
 

                     Guido Cecere 

 

 

 

Αγαπθτά μου παιδιά!  

 Το μάκθμα αυτισ τθσ εβδομάδασ κα είναι λίγο 

διαφορετικό. Αυτι τθ φορά, δεν κα ηωγραφίςουμε, οφτε κα φτιάξουμε 

κάποιο γλυπτό, αλλά κα αςχολθκοφμε με τθ φωτογραφία! 

      Γνωρίηουμε πωσ με τθ φωτογραφία μποροφμε να αποτυπϊςουμε 

μια ςτιγμι τθσ πραγματικότθτασ, ςυνικωσ επάνω ςε χαρτί. Είτε για να 

τθν ζχουμε ωσ ανάμνθςθ, είτε για λόγουσ ενόσ δθμοςιογραφικοφ 

ρεπορτάη κλπ.. Η φωτογραφία όμωσ είναι και τζχνθ. Και μάλιςτα πολφ 

ςθμαντικι!  

Αυτιν τθν εβδομάδα λοιπόν κα δοφμε ζναν καλλιτζχνθ φωτογράφο. 

Τον ιταλό Guido Cecere (Γκουίντο Τςζτςερε).  

 

 

 

 

 

 

     Ο Guido Cecere ζχει αναπτφξει ζνα εντελϊσ προςωπικό του ςτιλ και 

αυτό κάνει το ζργο του ξεχωριςτό. 

 

 

Ζνα από τα ςτοιχεία που κάνει ζναν καλλιτζχνθ ςθμαντικό είναι το να 

αναγνωρίηουμε τον καλλιτζχνθ βλζποντασ μόνο το ζργο του. Δθλαδι, 

βλζποντασ ζνα ζργο να μποροφμε να ποφμε ότι ανικει ςε αυτόν/θν τον/τθν 

καλλιτζχνθ/ιδα, διότι υπάρχουν τα χαρακτθριςτικά αυτά που κάνουν το 

ζργο του ιδιαίτερο. 

 



Παρατθριςτε τισ παρακάτω φωτογραφίεσ.. 

Τι βλζπετε; 

Βλζπετε κάτι κοινό μεταξφ 

αυτϊν των αντικειμζνων; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενϊ εδϊ; Πάλι βλζπουμε 

διάφορα αντικείμενα. 

Μήπωσ κι εδϊ βλζπουμε 

κάτι κοινό μεταξφ τουσ; 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 

Εικόνα 2 



Και ςτισ υπόλοιπεσ 

φωτογραφίεσ; 

Βλζπετε κάτι κοινό; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3 

Εικόνα 4 

Εικόνα 3 



Μάλλον κα ζχουμε 

καταλάβει λοιπόν, ότι 

ςτισ μζχρι τϊρα 

φωτογραφίεσ, βλζπουμε 

διάφορα αντικείμενα τα 

οποία ζχουν ίδιο ι 

παρόμοιο χρϊμα. 

Σωςτά; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μονοχρωμία αλλά και 

θ μελετθμζνθ 

τοποκζτθςθ των 

αντικειμζνων 

προςδίδουν ςτθ 

φωτογραφία μία 

αίςκθςθ ενότθτασ, 

ιςορροπίασ  και 

αρμονίασ. 

Τι άλλα ςυναιςθήματα 

ή ςκζψεισ ςασ 

προκαλοφν εςάσ οι 

φωτογραφίεσ αυτζσ; 

 

 

 

Εικόνα 5 

Εικόνα 6 



Στισ παρακάτω φωτογραφίεσ τα αντικείμενα δεν είναι ίδιου 

χρϊματοσ. Μπορείτε να βρείτε όμωσ τι κοινό ζχουν αυτή τη φορά; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι πολφ εφκολο. 

Πρόκειται για 

αντικείμενα που 

ανικουν ςτθν ίδια 

κατθγορία. Π.χ. 

παιχνίδια, γυαλιά 

θλίου, κουτάκια κλπ. 

 

 

 

Εικόνα 7 

Εικόνα 8 



Μπορεί να φαίνεται 

πολφ εφκολο αυτό που 

κάνει αυτόσ ο 

φωτογράφοσ.  

Απλά ςυλλζγει 

διάφορα αντικείμενα 

που ζχουν κάτι κοινό, 

τα τοποκετεί κάπωσ και 

βγάηει μία 

φωτογραφία.  

