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χρονιά που πέρασε μπορεί να μείνει στην
σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας ως χρονιά
μεγάλης οικονομικής ύφεσης, αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι υπάρχει κρίση σε όλη την υφήλιο
και μάλιστα σε κάποιες ειδικές κατηγορίες όπως
π.χ. στην διεθνή αγορά έργων τέχνης.
Εδώ το χρήμα ρέει άφθονο όπως τουλάχιστον
έδειξαν οι ισολογισμοί των δύο μεγάλων διεθνών
οίκων δημοπρασιών, Christie’s και Sotheby’s.
Σύμφωνα λοιπόν με την γλώσσα των αριθμών το
2012 σημειώθηκε 10% αύξηση του τζίρου του οίκου
Christie’s σε σχέση με το 2011, αγγίζοντας τα 6,3
δις δολάρια. Από αυτά, τα 5,3 δις προέρχονται από
ανοιχτές δημοπρασίες πώλησης έργων τέχνης και
το 1 δις από πωλήσεις πριβέ, δηλαδή ιδιωτικά και
στο «παρασκήνιο». Ο τελευταίος τρόπος πωλήσεων
γνώρισε αύξηση 26% σε σχέση με το 2011. Οι
συναλλαγές του οίκου έγιναν με φυσικά πρόσωπα
και επιχειρήσεις από 136 χώρες, μεταξύ των οποίων –
βεβαίως βεβαίως - και με την υπό πτώχευση Ελλάδα
μας. Από τους πελάτες του 2012, το 19% ήταν
πρωτοεμφανιζόμενοι ενώ το 39% από αυτούς έκανε
τις αγορές online. Το πιο ακριβό έργο που πωλήθηκε
από τον οίκο Christie’s, ήταν το έργο σύγχρονης
τέχνης (ζωγραφική) με τον τίτλο «πορτοκαλί,
κόκκινο, κίτρινο» του Mark Rothko. Η πώληση έγινε
τον περασμένο Μάϊο στη Νέα Υόρκη, έναντι 86,8 εκ.
δολαρίων ή 65,3 εκ. ευρώ!!! Δεύτερο ήρθε το έργο
«Νυμφέας» του κλασικού ιμπρεσιονιστή ζωγράφου
Claude Monet με 43,7 εκ. δολάρια ή 32,8 εκ. ευρώ.
Και για να κλείσω με τα νούμερα σημειώστε και το
παρακάτω: Το 2012 καταγράφηκε η πρώτη online
αγορά έργου με το υψηλότερο τίμημα. Αγοραστής,
του οποίου δεν έγινε γνωστό το όνομα, αγόρασε
μέσω internet το έργο «Οκτώβριος στο Cape Code»
του Edward Hopper έναντι 9,6 εκ. δολαρίων.
Τέλος, αυξητική τάση παρατηρήθηκε και στην
πώληση φωτογραφικών έργων τόσο κλασικών
όσο και σύγχρονων φωτογράφων. Αντίστοιχη
δραστηριότητα έχει να επιδείξει και ο οίκος
Sotheby’s. Όμως νομίζω ότι δεν χρειάζεται
περαιτέρω παράθεση στοιχείων για να βγάλετε τα
συμπεράσματά σας.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Η αφίσα της
έκθεσης είναι
έτοιμη, τυπωμένη
σε διάφορες
διαστάσεις. Θα
αποσταλεί μαζί
με το περιοδικό
PhotoBusiness
Νο 47 σε όλα τα
φωτογραφεία
της χώρας μας
και θα αναρτηθεί
από ειδικευμένα
συνεργεία σε
κομβικά σημεία.
Επίσης το PDF σε
υψηλή ανάλυση
υπάρχει διαθέσιμο
στο site της
έκθεσης για κάθε
ενδιαφερόμενο
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Φωτογραφία • Video • Φωτισμος & φλας • Τσάντες
• Τρίποδα • Projectors • Η/Υ & software • Οθόνες & σκάνερ
• Εκτυπωτές • Χαρτιά & αναλώσιμα • Ψηφιακά άλμπουμ
& Photobooks • Mobile imaging • Photofinishing

photography

• Live φωτογραφήσεις σε ειδικά
διαμορφωμένα studio
• Φωτογραφικές εκθέσεις
• Ομιλίες & διαλέξεις • Σεμινάρια
& Workshops • Δοκιμές νέων
προϊόντων • Πολλά happenings
& εκδηλώσεις!
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www.facebook.com/photovision.gr
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OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ:
ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏéöçúô÷ ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ,
ÔÇË.: 210 8541400, FAX: 210 8541485, photovision@photo.gr

www.photovision.gr
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χουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη τόσο από τις σελίδες του
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ όσο και των άλλων περιοδικών μας εκδόσεων την
ισχυρή θέληση ή αν θέλετε το πείσμα της Sony να κατακτήσει σεβαστό
μερίδιο της φωτογραφικής αγοράς. Αυτή η βούληση δεν έχει εκφραστεί
με μεγάλα λόγια και διακηρύξεις αλλά με πολύ καλά προϊόντα και
το κυριότερο με στρατηγική και σχεδιασμό marketing. Ως λογική
απόρροια των παραπάνω και φυσικό επακόλουθο σε ελληνική κλίμακα
έρχεται ο προσεκτικός σχεδιασμός της παρουσίας του Ιαπωνικού
γίγαντα στη Photovision με τρόπο που σίγουρα θα συζητηθεί.
Καλωσορίζουμε λοιπόν τη Sony στη Photovision όπως φυσικά και
όλες τις άλλες επιχειρήσεις imaging που αναφέρονται στη λίστα που
ακολουθεί. Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται.

PHOTOVISION 2013. Η ήρεμη δύναμη
Οι δηλώσεις συμμετοχής στην έκθεση συνεχίζονται. Δείτε τη λίστα που ακολουθεί
 182 • 

4



O YA

 2013

 

1

ON LINE   

 182 • 

O IMAGING - E 

4



O YA

 2013

 

 

2

ON LINE   

O IMAGING - E 

 E  

 

 


 

5-8

2013

 
    

Y





   .....

" #$"#"%!#" $& '%(!) !&**#% ! +,#!  1/2/2013
T       .       PB Weekly             .

• ALBUMAKE. ΕΥΑ ΚΟΝΝΑ - ΜΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Άλμπουμ με πασπαρτού, Ψηφιακά άλμπουμ, Plexiglass mount, Crystal mount, εκτυπώσεις.lab & fine art
www.albumake.com
22940 46931, 6944634003 promo@albumake.com

• ΑΝΑΓΝOΣ - UNIFOT ΑΕ
• ANAJET • AGFA ANAPURNA • STARJET • μηχανήματα και υλικά ψηφιακών εκτυπώσεων • KEEN • EVOLUTION • STEEL TRAK •
κοπτικά • BANNER • MESH • BLOCK OUT • WALLAPAPER • CANVAS • υλικά eco solvet • SEAL • NEOLAM • FM • πλαστικοποιητές
μεγάλου και μεσαίου μεγέθους • KAPA • FOREX • DIBOND • SEAL • NESCHEN • υλικά επικόλλησης και πλαστικοποίησης •
Πλαστικοποιητικές μηχανές και υλικά για ψηφιακά album
Λ. Λαυρίου 228, 15354 Γλυκά Νερά Αττικής, τηλ.: 210 6040024 e-mail: unifot@otenet.gr www.unifot.gr

• ART POINT HANDMADE PHOTO ALBUMS ΔΕΛΗΣΤΕΦΑΝΗ O. - ΒΑΡΔΑΚΤΣΟΓΛΟΥ Σ. Ο.Ε.
Eισαγωγή - Εμπορία & Κατασκευή χειροποίητων άλμπουμ ART POINT, VERKA EXPLORER Θήκες & τσάντες, INNOVA Ιnkjet χαρτιά
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Ο.Τ. 43, 570 22, Τ.Θ. 1319, 570 22 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 508515, 2310 508516,
email: info@artpoint.gr, web: www.artpoint.gr

• ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Α.Ε.
ACCESSORY POWER μπαταρίες, φορτιστές AP αξεσουάρ σκοτεινού θαλάμου & αρχειοθέτ. slides DICAPAC υποβρύχιες θήκες
φωτογραφικών μηχανών FOTOFLEX υλικά minilab εργαστηρίου GIOTTOS τσάντες & θήκες, τρίποδα φωτογραφικά & video, light stand,
προστατευτικά οθόνης ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών PHOTOGRAPHIC SOLUTIONS υλικά καθαρισμού αισθητήρων
ψηφιακών μηχανών & φακών LAMIPACKER μηχ. ψυχρής & θερμής πλαστικοποίησης LUMIQUEST softbox & ανακλαστήρες για φορητά
φλας MARUMI φίλτρα & αξεσ. φωτ. μηχ., τηλεσκόπια, λούπες MEDALIGHT viewers slide, φωτεινές επιφάνειες, Digital φώτα ψυχρού
φωτισμού MICROFLO οικολογικά φίλτρα minilab PHENIX φωτογρ. μηχανές, κυάλια & τηλεσκόπια, φώτα βίντεο POINT τσάντες & θήκες
για φωτ/κές μηχανές & βιντεοκάμερες, θήκες εξοπλισμού, φωτ/κά γιλέκα SLS studio flash, συστ. οροφής, αξεσουάρ studio, φορητά
φλας, φόντα TAMRON φακοί TOWA τηλεσκόπια & μικροσκόπια WF επαγγ. τρίποδα, κεφαλές & μονόποδα, άλμπουμ, κορνίζες,
μεγεθυντικοί φακοί, υλικά καθαρισμού φωτογραφικών μηχανών • Εμφανίσεις, εκτυπώσεις C-41, ψηφιακές εκτυπώσεις σε minilab,
επισκευές φωτ/κών μηχανών και φακών
Εμμ. Μπενάκη 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 3231354-5, 210 3222626, 210 3210000, Fax: 210 3217500
email: sales@giannatos-foto.gr, web: www.giannatos-foto.gr

• CHROMA ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Σ. – ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Λ. Ο.Ε.
ART LEATHER άλμπουμ ΗΕΝΖΟ άλμπουμ, κορνίζες BELLWOOD software για ψηφιακά άλμπουμ GIEMME, SERGIO PEREGO,
DIMENSIONE, CAMBAU κορνίζες. SARA Αναλογικά & ψηφιακά άλμπουμ
Μαρκορά 55, Πλ. Παπαδιαμάντη, 111 41 Άνω Πατήσια, Τηλ.: 210 2112125, Fax: 210 2112129
email: info@chroma.gr, web: www.chroma.gr

• ΔΑΜΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
Άλμπουμ χειροποίητο, άλμπουμ ψηφιακό, κορνίζες
Μαρίας Κιουρί 167 & Σαμουήλ, 188 63 Νέο Ικόνιο - Πέραμα, Τηλ.: 210 4631971, 210 4621793
Fax: 210 4082641, email: damala@damalasbros.gr, web: www.damalasbros.gr

• ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ.& Ι. ΑΕ.
NIKON Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, φακοί, φλας, κιάλια SANDISK κάρτες μνήμης, USB φορητά μέσα αποθήκευσης, MP3 Players
MITSUBISHI Επαγγελματικά συστήματα επεξεργασίας & εκτύπωσης φωτογραφιών, φωτογραφίες πιστοποιητικών, γενικής χρήσης κ.λπ.
VARTA Μπαταρίες αλκαλικές, επαναφορτιζόμενες, ειδικές για όλες τις εφαρμογές CASELOGIC Τσάντες φωτογραφικών μηχανών, video
cameras, laptop, θήκες CDs/DVDs, ILFORD Χαρτιά εκτυπώσεων για inkjet εκτυπωτές, Ασπρόμαυρα φιλμ & χαρτιά REMINGTON
Ηλεκτρικές συσκευές ατομικής φροντίδας & περιποίησης RUSSELL HOBBS Ηλεκτρικές μικρο-συσκευές
Zεφύρου 44, 17564 Π. Φάληρο, Τηλ.: 2109410888, Fax: 2109427058, email: desk@damkalidis.gr, site: www.damkalidis.gr
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• ΔΗΣΙΟΣ ΧΡ. ΑΕ
Fujitsu μπαταρίες αλκαλικές, επαναφορτιζόμενες, λιθίου Renata μπαταρίες Power Sonic επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Multiplex
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για βιντεοκάμερες και φωτογραφικές μηχανές Fujitron επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Saft κυλινδρικές
μπαταρίες Ultralife μπαταρίες λιθίου Litexpress φακοί
Μ. Σπηλαίου 7, 115 22 Αθήνα. Τηλ.: 210 6452865-7 & 210 6410007 www.fujitronbatteries.gr, info@dissios.com

• DIGITAL TV INFO / LIBRA PRESS
Εκδόσεις – Γραφικές Τέχνες Περιοδικό για Satellite, επίγεια, HD & IP TV
Δελβίνου 54, 11363 Αθήνα, Τηλ: 210 8815417 www.digitaltvinfo.gr, info@digitaltvinfo.gr

• DIGITAL WAY
Aputure: ραδιοσυχνότητες Bach & Boss: μπαταρίες, φορτιστές COMMLITE: συστήματα στήριξης GODOX: φωτιστικά
Mettle: studio flash, φωτιστικά, αξεσουάρ TRAVOR: φωτιστικά VISICO: studio flash, φωτιστικά, αξεσουάρ
Σπηλιάδου 4, ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Τηλ.: 2111824050, 2111821210, 2130315149,
www.digitalway.gr digitalway@digitalway.gr
NEA
ΣYMMETOXH

• DRAKOS DIGITAL
Go Pro, Action Cameras
Τροφωνίου 16, 10440 Αθήνα, Τηλ.: 210 8251640, Fax: 210 8813733. e-mail: dimtris@drakos.com.gr www.drakosdigital.gr

NEA
ΣYMMETOXH

• ΕΛΛΗΝΙΚO ΚEΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑΣ
Τσάμη Καρατάσου 15, 117 42 Αθήνα, Τ: 210 9211 750 http://photofestival.gr/ • contact@hcp.gr

• EPSON ATHENS REPRESENTATION OFFICE
EPSON εκτυπωτές, inkjet, plotters, λογισμικό ψηφιακού album, εξαρτήματα προβολής & αξεσουάρ
Εθνικής Αντιστάσεως 57, 152 32 Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 8099499, Fax: 210 8099501, email: info@epson.gr web: www.epson.gr

• E-PHOTOSHOP.GR / SMART TECHNOLOGY
Fototogo
Πλάτωνος 124, 174 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 9536522, Fax: 210 9417110
e-mail: sales@fototogo.gr, www.e-photoshop.gr www.smarttechnology.gr

• EX PAND
PRIMERA αντιγραφικών & εκτυπωτικών συστημάτων οπτικών μέσων αποθήκευσης εκτυπωτές αντιγραφικά συστήματαCD, DVD και
Blu Ray TEAC αντιγραφικών & εκτυπωτικών συστημάτων οπτικών μέσων αποθήκευσης εκτυπωτές αντιγραφικά συστήματα CD, DVD
και Blu Ray ALL PRO SOLUTIONS αντιγραφικών & εκτυπωτικών συστημάτων οπτικών μέσων αποθήκευσης εκτυπωτές αντιγραφικά
συστήματα CD, DVD και Blu Ray VINPOWER αντιγραφικά συστήματα FARGO εκτυπωτές καρτών KODAK Photo Scanning System
Χαλκηδόνος 18, Αθήνα, Τ.Κ. 11527. Τηλ.: 210 6833358 - FAX: 211 8001173, e-mail: info@expand.gr www.expand.gr

• FISHEYE ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΕ
Bilora τσάντες τρίποδα αξεσουάρ Διανομέας: Epson Surelab
Χρ. Σμύρνης 135 & Κεφαλληνίας, 18345 Μοσχάτο Τηλ.: 210 9020664 e-mail: sales@fisheye.gr

• ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο. Ε.
ΙΝΤΕRFIT φλας-φώτα LOWEPRO τσάντες, αξεσουάρ LIQUID IMAGE: υποβρύχιος φωτογραφικός εξοπλισμός, TRAVOR: LED battery
grib, μπαταρίες λιθίου
Δημοσθένους 67, 176 72 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 9515353, Fax: 210 9515733, email: zarofilm@otenet.gr

• GR IPDOMAIN - IΡ Host
Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, Υπηρεσίες data center, CDN, Κατοχυρώσεις domain name, Φιλοξενία ιστοσελίδων
Τερψιθέας 18, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ 12351, Τηλ: +30.2105445900, Fax: +30.2105610727, email: info@iphost.gr, www.iphost.gr

• HAMA DISTRIBUTION E.Π.Ε.
HAMA Καλώδια και οργανωτές καλωδίων. Αξεσουάρ για Τηλεοράσεις, Επιτοίχιες Βάσεις Τηλεοράσεων (CRT, LCD, TFT, LED), Έπιπλα,
Καθαριστικά, Δορυφορικά αξεσουάρ, Εσωτερικές / Εξωτερικές κεραίες, Ενισχυτές σήματος. Θήκες και Αξεσουάρ για Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές / Φωτογραφικές Μηχανές και Bιντεοκάμερες / Κινητά Τηλέφωνα / MP3 Players / GPS / Κονσόλες Βιντεοπαιχνιδιών.
Αξεσουάρ Αυτοκινήτου. Ψηφιακές κορνίζες, Κορνίζες, Άλμπουμ, Επιτοίχιες Βάσεις για Ηχεία, Επιτραπέζιοι Μετεωρολογικοί Σταθμοί,
Θερμόμετρα, Πολύπριζα, Φακοί AHA Θήκες και τσάντες μεταφοράς για: Κινητά τηλέφωνα, Φωτογραφικές μηχανές, Φορητούς
υπολογιστές, Mp3 Players, USB sticks, Φορητούς σκληρούς δίσκους. XAVAX Λάμπες οικονομίας, Ζυγαριές, Σακούλες για ηλεκτρικές
σκούπες, Αξεσουάρ για τον καφέ και την καφετιέρα LEXAR Κάρτες Μνήμης, USB Sticks, Card Readers.\
Χαρίτων 33, 175 64 Π. Φάληρο, Tηλ. / Fax: 2109410206, e-mail: desk@hama-distribution.gr, maria.delli@hama-distribution.gr
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ΑΘΗΝΑ: Φιλιάτη, 194 00 Κορωπί Τηλ (+30) 210 2406962 fax (+30) 210 3606578
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ.Θ, 570 22 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ (+30) 2310 570531 fax (+30) 2310 570562
www.octapus.com.gr info@octapus.com.gr
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• HAPPY BOX AE
Ψηφιακά και κλασικά φωτογραφικά άλμπουμ, Εκτυπώσεις
Κύθνου 2, 18541 Περιστέρι, Τηλ.: 210 4819600, Fax: 210 4819614. www.happybox.gr info@happybox.gr

• HELLENIC PHOTO FRAME - ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧ.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΡΝΙΖΑΣ
Αγ. Αθανασίου 16, 480 60 Πάργα Πρεβέζης, Τηλ.: 26840 32421, Fax: 26840 31703, email: gatsias@otenet.gr, www.gatsiasart.gr

• ΗΕΧΑΤΕΑΜ - GIATRAKOS
VULCAN MULTICOPTERS τηλεχειριζόμενα συστήματα αεροφωτογράφισης και βιντεοσκόπησης
Λεωφόρος Δημοκρατίας 83, 187 55 Κερατσίνι, Τηλ. 210 4002220, www.hexateam.gr www.facebook.com/Hexateam info@hexateam.gr

• ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε.
NCL album (Ιαπων. ), GOLDBUCH album (Γερμανίας), BIELLE Ιταλίας, DIVINE MOMENTS χειροποίητα άλμπουμ, E-BOX θήκες CD/DVD
και ψηφιακών μέσων, WWF άλμπουμ, κορνίζες, επιτραπέζια παιχνίδια
Δημ. Μουτσοπούλου 115, 185 41 Καμίνια, Τηλ.: 210 4209583, Fax: 210 4207844
email: info@theobros.gr, www.theobros.gr, www.facebook.com/afoitheodorou

• ΘΕΟΧΑΡΗ Κ. ΑΦΟΙ Ο. Ε.
ALPHA φύλλα & συστήματα αρχειοθέτησης BANDINELLI ψηφιακά άλμπουμ BVA μηχανισμός αυτόματης επικόλλησης
φωτ/φιών, είδη σκοτεινού θαλάμου CIEFFE, HOFMANN, FERLASTER, SCHLEIZER άλμπουμ DΕCOR-DΕCOR κορνίζες
KENRO, ZETA, ROAMAN συστήματα αρχειοθέτησης, αξεσουάρ MATIN, LERO είδη σκοτεινού θαλάμου ROAMAN πασπαρτού
Ορέστου 32, 118 53 Κ. Πετράλωνα, Τηλ.: 210 3463574, Fax: 210 3463575, email: theobros@acci.gr

• IKAROS MEDIA PACKAGING
Cd, Dvd, Blu Ray special packaging, Deluxe Packaging, Θήκες Dvd γάμου βάπτισης, ειδικές κατασκευές για Cd, Dvd, Blu Ray
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 77, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 6857031
www.ikmediapack.gr e.mail: dimitris.fytas@ikmediapack.gr

• IKONA LAB
• Ψηφιακά άλμπουμ • εκτυπώσεις • μεγεθύνσεις • και όλες οι υπηρεσίες φωτογραφικού εργαστηρίου
Λαέρτου 22, Ζώνη Καινοτομίας, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. 6030
Αθήνα: 210 5622700, Θεσσαλονίκη: 2310 383169, support@myikona.gr www.myikona.gr

• ΙNTERSYS A. E.
OLYMPUS ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές TOSHIBA συστήματα εικόνας και ήχου PIONEER DVD recorders / players, πολυμέσα, Hi-Fi,
Home Entertainment Systems, profess TomTom προϊόντα πλοήγησης IDAPT φορτιστές
CANON (Αποκλειστική διανομή) φωτ. μηχανές & βιντεοκάμερες, φωτοαντιγραφικά ψηφ. & έγχρ. τηλεομοιοτυπία fax, πολυμηχήματα,
σαρωτές, εκτυπωτές, μικροφίλμ & συστ/τα διαχ. εικόνας, προβολείς, αριθμ/νές, ηλεκτρ. ατζέντες, plotters, φλας και περιφερειακά H/Y
Θέση Ντοροβάτεζα, 190 93 Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Τηλ.: 210 9554270-2, Fax: 210 9554373,
email: intersys@intersys.gr www.intersys.gr
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών - Γραφεία: 19o χλμ. Λεωφ. Αθηνών - Μαρκόπουλου, 190 02 , Παιανία
Τηλ. Κέντρο: 210 9554000 Fax: 210 4815194 , 210 4816640

• ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε. Ε.
CHAMPION: χημικά TECCO χαρτιά plotter TECHNOTAPE: αναλώσημα mini lab PROMAX; photobook TURA φωτογραφικό χαρτί
HP φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες Διανομές προίόντων KODAK, FUJIFILM, EPSON, VERBATIM, TDK, TOSHIBA
Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977 email: kabanaos@hol.gr

• ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΗΒΩΝ (ΚΕΨΥΕ)
Τομέας φωτογραφίας.
Βασ. Γεωργίου 43, 152 32, Χαλάνδρι, Τηλ: 210 6855289, 210 6855290, Fax: 210 6855289 kepsye@yahoo.gr

• ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Α. & Κ. Ο.Ε.
Εισαγωγές & εμπόριο κορνιζών
Κλεοβούλου 5, 145 74 Ροδόπολη Αττικής, Τηλ: 210 6210376, Fax: 210 8150044, e-mail: info@corniza.gr, www.corniza.gr
NEA
ΣYMMETOXH

• ΛEΣΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Φωτογραφική ομάδα
http://polis.cwahi.net/ e-mail : ckanakis@gmail.com.
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• ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.
Μηχανήματα, και αναλώσιμα για ψηφιακές εκτυπώσεις, επιγραφές, laser, CNC router, υλικά θερμομεταφοράς, μεταλλικά εξαρτήματα
Δημοφώντος 157-159, 11852 Αθήνα, τηλ: 2103417280-2, fax: 2103417283
www.baxevanidis.gr info@baxevanidis.gr

• MAY Printways Ltd
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΜΠΟΥΜ και άλλων υπηρεσιών
Λεωφόρος Λεμεσού 144, 2012 Λευκωσία Κύπρος, Τηλ.: 0035722312210, Fax : 0035722314795 email: info@printways.com.cy

• MC MANIOS - CINE VIDEO EQUIPMENT CENTER
AMABILIA, θήκες, CANON, φακοί για βίντεο και κάμερες, CARTONI, συστήματα στήριξης CHROSZIEL, συστήματα στήριξης CHIMERA,
φωτισμός DEDOLIGHT, φωτιστικά EASYRIG, συστήματα στήριξης EWA MARINE, υδατοστεγείς θήκες IKAN, συστήματα στήριξης,
μόνιτορς κ.α., KATA BAGS, τσάντες KINO FLO, φωτιστικά LOWEL, φωτιστικά MILLER, τρίποδα συστήματα στήριξης P+S, βάσεις
συστήματα στήριξης PAG, μπαταρίες φορτιστές ROSCO, φίλτρα SCHNEIDER, φακοί STEADICAM, συστήματα στήριξης TIFFEN, φίλτρα
TRANSVIDEO, ασύρματα συστήματα ZACUTO, συστήματα στήριξης ROSCO, ζελατίνες
Αραχναίου 12-14, 115 22 Πολύγωνο - Αθήνα, Τηλ.: 210 6452995-6, Fax: 210 6452997,
e-mail: ιnfo@mcmanios.gr, www.mcmanios.gr, www.facebook.com/pages/M-C-Manios/162177880496448

• MERKOURI
Παραγωγή αναλογικού & ψηφιακού άλμπουμ
Αν. Ρωμυλίας 11, 544 54 Τούμπα Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 948767, Fax: 2310 948767, email: raoulmerk@yahoo.gr

• MY ALBUM
• Digital Albums • Matted Albums • κουτιά, τσάντες κτλ.
Αιγαίου 23, 551 34 Καλαμαριά, Τηλ.: 2310 384291, info@myalbums.gr www.myalbums.gr

• MYIKONA
• Photobook • ημερολόγια • προσκλητήρια γάμου, βάπτισης • βιβλία ευχών • υπογραφικές υπηρεσίες
Λαέρτου 22, Ζώνη Καινοτομίας, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. 6030
Αθήνα: 210 5622700, Θεσσαλονίκη: 2310 383169 info@myikona.gr www.myikona.gr

• PAPERS Α.Ε.
HAHNEMUEHLE φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης CANSON φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης ILFORD
φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης MOAB φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης POLAROID φωτογραφικές μηχανές,
εκτυπωτές ONA Bags τσάντες STENOFLEX pinhole cameres DEREL-IQ κεραμικές κούπες PHOTOTEX αυτοκόλλητα υφάσματα LUMI
INKS Representative in Greece ειδικές εκτυπώσεις, Διανομή προϊόντων EPSON
Σπάρτης 13, 564 30 Σταυρούπολη Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 968527, Fax: 2310 208013, email: info@papers.gr, www.papers.gr

• PHOTOFLEX STUDIO - Ιωάννου Δημήτριος & Σια Ο.Ε.
JORGENSEN Albums of Australia, άλμπουμ
Αμφιτρίτης 7, 175 61 Παλαιό Φάληρο, Τηλ: 210 9814438, Fax: 210 9851491 email: info@photoflex.gr

• PHOTOSHOP DIGITAL
Εμπορία & κατασκευή Ψηφιακών άλμπουμ DOMINICO PIEPOLI, PROLAB - SPAIN, INOBILI, OFFICINA LIBRIS
Βιομηχανική περιοχή Λαμίας 35100, Τηλ.: 22310 68061-2, e-mail: psd2@otenet.gr, www.photoshopdigital.gr

• PHOTOZONE
LIGHTCRAFT φίλτρα HOYA, Φίλτρα TOKINA φακούς NISSIN φλας SAMYANG Φακούς-φίλτρα ΒENRO Tρίποδα-DSLR RIG-τσάντες
LENSPEN καθαριστικά AEE Magicam, Action cameras Meike, Βattery grips
Αμισσού 55, 171 24 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210 988427 Fax: 210 9011602 e-mail: info@photozone.gr, www.photozone.gr

• PROLAB
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΨΗΦΙΑΚA ALBUMS, ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ALBUMS, Finishing, Exclusive προτάσεις
Film & ψηφιοποίηση, Πρόγραμμα Photodeals για φωτογράφους.
Σόλωνος 48, 56431 Σταυρούπολη Θεσ/νίκης, Τηλ: 2310600508 - 2310588420, Fax: 2310587205, e-mail: ιnfo@prolab.gr, www.prolab.gr

• PWS
• Φωτογραφική κοινότητα • φωτογραφικά σεμινάρια • επαγγελματικός εξοπλισμός www.photoweddingstories.com info@pws.gr

• RENT PHOTO VIDEO
Ενοικιάσεις φωτογραφικού εξοπλισμού και βίντεο
Β. Λάσκου 12 & Αστερόπης, 11633 Αθήνα, 211 7101105, info@rentphotovideo.gr www.rentphotovideo.gr
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Η AMS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στον χώρο των εκθέσεων – συνεδρίων και
επικοινωνιακών events στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας την μελέτη, οργάνωση
και υλοποίηση κάθε εκδήλωσης που αφορά την προβολή προϊόντων, υπηρεσιών και πολιτιστικών
γεγονότων. Συνημμένα θα βρείτε δείγματα της δουλειάς μας από τις προηγούμενες PHOTOVISION.
Για περισσότερες πληροφορίες www.amsfairs.gr.
Είμαστε στη διάθεσή σας.
AMS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕ
Τηλ. 210. 2754938, 9, Fax. 210. 2754947, e-mail: amsfairs@otenet.gr, Kallikratis@amsfairs.gr
Καλλικράτης Μανιάτης
Αρχιτέκτων
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• ΣΕΦΝΗ
Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Νομού Ηρακλείου
http://www.sefni.gr/

• ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
BRAUN μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ, REFLECTA οθόνες, σκάνερ, light stand, SILICON POWER κάρτες μνήμης, F&V φωτιστικά led,
VECT φωτιστικά LED XAMBO επαγγελματικός εξοπλισμός στούντιο, EASY HOOD βάσεις φωτιστικών αξεσουάρ, AMARAN φωτιστικά LED
Παπαδιαμάντη 11, 111 41 Ά. Πατήσια, τηλ: 210 2236690 fax: 210 2236698, e-mail: videopho@otenet.gr, www.videophot.gr
NEA
ΣYMMETOXH

• SONY EUROPE LTD, d.t. SONY HELLAS
SONY ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, ψηφιακές κορνίζες, αξεσουάρ
B. Σοφίας 1, 151 24 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6782000 Fax: 2106782001
www.sony.gr cic-greece@eu.sony.com

NEA
ΣYMMETOXH

• ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ Γ. & Ρ. ΟΕ
ON LINE ΧΟΝΔΡΙΚΉ: eshop.spondilidis.gr PANODIA, άλμπουμ, κορνίζες ERNO, κορνίζες LA VITA, χειροποίητα άλμπουμ, ευχολόγια
Κωστή Παλαμά 9, 54630 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 239350, Fax: 2310552450 www.spondilidis.gr info@spondilidis.gr

• ΣΤΑΜΟΣ A.E.
DNP Επαγγελματικά Συστήματα Εκτύπωσης και Αναλώσιμα FIT Engineering Φωτογραφικά Κιόσκια VARIZOOM συστήματα Στήριξης
και Σταθεροποίησης καμερών SWIT μπαταρίες και φωτισμός καμερών GLIDETRACK συστήματα γραμμικής κίνησης καμερών
ROTOLIGHT LED σύστημα φωτισμού βιντεοκάμερας FOTODIOX LED σύστημα φωτισμού βιντεοκάμερας FANCIER Τσάντες
μεταφοράς και τρίποδα για επαγγελματικές κάμερες ADATA Κάρτες μνήμης, USB Sticks PRODISC Οπτικοί δίσκοι CD-DVD WXD θήκες
για φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες WINBEL ακουστικά SILVER JAPAN Φορητός ήχος και εικόνα HALLOA Αξεσουάρ
καθαρισμού για συσκευές ήχου και εικόνας ΔΙΑΝΟΜΗ: προϊοντων SONY Επαγγελματικές Κάμερες και Αξεσουάρ, Επαγγελματικές
Φωτογραφικές Μηχανές Σύστημα alpha, Οπτικοί δίσκοι, Κάρτες Μνήμης, Μπαταρίες, Κασέτες, Ακουστικά
Λασκαράτου 11Α, 542 50 Πυλαία Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 942000, email: stamos@otenet.gr, www.stamos.com.gr

• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κολοκοτρώνη 135, 18536 Πειραιάς
Τηλ.: 210 4415868 Fax: 210 4111925 http://sifopi.blogspot.gr/

• TECHBLOG.GR
Φιλοστράτου 4, 175.63 - Π. Φάληρο. Τηλ: 211.7106.493, FAX: 211.7106.493, info@techblog.gr www.techblog.gr

• TECHNIO AE
PENTAX φωτογραφικές μηχανές, ELINCHROM studio flash, PHASE ONE φωτογραφικές μηχανές, ψηφιακές πλάτες, NODAL NINJA
συστήματα στήριξης αξεσουάρ, COKIN φίλτρα, PHOTOFLEX εξοπλισμός στούντιο, VANGUARD τσάντες αξεσουάρ
Κομνηνών 24, 54624 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 271 003, Fax: 2310 271 670, Έκθεση προϊόντων: Ρεγγίνα Κούνιο, Αμερικής 10, Αθήνα,
Τηλ: 210 9567810, e-mail: technio.sales@kouniogroup.com. info@kouniogroup.com, www.technio.gr

Στιγμιότυπα από την PHOTOVISION 2011
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• ΤΡΙΓΩΝΟ ΟΕ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ A. & K.
Καθετοποιημένη παραγωγή κορνιζών, πλήρες διαστασολόγιο
3o χλμ. Κατερίνης – Ν. Εφέσσου. 60100 Κατερίνη, Τηλ.: 23510 39950, Fax: 23510 39960, e-mail: info@trigono.gr, www.trigono.gr
NEA
ΣYMMETOXH

• ΦΩΤΟΑΚΤΙΣ
Σύλλογος επαγγελματιών φωτογράφων Ηλίας
Τηλ. 26210 25880, fotaktis@yahoo.gr

• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ
• Εκδόσεις • Σεμινάρια • Διοργανώσεις • Εκθέσεις
Ναυμαχίας Έλλης 4, 546 25 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 638447, www.photoeidolo.gr
NEA
ΣYMMETOXH

• ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΑΛΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
AURORA studio flash ACE studio flash, προβολείς MY SLAVE ραδιοσυχνότητες GEMSTAR, φωτιστικά για video FOMA α/μ
χαρτιά, φωτογραφικές μηχανές, τσάντες, μπαταρίες φωτιστικών KAPAFIX, πλαστικοποιήσεις
ΠΛ. ΔΑΒΑΚΗ 297, Αιγάλεω Τηλ: 210 5710716 http://www.palmosshop.gr/ info@palmosshop.gr

• ΦΩΤΟ ΦΛΑΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ
• Ειδικές ανεξίτηλες εκτυπώσεις σε πορσελάνη, γρανίτη, plexy glass, ξύλο, ύφασμα κ.α. • Τρισδιάστατη εκτύπωση σε γυαλί •
Αναλώσιμα
Θ. Χατζήκου 14, 56122 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310720062 fax: 2310726352 Εργαστήριο: Προέκταση Γαννιτσών 155, 54628 Θεσσαλονίκη,
τηλ.: 2310729462 fax: 2310552052 e-mail: flas@otenet.gr www.xaraxeis.gr

• ΧΑΡΤΟΘΕΤΗΜΑ BOX CONCEPT
• Photo Albums, • dvd cases • Χειροποίητα boxes
Πρόκλου 10, 11635 Αθήνα, τηλ.: 210 7016610, e-mail: info@hartothetima.gr, www.hartothetima.gr

• ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ - ΒΑΪΝΒΟΥΡΜ ΜΑΡΙΟΣ
Εργαστήριο επεξεργασίας εικόνας, εκτυπώσεις, εμφανίσεις, επικολλήσεις, πλαστικοποιήσεις, ψηφιοποίηση.
Κόνιαρη 60, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: 210 6469432 & 210 6453230, e-mail: info@tipoma.gr, www.tipoma.gr, ww.facebook.com/tipoma

... και έπεται συνέχεια!
Δείτε την προηγούμενη διοργάνωση της PHOTOVISION 2011, κάνοντας κλικ εδώ!

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

OΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΟΔΙΚO ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485
www.photovision.gr, e-mail: photovision@photo.gr

 182 • 

4



O YA

 2013

 

13

ON LINE   

O IMAGING - E 

 

#K&)<&

photographos.mag

N #J )&)<& -

F&+(=#< !) $#<$#)
21x28.indd 1

 182 • 

18/1/2013 4:44:15 

4



O YA

 2013

 

14

ON LINE   

O IMAGING - E 

 

 #$Q  #K'*')

PHOTOVISION 2013.  ’
;< ,    & 6   6 
    3 6 

 ;    imaging ;   

Πιστοί στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας με ζωντανές απόψεις από ανθρώπους με εμπειρία και γνώση για το imaging, αυτή τη φορά κινηθήκαμε
στο χώρο της φωτογραφικής εκπαίδευσης, αναζητώντας την αντικειμενική τους κριτική για την επικείμενη Photovision και προτάσεις για
ενδεχόμενη βελτίωση.
Οι ερωτήσεις που θέσαμε:
· Μια έκθεση σαν τη Photovision διαδραματίζει κάποιο ρόλο στη φωτογραφική εκπαίδευση;
· Έχετε προγραμματίσει ή ενθαρρύνει επίσκευψη των σπουδαστών της σχολής σας στην έκθεση;
· Μπορείτε να ξεχωρίσετε τα θετικά και αρνητικά σημεία;
· Πιστεύετε ότι η έκθεση επιδέχεται βελτιώσεις και ποιες;
ΕΡΕΥΝΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΛΤΗ

LEICA Academy
>  ;  
Η Photovision παίζει μεγάλο
ρόλο στην ενημέρωση των
φωτογράφων για τις νέες
τεχνολογικές εξελίξεις. Όσον
αφορά την εκπαίδευση, πιστεύω
ότι καμία εμπορική έκθεση δεν
μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο
στην φωτογραφική εκπαίδευση.
Το μόνο που γίνεται στις
εμπορικές εκθέσεις είναι κάποια
workshops με απώτερο σκοπό την
προώθηση του εξοπλισμού και
παρουσιάσεις φωτογράφων με
σκοπό το marketing.
Η φωτογραφική εκπαίδευση είναι
πιο σύνθετη και οργανωμένη
διαδικασία που απαιτεί
σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Η επίσκεψη των σπουδαστών
φωτογραφίας σε αυτού του είδους
τις εκθέσεις, είναι απαραίτητη,
ώστε να ενημερωθούν για τις νέες
τεχνολογικές εξελίξεις,
αλλά και για την διαπροσωπική
τους επικοινωνία με
αντιπροσώπους εταιρειών.
Αρνητικά σημεία δεν έχω
εντοπίσει. Αυτό που μπορώ να
πω είναι ότι παρά το περιορισμένο
μέγεθος της ελληνικής αγοράς,
η ποιότητα της είναι πολύ καλή.
Ο μεγαλύτερος εχθρός του καλού
είναι το καλύτερο.
Έτσι, οποιαδήποτε βελτίωση
επιφέρουν οι διοργανωτές, θα
είναι καλοδεχούμενη.
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Μια τέτοια εκδήλωση είναι καθοριστικής σημασίας για τους
ασχολούμενους με την φωτογραφία εν γένει. Δηλαδή μιλάμε
για ερασιτέχνες, χομπίστες και επαγγελματίες. Ειδικά σε μία
χώρα όπως η Ελλάδα, όπου παρατηρείται φοβερή πενία και
έλλειψη δυνατοτήτων πρόσληψης πληροφοριών, με έλλειψη
σχετικών εκδηλώσεων, έλλειψη φωτογραφικών μουσείων
κλπ. Αυτή η εκδήλωση μας δίνει μια δυνατότητα να έχουμε
άμεση επαφή με την τρέχουσα αγορά. Αυτό, νομίζω ότι είναι
το οφθαλμοφανές αλλά και πολύ σημαντικό. Η ενημέρωση
πάνω στην σύγχρονη πληροφορία και τεχνολογία είναι
στοιχείο πολύ σημαντικό ιδιαίτερα για τους σπουδαστές.
Θεωρώ δηλαδή ότι είναι απαραίτητο, θα μπορούσα να πω
επιβεβλημένο, για έναν σπουδαστή φωτογραφίας, ασχέτως
επιπέδου, διετούς ή τριετούς φοιτήσεως κλπ, να επισκεφτεί και
να επικοινωνήσει και όχι μόνο μία φορά, αλλά να πάει, και να
δει, και να ενημερωθεί για τα καινούρια επιτεύγματα αιχμής.
Δε μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι που θα ήθελα να αλλάξει.
Εκείνο που θα ήθελα, όπως γινόταν και κατά περιόδους στο
παρελθόν, να υπήρχαν και κάποια περισσότερο διαδραστικά
θέματα. Δηλ. κάποιες παράπλευρες εκδηλώσεις και διαλέξεις
που ολοκληρώνουν τον κύκλο των σεμιναρίων. Θυμάμαι,
ότι πριν από κάποια χρόνια είχα συμμετάσχει και εγώ σε ένα
πάνελ για το φωτορεπορτάζ, για την φωτογραφία πολέμου,
ή με παρουσιάσεις ξένων ομιλητών που είχαν έρθει και είχαν
δώσει διαλέξεις. Οπότε με αυτό ολοκληρώνεται ο κύκλος.
Όχι μόνο τεχνολογία αλλά και θεωρία! Δε μπορώ να σκεφτώ
και να απαριθμήσω ακριβώς τα θετικά ή αρνητικά. Θετικά
στοιχεία είναι όλα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα. Η έκθεση
ως ένα βαθμό, αναπληρώνει το κενό πολλών πραγμάτων
που θα μπορούσαν να γίνουν από ιδρύματα ή φορείς και
παρόλα αυτά δεν υλοποιούνται οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες.
Δεύτερο, αναφέρομαι στον ενημερωτικό χαρακτήρα, μέσω
των παράλληλων εκδηλώσεων και οπωσδήποτε τον βασικό
άξονα που είναι η ενημέρωση όλων, συμπεριλαμβανομένων

των νέων φωτογράφων πάνω στα νέα προϊόντα και τεχνολογίες.
Αρνητικά δε νομίζω ότι διαπίστωσα. Ίσως μερικές φορές είναι πάρα
πολύς ο κόσμος και αυτό δεν είναι αρνητικό, αλλά οπωσδήποτε ένα
μη αποτρεπτό αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος. Δε βλέπω κάτι αρνητικό
δηλαδή. Τώρα αν ένα περίπτερο δεν είναι αισθητικά σωστά στημένο,
αυτό δεν αποτελεί ευθύνη της έκθεσης.

NEW SCHOOL ATHENS D3 -3 
Η Photovision είναι σημαντική έκθεση που επιτρέπει στους φοιτητές μας να είναι
σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας. Υπό αυτήν την
έννοια έχει κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση διότι οι νέοι επαγγελματίες οφείλουν
να γνωρίζουν τις δυνατότητες που τους προσφέρονται τόσο στην λήψη, στην
εκτύπωση και την επεξεργασία φωτογραφίας μέσω και των παρουσιάσεων τον
προϊόντων από τους κατασκευαστές. Ναι ενθαρρύνουμε την επίσκεψη στην έκθεση.
Το θετικό σημείο είναι η ευρεία παρουσία κατασκευαστών. Δεν υπάρχουν κάποια
αρνητικά. Σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι από την έκθεση.
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Πιθανώς μία κλαδική έκθεση σαν την Photovision
να παίζει ρόλο προβάλλοντας τη δουλειά των
εργαστηρίων αλλά όχι στη φωτογραφική εκπαίδευση.
Εμείς είχαμε συμμετάσχει κιόλας πριν από δύο χρόνια
με περίπτερο. Το θετικό με την Photovision είναι ότι
γίνεται μια τέτοια έκθεση ένα μεγάλο φωτογραφικό
γεγονός και αυτό είναι το σημαντικότερο. Το αρνητικό,
και από προσωπική εμπειρία το αναφέρω, είναι
η υπερβολική έκταση που παίρνει η συμμετοχή
εταιριών με κορνίζες και άλμπουμ, κατανοητό
ίσως από εμπορικής πλευράς. Επίσης εμένα αυτό
που με κουράζει στην έκθεση είναι τα πάρα πολλά
μικρά περίπτερα. Δηλαδή θα προτιμούσα λιγότερα
περίπτερα για να μπορέσω να δώσω καθαρό χρόνο σε
καθένα από αυτά. Γενικότερα πραγματικά πιστεύω ότι
η έκθεση ήταν άρτια πριν από δύο χρόνια. Αρνητικό
σημείο βέβαια στάθηκε η απουσία της Canon και
το ακούγαμε από πολύ κόσμο μέσα στην έκθεση.
Τέλος, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό οι δημιουργικές
εκθέσεις να μην τοποθετούνται στο τέλος γιατί ο
κόσμος έρχεται κουρασμένος και προσπερνάει.
Εμείς δεν είχαμε περισσότερους από 500 επισκέπτες
και ήμασταν σε πολύ καλό σημείο, απέναντι από
το μπαρ, με έκθεση 60 φωτογραφιών. Μάλιστα
ήμασταν το πρώτο περίπτερο δημιουργικής ομάδας.
Φανταστείτε τα τελευταία! Καλό είναι αν υπάρχει
η δυνατότητα να σκεφθούν οι διοργανωτές κάποια
άλλη διάταξη του χώρου.

