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 Ορισμός:  
Αποτελεί ένα σημαντικό είδος που περιλαμβάνει τη 
φωτογραφία αντικειμένων, τη φωτογραφία μόδας 
αλλά και τη φωτογραφία πορτραίτων. Συνδέεται με 
την παραγωγή περισσότερο εμπορικής 
φωτογραφίας. 



Η διαφημιστική φωτογραφία είναι ένας 
μεγάλος εμπορικός βραχίονας  της 
φωτογραφίας που γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη 
και στην εποχή της ψηφιακής φωτογραφίας. Η 
διαφημιστική φωτογραφία είναι το τμήμα 
εκείνο της φωτογραφίας που χρησιμεύει στην 
προβολή και προώθηση εμπορικών 
προϊόντων και υπηρεσιών.  Ο ναός της 
διαφημιστικής φωτογραφίας είναι το 
φωτογραφικό στούντιο καθώς σε εντελώς 
ελεγχόμενες συνθήκες λήψης ο φωτογράφος 
μπορεί να εκφράσει την δημιουργικότητα του 
με τον καλύτερο τρόπο. 
 
 



 Κλάδοι της διαφημιστικής φωτογραφίας με ιδιαίτερες 
δυσκολίες αλλά με καταπληκτικούς φωτογράφους που 
τους υπηρετούν, είναι η φωτογραφία αυτοκινήτων και 
μοτοσυκλετών, η φωτογραφία κοσμημάτων και η 
φωτογραφία  φαγητών και ποτών. Το μεγαλύτερο 
βέβαια κομμάτι της διαφημιστικής φωτογραφίας αφορά 
απλή φωτογράφιση αντικειμένων  σε λευκό φόντο σαν 
αυτά που βλέπουμε στα έντυπα των super market. 



 Ορισμός: 
Γενικά με τον διεθνή όρο φωτορεπορτάζ (= 
φωτοειδησεογραφία) χαρακτηρίζεται η κάλυψη μιας 
ειδησεογραφίας με φωτογραφία και εξελικτικά με 
βίντεο. Το φωτορεπορτάζ αποτελεί μία επιμέρους 
μορφή – είδος δημοσιογραφίας. 



 Ανάλογα του θέματος, ή του χώρου, ή της 
δραστηριότητας, ή προσώπων που καλύπτει 
ως θέμα το φωτορεπορτάζ λαμβάνει και τον 
αντίστοιχο χαρακτηρισμό π.χ. πολιτικό, 
πολεμικό, ναυτικό, αθλητικό, κ.λπ. Τα κύρια 
χαρακτηριστικά ενός καλού φωτορεπορτάζ 
είναι: η επικαιρότητα, η αντικειμενικότητα, 
καθώς και η πολιτιστική διάθεση. 



 Στο φωτορεπορτάζ κυρίαρχο στοιχείο επιτυχίας 
θεωρείται η ικανότητα του φωτορεπόρτερ να 
πετύχει να συλλάβει ακριβώς εκείνο το 
σημαντικό στοιχείο μιας δράσης ή ενός 
γενικότερου θέματος μέσα σ΄ ένα δευτερόλεπτο 
που θα πρέπει χειρίζοντας τη φωτογραφική 
μηχανή του με ταχύτητα και ακρίβεια να το 
αναδείξει και να το μεταβάλλει σε φωτογραφικό 
στιγμιότυπο άξιο να διατηρηθεί στο χρόνο. 



 Η φωτογραφία είναι σημαντική ως μέσο οπτικής 
επικοινωνίας. Η ιστορία της φωτογραφίας ως τέχνη, 
εστιάζει στις φωτογραφίες ως αντικείμενα τα οποία 
αποκτούν υπόσταση μέσω της αισθητικής τους 
ποιότητας. Η φωτογραφία πρέπει να γίνει κατανοητή 
ως σύμβολο αυτού που απεικονίζεται, προσφέρει μια 
ιδιαίτερη μορφή αντίληψης και για πολλούς η γοητεία 
του μέσου είναι η δημιουργική του δύναμη, μαζί με την 
ακρίβεια της καταγραφής. 
 



 Η τέχνη μπορεί να θεωρηθεί τροφή της ανάγκης μας για σαφή 
αίσθηση ταυτότητας και του να ανήκουμε κάπου πολιτισμικά. 
Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία ανησυχίας και 
επιβεβαίωσης δεδομένου ότι η ταυτότητα ούτε ομοιόμορφη 
είναι, ούτε σταθερή. Οποιαδήποτε αίσθηση ατομικής 
τοποθέτησης που αποκτάται μέσω της μελέτης μιας 
φωτογραφικής εικόνας, είναι προσωρινή. Η επικοινωνία είναι 
όλο και περισσότερο "εικονική". Η επιθυμία για επιβεβαίωση 
μπορεί να είναι ένας από τους παράγοντες που μας ωθούν να 
συνεχίσουμε να κοιτάμε εικόνες. 



 Η φωτογραφία λειτουργεί ως τέχνη όταν 
αφηγείται μια ιστορία.                                
(GREENBERG) 
 
 
 

 
 Η φωτογραφία ελευθερώνει την φαντασία. 
(DALI) 



Σε όλη την ιστορία της φωτογραφίας ,  τα κτήρια  
έχουν υψηλή αξία ως φωτογραφικά θέματα , 
αντανακλώντας την εκτίμησή της κοινωνίας για την 
αρχιτεκτονική και τον πολιτισμική της σημασία   
 
 
 

Θέα απ το παράθυρο Le 
Gras 



Ένα δόγμα της αρχιτεκτονικής φωτογραφίας είναι η χρήση της 
ελεγχόμενης προοπτικής, με έμφαση στις κάθετες γραμμές που 
είναι μη συγκλίνουσες ( παράλληλες). Αυτό επιτυγχάνεται με την 
τοποθέτηση στο εστιακό επίπεδο της κάμερας, έτσι ώστε να είναι 
κάθετο προς το έδαφος , ανεξάρτητα από το υψόμετρο του 
οφθαλμού κάμερας. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί με 
τη χρήση φακών με δυνατότητα κλίσης / μετατόπισης. 
 
Με παρόμοιο τρόπο με τη φωτογραφία τοπίου, ένα μεγάλο βάθος 
πεδίου χρησιμοποιείται συνήθως έτσι ώστε τόσο το προσκήνιο και 
το παρασκήνιο ( στο άπειρο ) να είναι σε ευκρινή εστίαση  



Οι αρχιτεκτονικές φωτογραφίες είτε δημιουργούνται 
από τις εξωτερικές εμφανίσεις των κτιρίων , είτε 
από το εσωτερικό των κτιρίων. Οι τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται σε κάθε ένα από αυτούς τους 
τύπους της φωτογραφίας είναι παρόμοιές, αλλά 
έχουν κάποια διαφορά και μερικές φορές απαιτούν 
διαφορετικό εξοπλισμό. 



 http://el.wikipedia.org 
 http://www.photographyinfo.gr/photography/diaf

imistikifotografia/index.html 
 http://sokspetsieris.blogspot.gr/p/blog-

page_30.html 
 http://cortezzia.wordpress.com 
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