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Πίνακας κατανομής πόρου αγγελιοσήμου. (Αναδημοσίευση από το περιοδικό AD BUSINESS)

Αγγελιόσημο: Γιατί δεν πρόκειται ποτέ να καταργηθεί
...Δείτε

στον παραπάνω πίνακα πόσους φορείς και πόσα ταμεία τρέφει αυτός ο φόρος!

Το αγγελιόσημο είναι ένας
φόρος 20% επί τις καθαρής
αξίας των διαφημίσεων σε
όλα τα μέσα ενημέρωσης με
εξαίρεση – προς το παρόν…
- το διαδίκτυο. Ο φόρος
αυτός επιβλήθηκε με τον
νόμο 2328 του1995 (γνωστό
και ως νόμο Βενιζέλου)
που τροποποιήθηκε και
οριστικοποιήθηκε το 1996
με τον Ν 2429 και έκτοτε
επιβάλλεται ανελλιπώς.
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πό το 1995-96 που άρχισε η επιβολή του ειπώθηκαν και γράφτηκαν πολλά με στόχο την
κατάργησή του. Όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για έναν υψηλό φόρο και μάλιστα υπέρ τρίτων
κάτι που δεν ισχύει σε άλλες χώρες της ΕΕ. Ότι επηρεάζει σοβαρότατα τα οικονομικά των Μέσων
Ενημέρωσης, ότι επιβαρύνει τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις οι οποίες μετακυλούν το κόστος στα
προϊόντα τους τα οποία γίνονται μη ανταγωνιστικά κλπ. Γιατί όμως στα τόσα χρόνια που πέρασαν
έκτοτε δεν έγινε τίποτα κι αυτός ο φόρος ζει και βασιλεύει; Η εξήγηση είναι απλή. Δείτε τον παραπάνω
πίνακα που περιέχει τον ακριβή επιμερισμό των πόρων του αγγελιοσήμου σε διάφορους φορείς και
ταμεία εργαζομένων στον Τύπο και γενικά στα Μέσα Ενημέρωσης και θα καταλάβετε. Είναι συνολικά
28 οι δικαιούχοι ή μάλλον 34(!!!) που σε περίπτωση κατάργησης του φόρου θα πρέπει να βρουν
αντίστοιχους πόρους από άλλες πηγές κάτι που σήμερα φαντάζει από αδύνατο έως απίθανο να συμβεί.
Οπότε το ξεχνάμε... Όμως υπάρχουν και παρενέργειες στο θέμα: Αυτή η εύκολη ροή εσόδων έχει
ανοίξει την όρεξη στους ιθύνοντες οι οποίοι σκέπτονται να επεκτείνουν την επιβολή του αγγελιοσήμου
και στις διαφημίσεις στο διαδίκτυο κι εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί στο internet το τοπίο είναι
αρρύθμιστο και άναρχο με μέγιστο πρόβλημα την εκτός Ελλάδας έδρα πολλών sites. Αναμένουμε με
ενδιαφέρον τις εξελίξεις...
Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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I AM THE PERFECT SHOT
I AM A NIKON DSLR. Ο Κλαρκ Λιτλ βουτά
στα άγρια νερά της Χαβάης, φωτογραφίζοντας τα κύματα
και τις ακτές με μοναδικό τρόπο. Θέτοντας συνεχείς
προκλήσεις
στον εαυτό του, ββασίζεται
σε εξοπλισμό
που
λ
ζ
ξ λ
του επιτρέπει να επικεντρωθεί στο τέλειο κύμα. Γι’ αυτό
ο Κλαρκ εμπιστεύεται τις φωτογραφικές μηχανές DSLR
της Nikon. Ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες,
του δίνουν τη δυνατότητα να ακολουθεί το πάθος του.
Η υψηλή ποιότητα εικόνας, το μεγάλο εύρος ISO, η
στιβαρή κατασκευή, τα επαγγελματικά χειριστήρια και
η μεγάλη ποικιλία φακών NIKKOR, δίνουν στον Κλαρκ
τη δύναμη να καταγράφει πανέμορφες λήψεις. Ρίξτε μια
ματιά στον φωτογραφικό του κόσμο και ανακαλύψτε πώς
οι φωτογραφικές μηχανές DSLR της Nikon κάνουν τις
φωτογραφίες σας να λένε: I AM DIFFERENT.
Επισκεφθείτε το nikon.gr/iamdifferent
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Ελάφι, στο δρόμο μας...

Λέτε να είναι μια καλή ευκαιρία να κατέβουμε για πολύ κοντινές λήψεις;

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 X.Δ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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 Atelier: Mαρία Ιωάννου

www.photo.gr

"()*&: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr



 283 •    11 MA

2015

 4

ON LINE    O IMAGING - E  



 283 •    11 MA

2015

 5

ON LINE    O IMAGING - E  

ON LINE    O IMAGING - E  

1st TIPA Photo Trophy - First Prize Morning of Iceland Sergey Anisimov Russia.

ΤΙΡΑ
Οι νικητές του διαγωνισμού "Discover the World”

Οι μεγάλοι νικητές που κερδίζουν και τα αντίστοιχα έπαθλα είναι οι:
Sergey Anisimov Ρωσία πρώτο έπαθλο €5000 first prize: “Morning of Iceland” http://eng.anisimov-photo.com/
Jonathan Tucker, Καναδάς δεύτερο έπαθλο €3000 “Ice Cave” http://www.jonathantuckerphotography.com/
José Ramos Πορτογαλία τρίτο έπαθλο €2000 “Colossus” http://www.joseramos.com/

Ανακοινώθηκαν οι νικητές του διαγωνισμού της Technical Image Press Association σε συνεργασία με τον
οργανισμό TRIERENBERG SUPER CIRCUIT: www.supercircuit.at και θέμα “Ανακαλύψτε τον κόσμο- ανοίξτε
τα μάτια σας στην ομορφιά της γης”.
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   Kiosk, Minilab     

 
  Frontier Inkjet Minilab                   ,
     ()46()43x(Y)35,4cm, !   "    #     23kg        . $   !     %     & ,         !,   913cm  21x100cm, !          .

