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Γενικό Λύκειο Σούδας
Σχολικό έτος 2012-2013
Β’ τετράμηνο

Ερευνητική εργασία στην Α’ Λυκείου:  Η εξέλιξη της φωτογραφίας

Σκοπός της εργασίας είναι η ενημέρωση και η καλλιτεχνική καλλιέργεια των μαθητών καθώς και η δυνατότητα έκφρασής τους μέσω της φωτογραφίας. 
	Στην πρώτη φάση προσέγγισης του θέματος οι μαθητές ασχολούνται με τις αρχές της φωτογραφίας τον 19ο αιώνα και τους πρωτοπόρους σε αυτό τον τομέα. Στη συνέχεια, μέσω του έργου γνωστών φωτογράφων, έρχονται σε μια πρώτη επαφή με χαρακτηριστικές πλευρές της φωτογραφίας όπως η δημοσιογραφική φωτογραφία, το κολάζ/φωτομοντάζ, η τοπιογραφία. Αυτή η φάση περιλαμβάνει και εισήγηση εκ μέρους πεπειραμένου φωτογράφου ο οποίος μιλάει για τη φωτογραφία ως προσωπική έκφραση και ενημερώνει για βασικούς κανόνες λήψης φωτογραφιών.
	Στη δεύτερη φάση οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και - ανά ομάδα -επιλέγουν  να ασχοληθούν με ένα επιμέρους θέμα. Δημιουργήθηκαν 6 ομάδες εργασίας που επέλεξαν τα παρακάτω θέματα: Τοπία, Άγρια φύση, Οι μεγαλουπόλεις στη φωτογραφία: το Παρίσι, Η τσέχικη ‘σχολή’ σύγχρονων φωτογράφων, Η ελληνική επαρχία στα μέσα του 20ου αιώνα, Η τέχνη του του κολάζ/φωτομοντάζ.
	Οι μαθητές συγκεντρώνουν σταδιακά το απαραίτητο υλικό, συνεργάζονται με τον υπεύθυνο καθηγητή για τον τρόπο ταξινόμησης και επεξεργασίας του και το παρουσιάζουν σε μια τελική γραπτή εργασία. 
	Εκτός από την ομαδική  εργασία – που παραδόθηκε σε γραπτή μορφή - κάθε μαθητής ορίστηκε να φέρει και τρεις δικές του φωτογραφίες εμπνευσμένες από την καθημερινότητά του στην περιοχή που μένει. Οι φωτογραφίες αυτές – εκτυπωμένες σε χαρτί Α4 – αναρτήθηκαν στο τμήμα που ανέλαβε και τη συγκεκριμένη εργασία.
	Παρακάτω παρουσιάζονται αποσπάσματα από εργασίες.

                                                                                                Ο επιβλέπων καθηγητής
                                                                                                     Γ. Μπερνιδάκης


Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η ΣΟΥΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1945
Η Σούδα με το τέλος του πολέμου βρίσκεται διαλυμένη καθώς με τους βομβαρδισμούς από τους γερμανούς πολλά πλοία βρίσκονταν ημιβυθισμένα στο λιμάνι και στη θαλάσσια περιοχή.
Το λιμάνι πριν από τον πόλεμο δεν ήταν παρά τα απομεινάρια του τουρκικού και έπειτα αγγλογαλλικού ναυστάθμου, καθώς τα επιβατικά κι εμπορικά πλοία άραζαν ανοιχτά του λιμανιού των Χανίων. 
Έτσι η δημιουργία του ξεκινά με την ανοικοδόμηση του μικρού λιμενίσκου που είχε καταστραφεί από τον πόλεμο, ενώ παράλληλα ξεκινά κι η ανοικοδόμηση της βιομηχανικής μονάδας του λιμανιού, των μύλων Κρήτης, που λειτουργούσαν από το 1926.
Η μεγάλη ανάπτυξη της Σούδας ξεκινά από τα μέσα της δεκαετίας του ‘50 με το άνοιγμα του ναυστάθμου Κρήτης (στη θέση του παλαιού τουρκικού ναυστάθμου) και της αμερικανικής βάσης στο Μαράθι μετά την είσοδο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ (διότι οι μεταφορές γίνονταν μέσω Σούδας λόγω της μη ύπαρξης οδικού δικτύου στο Ακρωτήρι).
 Από τότε ο πληθυσμός της ξεκινά να αυξάνεται κατά πολύ. Παράλληλα τα νέα μεγέθη εμπορικών πλοίων της εποχής καθορίζουν τη Σούδα σαν το κύριο λιμάνι του νομού Χανίων (και Ρεθύμνης) και αναγνωρίζεται σαν το ασφαλέστερο λιμάνι στη Μεσόγειο . Πολλά προβλήματα της περιοχής, όπως αυτό των οδικών δικτύων και το σοβαρό μέχρι τότε πρόβλημα των κουνουπιών επουλώνονται μερικώς κατά τη δικτατορία με τη φύτευση εκατοντάδων ευκαλύπτων στην περιοχή (το πρόβλημα θα λυθεί ολικά στα τέλη της δεκαετίας του 1990) και τη διάνοιξη δρόμων για καλύτερη σύνδεση με το Ρέθυμνο και την πόλη των Χανίων.
Η κύρια κατασκευή του λιμανιού της Σούδας ξεκινά το 1982 οπότε αρχίζει η κατασκευή του εμπορικού λιμένα και η επέκταση της προβλήτας Αδριάς,  έτσι ώστε να δημιουργηθούν στον εμπορικό λιμένα θέσεις για την πρόσδεση των πλοίων που φόρτωναν εσπεριδοειδή και τη δημιουργία σιλό για την προμήθευση σίτου στους υπό ακμάζουσα κατάσταση μύλους που είχαν εξελιχτεί σε μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Κρήτης, αλλά και επειδή τα σύγχρονα τότε επιβατηγά πλοία της εποχής δεν είχαν τη δυνατότητα να δέσουν στο υπάρχον λιμάνι.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 το λιμάνι και η κωμόπολη  παθαίνουν ζημιές από την έκρηξη του μότορσιπ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ με απολογισμό ένα νεκρό δεκάδες τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές. Οι ζημιές αυτές επουλώνονται γρήγορα. Το χωριό του 1945 είναι πλέον μια εξελιγμένη κωμόπολη και κατατάσσεται στις μεγαλύτερες πόλεις της δυτικής Κρήτης. Από τα τέλη του 20ου   αιώνα η Σούδα γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη και αναγνωρισιμότητα εξαιτίας του λιμανιού λόγω της έναρξης της βιομηχανίας της κρουαζιέρας, σε μικρότερο βαθμό τότε, αλλά και τη μεγάλη ακμή εκείνη την περίοδο της ΑΝΕΚ που έχει ως βάση της το λιμάνι της. Το 2007 ξεκινά η νέα επέκταση της προβλήτας Αδριάς που  δημιουργεί νέες θέσεις πρόσδεσης στο λιμάνι. 
Επίσης στη Σούδα διοργανώνονται μεσογειακοί και ευρωπαϊκοί αγώνες θαλασσίων σπορ. Από το 2010 σημειώνεται μεγάλη αύξηση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων, ενώ το λιμάνι γίνεται και σταθμός για πολεμικά πλοία τις περιόδους που υπήρχαν εντάσεις στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.
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Η Σούδα τη δεκαετία του 1950
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Δεκαετία 1960
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Αρχές της δεκαετίας του 70 
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Η Σούδα σήμερα

