
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
Τµήµα Κινηµατογράφου 
Χειµερινό & Εαρινό εξάµηνο 2022-2023

Tίτλος µαθήµατος: 7 & 8 ΦΩ 1+2 
Oνόµατα διδασκόντων:  
Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ, Ε. ΕΦΕΟΓΛΟΥ  
•https://www.film.auth.gr/δηµήτρης-θεοδωρόπουλος/  
•https://www.film.auth.gr/παναγιώτης-σαλαπάτας/  
•https://www.film.auth.gr/έλενα-εφέογλου/  
Mέρα & ώρα µαθήµατος: Δευτέρα, 12-9µµ 
e-mail διδασκόντων: 
• dimitris@theodoropoulos.info 
• psalapatas@hotmail.com  
• eefeoglou@gmail.com  

Περιεχόµενο µαθήµατος και µαθησιακοί στόχοι 

Α. Πρόκειται για δύο “διπλά” εργαστηριακά µαθήµατα του τέταρτου 
ακαδηµαϊκού έτους, που προετοιµάζουν δηµιουργικά τ.ις.ους 
φοιτ.ητές.ήτριες που τα επιλέγουν, για την επερχόµενη πτυχιακή 
τους ταινία, συνοψίζοντας τις γνώσεις και εµπειρίες που έχουν 
συγκεντρώσει τα προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη, που είτε θα 
ακολουθήσουν την κατεύθυνση Διεύθυνσης Φωτογραφίας                
Κινηµατογράφου, είτε ενδιαφέρονται να εµβαθύνουν σε θέµατα που 
αφορούν µιαν οπτική αφήγηση και παιδεία.  
                                                                                       
Εντάσσονται στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο 
Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αισθητικής Οπτικοακουστικών Μέσων/
ΕΤΑΟΜ https://websites.auth.gr/etaomlab/, που αποτελεί το 
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πρώτο Ερευνητικό Εργαστήριο του Τµήµατος Κινηµατογράφου, του 
ΑΠΘ, µε τα ιδρυτικά του µέλη ΔΕΠ να καλύπτουν τα γνωστικά 
αντικείµενα Διεύθυνσης Φωτογραφίας Κινηµατογράφου, Μοντάζ και 
Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου, ενώ αντίστοιχα το καλλιτεχνικό 
έργο των µελών του, περιλαµβάνει τη δηµιουργία οικουµενικά 
αναγνωρισµένων ταινιών µικρού και µεγάλου µήκους µυθοπλασίας 
και τεκµηρίωσης, video-art & εγκαταστάσεων, θεατρικών 
συνεργασιών, όπως και σηµαντικών ερευνητικών έργων µε 
θεµατογραφία τον ψηφιακό κινηµατογράφο.  
Στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναπτύσσονται τα 
αντίστοιχα µαθήµατα των προαναφερθέντων γνωστικών 
αντικειµένων, που οδηγούν σε συναφείς κατευθύνσεις σπουδών µε 
την ολοκλήρωση του πενταετούς προβλεπόµενου προγράµµατος 
σπουδών. 
Τα µαθήµατα-κατόπιν σχετικής “συµφωνίας” µε όσ.ες.ους τα 
παρακολουθούν, προσφέρονται επίσης  και στα αγγλικά για τις 
ανάγκες της δηµιουργικής συµµετοχής φοιτ.ητριών.ητών Erasmus: 
στο παρελθόν έως και οκτώ/ανά εξάµηνο από διαφορετικές εθνικές 
ταυτότητες έχει προκύψει να συµµετάσχουν µε ιδιαίτερη επιτυχία 
επίσης, ενώ έχουν συνεργαστεί ιδιαίτερα επιτυχηµένα και 
δηµιουργικά µε τ.ις.ους Έλληνες-συναδέλφους τους. 

