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Από ποιούς παράγοντες επηρεάζεται η συμπεριφορά 

μας; Τι είναι αυτό που μας κάνει να θέλουμε κάτι 

πολύ και κάτι άλλο λιγότερο; Πως διαμορφώνονται 

τα κριτήρια επιλογής μας; Ασκεί πάνω μας ισχυρή 

επιρροή το περιβάλλον στο οποίο ζούμε – κοινωνία, 

οικοσύστημα, μάθηση - και μέχρι ποιό σημείο;

Τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά απ’ ότι φαντάζεστε. 

Ιδού τι απέδειξε πολύχρονη επιστημονική έρευνα 

που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκυρο περιοδικό 

Science. Μια ομάδα πιθήκων εκπαιδεύτηκε από 

επιστημονική ομάδα να τρώει επί χρόνια καλαμπόκι 

που προηγουμένως είχε βαφεί με ροζ και με μπλε 

χρώμα. Όταν οι επιστήμονες έβαλαν μπροστά στους 

πιθήκους καλαμπόκι βαμμένο με άλλο χρώμα δεν 

το άγγιζαν καθόλου - έστω κι αν ήταν πεινασμένοι. 

Σημαντική διευκρίνιση: το πείραμα έγινε με πιθήκους 

που ήταν ελεύθεροι στη φύση και όχι κλεισμένοι σε 

κλουβιά. Το πείραμα όμως είχε και ενδιαφέρουσα 

συνέχεια. Οι εθισμένοι στο ροζ και μπλε καλαμπόκι 

πίθηκοι μεταφέρθηκαν σε περιοχή που ζούσαν άλλοι 

πίθηκοι της ίδιας ράτσας και φυλής και έτρωγαν όμως 

κανονικό “άβαφο” καλαμπόκι. Η εθισμένη στο ροζ 

και μπλε καλαμπόκι ομάδα βλέποντας τους άλλους 

πιθήκους να τρώνε το άβαφο καλαμπόκι προσάρμοσαν 

αμέσως την συμπεριφορά τους: Ενώ μέχρι τότε δεν 

το άγγιζαν καν, τώρα άρχισαν να το τρώνε κανονικά 

όπως το ροζ και το μπλε καλαμπόκι. Οι επιστήμονες 

έκαναν δύο ακόμη ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις: Τα 

μικρά άρχισαν να τρώνε το άβαφο καλαμπόκι αμέσως 

μόλις είδαν τις μητέρες τους να το τρώνε και ένας 

μόνον μεγαλόσωμος αρσενικός πίθηκος απ’ όλη την 

αγέλη αρνήθηκε πεισματικά να το φάει και να αλλάξει 

συνήθειες. Στην ιατρική έρευνα μετά τα πειραματόζωα 

ακολουθεί η δοκιμή σε ανθρώπους για να εξαχθούν 

τα τελικά συμπεράσματα πριν το νέο φάρμακο ή 

κάποια νέα θεραπευτική αγωγή εφαρμοσθεί ευρέως 

στο σύνολο της κοινωνίας. Αν κάνουμε λοιπόν την 

προσομοίωση του προηγούμενου πειράματος βάζοντας 

στην θέση των πιθήκων καταναλωτές (αυτό ενδιαφέρει 

τον επιχειρηματικό κόσμο) ή πολίτες (που ενδιαφέρει 

τους κομματικούς σχηματισμούς) θα οδηγηθούμε στην 

εξαγωγή εξαιρετικά ενδιαφερόντων συμπερασμάτων 

για το πόσο γρήγορα -κάτω από ειδικές συνθήκες- 

αλλάζουν συμπεριφορά οι άνθρωποι...  

��!�� ,�.��&"
N������� ��	 �
�����	 ���-������� ��� CANON EOS1 DX!

Jack pot κτύπησε η αναγνώστρια του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Μαρία 

Καφετζή. Αναδείχθηκε νικήτρια μετά από κλήρωση στη 

Μαδρίτη, ενώπιον συμβολαιογράφου, ανάμεσα σε όλους 

όσους απάντησαν στην Παγκόσμια Έρευνα Aναγνωστών της 

ΤΙΡΑ, και μάλιστα απέσπασε το πρώτο έπαθλο: 

Μια ολοκαίνουργια επαγγελματική Canon EOS 1DX αξίας 

6.700 ευρώ! Ευχόμαστε πολλές - πολλές & καλές λήψεις! 
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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

E'�+��6: Τάκης Τζίμας, �(��7���"6 �8���;�6: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


!�(<����'�(6: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ����('" �*%<�"!(;�: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

�(�.�)�<�(6: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò 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 ���	� ��� �� ��� 
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	 �
� photobusiness@photo.gr 
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���������� �� bar ��� �����...

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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I AM THE NEW NIKON D7100. Είμαι για φωτογράφιση χωρίς 

περιορισμούς. Χάρη στην ακρίβεια της ανάλυσης των 24,1 MP και το επαγγελματικό 

σύστημα αυτόματης εστίασης 51 σημείων, προσφέρω εικόνες που κόβουν την ανάσα. Με 

επιπλέον εφέ τηλεφακού 1,3x, επεκτείνω τις δυνατότητες των DX. Όλα αυτά συνδυάζονται 

σε ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό και φορητό σώμα, κατασκευασμένο για όλες τις καιρικές 

συνθήκες, για εξαιρετικές επιδόσεις όπου κι αν πας, ό,τι κι αν κάνεις. Είμαι για εκείνους 

που πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά. nikon.gr

I AM WHERE I BELONG
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Aλληλογραφία

Σκέψεις για τη Photovision
Με αισιοδοξία...

Αγαπητέ κε Τζίμα,

Τα συγχαρητήρια μου για την φετινή Photovision, η οποία μου φάνηκε και η καλύτερη από όλες τις προγενέστερες που είχα  

καταφέρει να επισκεφθώ! Δεν σας κρύβω ότι την βρήκα πολύ χρήσιμη - μπόρεσα να δω από κοντά κάποια πράγματα που με  

ενδιέφεραν και που δεν θα είχα άλλη ευκαιρία. Πιστεύω, ότι είστε από τους ελάχιστους, που με πραγματικό ενδιαφέρον  εστιάζουν 

πάνω στο δημιουργικό φωτογραφικό δυναμικό αυτής της χώρας και το αναδεικνύουν, κάτι, που άλλοι σε θέσεις κλειδιά όπως 

κρατικοί λειτουργοί, διευθυντές μουσείων κ.λ.π. γνωρίζω καλά, δεν έχουν το παραμικρό ειλικρινές ενδιαφέρον να κάνουν. 

Είναι λυπηρό...

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και είμαι σίγουρος πως τα καλύτερα έπονται!

Καλό Πάσχα,

ΙΩΝ ΔΙΚΑΙΑΚΟΣ

Eυχαριστήρια για την PHOTOVISION
Από τη Λέσχη Φωτογραφίας Κωσταντινουπολιτών  

       26/4/2013

Κε Τζίμα,

Συγχαρητήρια που σε τόσο δύσκολους καιρούς καταφέρνετε να κρατάτε στα γνωστά για 

εσάς, υψηλά επίπεδα την μεγαλύτερη εμπορική έκθεση-event φωτογραφίας στην Ελλάδα.

Η Λέσχη Φωτογραφίας Κωσταντινουπολιτών και ο Νέος Κύκλος Κωσταντινουπολιτών, 

όπου και ανήκει, σας ευχαριστεί για την δωρεάν παραχώρηση χώρου στην έκθεση που 

διοργανώσατε, τη φετινή Photovision. 

Οπως ήδη γνωρίζετε η Λέσχη μας δεν έχει πόρους, δεν είναι κερδοσκοπική και 

συντηρείται από το Σωματείο Νέος Κύκλος Κωσταντινουπολιτών. 

Η οργάνωση, η λειτουργία  στης Λέσχης και τα φωτογραφικά σεμινάρια υλοποιούνται 

με την εθελοντική προπάθεια των συντελεστών, οπότε η δική σας δωρεάν παραχώρηση 

χώρου στην Photovision ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την επικοινωνία μας με τον κόσμο 

της φωτογραφίας. 

Ευχόμαστε καλή συνέχεια στις επιτυχημένες προσπάθειές σας.

 

Με εκτίμηση

 ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΟΥΖΟΎΝΟΓΛΟΥ                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

 Πρόεδρος του Ν.Κ.Κων/τών                                               Φωτογράφος

     Πρόεδρος    ΟΙΟΜΚΩ                              Υπεύθυνος Λέσχης Φωτογραφίας Κων/λτών          

Από το Κ.Ε.Ψ.Υ.Ε.

Οι εκπαιδευόμενοι και το προσωπικό 

του Κ.Ε.Ψ.Υ.Ε. εκφράζουν τις 

ευχαριστίες τους προς το περιοδικό 

«Φωτογράφος» και τον κύριο Τάκη 

Τζίμα ιδιαίτερα για τη δυνατότητα που 

μας δώσατε να προβάλουμε 

την εργασία μας στην έκθεση 

«Photovision 2013».