Γιώργος Ψυχαράκης



ΤσέχικηΣχολή ΝέωνΦωτογράφων
Των μαθητριών  Αργυρής Πισσαδάκη και Κλειώς Σηφάκη 


Josef Koudelka
Ο Josef Koudelka γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1938 στη Boskovice της Μοραβίας, στην πρώην Τσεχοσλοβακία. Ξεκίνησε φωτογραφίζοντας την οικογένειά του και τους γύρω.  Το 1961 πήρε το πτυχίο του από το Πολυτεχνείο της Πράγας κ αι την ίδια χρονιά έκανε την πρώτη έκθεση  φωτογραφίας. Αργότερα εργάστηκε ως αεροναυπηγός στην Πράγα και την Μπρατισλάβα.
Ξεκίνησε τη φωτογραφική του καριέρα παίρνοντας δουλειές για θεατρικά περιοδικά. Το 1967 αποφάσισε να εργαστεί αποκλειστικά ωςφωτογράφος. Το 1968 είδε και κατέγραψε σοβιετικά στρατεύματα που εισέβαλαν στην Πράγα και συνέτριψαν την Τσεχική αντίσταση, πριν αναγκαστεί να φύγει από τη χώρα. Φωτογραφίες του για τα γεγονότα έγιναν διεθνή σύμβολα (αν και ο ίδιος αρχικά τα δημοσίευσε ανώνυμα), βοηθώντας τον να κερδίσει το σημαντικότατο μετάλλιο Robert Capa Gold. Το 1970 κέρδισε άσυλο στην Αγγλία, όπου και έζησε  για τα επόμενα δέκα χρόνια. Συνέχισε όμως να περιπλανιέται σε όλη την Ευρώπη. Αρκετά χρόνια αργότερα ,το  1987 έγινε Γάλλος πολίτης, και ήταν σε θέση να επιστρέψει στην Τσεχοσλοβακία για πρώτη φορά το 1990.Ο Koudelka πλέον κατοικεί στη Γαλλία και συνεχίζει να φωτογραφίζει ευρωπαϊκά τοπία.

