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Editorial
Πάνε εκείνες οι εποχές που για να
γίνει γνωστός ο επαγγελματίας
φωτογράφος έπρεπε να καταχωρεί
δείγματα της δουλειάς του σε
εμπορικούς καταλόγους και οδηγούς.
Και για να κρατά επίκαιρη την
καλλιτεχνική διάσταση του έργου του
να φροντίζει να εκθέτει κατά καιρούς
τοκίζοντας έτσι την καλλιτεχνική
“φήμη και πελατεία” του.

Σ

ήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Κανείς πελάτης δεν πείθεται από
ένα απλό βιογραφικό όταν θέλει να
αναθέσει ακόμη και μία συνηθισμένη
φωτογράφιση. Έχει απαιτήσεις. Ουκ
ολίγες. Τις απαριθμώ αν και νομίζω
ότι είναι λίγο-πολύ γνωστές: Αναζητά
να μάθει αν ο φωτογράφος έχει
τουλάχιστον δικό του website, δικό
του Twitter Feed, δικό του Blog, δικό
του Instagram, παρουσία στο Linkedin.
Αυτά για να σταθώ στα βασικά γιατί
υπάρχουν κι άλλα... Ασφαλώς αν ο
φωτογράφος έχει χιλιάδες φίλους στο
fb, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τον
υποψήφιο πελάτη. Το κασέ ανεβαίνει.
Τώρα, θα μου πείτε, πότε μένει χρόνος
για φωτογράφιση και editing όταν η
ενασχόληση με την προβολή και την
επικοινωνία της δουλειάς τρώει είκοσι
ώρες το 24ωρο; Πιστέψτε με ότι αυτό δεν
ενδιαφέρει καθόλου τον πελάτη. Κι αν
μετακυληθούν όλες αυτές οι ατελείωτες
ώρες μπροστά στον υπολογιστή, στις
προσφερόμενες υπηρεσίες, ελλοχεύει
ο κίνδυνος να μην είναι καθόλου
ανταγωνιστική η δουλειά. Πώς τα
καταφέρνουμε λοιπόν; Εδώ σε θέλω
κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα...
Ποιός είπε ότι δεν είναι δύσκολα τα
πράγματα; Είναι και παραείναι.
Όλα περιστρέφονται γύρω από τις δύο
μαγικές λέξεις: Publicity και Marketing.

Φωτογράφος, publicity & marketing
Τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ σε σχέση με το παρελθόν
Γύρω από αυτές τις δύο δραστηριότητες παίζεται όλο το παιχνίδι που χρησιμοποιεί τις νέες
τεχνολογίες για τη διάδοση και προώθηση της δουλειάς – προϊόντος.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στα προγράμματα σπουδών των γνωστότερων
σχολών φωτογραφίας σε Ανατολή και Δύση, τα μαθήματα marketing παράλληλα με τα
οικονομικά μαθήματα βασισμένα στις αρχές της ‘’Νέας Οικονομίας’’ καταλαμβάνουν όλο και
περισσότερες ώρες σε σχέση με μόλις λίγα χρόνια πριν. Και αυτό γιατί είναι προφανές ότι
δεν έχει κανένα νόημα να γίνεις καλός στη δουλειά σου, να γίνεις δηλ. καλός φωτογράφος
αν δεν ξέρεις να πουλήσεις τη δουλειά σου ή αν δεν ξέρεις πως αυτή μπορεί να πουληθεί
σήμερα, έστω με την βοήθεια ενός τρίτου προσώπου. Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιο το
γεγονός ότι σεμινάρια με θεματολογία γύρω από το marketing και την προώθηση της
δουλειάς του επαγγελματία φωτογράφου συγκεντρώνουν σήμερα μεγάλο ενδιαφέρον.
Γιατί οι εξελίξεις καλπάζουν και όποιος μένει πίσω σε αυτούς τους τομείς εξαφανίζεται.
Τόσο απλά.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Φωτογραφίζοντας πιλότους της F1
Η επικίνδυνη αναζήτηση του ...τέλειου κάδρου

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Χ.Γ. 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
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DJI Phantom 4
H εξέλιξη του best seller drone υπόσχεται αλάνθαστες πτήσεις
Η αγορά των drones χορεύει στο ρυθμό της DJI που κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο
με την πλέον δημοφιλή και διαδεδομένη σειρά Phantom και την πιο ακριβή Ιnspire.
Ενώ η σειρά 3 ειδικά με το μοντέλο Professional που τροβά video 4K σημειώνει ρεκόρ
πωλήσεων, έρχεται -μάλλον αιφνιδιαστικά- μια ακόμη πιο προηγμένη σειρά. Το DJI
Phantom 4 με σύστημα ασφαλούς πλοήγησης και αποφυγής εμποδίων καθώς και
βελτιωμένα οπτικά κάνει τη διαφορά και να προκαλεί απορίες για το επόμενο βήμα...

