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Φασαριώζος φωτογράφος...
Συγκεντρωθείτε στη δουλειά σας! 

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
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε η A.Μ. την οποία ευχαριστούμε θερμά.  

www.photo.gr
https://vimeo.com/97268085
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I AM THE NIKON D5500. «3...2...1…
Τώρα!» Φωτογραφίζεις τον φίλο σου να κάνει ένα
άλμα πάνω από το skateboard που απεικονίζεται

στην αφίσα του street-artist και φωτογράφου με Νikon μηχανές
#2n4sv. Υπέροχη λήψη, αλλά μήπως θα μπορούσε να είναι
ακόμη καλύτερη; Είτε επιλέξεις εκείνη την απίστευτη προοπτική
που εντόπισες με την πτυσσόμενη οθόνη αφής είτε ακολουθή-
σεις με ευκολία ένα εντυπωσιακό άλμα χάρη στα 39 σημεία
εστίασης του συστήματος αυτόματης εστίασης, οι φωτογραφίες
σου θα είναι πάντα πολύ ευκρινείς και λεπτομερείς με 24,2
megapixel και υψηλό εύρος ISO. Θέλεις να μάθεις τη γνώμη των
φίλων σου για τις λήψεις σου; Mπορείς απλά να στείλεις τις αγα-
πημένες σου εικόνες στο smartphone σου και να τις μοιραστείς
από εκεί online. Ποια θα είναι η πιο δημοφιλής στο διαδίκτυο;
Εκτίναξε τον ενθουσιασμό σου στα ύψη και ανακάλυψε μοναδι-
κούς τρόπους έκφρασης με την D5500.

nikon.gr/iamdifferent

http://www.damkalidis.gr/index.html
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To παράδοξο Apple
Ενώ οι πωλήσεις εκτοξεύονται, οι μετοχές πέφτουν

Κάθε εταιρία θα ζήλευε τις οικονομικές επιδόσεις του “δαγκωμένου μήλου”. Το 

πρόσφατο τρίμηνο αν και δεν προοριζόταν να αποδειχθεί το καλύτερο, σημαδεύτηκε 

από αύξηση κύκλου εργασιών κατά 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή 

περίοδο. Ενδεικτικά πουλήθηκαν 47,5εκ. iPhone δηλ. 35% περισσότερα τεμάχια από 

την προηγούμενη χρονιά και στην Κίνα οι πωλήσεις διπλασιάστηκαν ενώ ο τζίρος 

διαμορφώθηκε στα 51δισ. δολ. 

Κι όμως... την ίδια μέρα της ανακοίνωσης των θετικών στοιχείων στη Wall Street η 

μετοχή έπεσε κατά 6,9% στα 121.8δολ. Θύμα των υπερεκτιμημένων προσδοκιών που 

ήθελαν πωλήσεις 50εκ. Iphone για το συγκεκριμένο διάστημα. Eπιπλέον οι διαφαινόμενες 

δυσκολίες στην κινέζικη αγορά επηρέασαν τις προοπτικές αφού δια στόματος Tim Cook η 

Apple περιμένει αναταράξεις στη συγκεκριμένη χώρα. Εκείνο που διακρίνουν οι έμπειροι 

αναλυτές στη συμπεριφορά της μετοχής είναι το παιγνίδι των υπερβολικών προσδοκιών. 

Όταν μιλάμε για την πιο περιζήτητη μετοχή της Wall Street, και για μια εταιρία με ρευστά 

διαθέσιμα πάνω από 205 δισ. δολ. (καλά διαβάσατε, για παράδειγμα τα διαθέσιμα; 

της Κίνας είναι 1,5τρις) δεν εφαρμόζονται οι συνηθισμένοι κανόνες. Οι επενδυτές που 

αγόρασαν πανάκριβα και περιμένουν κι άλλη ανάπτυξη πάνω στην ανάπτυξη δεν 

εντυπωσιάζονται με τίποτε. Έτσι ο CEO Tim Cook αντί να θριαμβολογεί όπως θα γινόταν 

σε οποιαδήποτε άλλη συνέντευξη μετόχων βρέθηκε στο προκείμενο να ...αμύνεται. Του 

υποβλήθηκαν ερωτήσεις αν η πορεία του iPhone είναι εγγυημένη σε βάθος χρόνου, πως 

πηγαίνει το Αpple Watch και τι θα συμβεί αν η αγορά της Κίνας όντως δείξει κόπωση. 

Κι όμως το  πρώτο τρίμηνο της χρονιάς όταν λανσαρίστηκε το iPhone 6 μέσα σε τρελό 

ενθουσιασμό και τρομερή δημοσιότητα, πουλήθηκαν 75εκ. συσκευές, περισσότερα 

iPhone από ποτέ. Όμως πρέπει να συνυπολογιστεί και ο παράγοντας “κόπωση”. Οι 

καινοτομίες δεν έρχονται πλέον με δραματικούς ρυθμούς και οι καταναλωτές δεν 

πιστεύουν ότι η επόμενη επαναστατική συσκευή που θα αλλάξει το τοπίο βρίσκεται κοντά, 

στο βραχυπρόθεσμο μέλλον. Ο αναλυτής της εταιρίας Jeffries σημειώνει: “Mε τη μείωση Π. ΚΑΛΔΗΣ

πωλήσεων smartphone στην Κίνα και 

τις αδύναμες πωλήσεις στον κλάδο 

των PC το μόνο δυναμικό σκέλος μένει 

το iPhone. Αν και αυτό υποχωρήσει 

τότε έχουμε πρόβλημα.” Ο Tim 

Cook βέβαια παραμένει αισιόδοξος 

επιχειρηματολογώντας ότι μόνον 

το 27% των κατόχων iPhone έχει 

αναβαθμιστεί στο πρόσφατο μοντέλο. 

