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Editorial

Οδικός χάρτης

®

Για την επαγγελματική φωτογραφία
Το περιοδικό μας πριν περίπου ένα μήνα πήρε
μια σημαντική πρωτοβουλία: Προσκάλεσε
όλους σχεδόν τους συνδικαλιστικούς φορείς
του φωτογραφικού κλάδου που εδρεύουν
στην Αθήνα, σε μία άτυπη συνάντηση για
ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα που
έχουν να κάνουν με τα πολλά και καυτά
προβλήματα της επαγγελματικής φωτογραφίας
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HOTEL CAPSIS

στη χώρα μας.

Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015

Γ

ράψαμε εκτενώς για τα αποτελέσματα αυτής της
συνάντησης στο περιοδικό PHOTOBUSINESS
No 60 (αναφορά στη διπλανή στήλη) που
κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Όμως αυτό που

Εκθέτουν προϊόντα οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου
Σεμινάρια για ερασιτέχνες & επαγγελματίες
Εκθέσεις φωτογραφίας
Πολλές εκδηλώσεις
Όλοι οι

Σας περιμένουμε!
 Από την αγορά imaging. Προϊόντα, τεχνολογία, ειδήσεις από τα εργοστάσια, εκθέσεις, εταιρικές εκδηλώσεις
O 
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Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων 



Όλα όσα ειπώθηκαν, συζητήθηκαν και προτάθηκαν στις 12 Οκτωβρίου στη συνάντηση εκπροσώπων

του κλάδου της επαγγελματικής φωτογραφίας μετά από πρωτοβουλία του περιοδικού μας I 






 Γνωρίζουν οι φωτογράφοι τους περιορισμούς και γενικά τη νομοθεσία που διέπει την

προστασία της ιδιωτικότητας σε δημόσιους χώρους; Τις απαντήσεις δίνει μεγάλη έρευνα του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ που
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γνωστόν για να λυθεί ένα πρόβλημα θα πρέπει
να τεθεί με ξεκάθαρο και σαφή τρόπο.
Ασφαλώς κανείς δεν πιστεύει ότι αυτός ο Οδικός
Χάρτης θα πετύχει με μιας την επίλυση όλων
των χρόνιων προβλημάτων της επαγγελματικής
φωτογραφίας στη χώρα μας. Θα είναι όμως μια
καλή αρχή.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ



 

σε χρόνια πτωτική πορεία. Για να επανέλθω
λοιπόν στον λεγόμενο Οδικό Χάρτη, θεωρώ ότι η
κατάρτισή του είναι περισσότερο από απαραίτητη.
Γιατί με τρόπο λιτό και κατανοητό, σε λίγες αράδες,
συνοπτικά και περιεκτικά θα απαριθμεί με σειρά και
τάξη τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν
τον επαγγελματικό κλάδο της φωτογραφίας.
Έτσι κωδικοποιημένα θα μπορούν αυτά να
περιέλθουν σε γνώση της πολιτείας, των κρατικών
αρχών και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Γιατί ως

ko60.indd 1

& καλλιτεχνικά δρώμενα

συντάκτες του περιοδικού θα είναι εκεί!
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δεν γράφτηκε, γιατί δεν είχε ετοιμαστεί ακόμη, ήταν
η παράθεση των συγκεκριμένων προτάσεων που
ανέλαβαν την υποχρέωση να επεξεργαστούν και
να υποβάλουν όλοι οι φορείς που συμμετείχαν
στην συνάντηση της 12 Οκτωβρίου 2015, αυτό
δηλαδή που αποκαλούμε ως «Οδικό Χάρτη».
Οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί.
Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες που μας
αναλογούν κι ας φροντίσει ο καθένας με τον
τρόπο του και με την δύναμή του να προωθήσει
τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του κλάδου.
Τα οποία δεν είναι μόνον συνδικαλιστικά αλλά
έχουν να κάνουν και με την αύξηση των πωλήσεων
των αντιπροσωπειών και εμπορικών εταιριών του
κλάδου, μέχρι ακόμη και την... ψυχολογική στήριξη
και ανάταση της αγοράς imaging που βρίσκεται

Νέο τεύχος PhotoBusiness No 60
Κυκλοφόρησε με ένθετη πρόσκληση για τη Θεσσαλονίκη

Π

ριν λίγες μέρες ταχυδρομήθηκε σε όλα τα φωτογραφεία, σε φορείς και σωματεία
της χώρας μας το νέο τεύχος του έντυπου περιοδικού μας PHOTOBUSINESS
No 60. Στο τεύχος αυτό δημοσιεύονται κατ’ αποκλειστικότητα τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνάντησης- συζήτησης εκπροσώπων του φωτογραφικού
κλάδου για το μέλλον της επαγγελματικής φωτογραφίας στη χώρα μας.
Αν είσαστε επαγγελματίας και δεν το λάβατε, ενημερώστε μας στο info@photo.gr.
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HOTEL CAPSIS

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 18
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

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

Εκθέτουν προϊόντα οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου
Σεμινάρια για ερασιτέχνες & επαγγελματίες
Εκθέσεις φωτογραφίας
Πολλές εκδηλώσεις
Όλοι οι

& καλλιτεχνικά δρώμενα

συντάκτες του περιοδικού θα είναι εκεί!
Σας περιμένουμε!

Διοργάνωση: περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Χορηγός επικοινωνίας
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Εκθέτουν προϊόντα οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου!
Λίστα εκθετών. Ενημέρωση 20/11/15
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε. • NIKON • SANDISK • VARTA • MITSUBISHI • CASELOGIC • THULE • TDK • ILFORD
• PATERSON • REMINGTON • RUSSELL HOBBS • ARIETE • XAVAX • BEPER
Zεφύρου 44, 175 64, Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 9410888, desk@damkalidis.gr, www.damkalidis.gr
ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. • DNP επαγγελματικά συστήματα εκτύπωσης και αναλώσιμα • FIT Engineering φωτογραφικά κιόσκια • FJ
Westcott/Icelight Σύστημα Επαγγελματικού Φωτισμού • VARIZOOM συστ. στήριξης & σταθεροποίησης καμερών • SWIT μπαταρίες &
φωτισμός καμερών • GLIDETRACK συστήματα γραμμικής κίνησης καμερών • ROTOLIGHT LED σύστημα φωτισμού • FOTODIOX LED
φωτισμός • E-IMAGE τσάντες μεταφοράς & τρίποδα για επαγγελματικές κάμερες • ADATA κάρτες μνήμης, USB Sticks
• PRODISC οπτικοί δίσκοι CD-DVD • WXD θήκες για φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες • SILVER JAPAN φορητός ήχος
& εικόνα • HALLOA αξεσουάρ καθαρισμού για συσκευές ήχου & εικόνας • Διανομή προϊόντων: SONY επαγγελματικές κάμερες &
αξεσουάρ, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές σύστημα alpha, οπτικοί δίσκοι, κάρτες μνήμης, μπαταρίες, κασέτες, ακουστικά
Λασκαράτου 11Α, 542 50, Πυλαία Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 942000, Αθήνα, Τηλ.: 210 5231602, info@stamos.com.gr, www.stamos.com.gr
EPSON Italia s.p.a. • EPSON φωτογραφικοί και μονόχρωμοι εκτυπωτές εγγράφων Ink Tank System, εκτυπωτές laser και
inkjet για επιχειρήσεις, εκτυπωτές μεγάλου φορμά για σήμανση, εσωτερική διακόσμηση και υφαντουργία, εκτυπωτές ετικετών και
αποδείξεων, σαρωτές εγγράφων, βιντεοπροβολείς εξαιρετικά κοντινής απόστασης για επιχειρήσεις, βιντεοπροβολείς εγκαταστάσης και
σήμανσης, διαδραστικούς βιντεοπροβολείς για την εκπαίδευση και βιντεοπροβολείς οικιακού κινηματογράφου.
Εθνικής Αντιστάσεως 57, 152 32, Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 8099499, info@epson.gr, www.epson.gr,
ZEGETRON A.E. • Olympus φωτογραφικές μηχανές • Olympus φακοί και αξεσουάρ • Olympus κιάλια • Silicon Power SD
Cards • Silicon Power Memory Products • Silicon Power USB Sticks • Silicon Power φορητοί σκληροί δίσκοι • Razer gaming PC
peripherals • Konami Videogames • Warner Bros. Videogames • Sega Videogames • Mio GPS devices
Βασ. Γεωργίου 35, 152 35, Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 6856000, info@zegetron.gr, www.zegetron.gr, www.olympus-europa.gr, Service
Olympus: Λ. Ηρακλείου 443 & Ορφέως, 14122, Ηράκλειο, Τηλ.: 210 2814500, olympusservice@zegetron.gr
DIVITEC Α.Ε. • ΚΟDAK ερασιτεχνικά και επαγγελματικά φωτ/κά προϊόντα • Προϊόντα ψηφ. επεξεργασίας εικόνας • Θερμικοί
εκτυπωτές Dry Labs & αναλώσιμα Inkjet χαρτιά και καμβάδες • Ακτινογραφικά προϊόντα • Κινημ/φικά φιλμ • HITACHI projectors
• ΤΕΤΕΝΑL φωτογραφικά χημικά • VENECCIA inkjet χαρτιά και καμβάδες • SINFONIA (Shinko) - CITIZEN θερμικοί εκτυπωτές
& αναλώσιμα • ΙΝΤΕNSO κάρτες μνήμης, σκληροί δίσκοι USB Flash • ΤΑBLET PC, ψηφιακές κορνίζες, πλήρης γκάμα CD DVD •
LENCO Tablet PC συστήματα ήχου • ΒΙG BEN Gaming software, Accessories συστήματα ήχου • BENQ Projectors, Monitors, Digital
Cameras • RIVACASE θήκες μεταφοράς δίσκων, tablets, laptops ψηφιακών μηχανών • INTEGRAL usb flas drivers, κάρτες μνήμης
• ΤRACEBOARD διαδραστικοί πίνακες • Διανομή προϊόντων: Fujifilm, Epson
Παραμυθιάς 4, 153 54, Γλυκά νερά, Τηλ.: 210 2855080, info@divitec.gr, www.divitec.gr
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ E.E. • AVENGER τρίποδα και στηρίγματα φωτιστικών, κεφαλές, τσάντες, leds • BOWENS
στούντιο φλας, αξεσουάρ • Boya • CAMBO μηχανές μεγάλου φορμά, γερανοί, εξαρτήματα • CHROMATEC • FIDELITY φορείς
φιλμ για μηχ. μεγάλου φορμά • IANΙRO φωτισμοί video • INKA • Jinbei • LASTOLITE υφασμάτινα φόντα, ανακλαστήρες, αξεσουάρ
στούντιο • LIGHTFORM • MANFROTTO CAMERA & LIGHTING SUPPORT, AVENGER τρίποδα & στηρίγματα φωτιστικών για video,
κινηματογράφο & φωτογραφία, κεφαλές • METZ φλας για 35mm • Nanguang • Nisi • NPC • OMEGA • PHOTONBEARD
• POLARIS – SHEPHERD φλασόμετρα - φωτόμετρα • QUIMIPOL • RODENSTOCK • SAVAGE φόντα • SCANDLES • TECNOLAB
επαγγ. εμφανιστήρια φιλμ & χαρτιού • ΤΙΝΤ – FOTO • TOYO στούντιο μηχανές • WINDOWLIGHT φωτιστικά • VISIO φωτιστικά
φθορισμού για video & φωτογραφία
Ορμινίου 9, 115 28, Αθήνα, Τηλ.: 210 7236847, alex4@otenet.gr, www.albapv.gr
FISHEYE ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. • EPSON Surelab αποκλειστική διανομή • EPSON προϊόντα • INKJET χαρτιά
• BILORA τρίποδα, φορτιστές, κιάλια, μπαταρίς, τσάντες • NATURAL τσάντες • WASANA κορνίζες
Χρ. Σμύρνης 135 & Κεφαλληνίας, 183 45, Μοσχάτο, Τηλ.: 210 9020664, sales@fisheye.gr
PHOTO SHOP Digital • Εκτυπώσεις • Ψηφιακά άλμπουμ • Φωτογραφικά
Κατ/μα: Πατρόκλου 2, 351 00, Λαμία, Τηλ.: 22310 43040 - 28082,
Εργοστ.: ΒΙΠΕ Λαμίας, Τηλ.: 22310 68061 – 68062, info@photoshopdigital.gr, www. photoshopdigital.gr
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Εκθέτουν προϊόντα οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου!
Λίστα εκθετών. Ενημέρωση 20/11/15
ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. • ILFORD - TECCO Inkjet Papers • HENZO Album & Κορνίζες • DORR Φωτογραφικά Αξεσουάρ •
ΗΡ Action Cams & Βιντεοκάμερες • TEHNOTAPE Προϊόντα Sublimation & Αναλώσιμα για Mini Labs • SAWGRASS Μελάνια
• UNIVERSAL WOODS (Chromaluxe Metal & Wood Panels - Unisub Sublimation) • KODAK Μπαταρίες • TURA Φωτογραφικά
χαρτιά. Διανομή προϊόντων : KODAK, FUJIFILM, EPSON Εκτυπωτές & Αναλώσιμα, KINGSTON, TDK, TOSHIBA, DNP, MITSUBISHI,
CHAMPION Χημικά.
Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43,121 32, Περιστέρι, Τηλ.: 210 5711650, 210 5712218, info@kabanaos.gr, www.kabanaos.gr,
PROLAB / ΛΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ Ι. – ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ Α. Ο.Ε. • Printing: C-type / Giclee fine art / Large
Format / Sublimation • Handmade Digital Albums / Design Albums /Exclusive Package etc. Finishing / Mounting / Framing /
Lamination • Digitization: Film / Large format scanning
Αντ. Τρίτση 112 & Αγ. Κων/νου 104, 56 224, Εύοσμος Θεσ/κης, Τηλ.: 2310 600508, info@prolab.gr, www.prolab.gr
ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A.E. • AnSMANN • ARCA SWISS • CONDOR • CULLMANN • HENSEL • HEDLER
• KOOD • BERLEBACH • SUNPAK • SEKONIC • PRIOLITE FLASHES • MULTIBLITZ
Α: Βενιζέλου 42, 546 24, Θεσ/νίκη, (Hμ/φος), Τηλ.: 2310 269129,
Β: Ερμού 19, 546 24, Θεσ/νίκη, Τηλ. κέντρο: 2310 261771, 2310 287893,
Γ: Δωδεκανήσου 13 & Βαλαωρίτου, 546 26, Θεσ/νίκη, τηλ.: 2310 519 336, info@konchilakis.gr, www.photoqueen.gr
DSAW HOBBIES - ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ • KYOSHO • DRONES - MULTIROTORS • Είδη μοντελισμού,
αξεσουάρ, αναλώσιμα
Αγ. Τριάδας 2, 165 44, Γλυφάδα, Τηλ.: 210 9652042, www.kyosho.gr, office@kyosho.gr
ALBOOM DIGITAL - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. • Ψηφιακά άλμπουμ • Εκτυπώσεις
Λ. Νίκης 77, 546 21, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 240120, photos@alboom.gr, www.alboom.gr,
Εργαστήριο: Μακεδονικής Αμύνης 6, 546 31, Θεσ/νίκη, Tηλ.: 2310 242124, alboom.gr@gmail.com
MYALBUMS.GR • Ψηφιακό άλμπουμ
Θουκυδίδη 16, 551 34, Καλαμαριά, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 384291, 2310456927, info@myalbums.gr, www.myalbums.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ • Ανεξίτηλες εκτυπώσεις σε πορσελάνη • Χαράξεις και Κοπές σε : γρανίτη – Ξυλο – Plexiglass –
Γυαλί 3D - Inox • Ψηφιακές εκτυπώσεις Plotter – UV Εκτυπώσεις • Αναλώσιμα – Αναλώσιμα Sublimation
Προέκταση Γιαννιτσών 155, 546 28, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 729462, flas@otenet.gr, www.xaraxeis.gr
ZETARM.COM • cine video support systems
Σπινθάρου 23 - 27, 117 43, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Τηλ.: 210 9225871, Κιν.: 6974242942, info@zetarm.com, www.zetarm.com,
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης • Τηλεσκόπια-Κιάλια-Διόπτρες-Μικροσκόπια-Εκδόσεις-Εκπαιδευτικά ΠαιχνίδιαΜετεωρολογικοί Σταθμοί- Πρωτότυπα Δώρα.
Αντώνη Τρίτση 15-17, 570 01, Πυλαία, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 533902, 2310 541826, planitario@astronomy.gr,
www.planitario.gr

