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ου το θύμισε φίλος μου γιατί το είχα
ξεχάσει. Ναι, το Photobusiness Weekly μόλις

συμπλήρωσε αισίως τα τέσσερα χρόνια αδιάλειπτης,
σταθερής και συνεπούς εβδομαδιαίας κυκλοφορίας
μπαίνοντας αισίως στον πέμπτο χρόνο. Εκδόθηκε
για πρώτη φορά τέτοια εποχή, το 2008. Όλα τα
μέχρι τώρα τεύχη (174 τον αριθμό, υγεία να ‘χουμε)
διατίθενται δωρεάν on line. Τα κατεβάζετε στην
οθόνη του υπολογιστή σας κάνοντας κλικ πάνω στον
αριθμό του τεύχους που υπάρχει στο κάτω μέρος
του email. Το όλο εγχείρημα ξεκίνησε λίγους μήνες
πριν τη PHOTOVISION 2009 ως απλό newsletter με
σκοπό να ενημερώνει σε τακτική, εβδομαδιαία βάση
τους επαγγελματίες του imaging για την επικείμενη
τότε διοργάνωση της έκθεσης. Σύντομα όμως
εξελίχθηκε σε έγκυρο και σοβαρό μέσο ενημέρωσης
του κλάδου imaging υπερβαίνοντας τα πλαίσια
έκδοσης του αρχικού σχεδιασμού. Έτσι συνεχίζει
μέχρι σήμερα και ελπίζουμε για πολύ καιρό ακόμη.
Με τις διευθύνσεις email που συν τω χρόνω
προστέθηκαν, οι αποδέκτες σήμερα υπερβαίνουν
τις 11.000 (έντεκα χιλιάδες) ενώ καθημερινά
προστίθενται κι άλλοι. Το newsletter ανοίγουν κατά
μέσο όρο 7.000 παραλήπτες κάθε εβδομάδα.
Όμως οι αισιόδοξες διαπιστώσεις και τα καλά
νέα σταματούν κάπου εδώ. Δυστυχώς η έκδοση
του Photobusiness Weekly συνέπεσε με την
πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που γνώρισε η χώρα
μας. Στη δίνη της κρίσης συμπαρασύρθηκε, όπως
ήταν αναμενόμενο, και η φωτογραφική αγορά.
Το Weekly σχεδόν ένα μήνα μετά την πρώτη έκδοσή
του βρέθηκε αντιμέτωπο με την αιφνίδια πτώχευση
της Synthesis AE και κλήθηκε να καταγράψει τα
συντρίμμια που άφησε στον κλάδο το πρώτο ηχηρό
‘‘κανόνι” της κρίσης. Τεράστια και ανεπανόρθωτη
στάθηκε η ζημιά για πλειάδα επιχειρήσεων που
ακόμη δεν έχουν συνέλθει αφού η οικονομική κρίση
που ακολούθησε σώρευσε κι άλλα προβλήματα
διογκώνοντας κι αυξάνοντας τα βάρη. Δεν θέλω
όμως σε καμία περίπτωση να κάνω τον αρνητικό
απολογισμό της περιόδου. Τι να γίνει, η συγκυρία
το έφερε έτσι, ένα καλό και δημοφιλές μέσο
ενημέρωσης να ενέχει σήμερα θέση ακτινογραφίας
της φωτογραφικής αγοράς μας που υποφέρει.

 175 • 

3  EM

 2012

$% &'%, ()*% 
‘‘
PHOTOVISION
   ...’’

 

  

+




Με το θέμα της διοργάνωσης της έκθεσης του φωτογραφικού κλάδου,
απασχολήθηκε τους τελευταίους μήνες πολύ σοβαρά το Δ. Σ. του
Σ.Ε.Κ.Α.Φ. (Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αντιπροσώπων &
Εμπόρων Φωτογραφικών Ειδών & Συστημάτων Εικόνας) προκειμένου
να επιλέξει την συμφερότερη για τον κλάδο πρόταση. Και ο Σ.Ε.Κ.Α.Φ.
επέλεξε την PHOTOVISION. Ζητήσαμε από τον Πρόεδρο κ. Β. Ζήβα να μας
πει περισσότερα γι` αυτήν την απόφαση του Σύνδεσμου.
Όλη η συνέντευξη δημοσιεύεται στις σελίδες που ακολουθούν.

Κανείς δεν φαντάζονταν το μέγεθος της κρίσης και τις ανατροπές που θα
προκαλούσε. Ούτε φυσικά ο υποφαινόμενος. Γι’ αυτό ήταν αισιόδοξο το
εκδοτικό σημείωμα στην πρώτη, παρθενική έκδοση από αυτήν ακριβώς την
στήλη. Τελείωνα τότε το κείμενό μου με το υστερόγραφο – και την μικρή,
αμυδρή υποψία – ότι μπορεί η κρίση να μην είναι απλή γρίπη... Έτσι και τώρα,
τέσσερα χρόνια μετά έχω την μικρή υποψία ότι τα δύσκολα βρίσκονται πίσω
μας κι ότι όσοι δεν πνίγηκαν στην φορτούνα θα δουν λιακάδα και ξαστεριά στον
επιχειρηματικό τους ορίζοντα.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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• Μέσα στις ομολογουμένως δύσκολες
οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε θα
προσφέρει κάτι σε μια επιχείρηση του
φωτογραφικού χώρου η συμμετοχή της
στην έκθεση του κλάδου;
Από την πρώτη στιγμή υποστηρίξαμε ότι
στην πρωτοφανή κρίση της αγοράς το
αντίδοτο είναι η εξωστρέφεια! Γι΄αυτό και
ο ΣΕΚΑΦ υποστηρίζει, διοργανώνει και
ενισχύει την διοργάνωση Ημερίδων, Road
Shows και Εκθέσεων. Πιστεύει ότι η επαφή
με τον καταναλωτή και τους πελάτες είναι
κομβική για να αντεπεξέλθουν τα Μέλη του
τις δυσκολίες. Προτρέπει δε τα Μέλη του να
στραφούν στην επαφή με τον κόσμο, τους
επαγγελματίες αλλά και τους ερασιτέχνες
και να επικοινωνήσουν μαζί τους έτσι ώστε
να προκύψει ενδιαφέρον και όφελος για
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την αγορά μας. Η κρίση θα περάσει, που θα
πάει; Εμείς πρέπει να υπάρχουμε, να είμαστε
ζωντανοί και έτοιμοι.
• Η Ιntersys AE θα λάβει μέρος στην
PHOTOVISION;
Ναι, η INTERSYS θα λάβει μέρος και θα
προσπαθήσει να τονώσει το ενδιαφέρον για
τα φωτογραφικά προϊόντα που εκπροσωπεί
(Canon και Olympus) και να δείξει στην
αγορά όλες τις καινοτομίες και τα νέα
προϊόντα που διαθέτει.