Για το Apple Watch οι αναλυτές 

διατυπώνουν σοβαρές επιφυλάξεις 

αφού άργησε πολύ να μπει στην αγορά 

και τώρα οι χρήστες δεν μοιάζουν 

ενθουσιώδεις. Έχουν βέβαια πουληθεί 

στο τρίμηνο 2,5εκ. τεμάχια iWatch, 

κάτω από την αρχική προσδοκία για 

4εκ. smartwatch. Όμως η πρόβλεψη 

εξαμήνου έχει ψαλιδιστεί σε πιο χαμηλά 

επίπεδα με προσδοκία για “μόλις” 

5εκ. όταν το Cupertino αρχικά μιλούσε 

για 9εκ. Η βιομηχανία ρολογιών 

πολυτελείας αντιστέκεται σθεναρά 

και πολλοί χρήστες τηρούν στάση 

αναμονής αφού δεν ενθουσιάζονται 

με ένα smartwatch που θέλει φόρτιση 

κάθε μέρα. Και όταν ο ενθουσιασμός 

υποχωρεί, τα χρηματιστήρια πέφτουν.... 

http://www.tipa.com/english/index.html
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Futuresource
Ανακατατάξεις στην αγορά imaging

Το 2014 επεφύλασσε σημαντικές αλλαγές για 

τις μέχρι τώρα δημοφιλέστερες κατηγορίες 

προϊόντων imaging. Σύμφωνα με πρόσφατες 

έρευνες της εταιρίας αναλυτών Futuresource οι 

actioncam ήταν αυτές που κέρδισαν ή σχεδόν 

μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των χρηστών, 

σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων 

κατά 44% διεθνώς για τη χρονιά που πέρασε. 

Συγκεκριμένα πουλήθηκαν 7.6 εκ. μηχανές 

actioncam διεθνώς, το οποίο μεταφράζεται 

σε αξία λιανικής 3.2 δις δολ. Με βάση την ίδια 

έρευνα ο όγκος των πωλήσεων actioncam θα 

συνεχίσει να αυξάνεται τουλάχιστον μέχρι το 2019.

Οι δυο μεγαλύτερες αγορές είναι η Ευρώπη και η 

Αμερική και με ταχείς ρυθμούς αναπτύσσεται και 

η Ασία. Αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος αριθμός 

actioncam χρησιμοποιείται στα extreme sports 

ενώ αυξάνεται η επαγγελματική τους χρήση σε 

τηλεοπτικές παραγωγές, στην ασφάλεια και σε 

υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης. Στις προτιμήσεις 

των χρηστών παρατηρείται πόλωση ανάμεσα 

στα φτηνά, κάτω των 200 δολ. και στα high end 

μοντέλα. Ώθηση στην αγορά actioncam θα δώσει 

η τεχνολογική εξέλιξη της πανοραμικής λήψης 

360° και η ενσωμάτωση σε εφαρμογές εικονικής 

πραγματικότητας, ειδικά στην αναμετάδοση 

αθλητικών γεγονότων. Από την άλλη μεριά, τα 

πάλαι ποτέ πετυχημένα camcorder για άλλη μια 

χρονιά είδαν τις πωλήσεις να κατρακυλούν. Το 

2014 πουλήθηκαν 4.9 εκ. συσκευές και η μείωση 

των πωλήσεων άγγιξε το 35%. Την θέση τους στην 

προτίμηση των καταναλωτών έχουν πάρει πλέον 

τα smartphones, οι actioncam και οι φωτογραφικές 

μηχανές. Το πόρισμα της έρευνας Futuresource 

που προξενεί τις περισσότερες εντυπώσεις αφορά 

το επαγγελματικό video με DSLR. Σύμφωνα με την 

έρευνα οι πωλήσεις DLSR που προορίζονται για 

επαγγελματικές εφαρμογές video στην Ευρώπη 

μειώθηκαν κατά 41% το 2014. Μέχρι το 2019 

υπολογίζεται ότι μόλις το 4% των πωλήσεων DSLR 

θα σχετίζεται με την επαγγελματική αγορά video. 

Το ποσοστό αυτό είχε αγγίξει το 31% την περίοδο 

της ακμής τους. Με βάση αυτά, φαίνεται πως η 

επανάσταση που ξεκίνησε στην κινηματογράφηση 

με την Canon EOS 5D MkII τα επόμενα χρόνια θα 

καταλαγιάσει. Πλέον και η ίδια η Canon επενδύει 

περισσότερο στη σειρά Cinema ενώ η Blackmagic 

και η Sony με τη σειρά Α7 (που είναι mirrorless και 

όχι DSLR) πρωτοπορούν τεχνολογικά.

K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Ε1 
Η μικρότερη Micro 4/3 κάμερα με video 4K

H κινέζικη startup εταιρία, Z Camera, παρουσίασε μία νέα μηχανή που ακολουθεί 

το σύστημα Micro 4/3 και δεν είναι μεγαλύτερη από μια actioncam GoPro 

Hero που έχει τη δυνατότητα λήψης video 4K. Στην καρδιά της E1 βρίσκεται ένας 

αισθητήρας CMOS Micro 4/3 κατασκευής Panasonic, ανάλυσης 16Megapixel, ο 

οποίος επιτρέπει την εγγραφή video 4K 4096x2160/24p και Ultra HD 3840x2160/30p. 

Με αναβάθμιση firmware θα ενεργοποιηθεί μελλοντικά και η εγγραφή σε 720/120p. 

Διαθέτει οθόνη LCD 2.5in. και δέχεται κάρτες MicroSD (έως 128GB). Τροφοδοτείται 

από μπαταρία χωρητικότητας 2000mAh που προσφέρει 45min. εγγραφής ανάλυσης 

4Κ με το Wi-Fi ενεργοποιημένο (χωρίς Wi-Fi η αυτονομία αγγίζει τα 80λεπτά). 

Χάρη στα 3D φίλτρα ελάττωσης θορύβου τεχνολογίας MCTF ο χρήστης μπορεί να 

αξιοποιήσει τα 102,400 ISO, χωρίς σημαντικές απώλειες στην ποιότητα. Κατά τα 

γνωστά έχει ενσωματωμένο Wi-Fi και Bluetooth. Συνοδεύεται από εφαρμογή (app 

για iOS και android) πoυ ασχολείται με τον έλεγχο της κάμερας, το live streaming και 

τη διαχείριση του αποθηκευμένου υλικού. Η Ε1 είναι κατασκευασμένη από κράμα 

μαγνησίου για καλύτερη θερμαπαγωγική συμπεριφορά. 