Β. Στο τέλος των εξαµήνων, ο/η φοιτητής/τρια θα µπορεί: 
1. να περιγράψει τις φωτιστικές συνθήκες που σχεδιάζει και 
αναπτύσσει 
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2. να αναγνωρίσει και να αναλύσει την προσέγγιση που έχουν 
αναπτύξει άλλοι δηµιουργοί οπτικοακουστικών έργων 

3. να διακρίνει και να επεξηγεί τις επιλογές του στη σύνθεση, το 
κάδρο, την κίνηση της µηχανής λήψης και το φωτισµό  

4. να πραγµατοποιεί σύνθετες και πρωτότυπες οπτικές/
κινηµατογραφικές ερµηνείες, σε πιθανές αφηγηµατικές συνθήκες 

5. να κατέχει όλη τη φύση και την υπόσταση των δηµιουργικών 
προσεγγίσεων της ειδικότητας που αφορά τη Διεύθυνση 
Φωτογραφίας Κινηµατογράφου 

6. να έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιεί πρωτότυπες 
οπτικοακουστικές δηµιουργίες, µε τη χρήση όλων των 
δηµιουργικών µέσων που του προσφέρονται  

7. να γνωρίζει σε βάθος όλο τον απαιτούµενο εξοπλισµό (µηχανή 
λήψης-φακοί-φίλτρα-φωτιστικά σώµατα-συστήµατα υποστήριξης 
και ελέγχου του φωτός και της κίνησης της µηχανής λήψης) 

Αξιολόγηση µαθήµατος 

Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια αξιολογείται µέσω απαλλακτικής εργασίας 
στη µορφή µιας µικρής δηµιουργίας κινηµατογραφικής αφήγησης µε 
έµφαση στη Διεύθυνση Φωτογραφίας (σχετικά, http://
www.theodoropoulos.info/auth-school-of-fine-arts-film-
department.html).   
Ειδικότερα στα µαθήµατα του τέταρτου έτους εκπονούνται 
(προτεινόµενες) εργασίες, που βασίζονται σε ταινίες που επελέγησαν 
µε κριτήριο την ιδιαίτερη οπτική προσέγγιση στην πρωτότυπη 
κινηµατογράφηση: 
• το "χειµερινό" εξάµηνο, (7ΦΩ1) µία σκηνή από την ταινία του Mike 
Figgis, The loss of sexual innocence, 1998, όπου απαιτείται µία 
πρωτότυπη οπτική προσέγγιση στην κινηµατογράφηση & (7ΦΩ2) 
ένα remake σκηνής από την ταινία του Carl Dreyer, Gertrud, 1964 
• το "εαρινό" εξάµηνο, (8ΦΩ1), αναλύεται η ταινία του Nicolas 
Roeg, Don't look now, 1973, µε έµφαση σε ένα επαναλαµβανόµενο 
οπτικό µοτίβο στην κινηµατογράφηση της απαιτούµενης εργασίας & 
(8ΦΩ2), µία σκηνή από ανολοκλήρωτη ταινία του Orson Welles, που  
περιλαµβάνεται στο ντοκιµαντέρ, Orson Welles one man band, 
1995, µε σκοπό την κινηµατογράφηση πρωτότυπης σκηνής σε έναν 
περιορισµένο χώρο (πχ αυτοκίνητο, πατάρι, τηλεφωνικό θάλαµο). 