ESP

    

Πράγματι υπάρχει ένας ρόλος της έκθεσης στην εκπαίδευση, στο
ευρύτερο πλαίσιο της ενημέρωσης πάνω στις τεχνολογικές εξελίξεις
του μέσου και λόγω των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται. Λόγω
απόστασης της δικής μας σχολής που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη,
η οργανωμένη επίσκεψη είναι δύσκολη, αλλά ενθαρρύνουμε τους
σπουδαστές μας αν μπορούν να περάσουν από τη Photovision.
Στα θετικά της έκθεσης, συγκαταλέγω την ενημέρωση πάνω στις
τελευταίες εξελίξεις της φωτογραφικής τεχνολογίας και την δικτύωση
με ανθρώπους του φωτογραφικού επαγγέλματος. Δεν εντοπίζω κάτι
αρνητικό καθώς είναι από τις λίγες πλέον σημαντικές διοργανώσεις του
κλάδου. Θα πρότεινα κάτι στο επίπεδο της ενημέρωσης των επισκεπτών
σχετικά με στις δυνατότητες φωτογραφικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
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Digital compact
Σε κρίσιμη καμπή
Αναλύοντας προσεκτικά τις παρουσιάσεις
νέων μηχανών σε πρόσφατες εκθέσεις,
αρχικά στη Photokina και μετέπειτα
στην CES και την ιαπωνική CP+ που
πραγματοποιείται από 31 Ιανουαρίου ως
2 Φεβρουαρίου 2013 στη Υοkohama,
παρατηρούμε συγκεκριμένες τάσεις.
Όπως είχε προβλέψει η GfK στην ημερίδα
ανάλυσης της αγοράς Imaging τον
περασμένο Σεπτέμβρη στην Κολωνία,
οι απλές digital compact υποχωρούν
θεαματικά.

Ο

ι μόνες που έχουν αυξητική τάση
είναι οι superzoom διακρινόμενες σε
δύο κατηγορίες ως 10x και 10x-30x καθώς
και οι ruggerized. Με άλλα λόγια για να
επιβιώσει ο τομέας των compact αναζητά
τον εμπλουτισμό με νέα χαρακτηριστικά
όπως μεγάλη ως ...υπερβολική γκάμα
εστιακών αποστάσεων ή ενισχυμένη
αδιάβροχη κατασκευή για καταδύσεις
και extreme sports ή τέλος, κορυφαία
ποιότητα και εξαιρετικά φωτεινούς φακούς
για την ειδική κατηγορία των compact
γοήτρου.
Δείτε τα νέα μοντέλα που μόλις
εμφανίστηκαν στις φετινές εκθέσεις CES
και CP+ και θα καταλάβετε. Οι στατιστικές
είναι ξεκάθαρες: από 88 νέες compact του
2013 οι 42 είναι superzoom με φακό 10x
ή μεγαλύτερο. Ο φόβος των smartphones
κάνει τους κατασκευαστές να ζητούν
από τους σχεδιαστές να ενσωματώσουν
και να προβάλουν το πιο “εμφανές”
χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τις
compact από τα κινητά. Το μεγάλο φακό
zoom που για αντικειμενικούς λόγους
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δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε κινητά χωρίς να πολλαπλασιάσει το βάρος, την τεχνική
πολυπλοκότητα και την εμφάνιση. Για τον ίδιο λόγο σημειώνουν άνθηση οι αδιάβροχες
μηχανές αφού μετρημένα στα δάκτυλα του ενός χεριού είναι τα waterproof κινητά.
Το προχωρημένο The Verge [το online αντίστοιχο του Wired] σε τρέχον άρθρο, εξετάζει
το φαινόμενο της μαζικής προσθήκης δυνατότητας WiFi σε ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές. Ο συντάκτης Sam Byford, επισημαίνει αρχικά ότι το Imaging αποτελεί μια από
τις λίγες “κλειστές” βιομηχανίες όπου κυριαρχούν ακόμη οι Γιαπωνέζοι σε αντίθεση με
το ΙΤ hardware και το mobile. Όμως το oιονεί “μονοπώλιο” Canon και Nikon τίθεται
υπό αμφισβήτηση από την υπεροχή των κινητών στην δαπάνη για καταναλωτικά
ηλεκτρονικά. Ναι μεν οι μεγάλοι κατασκευαστές αρχίζουν να αφομοιώνουν το WiFi στις
compact.

 2013

T chart  GfK  



      smartphones  digital compact
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Kι όμως τα σχόλια διαιωνίζονται ότι η ευχρηστία του
WiFi στις compact έχει μείνει πολύ πίσω, θαμμένη σε
δύσχρηστα μενού και εργονομικές αποτυχίες.
Ο αρθρογράφος είναι λίαν επικριτικός. Πιστεύει
ότι οι compact έχουν ήδη πεθάνει αφού όποιος
έχει ακριβό smartphone δεν δικαιολογεί την
αγορά κάποιας μικρής φωτ. μηχανής παρά τη
διαφορά απόδοσης. Εκτός αν η υπεροχή είναι τόσο
εξώφθαλμη όπως στην περίπτωση της Sony RX 100
με τον αισθητήρα 1in. και τα 20 Μegapixel.
To πρόβλημα της περιθωριοποίησης των φωτ.
μηχανών, θα ενταθεί από τεχνολογίες όπως
της Nokia PureView 808 που άφησε τον κόσμο
κατάπληκτο με το μεγάλο αισθητήρα 41Μegapixel.
Άσχετα αν το θνησιγενές Symbian (Βelle) δεν άφησε
περιθώρια για εμπορική επιτυχία. Όλοι τρομάζουν
στην ιδέα τι θα συνέβαινε αν το ίδιο τηλέφωνο
φορούσε Android...
Αν τώρα οι μηχανές mirrorless (CSC) αντιπροσωπεύουν πράγματι το μέλλον στο φωτογραφικό
εξοπλισμό γιατί οι κατασκευαστές δεν τις κάνουν πιο
πρωτοποριακές, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις
ενός κοινού που έχει εθιστεί στη φιλοσοφία των
smartphones;
Aκόμη και η Galaxy Camera δεν έφερε την
επανάσταση που όλοι περίμεναν. Αντίθετα,
επικρίθηκε για τη μέτρια ποιότητα εικόνας και την
μεγάλη ομοιότητα με τα smartphone αλλά και την
απουσία λειτουργίας τηλεφώνου. Μπορούμε να τη
θεωρήσουμε ως mini tablet με τεράστιο 21x φακό.
Αν τώρα η Sony με όλη της την τεχνογνωσία στα
κινητά και την εμπλοκή της στο Android μέσω των
tablets όπως το S1, δεν έχει καταφέρει να βγάλει μια
ακόμη καλύτερη πρόταση από τη Galaxy Camera,
σίγουρα κάτι δεν πάει καλά στην αυτοκρατορία του
Κazuo Hirai, γράφει με νόημα το The Verge.
Οπότε που μας αφήνουν όλα αυτά; Σε πολλά
κρίσιμα ερωτηματικά. Θα ενοποιηθεί το hardware
φωτογραφίας και mobile; Θα έχουν όλες οι φωτ.
μηχανές ανεξαιρέτως ανοιχτά λειτουργικά και apps;
Θα είναι όλες συνεχώς συνδεδεμένες με το Internet;
Oι τάσεις είναι εδώ, και οι απαντήσεις δεν χρειάζονται
προφητείες αλλά ρεαλισμό.
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Ο Κazuo Hirai με το PSP - την πιο πετυχημένη φορητή παιγνιδομηχανή όλων των
εποχών. Που είναι η αντίστοιχη φουτουριστική φωτογραφική compact που θα
γράψει ιστορία;

Η Nikon S8ooc που έκανε την πρεμιέρα της στη Photokina τρέχει λογισμικό
Android. Όμως η ανταπόκριση των καταναλωτών ήταν χλιαρή.

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Μάθημα: Προσθήκη υφής καπνού

Δείτε εδώ ένα παράδειγμα
επεξεργασίας και βρείτε
περισσότερα... στο τεύχος!

Κυκλοφορεί στα περίπτερα
     1 6 2 • 1 8 2 • 3 
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Blackberry
%    >  ;  pop star      ;
Προφανώς μόνον το τμήμα marketing
της Blackberry, αφού αποφάσισε μαζί
με το Blackberry 10 να ανακοινώσει
ότι η βραβευμένη pop star Alicia
Keys θα εκτελεί πλέον χρέη Creative
Director. Όπως είπε ο πρόεδρος της
εταιρείας, η τραγουδίστρια πιστεύει
στη δύναμη της τεχνολογίας και της
επικοινωνίας.