Το μέγεθος της Ε1 μπορεί να θυμίζει actioncam αλλά προς το παρόν δεν προσφέρει 

προστασία από το νερό και τη σκόνη. Ωστόσο, μελλοντικά αναμένεται να 

κυκλοφορήσει ένα αδιάβροχο housing. 

Πλεονέκτημα για τους προγραμματιστές αποτελεί η υποστήριξη κιτ ανάπτυξης 

λογισμικού I/O port, open platform και SDK. Έχει διαστάσεις 75,2 x 56,1x 27,5 

χιλιοστά και ζυγίζει 209 γραμμάρια με τη μπαταρία. 

Η εταιρία λανσάρει την Ε1 μέσω kickstarter το οποίο έχει ήδη πετύχει το διπλάσιο του 

στόχου χρηματοδότησης της. Στο κιτ θα περιέχεται φακός 14mm f/2.5 lens και δύο 

μπαταρίες.  

KK

Samsung 
Galaxy Tab S2 
Με οκταπύρηνο επεξεργαστή 
και κάμερα 8Megapixel

H ιαπωνική εταιρία που τα 

τελευταία χρόνια έχει κυρίαρχο 

μερίδιο στην αγορά των smartphone/

tablet παρουσίασε την επόμενη γενιά 

των high end tablet Galaxy Tab S. 

Το S2 λανσάρεται σε δύο εκδόσεις, 

8in. και 9.7in. ενώ είναι κατά 0,5mm 

λεπτότερο από τον ανταγωνιστή 

του, το iPad Air 2 της Apple. Oι 

δύο εκδόσεις, 8 και 9,7 ιντσών 

τροφοδοτούνται από μπαταρία 

χωρητικότητας 4,000 mAh και 

5,870 mAh, αντίστοιχα. Κατά τα 

άλλα έχουν κοινά χαρακτηριστικά: 

ανάλυση 2048x1536 (μειωμένη 

σε σχέση με το 2560χ1600 της 

προηγούμενης έκδοσης), οκταπύρηνο 

επεξεργαστή (1.9 GHz Quad-Core + 

1.3 GHz Quad-Core), μνήμη RAM 

3GB, αποθηκευτικό χώρο 32GB 

(επεκτάσιμο μέσω καρτών microSD) 

και λειτουργικό σύστημα Android 

5.0. Όσο αφορά το φωτογραφικό 

κομμάτι, η νέα σειρά tablet Tab S2 

είναι εξοπλισμένη με κύρια κάμερα 

8MP και μπροστινή 2.1MP, για 

αυτοπορτρέτα και βιντεοκλήσεις. 

Επιπλέον, υπάρχει αισθητήρας 

δακτυλικών αποτυπωμάτων που 

χρησιμεύει στο γρήγορο και ασφαλές 

ξεκλείδωμα της συσκευής. Όπως και 

οι προηγούμενες έξυπνες συσκευές 

της Samsung το Tab S2 υποστηρίζει 

multi-tasking. Η νέα σειρά tablet  

είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις Wi-Fi+LTE 

ή μόνο Wi-Fi.

4
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Ρινόκεροι με κάμερες και GPS 
Ενάντια στους λαθροθήρες

Είτε στο όνομα μιας εσφαλμένης πεποίθησης στην Ασία, ότι το κέρατο του 

ρινόκερου μπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο είτε λόγω της μεγάλης του αξίας 

που το κατατάσσει στην ίδια κατηγορία με το διαμάντι (στοιχίζει 60.000 δολάρια ανά 

χιλιόγραμμο) ο αριθμός θανάτων ρινόκερων που προκαλούνται από λαθροκυνηγούς, 

τα τελευταία χρόνια έχει εκτιναχθεί στα ύψη. 

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, μια ομάδα Βρετανών οικολόγων σχεδίασε 

ένα καινοτόμο σύστημα με το οποίο ευελπιστεί να δώσει τέλος στην υπάρχουσα 

κατάσταση. Πομποί GPS, όργανα ελέγχου των καρδιακών παλμών και εμφυτεύματα 

καμερών στα κέρατα των ρινοκέρων είναι μέρος του συστήματος Real-time 

Anti-Poaching Intelligence Device (RAPID) το οποίο αναπτύχθηκε από την μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργάνωση Protect. Στην πράξη το RAPID λειτουργεί ως 

εξής: τη στιγμή που ένας ρινόκερος απειλείται από λαθροκυνηγούς οι παλμοί της 

καρδιάς του αυξάνονται. Τότε ο ειδικός αισθητήρας ειδοποιεί τους φορείς στο κέντρο 

ελέγχου, οι οποίοι θέτουν σε λειτουργία την κάμερα. Αν κατά τη ζωντανή μετάδοση 

του video παρατηρηθεί κάποιο ύποπτο περιστατικό, οι φορείς στέλνουν άμεσα τις 

αρμόδιες αρχές στο τόπο του συμβάντος, με βάση τις συντεταγμένες του GPS. Η 

ομαδική δουλειά σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας αναμένεται 

να αποτρέψουν τους λαθροκυνηγούς. 

