
pinhole project 
numero ena 



στάδιο 1 
η κατασκευή 



       Υλικά για την «μηχανή»  

1. Κουτί αλουμινένιο από καφέ 
εσπρέσο. 

2. Μεζούρα 

3. Μαχαίρι  

4. Βελόνα  (σε φελλό) για την τρύπα 

5. Μονωτική ταινία 

6. Κόκκινο φωτάκι από ποδηλατικά 
καταστήματα 

7. Χαρτί φωτογραφικό (πακέτα των 25 
ή 100 φύλλων) 

8. Μαύρο χαρτόνι κανσόν 
 

 



Η τρύπα μπορεί να γίνει σε λαμαρίνα από κουτί αναψυκτικού 
με λεπτή βελόνα που περιστρέφεται απαλά μέχρι να τρυπήσει 

ελάχιστα . Μετά τρίβεται με γυαλόχαρτο λεπτό (εδώ 
χρησιμοποιήθηκαν τρύπες που έγιναν με λεπτό τρυπανάκι 

από μέλος της Φ.Ο.Β.). 

Διάμετρος: 0,30 χιλιοστά. 



Χρησιμοποίησα τρία κουτιά. Το πρώτο κουτί είναι κυλινδρικό, 
με διάμετρο 12 εκατοστά. Με ένα μαχαιράκι έγινε το άνοιγμα 

για να τοποθετηθεί η τρύπα, στη μέση περίπου του ύψους 
(αφού το χαρτί μου είναι 10Χ15 εκ.) 



Το κομμάτι με την τρύπα κολλήθηκε εξωτερικά με μονωτική 
μαύρη ταινία καλά για να μη μπει φως.  



Το ίδιο έγινε στα άλλα δύο κουτιά, ένα κυλινδρικό με 
διάμετρο 9 εκατοστά και ένα παραλληλόγραμμο με απόσταση 

πλευράς από τρύπα 6 εκατοστά.  



Με μαύρο χαρτόνι κανσόν, αντί για σπρέι, ντύθηκαν 
εσωτερικά τα κουτιά και τα καπάκια τους, προσέχοντας να μην 

κλείσει η τρύπα από μέσα.  



Με χαρτόνι επίσης έγινε το «κλείστρο», δηλαδή δύο 
παραλληλόγραμμα από χαρτόνι κολλημένα σαν οδηγοί και 

ένα κομμάτι διπλωμένο που κινείται παράλληλα.  



Για να βρω τον χρόνο έκθεσης χρησιμοποίησα το πρόγραμμα Pinhole Designer 
που κατέβασα από το www.pinhole.cz αλλά επειδή αναφέρεται κυρίως σε φιλμ 
βρήκα και το www.pinhole.org (πάνω δεξιά) όπου πήρα στο περίπου χρόνους 

για f300 ή f350.  

http://www.pinhole.cz/
http://www.pinhole.org/


Τελικά αποφάσισα να κρατήσω στο περίπου: 

Κύλινδρος μεγάλος:  

Α. Mήκος εστίασης (απόσταση από τρύπα ως χαρτί)=120 mm 

Β. Διάμετρος τρύπας=0,30 mm 

Γ. Διάφραγμα = f300 

Δ. Συνθήκες: Δυνατός ήλιος με σκιές από κτίρια 

Ε. Χρόνος έκθεσης: 40 sec 



 

Κύλινδρος μικρός:  

Α. Mήκος εστίασης (απόσταση από τρύπα ως χαρτί)=70 mm 

Β. Διάμετρος τρύπας=0,30 mm 

Γ. Διάφραγμα = f220 

Δ. Συνθήκες: Δυνατός ήλιος με σκιές από κτίρια 

Ε. Χρόνος έκθεσης: 20 sec 



 

Παραλληλόγραμμο:  