FOTOBAR • POLAROID • ONA BAGS • LUMI • Fine art
Φιλικής Εταιρείας 15, 54 621, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 253027, info@fotobar.gr, www.fotobar.gr

NORITEK ELLAS I.K.E. • Εμπόριο φωτογραφικού εξοπλισμού
Ψαρών 16, 17123, Νέα Σμύρνη, Τηλ.: 210 6086282, support@noritek.gr, www.noritek.gr,
NORITSU • NORITSU WET & DRY MINILABLS
Noritsu.tektonidis@yahoo.gr www.noritsu.co.jp/english
...Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται!
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XMAS

party
Στο Hotel Capsis, το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, ώρα 20:00

Η

φτώχεια... θέλει καλοπέραση λέει πολύ σοφά ο λαός μας. Διαφορετικά η πεζή και οικονομικά οδυνηρή καθημερινότητα
δεν υποφέρεται! Αυτό αφενός και αφετέρου το πνεύμα των (Χριστουγεννιάτικων) ημερών μας ενθάρρυναν να κλείσουμε
ωραία την πρώτη μέρα εκδηλώσεων του περιοδικού μας στη Θεσσαλονίκη. Μ’ ένα party, με ζωντανή μουσική και τραγούδι,
κρασί και τσιπουράκι, κέφι και καλή διάθεση! Στη μικρή γιορτή που ετοιμάζουμε στον εκθεσιακό χώρο του Hotel Capsis μετά το
τέλος της πρώτης μέρας της έκθεσης το Σάββατο, έχουμε προσκαλέσει να τιμήσουν με την παρουσία τους oι αρχές της πόλης της
Θεσσαλονίκης, φυσικά oι εκθέτες και όσοι επισκέπτες το επιθυμούν. Ένα καλό aperitif δηλαδή πριν την βραδινή Σαββατιάτικη έξοδο
στη μαγευτική Χριστουγεννιάτικη Θεσσαλονίκη (Θυμίζουμε: το ημερολόγιο θα γράφει 12 Δεκεμβρίου). Σας ενημερώνουμε τέλος ότι
το Capsis έχει ακόμη ελάχιστα διαθέσιμα δωμάτια στην τιμή των 60 ευρώ το δίκλινο με πρωϊνό σε μπουφέ (πείτε τους ότι είστε για
τις εκδηλώσεις του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ). Εξ ίσου άμεσα πρέπει να κινηθείτε και για τα αεροπορικά εισιτήρια γιατί οι φθηνοί ναύλοι της
Ryanair και της Aegean έχουν αρχίσει να εξαντλούνται!
Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη!
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Ειδική προσφορά για τους επισκέπτες της έκθεσης: €60 το δίκλινο με πρωϊνό!!!
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Ανοιχτές συζητήσεις Είσοδος ελεύθερη
Πώς και που μπορώ να προβάλω τη δουλειά μου;
Η φωτογραφία διανύει σήμερα τη χρυσή εποχή της, αφού εκατομμύρια φωτογραφίες παράγονται και
ανεβαίνουν στο διαδίκτυο καθημερινά. Πως μπορούν όμως οι εικόνες μας να ξεχωρίσουν σε αυτό το
«πολύβουο» αναλογικό και ψηφιακό περιβάλλον με τις πολυάριθμες εκθέσεις φωτογραφίας,
τις εκδόσεις, τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και τα online portfolio;
Σάββατο 12/12 •17:00 – 19:00 • Αίθουσα ΙΩΑΝΝΑ • Από τους Συντάκτες του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η φωτογράφιση σε δημόσιους χώρους
Το πρόβλημα της προστασίας της ιδιωτικότητας στη φωτογραφία και η φωτογράφηση σε δημόσιους
χώρους. Σας έχουν απαγορεύσει να φωτογραφίζετε σε δημόσιους χώρους χωρίς καν αιτιολογία;
Έχετε πέσει θύμα αυθαίρετης συμπεριφοράς; Αισθάνεστε ότι η νομοθεσία για το δικαίωμα
φωτογράφησης είναι ασαφής; Δεν ξέρετε τι να κάνετε αν στο κάδρο σας σε εξωτερικούς χώρους
μπαίνουν άγνωστοι; Αναρωτιέστε για τα όρια της νομιμότητας; Ελάτε στην ανοικτή συζήτηση, ακούστε
τη γνώμη των ειδικών και λύστε τις απορίες σας.
Κυριακή 13/12• 11:30 – 13:30 • Αίθουσα ΙΩΑΝΝΑ • Από τους Συντάκτες του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Εκθέσεις φωτογραφίας
Έκθεση μελών του ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα και το
εξωτερικό έχοντας διοργανώσει εκατοντάδες εκθέσεις, σεμινάρια και άλλες παρεμβάσεις σχετικά με τη
φωτογραφία (δράσεις στο δρόμο, μαθήματα, ξεναγήσεις σχολείων, παρεμβάσεις με άρθρα στον τύπο
κ.α.). Είναι ιδρυτικό μέλος του Photofestival Union και στη Διεθνή Ένωση Φωτογραφικών Κέντρων. Μια
πλούσια και αξιόλογη φωτογραφική έκθεση των μελών του θα περιμένει τους επισκέπτες στο Capsis.

