
8 Εισαγωγή 

Η φωτογραφική μηχανή
12 Τι είναι μια φωτογραφική μηχανή;
14 Επιλογή φωτογραφικής μηχανής

Τα βασικά στοιχεία της φωτογράφισης
38 Φακοί
68 Εστίαση
76 Έκθεση 
86 Βάθος πεδίου
92 Ταχύτητες κλείστρου 

110 Φιλμ
132 Φωτισμός

Η τέχνη της καλής φωτογραφίας
176 Σύνθεση
230 Χρώμα

Ειδικές εφαρμογές
254 Νεκρές φύσεις
258 Πορτρέτα και άνθρωποι
284 Αρχιτεκτονική
296 Ο φυσικός κόσμος 
312 Ζώα
318 Σπορ

Προχωρημένη φωτογραφία 
336 Το στούντιο 
344 Τεχνικές ειδικών

Η διαδικασία μετά την παραγωγή
356 Ο σκοτεινός θάλαμος
368 Ψηφιακή εικόνα 

394 Παραρτήματα 
398 Γλωσσάριο
410 Ευρετήριο
416 Ευχαριστίες

Περιεχόμενα

.001-009 ND150 Photography:001-009 ND150 Photography  31/8/2010  12:40 ��  ������ 5



Η φωτογραφία είναι πιθανώς η πιο προσιτή και ανταποδοτική
απ’ όλες τις μορφές τέχνης. Μπορεί να καταγράψει πρόσωπα ή
γεγονότα, ή απλώς να αφηγηθεί μια ιστορία. Μπορεί να σοκάρει,
να ψυχαγωγεί και να διδάσκει. Μπορεί να «αιχμαλωτίζει», καθώς
και να προκαλεί, συναισθήματα και μπορεί επίσης να
αποτυπώνει λεπτομέρειες με ακρίβεια και ταχύτητα.

Αν και η βασική αρχή της φωτογραφίας δεν έχει αλλάξει, η
συνεχής πρόοδος στον σχεδιασμό φωτογραφικών μηχανών
μας έφτασε σε ένα σημείο όπου το να τραβήξει κανείς μια
πετυχημένη φωτογραφία δεν ήταν ποτέ ευκολότερο. Όσο
έξυπνη και αν γίνει όμως η φωτογραφική μηχανή, είναι ο
φωτογράφος που την χρησιμοποιεί και η επιλογή του θέματος
οι δύο παράγοντες που αποφασίζουν πως θα καδραριστεί μια
λήψη και πότε θα πατηθεί το κουμπί. Αυτή η δημιουργική
διαδικασία μπορεί να μετατρέψει μια μέτρια λήψη σε μια
συναρπαστική εικόνα. Οι περισσότερες από τις φωτογραφίες
που παρουσιάζονται σ’ αυτό το βιβλίο τραβήχτηκαν με
σχετικά απλές ψηφιακές και 35mm SLR μηχανές (και μάλιστα
στο μεσαίο επίπεδο τιμών). Φυσικά, πολλές από τις λήψεις
στούντιο που θα δείτε σ’ αυτό το βιβλίο έχουν τραβηχτεί με
μηχανές μεσαίου φορμά (με φιλμ ή ψηφιακή πλάτη).

Για να είναι κανείς καλός φωτογράφος θα πρέπει να βλέπει τον
κόσμο με πιο αναλυτικό τρόπο από τους υπόλοιπους
ανθρώπους. Η αποτύπωση του τρισδιάστατου και διαρκώς
κινούμενου κόσμου μας σε επίπεδες στατικές εικόνες μοιάζει με
την μετάφραση μιας ιστορίας από μια γλώσσα σε μια άλλη.
Χρειάζεται την αντίληψη ότι ο κόσμος είναι ζωντανός και
γεμάτος ενέργεια, ανοικτός σε νέες ιδέες και καλλιτεχνικές
ορμήνιες. Δεν θα υπάρξουν ποτέ δύο φωτογράφοι που να
προσεγγίσουν την ίδια εργασία με τον ίδιο τρόπο, ακόμα και
εάν χρησιμοποιούν τις ίδιες συμβάσεις και τους ίδιους κανόνες.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα περιεκτικό εγχειρίδιο αναφοράς
στις δημιουργικές και τεχνικές ικανότητες που απαιτούνται για
τη λήψη εικόνων οποιουδήποτε θέματος. Δεν προϋποθέτει
πρότερη γνώση στη φωτογραφία, αλλά αποσκοπεί στο να
παρέχει έναν οδηγό αναφοράς για όλες τις βασικές τεχνικές
που πρόκειται να χρειαστεί κανείς, ακόμα και αν είναι
επαγγελματίας φωτογράφος. Ανόμοια με πολλά άλλα βιβλία
που έχουν σαν θέμα τους τη φωτογραφία, Το Νέο Βιβλίο του