Α. Mήκος εστίασης (απόσταση από τρύπα ως χαρτί)=90 mm 

Β. Διάμετρος τρύπας=0,30 mm 

Γ. Διάφραγμα = f260 

Δ. Συνθήκες: Δυνατός ήλιος με σκιές από κτίρια 

Ε. Χρόνος έκθεσης: 26 sec 



στάδιο 2 
η φωτογράφιση 

Πριν ξεκινήσω, σε χώρο με κόκκινο φως ή εντελώς σκοτεινό 
(π.χ. στο μπάνιο) βγάζω φωτογραφικό χαρτί από τη θήκη 

του και το τοποθετώ στα κουτιά-μηχανές. Ακολουθεί την 
κυρτότητα του κυλίνδρου, περίπου στο μισό της διαμέτρου 

του κουτιού. Προσέχω η γυαλιστερή σε υφή πλευρά του 
χαρτιού να κοιτάζει προς την τρύπα. Αν μπει ανάποδα δεν θα 

εμφανιστεί τίποτα… 



Πλατεία Δημαρχείου,  

Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, 11 το πρωί.  

Ο ήλιος έκαιγε από νωρίς… 



Μικρός κύλινδρος. Ώρα 11.10. Ήλιος. Έχω βρει χρόνο περίπου 20 sec. Αφήνω λίγο 
παραπάνω, 25 sec. 



Παραλληλόγραμμο κουτί. Ώρα 11.20. Εδώ έχω χρόνο περίπου 26 sec. 
Δοκιμάζω κόντρα τον ήλιο. Αφήνω 25 sec. 



Μεγάλος κύλινδρος. Ώρα 11.30. Ήλιος και άνθρωποι που κινούνται. Έχω 
χρόνο περίπου 35 sec. Αφήνω 40 sec. 



Κυριακή 19/3/2017, απόγευμα. 

Αποφάσισα να δοκιμάσω να εμφανίσω τις τρεις φωτογραφίες 
με φυτικό τρόπο αντί για χημικά. 

Αναζήτηση στο youtube. Πολλές συνταγές για καφέ, η 
γνωστή «καφενόλη/caffenol» και δύο παραλλαγές, με 

κόκκινο κρασί και με τσάι μέντας. 

στάδιο 3  
εμφάνιση χαρτιού 



Αποφάσισα τη μέντα (2 € τα 100 γρ.). Επίσης το μίγμα περιλαμβάνει σόδα 
πλυσίματος (1 € / 200 γρ.), ταμπλέτες βιταμίνης C (3,90 € οι 20 ταμπλέτες) 

και χυμό μισού λεμονιού. 



Ζεστό νερό, περίπου 200 ml. Τα φύλλα μέντας μπαίνουν στο ποτήρι. 
Ανακατεύω αρκετά και αφήνω για 15 λεπτά. 



Με φίλτρο καφέ στραγγίζω σε άλλο ποτήρι. Σε δεύτερο ποτήρι βάζω 200 
ml νερό βρύσης και ρίχνω δύο ταμπλέτες βιταμίνης C. 



Ρίχνω δύο κουταλιές του γλυκού σόδας πλυσίματος, πολύ αργά γιατί 
φουσκώνει και μπορεί να χυθεί. Ανακατεύω καλά. 



Σε τρίτο ποτήρι ρίχνω 200 ml χλιαρό νερό και δύο κουταλιές γλυκού χυμό 
λεμονιού που θα λειτουργήσει σαν σταμάτημα εμφάνισης (stop bath). 

Ανακατεύω καλά. 