• Είναι γνωστό το ενδιαφέρον και καθοριστική η στάση του ΣΕΚΑΦ στην επιλογή
του διοργανωτή της έκθεσης του φωτογραφικού κλάδου. Από πού απορρέει
αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον και ποια είναι η στόχευσή του;
Ο ΣΕΚΑΦ πριν από όλα υπάρχει για να διασφαλίζει –μεταξύ άλλων - και
τα συμφέροντα των Μελών του. Ενεπλάκη δε στη διαδικασία επιλογής του
διοργανωτή της Κλαδικής μας Έκθεσης για τον απλό λόγο ότι υπήρχε (και υπάρχει)
διαμάχη μεταξύ κυρίως δύο ενδιαφερομένων οι οποίοι στο παρελθόν αλλά και
τώρα δυστυχώς ανήγγειλαν τη διοργάνωση δύο αντίπαλων κλαδικών Εκθέσεων
και μάλιστα τις ίδιες απολύτως ημερομηνίες!!! Απαράδεκτα πράγματα.
Ο ΣΕΚΑΦ έβαλε (και θα βάλει) τέλος σ’ αυτή την κωμωδία με έπαθλο την
συμμετοχή των Μελών του! Έγκαιρα ο ΣΕΚΑΦ (πριν από το καλοκαίρι)
ανακοίνωσε ότι δέχεται εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Κλαδική Έκθεση που θα
πραγματοποιηθεί την Άνοιξη του 2013.

Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω
τόσο τα 49 Μέλη του ΣΕΚΑΦ για την
συμμετοχή τους στα δρώμενα, τις απόψεις
τους και την υποστήριξή τους αλλά κυρίως
να ευχαριστήσω τα Μέλη του Δ.Σ. (Δημήτρη
Δαμκαλίδη, Γιάννη Γεραμά, Αλέκο Θεοχάρη

Οι γνωστοί δύο Διοργανωτές (και Εκδότες) έλαβαν μέρος και ο ΣΕΚΑΦ κατόπιν
εντόνων διαπραγματεύσεων και πιέσεων επέλεξε την συμφερότερη πρόταση,
που ήταν η PHOTOVISION. Συμφερότερη δε, εννοούμε συνολικά: Όχι μόνον το

και Γιάννη Μελίτα) για την ανεκτίμητη
συμμετοχή τους σε όλα τα συμβούλια, τις
ιδέες και τις απόψεις που καταθέτουν και το

κόστος ανά m2 αλλά και την συνολική επένδυση του διοργανωτή για προβολή και
διαφήμιση της Έκθεσης, οργανωτική εμπειρία κλπ. Είναι γνωστό ότι οι Εκθέσεις
επιτυγχάνουν ή όχι ανάλογα με την προσέλευση και την ποιότητα των επισκεπτών.

καλό κλίμα και την σύμπνοια που υπάρχει
στο Δ.Σ. του ΣΕΚΑΦ.

Επομένως πρώτιστος στόχος είναι η προσέλευση και άρα η δαπάνη προβολής και
διαφήμισης. Ακόμη ρόλο παίζει και η χορηγία προς τον ΣΕΚΑΦ ο οποίος – σχεδόν
αποκλειστικά - ζει, ενεργεί και υπάρχει από την χορηγία αυτή.Από τη στιγμή που το

ΣΕΚΑΦ
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
κ.Γιώτα Τριανταφύλλου, τηλ. 210-9554298

Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Κ.Α.Φ., ομοφώνως επέλεξε τον Διοργανωτή για τους
λόγους που ενδελεχώς έκρινε, το θέμα τελειώνει εκεί και δεν θα δεχθεί με κανέναν
τρόπο να διαταραχθεί και πάλι (όπως και στο παρελθόν) η αγορά.

 E  

www.sekaf.gr
y.triantafillou@intersys.gr
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www.facebook.com/photovision.gr
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ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏéöçúô÷ ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ,
ÔÇË.: 210 8541400, FAX: 210 8541485,
www.photovision.gr, e-mail: photovision@photo.gr
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο και ευχαριστούμε.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E8)(%: Τάκης Τζίμας, 9!;!% <#%: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

=9$!>89%: Κωνσταντίνα Γκιτάκου =98 !*$9#: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
9?4$9%: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
  

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr

 175 • 

3  EM

 2012

 

4

ON LINE   

O IMAGING - E 

 

I AM THE BIG PICTURE

I AM NIKON D800. Διαθέτω 36,3 megapixel και εγγραφή
video διπλού φορμά με λειτουργία D-Movie (1080p) στα 30, 25 ή 24 fps,
καθώς και επεκτάσιμο εύρος ISO από 50 έως 25.600, κορυφαίο σύστημα
αυτόματης εστίασης 51 σημείων και επεξεργασία εικόνας
EXPEED 3 με δύο υποδοχές κάρτας. Είμαι έργο τέχνης. iamnikon.gr
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Πώς τοποθετούνται οι νέοι απέναντι στην
πραγματικότητα της κρίσης σήμερα;

