
 

 

 

 

Οπ δεόμ Ποζδ δ ηόμ εαδ πδεοδθπθέα 

θό β α 2  
 

τβΝαηπαθέεκυ 

ΣηάηαΝΠκζδ δ ηδεάμΝΣ ξθκζκΰέαμΝεαδΝ πδεκδθπθέαμ 

 

  



Ά δ μ Χλά βμ 

 

• ΣκΝπαλσθΝ επαδ υ δεσΝυζδεσΝυπσε δ αδΝ ΝΪ δ μΝξλά βμΝωreativeΝωommonsέΝ 

• ΓδαΝ επαδ υ δεσΝυζδεσ,ΝσππμΝ δεσθ μ,ΝπκυΝυπσε δ αδΝ ΝΪζζκυΝ τπκυΝΪ δαμΝξλά βμ,ΝβΝΪ δαΝξλά βμΝ
αθαφΫλ αδΝλβ υμέΝ 

 

 

Χλβηα ο ό β β 

 

• ΣκΝπαλσθΝ επαδ υ δεσΝυζδεσΝΫξ δΝαθαπ υξγ έΝ αΝπζαέ δαΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝΫλΰκυΝ κυΝ δ Ϊ εκθ αέ 

• ΣκΝΫλΰκΝ«Αθοδε Ϊ Αεα βηαρεΪ Μαγάηα α ο Παθ πδ άηδο Αδγαέου»ΝΫξ δΝξλβηα κ κ ά δΝησθκΝ βΝ
αθα δαησλφπ βΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝυζδεκτέΝ 

• ΣκΝΫλΰκΝυζκπκδ έ αδΝ κΝπζαέ δκΝ κυΝ πδξ δλβ δαεκτΝΠλκΰλΪηηα κμΝ« επαέ υ βΝεαδΝ δαΝ έκυΝΜΪγβ β»Ν
εαδΝ υΰξλβηα κ κ έ αδΝαπσΝ βθΝ υλππαρεάΝΈθπ βΝ( υλππαρεσΝΚκδθπθδεσΝΣαη έκ)ΝεαδΝαπσΝ γθδεκτμΝ
πσλκυμέ 



 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Θ πλβ δεΪΝαβ άηα αΝπΪθπΝ
βΝ ξΫ βΝαπΰλαφδεάμΝεαδΝ



φπ κΰλαφέαμέ 

 

ΣΫξθβ,Νγ πλέαΝεαδΝ ξθδεά 



 Ϋζ υ βΝ βμΝφπ κΰλαφέαμΝ    
Ο 1λκμΝαδυθαμΝΫφ λ Ν βΝΰΫθθβ βΝηδαμΝθΫαμΝη γσ κυΝ
απκ τππ βμΝ βμΝπλαΰηα δεσ β αμ,Ν βΝΦπ κΰλαφέαέΝ Ν
ΰΫθθβ άΝ βμΝ υθκ τ βε ΝαπσΝ λπ άηα αΝπκυΝαεσηβΝ
εαδΝ άη λαΝ εελ ηκτθΝπμΝγ πλβ δεΪΝαβ άηα αμΝ έθαδΝβΝ
Φπ κΰλαφέαΝΣΫξθβΝάΝ ξθδεάνΝΠκδΪΝ έθαδΝεαδΝπκδΪΝ
πλΫπ δΝθαΝ έθαδΝβΝ ξΫ βΝ βμΝη Ν βΝ πΰλαφδεάνΝ
ΤπΪλξκυθΝ«λ τηα α»Ν( Ϊ δμ)Ν βΝφπ κΰλαφέανΝΠκδσμΝ
κΝλσζκμΝ κυΝφπ κΰλΪφκυΝ άη λανΝΠκδΫμΝαλξΫμΝεαδΝ
πκδΪΝ κθ κζκΰέαΝπλΫπ δΝθαΝ δΫπκυθΝ κΝ
φπ κλ πκλ ΪαΝεαδΝ βθΝ ηπκλδεάΝφπ κΰλαφέανΝΓδαΝθαΝ
απαθ βγκτθΝ αΝπαλαπΪθπΝ λπ άηα α,Ναπαλαέ β βΝ
έθαδΝβΝαθα λκηάΝ βθΝΙ κλέαΝ βμΝΦπ κΰλαφέαμΝεαδΝ
δ δαέ λαΝ δμΝαπαλξΫμΝ βμέΝ 



ΟΝ εκ δθσμΝγΪζαηκμΝεαδΝβΝ ιΫζδιάΝ
κυ 

 

Νφπ κΰλαφέαΝία έ βε Ν βθΝ ιΫζδιβΝ πθΝ υθα κ ά πθΝ
κυΝ ο ο  α ου (camera obscura)Ν(ξΫ δκΝ1)έΝτΝ
εκ δθσμΝγΪζαηκμΝ έξ Νά βΝπ λδΰλαφ έΝαπσΝ κθΝ

Αλδ ο Ϋζβ,ΝκΝκπκέκμΝ έξ Νία δ έΝ δμΝπαλα βλά δμ 
κυΝΠζΪ πθα ΰδαΝ αΝεΪ κπ λαέΝ Νcamera obscura 
ι εέθβ ΝπμΝηΫγκ κμΝίκβγβ δεάΝ βμΝαπΰλαφδεάμ,ΝευλέπμΝ
ΰδαΝ ζΪ κθ μΝαπΰλΪφκυμ,ΝκδΝκπκέκδΝαπκ τππθαθΝ κΝ
ξαλ έΝ κΝπ λέΰλαηηαΝ κυΝπλκίαζζκηΫθκυΝ δ υζκυΝ
(ξΫ δκΝβ)έ 
 

Υ θαμΝαπσΝ κυμΝεαζζδ Ϋξθ μΝπκυΝα ξκζάγβεαθΝη Ν δμΝ φαληκΰΫμΝ βμΝ
υπάλι ΝεαδΝκΝLeonardo da Vinci,ΝκδΝ βη δυ δμΝσηπμΝΰδαΝ αΝ
π δλΪηα ΪΝ κυΝπαλΫη δθαθΝΰδαΝπΪλαΝπκζζΪΝξλσθδαΝη ΪΝ κΝγΪθα σΝ
κυΝαπλσ δ μΝ κυμΝ λ υθβ ΫμέΝ φαληκΰΫμΝ κυΝ εκ δθκτΝ
γαζΪηκυΝ έθαδΝΰθπ ΫμΝεαδΝαπσΝ κθΝ1ικΝαδυθαέΝΧλ δΪ βεαθΝσηπμΝ
τκΝπ λέπκυΝαδυθ μΝΰδαΝθαΝ παθαζβφγκτθΝκδΝ ξ δεκέΝη Ν κθΝ εκ δθσΝ
γΪζαηκΝπ δλαηα δ ηκέ,Ν κθΝ1λκΝαδυθαέΝ ιΫζδιβΝ βμΝcamera obscura 
απκ Ϋζ αθΝαλΰσ λαΝκδΝlaterna magica (ξΫ δκΝγ)ΝεαδΝcamera lucida 
(ξΫ δκΝζ)έ 





