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Με δύο λόγια 
Αγαπητά μας  μέλη, 

Επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές μας διακοπές, με γεμάτες μπατα-
ρίες, επικοινωνούμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε για τις εκδη-
λώσεις με τις οποίες ξεκινάμε την νέα σεζόν.  Ευχόμαστε να περάσατε 
όμορφα το καλοκαίρι, με τις οικογένειες και τα αγαπημένα σας πρόσω-
πα και να μαζέψατε πολλές εμπειρίες και ωραίες στιγμές αποτυπωμέ-
νες, πού αλλού, σε φωτογραφίες. 

Το πρώτο δίμηνο της νέας σεζόν, ξεκινήσαμε με την έκθεση φωτογρα-
φίας, με τίτλο ‘Περπατήστε Μαζί μας! Γνωρίστε τη Λεμεσό’, από 
τον ομώνυμο Διαγωνισμό που διοργανώσαμε με την Εταιρεία Τουρι-
στικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού. Ακολουθεί η έκθεση Φωτο-
γραφίας με τίτλο ‘Άνθρωπος και Μεταφορικά Μέσα’, αποτέλεσμα 
του Παγκύπριου Διαγωνισμού Φωτογραφίας, που έγινε με τη συνεργα-
σία του Παγκύπριου Ραδιοφωνικού Σταθμού ’Κανάλι Έξι’ και της Φω-
τογραφικής Εταιρείας Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού). Τα εγκαίνια 
της έκθεσης, θα γίνουν την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019, στις 7.30μμ, 
στο  Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο ‘Πάνος Σολομωνίδης’.   

Προγραμματίζουμε, επίσης και άλλες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, για 
τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε εντός του Δελτίου.  

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, διοργανώνουμε σειρά Φωτογραφι-
κών Σεμιναρίων, η οποία ξεκινά στις 2 Οκτωβρίου.  Αν ενδιαφέρεστε, 
εσείς και οι φίλοι σας, δηλώστε συμμετοχή τώρα, για να κρατήσετε τη 
θέση σας. 
 
Επίσης, φέτος, διοργανώνουμε μια νέα σειρά Φωτογραφικών Σεμιναρί-
ων, με θέμα «Πρακτικές και Τεχνικές Εφαρμογές στη Φωτογραφία». 
Απευθύνεται σε άτομα με καλές φωτογραφικές βάσεις και θα καταπια-
στεί με άκρως ενδιαφέροντα και εξειδικευμένα θέματα.  
 
Φακός, Βάθος πεδίου, Πορτραίτο, Τοπίο, Φωτογραφία δρόμου, High 
Speed Photography, είναι μόνο μερικά από τα ειδικά θέματα που θα 
αγγίξουμε, μέσα από μια πιο πρακτική προσέγγιση.  

Η επιμόρφωση, όμως, δεν σταματά εδώ. Η ΦΕΚ Λεμεσού διοργανώνει, 
όπως όλοι γνωρίζουν και σειρά Φωτογραφικών Σεμιναρίων με θέμα 
«Εισαγωγή στη Ψηφιακή Επεξεργασία Φωτογραφίας» (Photoshop).  
 
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, στα πιο πάνω Σεμινάρια τώρα.  
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνείτε μαζί μας. Θα χαρούμε να 
σας δώσουμε όποια σχετική πληροφορία επιθυμείτε. 
 
Σας ευχόμαστε ένα Καλό και Δημιουργικό Χειμώνα. 
 
ΦΕΚ (Λεμεσός) 

Σεπτε μβρης—Οκτω βρης 2019 
Τεύ χός IV 



«Περπατήστε μαζί μας!  
Γνωρίστε τη Λεμεσό» 
Έκθεση Φωτογραφίας 
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019, 7.30μμ 
Παλιό Λιμάνι Λεμεσού 
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Μέσα από μια πλούσια, από όλες τις 
πλευρές εκδήλωση και μέσα στα πλαί-
σια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινη-
τικότητας 2019 (16—22/09/2019) και 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CIVI-
TAS DESTINATIONS, η Εταιρεία Του-
ριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Λεμεσού και η Φωτογραφική Εταιρεία 
Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού), τέλεσαν, 
στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού, τα εγκαί-
νια της Έκθεσης Φωτογραφίας με 
θέμα ‘Περπατήστε μαζί μας! Γνω-
ρίστε τη Λεμεσό’. Την ίδια βραδιά, 
έγινε και η βράβευση των νικητών 
από τον ομώνυμο Φωτογραφικό Δια-
γωνισμό.  
 
