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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#!<)+&: Τάκης Τζίμας, �*�����)8& �"�)�:+&: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��,*7��)�#)*&: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��,�*#8 �5�7)8�*:+: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

�*�'+��7�*&: 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 ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

Backstage
4���� ��	 Annie Leibovitz 	
 ������
��/�� ���� ����
��	���!� ��� Game of Thrones ��
 �� Vanity Fair
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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 Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

www.youtube.com/watch?v=Lbm5dJML4IQ
www.photo.gr
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Από τις 15 Μαρτίου τέθηκε σε ισχύ νέα διάταξη στην Ουγγαρία που αυστηροποιεί το 

νομοθετικό πλαίσιο φωτογράφησης σε δημόσιο χώρο. Απαγορεύεται λοιπόν η λήψη και 

δημοσίευση χωρίς την ρητή άδεια όλων των εικονιζόμενων προσώπων. Εκπρόσωπος των 

ουγγρικών αρχών δήλωσε ότι ο νόμος απλώς κωδικοποιεί τις δικαστικές αποφάσεις που 

σχετίζονται με το θέμα, αλλά οι φωτογράφοι στη χώρα παραμένουν ανήσυχοι. 

Οι υπερβολικά εξαντλητικές προβλέψεις του νόμου ότι πρέπει να ληφθεί άδεια απ όλους 

τους εμφανιζόμενους σε ένα πλάνο, ουσιαστικά αποτρέπουν και ευνουχίζουν κάθε διάθεση 

φωτογράφησης. Είναι δυνατόν να εμφανίζονται άνθρωποι κάπου στον ορίζοντα, στα άκρα 

του κάδρου και ουσιαστικά να απαγορεύουν τη φωτογράφηση. Αλλά και σε τελική ανάλυση 

ακυρώνεται και το φωτορεπορτάζ.

Το κακό είναι ότι όχι μόνον στην Ουγγαρία σταδιακά απλώνεται το φάσμα της ανελευθερίας, των 

απαγορεύσεων και της ποινικής πλέον καταστολής σε μία από τις πιο απλές και αυθόρμητες 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Στο δικαίωμα έκφρασης μέσω της φωτογραφίας. Δηλ. σε ευρύτερη 

έννοια, τίθενται περιορισμοί στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας που θεωρητικά 

προστατεύεται συνταγματικά βλ. άρθρο 5 παρ. 1 «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα 

την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή….» 

Και πως έχουν τεθεί όλοι αυτοί οι περιορισμοί, τουλάχιστον στην Ελλάδα; Όχι με τη συνήθη 

νομοθεσία. Αναφέρομαι βέβαια στον Αστικό Κώδικα και στο άρθρο 57 περί προσβολής 

της προσωπικότητας όπου ορθώς προβλέπεται ότι «όποιος προσβάλλεται παράνομα στην 

προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί 

στο μέλλον» Αν λοιπόν κάποιος προσβάλλεται με τη φωτογραφία και μάλιστα με τη δημοσίευση, 

κοινοποίηση, πολλαπλασιασμό και ανάρτησή της έχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα να ζητήσει 

αποζημίωση, άρση και παράλειψη στο μέλλον της προσβολής κλπ. 

Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε μια πιθανολογούμενη αστική διαφορά αν κάποιος θεωρήσει ότι 

προσβάλλεται από την απεικόνισή του κάπου (προφανώς με κάποιο στοιχείο δημοσιότητας). 

Τι γίνεται όμως όταν μπαίνει στο παιγνίδι η ΑΠΔΠΧ (Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα); Τότε τα πράγματα δυσκολεύουν αφού η Αρχή σχεδόν νομοθετεί (αντί για το φυσικό 

νομοθετικό σώμα, τη Boυλή) 

και είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε 

βάρος των φωτογράφων. Σε 

βαθμό ώστε να έχει κριθεί ότι και 

η απλή λήψη (χωρίς το στοιχείο 

της δημοσίευσης) συνιστά 

προσβολή της προσωπικότητας! 

Δηλ. ο Χ μπορεί να ισχυριστεί 

ότι προσβλήθηκε στην 

προσωπικότητά του, ακόμη και 

αν απλά ο φωτογράφος σήκωσε 

το φακό για να φωτογραφίσει και 

ο Χ θεωρήσει ότι βρίσκεται εντός 

κάδρου. 

Ένας απίστευτος κυκεώνας, που 

έχει συμπαρασύρει στο όνομα 

των συγκεχυμένων προσωπικών 

δεδομένων κάθε δημόσια 

όψη της πραγματικότητας 

και ακυρώνει τη δυνατότητα 

φωτογράφησης σε δημόσιο 

χώρο. Και μάλιστα απειλεί με 

ευνουχισμό και το δικαίωμα 

στην πληροφόρηση μέσω του 

φωτορεπορτάζ. 

Πολύ μεγάλο πρόβλημα που θα 

μας απασχολήσει για καιρό.

�. 	�
���

�ade in Budapest
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Στα πλαίσια του εορτασμού των 25 χρόνων από την κυκλοφορία του πρώτου τεύχους, το περιοδικό 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ διοργάνωσε μία ακόμη ανοικτή εκδήλωση, με ενημερωτικό χαρακτήρα και θέμα 

“Φωτογραφία και copyright στο Internet και τα Social Media”. Αντικείμενο αυτή τη φορά, τα 

πνευματικά δικαιώματα των φωτογράφων που ταλαιπωρούνται και παραβιάζονται στο Internet. 

Φωτογραφικό υλικό υποκλέπτεται, αλλοιώνεται, κυκλοφορεί χωρίς άδεια του δημιουργού, 

εξαφανίζεται και όλα αυτά μέσα σε γενική αδιαφορία.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στα social media όπως το Facebook, flickr, TwitPic, 500px. 

κλπ. όπου οι φωτογραφίες κυκλοφορούν κατά εκατομμύρια. Τεράστιες παγίδες κρύβονται στους 

όρους χρήσης ενώ οι επιτήδειοι επινοούν άπειρους τρόπους για να αποφύγουν καταβολή αμοιβής 

ή να αρνηθούν ακόμη και την πατρότητα του έργου. Σε αυτό τον πυρήνα περιστράφηκαν οι 

εισηγήσεις των δημοσιογράφων, φωτογράφων και νομικών που μετείχαν στην ανοικτή συζήτηση. 

Ανέλυσαν το θέμα, επεσήμαναν τη νομολογία, πρότειναν τρόπους άμυνας των φωτογράφων κλπ. 

Πολύ σημαντικό μέρος του χρόνου αναλώθηκε στη συζήτηση με το κοινό όπου απαντήθηκαν 

πολλές απορίες για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας είτε συσχετίζονται με το διαδίκτυο είτε 

γενικότερα σε χρήση φωτογραφιών.

25������
1989-2014

Kωνσταντίνα Γκιτάκου, 
δημοσιογράφος περ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Xρήστος Κοντσαλούδης, 
φωτογράφος

Μπάμπης Βλάχος, 
δικηγόρος

Θοδωρής Μάρκου, 
φωτογράφος

Έλενα Σπυροπούλου, 
δικηγόρος

Παναγιώτης Καλδής, Διευθυντής -
Αρχισυντάκτης περ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Παρέμβαση έκανε ο Γιώργος Παπαθανασίου, 
πρόεδρος Φοίβου, του Οργ. Συλλογικής 
Διαχείρισης των Φωτογράφων

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο 
του ΑΚΤΟ, Ευελπίδων 11α

�����"'���%(

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Μερική αάποψη από το αμφιθέατρο του ΑΚΤΟ 
που ήταν ασφυκτικά γεμάτο!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Η ΜΠΥΡΑ AMSTEL ΔΡΟΣΕΡΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ!
Όπως και στην έκθεση PHOTOVISION 2011 & 2013 αλλά και 
σε παλαιότερες εκδηλώσεις του περιοδικού μας η μπύρα 
AMSTEL ήταν μαζί μας. Η ΑMSΤEL RADLER με γεύση λεμόνι 
ενθουσίασε και εδώ τους fun του είδους που είχαν την 
ευκαιρία να την απολαύσουν παγωμένη. Όσοι ήθελαν επίσης 
μπορούσαν να γευθούν και την νέα μπύρα AMSTEL FREE 
χωρίς αλκοόλ, την ΒΟCK και την PILSENER.