Εισαγωγή
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Φωτογράφου περιλαμβάνει εκτενείς ενότητες που περιγράφουν
τον εξοπλισμό και την τεχνολογία. Αν και η χρήση ενός
συγκεκριμένου τύπου μηχανής ή φακού δεν μπορεί να σας
εγγυηθεί καλύτερες εικόνες, ο εξοπλισμός που θα
χρησιμοποιήσετε θέτει όρια όσον αφορά την αντιμετώπιση 
ενός θέματος. Η κατανόηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών
των διάφορων μηχανών, φακών και αξεσουάρ θα σας δώσει
τη δυνατότητα να τραβάτε καλύτερες εικόνες, με λιγότερες

αποτυχίες. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τις νέες
τεχνολογίες, όπως τα νεώτερα μοντέλα με αυτόματη εστίαση
υψηλής ταχύτητας που αγαπούν ιδιαίτερα οι αθλητικοί
φωτορεπόρτερ. Αυτά τα προηγμένα συστήματα χρειάζονται 
μια νέα προσέγγιση στη διαδικασία λήψης εάν θέλετε 
να αξιοποιήσετε πλήρως τα οφέλη τους.

Η φωτογραφία, ως τέχνη, εξελίσσεται διαρκώς. Νέα στυλ και
προσεγγίσεις ανακαλύπτονται ή επανέρχονται στη μόδα.
Ταυτόχρονα, η πρόοδος στην επιστήμη και στην τεχνολογία
των υπολογιστών φέρνει νέες τεχνικές και ιδέες στο προσκήνιο.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, η σημαντικότερη πρόοδος
στη φωτογραφία είχε να κάνει με τη μετάβαση στην ψηφιακή
τεχνολογία. Αυτό όχι μόνο δημιούργησε μια νέα γενιά
φωτογραφικών μηχανών, αλλά έδωσε επίσης τη δυνατότητα
άμεσης εμφάνισης, αποθήκευσης και χειρισμού των εικόνων 
με μια τεράστια γκάμα μεθόδων. Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν
οδηγό στις νέες τεχνολογίες και θα σας δείξει πως μπορείτε 
να τις χρησιμοποιείτε για να βελτιώνετε τις εικόνες σας.

Βέβαια, ο εξοπλισμός και οι τεχνικές είναι μόνο η αρχή.
Το σημαντικότερο απ’ όλα είναι ο φωτογράφος. Η εξοικείωση
με τα χειριστήρια της μηχανής σας, με το βάθος πεδίου και με 

τα εφέ φωτισμού είναι βήματα τα οποία ο φωτογράφος πρέπει
οπωσδήποτε να κατέχει (αν και υπάρχουν πάντα περισσότερα
για να μάθει κανείς). Ωστόσο, η εξοικείωση με τα βασικά είναι ο
μόνος τρόπος για να φτάσετε σε πετυχημένες λήψεις. Ο τεράστιος
αριθμός φωτογραφιών και ιδεών σ’ αυτό το βιβλίο θα είναι μια
συνεχής πηγή έμπνευσης καθώς βελτιώνονται οι ικανότητές σας
και βρίσκετε τα δικά σας «δυνατά σημεία» και στυλ.
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Ο αριθμός των pixels (ουσιαστικά, των εκατομμυρίων pixels, ή megapixels)
που χρειάζεστε από μια ψηφιακή εξαρτάται από τις εικόνες που θέλετε να
τραβάτε μ’ αυτήν. Υπάρχουν δύο κύριες χρήσεις των ψηφιακών εικόνων: 
� Αυτές που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες, email και παρουσιάσεις
στην οθόνη του υπολογιστή χρειάζονται χαμηλή ανάλυση. 
� Αυτές που εκτυπώνονται μ’ έναν επιτραπέζιο εκτυπωτή, σε γραφεία
εκτυπώσεων, ή προορίζονται για έντυπα, πρέπει να έχουν υψηλή
ανάλυση. 

Γενικά, είναι καλύτερο να επιλέξετε τη μέγιστη ανάλυση που αντέχουν τα
οικονομικά σας. Έτσι, θα έχετε την ευελιξία να παράγετε αποτελέσματα
βέλτιστης ποιότητας όταν απαιτείται και ταυτόχρονα θα μπορείτε να
χαμηλώνετε την ανάλυση για εικόνες που προορίζονται για προβολή σε
οθόνη. Οι μηχανές υψηλής ανάλυσης παρέχουν συνήθως μεγαλύτερο
δημιουργικό έλεγχο πάνω στο αποτέλεσμα.

