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Στις σελίδες που 

ακολουθούν δημοσιεύουμε 

λεπτομερή κατάλογο με τις 

εκθέσεις καλλιτεχνικής και 

δημιουργικής φωτογραφίας 

που θα αναρτηθούν σε 

ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό, 

διαμορφωμένους χώρους 

της PHOTOVISION. 

�ditorial

Η Fujifilm Hellas στη Photovision 
Δυναμική παρουσία στην έκθεση μέσα από ένα καλαίσθητο και λειτουργικό περίπτερο με ειδικές τιμές και 

προσφορές για τους επαγγελματίες σε πλειάδα προϊόντων του γνωστού Ιαπωνικού εργοστασίου. 

PHOTOVISION
Όλες οι εκθέσεις φωτογραφίας
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Οι εκθέσεις φωτογραφίας της Photovision

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

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

Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας 
Ομαδική έκθεση
Στις 2 Απριλίου του 1916 ιδρύθηκε επίσημα ο επαγγελματικός φορέας με 

την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ». 

Η μετονομασία του σε «‘Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας» έγινε 

πολύ αργότερα, το 1971. H ΕΚΦΑ διατηρεί το ιστορικό προνόμιο του 

γενάρχη στα συνδικαλιστικά πράγματα των ελλήνων φωτογράφων -και όχι 

μόνο αυτών αφού οι φωτογράφοι ως συνδικαλιστές προϋπήρξαν π.χ. των 

δικηγόρων και άλλων πολλών επαγγελματιών, που οργάνωσαν τις ενώσεις 

και τους συνδέσμους τους πριν και μετά το Μεσοπόλεμο. Ωστόσο, αποτελεί 

ξεχωριστή τιμή για τον κλάδο το γεγονός ότι το δραστικότερο όπλο ανέκαθεν 

υπήρξε ο φωτογραφικός φακός. Πιο ισχυρός από τη «συνδικαλιστική 

παρέμβαση», στα δίσεκτα χρόνια, έγραψε ιστορία. Την ιστορία της Ελλάδας και 

του λαού της. Το «μάτι» του φακού στάθηκε ο αδέκαστος κριτής της νεότερης 

ελληνικής κοινωνίας και ιστορίας, αφού διέσωσε όσα η εξουσία θέλησε να 

αφανίσει η ίδια μέσα στην υπερβολή της.  Έτσι ακριβώς συμβαίνει και τώρα. 

Ο φωτογραφικός φακός είναι σπουδή ζωής, βήμα κριτικής, ερωτικό άγγιγμα, 

κοινωνική κριτική, ανάσα ελευθερίας...

Darkroom Creative Project από τον Στ. Πάσχο
Ομαδική έκθεση
Γεννημένος το 1948 στα Ιωάννινα, ο Στέφανος Πάσχος είναι εδώ και πολλά 

χρόνια γνωστός στο χώρο της φωτογραφίας. Φωτογραφίες του έχουν 

φιλοξενηθεί στις σελίδες γνωστών περιοδικών όπως το Elle, Marie Claire, Max 

και Playboy. Με σπουδές στον κινηματογράφο, τη φωτογραφία, 

τη συντήρηση έργων τέχνης και τις πλαστικές τέχνες τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στη Γαλλία, είναι γνωστός για τους φωτογραφικούς του πειραματισμούς. 

Στην 11η διοργάνωση της Photovision, ο Στέφανος Πάσχος και η καλλιτεχνική 

του ομάδα θα παρουσιάσουν αναλογικές φωτογραφίες και έργα με 

φωτογραφικές τεχνικές του 19ου αιώνα. Κυανοτυπίες, πλατινοτυπίες, χαρτιά 

εμπλουτισμένα με χλωριούχο νάτριο, αλμπουμίνη και διχρωμική γόμα είναι 

μερικές μόνο από τις τεχνικές που οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να 

δουν στα φωτογραφικά έργα που θα παρουσιαστούν. 

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ PHOTOVISION
Για να τα δείτε κάντε κλικ εδώ!
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http://photovision.gr/gr/exhibition/visitors/seminars
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ΟΚΑΝΑ
Ομαδική έκθεση της φωτογραφικής Λέσχης «ΣΑΝ ΦΩΣ» 
Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) 

του ΟΚΑΝΑ κύριο στόχο του έχει την κατάρτιση και την εξειδίκευση σε 

ποικίλους επαγγελματικούς τομείς των υπό απεξάρτηση ή των απεξαρτημένων 

από ουσίες ατόμων, με στόχο την ομαλή επανένταξή τους στο κοινωνικό 

σύνολο και την αγορά εργασίας. Από το 2001 λειτουργεί στο ΕΚΚΕΕ ΟΚΑΝΑ  

η φωτογραφική λέσχη «ΣΑΝ ΦΩΣ». Στη λέσχη συμμετέχουν όσοι έχουν 

καταρτισθεί στην φωτογραφία μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης. 

Στη PHOTOVISION 2015 θα συμμετέχουν δεκαπέντε  μέλη της Λέσχης. 

Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Άνθρωποι  εντός  των  τειχών »

ΦΩΤΟΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Ομαδική έκθεση
H φωτογραφική ομάδα των Φωτοερευνητών δημιουργήθηκε το 1989 από τον 

Κίμωνα Αξαόπουλο διδάσκοντα της Eλεύθερης Σπουδής Φωτογραφίας του 

Πειραϊκού Συνδέσμου. Αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο των αποφοίτων της σχολής 

και σημείο επαφής και ανταλλαγής φωτογραφικών εμπειριών και εντυπώσεων 

με απώτερο σκοπό τη γνώση, τέρψη και δημιουργικότητα. Οι δράσεις της ομάδας 

περιλαμβάνουν αναζητήσεις τόσο ως προς την εικόνα όσο και ως προς τον άνθρωπο 

και καλλιτέχνη, ενώ δρουν ανοικτά σε κάθε δημιουργική συνεργασία με άλλες 

ομάδες η μεμονωμένα άτομα. Στη Photovision θα εκθέσουν πρόσφατα έργα τους.

ΚΕΨΥΕ
Ομαδική έκθεση 
Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Εφήβων (Κ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) είναι 

μονάδα της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο 

Γεν. Νοσοκομείο Παίδων και συμμετέχει στις παράλληλες φωτογραφικές 

εκθέσεις της 11ης διοργάνωσης της PHOTOVISION για το 2015. Η φωτογραφική 

ομάδα «Ταξιδευτές του Χρόνου» λειτουργεί εδώ και 18 χρόνια σαν εργαστήριο 

φωτογραφίας της μονάδας και αποτελείται από 23 εφήβους, νέους και νέες, με 

καθηγητές τους φωτογράφους Δημήτρη Μ. Μπούκα και τον Μανώλη Σαλαμαλέκη. 

Σκοπός της έκθεσης δεν είναι μόνο η προβολή του έργου των «Ταξιδευτών του 

Χρόνου», αλλά και η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από θέματα που αφορούν 

στην ψυχική υγεία των νέων. &�.: Vaios / 0"23"

&�.: 4���
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Φεστιβάλ Βωβούσας Ζαγορίου Ιωαννίνων
www.vovousafestival.gr
Το μοναδικό ορεινό φεστιβάλ στην Ελλάδα, αφιερωμένο στη φωτογραφία, στις 

τέχνες και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Καλοκαίρι στα χίλια μέτρα υψόμετρο, δίπλα στον 

Αώο ποταμό, ανάμεσα στις κορφές της βόρειας Πίνδου, ένα βήμα από τη Βάλια 

Κάλντα, τον Βίκο και τα Ιωάννινα. Προβολές, εκθέσεις, σεμινάρια, συναυλίες, 

ομιλίες για μικρούς και μεγάλους με δωρεάν συμμετοχή. Μότο του Φεστιβάλ 

Βωβούσας: “Ο πολιτισμός είναι τρόπος συμπεριφοράς και έκφρασης αφού 

ενέχει εξ ορισμού τη συνάθροιση και τη συναναστροφή· έτσι δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για επικοινωνία και αλληλεγγύη, δύο βαθιές έννοιες κενές νοήματος 

αν δε προσδιορίσουμε πως αναφέρονται σε ποιοτικές ανθρώπινες σχέσεις”. Στη 

Photovision, σε ένα καλαίσθητο περίπτερο οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να 

κάνουν μία ‘‘εικονική’’ περιήγηση στα εκθέματα.
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«Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα»
Ατομική έκθεση της Αλίκης Ναρίδου
Η Αλίκη Ναρίδου γεννήθηκε στο Κουρσκ της Ρωσίας. Από το 1997 ζει στην 

Ελλάδα. Είναι απόφοιτη του τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών 

Τεχνών του ΤΕΙ Αθηνών. Η εργασία που θα παρουσιάσει στη Photovision είναι 

προσπάθεια εικονοποίησης των επτά θανάσιμων αμαρτιών. Η φωτογραφική 

απόδοση των πορτραίτων έχει σκηνοθετική-θεατρική προσέγγιση. Η σύλληψη 

της ιδέας, η μελέτη κάθε λεπτομέρειας, η επιμέλεια του κάθε κοστουμιού, του 

χτενίσματος, του μακιγιάζ και του φωτισμού, ακόμα και η επιλογή του χώρου 

έχουν ιδιαίτερη σημασία. Κάθε εικόνα λειτουργεί σαν ημερολόγιο δημιουργίας 

και συναισθημάτων για το δημιουργό και τον θεατή.

Zeuxis ArtGroup
20+ portfolios της ομάδας επιλεγμένα από τον Νίκο Αποστολόπουλο
Η ομάδα «Ζεύξις» ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2008 από τον Καθηγητή 

Εφαρμογών του Τμήματος Φωτογραφίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας κ. Νίκο 

Αποστολόπουλο. Το όνομα προήλθε από τον τόπο της συνάντησης που ήταν το 

ουζερί «Ζεύξιδος» στην ομώνυμη οδό. Η ομάδα “Zeuxis ArtGroup” αριθμεί ήδη 

πάνω από 270 μέλη που είναι όλοι σπουδαστές, τελειόφοιτοι και πτυχιούχοι του 

Τμήματος Φωτογραφίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Στην έκθεση που θα παρουσιάσει στην 

Photovision 2015 ο Νίκος Αποστολόπουλος θα αποτελείται από 20+ portfolios 

από πρόσφατες εργασίες των μελών του “Zeuxis ArtGroup”.  

Λέσχη Φωτογραφίας Κωνσταντινουπολιτών
Ομαδική έκθεση
Η Λέσχη Φωτογραφίας Κωνσταντινουπολιτών δραστηριοποιείται υπό την καθοδήγηση 

του φωτογράφου Χρήστου Κανάκη. Στόχος της είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν 

τα μυστικά της σύγχρονης ψηφιακής και αναλογικής φωτογραφίας, τόσο από 

αισθητική όσο και από τεχνική άποψη και να συμμετέχουν σε μια ενεργή ομάδα 

φίλων της φωτογραφίας που θα μοιράζεται το κοινό πάθος για τη φωτογραφία και θα 

δραστηριοποιείται με εκδηλώσεις και εκθέσεις, φωτογραφικές συναντήσεις, εκδρομές 

και επισκέψεις σε χώρους με σκοπό τη βελτίωση των φωτογραφικών ικανοτήτων.  

Τα μέλη της Λέσχης θα εκθέσουν μια επιλογή από τη φωτογραφική δουλειά τους, 

συνθέτοντας ένα  ζωντανό, πολύχρωμο παζλ μιας δημιουργικής ομάδας που αγαπά 

να φωτογραφίζει και που ξέρει να προσεγγίζει με φρέσκια ματιά, γεμάτη ενθουσιασμό, 

τη φωτογραφία δρόμου,  την ταξιδιωτική φωτογραφία και τη macro-φωτογραφία.

Παναγιώτης Κουζής
Ατομική έκθεση
Μέλος της Ε.Φ.Ε. από το 1965 έως το 1970 περίπου και ξανά από το 2014, 

ο Παναγιώτης Κουζής δραστηριοποιείται στα NUDE workshop (studio και υπαίθριες 

λήψεις) και σε άλλα είδη φωτογραφίας, προσπαθώντας να προσαρμοστεί στο νέο 

στυλ φωτογράφησης. Με μεγάλη συλλογή από φωτογραφίες του δικού του παλαιού 

στυλ, όταν ήταν φωτογράφος και επίσημος προμηθευτής τόσο του ΕΟΤ όσο και 

διαφόρων άλλων εκδοτικών οίκων, ο Παναγιώτης Κουζής παρουσιάζει ασπρόμαυρα 

και έγχρωμα φωτογραφικά έργα στα πλαίσια της 11ης διοργάνωσης της Photovision 

για το 2015.
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Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία 
Ομαδική έκθεση με θέμα την Ακρόπολη και την γύρω περιοχή
Εντός του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, δεσπόζει το σύγχρονο Μουσείο 

της Ακρόπολης. Κάθε επισκέπτης που επιθυμεί να  μεταβεί στο Μουσείο της 

Ακρόπολης, θα  υποχρεωθεί να διασχίσει μια περιοχή όπου τριγύρω της 

υπάρχουν σύγχρονα και αρχαία κτίσματα. Ο ξένος προς το περιβάλλον, 

θα διαπιστώσει ότι στη γύρο περιοχή του Μουσείου συνυπάρχουν αρμονικά 

το παλαιό και το σύγχρονο. Η παραπάνω περιγραφή, έρχεται ως συμπλήρωμα  

της φωτογραφικής συλλογής της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας η οποία 

θα παρουσιαστεί στη φετινή Photovision. Εκθέτουν πολλά παλιά και νέα μέλη 

της ΕΦΕ αυστηρά επιλεγμένα έργα τους με θέμα - όπως προαναφέρθηκε - την 

Ακρόπολη και την γύρω περιοχή.

PhotoWedding Stories
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας Γάμου
To PhotoWeddingStories, η διεθνής κοινότητα φωτογράφων γάμου που 

δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2009, επιστρέφει στη Photovision για το 

ετήσιο συνέδριο της. Σκοπός της κοινότητας εξαρχής ήταν η επιμόρφωση των 

μελών της και η αναζήτηση της έμπνευσης πέρα από τα τετριμμένα.