Εβδοµαδιαίος προγραµµατισµός  

Η δοµή των µαθηµάτων που αποτελούν την “εκπαιδευτική” εκδοχή 
µιας “αληθινής” ηµέρας γυρίσµατος, χαρακτηρίζεται από ένα 
εισαγωγικό µάθηµα όπου αναλύονται οι απαιτούµενες απαλλακτικές 
εργασίες.  
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Στη συνέχεια έπονται εννέα µαθήµατα που αποτελούν και το “κύριο-
σώµα” της εργαστηριακής προσέγγισης που υιοθετείται: 
χαρακτηρίζονται από σύνθετες ασκήσεις φωτισµού διά µέσω 
πρωτότυπου σχεδιασµού κινήσεων της µηχανής λήψης, που 
ολοκληρώνουν οι φοιτητές δηµιουργώντας µικρές οµάδες-
κινηµατογραφικού συνεργείου, αλλάζοντας “ρόλους”-ειδικότητες 
κάθε φορά (φωτιστής-χειριστής κάµερα-focus puller-µακενίστας 
κ.λπ).  
Στα αρχικά µαθήµατα γίνονται λήψεις και δηµιουργούνται set-ups µε 
µεγάλους φακούς (85mm), στη συνέχεια µε ευρυγώνιους φακούς 
(11/16mm), ενώ τα περισσότερα µαθήµατα εµβαθύνουν στις 
εστιακές αποστάσεις 25-35-50mm, που αποτελούν και τη βάση των 
περισσότερων κινηµατογραφικών γυρισµάτων και προσεγγίσεων. 
Στην ανάπτυξη των εξαµήνων, αρχικά δίνεται έµφαση στα στατικά 
κάδρα, στη δε συνέχεια γίνεται αποκλειστικά χρήση της κίνησης της 
µηχανής λήψης, είτε µε τη δηµιουργία/εκτέλεση dolly-shots ή µε την 
υποβοήθηση που προκύπτει από τον εξοπλισµό τύπου mini-jib και 
slider. Σχετικά δείγµατα από τις δραστηριότητες που περιεγράφησαν, 
κατά τη διαδικασία των µαθηµάτων, https://websites.auth.gr/
etaomlab/%ce%b4%cf%86/.  
Τέλος και αφού µεσολαβήσει µια παράλληλη περίοδος πρακτικής 
άσκησης και δηµιουργίας σχετικών τεστ (συνήθως τις Τρίτες 9/2µµ), 
δίνεται ένας χρόνος δύο περίπου βδοµάδων για τα γυρίσµατα των 
απαιτούµενων εργασιών, για να κορυφωθεί το εξάµηνο µε τις 
παρουσιάσεις των εργασιών που περιεγράφησαν, οι οποίες 
αξιολογούνται και αναλύονται αρχικά από τ.ις.ους φοιτ.ητές.ήτριες 
που συµµετέχουν, τους δε διδάσκοντες συναδέλφους στη συνέχεια, 
στα πλαίσια µιας δηµιουργικής συζήτησης.  
Κατά την προαναφερθείσα περίοδο και στη διάρκεια της ανάπτυξης 
των εργαστηριακών προσεγγίσεων που δηµιουργήθηκαν, δίνεται 
επίσης έµφαση, σε θέµατα φωτοµετρίας, δηµιουργικής προσέγγισης 
φωτισµού, θερµοκρασίας χρώµατος, σύνθεσης κάδρου και κίνησης 
της µηχανής λήψης, χρήσης φίλτρων φακών και φωτιστικών 
σωµάτων, διορθωτικών, χρωµατικών και διάχυσης.  
                                                                               
Αναπτύσσεται µια στρατηγική στον τρόπο που προσεγγίζεται και 
ερµηνεύεται οπτικά µια συνθήκη γυρίσµατος, ενώ δίνεται έµφαση 
στη διαχείριση ποικίλων στοιχείων εξοπλισµού (µηχανές λήψης-
φακοί σταθερής και µεταβλητής εστιακής απόστασης-κεφαλή/
τρίποδο-dolly-slider-mini jib, µεµονωµένα και σε ποικίλους 
συνδυασµούς τους). 
Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται είναι µηχανές λήψης µεγέθους 
αισθητήρα super-35mm ανάλυσης 4Κ (ενώ σε µικρότερα έτη δίνεται 
συνήθως έµφαση σε µικρότερα format, όπως HD/super-16mm/2K & 
µηχανές λήψης τύπων DSLR), αντίστοιχοι φακοί σταθερής και 
µεταβλητής απόστασης, φωτιστικά σώµατα τύπων tungsten-
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fluorescent-led, συστήµατα ελέγχου του φωτός, φίλτρα χρωµατικά, 
διορθωτικά και διαφόρων τύπων διάχυσης, τέλος δε συστήµατα 
υποβοήθησης της κίνησης τύπων dolly & mini-jib/slider.  

