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Editorial

Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗ...


HOTEL CAPSIS

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 18
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015
11:00 έως 20:00 και τις δύο ημέρες

Μίνι εμπορική έκθεση, σεμινάρια, διαλέξεις, εκθέσεις φωτογραφίας
Στο Ηotel Capsis το Σ/Κ 12 & 13/12, δυναμικά και αισιόδοξα, όπως δέκα χρόνια πριν!



Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ με αφετηρία
τη Θεσσαλονίκη εγκαινιάζει σειρά
φωτογραφικών εκδηλώσεων
ανά την Ελλάδα το αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα.
Την απόφασή μας για εξωστρέφεια,
για κινητοποίηση και για δυναμική
επικοινωνία που πρέπει να επιδείξει
ο κλάδος και μάλιστα τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή, την διατυπώσαμε
ξεκάθαρα μεταξύ πολλών άλλων,
στους εκπροσώπους συνδιακλιστικών
οργανώσεων του φωτογραφικού
κλάδου στη συνδιάσκεψη της 12/10
(Δείτε προηγούμενη έκδοση P.W. No 301).

Σ

Και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι
η ακινησία και η απαισιοδοξία
ως επιχειρηματική στάση είναι
η χειρότερη επιλογή για τη
περίοδο που διανύουμε.

• Εκθέσεις φωτογραφίας διαφόρων ομάδων, σωματείων και φωτογραφικών Συλλόγων της
Θεσσαλονίκης και πολλά άλλα.
Χορηγός επικοινωνίας θα είναι όπως πάντα ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ.
Οργανωθείτε λοιπόν από τώρα για να μην χάσετε το πλούσιο, φωτογραφικό διήμερο στη
Χριστουγεννιάτικη Θεσσαλονίκη, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2015!
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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ε όσους μας ρωτάνε τι το ιδιαίτερο σκοπεύουμε να κάνουμε στη Θεσσαλονίκη τους
απαντάμε πολύ απλά: Μια μικρή PHOTOVISION! Θυμίζω σε όσους δεν το γνωρίζουν
ή το έχουν ξεχάσει, ότι η πρώτη μας παρουσία με αντίστοιχη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη
χρονολογείται από το 2005. Είχε πραγματοποιηθεί το Σ/Κ 22 & 23 Οκτωβρίου 2005, στο ίδιο
ακριβώς ξενοδοχείο με μεγάλη επιτυχία - γεγονός που μπορούν να βεβαιώσουν όλοι οι τότε
συμμετέχοντες ή όσοι τέλος πάντων έχουν επιβιώσει της κρίσης μέχρι σήμερα...
Συνοπτικά το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

• Μίνι εμπορική έκθεση με φωτογραφικές μηχανές και άλλα προϊόντα των
γνωστότερων φωτογραφικών εργοστασίων και επιχειρήσεων του κλάδου. (Τα περίπτερα θα
καταλαμβάνουν τους ισόγειους χώρους του ξενοδοχείου).
• Πολλά σεμινάρια για επαγγελματίες και ερασιτέχνες. (Μία πρώτη γεύση θα πάρετε
στην επόμενη έκδοση του PHOTOBUSINESS WEEKLY).
• Ανοιχτές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που θα καταπιάνονται με απλά αλλά και πιο
σύνθετα ζητήματα του επαγγελματία φωτογράφου και βιντεολήπτη όπως π.χ. τι προβλέπει η
νομοθεσία για την φωτογράφιση σε δημόσιους χώρους, τον ανταγωνισμό στο διαδίκτυο κ.α.
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Kυκλοφορεί στα περίπτερα
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H ...ομορφότερη ημέρα τις ζωής μου!
Απίστευτη συλλογή από αναπάντεχα συμβάντα σε γάμους...

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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: Γωγώ Παπαϊωάννου

www.photo.gr

&.4&%: 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
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I AM A NIKON DSLR. Άφησε τη φαντασία
σου ελεύθερη και δες τι μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι
το σκεπτικό της Isabelle και τoυ Alexis όταν φωτογραφίζουν τα πολύχρωμα σύννεφα καπνού με τις Nikon μηχανές τους.
Το αποτέλεσμα είναι καθηλωτικό. Δοκίμασέ το κι εσύ και ανακάλυψε πώς η έμπνευση μπορεί να κάνει τις φωτογραφίες σου να ξεχωρίζουν. Η μεγάλη ποικιλία φακών NIKKOR σού δίνει τη δημιουργική ελευθερία που χρειάζεσαι. Απαθανάτισε το όραμά σου με απόλυτη ακρίβεια χάρη στη θρυλική απόδοση του συστήματος αυτόματης εστίασης της Nikon. Ακόμη και σε υψηλά ISO θα έχεις υπέροχα αποτελέσματα που θα μπορείς να τα μοιραστείς στη στιγμή με
το ενσωματωμένο Wi-Fi. Ποια είναι η λήψη των ονείρων σου; Βγες
έξω και κατάγραψέ την με τη Nikon.

Φωτ.: © Isabelle & Alexis

I AM THE PERFECT SHOT

Επισκεφθείτε το nikon.gr/iamdifferent

Nikon D-SLR_21x28.indd 1
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Celebrities εναντίον Photoshop
Διάσημες ηθοποιοί και τραγουδίστριες λένε όχι στο retouch
Η διάσημη ηθοποιός Kate Winslet σε πρόσφατη συνέντευξη της στο τηλεοπτικό δίκτυο E!
αποκάλυψε ότι στο πρόσφατο συμβόλαιο της με το μεγαθήριο της L’Oreal για τη συμμετοχή
σε διαφημίσεις των προϊόντων της Lancome (την εταιρεία καλλυντικών που ανήκει στον
όμιλο της L’Oreal) συμπεριέλαβε όρο που θα απαγορεύει το retouch στις φωτογραφίες της.

Η

βραβευμένη με Oscar ηθοποιός έχει πάρει θέση δημοσίως αρκετές φορές κατά των μηρεαλιστικών προτύπων γυναικείας ομορφιάς που προάγει το Hollywood, η διαφήμιση
και η βιομηχανία ομορφιάς. Στη συνέντευξη της δήλωσε για την απόφαση της «είμαστε όλες
υπεύθυνες για να ενδυναμώσουμε τις νέες γυναίκες, γι’αυτό είναι τόσο σημαντικό για μένα».
Το 2003 η Kate Winslet παραπονέθηκε δημοσίως ότι το περιοδικό GQ μείωσε κατά ένα τρίτο
το μέγεθος των ποδιών της ενώ το 2013 η Vogue αλλοίωσε τόσο πολύ το πρόσωπο της που η
ηθοποιός είναι σχεδόν μη-αναγνωρίσιμη.
H Kate Winslet δεν είναι η μόνη που έχει διαμαρτυρηθεί εναντίον του υπερβολικού retouch.
Πρόσφατα η 19χρονη τραγουδίστρια Zendaya πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο
Instagram το “πριν και μετά” μιας φωτογράφησης που μόλις είχε κυκλοφορήσει και στην οποία
ο ρετουσέρ είχε αποφασίσει ότι οι γοφοί και το στέρνο της ήταν πολύ μεγάλα! Η τραγουδίστρια
ανάγκασε το περιοδικό να αποσύρουν τα τεύχη και να δημοσιεύσουν τις πραγματικές εικόνες.
Η ηθοποιός Keira Knightley το 2014 πόζαρε γυμνή στο περιοδικό Interview για να δείξει το
πραγματικό της σώμα και όχι αυτό που δημιουργούσαν στο Photoshop τα διάφορα περιοδικά,
μεγαλώνοντας το στήθος και προσθέτοντας της καμπύλες που δεν υπήρχαν.
Στο Twitter μετέφερε τη διαμαρτυρία της η τραγουδίστρια Lorde ποστάροντας αρετουσάριστες
φωτογραφίες από συναυλία της, αφού πρώτα είχαν κατακλυστεί τα μέσα με επεξεργασμένες
φωτογραφίες της που έκρυβαν τις “ατέλειες” της. Η λίστα των γυναικών που προσπαθούν
να πάρουν θέση εναντίον της επίπλαστης τελειότητας και των δυσβάσταχτων και άπιαστων
προτύπων στα οποία υποβάλλονται τα νέα κορίτσια μεγαλώνει διαρκώς και περιλαμβάνει
ηχηρά ονόματα όπως αυτά της Lady Gaga, της Beyonce, της Gisele, η Monica Belucci κ.α.