Φ

ιλοδοξούμε με το εβδομαδιαίο τακτικό ρεπορτάζ που έχουμε
εγκαινιάσει στα πρόσφατα τεύχη του Photobusiness Weekly
να αποτυπώνουμε ρεαλιστικά την κατάσταση των πραγμάτων σε
διάφορες πτυχές της επαγγελματικής φωτογραφίας: από θέματα
εξοπλισμού, απασχόλησης, τεχνολογικών εξελίξεων κλπ. ως τις
φωτογραφικές σπουδές. Η ιδέα μας στο προκείμενο δεν είναι
να απεραντολογούμε ατομικά αλλά να παραχωρούμε το βήμα
στους κατά τεκμήριο αρμόδιους να μιλήσουν, σε αυτούς που
ζουν την πραγματικότητα και έχουν άποψη. Εμείς θέτουμε τα
ερωτήματα, εσείς διαμορφώνετε το περιεχόμενο με τις γνώμες
και τις εμπειρίες σας. Σε αυτό το τεύχος μιλούν οι επαγγελματίες
της επόμενης γενιάς, οι σπουδαστές φωτογραφίας. Ως
αντιπροσωπευτικό δείγμα επιλέξαμε ένα πολύ δραστήριο και
ζωντανό εκπαιδευτικό οργανισμό, τη Leica Academy. Η Ακαδημία
έχει να επιδείξει γνωστά ονόματα φωτογράφων ανάμεσα στους
αποφοίτους της σαν ένδειξη του έργου που συντελείται με
ισορροπημένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, σε όλες τις
φωτογραφικές εφαρμογές καθώς και με σειρά εκθέσεων και
άλλων πρωτοβουλιών. Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί
τέθηκε ανωνύμως σε διευρυμένο δείγμα σπουδαστών της σχολής.
Ακολουθούν τα επεξεργασμένα αποτελέσματα.
ΕΡΕΥΝΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΛΤΗ
Ευχαριστούμε θερμά το ΙΙΕΚ Leica Academy - Aκαδημία
Δημιουργικής Φωτογραφίας και ιδιαίτερα τον Διευθυντή της
κ.Σ. Σκιαδόπουλο για την άψογη συνεργασία στην διεξαγωγή
της έρευνας.
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Οικογενειακή παράδοση
(υπάρχει άλλος φωτογράφος

Με έπεισαν οι
γονείς μου

στην οικογένεια)

0%

5%

Έψαξα μόνος μου
τις επαγγελματικές
προοπτικές και πείστηκα

11%

Άλλο

47%

Τo glamour του
επαγγέλματος

0%

Πρόκειται για κυρίως ελεύθερο
επάγγελμα όπου μπορώ να καθορίζω
μόνος/η μου το πρόγραμμα και γενικά
τις συνθήκες απασχόλησης

37%

2. 9$< (9 8  8)!$ 9  498 9!=;
OXI

NAI

100%

2.

0%

  9 >* =9>H9;
Τύχη

11%

Άλλο

Γνωριμίες

3%

28%

Δια βίου εκπαίδευση
και επιμόρφωση

30%

 175 • 

Μεγάλο ταλέντο
Αρκετό κεφάλαιο για να στήσει κανείς τη δουλειά

11%
3  EM

 2012
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3. (  4"=9 Q 49 $% ;F (9  8)!$ $  9
!=4"*% ;$4(%;
ΟΧΙ

ΝΑΙ

0%

100%

4. > *  ; 8**!;$ 89 >* 8<8* $*!)Q;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

50%

50%

4.



9 *9* (*
Γατί θεωρώ το πτυχίο ΙΙΕΚ

Για να φύγω στο
εξωτερικό

ανεπαρκές για να βρει κανείς
δουλειά σήμερα

Άλλο

13%

0%

13%

Για να έχω τα τυπικά

Για να αυξήσω τις επαγγελματικές

προσόντα να διδάξω

μου προοπτικές

12%
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Θεωρώ ότι τα πολλά τυπικά προσόντα δεν
εξασφαλίζουν την επαγγελματική αποκατάσταση

25%

5. *9 4;4 $% 8<*! 9$$(*

Θέλω αλλά δεν υπάρχουν οι
οικονομικές προϋποθέσεις

75%

Τα θεωρητικά (Ιστορία, Αισθητική κλπ.)

Τα πρακτικά (λήψεις στούντιο,
workshop, ρεπορτάζ, αναθέσεις κλπ)

35%

65%

6. 9$< (9 "=9 #  4;9 * $*!)$% 9% )*$98"% 4;()*!%
R%/8<F$%;
ΝΑΙ

100%
ΟΧΙ

0%
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Studio Art
από 66,25*
*23x23, 5 φύλ. με πασπαρτού

Νέες σειρές

210.6898770

ON LINE   

D. IOANNOY - ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ JORGENSEN ALBUMS OF AUSTRALIA
7 Amﬁtritis str. P. Faliro 17561 Athens - Greece
dć4ćććdć&ćććdćWWWPHOTOȻEXGRćdćWWWJORGENSENGR
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7.  " R?98 =** $!"' ;98>  98> $* ?F*?98( >4;

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

21%

ΘΕΤΙΚΑ

79%

8.  '>$ ($ "= $!H$9 )Q $ $=* 89 $9% *$F98"% $% ?"%,
*4H (9 *9 498"% **98"% $* ?F. >4, 9¨
ΙΔΙΕΣ ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ
ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ

33%

67%

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ

0%
9.