Ιστοσελίδες

Email

Παρουσιάσεις

Εκτυπώσεις A4 

Εκτυπώσεις 5 x 7in

ΚΑΤΩ ΑΠΟ
2M PIXELS

4M 
PIXELS 

8M 
PIXELS 

12M 
PIXELS

Ναι Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι Όχι Όχι ΝαιΕκτυπώσεις A3 

ΠΟΣΑ PIXELS;

ΧΡΗΣΗ

Τύποι ψηφιακών
φωτογραφικών μηχανών
Όμοια με τις αναλογικές, υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ψηφιακών
μηχανών – οι compact και οι SLR. 

Τα ψηφιακά μοντέλα με σχεδίαση reflex και εναλλάξιμους
φακούς προσφέρουν συνήθως το μεγαλύτερο δημιουργικό
έλεγχο, αλλά τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών SLR έναντι των
compact δεν είναι τόσο ευδιάκριτα όσο στις αναλογικές μηχανές.

Οι περισσότερες ψηφιακές compact έχουν LCD οθόνη, οπότε
μπορείτε να βλέπετε τι ακριβώς τραβάτε χωρίς να χρειάζεται να
κοιτάξετε μέσα από το φακό. Επιπλέον, επειδή οι ψηφιακές
μηχανές προσφέρουν συχνά αυξημένο δημιουργικό έλεγχο, είναι
δυνατόν να βλέπετε άμεσα την επίδραση που έχει η αλλαγή της
ταχύτητας κλείστρου και του διαφράγματος στην εικόνα.

Τα υβριδικά (“prosumer”, ημι-επαγγελματικά) μοντέλα
βρίσκονται μεταξύ SLR και compact. Δεν διαθέτουν εναλλάξιμους
φακούς, αλλά έχουν ενσωματωμένο μακρύ φακό zoom, το εύρος
του οποίου συχνά μπορεί να αυξηθεί με πρόσθετους οπτικούς
μετατροπείς. Μια δευτερεύουσα LCD οθόνη επιτρέπει σκόπευση
στο επίπεδο του ματιού, έτσι ώστε να μπορείτε να χειρίζεστε τη
μηχανή περίπου όπως και μια παραδοσιακή SLR.

Οι ψηφιακές μηχανές συχνά ενσωματώνουν επίσης και άλλα
ηλεκτρονικά και οπτικά συστήματα και δυνατότητες, όπως λήψη
βίντεο, κιάλια, κ.α. (βλ. σ. 34–5).

ΤΥΠΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

μπορούν να χρησιμοποιούνται για την υποβοήθηση άλλων συστημάτων
της μηχανής, όπως η φωτομέτρηση και η αυτόματη εστίαση. Με τους
αισθητήρες CCD και CMOS, μεμονωμένα pixels μετρούν την ένταση ενός
μόνο από τα τρία πρωτεύοντα χρώματα του φωτός (κόκκινο, πράσινο,
μπλε). Μια λιγότερο δημοφιλής σχεδίαση χρησιμοποιεί τεχνολογία X3,
όπου κάθε αισθητήρας μπορεί να μετρά και τα τρία πρωτεύοντα χρώματα
ταυτόχρονα.

Δύο τύποι αισθητήρων εικόνας χρησιμοποιούνται ευρέως στις μηχανές:
CCD ή CMOS. Αμφότεροι αποτελούνται από ένα πλέγμα μικροσκοπικών,
φωτοευαίσθητων στοιχείων εικόνας και δουλεύουν ουσιαστικά με τον ίδιο
τρόπο. Ο αισθητήρας CCD έχει σχετικά απλή σχεδίαση και τα δεδομένα
που καταγράφει διαβάζονται από τη μηχανή γραμμή προς γραμμή. Στους
αισθητήρες CMOS, το κάθε στοιχείο εικόνας (pixel) έχει το δικό του
κύκλωμα, οπότε η μηχανή μπορεί να διαβάζει την τιμή που καταγράφεται
σε κάθε στοιχείο ξεχωριστά. Το κύριο πλεονέκτημά τους είναι ότι τα pixels

Διάταξη στοιχείων αισθητήρα CCD 
Σαρώνεται ολόκληρη η εικόνα για την ανάκτηση
των δεδομένων της. Αυτή η διαδικασία πρέπει
να ολοκληρωθεί πριν από τη λήψη της επόμενης
εικόνας.

Διάταξη στοιχείων αισθητήρα CMOS
Κάθε ένας από τους αισθητήρες έχει το δικό του
κύκλωμα και διαβάζεται ανεξάρτητα, πράγμα το
οποίο επιτρέπει υψηλό βαθμό ευελιξίας.

CMOS αισθητήρες X3 
  Κάθε pixel μπορεί να μετρά και τα τρία
πρωτεύοντα χρώματα του φωτός, με «επίπεδα»
που είναι ευαίσθητα στο κόκκινο, πράσινο, ή
μπλε φως.