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ



 302 •    26 OKT

 

2015

 5

ON LINE 



  O IMAGING - E  

 302 •    26 OKT

 

2015

 6

ON LINE 

  O IMAGING - E  

Τα Artist in Residence Programs αποτελούν
μέρος του διεθνούς καλλιτεχνικού
προσκηνίου εδώ και περίπου έναν αιώνα.
Μερικά από τα πιο φημισμένα ξενοδοχεία
του κόσμου, όπως το The Savoy στο Λονδίνο,
το The Pfister Hotel στο Μιλγουόκι και το
The Swatch Art Peace Hotel στη Σανγκάη,
έχουν φιλοξενήσει αντίστοιχα προγράμματα.
Σκοπός τους είναι να ενισχύσουν τη
δημιουργικότητα των καλλιτεχνών,
προσφέροντάς τους τον απαραίτητο χρόνο
και τον κατάλληλο χώρο για να εμπνευστούν,
να εξερευνήσουν νέες προοπτικές, να
γνωρίσουν καινούριους ανθρώπους
και να φιλοξενηθούν σε προβεβλημένα
εντυπωσιακά ξενοδοχεία, συνδυάζοντας
εργασία και στιγμές χαλάρωσης.
Με το πέρας του προγράμματος, οι
φωτογραφίες των καλλιτεχνών θα
συγκεντρωθούν σ’έναν πολυτελή τόμο, που
θα είναι διαθέσιμος στα μέσα Δεκεμβρίου
2015 ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί
έκθεση των επιλεγμένων φωτογραφιών.
Οι φωτογράφοι που συμμετείχαν στο 2ο

Δεκατρείς φωτογράφοι σε ένα ξενοδοχείο
Σε ένα πρωτότυπο project
Tο βραβευμένο με το «International 5 Stars Diamond Award», ξενοδοχείο Eagles
Palace Ηοtel της Χαλκιδικής, μέλος των Small Luxury Hotels, μετά το 1st Artists
in Residence Program (Literature Edition), υποδέχθηκε αυτή τη φορά δεκατρείς
διακεκριμένους φωτογράφους – εικαστικούς από την 1 έως 7 Οκτωβρίου, στο 2o
Artists in Residence Program (Photography Edition).

Ο

ι καταξιωμένοι φωτογράφοι – εικαστικοί φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχείο,
συμμετείχαν σε ιδιωτικές περιηγήσεις με σκάφος και θαύμασαν την απαράμιλλη
ομορφιά της χερσονήσου του Άθω.
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Artists in Residence Program by Eagles Palace
ήταν οι: Δημήτρης Τσουμπλέκας (επιμέλεια),
Χρυσούλα Βούλγαρη, Χριστίνα Δημητριάδη,
Ingo Dunnebier, Αλέξανδρος Ιωαννίδης,
Φωτεινή Καριωτάκη, Πάνος Κοκκινιάς, Λία
Ναλμπαντίδου, Χρύσα Νικολέρη, Καμίλο
Νόλλας, Ιωάννα Ρουφοπούλου, Μαρίνος
Τσαγκαράκης και Ζωή Χατζηγιαννάκη.
Ένας από αυτούς, ο Καμίλο Νόλλας καταθέτει
την εμπειρία του.
“Μαζευτήκαμε σε ένα πολύ όμορφο
και φιλόξενο ξενοδοχείο δεκατρείς
φωτογράφοι. Μέσα στις υποχρεώσεις μας
ήταν να παραδώσουμε φωτογραφίες που
παράγαμε κατά τη διάρκεια παραμονής 1
με 7 Οκτωβρίου. Αυτό το χρονικό διάστημα
είναι σχετικά μικρό για να μπορέσει να
ολοκληρωθεί ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα.
Συνήθως χρειάζονται μήνες ή και χρόνια.
Υπό αυτήν την “πίεση” επέλεξα να κάνω
κάτι χιουμοριστικό. Να φωτογραφήσω
τους συναδέλφους μου ως εργαζόμενους
του ξενοδοχείου.. Άλλος κηπουρός,
άλλος γκρουμ, άλλος μάγειρας κοκ. Όλοι
τους δέχτηκαν με ευχάριστη διάθεση να
υποδυθούν το ρόλο που τους διανεμήθηκε
και υπό τις σκηνοθετικές μου οδηγίες να
βρεθούν για πρώτη φορά οι ίδιοι, μπροστά
από το φακό. Ενώ λόγω του καλού κλίματος
η δημιουργική διαδίκασία ήταν από κοινού
καθώς κι εκείνοι ως καλλιτέχνες, πρότειναν
ιδέες που αναλόγως προσαρμόστηκαν στη
κεντρική.”
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Σε μια συγκυρία που η επαγγελματική
φωτογραφία, όχι μόνο στη
δοκιμαζόμενη Ελλάδα αλλά και
διεθνώς βάλλεται και περιορίζεται,
καινούργια προβλήματα ανακύπτουν.
Πέρα από τις ειδήσεις για αστυνομική
βία κατά φωτορεπόρτερ, για περιορισμό
του δικαιώματος φωτογράφησης σε
δημόσιους χώρους, για βιαιοπραγίες
κλπ. έχουμε και “διοικητικές” κυρώσεις
σε φωτογράφους που ασκούν τη
δραστηριότητά τους έξω από τα εθνικά
τους σύνορα.
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ναφερόμαστε στον τομέα του destination photography. Δηλ. όλοι αυτοί που
ακολουθούν ένα ζευγάρι στο γάμο που γίνεται σε μια χώρα του εξωτερικού ή
αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν μια επαγγελματική φωτογράφηση ή ένα workshop
“εκτός έδρας”. Η είδηση ήλθε μερικές εβδομάδες πριν από τη μακρινή Ινδονησία. Όπως
μετέδωσε λοιπόν το ειδησεογραφικό πρακτορείο Jakarta Post ένδεκα αμερικανοί και
τέσσερις καναδοί πολίτες συνελήφθησαν στο εξωτικό Bali με την κατηγορίας της άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς ειδική άδεια, κάτι που απαγορεύεται από τους
νόμους της μακρινής χώρας. Μάλιστα η αστυνομία της χώρας είχε συστήσει ειδική ομάδα
...παρακολούθησης που ανακάλυψε την παράνομη δραστηριότητα. Και πως όχι αφού ήταν
ολόκληρο τημ με μοντέλα, μακιγιέρ και κομμωτές, φροντιστές κλπ. Το Paradise Challenge
όπως λεγόταν η αποστολή είχε διαφημιστεί πολύ στο facebook, το οποίο όμως ελέγχει
και η πολύ δραστήρια ινδονησιακή αστυνομία. Όλη η ομάδα απελάθηκε προς τις χώρες
καταγωγής.