Έκθεση των ομάδων «Φ», «ΦΩΤΟΠΟΡΟΙ» και «ΚΛΙΚers»
«ΑΝΑΦΟΡΕΣ», «ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ». Αυτή θα είναι
η θεματική της έκθεσης φωτογραφίας των ομάδων «Φ», «Φωτοπόροι» και «ΚΛΙΚers». Θα περιλαμβάνει
φωτογραφίες των μελών των ομάδων, που έγιναν με ερέθισμα διάσημες φωτογραφίες που άφησαν
ανεξίτηλα τα ίχνη τους στην ιστορία της φωτογραφίας. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν σε μεγάλες
διαστάσεις οι νέες φωτογραφίες και σε μικρές διαστάσεις οι φωτογραφίες που αποτέλεσαν την πηγή
έμπνευσης, μαζί με ένα κείμενο που θα αναφέρεται στον φωτογράφο της διάσημης φωτογραφίας.

Έκθεση μελών photoweddingstories
To PhotoWeddingStories, η διεθνής κοινότητα φωτογράφων γάμου που
δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2009, με εκατοντάδες μέλη σε όλη
την Ελλάδα θα βρίσκεται στο ξενοδοχείο Capsis με μια μεγάλη έκθεση από
εντυπωσιακές φωτογραφίες γάμου. Επιπλέον στα πλαίσια της διαρκούς
επιμόρφωσης των μελών, κατά τη διάρκεια του διημέρου θα πραγματοποιήσει
και σεμινάριο με θέμα την επαγγελματική φωτογραφία γάμου.
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Σεμινάρια για ερασιτέχνες & επαγγελματίες
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου & (επανάληψη) την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

Η ψηφιακή μηχανή / ΠΡΟΣΟΧΗ! Ένα σεμινάριο, μόνον το Σάββατο 12/12
Φιλοδοξία του σεμιναρίου είναι να υπάρξει μια βαθύτερη κατανόηση στις αρχές λειτουργίας των ψηφιακών
φωτογραφικών μηχανών και των περιφερειακών τους αλλά και να απαντηθούν ερωτήματα που διαιωνίζονται
σχετικά με: Αισθητήρες • Πως σχηματίζεται το ψηφιακό φωτογραφικό είδωλο • Αρχιτεκτονική και δομή
φωτογραφικών μηχανών (DSLR, mirrorless και compact) • Είδη φωτογραφικών φακών και ποιός είναι κατάλληλος
για κάθε εφαρμογή • Επιλογή των κατάλληλων ρυθμίσεων σε εστίαση, εκφώτιση, εξισορρόπηση
ΕΓΓΡΑΦΗ
λευκού κλπ. • Τα οπτικά προβλήματα (θόρυβος, γεωμετρικές παραμορφώσεις, εκτροπές κλπ.)
Μόνο Σάββατο 11:30 - 13:30 • Αίθουσα ΙΩΑΝΝΑ • Εισηγητής: Παναγιώτης Καλδής • Κόστος: 15€

Photoshop (A’ Μέρος)
Γνωριμία με το πρόγραμμα, βασικά εργαλεία και χρήσεις • Παλέτες • Μενού • Χρωματική Θεωρία και χρωματικά
μοντέλα • Χρωματικά Προφίλ • Μορφότυποι αρχείων εικόνων (Raw, TIF, Jpeg κλπ) • Εργαλεία και δυνατότητες
του λογισμικού • Eπίπεδα (Layers) – έννοιες και ορισμοί • Διαχείριση επιπέδων • Ιδιότητες – τρόποι
ΕΓΓΡΑΦΗ
ανάμειξης • Προχωρημένες εργασίες με επίπεδα • Μάσκες και επίπεδα επεξεργασίας & ρύθμισης •
Ανάλυση των μενού του λογισμικού... και πολλά άλλα!
A ( 
3!
11:00 - 15:00 • Αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ1 • Εισηγητής: Γ. Μαχιας • Κόστος: 40€

Photoshop (Β’ Μέρος)

H 
#    
 &     
   &    / 
I 2 «Photoshop»  CD
; 6,90 "!

• Διόρθωση και επεξεργασία φωτογραφιών •Χρωματική διόρθωση
• Διόρθωση αντίθεσης, Όξυνση, Μείωση θορύβου • Μετατροπή μεγέθους
αρχείων για χρήση σε εκτυπώσεις, Web κλπ • Εξειδικευμένες περιπτώσεις όπως:
Αφαίρεση Φόντου, ενθέσεις εικόνων, σύνθεση εικόνας, αποκατάσταση παλιών φωτογραφιών,
επιχρωματισμός ασπρόμαυρης φωτογραφίας • Εξειδικευμένες επεξεργασίες • Διορθώσεις ατελειών
πορτραίτου • Αυτοματισμοί ενεργειών • Εκτυπώσεις... και πολλά άλλα!
16:00 - 20:00 • Αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ 1 • Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς • Κόστος: 40€

ΕΓΓΡΑΦΗ

Lightroom (A’ Μέρος)
Δαμάστε τη δύναμη του Lightroom! Ανακαλύψτε γιατί έχει γίνει το κορυφαίο πρόγραμμα διαχείρισης φωτογραφικού
υλικού στον κόσμο. Εξασφαλίστε θέση στο σεμινάριο για να μάθετε τις τεχνικές που θα απογειώσουν τη
ΕΓΓΡΑΦΗ
δημιουργικότητά σας! Η θεματολογία περιλαμβάνει: • Εισαγωγή-Γνωριμία με το πρόγραμμα • Εισαγωγή
εικόνων από κάρτα μνήμης και άλλα αποθηκευτικά μέσα • Οργάνωση-διαχείριση εικόνων • Προβολή, επιλογή και
ές ρυθμίσ
σεις
ε
εργαλεία βαθμολόγησης εικόνων • Χρήση φίλτρων και αναζήτηση εικόνων • Χρήση Collections • Βασικές
ρυθμίσεις
και κροπάρισμα • Συγχρονισμός και batch αλλαγές εικόνων και... πολλά άλλα!
11:00 - 15:00 • Αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ 2
A ( 
3!
• Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου • Κόστος: 40€
H 
# 

Lightroom (B’Μέρος)

    &    
    &   
/  I 8 «';*
 &» ; 6,90 "!

• Εργαλεία επεξεργασίας χρώματος (White Balance / HSL ) • Διόρθωση
οπτικών σφαλμάτων και προοπτικής • Ντεγκραντέ και τοπικές αλλαγές στην
εικόνα • Δημιουργία αντιγράφων εικόνας• Ασπρόμαυρη επεξεργασία και χρωματισμός
• Δημιουργία και αποθήκευση εφέ ως Presets • Εξαγωγή εικόνων από το Lightroom • Από το Lightroom στο
Photoshop (Πανοραμικά και HDR), Export για social media και Tethered Shooting • Export εικόνων για Facebook
και email • Tethered shooting, σύνδεση και χειρισμός μηχανής με το Lightroom και... πολλά άλλα!
ΕΓΓΡΑΦΗ
16:00 - 20:00 • Αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ 2 • Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου • Κόστος: 40€



 306 •    23

 

2015

 9

ON LINE     O IMAGING - E  

Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗ...

;"''!84(
Σεμινάρια για ερασιτέχνες & επαγγελματίες
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου. Ορισμένα μπορεί να επαναληφθούν & Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

Λήψεις με drones

/ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ένα σεμινάριο, μόνον το Σάββατο 12/12

Τα τηλεκατευθυνόμενα και εξοπλισμένα με κάμερες drones (ελικοπτεράκια) έχουν μπει για καλά στη ζωή μας. Είναι
πραγματικά απαραίτητα για να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί; Τί θα πρέπει να ξέρουμε πριν
ΕΓΓΡΑΦΗ
αγοράσουμε ένα τέτοιο εργαλείο; Ποιες οι τεχνικές τους προδιαγραφές; Τί πρέπει να προσέχουμε
ώστε να διασφαλίζουμε τον εξοπλισμό μας αλλά και τη σωματική ακεραιότητα τρίτων κατά τη διάρκεια της πτήσης;
Μόνο Σάββατο 11:00 - 15:00 • Αίθουσα ΣΙΘΩΝΙΑ 1 • Εισηγητής: Αντώνης Αντζουλάτος • Κόστος: 50€

Μοντάζ βίντεο
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε παραγωγούς βίντεο κάθε ειδικότητας που επιθυμούν να βελτιώσουν το τελικό τους
αποτέλεσμα. Χωρίζεται σε 2 διακριτά μέρη θεωρητικού και τεχνικού περιεχομένου. Στην θεωρία θα οριστούν οι
βασικές έννοιες που είναι απαραίτητες για ένα σωστό μοντάζ, όπως ενδεικτικά η έννοια της συνέχειας, του ρυθμού,
οι δυναμικές σχέσεις στην εναλλαγή πλάνων και η σημασία του ήχου για το τελικό προϊόν. Θα εξεταστούν οι
διαφορετικοί τρόποι σύνδεσης πλάνων και η σημασία τους. Το τεχνικό μέρος περιλαμβάνει τις απαραίτητες
γνώσεις για τους κώδικες βίντεο, την μετατροπή τους (transcoding), παρουσίαση των βασικών εργαλείων μοντάζ
σε διάφορα λογισμικά και τέλος οι ρυθμίσεις για σωστό και απρόσκοπτο export και διανομή του τελικού μας
αρχείου. Τα γνωστικά εργαλεία θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλα τα λογισμικά μοντάζ.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Προαπαιτούμενα: βασικές γνώσεις λήψης βίντεο, βασικές γνώσεις υπολογιστών
12/12: 16:00-20:00 (Επανάληψη) 13/12: 11:00-15:00 • Αίθ. ΣΙΘΩΝΙΑ 1 • Εισηγητής: Ν. Μύρτου • Κόστος: 50€

Φωτογραφικό Workflow
Eξάωρο σεμινάριο για την διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση της φωτογραφικής λήψης. Καλύπτει όλο το
φάσμα της εργασίας που απασχολεί το φωτογράφο. Συγκεκριμένα: Τη μεταφορά του φωτογραφικού υλικού
στον υπολογιστή, την αρχειοθέτηση, την επεξεργασία και διόρθωση σε καλιμπραρισμένο σύστημα, την τυχόν
εκτύπωση, ανάρτηση και γενικότερη επικοινωνιακή αξιοποίηση του έργου. Όσοι έχουν μια μηχανή σύστημα θα
μάθουν τα μυστικά της πλήρους εκμετάλλευσης του εξοπλισμού, θα αποκτήσουν βασικές γνώσης
ΕΓΓΡΑΦΗ
αισθητικής και σύνθεσης, θα μάθουν να αναζητούν θέματα με δημιουργική αξία και στη συνέχεια
θα τα επεξεργάζονται και θα τα αρχειοθετούν σαν επαγγελματίες. Επίσης θα γίνει εκτενής αναφορά σε θέματα
όπως: DSLR/CSC • φακοί • βασικές ρυθμίσεις • σύνθεση • Καλιμπράρισμα μηχανής και οθόνης υπολογιστή
με πρακτική εφαρμογή • Aρχειοθέτηση/στοιχειώδης επεξεργασία – ποιά
προγράμματα; • Θα γίνει τέλος πρακτική εφαρμογής fine art εκτύπωσης.
A ( 
3!
14:00 - 20:00 Αίθ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ • Εισηγητής: Γ. Τζώρτζης Κόστος: 70€
 ,, 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν υπάρξει ενδιαφέρον θα επαναληφθεί την Κυριακή 13/12
« 3 *3 # /#»
«G

* ΣΗΜ.: Όλες οι τιμές περιέχουν ΦΠΑ 23%

; 12 "!