'*+/ 1 & 78. 797:8+:;9 • 176 54 • 7=7> ?7=':
$'=.: 210 9404100 • FAX: 210 9404397 • www.fujifilm.gr
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Φωτ.: Jonathan Tucker Canada

Φωτ.: Jose Ramos Portugal
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ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Τετάρτη 13 Μαΐου 2015, 19:00:
Depression Era: Στην εποχή της
Ύφεσης, θα μιλήσουν για το project
ο Πέτρος Μπαμπασίκας (Επιμελητής
της έκθεσης) και ο Παύλος Φυσάκης
(Φωτογράφος), Αγορά Αργύρη
Παρασκευή 15 Μαΐου 2015, 20:00:
Εγκαίνια έκθεσης με τίτλο:
Καθ’οδόν, Αγορά Αργύρη
Σάββατο 16 Μαΐου 2015, 20:00:
Εγκαίνια έκθεσης με τίτλο:
Αισθητές Παραλληλίες,
Παλαιά Δημοτικά Λουτρά
Δευτέρα 18 Μαΐου 2015, 19:00:
«Οι πρώτοι φωτογράφοι της Πάτρας
(1857 – 1922)», παρουσίαση από την
Αλεξάνδρα Γκοριτσοπούλου,
Αγορά Αργύρη
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, 19:00:
«Φωτογραφία Μακράς Έκθεσης
(Long exposure Photography)»,
παρουσίαση από τον Αλέξη Καννά,
Αγορά Αργύρη
Παρασκευή 22 Μαΐου 2015, 19:00:
«Αυτοπορτρέτο vs Selfie», παρουσίαση
από τον Χρήστο Κοψαχείλη,
Αγορά Αργύρη
Κυριακή 24 Μαΐου 2015, 20:00:
Τελετή λήξης Φωτομαραθωνίου
Πάτρας 2015,
Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο

Μέρες Φωτογραφίας στην Πάτρα
Έκθεση έργων του Δ. Α. Χαρισιάδη από το αρχείο του Μ. Μπενάκη
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις 7 Μαΐου, τα εγκαίνια της έκθεσης με
τίτλο «Φωτογραφικόν Πρακτορείον Δ. Α. Χαρισιάδη» στη Δημοτική Πινακοθήκη.
Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του φεστιβάλ φωτογραφίας Μέρες
Φωτογραφίας, που συνδιοργανώνεται από τη Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας “ΗΔΥΦΩΣ” και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων.

Σ

τα εγκαίνια παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Βασίλης
Θωμόπουλος, οι εκπρόσωποι του Μουσείου Μπενάκη Γεωργία Ισμιρίδου και
Λεωνίδας Κουργιαντάκης, οι οποίοι είχαν την επιμέλεια της έκθεσης, ο πρόεδρος
της Φ.Λ.Π. ΗΔΥΦΩΣ καθώς και τα περισσότερα από τα μέλη και πλήθος κοινού,
φωτογράφοι ή μη. Στην ομιλία τους και οι δύο πρόεδροι και οι εκπρόσωποι του
Μουσείου Μπενάκη αναφέρθηκαν στην ιδιαίτερη σημασία αυτής της συνεργασίας, η
οποία μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα μιας μακροχρόνιας συνεργασίας των τριών
φορέων. Μια συνεργασία που μπορεί να προσφέρει στο κοινό της Πάτρας την ευκαιρία
να έρθει κοντά στο πλούσιο φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη και να
παρακολουθήσει το έργο μεγάλων Ελλήνων φωτογράφων. Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ
συνεχίζεται με τον Φωτομαραθώνιο, ένα φωτογραφικό διαγωνισμό που προσελκύει
πάντα πλήθος φωτογράφων, επαγγελματιών και ερασιτεχνών, πατρινών ή μη και όλων
των ηλικιών. Το ραντεβού για το Φωτομαραθώνιο είναι την Κυριακή 10 Μαΐου απέναντι
από το Δημοτικό Θέατρο στη Πλατεία Γεωργίου στις 10 το πρωί.
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«Επικοινωνία με
το περιθώριο της
αφήγησης»
Σεμινάριο του Ηλία Γεωργιάδη
στη Λιβαδειά
Υπό τον τίτλο «Επικοινωνία με
το περιθώριο της αφήγησης», ο
φωτογράφος και ιδρυτής του online
περιοδικού Coil Ηλίας Γεωργιάδης
πραγματοποιεί σεμινάριο στην πόλη
της Λιβαδειάς. Όσοι βρεθούν το
Σάββατο 23 Μαΐου στο χώρο της
Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς
θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν
σε επαφή με ένα προσωπικό είδος
προσέγγισης των θεμάτων τους
με βάση τα συναισθήματα, τα
ρίσκα και την ικανότητα να δρουν
ενστικτωδώς. Επιπλέον με αφορμή
την προσέγγιση που ακολουθεί
κάποιος στο edit καθώς και κατά
τη διάρκεια του shooting, οι
συμμετέχοντες θα αναζητήσουν
τα όρια σε αυτό που κάνουν
αμφισβητώντας μεταξύ άλλων
την ύπαρξή τους και τι σημαίνει
να τα ξεπερνούν. Ανάλογα με τον
αριθμό των συμμετεχόντων ο κάθε
φωτογράφος θα έχει ένα δικό του
κομμάτι χρόνου για να παρουσιάσει
τη φωτογραφική του δουλειά, με τα
reviews να γίνονται τόσο ομαδικά
όσο και ατομικά.
Διάρκεια σεμιναρίου: 23 Μαΐου,
10.00 - 14.00 και 16.00 – 20.00
Κόστος συμμετοχής: 10 ευρώ
Πληροφορίες - Δηλώσεις
συμμετοχής:
Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς,
fotolesxilivadias@gmail.com

Sony PXW-X200
Πρεμιέρα στην Ελλάδα
Η νέα Sony PXW-X200 συνεχίζει την παράδοση των φορητών broadcast καμερών
XDCAM PMW-EX1R και PMW-200. Ξεχωρίζει για τον 3 x 1/2-inch Exmor™ CMOS
Full HD αισθητήρα και το φακό 17x Fujinon Professional HD με τρία ανεξάρτητα
δαχτυλίδια με σημεία τερματισμού και εύρος εστιακών αποστάσεων 29.3-499mm
(ισοδυναμία 35mm). Πρόκειται για καθαρά επαγγελματική Broadcast κάμερα,
η οποία εγγυάται απόλυτη ασφάλεια εγγραφής του υλικού καθώς γράφει
ταυτόχρονα σε δύο αξιόπιστες κάρτες μνήμης SxS.
Επίσης χαρίζει μέγιστη ευελιξία και συμβατότητα με τις τεχνικές ανάγκες, καθώς
καταγράφει υλικό σε κώδικες συμπίεσης Full HD XAVC Intra, XAVC Long GOP,
MPEG HD 422 50Mbps, MPEG HD 420 35Mbps, MPEG IMX και DV. Τέλος,
επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο από συσκευές Smartphone ή Tablet μέσω
σύνδεσης Wi-Fi/NFC και τη live μεταφορά video (streaming) μέσω internet.
STAMOS AE

Leica
Δωρεάν το Lightroom 6
Πλέον με κάθε αγορά
φωτογραφικής μηχανής
LEICA ο χρήστης θα λαμβάνει
δωρεάν μια άδεια για το
Adobe Photoshop Lightroom
6, τη τελευταία έκδοση του
λογισμικού επεξεργασίας και
διαχείρισης φωτογραφιών.
Οι χρήστες θα έχουν πλήρη
πρόσβαση σε όλες τις
λειτουργίες του προγράμματος
ύστερα από την εγγραφή τους
στον ιστότοπο της Leica.
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Sony
Δεν προλαβαίνει να παράγει αισθητήρες!

Φωτογραφικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης
Ξεκίνησε η 20η μαθητική
έκθεση φωτογραφίας
Ξεκίνησε η 20η μαθητική έκθεση
φωτογραφίας για το έτος 2015.
Με την κρίση στην Ελλάδα να
ξεκινάει όταν οι φωτογράφοι της
έκθεσης ήταν ακόμη παιδιά, τα
φωτογραφικά έργα που εκτίθενται
δίνουν την εικόνα της κρίσης
μέσα από το φωτογραφικό φακό
μαθητών. Έχοντας προσγειωθεί
σε μια σκληρή πραγματικότητα οι
φωτογράφοι αυτή τη φορά δίνουν
έργα πιο μαύρα, πιο σφιγμένα
σε σχέση με τις προηγούμενες
χρονιές, ματιά ενδιαφέρουσα και
ειλικρινή στη σημερινή κατάσταση.

Πρόσφατα επιβεβαιώθηκε ότι η Samsung σε ορισμένες παρτίδες του νέου
smartphone S6 χρησιμοποιεί αισθητήρες από τη Sony ενώ σε άλλες παρτίδες
χρησιμοποιεί αισθητήρες δική της παραγωγής. Μάλιστα τα πρώτα τεστ έδειξαν
ορισμένες διαφορές ανάμεσα στους δύο αισθητήρες στην οξύτητα και τη χρωματική
απόδοση. Σύμφωνα με έγκυρους αναλυτές από τα μέσα της Κίνας η Samsung
χρησιμοποίησε δύο διαφορετικά είδη αισθητήρων γιατί η Sony δεν μπορούσε
να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση αισθητήρων και μπορεί να παραδώσει
μόνο το 50% στους κινέζους κατασκευαστές smartphone. Αυτό φημολογείται ότι
οφείλεται εν μέρει και στη κυκλοφορία νέου iPhone.
H Wall Street Journal αναφέρει ότι η Sony επένδυσε 1 δις δολάρια για την
κατασκευή νέου εργοστασίου ενώ 40% όλων των πωλήσεων της για το 2014
προήλθαν από τους αισθητήρες.

Διάρκεια έκθεσης: έως 22 Μαΐου
Διεύθυνση: Κέντρο Αρχιτεκτονικής
του Δήμου Θεσσαλονίκης,
Αγγελάκη 13, Θεσσαλονίκη
Μέρες και ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα – Παρασκευή 9.00 – 20.30
Διοργάνωση: Φωτογραφικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες: Φωτογραφικό
Κέντρο Θεσσαλονίκης,
http://fkth.gr
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Motorola
Θα αποζημιώσει την Fujifilm
Με 10.2 εκατομμύρια δολάρια θα αποζημιώσει η Motorola Mobility την Fujifilm
για την παραβίαση ορισμένων πατεντών της εταιρείας στα κινητά της τηλέφωνα.
Η Fujifilm μήνυσε την Motorola το 2012 για 40 εκ. δολάρια για την παράνομη χρήση
τεσσάρων πατεντών χωρίς άδεια. Οι τρεις από αυτές αφορούσαν την φωτογραφική
μηχανή και η τέταρτη την μετάδοση δεδομένων.
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Ζητήστε μας
δείγματα από
τα υλικά μας
www.jmsolutions.gr
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr
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Workshop για την
ταξιδιωτική φωτογραφία
στο Ηράκλειο
Από τους φωτογράφους Έφη
Παρούτσα & Στυλιανό Παπαρδέλα
Ένα τριήμερο workshop με θέμα την
ταξιδιωτική φωτογραφία, πρόκειται
να πραγματοποιηθεί στο Hράκλειο
Κρήτης στις 22-24 Μαΐου από τους
καταξιωμένους φωτογράφους Έφη
Παρούτσα και Στυλιανό Παπαρδέλα. Η
Έφη και ο Στέλιος μέσα από συζητήσεις
και παρουσιάσεις, θα μεταφέρουν την
πολύχρονη εμπειρία τους στα ταξίδια
και την φωτογραφία, θα αξιολογήσουν
τη δουλειά των συμμετεχόντων και θα
μοιραστούν μαζί τους όλα όσα πρέπει να
γνωρίζουν για να προγραμματίσουν ένα
μεγάλο φωτογραφικό ταξίδι αλλά και
για να προσεγγίσουν ένα φωτογραφικό
project. Οι συμμετέχοντες ακολουθώντας
τις συμβουλές της Έφης και του Στέλιου,
θα φωτογραφίσουν και θα επιστρέψουν
για να προβάλουν τη δουλειά τους,
να την επεξεργαστούν και να την
συζητήσουν με τους εισηγητές. Στόχος
του workshop είναι να προχωρήσει
την δουλειά και τον τρόπο σκέψης των
συμμετεχόντων πάνω στην ταξιδιωτική
φωτογραφία και να τους μεταδώσει
τρόπους προετοιμασίας και προσέγγισης
της δουλειάς τους σε επικείμενα
φωτογραφικά ταξίδια.
Παρασκευή 22/05 16.00-20.00
Σάββατο 23/05 9.00-22.00
Κυριακή 24/05 7.00-20.00
Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με το pp.workshop.
travel@gmail.com
Facebook Event https://www.facebook.
com/events/469502839875242/
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Κώστας Τριανταφύλλου – Zet Arm
Από Ελληνικά χέρια, καινοτόμα, αξιόπιστα και πολύ φθηνά
professional video αξεσουάρ!
Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη χρονική συγκυρία, η προσφορά προς τους
επαγγελματίες του video προϊόντων όπως τα slider και τα steadicam αποτελεί
γενική απαίτηση, λόγω κρίσης και λιτότητας, όπου το διαθέσιμο εισόδημα
έχει μειωθεί σημαντικά. Εμείς έχουμε την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να
παράγουμε ένα καινοτομικό προϊόν κάθε μήνα! Σύντομα, θα έχουμε δυνατότητα
κατασκευής αξιόλογων steadicam, video rig και γερανών σε ιδιαίτερα προσιτές
τιμές. Όλη η παραγωγή γίνεται εδώ στην Ελλάδα και γι αυτό είμαστε πολύ
υπερήφανοι. Να σας γνωστοποιήσω βασικό μας υλικό είναι το αλουμίνιο, ενώ σε
κρίσιμα σημεία αρθρώσεων αλουμινίου με μέταλλο χρησιμοποιούμε μπρούτζινα
τμήματα. Επίσης γίνεται ανοδίωση όλων των εξαρτημάτων από μας και το μόνο
μέρος που εισάγουμε και δεν παράγουμε μόνοι μας είναι κάποιες μικρές βίδες!
Παράγουμε από γερανάκια ώμου 60cm μέχρι μεγάλους γερανούς 5m οι οποίοι,
μαζεμένοι, χωρούν στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου. Πρέπει να υπογραμμίσω
την ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση του κόσμου που μας επισκέφθηκε στη
Photovision. Όλοι αναγνώρισαν ότι τα προϊόντα μας ξεχωρίζουν πέρα από την
προσιτή τους τιμή για την καινοτομική σχεδίαση.
ZET ARM 210-9225871, 6974242942 www.zetarm.com
email: info@zetarm.com