Στο έργο του δίνει έμφαση σε κοινωνικές και πολιτιστικές τελετουργίες, καθώς και στο θάνατο. Μελέτησε σε βάθος και φωτογράφισε τη ζωή των τσιγγάνων στη Σλοβακία, και αργότερα στη Ρουμανία. Σε όλη τη σταδιοδρομία του, έχει επαινεθεί για την ικανότητά του να συλλάβει την παρουσία του ανθρώπινου πνεύματος μέσα σε σκοτεινά τοπία. Η ερήμωση, τα απόβλητα, η αναχώρηση, η απελπισία και η αποξένωση είναι κοινά θέματα στο έργο του. Οι χαρακτήρες του μερικές φορές φαίνεται να βγαίνουν από παραμύθια. Παρόλα αυτά, στο έργο του μπορεί να εντοπισθεί η ελπίδα και η αντοχή της ανθρώπινης προσπάθειας, παρά την αστάθεια της. Μετέπειτα στο έργο του επικεντρώνεται στο τοπίο δίχως ανθρώπινα υποκείμενα.
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JanSibik
Ο Jan Sibik γεννήθηκε στις 15 Απριλίου 1963 στην Πράγα. Είναι φωτορεπόρτερ του τσέχικου περιοδικού REFLEX από το 1992. Φωτογραφίζει ταφλεγόμενα σημεία τ ου πλανήτημας και καλύπτει συχνά πολεμικές συγκρούσεις, κοινωνικά θέματα καιφυσικές καταστροφέςσε όλο τονκόσμο. 
Έχει φωτογραφίσει τηνκατάρρευση τουκομουνισμού στηνΑν. Ευρώπη και την πτώση τουΤείχουςτουΒερολίνου. Ήταν μάρτυρας μακελειού στηΣιέραΛεόνε καιτηΛιβερία, και του λιμούστοΣουδάν, στηΣομαλία καιτηνΑιθιοπία. Έβγαλε φωτογραφίεςστους σεισμούςτηςΑρμενίαςκαι τηςΤουρκίας και από την έξοδοτων Κούρδων απότοΙράκ καιτους πολέμουςστοΑφγανιστάν, τηνΚροατία, Βοσνία, Κόσσοβο, Αμπχαζία, Τσετσενία, Καραμπάχ, ΝότιαΑφρική, Ιράκ. ΦωτογράφησετηνγενοκτονίαστηΡουάντακαιτουςπροσφυγικούςκαταυλισμούςστηΤανζανία, τοΣουδάν, τηνΑϊτή, την Αγκόλα καιτηΣομαλία. Έβγαλε φωτογραφίεςστηνΙνδία, τοΠακιστάν, τηΒραζιλία, τηΒενεζουέλα, τηνΑλβανία, το Μπαγκλαντές, τηνΙορδανία, τηνΤαϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και τηνΙνδονησία. Πρόσφατα τοενδιαφέροντου στράφηκε στην Παλαιστίνη και στοΙσραήλ. Το 2004 φωτογράφισε τηνεπιδημίατου AIDS στην Ουκρανία. Το 2005 κατέγραψε τοτσουνάμι στηΣριΛάνκα, το κομουνιστικό καθεστώς στη ΒόρειαΚορέα, την κηδείατου Πάπα στοΒατικανό, την κηδείατου Γιασέρ Αραφάτ στηΡαμάλα, την αναχώρηση τωνΙσραηλινών εποίκων από την λωρίδατης Γάζας και τοντυφώνα Κατρίναστη ΝέαΟρλεάνη.
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KarelCudlin
Ο Τσέχος φωτογράφος KarelCudlín γεννήθηκε στις  28 Ιουνίου 1960 στη Πράγα. Με τη φωτογραφία ασχολείται από τα εφηβικά του χρόνια  όπου φωτογράφιζε ατσίγγανους  στο προάστιο όπου έζησε.Αποφοιτώντας το 1987 από το Τμήμα Φωτογραφίας στη Σχολή Κινηματογράφου της Πράγας, FAMU, εργάστηκε ως φωτορεπόρτερ για μια σειρά από περιοδικά και εφημερίδες (Mladý svět, Lidové Noviny, Prostor) και για ένα μικρό χρονικό διάστημα για την Υπηρεσία Τύπου της Τσεχίας.Στο τσέχικο  κοινό είναι γνωστότερος ως ένας από τους προσωπικούς φωτογράφους του προέδρου Václav Havel. Επίσης  έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 60 ομαδικές εκθέσεις στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, και η δουλειά του βρίσκεται σε μια σειρά από ιδιωτικές συλλογές σε όλο τον κόσμο.
Τα θέματα των φωτογραφιών του είναι  οι πρόσφυγες, το Ισραήλ, οι παρατεταμένες σοβιετικές δυνάμεις μέσα στην Τσεχοσλοβακία, η φυλακή Valdice , και, κατά λάθος, η Ουκρανία αφού ένα πραξικόπημα τον εμπόδισε να μεταβεί στη Μόσχα. Ακόμη, φωτογραφίζει κυρίως Ουκρανούς  εργαζομένους  στην Πράγα και υπεραγορές, κυρίως σε  μαύρο και άσπρο.
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JindrichStreit
Ο Jindrich Streit γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1946 στη Μοραβία της τότε Τσεχοσλοβακίας. Δάσκαλος  στο επάγγελμα τελειώνοντας τις σπουδές του αρχίζει να διδάσκει στο σχολείο του  χωριού Sovinec όπου και μένει. Ταυτόχρονα αρχίζει να φωτογραφίζει και το 1973 παίρνει μια απόφαση που θα σημαδέψει τη ζωή του. Δημιουργεί μια γκαλερί φωτογραφιών στο χωριό του.Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται αλλά και το φωτογραφικό έργο του ίδιου του Jindrich Streit απέχουν πολύ από μια ωραιοποιημένη κατάσταση της Τσεχοσλοβακίας  και αυτό δεν είναι αρεστό στο τότε καθεστώς. Έτσι το 1982 μετά από μια έκθεση φωτογραφίας συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε 10 μήνες φυλακή με την κατηγορία της δυσφήμησης της  Δημοκρατίας και των Αρχών της και του απαγορεύεται η φωτογράφιση. Η φωτογραφική του δε μηχανή, φωτογραφίες και αρνητικά  κατάσχονται ως πειστήρια του εγκλήματος. Η αποφυλάκιση τον βρίσκει χωρίς δουλειά αλλά συνεχίζει το φωτογραφικό του έργο. Από το 1989 και μετά, ήδη έχουν αλλάξει δραματικά και οι πολιτικές συνθήκες στη χώρα του, αρχίζει να εκθέτει έργα του και στο εξωτερικό, συνεχίζει να φωτογραφίζει και διδάσκει στην Πράγα (Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης της Ακαδημίας Performing Arts) στην Μπρατισλάβα (Arts Academy) και στο Silesian University της Opava.
Έχει εκδώσει αρκετά βιβλία και φωτογραφίες του βρίσκονται σε πολλά μουσεία και γκαλερί, ενώ υπάρχει μόνιμη έκθεση των έργων του στην Εθνική Πινακοθήκη της Πράγας.


