
5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ 
MAGNUM 

Επιμέλεια: Δέσποινα Μάνου, Άρτεμις Κουρούνη 

Ανθή Καραγεωργίου , Μαριάννα Λεκατσά , Αλεξάνδρα Κόπολα   



Diana Markosian 

 

Άρτεμις Κουρούνη 



Βιογραφικό 

Η Ντιάνα Μαρκοζιάν είναι μια αρμενο-αμερικανίδα φωτογράφος, της οποίας οι 

φωτογραφίες ερευνούν την σχέση μεταξύ της μνήμης και του τόπου. Γεννήθηκε στην Μόσχα 

της Ρωσίας, η οικογένεια όμως μετανάστευσε στην Η.Π.Α. όταν ήταν παιδί, αφήνοντας πίσω 

τον πατέρα της. Το 2010, η Νταιάνα έλαβε το πτυχίο της από το Columbia University’s 

Graduate School of Journalism. Η δουλειά της την πήγε σε μερικές από τις πιο 

απομονωμένες γωνίες του κόσμου, όπου εκεί έκανε και εκεί δημιούργησε και δικό της 

προσωπικό αλλά και επαγγελματικό έργο. Οι εικόνες της μπορούν να βρεθούν σε περιοδικά 

όπως το National Geographic Magazine, The New Yorker και το The New York Times.Το 

2013, πήρε μέρος στο World Press Joop Swart Masterclass στο Άμστερνταμ. 

 

Στο Magnum μπήκε το 2016 

 



Εκθέσεις 

 Depo - Κωνσταντινούπολη,Τουρκία "1915" 
 

 Annenberg Space for Photography, Los Angles, CA. "Girlgaze"  
 

 Kevorkian Center – Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης, NY "Art and Memory" 
 

 Annenberg Space for Photography, Los Angles, CA. "Emerging 
 

 GAF Gallery, Hannover,Γερμανία. "Inventing My Father  
 

 Blue Sky Gallery, Πωλονία , Oregon. "Inventing My Father"  
 

 Open Society Foundation, Moving Walls, Νέα Υόρκη. N.Y. "Goodbye My Chechnya" 

 



Βραβεία 
■ Forbes 30 Under 30, 2017 

■ Magnum Nominee, 2016 

■ The Pulitzer Center on Crisis Reporting, 2016 

■ Chris Hondros Emerging Photographer Award, 2015 

■ Ted Talk, 'Inventing My Father,' 2015  

■ British Journal of Photography's 'Ones to Watch,' 2015 

■ Firecracker Grant, "Inventing My Father," 2014  

■ PDN's 30 Photographers to Watch, 2014 

■ Burn Emerging Photographer Fund, 1st place, "Inventing My Father," 2013 

■ World Press Joop Swart Masterclass, 2013 

■ New Generation Grant - Photographic Museum of Humanity, 2013 

■ Marie Claire International Photography Award, 2012 

■ Honorable Mention UNICEF Photo of the Year, 2012 

■ Reuters' Best 100 Photos of the Year, 2011 

■ DuPont Fellowship at Columbia University, 2010 

■ Columbia University's Annual Photojournalism Award, 2010  

 



Έργο  

■ Portfolio : Goodbye My Chechnya   

 

















■"Photography has allowed me to slow 

down, look  inward, and  learn  to be 

quiet with  myself« 
 Η φωτογραφία μου έδωσε την δυνατότητα να χαμηλώσω τουσ τόνουσ, να κοιτάζω 

την προσ τα μέσα και να μαθαίνω να ειμαι ήρεμη με τον εαυτό μου  

- Diana Markosian 



Micha Bar-Am 

Αλεξάνδρα Κόπολα 



Βιογραφικό 

■ Ο Micha Bar-Am γεννήθηκε το 1930 στο Βερολίνο της Γερμανίας και είναι ένας 

Ισραηλινός  δημοσιογραφικός φωτογράφος. 

 

■ Οι φωτογραφίες του καλύπτουν όλες τις πτυχές της ζωής στο Ισραήλ τα τελευταία 60 

χρόνια. 

 

■ Στις αρχές της δεκαετίας του 1940 ο Bar-Am ξεκίνησε να φωτογραφίζει τη ζωή στο 

Κιμπούτς ερασιτεχνικά.  

 

 



■ Μετά τη στρατιωτική του θητεία άρχισε να φωτογραφίζει πιο σοβαρά. 

 

■ Με τη δημοσίευση του πρώτου του βιβλίου απέκτησε εργασία ως φωτογραφικός 

ρεπόρτερ στο συντακτικό προσωπικό ενός Ισραηλινού περιοδικού από το 1957 έως το 

1967. 

 

■ To 1968-1992 ήταν ο φωτογράφος για το Ισραήλ στο New York Times. 