Επικοινωνία µε τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα 

Όλοι οι διδάσκοντες είναι διαθέσιµοι για επικοινωνία και σχετική 
συνάντηση  µε τ.ις.ους εγγεγραµµέν.ες. ους φοιτ.ητές.ήτριες, είτε 
δια ζώσης  στη σχολή στο γραφείο του ΕΤΑΟΜ όπως προβλέπεται ή/
και διαδικτυακά (µέσω  skype, zoom, google meet), έπειτα από 
ηλεκτρονικό ραντεβού. 

Πρόσβαση  ΑµεΑ και ΑµΕΑ 

Αν κάποιος/α φοιτητής/τρια ανήκει σε οµάδα ΑµεΑ (άτοµα µε 
αναπηρίες) ή ΑµΕΑ (άτοµα µε ειδικές ανάγκες) και θεωρεί ότι αυτό 
µπορεί να επηρεάσει την απόδοση του/της στην τάξη, συστήνεται 
επικοινωνία µε τον διδάσκοντα/διδάσκουσα την πρώτη εβδοµάδα του 
εξαµήνου, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης πρόσβαση του/της σε 
όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  
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Βιβλιογραφία και εκπαιδευτικό υλικό µαθήµατος 

Η κατεύθυνση που αφορά τo γνωστικό αντικείµενο Διεύθυνση 
Φωτογραφίας Κινηµατογράφου, διαρθρώνεται σε oκτώ θεµατικούς 
κύκλους που εµβαθύνουν στην τεχνική, την αισθητική, την ιστορία 
και την εξέλιξη της στατικής φωτογραφίας (still-photography) και 
της δηµ ι ουργ ικής συνοµ ι λ ίας της µε την «κ ινούµενη 
εικόνα» (cinematography), µε έµφαση στις αφηγηµατικές 
πιθανότητες που προκύπτουν από τη δηµιουργική χρήση της 
σύνθεσης, του φωτισµού και της κίνησης της µηχανής λήψης. 
Διαρθρώνεται από το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αισθητικής 
Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΤΑΟΜ) https://websites.auth.gr/
etaomlab/, µέλη του οποίου είναι οι διδάσκοντες.   

Αναπτύσσονται καλλιτεχνικά µαθήµατα µε εργαστηριακή 
προσέγγιση, µε εµβάθυνση στις τεχνικές γυρίσµατος µέσα από 
ασκήσεις που αφορούν την πρακτική εφαρµογή σύνθεσης-κάδρου, 
κίνησης και φωτισµού.  
Τα µαθήµατα διδάσκονται από την εικαστική φωτογράφο Έλενα 
Εφέογλου (ΕΔΙΠ) και από τους διευθυντές φωτογραφίας Πάνο 
Σαλαπάτα (Αν. Καθηγητής) & Δηµήτρη Θεοδωρόπουλο (Καθηγητής).  
Προτείνεται µια ευρύτερη βιβλιογραφία και αντίστοιχη φιλµογραφία,  
που σε συνδυασµό µε την προσφερόµενη µέσω του συστήµατος 
ΕΥΔΟΞΟΣ, όπως και µε µια επιλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο 
τέλος δε µε τα δύο επιστηµονικά εγχειρίδια που προσφέρονται ως 
free-downloads, αποτελούν ένα ευρύτερο υλικό βάσης και αναφοράς 
(που βρίσκεται επίσης συγκεντρωµένο στην πλατφόρµα elearning), 
για την εργαστηριακή προσέγγιση που χαρακτηρίζει τα 7 & 8 ΦΩ 
1+2. 

