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"Όταν φωτογραφίζεις, «κουβαλάς» µαζί σου, όλες τις εικόνες που έχεις δει, όλα 
τα βιβλία που έχεις διαβάσει, τη µουσική που έχεις ακούσει, τους ανθρώπους 
που έχεις αγαπήσει". 
  
Ansel Adams, 1902-1984, Αµερικανός φωτογράφος 

“Μια	εικόνα	αξίζει	όσο	χίλιες	λέξεις”	
		Κομφούκιος	(551πχ	–	479πχ)	



"Ο Μιχάλης Μαγνήσαλης, είναι φωτογράφος και συγγραφέας. Γεννήθηκε το 
1966 στην πόλη της Καβάλας, µεγάλωσε όµως στην Αθήνα. Είναι Πτυχιούχος 
Εκπαιδευτικός Τεχνικής & Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Σπούδασε 
φωτογραφία και σκηνοθεσία στο Μόναχο της Γερµανίας. Έχει εργαστεί, σε 
πολλά φωτογραφικά project στον χώρο της θεατρικής σκηνής και της 
διαφήµισης, όπως επίσης και σαν καθηγητής φωτογραφίας. Τα τελευταία χρόνια 
επικεντρώνεται στη φωτογραφία φύσης, άγριας ζωής, στη φωτογραφία δρόµου 
και στην καταγραφή του ελληνικού πολιτισµού και παράδοσης. Έργα του έχουν 
συµµετάσχει σε εκθέσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 1998 ζει 
µόνιµα στην Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιείται επαγγελµατικά σε πανελλήνιο και 
σε διεθνές επίπεδο, παρέχοντας εκπαίδευση και συµβουλευτική σε νέους 
φωτογράφους. Είναι ιδρυτής του ΓΑΙΑ Stories και συντονιστής της οµώνυµης 
παγκόσµιας κοινότητας.

facebookinstagram

instagram: michalis_magnisalis 
facebook: Michalis Magnisalis
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Η	ιστορία	πίσω	από	τις	εικόνες…	

Στη	μνήμη	της	Ιφιγένειας	Μαγνήσαλη…

Στα χρόνια που σπούδαζα εκπαιδευτικός στην ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ 
(σηµερινή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) οι καθηγητές µας έλεγαν, ότι πρέπει να µάθουµε να 
κάνουµε τα δύσκολα να φαίνονται απλά. Σε αντίθεση µε ένα εκπαιδευτικό 
σύστηµα που επιµένει να επικεντρώνεται στην πολύπλοκη θεωρία, εµείς οι 
εκπαιδευτικοί της εφαρµογής οφείλουµε να έχουµε υπόψη µας ότι 
απευθυνόµαστε κυρίως σε µαθητές τεχνικών σχολών, ή ακόµα και σε 
ενήλικους µαθητές νυχτερινών σχολείων. Ανθρώπους που επιθυµούν να 
µάθουν µια τέχνη για να βγουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην αγορά 
εργασίας. 
Μιά µέρα έκατσα να δείξω σε έναν φίλο πώς να ξεκινήσει να 
χρησιµοποιεί τη φωτογραφική µηχανή που µόλις είχε αγοράσει. Είναι πιο 
απλό από ότι φαντάζεσαι του είπα. Έτσι άρχισε να δηµιουργείται χωρίς 
να το καταλάβω αυτό που έχετε στα χέρια σας. Η γνώση είναι ένα αγαθό 
που έχει αξία όταν µπορούµε να το µοιραστούµε. Εύχοµαι αυτό το 
µικρό βιβλίο να είναι το πρώτο λιθαράκι γνώσης για όποιον επιθυµεί να 
ξεκινήσει το ταξίδι του στον µαγικό κόσµο της εικόνας. 

                                                                         Μιχάλης Μαγνήσαλης
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Camera Obscura: 
Η βασική αρχή της αποτύπωσης

‘Όπως ακριβώς λειτουργεί το ανθρώπινο µάτι, η πρώτη διάταξη αποτύπωσης 
είχε τη µορφή ενός απλού κουτιού κλειστού από όλες τις πλευρές (obscura = 
σκοτεινό). Στο κέντρο της µιας πλευράς είχε ένα µικρό άνοιγµα. Το φως που 
εκπέµπει το κάθε αντικείµενο περνώντας µέσα από το άνοιγµα φώτιζε την 
απέναντι πλευρά του κουτιού µε αποτέλεσµα να σχηµατίζεται εκεί το είδωλό 
του. Ο λόγος που το είδωλο εµφανίζεται αντεστραµένο έχει να κάνει µε τους 
νόµους της φυσικής. 