Εκτιμάται πως το προηγούμενο έτος σκοτώθηκαν παραπάνω από 1200 ρινόκεροι στη 

Νότια Αφρική, το οποίο σημαίνει πως κατά μέσο όρο σκοτώνεται ένας ρινόκερος κάθε 

οκτώ ώρες. Το είδος αυτό θα μπορούσε να εξαφανιστεί μέσα στην επόμενη δεκαετία 

αν δεν υπάρχει άμεση ευαισθητοποίηση. (Οι υπεύθυνοι αυτής της πρωτοβουλίας 

σημειώνουν πως όλα τα απαιτούμενα συστήματα του RAPID προσαρμόζονται πάνω στο 

σώμα του ζώου χωρίς να του προκαλούν πόνο ή κάποια διαταραχή στην υγεία του.) 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο που δείχνει το οπτικό πεδίο της 

κάμερας που βρίσκεται στο κέρατο του μεγαλόσωμου θηλαστικού:

https://www.youtube.com/watch?t=222&v=heJT0S_CjoM

NASA 
Φωτογραφίζει τη γη από ένα 
εκατομμύριο μίλια μακριά

Στις 20 Ιουλίου ο αμερικανικός 

δορυφόρος DSCOVR (Deep Space 

Climate Observatory) μας στέλνει 

την πρώτη φωτογραφία ολόκληρης 

της φωτεινής πλευράς της Γης από 

απόσταση ενός εκατομμυρίου 

μιλίων. Προέρχεται από την ειδική 

κάμερα Earth Polychromatic Imaging 

Camera (EPIC) με διαθέτει αισθητήρα 

CCD ανάλυσης 4MP. μέσα από ένα 

τηλεσκόπιο 11.8in με οπτικό πεδίο 

0.61°. Επίσης, έχει δέκα διαφορετικά 

φίλτρα τα οποία περιστρέφονται 

ανάλογα με το επιθυμητό μήκος 

κύματος του φωτός. Η τελική εικόνα 

δημιουργήθηκε με το συνδυασμό 

τριών διαφορετικών λήψεων για 

να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή 

ποιότητα, διευκρινίζει η NASA. Στην 

πραγματικότητα κάθε εικόνα που 

συλλαμβάνεται από την DSCOVR 

δείχνει τι συνέβη στη γη 5 δευτ. πριν 

τη λήψη, δεδομένου του χρόνου που 

χρειάστηκε το φως για να ταξιδέψει 

από τη Γη προς την κάμερα.
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GoPro Licensing
Νέα υπηρεσία video uploading με δυνατότητα παραχώρησης άδειας 
χρήσης σε πρακτορεία

Η GoPro λανσάρει μια νέα πλατφόρμα που ενθαρρύνει τους χρήστες να ανεβάζουν 

video που έχουν δημιουργήσει με τις δημοφιλείς actioncam της εταιρίας- HERO 

και στη συνέχεια να έχουν τη δυνατότητα να παραχωρούν με άδεια εκμετάλλευσης 

το υλικό αυτό σε μέσα ενημέρωσης και διαφημιστικές εταιρίες. Σήμερα, η υπηρεσία 

διαθέτει 572 video που παράγονται από τη GoPro, επιλεγμένους χρήστες και 

επαγγελματίες αθλητές από όλους τους κλάδους. Από το σύνολο των ανεβασμένων 

video, 8 είναι ανάλυσης 4Κ ενώ μερικά άλλα περιέχουν μόνο ήχο και soundtrack. 

Επίσης διαθέτει ένα πλήρες σύστημα αναζήτησης και tagging για την εύκολη εύρεση 

του περιεχομένου. Βέβαια είναι σημαντικό να γίνει ο απαραίτητος διαχωρισμός 

του GoPro Licensing από τα Youtube, Vimeo κλπ. μιας και το πρώτο απευθύνεται 

αποκλειστικά σε εταιρίες διαφήμισης και πρακτορεία. Για αυτό το λόγο υπάρχουν 

συγκεκριμένα κριτήρια για εκείνους που ανεβάζουν υλικό. Πιο αναλυτικά, απαιτείται 

αίτηση του ενδιαφερόμενου και ύστερα από έγκριση αυτός μπορεί να έχει πρόσβαση 

στα ανεβασμένα video ή να προσθέτει δικά του.

Τα video αποκτούν το κατάλληλο υδατογράφημα κατά τη διάρκεια του upload. Οι τιμές 

ξεκινούν από τα 1.000$ για εξάμηνη άδεια χρήσης. 

https://licensing.gopro.com

Instagram
Μπάρα αναζήτησης στην 
browser-based έκδοση

Πριν τρία χρόνια το Instagram 

έθεσε σε λειτουργία μια 

desktop έκδοση περιήγησης 

μέσω browser με περιορισμένες 

δυνατότητες. Αυτό το καλοκαίρι 

το δημοφιλές κοινωνικά δίκτυο 

αποφάσισε να αναβαθμίσει τον 

ιστότοπο του, φέρνοντας μια σειρά 

από νέες δυνατότητες αναζήτησης, 

που μέχρι πρότινος ήταν προνόμια 

μόνο του app. Αρχικά καθίσταται 

πλέον δυνατή η αναζήτηση 

hashtags, λογαριασμών χρηστών 

και τοποθεσιών. Επίσης η landing 

page εμφανίζει τις πιο δημοφιλείς 

φωτογραφίες για τις αντίστοιχες 

αναξητήσεις τοποθεσιών και 

hashtag. Μολονότι είναι φανερό 

πως το browser-based instagram 

δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα 

της εταιρίας και μια επόμενη 

πιθανή αναβάθμιση δεν είναι στα 

σχέδια της, οι νέες δυνατότητες 

αναζήτησης αναμένεται να γίνουν 

καλοδεχούμενες από τους 

χρήστες.
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Apple Watch 
Aσύρματο Live View 
για Olympus Air

Η Olympus Air A01 μπορεί 

πλέον να αξιοποιεί τη συσκευή 

Watch της Apple ως ασύρματο 

σύστημα live view, χάρη στο νέο app 

AirRecipe που δημιουργήθηκε από 

τον προγραμματιστή Haruhito Fuji 

στα πλαίσια του project OPC Hack 

& Make. Η εφαρμογή επιτρέπει τον 

απομακρυσμένο έλεγχο της κάμερας, 

αλλά μπορεί να προσαρμοστεί και 

στο πίσω μέρος ως αρθρωτή οθόνη 

αφής. Όταν το ArtRecipe τρέχει 

σε ένα iPhone, παρέχει διάφορες 

λειτουργίες για μια ποικιλία σκηνών, 

όπως Moon και Fireworks, για λήψεις 

one-touch. Επιπροσθέτως, πρόσφατα 

δημιουργήθηκε μία ακόμα συγγενική 

εφαρμογή, το ArtLiveView, το οποίο 

εκκινεί τη λειτουργία live view στο 

Watch με την ενεργοποίηση της Α01 

από το αντίστοιχο κουμπί της.