Αναλυτικά: 

• h t t p : / / w w w . t h e o d o r o p o u l o s . i n f o / a r t i c l e s -
publications.html Επιστηµονικά εγχειρίδια,  κείµενα, άρθρα, 
παρουσιάσεις, τεστ για θέµατα που αφορούν τη σύγχρονη ψηφιακή 
κινηµατογραφία. 

• ht tp ://www.theodoropou los . in fo/at tachments/
071_EGXEIRIDIO_FINAL_071215_compressed.pdf Η έρευνα 
µε τίτλο, Ψηφιακή καταγραφή και επεξεργασία εικόνας και ήχου 
στο σύγχρονο οπτικοακουστικό περιβάλλον, 2015, (µε την 
υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Λάτση), που ανέπτυξαν οι 
Δηµήτρης Θεοδωρόπουλος, Καθηγητής (Επιστηµοµικά Υπεύθυνος), 
Γιάννης Κολαξίζης, Αν. Καθηγητής & Χρήστος Γούσιος, Επ. 
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Καθηγητής (Οµάδα  'Εργου), συνοψίζεται σε ένα επιστηµονικό 
εγχειρίδιο,  αποτέλεσµα συνεργασίας και δηµιουργικής συνοµιλίας 
τριών γνωστικών αντικειµένων (Διεύθυνση Φωτογραφίας 
Κινηµατογράφου, Μοντάζ & Επεξεργασία Εικόνας, Ήχος & 
Μουσική), στο Τµήµα Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης. Το περιεχόµενο 
της έρευνας, περιλαµβάνει το εύρος των συµπερασµάτων και των 
εµπειριών µας, από τη χρήση νέων τεχνολογικών προσεγγίσεων 
στο συνεχώς εξελισσόµενο περιβάλλον της ψηφιακής 
κινηµατογραφίας. 

• http://www.theodoropoulos.info/attachments/071_Nees-
texnologies-proseggiseis-DT.pdf  Η πρωτότυπη έρευνα µε θέµα 
Νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις στη δηµιουργία κινηµατογραφικών 
φακών για τις ανάγκες της ψηφιακής κινηµατογραφίας, 2017, (µε 
την υποστήριξη του ΕΛΚΕ-ΑΠΘ, κωδικός έργου # 93384), οδήγησε 
στη δηµιουργία εγχειριδίου για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Δίνεται έµφαση σε θέµατα που αφορούν την νέα γενεά 
φακών που χρησιµοποιούνται στην οπτικοακουστική δηµιουργία. 
Το περιεχόµενο της έρευνας, συνοψίζει το εύρος των 
συµπερασµάτων και των εµπειριών µας, από τη χρήση νέων 
τεχνολογικών προσεγγίσεων στο συνεχώς εξελισσόµενο 
περιβάλλον της ψηφιακής κινηµατογραφίας, αποτελεί δε τη βάση 
των θεµάτων που καλύπτονται από τα µαθήµατα του γνωστικού 
αντικειµένου Διεύθυνση Φωτογραφίας Κινηµατογράφου. 

• ht tp ://www.theodoropou los . in fo/at tachments/
0 7 1 _ η χ η τ ι κ ή % 2 0 α π ε ι κ ο ν ι σ η :
%20ΑΠΘ:απολογισµός%20071215_compressed.pdf Tα 
συµπεράσµατα από τη δηµιουργική συνεργασία τριών συναδέλφων 
του Τµήµατος Κινηµατογράφου, σε ένα ερευνητικό έργο και ένα 
δοκιµιακό ντοκιµαντέρ, που εµβάθυνε στο πεδίο της δηµιουργίας 
εικόνας, της επεξεργασίας της και της συνοµιλίας της µε θέµατα 
της µουσικής και του ήχου, σε πρωτότυπο σενάριο του Επ. 
Καθηγητή Χ. Γούσιου (επίσης sound-design & mix). Μοντάζ και 
επεξεργασία εικόνας, από τον Αν. Καθηγητή Γιάννη Κολαξίζη, 
πρωτότυπη κινηµατογράφηση και Επιστηµονικά Υπεύθυνος, ο 
Καθηγητής Δ. Θεοδωρόπουλος.                              