Επίσης εκφράζουμε τον θαυμασμό 

μας και τα συγχαρητήρια για την 

πετυχημένη διοργάνωση της έκθεσης 

παρά τους χαλεπούς καιρούς που 

διανύουμε. Σε αναμονή της επόμενης 

«Photovision».

 

Με εκτίμηση, οι εκπαιδευόμενοι

και οι εκπαιδευτές

ΔΗΜHΤΡΗΣ ΜΠΟYΚΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΑΛΑΜΑΛΕΚΗΣ

ωτογραφία 
www.facebook.com/photographos.mag

Η ενημέρωσή σας για την 
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Low Key

Σημαντικές αλλαγές ανακοίνωσε η Adobe λέγοντας πως πλέον δεν εξελίσσει την Creative 

Suite. Έτσι ο μόνος τρόπος για να χρησιμοποιούν οι πελάτες της Adobe τα προϊόντα θα είναι 

μέσω του Creative Cloud, της cloud υπηρεσίας που έχει αναπτύξει. 

Εδώ και αρκετούς μήνες η Adobe προσπαθεί να ωθήσει τους πελάτες σε ένα νέο μοντέλο 

συνδρομής/υπηρεσίας όπου αντί να αγοράζουν άδειες χρήσης εφάπαξ θα πρέπει να 

εγγράφονται ως συνδρομητές με δυνατότητα online storage και συγχρονισμού μεταξύ συσκευών. 

Τα αρχεία θα αποθηκεύονται στο Cloud, θα συγχρονίζονται ανάμεσα σε διάφορες συσκευές και 

πλατφόρμες και θα μοιράζονται μέσω του Creative Cloud. 

Από τον Απρίλιο του 2012, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία του Creative Cloud, η υπηρεσία 

έχει συγκεντρώσει 2 εκατομμύρια μέλη. Μισό εκατομμύριο από αυτά τα μέλη μάλιστα έχουν 

πληρώσει τη συνδρομή τους.

Η τιμή του Photoshop, που πλέον θα λέγεται CC και όχι CS, είναι σχεδόν παρόμοια με ότι 

γνωρίζαμε στο παρελθόν. Οι 24 μήνες συνδρομής στο Photoshop CC θα κοστίζουν περίπου 

όσο και η άδεια για 18 μήνες (αυτό είναι το διάστημα που μεσολαβεί από την κυκλοφορία μιας 

έκδοσης μέχρι την κυκλοφορία της επόμενης). Ο χρήστης θα μπορεί να κάνει συνδρομή όμως και 

για περιορισμένο χρονικό διάστημα με αναλογικά παραπάνω χρέωση. Με τον τρόπο αυτό όμως 

θα μπορεί να χρεώνεται μόνον όταν πραγματικά χρησιμοποιεί το software. 

Σχετικά με το CS6, η Adobe ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει την υποστήριξη του αλλά δεν πρόκειται 

να βγάλει καινούργια έκδοση. Έτσι θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του Creative Cloud και όχι 

στην υποστήριξη εις διπλούν των προϊόντων. 

Όπως ήταν αναμενόμενο οι αντιδράσεις ήταν πολλές. Οι περισσότερες δε αρνητικές. Για να 

ελαφρύνει το κλίμα η Adobe υποσχέθηκε εκπτώσεις σε όσους έχουν αγοράσει άδειες που 

ισχύουν μέχρι και τον Αύγουστο του 2013. Το νέο μοντέλο δεν θα επηρεάσει τους χρήστες 

Lightroom, οι οποίοι θα συνεχίσουν να αγοράζουν τις άδειες τους όπως και στο παρελθόν. 

Προφανώς η κίνηση αυτή στοχεύει στην εξάλειψη της πειρατείας, από την οποία πλήττεται 

κατά κόρον η Adobe. Επίσης πολλοί χρήστες θα δυσανασχετήσουν καθώς το μοντέλο αγοράς 

software και άδειας χρήσης ήταν το επικρατέστερο, αν όχι και το μοναδικό για χρόνια.

Παρόλα αυτά η Adobe φρόντισε να προσθέσει και μερικά νέα χαρακτηριστικά στο Photoshop για 

να κεντρίσει των ενδιαφέρον των φωτογράφων της όιπως το Intelligent Unsampling, το Smart 

Sharpen κ.α.

Adobe Creative Cloud 
/�������	 �

�%�	 ��� ��'��
� �(
���	/�����'���	 ��� software

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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��� ��� Hong Kong

� 7�<)+6 �R� ��"<(R� Q!�Q��R� ��6 Technical Image Press 

Association �(� �� '��8��!� *!%U+��� ��6 �!%�(�6, �������( 

<�% 1991 +��� (�!87�'� � >�R<� *%� �+�� ���� )>�� )+�%� 

�*+ �X!�6 ��6 ��!R*�U'"6 Y�R<�6. 
*+ �+�� *%�8 ��!+ 

'8��<� <�% *%��)( ��6 (<�%!��6… ��!('� *�!(%�('� 

>'��(<��, �>� )>�� *!%<"�7�� '�( *!+<.��� � ��	
 

�*>'��<� *��'+<)(� *�!%�<�� ���!�.%���6 *�!(%�('� 

�*+ *%�8 )�'!(�>6 �X!�6 +*R6 ��
, 
�<�!����, ��*R���, 

�+�(� 
.!('", ,�����6 '�*. )� *(% *!+<.��� ��� ����� ()� 

����+.R�% >���*% *�!�'��X). 

M������ ���	 �'������2'��� �� ���3��'�� ��� ������� ������ 

��'����� ��	 ��� (��� ���3����� �� …������������ 

��� 5ong Kong ��� ����%�2��'� ��2#�	 ��� Photobusiness 

Weekly). "����' � ��(�� ����� �'�
('���� �� ��'����
������/

������������ 7����� ��� ����'��� ��	 
������%��	 ��	 �'���	 
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�%����	 ����������2 ���3��
���, budget, ���&����	 %�� 

��	 ������	 ��	 �����'�	 #��'��	, ��
���	 ���'���	 3��3���', 

��������	 �
�.) ��� � ��2���� �&���('���� ��� ���������� 

�'������	 ��' ���:�'��' ��	 #��'��	 ���� ��� ��� ��#��� 
���� 

��� �#�� ��� ������%����� ���	 ����%�2��'��	 �2� ��'�	 

� ��#'��� �������� ��	 ���. 

5 ;�&�&���� %�'���� �� ��' ��#� ��	 �
���;�&��	 �'����� �� 

��

� ���;�&�� ���:�'�� ��� �#��' ��'���� �� �'���&���' 

��' ������(��' ��' ��������(' (����7�'�(' �2'����	 ��� 

��#���'����(') %�� ��' ���'������, ��' ��#'�
�%��� ���������, 

��' ��������, �� design ��� ��� ����� �

�' ��������'. 

K�7� #��'�� ��������2'��� �����	 ����
����	 ��� 3��3��� 

��� ��' �''��� ��� �'��#���� '� �����%�7�� �'� ��%�������'� 

3��3��� ��� '� ������� �

� �.#. '� �� ��7�� 3��3��� Design 

�

� ��� 7��� ��� '� ������� �'� 3��3��� ��#'�
�%��	. 

$���	 � ������� ��
��� ���'���	 ��' ��� AWARDS 2013 

7� %�'�� ��' �����#� ��2'�� ��� ����. 

$!�Q��� TIPA 2013

Στιγμιότυπο από το συνέδριο ης TIPA στον 28ο όροφο του ICON 
Hotel (Κοwloon, Hong Kong 18-19 Aπριλίου)
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��������	
����	������������������������������������ !
"����#$�"%���!&�' �(�#$�" #���)�*+� ,�'�-�.��,��,�- .*�,�)�*,�)�%�,�.��,�*,�)�%�,�.��/������0�,1�,�* ��!

�23��
4���	
5

67��������	
����	����������������32�5�89��������5!
:���32�5���4;�����5������2
�7<�������44������	
5

�=�4	�27<����5�2����5���������5�>�?@!

A+��B�C�,��/�D%�- �-��BE MOVED

GOLDEN HALL

E�	�47�5�FGH$�I�JIKF
L�2!M�KIN�OPIFKNN

�Q%� 'M�-�')��+�''R.������*�,!-,

��������

S2�9;��7�9�T���<U2�9�GI$�IGOGO
L�2!M�KIN�VJGJKKK

�Q%� 'M���' *+��R.������*�,!-,

�	
���� �� 
�����
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K
���	� $
��,H DSLR

Canon EOS 100D
5 Canon EOS 100D �� �� ���%������ compact 

��� �
�&�� �(�� 7���� �� ��&��3����� ��' 

�'��
�;� ��� �� DSLR ������ '� ��'�� �%�(���	 

��� �������%�� ��� �
������� �'�

������ 
2�� 

���'�'�� ���	 ��#�'�	 CSC ����7�'���'� �� 

�
��	 ����	 ���7���2' #������� ��� ��%�'���� 

DSLR ��7(	 ��� ������ ���' �������� %���� 

&��(' Canon EF ��� EF-S. O ���7�����	 CMOS 

�� &���� APS-C �#�� �
����� �����7����	 ISO 

100-12800 %�� &���%��&�� ��� 100-6400 %�� 

�� video. To �3������ AF II ����&���� ����3��� 

�������	 ���� �� 
������%�� Live View ��� � 

�������� video ������'���� �� �� Full HD kai 

to Movie Servo AF. H o7�'� �&�	 3in. ����#�� 

����� ����3��� ��� ��'�2 ��� 
������%��	 ��� 

����
��3�'��' “/��'�	” �
�.