 16

ON LINE    O IMAGING - E  



 283 •    11 MA

2015

 17

ON LINE    O IMAGING - E  

Fujifilm
Fujinon XF 16mm f/1.4 R
WR
Το νέο μοντέλο φακού σειράς
Fujinon XF με γρήγορο
διάφραγμα f/1,4 έχει σταθερή
εστιακή απόσταση 16mm (24mm
σε αναλογία) και minimum
απόσταση εστίασης τα 15
εκατοστά. Το διάφραγμα f/1.4
υπόσχεται υψηλές αποδόσεις σε
χαμηλές φωτιστικές συνθήκες και
εντυπωσιακό bokeh ακόμα και
σε λήψεις macro. Επιπλέον είναι
αδιαβροχοποιημένος, ανθεκτικός
στη σκόνη και έχει εγγυημένη
λειτουργία σε θερμοκρασίες μέχρι
και -10°C. Η οπτική σχεδίαση
περιλαμβάνει 13 στοιχεία σε
11 γκρουπ, μεταξύ αυτών δύο
ασφαιρικά και δύο χαμηλής
διάχυσης, που μειώνουν τις
σφαιρικές και τις χρωματικές
παραμορφώσεις.
Ο Fujinon XF 16mm f/1.4 R WR
συμπληρώνει την υπόλοιπη
σειρά των φακών με γρήγορο
διάφραγμα που αποτελείται
από τους XF23mmF1.4 R,
XF35mmF1.4 R, XF56mmF1.2 R
και XF56mmF1.2 R APD.

Manfrotto
Digital Director
Το Digital Director είναι ένα καινοτομικό προϊόν από τη Manfrotto που αποτελείται
από hardware, software και το firmware για τη λήψη φωτογραφιών και video. Η
ιδέα αποσκοοπεί στον πιο λεπτομερή έλεγχο της εικόνας μέσω της οθόνης Retina
του iPad Air απλά συνδέοντας το καλώδιο USB στη φωτογραφική μηχανή και
ενεργοποιώντας το αντίστοιχο App. Ένας ειδικός επεξεργαστής ενσωματωμένος
στον Digital Director παρέχει το interface μεταξύ των δύο συσκευών, και μέσω
καλωδίου ενεργοποιεί τα πρωτόκολλα της μηχανής για να ελεγχθεί πλήρως από το
iPad. Επιπλέον ο Digital Director επιτρέπει στον χρήστη να τοποθετήσει την κάμερα
ακόμα και στην πιο δύσκολη θέση και να την ελέγχει από απόσταση. Η εφαρμογή
ενεργοποιεί τον χειρισμό όλων των βασικών παραμέτρων για τη λήψη σε DSLR
Canon και Nikon όπως έκθεση, ISO, ταχύτητα κλείστρου, διάφραγμα, αυτόματη
εστίαση, WB, ποιότητα εικόνας, εστίαση, λειτουργία ριπής, την κατάσταση της
μπαταρίας κτλ. Ο Digital Director επιτρέπει τη διαχείριση και των post-production
λειτουργιών από το iPad. Μέσα από το App, μπορείτε να εργαστείτε πάνω στην
εικόνα, να τη κόψετε και να την περιστρέψετε, να τροποποιήσετε την έκθεση, την
αντίθεση και τη φωτεινότητα, τον έλεγχο ιστογράμματος και πληροφοριών Exif,
αξιολόγηση και αποθήκευση της εικόνας.
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Μουσείο
Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης
Συμμετέχει στην Διεθνή Ημέρα
Μουσείων
Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2015 18
Μαΐου 2015
Το Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης συμμετέχει στη Διεθνή
Ημέρα Μουσείων τη Δευτέρα 18
Μαΐου 2015 με τις διάφορες δράσεις
οι οποίες είναι δωρεάν για το κοινό.
Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί
ξενάγηση στην έκθεση «Recorded
Memories – Καταγεγραμμένη μνήμη».
Η έκθεση περιλαμβάνει έργα είκοσι
δύο καλλιτεχνών από έντεκα χώρες
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι
οποίοι πραγματεύονται ερωτήματα
που αφορούν τη συλλογική μνήμη,
τους τόπους μνήμης, τις διαφορετικές
κουλτούρες της μνήμης, καθώς και
τον ρόλο της εικόνας στις διαδικασίες
αυτές. Για τη συμμετοχή στην ξενάγηση
δεν είναι απαραίτητη η δήλωση
συμμετοχής. Στις 12 θα ακολουθήσει
βιωματική συνάντηση με θέμα «Ο
εαυτός μας μέσα από τη φωτογραφία».
Oι συμμετέχοντες θα έχουν την
ευκαιρία να «δουν» πτυχές του εαυτού
τους μέσα από εικόνες, με τη βοήθεια
του φωτογράφου και οικογενειακού
ψυχοθεραπευτή Αντρέα Τσονίδη, έργα
του οποίου παρουσιάζονται επίσης
στην έκθεση «Recorded Memories
– Καταγεγραμμένη μνήμη». Για τη
συμμετοχή είναι απαραίτητα η δήλωση
συμμετοχής στο τηλ. 2310566716.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
λόγω περιορισμένου αριθμού
συμμετεχόντων. Η είσοδος στο ΜΦΘ
στις 18 Μαΐου είναι ελεύθερη για το
κοινό (11.00-19.00).

