
 
 
 

 

 
 
Περιγραφή σεμιναρίου 
Το σεμινάριο θεωρίας και επεξεργασίας fine art φωτογραφίας απευθύνεται σε φωτογράφους που θέλουν να 
εντρυφήσουν στη θεωρία της fine art φωτογραφίας αλλά και στις τεχνικές επεξεργασίας που είναι 
απαραίτητες για να υλοποιηθεί η δημιουργική ιδέα του φωτογράφου. Για την καλύτερη κατανόηση της 
δημιουργικής ροής μιας fine art φωτογραφίας, το σεμινάριο αποτελείται από δύο μέρη.  
 
Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στη θεωρία της ασπρόμαυρης fine art φωτογραφίας, στη μεθοδολογία 
επιλογής των θεμάτων προς φωτογράφιση, στις μεθόδους αξιολόγησης των χαρακτηριστικών των θεμάτων 
και των περιβάλλοντων στοιχείων και στον τρόπο που κάθε στοιχείο του κάδρου σχετίζεται με το φωτογραφικό 
θέμα και την επιδιωκόμενη ατμόσφαιρα. Κάθε στοιχείο που αναλύεται έχει άμεση σχέση με την ασπρόμαυρη 
φωτογραφία και γίνεται επεξήγηση του πώς ένα φωτογραφικό θέμα μπορεί να «επικοινωνήσει» με τον θεατή. 
Η θεωρητική ανάλυση είναι άμεσα συνυφασμένη με την τεχνική της μακράς έκθεσης (long exposure), μέσω 
της οποίας υλοποιείται επιτυχώς το σκεπτικό του φωτογράφου πίσω από κάθε κάδρο. 
 
 



 
Στο δεύτερο μέρος γίνεται παρουσίαση της μεθοδολογίας επεξεργασίας διαφόρων φωτογραφιών και 
αναλύονται όλα τα στάδια που οδηγούν από το αρχικό ψηφιακό αρχείο (RAW) στο τελικό αποτέλεσμα. 
Παράλληλα, αναλύεται η σημασία της χρήσης τίτλων για κάθε φωτογραφικό έργο. 
 
Το σεμινάριο θα λάβει χώρα από τις 09:00 έως τις 15:00, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κεντρικού ξενοδοχείου 
της Θεσσαλονίκης. Η ημέρα διεξαγωγής είναι ανοιχτή και θα οριστεί αναλόγως του αριθμού των 
συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνουν ολιγόλεπτα διαλείμματα για καφέ. Είναι χρήσιμο, 
ο κάθε συμμετέχων να κρατά σημειώσεις στο σημειωματάριό του ή σε laptop/tablet καθώς δεν επιτρέπεται η 
ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση του σεμιναρίου. Συμπληρωματικά, μετά το πέρας του σεμιναρίου,  μπορεί να 
οριστεί επιπλέον εκπαίδευση online ή διά ζώσης σε ημερομηνία που επιθυμεί ο συμμετέχων.   
 

Γιατί να επιλέξετε την   

Σε αντίθεση με άλλα παρόμοια σεμινάρια, το project της  αφορά αποκλειστικά στη fine art 
φωτογραφία με τη χρήση της μακράς έκθεσης, ένα τύπο ασπρόμαυρης φωτογραφίας που προχωρά πέρα από 
τη συνηθισμένη ροή δημιουργίας των κλασσικών θεμάτων τοπίου. Τα σεμινάρια είναι πλήρη πληροφοριών, 
ενώ κατά το σεμινάριο επεξεργασίας γίνεται εκτενής ανάλυση όλων των ενδιάμεσων σταδίων από το αρχικό 
ψηφιακό αρχείο (RAW) έως το τελικό αποτέλεσμα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα συγκεκριμένα σεμινάρια 
δεν αποτελούν απλά φωτογραφικά ταξίδια ή ομιλίες. Αφορούν σε εξειδικευμένη γνώσης για φωτογράφους 
που θέλουν πραγματικά να εντρυφήσουν σε αυτό το είδος φωτογραφίας.  
 

     

Λίγα λόγια για τον εκπαιδευτή: 
O Θοδωρής Κεφαλόπουλος ασχολείται αποκλειστικά με τη fine art φωτογραφία. Τα 
τελευταία χρόνια έχει αφοσιωθεί στην ασπρόμαυρη φωτογραφία, με σκοπό να 
δημιουργεί εναλλακτικές όψεις της πραγματικότητας. Χρησιμοποιεί την μακρά 
έκθεση και μια ιδιαίτερη επεξεργασία της εικόνας, δίνοντας αξία σε σκηνικά και 
αντικείμενα που συνήθως μας είναι αδιάφορα. Έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει ενεργή συνεργασία με γκαλερί fine art 
φωτογραφίας στις ΗΠΑ. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε πολλά διεθνή 
φωτογραφικά περιοδικά και διοργανώνει webinars στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Είναι μέλος της Βασιλικής Φωτογραφικής Εταιρείας της Αγγλίας (RPS) με τον τίτλο 
Associate in Fine Art. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το 
link www.teokefalopoulos.com 
 
 
Επίπεδο γνώσεων συμμετεχόντων: Βασικές γνώσεις φωτογραφίας έως προχωρημένο επίπεδο. 
 
Κόστος σεμιναρίου: 50€ + ΦΠΑ 
Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, είναι η συμμετοχή 6 έως 20 ατόμων, έτσι ώστε αφενός να είναι δυνατή 
η γόνιμη επικοινωνία με όλους τους συμμετέχοντες και αφετέρου να εξυπηρετηθεί η λειτουργική δομή του σεμιναρίου. 

Δέσμευση θέσης γίνεται με προκαταβολή 10€, ενώ η εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο 1 εβδομάδα 
πριν την έναρξη σεμιναρίου. 
 
Πολιτική επιστροφής προκαταβολής: 
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο χρειαστεί να ακυρωθεί το σεμινάριο, οι ενδιαφερόμενοι θα 
ειδοποιηθούν εγκαίρως και θα οριστεί επιστροφή της προκαταβολής ή χρήση του ποσού για επόμενο 
σεμινάριο (διά ζώσης ή online). Οποιαδήποτε σχετιζόμενα έξοδα (πχ φόροι, επιβαρύνσεις πληρωμής μέσω 
PayPal κλπ.) θα αφαιρούνται από το ποσό επιστροφής. 
 
Τι περιλαμβάνεται στην τιμή: 
Εκπαίδευση στη θεωρία της ασπρόμαυρης fine art φωτογραφίας και τεχνικές επεξεργασίας. 
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Δεν περιλαμβάνονται: 
Kόστη μετάβασης στο χώρο εκπαίδευσης, έξοδα διατροφής και πρόσθετα ροφήματα πέραν των παρεχόμενων.  
 
Επικοινωνία: 
Θοδωρής Κεφαλόπουλος: 6974995251 
theod.kef@gmail.com 
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