Στο μέσον η κ.Εύα Μαυρίδου Διευθ. Δημ. Σχέσεων του ΑΚΤΟ και 
δεξιά η συνάδελφός της από το ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ ’Αννα Μανουσάκη

Από δεξιά: Γιώργος Παπαθανασίου Πρόεδρος ΦΟΙΒΟΥ, Τάκης Κουζής πρώην 
κατασκευαστής φλας και νυν συνταξιούχος και ο εκδότης μας Τ.Τζίμας
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ΦωτογΦωτογραφίαραφία  
&&  copyrighcopyrightt  

Στην εποχή του Ιnternet 
και των social media

Hμερίδα - Ανοιχτή συζήτηση

 Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, ώρα 18:00

Μεγάλο Αμφιθέατρο                    Ευελπίδων 11A, Πεδίον του Άρεως 

Χορηγός δώρου

Έρευνα αναγνωστών

Aπαντήστε και κερδίστε
μια Samsung Galaxy Camera 2 

αξίας €429

http://www.photo.gr/news/art-news/copyright-imerida/?preview=true&preview_id=9814&preview_nonce=72edaf9c69
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Η ΕΔΙΠΤ είναι μία σοβαρή και υπεύθυνη συνδικαλιστική οργάνωση που πρόσφατα γιόρτασε 

τα 75 χρόνια από την ίδρυσή της. Χάρις στη συνετή διοίκησή της έχει προωθήσει δυναμικά και 

με αψεγάδιαστο τρόπο τα συμφέροντα των μελών της όλα αυτά τα χρόνια. Διαθέτει ακίνητη 

περιουσία, ιδιόκτητα γραφεία επί της Βασ. Σοφίας και... επταψήφιο αποθεματικό χρημάτων στο 

ταμείο της. Μέλος της εδώ και 24 χρόνια είναι και το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ με το οποίο έχει 

συνδιοργανώσει (επί προεδρίας του αείμνηστου προέδρου της Βλάσση Σωκρατίδη) δύο διεθνή 

συνέδρια δημοσιογράφων του ειδικού φωτογραφικού τύπου στη χώρα μας. 

Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της 17.03.2014 στην Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών 

Περιοδικού Τύπου εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Μιχαήλ Σαββάκης, Α΄Αντιπρόεδρος Πετρούλα (Πέννυ) Καλύβα, Β΄Αντιπρόεδρος 

Αμαλία Ρουχωτά, Γενική Γραμματέας Ελένη Γκογκώνη-Αμπαζή, Αναπληρωτής Γενικός 

Γραμματέας Γουλιέλμος Λύτρας, Ταμίας Νικόλαος Χατζηγεωργίου, Αναπληρωτής Ταμίας 

Δημήτριος Σπυράκης, Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Γεώργιος-Κωνσταντίνος 

Σπύρου, Έφορος Δημήτριος Σειρηνάκης, Μέλη Ευάγγελος Σπύρου και Αικατερίνη Χιώτη. 

Εξελεγκτική Επιτροπή Ελένη Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος Ρούλιας και Στυλιανός Παπαχρήστου.

Επίσης με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ανακηρύχθηκαν Επίτιμοι Πρόεδροι οι 

Κωνσταντίνος Καλύβας και Βάιος Σελλούντος.                          www.edipt.gr

Leica
9
��/�� ��
 M Monochrom 
�� ���/&�
 ��� Fukushima

Την προηγούμενη εβδομάδα η 

Leica αποφάσισε να χαρίσει μια 

M Monochrom, σε μια έφηβη 

από την Ιαπωνία της οποίας η 

οικογένεια είχε χάσει το σπίτι της 

μετά το σεισμό, το τσουνάμι και 

την κατάρρευση του πυρηνικού 

αντιδραστήρα στη Fukushima το 

2011. Η 18χρονη έφηβη πρόσφατα 

αποφοίτησε από το σχολείο, 

στο οποίο και ήταν μέλος της 

φωτογραφικής ομάδας. Λόγω 

των δυσκολιών που αντιμετωπίζει 

τα τελευταία χρόνια αυτή και η 

οικογένεια της δεν κατάφερε να 

συνεχίσει τις σπουδές της στο 

πανεπιστήμιο. Συνέχισε όμως 

να αποταμιεύει χρήματα για να 

αγοράσει μια φωτογραφική μηχανή 

για να συνεχίσει την ενασχόληση 

της με τη φωτογραφία, σύμφωνα 

με δημοσίευμα της εφημερίδας 

JapanToday. Ο πρόεδρος της Leica, 

Andreas Kaufmann άκουσε την 

συγκινητική ιστορία  και αποφάσισε 

να της χαρίσει μια φωτογραφική, 

την Μ Monochrom. Φυσικά η 

εταιρεία φρόντισε να οργανώσει 

και την ανάλογη συνέντευξη 

τύπου, γιατί προφανώς η ιστορία 

παραήταν ρομαντική για να μείνει 

ανεκμετάλλευτη. Οι αντιδράσεις 

όμως δεν αυτές που περίμεναν. 

Το internet πήρε γρήγορα φωτιά 

αφού αρκετοί χρήστες έσπευσαν 

να σχολιάσουν ότι  πρόκειται για 

ένα πολύ ακριβό μοντέλο – $7.950 

χωρίς φακό στην Αμερική – που 

φωτογραφίζει μόνο ασπρόμαυρο 

(συγγνώμη αλλά για αυτό λέγεται 

Monochrom), λέγοντας ότι η 

Leica θα βοηθούσε περισσότερο 

την κοινότητα προσφέροντας 

κατευθείαν ένα αντίστοιχο ποσό σε 

φιλανθρωπικό έργο.

Πηγή: Japan Today

Samsung Electronics Hellas
�	���
 ����� Top Employers Greece 2014 �
� Top Employers Europe 2014

Η Samsung Electronics Hellas συμπεριλήφθηκε στη λίστα των Top Employers Greece και Top 

Employers Europe για το 2014. Η ετήσια έρευνα η οποία διοργανώνεται από το Ινστιτούτο “Top 

Employers”, αναγνωρίζει τους εργοδότες οι οποίοι παρέχουν ιδανικές συνθήκες εργασίας, 

επενδύουν σε ταλέντα και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους και προσπαθούν 

συνεχώς να βελτιστοποιούν τις πρακτικές απασχόλησης. Απαραίτητο για τη συγκεκριμένη 

πιστοποίηση είναι οι συμμετέχουσες εταιρείες να πληρούν αυστηρά τα παραπάνω κριτήρια. 

Για τη διεθνή αναγνώριση Top Employers Europe, η κάθε εταιρεία πρέπει να αναγνωριστεί 

τουλάχιστον σε πέντε χώρες. Έτσι η Samsung λαμβάνοντας αναγνώριση στην Ελλάδα αλλά και 

σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν πήρε μόνο πιστοποίηση κορυφαίου εργοδότη σε ελληνικό 

αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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http://www.me-proav.gr/files/documents/BMD.Camera.4K.Datasheet.GR.pdf


������ 12��	
�� 233 •  ��	���� 24 MA����	 2014

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

Sony World  Photography Awards 2014
O� 	����!� ��� �	������ ��
��	�����, ��� �
������
� 2!�	 �
� 
��	 ��	��&	 @�
*���	

Ανακοινώθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φωτογραφίας 

οι νικητές του Ανοιχτού Διαγωνισμού, της Κατηγορίας Νέων και 

των Εθνικών Βραβείων, στο πλαίσιο των βραβείων Sony World 

Photography Awards 2014. 