Fujifilm
Fujinon φορητός φακός 4Κ broadcast UA22x8
Στον κόσμο των εικονοληπτών οι φακοί Fujinon απολαύουν μεγάλης εκτίμησης για την
ποιότητα και την ευκρίνεια. Πιπ πρόσφατη παρουσία αποτελεί ο καινούργιος compact
φακός 4Κ, που συμπληρώνει κάμερες οι οποίες καλύπτουν το νέο στάνταρ. Ο Fujinon
UA22x8 έχει zoom 22x όπως άλλωστε προκύπτει και από την κωδική του ονομασία,
με εστιακή απόσταση στο φάσμα από 8mm ως 176mm. Στην κατασκευή του έχουν
χρησιμοποιηθεί γκρουπ πλεόντων στοιχείων καθώς και η μονάδα Focus Position
Demand Unit ΕPD-31A. Eχει φυσικές διαστάσεις 110x241.5mm και βάρος 2,55 κιλά.
Ο φακός έκανε το ντεμπούτο του στην έκθεση NAB 2015 στο Las Vegas από 13 ως 16
Απριλίου.

Πληροφορίες www.thmphoto.gr,
Τηλ.: 2310 566 716

11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών
Καλεί εθελοντές
Επιστρέφει και φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών Ελλάδας και προσκαλεί
εθελοντές για την 11η διοργάνωσή του στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος το Φεστιβάλ αναζητά δημιουργικούς ανθρώπους που θα βοηθήσουν
σε όλους του τομείς της διοργάνωσης, από το στήσιμο καλλιτεχνικών έργων μέχρι και
τις ξεναγήσεις στο κοινό. Έχοντας την ευκαιρία να συνεργαστούν με όλη την ομάδα και
τους συντελεστές της διοργάνωσης, οι εθελοντές του Φεστιβάλ θα λάβουν μεταξύ άλλων
βεβαίωση συμμετοχής για τη δυναμική τους παρουσία στο Φεστιβάλ. Για περισσότερες
πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπροείτε να επισκεφθείτε το
http://www.adaf.gr
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Δέκα εικόνες
για την Ιθάκη
Καλοκαιρινά εργαστήρια
στο νησί της Ιθάκης
Μια σειρά εργαστηρίων γραφιστικής,
εικονογράφησης και φωτογραφίας θα
πραγματοποιηθούν στο νησί της Ιθάκης.
Από τις 13 έως τις 17 Ιουλίου οι ομάδες
διεθνούς φήμης R2, Busybuilding, η
βρετανίδα illustrator Rose Blake και
ο φωτογράφος Σπύρος Σταβέρης θα
βρεθούν στο νησί για να δουλέψουν
μαζί με τους συμμετέχοντες δίνοντας
την ευκαιρία να μοιραστούν την
επαγγελματική τους εμπειρία. Με τα μέλη
της ομάδας να έρχονται από διάφορα
μέρη του κόσμου, όλοι όσοι δηλώσουν
συμμετοχή θα έχουν μεταξύ άλλων την
ευκαιρία για μια ανταλλαγή απόψεων με
επαγγελματίες της οπτικής επικοινωνίας
απ’ όλο τον κόσμο. Τα εργαστήρια θα
πλαισιωθούν από εκθέσεις, ομιλίες και
εκδρομές.

DNP DS-620
Oικονομική και ταυτόχρονα ποιοτική εκτύπωση ως 15x23cm
O θερμικός εκτυπωτής DNP DS-620, έχει δυνατότητα μεγάλης παραγωγής
φωτογραφιών σε πλήθος μεγεθών ως 15x23cm (6x9 inch). Βασικό του
πλεονέκτημα αποτελεί η λειτουργία Rewind, η οποία επιτρέπει την εκτύπωση
μεγεθών 10x15cm και 15x21cm χωρίς αλλαγές αναλωσίμου ούτε απώλειες
χαρτιού. Ξεχωρίζει για το αποτελεσματικό σύστημα ψύξης που επιτρέπει την
εκτύπωση 400 φωτογραφιών 10x15 την ώρα, καθιστώντας τον ως έναν από
τους ταχύτερους της αγοράς. Η αξιοπιστία του υπογραμμίζεται από τη διετή
εγγύηση (ως 100.000 εκτυπώσεις). Παράλληλα, η δυνατότητα να τυπώνει
ειδικά μεγέθη όπως τετράγωνο 15x15cm (για εκδηλώσεις ή Photobooks) και το
5x15cm (για Photo Booths) αποδεικνύει την ευελιξία και προσαρμογή σε πλήθος
επαγγελματικών απαιτήσεων εκτύπωσης.

Πληροφορίες: Δέκα εικόνες για την
Ιθάκη, info@tenimages.org, www.
tenimages.org, www.facebook.com/
TenImagesForIthaca

okina AT-X 11-20mm f/2,8 Pro DX
Tokina
Nέος ultrawide zoom
Ο καινούργιος φακός της Tokina συνεχίζει την παράδοση του πετυχημένου ΑΤ-Χ
11-16mm f/2,8 Pro DX επεκτείνοντας λίγο την κλίμακα των εστιακών αποστάσεων.
Αποτελείται από 14 οπτικά στοιχεία σε 12 ομάδες και περιλαμβάνει τρία
ασφαιρικά, δύο ειδικής διαμόρφωσης glass moulded και ένα ειδικό κρύσταλλο
P-MO Hybrid για την απόλυτη διόρθωση των γεωμετρικών και άλλων εκτροπών.
Επίσης ενσωματώνει τρία κρύσταλλα χαμηλής διάχυση τύπου SD (Super low
Dispersion) με κωδικούς FK01 & FK03 για την αντιμετώπιση των χρωματικών
εκτροπών. Παρά την ύπαρξη του κυρτού εμπρός στοιχείου απαραίτητου για την
κάλυψη τόσο εκτεταμένου οπτικού πεδίου ως 104.3° είναι δυνατόν να τοποθετηθεί
κυκλικό φίλτρο 82mm στο σπείρωμα εμπρός. Ο αποκλειστικός μηχανισμός
αποσύμπλεξης των συστημάτων αυτόματης και χειροκίνητης εστίασης OneTouch
Focus Clutch επιτρέπει την άμεση εναλλαγή ανάμεσα σε ΑF και MF.
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Athens House
of Photography
Η Αφρική μέσα από μία έκθεση
Υπό τον τίτλο «Africa», παρουσιάζεται
στον εκθεσιακό χώρο του Athens
House of Photography η δουλειά του
Έλληνα φωτογράφου Νίκου Λώτσου.
Ο βραβευμένος φωτογράφος μέσα από
ασπρόμαυρες φωτογραφίες απαθανατίζει
την ανθρώπινη παρουσία και την άγρια
φύση στην ήπειρο της Αφρικής. Με το
φακό του να μη στέκεται σε μια απλή
καταγραφή της άγριας φύσης αλλά να
ψάχνει την επίγνωση, ο καλλιτέχνης
φέρνει τον εαυτό του και τον κόσμο που
φωτογραφίζει πιο κοντά στο όραμα του. Ο
Νίκος Λώτσος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με
την ήπειρο της Αφρικής, για τις εικόνες της
οποίας έχει βραβευτεί μεταξύ άλλων με
το “Photographer of the Year” στα Spider
Awards.
Εγκαίνια: Τρίτη 19 Μαίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως τέλη Ιουνίου
Διεύθυνση: Athens House of Photography,
Ζηρίνη 23, Κηφισιά, Αθήνα
Πληροφορίες: Athens House of
Photography, Τηλ. 2105228696,
info@phototheatron.com,
www.phototheatron.com