2015

 9

ON LINE 

  O IMAGING - E  

Προκειμένου να αποσαφηνίσουμε
την κατάσταση απευθύναμε τα
παρακάτω ερωτήματα σε αρμόδιους
και συγκεκριμένα στον Οργανισμό
Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκ μέρους
του οπoίου απήντησε
η επιστημονική συνεργάτις
κ.Ευαγγελία Βαγενά,
στην Πανελλήνια Ομοσπονδία
Φωτογράφων που εκπροσώπησε
ο πρόεδρος κ.Σπύρος
Διαμαντόπουλος και τον πρόεδρο
της Ένωσης Φωτογράφων και
Βιντεογράφων Γάμου Ελλάδας
κ.Χρήστο Κοντσαλούδη.

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΘΕΣΑΜΕ

Όπως είναι φανερό η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ακόμη και προσωρινής,
σε τρίτη χώρα ενέχει ρίσκο. Βέβαια για τους κατοίκους Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κοινοτικός
χώρος είναι ελεύθερος. Αν όμως ισχύουν περιορισμοί για τους ίδιους τους πολίτες μιας
κοινοτικής χώρας
το ίδιο ισχύει και για τους άλλους Ευρωπαίους κοινοτικούς.
Π.χ. χωρίς άδεια δεν επιτρέπεται κινηματογραφικό γύρισμα σε εξωτερικούς χώρους σε
πολλές χώρες μέλη, οπότε η δυνατότητα βιντεοσκόπησης είναι … αμφίβολη. Επίσης σε
αρκετές χώρες ισχύουν κανονισμοί για τα drones.
Σε τρίτες -εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης- χώρες τα πράγματα μοιάζουν δύσκολα. Ο
φωτογράφος γάμου που ακολουθεί το ζευγάρι π.χ. στις ΗΠΑ είναι δυνατόν να
κατηγορηθεί για χωρίς άδεια εξάσκηση επαγγέλματος ενώ απαγορεύεται πλήρως από
τους κανόνες της παρεχόμενης για απλούς επισκέπτες visa η άσκηση οποιασδήποτε
επαγγελματικής δραστηριότητας. Έτσι στις φιλικές προς τους φωτογράφους ΗΠΑ,
αρκετοί επαγγελματίες που έχουν σκοπό να εκμεταλλευτούν το υλικό τους π.χ. τοπίο,
δηλώνουν ερασιτέχνες για να μη «μπλέξουν». Όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί εύκολα να
επιτευχθεί στην κάλυψη γάμου, ειδικά αν ο φωτογράφος έχει πληθώρα εξοπλισμού,
έχει επαγγελματικό site ανεβασμένο κλπ. Στη διαδικασία visa δηλ. αν to immigration σε
θεωρήσει professional θα ζητήσει ένα σωρό χαρτιά και ίσως απογορεύσει και την είσοδο
στη χώρα. Συμβουλεύουμε λοιπόν όσους φωτογράφους γάμου που αναλαμβάνουν
project destination photography να εξετάζουν προσεκτικά τις παραμέτρους της
νομιμότητας για χώρες έξω από την ΕΕ και να είναι διπλά προσεκτικοί.
Με αφορμή το πρόβλημα που παραθέτουμε, υπάρχουν και άλλες παρενέργειες που
εκτείνονται πέραν του κλάδου των φωτογράφων γάμου. Τι γίνεται με τους φωτογράφους
που ταξιδεύουν για λήψεις μόδας, πορτραίτου, κάλυψης μιας ιδιωτικής εκδήλωσης
π.χ. ενός πάρτι κλπ. Επίσης πληθαίνουν οι αντίστροφες περιπτώσεις δηλ. φωτογράφοι
προερχόμενοι από τρίτες χώρες ασκούν παρόμοια δραστηριότητα εντός ΕΕ. Για
παράδειγμα έχει παρατηρηθεί ότι κινέζοι φωτογράφοι είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη
...Σαντορίνη προκειμένουν να εξυπηρετούν τους πάρα πολλούς γάμους κινέζων στο
αιγαιοπελαγίτικο νησί - το οποίο, σημειωτέον, έχει γίνει το απόλυτο χιτ στη μακρινή Κίνα.
Άλλη μια πλευρά του προβλήματος είναι ότι οι φωτογράφοι γίνονται ορατοί. Κανείς δεν
διανοήθηκε ποτέ να καταγγείλει ή συλλάβει ποτέ ζωγράφους, συγγραφείς και μουσικούς
όταν δημιουργούν, τη στιγμή δηλ. που ζωγραφίζουν, γράφουν ή συνθέτουν.
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1. Υπάρχει Κοινοτική Οδηγία ή διάταξη
γενικότερα η οποία να προβλέπει ή να
ρυθμίζει ή περιορίζει τα της άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας που
παράγει έργα του πνεύματος και της
τέχνης από πολίτες τρίτων χωρών που
παρεπιδημούν εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης;
2. Υπάρχει διεθνής σύμβαση που να
περιλαμβάνει εδαφικούς περιορισμούς
στην παραγωγή πνευματικού έργου
και ενδεχομένως ποινικοποιεί τυχόν
παράβαση των όρων;
3. Έχει προβλέψει η ΕΕ να υπάρχει
κανονισμός αμοιβαιότητας για τρίτες
χώρες (όπως ελεγμένα ισχύει σε ΗΠΑ,
Kαναδά) που επιβάλλουν παρόμοιους
περιορισμούς (π.χ. oι ΗΠΑ ζητούν
“temporary non immigrant worker
visa status”);
4. Πώς μπορεί να καθοριστεί που
ακριβώς ασκείται η επαγγελματική
δραστηριότητα του δημιουργού όταν
ένα μέρος της μόνον εκτελείται
σε μια χώρα και ένα άλλο π.χ.
επεξεργασία, διόρθωση αλλά και
η οικονομική εκμετάλλευση αφορά
αποκλειστικά τη χώρα προέλευσης;
*Όπου “φωτογράφος”μπορούμε
να αντικατασταθεί με “ζωγράφος”,
“μουσικός”, “συγγραφέας” κλπ.
προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι
επιπτώσεις αυτών των περιορισμών,
εφόσον δεν είναι νοητή η διαφορετική
μεταχείριση μεταξύ δημιουργών της
τέχνης και του πνεύματος.
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Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΠΙ

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ «ΠΟΦ»

Σε απάντηση των ερωτημάτων που θέτετε θα θέλαμε
να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα.

M

ε βάση το ελληνικό δίκαιο (χωρίς να είναι βέβαιο ότι στις υποθέσεις
στις οποίες αναφέρεστε εφαρμόζεται κατ’ ανάγκη το ελληνικό δίκαιο), ο
κανόνας σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο είναι ότι η πνευματική ιδιοκτησία στα
δημοσιευμένα έργα διέπεται από το δίκαιο του κράτους όπου το έργο έγινε για
πρώτη φορά νομίμως προσιτό στο κοινό (α. 67 παρ. 1 ν. 2121/1993). Υπό αυτήν
την έννοια οι φωτογραφίες καταρχήν θα προστατεύονται με βάση το δίκαιο της
χώρας στην οποία θα δημοσιευθούν και όχι βάσει του δικαίου της κάθε χώρας
στην οποία πραγματοποιείται η λήψη τους. Γενικότερα το ζήτημα του εφαρμοστέου
δικαίου επί ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι περίπλοκο και αν θέλετε
μπορούμε να σας παραπέμψουμε σε περαιτέρω νομικές μελέτες και αναλύσεις
επί του θέματος (πολλές από τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική
βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας μας http://opi.gr/index.php/2013-10-03-12-24-10/201311-01-10-27-22 ).