Heineken
Ελληνική δημιουργικότητα στην επόμενη παγκόσμια καμπάνια!

Με ταλέντο και έμπνευση γέμισε ο πολυχώρος του Orange Grove στις 21 Ιουλίου, 

όταν 23 νέοι δημιουργοί παρουσίασαν τον εαυτό τους και τη δουλειά τους σε 

ένα ενθουσιώδες κοινό από επαγγελματίες της διαφήμισης και της επικοινωνίας, αλλά, 

κυρίως, στους πέντε καταξιωμένους εκπροσώπους του χώρου που απαρτίζουν την 

κριτική επιτροπή του διαγωνισμού της Heineken, Heineken Talent Lab. 

Τελικό έπαθλο του διαγωνισμού: η συμμετοχή στην ομάδα νέων και ταλαντούχων 

δημιουργών από όλον τον κόσμο, που θα σχεδιάσουν την επόμενη διεθνή καμπάνια 

της μάρκας.  

O μεγάλος διαγωνισμός του Heineken Talent Lab ξεκίνησε το Μάιο, καλώντας 

νέους 18 έως 25 ετών που ασχολούνται με το design, τις γραφικές τέχνες, τη 

φωτογραφία και άλλους δημιουργικούς τομείς, να υποβάλουν το portfolio τους στην 

online πλατφόρμα που δημιουργήθηκε στο site της Heineken. Οι 8 φιναλίστ που 

αναδείχθηκαν στις 21 Ιουλίου θα διεκδικήσουν, στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, 

τα 2 εισιτήρια για το Άμστερνταμ και τη δημιουργία μιας καμπάνιας διεθνούς εμβέλειας 

που θα υποβληθεί στον διαγωνισμό Cannes Lions Festival 2016. 

Το Heineken Talent Lab αναπτύχθηκε με αφορμή την ανάδειξη της Heineken σε 

Creative Marketer of the Year στα Cannes Lions 2015. Η τελευταία εξάλλου οδήγησε 

πρόσφατα και μια σημαντική συμφωνία εξαγωγών, με βάση την οποία 160.000 

εκατόλιτρα Heineken από την Ελλάδα και τα εργοστάσια της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

στη χώρα θα εξάγονται στις αγορές της Κίνας και της Ιταλίας, ενισχύοντας έτσι ακόμα 

περισσότερο την δυναμική ανάπτυξη της μάρκας αλλά και τη στήριξη της εταιρίας στην 

Ελλάδα και την τοπική οικονομία. 

Παρακολουθήστε όλα τα νέα του Heineken Talent Lab στο: 

http://heineken-talent-lab-agegate.tumblr.com/ 
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Blank Wall Gallery
Συνεχίζεται ο διαγωνισμός Fine Art φωτογραφίας

Έχοντας ήδη λάβει εξαιρετικές φωτογραφικές δουλειές από συμμετέχοντες, 

η  Blank Wall Gallery συνεχίζει το διαγωνισμό Fine Art φωτογραφίας 

ανακοινώνοντας μεταξύ άλλων πως ένας από τους νικητές θα έχει την ευκαιρία να 

πραγματοποιήσει προσωπική έκθεση. Η γκαλερί θα αναλάβει όλη τη διαδικασία 

για το στήσιμο της έκθεσης ενώ ακόμη κι αν δε μπορούν να παρευρίσκονται 

οι φωτογράφοι που θα κερδίσουν, η έκθεση θα πραγματοποιηθεί κανονικά 

με την επιμέλεια της Blank Wall Gallery. Με θέμα τη Fine Art φωτογραφία 

οι συμμετέχοντες απλά καλούνται να αφήσουν το φακό τους ελεύθερο 

αποτυπώνοντας τις δικές τους μοναδικές φωτογραφικές εικόνες.  

Συμμετοχή: 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 

Λέσχη Φωτογραφίας 
Σύρου 
Ξεκίνησε η 12η ομαδική 
έκθεση φωτογραφίας

Τα μέλη της Λέσχης Φωτογραφίας 

Κινηματογράφου Σύρου 

παρουσιάζουν τα φωτογραφικά 

τους έργα σε μια έκθεση με θέμα 

«Άνθρωποι». Πρόκειται για τη 12η 

ομαδική φωτογραφική έκθεση της 

Λέσχης στο νησί της Σύρου η οποία 

θα συνοδεύεται και από παράλληλες 

εκδηλώσεις όπως η παρουσίαση 

του μυθιστορήματος «Μοιρολα3» 

του Βαγγέλη Ραπτόπουλου στις 

25 Ιουλίου  και η προβολή του 

ντοκιμαντέρ «Ηθοποιοί, ημερολόγιο 

σπουδής» στις 30 Ιουλίου. 

 

Διάρκεια έκθεσης: έως 2 Αυγούστου 

Διεύθυνση: παλαιό εργοστάσιο 

Κορνηλάκη, Γυάλινο κτίριο (απέναντι 

από το ΑΚΔΕ), Σύρος

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

καθημερινά 18.30 – 22.30

Πληροφορίες: Λέσχη Φωτογραφίας 

Κινηματογράφου Σύρου, 

http://www.lefs.gr 

ΙΡΙΣ
Φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στο Λαύριο 

Με θέμα το «Λαύριο», φωτογράφοι μέλη της Ένωσης Εικαστικών Καλλιτεχνών Λαυρεωτικής 

«ΙΡΙΣ» δίνουν τη δική τους οπτική για την ιστορική πόλη. Με ελευθερία στο θέμα οι 

επισκέπτες του χώρου του Χυτηρίου θα έχουν την ευκιαρία να δουν έγχρωμα αλλά και 

ασπρόμαυρα έργα σε μια έκθεση έως τις 26 Ιουλίου. 