Η εκδήλωση, περιελάβανε διάφορες 
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, όπως 
επίδειξη προϊόντων βιώσιμης κινητι-
κότητας, με υπηρεσίες, πρωτοβουλίες 
και τρόπους υγιεινής ζωής, δοκιμές με 
ηλεκτρικά ποδήλατα με βόλτες στον 
παραλιακό ποδηλατοδρόμο. 
 
Ακόμα, καλλιτεχνικό πρόγραμμα με 
χορευτές, οι οποίοι, μέσα από εντυ-
πωσιακά ακροβατικά και ευφάνταστες 
χορευτικές φιγούρες, εντυπωσίασαν 
τους παρευρισκόμενους ενώ ο Πα-
γκύπριος ραδιοφωνικός σταθμός 
Choice FM, έκανε ζωντανή αναμετά-
δοση.  
 
Στην εκδήλωση, παρευρέθηκαν και 
απηυθύναν χαιρετισμό, η Επίτροπος 
Περιβάλλοντος, κυρία Ιωάννα Πανα-
γιώτου, ο Έντιμος Δήμαρχος Λεμε-
σού, κύριος Νίκος Νικολαίδης και ο 

κύριος Τώνης Αντωνίου, Πρόεδρος 
της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής Λεμεσού.  
 
Ακολούθησε η βράβευση των νικητών 
του διαγωνισμού και η απονομή των 
δώρων και των διπλωμάτων τους.  
 
Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους τους 
νικητές και συμμετέχοντες στον Φω-
τογραφικό Διαγωνισμό! 
 
Ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να 
επιλέγουν βιώσιμους τρόπους μετακί-
νησης, και με επίκεντρο την πεζοπο-
ρία, στην επαρχία Λεμεσού, μπορού-
με και να απολαύσουμε και να προ-
στατεύσουμε το περιβάλλον, να α-
σκηθούμε και να καταστήσουμε τις 
αστικές περιοχές, πιο ευχάριστους 
τόπους διαβίωσης και εργασίας. 

Στόχος του διαγωνισμού ήταν να α-
ποτυπώσει, ο φωτογραφικός φακός, 
φωτογραφίες που απεικονίζουν στοι-
χεία του περπατήματος και της πεζο-
πορίας στην πόλη και επαρχία Λεμε-
σού.  

 

 

Η υπαίθρια έκθεση φωτογραφί-
ας, στο Παλιό Λιμάνι,  θα                  
λειτουργεί, για το κοινό, μέχρι τις 
14 Οκτωβρίου 2019. 



Η σκηνοθέτης Ανιές Βαρντά 
(Agnès Varda) και ο φωτογρά-
φος Ζε Ερ (JR),  διασχίζουν την 
επαρχιακή Γαλλία με ένα φορ-
τηγάκι-φωτογραφικό θάλαμο. 

 Συναντώντας καθημερινούς 
ανθρώπους, δημιουργούν τα 
γιγάντια πορτρέτα τους και 
«αναρτώντας» τα σε δημόσιους 
χώρους, επεμβαίνουν δημιουρ-

γικά στο τοπίο. Έτσι άνθρωποι και χώροι, παρελθόν και παρόν, ζωή και τέχνη 
συνομιλούν σε ένα ολόφρεσκο, κοινωνικοπολιτικά αιχμηρό, κινηματογραφόφι-
λο, συγκινητικό και υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ. 

Σε κάθε τους στάση, οι δύο χαλαροί συν-σκηνοθέτες συνομιλούν με τους κα-
τοίκους του εκάστοτε χωριού ή κωμόπολης, εμπνέονται από τις ιστορίες τους, 
άλλοτε εντελώς προσωπικές και άλλοτε άμεσα δεμένες με τον τόπο, και αρχί-
ζουν να τους φωτογραφίζουν. Κατόπιν, τα γιγάντιων διαστάσεων ασπρόμαυρα 
πορτρέτα τους τοποθετούνται (κολλιούνται εν είδει graffiti) σε τοίχους σπιτιών, 
δημόσιων κτιρίων, αποθηκών, εργοστασίων, ακόμη και τρένων, παρεμβαίνο-
ντας έτσι στο οικιστικό και το φυσικό τοπίο με απρόβλεπτο τρόπο. 