Η δημιουργία ενός έργου μπορεί να περιορισθεί με βάση τις γενικές διατάξεις
κάθε κράτους, όπως για παράδειγμα αν η λήψη των φωτογραφιών απαγορεύεται
για λόγους εθνικής άμυνας ή ασφάλειας ή αν αποτελεί προσβολή στα χρηστά
ήθη της χώρας αυτής. Αντίστοιχοι περιορισμοί δεν τίθενται στο δίκαιο της
πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντιθέτως βάσει του εθνικού μας δικαίου ένα έργο
προστατεύεται ανεξάρτητα από την ηθική ή καλλιτεχνική του αξία καθώς ισχύει
η αρχή ότι η προστασία είναι ανεξάρτητη από την αξία και τον προορισμό του
έργου (α. 2 παρ. 4 ν. 2121/1993).
Ωστόσο, τα θέματα που θέτετε δεν αφορούν ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Δεν γνωρίζουμε κάποιο φορέα που να εξειδικεύεται σε αυτά. Ενδεχομένως
να μπορεί να σας καθοδηγήσει ο ΦΟΙΒΟΣ, ο Οργανισμός Συλλογικής
Διαχείρισης Δικαιωμάτων των Φωτογράφων.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή
διευκρίνηση.
Με εντολή Διευθύντριας,

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΓΕΝΑ,

Δικηγόρος - Επιστημονική Συνεργάτης ΟΠΙ
DEA Droit et Informatique / Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας
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Δ

ιαβάσαμε με μεγάλη προσοχή το
ερώτημα. Πρέπει να πούμε ότι όσον
αφορά το πρώτο σκέλος δεν είναι συχνές
οι ερωτήσεις των μελών μας, κύρια διότι
οι φωτογραφίσεις στο εξωτερικό αφορούν
χώρες της ΕΕ καθώς και τις γειτονικές μας
Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ., Τουρκία. Όμως όλα τα
μέλη μας είναι σοβαροί επαγγελματίες και
κάθε φορά που έχουν μια φωτογράφηση
με κάποια χαρακτηριστικά που δεν είναι
στάνταρ όπως σε άλλη χώρα αλλά και
άλλη περιοχή εντός της χώρας, ρωτούν.
Τότε στο μέτρο του δυνατού τους φέρνουμε
σε επαφή με συναδέλφους είτε εντός
είτε εκτός χώρας. Αν πρόκειται για χώρες
που δεν έχουμε επαφή με τις αντίστοιχες
φωτογραφικές ενώσεις τότε απευθυνόμαστε
στην επιμέρους πρεσβεία. Όσο για το νομικό
κομμάτι, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα
το λύνουμε μέσω του Υπουργείου
Εξωτερικών. Για το δεύτερο σκέλος που
αφορά τους φωτογράφους της αλλοδαπής
που φωτογραφίζουν στην χώρα μας και δεν
είναι ρεπόρτερ συνήθως συνεργάζονται με
γραφεία ταξιδίων που αυτά απευθύνονται
σε μας και ζητούν είτε πληροφορίες είτε
συνεργασίες.
ΣΠΥΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων
(ΠΟΦ)
ΠΟΦ
Ιπποκράτους 13 - 106 79 Αθήνα
Τηλ.: 210 3647257
e mail: ekfa-pof@otenet.gr
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Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΦΩΝ ΓΑΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η

Ένωση Φωτογράφων και Βιντεογράφων Γάμου Ελλάδας δημιουργήθηκε με
βασικό στόχο την αναβάθμιση, προβολή και προώθηση της φωτογραφίας
και κινηματογράφησης γάμου (συνολικά σαν υπηρεσία) στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο
αυτό, παρακολουθούμε συστηματικά όλα τα νέα, τις εξελίξεις, τα προβλήματα και
κυρίως τους τρόπους αντιμετώπισης τους, τόσο στην ελληνική αλλά και στην διεθνή
φωτογραφική αγορά. Είμαστε φυσικά ενήμεροι για την μεγάλη τάση που υπάρχει
αυτή την στιγμή διεθνώς να γίνονται γάμοι σε διαφορετικές περιοχές από τον τόπο
κατοικίας του ζευγαριού, είτε μέσα στην χώρα διαμονής τους, είτε εκτός της χώρας
τους (γνωστοί και ως destination weddings).
Αρκετοί Έλληνες φωτογράφοι ταξιδεύουν πλέον και εκτός Ελλάδας για να
φωτογραφήσουν γάμους ή και για να ακολουθήσουν τα ζευγάρια στο ταξίδι τους
για τον μήνα του μέλιτος. Αντίστοιχα, αυξάνεται διαρκώς και ο αριθμός των γάμων
που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από αλλοδαπούς, κυρίως στα ελληνικά
νησιά, με αιχμή του δόρατος την Σαντορίνη. Αύξηση παρατηρείται επίσης και στις
φωτογραφήσεις αλλοδαπών ζευγαριών που έρχονται στην Ελλάδα για τον μήνα
του μέλιτος και επιθυμούν επαγγελματική φωτογράφιση για το ταξίδι τους.
Η εκμετάλλευση αυτών των φωτογραφήσεων (γάμοι και μήνας μέλιτος αλλοδαπών)
θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για εμάς.
Υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για αυτό και θα γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις από την
Ένωση μέσα στο 2016.
Όσον αφορά την νομική διάσταση του θέματος, η Ένωση υποστηρίζει ότι σε κάθε
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περίπτωση θα πρέπει να τηρείται ότι
προβλέπει ο νόμος κάθε χώρας και οι
φωτογράφοι, ως σωστοί επαγγελματίες,
θα πρέπει να συμμορφώνονται με
όλους τους περιορισμούς για να μην
έχουν προβλήματα.
Η Ένωση Φωτογράφων και
Βιντεογράφων Γάμου Ελλάδας
μπορεί να βοηθήσει τα μέλη της
να ενημερωθούν για τους τυχόν
περιορισμούς, αλλά και ιδιαίτερα
για τα ήθη και τα έθιμα που ισχύουν
ανά περίπτωση και χώρα. Μέχρι
στιγμής στην σχετικά σύντομη περίοδο
λειτουργίας της Ένωσης (6 μήνες από
την ίδρυσή της) δεν έχει παρουσιαστεί
αυτή η ανάγκη.
Η Διοικητική ομάδα της Ένωσης
Φωτογράφων και Βιντεογράφων
Γάμου Ελλάδας www.thepapillon.gr
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Lensbaby Composer
Pro II με Edge 50
Optic
Για δημιουργικά εφέ

H

αμερικάνικη εταιρία που είναι
γνωστή για την κατασκευή
ειδικών για εφέ φακών παρουσίασε
το διάδοχο του Composer Pro.
Πρόκειται για ένα φακό 50mm f/3.2
με manual focus και δυνατότητα
κλίσεων (tilt) που προσφέρει
σταδιακό έντονο θόλωμα καθώς
το θέμα απομακρύνεται από το
κέντρο του κάδρου. Διαθέτει
ίριδα 9 λεπίδων και έχει ελάχιστη
απόσταση εστίασης 20εκ. Το σώμα
είναι μεταλλικό και δέχεται φίλτρα
με διάμετρο 46mm. Είναι ήδη
διαθέσιμος για συστήματα Canon
EF, Nikon F, Sony Alpha A, Pentax K,
Fuji X, Sony Alpha E, Micro 4/3 και
Samsung NX.