• http://www.theodoropoulos.info/resources.html Μια 
επιλογή από δοκίµια, άρθρα, παρουσιάσεις, για τον κινηµατογράφο 
και την ψηφιακή δηµιουργία και επεξεργασία εικόνας. 
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Βιβλιογραφία (προτεινόµενη) 

 • Alekan Henri, Des lumières et des ombres, Le Sycomore, Paris, 
1983. 

 • Almendros Nestor, Un homme à la caméra, 5 Continents-Hatier, 
Lausanne, 1980. 

 • Alton John, Painting with light, University of California Press, 
Berkeley-Los  
Angeles-London, 1995. 

 • Barthes Roland, La chambre claire, Cahiers du Cinéma-
Gallimard-Seuil, Paris, 1980. 

 • Bellour Raymond, Bandy Mary Lea, editors, Jean-Luc Godard: 
Son + Image, The Museum of Modern Art, New York, 1992. 

 • Bergery Benjamin, Reflections: twenty-one cinematographers at 
work, ASC Press, Hollywood CA, 2006. 

 • Birren Faber, Color and human response, Van Nostrand Reinhold, 
New York, 1978. 

 • Block Bruce, The visual story, Focal Press, Boston, 2001. 

 • Burum Stephen, editor, American cinematographer manual 9th 
edition, ASC Press, Hollywood CA, 2008. 

 • Campbell Russel, (compiled & edited by), Practical motion 
picture photography, The Tantivy Press-Screen Textbooks, 
London-New York, 1979. 

 • Cardiff Jack, Magic hour, Faber & Faber, London, 1996. 

 • Carrière Jean-Claude, The secret language of film, Faber & 
Faber, London-Boston, 1994. 

 • Chardère, B., Borgé, G. & M., Les Lumière, Bibliothèque des 
Arts, Paris, 1985. 

 • Δασκαλοθανάσης Νίκος, Ο καλλιτέχνης ως ιστορικό υποκείµενο 
από τον 19ο στον 20ο αιώνα, Άγρα, Αθήνα, 2004. 

 • Deleuze Gilles, L'image - mouvement, Editions de Minuit, Paris, 
1983. 
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 • Dennison Lisa, Spector Nancy, Young Joan, editors, Moving 

pictures: contemporary photography and video from the 
Guggenheim Museum Collections, The Solomon R. Guggenheim 
Foundation, New York, 2003. 

 • Dixon Wheeler-Winston and Foster Gwendolyn-Audrey editors, 
Experimental Cinema, Τhe Film Reader, Routledge, London, 
2002. 

 • Douglas Stan & Eamon Christopher, editors, Art of projection, 
Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, 2009. 

 • Doyle Christopher, A cloud in trousers, LACPS/Smart Art Press, 
Los Angeles-Santa Monica CA, 1998. 

 • Eisenschitz Bernard, Nicholas Ray an American journey, Faber & 
Faber, London 1993.  

 • Ettedgui Peter, Cinematography, Rotovision Screen-Craft, Crans-
Près-Céligny CH/London, 1998. 

 • Gilles Christian, Les dirécteurs de la photo et leur image, 
Editions Dujarric, Paris, 1989. 

 • Grotticelli Michael, editor, ASC video manual 3rd edition, ASC 
Press, Hollywood CA, 2008. 

 • Hockney David, Secret knowledge: rediscovering the techniques 
of the old masters, Viking Studio, New York, 2001. 

 • Hansen Mark B.N., New Philosophy for New Media, The MIT 
Press, Cambridge / Massachusetts London / England, 2003. 

 • Θεοδωρόπουλος Δηµήτρης , Το Φως στον Ελλην ικό 
Κινηµατογράφο, Αιγόκερως, Αθήνα, 2009. 

 • Κατσάγγελος Γιώργος, Από την Camera Obscura... στο CCD, 
University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2009. 