Εγγραφές στα σεμινάρια στο eshop του www.photo.gr ή στο 210 8541400
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Σεμινάρια μόνον για επαγγελματίες
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου & Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

Photoweddingstories -

Δύο σεμινάρια

Φωτ: Άκης Δουσλατζής

Φωτ: Νικος Γκόγκας – Παπαδόπουλος

To PhotoWeddingStories, η διεθνής κοινότητα φωτογράφων γάμου που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2009,
έρχεται στο Hotel Capsis με δύο σεμινάρια για όλους τους επαγγελματίες φωτογράφους. Ο Άκης Δουσλατζής,
φωτογράφος με παγκόσμια βραβεία στο ενεργητικό του, θα εισάγει τους συμμετέχοντες στα μυστικά της
φωτογραφίας πορτραίτου. Στη φωτογραφία γάμου εισηγητής θα είναι ο Νίκος Γκόγκας – Παπαδόπουλος, ένας από
τους καλύτερους φωτογράφους γάμου στην Ελλάδα, με διακρίσεις στα βραβεία WPJA και AGWPJA.
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου: 15.00 – 20.00 • Εισηγητής: Άκης Δουσλατζής (φωτογραφία πορτραίτου)
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου: 14.00 – 19.00 • Εισηγητής: Νικος Γκόγκας – Παπαδόπουλος (φωτογραφία γάμου)
Χώρος: αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ 2 • Κόστος: 70€ + ΦΠΑ το κάθε σεμινάριο, 120€ + ΦΠΑ και τα δύο σεμινάρια

Προσοχή: πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: Τηλ. 2310452299
http://wedseminars.com,
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I AM THE PERFECT SHOT
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 A NIKON DSLR. Άφησε τη φαντασία

Επισκεφθείτε το nikon.gr/iamdifferent

Nikon D-SLR_21x28.indd 1
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Μακιγιάζ και photoshop!
O συνδιασμός που κάνει ... τη διαφορά. Δείτε 15 παραδείγματα

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
E4#(: Τάκης Τζίμας, "$%$@ &B(: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
*F'$4: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Γωγώ Παπαϊωάννου

www.photo.gr

H(,8'": Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
    Photobusiness Weekly  !"#$ % mail !#&   '%  ()*  photobusiness@photo.gr
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Samsung@Photokina2014.     

 

...

Βόμβα Samsung
Αποσύρεται από τα φωτογραφικά και τα laptop,
τουλάχιστον στην Ευρώπη
Με μια επιβεβαίωση – βόμβα ισχύος πολλών μεγατόνων, η Samsung επιβεβαίωσε
μέσω του γερμανικού περιοδικού fotoMagazin ότι εγκαταλείπει την αγορά των
φωτογραφικών μηχανών και των camcorder, αποδίδοντας την απόφαση στην πτώση
της ζήτησης. Όπως γράφει η επίσημη δήλωση: “Στη Γερμανία παρατηρούμε από
καιρό σταδιακή ύφεση στη ζήτηση για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, camcorder
και αξεσουάρ. Πρέπει να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις της αγοράς και γι αυτό
αποφασίσαμε βαθμιαία να διακόψουμε τη διανομή αυτών των προϊόντων στη
Γερμανία. Η απόφαση αυτή αφορά μόνο τη γερμανική αγορά.” Η είδηση συνέπεσε
με αντίστοιχη πληροφόρηση (με βάση πρόσφατο δημοσίευμα στο περιοδικό
PCAdvisor) ότι η Samsung αποσύρεται και από την αγορά των laptop και Chromebook,
προκαλώντας γενική αίσθηση ότι κάτι τρέχει...

Β

έβαια είναι γνωστή και πανθομολογούμενη η κρυψίνοια των Κορεατών και
γενικά τα στεγανά στην ενημέρωση που δεν μπορούν να διαπεράσουν οι δυτικοί
δημοσιογράφοι, αφού η κορεάτικη επιχειρηματική κουλτούρα παραμένει θεμελιωδώς
εσωστρεφής, διαφορετική και δυσνόητη. Πάντως η κίνηση είναι εντυπωσιακά αρνητική και
έχει πληθώρα προεκτάσεων. Η Γερμανία είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη και υγιέστερη
ευρωπαϊκή αγορά με πληθυσμό 81εκ. και αρκετά ζωηρή ζήτηση, σίγουρα όχι σε ύφεση.
Αν λοιπόν η Samsung βρίσκει δυσκολίες στη Γερμανία, φανταστείτε τί γίνεται στις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Όλα αυτά έρχονται και “κουμπώνουν” με περίεργες συμπεριφορές της Samsung όλο αυτό
τον καιρό στην Ευρώπη. Η πολυδιαφημισμένη επαγγελματικών προδιαγραφών ΝΧ1, η πιο
προηγμένη APS-C camera όλων των εποχών με τη μεγαλύτερη ανάλυση 28Μegapixel, που
παρουσιάστηκε με διθυράμβους στη Photokina 2014, δηλ. πριν ένα χρόνο και κάτι, δεν
έφθασε ποτέ σε σημαντικές αγορές όπως Ιταλία και Ισπανία. Μόνο περιορισμένα τεστ ΝΧ1
έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Γενικά φάνηκε όλο αυτό τον καιρό ότι το εργοστάσιο
δεν προωθούσε δυναμικά ένα πολλά υποσχόμενο προϊόν. Ούτε ποτέ εμφανίστηκαν οι
επαγγελματικοί φακοί που υποτίθεται ότι θα πλαισίωναν την NX1. Πολλά άλλαξαν από την
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014, όταν σε μια κατάμεστη από δημοσιογράφους αίθουσα στο
Congress Center North, της Koln Messe, o αξιότιμος Myoungsup Han, αντιπρόεδρος της
Samsung και επικεφαλής Ιmaging Βusiness της εταιρίας παρουσίαζε την NX1.
Η είδηση βέβαια έχει κάνει πάταγο. Τα φωτογραφικά forum σχολιάζουν δυσμενώς την
αλλοπρόσαλη πολιτική της Samsung. Mόνο ειρωνικά σχόλια προκαλεί η αντίφαση
ανάμεσα στις διακηρύξεις του χθες, ότι θα κτυπήσει την επαγγελματική αγορά (2014) και
του προχθές (2010) ότι διεκδικεί μερίδιο leader της αγοράς με τη σειρά ΝΧ. Η αποτυχία
της Samsung καταλογίζεται σε απουσία φωτογραφικής κουλτούρας αλλά και άλλες
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παραλείψεις. Οι κορεάτες δεν δέχθηκαν
να κάνουν ότι οι άλλοι ανταγωνιστές
τους στο Imaging δηλ. μακρoχρόνια
συντονισμένη προσπάθεια, marketing
που κατανοεί τις ιδιαιτερότητες της
φωτογραφικής αγοράς και να δεχθούν
τις παραδοσιακές αξίες της φωτογραφίας
δηλ. ότι συνυπάρχει τέχνη και τεχνολογία
και οι καταναλωτές στον συγκεκριμένο
τομέα σέβονται το brand loyalty. Δηλ.
είναι πολύ συνδεδεμένοι με κάποιο
brand name και για να μετακινηθούν
θα πρέπει όχι μόνον να έχουν ορισμένο
πλεονέκτημα τιμής αλλά και απτές
αποδείξεις ότι η καινούργια εταιρία τιμά
τις αξίες της φωτογραφίας.
Με την αυτοκτονική κίνηση
να εγκαταλείψει την γερμανική και
ευρύτερα την ευρωπαϊκή φωτογραφική
σκηνή, είναι βέβαιο ότι η Samsung
εξαφανίζεται από το φωτογραφικό
χάρτη! Οι παγκοσμίως ασχολούμενοι
με τη φωτογραφία πλέον επικοινωνούν,
εκφράζονται και σχολιάζουν στο
internet real time. Aν δε συγχωρούν
κάτι, είναι η εγκατάλειψη όσων τίμησαν
με την προτίμησή τους ένα νεόφερτο
σύστημα. Δείτε τί προσπάθεια έκανε
η Sony “εισβάλλοντας” στις μηχανέςσυστήματα με την Αlpha 100 (2006) για
να καρποφορήσει μετά δέκα χρόνια και
θα καταλάβετε γιατί το Imaging για τη
Samsung είναι παρελθόν.

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Νέα Σχεδίαση Νέα Ύλη ΝέοΤεύχος
ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Θέμα: ‘‘Πορτραίτο με φυσικό φως’’,
Σχόλια & κριτικές σε 36 σελίδες

Know How
39 σελίδες
με τεχνικές
& συμβουλές

TIME
LAPSE
Aπό τη λήψη
ως το video

Επεξεργασία
Στα δύο δημοφιλή
προγράμματα:
LIGHTROOM &
PHOTOSHOP

ΤEST
SUPER
ZOOM
Δοκιμάσαμε
δέκα υβριδικές
superzoom
compact

PORTFOLIO
K. ΠΙΤΤΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
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Low Key

Reuters
Αποδεκτά μόνο τα JPEG απευθείας από τη μηχανή
Το γνωστό
ειδησεογραφικό
πρακτορείο έθεσε
σε ισχύ μια νέα
πολιτική για τους
φωτορεπόρτερ,
η οποία ισχύει
για όλους όσους
εργάζονται στο
πρακτορείο και
όχι μόνο για τους
freelancers, όπως
αναφέρουν οι
περισσότερες πηγές.
Δηλαδή δεν θα
δέχεται πλέον οι
φωτογράφοι του να
παραδίδουν JPΕG
αρχεία τα οποία
προέρχονται από την
επεξεργασία των RAW
αρχείων.
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Π