Εγκαίνια: Τετάρτη 22 Ιουλίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 26 Ιουλίου

Διεύθυνση: Χυτήριο, Λαύριο 

Πληροφορίες: Ένωση Εικαστικών Καλλιτεχνών Λαυρεωτικής «ΙΡΙΣ»,

https://www.facebook.com/iris.en.eik
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“Εμπειρία 
Μισόφωτη»
 Τα μεταλλεία της Σερίφου 
μέσα από το φακό του Γιάννη 
Τυροβολά

Σε αλληλεπίδραση με ποιήματα 

του βραβευμένου ποιητή Κώστα 

Υφαντή, ο φωτογράφος Γιάννης 

Τυροβολάς αποτυπώνει με το δικό 

του προσωπικό τρόπο τα μεταλλεία 

της Σερίφου σε Κουταλά και Μ. 

Λιβάδι. Λειτουργώντας από το 

δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έως το 

πρώτο μισό του 20ου, τα μεταλλεία 

αποτέλεσαν το χώρο σημαντικών 

κοινωνικοπολιτικών γεγονότων 

με αποκορύφωμα την αιματηρή 

απεργία του Αυγούστου 1916 υπό 

τον Κ. Σπέρα. Μέσα από το διάλογο 

των δύο δημιουργών, ποίηση και 

φωτογραφία συνθέτουν μια εμπειρία, 

ματιά στα μεταλλεία και στο παιχνίδι 

του φωτός στις χαραμάδες της γης. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 13 

Σεπτεμβρίου (Λιβάδι, Σέριφος)

31 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου 

(Βόλος)

Διεύθυνση: Άνεμος Café, Λιβάδι, 

Σέριφος

Χώρος Μελισσοκέρι και Δημιουργία, 

Κροκίου 29, Παλαιά, Βόλος

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

καθημερινά από 9.00 (Λιβάδι, 

Σέριφος)

καθημερινά από 10.00 (Βόλος)

Hansueli Trachsel -
Μανόλης Τσαντάκης 

Φωτογραφική έκθεση στο Τεχνοχώρο Σητείας

Μια έκθεση με φωτογραφικά έργα του Hansueli Trachsel και του Μανόλη 

Τσαντάκη πραγματοποιείται στον Τεχνοχώρο του Δήμου Σητείας. Οι επισκέπτες 

της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να δουν δυο διαφορετικές θεματικές ενότητες, από 

το ασπρόμαυρο του Hansueli Trachsel σε λαογραφικά θέματα και πορτραίτα μέχρι 

τις «γυμνές παρουσίες» μπροστά στον καμβά της φύσης του Μανόλη Τσαντάκη. Με 

τα έργα να αποτελούν ερέθισμα για ταξίδι σε συναισθήματα, τόπους και μνήμες. η 

έκθεση θα διαρκέσει έως τις 7 Αυγούστου 2015. 

Εγκαίνια: Σάββατο 1 Αυγούστου, 20.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 7 Αυγούστου 2015

Διεύθυνση: Τεχνοχώρος Δήμου Σητείας, τέρμα οδού Φουνταλίδου, Σητεία, Κρήτη

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά & Σαββατοκύριακο, 10.00–13.00 και 

19.00–22.00
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Αργοσαρωνικό!
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Στα πλαίσια του προγράμματος
«Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus επιστρέφει στις ακτές του Αργοσαρωνικού» 
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«1095 Art Days | ArtWall» 
Επετειακή έκθεση για τα τρία χρόνια του ArtWall

Συμπληρώνοντας φέτος τρία χρόνια ύπαρξης στο χώρο της τέχνης, το ArtWall 

πραγματοποιεί επετειακή έκθεση υπό τον τίτλο “1095 Art Days”. Με στόχο να 

θυμίσει τις εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από την αρχή της δημιουργίας του 

αλλά και για να δώσει το έναυσμα για την παρουσίαση νέας δουλειάς, στην έκθεση 

παρουσιάζονται έργα διάφορων μορφών τέχνης από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.  

Εγκαίνια: Παρασκευή 24 Ιουλίου, 20.00

Διάρκεια: έως 8 Σεπτεμβρίου 2015

Διεύθυνση: ArtWall Project Space, Σοφοκλέους 26, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη Παρασκευή 16.00 - 21.00

Σάββατο 12.00 - 16.00

Πληροφορίες: ArtWall Project Space, artwallprojectspace@gmail.com 

https://theartwall.wordpress.com 

ΦΕΜ
 Έκθεση με πρωτότυπες 
φωτογραφίες του Henri Cartier 
- Bresson 

Μια έκθεση αφιερωμένη στο 

μεγάλο φωτογράφο Henri 

Cartier - Bresson παρουσιάζεται από τη 

Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης. Με 

τα φωτογραφικά έργα να φέρουν στο 

πίσω μέρος την ιδιόχειρη υπογραφή 

του φωτογράφου, πολλές από τις 

φωτογραφίες παρουσιάζονται για 

πρώτη φορά. Η σειρά αποτελείται από 

39 μεγάλα φωτογραφικά έργα και 

από 15 μικρότερα. Μέρος του υλικού 

της έκθεσης αφορά την Ελλάδα με 

το Bresson να αποτυπώνει κυρίως 

σκηνές υπαίθρου από αρχαιολογικούς 

χώρους της Ελλάδας αλλά και σκηνές 

από νυχτερινό μαγαζί με μπουζούκια 

και ζεϊμπέκικο. 

Εγκαίνια: Σάββατο 1 Αυγούστου, 

20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Αυγούστου 

Διεύθυνση: Φωτογραφική Εταιρεία 

Μυτιλήνης, 3η πάροδος Μικράς Ασίας, 

Κάτω Κάστρο, Μυτιλήνη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

καθημερινά (εκτός Κυριακής), 19.00 

- 21.00

Πληροφορίες: Φωτογραφική Εταιρεία 

Μυτιλήνης, Τηλ. 2251041555, photo@

fem.gr, www.fem.gr 
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http://www.myalbums.gr/2015.pdf
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«Τοπίων Περιήγησις» 
Έκθεση του Δημήτρη Αγαθοκλή

Με σταθμούς την Ελλάδα, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Κούβα, ο φωτογράφος Δημήτρης 

Αγαθοκλής προσκαλεί τους επισκέπτες της έκθεσης σε μια περιήγηση. Με τοπία όπου 

το ανθρώπινο στοιχείο άλλοτε κυριαρχεί, άλλοτε υπονοείται και άλλοτε απουσιάζει, ο φακός 

συνδέει σε άσπρο και μαύρο 

ανθρώπινες σχέσεις, φύση, 

πόλη και δρόμους. Ο τόπος 

και ο χρόνος συμφιλιώνονται 

στις δύο διαστάσεις με το φακό 

του φωτογράφου να προτείνει 

μια άλλη οπτική. Η έκθεση 

παρουσιάζεται στο χώρο του 

καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού 

Μουσείου στα πλαίσια της 

πρωτοβουλίας του μουσείου να 

παρουσιάζει εκθέσεις σύγχρονης 

τέχνης δίνοντας έτσι βήμα 

διαλόγου σε καλλιτέχνες και 

εικαστικές ομάδες. 