 • Katz Steven, Film directing shot by shot, Mike Wiese 
Productions, Studio City CA, 1991. 

 • Lassaly Walter, Itinerant cameraman, John Murray, London, 
1987. 

 • Legg Helen McCall Anthony, editors, Film Installations, Mead 
Gallery, Coventry, 2004. 
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 • Livingstone Margaret, Όραση & Τέχνη, η βιολογία της όρασης, 
Επιστηµονικές εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα, 2010. 

 • Loiseleux Jacques, La lumière en cinéma, Cahiers du Cinéma/
SCEREN-CNDP, Paris, 2004. 

 • Lowell Ross, Matters of light and depth, Broad Street Books, 
Philadelphia, 1992. 

 • Malkiewitz Chris, Film lighting, Prentice Hall Press, New York, 
1986. 

 • Markopoulos Gregory J., Βουστροφηδόν και άλλα γραπτά, Άγρα, 
Αθήνα, 2004. 

 • Marner Terence St.John, (compiled & edited by), Film design, 
The Tantivy Press-Screen Textbooks/A. S. Barnes & Co, London-
New York, 1974. 

 • Mcdonough Tom, Light years, Grove Press, New York, 1987. 

 • Mueller G. Conrad & Rudolf Mae, Light and vision, Life Science 
Library, Time-Life International (Nederland) N.V., 1969. 

 • Pastoureau Michel, Μπλε, η ιστορία ενός χρώµατος, Μελάνι, 
Αθήνα, 2007. 

 • Prédal René, La photo de cinéma, 7-Art/Les éditions du cerf, 
Paris, 1985. 

 • Ray Nicholas, I was interrupted, University of California Press, 
Berkeley-Los Angeles-London, 1993. 

 • Revault d'Allones Fabrice, La lumière au cinéma, Cahiers du 
Cinéma-Le Seuil, Paris, 1991. 

 • Rosenthal Mark, Understanding Ιnstallation Αrt from Duchamp 
to Holzer, Prestel, Munich, 2003.  

 • Rousselot Philippe, La Sagesse du Chef opérateur, Editions Jean-
Claude Béhar, Paris, 2013. 

 • Ruiz Raoul, Poétique du cinéma, Editions Dis Voir, Paris, 1995. 

 • Rush Michael, Video art, Thames & Hudson, London, 2003. 

 • Salomon Marc, Sculpteurs de lumières: les directeurs de la 
photographie, Bibliothèque du film (BiFi), Paris, 2000. 
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 • Σαββόπουλος Χάρης, Ερµηνείες του πραγµατικού. H σύγχρονη 
τέχνη στη δεκαετία του 1980, Πλέθρον, Αθήνα, 2009. 

 • Siety Emmanuel, Le plan au commencement du cinéma, Cahiers 
du Cinéma/SCEREN-CNDP, Paris, 2001. 

 • Sontag Susan, On photography, Allen Lane-Penguin Books, 
London, 1978. 

 • Townsend Chris, editor, The art of Bill Viola, Thames & Hudson, 
London, 2004. 

 • Van Damme Charlie, Lumière actrice, F.E.M.I.S., Paris, 1988. 

 • Van Der Keuken Johan, Aventures d’un regard, Cahiers du 
Cinéma, Paris, 1998. 

 • Villain Dominique, Le cadrage au cinéma-l’oeil a la caméra, 
Cahiers du Cinéma-Editions de L'Etoile, Paris, 1984. 

 • Wells Liz, επιµέλεια, Εισαγωγή στη φωτογραφία, Πλέθρον, 
Αθήνα, 2007. 

 • Young Freddie, Seventy light years, Faber & Faber, London, 
1999. 

 • Youngblood Gene, Expanded Cinema, Studio Vista, London, 
1971. 

 • Zettl Herbert, Εφαρµοσµένη Αισθητική στην Τηλεόραση και τον 
Κινηµατογράφο: Εικόνα, Ήχος, Κίνηση, Γ. Παροίκος & ΣΙΑ ΕΕ, 
Αθήνα, 1999. 