!  $94  894*<$ * 498( $% *$*9$4(
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΛΑ ΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ

7%
ΘΑ ΔΙΑΛΕΓΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ

0%

ΘΑ ΕΠΕΜΕΝΑ ΣΤΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

0%
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Mobile Market
"   

Apple

Τελικά ποιος κατέχει την πρωτοκαθεδρία της αγοράς mobile (που εκτός από τα
smartphones, περιλαμβάνει και τα tablets); Οι απόψεις διίστανται αναλόγως
με το τι μετράμε κάθε φορά. Φυσικά ο νικητής διαφέρει σε κάθε ήπειρο. Τον
προηγούμενο μήνα η Samsung πανηγύρισε τα 30 εκ. πωλήσεις παγκοσμίως που

(που μόνο μαύρη δεν είναι για τα μαγαζιά)

ξεπέρασε σε διάστημα μόλις 5 μηνών το Samsung Galaxy S III. Έτσι τα νούμερα του
τρίτου τριμήνου του 2012 την έφερναν μπροστά στην κατηγορία της. Και για να
δούμε και τα νούμερα: το τρίτο τρίμηνο λοιπόν του 2012 οι πωλήσεις των κινητών

Android μειώθηκε από 63.3% σε 46.7%.
Και κάποια ενδιαφέροντα νούμερα, για την
ιστορία. Φέτος στο Black Friday οι ηλεκτρονικές

έφτασαν τις 169.2 εκ. συσκευές.

πωλήσεις άγγιξαν τον αριθμό ρεκόρ του
ενός δις δολαρίων. To 24% των συνολικών
ηλεκτρονικών αγορών έγιναν από κινητές

Η

Samsung και η Apple μοιράζονταν το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς,
κρατώντας το 46,5% της πίτας αφήνοντας κατασκευαστές όπως Nokia, Sony,

RIM, HTC, LG κτλ. να μοιραστούν τα υπόλοιπα. Η Samsung για το τρίμηνο αυτό πήρε
τα πρωτεία στις συσκευές smartphone με πωλήσεις 55 εκ. τεμαχίων αφήνοντας την
Apple πίσω με 23.6εκ. Στο μεταξύ όμως, κυκλοφόρησε το iPhone 5. Αλλά και το
πρόσφατο new age λειτουργικό Windows Phone 8 ανεβαίνει διαρκώς τη στιγμή που
οι προκάτοχοί είχαν πολύ χαμηλή δημοτικότητα. Έτσι ένα μήνα πριν τελειώσει το
2012, οι επικρατέστεροι αλλάζουν θέσεις στο βάθρο των νικητών.
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Αμερικανοί αφού έφαγαν τις γαλοπούλες τους
για την Μέρα των Ευχαριστιών στήθηκαν στις ουρές (πραγματικές και ψηφιακές) και
προετοιμάστηκαν το γνωστό καταναλωτικό όργιο (λέγε με Black Friday, δηλ. η μέρα
που ακολουθεί το Thanksgiving Day και ανοίγει την χριστουγεννιάτικη περίοδο. Tότε
κάνουν πάρτι τα μεγαλύτερα καταστήματα προσελκύοντας τους Αμερικανούς με
αδιανόητες για μας εκπτώσεις και προσφορές. Την Μαύρη λοιπόν αυτή Παρασκευή
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η Apple ανέκτησε το μερίδιό της. Και έτσι με
χαρά γνωστοποίησε ότι το 48.1% των κατόχων
κινητών τηλεφώνων έχουν iOS. Το μερίδιο του

συσκευές. Από αυτές, το 77% των αγορών
αυτών έγινε μέσω συσκευών iOS και το 21% από
Android. Άλλες κατηγορίες που προηγούνται
οι χρήστες των iOS είναι τα apps, καθώς
χρησιμοποιούν περισσότερα και το browsing στο
internet. Τέλος η πιο δημοφιλής συσκευή στο
Flickr, ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα, δηλ. που
χρησιμοποιούν περισσότερο οι χρήστες για να
ανεβάσουν φωτογραφίες, είναι το iPhone 4s.
Πηγές: http://connect.dpreview.com,
http://www.phonearena.com, Gartner Mobile Phone
Market Tracker Q3 2012

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
 



          

    !

ΟΥ

ΡΙΟΔ
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ


1 
Δευτέρα 3/12/12

 

&    

Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

 ,   , ,  ,  .   .       .        !"   .
#  
 !       . .

:       
2 
Τετάρτη 5/12/12
Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

$   ",  % & , “    ”  !, 
" ,   "
 %!     "  .  ,   ,    ,  !&  .


3 Photoshop
Σάββατο 8/12/12

Ώρα 10:00-14:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

$   !%!  &  &!  ,  % -   .  '  " !  (%    &% ,   !%!  Layers. )    & : Raster - Vector.

 .


4 Photoshop
Δευτέρα 10/12/12

Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Layers,  " (%  " Alpha channels),    (Actions),
"  .  %& RGB-CMYK. /   layer, layer mask.

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
ÔÐÏ: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñÜöïò, ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá.
(Óôï ýøïò ôïõ Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò)

ÈÓÅÉ: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄÉÄÓÊÏÕÍ: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ
ÅÎÏÐËÉÓÌ: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå projector. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
KÏÓÔÏËÏÃÉÏ: Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï: €48,78+ ÖÐÁ (€60). Ãéá äýï óåìéíÜñéá: €89,43 + ÖÐÁ (€110)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá: €121,95 + ÖÐÁ (€150) Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73 + ÖÐÁ (€210)

ÂÅÂÁÉÓÅÉ ÓÕÌÌÅÔÏ: ×ïñçãïýíôáé ( 

 )

ÓÕÃÊÏÉÍÙÍ : Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”. ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.
E  : Óô site www.photo.gr      å             
2108541400    mail: info@photo.gr êáé èá åðéêïéíùíÞóïõìå ìáæß óáò ãéá ôéò ëåðôïìÝñéåò