λέον θα γίνονται αποδεκτά μόνο τα JPΕG που προέρχονται απευθείας από τη μηχανή. Εκπρόσωπος
του Reuters δήλωσε ότι η αλλαγή αυτή στην πολιτική της εταιρείας αποσκοπεί μεν σε ταχύτερο
workflow μιας και το πρακτορείο λαμβάνει μεγάλο όγκο εικόνων τις οποίες πρέπει να διαχειριστεί άμεσα,
αλλά το βασικό ζητούμενο είναι η διατήρηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.
“Ως αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων που καλύπτονται από αφοσιωμένους και υπεύθυνους
δημοσιογράφους, το Reuters Pictures πρέπει να αντανακλά την πραγματικότητα. Και ενώ στοχεύουμε στη
φωτογραφία με υψηλή αισθητική αξία, ο σκοπός μας δεν είναι η αισθητική ανάγνωση της επικαιρότητας”
δηλώνει το Reuters. Οι εκπρόσωποι του πρακτορείου ξεκαθαρίζουν ότι δεν απαγορεύουν στους
φωτογράφους να τραβάνε και RAW μαζί με τα JPEG, κάτι που άλλωστε κάνουν τα hi-end μοντέλα
της Canon και της Nikon που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι. Αποκλείοντας την επεξεργασία στα
RAW αρχεία, το Reuters προσπαθεί να αποφύγει την υπερβολική επεξεργασία στο Photoshop και την
χειραγώγηση της εικόνας που μπορεί να οδηγήσει ή να δώσει βάσεις για κατηγορίες περί αλλοίωσης
της πραγματικότητας. Βέβαια αυτό δεν είναι και απολύτως βάσιμο μιας και το JPEG μπορεί να γίνει
αντικείμενο επεξεργασίας με τέτοιο τρόπο που να αποκρύπτει ορισμένα στοιχεία της εικόνας και η αλλαγή
να μην είναι εμφανής με γυμνό μάτι. Παρά τις αρχικές αντιδράσεις η κίνηση του Reuters δεν μπορεί
να προκαλεί μόνο αρνητικές κριτικές. Είναι κατανοητό ότι ο φωτογράφος επιθυμεί να επεξεργαστεί τις
εικόνες τους εκμεταλλευόμενος όλη την τονική γκάμα που μπορεί να του δώσει το RAW αρχείο, χωρίς
να αυτό να σημαίνει ότι θα προβεί σε αλλοιώσεις της πραγματικότητας. Σε μία εποχή όμως που ο κόσμος
ταλανίζεται αδιάκοπα αφενός από πολιτικές αναταραχές, πολεμικές συρράξεις και ανθρωπιστικές κρίσεις
και αφετέρου από τεράστια ροή ψευδών ή μη διασταυρωμένων ειδήσεων, η αντικειμενικότητα στην
πληροφόρηση μπορεί να απαιτεί ακόμη και τέτοια δραστικά μέσα. Ας θυμίσουμε μόνο ότι το World Press
Photo το 2015 ακύρωσε το 20% των συμμετοχών όταν έλεγξε τα RAW αρχεία γιατί οι φωτογράφοι είχαν
αποκρύψει διάφορα αντικείμενα σκουραίνοντας περιοχές της εικόνας.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Sony
Ο Mikael Buck φωτογραφίζει έντομα με τη νέα α7R ΙΙ
Ο φωτογράφος Mikael Buck δημιούργησε μια σειρά macro φωτογραφιών
για λογαριασμό της ιαπωνικής εταιρίας, εξερευνώντας τον αθέατο
κόσμο των πλέον μικροσκοπικών πλασμάτων που ζουν στον πλανήτη.
Χρησιμοποιώντας την ανανεωμένη Sony α7R II, σε συνδυασμό με φακό
FE 90 mm f/2.8 Macro G OSS και ένα φίλτρο macro, ο φωτογράφος
απαθανάτισε τα θέματά του με μεγάλη λεπτομέρεια και έδωσε μορφή στα
κοινά έντομα που υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά σπίτια.

Ε

ίναι αλήθεια πως τα έντομα συχνά θεωρούνται παράσιτα και δεν τους
αναγνωρίζεται ο οικολογικός ρόλος που έχουν αναφέρεται χαρακτηριστικά
στη διαφημιστική καμπάνια. Με τη σειρά φωτογραφιών με τίτλο «Hidden
World of Bugs and Insects», έχουμε τη δυνατότητα να δούμε από πολύ κοντά
τα σχεδόν μικροσκοπικά πρόσωπα τους, κάτι που δεν είναι δυνατό με γυμνό
οφθαλμό, σημειώνει η Vanessa Amaral-Rogers, Conservation Campaigns
Officer της εταιρίας.
Όσο αφορά την α7R II, διαθέτει τον πρώτο στον κόσμο full-frame αισθητήρα
CMOS BSI και αποδίδει υψηλή ανάλυση, υψηλή ευαισθησία στο φως και
υψηλή ταχύτητα απόκρισης της αυτόματης εστίασης, έως και 40% ταχύτερη
από την αρχική α7R, χάρη στα 399 σημεία AF με Phase detection.
Η Sony στο project αυτό που έγινε σε συνεργασία με τον οργανισμό Buglife
κατέγραψε για τους λάτρεις της φύσης, τα δέκα πιο συνηθισμένα έντομα που
συναντώνται συχνά στις περισσότερες οικίες: οικιακή αράχνη (είδη Tegenaria),
ψαλίδα (Forficula auricularia), πεταλούδα Vanessa atalanta (Vanessa atalanta),
νευρόπτερο (Chrysoperla carnea), κρεατόμυγα (Calliphora vomitoria), κοινός
Σκόρος Ρούχων (Tineola bisselliella), πασχαλίτσα (Coccinella septempunctata),
ασημόψαρο (Lepisma saccharina), ονίσκος (Oniscus asellus), αράχνη Pholcus
phalangioides (Pholcus phalangioides).
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Eπισκεφτείτε το
ανανεωμένο site μας

www.kabanaos.gr

Album - Kορνίζες

 . . .  32 &  .  43, 121 33 ,
.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977, e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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Τμήμα
Φωτογραφίας
ΤΕΙ Αθήνας
Έκλεισαν οι θέσεις για το
σεμινάριο του Στ. Πάσχου

Μ

ε μεγάλο ενδιαφέρον και
τον αυστηρό αριθμό των
12 ατόμων (Κόστος συμμετοχής
240 ευρώ) έκλεισαν οι θέσεις
για το σεμινάριο του Στέφανου
Πάσχου στο Τμήμα Φωτογραφίας
και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ
Αθήνας. Υπό την καθοδήγηση
του καταξιωμένου φωτογράφου
Στέφανου Πάσχου οι συμμετέχοντες
θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν
αναλογικές τεχνικές του 19ου
αιώνα όπως ο νιτρικός άργυρος,
το Gum Bichromate και η
κυανοτυπία ενώ θα συμμετάσχουν
και σε εργαστήρια ασπρόμαυρης
αναλογικής φωτογραφίας
και ασπρόμαυρου σκοτεινού
θαλάμου. Το πρωτότυπο
σεμινάριο πραγματοποιείται
στο Τμήμα στα πλαίσια του
αυτοχρηματοδοτούμενου
προγράμματος ARTEC. Το
εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί
στις εγκαταστάσεις και με εξοπλισμό
του Τμήματος Φωτογραφίας
του ΤΕΙ Αθήνας. Τα αναλώσιμα
και εξειδικευμένα χημικά θα
καλυφθούν από το Εργαστήριο
Αναλογικής Φωτογραφίας.

Διοργάνωση: Εργαστήριο
ARTEC, Τμήμα Φωτογραφίας και
Οπτικοακουστικών, ΤΕΙ Αθήνας

Ηxos eikona show 2015.
28 και 29 Νοεμβρίου στο Athens Ledra

Σ

τη φετινή διοργάνωση “Hxos eikona show 2015” οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία
να δουν, αγγίξουν και ακούσουν μεγάλες 4Κ UHD τηλεοράσεις και OLED, προβολείς
και 3D, home cinema, ηχεία κορυφαίας ποιότητας, δικτυακά player, multiroom, πικάπ
και βινύλια καθώς και ακουστικά και mobile audio. Επιπλέον η έκθεση θα φιλοξενεί
περισσότερους από 400 κατασκευαστές όπως Samsung, LG, Thomson, Pioneer, Sony, Epson,
JBL, Denon, Benq, JVC, Sonos και Project. Την έκθεση διοργανώνει το περιοδικό «Ήχος &
Εικόνα», με στόχο την παρουσίαση των μεγαλύτερων τεχνολογικών επιτευγμάτων στον
οπτικοακουοστικό τομέα.
Διάρκεια: 28 – 29 Νοεμβρίου
Ωράριο: 10.00 – 21.00
Διεύθυνση: Ξενοδοχείο Athens Ledra, Συγγρού 115, Αθήνα
Υπεύθυνος έκθεσης: Φώτης Φωτιάδης
Είσοδος: δωρεάν
Πληροφορίες: Περιοδικό ΗΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑ, info@hxoseikona.gr, http://www.hxoseikona.gr

«Άθως.
Τα χρώματα
της πίστης».
Διάλεξη του Στράτου
Καλαφάτη στο Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P.

Σ

το πλαίσιο διαλέξεων για
το 2015 το Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P.
φιλοξενεί στο χώρο του το Στράτο
Καλαφάτη. Με τίτλο της διάλεξης
«Άθως. Τα χρώματα της πίστης»
όπως και η ομώνυμη δουλειά
του φωτογράφου, ο Στράτος Καλαφάτης θα μιλήσει για το έργο του. Λόγω περιορισμένων
θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για κράτηση μπορείτε να στείλετε e-mail με το
ονοματεπώνυμο και ένα κινητό τηλέφωνο στο info@esp.gr, μέχρι την Τετάρτη 2/12.

Διάλεξη: Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, 18.00 – 20.00
Διεύθυνση: E.S.P. Gallery, Ναυμαχίας Έλλης 3 – 5, Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P., Τηλ. 2310541148, info@esp.gr, www.esp.gr
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Akiwi.eu:
Βάζει ετικέτες
στις φωτογραφίες
σχεδόν αυτόματα
Αποτελεσματικότερο του
auto-tagging

Τ

ο Akiwi είναι μία νέα ιστοσελίδα
που σχεδιάστηκε με σκοπό να
βοηθήσει τους φωτογράφους να
ενσωματώνουν εύκολα και γρήγορα
ετικέτες στις φωτογραφίες τους.
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ημιαυτόματο σύστημα το οποίο είναι
γρηγορότερο από το χειροκίνητο
tagging και πιο ακριβές από τα
λογισμικά αυτόματης αναγνώρισης
εικόνας. Δημιουργήθηκε από
φοιτητές στα πλαίσια project του
πανεπιστημίου HTW του Βερολίνου,
ενώ συνεργάστηκαν και οι
πλατφόρμες fotolia και pixolution.
Αξιοποιώντας μια συλλογή από
22 εκατομμύρια φωτογραφίες,
είναι ικανό να προτείνει τις σωστές
λέξεις-κλειδιά για τις φωτογραφίες
που ανεβάζουν οι χρήστες,
υποστηρίζουν οι δημιουργοί
του. Με τη, εφαρμογή έχουμε

Epson
Στην έκθεση Graphica 2015

H

έκθεση Graphica συμπλήρωσε φέτος 13 χρόνια ζωής. Πραγματοποιήθηκε στις 13,
14 και 15 Νοεμβρίου στον εκθεσιακό χώρο στο MEC Παιανίας, συγκεντρώνοντας
επιχειρηματίες του κλάδου των Γραφικών Τεχνών.
Η Epson παρουσίασε στους επαγγελματίες τις προτάσεις της για την αγορά της ετικέτας με
τους εκτυπωτές ColorWorks, οι οποίοι σύμφωνα με την εταιρία δημιουργήθηκαν με βάση
τις ανάγκες των επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εκτυπώνουν μικρού
τιράζ ετικέτες και ταμπέλες. Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν τη ευκαιρία να δουν από κοντά
τον δημοφιλή Epson ColorWorks C7500G, καθώς και άλλους ColorWorks εκτυπωτές, που
προσφέρουν ταχύτητα, αξιοπιστία, υψηλή ποιότητα εκτύπωσης Epson και βιομηχανική
αντοχή. Ακόμα, το ενδιαφέρον του κοινού προσέλκυσε και η σειρά εκτυπωτών μεγάλου
φορμά SureColor F, καθώς διευρύνει τα συμβατικά όρια της εκτύπωσης, δίνοντας τη
δυνατότητα εκτύπωσης σε ποικιλία υλικών, όπως υφάσματα, αλουμίνιο, μέταλλο και
MDF, με ζωντανά, έντονα χρώματα, χάρη στα μελάνια dye sublimation Epson UltraChrome
DS. Όλη η σειρά SC-F προσφέρει ταχύτητα εκτύπωσης έως 100 τ.μ./ώρα με τη κεφαλή
εκτύπωσης PrecisionCore TFP. Τέλος, οι επισκέπτες του περιπτέρου της Epson είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τα οφέλη των Digital Proofer της εταιρείας, που
προσφέρουν ευρεία γκάμα χρωμάτων για την μεγαλύτερη κάλυψη του PANTONE, με τα
μελάνια UltraChrome HD και HDX, οκτώ και δέκα χρωμάτων, αντίστοιχα.