Μεγάλο μέρος του έργου του είναι η φωτογράφιση της ζωής στο χωριό του το Sovinec αλλά και σε άλλες περιοχές της Τσεχίας. Πρόκειται για μικρά μέρη που τα φωτογραφίζει συστηματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.  Μένει μακριά από μια ειδυλλιακή καταγραφή της υπαίθρου και φωτογραφίζει γεγονότα και καταστάσεις προσπαθώντας να αναδείξει τις μεταξύ τους σχέσεις. Ακόμη , οι φωτογραφίες παρουσιάζουν το ενδιαφέρον του για τους ανθρώπους , αφού προσπαθεί να αναδείξει τα ανθρώπινα συναισθήματα και καταστάσεις χωρίς να τα κατακρίνει και χωρίς να θέλει να σοκάρει ή να προκαλέσει.
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Viktor Kolar

Ο Τσέχος φωτογράφος ViktorKolar γεννήθηκε στις  7 Σεπτεμβρίου 1941 στην Οστράβα.Ο πατέρας του, ένας αυτοδίδακτος σκηνοθέτης και φωτογράφος, τον επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και ήταν ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες που τον οδήγησαν στην ενασχόληση του με τη φωτογραφία.Το 1953, ξεκίνησε να φωτογραφίζει.Από το 1960 έως το 1964, σπούδασε στο Ινστιτούτο Φωτογραφίαςστην Οστράβα. Μετά από αυτό, δίδαξε σε ένα δημοτικό σχολείο. Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960, αποφάσισε να αφοσιωθεί πλήρως στην φωτογραφία. Τον Οκτώβριο του 1968, μετά τη εισβολή της Βαρσοβίας στην Τσεχοσλοβακία μετανάστευσε στον Καναδά, όπου εργάστηκε ως βοηθός σε ορυχεία και χυτήριανικελίου στη Μανιτόμπα.  Αργότερα κατάφερε να συνεχίσει να φωτογραφίζει κι έτσι σύντομαέγινε γνωστός σε ΗΠΑ και Καναδά.  Το 1973, όμως, επέστρεψε στην Τσεχοσλοβακία όμως η επιστροφή του στην κομμουνιστική χώρα αμφισβητήθηκε από τις Αρχές και αναγκάστηκε να ανακριθεί από την αστυνομία σε αρκετές περιπτώσεις. Ως ένας πρώην μετανάστης σταδιακά έχασε τη δυνατότητα να εργαστεί ως φωτογράφος. Για το λόγω αυτό αναγκάστηκε να ξαναεργαστεί ως εργάτης σε Χαλυβουργεία. Ωστόσο, συνέχισε κρυφά φωτογραφική τεκμηρίωση του στην περιοχή Οστράβα. Το 1985 του παραχωρήθηκε η άδεια για να αφοσιωθεί νομίμως στη φωτογραφία. Το 1994, έπειτατη Βελούδινη Επανάσταση, άρχισε να διδάσκει φωτογραφία στο FAMU στην Πράγα, όπου διορίστηκε Αναπληρωτής Καθηγητής το 2000. Ταξίδεψε επίσης και έκανε πολλές  διαλέξεις στις  ΗΠΑ. 
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Συνοψίζοντας, η τσέχικη φωτογραφία είναι ίσως η πιο συγκροτημένη εθνική σχολή φωτογραφίας παγκοσμίως. Οι φωτογράφοι επικεντρώνονται στα συναισθήματα των ανθρώπων και τις δύσκολες-συνήθως- καταστάσεις που βιώνουν. Κανείς μπορεί επίσης να παρατηρήσει ότι επιλέγουν να φωτογραφήσουν μειονότητες και κυρίως άτομα που φαίνονται πιο αποξενωμένα προβάλλοντας έτσι τις κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν. Ακόμη τα τοπία που απαθανατίζουν παρουσιάζουν καταστροφές, είτε φυσικές είτε λόγω πολέμων.
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