Λιτό στη μορφή, το «Πρόσωπα & Ιστορίες» είναι ένα σύνθετο φιλμ, που 
δουλεύει παράλληλα σε πολλά επίπεδα. Ένα από αυτά, αφορά την «αόρατη» 
Γαλλική Ιστορία, η οποία είναι φωλιασμένη σε κλειστά σπίτια, σιωπηλά βλέμμα-
τα, εγκαταλελειμμένα κτίρια και μια φαινομενικά κοινότοπη αγροτική πραγματι-
κότητα. Με τη μεσολάβηση του (φωτογραφικού και κινηματογραφικού) φακού, 
ωστόσο, ιστορίες από το παρελθόν έρχονται στην επιφάνεια.  
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«Faces Places» - Agnès Varda & JR 
Προβολή ντοκιμαντέρ 
Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2019, 6.00μμ,  
Αίθουσα Προβολών ΦΕΚ Λεμεσού 

Η Agnès Varda, πέθανε  στις 
29 Μαρτίου 2019, σε ηλικία 

90 χρονών.  
Η αφίσα του  φετινού  

Φεστιβάλ Καννών,  
ήταν αφιερωμένη σε αυτήν 

«Αναζητώντας το τυχαίο και το απροσδόκητο, αυτήν τη μαγική στιγμή που μια ζωή 

συμπυκνώνεται σε μια χειρονομία, ένα χορό ή μια προσωπική αφήγηση, οι Βαρντά και 

Ζε Ερ μετατρέπουν τη μνήμη σε ζωντανό παρόν και φέρνουν σε πρώτο πλάνο, τους 

πραγματικούς φορείς της: τους συνηθισμένους ανθρώπους» 

Σκηνοθεσία:  

Agnès Varda 

JR 

 

Εμφανίζονται: 

Agnès Varda 

JR 

και αρκετοί άλλοι 

 

Μουσική: 

Matthieu Chedid 

 

Διάρκεια:  

90 λεπτά 

Χώρα παραγωγής: 

Γαλλία 

 

Πρώτη Προβολή:  

06/10/2017 



«Άνθρωπος και Μεταφορικά Μέσα» 
Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας 
Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019, 7.30μμ 
Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο ‘Πάνος Σολομωνίδης’ 
Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας, από 
τον Παγκύπριο Διαγωνισμό Φωτογρα-
φίας με θέμα: ‘Άνθρωπος και Μετα-
φορικά Μέσα’, μέσα στα πλαίσια των 
γενεθλίων του Παγκύπριου Ραδιοφωνι-
κού Σταθμού ‘Κανάλι Έξι’. 
 
Ο Διαγωνισμός, διοργανώθηκε, για 
έκτη συνεχή χρονιά, με τη συνεργασία 
του  Παγκύπριου Ραδιοφωνικού Σταθ-
μού «Κανάλι Έξι» και της Φωτογρα-
φικής Εταιρείας Κύπρου (ΦΕΚ), 
Τμήμα Λεμεσού.   
 
Η συνεργασία αυτή, έγινε πια, ετήσιος 
θεσμός.  
 
Και φέτος, η ανταπόκριση του κόσμου, 
ήταν και πάλι μεγάλη, με ένα αρκετά 
ενδιαφέρον θέμα.  Σαράντα τρεις συμ-
μετέχοντες με 399 φωτογραφίες.  
 

Οι επισκέπτες της έκθεσης, θα έχουν 
την ευκαιρία να δουν εικόνες από όλο 
τον κόσμο, γεμάτες με φαντασία και 
δημιουργικότητα.   
 
Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, θα γίνει 
η βράβευση των νικητών.  
 
Θα παρουσιαστούν, επίσης, εκτός από τις 
βραβευμένες φωτογραφίες και άλλες που 
οι κριτές επέλεξαν για την έκθεση.        
 
Σας περιμένουμε όλους, για να απολαύ-
σουμε μαζί όμορφες εικόνες και στιγμές, 
από όλο τον κόσμο.  
 