Ρίχνω τα δύο πρώτα ποτήρια μαζί στην πρώτη λεκάνη και το «σταμάτημα» στη 
δεύτερη λεκάνη. Στην τρίτη λεκάνη ετοιμάζω μίγμα με Ilford Fixer, δηλαδή 20 ml fixer 
σε 200 ml χλιαρό νερό. (δεν ρισκάρω για πρώτη φορά να το κάνω χωρίς fixer, γιατί 

είναι πιθανό να μαυρίσει αμέσως η εικόνα…)  



Έχω μόνο κόκκινο φως στο μπάνιο, από λαμπάκι / ποδηλατικό 
εξάρτημα. Οι οδηγίες που βρήκα έλεγαν ότι πρέπει να αφήσω το 
χαρτί 2 λεπτά στον εμφανιστή πρώτα και αν δεν φανεί τίποτε να 

προσθέσω άλλα δύο… Ανοίγω το πρώτο κουτί, που το είχα 
κλειστό από τη μέρα της φωτογράφισης μέχρι τώρα. Βάζω τη 

φωτογραφία στην πρώτη λεκάνη, είναι από τον μεγάλο κύλινδρο. 
Γυρίζω πλευρά με λαβίδα 2-3 φορές, σε 20 sec, έχει σχεδόν 

«γράψει» τα πάντα, αν και είναι ένα γκρίζο πράγμα μόνο. Αφήνω 
κι άλλο ένα λεπτό, ενάμισι λεπτό, τα ίδια. Την πηγαίνω στο 
σταμάτημα για 30 sec και μετά στον fixer. Την αφήνω εκεί. 

 



Βάζω την επόμενη, από τον μικρό κύλινδρο. Σε 40 sec 
έχει εμφανιστεί εντελώς. Κάτι φαίνεται εδώ. Την 

αφήνω 1,5 λεπτό, μετά στις επόμενες λεκάνες. 

Βάζω και την τελευταία φωτογραφία. Το ίδιο. Γρήγορα 
έρχεται. Μάλλον έβαλα διπλή δόση μέντας! 



Μετά από 3-4 λεπτά στον fixer τις απλώνω με μανταλάκι να στεγνώσουν και 
περιμένω 20-30 λεπτά. Ταυτόχρονα ετοιμάζω το σκάνερ αφού στα χαρτιά έχει φανεί 
η αρνητική πλευρά του κι όχι η θετική. Αν το χαρτί ήταν θετικό (υπάρχει Ilford Direct 
Positive Paper / 32 € τα 25 χαρτιά 10,2Χ12,7) θα παίρναμε κατευθείαν τη φωτογραφία 

χωρίς να απαιτείται υπολογιστής. 



Πρώτη φωτογραφία. Κάτι πήγε στραβά. 



Μετά την επεξεργασία. Προφανώς το πλήθος που κινείται μπροστά φάνηκε σαν κάτι 
θολό, μάλλον ο χρόνος έπρεπε να είναι λιγότερος. 



Δεύτερη φωτογραφία. Μια σκιά δεξιά που δεν υπήρχε... 



Δεύτερη φωτογραφία μετά το σκανάρισμα (Epson 600, 1200 dpi) και μικρή 
επεξεργασία.  



Τρίτη φωτογραφία, από το παραλληλόγραμμο, χωρίς επεξεργασία. Κάτι λάθος κι 
εδώ, μάλλον η κόντρα στον ήλιο. 



Τρίτη φωτογραφία μετά την πρώτη επεξεργασία.  





Εδώ έκανα κροπάρισμα στο μικρό μη 
κατεστραμμένο τμήμα  της φωτογραφίας, 

για να δείξω ότι παρέμεινε η καλή 
ανάλυση, παρά τη μεγέθυνση.  





Συμπεράσματα 

Α. Την επόμενη φορά θα δοκιμάσω                                     
χωρίς τον Fixer για να δω τι θα γίνει… επίσης υπάρχει μια 
συνταγή που αντικαθιστά τον fixer με αλατισμένο νερό 
αλλά απαιτούνται 24 ώρες για να δράσει… 

Β. Κόντρα στον ήλιο θέλω πιο λίγο χρόνο. 

Γ. Μπορεί να γίνει και με λιγότερη ποσότητα μέντας. 

Δ. Έχει πολύ πλάκα η όλη φάση. 



Μάρτιος 2017 


