
 

 

 

 

Οδηγίες Φωτογράφησης έργων για την έκθεση  

#5 LOCAL ON 

Οι φωτογραφίες των έργων ευτυχώς ή δυστυχώς είναι αυτές μέσα από τις οποίες διαφημίζονται οι τεχνίτες αλλά και 

η ίδια η έκθεση. Με άλλα λόγια σε μεγάλο βαθμό οι εικόνες που μπορεί να πείσουν κάποιον να επισκεφτεί την έκθεση 

ή όχι. 

Πολλοί συχνά λένε «Πάλι τα ίδια έχουν» ή «Αυτό το έχω ξαναδεί», πολλές φορές όμως λένε «Έλα, υπάρχει κάποιος 

που φτιάχνει τέτοια πράγματα;», «Μα, ποιος είναι αυτός που δουλεύει με τόση επιμέλεια;», «Μα, πώς το έκανε 

αυτό;», «Αυτό μου αρέσει», «Θα προλάβω ή θα μου το πάρουν;».  

Το παρακάτω σύντομο κείμενο περιέχει μερικές πολύ βασικές συμβουλές που θα βελτιώσουν αισθητά τις 

φωτογραφίες των έργων σας. Παρακαλώ διαθέστε λίγα λεπτά από τον χρόνο σας για να τις διαβάσετε και να τις 

εφαρμόσετε. Πιστέψτε το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει!!! 

 

Στήσιμο  

Το στήσιμο της φωτογραφίας πρέπει να είναι όσο το δυνατό απλό και ξεκάθαρο, αλλά όχι απαραίτητα συνηθισμένο. 

Καλό θα είναι να υπάρχει μόνο ένα αντικείμενο στην εικόνα. Σε περίπτωση που επιλέξετε να έχετε παραπάνω από ένα, 

αναζητήστε οι σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων να είναι σχέσεις αγάπης και αλληλοσυμπλήρωσης.  

Φόντο 

Το φόντο είναι αυτό που αναδεικνύει το αντικείμενο. Συνήθως όσο πιο απλό είναι, τόσο το καλύτερο. Το ιδανικό φόντο 

συχνά είναι το λευκό. Είναι ουδέτερο και λειτουργεί όπως ο λευκός καμβάς επάνω στον οποίο «ζωγραφίζεται» το έργο, 

εδώ δηλαδή το αντικείμενό μας.  

Σε περίπτωση που το αντικείμενο μας είναι λευκό ή ανοιχτόχρωμο και χάνεται στο λευκό φόντο μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε κάποιο μονόχρωμο χαρτί ή καλοσιδερωμένο ύφασμα. Συνήθως ταιριάζει πολύ καλά με γήινα 

χρώματα και ματ υφές, αλλά μπορείτε να δοκιμάσετε διάφορα χρώματα μέχρι να καταλήξετε στο φόντο που σας 

αρέσει.  

Πειραματιστείτε ελεύθερα, όσες περισσότερες δοκιμές τόσο καλύτερα !!    

 

Φωτισμός 

Ο φωτισμός είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι. Μία εύκολη λύση είναι να εκμεταλλευτούμε τον εξωτερικό φυσικό 

φωτισμό. Φωτογραφίζουμε σε μία ανοικτή αυλή τις ώρες του δειλινού ή της αυγής που το φως του ήλιου πέφτει πλάγια 

και είναι σίγουρο ότι θα έχουμε μια σωστά φωτισμένη φωτογραφία.  



Τώρα για αυτούς που φωτογραφίζουν σε κλειστούς, εσωτερικούς χώρους… 

Δεν πρέπει λοιπόν σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούμε το φλας!!! Ακόμα και όταν η φωτογραφία είναι 

υποφωτισμένη δεν φωτίζουμε ποτέ με το φλας!! Ο φωτισμός σε μία φωτογραφία αντικειμένου δεν πρέπει να είναι 

άμεσος, αυτό δημιουργεί έντονες σκιές στο φόντο, τα σημεία του αντικειμένου που βρίσκονται μπροστά στο φως 

υπερφωτίζονται, αλλοιώνονται τα χρώματα, γενικά έχουμε μια πολύ κακή φωτογραφία.  

Ο φωτισμός πρέπει είναι πλάγιος. Δηλαδή δεν φωτίζουμε το αντικείμενο αλλά τον χώρο δίπλα στο αντικείμενο. Αυτό 

κάνει το φως να πέφτει «μαλακά» και χωρίς να παραμορφώνει. Το ιδανικό είναι να κατασκευάσουμε ένα «σακουλάκι» 

από ρυζόχαρτό και με αυτό να καλύψουμε το γλόμπο του φλας ή της φωτεινής πηγής. Αυτό θα δημιουργήσει ένα πολύ 

ατμοσφαιρικό αποτέλεσμα. Το ρυζόχαρτο το βρίσκουμε σε κάθε βιβλιοχαρτοπωλείο.   

 

Το πρόσωπό μας μέσα από το έργο μας  

Στις φωτογραφίες ζητάμε φέτος 2 στιγμιότυπα από την κατασκευή των εκθεμάτων σας. Σε αυτή την πιο «ζωντανή» και 

«αυθόρμητη» φωτογραφία είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στην εικόνα το πρόσωπο σας!! Οι  πελάτες σας έχουν την 

ανάγκη να συνδέσουν τα χειροποίητα αντικείμενα που αγοράζουν με ένα φιλικό και οικείο πρόσωπο και το δίκτυο 

LOCAL ON έχουμε την ανάγκη να πούμε αυτοί είμαστε.  

Η φωτογραφία-στιγμιότυπο από την ώρα της δράσης σε συνδυασμό με το κείμενο της σύντομης περιγραφής είναι η 

ευκαιρία να αφηγηθείτε την προσωπική σας ιστορία και να προσεγγίσετε τον πελάτη σας σε ένα πιο προσωπικό 

επίπεδο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η φωτογραφία να έχει την ατμόσφαιρα του χώρου που δουλεύετε και κεντρικό 

θέμα να είναι το πρόσωπο σας, εσείς που με τόσο μεράκι φτιάχνεται τα έργα σας.  

Για το τέλος θα ήθελα να σας παραπέμψω σε μια γιαγιά που μας εμπνέει… 

https://www.youtube.com/watch?v=vzP0P0UCPHw 
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