Εκτυπώσεις 4 x 6in
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Σχεδιάσεις ψηφιακών μηχανών 
Όπως και στις αναλογικές, ο πιο δημοφιλής τύπος ψηφιακής
μηχανής χρησιμοποιεί την compact σχεδίαση. Σχεδόν όλα τα
μοντέλα αυτής της κατηγορίας έχουν ενσωματωμένο φακό zoom,
συχνά με μεγαλύτερο εύρος εστιακών αποστάσεων από τα
αντίστοιχα αναλογικά. Πολλές compact ψηφιακές έχουν πολύ
μικρό μέγεθος, αλλά ορισμένες σχεδιάζονται σκόπιμα ώστε ο
χειρισμός τους να θυμίζει αυτόν μιας παραδοσιακής μηχανής
reflex. 

Είναι διαθέσιμη μεγάλη γκάμα επαγγελματικών ψηφιακών
λύσεων, από τις SLR που αποτελούν ολοκληρωμένα συστήματα,
έως προαιρετικές πλάτες για μηχανές μεγαλύτερου φορμά. Ένα
από τα κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνει τα «σοβαρά»
μοντέλα από τις φτηνότερες μηχανές είναι η ταχύτητα με την
οποία η μηχανή επεξεργάζεται τα ψηφιακά δεδομένα στο τέλος
κάθε λήψης.

� Compact με φακό zoom
Δείχνοντας σχεδόν ίδια με μια αναλογική 35mm, αυτή η Canon ξεχωρίζει ότι
είναι ψηφιακή από την έγχρωμη οθόνη στο πίσω μέρος της. Παρότι είναι
σχεδιασμένη για εύκολες, ερασιτεχνικές λήψεις, παρέχει την αξιοπρεπή
ανάλυση των 7 megapixel και αρκετές δημιουργικές λειτουργίες.

� Υβριδικά μοντέλα
Αν και αυτό το μοντέλο Olympus δεν έχει εναλλάξιμο φακό zoom, είναι
σχεδιασμένο ώστε να έχει την εμφάνιση και το χειρισμό μιας ψηφιακής SLR.
Δεν υπάρχει κλείστρο εστιακού επιπέδου ή καθρέφτης reflex, αλλά μπορείτε
να βλέπετε τι ακριβώς τραβάτε χάρη στις δύο LCD οθόνες. Το μοντέλο αυτό
έχει ενσωματωμένο φακό zoom 20x και πλήρη γκάμα δημιουργικών
λειτουργιών.

� Μοντέλα τσέπης
Τα compact ψηφιακά μοντέλα είναι πολύ μικρότερα από τα αντίστοιχα
αναλογικά. Αυτό το φτηνό μοντέλο της Fuji έχει βάθος μόνο 2εκ. αλλά διαθέτει
φακό zoom 3x και LCD οθόνη 6.3 εκ.

� Ψηφιακές SLR 
Οι ψηφιακές SLR είναι σχεδιασμένο?? ώστε να έχουν την εμφάνιση και την
αίσθηση των αντίστοιχων αναλογικών SLR 35mm. Συχνά μάλιστα μπορούν
να χρησιμοποιούν τους ίδιους εναλλάξιμους φακούς με τις αναλογικές, αλλά
επειδή ο ψηφιακός αισθητήρας εικόνας μπορεί να είναι μικρότερος από το
καρέ φιλμ 35mm, η πραγματική εστιακή απόσταση μπορεί να μην είναι
ακριβώς ίδια (βλ. σ. 16).

Υψηλός 
βαθμός ελέγχου 
Η ισορροπία λευκού μπορεί
να οριστεί επακριβώς.

LCD οθόνη ψηφιακής SLR 

Ανάλυση
Τα αρχεία των εικόνων
μπορούν να αποθηκεύονται
σε πολλές μορφές.

Μενού οθόνης
Η οθόνη στην πίσω πλευρά
μπορεί να χρησιμοποιείται
για την προβολή των
εικόνων ή για την αλλαγή
των ρυθμίσεων της μηχανής.

� Ψηφιακές μεσαίου φορμά
Πολλές SLR μεσαίου φορμά είναι σχεδιασμένο ώστε να δουλεύουν με
ψηφιακή πλάτη αντί των συνηθισμένων πλατών φιλμ. Αυτές οι πλάτες
χρησιμοποιούνται συχνά για την απευθείας εγγραφή σ’ ένα συνδεδεμένο
υπολογιστή και όχι σε κάρτα μνήμης. Ορισμένα μοντέλα είναι μόνο ψηφιακά,
όπως αυτή η Hasselblad, ειδικά σχεδιασμένα για εργασία σε στούντιο.