,
���	� ��
����
��,� ���
��

Leica M
To ���'�2�%�� full frame ��'��
� ��	 Leica &����� �� '�� 

CMOS ���7����� 24Megapixel �� ��'������� Live View 

��� Full HD video, �����7���� �	 ISO 6400 ��� ��'���B���� 

�� �� ���� ������%���� ���	 �� ������� &���� ��'��
� 

Leica S. H o7�'� 3in. �'�
���	 920� �� ������������� 

���������, ��������� �� Live View Focusing �� &���2	 

Leica ����(' � ��� R �� ��' ��%���� ��' ��
������' 

�� ����������� EVF. G��	 ����B�� �� ��� Leica �����	 

�, �� �(�� ���������B���� ��� �'7������ ��� �
�&�� 

����� ��%'����� ��� �� ��'� ��� ���� ��
2����� ��� 

����#�
�� �'( ���3
������ ��� ����3��#������� �� 

�
������	 �����2#�	.

,
���	� SUPERZOOM COMPACT

Nikon Coolpix P520
J �'��������'�	 42x &���	 Nikkor ��	 Coolpix 

P520 ��'�� ��
�;� ��#�� ��� 1000mm ��� ���7���� 

�'��������'� VR (������ �������('). J 

18.1MP ���7�����	 �#�� �2��	 ISO 80-3200 �� 

��'�������	 ��������	 �� ������'�	 
������%��	. 

���7���� �
�7(�� ���'(' ��� �������%��(' 


������%�(' ��� ����
��' � P520 ��������� ��� 

#����� '� ���3���� video �� ������	 ���
�%�	 

�'�
���	, �������
��3�'���'�� ��� ��� Full HD. 

� ��'��'����� ������ �������	 ��'�� ��� 1cm ��� 

wide ��� 13cm ��� 7��� tele. H 3.2 �'��(' �7�'� 

�� �'�
��� 920k �� ��%�
� %�'�� 7����	 �#�� 

��
�;� 100%.
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,
Y��	� ���
�
� ,
����	�
� DSLR

Nikon D7100
A��� � ���������	 ��	 ����%����	 DX 

format �#�� ���7����� CMOS 24megapixel 

��� ���
�%��'� autofocus 51 ������' �����2 

��' �����' 15 ����������2	 �2���. /� 


������%�� ����	 ������ '� ��'�� 
�;��	 �	 

6fps �� �
��� �'�
��� � ��� 7fps �� crop 

mode 1,3x. H �'��������� �7�'� 3,2in. �#�� 

������ �'��������� �'�
��� 1.229� pixel  

����

�
� %�� 
�;� &���%��&�(' ��� video. 

/���#��� ���	 ���&���	 ��'�������	 Picture 

Control ��� Effect (���7����� %�� &���%��&��	 

��� video) ��7(	 ��� ���� ��� ����� 

��%'����� ��� �
������ �� �����������'� 

�������� B��	 150.000 
�;��	, �'�%���2��' 

�� ��#�'� ���� �� ���#�����'� �������. 

   

,
���	� ��
����
��,� CSC

Panasonic Lumix DMC-GH3
H 3����	 �2��� Panasonic �� ��' ��#������'��� Micro 

4/3 ���3
���� ���� ����	 &���%��&��	 ��� ��� ����	 

����'�
����	 �� �� ���������� ��	 #�������������. )���	 

��� �� '��	 %�'��	 ���7����� 16Megapixel � ��#�'� ��'�� 

����3��#�������'� �� ������	 �����2#�	, �#�� 
��' �'7������ 

��������� ��� ���� ��%'����� ��� ������/�'����
�2��'� 

�7�'�. J� ���#�����'�	 ��#'���	 &�
����������	 ��� ��' 

������2��'� ������%���� ��� �� ���
�%��'� �������3��� (low 

pass) &�
��� ����
�%��' �� ��
2���� ������� �� ��'7���	 

#���
�2 &������2. 5 GH3 ���&�
����� ��� �� Contrast 

Detection AF %�� ��
2���� �������� ��� ����3��� ���' 

�������� ������� �'( �� ���'�2�%�� �
�����'��� ����&����' 

��#2���� �'���� 
������%��	 ��� 
�%����� �������� 

�
�������. /����(��� ����� ��' ��7���� OLED 3in. �7�'�.

,
���	� $
��,� CSC

Olympus Pen E-PL5
H EPL-5 ���
��7�� �� &���� Micro 4/3 ��� &����� ���7����� 

�� �'�
��� 16 Megapixel �� �'��������'� �2����� ������	 

���7���������	. )����	 ����#�� ��� ��7���� �7�'� �&�	 

3in. �� %�'�� �'�%'���	 170°. [�#������� ��' �����7���� 

��� ���7����� �� #���
� &�	 �� �
����� �	 ISO 25.600. /�� 

#������������� ��%����
�%�'��� 12 &�
��� Art ��� 7 &�
��� 

Art Effect ��7(	 ��� ��'������� RAW format ��� video full 

�'�
���	 1080i. To ���%������ %��%��� AF �� 35 ������ 

�������	 ���������'� �� �
� ��' ���&�'��� ��� ���7����� 

�� ���
�%� �� %����� 3x3. �� ��' ��'��%���� �����	 Flash 

Air ��� ��	 �&����%�	 Olympus Image Share %�'���� �&����	 � 

�2��
�	 �����������	 &���%��&�('.
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Τυπώ  Τυπώστε την!
Γιατί πρέπει να τυπώσετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες:
• Γιατί η εκτύπωση των φωτογραφιών σε φωτογραφικό κατάστημα & εργαστήριο είναι η οικονομικότερη λύση!
• Γιατί η τεχνολογία στα μέσα αποθήκευσης αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Αποθηκευμένα αρχεία 

σε παλιές μορφές αχρηστεύονται. 
• Γιατί τα site κοινωνικής δικτύωσης μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν την πολιτική τους ή ακόμα 

και να σταματήσουν τη λειτουργία τους, χάνοντας την πρόσβαση στις εικόνες μας. 
• Γιατί μέσα από τα διαφορετικά μεγέθη και υλικά εκτύπωσης αναδεικνύονται οι αγαπημένες σας εικόνες.
• Γιατί μόνο με τις φωτογραφίες σας τυπωμένες μπορείτε να χαρείτε τις μοναδικές μνήμες της ζωής σας, να τις αξιοποιήσετε 

σαν διακόσμηση στο χώρο σας και να φυλλομετρήσετε άλμπουμ με τις πιο σημαντικές σας στιγμές. 
Αληθινές, τυπωμένες, ζωντανές φωτογραφίες για μια ζωή.

Μην κρατάτε τη ζωή σας 
...αποθηκευμένη!

��������� �		
��� ����������, ����������� & �������
����������� ����� & ����
���� ������

SEKAF_afisa_2013_50�70.indd 1 31/3/2013 10:51:47 ��

Κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση 
την αφίσα, τυπώστε την 

και αναρτήστε την 
στο κατάστημά σας!
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www.photobusiness.gr/images/SEKAF_afisa_2013_50x70.jpg
www.photobusiness.gr/images/SEKAF_afisa_2013_50x70.pdf


������ 194 •  �����	
 13 �
��� 2013 ����
 15

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

$!�Q��� TIPA 2013

,
���	� DSLR ��
 �	���	�������

Canon EOS 6D
5 Canon EOS 6D ��'���B�� �������%��� ��' 

��
����� �� ���#�����'� #�������������. 

\#�� full frame (24x36mm) ���7����� CMOS 

20,2Megapixel ��� ������ '� ����%��;�� 

full HD video 1080p. To �
��'������ ��� 

full frame ����&��B���� ��( �� ���������� 

������� �� �����7���� �SO 25,600. 5 &����'� 

�7�'� 3in. �'�
���	 1040� ����&���� 

��%�
� 
���������� ���' ������'���. � 

�
����� Q ����&���� �� #����� �� �'� ������ 

��'�2 �� ��	 ��� ��#'�	 
������%��	 �'( �

� 

������ �
�����  �������%�2' �'� ��#������ 

��%�'����� ����3�

�' #������('.

,
���	� VIDEOCAMERA

Sony NEX-VG900
H Sony ����&���� �� ��'����� Full frame 

3�'��������� �� ���7����� )xmor HD 

24,3Megapixel ��� ��'��2�� E-mount. M����� 

���	 '� ��#7�� ��� &���2	 A-mount �� ��
�;� 

full frame �&���' ������������ � ������	 

�'�������	 L�-)�3. H �������� %�'���� ���� 

��	 ����������	 �7�'�	 OLED TrueFinder �� 

2359� pixel. /�3��� ������7��� �#�� %�'�� ��� 

���' ����� ��� �#�� �� �� surround sound 5.1 

�����&�'� ��#'�
�%��	 Quad Capsule Spatial 

Array �'( ����������� �����2' '� ������7�� 

�'�������	 �����#(' XLR %�� ��' �#�. )����	 

�'�����('�'��� manual #���������� %�� ��' �
�%#� 

�����	, �
������� ��� ������	 (gain).