Οι νικητές επιλέχτηκαν μεταξύ 70.000 συμμετοχών από όλο τον κόσμο. 

Στον ανοιχτό διαγωνισμό διακρίθηκαν οι φωτογράφοι: Holger 

Schmidtke από τη Γερμανία (Αρχιτεκτονική), Valerie Prudon από την 

Αυστραλία (Τέχνες και Πολιτισμός), Kylli Sparre από την Εσθονία 

(Επεξεργασμένη εικόνα), Vlad Eftenie από τη Ρουμανία (Διαθέσιμος 

φωτισμός), Gert van den Bosch από Ολλανδία (Φύση και άγρια ζωή), 

Ivan Pedretti από την Ιταλία (Πανοραμική), Arup Ghosh από την Ινδία 

(Άνθρωποι), Alpay Erdem από την Τουρκία (Χαμόγελο), Hairul Azizi Harun 

από Μαλαισία (High Speed) και Li Chen από την Κίνα (Tαξιδιωτική). 

Στην κατηγορία των νέων φωτογράφων, όπου συμμετέχουν φωτογράφοι 

κάτω των 20 ετών, νικητές είναι ο Borhan Mardani από το Ιράν 

(Πολιτισμός), ο Turjoy Chowdhury από το Μπανγκλαντές (Περιβάλλον) και 

η Paulina Metzscher από τη Γερμανία (Πορτραίτο).

Από τους τρεις νικητές των κατηγοριών, θα προκύψει ένας Νέος 

φωτογράφος της χρονιάς, ο οποίος, αφού επιλεγεί, θα μεταβεί στο Λονδίνο 

για να παραλάβει το βραβείο του/της, στις 30 Απριλίου.

Όσον αφορά τους τοπικούς διαγωνισμούς, έλαβαν μέρος 38 χώρες με 

τοπικές κριτικές επιτροπές, οι οποίες ξεχώρισαν την καλύτερη φωτογραφία. 

Τα Εθνικά βραβεία τιμούν την καλύτερη φωτογραφία ενός φωτογράφου 

από μία χώρα, ενώ οι κατά τόπους κριτικές επιτροπές αποτελούνται 

από έμπειρους φωτογράφους της ίδιας χώρας. Στην Ελλάδα διακρίθηκε 

η φωτογραφία του Παναγή Χρυσοβέργη με τίτλο “Al Zaatari store”, 

τραβηγμένη στην έρημο της Ιορδανίας. Ακολουθούν οι φωτογραφίες του 

Πυγμαλίωνα Καρατζά και της Μυρτούς Στενού στη δεύτερη και τρίτη θέση 

αντίστοιχα. Οι φωτογραφίες των νικητών θα παρουσιαστούν σε έκθεση στο 

Somerset House στο Λονδίνο 1-18 Μαΐου. 

© Gert van den Bosch, Ολλανδία, νικητής στην κατηγορία Φύση και Άγρια Ζωή του Ανοιχτού διαγωνισμού, 2014 Sony World Photography Awards

© Kylli Sparre, Εσθονία, νικητής στην κατηγορία 
βελτιωμένης φωτογραφίας του Ανοιχτού διαγωνισμού, 
2014 Sony World Photography Awards.

Rain in an Ancient Town © Chen Li, Κίνα, νικητής στην 
κατηγορία ταξιδιωτικής φωτογραφίας του Ανοιχτού 
διαγωνισμού, 2014 Sony World Photography Awards.
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photo.gr

*Μέτρηση 21/3/14, ώρα 15:48

www.photo.gr
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Starry Lighthouse © Ivan Pedretti, Ιταλία, νικήτης στην κατηγορία “Πανοραμική φωτογραφία” του Ανοιχτού διαγωνισμού, 
Sony World Photography Awards

Behind the Scene © Hairul Azizi Harun, Μαλαισία, νικητής στην κατηγορίa Ηigh Speed του Ανοιχτού διαγωνισμού, 2014 Sony World Photography 
Awards.
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Muddy Smile © Alpay Erdem, Τουρκία, νικητής στην κατηγορία Χαμόγελο του Ανοιχτού διαγωνισμού, 2014 Sony World Photography 
Awards.

Poor God © Arup Ghosh, Ινδία, νικητής στην κατηγορία Άνθρωποι του Ανοιχτού διαγωνισμού, 2014 Sony World Photography Awards.



������ 16��	
�� 233 •  ��	���� 24 MA����	 2014

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

� �������	 
������	 ��� Kiosk, Minilab ��� ���������� �������
��

� ������ 	
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�, 
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'*�+- 1 & 07. 08097+9:8 • 176 54 • �0<0=� >0<'9�

$'<.: 210 9404100 • FAX: 210 9404397 • www.fujifilm.gr

http://www.fujifilm.eu/gr/
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Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα 

βραβεία της Sony για το 2014. Στην 

κατηγορία νέων, η οποία απευθυνόταν 

σε φωτογράφους μέχρι 19 ετών, μια 

από τις τρεις νικητήριες φωτογραφίες 

ήταν εκείνη του Borham Mardani 

από το Ιράν. Ωστόσο η επιτροπή των 

βραβείων ελέγχοντας τα μεταδεδομένα 

της φωτογραφίας ανακάλυψε ότι ο 

φωτογράφος ήταν μεγαλύτερος όταν 

τράβηξε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, 

γεγονός που δεν του επέτρεπε σύμφωνα 

με τον κανονισμό να συμμετάσχει στο 

διαγωνισμό για το βραβείο νέων. Έτσι με 

ανακοίνωση η φωτογραφία αποκλείστηκε 

και στη θέση της τέθηκε ως νικήτρια η 

φωτογραφία της Anastasia Zhetvina από 

τη Ρωσία με τίτλο “Youth Talent”. Ετσι 

η Anastasia Zhetvina είναι εκείνη που 

μαζί με τους άλλους δύο νικητές, Paulina 

Metzscher και Turjoy Chowdhury, θα 

ταξιδέψει στο Λονδίνο τον επόμενο μήνα. 

Sony World Photography Awards
������������ 	�������
 ������
��
 ���� ������� 1������ �����
�

©Anastasia Zhetvina, Ρωσία, νικήτρια στην κατηγορία Πολιτισμός του διαγωνισμού Νέων 
στα 2014 Sony World Photography Awards 

© Borhan Mardani, Ιράν, αποκλεισμένη 
φωτογραφία στο διαγωνισμό νέων των 2014 
Sony World Photography Awards
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www.jmsolutions.gr 
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr

Ζητήστε μας 
δείγματα από 
τα υλικά μας 
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Η φωτογραφική ομάδα Φωτοπόροι 

εγκαινιάζει στις 20 Μαρτίου στον 

Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο τη νέα 

της ομαδική έκθεση. Υπό τον τίτλο 

«Η πόλη», η έκθεση βασίζεται στην 

αλληλεπίδραση φωτογράφου 

και αστικού περιβάλλοντος. Δεν 

οριοθετείται σε μια πόλη αλλά 

σε οποιαδήποτε. Πρόκειται για 

μια έκθεση που συνδυάζει το 

ασπρόμαυρο με το έγχρωμο, τη 

νύχτα με τη μέρα, το μακρινό 

με το κοντινό. Συμμετέχουν τα 

παρακάτω μέλη: Πετρούλα Ψαρρά, 

Παναγιώτης  Καλογριδάκης, Γιάννης 

Κακτσής, Αποστόλης Κούκης, 

Μαρία Δασκαλάκη, Δημοσθένης 

Άγκος, Χάρης Ανανιάδης, Γιώργος 

Χρηστινίδης, Στεργιανή Τσιατμά, 

Βασίλης Μπακαλούδης, Νούλη 

Παπαδοπούλου, Αναστασία 

Μιχαήλογλου, Τάσος Σχίζας.