Sony
O νέος βιντεοπροβολέας 4K Ultra Short Throw έρχεται!
Η ιαπωνική εταιρία κράτησε την υπόσχεση που έδωσε στις 14 Απριλίου στην
εβδομάδα Design του Μιλάνου και κυκλοφόρησε στην Ευρώπη τον 4K Ultra
Short Throw βιντεοπροβολέα LSPX-W1S. Πιο αναλυτικά, αποδίδει φωτεινότητα
2000lm, ανάλυση 4K Ultra High-Definition (τέσσερις φορές η ανάλυση του
Full HD) και εικόνα με διαγώνιο 66 έως 147 ίντσες. Xρησιμοποιεί πηγή φωτός
laser, η οποία φτάνει στην κορύφωση της φωτεινότητας πιο γρήγορα από τους
συμβατικούς λαμπτήρες και διαρκεί δέκα φορές περισσότερο, σύμφωνα με τον
κατασκευαστή. Επίσης, προσφέρει εύκολη εγκατάσταση και μπορεί να προβάλει
από το κάτω μέρος του τοίχου χωρίς ειδική τοποθέτηση. Το πρωτοποριακό
design με περίβλημα αλουμινίου για καλύτερη ψύξη συμπεριλαμβάνει το
ηχοσύστημα με woofer και αποθηκευτικό χώρο.
Να σημειωθεί πως ο βιντεοπροβολέας βραβεύτηκε πρόσφατα με το Red Dot
Award (Product Design 2015, Best of the Best) και το βραβείο σχεδιασμού iF
2015.
Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον
βιντεοπροβολέα σε λειτουργία:
https://www.youtube.com/watch?v=fd-gIb6SvLo
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Samyang
Νέος macro 100mm
f/2,8 UMC

«Τόπος, Χρόνος,
Άνθρωπος»
Ξεκίνησε η έκθεση του
φωτογράφου Κώστα Καραθανάση
Το παράλληλο οδοιπορικό του
φωτογράφου Κώστα Καραθανάση σε
Αμερική και Θεσσαλονίκη θα έχουν την
ευκαιρία να δουν όσοι επισκεφθούν τη
γκαλερί Myrό έως τις 6 Ιουνίου. Μέσα
από 150 ασπρόμαυρες φωτογραφίες
δίνεται και τεκμηριώνεται μια εποχή,
που αν και έχει απόσταση 40 χρόνων
είναι πολύ πιο διαφορετική. Πρόκειται
για φωτογραφικό υλικό τραβηγμένο την
περίοδο 1972-1976, με τις φωτογραφίες
της Αμερικής να προέρχονται από την
αμέσως επόμενη περίοδο, διάρκειας
ενάμιση χρόνου. Ξεπερνώντας μια απλή
καταγραφή, η έκθεση απευθύνεται στο
σημερινό θεατή αναδεικνύοντας μέσα από
μια άμεση εικαστική γραφή τη σχέση της
φωτογραφικής εικόνας με τις επιστρώσεις
της μνήμης.
Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Ιουνίου 2015
Διεύθυνση: Myrό Gallery, Νικηφόρου Φωκά
8, Θεσσαλονίκη
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Πέμπτη,
Παρασκευή 11.00 – 14.00, 17.00 – 21.00
Σάββατο 11.00 – 15.00
Πληροφορίες: Myrό Gallery, Τηλ.
2310269187, myrothessaloniki@gmail.com,
http://myrogallerythessaloniki.blogspot.gr

Την τελευταία προσθήκη στη
γκάμα macro της κορεάτικης
εταιρίας εκπροσωπεί ο full
frame Samyang 100mm
f/2,8 ED UMC που μόλις
αναγγέλθηκε. Πρόκειται
για πραγματικό macro με
λόγο αναπαραγωγής 1:1
για εντυπωσιακά closeup.
Αποτελείται από 15 οπτικά
κρύσταλλα κατανεμημένα
σε 12 γκρουπ εκ των οποίων
ένα με υψηλό διαθλαστικό
δείκτη HR και ένα χαμηλής
διάχυσης ED. Με τη σχεδίαση
αυτή οι μηχανικοί της εταιρίας
μας διαβεβαιώνουν ότι
έχουν επιτύχει σημαντικές
βελτιώσεις στην αναλυτική
ικανότητα, τις χρωματικές
εκτροπές κλπ. Μέρος της
επίδοσης πρέπει να πιστωθεί
στην πολλαπλή επίστρωση
τύπου UMC (Ultra Multi
Coating) που συμβάλλει
στην ελαχιστοποίηση
της θάμβωσης και των
φαντασματωδών ειδώλων.
Προσοχή έχει δοθεί και στην
κατασκευή του μηχανισμού
ίριδας διαφράγματος ο οποίος
περιλαμβάνει 9 λεπίδες που
αθροιστικά σχηματίζουν
τέλειο κύκλο (οπή διαφράγματος) για καλύτερο bokeh. Oι φακοί της Samyang
γενικώς έχουν επιμελημένη και εύρωστη κατασκευή κάτι που επαναλαμβάνεται
και εδώ με μεταλλικό σκελετό από ανθεκτικό κράμα αλουμινίου. To lens hood
περιλαμβάνεται. Θα κυκλοφορήσει σε μοντούρες για Canon EF, Nikon F, Sony A
κσι E mount, Pentax K, Fujifilm X, Canon M, Samsung NX, Four Thirds και Micro
4/3 (MFT)