,
���	� 
��
$	��� COMPACT

Panasonic Lumix DMC-FT5
����3��#� ��#�� �� 13 �����, �'7������ �� ��(�� ��� �� 

�2� ����� ��� �� ����� 100 ��
(' ��7(	 ��� ��� ��2� ��#�� 

���	 -10°C, � Panasonic FT5 �� �� 16MP ��'�� �'� ���������� 

�������%�� ��	 �2%#��'�	 ��#'�
�%��	 ���	 �'��#���'�	, 

���%�'�	 compact. \#�� ��'������� 
�;�	 video �� Full HD 

(1920x1080, AVCHD) �� ����%��&� �#�� Dolby Digital. J 

&���	 Leica DC VarioElmar

(28-128mm �� �'������#�� 35mm) ��'�� ��������������	 

��' ����'�' �� �;�
� �������� ���' 3 �'��(' �7�'� LCD. 

���
��7('��	 ��' ���� ��	 ��'����������	 ��' ��#�'(', � 

��#�'� ��'������ �� �'� �%%�%�� �� WiFi ��� ��������� ��' 
�;� 

����'�' �� ���������' �� ��' �&����%� “Panasonic Image 

App”. )����	 ��������� �� tagging ��' ����'�' ���� ��� GPS.
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O �������	
� ��� 
�	
 �	����������


����������� ��� 35 ������ ������!" ��# �$���� �#� ���%%�$���'� ()�#%�"(#�! 

������ �	
�� �������� ���������� �� album 	�� 	������ 
�� ������	����� �� ���������	� ��� ������
 

���
 	�� ������ ������� �� ������
�
��� �� 	��
����
 ���

���� �����	
 �.�.
Ορέστου 32, 11853 Αθήνα. Τηλ.: 210 3463574 fax: 210 3463575
theobros@acci.gr  - info@theocharis-bros.com www.theocharis-bros.com
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,
���	� COMPACT ��
 �	���	�������

Fujifilm X20
H �����#�	 ��	 X10 �#�� ���&������� ���7����� 2/3in. 

12Megapixel %�'��	 XTrans ���	 �� ��%�
�	 Fujifilm ^-Series �� 

��' ���7����� APS-C �%����
����'��	 ��' ��#������'��� EXR ��� 

����%�2��'�� ��'��
��. )����	 ���&���� ��� �����&7�
��� 

��������� ���� %�� ��(�� &��� �� compact ���7������� 

�2����� ������'���	 ��' �'������' �� �����'7��� LCD. \���'� 

���B�� � ������� ��� �3������2 autofocus ��7(	 � ���7�����	 

����
��3�'�� ����	 contrast detect ��� phase detect ����#���. 

����������� o ����	 ����������	 ��� ��
2 &����'�	 &���	 Fujinon 

28-112mm f/2-2,8 ��� ��
���� �#�� ��� ��'������� closeup 

�	 1cm. H ^20 �'7���2'�� �� #������'��� �
�%#� �#� ��'�' 

���' ��7��� �

� ��� ��' ������� ��� �� zoom ����#�'��	 

������ #���������� ��� ��������&���	 �
�����	 �'( ���7���� ��� 


������%�� Motion Panorama 360°.

,
���	� ���
�
� ,
����	�
� CSC

Samsung Smart NX300
)&����B���� �� �
����'���%� ���7����� CMOS 20,3MP 

�� �
����� �����7����	 100-25.600 ��� �3������ AF �'( 

��������B�� full HD video 1080p ��� 2D/3D (�� ��
������ 

�'��%��������� ��'� �� ��'��%���� �� ����

�
� &��� 

2D/3D ���	 � Samsung 45mm 2D/3D f/1,8. H ��'���������� 

WiFi �����7���� ���� ��	 �&����%�	 Samsung Smart 

Camera ��� �����2 �

�' ����&���� ��� ��2����� �
�%#� 

��� remote viewfinder. )'�����('�'��� 14 Smart Mode 

��7�����	. )����	 ���� ��' &��(' �����	 Samsung NX 

iFunction ����&���'��� ���&���	 ��7�����	. �' ��%�'���� 

����
��('�� � ��%�
� �7�'� �&�	 �� ���%('�� 3,3in. �' 

���	 ������� #�����	 7�
��' �����2' ' �����������' �� 

�'������#� �
����� ��� �

� #���������� ���' �
���.

,
���	� VIDEO DSLR

Canon  EOS 1D C
H ����

�%� ��	 top of the range EOS 1 Dx %�� ���	 

����'�
����	 �#�� ���7����� CMOS 18Megapixel �� 

��'������� ����%��&�	 video 4K (4096x2160) ��� 

���&�'(	 &���%��&��(' ����'�' 18Megapixel. O 

video �����'���
����	 ��	 ��#�'�	 ���#'�� ���	 ��' 

����27�'�� ��	 ���%%�
������	 ��'�����%��&���	 

��� ��	 TV �� ��7�� 4K/24p/25p ��� Full HD �	 

60p. H ���7������ ��' ��#���' %�'���� �� CF 

�����	 �;�
�	 ��#2����	 ��� #�����������	. 

)����	 � ��#�'� �#�� �
� �� #������������� ���	 

���%%�
������	 &���%��&���	 ��#�'�	 heavy duty 

����� ���
����B�� �� #����������� ��	.
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,
���	�� z����	
z�,�� �,������� ��
 �	���	�������

Canon Pixma PRO-10
J PIXMA PRO-10 ��'�� �'�	 ��������	 �� ��'������� 

��2�����	 ����2'����	 ��� AirPrint ��� �'�����('�� 

�� '�� ����#���� ��
�'�� pigment LUCIA ��	 

Canon ��B� �� ��' ��&�
� Chroma Optimizer ��� 

3��7��� ���' ���
��;� &��'���'�' �����������2. 

J ��������	 �#�� �2� ������	 ���&������	 

#�����2, �'�' ���� %�� �����
�� #����(' ��� �'�' 

%�� #������'��� ���&������ %�� #����� ��%�
2����� 

3����	 ��� ��#��	. ^���������('��	 7.680 

����&2��� ��� ��������%�'���� 4 picoliter, � 

��������	 ��'�� �����(���	 �'�
���	 4800x2400 

dpi ���� �%#����	 ��� ��� ��'�#����	 �� 

��%�7�	 ��#�� �3+ (13x19 �'���	). 5 ��#2���� 

&������
������	 ��������	 ���2����	 %�� #���� 

�3+ ��'�� 3 
���� ��� 35 �������
����. 

KA���	� ���
�� ����	��

Sony RX1
5 �'��������� full frame 24�egapixel Sony RX1 

����	 ��� �� ��'��������� ��� ��%�
�� ���7����� 

�� compact ��#�'� �'�����('�� �'� ��������� 

����'���� &���, ��' Carl Zeiss Sonnar T* 35mm 

f/2. J� ��'�������	 ��� &���2 �������'�'��� �� �� 


������%�� Smart Teleconverter 1,4x ��� 2x. ���B�� 

'� ������7�� � ��
2 �������� ����

��� ��������� 

��� �%%����� �'��#� ��� #��'�. E���	 ��� ��' 

�7�'� ���' �
��� �'�
���	 1.220.000 pixel � 

�������� ������ '� %�'�� ��� ���� �����������2 

���������2 �����&7�
���� �����2���� EVF ^GA 

OLED. /�� ���
���� #������������� �'�&������ 

��' ��
2 �;�
� �&�
��� �����7���� �	 ISO 25600 

(���������� �	 102.400 �� �� 3��7��� ��� Multi 

Frame Noise Reduction). 

,
���	� 
�� COMPACT

Nikon Coolpix S01
M�� ���%������ ��'����2�� �� 3���	 ��
�	 95%�. 

��� minimal ���������	 51x77x17,2mm, � S01 

�#�� ���7����� CCD 1/2,9in. ��� &��� zoom 3x �� 

��
�;� ������(' ���������' 29-87mm. E���	 

��� &���%��&��	 10Megapixel � Nikon S01 ��'�� 

���'� ��� %�� video HD ����%�'��	 ��#��� *.MOV �� 

&���� �PEG-4 ��� AVC/H.264. |���&���� �&7�'� 

������%������� Scenes ��� ������ �&� in-camera 

����	 3�3��� ��� �� 3����� Program Auto. /� 

%�'���	 %�����	 ���7���� �
��	 ���	 �'�%�����	 

�����������2	 �� �'� ��������� &����� ������.
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KA���	� CSC ��
 �	���	�������

Fujifllm X-E1
5 '�� Fujifilm &
������� �� �� ����� �#������ ��� ��' 

��
�������� ��#������'��� �#�'��	 %�� �������%��, 

�'�%
�&�	 �'������	 ���	 ��������&���	 �
�����	 %�� ��	 

��#2����	 �
������� ��� ��' �'�����7���� ��7���	. J� 


������%��	 ��7���	 ��'�� �����'���
����'�	 ���	 ���	 

&���%��&��	 ��� ������2' ��' ���
��� �
�%#� #���	 

/��'�	 ��� �����&���. � ������������'� ��� ��%'���� 

#�������������� ���� ��'����#�� �� ��' 

|���%��'� ���7����� X-Trans CMOS ��� ���7���� 

���&������� ������� �����&�
���'. \'� ��� �� ��� 

�'��������� ����#��� ��'�� �� �;�
�	 ����������	 

���'�����	 �
�����'��� ��������� �2��� OLED �� 

�'�
��� 2,36Megapixel.