Εγκαίνια: Πέμπτη 20 Μαρτίου στις 

8:00 μ.μ.

Διάρκεια: 20 Μαρτίου - 6 Μαΐου 

2014.

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΟΥΝΙΟ

Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα) τηλ. 

2310 271003

Ωράριο λειτουργίας: Δευτ. 9:00-

18:00, Τρ. 9:00-16:00, Τετ. 9:00-

18:00, Πεμ. 9:00-18:30, Παρ. 9:00-

16:00, Σαβ. 9:00-11:00, Κυρ. κλειστά

�*6���& ��5<$$�&
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Ο Σύλλογος Αποφοίτων της Σχολής Βακαλό σε συνεργασία με την Διεύθυνση του 

Κολλεγίου Βακαλό Art & Design διοργανώνουν την Τετάρτη 2 Απριλίου στις 17:00 

εκδήλωση αφιερωμένη στο φωτογράφο Γιώργο Δεπόλλα, επί δεκαετίες δάσκαλο 

φωτογραφίας στη Βακαλό. Στην εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο 

Αμφιθέατρο του Κολλεγίου, ο Γ. Δεπόλλας θα κάνει αναδρομική προβολή μεγάλου 

μέρους του έργου του, το οποίο θα αναλύσει και θα συζητήσει με το κοινό.

Ο Γιώργος Δεπόλλας 

ολοκλήρωσε 

σπουδές σκηνοθεσίας 

κινηματογράφου το 

1969 και εργάστηκε 

για ένα διάστημα ως 

βοηθός σκηνοθέτη 

στον κινηματογράφο 

και την τηλεόραση. 

Από το 1975 ασχολείται 

συστηματικά με 

την επαγγελματική 

και καλλιτεχνική 

φωτογραφία, 

αναπτύσσοντας ένα 

πολύμορφο έργο 

σε τομείς όπως το 

πορτραίτο, το τοπίο, 

η νεκρή φύση, το 

γυμνό, το ντοκουμέντο 

και η σκηνοθετημένη 

φωτογραφία. 

Παράλληλα με την 

προσωπική του 

δουλειά έχει συμβάλλει 

γενικότερα και με 

καθοριστικό τρόπο στην 

ανάπτυξη της ελληνικής 

φωτογραφίας ως 

ιδρυτής του Image 

Studio και του αρχείου 

Fotoview, συνιδρυτής 

του Φωτογραφικού 

Κέντρου Αθηνών και 

της εκδοτικής εταιρίας Fotorama, και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Φωτογράφων 

Ελλάδος Δημιουργικής Φωτογραφίας (EΦEΔHΦ). Έχει κάνει πολλές ατομικές εκθέσεις, 

έχει συμμετάσχει σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις (Λονδίνο, Παρίσι, Βαρκελώνη, 

Ντύσελντορφ, Καίμπρητζ, Μπάρι, Τορίνο, Χιούστον, Τόκυο, Πεκίνο κ.ά.), και έχει 

δώσει διαλέξεις για την τέχνη της φωτογραφίας αλλά και το προσωπικό έργο του 

ως προσκεκλημένος σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και ελληνικούς πολιτιστικούς 

οργανισμούς.

Χώρος: Αμφιθέατρο Κολλεγίου Βακαλό, Λ. Κατσώνη 26, Λυκαβηττός

Χρόνος: Τετάρτη 2 Απριλίου, 17:00

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Επικοινωνία: Σύλλογος Αποφοίτων της Σχολής Βακαλό

vakalove.gr

www.vakalove.gr
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Οι φωτογράφοι Ρούλα Μονιάκι και Γιάννης 

Μπορομπόκας έκαναν τα εγκαίνια της έκθεσης 

φωτογραφίας τους με τίτλο “Συφυρμός” στο μπαρ 

Mosaic, της Χρ. Λαδά 2, στην πλατεία Καρύτση στις 16 

Μαρτίου 2014 η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 

26 Μαρτίου. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη γυναικεία 

μορφή. Όπως σχολιάζει η Make up artist - Styling του 

project, Νιόβη Θεοφιλοπούλου “...κάθε εικόνα και 

μια πρόκληση...μακιγιάζ ...μαλλιά...ενδυματολογική 

επιμέλεια... Διαφορετικές γυναικείες μορφές αποκτούν το 

ρόλο που τους δίνουμε. Από αέρινες έως μυστηριώδεις 

παρουσίες.. άλλωστε η γυναίκα είναι ο καλύτερος 

καμβάς για να εκφραστεί ο καλλιτέχνης”. 

Φωτ.: Γιάννης Μπορομπόκας

�()���5��)�J

Ο φωτογράφος Γιάννης Μπορομπόκας εξηγεί το έργο του...

Στιγμιότυπο από τον εκθεσιακό χώρο

Με τους φωτογράφους Γιάννη Κανελλόπουλο (δεξιά) που είχε την επιμέλεια της 

έκθεσης, τον Γιάννη Μπορομπόκα, την Ρούλα Μονιάκι και το μοντέλο τους
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������ 12 & ������� 13 
�
������ 2014

�
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��� �� Lightcraft Workshops
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#�� �
��	�� �� 
	��"	�� "� 	
��	�� 
	
�
	��: $� ��%	�� 
#� �� ����"	�� 
�� �
	�����"	� ������'� �� "�� 
	
	(	���"�� ��������#� ��� 
#� �� 
��	��"	�� 
������ �� )�����'� "�� 
��������	� "	 ��� � 	
�
	��

������ ��
��������

���������: ��������	
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������ ��!� �"#��$�%�&: 9 #�	� "	 �*� ��'�	�
�!��� '�"($�����: ��%��"� "	�������� 
	�������* 
����������, ����
��� 1, 104 45 �%���
�)���� �&##"��*��: 120€ (��� �	 �-�)
��#"�!�"�� & ,",$%��� -$�$.����/����: 

/�����*��� "��� "���	'6��	�

�’ 0#�#$: 9:30 - 14:00 ������ & ������� 12 - 13 �
������
1’ 0#�#$: 15:30 - 20:00 ������ & ������� 12 - 13 �
������

���� ���������2
��� 
0� ��������:

2$ #-����� 	*���� ��� �
�� �� ������ retouch 

�������, �
�����"� ����	��'��� �
� � ����,
������ / 
��"%��� ����� � 
	���������� 
2$ #-����� �� ������ �������! / "*�%	"� 
��������#�, advanced ��"�	�, Layers, 	����� 	�'
2$ #-����� �� ������ 	*���� 6��"� Actions ��� 
��(��'�� 
�����������, 
���� editing ��������#� 
�	 � Camera Raw �.�. 

3��!�"�� �&##"��*��: 
���	������ "� 210 8541400 � �	 email: seminars@photo.gr � on line "� www.photo.gr/workshops/

http://www.photo.gr/workshops/
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Η μεγάλη για τον όγκο της μηχανής 

μπαταρία 2330mAh επαρκεί για 650 

λήψεις (CIPA). Mαζί με το φακό του κιτ 

ανακοινώθηκε και ένας 17mm f/1,8.

Samsung NX mini
����� ��� �	�
���-
��� �
 ���� 1in.

Η κορεάτικη Samsung ήταν από τις πρώτες εταιρίες που πίστεψαν στις mirrorless. 

Και εξέλιξαν το είδος. Όμως το φορμά APSC μπορεί υπό προϋποθέσεις να είναι 

περιοριστικό για  να σχεδιαστούν πραγματικά μικρών διαστάσεων μηχανές με φακούς 

που αλλάζουν. Έτσι η Samsung αποφάσισε να επεκταθεί και σε μικρότερο φορμά 

αισθητήρα χωρίς όμως να αποκηρύσσει το APSC που θα συνεχίσει να αποτελεί τη βάση 

για την πιο απαιτητική σειρά φωτ. μηχανών της εταιρίας.