Ό

μως ποιος πείθεται ότι η Alicia
Keys μπορεί να σώσει την
Blackberry που ψυχορραγεί εδώ και
καιρό; Κανείς. Ποιος δέχεται ότι η Alicia
Keys θα δουλέψει πραγματικά με την
Blackberry; Επίσης κανείς.
Στην πραγματικότητα θεωρώ ότι είναι
προσβολή για τους ανθρώπους που
όντως δουλεύουν ως creative directors,
τουλάχιστον στην ίδια εταιρεία. Η
Blackberry δεν είναι η πρώτη εταιρεία
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που προσλαμβάνει ένα celebrity, όχι για μια απλή καμπάνια, αλλά δίνοντας του και τίτλο.
Πρόσφατο παράδειγμα η Lady Gaga με την Polaroid (αν και λέγεται ότι η Lady Gaga
όντως συνεργάστηκε μαζί τους). Το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους παρουσιάστηκε
στην φετινή CES και ήταν ένα περίεργο ζευγάρι γυαλιά που βγάζει φωτογραφίες και ένας
φορητός εκτυπωτής για την τσάντα. Το ότι δεν τυπώνουμε πλέον ούτε στο σπίτι μας, πόσο
μάλλον ούτε εν κινήσει, δεν έκανε σε κανέναν εντύπωση. Άλλο παράδειγμα είναι ο Will.
i.am των Black Eyed Peas που έκλεισε συμβόλαιο με την Intel. Γιατί το κάνουν αυτό οι
εταιρείες; Γιατί προφανώς τρέχουν να προλάβουν. Τρέχουν να προλάβουν την Apple, που
οι πιστοί της κάνουν ουρές έξω από τα καταστήματα για μέρες με κάθε νέα ανακοίνωση,
τρέχουν να προλάβουν τη Samsung που τα έβαλε με τον γίγαντα και δεν έχασε κτλ.
κτλ… Τα προϊόντα των εταιρειών αυτών, στο παράδειγμα μας Blackberry και Polaroid,
κάποτε προπορεύονταν και βρίσκονταν στην αιχμή της τεχνολογίας. Σήμερα θεωρούνται
ξεπερασμένα. Αντί λοιπόν να επικεντρωθούν στο πως θα βελτιώσουν τα προϊόντα τους,
αποφάσισαν να τα επισκιάσουν προσλαμβάνοντας μια διασημότητα, που όπως είπαμε
κάνεις δεν πιστεύει ότι θα δουλέψει όντως για αυτούς. Meanwhile in a “Galaxy” far, far
away… Η Samsung προσλαμβάνει τους κωμικούς Seth Rogen και Paul Rudd, για να
γυρίσουν ένα viral βιντεάκι κατά το οποίο οι δύο ηθοποιοί κάνουν ένα brainstorming για
ένα διαφημιστικό που θα παιχτεί κατά τη διάρκεια του Super Bowl στην Αμερική για το
Next Big Thing της εταιρείας, διακωμωδώντας συγχρόνως την διαμάχη με την Apple.
To video έπιασε τα 1.600.000 views σε λιγότερο από 16 ώρες.
http://www.youtube.com/watch?v=pzfAdmAtYIY
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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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 τακτικός αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.
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E+';: Τάκης Τζίμας, "#&,&% J)[: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
"!&+": Κωνσταντίνα Γκιτάκου #"+% &$!%"[: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr
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? $)&!<)! & drylab SL-D3000
O J $;    6  ;   Epson
Η Epson εκτός από τα καταναλωτικά προϊόντα (εκτυπωτές, προβολικά κλπ.) έχει και
σοβαρότατη παρουσία στο photofinishing, όπως μαθαίνουμε παρακάτω.
• Tι ακριβώς θα δείξετε στην εκδήλωση της Δευτέρας 4 Φεβρουαρίου;
Θα γίνει η «πρώτη» επίσημη παρουσίαση του Surelab SL-D3000 στην Ελλάδα και θα
παρουσιάσουμε μία τυπική εγκατάσταση ενός φωτογραφείου με minilab, κιόσκι και
Plotter και πως συνεργάζονται μεταξύ τους για να παρέχουν στο φωτογράφο και τον
καταναλωτή μία συνολική λύση.
• Σε ποια σημεία υπερέχει το SureLabSL-D3000 απέναντι στον ανταγωνισμό;
To πρώτο πλεονέκτημα του μοντέλου SurelabSL-D3000 είναι ότι στηρίζεται στην
τεχνολογία Epson που αποδεδειγμένα παρέχει ποιότητα έγχρωμης εκτύπωσης, όπως
έχει διαπιστωθεί και στα large format printer. To inkjet minilab αλλάζει τα δεδομένα
της αγοράς αφού εξασφαλίζει ευκολία στη εγκατάσταση, οικονομία χώρου λόγω των
μικρών του διαστάσεων, φιλικότητα προς το περιβάλλον, προσιτή αρχική επένδυση και
χαμηλότερο συνολικό κόστος χρήσης για το κατάστημα και το εργαστήριο.
Το SureLab SL-D3000 τυπώνει σε χαρτιά glossy, matte & luster σε πλάτος μέχρι 30,5
cm και μέγιστο μήκος 122cm, ερασιτεχνικές & επαγγελματικές φωτογραφίες, ευχετήριες
κάρτες, προσκλήσεις, καταλόγους, πανοραμικά, μικρού τιράζ φυλλάδια κ.λπ. Το βασικό
συγκριτικό του πλεονέκτημα είναι η πραγματική απόδοση ως προς την ποιότητα και
πιστότητα του χρώματος αφού η χρωματική του γκάμα είναι ευρύτερη της αντίστοιχης
για τα χαρτιά συμβατικής τεχνολογίας RA4 και μάλιστα με εξαιρετική απόδοση του
κοντράστ και του μαύρου και ζωντάνια στα επιμέρους χρώματα.
• Σε ποια τεχνολογικά πλεονεκτήματα στηρίζετε την αισιοδοξία σας για την πορεία της
Epson στην αγορά του photofinishing γενικότερα;
Είμαστε οι ίδιοι κατασκευαστές της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε και αυτό μας δίνει
την δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις απαιτήσεις της αγοράς.
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Έχουμε επενδύσει και εξελίσσουμε συνεχώς
την MicroPiezo τεχνολογία που πιστεύουμε
πως θα κυριαρχήσει στα επόμενα χρόνια
αφού είναι απλούστερη στην κατασκευή,
σαφώς πιο οικολογική και με καλύτερη
ποιότητα εκτυπώσεων σε σχέση με τις άλλες
παραδοσιακές μεθόδους.
• Ποια μηχανήματα θα περιλαμβάνετε στο
περίπτερό σας στην επικείμενη Photovision;
Σίγουρα θα δοθεί έμφαση στην παρουσίαση
του SurelabSL-D3000 αλλά και των εκτυπωτών
Large Format που αποτελούν εδώ και χρόνια
την πρώτη επιλογή των φωτογράφων για τον
εξοπλισμό της επιχείρησής τους.
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ην Δευτέρα 28 Ιανουαρίου έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του ο
Σύνδεσμος Καλλιτεχνών Φωτογράφων Πειραιά στα γραφεία του
συνδέσμου στην οδό Κολοκοτρώνη. Ο τυχερός που βρήκε το φλουρί κέρδισε
έναν σκληρό δίσκο, τι καλύτερο δώρο για έναν φωτογράφο που θέλει να
αποθηκεύσει το ψηφιακό αρχείο του! Συνολικά προσήλθαν περίπου 40
μέλη, σε πρόσχαρο κλίμα και οι παρευρισκόμενοι βρήκαν ευκαιρία να
συζητήσουν τις εξελίξεις του κλάδου.
Ο Σύνδεσμος διατηρεί ιστοσελίδα στη διεύθυνση http://sifopi.blogspot.gr
όπου τα μέλη μπορούν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του
συνδέσμου και τυχόν θέματα που τους αφορούν αλλά και να έρχονται
σε επαφή με το Δ.Σ. και τα υπόλοιπα μέλη. Ευχόμαστε διεύρυνση
των παροχών προς τα μέλη και επαγγελματική ευόδωση στους πάντα
δραστήριους Πειραιώτες φωτογράφους.

 182 • 

4



O YA

 2013

 

24

ON LINE   

O IMAGING - E 

 

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
 & 

1
2
3

      studio

Still Life  
Φωτογράφηση φαγητού, αντικειμένων για διαφημιστική χρήση
9 & 10   2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

 



O φωτισμός, το studio, το concept με επαγγελματίες μοντέλα
23 & 24   2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

Glamour on location
Φωτογραφήστε επαγγελματίες μοντέλα σε σουίτα ξενοδοχείου
9 & 10   2013 • Κόστος συμμετοχής: 190€

  -  

       

 ,       

 studio!

"#"$:        .  & .  
%%&': E  !" (  #  !  )
%(')%*' +'%./': O   !"      !"   DSLR
M'0'0 20 (*') 5: $      
*O$' (#6 $' &"/('): €160 (130  + %' 23%)
&A(*6 /06('7: ,# (2) -  /
X('0': 4  !     9:30 - 16:00
8)(': thens Art Studio, A    20, . , /  , 173 42, /
(  : www.athensartstudio.gr/#/contacts/) M : > , /  . 6944 474024

0'$"$ /06('7: $  (4  ), /? (6  ),  / (2 )
%(.6/960'0$6:  !, styling/hair/ make-up artist,  ! & ,
@@  

 "/

NFO - ##(6;E: 210 9703980, 210 9939995
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CP+ 2013
Camera & Photo Imaging Show   kohama

Η

έκθεση CP+2013 έλαβε χώρα
φέτος από τις 31 Ιανουαρίου μέχρι
και τις 2 Φεβρουαρίου στη Yokohama
της Ιαπωνίας και συνοδεύτηκε από
πληθώρα αναγγελιών νέων προϊόντων
από τις μεγαλύτερες εταιρείες Imaging.
Η έκθεση διοργανώνεται κάθε χρόνο
από την CIPA (Camera & Photo Imaging
Show) τα τελευταία πενήντα χρόνια και
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συγκαταλέγεται στις τρεις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εκθέσεις Imaging μαζί με την
Photokina και τη CES. Φέτος, η σημαντικότερη τάση που παρουσιάστηκε στην έκθεση
ήταν η λήψη βίντεο με DSLR, και μάλιστα υπήρξε ειδικό κομμάτι της έκθεσης με όνομα
Video Area for Professionals, στο οποίο οι εκθέτες παρουσίαζαν ειδικές λύσεις για όσους
οπερατέρ χρησιμοποιούν DSLR. Πραγματοποιήθηκαν και σεμινάρια για την λήψη βίντεο
με SLR είτε για επαγγελματική χρήση στον κινηματογράφο, τη διαφήμιση κτλ είτε για την
παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Παραπέρα σημαντικές τάσεις ήταν και οι μηχανές με
δυνατότητες διασύνδεσης WiFi, οι μηχανές με εγκατεστημένο OS και build in software για
την επεξεργασία των εικόνων. Συνολικά παρουσιάστηκαν 51 νέα προϊόντα.

 2013
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lympus 75-300mm MFT
 6 Micro 4/3
O νέος φακός M.Zuiko Digital MFT 75300mm f/4,8-6,7 II είναι σχεδιασμένος
ειδικά για τη γκάμα Micro 4/3 της Olympus
και μάλιστα για να συνεργάζεται με την
πολύ πετυχημένη OM-D E-M5 αλλά και την
υπόλοιπη σειρά μηχανών Olympus Pen.
Kαλύπτει όλη την telephoto γκάμα εστιακών
αποστάσεων στηρίζοντας την οπτική απόδοση
σε κρύσταλλα υψηλής τεχνολογίας Super
ED (Extra Low Dispersion) ΕD και HR (High
Refractive Index) και ειδική πολλαπλή
επίστρωση Zero. Ο μηχανισμός autofocus
έχει επανασχεδιαστεί με σύστημα MSC (Μοvie
and Still Compatible) ώστε να λειτουργεί όσο
το δυνατόν πιο αθόρυβα, κάτι που ευνοεί τη
λήψη video.

Pentax
-      
Τρεις αδιάβροχες και ανθεκτικές στις κακές καιρικές συνθήκες μηχανές
παρουσίασε η Pentax στα πλαίσια της ιαπωνικής CP+, με τη μία να κουβαλάει
μάλιστα μια μεγάλη πρωτοτυπία για την κατηγορία της. Η Pentax WG-3 GPS
είναι η πρώτη αδιάβροχη μηχανή στην οποία δεν χρειάζεται ο χρήστης να
ανοίξει το σώμα για να τη φορτίσει και να ρισκάρει έτσι την στεγανότητα.
Αυτό η Pentax το κατάφερε χρησιμοποιώντας μια καινούργια τεχνολογία
και ενσωματώνοντας hardware για μαγνητική φόρτιση σε συνδυασμό με
το πρότυπο Wireless Power Consortium’s Qi. Πως φορτίζει η μηχανή; Όταν
βρίσκεται κοντά στον κατάλληλο φορτιστή (ως απόσταση 1in.) φορτίζει χωρίς
την χρήση καλωδίων. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει και η μεταφορά των
φωτογραφιών, πράγμα που σημαίνει ότι ο κάτοχος της βάζοντας μια EyeFi κάρτα όταν πρωτοαγοράσει τη μηχανή δεν θα χρειαστεί να ξανανοίξει τα
ports της για πολύ καιρό. Η Pentax WG-3 GPS είναι επίσης και η πιο “φιλική
στις καταδύσεις” που έχει βγάλει μέχρι τώρα η εταιρεία αφού λειτουργεί σε
βάθος μέχρι 13 μέτρα. Έχει αισθητήρα BSI CMOS 16MP, 4x οπτικό zoom και
ηλεκτρονική πυξίδα. Για χαμηλότερα budget θα κυκλοφορεί και χωρίς GPS.
Μαζί παρουσιάστηκε και η Pentax WG-10, πιο οικονομική και μάλιστα με
οπτικό zoom 5x, CCD αισθητήρα και όχι CMOS, και στεγανότητα μέχρι τα 10
μέτρα.

Οι “ενημερώσεις” μου για την

ωτογραφία
www.facebook.com/photographos.mag
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Sigma
% 3 
Mε την ευκαιρία της CP+ στη Yokohama
της Ιαπωνίας, η Sigma Corp. απεφάσισε να
αναγγείλει τέσσερις διαφορετικούς φακούς,
έναν για DSLR και τρεις για Mirrorless.
Ο πρώτος είναι ο στάνταρ 30mm f/1,4 DC HSM
κατάλληλος για φορμά APS-C (ισοδυναμεί με
45mm) ο οποίος θα κυκλοφορεί σε μοντούρες
για Canon, Nikon και Sigma. H ελάχιστη
απόσταση εστίασης είναι 30cm και ο λόγος
μεγέθυνσης 1:6,8. Kατά τη σχεδίαση έχει
ληφθεί μέριμνα για τη μείωση των σφαιρικών
με δύο ασφαιρικά στοιχεία που διορθώνουν
τα σφάλματα παραμόρφωσης, αστιγματισμού
και coma και χρωματικών εκτροπών.
Περιλαμβάνεται μηχανισμός εσωτερικής
εστίασης όπως είναι σήμερα η τάση στους πιο
μοντέρνους φακούς. Για το φακό προβλέπεται
συμβατότητα με USB Dock που αξιοποιείται
για firmware update.
Τώρα ως προς τους τρεις φακούς για mirrorless
περιλαμβάνονται οι 60mm f/2,8 DN, 19mm
f/2,8DN 30mm f/2,8DN σε μοντούρες για Micro
4/3 και Sony E-mount.