,
Ĕ��	� z����	
z�,ď ������ā���


Epson Expression Photo XP SERIES
J� Epson Expression Photo XP-850 ��� XP-750 ��'�� �� ���'���� 

all-in-one ��������	 %�� ���	 
�����	 ��	 &���%��&��	. J XP-

850 ��'�� ��� ‘4-��-1’ ��'���: ���('��, ���'����, �'��%��&�� 

��� ���
'�� fax. ��� �� �2� ��������	 �#��' �� #������������� 

Epson Connect ��� ��������� ����	 #�����	 '� ���('��' 

��2����� ��� smartphone ��� tablets #���������('��	 �� 

Epson iPrint. ^���������('��	 �� ���#���� ��
�'�� Epson 

Claria Photo HD ��'��' �����(���	 4x6 �'���	 �� 
�%����� ��� 

10 �������
����.  J� #�����	 �����2' '� ���(���' �����	 

�� 3��2 &���%��&��� #���� ��� �����	 #���������('��	 ��' 

������ ���� ����� ���&������	. )���
��', ��� �� �2� ��������	 �����2' �' 

���(���' ��'� �� CD ��� DVD %�� '� �����������' ��	 ����%�'�����	 ���'��	 ��� �� ;�&���� &���%��&��� �
�����.

� *�!%�<��<� �R� Q!�Q��R� ��6 TIPA 7� 

%�%'��!R7�� <��� �*+)��� >'�%<� �%� PBWeekly

K
���	� �	�����

Vanguard Abeo kit 283VGH 

To ������������'� �� 3����� �
��� �� �'7����'����� 

��'��
� �beo 283 ��	 Vanguard ����
��3�'�� ��� ���&� ��� 

��� �� ���3��� ��&�
� �2��� pistol grip GH-300t ��� ���7���� 

��� �2����� '���
�'���. 5 ��&�
� ��'����� �� �2� ���'�	 %�� 

panning �'( ����
��3�'�� 3��� �� 72 ������ click stop. 

H �'����
�2��'� ��� �&����2��'� ��'����� ��
('� 

��������B���� �� 180° ���B�'���	 ��� ��7���	 ��� ����
��' 

�
���('��. /����('���� ����� �� �2����� ��&�
���	 ��' 

���
(' �2��� quick flip ��7(	 ��� �� ����3
��� �'��%�� ��� 

25° �	 80°. 5 ���
���� &��'���� ��� �� 
����������	 ���	 �� 

�'��

������ «�����������» �� spikes � 
����#�.
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�������	�
�	����

�������	
��	�	�	������	����	��	
�
�����	��	
�������
�������	�� !��"!��#��$%&�	'''$�� !��$%&	������������������������������

�� �!��(���)
�������	
������
���	���
���������	�
��
����������

������
���������������������	��
�����	����	������	�����	���	��
��������������������������	��
�	�������	�������	
����
	��
�����	����������������������

����������
���	�������	������
���������� ����!��������
�����

"� �!#�(���)
�����	�	�
�������	�
�����

������������
����	�	���	�"#$$%&�
��������������	����	��������
��
������
�	�����
��	���'��	!������
����	��������������&����
(��

����
���������������
��	�	��
���
'��)�����������
���	�
����)!	���

������
���
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��Q�� '�( �%�(�7
��� �

�'��� &���%��&��� 
�����'�� ��� Indiegogo

Στη διεύθυνση http://www.indiegogo.

com/projects/david-and-goliath-

-2 θα βρείτε μια ελληνική καμπάνια 

ενός ερασιτέχνη Έλληνα φωτογράφου 

που προσπαθεί να εκδώσει το δικό 

του φωτογραφικό λεύκωμα με 52 

φωτογραφίες. Το photobook θα είναι 

αφιερωμένο στη φωτογραφία δρόμου 

και χρηματοδοτείται μέσω crowdfunding. 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να 

συμμετάσχουν στην καμπάνια μέσω του 

παραπάνω link.

zR�%�!�.('" ><�� (Q���(�6
���
��� ��� ��(�%�� �����%%�
��

Η  Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς, στα πλαίσια της εκδήλωσης ΜΑΪΟΣ ΜΗΝΑΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2013 θα φιλοξενήσει τον σημαντικό Έλληνα φωτογράφο, 

Καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. Γιώργο Κατσάγγελο. Το  Σάββατο 11/5 

και ώρα 19.00 στο Συνεδριακό Κέντρο Κρύας στη Λιβαδειά θα πραγματοποιηθεί 

διάλεξη με θέμα «Κοινωνική φωτογραφία, μια προσωπική μαρτυρία». Στη συνέχεια 

θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια της έκθεσης του φωτογράφου με τίτλο «Η αθέατη 

πλευρά» στο ισόγειο του Νερόμυλου. Οι φωτογραφίες του Γιώργου Κατσάγγελου 

από τα Βαλκάνια, τη Ρωσία και την Αμερικάνικη ήπειρο έγιναν στην διάρκεια των 5 

τελευταίων χρόνων. Τα θέματα του κυρίως παιδιά και γυναίκες αλλά και κάθε τι που 

εικονογραφεί την ανθρώπινη προσπάθεια και αγωνία για επιβίωση.

Διάρκεια έκθεσης: 11/5 έως 17/5, ώρες 18.30 – 22.00. Είσοδος ελεύθερη 

�(�7�"6 �)>!� �%�<��R�
«���	 
�2��	, ���� #��'�� ����…»

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς 

Ημέρας Μουσείων θα πραγματοποιηθεί 

εκδήλωση στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας 

την Πέμπτη 18 Μαΐου στις 6 μ.μ.

Η εκδήλωση με τίτλο «Τάκης Τλούπας, 

δέκα χρόνια μετά…» διοργανώνεται από 

την ΙΕ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων και την 7η Εφορεία Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων και τελεί υπό την αιγίδα του 

υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική 

Γραμματεία Πολιτισμού και της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας.

Παράλληλα θα λειτουργήσει έκθεση της 

Προϊστορικής Συλλογής Τάκη Τλούπα που 

δωρήθηκε στο Διαχρονικό Μουσείο και 

αντιπροσωπευτικών φωτογραφιών του.
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MK293A3-D3Q2
Αλουμινένιο τρίποδο σε σετ με μοναδική κεφαλή 
από αναδιπλούμενες λαβές και τριπλό αλφάδι. 
Αναπτύσσεται σε μέγιστο ύψος 158cm και είναι 
ικανό να φέρει ωφέλιμο φορτίο έως 4kg κατάλληλο 
για την πλειονότητα των φωτογραφικών εφαρμογών. 

Επισκεφθείτε 

το νέο μας site 

www.albapv.gr

�������	 9, 115 28 
���, 210 72 36 847, E mail info@albapv.gr Alexandrou PhotoandVideo

BeFree MKBFRA4-BH  
Ιδανικό τρίποδο για ταξιδιωτική φωτογραφία. 
Διατίθεται σε μορφή kit με σφαιρική κεφαλή και 
τσάντα. Κλειστό έχει μήκος μόλις 40cm και φθάνει 
σε μέγιστο ύψος 144cm ενώ δέχεται φορτίο έως 
4kg. Κατάλληλο για οποιαδήποτε ερασιτεχνική 
ή επαγγελματική location χρήση. 

Yπογραφή σταθερότητας
Mε έως 10 χρόνια εγγύηση

MKC3-P01
Ελαφρύ τρίποδο με ενσωματωμένη σφαιρική 
κεφαλή και χαμηλό βάρος μόλις 1kg για 
εύκολη μεταφορά. Μέγιστο ύψος 165cm και 
είναι κατάλληλο για φορτίο ως 1,5kg.

MK394-PQ
Σταθερό και ευκολόχρηστο τρίποδο με 
ενσωματωμένη κεφαλή με πλάκα ταχείας 
απελευθέρωσης. Μέγιστο ύψος 144cm 
και δέχεται ωφέλιμο φορτίο έως 3,5kg.

MK294C3-D3RC2
Τρίποδο από ανθρακονήματα τεράστιας αντοχής με 
στιβαρή κεφαλή τριών κινήσεων και πλάκα ταχείας 
απελευθέρωσης. Φθάνει σε μέγιστο ύψος 181cm 
και δέχεται μέγιστο φορτίο 4kg.