Leica
Γερμανικός ανταγωνισμός για τη σειρά Sony A7

Μ

ετά τη Leica T (Typ 701) το πρώτο autofocus APS-C σύστημά της και τη full
frame compact Leica Q (Typ 116) που παρουσιάστηκε μόλις ένα τετράμηνο
πριν, η γερμανική εταιρία του Solms, προχώρησε στο επόμενο βήμα. Ανακοίνωσε την
πρώτη της μηχανή με autofocus, μη τηλεμετρική μηχανή με σύστημα full frame, τη
Leica SL βασισμένη στον ίδιο αισθητήρα 24Megapixel όπως και η Leica Q και μαζί την
αντίστοιχη - απαραίτητη - σειρά φακών. Συγκεκριμένα το ντεμπούτο τους έκαναν τρεις
φακοί: Vario-Elmarit-SL 24-90mm F2.8-4 ASPH, Apo-Vario Elmarit-SL 90-280mm F2.8-4
και Summilux-SL 50mm F1.4 ASPH. Συνοπτικά, η Leica SL διαθέτει αισθητήρα CMOS
24Megapixel, εύρος ISO 50-50.000, ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σκόπευτρο SXAG
4.4Megapixel που είναι η υψηλότερη ανάλυση σε ηλεκτρονικό VF όλων των εποχών,
οθόνη LCD 2.95in. στην πλάτη με ανάλυση 1.04Μegapixel και στην πάνω πλευρά
δεξιά το γνωστό grayscale LCD panel για την απεικόνιση των βασικών πληροφοριακών
ενδείξεων λειτουργίας. Τα νέα ηλεκτρονικά με επεξεργαστή Maestro II σε συνδυασμό
με την ενδιάμεση μνήμη (buffer) 2GB συνεγάζονται για πολύ καλές επιδόσεις που
φαίνονται σε διάφορα σημεία, όπως πχ. στη ριπή 11fps.
To σύστημα AF είναι τεχνολογίας contrast-detect με 49 σημεία εστίασης. Όσο αφορά το
κομψό σώμα, είναι κατασκευασμένο από μονομπλόκ αλουμίνιο και έχει στεγανοποίηση
για προστασία από τη βροχή και τη σκόνη. Εγγράφει video 4K στα 24 fps 4:2:0 με
εσωτερική ή 4:2:2 μέσω HDMI. Επιπλέον, έχει WiFi, GPS, διπλή υποδοχή καρτών
μνήμης SD, θύρα USB 3.0 και μπαταρία λιθίου με αυτονομία 400 λήψεων. Θα μπορούν
να προσαρμοστούν μέσω adaptor) όλοι οι φακοί των συστημάτων Leica M, S, R. Mετά
την ανακοίνωση της SL τα crop-factor σώματα με T mount θα ονομάζονται TL. .
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Fujifilm
Prime φακός 35mm f/2 και
teleconverter 1.4x

H

Fuji παρουσίασε τον XF 35mm
f/2 R WR, ένα σταθερό φακό με
καλή τιμή. Προορίζεται για τη θέση του
στάνταρ φακού με δεδομένο ότι έχει
εστιακό μήκος ισοδύναμο με 53mm
(σε φορμά 35mm). Είναι ανθεκτικός
στη βροχή και τη σκόνη χάρη στα
οκτώ σημεία σφράγισης.. Το σύστημα
autofocus είναι αρκετά γρήγορο (χρόνος
απόκρισης 0.08δευτ) και αθόρυβο χάρη
στο εσωτερικό σύστημα εστίασης με
stepping motor. Επίσης, έχει επίστρωση
Nano-Gl για την ελάττωση των
φαινομένων φαντασματωδών ειδώλων
και θάμβωσης, ίριδα 9 λεπίδων για
ελκυστικό bokeh και ελάχιστη απόσταση
εστίασης τα 33εκ. Επιπροσθέτως,
ανακοινώθηκε και ένας νέος
teleconverter 1.4x ειδικά σχεδιασμένος
για να συνεργάζεται με τον Fujinon
50-140mm f/2.8 και να δίνει γκάμα
εστιακών αποστάσεων 70-200mm. Αυτό
βέβαια σημαίνει απώλεια ενός stop στην
έκθεση με το διάφραγμα να γίνεται f/4.0,
χωρίς όμως να επηρεάζεται η ταχύτητα
του AF. Κι άλλοι μελλοντικοί φακοί της
εταιρίας θα είναι επίσης συμβατοί με
το συγκεκριμένο teleconverter, όπως ο
επερχόμενος 100-400mm. Παρομοίως
με τον prime φακό, το TC WR 1,4x
τυγχάνει ανθεκτικό στις δύσκολες
καιρικές συνθήκες και λειτουργεί
απροβλημάτιστα σε θερμοκρασίες έως
-10°C.

Velbon
Τρίποδα για κάθε χρήση

Η

ιαπωνική εταιρία παρουσίασε μια νέα σειρά
ειρά
τριπόδων αλουμινίου για φωτογραφία και
video. Τα EX-330Q, EX-888, EX-540 και N-635d
5d
προορίζονται αποκλειστικά για φωτογραφικές
ές
εφαρμογές και καλύπτουν εύρος μέγιστου επιτρεπτού
πιτρεπτού
φορτίου 1-10kg. Συγκεκριμένα το N-635d έρχεται
χεται με
αποσπώμενη κεφαλή PHD-65D, σε αντίθεση με τα
υπόλοιπα τρία που διαθέτουν μη εναλλάξιμη
η κεφαλή
τριών κατευθύνσεων. Το DV-7000n επιτρέπει
ει ομαλές
κινήσεις κατά την εγγραφή video με υδραυλική
κή
κεφαλή PH368 και μέγιστο βάρος τα 6kg.
Ακολουθούν τα Sherpa 4350D, 6350D για videodeoφωτογραφία με κεφαλές PHG-40D και PHD-65D
65D
αντίστοιχα. Το 4350D αντέχει βάρος 3kg, ενώ
ώ το
6350D 5kg. Συνιστώμενη χρήση τους αποτελεί
λεί
η macro φωτογράφηση. Στη διαθέσιμη γκάμα
α
περιλαμβάνεται ακόμη ένα μονόποδο με
αντιολισθητική λαβή και μέγιστο βάρος 2kg.
Τέλος, η βάση Dolly DL-11-συνεργάζεται με
μεσαίου βάρους τρίποδα (6kg) και έχει διάμετρο
ετρο
ανάπτυξης 61-84εκ. Όλα τα μοντέλα κυκλοφορούν
φορούν
ήδη στην ελληνική αγορά.

photo.gr
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Western Digital
Eξαγόρασε τη SanDisk
για 19δις εκατ. δολλάρια

