Πολυχρόνης Νικηφοράκης

Ο Πολυχρόνθσ Νικθφοράκθσ γεννικθκε και ηει ςτο Ηράκλειο Κριτθσ. Σποφδαςε κτθνιατρικι ςτο
Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, τθν οποία αςκεί μζχρι ςιμερα. Σε επαφι με τθν
καλλιτεχνικι φωτογραφία ιρκε από πολφ μικρι θλικία λαμβάνοντασ ερεκίςματα και γνϊςεισ από
τον πατζρα του. Αςχολείται όμωσ ενεργά και ςυνειδθτά με τθν φωτογραφία από το 1984, λίγο πριν
τα φοιτθτικά του χρόνια. Στθν Ελλάδα πιρε τθν πρϊτθ του διάκριςθ (αργυρό μετάλλιο) το 1989 ςτον
ετιςιο πανελλινιο διαγωνιςμό φωτογραφίασ τθσ Ελλθνικισ Φωτογραφικισ Εταιρείασ.
Είναι μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Φωτογραφικισ Εταιρείασ Κριτθσ από το 1982. Από το 1998 μζχρι το 2013
εκλζγεται ςτο ςυμβοφλιο τθσ ΕΦΕ , ςτθν κζςθ του Γενικοφ Εφόρου, ενϊ από το 2013 εκλζγεται
Πρόεδροσ. Ζχει παρακολουκιςει πολλά ςεμιναρία, διαλζξεισ και workshops ςτθν Ελλάδα και ςτο
εξωτερικό. (Καλαφάτθσ Στράτοσ, Οικονομόπουλοσ Νίκοσ, Παπανικολάτοσ Λάμπροσ, Μουηακίτθ
Ελζνθ, Ναλμπαντίδου Λία Κακαρουχασ Χάρθσ Λυκάκθσ Μάνοσ, Μυριαγκόσ Γιϊργοσ, Γιωτόπουλοσ
Βαγγζλθσ, Δουηλατηισ Άκθσ, Alex Soth, Law John, AL Shamse Saeed, Berlingieri Nicolas). Από το 1999
μζχρι ςιμερα, διδάςκει τεχνικι και αιςκθτικι τθσ φωτογραφίασ ςτα ςεμινάρια για αρχάριουσ αλλά
και για προχωρθμζνουσ που διοργανϊνει θ ΕΦΕ Κριτθσ, αλλά και ςε ςεμινάρια που διοργανϊνουν
ςφλλογοι δαςκάλων, οδοντιάτρων, μθχανικϊν κ.α. που κζλουν να αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ
πάνω ςτθ φωτογραφία. Ζχει γράψει ςθμειϊςεισ για ςχεδόν όλουσ τουσ τομείσ τθσ καλλιτεχνικισ
φωτογραφίασ (ςφνκεςθ, ψθφιακζσ μθχανζσ και χριςθ τουσ, είδθ φωτογραφίασ, φωτομζτρθςθ, φιλμ,
φωτογραφικοί φακοί, χρϊμα, κ.α.)
Από το 2008 είναι μζλοσ τθσ παγκόςμιασ ομοςπονδίασ καλλιτεχνϊν φωτογράφων GPU (Global
Photographic Union) ενϊ από το 2009 εκλζγεται ςτθν κζςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ. Κατζχει τουσ
παγκόςμιουσ καλλιτεχνικοφσ τίτλουσ , GPU Zeus, GPU Cr3, EFIAP/b, ESFIAP, PSA 3*.
Ζχει πάρει μζροσ ςε δεκάδεσ ομαδικζσ εκκζςεισ, ςε διάφορα μζρθ τθσ Ελλάδασ αλλά και ςτο
εξωτερικό. Πραγματοποίθςε τθν πρϊτθ ατομικι ζκκεςθ τον Μάρτιο του 2008 ςτθν Βαςιλικι του Αγ.
Μάρκου ςτο Ηράκλειο Κριτθσ. Φωτογραφίεσ του ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε πολλζσ εκδόςεισ.
Ζχει λάβει μζροσ ςαν κριτισ ςε πολλοφσ εκνικοφσ αλλά και παγκόςμιουσ διαγωνιςμοφσ καλλιτεχνικισ
φωτογραφίασ.