 

■ Η φωτογραφική του δουλειά εκτέθηκε σε πολλά διεθνή μουσεία και ινστιτούτα 

παγκοσμίως. 

 



■ Το 1967 κάλυψε τον πόλεμο των έξι ημερών κατά τη διάρκεια της οποίας 

συναντήθηκε με τον Cornell Capa. Μέσω των φωτογραφιών του από τον πόλεμο έγινε 

γνωστός παγκοσμίως. 

 

■ Από το 1968, υπήρξε ανταποκριτής στο Magnum. 

 

■ Το 1974 βοήθησε τον Cornell να ιδρύσει το Διεθνές Κέντρο Φωτογραφίας της Νέας 

Υόρκης.  

 

■ Από το 1977 έως το 1992 διετέλεσε επικεφαλής του τμήματος φωτογραφίας στο 

μουσείο τέχνης του Τελ Αβίβ. 

 

 



■ Τη χρονική περίοδο ανάμεσα στο 1985 μέχρι το 2000, τιμήθηκε με πολλά βραβεία, 

όπως το Ισραηλινό βραβείο φωτογραφίας. 

 

Έργα του Micha Bar-Am: 
 

1.  Southward 

2. Sea Shore 

3. The six-day war 

4. A photobiography 



Έργο 

■ Portfolio : Israel during , The six-day war  













"If you're too close to events, you lose perspective. It is not 

easy to be fair with the facts and keep your own convictions 

out of the picture. It is almost impossible to be both a 

participant in the events and their observer, witness, 

interpreter.» 

 

«Αν είσαι πολύ κοντά στα γεγονότα, χάνεις την προοπτική. Δεν 

είναι εύκολο να είμαστε δίκαιοι με την πραγματικότητα και να 

κρατήσουμε τις δικές μας πεποιθήσεις έξω από την εικόνα. 

Είναι σχεδόν αδύνατο να είναι ένας συμμετέχων στις 

εκδηλώσεις και παρατηρητής, μάρτυρας, διερμηνέας." 
 

--Micha Bar-Am 



Cornell Capa 
Δέσποινα Μάνου  



Βιογραφικό 

■ Ο Cornell Capa γεννήθηκε από μια εβραϊκή οικογένεια στη Βουδαπέστη.  

■ Το 1936, μετακόμισε στο Παρίσι, όπου ο αδελφός του Andre, γνωστός και ως Robert 

Capa, εργαζόταν ως φωτορεπόρτερ. Ο ίδιος εργάστηκε ως εκτυπωτής του αδελφού 

του μέχρι το 1937 και στη συνέχεια, μετακόμισαν στη Νέα Υόρκη για να ενταχθούν 

στο νέο φωτογραφικό πρακτορείο Pix.  

■ Σύντομα, η πρώτη του φωτογραφική έκθεση στην Διεθνή Έκθεση της Νέας Υόρκης 

δημοσιεύθηκε στην Picture Post.  

■ Το 1946, αφού υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, ο Cornell έγινε 

φωτογράφος του περιοδικού Life.  

■ Μετά το θάνατο του αδελφού του το 1954, εντάχθηκε στο Magnum, και ανέλαβε ως 

πρόεδρός του από το 1956 μέχρι το 1960.  

■ Ο Capa το 1954 έκανε μια  πρωτοποριακή μελέτη για τα παιδιά με νοητική υστέρηση 

και κάλυψε και άλλα κοινωνικά θέματα, όπως τα γηρατειά στην Αμερική. 

 



■ Ενώ εργαζόταν στο Life, έκανε το πρώτο του από τα πολλά ταξίδια στη Λατινική 

Αμερική, τα οποία συνεχίστηκαν μέχρι το 1970 και κορυφώθηκαν σε 3 βιβλία που 

έγραψε ο ίδιος 

■ Ο Cappa καλύπτει τις εκλογικές εκστρατείες του Τζον και Ρόμπερτ Κένεντι και του 

Νέλσον Ροκφέλερ, μεταξύ άλλων.  

■ Το βιβλίο που έγραψε το 1969 με τίτλο «Η νέα φυλή της Wall Street» απετέλεσε 

μελέτη-ορόσημο για τη γενιά που αποτελούνταν από αδίστακτους νέους 

επιχειρηματίες, που είναι πρόθυμοι να κερδίσουν χρήματα και να τα ξοδέψουν 

γρήγορα.  

■ Το 1974, ο Cappa ίδρυσε το Διεθνές Κέντρο Φωτογραφίας της Νέας Υόρκης, στο 

οποίο για πολλά χρόνια αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ενέργειάς του ως διευθυντής 

του.  