Η

Sandisk αποτελεί μία από της
κορυφαίες εταιρίες παραγωγής
καρτών μνήμης SD και μία εκ των τριών
εταιριών μαζί με τις Panasonic και Toshiba
που εφεύραν τη μνήμη NAND. Tο νέο
για την εξαγορά της από τον δημοφιλή
κατασκευαστή σκληρών δίσκων Western
Digital δεν αποτελεί έκπληξη, μιας και τη
περασμένη εβδομάδα είχε διαρρεύσει η
είδηση που ήθελε τη Sandisk να εξετάζει
εταιρίες του χώρου για το σκοπό αυτό.
Τελικά η συμφωνία εξαγοράς ανήλθε σε
τίμημα 19 δις $ σε μετρητά και μετοχές,
ενώ θα οριστικοποιηθεί το τρίτο τρίμηνο
του 2016. Ο CEO της Sandisk, Sanjay
Mehrotra αναφέρει πως η κίνηση αυτή
θα οδηγήσει σε καινοτομίες και στην
διέυρυνση της γκάμας των συσκευών
αποθήκευσης στην παγκόσμια αγορά
χάρη στο συνδιασμό τεχνολογιών των
δύο εταιριών. Όσο αφορά τα στατιστικά
η SanDisk, που ιδρύθηκε το 1988
και εδρεύει στην Καλιφόρνια, είχε το
2014 έσοδα 6,6 δισ. δολλάρια και
κεφαλαιοποίηση ύψους περίπου 15,4 δισ
δολλάρια. Από την άλλη πλευρά, η WD
το ίδιο έτος είχε τα περίπου τα διπλάσια
έσοδα και κεφαλαιοποίηση 20 δισ.
δολλάρια.

Canon image PROGRAF PRO-1000
Ο αντικαταστάτης του PRO-1 έχει μεγαλύτερη & ταχύτερη κεφαλή

H

ιαπωνική εταιρία παρουσίασε ένα νέο high end εκτυπωτή inkjet 17in. Eμφανισιακά
η κόκκινη ρίγα στη πρόσοψη μας θυμίζει τον τρόπο που η Canon μαρκάρει τους
επαγγελματικόυς φακούς της. Στην πραγματικότητα ξεκινά πλέον να πράττει το ίδιο
και με τους εκτυπωτές της σειράς imagePROGRAF. O Pro-1000 θα αντικαταστήσει τον
Canon PIXMA PRO-1 προσφέροντας μια σειρά από βελτιώσεις: νέα κεφαλή εκτύπωσης
μεγαλύτερη κατά 50% και μεγαλύτερο αριθμό ακροφυσίων 18.432 (από 12.288).
Ανεβάζει αισθητά ταχύτητα, με την εκτύπωση χαρτιού 13x19in να απαιτεί μόλις 2,5
λεπτά έναντι των 4,20 λεπτών του προκατόχου. Επιπλέον, η Canon λανσάρει το
σύστημα μελανιών LUCIA PRO που αποτελείται από
11 κασέτες των 80ml ( συν το Chroma Optimizer) και
χρησιμοποιεί μια βελτιστοποιημένη επικάλυψη για
πυκνότερα μικροσταγονίδια μελανιού. Ως αποτέλεσμα
η γκάμα χρωμάτων αυξάνεται μέχρι και 19% σε
σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. Ο εκτυπωτής θα
συνοδεύεται από το λογισμικό Print Studio Pro v 2.0.

Mistaken Speedster 135mm f/1.4
Ο ταχύτερος στη κατηγορία

Σ

την κινέζικη ZY Optics οφείλεται ο πιο φωτεινός τηλεφακός 135mm στον κόσμο,
με διάφραγμα f/1.4. Η εταιρία διευκρινίζει πως ο φακός που βλέπουμε στις εικόνες
αποτελεί ένα πρωτότυπο που βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προπαραγωγής. Το τελικό
προϊόν θα παρουσιαστεί επίσημα στην έκθεση PhotoPlus Expo σε λίγες μέρες μαζί με τους:
Speedmaster 25mm f/0.95, Creator 135mm f/2.8 II, και Speedmaster 35mm f/0.95 II.
Επίσης, αναφέρει πως ο ασυνήθιστος αυτός φακός απευθύνεται κυρίως σε συλλέκτες και
δεν αποτελεί ένα προϊόν λιανικής πώλησης, μιας και θα κυκλοφορήσει σε μόλις 100 κομμάτια. Όσο
αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αποτελείται από 11 στοιχεία σε 5 ομάδες, έχει ίριδα 11 λεπίδων
και ελάχιστη απόσταση εστίασης 1.6μ. Δέχεται φίλτρα διαμέτρου 105mm και ζυγίζει 3 κιλά. Θα είναι
διαθέσιμος για μοντούρες Canon, Nikon και Sony FE.
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Επεξεργασία Εικόνας
Η δημιουργικη εκδοχή χχχχχχχχ
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ôèì: 210 6469432, 210 6453230
e1: tipoma@otenet.gr
e2: info@tipoma.gr
www.tipoma.gr
www.facebook.com/tipoma
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 9
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Φωτογραφικός Τομέας
Έκθεση σε συνεργασία με το
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Γ

ια ακόμη μια φορά ο Φωτογραφικός
Τομέας του Πολιτιστικού Ομίλου
Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών και
το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ συναντιούνται για να
παρουσιάσουν τα φωτογραφικά έργα των
μελών του Φωτογραφικού Τομέα. Δίνοντας
ιδιαίτερη σημασία στην καλλιτεχνική
έκφραση των νέων ανθρώπων, το ΚΕΘΕΑ
ΔΙΑΒΑΣΗ έχει δημιουργήσει το Πολιτιστικό
Στέκι, ένα περιβάλλον το οποίο ενισχύει
την επαφή των μελών του θεραπευτικού
προγράμματος τόσο με ανθρώπους
της τέχνης όσο και με πολιτιστικές και
κοινωνικές ομάδες . Λειτουργώντας μέσα
στην πρωινή θεραπευτική κοινότητα
το Στέκι του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ έχει
σκοπό, μέσα από δράσεις να απορρίψει
στερεότυπα για τους πρώην χρήστες καθώς
και να ενισχύσει την προσπάθεια πρόληψης
κατά των ναρκωτικών ουσιών.
Εγκαίνια: Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, 19.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Πολιτιστικό Στέκι ΚΕΘΕΑ
ΔΙΑΒΑΣΗ, Σταυροπούλου 29, Πλ.
Αμερικής, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα,

“People and Life”
Έκθεση του Eric Lee στη Blank Wall Gallery

Ο

Eric Lee, για πρώτη φορά στην Ευρώπη, παρουσιάζει τη φωτογραφική του
δουλειά “People and Life” στο χώρο της Blank Wall Gallery. Με 39 έγχρωμες
και ασπρόμαυρες φωτογραφίες, τραβηγμένες σε διάφορα μέρη σε όλο τον κόσμο,
ο φωτογράφος παρατηρεί, αναλύει και καταγράφει τη μοναδική ομορφιά των
ανθρώπων, που όπως λέει ο ίδιος «γίνεται πιο εύκολα ορατή και αισθητή όταν αυτοί
βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον και αντιδρούν αυθόρμητα». Ψάχνοντας την
ομορφιά σε μέρη που ο υπόλοιπος κόσμος παραβλέπει, ο Eric Lee έχει σκοπό, τα
έσοδα από τις φωτογραφίες, να σταλούν στους ανθρώπους που απεικονίζονται σε
αυτές, για να βοηθήσει έτσι στη βελτίωση της ζωής τους.
Εγκαίνια: Σάββατο 31 Οκτωβρίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 13 Νοεμβρίου 2015
Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Υακίνθου 12, Κυψέλη, Αθήνα

Πέμπτη και Παρασκευή 18.30 – 20.30
Πληροφορίες: Πολιτιστικό Στέκι ΚΕΘΕΑ
ΔΙΑΒΑΣΗ, Τηλ. 2108640943,
politistiko@kethea-diavasi.gr