Παράλληλα με το πλούσιο πρόγραμμα σεμιναρίων που θα έχουν τη δυνατότητα 

να παρακολουθήσουν οι επαγγελματίες φωτογράφοι, όλοι οι επισκέπτες θα 

έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν την έκθεση του PWS που θα αποτελείται 

από εντυπωσιακές φωτογραφίες γάμου. Στους χώρους της Photovision θα 

αναρτηθούν οι φωτογραφίες που θα διακριθούν στον διαγωνισμό που τρέχει 

αυτή την περίοδο και μέχρι την 1η Μαρτίου και έχει σκοπό να αναδείξει τις 

καλύτερες φωτογραφίες και άλμπουμ γάμου.

Φωτ.: Στάθης Ευσταθιάδης

Φωτ.: CM Leung

http://photovision.gr
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Η φωτογραφική αγορά στους ρυθμούς της Photovision

������ 
��������!�"
FUJIFILM HELLAS

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία 

χρόνια η κατάσταση της 

αγοράς imaging διεθνώς 

ακολουθεί μία πτωτική πορεία. 

Πόσο μάλλον η ελληνική 

αγορά που έχει δεχθεί απανωτά 

πλήγματα λόγω της οικονομικής 

κρίσης. Οι προοπτικές για την 

δική μας αγορά εξαρτώνται εκτός 

από το σταθερό οικονομικό 

υπόβαθρο, που είναι βασική 

προϋπόθεση, και από τις νέες 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Η εταιρία μας προσφέρει αδιάλειπτα τέτοιες νέες ευκαιρίες σε 

όλους τους τομείς της φωτογραφίας, δίνοντας τη δυνατότητα 

στους επαγγελματίες να αισιοδοξούν. Η εγχώρια φωτογραφική 

αγορά σε μερικές περιπτώσεις κινείται διαφορετικά. 

Βλέπουμε υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το photobook, 

να κινούνται πιο δραστήρια στο εξωτερικό ενώ στην Ελλάδα 

αντιμετωπίζουν ακόμη μια διστακτική στάση από τους 

καταναλωτές. 

Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπ’ όψιν ότι η εταιρία μας 

προσφέρει όλα τα προϊόντα και όλες τις λύσεις που θα 

ανακινήσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Στο χέρι όλων 

μας είναι να επιλέξουμε τη στρατηγική που θα αναθερμάνει 

την αγορά μας. Η εταιρία μας, ήδη από το 2008, εφαρμόζει 

ένα ειδικό και ταυτόχρονα ήπιο πρόγραμμα προσαρμογής 

και ορθολογισμού, διαβλέποντας την κρίση· φυσικά αυτό 

το πρόγραμμα αν και απαραίτητο δεν θα ήταν από μόνο 

του επαρκές να αντεπεξέλθει στην παρούσα κατάσταση 

της αγοράς.  Επομένως, προσπαθούμε παράλληλα να 

προσφέρουμε όπως πάντοτε κάθε λύση που θα δώσει νέα 

κίνητρα τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους καταναλωτές. 

Ελπίζουμε το μέλλον να δικαιώσει τις προσπάθειες μας. 

Όσον αφορά στη Photovision, βλέπουμε με θετικό μάτι κάθε 

ενέργεια που προωθεί την φωτογραφική τέχνη στην ελληνική 

αγορά, αρκεί να εκτιμάται το επιχειρησιακό και οικονομικό 

περιβάλλον τη δεδομένη χρονική στιγμή.

E�� #$���
ALBUMAKE

Όπως φάνηκε από τις πρόσφατες εκλογές, ο πολίτης 

που είναι και ο τελικός αποδέκτης στον χώρο του 

imaging, διαφώνησε κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 

με τις πολιτικές που ακολούθησε η προηγούμενη 

κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει οικονομική δυσκολία, 

και για άλλη μια φορά ο κάθε επαγγελματίας είναι 

υποχρεωμένος να βελτιώσει κάθε τμήμα των υπηρεσιών 

του, προκειμένου να εξασφαλίσει μέγιστη ικανοποίηση 

για τον πελάτη του. Δεν έχει βρεθεί και πολύ φοβάμαι 

ότι δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία στο μέλλον για την 

επιβίωση του επαγγελματία που δεν θα εξασφαλίσει 

συνολική αναβάθμιση.

Η έλλειψη αφοσίωσης και επιμονής, αποτελεί την κύρια 

αιτία αποτυχίας για κάθε επιχείρηση. Η Albumake δεν 

αντιμετώπισε την κρίση. H Albumake δημιουργήθηκε 

με την κρίση και μόλις σε τέσσερα χρόνια ηγείται στον 

τομέα των άλμπουμ προσφέροντας αμέτρητες διαθέσιμες 

επιλογές, σε ασυναγώνιστη ποιότητα, επιβράβευση των 

πελατών της για κάθε συναλλαγή τους με σημαντικές 

εκπτώσεις και εξειδικευμένα προϊόντα, όπως άλμπουμ με 

πασπαρτού, επικολλήσεις fine art 

εκτυπώσεων, acrylic frames.

Δεν γνωρίζω εάν η διοργάνωση 

της Photovision επιδρά θετικά ή 

αρνητικά αλλά είναι σίγουρο πως 

είναι απαραίτητη. Είναι ο μοναδικός 

τρόπος για κάθε επαγγελματία 

να βρεθεί ανάμεσα σε πολλές 

εταιρίες, να επανεξετάσει τις 

συνεργασίες του και να γνωρίσει 

ολοκληρωμένα όλες τις εξελίξεις 

του κλάδου. Είναι απαραίτητο 

η Ρhotovision όπως και όλες τις 

υπόλοιπες φορές έως τώρα, να 

διατηρήσει και να αυξήσει τον 

αριθμό των συμμετεχόντων προκειμένου να εξασφαλίσει 

υψηλό δείκτη προσέλευσης.

http://photovision.gr/
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ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.

Με δεδομένη την λόγω κρίσης μείωση των προϋπολογισμών 

για δαπάνες εξοπλισμού, διαπιστώνουμε ότι οι επαγγελματίες - 

πελάτες μας συμπεριφέρονται πλέον με μεγάλη περίσκεψη. 

Δεν αποφασίζουν εύκολα να προβούν σε αγορά και όταν το κάνουν 

έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις και ζητούν το καλύτερο συνδυασμό τιμής/

αξίας. Σε βοήθεια των καταναλωτών έρχεται επιπροσθέτως 

η τεχνολογία: σήμερα η τεχνολογική εξέλιξη στην ψηφιακή εικόνα 

σημαίνει ότι ο χρήστης αποκομίζει περισσότερα χαρακτηριστικά και 

υψηλότερες προδιαγραφές καταβάλλοντας μικρότερο τίμημα π.χ. μπορεί 

να αγοράσει μια καταπληκτική επαγγελματική βιντεοκάμερα 4Κ με ίδια 

χρήματα που αγόραζε πριν δύο χρόνια High Definition και περισσότερες 

ευκολίες και ρυθμίσεις. 

H στρατηγική της εταιρίας μας για αντιμετώπιση της κρίσης συνοψίζεται σε 

πολλή προσωπική εργασία, εξειδίκευση στα αντικείμενα που καλύπτουμε 

και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων. Συνεργαζόμενοι με αξιόπιστα 

εργοστάσια, βάζουμε πάνω απ’ όλα τον παράγοντα ποιότητα, κάτι που 

μας διαφοροποιεί από άλλες τυχαίες, 

φθηνές λύσεις που μακροπρόθεσμα μόνον 

προβλήματα δημιουργούν. Προτείνουμε 

λοιπόν πλήρεις ποιοτικές λύσεις-πακέττα 

με όλο μας το know how στη διάθεση 

του πελάτη μαζί με υποστήριξη aftersales. 

Το θετικό είναι ότι μετά από τόσα χρόνια 

παρουσίας στην αγορά, και μάλιστα σε 

εξειδικευμένο αντικείμενο, έχουμε καταφέρει 

να μας εμπιστεύονται οι πελάτες μας. 

Η Photovision για την εταιρία μας είναι 

πολύ σημαντική εκδήλωση. Δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις να εκδηλωθεί ενδιαφέρον 

για προϊόντα που εμείς αντιπροσωπεύουμε 

ή διακινούμε και φέρνει κοντά στο κοινό 

ειδικές λύσεις που αν κάποιος δεν τις δει από κοντά δεν αντιλαμβάνεται 

με παραστατικό τρόπο τη λειτουργία και χρησιμότητά τους. Βλέποντας 

εξελιγμένα μοντέλα και ειδικές λειτουργίες, είναι φυσικό να ενεργοποιείται 

το ενδιαφέρον, κάτι που σταδιακά μεταφράζεται σε πωλήσεις. Επίσης 

για μια εταιρία με επαγγελματικό κυρίως πελατολόγιο, είναι σημαντικό 

να μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μερικών ημερών, να 

συναντήσει μεγάλο μέρος από την πελατειακή της βάση, ακόμη και από 

απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, κάτι που υπό άλλες συνθήκες θα 

ήταν αρκετά δύσκολο και κοστοβόρο. 

��!(������ #�%)��'��
Καμπανάος Α.Ε.Ε.

Είναι γεγονός ότι η αγορά του imaging 

στην ελληνική αγορά πέρα από την 

οικονομική 

κατάσταση που 

διαμορφώνεται 

και δυσχεραίνει 

την κατάσταση 

γενικότερα, 

τόσο σε τοπικό 

όσο και σε 

διεθνές επίπεδο, 

έρχεται να 

αντιμετωπίσει 

και την 

τεχνολογική 

μετάλλαξη της 

φωτογραφίας 

με αποτέλεσμα 

την κάθετη πτώση του τζίρου, στο σύνολο της 

εγχώριας φωτογραφικής αγορά. 

Για την αντιμετώπιση της κρίσης και τη 

συνακόλουθη διαμόρφωση της στρατηγικής 

μας παρατηρούμε και αναλύουμε με 

προσοχή τη συμπεριφορά των καταναλωτών. 

Διαπιστώνουμε ότι στην Ευρώπη το 

photobook, η εκτύπωση σε διάφορα υλικά 

όπως καμβάς, κούπες κλπ. αλλά ακόμα και η 

κλασική εκτύπωση 10x15 είναι προϊόντα και 

υπηρεσίες που έχουν μεγάλη ζήτηση. 

Δυστυχώς οι Έλληνες καταναλωτές 

έχουν περιορίσει την επίσκεψή τους στο 

φωτογραφείο μόνο για την κάλυψη των 

αναγκών τους σε επαγγελματικές υπηρεσίες, 

γάμου - βάπτισης και φωτογραφίες 

ταυτοτήτων. Στόχος της εταιρίας Καμπανάος 

ήταν, είναι, και θα είναι η καθολική κάλυψη 

των αναγκών των πελατών μας. Eξετάζουμε 

συνεχώς το επιχειρηματικό περιβάλλον 

προκειμένου να διαγνώσουμε και να 

αξιοποιήσουμε εγκαίρως επιχειρηματικές 

ευκαιρίες. 

http://photovision.gr/
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Νέες συμμετοχές

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται!

FUJIFILM HELLAS Α.Ε.Β.Ε. 
• Φωτογραφικά προϊόντα (ερασιτεχνικά & επαγγελματικά) • Μηχανήματα εκτύπωσης φωτογραφιών • 

Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές • Μηχανήματα γραφ. τεχνών • Ψηφιακοί εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους 

(wide format) • Ψηφιακοί εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους (wide format) • Προϊόντα γραφικών τεχνών 

(μηχανήματα & αναλώσιμα) • Μαγνητικά μέσα αποθήκευσης • Περιφερειακά προϊόντα Η/Υ και κινητής τηλεφωνίας • Προϊόντα 

ιατρικής Ηχούς 1 & Αγ. Αναργύρων, 175 64, Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 9404100, Fax: 210 9404397, e-mail: fujifilm@fujifilm.gr, 

www.fujifilm.gr, www.fujifilm.eu/gr, απεικόνισης • Service & ανταλ/κα     

MY HELIS.COM  

• Rc Models εξοπλισμός αεροφωτογράφησης

Δρυόπιδος 6, 111 46 Γαλάτσι, Τηλ.: 210 2136085  info@myhelis.com  www.myhelis.com 

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. 