 

Η έκθεση, θα είναι ανοικτή           
για το κοινό και στις                    
10 Οκτωβρίου 2019 
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Κανάλι Έξι 

Ο ραδιοσταθμός, βγήκε, για 
πρώτη φορά στον αέρα, τον 
Σεπτέμβρη του 1991, σαν 
ανεξάρτητος τοπικός ραδιο-
σταθμός της πόλης και ε-
παρχίας Λεμεσού, με στόχο 
να συμβάλει στην πολιτιστι-
κή, κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη της πόλης και 
επαρχίας.  
 
Η επιμονή των ανθρώπων 
του Σταθμού καθώς και η 
αποδοχή που είχε από το 
κοινό της πόλης, έκαναν το 
όραμά τους πραγματικότη-
τα. Να ακούγεται από μια 
πολύ μεγάλη μερίδα ακροα-
τών που θεωρούν την ενη-
μέρωση του Σταθμού ως 
έγκυρη και άμεση.  
 
Η ποικιλομορφία, η θεματο-
λογία και η καλλιτεχνική 
προσέγγιση του Σταθμού, 
τον καθιστούν ένα ραδιο-
φωνικό Σταθμό που έγινε 
αγαπημένη συνήθεια στους 
ακροατές του. 
 
Από το φθινόπωρο του 
2002, το Κανάλι Έξι εκπέ-
μπει Παγκύπρια, με νέο 
όνομα και συχνότητες: ΚΑ-
ΝΑΛΙ Έξι—106, 98.6, 106.9, 
107 FM Stereo. 

Τα τελευταία έξι χρόνια, το 
Παράρτημα της Λεμεσού 
της Φωτογραφικής Εταιρεί-
ας Κύπρου, σε συνεργασία 
με το Κανάλι Έξι, διοργανώ-
νει μεγάλο Παγκύπριο Δια-
γωνισμό Φωτογραφίας, με 
ένα ειδικό θέμα κάθε φορά, 
μέσα στα πλαίσια των γενε-
θλίων του.   

Χρίστος Φιλίππου—1ο Βραβείο 

Lost in the ocean 

Ερατώ Καντούνα EFIAP/ b—2ο Βραβείο 

Βαρκάρηδες 

Γιάννος Ζαχαρίου AFIAP—3ο Βραβείο 

The man in yellow 



«Public Art» & «The Wall» 
Παρουσίαση/ Προβολή από τον Θάνο Σαββίδη 
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, 7.30μμ 
Αίθουσα Προβολών της ΦΕΚ Λεμεσού 
Ο Θάνος Σαββίδης, Πρόεδρος της ΦΕΚ Πά-
φου, θα μας παρουσιάσει, μέσω προβολής, 
τους δύο Διεθνείς Διαγωνισμούς, που διοργα-
νώνει η ΦΕΚ Πάφου, τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια: ο ένας έχει τον τίτλο Public Art και 
ο άλλος The wall.  
 
Για τον 1ο, θα γίνει προβολή των 15 πρώτων, 
σε κατάταξη, συμμετοχών του Public Art 
2019.  Η προβολή, θα συνοδεύεται από την 
ανάγνωση της δήλωσης του κάθε καλλιτέχνη, 

για το έργο του (μια μικρή ιστορία 6—10 
φωτογραφιών).  
 
[Διάρκεια προβολής 30 λεπτά]   
 
Για τον 2ο, The Wall, θα γίνει προβολή των 
πρώτων 60 φωτογραφιών. 
 
[Διάρκεια προβολής 8 λεπτά]  

Θάνος Σαββίδης [Κύπρος] - Tribute to Humanity 

Βασίλης Ζαβέρδας [Ελλάδα]  – The Bathers Γιώργος Βουλασίδης [Ελλάδα] 

Γιάννος Ζαχαρίου AFIAP [Κύπρος] 



«Δημιουργική Φωτογραφία» 
Διάλεξη από τον Robert Voskeritchian 
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019, 7.30μμ 
Αίθουσα εκδηλώσεων της ΦΕΚ Λεμεσού 
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Δημιουργική Φωτογραφία: Θα 
μπορούσαμε να πούμε πως πρόκειται 
για την εξάσκηση του βλέμματος. 
Πώς δηλαδή κοιτάμε τον κόσμο γύρω 
μας, πώς αντιλαμβανόμαστε τις εναλ-
λασσόμενες εικόνες του περιβάλλο-
ντός μας και πώς θα μπορούσαμε, 
δημιουργικά, να τις αποδώσουμε στο 
φωτογραφικό χαρτί. 
 