Δείτε επίσης Μηχανές μεσαίου φορμά σ. 20 Πώς δουλεύουν οι ψηφιακές μηχανές σ. 26

1 147611 3.30   NT1-4    175#
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Δημιουργικά φίλτρα
Υπάρχει τεράστια γκάμα περίεργων και ασυνήθιστων εφέ που
μπορούν να παραχθούν με αυτά τα προσαρτήματα φακών.
Μπορείτε να προσθέσετε ουράνια τόξα ή αντικατοπτρισμούς
στις λήψεις σας, ή να φλουτάρετε τη σκηνή μπροστά στα μάτια
σας δίνοντάς της μια ονειρική αίσθηση. Ωστόσο, αν και το
περιστασιακό παιχνίδι με τα πιο ακραία δημιουργικά φίλτρα

64

Έγχρωμα φίλτρα
Τα φίλτρα με ένα ομοιόμορφο χρώμα χρησιμοποιούνται
συνήθως με ασπρόμαυρο φιλμ για αλλαγή της τονικής
ισορροπίας της εικόνας (βλ. σ. 62–3). Ωστόσο, υπάρχουν
περιπτώσεις στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με

Χωρίς φίλτρο Με πορτοκαλί φίλτρο

Με κίτρινο φίλτρο Με μπλε φίλτρο

είναι διασκεδαστικό και ελκυστικό, τα εφέ που δημιουργούν
μπορούν σύντομα να γίνουν κουραστικά εάν
χρησιμοποιούνται υπερβολικά. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα
δημιουργικά φίλτρα, όπως τα φίλτρα απαλής εστίασης, τα
διαβαθμισμένα και τα φίλτρα ακτίνων αστεριών, που μερικοί
φωτογράφοι τα χρησιμοποιούν κατ’ επανάληψη.

έγχρωμο φιλμ. Το εφέ ταιριάζει καλύτερα σε δυναμικές γραφικές
συνθέσεις και σιλουέτες, όπου ο ομοιόμορφος χρωματικός τόνος
μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ατμόσφαιρας.

διαβαθμισμένα φίλτρα είναι διαθέσιμα σε πολλά χρώματα. 
Ένα γκρι (ή ουδέτερης πυκνότητας) διαβαθμισμένο φίλτρο
σκουραίνει το υπάρχον χρώμα του ουρανού. Για πιο έντονη
εναλλαγή μεταξύ των δύο μισών και εντονότερα χρώματα,
χρησιμοποιήστε πιο ευρυγώνιο φακό ή μικρότερο διάφραγμα.

Χωρίς φίλτρο Με μπλε διαβαθμισμένο φίλτρο Με γκρι διαβαθμισμένο φίλτρο Με διαβαθμισμένο φίλτρο καπνού

Διαβαθμισμένα φίλτρα
Τα διαβαθμισμένα φίλτρα είναι πολύ χρήσιμα για φωτογραφίες
τοπίων με ψηφιακές ή αναλογικές μηχανές. Το μισό φίλτρο είναι
χρωματιστό, καταλήγοντας σταδιακά σε διαφανές στη μέση.
Αυτό σας επιτρέπει να προσθέσετε χρώμα στον ουρανό και
ταυτόχρονα να μειώσετε την αντίθεση της λήψης. Τα
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� Τα πιο χρήσιμα δημιουργικά φίλτρα για
ψηφιακή φωτογραφία είναι τα διαβαθμισμένα
(βλ. σ. 64), τα πολωτικά (σ. 66) και τα ND 
(σ. 62).
� Τα κυκλικά φίλτρα μπορούν να
χρησιμοποιούνται μαζί. Ελέγξτε ότι εξέχουν
όσο χρειάζεται ώστε να μην εμποδίζουν το
φως να φτάνει στις γωνίες του κάδρου
(προκαλώντας ένα εφέ που ονομάζεται
βινιετάρισμα).

Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Α  Φ Ι Λ Τ Ρ Α

Δείτε επίσης Φίλτρα σ. 62 Πολωτές σ. 66

65

� Ακτίνες αστεριών (starburst)
Ένα φίλτρο ακτίνων αστεριών έχει χαραγμένο
πάνω του ένα μοτίβο σαν πλέγμα. Αυτό μετατρέπει
κάθε φωτεινό σημείο σε αστέρι, με ακτίνες οι
οποίες μπορούν να εκτείνονται κατά πλάτος
ολόκληρης της εικόνας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο
όταν φωτογραφίζετε τα φώτα της πόλης αφού
νυχτώσει, κεριά, ή γυαλιστερά αντικείμενα.
Διαφορετικοί τύποι παρέχουν αστέρια με
διαφορετικό πλήθος σημείων.
� 35mm φακός, 1/15 δευτ. σε f/5.6. ISO 100.

� Φίλτρο απαλής εστίασης (soft focus)
Αυτό το φίλτρο απαλύνει συνολικά τα
περιγράμματα της εικόνας, δίνοντας μια ονειρική
αίσθηση, ιδιαίτερα κατάλληλη για ρομαντικά
πορτρέτα. Μία εναλλακτική προσέγγιση είναι να
αλείψετε βαζελίνη σε ένα διαυγές γυαλί.
� 150mm φακός, 1/60 δευτ. σε f/8 με φλας. ISO 100.