Για κράτηση θέσεων: www.photo.gr ή στο τηλέφωνο 210 8541400 ή στο e-mail: info@photo.gr
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    " )

Η

προσέγγιση της φωτογραφίας τοπίου δεν πραγματοποιείται από το περιοδικό μας μόνον
θεωρητικά - δηλ. μόνον μέσα από τις σελίδες των τευχών του, Περιλαμβάνει επιπλέον,
για όσους αναγνώστες το επιθυμούν, σειρά πρακτικών εφαρμογών και εξάσκησης στη φύση με
εισηγητές γνωστούς φωτογράφους. Έτσι την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε το
δεύτερο σεμινάριο της νέας σειράς workshop στην πανέμορφη λίμνη Δόξα αλλά και στα δάση
της Κορινθίας που οδικώς απέχει περίπου δύο ώρες από την Αθήνα. Το γκρουπ αναχώρησε
στις 5:00 η ώρα για να προλάβει να είναι στην λίμνη πριν την ανατολή και επέστρεψε αργά
το βράδυ. Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν οι φωτογράφοι Κωσταντίνος Βασιλάκης και Μαίρη
Καϊμάκη οι οποίοι μύησαν τους συμμετέχοντες στα μυστικά της φωτογραφίας τοπίου με τρόπο
απλό και κατανοητό.
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Eιρήνη Κυρζίδη
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Φωτ.: Fred Boissonnas. Συλλογή Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

*!$* +F*?% `$$*8%
 

 : * +  

 

' '.

Το Σάββατο 1/12 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης “Πέρα από την ιστορία:
Η Θεσσαλονίκη μέσα από τη φωτογραφία. Μέρος Α’, Από την Απελευθέρωση
μέχρι το Μεσοπόλεμο”, τα οποία θα τελέσει ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης
κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2013 και
την επιμελούνται οι Βαγγέλης Ιωακειμίδης και Αλίκη Τσιρλιάγκου. Αποτελεί την πρώτη
από τρεις εκθέσεις που αναφέρονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσουν
το Μέρος Β’, Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τη Μεταπολίτευση (ΜάρτιοςΑπρίλιος 2013) και το Μέρος Γ’, Από τη Μεταπολίτευση μέχρι Σήμερα (Μάιος-Ιούνιος
2013). Το σύνολο των τριών εκθέσεων εντάσσονται στον κύκλο του Μουσείου «Ματιές
στην πόλη», ανήκουν στο Παράλληλο Πρόγραμμα της PhotoBiennale και αποτελούν
τη συμβολή του ΜΦΘ στον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της
Θεσσαλονίκης. Στόχος αυτών των εκθέσεων δεν είναι η εικονογράφηση των ιστορικών
γεγονότων αλλά η ανάδειξη των θεματικών που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των
φωτογράφων – επωνύμων και ανωνύμων – της κάθε περιόδου.
Φωτ.: Άγνωστος. Συλλογή: Άγγ. Παπαϊωάννου
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G Laser light source status error

 Veritek  

&     !
•  Laser    
    “Thriller”…
     &     .
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Veritek Hellas =98"% $%

  
9 
  «   »
&  3  
;   Veritek

/  66, 14122 0. * 
3 . : 2106086282 - 3
www.veritekglobal.com,
margarita.lambrinopoulou@veritekglobal.eu
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Nikon AF-S 28mm f/1.8G
&&<    
Κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά ο
καινούργιος πολύ γρήγορος ευρυγώνιος
28mm φακός της Nikon με την κλασσική
οπτική γωνία 28° αποτελώντας καινούργια
εναλλακτική λύση απέναντι στον παλιό AF-D
28mm f/2,8. Tη μοντέρνα σχεδίαση προδίδει
το ενσωματωμένο micro μοτέρ Silent
Wave και η πολλαπλή επίστρωση Nano
Crystal που φροντίζει για την αποφυγή των
ανακλάσεων και τη βελτίωση του κοντράστ.
¨Όπως όλοι οι 28άρηδες η συγκεκριμένη
εστιακή απόσταση είναι ιδανική για γενική
φωτογράφηση εσωτερικών χώρων, κτηρίων,
ομάδων ανθρώπων, ταξειδιωτικών θεμάτων
κλπ. χωρίς να παραμορφώνει ιδιαίτερα.

Προδιαγραφές
Δομή: 11 στοιχεία σε 9 ομάδες.
Διαδρομή δακτυλιδιού εστίασης: 100°.
Ίριδα διαφράγματος: 7 πτερύγια
Οπτική γωνία: 75°.
Διάμετρος φίλτρου: 67mm.
Βάρος: 330γρ.
Διαστάσεις: 73x80mm
Παρασολέιγ: περιλαμβάνεται
Street price: €790.

Epson
!   & < dye sublimation SureColor SC-F
Από 14 Νοεμβρίου 2012 η Epson εισήλθε για πρώτη φορά στην αγορά εκτύπωσης
dye sublimation με την ανακοίνωση της κυκλοφορίας δύο μοντέλων εκτυπωτών dye
sublimation συνεχούς τροφοδοσίας: το SureColor SC-F6000 44 ιντσών και το SureColor
SC-F7000 64 ιντσών. Καθώς εξασφαλίζουν έξοδο υψηλής ποιότητας με ανάλυση έως
720 x 1440 dpi σε σιδερότυπα χαρτιά όλων των κορυφαίων κατασκευαστών, τα νέα αυτά
μοντέλα εκτυπωτών αποτελούν όχι μόνο τα πρώτα μοντέλα εκτυπωτή dye sublimation
από την Epson αλλά και τα πρώτα στο χώρο στα οποία κάθε στοιχείο, από τη μελάνη
και την κεφαλή εκτύπωσης έως το σώμα του εκτυπωτή και τα προαιρετικά εξαρτήματα,
έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από την ίδια εταιρεία. Τα μοντέλα SureColor SC-F
αποτελούν ανθεκτικούς εκτυπωτές CMYK συνεχούς τροφοδότησης που υποστηρίζουν
μεγάλο εύρος εφαρμογών. Το SureColor SC-F7000 64 ιντσών για μεσαίους-μεγάλους
όγκους και το SureColor SC-F6000 44 ιντσών για χαμηλούς-μεσαίους όγκους, έχουν
κατασκευαστεί για την αποδοτική παραγωγή ποιοτικών μαλακών επιγραφών, αθλητικών
ειδών, άλλων ειδών ενδυμασίας, αξεσουάρ, προσαρμοσμένων διαφημιστικών
αντικειμένων και διακοσμημένων εργαλείων.