• UNIBIND συστήματα για ψηφιακά άλμπουμ • DEVELOP εκτυπωτικά

Ήρας 6, 144 51, Μεταμόρφωση, Τηλ.: 210 2854000 – 4, Fax: 210 2854005,

 www.arvanitis-p.gr, www.arvanitishop.gr , e-mail:info@arvanitis-p.gr, 

ATHENS ART STUDIO 
• Φωτογραφικά σεμινάρια & workshops

Αγίου Αθανασίου 20, 173 42, Αγ. Δημήτριος, Τηλ.: 210 9939995, e-mail: info@athensartstudio.gr, www.athensartstudio.gr 

ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧ. - HELLENIC PHOTO FRAME   
Αγίου Αθανασίου 16, 480 60, Πάργα, Τηλ.: 26840 32421, Fax: 26840 31703, www.gatsiasat.gr, e-mail: gatsias@

otenet.gr, ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΡΝΙΖΩΝ & FINE ART ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ • Kορνίζες ξύλινες • Πασπαρτού • Τζαμάκια 

κλιψ • Φωτογραφοθήκες • Αυτοκόλλητα χαρτόνια – kapa fix – pvc • Ψηφιακές εκτυπώσεις fine art • Υλικά 

εκτύπωσης (σε ρολά) για μηχανήματα Epson & Canon • Τελάρα σκέτα για καμβά & μουσαμά • Σχεδιασμός μακετών & επιγραφών

ΔΗΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.   
• FUJITSU - RENATA - FUJITRON μπαταρίες Μεγ. Σπηλαίου 7, 115 22 Αθήνα, 

Τηλ.: 210 6452865-7, F: 210 6432728 e-mail: info@batterypack.gr, www.batterypack.gr 

MBike Events & Digital 
Γαλατσίου 59, 111 41 Αθήνα Τηλ.:  210 2016500 info@mbike.gr,  www.bikefestival.gr  www.mbike.gr 

• Εκδόσεις 

NEXUS PUBLICATIONS Γράμμου 2, 13561, Αγ. Ανάργυροι, Τηλ.: 2108320834 Fax: 2108320729  

email: nexus@nexusmedia.gr  www.nexusmedia.gr 

• Εξειδικευμένες εκδόσεις φωτογραφικών περιοδικών και βιβλίων 

http://photovision.gr/
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ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε. 
Zεφύρου 44, 175 64, Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 9410888, Fax: 210 9427058  e-mail: desk@damkalidis.gr www.damkalidis.gr 

• NIKON ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, φακοί, φλας, κιάλια • SANDISK 

κάρτες μνήμης, USB φορητά μέσα αποθήκευσης, MP3 Players, SSD • MITSUBISHI 

επαγγ. συστήματα επεξεργασίας & εκτύπωσης φωτογραφιών, φωτογραφίες 

πιστοποιητικών, γενικής χρήσης κλπ. • VARTA μπαταρίες αλκαλικές, 

επαναφορτιζόμενες, ειδικές για όλες τις εφαρμογές, μεγάλη σειρά φακών για όλες τις χρήσεις • CASELOGIC σακίδια πλάτης, θήκες 

για φωτογραφικές μηχανές, για tablet, για laptop-sleeves • THULE σακίδια πλάτης, θήκες για κινητά τηλέφωνα και laptop, sleeves 

• TDK εγγράψιμα CDs/DVDs, ακουστικά, ραδιόφωνα, ηχοσυστήματα, ηχεία • ILFORD χαρτιά εκτυπώσεων για inkjet εκτυπωτές, 

ασπρόμαυρα φιλμ & χαρτιά • VELBON τρίποδα φωτ. μηχανών  • REMINGTON ηλεκτρικές συσκευές ατομικής φροντίδας & 

περιποίησης • RUSSELL HOBBS ηλεκτρικές μικρο-συσκευές  • ARIETE ατμοκαθαριστές, συστήματα σιδερώματος, ηλεκτρικές 

σκούπες, μηχανές espresso, μικρο-συσκευές κουζίνας • XAVAX προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας “GREEN ECO”, λάμπες, 

βάσεις για καφέ & τσάι, είδη μπάνιου, ζυγαριές κουζίνας/μπάνιου, μικρο-συσκευές κουζίνας • BEPER θερμαντικά, ανεμιστήρες, 

μικροσυσκευές • STANLEY λουκέτα όλων των τύπων 

PHOTO SHOP Digital
Κατάστημα: Πατρόκλου 2, 351 00, Λαμία, Τηλ.: 22310 43040 - 28082 

Εργοστάσιο: ΒΙΠΕ Λαμίας, Τηλ.: 22310 68061 – 68062  

e-mail: info@photoshopdigital.gr  www.photoshopdigital.gr 

• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks • Φωτογραφικά

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.  
Λασκαράτου 11Α, 542 50, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 942000, Αθήνα, Τηλ.: 210 5231602 

e-mail: info@stamos.com.gr www.stamos.com.gr

• DNP επαγγελματικά συστήματα εκτύπωσης και αναλώσιμα • FIT Engineering φωτογραφικά κιόσκια • FJ 

Westcott/Icelight Σύστημα Επαγγελματικού Φωτισμού • VARIZOOM συστ. στήριξης & σταθεροποίησης 

καμερών • SWIT μπαταρίες & φωτισμός καμερών • GLIDETRACK συστήματα γραμμικής κίνησης καμερών 

• ROTOLIGHT LED σύστημα φωτισμού • FOTODIOX LED φωτισμός • E-IMAGE τσάντες μεταφοράς 

& τρίποδα για επαγγελματικές κάμερες • ADATA κάρτες μνήμης, USB Sticks • PRODISC οπτικοί δίσκοι 

CD-DVD • WXD θήκες για φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες • SILVER JAPAN φορητός ήχος & 

εικόνα • HALLOA αξεσουάρ καθαρισμού για συσκευές ήχου & εικόνας • Διανομή προϊόντων: SONY 

επαγγελματικές κάμερες & αξεσουάρ, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές σύστημα alpha, οπτικοί 

δίσκοι, κάρτες μνήμης, μπαταρίες, κασέτες, ακουστικά

 

RICOH IMAGING GREECE - CYPRUS 
Βυζαντίου 2, 164 52, Αργυρούπολη, Τηλ.: 211 8008680 Fax: 211 800 4481 www.

ricoh-imaging.gr

• RICOH φωτογραφικές μηχανές • PENTAX φωτογραφικές μηχανές • KALAHARI φωτογραφικές τσάντες, θήκες • DELKIN κάρτες 

μνήμης και αξεσουάρ 

Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη κλείσει περίπτερο στην έκθεση έως 12/2

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

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

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

http://photovision.gr/
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EPSON Italia s.p.a. 
Υποκατάστημα Ελλάδας Εθνικής Αντιστάσεως 57, 152 32, Χαλάνδρι, Τηλ.: 2108099499, Fax: 2106828615, 

e-mail: info@epson.gr www.epson.gr

• EPSON Ink tank System: Έγχρωμοι, φωτογραφικοί και μονόχρωμοι εκτυπωτές εγγράφων, Εκτυπωτές laser και inkjet για επιχειρήσεις, 

Εκτυπωτές μεγάλου φορμά για σήμανση, εσωτερική διακόσμηση και υφαντουργία, Βιντεοπροβολείς για επιχειρήσεις, μεγάλες 

εγκαταστάσεις και την εκπαίδευση, Εκτυπωτές ετικετών και αποδείξεων, Σαρωτές εγγράφων 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ E.E. 
Ορμηνίου 9, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7236847, Fax: 210 7249848, e-mail: alex4@

otenet.gr,  www.albapv.gr 

• AVENGER τρίποδα και στηρίγματα φωτιστικών, κεφαλές, τσάντες, leds • BOWENS 

στούντιο φλας, αξεσουάρ • Boya • CAMBO μηχανές μεγάλου φορμά, γερανοί, εξαρτήματα • CHROMATEC • FIDELITY φορείς φιλμ 

για μηχ. μεγάλου φορμά • IANΙRO φωτισμοί video • INKA • Jinbei • LASTOLITE υφασμάτινα φόντα, ανακλαστήρες, αξεσουάρ 

στούντιο • LIGHTFORM • MANFROTTO CAMERA & LIGHTING SUPPORT, AVENGER τρίποδα & στηρίγματα φωτιστικών για 

video, κινηματογράφο & φωτογραφία, κεφαλές • METZ φλας για 35mm • Nanguang • Nisi • NPC • OMEGA • PHOTONBEARD 

• POLARIS – SHEPHERD φλασόμετρα – φωτόμετρα • QUIMIPOL • RODENSTOCK • SAVAGE φόντα • SCANDLES • TECNOLAB 

επαγγ. εμφανιστήρια φιλμ & χαρτιού • ΤΙΝΤ – FOTO • TOYO στούντιο μηχανές • WINDOWLIGHT φωτιστικά • VISIO φωτιστικά 

φθορισμού για video & φωτογραφία

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. 
Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43,121 32, Περιστέρι, Τηλ.: 210 5711650, 210 5712218, Fax.: 

210 5713977, 

e-mail: info@kabanaos.gr, www.kabanaos.gr

• ILFORD Inkjet papers • TECCO Inkjet papers • HENZO Album & Κορνίζες • DORR Φωτογραφικά Αξεσουάρ • ΗΡ Φωτ.μηχανές & 

Βιντεοκάμερες • TEHN-O-TAPE Προϊόντα Sublimation & Αναλώσιμα για Mini Lab • SAWGRASS Μελάνια • UNIVERSAL WOODS 

(Chromalux Metal & Wood Panels - Unisub Sublimation) •TURA Φωτογραφικό χαρτί.

Διανομή προϊόντων : KODAK, FUJIFILM, EPSON Plotters & Μελάνια, VERBATIM, TDK, TOSHIBA, CHAMPION Χημικά.

ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 
Ορέστου 32, 118 53, Κ. Πετράλωνα, Τηλ.: 210 3463574, 210 3465575 

e-mail: theobros@acci.gr, info@theocharis-bros.com www.theocharis-bros.com 

• ALPHA φύλλα & συστήματα αρχειοθέτησης • BANDINELLI ψηφιακά άλμπουμ • BVA μηχανισμός αυτόματης 

επικόλλησης φωτ/φιών, είδη σκοτεινού θαλάμου • CIEFFE, HOFMANN, FERLASTER, SCHLEIZER άλμπουμ 

• DΕCOR-DΕCOR κορνίζες • KENRO, ZETA, ROAMAN συστήματα αρχειοθέτησης, αξεσουάρ • MATIN, 

LERO είδη σκοτεινού θαλάμου • ZEP άλμπουμ κορνίζες 

PROLAB / ΛΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ Ι. - ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ Α. Ο.Ε. 
Σόλωνος 48, 564 31, Σταυρούπολη Θεσ/κης, Τηλ.: 2310 600508, e-mail: info@prolab.gr, www.prolab.gr

• Printing: C-type / Giclee fine art / Large Format / Sublimation • Handmade Digital Albums / Design 

Albums /Exclusive Package etc. • Finishing / Mounting / Framing / Lamination • Digitization: Film / Large format scanning 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

http://photovision.gr/
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ALBOOM DIGITAL - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. 
Λ. Νίκης 77, 546 21, Θεσ/νίκη, Τηλ./Fax: 2310 240120,  e-mail: photos@alboom.gr, www.alboom.gr, 

Υπ/μα: Μακεδονικής Αμύνης 6, 546 31, Θεσ/νίκη, Tηλ.: 2310 471024, e-mail: alboom.gr@gmail.com 

• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks  

MYALBUMS.GR
Θουκυδίδη 16, 551 34 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Tηλ.: 2310384291, 2310456927 e-mail: info@myalbums.gr  

www.myalbums.gr 

• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks  

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ 
Προέκταση Γαννιτσών 155, 546 28, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 552052, Fax: 2310552072, 

e-mail: info@xaraxeis.gr,www.xaraxeis.gr 

• Ανεξίτηλες εκτυπώσεις σε πορσελάνη • Χαράξεις και κοπές σε:  γρανίτη, Ξύλο, Plexiglass, Γυαλί 3D, Inox • Ψηφιακές εκτυπώσεις 

Plotter, UV Εκτυπώσεις  • Αναλώσιμα - Αναλώσιμα Sublimation

ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε.
Κομνηνών 24, 546 45, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 271003, Fax: 2310 271670, e-mail: tecnhio.

sales@kouniogroup.com www.technio.com.gr

• COKIN φίλτρα • ELINCHROM studio φλας • PHOTOFLEX ανακλαστήρες - 

εξαρτήματα studio • NODAL NINJA πανοραμικές κεφαλές φωτογράφισης • INNOVATRONIX γεννήτριες ρεύματος για Studio Flash • 

VANGUARD τσάντες, θήκες, τρίποδα, κιάλια

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε. X-Rite – Pantone 

26ης Οκτωβρίου 44, 546 27, Θεσ/νίκη, Τηλ: 2310 554940, e-mail: info@

developmentltd.gr, www.developmentltd.gr

• Εμπόριο ειδών πληροφορικής: Xrite, Pantone, AlwanColor, Bodoni Systems, 

Leneta, James Heal, ATF, Tandematic, Fab-Con, Projectina, Yorkdetection, Roaches Int Ltd.

ALBUMAKE 
Δημ. Χρ. Μπέκα 91, 190 04, Σπάτα Αττικής, 

• Ψηφιακά άλμπουμ • Εκτυπώσεις • Πασπαρτού • Πλεξιγλάς

ΑΚΤΙΔΗΣ Ν. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Photolab | 
printyourphotos.gr 

Α) Αριστοφάνους 6, 155 61, Χολαργός, Τηλ.: 210 6535747, Fax: 210 6547365, Β) Θωμά Παλαιολόγου 

35–37, 136 71, Αχαρναί, e-mail: info@photolab.gr, info@printyourphotos.gr, www.photolab.gr, www.

printyourphotos.gr

• Εκτυπώσεις Lambda C-print, Metal Print, Giclee Fine Art, Plexiglass, UV, ink jet μεγάλου format, Ψηφιακές 

εκτυπώσεις offset, παρουσίαση σε υλικά επικόλλησης όπως plexiglass, dibond, forex, simona, αλουμίνιο, 

kapa και foam. Δημιουργικό τμήμα, επεξεργασία εικόνας, ψηφιοποίηση, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 

χρώματος, e-shop εκτυπώσεων εμπορικών προϊόντων (printyourphotos.gr).

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

http://photovision.gr/
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GIATRAKOS HEXATEAM
Α) Λεωφ. Καλαμακίου 53, 174 55, Άλιμος,  Β) Λεωφ. Δημοκρατίας 83, 187 55 Κερατσίνι, 

• Επαγγελματικές λύσεις Αεροφωτογράφισης • Vulcan UAV, DJI innovations & CarbonCore Multicopters • DJI 

Autopilot & GPS Systems • Camera Gimbals

PRESTIGE 
Φλουτζή 17, 124 61, Χαϊδάρι, 

• Ψηφιακό και αναλογικό άλμπουμ • Θήκες CD-DVD • Κορνίζες • Εκτυπώσεις • Ειδικές εκτυπώσεις σε τελάρο 

και καμβά.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ / ΒΑΪΝΒΟΥΡΜ ΜΑΡΙΟΣ
Κόνιαρη 60, 115 21, Αθήνα

• Εργαστήριο φωτογραφίας, επεξεργασία εικόνας, επιμέλεια εκθέσεων • Εκτυπώσεις Fine Art , εκτυπώσεις σε 

καμβά με τελάρο, πλαστικοποιήσεις, επικόλληση σε Kappa-fix, Foam, Forex, Dibond (αλουμίνιο), Plexiglas, 

Pvc • Εμφανίσεις slides, BW, αρνητικών και σκαναρίσματα απ’ολα τα φίλμ. • Εκτυπώσεις Frontier

Photo Wedding Stories
2310 452299 http://photoweddingstories.com/ http://wedseminars.com

• Σεμινάρια Φωτογραφίας γάμου για επαγγελματίες φωτογράφους

Digital Art Photo Lab
Ικαρίας 21, 121 34 Περιστέρι

• Ψηφιακά άλμπουμ, Φωτογραφικές εκτυπώσεις

ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A.E.  