� Φίλτρο πρίσματος (prism)
Αυτό το φίλτρο σας επιτρέπει να εμφανίζετε το θέμα πολλαπλές φορές στην
εικόνα. Ο αριθμός και η διάταξη των επαναλήψεων διαφέρει. Σ’ αυτή τη λήψη,
ο σταθμός παραγωγής ρεύματος Battersea στο Ηνωμένο Βασίλειο
πενταπλασιάστηκε.
� 50mm φακός, 1/30 δευτ. σε f/2.8. ISO 200.

� Φίλτρο τονισμού στο κέντρο 
(centre spot)
Αυτά τα φίλτρα είναι διαυγή στο μέσο και διαχέουν
ή χρωματίζουν το φως στην περιφέρεια. Αυτό σας
επιτρέπει να διατηρείτε ευκρινές το κεντρικό θέμα,
φλουτάροντας τα πάντα γύρω του.
� 50mm φακός, 1/8 δευτ. σε f/1.7 με τρίποδο. ISO 100.

� Φίλτρο διάθλασης (diffraction)
Ένα φίλτρο διάθλασης παράγει εφέ παρόμοιο με
αυτό ενός φίλτρου ακτίνων αστεριών, αλλά οι
πρισματικές αυλακώσεις στο φακό δημιουργούν
μοτίβα σαν ουράνια τόξα στην εικόνα. Τα ακτινικά
μοτίβα και ο βαθμός διάθλασης διαφέρουν. 
� 85mm φακός, 1/60 δευτ. σε f/16 με φλας. ISO 100.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Φίλτρα ειδικών εφέ
Η χρησιμότητα πολλών φίλτρων έχει, σε ένα βαθμό, μειωθεί
λόγω της διάδοσης των τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας
εικόνας. Πολλά από τα εφέ που παρέχουν τα συμβατικά φίλτρα
μπορούν σήμερα να προστεθούν εύκολα και με καλύτερο έλεγχο
χρησιμοποιώντας εφαρμογές λογισμικού (βλ. σ. 392–3).
Ωστόσο, πολλοί φωτογράφοι αισθάνονται πιο βολικά και άνετα
χρησιμοποιώντας την παλιομοδίτικη μέθοδο για την επίτευξη
δημοφιλών εφέ, όπως τονισμός στο κέντρο, πρίσματα, ακτίνες
αστεριών και απαλή εστίαση.
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Διαλέγοντας μοτίβα 
Πολλά μοτίβα δεν γίνονται αντιληπτά από τους ανθρώπους
επειδή τα βλέπουν καθημερινά. Συνεπώς, για να
φωτογραφηθούν, πρέπει να εντοπιστούν και να απομονωθούν
από το περιβάλλον τους. 

Μια απλή, απευθείας λήψη εξυπηρετεί καλά για την
ανάδειξη ενός μοτίβου, εάν αυτό είναι κάτι που δεν έχουμε
συνηθίσει να βλέπουμε. Τα μεγάλα σμήνη από
θαλασσοπούλια που στέκουν στα ρηχά νερά ενός κόλπου θα
έδιναν ένα καλό μοτίβο για φωτογράφιση, όπως επίσης και η
πιο ασυνήθιστη επιλογή ενός σωρού παλιών καλοριφέρ σε μια
μάντρα.

Με άλλα μοτίβα, συχνά αξίζει να προσπαθήσετε να
«σπάσετε» τη μονοτονία τους, έτσι ώστε να μην αποκομίζετε
την εντύπωση ότι βλέπετε ένα καινούργιο ύφασμα. Ένας
απλός τρόπος για να το πετύχετε είναι ενσωματώνοντας μια
ανωμαλία, ένα στοιχείο διαφοροποίησης, στο μοτίβο. 

222

� Σπάζοντας ένα μοτίβο 
Η κατάξερη από τον ήλιο λάσπη δημιουργεί ένα
μωσαϊκό ρωγμών που θυμίζει κοντινό πλάνο σε
δέρμα ελέφαντα. Η τούφα με το γρασίδι στο
κέντρο σπάει τη μονοτονία του μοτίβου,
εισάγοντας αντίθεση μέσω του χρώματος και της
φόρμας. 
� 70mm φακός, 1/125 δευτ. σε f/5.6. ISO 100.

� Εντοπίζοντας ανωμαλίες
Όσο πιο όμοια είναι τα πράγματα σε σχήμα και φόρμα, τόσο πιο πιθανό είναι
να διακρίνει κανείς τις ατομικές διαφορές. Εδώ, τα μήλα σχηματίζουν ένα
ακριβές μοτίβο μέσα στο καφάσι, αλλά μετά από προσεκτική εξέταση βλέπει
κανείς ότι το καθένα είναι μοναδικό, τόσο σε σχήμα όσο και σε χρώμα. 
� 50mm φακός, 1/60 δευτ. σε f/5.6. ISO 100.