στη διάθεση μας τα κατάλληλα
tags για την εικόνα μας, μετά από
ελάχιστα κλικ του ποντικιού και
καθόλου πληκτρολόγηση. Το
πολλά υποσχόμενο Akiwi βρίσκεται
ακόμα σε στάδιο εξέλιξης και μόλις
αναβαθμίστηκε στην έκδοση 1.1.
Μπορείτε να το δοκιμάσετε εδώ:
http://www.akiwi.eu/

Nikon
Εξαγγελία της D5

H

Nikon ανακοίνωσε επίσημα
πως η D5 βρίσκεται σε στάδιο
εξέλιξης και με την εμφάνιση της
θα αντιπροσωπεύει την επόμενη
γενιά των επαγγελματικών
μοντέλων του φορμά FX.
Επίσης, η ιαπωνική εταιρία θα
αρχίσει την παραγωγή της μονάδας
φλας Speedlight SB-5000 που θα αποτελέσει την επόμενη ναυαρχίδα των φλας και τον
ασύρματο πομπό Wireless Transmitter WT-6. Παράλληλα, οι φήμες για μία επερχόμενη
D400 σταματούν, τουλάχιστον για τους πρώτους μήνες του 2016, καθώς δεν έγινε
καμία σχετική αναφορά. Για την ώρα δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την
ημερομηνία κυκλοφορίας ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αναμενόμενου μοντέλου D5.
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Adobe
Lightroom
Διορθωμένες οι νέες
εκδόσεις

Η

Adobe κυκλοφόρησε
τις εκδόσεις Lightroom
CC 2015.3 και Lightroom 6.3
του δημοφιλούς software και
επανέφερε, μετά από απαίτηση
των χρηστών, το εργαλείο του
Import που είχε αφαιρέσει στην
έκδοση 6.2. Επιπλέον στην
τελευταία έκδοση διορθώνονται
κάποια bugs και έχουν αυξηθεί
τα προφίλ των φακών αλλά και
τα RAW που υποστηρίζονται.
Και στην έκδοση του CC
αλλά και στην standalone
εφαρμογή έχουν προστεθεί
στις υποστηριζόμενες μηχανές
η Canon Powershot G5 X και
η G9 X, η Canon EOS M10, η
Fujifilm X-T1 IR, η Leica SL (Typ
601) και η Sony RX1R II.

Canon
Άγγιξε το ορόσημο των 80 εκ. EOS
μηχανών

Η

ιαπωνική εταιρία πέτυχε το ρεκόρ της
παραγωγής 80εκ. καμερών EOS (Electro
Optical System). Η ιστορική αναδρομή έχει ως
εξής: το Μάρτιο του 1987 παρουσίασε την πρώτη
μηχανή EOS και μέχρι το 2007 έχει παραγάγει
30 εκ. EOS κάμερες. Το επόμενο βήμα έγινε το
2010 με τα 40 εκ. ενώ τα 50εκατ έγιναν πραγματικότητα λίγο μετά τον Οκτώβριο του 2011.
Ακρίβώς το επόμενο έτος έφτασε τα 60εκ. Τον Φεβρουάριο του 2014 άγγιξε τα 70 εκ, και
μετά από δύο χρόνια ήρθε το σημερινό ορόσημο των 80εκ. καμερών. Ακόμα, η εταιρία
γνωστοποίησε πως η κάμερα που συμπλήρωσε τον μαγικό αριθμό των 80 εκ. τεμαχίων
ήταν ένα σώμα EOS 5DS R, η οποία διαθέτει την υψηλότερη ανάλυση της σειράς μαζί
με την 5DS. Αν και τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια ελαφρά επιβράδυνση του αριθμού
των παραγόμενων καμερών EOS, η Canon κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στις
πωλήσεις καμερών με εναλλάξιμους φακούς για την περίοδο 2003-2014. Επιπλέον, από
τον περασμένο Ιούνιο της ανήκει το παγκόσμιο ρεκόρ της κατηγορίας χάρη στις 110 εκατ.
κάμερες EF που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα.

DJI
Σύστημα Geofencing στα drones

H

DJI ανακοίνωσε ότι θα ενσωματώσει στα
drones της σύστημα Geofencing για να
αποτρέπει τους χειριστές της να τα πετάνε πάνω
από επικίνδυνες περιοχές ή από περιοχές που
απαγορεύεται η πτήση. Οι πληροφορίες αυτές θα
ανανεώνονται συνεχώς όσο οι αρχές προσθέτουν
περιοχές στην απαγορευμένη λίστα. Το σύστημα
ονομάζεται GEO (Geospatial Environment Online)
και θα ενημερώνει τους χειριστές για τις περιοχές
που απαγορεύεται να σηκώσουν τα drones τους
είτε λόγω κανονισμών είτε εξαιτίας καταστάσεων
εκτάκτου ανάγκης π.χ. φωτιές. Τον Ιανουάριο η DJI
είχε αναγκαστεί να βγάλει ένα παρόμοιο update
που δεν επέτρεπε στα drones να πετάνε σε ακτίνα 15 μιλίων γύρω από το κέντρο της Ουάσιγκτον
γιατί ένα από τα drone της είχε πέσει στο γρασίδι του Λευκού Οίκου.
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Χρίστος Σιμάτος.
Παρουσίαση φωτογραφικού έργου στη Λάρισα



Η

ομάδα fplus, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και
Επιστημών Δήμου Λαρισαίων, φιλοξενεί το Σάββατο 21 Νοεμβρίου
τον εικαστικό φωτογράφο Χρίστο Σιμάτο. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία
να γνωρίσει τη συνολική δουλειά του Σιμάτου με παρουσίαση του

Παρουσίαση: Σάββατο 21 Νοεμβρίου, 19.00
Διεύθυνση: Μύλος του Παππά, Γεωργιάδου 53,
Λάρισα
Πληροφορίες: Χρίστος Σιμάτος,

φωτογραφικού έργου από τον ίδιο.

http://christos-simatos.com
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SLR Magic CINE
50mm F1.1
Υπερ-φωτεινός φακός για video

H

κινέζικη εταιρία παρουσίασε ένα
σταθερό φακό με εντυπωσιακά
φωτεινό διάφραγμα f/1.1 για το σύστημα
E mount της Sony. Αποτελείται από 6
στοιχεία σε 5 ομάδες. Έχει ελάχιστη
απόσταση εστίασης τα 50εκ. Διαθέτει
μόνο manual focus, μηχανισμό ίριδας
του διαφράγματος 13 λεπίδων και
δέχεται φίλτρα διαμέτρου 52mm. Όπως
και με τους περισσότερους φακούς
της σειράς CINE Magic ενσωματώνει
ειδικά δαχτυλίδια για την επίτευξη του
follow focus. Πρόκειται για μια εταιρία
που έχει αρχίσει να χτίζει καλή φήμη
κατασκευάζοντας ικανοποιητικά οπτικά
σε ελκυστικές τιμές με έμφαση στην
αναγκών
των
κάλυψη
ψ των αναγκώ
γ
κινηματογραφιστών.
κινηματογραφ
φισ

Ένωση Φωτογράφων & Βιντεογράφων Γάμου
Ετήσια γενική συνέλευση

Η

2η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Φωτογράφων και Βιντεογράφων
Γάμου "Παπιγιόν" θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στο
ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel (Αίθουσα: Silver Forest). Η ώρα προσέλευσης
είναι 10.30. Πριν τη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί mini Μαραθώνιος
Φωτογραφίας, ένας θεσμός που συνηθίζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ως μέσο
πειραματισμού, δημιουργικής έκφρασης και φυσικά διασκέδασης.
Στη γενική συνέλευση μπορούν να προσέλθουν και όσοι επαγγελματίες δεν είναι
ακόμη μέλη, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αντίγραφο έναρξης
δραστηριότητας εφορίας ή αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ΟΑΕΕ) και
πληρώνοντας επιτόπου την εγγραφή (40€) & την ετήσια συνδρομή (150€). Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ:

http://thepapillon.gr/epikinonia/

Ζeiss

Pentax 35mm F/3.5

Διακοπή παραγωγής παλιότερων
φακών

Ευρυγώνιος φακός για μεσαίο
φορμά

Ε

ν όψει νέων φακών, ειδικά της σειράς Milvus,
η γερμανική Zeiss αποφάσισε να σταματήσει
οριστικά την παραγωγή κάποιων παλιότερων,
κλασικών εκδόσεων. Συγκεκριμένα, στο
παρελθόν ανήκουν πια οι εξής φακοί:Distagon
T* 2,8/15, Distagon T* 3,5/18, Distagon T*
2/25, Distagon T* 2,8/25, Distagon T* 2/28,
Distagon T* 1,4/35 και Apo Sonnar T* 2/135.
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Ν

ωρίτερα αυτό το έτος η Ricoh αποφάσισε
να ρίξει τις τιμές των μηχανών μεσαίου
φορμά. Τώρα παρουσιάζει μία λύση
ευρυγώνιου φακού, τον HD Pentax-D FA645
35mm F/3.5AL. Καθώς ο αισθητήρας των
μηχανών της σειράς 645 είναι μεγαλύτερος
από αυτόν των full-frame, ο 35άρης
προσφέρει ισοδύναμο οπτικό πεδίο με φακό
27,5mm στο φορμά 35mm και για αυτό ανήκει
ειι
στη κατηγορία των ευρυγώνιων.
Στο εσωτερικό του βρίσκουμε στοιχεία που
δικαιολογούν το high-end χαρακτήρα του
όπως low-dispersion glass και ασφαιρικά
στοιχεία. Ακόμα διαθέτει επίστρωση HD
περιορίζοντας τα φαινόμενα ghosting/flare,
σύμφωνα με την εταιρία. Έχει ελάχιστη απόσταση
α
αση
εστίασης τα 3 μέτρα και μέγιστη μεγέθυνση 0,25
25 που
σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει αρκετά κοντά στο θέμα για λήψεις
close-up.
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Και τα τρία βιβλία!