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 16.30 -21.00
Πέμπτη 10.00 - 14.00, Σάββατο, Κυριακή 19.00 - 21.30
Επιμέλεια έκθεσης: Μάρκος Δολόπικος
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 6943868124, info@blankwallgallery.com,
http://www.blankwallgallery.com

«Το προσφυγικό δράμα.
Λέσβος. Καλοκαίρι 2015»
Έκθεση του Βασίλη Καζάζη

Τ

ους πρόσφυγες και το επίκαιρο θέμα της
μετανάστευσης πραγματεύεται μέσα από το
φωτογραφικό του φακό ο Βασίλης Καζάζης. Με τίτλο «Το
προσφυγικό δράμα. Λέσβος. Καλοκαίρι 2015», η έκθεση
παρουσιάζεται, μαζί με άλλα έργα εκπαιδευτικών του
Πειραιά, στα πλαίσια της 1ης έκθεσης Εικαστικών Τεχνών
«Δυνάμεις και Δυναμικές».
Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά,
Φίλωνος 29, Πειραιάς
Μέρες και ώρες λειτουργίας:

ȆȡȩıțȜȘıȘ

ǾǼȁȂǼȆİȚȡĮȚȐıĮȢʌȡȠıțĮȜİȓ
ĲȘȞȉȡȓĲȘȅțĲȦȕȡȓȠȣțĮȚȫȡĮ
ıĲĮİȖțĮȓȞȚĮĲȘȢ

ȘȢǲțșİıȘȢǼȚțĮıĲȚțȫȞȉİȤȞȫȞ
ȝİȑȡȖĮİțʌĮȚįİȣĲȚțȫȞĲȠȣȆİȚȡĮȚȐ







ıĲȘǻȘȝȠĲȚțȒȆȚȞĮțȠșȒțȘȆİȚȡĮȚȐ
ʌĮȜĮȚȩĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠĭȓȜȦȞȠȢ 

ǾȑțșİıȘșĮįȚĮȡțȑıİȚȑȦȢĲȠ
ȈȐȕȕĮĲȠȅțĲȦȕȡȓȠȣ
ǷȡİȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢRRRRțĮȚRRRR



καθημερινά 10.00 -14.00 και 18.00-21.00
Πληροφορίες: ΕΛΜΕ Πειραιά,
http://www.elmepeiraia.gr
ZZZHOPHSHLUDLDJUǼȁȂǼȆǼǿȇǹǿǹ
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Blank Wall Gallery
Διαγωνισμός “Street
Photography”

Μ

ε το αστικό περιβάλλον να
αποτελεί ιδανικό σημείο για
φωτογραφία δρόμου, ο διαγωνισμός
της Blank Wall Gallery καλεί τους
φωτογράφους να αφεθούν και να
αποτυπώσουν την ατμόσφαιρα της
πόλης. Χωρίς περιορισμούς, έγχρωμης
ή ασπρόμαυρης φωτογραφίας, οι
συμμετέχοντες καλούνται να δώσουν
αυθόρμητες λήψεις, απεικονίσεις της
καθημερινής ζωής με τη δική τους
φωτογραφική ματιά.
Υποβολή: έως 17 Δεκεμβρίου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
Σάββατο 19 Δεκεμβρίου

Φωτογραφικό
Εργαστήρι Χορίαμβου

Έκθεση: 8 – 22 Ιανουαρίου
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery,
Τηλ. 6943868124,
info@blankwallgallery.com,
http://www.blankwallgallery.com

Ξεκινούν τα μαθήματα
φωτογραφίας

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος
το Φωτογραφικό Εργαστήρι του
Πολυχώρου «Χορίαμβος» διοργανώνει
μαθήματα φωτογραφίας για αρχάριους και προχωρημένους. Υπό την καθοδήγηση του
φωτογράφου - φωτορεπόρτερ Αποστόλη Ντόμαλη, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία
να έρθουν σε επαφή με τη φωτογραφία τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Με διάρκεια δύο ωρών την εβδομάδα, τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη
ενώ θα πραγματοποιούνται και φωτογραφικές εξορμήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Οι συμμετέχοντες καλούνται να έχουν τουλάχιστον μια απλή φωτογραφική μηχανή ή ακόμη
και το κινητό τους.
Μέρες και ώρες: Δευτέρα 17.00 – 19.30, Πέμπτη 18.00 – 20.00
Διεύθυνση: Πολιτιστικός Πολυχώρος Χορίαμβος, Γαληνού 5 και Φαρμακίδου, Λάρισα
Εγγραφές: Γραμματεία Χορίαμβου, καθημερινά 18.00 – 22.00
Πληροφορίες: Πολιτιστικός Πολυχώρος Χορίαμβος, Τηλ. 2411101963, 69733713737

©-Sanjay-Gupta

Fotefever
Το ραντεβού της Σύγχρονης Φωτογραφικής
Σκηνής στο Παρίσι

Γ

ια 4η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται η διεθνής
φωτογραφική συνάντηση Fotofever. Με σκοπό να δώσει
στους επισκέπτες πρόσβαση στη σύγχρονη φωτογραφία
αλλά και να αποτελέσει μια πλατφόρμα μεταξύ φωτογράφων
και συλλεκτών, η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί
από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου. Μεγάλη νικήτρια του
Fotoprize 2015 είναι η Juliette-Andréa Elie. Αντλώντας
έμπνευση από τα ταξίδια, την εξαφάνιση και την αστάθεια του
κόσμου, η Elie δημιουργεί έναν άυλο και εφήμερο κόσμο,
στη φωτογραφική της δουλειά με τίτλο “Fading Landscapes”.
Πληροφορίες: Fotofever, http://www.fotofeverartfair.com
Juliette-Andréa Elie, http://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/
juliette-andrea-elie
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

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

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

ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

9,90€

18€

23€

31€

36,5€

42€

47€

52€

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

Τηλ: 210 8541400 - info@photo.gr

KTX_8MONOTHEMATIKA_Photographos 239.indd 1
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ΕΝΝΕΑ.
Βασικό
σεμινάριο
φωτογραφίας με
τον Παναγιώτη
Κασίμη

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος, το Κέντρο Δημιουργικής
Φωτογραφίας διοργανώνει το
Βασικό Σεμινάριο φωτογραφίας με
εισηγητή το φωτογράφο και δάσκαλο
φωτογραφίας Παναγιώτη Κασίμη.
Με διάρκεια 7 μηνών, το σεμινάριο
αποτελείται από δύο ενότητες. Η
πρώτη αφορά το τεχνικό κομμάτι της
φωτογραφίας, καλύπτοντας όλες τις
γενικές αρχές από την λήψη μέχρι
την επεξεργασία και την εκτύπωση.
Στην καλλιτεχνική ενότητα του
σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν
την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή
με την καλλιτεχνική φωτογραφία,
μέσα από το έργο κλασσικών και
σύγχρονων φωτογράφων. Το σεμινάριο
θα πραγματοποιείται μια φορά την
εβδομάδα, με την κάθε συνάντηση να
έχει διάρκεια 4 ώρες.
Έναρξη: Σάββατο 31 Οκτωβρίου, 17.00
(καλλιτεχνικό μέρος, έναρξη 19.00)
Διάρκεια: 7 μήνες (120 ώρες συνολικά)
Διεύθυνση: Κέντρο Δημιουργικής
Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ, Θησέως 20 &
Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα
Παραδόσεις: κάθε Σάββατο, 17.00 21.00
Κόστος: Τεχνικό & Καλλιτεχνικό 880€,
Καλλιτεχνικό 550€ (πληρωτέο σε
μηνιαίες δόσεις)
Πληροφορίες – εγγραφές: Κέντρο
Δημιουργικής Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ,
Τηλ. 2103304060, info@clubennea.gr,
www.clubennea.gr