� Μοτίβα από ψηλά 
Συχνά, τα μοτίβα αποκαλύπτονται καλύτερα από
συγκεκριμένες γωνίες. Αυτή η φωτογραφία που
τραβήχτηκε από μια ψηλή γέφυρα δίνει την τέλεια
άποψη της συμμετρίας και της ομαδικής δουλειάς
που απαιτεί η κωπηλασία. 
� 135mm φακός, 1/250 δευτ. σε f/5.6. ISO 100.
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Δείτε επίσης Μοτίβα σ. 220

� Επαναλαμβανόμενο μοτίβο
Τα φύλλα δένδρων και φυτών δημιουργούν
εμφανή μοτίβα όταν τα βλέπει κανείς όλα μαζί.
Εδώ, τα χρυσοκόκκινα φθινοπωρινά χρώματα
βοηθούν να τονιστεί η επανάληψη στα σχήματα
των φύλλων. 
� 50mm φακός, 1/60 δευτ. σε f/5.6. ISO 200.

� Το μοτίβο ως σκηνικό
Αυτή η ψηλή βλάστηση σ’ ένα βάλτο του Καναδά,
που σχεδόν θυμίζει γλυπτό, αποτελεί από μόνη
της ένα ενδιαφέρον μοτίβο για να γεμίσει ένα
κάδρο. Ταυτόχρονα όμως παρέχει ένα καλό
σκηνικό για ένα πορτρέτο. 
� 50mm φακός, 1/60 δευτ. σε f/8. ISO 100.

� Κυματιστά μοτίβα
Οι παραμορφωμένες αντανακλάσεις πραγμάτων
στην επιφάνεια μιας λίμνης δημιουργούν
εξαιρετικά μοτίβα – εφόσον, βέβαια, επιλέξετε
σωστά το φακό και το σημείο φυγής για να τα
απομονώσετε από το περιβάλλον τους. Αυτή η
λήψη δεν δίνει καμία πληροφορία για το
αντικείμενο που αντανακλάται, αλλά αυτό δεν την
κάνει λιγότερο εντυπωσιακή. 
� 200mm φακός, 1/250 δευτ. σε f/4. ISO 200.
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Το στούντιο
Αν και ο αριθμός των θεμάτων που μπορούμε να
χειριστούμε με επιτυχία σε εσωτερικούς χώρους είναι
περιορισμένος, το πλεονέκτημα της φωτογράφησης σε
σχέση με τις λήψεις σε έναν εξωτερικό χώρο είναι ότι
έχετε πολύ μεγαλύτερο έλεγχο επί του αποτελέσματος.

Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι το στούντιο επιτρέπει
στο φωτογράφο να έχει τον απόλυτο έλεγχο στο
φωτισμό, το φόντο και το σκηνικό. Το μέγεθος ενός
στούντιο εξαρτάται από το θέμα που σκοπεύετε να
αποτυπώσετε.

Κατασκευή ενός στούντιο
Μια τεράστια περιοχή, ή εξοπλισμός ακρίβειας, δεν είναι
απαραίτητα για ένα οικιακό στούντιο. Μια μικρή διαμόρφωση
σκηνικού μπορεί να στηθεί ακόμα και στην επιφάνεια ενός
τραπεζιού και μπορεί να φωτιστεί ακόμα και με δύο πορτατίφ,
αν χρησιμοποιείτε ασπρόμαυρο φιλμ. Αλλά για την ευρύτερη
γκάμα θεμάτων, είναι απαραίτητο να έχετε κατάλληλο έλεγχο
φωτισμού (βλ. σ. 338–9) και μια εύλογη ποσότητα χώρου.

Πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος ανάμεσα στο θέμα και τη
μηχανή, ώστε να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ένας κατάλ λη -
λος φακός. Ο χώρος πίσω από το θέμα είναι ουσιώδης για το
φόντο, όπως και ο χώρος πλευρικά, έξω από τη θέα της μηχα νής,
ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν σωστά τα φώτα. Τα παρά -
θυρα παρέχουν την επιλογή του φυσικού φωτισμού. Θα πρέπει
να υπάρχουν κουρτίνες ή περσίδες, ώστε να δη μιουρ γείται
σκοτάδι στο χώρο, αν αυτό είναι απαραίτητο για μια λήψη.

. .

Γκρι δάπεδο
Ουδέτερα χρωματισμό για να

μην φαίνεται η βρωμιά

Ανακλαστήρας-πιάτο
Ελέγχει τη διασκόρπιση του

φωτός από το φλας.

Ανακλαστήρας
Για αναπήδηση του φωτός

σε σκιές.