Niepce, 1826/27 



Φπ κΰλαφέαΝεαδΝ πΰλαφδεά 

 
 
 
 

ΠκζτΝ βηαθ δεσμΝγαΝ έθαδΝκΝλσζκμΝ βμΝ
Φπ κΰλαφέαμΝ βθΝαπ ζ υγΫλπ βΝ βμΝ
ΣΫξθβμΝ βμΝ πΰλαφδεάμΝαπσΝ δμΝ
υηίΪ δμΝαθαπαλΪ α βμΝ βμΝ

πλαΰηα δεσ β αμέΝ θΝ έθαδΝ υξαέκ,Νσ δΝκΝ
Ιηπλ δοθδ ηόμ,Νΰ θθδΫ αδΝ βθΝέ δαΝ πκξά 
η Ν βΝΦπ κΰλαφέα,Νκλέα δΝ κΝθΫκΝλσζκΝεαδΝ
αΝθΫαΝπ λδγυλδαΝ βμΝ πΰλαφδεάμΝεαδΝ
υπκ βλέα αδΝαπσΝ κυμΝφπ κΰλΪφκυμέ 



Η ηΫγο ομ βμ 
αγγ λο υπέαμ 

 

• ΓδαΝ βΝηΫγκ κΝξλβ δηκπκδκτ αθΝξΪζεδθβΝπζΪεαΝ πδ λπηΫθβΝη ΝΪλΰυλκΝ
εαδΝεαζΪΝΰυαζδ ηΫθβ,ΝπκυΝ έξ Νΰέθ δΝφπ κ υαέ γβ βΝαπσΝ κΝεΪπθδ ηΪΝ βμΝη Ν
α ηκτμΝδπ έκυέΝ  

• Ν πζΪεαΝ Ϋηπαδθ Ν βΝ φπ κΰλαφδεάΝ ηβξαθά,Ν κΝ φπ κΰλΪφκμΝ λαίκτ Ν
βθΝφπ κΰλαφέαΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ βθΝ ηφΪθδα Ν Να ηκτμΝυ λαλΰτλκυέΝ  

• Μ Ν βθΝ υΰε ελδηΫθβΝηΫγκ κΝά αθΝα τθα κΝθαΝπαλαξγκτθΝπκζζΪΝαθ έ υπαέΝ  
• Υ αθΝ πέ βμΝα τθα κΝθαΝαπκ υππγ έΝεέθβ β,ΝζσΰπΝ κυΝη ΰΪζκυΝξλσθκυΝ

Ϋεγ βμ,ΝΫ δΝ βθΝφπ κΰλΪφβ βΝ θσμΝπκζυ τξθα κυΝ λσηκυΝ κυΝ
Παλδ δκτΝη Νη ΰΪζβΝευεζκφκλέα,ΝβΝφπ κΰλαφέαΝαπΫ δ Ν κΝξυλκΝπμΝΫλβηκ,Ν
ιαφαθέακθ αμΝαθγλυπκυμΝεαδΝαυ κεέθβ αέΝ  

• ΣκΝαπκ Ϋζ ηαΝ αΝ αΰΰ λκ υπδεΪΝπκλ λΫ αΝά αθΝπ σ κΝπκζτΝ
δεαθκπκδβ δεσ,ΝεαγυμΝβΝφπ κΰλαφέαΝπαλκυ έαα Ν θ υππ δαεάΝ
υελέθ δα,ΝαεσηβΝεαδΝΰδαΝ αΝ βη λδθΪΝ κηΫθαέΝ  

• Νπλυ βΝ αΰΰ λκ υπδεάΝηβξαθάΝεα α ε υΪ βε ΝαπσΝ κθΝκπ δεσΝCharles 
ChevalierέΝ Ο Daguerre ια φαζέα δΝ π σ κΝ ΰδαΝ κθΝ υΰΰ θάΝ κυ 
Alphonse Giroux αΝαπκεζ δ δεΪΝ δαεαδυηα αΝεα α ε υάμΝεαδΝ δαθκηάμέ   

• ΣκΝ 1κιγΝ κΝϊaguerreΝ πδ υΰξΪθ δΝ αγ λκπκέβ βΝ πθΝφπ κΰλαφδυθΝ κυΝ
η Ν βΝ ξλά βΝ ξζπλέκυέΝ Ν πέ βηβΝ αθαΰΰ ζέαΝ βμΝ φ τλ βμΝ βμΝ
φπ κΰλαφέαμΝΰέθ αδΝ δμΝ1λΝ υΰκτ κυΝ1κγ9.  









William Henry Fox Talbot 

 
 

 

ΣκΝ1κγλΝ πέ βμ,Ν βθΝ ΰΰζέα,ΝκΝ υΰ θάμΝWilliam 
Henry Fox Talbot, κΝκπκέκμΝ πέ βμΝπ δλαηα έα αδ 
η Ν βθΝφπ κΰλαφέα,Ν φ υλέ ε δΝ βθΝαλθβ δεάΝ- γ δεάΝ
φπ κΰλαφέα,Ναλξέακθ αμΝαπσΝ αΝζ ΰση θαΝ
«φπ κΰ θάΝ ξ δΪ ηα α»Ν(photogenic drawings)έΝΟΝ
TalbotΝ έθαδΝεαδΝκΝπλυ κμΝπκυΝαθ δη ππέα δΝ βθΝ
φπ κΰλαφέαΝεαζζδ ξθδεΪ,Ν υθ υΪακθ αμΝ βθΝ ξθδεάΝ
η Ν βθΝ τθγ β,ΝγΫ κθ αμΝ δμΝίΪ δμΝΰδαΝ δμΝγ πλέ μΝ
βμΝφπ κΰλαφδεάμΝαδ γβ δεάμέΝυθγΫ δΝ υθάγπμΝ
Ο βηΫθ μΟΝφπ κΰλαφέ μΝη Νηκθ ΫζαΝαθγλυπκυμΝπκυΝ
λΰΪακθ αδΝ κΝυπκ α δεσΝ κυ,ΝάΝφπ κΰλαφέα δΝ
αθ δε έη θαΝ κυΝξυλκυΝ κυΝ κπκγ βηΫθαΝεα ΪΝ βθΝ
αδ γβ δεάΝ κυΝΪπκοβέΝ έθαδΝΫ δΝκΝπλυ κμΝπκυΝκλέα δΝ
βθΝφπ κΰλαφέαΝπμΝαπο πω η ης ιγ ς 