Μ

ια από τις μεγαλύτερες επιφυλάξεις του υποψήφιου αγοραστή drone ήταν και είναι
το ενδεχόμενο να προκληθεί κάποιο ατύχημα είτε από τυχαίους λόγους είτε από
απροσεξία κλπ. Ένα drone που ζυγίζει ένα-δύο κιλά και πέφτει από ύψος 100m, έχει τη
δυναμική να προκαλέσει σοβαρές ζημιές ακόμη και τραυματισμούς ή χειρότερα... Tο ρίσκο
είναι σημαντικό ενόψει και του ασαφούς νομικού πλαισίου.
Στην αρχή τα drones ήταν απλώς τηλεκατευθυνόμενα παιγνιδάκια. Όταν απέκτησαν
GPS και κάμερες με άμεση σύνδεση με το control (FPV first person view) τα πράγματα
σοβάρεψαν. Η τάση λοιπόν είναι να ενσωματωθούν περισσότερα συστήματα ασφαλείας
για αποφυγή ατυχημάτων, χαρτογράφηση απαγορευμένων περιοχών πτήσης κλπ.
Εκεί που νομίζαμε ότι αυτά ανήκαν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας ή έστω
της τεχνολογίας που θα υλοποιείτο στα επόμενα χρόνια, το μέλλον μας πλησίασε με
πιο γοργά βήματα απόσο υποθέταμε. Πήρε τη μορφή του Phantom 4 που ίσως πρέπει
να ονομαστεί το πρώτο “ημιαυτόνομο” drone ασφού μπορεί να αποφεύγει εμπόδια,
να αναγνωρίζει την ανθρώπινη παρουσία κλπ. Πως το πετυχαίνει; Κατασκευάζει ένα
τρισδιάστατο μοντέλο του περιβάλλοντος στο οποίο πετάει και
αναγνωρίζει τα στοιχεία στο περιβάλλον αυτό. Μάλιστα με το
χαρακτηριστικό TapFly απλοποιείται πολύ ο έλεγχος από το
χρήστη αφού παρακάμπτεται η ανάγκη για το χειριστήριο με τα
δύο joystick. O xρήστης το απογειώνει με tap στην οθόνη και
μετά ορίζει μια γραμμή διαδρομής στον ορίζοντα. Ως αισθητήρια
αξιοποιούνται δύο πρόσθετες κάμερες και δύο υπερηχητικοί
σένσορες στο κάτω μέρος του drone, δηλ. διπλάσιος αριθμός
από την προηγούμενη έκδοση. Με το προηγμένο firmware και
την άφθονη ανάδραση πληροφοριών, η πτήση είναι πολύ πιο
σταθερή, όπως λένε οι πρώτες δοκιμές στο εξωτερικό.
Το Phantom 4 προικίζεται με άλλο ένα εντυπωσιακό
χαρακτηριστικό, το Active Track. Οριοθετώντας σε ένα κύκλο
“Με το Phantom 4, μπαίνουμε
σε μια εποχή όπου ακόμη και οι
το επιθυμητό κινούμενο αντικείμενο, ο υπολογιστής του drone
αρχάριοι μπορούν να πετάξουν
κατασκευάζει ένα τρισδιάστατο μοντέλο του θέματος και μετά
με ασφάλεια ένα drone. Για όσους
αρχίζει να το παρακολουθεί (αποτελώντας επί της ουσίας την
ονειρεύτηκαν τη διαδραστική και
τρισδιάστατη εξέλιξη του focus tracking των φωτογραφικών
δημιουργική χρήση ενός drone,
μηχανών, μόνο που εδώ το μέσο καταγραφής εικόνας δεν είναι
η μέρα αυτή έφτασε.” δήλωσε ο
CEO της DJI Frank Wang.
στατικό και το αντικείμενο κινούμενο, αλλά κινούνται και τα
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δύο). Πραγματικά είναι φανερό πόσοι
πολλοί υπολογισμοί και τρισδιάστατα
μοντέλα πρέπει να αναλύονται σε real
time και τι processing power χρειάζεται
για κάτι που μέχρι χθες βλέπαμε σε
ταινίες κατασκοπείας. Το μηχανισμό
αυτό εκμεταλλεύεται το DJI Phantom
4 για την αποφυγή συγκρούσεων και
επικίνδυνης πορείας αφού βελτιώνεται
η ακρίβεια της πορείας από τα 5 μέτρα
του GPS στο 1/3 δηλ. στο 1,5 μέτρο.
Το νέο Phantom είναι ακριβότερο από
το Phantom 3 Professional αλλά οι
καινούργιες δυνατότητες θα δελεάσουν
τους οπαδούς που θέλουν το καλύτερο
σε ακρίβεια πτήσεων. Λίγο καλύτερη
θα είναι και η αυτονομία φθάνοντας
τα 28min. αφού έχει αναβαθμιστεί η
μπαταρία στα 5350mAh από 4480mAh
του Phantom 3.
Και μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: Θα
διατίθεται και μέσα από τα καταστήματα
της Apple με ό,τι αυτό μπορεί να
σημαίνει για την μαζικοποίηση των
πωλήσεων. Tέλος να θυμήσουμε ότι
οι δαιμόνιοι κινέζοι κατέχουν ήδη
μειοψηφικό ποσοστό στην Ηasselblad.
Λέτε η κατάκτηση του imaging να
έρχεται από τους αιθέρες;
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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World Press Photo
Η αποτίμηση του φετινού διαγωνισμού