METApolis.
Ξεκίνησε ο διαγωνισμός φωτογραφίας για το Μάιο
Ξεκίνησε ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Αγαπημένη μου selfie…» ο οποίος αναζητά την
καλύτερη ασπρόμαυρη ή έγχρωμη selfie φωτογραφία. Ο διαγωνισμός, ο οποίος θα είναι
ανοιχτός στο κοινό έως τις 31 Μαΐου, εντάσσεται στον ευρύτερο διαδικτυακό διαγωνισμό
φωτογραφίας «Αγαπημένες μου Εικόνες». Ο METΑpolis με διαφορετική θεματολογία
κάθε μήνα δίνει την αφορμή σε όλους ανεξαιρέτως να ανακαλύψουν τον κόσμο της
φωτογραφίας βραβεύοντας τους δημιουργούς που διακρίνονται.
Οι νικητές θα κερδίσουν μια ετήσια υποτροφία στα σεμινάρια της φωτογραφικής ομάδας
του METApolis ενώ οι καλύτερες φωτογραφίες θα εκτεθούν στον εκθεσιακό χώρο της
ομάδας.
Πληροφορίες METApolis, Τηλ. 2103253550, www.metapolis.gr
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GoPro
Εξαγόρασε την εταιρία VR
λογισμικού Kolor
Ο γνωστός κατασκευαστής actioncam
εξαγόρσαε την εταιρία Kolor που
ειδικεύεται στο λογισμικό δημιουργίας
πανοραμάτων υψηλής ανάλυσης και
εικόνων 360° (μέσω της σύνθεσης
φωτογραφιών/video), που αποτελούν
βασικό συστατικό της εικονικής
πραγματικότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι
της Kolor θα ενταχθούν στο δυναμικό της
GoPro, αλλά θα διατηρήσουν τα γραφεία
στην έδρα τους, στη Γαλλία.
Επίσης οι δύο εταιρίες κυκλοφόρησαν
από κοινού ένα βίντεο με τίτλο “Η γη,
ο ουρανός και η θάλασσα” που δείχνει
μέρος των δυνατοτήτων της συνεργασίας.
Μπορείτε να το παρακολουθήσετε
εδώ: https://www.youtube.com/
watch?v=pMBDA-Our4w&feature=youtu.
be (χρησιμοποιόντας ως περιηγητή τον
Chrome) ή μέσω του Kolor’s 360 Video
Player (Kolor Eyes) για πλατφόρμες iOS
και Android.

H Pentax στη Σύρο
Παρουσίαση στη Λέσχη Φωτογραφίας-Κινηματογράφου Σύρου
Η RICOH IMAGING σε συνεργασία με τη Λέσχη Φωτογραφίας-Κινηματογράφου
Σύρου θα πραγματοποιήσει μια παρουσίαση των φωτογραφικών μηχανών PentaxRicoh. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου στις 12:00 στην
έδρα της Λέσχης Φωτογραφίας-Κινηματογράφου Σύρου, Παλαιό Εργοστάσιο
Κορνηλάκη, Γυάλινο Κτίριο, Ερμούπολη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι
ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα χαρακτηριστικά και τις καινοτομίες
που προσφέρουν οι νέες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές της εταιρίας και
συγκεκριμένα η medium formart Pentax 645Z, η expert DSLR Pentax K-3 II, η
advanced DSLR Pentax K-S2, η entry DSLR Pentax K-50 και η Expert Compact
Ricoh GR. Θα παρουσιαστούν και οι κορυφαίοι φακοί K-Mount της Pentax.

Futuresource
Nο1 κατασκευαστής βιντεοπροβολέων η Epson για το 2014
Για 14η συνεχή χρονιά, οι αναλυτές της
Futuresource Consulting Limited βρήκαν
την Epson στην κορυφή των κατασκευαστών
βιντεοπροβολέων. Πιο συγκεκριμένα,
τα πρόσφατα στοιχεία της έρευνας που
δημοσίευσε η Futuresource αποδεικνύουν ότι η
ιαπωνική εταιρία κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο
της αγοράς στον τομέα των βιντεοπροβολέων
500 lumen και άνω. Η Epson διαθέτει
μεγάλη γκάμα προβολικών προϊόντων που
περιλαμβάνει βιντεοπροβολείς εγκατάστασης,
φορητούς, μικρής απόστασης προβολής(short
throw), διαδραστικές συσκευές, προϊόντα
επιχειρηματικής χρήσης και home cinema.
Στην καρδιά των βιντεοπροβολέων βρίσκεται
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Blank Wall Gallery
Κάλεσμα για συμμετοχή σε
εκθέσεις με πορτραίτο και
καλλιτεχνική φωτογραφία
Η Blank Wall Gallery καλεί όσους
φωτογράφους θα ήθελαν να πάρουν
μέρος σε δύο ακόμη εκθέσεις της να
υποβάλουν τις φωτογραφίες τους. Ο
καθένας έχει φωτογραφίσει ένα οικείο
σε αυτόν πρόσωπο. Συναισθήματα
και σκέψεις, ένα σύνολο συγκινήσεων
που δεν ειπώθηκαν ποτέ, αποτελούν
χαρακτηριστικά πορτραίτων που
θα παρουσιαστούν στην έκθεση
της γκαλερί. Ωστόσο δεν πρόκειται
για την μόνη έκθεση που η Blank
Wall Gallery έχει στα άμεσα σχέδια
της. Με προθεσμία υποβολής τον
Αύγουστο, μια έκθεση αφιερωμένη
στην καλλιτεχνική φωτογραφία
προετοιμάζεται. Πάθος για έκφραση,
εφευρετικότητα και δημιουργικότητα
αποτελούν τα βασικά στοιχεία για την
έκθεση “Fine Art”, σε μια προσπάθεια
να αποτυπωθεί το όραμα του κάθε
φωτογράφου και η οπτική του για τον
κόσμο που τον περιβάλλει.
PORTRAITS
Υποβολή συμμετοχών: έως 18 Ιουνίου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Σάββατο
20 Ιουνίου
Έκθεση: 5 – 23 Ιουλίου
FINE ART
Υποβολή συμμετοχών: έως 13
Αυγούστου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Σάββατο
15 Αυγούστου
Έκθεση: 30 Αυγούστου – 17
Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ.
6943868124, info@blankwallgallery.
com, http://www.blankwallgallery.com