α η  αιω ι η αέ 







Καζκ υπέα 

 

 

ΟΝTalbotΝoθκηΪα δΝ βθΝηΫγκ σΝ κυΝ α ο υπ α 

(calotype)έΝ Νεαζκ υπέαΝπαλκυ δΪα δ,Ν  

ξΫ βΝη Ν βΝ αΰΰ λκ υπέα,Νη ΰΪζβΝ δΪξυ ά 
 

εαδΝη δπηΫθβΝ υελέθ δα,Νγυηέα δΝΫ δΝ
π λδ σ λκΝαπΰλαφδεσΝπέθαεαέΝΟΝTalbot 

έθαδΝεαδΝκΝπλυ κμΝπκυΝ θ πηα υθ δ 
φπ κΰλαφέ μΝ Νε έη θκ,Ν κΝίδίζέκΝ κυΝ«Σκ 
 

Μκζτίδ βμ Φτ βμ» (The Pencil of Nature, 
1844-46). ΟδΝσλκδΝφω ογ αφ α,  εαδ 
α  κφ έζκθ αδΝπ σ κΝ κθ 

παλαΰθπλδ ηΫθκΝ υθ λΰΪ βΝ κυΝTalbot,ΝSir 

John Herschel (1792 – 1871). 









Π δλαηα δ ηκέΝ- παλα εάθδα 

 

•  αΝ1κγλΝ κπκγ έ αδΝεαδΝβΝ λΪ βΝ θσμΝΪζζκυΝη ΰΪζκυΝ
παλαΰθπλδ ηΫθκυΝπλπ κπσλκυΝ βμΝφπ κΰλαφέαμ,Ν κυΝ
ΓΪζζκυΝHippolyte BayardέΝΟΝψayardΝ φβτλ ΝηέαΝ
πλπ σ υπβΝηΫγκ κΝαπκ τππ βμΝ Νξαλ έΝ(αλθβ δεσΝεαδΝ
γ δεσ)Νη Ν βθΝξλά βΝδπ δκτξκυΝαλΰτλκυέΝ έθαδΝαελδίυμΝ
αΝ1κγλΝπκυΝκΝψayardΝεΪθ δΝ βθΝπλυ βΝΫεγ βΝ

φπ κΰλαφέαμΝ κΝΠαλέ δ,Ναθ ζυθ αμΝ βΝγ ηα κζκΰέαΝ
κυΝαπσΝ κυμΝ λσηκυμΝ βμΝπσζβμέΝΚαγέ α αδΝΫ δΝ
πλσ λκηκμΝ κυΝζ ΰση θκυΝcity landscapeέΝΌ αθΝβΝ
ηΫγκ σμΝ κυΝ Νίλέ ε δΝαθ απσελδ β,Ν λΫφ αδΝ βθΝ
εαζκ υπέαέΝ  

• O Daguerre,ΝκΝκπκέκμΝα ξκζ έ αδΝευλέπμΝη Ν κΝ
πκλ λΫ κ,Νεα κλγυθ δΝθαΝυπκ ε ζδ έΝ(η Νπκζδ δεΪΝ
ηΫ α)ΝκΝ ayardΝεαδΝΫ δ,Νπαλα εβθδαεΪ,Ν πδελα έΝεαδΝ
βΝηΫγκ κμΝ βμΝφπ κΰλαφέαμΝαθαΰθπλέα αδΝ κΝ
τθκζσΝ βμ,ΝπμΝ δεάΝ κυέΝ 









παΰΰ ζηα δεΪΝ κτθ δκ 

 

 

• ΝθΫαΝ ΫξθβΝΰέθ αδΝπκζτΝ τθ κηαΝ υλησμ,ΝευλέπμΝΰδαΝ αΝη κα δεΪΝ
λυηα αέΝΟδΝJohn William Draper εαδΝSamuel F.B.Morse έ λυ αθΝ κΝ

πλυ κΝ παΰΰ ζηα δεσΝ κτθ δκΝ βΝΝΫαΝΤσλεβΝ αΝ1κγλέΝ εκζκτγβ ΝκΝ  
Alexander S. Wolcott κΝ1κζίέΝ κτθ δκΝδ λτγβεαθΝ τθ κηαΝ β   
Φδζα Ϋζφ δα,Ν κΝΛκθ έθκ,Ν κΝΠαλέ δ,Ν κΝ λκζέθκ,Ν κΝ ηίκτλΰκΝεαδΝ βΝ
δΫθθβέΝ 

 
•  κΝΠαλέ δ,Ν κΝ1κζλ,Νυπκζκΰέα αδΝσ δΝΫΰδθαθΝπ λδ σ λαΝαπσΝ εα σΝξδζδΪ μΝ

πκλ λΫ αΝ αΰΰ λκ υπέαμ,ΝεαγυμΝκδΝcartes de visites ( πδ ε π άλδ μΝεΪλ μΝ Ν
έπ υξκ,Νη Ν αΰΰ λκ υπέαΝ Νπζαέ δκ)Νεαγδ λυθκθ αδΝπμΝησ αέΝ 

 
• ΓδαΝ βθΝφπ κΰλΪφβ βΝαπαδ κτθ αδΝ κυζΪξδ κθΝ εαπΫθ Νζ π ΪΝαεδθβ έαμΝ

κυΝφπ κΰλαφδακηΫθκυέΝΓδαΝ κθΝ εκπσΝαυ σ,ΝσζαΝ αΝφπ κΰλαφδεΪΝstudioΝ
ά αθΝ ικπζδ ηΫθαΝη Ν δ δεσΝηβξΪθβηαΝΟαεδθβ κπκέβ βμΟΝ(ΞΞΞ),ΝπκυΝ έξ Ν
απκ υππγ έΝη ΝξδκτηκλΝεαδΝαπσΝ κυμΝ εδ κΰλΪφκυμΝ βμΝ πκξάμέΝ 

 
• ΚυεζδεΫμΝ αΰΰ λκ υπδεΫμΝ δεσθ μΝαλξέακυθΝ πέ βμΝθαΝ βηδκυλΰκτθ αδ,Ν

ξΪλβΝ κΝφαεσΝπκυΝ βηδκυλΰ έΝκΝ δ θθΫακμΝφυ δεσμΝPetzvalΝ αΝ1κζίΝεαδΝ
πλκ αλησα δΝ ΝθΫκΝηκθ ΫζκΝφπ κΰλαφδεάμΝηβξαθάμέΝΣβθΝ πκξάΝαυ άΝ
ηφαθέακθ αδΝεαδΝκδΝπλυ μΝΰυηθΫμΝφπ κΰλαφέ μ,Ν υξθΪΝ πδαπΰλαφδ ηΫθ μΝ  