Κινητή σκάλα
Για τοποθέτηση χαρτιού

φόντου, ή για ένα
υπερυψωμένο σημείο λήψης.

Μονάδα φλας
Τα φωτιστικά του στούντιο

που τροφοδοτούνται από
ρεύμα τοποθετούνται σε γωνία

45 μοιρών σε σχέση
με το θέμα.

Ομπρέλα 
Για αναπήδηση ή διάχυση

του φωτός.

� Το επαγγελματικό στούντιο 
Η τυπική διάταξη ενός λειτουργικού στούντιο
παρουσιάζεται εδώ. Τα στούντιο διατίθενται προς
μίσθωση, με την ημέρα ή την ώρα, σε επαγγελματίες
αλλά και σε αρχάριους φωτογράφους. Ο χώρος, ο
φωτισμός, τα φόντα και οι βάσεις στήριξης
συμπεριλαμβάνονται. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα
μίσθωσης μονάδων φλας στούντιο, όπως όλου του
υπόλοιπου επαγγελματικού εξοπλισμού, για
συγκεκριμένες εργασίες.
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Αντίθετα από τις φορητές και αποκλειστικές
μονάδες φλας, οι μονάδες φλας στούντιο δεν
ελέγχονται από τη μηχανή – επομένως η
έκθεση πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα από
το φωτογράφο. Η ταχύτητα συγχρονισμού
της μηχανής καθορίζει την ταχύτητα κλεί -
στρου, με αποτέλεσμα το μόνο σημαντικό
στοιχεία να είναι συνήθως το διάφραγμα.
Αυτό μπορεί να υπολογιστεί χρησιμο ποιώ -
ντας έναν ειδικό μετρητή – ο οποίος μπορεί
να αντιδράσει αρκετά γρήγορα στη σύντομη
διάρκεια του φλας. Οι μετρητές φλας
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για
λήψη μετρήσεων του φωτός περιβάλλοντος,
ενώ μερικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την πρόσβαση σε στοιχεία θερμοκρασίας
χρώματος (βλ. σ. 136–7).

ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΦΛΑΣ

� Ένδειξη προσπίπτοντος
φωτισμού
Η ένδειξη προσπίπτοντος
φωτισμού από ένα μετρητή φλας
ήταν χρήσιμη σ' αυτό το πορτρέτο
– ώστε να αποφευχθούν τα
προβλήματα μετρήσεων από τα
μαύρα ρούχα και το παλ φόντο. 
Ο μετρητής πυροδοτεί άμεσα το
φλας, δίνοντας μια ένδειξη του
διαφράγματος που απαιτείται.
Εάν αυτό το διάφραγμα είναι
ακατάλληλο, η ισχύς του φλας
μπορεί να ρυθμιστεί.
� 120mm φακός, 1/60 δευτ. σε f/8.
ISO 50.Μετρητής φλας

.

Θέμα σε τραπέζι 
Ένα τραπέζι με
ρυθμιζόμενο ύψος
είναι χρήσιμο για
μικρά θέματα.

Ουδέτερος τοίχος
Οι μαύροι, γκρι ή λευκοί τοίχοι
αποφεύγουν τους χρωματισμούς από
το ανακλώμενο φως. Το λευκό ενεργεί
ως ανακλαστήρας.

Μηχανή και τρίποδο
Ένα τρίποδο κλειδώνει τη μηχανή
σε σταθερή θέση όσο ρυθμίζονται 
η σύνθεση και ο φωτισμός.

Δείτε επίσης Φιλμ στιγμιαίας εμφάνισης σ. 128 Φόντο στο στούντιο σ. 272 Έλεγχος φωτισμού σ. 338

Τροφοδοτικά 
Για σύνδεση μεγάλων
φωτιστικών μονάδων.

Μετρητής φλας
Για ακριβή υπολογισμό 
της έκθεσης.

Βάση φωτιστικού
Μπορεί να χαμηλώσει και να
σηκωθεί, ώστε να ρυθμιστεί η
κατεύθυνση του φωτισμού.

Χοάνη
Προσαρτάται στην κεφαλή του
φωτιστικού και συγκεντρώνει το φως
σε μια στενή ακτίνα.

Καθρέφτης μακιγιάζ
Για τη φωτογράφηση πορτρέτων, 
είναι απαραίτητος ώστε τα μοντέλα 
να μπορούν να διορθώσουν χτενίσματα
και μακιγιάζ.

Τραπέζι μακιγιάζ
Για καλλυντικά, αξεσουάρ μαλλιών και
βούρτσες, απαραίτητο για πορτρέτα.

Χαρτί φόντου
Το χαρτί απλώνεται κάτω από το θέμα,
ώστε να σχηματιστεί μια ενιαία
επιφάνεια που δεν διαχωρίζει
παρασκήνιο και φόντο (βλ. σ. 272–3).
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