Σε μια εποχή κατακλυσμιαίας διάδο-
σης εικόνων, μέσω αυτής της διάλε-
ξης, ο επαγγελματίας/ καλλιτέχνης 
φωτογράφος Robert Voskeritchian, 
θα μας ‘ωθήσει’ στο να επανεξετά-
σουμε τη σχέση που έχουμε με την 
εικόνα και πώς θα μπορούσαμε, μια 
απλή φωτογραφία να την μετατρέ-
ψουμε σε ‘έργο τέχνης’. 
 
Η εξοικείωσή μας με την αισθητική, 
τις πρακτικές και τεχνικές της σύγ-
χρονης φωτογραφίας, σίγουρα, θα 

μας βοηθήσουν στο να κατανοήσου-
με τη φωτογραφική γλώσσα, ως μέσο 
έκφρασης, αναδεικνύοντας την προ-
σωπική μας δημιουργική προσέγγιση 
σε μια εικόνα.   
 
Ο Robert Voskeritchian, μέσα από 
πείρα ετών ως επαγγελματίας/ καλλι-
τέχνης φωτογράφος, μπορεί καλύτε-
ρα από τον καθένα να μας οδηγήσει 
προς αυτή την κατεύθυνση. 
 
Αν θέλετε, λοιπόν, να εξελίξετε τη 

φωτογραφική σας έκφραση προχω-

ρώντας σε ένα άλλο επίπεδο,  δεν 

πρέπει σίγουρα να χάσετε την διάλεξη 

αυτή. 

 

«Η φωτογραφία, δεν έχει να κάνει με αυτό που φωτογραφίζετε. Έχει να κάνει με το 

πώς φαίνεται αυτό που φωτογραφίζετε»  

                                                                   Garry Winogrand  (1928—1984) 

                                                                                Αμερικανός Φωτογράφος 

Δείγμα δουλειάς του Robert Voskeritchian 

Το γαλλικό βιβλιοπωλείο 
Librairie Mollat είχε κάνει 
μια πολύ ενδιαφέρουσα φω-
τογραφική σειρά, για να προ-
ωθήσει το κατάστημα μέσα 
από τον λογαριασμό του 
στο Instagram. 
 
Σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει 
τα εξώφυλλα βιβλίων ως συ-
νέχεια του προσώπου κά-
ποιου υπαλλήλου ή κάποιου 
πελάτη.  
 
Τα αποτελέσματα, όπως θα 
δείτε είναι εκπληκτικά, κα-
θώς καταφέρνουν να ταιριά-
ξουν σχεδόν απόλυτα το εξώ-
φυλλο με το άτομο που κρα-
τάει το βιβλίο, δημιουργώ-
ντας με τον τρόπο αυτό μια 
σουρεαλιστική φωτογραφία 
με πολύ ενδιαφέρον. 
 
Πιο κάτω, μερικά “κλικ” που 
ξεχωρίσαμε: 

https://www.mollat.com/
https://www.instagram.com/
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Η αφηρημένη (abstract) φωτογραφία είναι μια μέθοδος έκφρασης ιδεών και συναισθημάτων 
που δεν απεικονίζει τον κόσμο των αντικειμένων όπως κάνει η παραδοσιακή φωτογραφία. Α-
ντίθετα σπάει και αγνοεί όλους τους γνωστούς κανόνες και τρόπους σύνθεσης μιας λήψης. Ας 
τη γνωρίσουμε καλύτερα!  Έχει την ικανότητα να προβάλλει περίπλοκα μηνύματα, συναισθή-
ματα και έννοιες.  Αποκαλύπτει λεπτομέρειες των αντικειμένων που κανονικά δεν είναι αντιλη-
πτές/ορατές με «κανονικές» λήψεις και έτσι ενεργοποιεί τη φαντασία του θεατή. 
 