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

Leica M (Typ 262)
Πιο απλή, πιο χαμηλή τιμή...

Α

λλά σε κάθε περίπτωση πάνω από 5.000 ευρώ! Μια γνήσια Leica δεν
είναι ποτέ φθηνή, ούτε προορίζεται για τη μαζική αγορά. Κατασκευάζεται
με χειροποίητες μεθόδους και τα πιο αυστηρά βιομηχανικά στάνταρ. Απλώς
στο προκείμενο οι Γερμανοί υλοποίησαν μια απλούστερη εκδοχή της Typ 240,
με φαινομενικά ίδιο αισθητήρα full frame CMOS 24Μegapixel, ψαλιδίζοντας
όμως τα μη καθαρώς φωτογραφικά χαρακτηριστικά. Έτσι θα συμπληρώνει την
σειρά digital rangefinder στην οποία ανήκουν, τα μοντέλα Typ240 M/M-P και
Μοnochrom Typ246. Καταγράφοντας τις διαφορές, απουσιάζουν τα εξής: η
δυνατότητα video και LiveView (κατά συνέπεια η σκόπευση γίνεται μόνον οπτικά)
ενώ το (πρώην) πλήκτρο του LiveView προσφέρει τώρα άμεση πρόσβαση στην
ισορροπία λευκού (White balance). Τροποποίηση έχει δεχθεί το κλείστρο που
είναι πλέον εμφανώς πιο αθόρυβο. Το βάρος έχει μειωθεί με τη χρήση κράματος
αλουμινίου αντί για μπρούτζο στην επάνω πλακέτα με όφελος ολόκληρων 100γρ.

Olympus
Καλύτερα
οικονομικά
αποτελέσματα
δεύτερου τριμήνου

Η

κοινοποίηση των
οικονομικών
αποτελεσμάτων
δεύτερου τριμήνου
τρέχουσας χρονιάς
για την Olympus
αποδεικνύει ανάπτυξη
στις σειρές Μicro
4/3 OM-D και Pen
κυρίως σε Ευρώπη και Ιαπωνία. Τα καθαρά έσοδα πωλήσεων για τις αντίστοιχες

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

Για παραγγελίες: 210 8541400
info@photo.gr

μηχανές έφθασαν τα 41δισ γιεν (δηλ. 385εκ.δολ.) για το πρώτο εξάμηνο που
δείχνει αύξηση 10,2% σε μεσοσταθμική ετήσια βάση. Το δεύτερο τρίμηνο έδειξε
βελτίωση 5%. Η εταιρία αποδίδει τις θετικές εξελίξεις σε αύξηση της ζήτησης
ΟΜ-D στην Ιαπωνία και Ευρώπη καθώς και των φακών Μ.ΖuikoPro. Eπίσης
επιβραδύνθηκε η πτώση πωλήσεων των compact που κινήθηκαν στο -11%,
καλύτερα από πέρυσι.
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Athens House
of Photography
Έκθεση και παρουσίαση
λευκώματος του Ανδρέα
Ζαχαράτου

Υ

πό τον τίτλο «Jazz στιγμές» ο
Ανδρέας Ζαχαράτος ταξιδεύει
τους επισκέπτες της έκθεσης στην
ελληνική και διεθνή τζαζ σκηνή. Με το
κάθε κλικ να μεταφράζει το ακουστικό
συναίσθημα σε φωτογραφική εικόνα,
ο φωτογράφος αιχμαλωτίζει στιγμές
που βρίσκεται διάχυτο το συναίσθημα
και ο δυναμισμός της τζαζ μουσικής.
Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της
έκθεσης θα παρουσιαστεί και το
δεύτερο φωτογραφικό λεύκωμα του
Ανδρέα Ζαχαράτου με τίτλο «Jazz
Moments» των εκδόσεων ΤΟΠΟΣ από
τον δημοσιογράφο Γιάννη Μπασκόζο.
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων
για την παρουσίαση, είναι απαραίτητη η
κράτηση. Την επιμέλεια της έκθεσης &
της έκδοσης έκανε η φωτογράφος Τζένη
Λυκουρέζου.
Εγκαίνια: Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, 20.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 27 Δεκεμβρίου
Διεύθυνση: Athens House of
Photography, Ζηρίνη 23, Κηφισιά
Μέρες και ώρες λειτουργίας:
Τετάρτη, Σάββατο 10.00 – 15.00, Τρίτη,
Πέμπτη, Παρασκευή 17.00 – 21.00
Πληροφορίες: Athens House of
Photography, Τηλ. 2105228696,
info@phototheatron.com,
www.phototheatron.com

Αντικατοπτρισμός και
αντανακλάσεις
Έκθεση της Αντωνίας
Γκαμπούρα

Γ

υρνώντας ανάποδα το
φωτογραφικό της φακό, η Αντωνία
Γκαμπούρα προτείνει στους θεατές να
προσπαθήσουν για λίγο να δουν τον
κόσμο μέσα από τη δική της ματιά. Με
την ιδέα της ανάποδης φωτογραφίας
να έρχεται σε ανύποπτο χρόνο, η
φωτογράφος αντιλαμβάνεται, παγιδεύει
και μεταφράζει το φως με την αίσθηση
πως κάτι τόσο γνώριμο και συνηθισμένο
δείχνει ταυτόχρονα και τόσο μοναδικό.
Την έκθεση έχει επιμεληθεί η PROLAB
Digital Photo Printing & Finishing.
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Εγκαίνια: Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Dastart cafe, Φράγκων 20,
Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια έκθεσης: PROLAB Digital Photo
Printing & Finishing
Πληροφορίες: Έκθεση «Αντικατοπτρισμός
και αντανακλάσεις», https://www.
facebook.com/events/708400219291261/
Dastart cafe, Τηλ. 2310515761,
https://www.facebook.com/dastart.cafe,
http://www.dastart.com
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Kυκλοφορεί στα περίπτερα
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©-Manfred Voss, Germany, Entry Open Travel 2016
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Sony World Photography Awards
Ανακοινώθηκαν οι κριτές των βραβείων

Έ

χοντας ξεκινήσει ήδη ο διαγωνισμός Sony World Photography Awards
για το 2016, ανακοινώθηκαν στις 18 Νοεμβρίου οι κριτές των φετινών
βραβείων. Πρόκειται για αναγνωρισμένες προσωπικότητες από το χώρο
της φωτογραφίας, που καλούνται να ανακαλύψουν και να βραβεύσουν

Πληροφορίες: Sony World Photography Awards,
http://www.worldphoto.org
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© Jose Maria Perez, Argentina, Entry
Open Enhanced 2016

Marschner από το Time Out ενώ στο διαγωνισμό Student Focus κριτές
θα είναι ο Simon Bainbridge, συντάκτης στο περιοδικό British Journal of
Photography, ο Mark Murrmann, Photo Editor στο περιοδικό Mother
Jones και ο Matthew Tucker, Picture Editor στο BuzzFeed. Επτά εβδομάδες
μέχρι το κλείσιμο των βραβείων, φωτογράφοι όλων των δυνατοτήτων
απ’ όλο τον κόσμο καλούνται να υποβάλουν τη δική τους συμμετοχή
δωρεάν στη σελίδα των Sony World Photography Awards. Οι φωτογράφοι
που θα διακριθούν θα βραβευτούν μεταξύ άλλων με χρηματικά έπαθλα
αξίας $30.000, παγκόσμια έκθεση και ψηφιακό φωτογραφικό εξοπλισμό
από τη Sony. Τα έργα των νικητών και των φιναλίστ φωτογράφων θα
παρουσιαστούν σε έκθεση στο Somerset House στο Λονδίνο από τις 22
Απριλίου μέχρι τις 8 Μαΐου.

© Ariel Esteban Pasini, Argentina, Entry Open Split
Second 2016

© Marcio Oshiro, Brazil, Entry Open
Smile 2016

το καλύτερο σύγχρονο φωτογράφο στον κόσμο για το 2016. Η ένατη
διοργάνωση του διαγωνισμού θα έχει μεταξύ άλλων στην κριτική επιτροπή,
για τις κατηγορίες τέχνης, το συγγραφέα και επιμελητή David Campany,
την Karen Knorr, φωτογράφο και καθηγήτρια πανεπιστημίου, τη Mariko
Takeuchi, κριτικό φωτογραφίας, επιμελήτρια και αναπληρώτρια καθηγήτρια
στο Πανεπιστήμιο του Κιότο καθώς και το Jean Jacques Naudet, διευθυντή
έκδοσης στο περιοδικό L’Oeil de la Photographie. Στις κατηγορίες
ντοκιμαντέρ, κριτές θα είναι η Dominique Green, η Fiona Rogers από το
πρακτορείο Μagnum, η Emma Lynch, picture editor από το BBC Global
News Website και ο Julien Jourdes, συνιδρυτής & Chief Operating Officer
στο Blink.la. Επιπλέον, στον Ανοιχτό διαγωνισμό πρόεδρος θα είναι η Jael
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«Αναστενάρια.
Στην ιερή έκσταση
της παράδοσης»
Παρουσίαση του λευκώματος
στη Θεσσαλονίκη

Τ

Χριστίνα Τρώντσιου

ο φωτογραφικό λεύκωμα του
Δημήτρη Λουζικιώτη με θέμα τα
Αναστενάρια, μια παράδοση με ρίζες
βαθιά μέσα στο χρόνο, θα έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν όσοι βρεθούν
στην Στέγη του Συλλόγου Καλλιτεχνών
Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδος.
Στην παρουσίαση του λευκώματος θα
μιλήσουν ο ζωγράφος, αρχιτέκτονας
και πρόεδρος του Συλλόγου
Κωνσταντίνος Παλιάν, ο ερευνητής
λαϊκής παράδοσης Γιώργης Μελίκης
καθώς και ο αρχιτέκτονας Φαίδων
Χατζηαντωνίου.
Μέρα και ώρα: Τρίτη 24 Νοεμβρίου,
20.30
Διεύθυνση: Στέγη του Συλλόγου
Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών
Βορείου Ελλάδος, Φλέμινγκ 10,
Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Σύλλογος Καλλιτεχνών
Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδος,
http://sketbe.blogspot.gr
Δημήτρης Λουζικιώτης,
http://www.louzikiotis.gr/,
http://www.louzikiotis.com/