 

 

 

 

 

Στθν πραγματικότθτα όμωσ, ο φωτογράφοσ μπορεί να ζχει ξοδζψει πολφ χρόνο για 

να τοποκετιςει τα αντικείμενα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εκφράηουν τθν αίςκθςθ 

που αυτόσ κζλει. Σίγουρα πρζπει να ζχει τραβιξει πολλζσ φωτογραφίεσ αλλάηοντασ 

τισ κζςεισ των αντικειμζνων προςπακϊντασ να πετφχει τθν κατάλλθλθ για εκείνον 

ςφνθεςη.  

Και θ επιλογι των αντικειμζνων όμωσ κα ιταν μία διαδικαςία που απαιτοφςε χρόνο 

και ςκζψθ. Ακόμα και για να πετφχει το κατάλλθλο φωσ για τισ φωτογραφίεσ   ο 

καλλιτζχνθσ κα ζπρεπε να ζχει διαμορφϊςει το χϊρο του ςωςτά για να πετφχει το 

πόςο φωσ ικελε ςτισ φωτογραφίεσ του.  

Τώρα η ζειρά ζας! 

       Ψάξτε ςτο ςπίτι για αντικείμενα που ζχουν κάτι κοινό. Για 

παράδειγμα μπορεί να ζχουν ίδιο χρϊμα, ι να ανικουν ςτθν ίδια 

κατθγορία, ι να είναι αντικείμενα που υπάρχουν ςτθν κουηίνα κλπ.  

      Φτιάξτε με αυτά τα αντικείμενα μία ςφνθεςη, δθλαδι τοποκετιςτε 

τα αντικείμενά ςασ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ςασ ικανοποιεί οπτικά. Με 

ζνα κινθτό ι μια ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι τραβιξτε αρκετζσ 

φωτογραφίεσ αλλάηοντασ τθ κζςθ των αντικειμζνων. Τζλοσ διαλζξτε τθ 

φωτογραφία που κεωρείτε ότι ςασ εκφράηει καλφτερα.  

Εικόνα 9 



Δϊςτε προςοχή:  

 ςτθν επιφάνεια ςτθν οποία κα ακουμπιςετε τα αντικείμενά ςασ 

γιατί κα αποτελεί το φόντο τθσ φωτογραφίασ ςασ.  

 ςτο φωσ. Το απογευματινό φυςικό φωσ είναι ιδανικό για 

φωτογραφίεσ αλλά κα πρζπει να είςτε ςε εξωτερικό χϊρο. Σε 

εςωτερικό χϊρο μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε φωτιςτικά για να 

δθμιουργιςετε τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ. Προςοχι ςτισ ςκιζσ. 

 ςτθ γωνία λήψησ τθσ φωτογραφίασ. Ο Cecere τραβάει τισ 

φωτογραφίεσ του από πάνω προσ τα κάτω. Η φωτογραφικι 

μθχανι δθλαδι είναι ςτραμμζνθ προσ τα κάτω, κοιτάηοντασ τθν 

επιφάνεια που βρίςκονται τα αντικείμενά του. Είναι ζνασ καλόσ 

τρόποσ να αναδειχκοφν ζτςι τα αντικείμενα και θ ςφνκεςι τουσ. 

 

Παηλ μόνο για τολμθροφσ και τολμθρζσ!! 
https://www.jigidi.com/solve.php?id=JDGC932M 

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε περιςςότερεσ φωτογραφίεσ του Guido Cecere: 

https://www.pinterest.ca/search/pins/?rs=ac&len=2&q=guido%20cecere&eq=guido

%20cecere&etslf=7809&term_meta[]=guido%7Cautocomplete%7C0&term_meta[]=c

ecere%7Cautocomplete%7C0 

 

Καλή επιηστία!  

Ανσπομονώ να δω ηα έργα ζας! 

 

*όλες οι φωτογραφίες προέρχονται από εδώ: 

https://www.pinterest.ca/search/pins/?rs=ac&len=2&q=guido%20cecere&

eq=guido%20cecere&etslf=7809&term_meta[]=guido%7Cautocomplete%7

C0&term_meta[]=cecere%7Cautocomplete%7C0 

 

 

https://www.jigidi.com/solve.php?id=JDGC932M
https://www.pinterest.ca/search/pins/?rs=ac&len=2&q=guido%20cecere&eq=guido%20cecere&etslf=7809&term_meta%5b%5d=guido%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=cecere%7Cautocomplete%7C0
https://www.pinterest.ca/search/pins/?rs=ac&len=2&q=guido%20cecere&eq=guido%20cecere&etslf=7809&term_meta%5b%5d=guido%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=cecere%7Cautocomplete%7C0
https://www.pinterest.ca/search/pins/?rs=ac&len=2&q=guido%20cecere&eq=guido%20cecere&etslf=7809&term_meta%5b%5d=guido%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=cecere%7Cautocomplete%7C0