( ου α )Νη Ν κΝξΫλδέΝ 







Φπ κΰλαφέαΝεαδΝπκζδ δεά 

 
 

 

ώΝφπ κΰλαφέαΝΰέθ αδΝΰλάΰκλαΝηΫ κΝεκδθπθδεάμΝ
εαδΝπκζδ δεάμΝπλκίκζάμ,Ν έγ αδΝΫ δΝαπσΝ βθΝαλξάΝ
βθΝυπβλ έαΝΟλΰαθδ ηυθΝάΝελα δευθΝφκλΫπθέΝ

Υ θαμΝαπσΝ κυμΝπλυ κυμΝφπ κΰλΪφκυμΝπκυΝ
θ Ϊ αδΝ βθΝ υΰε ελδηΫθβΝ δα δεα έαΝ έθαδΝκΝ

Charles Negres,ΝαπΰλΪφκμ,Νΰθπ σμΝευλέπμΝαπσ 
δμΝφπ κΰλαφέ μΝ κυΝη ΝπαθκλαηδεΫμΝ
αλξδ ε κθδεΫμΝσο δμΝ κυΝΠαλδ δκτ,ΝκΝκπκέκμΝ
βηδκυλΰ έΝ κΝ1κθίΝηδαΝ δλΪΝφπ κΰλαφδυθΝΰδαΝ κΝ

' υ ο κ ,ΝΰδαΝ λαυηα δ ηΫθκυμΝ λΰΪ μ, 
εα ΪΝπαλαΰΰ ζέαΝ κυΝΝαπκζΫκθ αΝΓ΄έΝ
Χλβ δηκπκδ έΝ βΝηΫγκ κΝ κυΝυγ ο  ο ο ου. 



ΤΰλσΝεκζζσ δκΝεαδΝ
Ϊζζ μΝ ι ζέι δμ 

 

πσΝ κΝ1κιίΝ φ υλέ ε αδΝεαδΝ πδελα έΝ βΝφπ κΰλαφέαΝβΝ ο ο  
ου υγ ο  ο ο ου (wet collodion process)έΝΓυΪζδθ μΝπζΪε μ 
ηίαπ έακθ αδΝ Ν τφζ ε κΝ δΪζυηαΝθδ λκ ζκυζσαβμΝεαδΝ
κπκγ κτθ αδΝ βΝφπ κΰλαφδεάΝηβξαθάέΝΟΝξλσθκμΝΫεγ βμΝπκυΝ
απαδ έ αδΝ έθαδΝπκζτΝηδελσ λκμέΝ Νφπ κΰλαφέαΝπλΫπ δΝθαΝ
ηφαθέα αδΝσ κΝβΝΰυΪζδθβΝ πδφΪθ δαΝ έθαδΝαεσηβΝυΰλά,ΝΰδαΝ κΝ εκπσΝ
αυ σΝκδΝπ λδκ τκθ μΝφπ κΰλΪφκδΝ βμΝ πκξάμΝη αφΫλκυθΝηααέΝ
κυμΝσζαΝ αΝαπαλαέ β αΝΰδαΝ βθΝ ηφΪθδ βΝυζδεΪ,ΝεαγυμΝεαδΝηέαΝ
ηδελάΝ εβθάΝ– ηφαθδ άλδκέ 
 

ΟδΝπ λδ σ λ μΝφπ κΰλαφέ μΝ κυΝ1λκυΝαδυθαΝ έξαθΝηδελσΝ
ηΫΰ γκμ,Νη ΰ γτθ δμΝΰδθσ αθΝΫ δΝ υξθΪέΝΟδΝη ΰ γυθ ΫμΝ
ζ δ κυλΰκτ αθΝ αθΝπλκίκζ έμΝslidesΝη ΝβζδαεσΝφπμέΝ Ν δα δεα έαΝ
ελα κτ Νυλ μΝάΝαεσηβΝεαδΝηΫλ μέΝΣβθΝέ δαΝ πκξάΝ ηφαθέακθ αδΝεαδΝκδΝ
παθκλαηδεΫμΝφπ κΰλαφδεΫμΝηβξαθΫμέ 
 

 αΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ κτθ δκΝ βηδκυλΰκτθ αδΝδ δαέ λκδΝξυλκδΝήΝ
ηφαθδ άλδαέΝ ε έ,Ν αΝηκθΪΝαλθβ δεΪ,Ν κπκγ βηΫθαΝ Νπζαέ δκ,ΝηααέΝ
η Ν κΝξαλ έΝαθ δΰλαφάμ,ΝΫη θαθΝ ε γ δηΫθαΝ κΝφπμέΝΟΝξλσθκμΝ
Ϋεγ βμΝπκέεδζζ ,ΝαπσΝζ π ΪΝΫπμΝυλ μ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν βθΝπυεθσ β αΝ
κυΝαλθβ δεκτ,Ν βθΝΫθ α βΝ κυΝφπ σμΝεαδΝ βθΝγ ληκελα έα 



ΝΣ ΞΙ ΙΩΣΙΚ ΝΦΩΣΟΓΡ ΦΙ  

 
 

 

πσΝ κΝ1κθί,ΝβΝ αιδ δπ δεάΝφπ κΰλαφέαΝΪθκδι ΝθΫκυμΝ
λσπκυμΝΫλ υθαμΝ κυΝφπ κΰλαφδεκτΝηΫ κυέΝΧΪλβΝ δμΝ
θΫ μΝ ξθδεΫμΝεα Ϋ βΝ υθα άΝβΝ τεκζβΝη αεέθβ βΝ πθΝ
φπ κΰλΪφπθ,Ν βηδκυλΰκτθ αδΝΫ δΝκηΪ μΝ αιδ δπ υθ-
φπ κΰλΪφπθ,ΝπκυΝ πδ εΫπ κθ αδΝεαδΝφπ κΰλαφέακυθΝ αΝ
πδσΝαπσηαελαΝηΫλβΝ κυΝεσ ηκυέΝ Ν αγγ ο υπ α,Ν βθΝ
αλξά,Ν θΝ πδ λΫπ δΝ βθΝηααδεάΝαθαπαλαΰπΰάΝ πθΝ
αιδ δπ δευθΝφπ κΰλαφδυθέΝ Ν α ο υπ α έθ δΝσηπμΝζέΰκΝ
αλΰσ λαΝαυ άΝ βΝ υθα σ β αΝεαδΝΫ δΝκδΝ αιδ δπ δεΫμΝ
φπ κΰλαφέ μΝπκζζαπζα δΪακθ αδέ 

 