Η σειρά Samsung NX Mini υιοθετεί το φορμά 1in. που μέχρι στιγμής συναντουσαμε μόνο 

στις Nikon 1 και τις Sony RΧ100.2 και RX10. Προτεραιότητα των σχεδιαστών στάθηκε 

το πολύ  μικρό μέγεθος περίπου όσο η Panasonic GM1, και μάλιστα το μικρό πάχος (μόλις 

23mm και μάλιστα με αρθρωτή οθόνη). Εντύπωση κάνει η μεγάλη οθόνη αφής 3in. με 

ανάλυση 460K pixel Η αναδίπλωση σε 180° δίνει δυνατότητες εύκολων αυτοπορταίτων 

selfie, μια τάση φωτογραφικού ναρκισσισμού που μοιάζει να συμπαρασύρει τα πάντα αυτό 

τον καιρό. Η μηχανή ζυγίζει μόλις 270γρ. με μπαταρία και φακό 9-27mm f/3,5-5,6. 

Παρόλες τις σχετικά μικρές διαστάσεις ο αισθητήρας 1in. δίνει ανάλυση 20,5Megapixel, νέα 

είναι και η μοντούρα ΝΧ-Μ αλλά με ειδικό αντάπτορα μπορεί να φορεθούν οι τρέχοντες 

φακοί NX. Όσο για τον τελείως ψηφιακό φωτοφράκτη φθάνει το 1/16.000sec. χαράς 

ευαγγέλια λοιπόν για τους λάτρεις των σπορ και αγώνων που θέλουν να παγώνουν την 

κίνηση. Μάλιστα, αν η ανάλυση περιοριστεί στα 5megapixel, τότε το burst mode μπορεί ν 

ανέβει στα 30fps. Όσον αφορά το autofocus, η NX-Mini μοιάζει περισσότερο με compact 

αφού αρκείται σε contrast detect σύστημα, Single Area και Multi Area. 

Aπό πλευράς video, η μηχανή υποστηρίζει MP4 σε 1080p 30fps καθώς και 720p. 

Εν έτει 2014 μια καινούργια Samsung δεν θα μπορούσε να υστερεί σε συνδεσιμότητα. 

Ως μέλος της οικογένειας Smart Cameras η NX Mini χρησιμοποιεί εκτός από WiFi και το 

σύστημα NFC Τag and Go για άμεση αναγνώριση και σύνδεση με tablet και Smartphone. 

Mετά το paring μπορεί να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή Remote Viewfinder ώστε να ελέγχεται 

από απόσταση. Μια δυνατότητα που δεν ξαναείχαμε συναντήσει είναι το Baby Monitor, δηλ. 

η εξομοίωση συστήματος παρακολούθησης βρέφους που μπορεί να ρυθμιστεί για να είναι 

συνεχώς ανοικτή ή να ενεργοποιείται με την κίνηση. Μάλιστα για να μην ενθαρρυνθούν 

κάποιοι άστοργοι γονείς να αφήνουν τα μωρά τους αφύλακτα στο σπίτι, η λειτουργία 

ισχύει μόνον εντός του ιδίου router. H ΝX Mini ακόμη υποστηρίζει κατευθείαν Dropbox 

και το Flickr. Aν θέλετε λίγο πιο δυνατό από το ενσωματωμένο φλασάκι, τότε πρέπει να 

τοποθετήσετε την ειδική μονάδα SEF-7A με αρ. οδηγό 7m ΙSO 100. 

Bασικές προδιαγραφές
Αισθητήρας 1in. BSI CMOS 

20,5Μegapixel 13,2x8,8mm

Moντούρα: Samsung NX-M 

συντελεστής φακού (crop) 2,7x

Ευαισθησία: ως ISΟ 25.600

Κλείστρο: 1/16000-30sec. συγχρ.φλας 

1/200sec.

Φωτομέτρηση: πολυζωνική,κεντρικά 

ζυγισμένη και psot

Οθόνη: 3in. αρθρωτή 180° 460Κ

Burst mode: 6fps

Αρχεία: JPEG, RAW (SRW 3.0)

Λειτουργίες εστίασης: Multi-Area, 

Center, Selective, Single, Continuous, 

Touch, Face detect, LiveView με 21 

σημεία εστίασης

Σκηνές: Beauty Face, Best Face, 

Landscape, Macro, Action Freeze, 

Rich Tone, Panorama, Waterfall, 

Silhouette, Sunset, Night, Firework, 

Light Trace, Continuous Shot, Kids 

Shot, Food, Parties και Indoors

Mπαταρία: Β740Α lith ion 2330mAh

Θύρες: ΗDΜΙ 1.3a ΜicroUSB

Bάρος: 195gr (σώμα με μπαταρία)

Διαστάσεις: 110x62x23mm



������ 23��	
�� 233 •  ��	���� 24 MA����	 2014

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

Amstel.indd 1 31/3/2013 9:13:14 ��



������ 24��	
�� 233 •  ��	���� 24 MA����	 2014

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

Glenn Edward McDuffie
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�� Times Square

Ο Glenn Edward McDuffie, ο ναύτης της θρυλικής 

φωτογραφίας του Alfred Eisenstaedt, πέθανε σε ηλικία 86 

ετών από φυσικά αίτια στο σπίτι του στο Χιούστον, όπως 

δημοσίευσε η εφημερίδα Houston Chronicle. Ο Alfred 

Eisenstaedt δεν το επιβεβαίωσε ποτέ, αλλά πιθανότατα ο 

απεικονιζόμενος είναι o McDuffie, σύμφωνα και με ανάλυση 

σκιτσογράφου της αστυνομίας και επίσημη δημοσίευση του 

περιοδικού Time το 2007. 

Ο McDuffie είχε δηλώσει 

πως 18 χρονών τότε, 

βγαίνοντας από το τραίνο, 

άκουσε για τη λήξη του 

πολέμου και χαρούμενος 

συνάντησε τη νοσοκόμα 

και τη φίλησε, χωρίς 

ποτέ να ανταλλάξουν 

λέξη. Για χρόνια δεν 

είχε πει τη συγκεκριμένη 

ιστορία, ωστόσο από 

τη δεκαετία του 1980 

και αφού ξεκίνησε 

από το περιοδικό 

Life η αναζήτηση 

των προσώπων της 

φωτογραφίας, αποφάσισε 

να μιλήσει. Ο Glenn 

Edward McDuffie θα 

ταφεί σε κοιμητήριο 

βετεράνων στο Ντάλας.

http://www.thomas.com.gr/site/#!workshops
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Ένας φοιτητής έσπασε αντίγραφο αγάλματος του 19ου αιώνα σε μουσείο του 

Μιλάνου προσπαθώντας να τραβήξει μια selfie φωτογραφία. Το περιστατικό 

ανακάλυψε το προσωπικό της Σχολής Καλών Τεχνών της Brera, τη Τρίτη 

το πρωί. Το αντίγραφο ήταν αγάλματος της ελληνιστικής εποχής το οποίο 

έδειχνε ένα σάτυρο, ακόλουθο του Διόνυσου, θεού του οίνου, την ώρα που 

κοιμάται. Το πρωτότυπο του 220 π.Χ. γνωστό ως Barbarini Faun ή Drunken 

Satyr, βρίσκεται σε μουσείο του Μονάχου στη Γερμανία. Πιθανότατα το 

περιστατικό καταγράφηκε και στις κάμερες ασφαλείας, το όνομα ωστόσο του 

φοιτητή παραμένει άγνωστο. Το άγαλμα ήταν τοποθετημένο στο διάδρομο 

του μουσείου. Αν και αντίγραφο του 19ου αιώνα, το άγαλμα είχε μεγάλη 

καλλιτεχνική αξία. 