Εγκαίνια: Τετάρτη 29 Ιουλίου, 

18.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 

Σεπτεμβρίου 

Διεύθυνση: Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα

Πληροφορίες: Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο, Τηλ. 

2132144891, 2132144837, 

http://www.namuseum.gr 

mailto:alfastyle@ath.forthnet.gr
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών τεσσάρων, πέντε, έξι ή και των επτά εκδόσεων:

Η τιμή τα περιλαμβάνει όλα: Το κόστος αγοράς, το κόστος αποστολής & αντικαταβολής με courier (ACS)

Τηλ: 210 8541400 - info@photo.gr

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: 4 αλκαλικές 
μπαταρίες ΑΑ Varta

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο "100 
Χρόνια Φωτογραφία".

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ

.

9,90€ 23€ 31€ 36,5€ 42€ 47€18€

KTX_7MONOTHEMATIKA_8sel Business 58.indd   8 14/7/2015   4:54:26 μμ

http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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WWW.PHOTOFESTIVAL.GR

Το Athens Photo Festival 2015 συνεχίζεται στο 
Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο Οδού Πειραιώς) και 
θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Mε 
νέες ιδέες και προσανατολισμό στη σύγχρονη 
φωτογραφία, το κεντρικό πρόγραμμα του 
φεστιβάλ παρουσιάζει το έργο 76 καταξιωμένων 
και ανερχόμενων καλλιτεχνών από 37 χώρες και 
διαρθρώνεται μέσα από αυτοτελείς ενότητες, 
διασταυρώνοντας φωτογραφικά έργα, βίντεο, 
αρχειακό υλικό και φωτογραφικές εκδόσεις.

Μουσείο Μπενάκη Κτήριο Οδού Πειραιώς
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 118 54 Aθήνα

Πέμπτη & Κυριακή 10:00-18:00,
Παρασκευή & Σάββατο 10:00-22:00

ATHENS PHOTO FESTIVAL 2015
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Niina Vatanen

Mουσείο Μπενάκη | έως τις 31 Ιουλίου, 2015

www.photofestival.gr
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Reframe Memory 
76 Καλλιτέχνες από 37 Χώρες

Mουσείο Μπενάκη | έως τις 31 Ιουλίου, 2015

Με σημείο εκκίνησης την τρέχουσα πολιτική και 
κοινωνική συγκυρία στην Ευρώπη, το κεντρικό 
πρόγραμμα του Athens Photo Festival 2015 
με τίτλο Reframe Memory (αναμορφοποίηση 
μνήμης), αποπειράται μια κριτική θεώρηση του 
παρελθόντος όπως σχετίζεται με το παρόν, ή 
και το διαμορφώνει, αναδεικνύοντας ένα ευρύ 
φάσμα σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών 
που πριμοδοτούν νέες συνυφάνσεις του 
εικονιστικού και του νοηματικού και οδηγούν σε 
δυναμικές μορφοποιήσεις και πλαισιώσεις του 
παρελθόντος. 
 

Γενική Επιμέλεια: Μανόλης Μωρεσόπουλος 

Adi Nes (IL), Andreas Olesen (DK), Christian  
Patterson (US), Christina de Middel (ES), Daesung 
Lee (KR), Danila Tkachenko (RU), David Favrod (CH), 
Dima Gavrysh (US), Gidon Levin (IL), Harry Griffin & 
Eva O’Leary (US), Helge Skodvin (NO), Huang  
Qingjun (CN), Jiehao Su (CN), Katrin Koenning 
(DE), Ksenia Yurkova (RU), Λίζη Καλλιγά (GR), Mark 
Wilson (UK), Martina Cleary (IE), Michal Solarski, 
Tomasz Liboska (PL), Naomi Harris (US), Niina 
Vatanen, Hertta Kiiski (FI), Περικλής Αλκίδης (GR), 
Peter Puklus (HU), Rahul Tarukder (BD), Simon 
Menner (DE), Simona Ghizzoni (IT), Stephanie  
Roland (BE), Viktor Koen (GR/US), Γιάννης 
Θεοδωρόπουλος (GR), Laia Abril (ES), Andrea 
Botto (IT), Justin Maxon (US)

Dima Gavrysh Simon Menner Adi Nes Marc Wilson

www.photofestival.gr
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Το Athens Photo Festival εντάσσεται στο δίκτυο 
του Ευρωπαϊκού Μήνα Φωτογραφίας (European 
Month of Photography) και παρουσιάζει στην 
Αθήνα το νέο του εκθεσιακό project Memory Lab. 
Η έκθεση αυτή διερευνά το ρόλο της σύγχρονης 
φωτογραφίας στην αποτύπωση και αναδόμηση 
του ιστορικού παρελθόντος, με βασικές αναφορές 
στις ευρωπαϊκές εμπειρίες των πολέμων, της κλι-
μάκωσης της βίας και του ολοκληρωτισμού που 
στιγμάτισαν την ιστορία του περασμένου αιώνα. 

Η έκθεση ενσωματώνει μια σειρά σύγχρονων 
έργων και δυναμικών προσεγγίσεων που απο-
δεσμεύονται από τα στενά όρια της ρεαλιστικής 
αποτύπωσης και συμπλέκονται με τη μυθοπλασία 
και τους μηχανισμούς της αναπαράστασης.