 



Έργο 

















"One thing that Life and I agreed right from the start was 

that one war photographer was enough for my family; I 

was to be a photographer of peace" 

 

"Ένα πράγμα που η ζωή και εγώ συμφωνήσαμε από την 

αρχή ήταν ότι ένας φωτογράφος πολέμου ήταν αρκετό για 

την οικογένειά μου.Ήταν γραφτό να γίνω φωτογράφος 

ειρήνης’’ 

--Cornell Capa 



Dennis Stock 
Μαριάννα Λεκατσά 

Magnum 



Βιογραφία 

■ Ο Dennis Stock ήταν ένας Αμερικάνος  δημοσιογράφος και επαγγελματίας 

φωτογράφος. 

■ Ο πατέρας του καταγόταν  από την Ελβετία και η μητέρα του από την Αγγλία. 

■  Γεννήθηκε στην πόλη της Νέας Υόρκης  στις 24 Ιουλίου του 1928. 

■  Το 1951, κέρδισε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό περιοδικό Life για τους νέους 

φωτογράφους.  

■ Το 1962, τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Φωτογραφίας στην 

Πολωνία. 

■ Το 2006 παντρεύτηκε την συγγραφέα Σούζαν Richards. Ζούσαν στο Woodstock, Νέα 

Υόρκη. 

■ Πέθανε στις 11 Ιανουαρίου του 2010 από καρκίνο 

 



Βραβεία  

■ Το 1991 πήρε το βραβείο για τους φωτογράφους της Αμερικής στην Αμερική 

■ Το 1962 κατέλαβε το πρώτο βραβείο για τον διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας στην 

Πολωνία 

■ Το 1951 του δόθηκε το πρώτο βραβείο για τον διαγωνισμό ‘’ Life 

Young  Photographers ‘’ στην Αμερική 

 



Έργο του   

















"Art is a well-articulated manifestation of an aspect of life. I have been privileged to 

view much of life through my cameras, making the journey an enlightened 

experience. My emphasis has mainly been on affirmative reactions to human 

behavior and a strong attraction to the beauty in nature" 

 

"Η τέχνη είναι μια καλά διαρθρωμένη εκδήλωση μιας πτυχής της ζωής. Eίχα το 

προνόμιο να δω ένα μεγάλο μέρος της ζωής μέσα από τις  κάμερες μου, κάνοντας το 

ταξίδι μια φωτισμένη εμπειρία. Υπογράμμιζα κυρίως θετικες αντιδράσεις για την 

ανθρώπινη συμπεριφορά και μια ισχυρή έλξη προς την ομορφιά στη φύση " 

--Dennis Stock 



Rene Burri 

Ανθή Καραγεωργίου  

Magnum 



Βιογραφία 

■ Ο Ρενέ Μπουρί  γεννήθηκε στις 9 Απριλίου 1933 στη Ζυρίχη. Σπούδασε 

εφαρμοσμένες τέχνες στη γενέτειρά του και από το 1953 άρχισε να εργάζεται στο 

χώρο του κινηματογραφικού ντοκιμαντέρ και ως εικονολήπτης στη Ντίσνεϊ. 

 

■ Από το 1956 έως το 1959 ταξίδεψε σε πολλά μέρη του κόσμου όπως Ελλάδα για 

λογαριασμό περιοδικών και εφημερίδων, όπως New York Times. Από το 1959 

ξεκίνησε τη μακροχρόνια συνεργασία του με το πρακτορείο Magnum, που 

τερματίστηκε με το θάνατό του. 

 

■ Ο Ρενέ Μπουρί πέθανε στη Ζυρίχη στις 20 Οκτωβρίου 2014, σε ηλικία 81 ετών. 

 



Το έργο του 

■ Το 1963, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στην Κούβα, απαθανάτισε με τον φακό 

του τον Τσε Γκεβάρα να καπνίζει πούρο, μια φωτογραφία που έγραψε ιστορία. 

Αργότερα φωτογράφησε διεθνείς προσωπικότητες, όπως τον αρχιτέκτονα Λε 

Κορμπιζιέ, τον γλύπτη Αλμπέρτο Τζιακομέτι και τον Πάμπλο Πικάσο. 

 



Βραβεία 

■ Το 2011 τιμήθηκε με το βραβείο «Ράινχαρντ φον Γκράφενριντ» για το σύνολο του 

έργο του.Συνολικά κληροδότησε σχεδόν 30.000 φωτογραφίες, στο Μουσείο των 

Ηλυσίων, στη Λοζάνη. 

 



Το Έργο του  













"I never thought I would become a photographer" 

"Ποτέ δεν πίστευα ότι θα γίνω ένας φωτογράφος"  

- Rene Burri 



Βιβλιογραφία-Αναφορές 

• https://www.magnumphotos.com/photographer/diana-

markosian/ 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Micha_Bar-Am 

• https://www.magnumphotos.com/photographer/micha-

bar-am/ 

• https://www.magnumphotos.com/photographer/cornell-

capa/ 
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