ZTE Hellas
"����	�
 �� �� COSCO.

Στις 19 Μαρτίου η ZTE Hellas 

Telecommunications και η COSCO 

υπέγραψαν συμφωνία για τη χρήση του 

Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, 

ως Κέντρου Logistics για τα προϊόντα της 

ZTE για την ευρύτερη περιοχή της Νοτίου 

Ευρώπης. Η συμφωνία υπεγράφη στο 

Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του Πειραιά 

παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργου, του 

Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, 

υπουργών και διευθυντικών στελεχών. 

Πρόκειται για υλοποίηση μέρους της 

συμφωνίας, η οποία είχε υπογραφεί στο 

Πεκίνο το Μάιο του 2013 κατά τη διάρκεια 

επίσκεψης του πρωθυπουργού. Η έναρξη της 

συγκεκριμένης συνεργασίας θα καταστήσει 

το λιμάνι του Πειραιά διαμετακομιστικό 

κέντρο για τα προϊόντα της ZTE σε 12 αγορές 

της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συγκεκριμένα 

αφορά τις αγορές σε Κροατία, Τσεχία, 

Σλοβακία, Σλοβενία, Αυστρία, Ουγγαρία, 

Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία, Ισπανία, 

Πορτογαλία και Κύπρο. 
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Την Τρίτη 9 Απριλίου ξεκινούν οι 

εγγραφές στο νέο κύκλο μαθημάτων 

του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας.  

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου 

αποτελείται από δύο κύκλους, καθένας 

από τους οποίους αναπτύσσεται σε 

12 συναντήσεις, κατά τη διάρκεια 10 

εβδομάδων. Μέσα από ένα εντατικό 

πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει 

διαλέξεις, παρουσιάσεις φωτογράφων, 

πρακτική εφαρμογή και κριτική, θέτεται 

τόσο η θεωρητική, καλλιτεχνική όσο και 

η τεχνική παράμετρος σε σχέση με τη 

τέχνη της φωτογραφίας. Μετά τη λήξη 

των σεμιναρίων θα παρουσιαστεί το 

φωτογραφικό υλικό των συμμετεχόντων 

ενώ παράλληλα χορηγείται πιστοποιητικό 

παρακολούθησης από το Ελληνικό 

Κέντρο Φωτογραφίας. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με το κύκλο 

σεμιναρίων μπορείτε να επισκεφθείτε το 

http://hcp.gr/creative-photography-

workshop/

http://hcp.gr/creative-photography-workshop/
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Η Apple κατοχύρωσε μια νέα ευρεσιτεχνία, 

η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες του 

iPhone να ελέγχουν εξ αποστάσεως τη 

κάμερα του κινητού τους μέσω ενός 

ειδικού τηλεχειριστηρίου. Επιλογές 

όπως η προεπισκόπηση της εικόνας, η 

λήψη φωτογραφιών και βίντεο καθώς 

και η προβολή τους μπορούν πλέον 

να ελέγχονται απομακρυσμένα. Το 

τηλεχειριστήριο μπορεί να εγγραφεί 

στο PDM αυτόματα ώστε ο χρήστης να 

λαμβάνει ειδοποιήσεις όταν αλλάζει 

η κατάσταση της κάμερας. Έτσι το νέο 

εξάρτημα επιτρέπει την αποστολή εντολών 

μέσω μιας εφαρμογής στην κάμερα. 

Μέσω του χειριστηρίου ο χρήστης θα 

μπορεί από το να την ενεργοποιεί μέχρι 

να φωτογραφίζει αφού πρώτα ρυθμίσει 

τη λειτουργία της. Επιπλέον πρόκειται για 

αμφίδρομη επικοινωνία αφού ο χρήστης 

ελέγχει την κάμερα του iPad και iPhone 

μέσω WiFi ή Bluetooth ενώ παράλληλα 

λαμβάνει ειδοποίηση από την κάμερα 

κατευθείαν στο τηλεχειριστήριο σχετικά με 

την κατάσταση λειτουργίας της. Ο έλεγχος 

μπορεί να περιλαμβάνει την αλλαγή 

από λήψη φωτογραφίας σε βίντεο, την 

αλλαγή ταχύτητας του κλείστρου, την 

αλλαγή του framerate του βίντεο ή απλά 

την ενεργοποίηση ή το τερματισμό της 

εφαρμογής. Ακόμη δεν είναι γνωστό αν 

πρόκειται να κυκλοφορήσει στην αγορά, 

ωστόσο δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε 

συνδυασμό με μια καλή τιμή μπορεί να 

αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια 

εκείνων που φωτογραφίζουν με το κινητό. 

Q#��7+ '()����'��& 
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Ο φωτογράφος Γιώργος Μαλεκάκης εγκαινιάζει την έκθεση «ΑΘΗΝΑ» στη 

γκαλερί Σκουφά, στις 27 Μαρτίου. Πρόκειται για μια καινοτομική ματιά που 

αναδεικνύει την πόλη μας και δηλώνει μια καινούρια οπτική στην καλλιτεχνική 

φωτογραφία. Παίρνοντας ως δεδομένο ότι είναι αισθητική ανικανότητα να 

μην αποδέχεσαι την πόλη σου ως χώρο έμπνευσης και έκφρασης, ο Γιώργος 

Μαλεκάκης φωτογραφίζει την Αθήνα αποτυπώνοντας αληθινές, αντικειμενικές, 

καθαρές εικόνες. Απελευθερωμένος από τη θεματολογία, βασίζεται στην ικανότητα 

απόδοσης αισθητικής και συναισθήματος από το <τίποτα>. Έτσι, ανεπηρέαστος από 

καλλιτεχνικά και φωτογραφικά στερεότυπα της Αθήνας, ο φωτογράφος δημιουργεί 

μια ουσιαστική οπτική φόρμα της. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 

I love Athens Project μιας μεγαλύτερης δράσης, που επιδιώκει τη δημιουργία μιας 

αντικειμενικής ικόνας της Αθήνας, με στόχο την προβολή της αισθητικής της πόλης 

μας, απενοχοποιημένη από κοινωνικοπολιτικά και πολιτιστικά στερεότυπα. 

     Το προφίλ μιας πόλης διαμορφώνεται από την εικόνα που βγάζει προς τα έξω, 

δημιουργώντας αποδοχή, οικειοποίηση και διάθεση για εκμετάλλευση των χώρων 

της. Η βιομηχανία της διαφήμισης, του κινηματογράφου, της μόδας, των περιοδικών, 

έχει δημιουργήσει στερεότυπα πόλεων αισθητικά αποδεκτών. Η Αθήνα δεν είναι μία 

από αυτές. Με την προαγωγή μιας καινούριας και «καθαρής» αισθητικής, το I love 

Athens Project θα δώσει μια φρέσκια εικόνα της Αθήνας στο κοινό που ανυπομονεί 

να την απολαύσει! Το project προσβλέπει στο να δημιουργήσει τις συνθήκες, να 

εξάψει την φαντασία και να παρέχει το αισθητικό υπόβαθρο, ώστε ο τουρίστας, ο 

φωτογράφος, ο ρεπόρτερ, ο δημοσιογράφος, ο καλλιτέχνης, ο κινηματογραφιστής, ο 

διαφημιστής, να τη χρησιμοποιεί ως φόντο. Να γίνει δηλαδή μια αισθητικά αποδεκτή 

πόλη, όπως της αρμόζει.

     Η έκθεση «ΑΘΗΝΑ» αποτελεί εφαλτήριο του όλου project, το οποίο ψάχνει 

συνοδοιπόρους και από άλλες καλλιτεχνικές ρίζες, για να δείξουμε ότι η Αθήνα μας, 

μπορεί να είναι πόλη έμπνευσης.