David Birkin (UK), Πέτρος Ευσταθιάδης (GR),  
Attila Floszmann (HU), Marko Lipus (AT),  
Andreas Muehe (DE), Henning Rogge (DE),  
Aura Rosenberg (US), Vee Speers (AU)

Andreas Mühe David Birkin Henning Rogge Πέτρος Ευσταθιάδης

Memory Lab 
Photography Challenges History

Mουσείο Μπενάκη | έως τις 31 Ιουλίου, 2015

www.photofestival.gr
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Hassan Abdelghani (HR), Ana Adamovic (RS),  
Jelena Blagovi (HR), Pavel Braila (MD), Michele 
Bressan (RO), Iosif Kiraly (RO), Marianna 
Christofides (CY/DE), Πάνος Κοκκινιάς (GR), 
Milomir Kovacevic (BA/FR), Nikola Mihov (BG/FR), 
Erhan Muratoglu (TR), Nikola Radi (RS),  
Stefan-Constantin Sava (RO), Stefana Savic (RS), 
Sasho Stanojkovikj (MK), Predrag Terzic (RS), 
Ανδρέας Τσονίδης (GR), Peter Tzanev (BG),  
Zaneta Vangeli (MK), Sandra Vitaljic (HR), 
Βαγγέλης Βλάχος (GR), Fani Zguro (AL), Vana 
Kostayola, Kωστής Σταφυλάκης (CH/GR)

Η έκθεση Recorded Memories – Europe. Southeast 
παρουσιάζει τα έργα είκοσι τριών 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. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης αυτής 
είναι μια πολύ ξεχωριστή συλλογή έργων 
(φωτογραφίες, βίντεο και εγκαταστάσεις), που  
φέρνουν τον θεατή αντιμέτωπο με διαφορετικές 
απόψεις, προσεγγίσεις και εκτιμήσεις. 

Peter Tzanev Jelena BlagovićNikola MihovΒαγγέλης Βλάχος

Recorded Memories 
Europe. South East.

Mουσείο Μπενάκη | έως τις 31 Ιουλίου, 2015

Μία έκθεση των Ινστιτούτων Goethe της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε συνεργασία με το  
Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας και το Μουσείο Φωτογραφίας του Braunschweig
Επιμέλεια: Constanze Wicke, Συνεπιμελήτρια στην Αθήνα: Ξένια Καλπακτσόγλου

www.photofestival.gr
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Στο πλαίσιο του κεντρικού προγράμματος του  
Athens Photo Festival 2015 παρουσιάζεται έως  
την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη,  
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μία ξεχωριστή 
έκθεση αφιερωμένη στο φωτογραφικό βιβλίο.
Πρόκειται για μια προσπάθεια να αναδειχθεί 
μια λιγότερο γνωστή πτυχή της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας στη χώρα μας, που καθιστά το  
βιβλίο ένα αυτοτελές έργο, παρουσιάζοντας  
βιβλία από καλλιτέχνες (self published) και διεθνείς 
εκδοτικούς οίκους, εκδόσεις περιορισμένου 

αριθμού αντιτύπων, καταλόγους, zines και  
DIY έντυπα σε σχέση με τη φωτογραφία. 
Η έκθεση αυτή προτείνει στους φίλους της 
φωτογραφίας, του βιβλίου και της σύγχρονης 
δημιουργίας γενικότερα μια «άλλη» εμπειρία 
ανάγνωσης, όπου έχουν την ευκαιρία να γνωρί-
σουν περισσότερα από 370 επιλεγμένα βιβλία 
από όλο τον κόσμο, τα οποία αντανακλούν 
ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων καλλιτεχνικών 
αναζητήσεων καθώς και τάσεων στο χώρο του 
βιβλίου, σε αισθητικό και τεχνικό επίπεδο.

The Photobook Exhibition
Mουσείο Μπενάκη | έως τις 31 Ιουλίου, 2015

www.photofestival.gr
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Η έκθεση Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι από το 1987 
συμβάλλει εποικοδομητικά στην προσπάθεια 
των νέων καλλιτεχνών για πρόσβαση στον 
εικαστικό χώρο και να αναδείξει την τρέχουσα 
φωτογραφική παραγωγή των νέων Ελλήνων 
δημιουργών. Απόδειξη του σημαντικού ρόλου  
που διαδραματίζει ο θεσμός στα φωτογραφικά 
δρώμενα του τόπου, είναι ότι μεγάλος αριθμός  
φωτογράφων που σήμερα είναι αναγνωρισμένοι  
και καταξιωμένοι στο χώρο, πρωτοπαρουσιάστηκαν 
μέσα από την έκθεση αυτή. Οι φωτογραφικές  

εργασίες που παρουσιάζονται επιλέχτηκαν μέσα από  
ένα σύνολο 760 προτάσεων. Ετερόκλητα στοιχεία  
και πολλαπλές προσεγγίσεις διασταυρώνονται, 
αντανακλώντας τη «δροσιά» της νέας οπτικής.
 
Aιμιλία Βρότσου, Αιμιλία Γάκη, Λίλη Ζουμπούλη, 
Αθανάσιος Καρατζάς, Κωνσταντίνος Καρτελιάς, 
Αντώνης Λέκκος, Γεωργία Μαραγκοπούλου, 
Ηλιάνα Μεϊντάνη, Έλενα Νασσάτι, Κατερίνα  
Πετρούτσου, Μαρίλια Φωτοπούλου Daimon 
Xanthopoulos, Anisa Xhomaqi

Μαρίλια Φωτοπούλου Λίλη Ζουμπούλη Daimon Xanthopoulos Aιμιλία Βρότσου

Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι 2015
Mουσείο Μπενάκη | έως τις 31 Ιουλίου, 2015

www.photofestival.gr
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Kυκλοφορεί στα περίπτερα
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http://www.photo.gr/shop/themedmags/monothematiko-tefchos-no-7-macro-fotografia/
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

��o ������o �	�	
������ ����o�
�	� ��������	� 

No 8
‘’
�������� 

���������	� ��������	��‘’

�������	�
� �� ��������� 

��������	�� ���

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston-m2/
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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