Nikon
 Coolpix 

3 ;  U



Στη CP+ της Yokohama βγήκαν στον αέρα τα νέα μέλη της γκάμας digital
compact Coolpix όχι λιγότερα από επτά κάνοντάς μας να χάνουμε την
αίσθηση των αριθμών!! Η νέα superzoom P520 βαδίζει στα ίχνη της
Ρ510 με το γνωστό φακό zoom 41,7x 24-1000mm αλλά νέο αισθητήρα
18,1Μegapixel BSI CMOS και αναβαθμισμένο σύστημα οπτικής
σταθεροποίησης που η Nikon oνομάζει Vibration Reduction που ξεχωρίζει
για το βελτιωμένο Active Mode (χρήσιμο όταν κάνουμε λήψεις στηριζόμενοι
σε επιφάνεια που υπόκειται σε κραδασμούς).
Το σχεδιαστικό concept της προκατόχου S9300 επαναλαμβάνει φέτος
και η S9500 που στο νορμάλ διαστάσεων σώμα καταφέρνει να “κρύψει”
ολόκληρο superzoom 22x (24-550mm) κάνοντάς μας να απορούμε.
Φοράει ίδιο με την προηγούμενη αισθητήρα 18,1Μegapixel BSI CMOS
(δηλ. αυξάνοντας κατά 2Megapixel την ανάλυση σε σύγκριση με την
προηγούμενη S9300 και κατά 100mm το telephoto άκρο του φακού). Όμως
υπερέχει γιατί φοράει και WiFi και GPS που θα εκτιμήσουν οι λάτρεις της
avant garde τεχνολογίας . Επίσης θα διατίθεται σε τρία χρώματα.
Πιο ενισχυμένη σε σχέση με την ΑW100, την πρώτη αδιάβροχη Nikon, η
AW110 έρχεται να αντιμετωπίσει
τον ανταγωνισμό με αντοχή σε
βάθη ως 18m και με αντοχή σε
πτώσεις ως 2m. Παραμένει ίδια
στο φακό 28-140mm f/3,9-4,8 και
τον αισθητήρα 16MP και επιπλέον
διαθέτει GPS για επισήμανση
(geotagging) των εικόνων και
παράλληλα WiFi. Σε συνεργασία
με το app Nikon Wireless Mobile
Adapter Utility στέλνει εικόνες σε
συσκευές iOS/Android. Μια άλλη
καινοτομία αποτελεί η οθόνη OLED για πιο ζωηρό χρώμα σε σύγκριση
με τις τυπικές LCD.
Aν τώρα δεν χρειάζεστε όλα αυτά τα heavy duty χαρακτηστικά υπάρχει
μια πιο light underwater camera, η CoolPix S31 που αντικαθιστά την S30,
αδιάβροχη σε βάθη ως 5m και ανθεκτική σε πεσίματα ως 1m. Επιτέλους
δε θα έχει μπαταρία λιθίου αντί για τις δύο επαναφορτιζόμενες ΑΑ. Θα
κυκλοφορεί σε πέντε νεανικά χρώματα: λευκό, μπλε, ροζ, καφέ και κίτρινο.
Aκολουθούν και άλλα ενδιαφέροντα digital compact μοντέλα Coolpix,
όπως η L820 με superzoom 30x η S5200 με WiFi και τέλος η L28 με
αισθητήρα CCD 20Μegapixel.
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Panasonic
Lumix G Vario 14-42mm fr/3,5-5,6
Τη θέση του στάνταρ φακού για μηχανές Lumix
G series παίρνει ο νέος 14-42mm Asph. Mega
OIS της Panasonic. O φακός αποτελείται από 9
στοιχεία σε 8 γκρουπ περιλαμβάνοντας και 2
ασφαιρικά. Το σύστημα οπτικής σταθεροποίησης
τελευταίας γενιάς Mega OIS υπόσχεται κατά
1stop καλύτερη συμπεριφορά σε σχέση με το
προηγούμενο. Ο φακός προσφέρει μεγέθυνση
0,17x και ο μηχανισμός ίριδας από 7 πτερύγια
υπόσχεται μαλακό bokeh για καλύτερο εφέ
αποεστίασης.

Canon
#  Ixus  Powershot
Το line up της Canon εμπλουτίστηκε με τρία high zoom μοντέλα Ixus και
μία Powershot. Η πλούσια σε δυνατότητες Ixus 255HS και οι λεπτές Ixus
135 και Ixus 132 ξεχωρίζουν κυρίως για τα slim μεταλλικά σώματα ενώ
η Powershot 250 για την ευκολία στη χρήση και τη προσιτή τιμή. Οι Ixus
255HS και Ixus 135 διαθέτουν WiFi και συνδέονται εύκολα με τα social
networks μέσω των tablets και smartphones ενώ έχουν και GPS. Οι IXUS
135, IXUS 132 και PowerShot A2500 έχουν αισθητήρα 16 megapixel που
σε συνδυασμό με τον επεξεργαστή της Canon DIGIC 4 παράγει εικόνες με
χαμηλά επίπεδα θορύβου και υψηλή πιστότητα χρωμάτων. Η IXUS 255
HS διαθέτει το σύστημα HS της Canon, με αισθητήρα 12.1 MP CMOS και
επεξεργαστή DIGIC 5 για καλύτερες επιδόσεις από την υπόλοιπη γκάμα σε
χαμηλές φωτιστικές συνθήκες. Και τα τέσσερα νέα μοντέλα κάνουν λήψη
βίντεο υψηλής ανάλυσης και διαθέτουν τη λειτουργία Smart Auto που
ανιχνεύει 32 διαφορετικές σκηνές.

Olympus
   6
Τρεις νέες compact θα συμπληρώσουν τη γκάμα της
Olympus. Για αρχή αναγγέλθηκε στη CP+ η VR-370 μια
μικρή point n’ shoot μηχανή με δυνατό οπτικό zoom στα
12.5x, ευρυγώνιο φακό 24mm, δυνατότητα λήψης HD
video, Dual Image Stabilization και πολλά ειδικά εφέ. Μαζί
της και η VG-180 σε χαμηλότερο budget - επίσης με 16MP
CCD αισθητήρα και φακό 24-370mm αλλά οπτικό zoom
στα 5x. Από τις ανακοινώσεις ξεχώρισε όμως η Olympus
XZ-10 που εντάσσεται στην κατηγορία των high-end και
αποδίδει άριστα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού έχοντας
πολύ φωτεινό φακό με f/1.8. Διαθέτει αισθητήρα backlit
CMOS, αισθητήρα TruePic VI (που χρησιμοποιείται και
στην Olympus OM-D), αρκετές manual ρυθμίσεις, οπτικό
zoom 5x και φακό 26mm. Αξιοσημείωτα, οι σχεδιαστές
κατάφεραν να φτιάξουν μια μηχανή με εντυπωσιακά
χαρακτηριστικά σε μέγεθος μικρότερο κατά 40% από
την ναυαρχίδα XZ-2. Όπως και η Olympus XZ-2 έχει
παραμετροποιήσιμο ring γύρω από το φακό για να κάνει τις
ρυθμίσεις ο φωτογράφος χωρίς να χρειάζεται να αποσπάσει
το βλέμμα από το θέμα του.
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Στους λάτρεις των σπορ, της περιπέτειας και των
ταξειδιών απευθύνονται οι actioncam, μια ιδιαίτερη
κατηγορία συσκευών imaging που γνωρίζουν
μεγάλη δημοτικότητα τα τελευταία ένα δύο
χρόνια. Ειδικά τώρα που η πρόοδος
της τεχνολογίας επέτρεψε
μεγάλες αναλύσεις
και Full HD video οι
mini actioncam είναι
πιο δελεαστικές παρά
ποτέ. Σταχυολογούμε
λοιπόν μερικές από τις
βασικές δυνατότητες
της AEE Magicam
SD21 που πρόσφατα
ήλθε στην Ελλάδα:
• 1/3 inch CMOS
sensor 8.0 Mega
Pixels
• Υπερευρυγώνιος
φακός 170° με 10x
digital zoom
• Full HD video
1080i/60fps
• Πλήρως αδιάβροχη στα 60μέτρα με IP68
standard waterproof case
• Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου μεγάλης
χωρητικότητας
• Εξοδοι HDMI, ΑV
• Oθόνη 1,5in.
www.photozone.gr

Fujifilm
+  Finepix compact  WiFi
Η τελευταία προσθήκη της Fujifilm αφορά την σειρά F (FinePix F900EXR).
Συγκεκριμένα, είναι και η πρώτη μηχανή της εταιρείας που διαθέτει
WiFi για να κάνει backup τις φωτογραφίες στον υπολογιστή. Έχει φακό
Fujinon 25-500mm με οπτικό zoom 20x και αισθητήρα 16MP EXRCMOS II με Phase Detection και οπτικό σταθεροποιητή που επιδρά στον
αισθητήρα. Επίσης αξίζει ν αναφέρουμε το υβριδικό AF με ταχύτερο χρόνο
κλειδώματος στα 0.05sec, ΕΧR Auto με 108 διαφορετικές διαμορφώσεις
σκηνών, δυνατότητα λήψης πανοραμικών εικόνων 360° και δυνατότητα
λήψης RAW αρχείων. Μαζί ανακοινώθηκε η superzoom μηχανή S4800, η
οποία διαθέτει φακό Fujinon 24-720mm με οπτικό zoom 20x, αισθητήρα
CCD 1/ 2.3in. στα 16MP, οθόνη LCD 3in. και λήψη video στα 720p/30fps.
Τέλος διαθέτει λειτουργία Instant Zoom, που δείχνει την περιοχή μέσα
και έξω από το καρέ για καλύτερες συνθέσεις και λειτουργία Individual
Shutter 3D που τραβάει και συνενώνει δύο καρέ για τη δημιουργία 3D
εικόνων.

okina
J>

   



Η Tokina είναι μια πολύ παραδοσιακή ιαπωνική εταιρία που δεν παρασύρεται από
τους φρενιτιώδεις ρυθμούς του καταναλωτισμού. Τείνει να κρατάει τα προϊόντα
της στην αγορά για πολλά χρόνια. Εξ άλλου η τεχνολογία των φακών είναι ένα
πράγμα που εξελίσσεται αργά και δεν αλλάζει από μέρα σε μέρα. Για παράδειγμα
πέρυσι στη CP+ η Tokina είχε δείξει το πρωτότυπο του φακού ΑΤ-Χ 70-200mm
f/4 Pro FX VCM-S. Φέτος το προϊόν ωρίμασε και στο περίπτερο της εταιρίας
στην ίδια έκθεση δημοσιοποιήθηκε η οριστική κυκλοφορία του φακού που
προορίζεται για κάλυψη full frame με συμβατότητα βέβαια και για το μικρότερο
φορμά APS-C. Το κατά 1 stop λιγότερο φωτεινό διάφραγμα κάνει το φακό πιο
ελαφρό αφού μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν μιρότερα κρύσταλλα. Αποτέλεσμα:
βάρος 1020γρ. και διάμετρος εμπρός σπειρώματος υποδοχής φίλτρου 67mm. Ο
φακός αποτελείται από 19 στοιχεία σε 14γκρουπ. και έχει μέγιστη δυνατότητα
μεγέθυνσης 0.28x. Παραπέρα αναγγέλθηκε και ένας wideangle zoom 12-28mm
f/4 σε φορμά DX που επεκτείνει τη γκάμα εστιακών αποστάσεων του πολύ
πετυχημένου AT-X 12-24mm (τον οποίο μάλλον αντικαθιστά). Προορίζεται για
APS-C μηχανές που σημαίνει ότι ισχύει μετατροπή της εστιακής απόστασης 1,5x σε
18-42mm. Αποτελείται από 14 στοιχεία σε 12 γκρουπ και έχει διάμετρο φίλτρου
77mm.
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ikon Aculon
# 
Εκτός από τα φωτογραφικά η Nikon
δραστηριοποιείται εντατικά στις διόπτρες
παρατήρησης είτε αυτά είναι κυάλια, μονόκυαλα ή
άλλες συσκευές διόπτευσης. Η νέα σειρά κυαλιών
Aculon Α211 σχεδιάστηκε ειδικά για να εξυπηρετεί
όλες τις βασικές ανάγκες μακρινής παρατήρησης
σε ταξείδια, αναψυχή, πεζοπορία κλπ. χωρίς να
κοστίζει υπερβολικά. Τεχνολογικά υλοποιείται
με προσοχή στις λεπτομέρειες όπως πολλαπλή
επίστρωση στα οπτικά στοιχεία, συρόμενα
και στρεφόμενα προσοφθάλμια, ασφαιρικά
στοιχεία, ελαστικό προστατευτικό περίβλημα κλπ.
Περιλαμβάνει εννέα διαφορετικά μοντέλα απλά
και zoom. Aνάμεσά τους, 7x35, 8x42, 10x42, 7x50,
10x50 κλπ. Σε διαφορετικό κοινό στοχεύει η σειρά
Aculon T01 με τα μικρά ελαφρά υπερφορητά
κυάλια με αντικειμενικό φακό 21mm. Η σειρά
περιλαμβάνει κυάλια 8x21 σε πέντε διαφορετικά
χρώματα.