Και επειδή πάντα τα παραδείγματα βοηθούν στην κατανόηση, ορίστε μερικά! 
 
1) Πλησιάστε κοντά στο θέμα σας 
Αν πλησιάσουμε και παρατηρήσουμε από κοντά ορισμένα αντικείμενα, θα διαπιστώσουμε ότι 
οι λεπτομέρειές τους φανερώνουν μια πτυχή τους που δεν ήταν ορατή σε μακρινή απόσταση. 
 
2) Απομακρυνθείτε από το θέμα σας 
Αντίθετα από το προηγούμενο παράδειγμα, υπάρχουν άλλες περιπτώσεις στις οποίες, καθώς 
απομακρυνόμαστε από ένα αντικείμενο, «χάνουμε» σταδιακά τις λεπτομέρειές του. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα έντονο στις λήψεις αεροφωτογραφίας, όπου ακόμη και οι καμπύλες γραμμές φαίνο-
νται ευθείες! 
 
3) Φωτογραφίστε κάτι που κινείται ή κινηθείτε εσείς ενώ τραβάτε τη φωτογραφία 
Ένας τρόπος για να δημιουργήσετε μια αφηρημένη φωτογραφία είναι χρησιμοποιώντας κίνη-
ση. Είτε της κάμερας, είτε του θέματος, είτε του φωτογράφου ή μέσω του συνδυασμού των 
κινήσεων των παραπάνω. Για παράδειγμα, ένας τρόπος είναι να μετακινήσετε τη φωτογραφική 
σας μηχανή ενώ πατάτε το κλείστρο προς τα δεξιά ή τα αριστερά. Για πιο έντονο τελικό αποτέ-
λεσμα μπορείτε να χρησιμοποιείτε αργή ταχύτητα κλείστρου. 
 
Μια παρόμοια τεχνική ονομάζεται Zooming Burst. Εάν επιχειρήσετε να κάνετε zoom στο φακό 
σας κατά τη διάρκεια μιας λήψης, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλε-
σμα. Αυτή η τεχνική θολώνει ανομοιόμορφα το τελικό κάδρο. Το κυρίως θέμα, στη μέση περί-
που της εικόνας, τείνει να θολώσει λιγότερο, ενώ οι άκρες της περισσότερο. 
 
Μια ακόμα τεχνική με που απαιτεί την κίνηση της κάμερας, ονομάζεται Spinning. Περιστρέφο-
ντας τη φωτογραφική μηχανή σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κυκλική θόλωση. Μπορείτε 
να το επιτύχετε καλύτερα περιστρέφοντας τη φωτογραφική μηχανή σας σε έκθεση διάρκειας 
μεταξύ 0.5 και 15 δευτερολέπτων. Κρατήστε τη φωτογραφική μηχανή στο χέρι σας και γυρίστε 
την ενώ το κλείστρο είναι ανοιχτό. 
 
4) Αναζητήστε μοτίβα γύρω σας 
Η χρήση μοτίβων επίσης (μπορεί να) προσφέρει καταπληκτικές αφηρημένες φωτογραφίες, 
αφού τα μοτίβα προσθέτουν συνήθως μεγάλο ενδιαφέρον σε μια εικόνα. 
 

5) Ζωγραφίστε με τα φώτα 

Υπάρχει ένας ειδικός τύπος φωτογραφίας που ονομάζεται «Physiogram». Είναι μια φωτογραφί-

α που συλλαμβάνει το σύνολο της κίνησης μιας πηγής φωτός και επιτυγχάνεται με μεγάλες 

ταχύτητες κλείστρου σε σκοτεινό περιβάλλον. Τις περισσότερες φορές τα αποτελέσματα μοιά-

ζουν με ζωγραφικούς αφηρημένους πίνακες. 

 

6) Δημιουργήστε μια αφαιρετική σύνθεση 

Ορισμένα αντικείμενα διαθέτουν διαφόρων ειδών γραμμές, υφές ή σχήματα. Αν εστιάσετε σε 

αυτά, προσεκτικά, μπορείτε να απομονώσετε μια πολύ ιδιαίτερη αφηρημένη εικόνα, που εν 

τέλει δεν θυμίζει σε τίποτα το πρωταρχικό αντικείμενο. 