ΣκΝ θ δαφΫλκθΝ δΪα αδΝευλέπμΝ Νηθβη έαΝεαδΝ
αλξαδσ β μ,ΝεαγυμΝεαδΝ Ν κπέαέΝΦπ κΰλαφέακθ αδΝΫ δΝ
κπέαΝ δμΝΥ ζπ δμ,Ν αΝΙηαζΪρα,Ν βθΝ φλδεά,Ν βθΝ έαΝ
εαδΝ βθΝΥ ππΝ θα κζά,ΝκδΝεα αλλΪε μΝ κυΝΝδαΰΪλαΝεαδΝ
κπέαΝ βμΝΥ ΰλδαμΝ τ βμΝ βθΝ η λδεά,ΝεαγυμΝεαδΝκδΝ
δΰυπ δαεΫμΝεαδΝ ζζβθδεΫμΝαλξαδσ β μέ 



Λ υευηα α 

 

 

ΟΝMaxime du Camp (1822-1κλζ)Ν ε έ δΝ κ 

πλυ κΝαλξαδκζκΰδεσΝφπ κΰλαφδεσΝζΫυεπηα 

κΝ1κη1,Νη Ν έ ζκΝ« έΰυπ κμ,ΝΝκυίέα, 
 

Παζαδ έθβΝεαδΝυλέα»,Νη Ν1βηΝφπ κΰλαφέ μέΝ
εκζκυγ έΝκΝFrancis Frith (1822-1κλκ),Νκ 

κπκέκμΝ ε έ δΝφπ κΰλαφδεσΝζΫυεπηαΝη Ν δμ 

δΰυπ δαεΫμΝαλξαδσ β μΝ κΝ1κηθΝ( δεέΝ1λ)έΝΟ 
 

όrithΝ δ λ υθΪΝ κΝξυλκΝεαδΝ κθΝσΰεκΝηΫ πΝ
κυΝφπ δ ηκτΝεαδΝ βμΝφπ κ εέα βμέ 

θΪζκΰ μΝφπ κΰλαφά δμΝπλαΰηα κπκδκτθ 

κδΝFrancis Bedford (1816-1894), Felice 

Beato εαδ James Robertson. 



Ουλαθσμ - Σκπέκ 

 
 
 
 

ΝετλδαΝ υ εκζέαΝ βθΝ αιδ δπ δεάΝφπ κΰλαφέαΝ
θ κπέα αδΝ βθΝφπ κΰλΪφβ βΝ κυΝκυλαθκτέΝ Ν
αυ σξλκθβΝεα αΰλαφάΝκυλαθκτΝεαδΝγΫηα κμΝ
έθαδ,ΝζσΰπΝ δαφκλ δεάμΝφπ δθσ β αμ,Να τθα βέΝ
ΥΟ αθΝφπ κΰλαφέα αδΝ κΝγΫηα,ΝκΝκυλαθσμΝηΫθ δΝ
θ ζυμΝζ υεσμέΝΟΝBayard αθαεαζτπ δ,Ν κΝ1κηβ,Ν
ηδαΝηΫγκ κΝΰδαΝθαΝαθ δη ππέ δΝ κΝπλσίζβηαέΝ
Φπ κΰλαφέα δΝξπλδ ΪΝ αΝ τθθ φαΝεαδΝ κΝ κπέκΝήΝ
γΫηαΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ υθ υΪα δΝ αΝαλθβ δεΪΝ
υπυθκθ ΪμΝ αΝ βθΝέ δαΝ πδφΪθ δαέΝΟΝGustave le 

Gray (1820-1κθβ)Νΰέθ αδΝΰθπ σμΝη Ν α 
γαζα δθΪΝ κυΝ κπέαΝ ε υππηΫθαΝη Ν βθΝ
παλαπΪθπΝηΫγκ κέ 



 ΠΟΛ ΜΙΚ ΝΦΩΣΟΓΡ ΦΙ Ν 
 

 πκζ ηδεάΝφπ κΰλαφέαΝ ΰεαδθδΪα αδΝαπσΝ κθΝΥ ΰΰζκΝRoger 
Fenton (1819-1κθλ),Νη Ν δμΝφπ κΰλαφέ μΝ κυΝ βμΝπ λδσ κυ 
1847-1κθβέΝΟΝφπ κΰλΪφκμΝRogerΝόentonΝά αθΝΫπμΝ σ Ν
ΰθπ σμΝΰδαΝ αΝ κπέαΝεαδΝ αΝπκλ λΫ αΝ κυ,ΝπκυΝά αθΝπκζτΝ
αΰαπβ ΪΝ βΝ δε πλδαθάΝ ΰΰζέαέΝ έξ Ν πέ βμΝπ δλαηα δ έΝη Ν
πκζζαπζΫμΝ ε κξΫμΝφπ κΰλΪφβ βμΝθ ελάμΝφτ βμ,ΝγΫηα κμΝ
η ΝπκζτΝη ΰΪζβΝ υ εκζέαΝζσΰπΝ βμΝδ δαδ λσ β αμΝ κυΝ
φπ δ ηκτΝ κΝ π λδεσΝ πθΝ πδ δυθέΝΣκθΝΦ ίλκυΪλδκΝ κυΝ
1κηηΝαπκ Ϋζζ αδΝαπσΝ βθΝ ΰΰζδεάΝΚυίΫλθβ βΝθαΝ
φπ κΰλαφά δ,Νη Νξλβηα κ σ β άΝ βμ,Ν κθΝΠσζ ηκΝ βμΝ
Κλδηαέαμ,Νπλκ φΫλκθ αμΝη Ν δμΝφπ κΰλαφέ μΝ κυΝΪζζκγδΝ Ν
ΫθαθΝκυ δα δεΪΝΪ δεκΝπσζ ηκέΝΟδΝφπ κΰλαφέ μΝ κυΝΫξκυθΝ
Ϋ δΝ ιΥΝαλξάμΝΫθαθΝπλκπαΰαθ δ δεσΝ(υπΫλΝ πθΝΥ ΰΰζπθ)Ν
ξαλαε άλαέΝΚαγυμΝ έθαδΝα τθα κΝθαΝφπ κΰλαφά δΝεέθβ β,Ν
βζα άΝπκζ ηδεάΝ λΪ β,ΝζσΰπΝ κυΝη ΰΪζκυΝξλσθκυΝΫεγ βμ,Ν
φπ κΰλαφέα δΝευλέπμΝπαλα αΰηΫθκυμΝ λα δυ μ,ΝάΝ
λα δυ μΝπκυΝαθαπατκθ αδΝάΝ κδηΪακθ αδΝΰδαΝπαλΫζα β,Νη Ν

βθΝπλσγ βΝθαΝπλκίΪζζ δΝ βθΝδ ξτΝ κυΝ ΰΰζδεκτΝ λα κτέΝ 



Robertson - Beato 

 
 

 