Timeless City ǿstanbul & Faces
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν
τα εγκαίνια της έκθεσης

Έ

να διαφορετικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν
στο χώρο της Image Gallery στις 16 Οκτωβρίου.
Στα εγκαίνια της έκθεσης παρευρέθηκαν φίλοι και
συνεργάτες του φωτογράφου καθώς και εκπρόσωποι
Πρεσβειών και φορέων του Τουρισμού. Υπό τον
τίτλο “Timeless City østanbul & Faces” ο Mustafa
Dedeo÷lu αντανακλά μέσα από το φωτογραφικό
του φακό τη μοναδική ατμόσφαιρα και εικόνα της
Κωνσταντινούπολης που παραμένει απαράλλακτη. Η
έκθεση πραγματοποιείται από το Γραφείο Πολιτισμού
και Τουρισμού της Τουρκικής Πρεσβείας στην Αθήνα σε
συνεργασία με την Image Gallery.
Διάρκεια έκθεσης: έως 25 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Image Gallery, Λ. Αμαλίας 36, Αθήνα
Πληροφορίες: Image Gallery, Τηλ. 2103230534,
mail@theimage.gr, http://el.gallerytheimage.com/
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€ 12
    :
210 8541400 - info@photo.gr
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Και τα τρία βιβλία!

 €25*
Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την
ιστορία &
αισθητική της
φωτογραφίας!

Χρήστος Δράζος
Οι καλύτερες φωτογραφίες
του στο Destsetters

Μ

ια βουτιά στις 25 από τις
καλύτερες φωτογραφίες του
Χρήστου Δράζου πραγματοποιεί
το διεθνές ταξιδιωτικό πρότζεκτ
Destsetters. Δίνοντας στο θεατή μια
γεύση από τις ταξιδιωτικές εμπειρίες
τις οποίες θα απολαύσει, ο Δράζος
συγκαταλέγεται ανάμεσα στους
καλύτερους φωτογράφους hotel
και ταξιδιωτικής φωτογραφίας. Οι
εξαιρετικές φωτογραφίες που επέλεξε
το Destsetters αντικατοπτρίζουν τις
τελευταίες τάσεις στον παγκόσμιο
τουρισμό με χαρακτηριστικά την
πολυτέλεια, τον πλούτο, την υψηλή
γαστρονομία και τις χαλαρωτικές
ταξιδιωτικές στιγμές. Ξεπερνώντας τα
πλαίσια μιας απλής καταγραφής, ο
Έλληνας φωτογράφος δίνει στους ταξιδιώτες μια καλύτερη οπτική των προορισμών και
των ξενοδοχείων που σχεδιάζουν να επισκεφθούν.

Παράδοση με κούριερ
στο σπίτι σας
* 25 ευρώ μαζί με τα έξοδα αποστολής!!!

Για παραγγελίες: 210 8541400
info@photo.gr

Πληροφορίες: Destsetters, http://www.destsetters.com
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Το ΑΠΕ
στο Έπος του 40
Έκθεση φωτογραφίας σε
συνεργασία με τη ΔΕΘ-Helexpo

Μ

ια έκθεση αφιερωμένη στο έπος
του 40, μέσα από το Αθηναϊκό
και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεω,ν
θα έχουν την ευκαιρία να δουν όσοι
βρεθούν στο περίπτερο 2 της ΔΕΘ
Helexpo. Την έκθεση θα εγκαινιάσει
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Προκόπης Παυλόπουλος. Πολύτιμο
αρχειακό και φωτογραφικό υλικό
παραχώρησε στην έκθεση ο Κώστας
Γκιουλέκας.

Ναυάγια και θαλάσσια ζωή
του ελληνικού βυθού

Εγκαίνια: Δευτέρα 26 Οκτωβρίου,
12.30
Διεύθυνση: ΔΕΘ-Helexpo, Εγνατία
154, Αθήνα
Πληροφορίες: ΔΕΘ-Helexpo, Τηλ.

Έκθεση υποβρύχιας φωτογραφίας

Έ

να ταξίδι στο βυθό της θάλασσα και τους κρυμμένους θησαυρούς του θα έχουν
την ευκαιρία να δουν όσοι βρεθούν στην έκθεση «Ναυάγια και θαλάσσια ζωή του
ελληνικού βυθού». Αποτελώντας συνεργασία της ομάδας καταδύσεων Liquid Floor
Team με το Δήμο Ν. Ιωνίας, πρόκειται για τη δευτερη έκθεση θαλάσσιας φωτογραφίας
που παρουσιάζει η ομάδα. Την έκθεση παράλληλα κοσμούν οι «Ξύλινοι Πλόες»
του δημιουργού Βαγγέλη Τελλίδη ενώ με φωτογραφικά έργα τους συμμετέχουν
οι Αλέξανδρος Καπερώνης, Αλέξης Σωτηρούδης, Βαγγέλης Τελλίδης, Βασίλης
Αθανασόπουλος, Γιάννης Γιατράς και Κωνσταντίνος Δασκαλόπουλος.

2310291111, exhibitions@helexpo.gr,
http://profile.helexpo.gr

Διάρκεια έκθεσης: έως 4 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Παναιτώλιο, Πλατεία Παναιτωλίου, Αλσούπολη, Νέα Ιωνία
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00 – 21.00
Υπεύθυνος οργάνωσης: Κωνσταντίνος Δασκαλόπουλος
Πληροφορίες: Liquid Floor Team, http://www.liquidfloorteam.gr
Δήμος Νέας Ιωνίας, Τηλ. 2132000400, http://www.neaionia.gr

En[Syn]aesthesis / Anna Vera
Έκθεση του Χρήστου Χρυσόπουλου

Μ

ια μυθοπλασία ξεδιπλώνεται κάτω από τη σκηνή του Δημοτικού
Θεάτρου Πειραιά. Συμπλέκοντας στοιχεία της δικής του ιστορικής
μνήμης με την ιστορία μιας ηλικιωμένης γυναίκας που γνώρισε σε ένα ταξίδι,
ο Χρήστος Χρυσόπουλος στήνει μια εγκατάσταση-βιογραφία. Φωτογραφίες,
κείμενο και ήχος συνθέτουν τη διεργασία μιας ενσυναίσθησης, προσεγγίζοντας
την κατασκευή του πραγματικού μας εαυτού. Η μνήμη, η λήθη, η απώλεια
και η δυνατότητα να συνδεθούμε με τον άλλον έρχονται στο προσκήνιο σε
μια έκθεση που παίρνει απόσταση από την τρέχουσα συγκυρία. Η Άννα Βέρα,
πρόσωπο την ίδια στιγμή γνωστό και άγνωστο, επιστρέφει, με τη ζωή της να
επινοείται από το φωτογράφο, σε μια ανταπόδοση φιλοξενίας.
Διάρκεια έκθεσης: έως 3 Ιανουαρίου 2016
Διεύθυνση: Υποσκήνιο Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, Λ. Ηρ. Πολυτεχνείου 34,
Πειραιάς
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή 18.00 – 20.30, Τρίτη κλειστά
Πληροφορίες: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Τηλ. 2104143310/320,
http://www.dithepi.gr
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