Α’: Βενιζέλου 42, 546 24, Θεσ/νίκη, (Hμιόροφος), εργαστήριο εκτυπώσεων, Τηλ.: 

2310 269129, Fax: 2310 287709. Β’: Ερμού 19, 546 24, Θεσ/νίκη, Τηλ. κέντρο: 2310 

261771, 2310 287893 Fax: 2310 287709, Γ’: Δωδεκανήσου 13 & Βαλαωρίτου, 546 

26, Θεσ/νίκη, τηλ.: 2310 519.336 e-mail: info@konchilakis.gr www.photoqueen.gr

• AnSMANN φορτιστές μπαταρίας • ARCA SWISS μηχ. μεγάλου φορμά • CONDOR • CULLMANN τρίποδα –τσάντες • GITZO 

τρίποδα • HENSEL φλας studio • HEDLER • KOOD • BERLEBACH ξύλινα τρίποδα • SUNPAK φλας • SEKONIC φωτόμετρα 

• PRIOLITE • MULTIBLITZ 

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ A.E.
Εμμ. Μπενάκη 10, 105 64, Αθήνα, Τηλ.: 210 3222626, 210 3231354-5, 210 8085032, 

Fax: 210 3217500, e-mail: info@giannatos-foto.gr, sales@giannatos-foto.gr

 www.giannatos-foto.gr, 

• TAMRON φακοί • MINOX φωτ. μηχανές, κιάλια • ADOX α/μ χαρτιά, χημικά • DIGIFINDER λούπες, παρασολέιγ για DSLR 

• GIOTTOS τσάντες & θήκες, τρίποδα • MARUMI φίλτρα & αξεσουάρ • LUMIQUEST softbox & ανακλαστήρες • AP αξεσουάρ 

• POINT τσάντες, θήκες & γιλέκα • SLS στούντιο φλας • PHOENIX φωτ. μηχανές, κιάλια

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

http://photovision.gr/
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BLK Οπτικοακουστικά μέσα Ε.Π.Ε.
Έκτορος 115, 131 22,  Ίλιον Αττικής, 

• JVC • Panasonic • AJA • Datavideo • Teradek • Atomos • Beachtek • Wondlan • Genus • Secced 

τηλεοπτικός & επαγγελματικός εξοπλισμός • Freefly MOVI • NextoDI

FOTOKLIK CAMERA SHOP (Fotoklik.gr ) 

Φαλήρου 6, 117 42, Κουκάκι, Τηλ.: 210 9231705, www.fotoklik.gr  e-mail: info@fotoklik.gr, 

• DYNAPHOS studio flash, φωτιστικά LED, αξεσουάρ • PELI θήκες & τσάντες • LCDVF DSLR viewfinder 

• SWIT μπαταρίες-monitors  • IFOOTAGE mini crane • KIETACAM crane, συστήματα στήριξης  • MOVCAM DSLR rings, συστήματα 

στήριξης • FOTON video accessories, συστήματα στήριξης • E-IMAGE τρίποδα & τσάντες • VARAVON sliders • Διανομή: ExDemo & 

μεταχειρισμένες Broadcast κάμερες & ενοικιάσεις φωτ. εξοπλισμού & video • Service Broadcast εξοπλισμού

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. - JΜ SOLUTIONS 
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα, Τηλ.: 210 9600702, Fax: 210 9600702, e-mail: info@jmsolutions.gr, www.

jmsolutions.gr  

• PERMAJET photo & fine art χαρτιά • MOORMAN υλικά βιβλιοδεσίας / ενδόφυλλα για άλμπουμ • 

DRYTAC υλικά πλαστικοποίησης και κόλλες διπλής όψης • CANON-EPSON-HP-ROLAND μελάνια • Τεχνική 

υποστήριξη – ανταλλακτικά • HAHNEMUEHLE fine art papers

Montaz Lab – Video Art 
Θερμοπυλών 15, 18120 Κορυδαλλός

Editing & λήψεις events, συνεδρίων, εκδηλώσεων. 

ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤ/ΦΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΦΑ) 

Ιπποκράτους 13 (3ος όροφος), Αθήνα, Τηλ./Fax: 210 3610345, e-mail: info@ekfa1916.gr, www.ekfa1916.gr, 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (ΠΟΦ) 

Ιπποκράτους 13, 106 79, Αθήνα, Τηλ.: 210 3647257, Fax: 210 3610345, e-mail: ekfa-pof@otenet.gr. 

Lightcraft workshops 
Ομονοίας 77, 65403 Καβάλα www.lightcraft.gr

Φωτογραφικά workshops & σεμινάρια

CARTOTECNICA TiCi
Via san Benedetto, 1, 73040, Aradeo (Lecce), Itally., Τηλ.: 0039 0836 554042, Fax: 0039 0836 550496

Site: www.cartotecnicatici.com, e-mail: info@cartotecnicatici.com

Εργοστάσιο κατασκευής ψηφιακών άλμπουμ και photobook 

EXPAND DIGITAL
Χαλκηδόνος 18, 115 27, Αθήνα, Τηλ.: 210 6833358, 211 8001844, Fax: 211 8001173,

www.expand.gr, e-mail: info@expand.gr, 

• PRIMERA • TEAC • ALL PRO SOLUTIONS • VINPOWER • FARGO • KODAK Photo Scanning System μηχανήματα αντιγραφής 

εκτύπωσης & συσκευασίας οπτικών μέσων

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

http://photovision.gr/
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MC MANIOS 
Αραχναίου 12, 115 22 Αθήνα, Τηλ.: 210 6452995-6, Fax: 210 6452997, e-mail: info@mcmanios.gr, www.

mcmanios.gr, Facebook page MC Manios,twitter.com/mcmanios 

• AMABILIA μεταλλικές θήκες • BLUE STAR προσοφθάλμια για κάμερες • CANON φακοί για video & κάμερες • Cartoni 

συστ. στήριξης καμερών • CHROSZIEL συστ. mattebox, follow focus • CHIMERA αξεσουάρ φωτισμού • DEDOLIGHT φωτιστικά 

• EASYRIG συστ. στήριξης • EWA MARINE υδατοστεγείς θήκες • F & V LED φωτιστικά, monitors, sliders • IKAN monitor, 

συστ. στήριξης • HPRC άθραυστες Resin θήκες • KINO FLO φωτιστικά • MILLER συστ.στήριξης καμερών • P+S TECHNIK 

camera mounts, tabletop dollies • PAG μπαταρίες, φορτιστές • PORTA JIB camera jibs, dollies • ROSCO φίλτρα, ζελατίνες, 

μηχανήματα καπνού, Litepad, πατώματα για studio χορού • SCHNEIDER OPTICS φακοί, γυάλινα φίλτρα • STEADICAM συστ. 

σταθεροποίησης-στήριξης • STEADYTRACKER camera jibs, γερανοί • TIFFEN γυάλινα φίλτρα • TRANSVIDEO monitors, συστ. 

ασύρματης μετάδοσης • VOCAS συστ. mattebox και συστ. στήριξης • ZACUTO DSLR viewfinders, στήριξη • Formatt γυάλινα 

και resin φίλτρα • Smartsystems slider, dolly, motion kit • BD φόντα χαρτιού και βινυλίου • Evoc φωτογραφικές θήκες • Think 

Tank, φωτογραφικές θήκες • SmallHD μόνιτορ • Tilta συστήματα στήριξης κάμερα, follow focus • Vibesta, LED φωτισμός • 

Alphatron, viewfinder • Miggo ιμάντες καμερών

ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ENESSIS 
Λευκωσίας 79, 121 32, Περιστέρι, Τηλ.: 210 5730886, 6934929656, Fax: 210 5730834,

www.enessis-co.gr, e-mail: info@enessis-co.gr, 

• ENESSIS συστήματα βιβλιοδεσίας • Αναλώσιμα

ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. - 3ΜΕ SIGN Ε.Π.Ε.

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α3, 570 22, Σίνδος Θεσ/νίκη, Τηλ: 2310 524360-1, Υποκ.: Δημοφώντος 157-159 & Καλλιρρόης, 

118 52, Αθήνα, Τηλ.: 210 3417280–3, e-mail: info@baxevanidis.gr,www.baxevanidis.gr 

• Μηχανήματα & αναλώσιμα για ψηφιακές εκτυπώσεις, επιγραφές, laser, CNC router, υλικά θερμομεταφοράς, μεταλλικά 

εξαρτήματα • Εισαγωγές & κατασκευές διαφ/κών δώρων

RENTPHOTOVIDEO 
Β. Λάσκου 12 & Αστερόπης, 116 33, Παγκράτι, Τηλ.: 211 7101105,  e-mail: info@rentphotovideo.

gr, www.rentphotovideo.gr

• Eνοικιάσεις φωτογραφικού εξοπλισμού & Video

DK Video Production Company
Φ. Λίτσα 28α, Χαλάνδρι

• Ενοικιάσεις εξοπλισμού, post production, εναέριες λήψεις. 

IKΑROS MEDIA PACKAGING 
Ηρακλούs 16, 145 64, Νέα Κηφισιά, Τηλ.: 210 6857031,

 e-mail: imitris.fytas@ikmediapack.gr, www.ikmediapack.gr

• Eιδικές συσκευασίες & κατασκευές για cd, dvd, Blu Ray special packaging, deluxe packaging, θήκες dvd 

γάμου βάπτισης

VK Χειροποίητα άλμπουμ
Digital.album.vk@gmail.com

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

http://photovision.gr/
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DRAKOS DIGITAL
Αργυρουπόλεως 21, 164 51, Αργυρούπολη, Τηλ.: 210 9902382, Fax: 210 9902382, email: 

drakosdigital@gmail.com, 

www.drakosdigital.gr, Υποκ/μα-Showroom: Αργυρουπόλεως 21, 164 51, Αργυρούπολη

• GoPro action cameras • Xsories • Sp-United • GoPole• Ogio (τσάντες) • Qydos ation camera lighting systems

El Greco 

Π. Τσαλδάρη 47, Περιστέρι Εργαστήριο: Πελοπίδα 62, Περιστέρι  Τηλ.: 2105400798, 

email: info@elcrecoalbum.gr site: http://elgrecoalbum.gr/ 

• Χειροποίητα και ψηφιακά album • Φωτογραφικό εργαστήριο: Εκτυπώσεις, Επικολλήσεις, Καμβάδες

ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
Αντήνορος 11, 116 34 Αθήνα, Τηλ.: 210 7248144, Fax: 210 7291613, e-mail: info@calavitis.gr, www.

calavitis.gr

• ARRI • ZEISS • SACHTLER • ANGENIEUX • COOKE • ORCA • DEXEL • EGRIPMENT • LEMO • ETC • AEQ • DKT

HAPPYBOX A.E. 
Κύθνου 2, 185 41 Καμίνια, Πειραιάς, Τηλ.: 210 4819600, 210 4818600, 210 4822749, Fax: 210 4819614 

e-mail: orders@happybox.gr, www.happybox.gr

• Ψηφιακά & κλασικά άλμπουμ • Κουτιά συσκευασίας πολυτελείας • Ψηφιακές εκτυπώσεις

NORITSU-NORILAB 

Τηλ.: 210 6019506, Kιν.: 6977 356565, e-mail: noritsu.tektonidis@yahoo.gr, www.noritsu.co.jp/english/ 

• Noritsu Wet & Dry Minilabs

Noritek Hellas 

Ψαρών 16, Ν. Σμύρνη, Τηλ. 210 6086282 Fax: 2109356288 email: support@noritek.gr site: www.noritek.gr 

• Τεχνική υποστήριξη • Φωτογραφικά είδη, ανταλλακτικά, αναλώσιμα  

ΠΑΛΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ιερά Οδός 297, 122 44, Αιγάλεω, Τηλ.: 210 5710716, Fax: 210 5710716, e-mail: irenepalmou@yahoo.gr, www.palmosshop.gr 

• AURORA studio flash • “MY SLAVE” ραδιοσυχνότητες • GEMSTAR video light • LED & προβολείς Video • Soft Box • Φωτιστικά 

650W, 800W, 1000W • Αξεσουάρ για φωτογράφους & βιντεολήπτες

IP HOST
Υπηρεσίες διαδικτύου 

Τερψιθέας 18, Αγία Βαρβάρα, 12351, Τηλ: +30.2105445900, Fax: +30.2105610727 Email: info@iphost.gr, www.ipdomain.net

Vovousa Festival
Βοβούσα, 44014, Ζαγοροχώρια • Καλλιτεχνική διεύθυνση: Καμίλο Νόλλας   

Σκούφου 10, 10557 Αθήνα , Τηλ: 6932 495695 email: info@vovousafestival.gr site: www.vovousafestival.gr

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

http://photovision.gr/
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PWS Convention 2015
Δυναμική επιστροφή στη Photovision!

Συνεχίζουμε την παρουσίαση του σεμιναριακού προγράμματος του PWS Convention που 

θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Μαρτίου 2015 στους χώρους της Photovision και του 

Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου.

Μ� ���������	 	�� 
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http://www.nikosgogas.com/
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http://www.fujifilm.eu/gr/
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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, �+,"."��&� �����(��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��;+<"��'*�+�: Κωνσταντίνα Γκιτάκου �,;�+*& ")�<�&�+(�: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

�+�=�%><,+�: 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 

Σύγχρονοι, οικολόγοι τρωγλοδύτες
Μικρά, γραφικά καταλύματα


����'!