Aleksandrou.indd 1 26/4/2013 6:29:44 ��
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������ �	
������� 
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Ομαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Το είδωλο της μουσικής» των 

μελών της Λέσχης της Φωτογραφικής Ομάδας «Φ» θα πραγματοποιηθεί 

στον Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο, ως τις 17 Ιουνίου 2013. Κάθε μέλος της 

ομάδας παρουσιάζει την προσωπική του άποψη για το θέμα με ένα portfolio 

4 - 6 φωτογραφιών. Οι εικόνες της έκθεσης περιλαμβάνουν θέματα που 

σχετίζονται με την Μουσική, όπως σκηνές από συναυλίες, μουσικά όργανα, 

λεπτομέρειές τους, εικόνες από ένα εργαστήριο μουσικών οργάνων, 

σκηνές από έναν ραδιοφωνικό σταθμό, μουσικοί στον δρόμο, χορευτές, 

σκηνοθετημένες φωτογραφίες με όργανα και ανθρώπους, λεπτομέρειες 

ενός γραμμοφώνου κ.α. Η Φωτογραφική Ομάδα «Φ» αποτελεί μια νέα 

ομάδα φωτογραφίας, που προέκυψε κατά την διάρκεια των σεμιναρίων που 

πραγματοποιήθηκαν στον Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο από τον Τάσο Σχίζα από 

τον Οκτώβριο του 2011 ως σήμερα. Αριθμεί αρκετά μέλη που παρακολουθούν 

τα διάφορα σεμινάρια, ενώ παράλληλα λειτουργεί λέσχη φωτογραφίας με 

μηνιαίες συναντήσεις των μελών της.

Συμμετέχουν τα παρακάτω μέλη:

Άγγελος  Αδαμούδης, Θανάσης Αθανασιάδης, Ηλίας Γαλάνης, Βασίλης 

Δραγάνης, Σταύρος Ευριπίδης, Χριστίνα Καζαντζίδου, Αθήνα Καρακίτσιου, 

Κατερίνα Κλωναρίδου, Δήμητρα Κόμναρη, Νίκος Κοτζαμπασάκης, Ιωάννα 

Ξενίδου, Ελένη Πεσιρίδου, Δημήτρης Σιγγάρης, Σούλα Σερέτη, Παναγιώτα 

Σιδηροπούλου.

 

Διάρκεια: 9 Μαΐου - 17 Ιουνίου 2013

Ωράριο λειτουργίας: Δευτ. – Τετ. 9:00 – 17:00, Τρ. – Παρ. 9:00 – 16:00, 

Πεμ. 9:00 – 21:00, Σαβ. 9:00 – 11:00, Κυρ. κλειστά

Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο: Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα)

 τηλ. 2310 271003 www.technio.gr

Σεμινάρια φωτογραφίας - Τάσος Σχίζας: 2310 638447 

www.photoeidolo.gr/seminaria.html

�� !$%�! ��� �&#��'��
����
��� ��� 
�� ���	��
	�� 
�� 
������� 
����� �
� ����

Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

διευρύνοντας τις αναζητήσεις του, 

διοργανώνει στο χωριό Λιβάδι (Ν.Θεσσαλονίκης, 

Δήμος Θέρμης), σε συνεργασία με την Εικαστική 

Ομάδα TeeToTuM, ένα τετραήμερο residence/

workshop, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα 

δημιουργήσουν έργα τέχνης χρησιμοποιώντας 

υλικά που θα συλλεχθούν από τη γύρω περιοχή. 

Κατά τη διάρκεια αυτού του τετραήμερου (από 

την Πέμπτη 9 έως την Κυριακή 12 Μαΐου 2013) θα 

παράξουν νέο εικαστικό έργο in situ (στο χωράφι), 

το οποίο θα παραμείνει ως εγκατάσταση στο 

φυσικό τοπίο έως την πλήρη απορρόφησή του 

από τη φύση.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:

Christel Andrea Steier (Γερμανία), Mikhail 

Pogarsky (Ρωσία), Σταυρούλα Καζιαλέ, Γιάννης 

Μονογυιός, Cristine Wilis, Γεωργία Γρηγοριάδου, 

Βασίλης Καρκατσέλης, Θανάσης Ράπτης, Γεωργία 

Κουρκουνάκη, Γιώργος Πολίτης, Γιώργος 

Τσακίρης, Μάγδα Μαδεμλή, Φωτεινή Χαμιδιελή, 

Ιωάννα Ταϊγανίδου, Μάριον Ιγγλέση, Μαρίνα 

Παπαδάκη, Φίλη Ολσέφσκι-Κουμαντάνου. 

https://www.facebook.com/

events/539003242797334/

Πληροφορίες:  Θανάσης Ράπτης 6973221887 

raptisth@the.forthnet.gr 


����

Πτυχιούχος φωτογράφος με 10ετή 
συνεργασία με περιοδικά διαφόρων 
κλάδων (αυτοκινήτου, σκαφών, Hi-End, 
τεχνολογίας καθώς και μαγειρικής), 
με εμπειρία τόσο σε στούντιο, όσο 
και σε ρεπορτάζ, ζητάει εργασία σε 
οποιοδήποτε φωτογραφικό κλάδο.
Γιάννης 6944529793
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟΤα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφουγράφου

���!"!#��: �� �������	�
��� �
������ �. ��������� & �. �����
�����

�$�$�%&: E����������� �����
!"��� (��� �������
�#�
�� �����!� �������)

�'&$(��)&�: O� ��		�
!"��
�� �����
�
�� �� !"��� 	��� 
��� DSLR

M&*&* 20 (��.&��) 1�����: $� 
������ ����� ���
�����
�
��

.O�#&�: %
� �������
�� �������� �� ���� ��	������
%�A3.��4 ��)�*43�&5: '#� (2) �*����� �����
+����

X3&*&�: %��� ���!���
�� �������� ��� ��� 9:30 - 16:00

673&�: �thens Art Studio, A���� ��������� 20, ��. '�	+
����, 173 42, 
��+��  (�������: www.athensartstudio.gr/#/contacts/)  
M�
��: 8�. '�	+
����. 6944 474024

�*&#!#�� ��)�*43�&5:
$����� (4 ����), �+;��� (6 ����), ���
��+ (2����)

$�3�(4)84*&*#4�: ���
!��, styling/hair/ make-up artist, ��!� & 
����, <�<����� ��		�
�"+�

�NFO - �""349E�: 210 9703980, 210 9939995

�������	
�
 ���� on location 
�� ���������� ��
���
Φωτογραφήστε με καλοκαιρινή διάθεση σε παραλία, μάθετε να φωτίζετε 
και να χρησιμοποιείτε δημιουργικά τον ήλιο και συμπληρωματικά φλας. 
Δημιουργήστε ένα project μόδας με συμβουλές από τους ειδικούς.

18-19 ����� • Κόστος συμμετοχής: 160€

�������	
�
 glamour on location
Μια Glamour φωτογράφηση με μαγιό και καλοκαιρινά αξεσουάρ δίπλα στη θάλασσα. 
Μάθετε να οργανώνετε μια τέτοιου είδους φωτογράφηση / αποστολή να φωτίζετε 
σωστά με τεχνητό φως συμπληρώνοντας τον ήλιο. Ζήστε την καλοκαιρινή διάθεση 

μιας φωτογράφησης Glamour δίπλα στην θάλασσα.
8-9 ����	�� Κόστος συμμετοχής: 160€

Seminario Athens Art_4Sems_2013.143 143 26/4/2013 3:23:28 ��
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© Για τις φωτογραφίες, όπως και για τα άλλα πνευματικά έργα του λόγου, της τέχνης ή της επιστήμης, υπάρχουν 
πνευματικά δικαιώματα (copyright). 

© Τα δικαιώματα αυτά στην Ελλάδα ρυθμίζονται με το Νόμο 2121/93.

© Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούνται από το «περιουσιακό» και από το «ηθικό δικαίωμα» 
πνευματικής ιδιοκτησίας. 

© Η «εκμετάλλευση του δικαιώματος» (δηλαδή ο τρόπος χρήσης του έργου και η αμοιβή του φωτογράφου) είναι μια 
εξουσία του περιουσιακού δικαιώματος και η «αναγνώριση της πατρότητας» της κάθε φωτογραφίας (δηλαδή το όνομα 
του φωτογράφου) είναι μία εξουσία ηθικού δικαιώματος. 

© Με βάση αυτά τα δικαιώματα, ο φωτογράφος μπορεί να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη χρήση του έργου του, 
να καθορίζει τους όρους εκμετάλλευσής του, καθώς και να αναγράφεται το όνομά του ως δημιουργού της 
φωτογραφίας.

© Ο φωτογράφος, με βάση τον παραπάνω νόμο, αποκτά για τις φωτογραφίες του όλα τα δικαιώματα με τη δημιουργία 
τους, χωρίς να απαιτείται καμιά άλλη διατύπωση και ανεξάρτητα από την αξία κάθε φωτογραφίας. 

© Όσον αφορά τους μισθωτούς φωτογράφους, αν δεν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία, τότε στον εργοδότη 
μεταβιβάζονται αυτοδικαίως εκείνες μόνο οι εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα, που είναι αναγκαίες για την 
εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης.