Η κατασκευή των σύγχρονων φωτογραφικών µηχανών κάθε είδους, από την 
πιο ακριβή επαγγελµατική µέχρι την µικρή κάµερα που βρίσκεται 
ενσωµατωµένη σε ένα κινητό τηλέφωνο, βασίζεται σε αυτή την απλή αρχή 
της camera obscura.
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Aπό	την	Camera	obscura	
στην	σύγχρονη	εποχή.

Αισθητήρας	
(CCD)	

Φακός	

Σε µια σύγχρονη φωτογραφική µηχανή µεταξύ του θέµατος που 
φωτογραφίζουµε και του ανοίγµατος του σκοτεινού κουτιού,  παρεµβάλεται 
ένας συγκεντρωτικός φακός. Ο ρόλος του είναι να βοηθήσει τις ακτίνες του 
φωτός να εισέλθουν µε όσο το δυνατό µεγαλύτερη ακρίβεια ώστε η 
απεικόνιση στο απέναντι τοίχωµα να είναι όµοια µε το αληθινό. Εκεί ακριβώς 
βρίσκεται ένα ηλεκτρονικό εξάρτηµα που λέγεται αισθητήρας. Η επιφάνειά 
του είναι ευαίσθητη στο φώς. Έτσι η εικόνα σχηµατίζεται επάνω στον 
αισθητήρα και στη συνέχεια µε την βοήθεια του ηλεκτρονικού κυκλώµατος 
αποθηκεύεται στην µνήµη.

Μνήμη	
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Η	αρμονία	της	φύσης	
και	ο	κανόνας	της	χρυσής	αναλογίας

Ο κανόνας της “χρυσής αναλογίας” ανακαλύφθηκε από τον Έλληνα γλύπτη 
Φειδία και συµβολίζει την τέλεια  αναλογία (ύψος/πλάτος). 
Από τα αρχαία χρόνια ακόµα, οι καλλιτέχνες είχαν αντιληφθεί τη σηµασία 
αυτής της µαθηµατικής συνθήκης και την εφάρµοζαν στα έργα τους. Ο 
Παρθενώνας και τα αρχαία θέατρα µε πιο γνωστό αυτό της Επιδαύρου είναι 
από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Ο “χρυσός αριθµός φ” όπως 
λέγεται στη σύγχρονη γλώσσα, αποτελεί τον κυριότερο κανόνα της 
αισθητικής. Χωρίς να το καταλαβαίνουµε, οτιδήποτε µας αρέσει (ένα ωραίο 
πρόσωπο, ένα κτίριο, ένα έργο τέχνης) είναι σύµφωνο µε τους κανόνες της 
χρυσής αναλογίας. Ολόκληρο το σύµπαν είναι  φτιαγµένο µε βάση τον 
αριθµό “φ”. Οι γαλαξίες, τα δεντρα, τα λουλούδια, το ανθρώπινο σώµα.

Οι	γαλαξίες Ο	Παρθενώνας Το	αρχαίο	θέατρο	
της	Επιδαύρου
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Το	κέλυφος	του	
σαλιγκαριού

‘Ενα	αγριολούλουδο

Το	πιο	διάσημο	
πορτραίτο	στον	
κόσμο

Η	φωτογραφία	είναι	η	τέχνη	της	απεικόνισης	του	κόσμου	και	δεν	
θα	ήταν	δυνατό	να	μην	σχετίζεται	άμεσα	με	τον	κανόνα	της	
χρυσής	αναλογίας.	Στις	επόμενες	σελίδες	θα	δούμε	πώς	αυτός	
βρίσκει	εφαρμογή	στο	πρώτο	από	τα	πέντε	βήματα	που	θα	
μάθουμε	να	ακολουθούμε,	για	να	δημιουργούμε	τις	εικόνες	που	
επιθυμούμε.
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Βήμα	1ο:	Σύνθεση	
Με τον όρο “σύνθεση” εννοούµε το περιεχόµενο της εικόνας που θέλουµε να 
δηµιουργήσουµε. Τι θα βλέπουµε µέσα από τη φωτογραφική µηχανή που 
έχουµε στη διάθεσή µας και αργότερα όταν θα έχουµε την φωτογραφία στα 
χέρια µας. Οριζόντιο ή κάθετο ή ακόµα και τετράγωνο, το “καδρο” µας για να 
είναι αισθητικά σωστό και να αρέσει, πρέπει να υπακούει στον κανόνα της 
χρυσής αναλογίας. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι πρέπει να κάνουµε 
πολύπλοκους µαθηµατικούς υπολογισµούς κάθε φορά που θέλουµε να 
“τραβήξουµε” µια φωτογραφία. Υπάρχουν µερικοί εµπειρικοί κανόνες που θα 
µας βοηθούν να συνθέτουµε το καλύτερο δυνατό κάδρο κάθε φορά.
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Βήμα	1ο:	Σύνθεση	-	Ο	κανόνας	των	τρίτων	
Ας προσπαθήσουµε να φανταστούµε το κάδρο µας χωρισµένο σε τρία ίσα 
τµήµατα. Με βάση τον κανόνα της χρυσής αναλογίας, τα κύρια σηµεία του 
θέµατος που απεικονίζουµε, αυτά δηλαδή που θέλουµε να τραβήξουν την 
προσοχή, πρέπει να βρίσκονται ακριβώς εκεί που οι νοητές ευθείες χωρίζουν 
το κάδρο στα τρίτα του.