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 Ι.Μ.τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

http://www.photobusiness.gr/xalara/Grotbewoners%20van%20Granada.pps
www.photo.gr
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Ήταν το αντικείμενο πόθου και 

τελική κατάκτηση για τους σοβαρούς 

ερασιτέχνες και απαραίτητο εργαλείο 

δουλειάς για τους επαγγελματίες. Ήταν 

η εκπροσώπηση της σοβαρότητας και το 

εχέγγυο της ποιότητας. Ήταν ο state of 

art εξοπλισμός που ονειρεύονταν όλοι 

οι παθιασμένοι με τη φωτογραφία και 

αρκετοί κατάφερναν να ανταμείψουν 

τον εαυτό τους, αποκτώντας Hasselblad, 

Mamiya, Rollei, Fuji, Bronica, Contax, 

Pentax με ανείπωτη λαχτάρα. Ήταν 

ένα συναίσθημα που δύσκολα θα 

το νοιώσει όποιος έζησε μόνο στην 

ψηφιακή εποχή της εικόνας.

Την μηχανική τελειότητα, την υπεροχή 

των οπτικών, το περιθώριο μεγάλων 

μεγεθύνσεων από το φιλμ 120, το 

παιγνίδι ανάμεσα στις διαστάσεις (φορμά) 

από 6x4,5 ως 6x7 και τις πανοραμικές 

παραλλαγές, την αίσθηση ότι μπαίνεις 

σε ένα θαυμαστό κόσμο για λίγους 

μυημένους και ξεχωριστούς.

Όμως η ψηφιακή επανάσταση σάρωσε 

το τοπίο στο μεσαίο φορμά. Ελάχιστοι 

κατασκευαστές έμειναν στο παιγνίδι και 

αυτοί περιθωριοποιημένοι με πολύ μικρή 

παραγωγή: PhaseOne/Leaf/Mamiya, 

Hasselblad, Leica και Pentax. Το υψηλό 

κόστος των ψηφιακών πλατών λόγω 

περιορισμένης ζήτησης και μικρών τιράζ 

ώθησε σχεδόν τους πάντες ακόμη και 

τους πιο παθιασμένους με την τελειότητα 

επαγγελματίες στην αγκαλιά των DSLR 

full frame δηλ. μηχανών με αισθητήρα 

επιφάνειας όσο και το φιλμ 24x36mm. 

Τι και αν οι ψηφιακές πλάτες έχουν 

διπλάσιο ή παραπάνω μέγεθος 

αισθητήρα... Η αδυσώπητη λογική 

των παραγόντων “κόστος”, “αμοιβή”, 

“απόσβεση', “απαρχαίωση” κλπ. δεν 

αφήνει περιθώρια. Ποιός θα επενδύσει 

σε εξοπλισμό αξίας 50.000 ευρώ όταν οι 

αμοιβές συμπιέζονται... 

Ας μη νομίζουμε ότι μόνον στην Ελλάδα 

το φωτογραφικό επάγγελμα διέρχεται 

σοβαρή κρίση... Στην πραγματικότητα, 

η κρίση έχει αγγίξει τους πάντες. Οι 

διαφημιστικές μειώνουν τα budget, η 

εμπορική φωτογραφία με τα “ξεγυριστά” 

που στήριζε τα στούντιο σχεδόν έχει χαθεί 

κάτω από την τάση συμπίεσης κόστους με 

Μεσαίο φορμά
Θα εκλείψει εντελώς;

εσωτερική παραγωγή, οι υπερπαραγωγές της δεκαετίας του 2000 ανήκουν στο παρελθόν, 

τα κοστολόγια των κάποτε πλουσιοπάροχων γάμων γίνονται διεθνώς πιο ανταγωνιστικά, 

wedding photography σημαίνει πλέον και αδυσώπητο πόλεμο τιμών σε μία κάποτε 

χρυσοφόρα αγορά που ενθάρρυνε το μεσαίο φορμά ως κριτήριο γοήτρου του καλού 

επαγγελματία και γενικώς τα πάντα δυσκολεύουν. 

Όταν λοιπόν τα οικονομικά χειροτερεύουν, σφίγγουν και τα περιθώρια να επενδύσει 

κανείς σε ακριβό εξοπλισμό όπως το medium format. Ας αφήσουμε στην άκρη και τη 

δυσκολία να κατανοήσει ο πελάτης, ν' αποδεχθεί και να πληρώσει την ποιοτική διαφορά 

υπέρ του medium format. Στην εποχή του φιλμ δεν υπήρχε τέτοια δυσκολία. Έδειχνε ο 

φωτογράφος στον πελάτη το slide σε 35mm, 6x4,5, 6x6, 6x7 και 10x12,5 και τον άφηνε 

να διαλέξει. Όσο μεγαλύτερο τόσο το καλύτερο και ακριβότερο. Στην ψηφιακή εποχή τι 

κριτήριο να επικαλεστεί ο φωτογράφος; Τα Megapilxel; Όταν τα smartphones έχουν 13 και 

18megapixel; Όταν DSLR των 36Megapixel βγάζουν παρόμοια ποιότητα με digital back 

αντίστοιχης ανάλυσης; Όταν θα πρέπει να χρεώσει πολύ παραπάνω το υλικό από medium 

format αλλά δεν έχει την δυνατότητα να το επιβάλει;

Τα εργοστάσια medium format εξοπλισμού φθίνουν. Η PhaseOne διατηρεί δεσμούς με τη 

Leaf και Mamiya και βγάζει λεφτά κυρίως από software. Η πάλαι ποτέ κραταιά Hasselblad 

αναγκάστηκε να κυκλοφορεί custom παραλλαγές μικρών Sony σαν limited edition. Μόνον 

η Pentax χάρη στην τεχνογνωσία από τις DSLR προσφέρει τη μεσαίου φορμά 645Ζ σε 

μάλλον λογική τιμή για τα δεδομένα (8000δολ.) που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές γιατί 

έχει επιτέλους επιδόσεις στο autofocus, παρόμοια φιλοσοφία λειτουργίας με DSLR 35mm,   

και φακούς τουλάχιστον σε μη αστρονομικές τιμές. 

Το τελειωτικό κτύπημα για το medium φοβάμαι ότι κατάφεραν οι πρόσφατες και απολύτως 

προσιτές Canon EOS 5Ds με τα 50Megapixel και η μικρή Olympus OM-D E-M5 με τα 40MP 

(αν και με τεχνολογία pixel shift). Με τις τιμές αυτές πως να επιβιώσει το medium format;

�.������

Σύγκριση μεγεθών τυπικού αισθητήρα medium 

format από Pentax 645Z με 35mm
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http://www.stamos.com.gr/
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Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στους χώρους του Workshop Dionissis Sotovikis 

η Epson υλοποίησε το όραμα της Akiko Yoshimoto για απεικόνιση των έργων της σε 

υλικά όπως ύφασμα, πλακάκι και φωτογραφικό χαρτί μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας 

εκτύπωσης υψηλής ποιότητας, από τους εκτυπωτές μεγάλου φορμά της εταιρείας. 

Το αποτέλεσμα ήταν η «Έβδομη Ήπειρος». 

Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά το “ταξίδι” 

μιας φωτογραφίας από το αρχείο της στην παραγωγή δοκιμίου και τέλος την εκτύπωσή 

της σε παραδοσιακά, αλλά και αντισυμβατικά υλικά, όπως υφάσματα, πλακάκια, 

αλουμίνια, ξύλα κλπ. Επιπλέον οι ειδικοί συνεργάτες της Epson, οι εταιρείες ASIS 

(Advanced Support Information Systems), Fisheye και IMAGCO, ξενάγησαν τους 

καλεσμένους στους τρεις ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου είδαν από κοντά 

τις ποικίλες εφαρμογές των υψηλής ποιότητας εκτυπωτών της Epson, από εκτύπωση 

αρχιτεκτονικού σχεδίου, μέχρι εκτύπωση φωτογραφιών και φυσικά την εκτύπωση 

σε ποικιλία υλικών και μέσων. Η ‘‘Έβδομη Ήπειρος’’ είναι ταξιδιωτική φωτογραφική 

συλλογή της Ελληνίδας δημιουργού Alkistis Ven που κάνει διεθνή καριέρα έχοντας 

ιδρύσει την εταιρεία «Akiko Yoshimoto». Η συλλογή περιλαμβάνει εικόνες από την Ασία, 

την Αφρική, την Ευρώπη και την Αμερική.  Οι εκτυπώσεις έγιναν με τον SureLab SL-

D3000 και τον SureLab SL-D700, τον πρώτο compact εξάχρωμο εκτυπωτή φωτογραφιών 

με κεφαλή Micro Piezo και τεχνολογία επεξεργασίας εικόνας. Οι εκτυπωτές SureColor 

SC-F2000 και SureColor SC-F6000 χάρις στη νέα μελάνη, το λογισμικό σχεδίασης και την 

κεφαλή εκτύπωσης τους απέδωσαν πιστά τα θέματα της σχεδιάστριας και φωτογράφου 

Alkists Ven σε ειδικά σχεδιασμένα φουλάρια και Τ-Shirt που δημιουργήθηκαν 

αποκλειστικά από την Epson για το ελληνικό κοινό της εκδήλωσης. 

EPSON
Επαγγελματικά γραφικά σε μεγάλα format σε συνεργασία με την Alkistis 
Ven δημιουργό του οίκου «Akiko Yoshimoto». 

Σε ένα ομολογουμένως εντυπωσιακό event η Epson σε συνεργασία με τη γνωστή

Ελληνίδα φωτογράφο και σχεδιάστρια Alkistis Ven εξερεύνησαν και ξεπέρασαν τα 

όρια της σχέσης της φωτογραφίας με τη μόδα αλλά κυρίως με τη σύγχρονη ψηφιακή 

τεχνολογία εκτυπώσεων.

Αριστερά η δημιουργός κ.Alkistis Ven 
με την κ. Μαρία Μάσσιου της Epson Hellas

Χαρακτηριστικές φωτογραφίες από εκτυπωτές, 
πρέσες και εκτυπώσεις στο χώρο της 
παρουσίασης 

B���,)���'�
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http://www.photoshopdigital.com/el/
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Faces.
Μια έκθεση γεμάτη πρόσωπα ξεκινά στη Blank Wall Gallery

Οι γραμμές ενός προσώπου δε μπορούν να πουν ψέματα. Διηγούνται 

συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες σοφία και γνώση σε όσους έχουν τη δυνατότητα 

να τις ακούσουν και αποδεικνύουν ότι η ομορφιά δε βρίσκεται πάντα στη νιότη. 

Τέσσερις διεθνείς φωτογράφοι προσεγγίζουν μέσα από το φακό τους διαφορετικά 

πρόσωπα. Στην έκθεση “Faces” οι επισκέπτες θα δουν πρόσωπα που η έκφραση 

τους φανερώνει χαρά, θλίψη ή εσωστρέφεια. Πρόσωπα συνηθισμένα αλλά και 

ασυνήθιστα από ανθρώπους που φωτογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια ταξιδιών 

αλλά και από ανθρώπους της διπλανής πόρτας.  Οι φωτογράφοι Jodi Champagne, 

Marc Apers, Pip Spicer και Tomoki Momozono αποτυπώνουν καθημερινούς 

ανθρώπους που καταφέρνουν για πρώτη φορά να τραβήξουν το βλέμμα μας και 

να αποκτήσουν οντότητα μέσα από το φακό. 

Διάρκεια: έως 5 Μαρτίου 2015

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Υακίνθου 12, Κυψελη

Επιμέλεια έκθεσης: Μάρκος Δολόπικος

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, τηλ. 6943868124, www.blankwallgallery.com 

f14 - κοινόν φωτογράφων 
Συνεχίζεται η έκθεση 
«αγορές του κόσμου» 

Λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας 

συνεχίζεται η έκθεση της ομάδας f14 - κοινόν 

φωτογράφων μέχρι την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 

2015. Οι «αγορές του κόσμου» θα 

συνεχίσουν να είναι ανοιχτές στο κοινό αυτή 

τη φορά στο γυάλινο περίπτερο του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, μπροστά από το Ολύμπιον. 

Με το πέρασμα του χρόνου η αγορά αποκτά 

το δικό της χαρακτήρα προσαρμοζόμενη στις 

ανάγκες και στο επίπεδο της περιοχής που 

λειτουργεί. Η κουλτούρα και οι συνήθειες των 

ανθρώπων που συναλλάσσονται σε αυτήν 

την καθορίζουν. Eίτε πρόκειται για λαμπερά 

κτίρια είτε για πολύχρωμα παζάρια, τα τοπία 

είναι διαφορετικά γεμάτα αντιθέσεις. Ωστόσο 

οι άνθρωποι, άλλες φορές με χαρούμενα και 

άλλες με σκυθρωπά ή ανέκφραστα πρόσωπα, 

είναι παντού οι ίδιοι. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Ιανουαρίου 2015

Διεύθυνση: Γυάλινο περίπτερο, Ολύμπιον, 

Θεσσαλονίκη

Χορηγός έκθεσης: Εμπορικός Σύλλογος 

Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες: f14 κοινόν φωτογράφων, 

τηλ. 2310244714, 6932968574, 6970656797, 

info@f14.gr, www.f14.gr
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Μπόρις Κιρπότιν - Εύη Καραγιαννίδη
Έκθεση φωτογραφίας στην πόλη της Λαμίας

Υπό τον τίτλο «Μια στιγμή – The Camera in wonderland Ένα μονοπάτι για το 

Sirius», η Φωτογραφική Ομάδα Λαμίας σε συνεργασία με το Δήμο Λαμιέων 

παρουσιάζουν μια νέα φωτογραφική έκθεση η οποία ξεκινά το Μάρτιο. Πρόκειται 

για ένα σύνθετο τίτλο έκθεσης καθώς η «Μια στιγμή» αφορά τα έργα του 

φωτογράφου Μπόρις Κιρπότιν ενώ το κομμάτι «The Camera in wonderland Ένα 

μονοπάτι για το Sirius» είναι της Εύης Καραγιαννίδη. 