© Ειδικά για τους φωτογράφους που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., σε 
εκτέλεση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος, το περιουσιακό δικαίωμα επί των έργων που δημιούργησαν μεταβιβάζεται 
αυτοδικαίως στον εργοδότη, εκτός αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία.

© Οι φωτογραφίες προστατεύονται ως αυτοτελή έργα και, προκειμένου να γίνεται νόμιμα η εκμετάλλευσή τους από 
τρίτους, πρέπει ο δημιουργός φωτογράφος εγγράφως να έχει εκχωρήσει αντίστοιχο δικαίωμα («άδεια εκμετάλλευσης») 
για κάθε συγκεκριμένη χρήση του έργου του ή να έχει μεταβιβάσει το περιουσιακό δικαίωμα του έργου του. 

© Η άδεια εκμετάλλευσης (χρήση φωτογραφίας) εκχωρείται μόνο από το φωτογράφο δημιουργό, αφού η χρήση 
των φωτογραφιών αποτελεί μέρος του πνευματικού δικαιώματος του φωτογράφου (συγκεκριμένα του περιουσιακού 
δικαιώματός του). 

Σε απλή γλώσσα αυτό σημαίνει πως ο φωτογράφος, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως μισθωτός, δεν «πουλάει» 
φωτογραφίες, αλλά «μεταβιβάζει» το περιουσιακό του δικαίωμα επ` αυτών ή «εκχωρεί» ορισμένες εξουσίες του 
περιουσιακού του δικαιώματος (γιατί το ηθικό δικαίωμα είναι αμεταβίβαστο), έναντι αμοιβής που συμφωνείται.

© Οποιαδήποτε χρήση φωτογραφίας (αντιγραφή, αναπαραγωγή κλπ) χωρίς άδεια από τον δημιουργό της είναι 
παράνομη και οι κυρώσεις του νόμου, ποινικές αστικές και διοικητικές, είναι αυστηρότατες. Οι κυρώσεις μπορούν να είναι 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και αποζημίωση ύψους τουλάχιστον του διπλάσιου της αγοραίας αμοιβής του κάθε 
έργου, καθώς και αφαίρεση αδείας της παρανομούσας επιχείρησης σε περίπτωση που παραβιάζει το νόμο κατ’επανάληψη. 
Για την εφαρμογή του νόμου θα πρέπει να προσφύγει ο ίδιος ο θιγόμενος στα δικαστήρια, εκτός αν έχει εκχωρήσει την 
εκμετάλλευση του περιουσιακού του δικαιώματος στον Ο.Σ.Δ. πριν από την προσβολή του  ως προς το συγκεκριμένο 
έργο.

© Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε παραποίηση, αλλοίωση ή και χρήση τμήματος φωτογραφίας χωρίς τη συναίνεση 
του δημιουργού.

© Η αναγραφή του ονόματος του φωτογράφου σε κάθε χρήση φωτογραφίας (ηθικό δικαίωμα) είναι εκ του Νόμου 
υποχρεωτική, επιπρόσθετα τυχόν άλλων όρων της έγγραφης άδειας εκμετάλλευσης. 

© Ορισμένες εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος, επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να τις ασκήσει κάθε δημιουργός 
μόνος του (όπως το δικαίωμα της «εύλογης αμοιβής» που αφορά την αποζημίωση των δημιουργών για την ιδιωτική 
αναπαραγωγή -προς προσωπική χρήση- έργων που έχουν προηγουμένως δημοσιευθεί νόμιμα), ο Νόμος (2121/93) 
προβλέπει ότι ασκούνται υποχρεωτικά από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης. 
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ωτογραφία 
www.facebook.com/groups/photographos.mag

Η μεγαλύτερη παρέα για την 

15.064 ����! 
��� 11/5/13
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Hasselblad
�
�	 %�� �� �2����� V

Η Hasselblad 

ανακοίνωσε την διακοπή 

παραγωγής της 503CW, 

το τελευταίο μοντέλο 

του συστήματος V. 

Η σειρά V φτάνει στο 

τέλος της ζωής της μετά 

από μισό αιώνα. Όπως 

δήλωσε και ο CEO της 

εταιρείας η ζήτηση της 

συγκεκριμένης μηχανής 

είχε πέσει πολύ χαμηλά. 

Από δω και πέρα η 

εταιρεία θα επικεντρωθεί 

στο σύστημα μεσαίου 

φορμά H αλλά 

και στην ανάπτυξη 

νέων προϊόντων 

για τους λάτρεις της 

φωτογραφίας.

Samsung NX2000
J
��
��('�'��	 �� %����

Σκληρό παιγνίδι αναμένεται στις CSC με τη Samsung να γεμίζει την αγορά με νέα 

μοντέλα, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά της να διεκδικήσει μεγαλύτερο 

μερίδιο αγοράς στον αναπτυσσόμενο τομέα των mirrorless. H τελευταία 

προσθήκη στη γκάμα αφορά τη ΝΧ2000 των 20Megapixel που τοποθετείται 

ένα σκαλοπάτι παραπάνω από τη NX1000/1100 και οι πιο οφθαλμοφανείς 

προσθήκες αφορούν το ΝFC (Near Field Communication) που επιτρέπει την 

άμεση ρύθμιση των συνδέσεων WiFi με συμβατά smartphones ή tablet και 

την επαφικού τύπου capacitive οθόνη 3,7in. Σημειώνουμε ότι και το NX1000/

NX1100 και το NX2000 βασίζονται στον ίδιο αισθητήρα CMOS που φοράει και 

η NX210. Επίσης υπάρχουν ορισμένες βελτιώσεις στο autofocus χάρη στο πιο 

εξελιγμένο Contrast Detect AF αλλά να μην περιμένετε ότι έχει το ακόμη πιο 

αποτελεσματικό Phase Detect AF της ΝΧ300. To interface μοιάζει πολύ με αυτό 

της Galaxy camera που υποθέτουμε ότι κάποια στιγμή θα ενοποιηθεί για όλες 

τις μηχανές mirrorless της Samsung. Τέλος ξενίζει η απόφαση των σχεδιαστών 

να καταφύγουν στο μικροσκοπικό φορμά καρτών MicroSD/SDHC για μια αρκετά 

μεγάλη σε διαστάσεις μηχανή. 

N>% ,odak 
rchive DVD 
��� video � &���%��&��	

Άρχισε η κανονική διάθεση στην ελληνική 

αγορά των Kodak Archive DVD που 

απευθύνονται στους κατόχους των Kodak 

Picture Kiosks και Kodak Apex με λογισμικό 

νεώτερο του version 5.0 To αναλώσιμο Kodak 

Archive DVD προσφέρει την αναμενόμενη 

λύση εγγραφής τόσο φωτογραφιών όσο και 

VIDEOσε ένα επώνυμο DVD στα KodakKiosks 

Apex συστήματα. H ενδεικτική χωρητικότητα 

του KODAK Archive DVD είναι 4,3 GB 

(φωτογραφίες ή videos) ΤοKodak Archive DVD 

είναι συμβατό με DVDPlayers – Windows/

MAC & Linux υπολογιστές και διατίθεται σε 

συσκευασίες των 25 τεμαχίων.

Για περισσότερες πληροφορίες DivitecAE 

τηλ.210-2855080

�>� ���(*!%<X*��<�
5 Hama Distribution �'�
��3�'�� 
��' Ellehammer ���' )

���

Η εταιρεία HAMA DISTRIBUTION ΕΠΕ 

επεκτείνει τον κύκλο δραστηριοτήτων της 

με την ανάληψη της εταιρίας κατασκευής 

αποσκευών και τσαντών μεταφοράς 

Ellehammer.  

Η δανέζικη Grown Up LTD, ασχολείται 

με το αντικείμενο πάνω από 30 χρόνια. 

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την 

εμπειρία όλων αυτών των ετών, ίδρυσε την 

εταιρεία Ellehammer, η οποία πήρε το όνομά 

της από τον Δανό εφευρέτη J. Ellehammer, 

τον άνθρωπο που έπαιξε σημαντικό ρόλο 

στις αερομεταφορές πραγματοποιώντας την 

πρώτη πτήση στην Ευρώπη.

Η γκάμα προϊόντων Ellehammer 

περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία τσαντών. 

Αποσκευές ταξιδιού, τσάντες μεταφοράς 

υπολογιστών, νεσεσέρ, τσαντάκια για 

χρήματα και κάρτες. Συνδυάζοντας την άριστη 

ποιότητα υλικού και την ξεχωριστή σχεδίαση 

με τις προσιτές τιμές, θα ικανοποιήσουν και 

τους πιο απαιτητικούς!