Pentax Q10
-   >3       ;  animation
Τρεις παραλλαγές της mirrorless Q10 αναγγέλθηκαν για την ιαπωνική
αγορά, με χρώματα βασισμένα σε χαρακτήρες από το επιστημονικής
φαντασίας franchise Neon Genesis Evangelion. Εκτός από τις αλλαγές στα
χρώματα δεν διαφέρουν σε προδιαγραφές από τις νορμάλ Q10. Η special
έκδοση θα περιλαμβάνει 1500 κομμάτια αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αν
πρόκειται για το κάθε ένα μοντέλο ή αν ανταποκρίνεται αυτό το νούμερο
στην συνολική παραγωγή και για τις τρεις μηχανές. Είναι, λοιπόν, η Shinji
Ikari Q10, όπου στο κινούμενο σχέδιο ο Shinji ήταν ένα νεαρό αγόρι που
κατευθύνει ένα ρομπότ που ονομάζεται Evangelion Unit 01, το οποίο
προστατεύει την πόλη του Τόκυο-3 από πλάσματα που λέγονται “Άγγελοι”
και θέλουν να καταστρέψουν το ανθρώπινο είδος. Δεύτερο μοντέλο είναι η
Rei Ayanami, ο οποίος στα κινούμενα σχέδια είναι οδηγός του Evangelion
Unit 00. Και τέλος, η Κ-10 που αποτίει φόρο τιμής για την Asuka Langley
Soryu που οδηγεί το Evangelion Unit 02, και που είναι ένα κορίτσι που
βάζει τον εαυτό της πάνω από όλους τους άλλους.

Google
    
 U ; 3
Κυκλοφόρησε με πιο γρήγορη ταχύτητα και
ανακατασκευασμένο UI η νέα έκδοση για την
αναζήτηση εικόνων στην ιστοσελίδα της Google.
Η εφαρμογή είναι πλέον on line και προσφέρει
προεπισκόπιση προτεινόμενων εικόνων σε
μεγαλύτερο παράθυρο, καθώς και μετάβαση
από την μία εικόνα στην άλλη με τα βελάκια του
πληκτρολογίου, θυμίζοντας έτσι περισσότερο το
browsing των εικόνων σε smartphone και tablet.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις θα προστεθεί και
η προβολή των metadata της φωτογραφίας.
Προς το παρόν απεικονίζονται μόνο οι βασικές
πληροφορίες όπως η πηγή της εικόνας και το
μέγεθος της.
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S+MArt
\3 6 ]   6 iPhone
Tεράστια είναι η ποικιλία εξαρτημάτων για το
iPhone που κυκλοφορούν στην παγκόσμια
αγορά για το πιο δημοφιλές SmartPhone όλων
των εποχών. Aλλά και για τη φωτογραφική
διάσταση του iPhone, τα αντίστοιχα αξεσουάρ
δεν είναι καθόλου λίγα. Μια από τις εταιρίες με
αξιοσημείωτη ειδίκευση στο αντικείμενο είναι η
γερμανική S+MArt στης οποίας τη σειρά προϊόντων
περιλαμβάνονται ειδικοί φακοί για την κάμερα του
iPhone και μάλιστα fisheye, macro, tele 8x κλπ.
Επίσης διάφορα grip με ειδική θήκη, καλύμματα
που κάνουν το iPhone να μοιάζει με συμβατική
φωτ. μηχανή, θήκες κλπ.
Aλεξάνδρου

Samsung
JU        tablet
Σύμφωνα με την IDC, η Samsung υπερδιπλασίασε το μερίδιο αγοράς στα
tablet το τελευταίο τρίμηνο με τις συνολικές πωλήσεις της να αυξάνονται
κατά 75% απειλώντας την Apple. Μέσα σε αυτό το τρίμηνο πουλήθηκαν
52.5 εκατομμύρια μονάδες, φτάνοντας το ποσοστό της Samsung στο
15% από το 7.3% που ήταν πέρυσι, ενώ το ποσοστό της Apple έπεσε
στο 44% από το 52%. Στα πλαίσιο της προώθησης των tablets και των
smartphones στις 31 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε μια αρκετά πρωτότυπη
συνεργασία, με τον νεοϋορκέζο designer Alexander Wang. Το αποτέλεσμα
θα είναι μια πρωτότυπη εκτύπωση που θα προέρχεται από φωτογραφίες
και σχέδια που έχουν δημιουργηθεί με το Galaxy Note II. Ο Alexander
Wang θα συνεργαστεί με ένα σύνολο ανθρώπων που θα αποτελείται από
φωτογράφους, designers κλπ που θα σχεδιάσουν διάφορα doodles στο
Galaxy Note IΙ και στη συνέχεια ο σχεδιαστής θα επιμεληθεί το τελικό
σχέδιο. Το σχέδιο αυτό θα εμφανιστεί πάνω σε συλλεκτικές τσάντες, οι
οποίες θα πουληθούν για να ενισχύσουν το έργο του Art Start, ενός
οργανισμού που ασχολείται με την καλλιτεχνική εκπαίδευση.

EPSON
'  ;   interfaces
Η Epson ανακοίνωσε ότι 105 μοντέλα της πλέον
υποστηρίζουν την λειτουργία AirPrint διεθνώς. Με την
νέα αυτή λειτουργία ο χρήστης μπορεί να τυπώνει email,
φωτογραφίες, ιστοσελίδες και αρχεία απευθείας από
iPad, iPhone και iPod touch, χωρίς να είναι απαραίτητη
η χρήση λογισμικού ή καλωδίων. Πέρα από την αύξηση
των μοντέλων που υποστηρίζουν το AirPrint, 80% σε
σχέση με πέρυσι, το AirPrint έχει ενσωματωθεί και σε
εφαρμογές του iOS όπως το Mail, Photos, Safari και
iBooks.
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       Ippo Bar
Από την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου ώρα 17.00
αρχίζουν οι Κυριακάτικες Φωτοσυναντήσεις στο
IPPO BAR. Πρόκειται για δίωρα σεμινάρια Θεωρίας
και Τεχνικής της Φωτογραφίας γι αρχαρίους
αλλά και γι αυτούς
που θέλουν να
ταξινομήσουν τις
γνώσεις τους σε νέα
βάση καθώς και
να προχωρήσουν
παραπέρα στη
διερεύνηση του
φωτογραφικού
μέσου. Μερικά
από τα θέματα των
σεμιναρίων είναι η
οπτική Αντίληψη
και η σημειολογία
της φωτογραφικής
εικόνας, οι τρόποι
βελτιστοποίησης του
κάδρου, η ανατομία
της φωτογραφικής
μηχανής, η
φωτομέτρηση,
το βάθος πεδίου
κ.α. Μετά το πέρας των σεμιναρίων θα εκτεθούν
φωτογραφίες στον ίδιο χώρο. Το κόστος είναι 50
ευρώ /μήνα και η διάρκεια 3 μήνες.
IPPO BAR Θησέως 11.
Κίμων Αξαόπουλος
Καθηγητής φωτογραφίας
www.photoerevnites.gr

Debbie Harry
^  3 6  6     punk  &



Η γκαλερί “Proud Chelsea” στο Λονδίνο παρουσιάζει φωτογραφίες της
τραγουδίστριας του συγκροτήματος Blondie, Debbie Harry, τραβηγμένες
από τον φωτογράφο Brian Aris το διάστημα 1977-1988. Η έκθεση, που
θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου, περιλαμβάνει πορτραίτα της
τραγουδίστριας στο απόγειο της δόξας των Blondie, έγχρωμες φωτογραφίες
από το διαμέρισμά της στην Νέα Υόρκη καθώς και μια συλλογή από
Polaroid. Οι γκαλερί “Proud” παρουσιάζουν ακυκλοφόρητες φωτογραφίες
από το προσωπικό αρχείο του Aris, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και
κάποια στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του βίντεοκλιπ “Island of Lost Souls”.

 polis
Το METApolis εγκαινιάζει την Έκθεση Φωτογραφίας 88 φωτογράφων-μελών της
Φωτογραφικής του Ομάδας, την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 στις 20:00. Ο χώρος
του ΜETApolis, στον πυρήνα του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης, Αιόλου
48-50, από τις 14/02/2013 έως τις 16/03/2013 μετατρέπεται σε χώρο πειραματισμού
για τα μέλη της Φωτογραφικής του Ομάδας, που αναζητούν και φωτογραφίζουν
τον «Έρωτα». Με φωτογραφικές μηχανές αλλά και τα κινητά οι φωτογράφοι
δημιουργούν και αποδομούν τον Έρωτα-InstaLove. Μια οπτικοποιημένη αφήγηση
σε πραγματικό χρόνο του έρωτα, ένα ποτάμι από εικόνες που περιγράφουν το
παρόν μας και συγχρόνως τις αναμνήσεις μας, όπως έχουμε συνηθίσει να κάνουν τα
φωτογραφικά άλμπουμ.
Insta-Love: Έκθεση Φωτογραφίας της Φωτογραφικής Ομάδας «ΜΕΤΑpolis»
Εγκαίνια έκθεσης: Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013, 20:00, Αιόλου 48-50, Αθήνα
Διάρκεια Έκθεσης: 14/02/2013 – 16/03/2013
Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 18:00 – 21:00, Σάββατο 11:00 - 21:00
Επιμέλεια έκθεσης: Γιάννης Γιαννακόπουλος, Κώστας Κουρτίδης
Είσοδος Δωρεάν
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  facebook & Flickr

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην “Gallery Αναγνωστών” του ΦΩΤΟγράφου. Οι συμμετοχές
ξεπεράσαν κάθε προηγούμενο και ο φάκελος που υπήρχε για αυτό το λόγο στο Facebook έχει γεμίσει.
Δημιουργήσαμε νέο φάκελο για τις συμμετοχές σας μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου που είναι καταληκτική ημερομηνία.
Θυμίζουμε το όριο για κάθε συμμετέχοντα είναι 10 φωτογραφίες και οι τρόποι υποβολής είναι οι εξής:

Η μεγαλύτερη παρέα για την

ωτογραφία
www.facebook.com/groups/photographos.mag
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