Οι “ενημερώσεις” μου για την

ωτογραφία
www.facebook.com/photographos.mag
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SIPA Press
3     
  
Το ιστορικό πρακτορείο SΙPA Press
ιδρύθηκε το 1973 από τον φωτογράφο Goksin Sipahioglu. Σαράντα
χρόνια αργότερα, το πρακτορείο με
πρόεδρο τον Olivier Mégean έχει
καταθέσει αίτηση για να τεθεί υπό
την προστασία του πτωχευτικού
δικαίου κατά των πιστωτών. Το πρακτορείο είναι μέρος του Sipa Group,
που ανήκει στη γερμανική εταιρεία
Dapd. Η απόφαση του δικαστηρίου
θα ανακοινωθεί στις 6 Δεκεμβρίου. Προς το παρόν αυτό που έγινε
γνωστό είναι ότι οι 127 υπάλληλοι
θα λάβουν μόνο τον μισό μισθό
για την εργασία τους για τον μήνα
Νοέμβριο.

;98( v)!4 !Q
= )  )  



 

Μετά από διαπραγματεύσεις που
διήρκεσαν 6 μήνες, αποφασίστηκε
από την Epson η πώληση στη Hoya

Με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό ετών από την κήρυξη του Α΄ Βαλκανικού
Πολέμου (1912-2012), ο Τομέας Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας του Ινστιτούτου
Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών οργανώνει σε συνεργασία με
τον γνωστό φωτογράφο Γιάννη Σκουλά, μια έκθεση που αναδεικνύει τη μεθόριο
την οποία διέβησαν τα Ελληνικά στρατεύματα την αυγή της 4ης Οκτωβρίου 1912.
Πρόκειται για τη συνοριακή γραμμή που είχε διαρρυθμιστεί το 1881 (με κάποιες
μεταβολές το 1897) και η οποία ξεκινούσε νοτίως του Πλαταμώνα και κατέληγε στον
Αμβρακικό κόλπο. Ο φωτογράφος Γιάννης Σκουλάς επί τέσσερα χρόνια περπάτησε,
φωτογράφισε, κατέγραψε και καταμέτρησε τα ερείπια μεθοριακών σταθμών,
φυλακίων, τελωνείων και άλλων εγκαταστάσεων της Ελληνοτουρκικής μεθορίου

του τμήματος φακών όρασης καθώς
και της σχετικής παραγωγικής
υποδομής. Στο τμήμα ανήκει ένα

του 1881 και του 1897 έως το 1912, που η γραμμή κατελύθη και πέρασε στην
Ιστορία. Ενα οδοιπορικό από το Αιγαίο μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο μέσω Κατάρας,
συχνά σε τελείως απροσπέλαστα ορεινά σημεία, αναζητώντας τα, σε μεγάλο βαθμό

εργοστάσιο στις Φιλιππίνες με
1850 εργαζόμενους και διοίκηση/
R&D στο Ναγκάνο της Ιαπωνίας.

άγνωστα σήμερα, ίχνη μιας εποχής που το μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου και η
Μακεδονία ήταν ακόμα τουρκοκρατούμενες και στο γεφύρι της Αρτας περνούσες
από τελωνειακό έλεγχο. Ο εντοπισμός των μεθοριακών σταθμών στηρίχθηκε σε

Η εξαγορά θα ολοκληρωθεί
ως τον Φεβρουάριο. Η Epson
ανεκοίνωσε ότι δεν επηρεάζονται τα

σχετικές ιστορικές έρευνες του Διευθυντή Ερευνών του ΕΙΕ Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, σε
συνδυασμό με την επιστημονική ταυτοποίηση των ιστορικών δεδομένων σε σύγχρονο
γεωγραφικό υπόβαθρο, από την Τοπογράφο Μηχανικό Ελένη Γκαδόλου (υπ. διδ.

αποτελέσματα τρέχουσας χρήσης
από την συμφωνία.

του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου). Στην έκθεση, οι φωτογραφίες πλαισιώνονται από
σπάνια ιστορικά τεκμήρια (χάρτες, οδοιπορικές σημειώσεις, στρατιωτικά έγγραφα,
εικόνες κ.τ.λ.) που εντόπισε και επιμελήθηκε ο Λεωνίδας Καλλιβρετάκης και θα

pson
E<  

Hoya &

   ) < '<

παρουσιαστούν στον εκθεσιακό χώρο -αίθριο- του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από
1η έως 10 Δεκεμβρίου 2012. Τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012 θα γίνει στο αμφιθέατρο
«Λεωνίδας Ζέρβας» του ΕΙΕ, η παρουσίαση της έρευνας και των αποτελεσμάτων της

 $49>9
*! +>?*!