Εγκαίνια: 13 Μαρτίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Μαρτίου 2015

Διεύθυνση: Αίθουσα Αρχαίας Αγοράς, Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας «Αλέκος 

Κοντόπουλος, Αινιάνων 6, Λαμία

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 9.00 – 13.00 (πρωινά)

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 18.00 – 21.00 (απογεύματα)

Φωτογράφοι: Μπόρις Κιρπότιν, http://www.kirpotin.gr

Εύη Καραγιαννίδη, http://www.evikaragiannidi.com 

Πληροφορίες: Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος», τηλ. 

2231046887, pinakothiki@lamia-city.gr, galery@otenet.gr, http://www.pinakothiki.

lamia-city.gr

Φωτογραφική Ομάδα Λαμίας, http://www.fotolam.gr

Δήμος Λαμιέων, http://www.lamia.gr

Canon
Οπτικός σταθεροποιητής εκτός 
φακού και σώματος;

Την οπτική σταθεροποίηση τη συναντάμε 

είτε στον φακό είτε στον αισθητήρα ς μιας 

φωτ. μηχανής. Η Canon όμως φαίνεται να 

επιθυμεί να προσθέσει και ένα τρίτο είδος, 

σύμφωνα με κατοχυρωμένη πατέντα του 

2013, καθώς προσπαθεί να αναπτύξει 

μια εξωτερική αποσπώμενη μονάδα 

οπτικής σταθεροποίησης, που τοποθετείται 

ανάμεσα στο εξάρτημα εστίασης και τα 

τελευταία οπτικά στοιχεία του φακού. Το 

σύστημα IS ‘drop-in’, θα αποτελείται από 6 στοιχεία σε 4 ομάδες. Η τεχνολογία αυτή θα 

επιτρέψει στους φωτογράφους να προσαρμόζουν το βάρος του εξοπλισμού  ανάλογα 

με τις εκάστοτε ανάγκες τους. Φυσικά το σύστημα αυτό δεν θα είναι συμβατό με τους 

παλαιότερους φακούς που δεν έχουν σχεδιαστεί με τις κατάλληλες προδιαγραφές. 

Ωστόσο, για την ώρα παραμένει μια ενδιαφέρουσα πρόταση που δείχνει ότι η ιαπωνική 

εταιρία δεν διστάζει να πειραματίζεται με καινοτόμες ιδέες.

World Press Photo 
2014
Κυριαρχία για την Canon

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 

World Press Photo 2014 ανακοινώθηκαν 

την περασμένη εβδομάδα. Η ισπανική 

ιστοσελίδα Quesabesde μη χάνοντας 

ευκαιρία ανέλυσε τα δεδομένα 

EXIF (metadata)   των 45 νικητριών 

φωτογραφιών ανάμεσα στις οποίες 

38 από τις 45 περιείχαν πληροφορίες 

σχετικά με το είδος της κάμερας που 

χρησιμοποιήθηκε. Η Canon είναι η 

αδιαμφισβήτητη νικήτρια αφού 23 από 

τις 38 λήψεις έγιναν με μηχανές της 

εταιρίας. Ακολουθεί η Nikon με 7, η 

Olympus με 3 και οι Hasselblad, Leica, 

Mamiya, Apple, Phase One, Ricoh από 

μία. Πιο συγκεκριμένα η Canon EOS 

5D Mk III αποτελεί την αγαπημένη 

μηχανή των φωτορεπόρτερ, ενώ η 

Canon EOS 1DX έρχεται δεύτερη. Σε 

παρόμοια ανάλυση που είχε γίνει για 

τις 95 καλύτερες φωτογραφίες του 

Reuters 2012, η Canon ΕΟS 1D Mark IV 

(προκάτοχος της 1D X) είχε τερματίσει 

πρώτη και η Canon EOS 5D Mark II 

βρισκόταν στη δεύτερη θέση.
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Tokina
Δύο γρήγοροι zoom  

Στην φετινή ιαπωνική έκθεση CP+ 

μπορεί η Tokina να μην είχε ισοδύναμη 

παρουσία με τις Sigma και Tamron, 

αλλά είχε ένα περίπτερο γεμάτο από 

κόσμο, χάρη στον καινούριο 24-

70mm F2.8 για full-frame μηχανές 

της Nikon και στον ευρυγώνιο ζουμ 

11-20mm F2.8 για συστήματα APS-C. 

O 24-70mm αποτελείται από 15 οπτικά 

στοιχεία σε 11 group και είναι κατα 

100γρ. πιο βαρύς από τον αντίστοιχο 

φακό της Nikon που έχει βάρος 900γρ. 

Παρόμοια με προηγούμενα μοντέλα, 

η χειροκίνητη εστίαση ενεργοποιείται 

μετακινώντας ελαφρά το δαχτυλίδι 

εστίασης προς το μέρος του σώματος. 

Δέχεται φίλτρα διαμέτρου 82mm, ενώ 

η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι τα 

38 χιλιοστά. Όσο αφορά τον 11-20mm 

F2.8 καλύπτει εύρος ζουμ 18-30mm 

σε μία μηχανή APS-C με συντελεστή 

κοπής 1.6 (π.χ Canon EOS 7D Mark II). 

H oπτική κατασκευή του περιλαμβάνει 

τρεία στοιχεία SD Ultra-Low Dispersion. 

Θα είναι διαθέσιμος για μοντούρες 

Canon και Nikon στις αρχές Μαρτίου.

Olympus
Σύντομα λήψεις 40MP χωρίς ανάγκη τριπόδου

Σε πρόσφατη συνέντευξη του ο γενικός διευθυντής της Olympus ανακοίνωσε ότι 

στα άμεσα σχέδια της εταιρίας βρίσκεται η εξάλειψη του κύριου μειονεκτήματος 

του pixel shift: την υποχρεωτική χρήση τριπόδου για λήψεις 40 MP. Να 

θυμήσουμε πως η E-M5 II αν και διαθέτει αισθητή ρα CMOS 16MP, επιτυγχάνει 

ανάλυση 40MP από  8 διαδοχικέ ς λή ψεις που γί νονται σχεδό ν αστραπιαί α με 

μετατό πιση μισού  pixel σε κά θε ενδιά μεσο καρέ  με τη βοή θεια μικρομετρικού  

μηχανισμού . Στόχος του κατασκευαστή είναι να μειώσει τον χρόνο που 

απαιτείται για τις διαδοχικές λήψεις σε λιγότερο 

από 1/60 του δευτερολέπτου (τώρα χρειάζεται 

περίπου 1 δευτ.) ώστε να είναι δυνατή η λήψη 

εικόνων 40MP στο χέρι. Καθώς τα σύ γχρονα 

CMOS chip εί ναι πολύ  πιο γρή γορα σε frame 

rates από  τις αντί στοιχες ψηφιακέ ς πλά τες 

μεσαί ου φορμά , όπου πρωτοεμφανίστηκε 

η τεχνική, είναι πολύ πιθανό εκτός από την 

λήψη στο χέρι, το pixel shift να συμβάλει στη 

θεαματική αύξηση των αναλύσεων. 

Σύνδεσμος Φιλολόγων Καστοριάς
Καλεί για συμμετοχή σε έκθεση φωτογραφίας

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Καστοριάς σε συνεργασία με το Σύλλογο Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και την Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Καστοριάς 

προκηρύσσουν έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Εγκαταλελειμμένα σχολεία στην 

Καστοριά και την περιοχή της». Όσοι φωτογράφοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν 

μπορούν να στείλουν το φωτογραφικό τους υλικό στο Σύνδεσμο Φιλολόγων 

Καστοριάς. Επιθυμία των συλλόγων αποτελεί αφενός να αντιπροσωπευθούν όσο 

το δυνατόν περισσότερα σχολεία της Π.Ε. Καστοριάς και αφετέρου να αναδειχθεί η 

ερήμωση ενός άλλοτε ζωντανού χώρου, ζωτικού πυρήνα του αντίστοιχου οικισμού 

μέσα από τον φωτογραφικό φακό ερασιτεχνών ή επαγγελματιών φωτογράφων. Η 

έκθεση θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 15 έως 30 Ιουνίου ενώ ο χώρος 

διεξαγωγής θα ανακοινωθεί σύντομα. 

Πληροφορίες: Σύνδεσμος Φιλολόγων Καστοριάς, synfikas@gmail.com, http://synfika.

blogspot.gr/ 
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«50 φωτογραφίες» 
από το Καρναβαλικό 
Εργαστήρι. 

Έκθεση φωτογραφίας της 
Ανοιχτής Φωτογραφικής Ομάδας 
«Πολύμορφο»

Υπό το τίτλο «50 φωτογραφίες», τα 

μέλη της Ανοιχτής Φωτογραφικής 

Ομάδας «Πολύμορφο» παρουσιάζουν 

μια έκθεση γεμάτη χρώμα. Έχοντας 

επισκεφθεί τον Ιανουάριο του 2015, το 

καρναβαλικό εργαστήρι του Δήμου της 

Πάτρας, τα μέλη αιχμαλώτισαν μέσα 

από το φακό τους το χρώμα και τους 

όγκους των καρναβαλικών κατασκευών. 

Οι επισκέπτες της έκθεσης μπορούν 

να νιώσουν το ξεχωριστό κλίμα που 

επικρατεί ήδη πριν το καρναβάλι, στους 

χώρους που προετοιμάζεται. 

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 

19.00 – 22.00

Διεύθυνση: στέκι Πολύμορφο, 

Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ 

Πάτρας, Ηλέκτρας 12 (πλησίον 7ου 

Λυκείου), Πάτρα

Πληροφορίες: Πολύμορφο, polymorfo.

gr@gmail.com

Hasselblad Masters 2016 
Οι συμμετοχές ξεκίνησαν. Έπαθλο δέκα Hasselblad!

Η δημοφιλής σουηδική κατασκευάστρια μηχανών μεσαίου φορμά ανακοίνωσε την 

έναρξη του νέου της επαγγελματικού φωτογραφικού διαγωνισμού για το 2016, 

‘‘Hasselblad Masters’’ καθώς και τα έπαθλα των δέκα νικητών (δέκα κάμερες της 

εταιρίας). Οι συμμετέχοντες που πρέπει οπωσδήποτε να είναι ενεργοί επαγγελματίες 

φωτογράφοι, καλούνται να ανεβάσουν τρεις φωτογραφίες ανά κατηγορία, οι 

οποίες θα κριθούν όχι ως θεματική σειρά αλλά η κάθε μία χωριστά. Αρχικά θα 

δημιουργηθεί μια λίστα από τις εκατό επικρατέστερες συμμετοχές και ύστερα 

οι δέκα φιναλίστ θα επιλεγούν μέσω δημόσιας ψηφοφορίας. Στους όρους του 

διαγωνισμού συμπεριλαμβάνονται οι λήψεις με αναλογικό και φηφιακό εξοπλισμό 

(ανάλυσης τουλάχιστον 16MP). Η διοργάνωση περιλαμβάνει δέκα κατηγορίες: 

τέχνη, τοπίο/φύση, γάμος, πορτραίτο, μόδα, προϊόν, αρχιτεκτονική, «Project 21», 

δρόμος/ αστικό τοπίο και άγρια φύση. Το project 21 απευθύνεται ειδικά σε κάτω 

των 21ετών ερασιτέχνες, σπουδαστές και επαγγελματίες. Μέρος της βράβευσης 

αποτελεί επίσης η δημοσίευση στο βιβλίο ‘‘Hasselblad Masters’’ και η συμμετοχή 

σε ομώνυμη περιοδεύουσα έκθεση. Στους νικητές θα παραχωρηθεί εξοπλισμός 

Hasselblad για τέσσερις μήνες με σκοπό να παράγουν μια ενότητα 10-20 εικόνων 

με θέμα της επιλογής τους. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών είναι 

η 31η Μαΐου του 2015. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 16 Φεβρ. 2016. Για τους 

ενδιαφερόμενους: http://www.hasselblad.com/inspiration/masters/masters-2016
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Athens Digital Arts Festival
To 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της 
Ελλάδας προσκαλεί για υποβολή προτάσεων

Μέχρι το 2014 ήταν γνωστό ως Athens Video Art Festival, 

κλείνοντας 10 χρόνια διοργάνωσης. Φέτος αλλάζοντας την 

ονομασία του σε Athens Digital Arts Festival (ADAF), το 

φεστιβάλ αποκτά νέα ταυτότητα η οποία αντανακλά τον 

διαρκή εμπλουτισμό του προγράμματος. Περιλαμβάνοντας 

ένα ευρύ πεδίο μορφών τέχνης βασισμένο στις ψηφιακές 

τεχνολογίες, το Athens Digital  Arts Festival καλεί όλους όσους θα ήθελαν να συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση, να 

υποβάλλουν τις προτάσεις τους ως τη Τετάρτη 4 Μαρτίου. Με θέμα “Public space_s” το φεστιβάλ επιθυμεί αυτή τη φορά να 

εξερευνήσει την έννοια του «δημόσιου» τόσο στο ψηφιακό όσο και στο δημόσιο χώρο της πόλης. Για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με το Athens Digital Arts Festival αλλά και για το πώς μπορείτε να υποβάλλετε τις προτάσεις σας μπορείτε να επισκεφθείτε το 

http://www.adaf.gr/ 

Πλανητάριο 
Θεσσαλονίκης. 

Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα 
τον ουρανό και τη φύση

Ένας διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα 

τον ουρανό και τη φύση διοργανώνεται από 

την Εταιρεία Πλανητάριο στη Θεσσαλονίκη.  

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες 

εταιρείες εισαγωγής και διανομής 

αστρονομικού εξοπλισμού στα Βαλκάνια. 

Όσοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν 

καλούνται να στείλουν φωτογραφίες με 

θέμα τον ουρανό (νυχτερινό ή μη) ή και 

τη φύση. Τα φωτογραφικά έργα που θα 

ξεχωρίσουν θα αναρτηθούν στο blog 

του Πλανηταρίου/ gallery όπως και στον 

Ουρανό της Εβδομάδας, με αντίστοιχη 

αναφορά στο όνομα του φωτογράφου. 