Το άλλο

Νίκος Γιουβανούλης

Έκθεση των νέων μελών του f14 κοινόν φωτογράφων
Το άλλο, το ξένο, το διαφορετικό, αυτό που άλλοτε είναι η ίδια εικόνα με άλλη ματιά
και άλλοτε εμείς που καλούμαστε να γίνουμε άλλοι, αποτέλεσε το θέμα αναζήτησης των
νέων μελών της φωτογραφικής ομάδας f14 κοινόν φωτογράφων. Στην έκθεση «άλλο» ο
Νίκος Γιουβανούλης, ο Χρήστος Κοπιδάκης, ο Βασίλης Νόστης, ο Κώστας Παπαλάμπρος
και η Χριστίνα Τρώντσιου παρουσιάζουν μέσα από τα έργα τους αυτό που πολλές φορές
περνάει απαρατήρητο. Η διαφορετικότητα, που παράλληλα αποτελεί και πηγή ταυτότητας,
αναδεικνύεται μέσα από τις φωτογραφίες, σε ένα παιχνίδι φωτός στο οποίο ο κάθε
φωτογράφος συμμετέχει με το δικό του τρόπο.
Εγκαίνια: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, 20.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Ιανουαρίου
Διεύθυνση: f14 gallery, Μητσαίων 3, Αρχαία Αγορά, Θεσσαλονίκη
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 19.00 – 22.00, Σάββατο 11.00 - 14.00
Πληροφορίες: f14 κοινόν φωτογράφων, Τηλ. 2310244714, 6970656797, 6932968574,
info@f14.gr, www.f14.gr

Photometria Photo Festival
Διαγωνισμός portfolio έως τις 30 Νοεμβρίου
Συνεχίζοντας την προσπάθεια ανάδειξης της σύγχρονης
φωτογραφικής δημιουργίας, το Photometria Photo Festival
πραγματοποιεί ένα διαγωνισμό portfolio. Όσοι θα ήθελαν
να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να στείλουν
1 portfolio 15 φωτογραφιών μέσα από το οποίο μπορούν
να πραγματεύονται ένα θέμα της αρεσκείας τους, μια ιδεά
ή ακόμα και την αφήγηση μιας ιστορίας. Από το κάθε
portfolio θα επιλεγούν 8 από τις 15 φωτογραφίες. Οι
φωτογράφοι που θα ήθελαν να πάρουν μέρος πρέπει να
στείλουν τα φωτογραφικά τους έργα σε ψηφιακή μορφή
στο portfolio@photometria.gr μέσω του www.wetransfer.
com, μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Τα 9 portfolio που θα
διακριθούν θα παρουσιαστούν στις εκθέσεις με τίτλο
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«Parallel Voices», σε χώρους που θα ανακοινωθούν από το Φεστιβάλ.
Πληροφορίες – Όροι συμμετοχής: Photometria International Photography
Festival, http://www.photometria.gr
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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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Συναντώντας
τον Άλλο
Βιωματικό εργαστήριο
φωτογραφίας με τον Χάρη
Κακαρούχα

Μ

ε τις ποιότητες και την
ενέργεια μιας φωτογραφικής
εικόνας να αναδύονται μέσα από
την ειλικρινή επαφή με τον εαυτό
μας αλλά και το πρόσωπο που
φωτογραφίζουμε, το εργαστήριο
επιχειρεί μια ολιστική προσέγγιση της
καλλιτεχνικής διαδικασίας. Υπό την
καθοδήγηση του Χάρη Κακαρούχα,
οι συμμετέχοντες καλούνται να
ανακαλύψουν τη φωτογραφική
τους ταυτότητα και το προσωπικό
τους βλέμμα, με το «ατύχημα»
και το «λάθος» να αποτελούν
εγγενή στοιχεία της δημιουργίας.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε
περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων,
με την προσωπογραφία ή αλλιώς
πορτραίτο να αποτελεί τον άξονα,
καθώς είναι ένα είδος που προσεγγίζει
το θέμα της ταυτότητας τόσο του
φωτογραφιζόμενου όσο και του ίδιου

Λιμάνι: Τόπος και Πύλη Πολιτισμού
Προβολή της ταινίας Ellis στη Θεσσαλονίκη

Τ

ην Κυριακή 22 Νοεμβρίου οι επισκέπτες της προβλήτας Α στο λιμάνι της
Θεσσαλονίκης θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη νέα ταινία μικρού
μήκους του ανατρεπτικού Γάλλου καλλιτέχνη JR, το πραγματικό όνομα του οποίου
παραμένει άγνωστο. Πρωταγωνιστής/αφηγητής είναι ο Robert de Niro ενώ το σενάριο
και τη μουσική υπογράφουν ο Eric Roth και ο Woodkid αντίστοιχα. Το φιλμ έχει διάρκεια
14 λεπτά και διαδραματίζεται στο νησί Ellis στη Νέα Υόρκη, χώρο ο οποίος ξεκίνησε
να λειτουργεί το 1902 ως κέντρο υποδοχής 1,2 εκατ. μεταναστών που επρόκειτο να
εισέλθουν στις ΗΠΑ. Η ταινία προβλήθηκε ήδη σε τοίχους και προσόψεις της Αθήνας
και του Πειραιά στις 11 Νοεμβρίου ενώ στις 22 Νοεμβρίου θα προβληθεί ξανά τόσο
στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Η προβολή της ταινίας στην προβλήτα Α γίνεται
στα πλαίσια των δράσεων «Λιμάνι: Τόπος και Πύλη Πολιτισμού», μια συνεργασία του

του φωτογράφου. Το εργαστήριο
αποτελείται από τρία μέρη και
αναπτύσσεται στη διάρκεια 5 μηνών.
Λόγω περιορισμένου αριθμού
συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.

Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με το Μουσείο Κινηματογράφου – Ταινιοθήκη
Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης. Η οργάνωση της συγκεκριμένης δράσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
γίνεται αφιλοκερδώς από την Γιώτα Σκουβαρά και τη μη κυβερνητική οργάνωση ‘Π’
σε συνεργασία με την DeLarge. Για το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών σε Πειραιά,
Αθήνα και Θεσσαλονίκη μπορείτε να επισκεφθείτε το https://magic.piktochart.com/

Έναρξη: 12 Δεκεμβρίου
Διάρκεια εργαστηρίου: 5 μήνες
Πληροφορίες – Δηλώσεις
συμμετοχής: Ελληνικό Κέντρο
Φωτογραφίας, Τηλ. 2109211750,
contact@hcp.gr, http://hcp.gr

output/9165886-ellis-screenings-in-greece
Ώρες προβολής: 18.30 – 21.30
Διεύθυνση: εξωτερικό κτίριο εντός της Προβλήτας Α΄ του ΟΛΘ

Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς
Παρουσίαση του φωτογραφικού έργου του Τάσου Ανέστη

Τ

ο έργο του διακεκριμένου φωτογράφου Τάσου Ανέστη θα έχουν την ευκαιρία να δουν όσοι
βρεθούν στη Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Ο φωτογράφος θα
παρουσιάσει ο ίδιος το έργο του ενώ μετά το πέρας της παρουσίασης θα ακολουθήσει συζήτηση
για την τέχνη της φωτογραφίας καθώς και ανάλυση του έργου του. Πρόσφατα ο Τάσος Ανέστης
ξεχώρισε στα International Photography Awards τόσο με τιμητικές διακρίσεις όσο και με το
πρώτο και το τρίτο βραβείο στις κατηγορίες Αρχιτεκτονική/Κτίρια και Φύση/Τοπία αντίστοιχα.
Επιπλέον στα πλαίσια των IPA προτάθηκε για το βραβείο Discovery of the Year για το 2015.
Ώρα έναρξης: 19.00
Διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς, Μπουφίδου 32 – 34 (εντός στοάς), Λιβαδειά
Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς, fotolesxilivadias@gmail.com,
www.fotolesxilivadias.gr
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€ 12
    :
210 8541400 - info@photo.gr
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“Stages”
Η ανεξάρτητη όψη του Rock
n Roll σκηνή σε μια έκθεση

Σ

τον περίπλοκο και αντιφατικό
μικρόκοσμο του Rock n Roll
ο Antonis T. βρίσκεται με το
φωτογραφικό του φακό άλλοτε
πάνω και άλλοτε κάτω από τα
συναυλιακά stages. Από το
λονδρέζικο street punk μέχρι και
την αθηναϊκή πανκ και ροκ σκηνή,
ο φωτογράφος βρίσκεται ανάμεσα
στο κοινό αποτυπώνοντας στιγμές,
κλείνοντας μέσα τους ολόκληρη
τη συναυλία. Οι επισκέπτες της
έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία
να βρεθούν μπροστά σε μια Rock
n Roll εικονογραφία, που από
πίσω της κρύβει ώρες ακρόασης,
ταύτιση με τους ανθρώπους που
φωτογραφίζονται και ξεκάθαρο
στίγμα.

Wesen
Ξεκινά η έκθεση
του Βασίλη Καρκατσέλη

Τ

ο Wesen, φιλοσοφικός όρος του Martin
Heidegger σηματοδοτεί την έξαρση της
στιγμής, την επιστροφή στο “σώμα” και
την “αναγέννηση”. Με τη φωτογραφία και
τη μετα-φωτογραφία να λειτουργούν ως

Εγκαίνια: Παρασκευή 20
Νοεμβρίου, 20.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 20
Δεκέμβρη

περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται
σύνθετες σχέσεις και διαδράσεις, ο Βασίλης
Καρκατσέλης προσεγγίζει τον όρο ως τρόπο
ύπαρξης εντός του φαινομένου της τέχνης,
σχέση με καθετί που είναι κόσμος. Πρόβα, πόζα,
ασπρόμαυρα χαρακτικά, performers άλλοτε

Διεύθυνση: Keybar (γκαλερί στο
πατάρι), Πραξιτέλους 37, Αθήνα
Πληροφορίες: Stages,
https://www.facebook.com/
events/1021655221219113

πλεγμένοι με τον εαυτό τους και άλλοτε ο ένας
με τον άλλον, είναι μερικές από τις εικόνες,
πορτραίτα ατομικοτήτων που βγαίνοντας
από το δομημένο είναι τους παραδόθηκαν
παροδικά στο εμείς της ομάδας. Πρόκειται
για έργα τα οποία δημιουργήθηκαν για τις
ανάγκες των performance του Εργαστηρίου
Έρευνας στην γκαλερί Χ-ART-Ι, στο Θέατρο
Αθήναιον, σε δημόσιους χώρους, το ΑΠΘ και
στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Η έκθεση έχει σκοπό να παρουσιάσει, μέσω
εικαστικών έργων, το Διεθνές Εργαστήριο
Παραστατικών Τεχνών - Workcenter
AlmaKalma, που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη
υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Μήτρου.
Εγκαίνια: Σάββατο 28 Νοεμβρίου
Διάρκεια έκθεσης: έως 13 Δεκεμβρίου
Διεύθυνση: Metamatic Taf, Νορμανού 5,
Μοναστηράκι, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα –
Σάββατο 12.00 – 21.00
Κυριακή 12.00 – 19.00
Επιμέλεια έκθεσης: Στέλλα Μανικάτη
Πληροφορίες: Metamatic Taf, Τηλ.
2103238757, info@theartfoundation.gr,
http://theartfoundation.metamatic.gr
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   : 210 8541400, info@photo.gr, http://www.photo.gr/books
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Προσοχή! Τελευταίες μέρες!

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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