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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σεκηλάξηα Φωηνγξαθίαο ζην Public Σπληάγκαηνο κε ηνλ 

θωηνγξάθν Θνδωξή Μάξθνπ! 

Ξεθηλνύλ ζηηο 13 Οθηωβξίνπ θαη ζα έρνπλ δηάξθεηα 9 κήλεο. 

Ξεθίλεζε ωο ρόκπη γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο, αιιά δελ άξγεζε λα εμειηρζεί ζε κία 

από ηηο πην δεκνθηιείο ηέρλεο, ζε επηζηήκε θαη ηειηθά ζε έλα από ηα πην δηαδνκέλα 

κέζα επηθνηλωλίαο. Πνηνο αιήζεηα κπνξεί λα αληηζηαζεί ζηνλ πεηξαζκό θαη λα κελ 

θωηνγξαθίζεη κε ην «έμππλν» θηλεηό ηνπ έλα πεξίεξγν πεξηζηαηηθό πνπ ζπλαληά 

ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ;  Να κελ  απαζαλαηίζεη θάηη πνπ ηνπ άξεζε ζε κηα 

βηηξίλα ή  λα κελ απηό-θωηνγξαθεζεί – ηα γλωζηά ζε όινπο selfies -ζε κηα 

επηπρηζκέλε ζηηγκή θαη λα ηελ κνηξαζηεί κε ηνπο θίινπο ηνπ ζηα κέζα θνηλωληθήο 

δηθηύωζεο;  

Τα Public μεθηλνύλ θύθιν ζεκηλαξίωλ θωηνγξαθίαο γηα ηε ζεδόλ 2014/2015 ζε 

ζπλεξγαζία κε ην θωηνγξάθν Θνδωξή Μάξθνπ – δεκηνπξγόο πνπ έρεη αζρνιεζεί 

ηόζν κε ην πνξηξέην θαη ηνλ θόζκν ηεο κόδαο, όζν θαη κε αζηηθά ηνπία, 

νδνηπνξηθά, αιιά θαη ξεπνξηάδ. Κάζε Δεπηέξα ηα ζεκηλάξηα ζα απεπζύλνληαη  ζε 

όζνπο αγαπνύλ  ηε θωηνγξαθία θαη ζέινπλ λα γλωξίζνπλ ηα κπζηηθά ηεο, αιιά 

ζα πξνζθέξνπλ παξάιιεια έλα ηαμίδη ζην παξειζόλ ηεο θαη ηελ πινύζηα ηζηνξία 

ηεο.  

Τε Δεπηέξα 6 Οθηωβξίνπ ζηηο 19.00 ζηε ζπλάληεζε γλωξηκίαο ζηελ αίζνπζα 

εθδειώζεωλ ηνπ Public Σπληάγκαηνο, ε είζνδνο ζα είλαη ειεύζεξε θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ κε ηνλ θωηνγξάθν Θνδωξή 

Μάξθνπ θαη λα ελεκεξωζνύλ γηα ην πξόγξακκα ηωλ ζεκηλαξίωλ.  

Τα ζεκηλάξηα ζα μεθηλήζνπλ ηε Δεπηέξα 13 Οθηωβξίνπ ζηηο 19.00, ζα γίλνληαη 

ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη ζα έρνπλ 9κελε δηάξθεηα, από ηνλ Οθηώβξην 2014 κέρξη 

ηνλ Ινύλην 2015. Τν κεληαίν θόζηνο είλαη 30 επξώ. Οη ζέζεηο ζηα ζεκηλάξηα είλαη 

πεξηνξηζκέλεο θαη γηα απηό είλαη απαξαίηεηε ε δήιωζε ζπκκεηνρήο ζην 

blog.public.gr 

Τα ζεκηλάξηα απεπζύλνληαη ζε αξράξηνπο ζηνλ θόζκν ηεο θωηνγξαθίαο, θαη 

έρνπλ ζηόρν λα πξνζθέξνπλ ηζνξξνπεκέλεο γλώζεηο όζνλ αθνξά ζηε 

θωηνγξαθία ζηε ζύγρξνλε επνρή. Σην ηέινο ζα πξαγκαηνπνηεζεί νκαδηθή έθζεζε 

θωηνγξαθίαο.  

Οη ηέζζεξηο θύξηνη άμνλεο κάζεζεο είλαη: 

 ε ηερληθή ηεο θωηνγξαθίαο ( θωηνγξαθηθή κεραλή θαη ιεηηνπξγία ηεο, 

βαζηθέο θωηνγξαθηθέο αξρέο) 

 ε αηζζεηηθή ηεο θωηνγξαθίαο (ζεκαηνινγία, ζύλζεζε, βαζηθνί 

αηζζεηηθνί θαλόλεο)  

 ε ηζηνξία ηεο θωηνγξαθίαο (ζεκαληηθνί θωηνγξάθνη, ην έξγν ηνπο ζηε 

δηακόξθωζε ηεο θωηνγξαθηθήο γιώζζαο)  
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 ε ζπδήηεζε/θξηηηθή πάλω ζηηο θωηνγξαθίεο πνπ ζα βγάδνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ ζεκηλαξίωλ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα κάζνπλ, ζηαδηαθά, λα παίξλνπλ ηα κέγηζηα από ηε 

θωηνγξαθηθή ηνπο κεραλή, λα δεκηνπξγνύλ ηηο θωηνγξαθηθέο ζθελέο πνπ ηνπο 

εθθξάδνπλ θαιύηεξα θαη λα εθηηκνύλ ηηο εηθόλεο ζύκθωλα κε ηε θωηνγξαθηθή 

γιώζζα. Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηε εμέιημε ηωλ ζπκκεηερόληωλ αλάινγα κε 

ην πξνζωπηθό ηνπο ζηπι. 

 

Πιεξνθνξίεο 

Σσνάνηηζη γνωριμίας ζηις 6 Οκηωβρίοσ 2014 ζηην Αίθοσζα εκδηλώζεων ηοσ 

Public Σσνηάγμαηος (είζοδος ελεύθερη) 

Διάρκεια: Οκηώβριος 2014- Ιούνιος 2015 

Ημερομηνία: Πρώηο ζεμινάριο θωηογραθίας ζηις 13 Οκηωβρίοσ  

Ώρα: 19.00- 21.00 

Πού: Αίθοσζα εκδηλώζεων Public Σσνηάγμαηος (5ος όροθος) 

Κόζηνο: 30 εσρώ ανά άηομο ηον μήνα 

Απαραίηηηη η δήλωζη ζσμμεηοτής ζηο blog.public.gr 

 

 

 

 

 