Η στήριξη Star Adventurer της Skywatcher, 

για αποτελεσματική αστροφωτογράφιση και 

λήψη timelapse βίντεο αποτελεί το μεγάλο 

δώρο της κλήρωσης του διαγωνισμού. 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια της 9ης Πανελλήνιας Εξόρμησης 

Ερασιτεχνών Αστρονόμων (16-19 Ιουλίου 

2015). Όλες ανεξαιρέτως οι συμμετοχές θα 

μπαίνουν στην κλήρωση.

Υποβολή δηλώσεων: έως 30 Ιουνίου 2015

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: 

Πλανητάριο Θεσσαλονίκης, http://

photocontest.planitario.gr/ 

“Faces Now. European Portrait Photography 
since 1990”.
Με επιτυχία τα εγκαίνια της έκθεσης στις Βρυξέλλες

Με ιδιαίτερη επιτυχία και προσέλευση κοινού πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια 

της έκθεσης “Faces Now. European Portrait Photography since 1990” την 

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για ένα εικαστικό γεγονός 

που αναζητά με το βλέμμα στο παρελθόν τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις που 

έχουν συμβεί στο ευρωπαϊκό φωτογραφικό πορτραίτο από το 1989. Θέτοντας 

ερωτήματα όπως το αν τελικά αισθανόμαστε όλοι Ευρωπαίοι παρά τη 

διαφορετική εθνική μας ταυτότητα, η φωτογραφική έκθεση θέλει να απαντήσει 

μελετώντας τη κοινωνική διαστρωμάτωση και πολιτισμική ταυτότητα των 

Ευρωπαίων πολιτών. Πρόκειται για μια κοινή συμπαραγωγή του BOZAR - Palais 

des Beaux-Arts, του Nederlands Fotomuseum και του Μουσείου Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης με περισσότερα από 120 έργα 32 διεθνών φωτογράφων (εκ των 

οποίων 3 Έλληνες) από περισσότερες από 15 χώρες της Ευρώπης. Μετά την 

παρουσίασή της στις Βρυξέλλες (μέχρι 17/05/15), η έκθεση θα ταξιδέψει στο 

Nederlands Fotomuseum στο Ρότερνταμ στις 30 Μαΐου 2015 και έπειτα στη 

Θεσσαλονίκη, στο Μουσείο Φωτογραφίας, από τις 11 Σεπτεμβρίου 2015. 

Επιμέλεια: Frits Gierstberg

Συμβουλευτική επιτροπή: Βαγγέλης Ιωακειμίδης, Olga Sviblova, Gautier 

Platteau, Christophe De Jaeger, Αλεξάνδρα Αθανασιάδου

Πληροφορίες: BOZAR - Palais des Beaux-Arts, www.bozar.be 

Nederlands Fotomuseum, www.nederlandsfotomuseum.nl

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, www.thmphoto.gr 
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Reuters Pictures
Γιορτάζει την 30η επέτειο 
με μια μοναδική συλλογή 
58 φωτογραφιών

Τριάντα χρόνια πέρασαν από την ίδρυση 

της υπηρεσίας Reuters Pictures και το 

πρακτορείο το γιορτάζει προσφέροντας 

στο κοινό μια συλλογή που αποτελείται 

από 58 χαρακτηριστικές φωτογραφίες 

των τελευταίων τριάντα χρόνων που 

έχουν αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε 

τον κόσμο. Μπορείτε να δείτε τη 

συλλογή εδώ: http://www.reuters.

com/news/picture/reuters-30-years-of-

pictures?articleId=USRTR4PGK8

Flickr Camera Roll Beta
Νέο UI και αποτελεσματικότερη διαχείριση 

Τον Μάιο του 2013 πολλοί φωτογράφοι στο άκουσμα του δωρεάν  

αποθηκευτικού χώρου της τάξεως του 1ΤΒ, ξεκίνησαν άμεσα να  χρησιμοποιούν 

το Flickr ως διαδικτυακό αρχείο των εικόνων τους. Ωστόσο, η πλέον 

δημοφιλής πλατφόρμα δεν είχε σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται έναν τόσο 

μεγάλο αριθμό αρχείων, καθώς από την ίδρυση της προοριζόταν για κοινή 

χρήση φωτογραφιών. Έτσι η περιήγηση και η μαζική επεξεργασία τους υπήρξε 

περισσότερο ενστικτώδης από τους χρήστες. Το Φεβρουάριο του 2015, η 

λειτουργία Camera Roll φέρνει ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον εργασίας που 

βασίζεται σε μια timeline και θέλει να προσφέρει αποτελεσματικές μεθόδους 

περιήγησης, διαχείρισης και επεξεργασίας του υλικού. Αν και βρίσκεται ακόμα σε 

έκδοση Beta αναμένεται σύντομα να ξεπεράσει τα αρχικά bugs και να αποδώσει 

το μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Photoshop
To Photoshop κλείνει 25 χρόνια ζωής και το γιορτάζει

Έχουν περάσει 25 χρόνια από τον Φεβρουαρίου του 1990, την ημέρα που 

κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση του δημοφιλούς προγράμματος, το Photoshop 1.0 

(αποκλειστικά για Macintosh), που έμελλε να συνδεθεί άρρηκτα με το χώρο του 

imaging και να αναδειχτεί στο καλύτερο του είδους του. Στα πλαίσια της επετείου, η 

Adobe ανακοίνωσε τον διαγωνισμό ’25 Under 25’, όπου αναζητούνται οι καλύτεροι 

visual artists κάτω των 25 ετών. Για να δηλώσουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι θα 

πρέπει να  ανεβάσουν τη δουλειά τους στο Behance με το tag: ‘PS25Under25’. Ακόμα, η 

εταιρία δημιούργησε μία διαφημιστική καμπάνια με τίτλο «Dream On» κατά τη διάρκεια 

της προβολής των Όσκαρ που περιλαμβάνει σκηνές από τη χρήση του προγράμματος 

σε δημοφιλείς κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται τα Avatar, 

Gone Girl και The Hobbit. Δείτε το βίντεο εδώ

https://www.youtube.com/watch?v=QmYc1MNJaQc
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Το ετήσιο convention του PWS θα γίνει στούς χώρους της PHOTOVISION από τις 20-23 Μαρτίου 2015

Οι διαγωνισμοί φωτογραφίας και άλμπουμ θα γίνουν στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στις 19 Μαρτίου 2015

Cm Leung Keda Z.Feng Νίκος Παπαδόπουλος Γκόγκας

Μπάμπης Τσουκιάς Άκης Δουσλατζής Salvatore Dimino

Οι ομιλητές

Τηλ. κρατήσεων
2310452299

Online κρατήσεις
www.wedseminars.com Κόστος 

συμμετοχής

200€+ΦΠΑ

Διατίθεται 
μόνο μία 

αίθουσα και οι 
θέσεις θα είναι 
περιορισμένες

Για 
περισσότερες 
πληροφορίες 

πατήστε 
εδώ

Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό πατήστε εδώ ή στο www.pws.gr

http://wedseminars.com/convention-2015/
http://wedseminars.com/product/pws-convention-2015-full-pass/
http://wedseminars.com/product/pws-convention-2015-full-pass/
http://photoweddingstories.com/forthecouple-2/?lang=el
http://photoweddingstories.com/
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Atopos Unlocked 
#Kostis Fokas 
Παράταση της έκθεσης μέχρι 18 
Μαρτίου 

Συνεχίζεται η έκθεση του φωτογράφου 

Κωστή Φωκά στο πλαίσιο του 

προγράμματος Atopos Unlocked 

και του residency Occupy Atopos. 

Εμπνευσμένο από τη νέα έρευνα του 

Atopos γύρω από την απεικόνιση 

του γυμνού σώματος από τη νέα 

γενιά των καλλιτεχνών του Tumblr 

και των social media, το πρόγραμμα 

παρατείνεται μέχρι τις 18 Μαρτίου. 

Ο Φωκάς δημιουργεί μια σειρά από 

νέα φωτογραφικά έργα εμπνευσμένα 

από τη θεματική του Unlocked, τα 

οποία παρουσιάζονται σε μια σύνθεση 

από ιδιότυπες εγκαταστάσεις. Κάθε 

Τετάρτη στα πλαίσια του residency ο 

καλλιτέχνης φωτογραφίζει τα μοντέλα 

του με την έκθεση να παραμένει 

ανοιχτή στο κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια 

της φωτογράφισης. 

Παράταση έκθεσης: έως 18 Μαρτίου

Διεύθυνση: Atopos, Σαλαμίνος 72, 

Μεταξουργείο, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: κάθε 

Τετάρτη 14.00 – 22.00

Επιμέλεια έκθεσης: Βασίλης 

Ζηδιανάκης

Πληροφορίες: Atopos CVC, τηλ. 

2108838151, info@atopos.gr, http://

atopos.gr/ 

Mobile Photography Awards 

Ανακοινώθηκαν οι νικητές του διαγωνισμού 2014

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των νικητών του 4ου διεθνή διαγωνισμού 

φωτογραφίας και τέχνης Mobile 

Photography Awards για το 2014. Ο 

μεγάλος νικητής του διαγωνισμού 

είναι ο φωτογράφος Sheldon 

Serkin  ο οποίος διακρίθηκε στην 

κατηγορία της φωτογραφίας δρόμου 

ενώ τιμήθηκε και με το Grand Prize 

του διαγωνισμού. Η φωτογραφική 

του δουλειά θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως φωτογραφία 

δρόμου, με τις φωτογραφίες του 

ωστόσο να ερευνούν βαθύτερα στο 

ανθρώπινο στοιχείο. Ο ιδρυτής των 

βραβείων Daniel Berman ανέφερε 

χαρακτηριστικά πως ο Sheldon 

Serkin είναι ένα σπάνιο ταλέντο, ένας 

καλλιτέχνης τον οποίο η επιτροπή 

με χαρά τίμησε με το μεγαλύτερο 

βραβείο. Και στις υπόλοιπες επιμέρους 

κατηγορίες του διαγωνισμού διακρίθηκαν φωτογράφοι οι οποίοι κατάφεραν με 

την κάμερα του κινητού τους να τραβήξουν εξαιρετικές φωτογραφίες. 

Αναλυτικά οι κατηγορίες και οι νικητές:

Αναπαραστατικές τέχνες – Sue Holland / Υδάτινα τοπία – Jayanta Jenkins

Φωτογραφία δρόμου – Sheldon Serkin / Φωτορεπορτάζ – Chaoyue Pan

Ταξιδιωτική – Attle Ronningen / Άνθρωποι – Josh St. Germain

Πορτραίτα – Helen Brezkin / Φύση & Άγρια ζωή – Andy Royston

Τοπία – Stephanie Baker / Μεταφορικά μέσα – Nazaret Sanchez Rodriguez

Ασπρόμαυρο – Joshua Auckenthaler / Σκοτάδι – Sasa Prizmic

Αρχιτεκτονική & Design – Eric Mueller / Digital Fine Art – Sara Tune

Macro & Λεπτομέρειες – Uhai Domoitio / Αυτοπορτραίτα – Manuela Matos 

Monteiro / Still life – Agnieszka Domanska

Φαγητό & Ποτό - Trevor Messersmith / Ειδικά εφέ – Bobby McMurry

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία και τους φωτογράφους που 

διακρίθηκαν μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του διαγωνισμού 

http://mobilephotoawards.com
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http://www.hdseminars.gr/edius-grass-cutters-training-2015
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«Άθως/ Τα χρώματα της πίστης»
Η έκθεση του Στράτου Καλαφάτη έρχεται και στην Αθήνα

Έπειτα από 25 επισκέψεις και συνολικά 200 μέρες στην Αθωνική Πολιτεία, ο 

φωτογράφος Στράτος παρουσιάζει τη δική του εκδοχή τόσο για τον ιδιαίτερο 

αυτό τόπο όσο και για τους ανθρώπους του. Μέσα από τα φωτογραφικά του 

έργα ο Στράτος Καλαφάτης δίνει τη προσωπική του ματιά ξεφεύγοντας από το 

προφανές και κοιτώντας το αθέατο του αγιορείτικου τόπου. Έχοντας παρουσιαστεί 

ήδη στην πόλη της Θεσσαλονίκης στο χώρο της βίλας Καπαντζή, η έκθεση πλέον 

μεταφέρεται στην Αθήνα όπου και θα παραμείνει μέχρι τέλη Μαρτίου. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 28 Μαρτίου 2015

Διευθυνση: Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγίου Κωνσταντίνου 20 & Μενάνδρου, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Παρασκευή 10.00 – 14.00

Τετάρτη, Παρασκευή 18.00 – 20.00

Σάββατο 12.00 – 14.00

Διοργάνωση: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Πληροφορίες: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, τηλ. 2105223101, 

2105223540, 2103234267

Η τεχνική της 
αναλογικής και της 
ψηφιακής φωτογραφίας 
Νέα ηλεκτρονική έκδοση 
διαθέσιμη για κατέβασμα

Έχοντας κυκλοφορήσει ήδη σε έντυπη 

μορφή, το βιβλίο του Τάσου Σχίζα, είναι 

διαθέσιμο τώρα και σε ηλεκτρονική 

έκδοση η οποία προσφέρεται δωρεάν. 

«Η τεχνική της αναλογικής και της 

ψηφιακής φωτογραφίας» αποτελεί ένα 

σύγχρονο σύγγραμμα το οποίο επιδιώκει 

να καλύψει τις φωτογραφικές ανάγκες 

τόσο ενός σπουδαστή ή ερασιτέχνη όσο 

και ενός επαγγελματία φωτογράφου.  

Μεταξύ άλλων αναλύεται ο απαραίτητος 

εξοπλισμός, η χρήση της φωτογραφικης 

μηχανής, η λήψη με ιδιαίτερη βαρύτητα 

στη φωτομέτρηση αλλά και ο φωτισμός. 