Στις παραπάνω φωτογραφίες βλέπουµε ότι το πρόσωπο του καλλιτέχνη 
βρίσκεται επάνω στη γραµµή διαχωρισµού των τρίτων, είτε οριζόντια, είτε 
κάθετα. Το πρόσωπο είναι το πιο σηµαντικό σε ένα πορτραίτο, όµως εδώ 
υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο: τα χέρια του µουσικού που χτυπούν το 
τουµπελέκι. Βρίσκονται και αυτά επάνω στις γραµµές διαχωρισµού του 
κάδρου, τόσο οριζόντια όσο και κάθετα.

- 12 -



Βήμα	1ο:	Σύνθεση	-	Ο	κανόνας	των	τρίτων	
Παρακάτω βλέπουµε δύο ακόµα χαρακτηριστικά παραδείγµατα της 
εφαρµογής του κανόνα των τρίτων. 
Στην αριστερή εικόνα η γραµµή του ορίζοντα βρίσκεται στο ένα οριζόντιο 
τρίτο και η γραµµή που χωρίζει την στεριά από τη θάλασσα βρίσκεται στο 
άλλο. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό ώστε να έχουµε ένα “ίσιο” και συµµετρικό 
κάδρο. Τα κύρια θέµατα αυτής της εικόνας είναι το ποδήλατο και ο αναβάτης 
που κάθεται λίγο πιο δίπλα. Και οι δύο βρίσκονται επάνω στα κάθετα τρίτα 
του κάδρου.

Στη δεξιά εικόνα το κύριο θέµα είναι ο αναβάτης. Βρίσκεται ακριβώς στο 
αριστερό κάθετο τρίτο. Αν θέλαµε να είναι η µηχανή του το κύριο θέµα, τότε 
θα έπρεπε αυτή να βρίσκεται το αριστερό κάθετο τρίτο. Υπάρχει και η εκδοχή 
να δούµε ως κύριο θέµα το ζεύγος µηχανή-αναβάτης. Στο επάνω οριζόντιο 
τρίτο βρίσκεται η ευθεία που ορίζεται από τα χέρια του και συνεχίζεται από το 
σκαρί του πλοίου που βρίσκεται σε δεύτερο πλάνο. Όπως αρχίζει και γίνεται 
αντιληπτό, είναι θέµα δικής µας επιλογής ποιο θέµα είναι κύριο και πιο 
δευτερεύον, ώστε να εφαρµόσουµε σωστά τον κανόνα.
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Βήμα	1ο:	Σύνθεση	-	Η	διαγώνιος	
Ο κανόνας της διαγωνίου είναι ο δεύτερος σηµαντικός για τη σύνθεση. 
Η εφαρµογή του συνήθως καθορίζεται από το ίδιο το θέµα της εικόνας µας. 
Παρακάτω αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Οι µικρές µπαλαρίνες έχουν πάρει µια 
στάση που σχηµατίζει ένα τρίγωνο. Οι µύτες των ποδιών τους και τα κεφάλια 
τους βρίσκονται επάνω στη διαγώνιο που χωρίζει το κάδρο σε δύο ίσα µέρη. 

Όπως φαίνεται στη δεξιά εικόνα, υπάρχουν περιπτώσεις που µπορούµε να 
εφαρµόσουµε έναν συνδυασµό από κανόνες. Τα πρόσωπα των κοριτσιών 
είναι δευτερεύουσας σηµασίας θέµα σε αντίθεση µε το κύριο θέµα, που είναι 
ο χορευτικός τους σχηµατισµός. Εδώ ο κανόνας των τρίτων παίζει 
συµπληρωµατικό ρόλο στην αισθητική του κάδρου. Και πάλι επικρατεί η 
λογική ότι κάθε φορά που µια εικόνα παρουσιάζεται µπροστά µας, είναι δική 
µας επιλογή τι προτεραιότητα θα δώσουµε και τι θέλουµε να αναδείξουµε. 
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