από τους συντελεστές. Θα μιλήσουν οι:
- Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Ιστορικός, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ ΕΙΕ
- Πασχάλης Ανδρούδης, Δρ. Αρχαιολογίας, Αρχιτέκτων, Αναστηλωτής

 !
!% 4"%
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της Ακαδημίας Αθηνών
- Γιάννης Σκουλάς, φωτογράφος
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Δείτε τον κόσμο από ψηλά…

Ανανεώστε τις υπηρεσίες σας με τα τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα μας
για αεροφωτογραφία και εναέρια βιντεοσκόπηση!
Η “Hexateam” αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και διανομέας
στην Ευρώπη των επαγγελματικών μοντέλων “Vulcan UAV multirotors”
διαθέτει μηχανήματα με δυνατότητα προσαρμογής φωτογραφικών μηχανών
DSLR αλλά και βιντεοκάμερας για ένα ή δύο χειριστές εδάφους με έλεγχο
μοντέλου και φωτογραφικής μηχανής με τηλεχειρισμό και ζωντανή εικόνα
λήψης σε οθόνη LCD. Ιδανικά για εναέρια κάλυψη event, τουριστικών και
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ενεργειακών πάρκων, δυσπρόσιτων τοπίων,
αρχαιολογικών χώρων και πολλών ακόμα εφαρμογών.
Τα Vulcan Multicopters είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με υλικά
τελευταίας τεχνολογίας, όπως ανθρακονήματα και συστήματα ελέγχου
2.4GHz-5.8GHZ με GPS Return home, data link, 50 way point, Gimbal
Stabiliser πλήρους περιστροφής 360ο (Pan, Tilt, Roll).
Επικοινωνήστε μαζί μας για να δημιουργήσουμε μαζί το τηλεκατευθυνόμενο
μοντέλο αεροφωτογράφισης που θα καλύπτει αποκλειστικά τις δικές σας
ανάγκες.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος
S: www.hexateam.gr

: www.facebook.com/Hexateam

E: info@hexateam.gr T: 210 4002220
Λεωφ. Δημοκρατίας 83, 187 55 Κερατσίνι
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ether Tools Look Lock
   & ' ' 
 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Tether Tools το
λανσάρει ως ένα τρικ για να κρατάνε οι
φωτογράφοι την προσοχή των παιδιών
στο φακό την ώρα που προσπαθούν να
τραβήξουν ένα παιδικό πορτραίτο. Η
άλλη του χρήση θα ήταν ως το απόλυτο
βοήθημα αυτοφωτογράφησης, εφόσον
βέβαια η DSLR υποστηρίζει κάτι τέτοιο
όπως π.χ. η νέα σειρά Nikon D3200/D5200
που συνδέεται με iOS/Android φορητές
συσκευές. Οπότε δύο είναι οι ιδέες:κρατάτε
το παιδάκι απορροφημένο από το video
στο κινητό/tablet ή αυτοφωτογραφίζεστε
“αυτοκρατορικά” βλέποντας το preview
στη μεγάλη οθόνη και ενεργοποιώντας
το remote trigger. H βάση Look Lock
διατίθεται σε δύο μεγέθη “βραχίονα” 7 ή
11 ίντσες.

Leica
*  

  &  &

Τρεις rangefinder Leica πωλήθηκαν σε δημοπρασία αγγίζοντας τιμές ρεκόρ. Η Leica
M3D του David Douglas Duncan ξεκίνησε με αρχική τιμή τα €150.000 και κατέληξε
να πωληθεί στα €1.680.000. Έτσι έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη μηχανή μαζικής
παραγωγής και η δεύτερη πιο ακριβή μηχανή που πουλήθηκε ποτέ, μετά την Leica
0-Series που έπιασε τα €2.160.000 τον προηγούμενο Μάιο. Στην δημοπρασία
πουλήθηκε και Luxus Leica με χρυσή επίστρωση για €1,020,000 και η πρώτη M3 που
παράχθηκε ποτέ και ανήκε στον Willi Stein, αρχιμηχανικό της Leitz, για €900,000. Στην
ίδια δημοπρασία πουλήθηκαν τρεις Leica, που ανήκαν στον φωτογράφο του Magnum,
Paul Fusco για €858.000 ενώ η πρώτη Leica του Robert Capa πουλήθηκε για €78.000.

Google apps
 /

  &)    & 

Εντυπωσιακή αύξηση 311% σημείωσαν τα έσοδα του Google
Play (του online καταστήματος της Google που διαθέτει Android
apps). Mόνο τον τελευταίο μήνα αυξήθηκαν κατά 17,9%.
Και όλα αυτά παρόλο που το Αpp Store της Αpple έχει
τετραπλάσια κερδοφορία μέχρι στιγμής από το Google Play.
Όμως όλες οι αναλύσεις της δυναμικής των δύο αντιπάλων
δείχνουν ότι παρά τις εξαιρετικές της επιδόσεις η Apple έχει
φθάσει στα όρια της ανάπτυξής της (με περυσινή ανάπτυξη
12,9%) ενώ η Google μόνον τώρα αρχίζει να ξεδιπλώνει τις
πραγματικές προοπτικές. Από πλευράς αριθμού διαθέσιμων
apps το τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα υπέρ της Apple
φαίνεται ότι τώρα πλέον εξισορροπείται αφού υπερτερεί μόνον
κατά 10% (σε αριθμό). Την ίδια στιγμή η Google φαίνεται ότι
προχωράει αλματωδώς με την υποστήριξη περισσότερων
Android apps παρά ποτέ αφού μόνον στο τελευταίο 5μηνο
σημείωσαν αύξηση κατά 50% στον αριθμό τους.
Στον τομέα του hardware και σύμφωνα με στοιχεία της IDC κάθε
μία πλατφόρμα σημείωσε πωλήσεις περίπου 14εκ. συσκευών
το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς με περίπου 14.1εκ. τεμάχια.Με
βάση τα παραπάνω πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι το 2013 θα
είναι η χρονιά που επικράτησε το Αndroid χωρίς αυτό βέβαια να
μεταφράζεται σε εξαφάνιση του iOS.
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        210 8541485

Nikon D800

Nikon D3S
Canon EOS-1D X

Nikon D5100

Panasonic LUMIX GX1
Vario PZ 14-42mm
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• ARE WE GLUING COFFEE POTS ?
Θα το διαπιστώσετε μόνοι σας από τα παρακάτω παραδείγματα:

ΜΠΡΙΚΙΑ ΚΟΛΛΑΜΕ;

Into the spot

είν’ του Δεσποτ’

• ARE YOU ASKING AND THE CHANGE FROM OVER ?