 • Zone Ray, Writer of light: the cinematography of Vittorio 
Storaro, ASC, AIC, ASC Press, Hollywood CA, 2006.  
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Φιλµογραφία 

(Σκηνοθεσία-Διεύθυνση Φωτογραφίας) 

 • A bout de souffle, 1960, Jean-Luc Godard, Raoul Coutard  
 • American beauty, 1999, Sam Mendes, Conrad Hall  
 • American friend, 1977, Wim Wenders, Robby Müller  
 • Amour, 2012, Michael Haneke, Darius Khondji  
 • A touch of evil, 1958, Orson Welles, Russel Metty  
 • Barfly, 1987, Barbet Schroeder, Robby Müller  
 • Barry Lyndon, 1975, Stanley Kubrick, John Alcott  
 • Birdman, 2014, Alejandro Innaritu, Emanuel Lubezki  
 • Blow-up,1966, Michelangelo Antonioni, Carlo Di Plama  
 • Casino, 1995, Martin Scorcese, Robert Richardson  
 • Dead man,1995, Jim Jarmusch, Robby Müller  
 • Delicatessen, 1991, Jean-Pierre Jeunet & Marc Carro, Darius 

Khondji  
 • Drowning by numbers, 1988, Peter Greenaway, Sacha Vierny  
 • Fallen angels, 1995, Wong Kar Wai, Christopher Doyle  
 • Fat city, 1972, John Huston, Conrad Hall  
 • Festen, 1998, Thomas Vinterberg, Anthony Dod Mantle  
 • Ida, 2013, Pawel Pawlikowski, Łukasz Żal & Ryszard Lenczewski  
 • Il conformista, 1970, Bernardo Bertolucci, Vittorio Storaro  
 • In cold blood, 1967, Richard Brooks, Conrad Hall  
 • In the mood for love, 2000, Wong Kar Wai, Christopher Doyle & 

Mark Lee Ping Bin  
 • Key largo, 1948, John Huston, Karl Freund  
 • Kill Bill vol. #1 & 2, 2003-04, Quentin Tarantino, Robert 

Richardson  
 • La belle et la bête, 1946, Jean Cocteau, Henri Alekan  
 • L' année dernière à Marienbad, 1961, Allain Resnais, Sacha 

Vierny  
 • La Sortie de l'Usine Lumière à Lyon, 1895, Louis Lumière  
 • La vie d’ Adèle, 2013, Abdellatif Kechiche, Sofian El Fani  
 • Man with a movie camera, 1929, Dziga Vertov, Mikhail Kaufman  
 • Mauvais sang, 1986, Leos Carax, Jean-Yves Escoffier 
 • O brother where art thou, 2002, Joel & Ethan Coen, Roger 

Deakins  
 • Paris, Texas,1984, Wim Wenders, Robby Müller  
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 • Ran, 1985, Akira Kurosawa, Takao Saito, Masaharu Ueda, 

Asakazu Nakai  
 • Seven samurai, 1954, Akira Kurosawa, Asakazu Nakai  
 • Tango, 1998, Carlos Saura, Vittorio Storaro  
 • The Godfather, 1972, Francis Ford Coppola, Gordon Willis  
 • The Master, 2012, P. T. Anderson, Mihai Mălaimare, Jr.  
 • White ribbon, 2009, Michael Haneke, Christian Berger  
 • Wings of desire, 1987, Wim Wenders, Henri Alekan 

Ταινίες τεκµηρίωσης για τη Διεύθυνση Φωτογραφίας   

•Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff, 2010, Craig 
McCall  

•Cinematographer style, 2006, Jon Fower 
•Light Keeps Me Company, 2002, Carl-Gustav Nykvist 
•Νο subtitles necessary: Laszlo & Vilmos, 2009, James 

Chressanthis 
•Visions of light, 1992, A. Glassman, T. McCarthy, S. Samuels   
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