Οι τσάντες Ellehammer διατίθενται σε 

διάφορα μεγέθη, σχέδια και χρώματα. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

επισκεφτείτε το site www.hama.de

Hama Distribution Xαρίτων 33 Π. Φάληρο, 

2109410206
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Workshops 
Φωτογραφίας

HCP HELLENIC
CENTRE FOR

PHOTOGRAPHY

www.photofestival.gr

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας παρουσιάζει ένα νέο 
κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων από 
καταξιωμένους επαγγελματίες ακαδημαϊκούς

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Εισαγωγή στη Φωτογραφική Πράξη
Εισηγητής: Στέργιος Καράβατος

3, 5, 10, 12 
Ιουνίου

Διαχείριση Χρώματος [Color Management]

Εισηγητής: Αντώνης Γράνης

3, 5, 10, 12 
Ιουνίου

Φωτογραφία: Σύγχρονη Θεωρία & Πρακτική
Εισηγητές: Θανάσης Μουτσόπουλος,
Φώτης Καγγελάρης, Πηνελόπη Πετσίνη, 
Νίκος Παναγιωτόπουλος

8 & 9 Ιουνίου

Προετοιμασία & Παρουσίαση Portfoilio
Εισηγητής: Κωστής Αντωνιάδης

10 & 12 Ιουνίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ
contact@hcp.gr · 210 9211 750
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Nikon
�'�'���� �������(' ���� 
firmware

Έντεκα firmware updates έβγαλε η Nikon 

μοντέλα της σειράς Coolpix – δέκα για 

τη σειρά S και ένα για compact γοήτρου 

P7700 - τα οποία στοχεύουν να λύσουν 

ένα πρόβλημα του λειτουργικού της 

μηχανής το οποίο θα μπορούσε δυνητικά 

να εξαντλήσει τις μπαταρίες τους. Λόγω 

του προβλήματος αυτού, η μπαταρία 

ενδεχομένως θα μπορούσε να μην 

φορτίζει πλήρως κάτι που υπονομεύει 

τη διάρκεια ζωής. Το update της P7700 

δεν αφορούσε τη μπαταρία αλλά τρία 

προβλήματα που εντοπίστηκαν στην 

έκθεση, στο bracketing και στην ακρίβεια 

της λειτουργίας virtual horizon.

Panasonic Lumix
Vario G 14-140mm 

f/3,5-5,6 Asph. 

Power OIS

To νέο φακό zoom Micro 4/3 

ευρείας γκάμας ανακοίνωσε 

η Panasonic προσφέροντας 

πιο ελαφρά κατασκευή σε 

σχέση με τον προηγούμενο 

ίδιας εστιακής απόστασης. 

Αποτελείται από 14 στοιχεία σε 

12 group εκ των οποίων τρία 

ασφαιρικά και δύο χαμηλής 

διάχυσης ED (Extra low 

Dispersion). Ενσωματώνεται 

και το σύστημα οπτικής 

σταθεροποίησης Power OIS 

τελευταίας γενιάς. 

Sony
Superzoom �� WiFi ��� GPS

Η νέα άφιξη της Sony στην κατηγορία των superzoom είναι η Cyber-shot DSC-

HX50V με zoom που φτάνει το 30x. Φυσικά διαθέτει GPS και WiFi όπως επιβάλλει 

πλέον οι κατηγορία αλλά και οι καταναλωτές που προτιμούν κυρίως τις superzoom 

για τα ταξίδια. Η HX50V έχει αισθητήρα 20.4 MP μεγέθους 1/2.3” BSI CMOS και 

φακό 24-720mm με διάφραγμα f/3.5-6.3 και σταθεροποίηση SuperSteady Shot 

σε τρεις άξονες. Σύμφωνα με τον ταξιδιωτικό της χαρακτήρα έχει ενισχυμένη 

μπαταρία για 400 λήψεις με κάθε φόρτιση ενώ το WiFi μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

μεταφορά εικόνων αλλά και για χειρισμό της μηχανής από απόσταση. Ενδιαφέροντα 

χαρακτηριστικά είναι το dedicated χειριστήριο για την αντιστάθμιση της έκθεσης και 

η επαφή Multi Interface Shoe για σύνδεση διάφορων αξεσουάρ (και όχι μόνο φλάς) 

όπως το ηλεκτρονικό viewfinder FDA-EV1MK.
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� ���� ��������	���:
• �# !���#+ �#� ����#��!#- (244 ��$'��+, �$�+ ����"3�)��+!)

• �# !���#+ ���!����'�+ & ��#��#$7+ �� courier (ACS)! 

• �# !���#+ ����!���9#$7+ & �!��; <�� �=�#:

• �<�����+ �$!�$�!<+ ������'�+  Varta (�>'�+ € 4,5)!

...!�� ��?' �=�# 4 �$!�$�!<+ ������'�+ 

��#�#37! 
 ��#�(#�" ��3-�� �<3�� �>���$7��)+ �#� stock

9,90
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Xasate to topio _Business 17x24.1 1 13/3/2013 2:44:03 ��
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Manfrotto 500
��� ��&�
� video

Η Manfrotto 500 έρχεται να αντικαταστήσει το παλιότερο μοντέλο της 701HDV και 

είναι η μικρότερη κεφαλή που έχει κατασκευάσει η Manfrotto. Παρουσιάστηκε 

πρόσφατα στην έκθεση NAB του Las Vegas και προορίζεται για την λήψη video με 

DSLR και βιντεοκάμερες. Η ελαφρά κατασκευή για να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα. 

Επίσης έχει πιο ευρεία επιφάνεια για να μπορεί να αντισταθμίζει το βάρος της μηχανής 

καλύτερα είτε η DSLR φοράει έναν μικρό φακό είτε έναν zoom. Αναλαμβάνει να 

στηρίξει βάρος μέχρι 5kg και ενσωματώνει τον κλασσικό connector Easy Link 3 /8” 

για τη σύνδεση εξωτερικού μόνιτορ.

Zeiss 

Touit &���� %�� Sony ��� Fujifilm

Η Carl Zeiss γνωστή και άκρως σεβαστή στον χώρο των οπτικών ανακοίνωσε 

και επίσημα την κυκλοφορία μιας νέας σειράς φακών για mirroless μηχανές. Να 

υπεθυμίσουμε ότι μέχρι τώρα η Zeiss ανέπτυσσε φακούς μόνος για SLR μηχανές 

με μοναδική εξαίρεση τον Sonnar T*E 1.8/24 ZA για την μοντούρα E της Sony. Έτσι 

ανακοινώθηκε η κυκλοφορία δύο νέων φακών που θα βγουν με μοντούρα Ε για 

Sony NEX και μοντούρα X για Fujifilm. O Carl Zeiss Touit 2.8/12 με 11 στοιχεία σε 

8 γκρουπ έχει διάφραγμα f/ 2.8 μέχρι f/ 22 και θα ζυγίζει 270-280gr.

O δεύτερος φακός είναι και αυτός prime. Ο Carl Zeiss Touit 1.8/32 έχει 8 στοιχεία 

σε 5 γκρουπ και διάφραγμα f/ 1.8 μέχρι f/ 22. Η νέα σειρά θα ονομάζεται Touit και 

θα έχει οπτικά και για τις δύο μοντούρες. 

VLVES
Para/lysis
Στον χώρο του ΜETApolis, ως συνέχεια της 

περσινής έκθεσης VLΛVES, 11 σύγχρονοι 

καλλιτέχνες ανιχνεύουν την έννοια της Para/

lysis. Ως διαμεσολαβητές επανεξετάζουν 

το κοινωνικό και ψυχολογικό κλίμα της 

εποχής, επιχειρώντας να φέρουν στην 

επιφάνεια το ορατό και να οπτικοποιήσουν 

το δυσδιάκριτο.

Συμμετέχουν: Eileen Botsford 

(Εγκατάσταση), Θοδωρής Βερονίκης 

(Φωτογραφία), Μυρτώ Βουνάτσου & 

Στέλιος Ντεξής (Βίντεο-Εγκατάσταση), 

Σύνθια Γεροθανασίου (Εγκατάσταση), 

Γιάννης Γιαννακόπουλος & Κώστας 

Κουρτίδης (Φωτογραφία-Εγκατάσταση), 

Φωτεινή Πούλια (Ζωγραφική), Χρήστος 

Σαρρής (Φωτογραφία-Εγκατάσταση), 

Χρύσανθος Σωτηρόπουλος (Ζωγραφική), 

Έφη Φουρίκη (Μικτή Τεχνική).

VLΛVES | Para/lysis

Εγκαίνια: Παρασκευή 17 Μαΐου, 20:00

Διάρκεια έκθεσης: 17  Μαΐου 2013 έως 1 

Ιουνίου 2013

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη με Παρασκευή 

18.00 - 22.00, Σάββατο 11.00 - 22.00

ΜETApolis: Αιόλου 48-50 & 

Κολοκοτρώνη, Ημιόροφος, Μετρό 

Μοναστηράκι

www.metapolis.gr |Like Βλάβη / Vlaves

�(X!�%6 ��*+���6
/��' ������� J����� ��'��

Αυτή τη Κυριακή 12 Μαΐου 2013 η εκπομπή της ΝΕΤ 

(18.10) ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ, σε σκηνοθεσία Σταύρου 

Ψυλλάκη, είναι αφιερωμένη στον φωτογράφο Γιώργο 

Δεπόλλα. Συντονιστείτε στους δέκτες σας. 
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photographos.mag
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��� � Photoshop;

����%%�$'�+: 210 8541400 &  info@photo.gr
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Xasame to photoshop_Business_17x1 1 13/3/2013 4:00:36 ��
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