Η γωνιά του αναγνώστη, κάθε φορά με κάτι ενδιαφέρον… 

Εξερευνώντας την αφηρημένη φωτογραφία 
Πηγή: PhotoNet (του Νίκου Κατσουλώτου) 



Το Παράρτημα Λεμεσού της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, μέλος της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας (FIAP), ανακοινώνει την έναρξη την νέα σει-
ράς 20 εβδομαδιαίων σεμιναρίων φωτογραφίας, για το 2019—2020, διάρκειας 1 1/2 
ώρας το κάθε ένα, για αρχάριους, προχωρημένους.  
 
Τα Σεμινάρια ξεκινούν στις 2 Οκτωβρίου 2019.  
  
Η σειρά, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της φωτογραφίας, τον τρόπο 
χρήσης της φωτογραφικής μηχανής, των φακών και του εξοπλισμού της, τις αρχές σύν-

θεσης και αισθητικής  καθώς και την εκμάθηση φωτογράφισης ειδικών θεμάτων, εφαρμόζοντας στην πράξη την 
θεωρία, με ομαδικές φωτογραφικές εξορμήσεις. Η σειρά των σεμιναρίων, συμπληρώνεται με την έκθεση φωτογρα-
φίας των συμμετεχόντων και την απονομή πιστοποιητικών συμμετοχής σε αυτούς.  
  
Τα σεμινάρια γίνονται στο πλήρως εξοπλισμένο και άνετο Οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού, από διπλωματούχο καθηγήτρια 
φωτογραφίας.  
  
Ελάτε και εσείς, λοιπόν, στον μαγικό κόσμο της φωτογραφίας δηλώνοντας, τώρα, συμμετοχή με τους εξής τρόπους:  
 
1)τηλεφωνώντας (25384381) ή αφήνοντας φωνητικό μήνυμα, 2) αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα 
(cps.limassol@primehome.com), 3) με προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό μας στο Facebook (cps Limas-
sol Branch) (Messenger), 4) με επίσκεψη στο οίκημα μας (Αγκύρας 120, 1ο όροφο, κάθε Τετάρτη και Σάββατο 
(4:00μμ—8:00μμ).   
  

Φωτογραφικά Σεμινάρια 2019—2020 

Εκλογική Γενική Συνέλευση 

Αγαπητά μας μέλη,  
 
Προσκαλείστε σε Εκλογική Γενική Συνέλευση του Παραρτήματός μας, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  24/10/2019, στις 19:00, στο Οίκημά μας. 
  
Η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει: 
 
1) Έκθεση   του  Διοικητικού   Συμβουλίου,  για  τα  πεπραγμένα  των προηγούμενων  
ετών.   
 
(1.1) Οικονομικά θέματα   
(1.2) Δραστηριότητες  
 
(2)  Οποιαδήποτε άλλα θέματα που θα υποβληθούν γραπτώς στο Διοικητικό Συμβού-
λιο, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη  Γενική Συνέλευση.  
 
(3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
                                                     
                                                            
                                                          Εκ του Συμβουλίου της ΦΕΚ Λεμεσού  

Προετοιμασία, σχεδιασμός και επιμέλεια Ενημερωτικού 

Αργυρώ Χριστοδούλου AFIAP 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ  
(Τμήμα Λεμεσού) 
_______________ 
 
Οδό Αγκύρας, 120,   
1ος όροφος  
3042—Λεμεσός.  
Τ. Θ. 56424, 3306—Λεμεσός.  
Τηλ.: 25384381 
E-mail: cps.limassol@primehome.com  
Web: www.cps.com.cy  
  
 CPS Limassol Branch 
  
 
 

 

 

Επαρχιακή Επιτροπή  

ΦΕΚ Λεμεσού: 

  

Μάριος Ιωαννίδης  

Πρόεδρος 

Μιχάλης Ευσταθίου  

Αντιπρόεδρος  

Αργυρώ Χριστοδούλου  AFIAP  

Γραμματέας  

Αθηνούλα Καρούζη EFIAP 

Ταμίας  

Ερατώ Καντούνα EFIAP/ b 

Υπεύθυνη Εκθέσεων  

Σοφοκλής Αιπαυλίτης  

Μέλος   

Sebough Voskeritchian LMPA  

Μέλος    

mailto:cps.limassol@primehome.com