Επιπλέον στα περιεχόμενα του βιβλίου 

περιλαμβάνεται τόσο ο σκοτεινός θάλαμος, 

ασπρόμαυρος και έγχρωμος, όσο και η 

ψηφιακή επεξεργασία, κυρίως εστιασμένη 

στο Photoshop. Μπορείτε να κατεβάσετε 

την ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου στο 

http://www.photoeidolo.gr/N/7%20

BOOK/index.html 

photo.gr

www.photo.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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«Μεγά-πολις: στα όρια».
Έκθεση των Γιώργη Γερόλυμπου και Νίκου Μάρκου στη Nitra Gallery

Με φωτογραφίες που κοιτάζουν το πρόσωπο της πρωτεύουσας, αυτής της αρχαίας και σύγχρονης μεγαλούπολης, ο Γιώργος 

Γερόλυμπος και ο Νίκος Μάρκου προσπαθούν να αφηγηθούν την ιστορία της όπως αυτή εξελίσσεται. Αποφεύγοντας να 

ωραιοποιήσουν ή να καλύψουν τις ατέλειες της, την παρατηρούν από διακριτική απόσταση καταθέτοντας το βλέμμα τους 

πάνω στην όψη της όπως αυτή παρουσιάζεται στον παρατηρητή της. Η εξάπλωση της οικιστικής ανάπτυξης της πόλης και τα 

αποτελέσματα δίνονται μέσα από το φωτογραφικό τους φακό, σε μια έκθεση στο χώρο της Nitra Gallery. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 6 Μαρτίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 4 Απριλίου 2015

Διεύθυνση: Nitra Gallery, Φιλίππου 51, Ρωμαϊκή Αγορά, Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες: Nitra Gallery, τηλ. 2310285890, info@nitragallery.com, www.nitragallery.com 

1η Διεθνής Photo Based Mail Art έκθεση. 
Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου η υποβολή έργων

Με θέμα «Ο Άλλος», το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η εικαστική ομάδα TeeToTum διοργανώνουν την 1η Διεθνή 

Photo Based Mail Art έκθεση. Όσοι φωτογράφοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν τα έργα τους μέχρι το 

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Το θέμα τη έκθεσης, «ο άλλος» μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε, φίλος ή μη, γνωστός ή άγνωστος. 

Αυτός που βλέπουμε, αυτός που φανταζόμαστε κι αυτός που είναι.  Εμείς κι ο άλλος μας εαυτός. Με την έκθεση να είναι ανοιχτή 

σε όλους δεν υπάρχει κάποιο κόστος συμμετοχής. Τα φωτογραφικά έργα θα τεθούν προς πώληση ενώ τα έσοδα των πωλήσεων 

θα διατεθούν για την υποστήριξη του «Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης». Χωρίς κάποια κριτική επιτροπή, παρά 

μόνο επιμέλεια της έκθεσης, τα έργα θα εκτεθούν στην Tettix Art Gallery στη Θεσσαλονίκη. 

Προθεσμία υποβολής: 28 Φεβρουαρίου

Εγκαίνια έκθεσης: 28 Μαρτίου, 20.30

Διεύθυνση: Tettix Art Gallery, Διαλέτη 3, Θεσσαλονίκη

Συνδιοργάνωση: Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Εικαστική Ομάδα TeeToTum

Πληροφορίες: Γεωργία Γρηγοριάδου, gogo@go-teetotum.gr

Αλέκα Τσιρώνη, tsironia@otenet.gr

https://www.facebook.com/groups/Photobasedmailart

 &�.; 4���
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/


������ 42��	
�� 273 •  ��	���� 23 ���OYA���	 2015

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

Το καλύτερο βίντεο γάμου!
Νικητής σε διεθνή διαγωνισμού ο Μιχάλης Μπασιάκος 

Ξεχώρισε ο Μιχάλης Μπασιάκος από τη Θεσσαλονίκη στο διεθνή διαγωνισμό 

Photodex/SCU για το καλύτερο βίντεο γάμου στη κατηγορία “Ultimate 

weddingstory”. Ο κινηματογραφιστής της Camshot Cinematography διακρίθηκε 

με το βίντεο «Love in the City of Lights/ A wedding in Paris» στον οποίο 

παρουσιάζεται ένας γάμος μεταξύ ενός Γαλλομαροκινού και μιας Γαλλοαλγερινής 

στο Παρίσι. Ο διαγωνισμός ήταν ανοιχτός από την 1η Οκτωβρίου έως τις 10 

Δεκεμβρίου. Ο Μιχάλης Μπασιάκος, ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού 

ανακοινώθηκε στις 2 Ιανουαρίου 2015. Κριτές του διαγωνισμού ήταν οι 

φωτογράφοι γάμου William Innes και Neal Clipper και η φωτογράφος lifestyle 

Kristen Jensen. Για να δείτε το βίντεο:

http://www.photodex.com/theultimatestory 

Φωτογραφική 
ομάδα fplus
Πλούσιο πρόγραμμα 
εκδηλώσεων για το 2015

Η φωτογραφική ομάδα fplus δημιουργήθηκε 

τον Ιούλιο του 2013 από μια ομάδα 18 

ατόμων με κοινό στοιχείο το ενδιαφέρον 

και την αγάπη για τη φωτογραφία. Έκτοτε 

στηρίζει και προωθεί το έργο των μελών της 

και καλλιεργεί τη δημιουργική φωτογραφία 

μέσα από σεμινάρια, παρουσιάσεις, διαλέξεις, 

εκθέσεις και πολλές άλλες δράσεις. Το 

πρόγραμμα και για το 2015 είναι πλούσιο 

σε εκδηλώσεις. Μερικές από τις προσεχείς 

εκδηλώσεις της ομάδας είναι: 

«William Eggleston» Παρουσίαση - αφιέρωμα 

(Επιμέλεια / Μαριάννα Μπολτσή), Τρίτη, 03 

Μαρτίου 2015, 20:30, Μύλος Παππά (1ος 

όροφος), Γεωργιάδου 53, Λάρισα

«Nelly’s» Παρουσίαση-αφιέρωμα (Επιμέλεια 

/ Βάγια Σαμαρά), Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015, 

20:30, Μύλος Παππά (1ος όροφος), 

Γεωργιάδου 53, Λάρισα

«Henri Cartier-Bresson» Παρουσίαση - 

αφιέρωμα (Επιμέλεια / Δημήτρης Τσούκης), 

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015, 20:30, Μύλος 

Παππά (1ος όροφος), Γεωργιάδου 53, Λάρισα

«OramaPhotos» Παρουσίαση ομάδας 

(Επιμέλεια / Νατάσα Καρακατσάνη - Κώστας 

Παπαϊωάννου), Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015, 

20:30, Μύλος Παππά (1ος όροφος), 

Γεωργιάδου 53, Λάρισα

«Flash-βασικές αρχές και τεχνικές χρήσης» - 

Σεμινάριο (Εισηγήτρια / Ζαννιά Ράνια), Μύλος 

Παππά (1ος όροφος), Σάββατο 28 Μαρτίου 

2015 20:00,  Γεωργιάδου 53, Λάρισα

«Polaroid Camera» - Παρουσίαση-αφιέρωμα 

(Επιμέλεια / Φωτεινή Καραγιαννάκη), Τρίτη, 

31 Μαρτίου 2015, 20:30, Μύλος Παππά (1ος 

όροφος), Γεωργιάδου 53, Λάρισα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

ομάδα fplus και το πρόγραμμα εκδηλώσεών 

της μπορείτε να επισκεφθείτε το 

http://fplus.gr/

photo.gr

www.photo.gr
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210 8541400 - info@photo.gr

€ 12
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης και το Αρχείο της Πολιτιστικής 

Εταιρείας Πανόραμα (ΑΠΑΝ) οργανώνουν ένα μεγάλο οδοιπορικό στη 

Συρία μέσα από την έκθεση “Χαίρε, ω φιλτάτη Συρία! φωτογραφίες 

του Θεόφιλου Προδρόμου από έναν κόσμο οριστικά χαμένο” που 

παρουσιάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ, στη Βίλα 

Καπαντζή έως τις 19 Απριλίου 2015. 

Παράλληλα με την έκθεση, προγραμματίστηκαν επισκέψεις σχολείων και 

σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, καθώς και μια σειρά από διαλέξεις, οι 

οποίες θα λάβουν χώρα στη Βίλα Καπαντζή, στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ – 

Τσιμισκή 11 και στις αίθουσες Μελίνα Μερκούρη και Στέφανος Δραγούμης 

του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Στο πλαίσιο της έκθεσης το ΜΙΕΤ 

εξέδωσε δύο μικρά τομίδια: «Τα συριακά ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη» και 

«Στον Τροπικό του Καρκίνου» της Μαριάννας Κορομηλά. Η Συρία, που 

υπήρξε κοιτίδα μεγάλων πολιτισμών, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με 

το φάσμα της ολοκληρωτικής καταστροφής. Με τον φακό του Θεόφιλου 

Προδρόμου και τα κείμενα της ιστορικού Μαριάννας Κορομηλά ξεδιπλώνεται 

ένας ευγενικός κόσμος, βαθειά πολιτισμένος και ιδιαίτερα οικείος στην 

ιστορική μνήμη του ελληνισμού. Στόχος είναι να κινητοποιηθούν οι 

μηχανισμοί της μνήμης, ανακαλώντας όχι μόνο τα χίλια χρόνια της 

ελληνιστικής, ελληνορωμαϊκής και βυζαντινής ιστορίας του τόπου (333 π.Χ. 

έως 636 μ.Χ.), αλλά επίσης τους δεσμούς και τις επιρροές μεταξύ ελληνικού 

και συριακού πολιτισμού από την εποχή του Χαλκού έως σήμερα.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης  Βίλα Καπαντζή – Λεωφ. Βασ. Όλγας 108

Ταχ. Διευθ.: Τ.Θ. 50742, 54014 Θεσσαλονίκης 22  Διάρκεια 7 Φεβρουαρίου – 19 Απριλίου 2015

Έκθεση φωτογραφίας 
«Χαίρε, ω φιλτάτη Συρία!» του Θεόφιλου Προδρόμου
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http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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«Πίσω από τη μάσκα» 
Το Τυρναβίτικο καρναβάλι και το Μπουρανί μέσα από μια έκθεση 

Η έκθεση «Πίσω από τη μάσκα» αποτελεί μια επιλογή έγχρωμων φωτογραφιών 

από τη μακροχρόνια δουλειά του φωτορεπόρτερ Αποστόλη Ντόμαλη. Ξεκινώντας 

με έγχρωμο φιλμ από το 1997 και συνεχίζοντας μέχρι και σήμερα με ψηφιακή 

φωτογραφία, ο φωτογράφος ακολουθεί με το φωτογραφικό του φακό τα 

άρματα και τους καρναβαλιστές στους δρόμους και τις πλατείες του Τυρνάβου, 

τις διαδικασίες προετοιμασίας του Μπουρανί, τα γλέντια και τις συναθροίσεις. Οι 

επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία για ένα ταξίδι στο χρόνο ανάμεσα 

σε μάσκες και χρώματα μέσα από τη ματιά του Αποστόλη Ντόμαλη. Η έκθεση έχει 

ξαναπαρουσιαστεί σε Τύρναβο και Φλώρινα ενώ τώρα κάνει άλλον ένα σταθμό 

στην Λάρισα. 

Διάρκεια: έως 23 Φεβρουαρίου

Πολιτιστικός Πολυχώρος «Χορίαμβος», Γαληνού 5 και Φαρμακίδου, Λάρισα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00 – 22.00

Cinemarian
Τρίμηνο σεμινάριο κινηματογράφου 
με τον Ανδρέα Κατσικούδη και τον 
Γιάννη Παρασκευόπουλο

Ένα τρίμηνο σεμινάριο κινηματογράφου 

οργανώνεται από το Κινηματογραφικό 

Εργαστήρι του Cinemarian. Υπό την 

καθοδήγηση του Ανδρέα Κατσικούδη και 

του Γιάννη Πετρόπουλο το σεμινάριο θα 

καλύψει όλα τα στάδια που απαιτούνται 

για την παραγωγή μιας ταινίας. Χωρίς 

να απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις ή 

σχετικός εξοπλισμός, οι συμμετέχοντες θα 

διδαχτούν κυρίως μέσα από ασκήσεις με 

τελικό στόχο να γυρίσουν με ό,τι εξοπλισμό 

διαθέτουν, μια ταινία μικρού μήκους. 

Διάρκεια σεμιναρίου: Μάρτιος – Μάιος 2015

Μέρες και ώρες: κάθε Πέμπτη 18.00 – 20.00

Κόστος: 50 € το μήνα

Διεύθυνση: Cinemarian, Γενναίου 

Κολοκοτρώνη 42, Κουκάκι, Αθήνα

Πληροφορίες – Εγγραφές: Ανδρέας 

Κατσικούδης, akatsikoudis@yahoo.com 

Ανδρέας Κατσικούδης
Νέος κύκλος μαθημάτων φωτογραφίας

Ένας νέος κύκλος μαθημάτων φωτογραφίας 

ξεκινά για τη φετινή χρονιά. Πρόκειται για τα 

μαθήματα φωτογραφίας υπό την καθοδήγηση 

του φωτογράφου Ανδρέα Κατσικούδη. Όσοι θα 

ήθελαν να πάρουν μέρος μπορούν να επιλέξουν 

ανάμεσα σε τμήμα αρχαρίων και προχωρημένων 

αντίστοιχα αναλόγως τις φωτογραφικές τους 

γνώσεις. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται 

στο χώρο του Cinemarian (Γενναίου Κολοκοτρώνη 

42, Κουκάκι) από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο ενώ 

το κόστος συμμετοχής είναι 40 ευρώ το μήνα. 

Η πρώτη συνάντηση και ανοιχτό μάθημα θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 

στις 18.00 για τους προχωρημένους και στις 20.00 

για τους αρχάριους. Για ερωτήσεις και κρατήσεις 

θέσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ανδρέα 

Κατσικούδη στο akatsikoudis@yahoo.com 
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Συνδεθείτε μαζί μας

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-2/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
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