To you too funny

του γιού τ’ Φάν(η)

ΖΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ;

Sleep for us

σλιπ φ(o)ράς

• AT THE END THEY SHAVE THE GROOM.

A nice party ε,

να η Σπάρτ(η)

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΞΥΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ.

She has many?

(ε)σύ χεσμένη;

• BETTER FIVE AND IN HAND THAN TEN AND WAITING.

Kill kiss

Κιλκίς

ΚΑΛΛΙΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΕΙ.

Its up to you

Η τσάπ(α) του γιου

• BETTER DONKEY – BONDING THAN DONKEY – SEARCHING.

The necklaces!!!

δεν έκλασες!!!

ΚΑΛΛΙΟ ΓΑΙΔΟΥΡΟΔΕΝΕ ΠΑΡΑ ΓΑΙΔΟΥΡΟΓΥΡΕΥΕ.
• CATCH THE EGG AND MOW IT.

Είναι δύο Τρικαλινές σερβιτόρες απόγευμα στο μπαράκι που

ΠΙΑΣ’ ΤΟ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΦ’ ΤΟ

εργάζονται...

• DO YOU HAVE WEATHER FOR A COFFEE?

Άδειο προς το παρόν το μπαρ και συζητάνε...

ΕΧΕΙΣ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΚΑΦΕ;

- Πλιτς πλιτς; Λέει η μια...

• ART US A STONEWALL !

- Σσσσς, πλατς πλατς, απαντάει η άλλη.

ΚΛΑΣΕ ΜΑΣ ΜΙΑ ΜΑΝΤΡΑ !
• FROM HERE GO AND THE OTHERS

Μετάφραση:
- Πλήττεις, πλήττεις;

ΑΠΟ ΕΔΩ ΠΑΝ’ ΚΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ.

- Σσσσς, πελάτης πελάτης...

• HE DOESN’T UNDERSTAND CHRIST.
ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΧΡΙΣΤΟ.

Ερώτηση: Γιατί οι Καρδιτσιώτες όταν πάνε στην θάλασσα τους

• HAIRS CURLY.

περνάνε για Γερμανούς;

ΤΡΙΧΕΣ ΚΑΤΣΑΡΕΣ .

Απάντηση: Γιατί πρώτα μπαίνει ένας μέσα και μετά γυρίζει και

• HOW FROM HERE MORNING MORNING ?

φωνάζει στον κολλητό του: Έλα, χανς!!!

ΠΩΣ ΑΠΟ ΕΔΩ ΠΡΩΙ ΠΡΩΙ;

Μετάφραση: Έλα, χάνεις!!!...

• HE ATE DOOR.

Ερώτηση: Όταν ένας Λαρισαίος παραγγέλνει ένα «δεκατεσάρι»

ΕΦΑΓΕ ΠΟΡΤΑ.

στο μπαρ τι εννοεί;

• HE FARTED ME.

Απάντηση: The cutty shark!!!!

ΜΕ ΕΚΛΑΣΕ.
• HE MADE US THE THREE TWO
ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΥΟ.
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
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On the Road... 3& + =&
...στον δρόμο, αυτόν που δόξασε ο Jack Kerouac, αυτόν που φωτογράφησε ο Stephen Shore. Στον δρόμο, ένα ταξίδι χωρίς
προορισμό, χωρίς πρόγραμμα. Ένα ταξίδι που γίνεται για το ταξίδι, για τα θεάματα που επιφυλάσσει. Μια Οδύσσεια χωρίς Ιθάκη,
χωρίς τέλος, γεμάτη λιμένες πρωτοειδωμένους.

Α

πό το 2010 ο Θοδωρής Μάρκου ταξιδεύει και φωτογραφίζει τους ελληνικούς δρόμους και διάφορα κομμάτια της σύγχρονης
επαρχιακής πραγματικότητας. Παρέα με μια φθηνή πλαστική κάμερα και έγχρωμο φιλμ, καταγράφει την ελληνική ύπαιθρο, τις

ανθρώπινες παρεμβάσεις, μοναχικά κτίσματα, παρατημένα αυτοκίνητα, οποιοδήποτε αντικείμενο τραβάει την προσοχή του καθώς οδηγεί
με μόνο σκοπό να δει. Οι εικόνες που γεννιούνται μέσα από αυτά τα ταξίδια περιέχουν τη μελαγχολική ηρεμία του μοναχικού ταξιδιώτη,
την αποστασιοποίηση που δημιουργεί ο δρόμος, την αίσθηση αποκοπής που πηγάζει από τον ανοιχτό ορίζοντα. Η επιλογή του lo-fi
φωτογραφικού μέσου τονίζει ακόμα περισσότερο την ονειρική αύρα που περικλείει ένα road trip, και αντιστοίχως το road trip που
υπάρχει σε κάθε όνειρο. Tη βραδιά των εγκαινίων ο Konstantinos Bolas θα επιλέγει μουσικές στο Bar, ενώ θα πραγματοποιηθεί συναυλία
με τους The Noise Figures και τους Wheatman στο Gig Space.
SIX D.O.G.S.
(Project Space - Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, Αθήνα)
Εγκαίνια: Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012
Διάρκεια: 02/12/2012 - 16/12/2012
http://thodorismarkou.com
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Nέα, μειωμένη τιμή!
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   : 210 8541400, info@photo.gr
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