Ημερομηνία εγκαινίων: Πέμπτη 27 Μαρτίου

Ώρα προσέλευσης: 20:30 

Χώρος: Γκαλερί Σκουφά (Σκουφά 4, Κολωνάκι)

Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Απριλίου 
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Από τις 4 μέχρι τις 15 Ιoυνίου θα διαρκέσει το φωτογραφικό φεστιβάλ Photometria 

που διοργανώνεται κάθε χρόνο στα Ιωάννινα. Είναι μια διοργάνωση της αστικής, 

μη κερδοσκοπικής «Έντευξις» στο οποίο έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν και 

να ψηφίζουν όσοι αγαπούν την τέχνη της φωτογραφίας.  Ακολουθεί το αναλυτικό 

πρόγραμμα: 

Εκθέσεις 
Παλαιά Σφαγεία Ιωαννίνων 

Έκθεση των 25 καλύτερων φωτογραφιών του διαδικτυακού διαγωνισμού φωτογραφίας 

“Αντανάκλαση/Reflection”. Διάρκεια: 4-15.6.2014

Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων
Έκθεση του Διεθνούς φήμης φωτογράφου «Κωνσταντίνου Μάνου», με τίτλο 

«The Greek portfolio». Διάρκεια: 5-30.6.2014

Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων
Frames of European Common Life, Διάρκεια: 7-15.6.2014

Έκθεση φωτογραφίας των συμμετεχόντων του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού 

προγράμματος GRUNDTVIG - Εκπαιδευτικές Συμπράξεις με θέμα ‘‘ Frames of European 

Common Life’’ (Καρέ της Ευρωπαϊκής κοινής ζωής).

Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία
Έκθεση φωτογραφίας του Παύλου Φυσάκη με τίτλο «Land Ends», Διάρκεια: 6-15.6.2014

Έκθεση φωτογραφίας του Jonnek Jonneksson, Διάρκεια: 6-15.6.2014

Ιτς Καλέ Ιωαννίνων
Έκθεση φωτογραφίας της Nelly’s “Χορός & Αρχαιότητα», Διάρκεια: 5-15.6.2014

Γκαλερί Τεχνοχώρος
Έκθεση φωτογραφίας του Herbet List “Ελλάς”. Διάρκεια: 6-15.6.2014

Φωτογραφείο Μουσελίμης & Θυμωμένο Πορτραίτο

Παράλληλες Φωνές/Parallel Voices
6 νέοι φωτογράφοι εκθέτουν στα Ιωάννινα στα πλαίσια διοργάνωσης του Photometria 

Festival 2014. Πρόκειται για μια νέα δράση η οποία ξεκινά φέτος δίνοντας την ευκαιρία 

σε νέους ταλαντούχους φωτογράφους να παρουσιάσουν το φωτογραφικό τους έργο. 

Οι φωτογράφοι θα ανακοινωθούν σύντομα. Διάρκεια: 4-15.6.2014

Οι δράσεις του Photometria Festival 2014
Photographic Village:
(Φωτογραφικό Χωριό) 27-28-29.6.2014: 3ήμερο φωτογραφικών σεμιναρίων στο 

Πάπιγκο Ζαγορίου με τους William Abranowicz, Χάρη Κακαρούχα & Παύλο Φυσάκη.

Photometria Walk:
Δημοτικό θέατρο Παλαιών σφαγείων: 8/6/2014, 11:00-15:00 Διαγωνισμός φωτογραφίας 

διάρκειας 3 ωρών. Αφετηρία τα Παλαιά σφαγεία Ιωαννίνων, με σημαντικά βραβεία.

Photometria Enteyxis:
Δημοτικό θέατρο Παλαιών σφαγείων: 

15/6/2014, 19:00-21:00 (Hμερίδα) 5 πόλεις 

(Πρέβεζα, Ιωάνννινα, Φιλιππιάδα, Κέρκυρα, 

Λευκάδα), 5 πολιτιστικοί φορείς συναντώνται 

για τις προοπτικές ανάπτυξης συνεργασιών με 

σκοπό την περιφερειακή πολιτιστική ανάπτυξη 

της δυτικής Ελλάδας, με κεντρικό άξονα την 

Φωτογραφία.

Photometria Screenings:
Δημοτικό θέατρο Παλαιών σφαγείων: 

Προβολές ταινιών μικρού μήκους και Video 

Art σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ 

Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθηνών, το 

Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους της Δράμας 

και μεμονωμένους καλλιτέχνες.

Photometria Academy: 
Δημοτικό θέατρο Παλαιών σφαγείων: 7, 8, 

9, 11, 14, 15.6.2014: Διαλέξεις και σεμινάρια 

φωτογραφίας από τους Γιάννη Κόντο, 

Μηνά Παπαδόπουλο, Παύλο Φuσάκη, 

Καμίλο Νόλλα, Αlberto Polonara, Jonnek 

Jonneksson, Ιάσων Δήμου, Αλίκη Τσίργιαλου, 

Γιώργο Δρίβα και τους εκπαιδευτές των 

συνεργαζόμενων εταίρων του Προγράμματος 

Frames of European Common Life (Δανία, 

Πολωνία, Ιταλία, Βουλγαρία).

Photometria Schoolaroid:
Παλαιά σφαγεία Ιωαννίνων 15/6/2014 11:00-

13:00: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικής 

ενασχόλησης μαθητών του δημοτικού 

και η πρώτη τους επαφή με την τέχνη της 

φωτογραφίας. (Η παρουσία των γονέων 

είναι υποχρεωτική καθ όλη την διάρκεια του 

προγράμματος)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Διάρκεια 4 -15 Ιουνίου 2014

www.photometria.gr
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Reverse your view

Οι δύσκολες συνθήκες της οικονομικής κρίσης έχουν δημιουργήσει ένα θολό τοπίο

στις πόλεις, με ανθρώπους σκυθρωπούς και προβληματισμένους να συνθέτουν τις

εικόνες της καθημερινότητας μας. O Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Νέας

Σμύρνης θέλοντας να διώξει, έστω και για λίγο, τη μιζέρια και τη σκοτεινιά των 

προβλημάτων οργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας ώστε οι συμμετέχοντες να 

προσπαθήσουν να αντιστρέψουν την οπτική τους και να βρουν εικόνες αισιόδοξες που

υπογραμμίζουν τη θετικότητα και την ελπίδα. Η πρόσκληση αφορά επαγγελματίες και 

ερασιτέχνες φωτογράφους αλλά και σε κάθε άνθρωπο με καλλιτεχνική διάθεση και 

θέληση να ανακαλύψει και να φωτογραφίσει τις θετικές όψεις της κρίσης στη πόλη του.

Οι φωτογραφίες θα περάσουν από την αξιολόγηση ειδικής επιτροπής, που θα

συσταθεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Τα κριτήρια επιλογής θα είναι αισθητικά,

καλλιτεχνικά και η σχετικότητα με το θέμα του διαγωνισμού. Η επιτροπή θα

αποτελείται από τους:

1. Κωστής Αντωνιάδης - Καθηγητής Φωτογραφίας ΑΤΕΙ Αθηνών

2. Μιχάλης Κυρζίδης - Art Director του Περιοδικού Φωτογράφος

3. Φώτης Καζάζης - Φωτογράφος

4. Θεόδωρος Γρηγοριάδης - Λογοτέχνης

5. Ισμήνη Καπάνταη - Λογοτέχνης

6. Βαγγέλης Χατζατουριάν - Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού - Φωτογράφος

Οι πέντε καλύτερες θα διακοσμήσουν, το εξωτερικό του Πολυχώρου Γαλαξία στην

Garry Winogrand
K �����
��� ��������� ���� 
�� 
��	 ����
 �� 	�����
	�!� ��� 1984