«Η άλλη ματιά»
Φωτογραφία και έπιπλο αλληλοσυμπληρώνονται σε μια έκθεση
Η φωτογράφος Αλεξία Μπούμπουλη και η δημιουργός επίπλων Γιολάντα
Ψαροπούλου ενώνουν τις δημιουργίες τους και τις παρουσιάζουν προτείνοντας μια
άλλη ματιά σε αυτό που έχουμε μάθει να προσπερνάμε. Συνθέτοντας ένα περιβάλλον
όπου οι αστικές λήψεις δένουν με έπιπλα και αντικείμενα, οι δύο δημιουργοί
κατασκευάζουν ένα εικαστικό αφήγημα με τον πυρήνα της οικείας να συνδέεται
με εκείνον της πόλης. Πρόκεται για μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο διαφορετικά είδη
καλλιτεχνικής δημιουργίας, μια διαδρομή από το οικείο στο δημόσιο σε μια έκθεση
στο Μουσείο Νεώτερης Κεραμεικής.
Εγκαίνια: Τετάρτη 20 Μαΐου, 19.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 2 Ιουνίου
Διεύθυνση: Μουσείο Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Κεραμεικός, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 – 15.00 & 17.00 – 21.00
Σάββατο 11.00 – 21.00
Πληροφορίες: Μουσείο Νεώτερης Κεραμεικής, Τηλ. 2103318491,
kmnk@otenet.gr, www.potterymuseum.gr

«Όνειρα θερινής νυκτός».
Μια διαφορετική Πίνδος μέσα από το Φεστιβάλ Βωβούσας
Με αιτήσεις συμμετοχής από όλα τα μήκη και πλάτη της γης το Φεστιβάλ Βωβούσας
επέλεξε και παρουσιάζει το όραμα τριών καλλιτέχνών για μια διαφορετική Πίνδο.
Ο σκηνοθέτης Βιντσέντζο Παντόλφι από την Ιταλία δίνει τη δική του οπτική μέσα από
ένα ελλειπτικό υπαρξιακό θρίλερ γυρισμένο με μια Betamax του 1983 ενώ ο video
artist Φερν Σίλβα από τις ΗΠΑ απορροφώντας ή αντανακλώντας τον ήχο χτίζει ένα
δυναμικό soundtrack ξεκινώντας από το περίπλοκο γεωλογικό τοπίο της Πίνδου. Τέλος
ο Έλληνας φωτογράφος Αχιλλέας Ζαβαλλής θα εξερευνήσει τη σχέση των κατοίκων με
τον ποταμο Αώο και το φράγμα που απειλεί να ισοπεδώσει τη ζωή τους χρησιμοποιώντας
ασπρόμαυρη φωτογραφία.
Διάρκεια: 15 Μαΐου – 15 Ιουνίου
Πληροφορίες: Vovousa Festival, Τηλ. 6932495695, info@vovousafestival.gr,
http://vovousafestival.gr/



 283 •    11 MA

2015

 29

ON LINE    O IMAGING - E  

Ε

ΛΗΘΗΚ
EΞΑΝΤ



 283 •    11 MA

Ε

ΛΗΘΗΚ
EΞΑΝΤ

2015

 30

ON LINE    O IMAGING - E  

Ζeiss Batis
Πρωτοπορία με
οθόνη OLED
Η Zeiss παρουσίασε δύο νέους
full frame φακούς για το
E-mount της Sony, τον Batis 2/25
(25mm, f/2-22) και τον Batis
1.8/85 (85mm, f/1.8-22). Είναι
οι πρώτοι φακοί FE της Zeiss με
AF. Εντυπωσιακή καινοτομία
αποτελεί η οθόνη OLED που
δείχνει την απόσταση εστίασης
και το βάθος πεδίου. Και οι δύο
έχουν υπερηχητικό μοτέρ για την
εστίαση και είναι προστατευμένοι
από τη σκόνη και την υγρασία.
PHOTOMETRON

«Ωδή στη φύση»
Τα Ζαγοροχώρια μέσα από ένα ηχόραμα του Βασίλη Λάππα
Ο Βασίλης Λάππας μέσα από τις φωτογραφικές του δημιουργίες πραγματοποιεί μια
ωδή στη φύση σε έναν συνδυασμό εικόνας και ήχου. Ένα ταξίδι στο ηπειρώτικό
τοπίο μέσα από τις χαράδρες του Βίκου, τα γραφικά χωριά, τα ποτάμια και τις
παρυφές των βουνών θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν
στην παρουσίαση του ηχοράματος του Βασίλη Λάππα στο Μουσείο Αλέκου
Κοντόπουλου την Τετάρτη 20 Μαΐου. Επιπλέον κατά την έναρξη της εκδήλωσης
θα παρουσιαστούν στο κοινό και δύο μελέτες. Ο Δημήτριος Λούκας, πρόεδρος
της Ένωσης Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού Ελλάδος - ΕΔΣΤΕ θα
παρουσιάσει τη μελέτη του «Πολιτισμός και Τουρισμός: Ήπειρος και Ζαγοροχώρια»
ενώ ο Στάθης Χιώτης, Δρ. Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, πρώην Διευθυντής
ΔΕΠ και ΙΓΜΕ θα κάνει μια εισήγηση με θέμα «Τα Μαστοροχώρια με γεωλογική
ματιά».
Εκδηλωση: Τετάρτη 20 Μαΐου, 19.30
Διεύθυνση: Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγία Παρασκευής, Μουσείο Αλέκου
Κοντόπουλου, Κοντόπουλου 13, Αθήνα
Πληροφορίες: Βασίλης Λάππας, www.karmalappa.gr

«Ελλάδα, σχήμα και φωτογραφία».
Ξεκίνησε ο διαγωνισμός φωτογραφίας
Ένας διαγωνισμός φωτογραφίας αφιερωμένος στην Ελλάδα, το σχήμα
και το χρώμα της ξεκίνησε καλώντας όλους τους φωτογράφους που θα
ήθελαν να πάρουν μέρος να δηλώσουν συμμετοχή. Πρόκειται για μια
συνεργασία των διαδικτυακών περιοδικών «echorama.gr» και «karmalappa.
gr», της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Παραγωγή» καθώς και της Ένωσης
Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού Ελλάδος (ΕΔΣΤΕ). Καθημερινά
άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών θα επιλέγουν μία φωτογραφία και
θα την αναρτούν στα διαδικτυακά περιοδικά «echorama.gr» και «karmalappa.
gr» με τίτλο «Ελλάδα, σχήμα και φωτογραφία». Στο τέλος της εβδομάδας
καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι θα επιλέγουν την καλύτερη φωτογραφία
της εβδομάδας η οποία θα δημοσιεύεται στο φύλλο του Σαββάτου της
εβδομαδιαίας εφημερίδας «Παραγωγή». Οι πιο αντιπροσωπευτικές
φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σε έκθεση φωτογραφίας από τις 4 έως τις 13
Νοεμβρίου στην Ολυμπιακή Πινακοθήκη Σπύρου Λούη στο Δήμο Αμαρουσίου
ενώ οι καλύτερες θα βραβευτούν.
Πληροφορίες: Διαδικτυακό περιοδικό karmalappa, www.karmalappa.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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