ΤπάλιαθΝπ σ κΝεαδΝφπ κΰλΪφκδΝπκυΝεα αΰλΪφκυθΝ
πκζΫηκυμΝαθ δε δη θδεΪ,Νη Νπκζδ δεάΝΪπκοβΝεαδΝ
λ αζδ ησ,ΝσππμΝκδΝπλκαθαφ λγΫθ μΝ(πμΝ αιδ δπ δεκέΝ
φπ κΰλΪφκδ)ΝJames Robertson εαδΝFelice BeatoέΝΟδΝ
τκΝφπ κΰλΪφκδΝπ λδΰλΪφκυθ,Νη Νλ αζδ δεΫμΝ
φπ κΰλαφέ μΝεα α λκφάμ,Ν λάηπ βμΝεαδΝπ πηΪ πθ,Ν
βθΝπ υ βΝ βμΝ ία κτπκζβμΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ
πδ εΫπ κθ αδΝ βθΝ ζζΪ α,ΝαπσΝ βθΝκπκέαΝπαέλθκυθΝ
λ αζδ δεΫμΝ δεσθ μΝ βμΝ πκξάμέΝΟΝψeatoΝεα αΰλΪφ δΝ
η Νη ζαθΪΝξλυηα αΝεαδΝ βθΝεα α κζάΝ βμΝΙθ δεάμΝ
αθ αλ έαμΝ(1κηι)ΝεαδΝ βμΝ ιΫΰ λ βμΝ πθΝΚδθΫαπθΝ
(1κθί)έΝΠλσε δ αδΝΰδαΝ δμΝπλυ μΝαπσπ δλ μΝ
α Ϋ η υ κυΝφπ κλ πκλ ΪαΝη Νπκζδ δεκτμΝ
πλκίζβηα δ ηκτμέ 



• ΣκΝπκζ ηδεσΝφπ κλ πκλ ΪαΝ αυ έ βε Νη ΪΝ κθΝFenton η Ν η λδεαθκτμΝ
ευλέπμΝφπ κλ πσλ λμ,Ν κυμΝκπκέκυμΝ σγβε ΝβΝ υθα σ β αΝθαΝ
ξλβ δηκπκδά κυθΝί ζ δπηΫθ μΝφπ κΰλαφδεΫμΝηβξαθΫμΝξΪλβΝ δμΝθΫ μΝ
ξθκζκΰδεΫμΝ ι ζέι δμέΝ  

• ΟΝMathew Brady (1823 - 1κθλ)Ν έθαδΝκΝφπ κΰλΪφκμΝπκυΝ κΝσθκηΪΝ κυΝ
αυ έ βε Νη Ν κθΝ η λδεαθδεσΝ ηφτζδκΝπσζ ηκ,ΝπκυΝΪλξδ Ν κΝ1κθ1έΝΟΝ
θ κεκυη θ αλδ ηΫθκμΝδ κλδεσμΝλ αζδ ησμΝεαγδ λυγβε ΝαπσΝ κθΝψradyΝπμΝ
ία δεάΝαλ άΝ βμΝπκζ ηδεάμΝφπ κΰλαφέαμέΝΚαδΝκΝψrady,ΝσππμΝεαδΝκΝ
Fenton,Ν θΝ λαίΪΝ εβθΫμΝηΪξβμ,Ν δσ δΝ θΝ κΝ πΫ λ π ΝβΝ ο ο  ου 
υγ ο  ο ο ου πκυΝεδΝαυ σμΝξλβ δηκπκδ έέΝ Ναθ έγ βΝη Ν κθ Fenton 
σηπμ, πδ έπιάΝ κυΝ έθαδΝκΝδ κλδεσμΝλ αζδ ησμέΝΦπ κΰλΪφβ ΝευλέπμΝ
κυμΝθ ελκτμΝ πθΝηαξυθέΝΚα Ϋ β ΝΫ δΝ κθΝφαεσΝΟ κΝηΪ δΝ βμΝδ κλέαμΟέΝ
ΪθΝκδΝφπ κΰλαφέ μΝ κυΝ έξαθΝαθαπαλαξγ έΝ υπκΰλαφδεΪΝγαΝηπκλκτ αθΝ

θαΝΫξκυθΝαζζΪι δΝ βΝλκάΝ βμΝΙ κλέαμέΝ  
• Ρ αζδ ησμΝσηκδκμΝη Ν κυΝψradyΝ πδ υΰξΪθ αδΝ κΝπκζ ηδεσΝ

φπ κλ πκλ ΪαΝησθκΝη ΪΝ κΝ1λγηέΝ ιδσζκΰκδΝυπάλιαθΝπ σ κΝεαδΝκδΝ
υθ λΰΪ μΝ κυΝφπ κΰλΪφκυ,Ν κυμΝκπκέκυμΝεαγκ βΰ έΝαλξδεΪΝκΝέ δκμ,Ν

δ δαέ λαΝαπσΝ βθΝ πκξάΝπκυΝ υφζυθ αδΝεαδΝη ΪέΝΟλδ ηΫθκδΝαπσΝ κυμΝ
υθ λΰΪ μΝαυ κτμΝεαγδ λυθκθ αδΝπμΝ επλσ ππκδΝ βμΝ βηδκυλΰδεάμΝ

αη λδεαθδεάμΝφπ κΰλαφέαμέΝ  
• υ υξυμΝσηπμ,ΝκδΝ ξθδεΫμΝ υθα σ β μΝ πθΝ φβη λέ πθΝά αθΝ σ Ν

π λδκλδ ηΫθ μΝεαδΝ αΝφτζζαΝ κυμΝφδζκι θκτ αθΝησθκΝξαλαε δεΪΝ
( παΰΰ ζηα έ μΝξαλΪε μΝ υΰεα αζΫΰκθ αθΝ κΝπλκ ππδεσΝ πθΝ
φβη λέ πθ)έΝ Νπλυ βΝ ε τππ βΝφπ κΰλαφέαμΝ Ν φβη λέ αΝΫΰδθ Ν
ζέΰκΝαλΰσ λα,Ν κθΝΜΪλ δκΝ κυΝ1κκί,ΝαπσΝ βθΝ φβη λέ αΝNew York 
Daily Graphic  



Gardner – τ’ΝSullivanΝ- Jackson 

 

 

θαμΝαπσΝ κυμΝεαγδ λπηΫθκυμΝ υθ λΰΪ μΝ κυ Brady 

υπάλι  κ Alexander Gardner (1821-1882). Tκ 1865 
 

παλκυ έα ΝΫθαΝζ τεπηαΝη Ν1ίίΝπ λέπκυΝ
φπ κΰλαφέ μΝαπσΝ κθΝ ηφτζδκ,Νη Ν έ ζκΝΦω ογ αφ  

α ου πο ουέΝΟδΝηδ ΫμΝαπσΝαυ ΫμΝ δμ 
φπ κΰλαφέ μΝ λαίάξ βεαθΝαπσΝΫθαθΝΪζζκΝ υθ λΰΪ β,Ν
κθΝTimothy O' Sullivan (1840-1κκβ)έΝΟΝTέτΥSullivan 