Γυρισμένο στα πλαίσια του ευρύτερου 

ντοκιμαντέρ του Michael Engel 

“Contemporary Photography in 

the USA”, ο Garry Winogrand 

παρουσιάζεται πίσω από την κάμερα 

την ώρα που φωτογράφιζε. Στο βίντεο ο 

σπουδαίος φωτογράφος εξηγεί μεταξύ 

άλλων γιατί δεν του αρέσει ο όρος 

«φωτογράφος δρόμου» λέγοντας ότι 

πρόκειται για ανόητο όρο καθώς δε 

λέει τίποτα για το φωτογράφο ή για 

τη δουλειά του. Επιπλέον αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι πατώντας το 

κλείστρο δεν σκεφτόταν τη φωτογραφία 

αλλά φωτογραφίζοντας έβλεπε τη ζωή, 

μόνο αυτό υπήρχε εκείνη την ώρα στο 

σκόπευτρο του. http://www.youtube.

com/watch?v=3RM9KcYEYXs#t=109

κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης, καθώς 

και δημόσιους χώρους της πόλης ενώ

στον κάτοχο του πρώτου βραβείου 

καλύτερης φωτογραφίας θα δοθεί μια

φωτογραφική μηχανή DSLR. Οι νικήτριες 

φωτογραφίες θα ανακοινωθούν στην

ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Όλες οι φωτογραφίες θα συμμετέχουν σε 

έκθεση στον Δημοτικό Πολυχώρο Γαλαξία

που θα διαρκέσει από 29 Απριλίου έως 

4 Μαΐου 2014.

Λήξη διαγωνισμού 02/04/2014

Οι φωτογραφίες πρέπει να 

αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή 

στο mail politistikosphoto@yahoo.gr ή 

ταχυδρομικώς αποθηκευμένες σε CD στη 

διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 16, Νέα Σμύρνη. 

Τα CD δεν θα επιστραφούν.

Περισσότερες πληροφορίες στο 

http://www.neasmyrni.gov.gr

http://www.youtube.com/watch?v=3RM9KcYEYXs#t=109
http://www.youtube.com/watch?v=3RM9KcYEYXs#t=109
mailto:politistikosphoto@yahoo.gr
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To βιβλίo μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής! 

http://www.photo.gr/shop/books/h-vinteokamera-ke-i-optikoakoustiki-katagrafi/
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 Η έκθεση του Willy Ronis, ενός 

από τους σημαντικότερους γάλλους 

φωτογράφους του 20ου αιώνα, 

συνεχίζεται στον εκθεσιακό χώρο Athens 

House of Photography μέχρι τις 30 

Απριλίου. Στην έκθεση, η οποία ξεκίνησε 

στις 23 Ιανουαρίου, παρουσιάζονται 

αυθεντικές υπογεγγραμένες 

ασημοτυπίες. Προερχόμενες από την 

ιδιωτική συλλογή του Γιάννη Δήμου. οι 

ασημοτυπίες τίθενται προς πώληση ενώ 

στο βιβλιοπωλείο του Athens House of 

Photography οι επισκέπτες μπορούν να 

βρουν πολλά λευκώματα του γνωστού 

καλλιτέχνη. 

Athens House of Photography 

(Ζηρίνη 23, Κηφισιά)

Ώρες λειτουργίας της γκαλερί: 

Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 

10:00 – 15:00 

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 

10:00 – 15:00 και 17:30 – 20:00 

������� ��������
������ ��� ����������� Dave Bown 
Projects ��� �� 
��� ��	 Polis

Η Δήμητρα Ερμείδου κέρδισε το πρώτο 

βραβείο, ύψους $5.000, του διεθνή 

καλλιτεχνικού διαγωνισμού Dave Bown 

Projects για το έργο της Polis. Πρόκειται για 

ένα κολάζ φωτογραφιών οι οποίες δείχνουν 

περιφερειακά την Αθήνα από το σημείο 

του Παρθενώνα, κουβαλώντας τις θέσεις 

του Αριστοτέλη για τη δημοκρατία όπως 

εκείνος τις έγραψε στο έργο του «Πολιτικά».  

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος της 

μεταπτυχιακής εργασίας-έκθεσης της Δήμητρας 

Ερμείδου, η οποία φέρει το τίτλο Synecdochic 

Democracy και η οποία αμφισβητεί μέσω 

διαδεδομένων τεκμηρίων το πώς η δημοκρατία, 

η δημόσια σφαίρα και ο ρόλος του πολίτη θα 

μπορούσαν να επαναπροσδιοριστούν. 

Samsung ��� Unesco
 �����	 ��������� ��� ��� ����������� ���������� ��������� 

Η Samsung Electronics και η UNESCO ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους με σκοπό να 

προσφέρουν σε μαθητές του αναπτυσσόμενου κόσμου δυνατότητες για πρόσβαση σε 

καλύτερη εκπαίδευση. Έτσι η εξειδίκευση της Unesco και οι λύσεις της Samsung στην 

κατηγορία των Smart schools θα αποτελέσουν μια συνεργασία η οποία σε πρώτο στάδιο 

θα επενδύσει στο τομέα της εκπαίδευσης ενώ στη συνέχεια θα επεκταθεί και σε θέματα 

πολιτισμού και επιστημών. Η Samsung έχοντας πάρει αντίστοιχες πρωτοβουλίες όπως 

τα smart schools, τα εργαστήρια τεχνολογίας, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, τα home schools 

στη Ρωσία για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και τα smart schools  σε νοσοκομεία της 

Γαλλίας αυτή τη φορά συνεργάζεται με την Unesco, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία 

της τελευταίας. Το mobile learning έχει ως σκοπό να προσφέρει εκπαίδευση σε όλους, 

χρησιμοποιώντας έξυπνες μεθόδους που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία 

μέσα από συσκευές κινητής τηλεφωνίας. 

photo.gr

www.photo.gr
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http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/


������ 34��	
�� 233 •  ��	���� 24 MA����	 2014

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

Τα βραβεία HIPA (Hamdan International 

Photography Awards) ανακοίνωσαν τους νικητές 

του διαγωνισμού για το 2013 σε μια ειδική τελετή 

στο Ντουμπάι. 

Νικητής του μεγάλου βραβείου είναι ο Fuyang 

Zhou από την Κίνα ο οποίος τιμήθηκε με 

το ποσό των $120.000. Στις υπόλοιπες τρεις 

κατηγορίες του διαγωνισμού διακρίθηκαν οι 

Yanan Li από την Κίνα (ασπρόμαυρο), Vladimir 

Proshin από τη Ρωσία (γενική κατηγορία) και Ali 

Alzaidi από την Ινδία (δημιουργώντας το μέλλον). 

Η τελευταία κατηγορία αποτελούσε παράλληλα 

και το ευρύτερο θέμα του φετινού διαγωνισμού. 

Συνολικά τα βραβεία ήταν του ύψους των $389.000 

καθιστώντας έτσι τα βραβεία HIPA τον πιο ακριβό 

διαγωνισμό φωτογραφίας στον κόσμο. Ωστόσο 

πέρα από τα βραβεία των τεσσάρων κατηγοριών, 

τιμήθηκαν ακόμη δύο κατηγορίες. Ο φωτογράφος 

Steve McCurry βραβεύτηκε με $20.000 για την 

μακροχρόνια δέσμευσή τoυ ενισχύοντας τη τέχνη 

της φωτογραφίας ενώ δόθηκε ακόμη το βραβείο 

φωτογραφικής έρευνας και αποτελεσμάτων, ύψους 

$25.000, στον ιδρυτή της Lytro Dr. Ren Ng. 

Fuyang Zhou, Κίνα.������� HIPA
��������	
��� �� ���
�� ��� ����������� ��� �� 2013

Ali Alzaidi, Ινδία
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ωτογραφία 
Η ενημέρωσή σας για την 

www.facebook.com/photographer.mag

�����
�! ����	����� �����

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10152243845054424&type=1
http://www.flickr.com/groups/photographos_mag/
mailto:photographosmag@yahoo.gr
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
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