 

ΰέθ αδΝαλΰσ λαΝΰθπ σμΝεαδΝΰδαΝ βθΝφπ κΰλαφέαΝ
κπέκυ,ΝεαγυμΝ υηη Ϋξ δΝπμΝφπ κΰλΪφκμ,ΝαπσΝ κΝ

1867-θλΝΫπμΝεαδΝ κΝ1κιί,Ν Ν δΪφκλ μΝ ι λ υθβ δεΫμΝ
απκ κζΫμέΝ θΪζκΰβΝ έθαδΝβΝ λα βλδσ β αΝ κυ 
 

William Henry Jackson (1843-1λζβ),ΝκΝκπκέκμ 
η αιτΝ1κιίΝεαδΝ1κιι,Νφπ κΰλαφέα δΝ βθΝαη λδεαθδεάΝ
Υ ΰλδαΝ τ βέ 



















Argus color 1936 



Susan Sontag,Π  Φω ογ αφ α  

 
 
 

 

ΟδΝφπ κΰλαφέ μΝαπκ ζκτθΝηδαΝ ληβθ έαΝ κυΝ
εσ ηκυΝ σ κΝσ κΝκδΝπέθαε μΝεαδΝ α 

 

ξΫ δα…Ν εσηβΝεαδΝκδΝπαζδκέΝ Ϊ εαζκδΝσππμΝκ 
Ν Ϋβίδθ ΝΟε ΪίδκυμΝΧδζΝεαδΝβΝΣακτζδαΝΜαλΰεαλ Ν

ΚΪη λκθΝ,ΝπκυΝξλβ δηκπκέβ αθΝ βθΝεΪη λαΝπμΝηΫ κΝ
ΰδαΝθαΝ βηδκυλΰά κυθΝ δεσθ μΝη ΝαπΰλαφδεΪΝδ δυηα α,Ν
φπ κΰλΪφδααθΝΰδαΝζσΰκυμΝπκυΝαπ έξαθΝπΪλαΝπκζτΝαπσΝ

κυμΝ σξκυμΝ πθΝαπΰλΪφπθέ 
 
 
 
 

Μ φλέΝ λαεζάμΝΠαπαρπΪθθκυ,Ν ε έΝπ λδκ δεκτΝΦΩΣΟΰλΪφκμ,Ν έΝ1κέ 



Susan Sontag,Π  Φω ογ αφ α  

 
 
 
 

πσΝ κΝι εέθβηΪΝ βμΝβΝφπ κΰλαφέαΝΫ δι Ν βΝ δΪγ βΝθαΝ
αΰεαζδΪ δΝ κΝη ΰαζτ λκΝ υθα σΝαλδγησΝγ ηΪ πθέΝ Ν
απΰλαφδεάΝπκ ΫΝ θΝ έξ Ν σ κΝη ΰαζσπλ πβΝαε έθα 

 

λΪ βμέ 
 

Ν είδκηβξΪθδ βΝ βμΝφπ κΰλαφδεάμΝ ξθκζκΰέαμΝπκυΝ
αεκζκτγβ ,ΝαπζυμΝ επζάλπ ΝηδαΝυπσ ξ βΝΫηφυ β 

 

βΝφπ κΰλαφέαΝαπσΝ βθΝ ηφΪθδ άΝ βμμΝ κθΝ
ε βηκελα δ ησΝσζπθΝ πθΝ ηπ δλδυθΝη Ν βΝη Ϊφλα άΝ

κυμΝ Ν δεσθ μέ 
 
 
 
 

Μ φλέ λαεζάμΝΠαπαρπΪθθκυ,Ν ε έπ λδκ δεκτΝΦΩΣΟΰλΪφκμ,Ν έΝ1κ-19. 





Μκθ λθδ ησμΝ(βίκμΝαδέΝ– α΄ηδ σ) 

 
 

 

ΣΟΧΟΙ 

 

• πσλλδοβΝθα κυλαζδ ηκτΝεαδΝ
αεα βηαρ ηκτΝ  

• Τπ λΪ πδ βΝπ δλαηα δεάμΝ ΫξθβμΝ 
 
• δ λ τθβ βΝπΪθπΝ αΝγ η ζδυ βΝ

λπ άηα αΝΰδαΝ βΝφτ βΝ βμΝ ΫξθβμΝεαδΝ
βμΝαθγλυπδθβμΝ ηπ δλέαμΝ 

 
• τκΝΪελαμΝπ φ – α α γα ο vs 

χ ο ογ α - χα   





















Μκθ λθδ ησμΝ– λξΫμΝ
- θααβ ά δμ 

 

• δ λ τθβ βΝ κυΝ εαζζδ ξθδεκτΝ κλΪηα κμΝ
οΝπδκΝ βηαθ δεάΝαπσΝ κΝέ δκΝ κΝΫλΰκΝ 

 
• Καζζδ ξθδεάΝ λα βλδσ β αΝοΝπκζδ δ ηδεάΝ
(εαδΝεκδθπθδεάΝ– πκζδ δεά)Νελδ δεάΝ 

 
• Ά κηκΝοΝκΝξυλκμΝ κυΝα υθ έ β κυΝ
( πέ λα βΝουξαθΪζυ βμ)Ν– πδκΝ
ι εΪγαλβΝβΝ ξΫ βΝαυ άΝ κΝθ αθ αρ ησΝ 

 
• ΣδΝ έθαδΝ Ϋξθβ,Ν δΝυπ λα πέα δ,Ν δΝ
υπκ βλέα δΝ 





Μκθ λθδ ησμΝ– λξΫμΝεδθβηΪ πθ 

 
 

 

• Ν ΫξθβΝαθδξθ τ δΝ αΝ υθαδ γάηα αΝεαδΝ βΝ δαθκβ δεάΝ
εα Ϊ α βΝ– εφλΪα αδΝη Ν κΝεαγαλσΝξλυηαΝ
(φπίδ ησμΝ– ιπλ δκθδ ησμ)Ν  

• Πθ υηα δεάΝ- εκδθπθδεάΝζ δ κυλΰέαΝ(εκθ λκυε δίδ ησμ)Ν  
• ΣΫξθβΝηΫ αΝαπσΝ βΝζα λ έαΝ βμΝηβξαθάμΝ– κλΪηα αΝ
ηβξαθκπκδβηΫθβμΝεκδθπθέαμΝ(φκυ κυλδ ησμ)Ν  

• ΚκδθπθδεσμΝλσζκμΝ βμΝ ΫξθβμΝ βθΝα δεάΝεαδΝ
εαπδ αζδ δεάΝεκδθπθέαΝ(θ αθ αρ ησμ)Ν  

• υθ έ β κ,Νσθ δλκΝ– ουξαθΪζυ βΝ– ζέηπδθ κΝ
( κυλ αζδ ησμ)Ν  

• Φτ βΝ βμΝαθαπαλΪ α βμΝ(ευίδ ησμ)Ν  
• βηαθ δεσμΝκΝλσζκμΝ βμΝφπ κΰλαφέαμΝεαδΝ κυΝ
εδθβηα κΰλΪφκυέΝ πκ κξάΝ«ηβξαθδεάμΝαθαπαλαΰπΰάμ»Ν 













Μ αηκθ λθδ ησμΝ(ευλέπμΝ1λκί 
 

ΫπμΝ άη λαΝ– βθΝαλξδ ε κθδεάΝαλξδεΪ) 

 

Χ Ρ ΚΣ ΡΙΣΙΚ  
 

• εζ ε δεδ ησμΝ+Ν δλπθ έα,Νπαλπ έα,ΝξδκτηκλΝ 
 
• θαθ έκθΝ αδλδυθΝ– δαφάηδ βμΝ– ηπκλέκυΝ– 
εα αθΪζπ βμΝ  

• Κλδ δεάΝγ ηυθΝ(πκζδ δεάΝ δΪ α β)Ν  
• πκ σηβ βΝ  
• ξ δεδ ησμΝ  
• ΜΫ αΝΜααδεάμΝ θβηΫλπ βμΝ(αφ βλέαΝ– ξλά βΝ  
– ελδ δεά)Ν 









Μ αηκθ λθδ ησμΝ- λξΫμ 

 
 
 
 

• Ναλξδ ε κθδεάΝεαδΝκδΝ δεα δεΫμΝ Ϋξθ μΝ
ΫξκυθΝ υδκγ βγ έΝ απσΝ αδλέ μΝ εαδΝ
ΫξκυθΝξΪ δΝ κΝεκδθπθδεσΝ κυμΝσλαηαΝ– 
ΫξκυθΝΰέθ δΝφκληαζδ δεΫμΝ  

• θθκδκζκΰδεάΝ(ωonceptual)ΝΣΫξθβΝ 
 
• γδεσΝελδ άλδκΝκΝ ξ δεδ ησμμΝεαηδΪΝ
εκδθπθέαΝάΝπκζδ δ ησμΝ θΝ έθαδΝ
βηαθ δεσ λκμΝαπσΝ κυμΝΪζζκυμΝ– εαδΝ

εαηδΪΝηκλφάΝ ΫξθβμήΫεφλα βμΝ 



Μ αηκθ λθδ ησμΝ– Πκζδ δεάΝ
ελδ δεά 

 
 

• ΝεκδθπθέαΝ κη έΝεαδΝ πδίΪζζ δΝηδαΝ
παλα κ δαεάΝδ λαλξέαΝ Ν
πκζδ δ ηδεΫμΝαιέ μΝεαδΝθκάηα αΝ 

 
• δ λ τθβ βΝπΪθπΝ κθΝ λσπκΝπκυΝκδΝ
κδεκθκηδεΫμΝεαδΝεκδθπθδεΫμΝ υθΪη δμΝ
α εκτθΝ ικυ έα,Ν δαηκλφυθκθ αμΝσξδΝ
ησθκΝ βθΝ αυ σ β αΝ πθΝυπκε δηΫθπθΝήΝ
α σηπθΝαζζΪΝεαδΝκζσεζβλκυμΝπκζδ δ ηκτμΝ 





Μ αηκθ λθδ ησμΝ θαθ έκθΝ
Μκθ λθδ ηκτ 

 

• πσλλδοβΝα υθ έ β κυΝπμΝπβΰάΝαυγ θ δεσ β αμΝ  
• Θ δεάΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝ Ϋξθβμ,ΝσξδΝΰδαΝ βθΝ
κδεκυη θδεσ β αΝεαδΝ βΝ δαξλκθδεσ β ΪΝ βμ,ΝαζζΪΝ
ΰδαΝ κθΝα ζά,Νη λδκπαγά,Νπλκ ίΪ δηκ,Ν
δαγ δηκ,Ν κπδεσΝεαδΝ θ σμΝξλκθδευθΝκλέπθΝ
ξαλαε άλαΝ βμέΝΠ π λα ηΫθβΝσξδΝαδυθδαΝ  

• Κα βΰκλ έ αδΝΰδαΝπ δηδ ησΝεαδΝα δΫικ κ,Νσ δ 
βζα άΝ θΝπλκ φΫλ δΝΫθαΝ θαζζαε δεσΝ
«σλαηα»έΝΜάππμΝσηπμΝαυ σΝ θΝ έθαδΝπαλΪΝηδαΝ
«αθΪΰθπ β»Ν βμΝ λΫξκυ αμΝπλαΰηα δεσ β αμνΝ
Γδ’Ναυ σΝ κΝζσΰκΝεα βΰκλ έ αδΝ υξθΪΝεαδΝπμΝ
«απκζέ δεκμ»Ν 



θθκδκζκΰδεάΝΣΫξθβΝεαδΝΝΫαΝ
θθκδκζκΰδεάΝΣΫξθβΝ– ΠκπΝΆλ  

 

• ΈθθκδαΝηΪζζκθΝπαλΪΝαθ δε έη θκΝ(ϊuchamp,Νψeuys,Ν
Baltessari, Barbara Kruger)   

• Kα αθσβ βΝδ ΫαμΝοΝεα αθσβ βΝΫλΰκυΝ  
• Γζυ αΝοΝ ΫξθβΝ  
• πδελέθ αδΝβΝ ηπκλδεκπκέβ βΝ βμΝ ΫξθβμΝεαδΝκΝ
εαπδ αζδ ησμέΝ παδ έ αδΝλάΰηαΝ ’αυ άΝ βθΝ
ηπκλδεκπκέβ βΝ  

• θαέλ βΝυζκεσ β αμΝΫλΰκυΝπκυΝαθαδλ έΝ βθΝδ δκε β έαΝ
κυέΝΩ σ κ,ΝπαλΫηία β,ΝεδΝ υ,Νηκυ έπθΝεαδΝ
κλΰαθδ ηυθΝ(οηβξαθδ ηυθΝ ικυ έαμ)Ν  

• Φπ κΰλαφέαΝεαδΝφέζη,ΝΫθ υπκ,Ν αΝΜΜ ,ΝάΝοβφδαεσΝηΫ κΝ
απαλαέ β αΝΰδαΝ βθΝεα αΰλαφάΝεαδΝ δα άλβ βΝ κυΝΫλΰκυΝ
εαδΝΰδαΝ βθΝ υλτ λβΝεα αθΪζπ βΝπμΝηβΝδ δκε β έαΝ 

















 
 