Το World Press Photo
έδωσε στη δημοσιότητα τον
τεχνικό απολογισμό του
φετινού διαγωνισμού, με
αριθμητικά και στατιστικά
στοιχεία για τις συμμετοχές.
Έχοντες περάσει μερικές
επεισοδιακές χρονιές, με
αποκορύφωμα την περσινή
όπου ακυρώθηκε το 20%
των φιναλίστ αλλά και το
πρώτο βραβείο από τον
φωτογράφο Giovanni
Troilo. Οι φωτογραφίες και
τα βραβεία ακυρώθηκαν
είτε γιατί είχε παραποιηθεί
το περιεχόμενο τους
από υπερβολικό
Photoshop είτε γιατί δεν
μετέφεραν με ακρίβεια
και αντικειμενικότητα τα
γεγονότα που απεικόνιζαν.
Τόσο τα κρούσματα αυτά
όσο και η αρνητική κριτική
που δέχτηκε ο Οργανισμός,
ώθησαν στην θέσπιση και
δημοσίευση νέου κώδικα
δεοντολογίας με αυστηρούς
κανονισμός, κυρίως για την
επεξεργασία των εικόνων.
Τα πρώτα αποτελέσματα δεν
είναι θεαματικά αλλά όντως
το ποσοστό των εικόνων
που αποκλείστηκαν έπεσε
στο 16%.
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εταφέρουμε και κάποια άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία από τον τεχνικό απολογισμό του
Οργανισμού:

• Συνολικά υποβλήθηκαν 82.951 φωτογραφίες, από 5.775 υποψηφίους από 128 χώρες.
Αν και ο αριθμός των φωτογραφιών παρέμεινε χαμηλά, ο αριθμός των φωτογράφων
αυξήθηκε και είναι ο δεύτερος καλύτερος στην ιστορία του διαγωνισμού, μετά το 2010.
• Οι περισσότεροι συμμετέχοντες προέρχονται από την Ευρώπη (46%) και την Ασία (32%).
Η ήπειρος με την μικρότερη εκπροσώπηση είναι η Αφρική (2%). Στο μέλλον ο Οργανισμός
θα προσπαθήσει να ενισχύσει την ποικιλότητα και την διαφορετικότητα στις συμμετοχές,
υποστηρίζοντας νέα ταλέντα στην Αφρική και την Ασία, σε χώρες εκτός της Κίνας.
• Το 15% των συμμετεχόντων και το 17% των νικητών φέτος ήταν γυναίκες. Ο Οργανισμός
λέει ότι τα τελευταία πέντε χρόνια δεν υπάρχει απόλυτη αναλογική κατανομή ανάμεσα στο
ποσοστό συμμετοχών ανά φύλο και στο ποσοστό διακρίσεων ανά φύλο. Από το φετινό
όμως ποσοστό φαίνεται πως οι γυναίκες διεκδικούν τα βραβεία επί ίσοις όροις με τους
άντρες, πετυχαίνοντας υψηλά ποσοστά βραβεύσεων. Αυτό που χρειάζεται είναι η αύξηση
των συμμετοχών καθώς και η συνολική αντιπροσώπευση των γυναικών στο φωτορεπορτάζ
γενικά.
• Φέτος πραγματοποιήθηκε πολύ αυστηρότερος έλεγχος στις εικόνες, τόσο σε τεχνικό
επίπεδο για την επεξεργασία που έχουν δεχτεί όσο και σε επίπεδο επαλήθευσης των
στοιχείων και των γεγονότων που απεικονίζουν. Σε πρώτο στάδιο απορρίφθηκαν 451
φωτογραφίες είτε για επρόκειτο για διπλότυπα μιας και η ίδια φωτογραφία μπορεί να είχε
κατατεθεί από τον φωτογράφο και το πρακτορείο είτε γιατί ήταν πολύ μικρές ή δεν τηρούσαν
τις βασικές προϋποθέσεις. Στη δεύτερη φάση απορρίφθηκαν αρχικά 7 φωτογραφίες για
μη επιτρεπτές αλλαγές στην εικόνα (αφαίρεση αντικειμένων στο Photoshop κλπ.) και
στη συνέχεια 22 φωτογραφίες γιατί οι αλλαγές στη χρωματική χροιά, στο contrast κλπ.
θεωρήθηκαν υπερβολικές στο σημείο που να αλλοιώνουν το περιεχόμενο. Οι φωτογραφίες
που προκρίθηκαν στην επόμενη φάση ελέγχθηκαν ως προς την εγκυρότητα των όσων
παρουσιάζουν, όπου και δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα ανάμεσα στις φωτογραφίες που
κέρδισαν.
Αν και το 16% των ακυρωμένων φωτογραφιών είναι ακόμα υψηλό ίσως ο αυστηρότερος
κώδικας που έθεσε το World Press Photo, οδηγήσει στα επόμενα χρόνια σε πιο
ενθαρρυντικά ποσοστά. Με την ευχή να επεκταθούν τα αποτελέσματα αυτά στον χώρο της
φωτοδημοσιογραφίας συνολικά.
K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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2015: +6,2 % το 12μηνο και 1,989 δις τζίρος*
Αυτή είναι η εικόνα της αγοράς. Μεγάλη πτώση στα φωτογραφικά: -17,7%
Με μαραθωνοδρόμο που δεν
εγκαταλείπει τον αγώνα και βάζει όλες
του τις δυνάμεις για να φτάσει όρθιος
στο τέρμα μοιάζει η ελληνική αγορά
των τεχνολογικών καταναλωτικών
προϊόντων, όπως αποτυπώνεται
στα στοιχεία για το 2015 που δίνει
η διεθνής εταιρεία καταναλωτικών
ερευνών GfK. Στο 4ο τρίμηνο του
2015, η αγορά έκλεισε στα 585 εκ.
ευρώ, ανοδική κατά 1,6% σε σύγκριση
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014,
που είχε ολοκληρωθεί με αύξηση
10,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2013.

Τ

ρεις από τους επτά τομείς σημείωσαν
θετική παρουσία, δύο από τους
οποίους -μικροσυσκευή και μεγάλες
λευκές συσκευές- είχαν διψήφια
ανάπτυξη. Αντιθέτως οι υπόλοιπες
κατηγορίες εμφάνισαν πτώση, με την
κατηγορία των φωτογραφικών ειδών να
εμφανίζει διψήφια πτώση. Στο σύνολο
του 2015, η αγορά έκλεισε στα 1,989 δισ.
ευρώ αυξημένη κατά 6,2% σε σύγκριση
με το 2014 που είχε ολοκληρωθεί στα
1,845 δισ. ευρώ με αύξηση κατά 7,3%
σε σύγκριση με το 2013.
Το 2015, με βάση τα στοιχεία της GfK
ανά κατηγορία προϊόντων, συνεχίστηκε
η πίεση στα προϊόντα πληροφορικής.
Η συγκεκριμένη κατηγορία έκλεισε στο
4ο τρίμηνο 2015 με πτώση κατά 7,5%
και στο σύνολο έτους με άνοδο κατά
3,7% και συνολικό τζίρο 432 εκατ.
ευρώ. Στα είδη εξοπλισμού γραφείου
και αναλωσίμων, ύστερα από δύο
τρίμηνα έντονης πτώσης, το 4ο τρίμηνο
ολοκληρώθηκε με ελαφρώς αρνητικό
πρόσημο κατά 1,9%, αλλά η ετήσια
συνολική πτώση έφτασε το 9,6% με τον

τζίρο στα 23 εκατ. ευρώ. Ο περιορισμός της πτώσης οφείλεται στην ανοδική πορεία
που κατέγραψαν τα πολυμηχανήματα, αλλά και στις προσφορές από πλευράς
λιανεμπορίου.
Η αγορά των φωτογραφικών ειδών συνέχισε να κινείται πτωτικά, όμως το τελευταίο
τρίμηνο η πτώση ήταν μικρότερη σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.
Στο 4ο τρίμηνο, η πτώση διαμορφώθηκε στο 10,3%, ενώ το έτος έκλεισε στο -17,7%
με τζίρο στα 33 εκ. ευρώ. Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε το τελευταίο τρίμηνο
(-9,8%) αλλά και το σύνολο του 2015 (-9,9%) και για τα ηλεκτρονικά καταναλωτικά
προϊόντα, κυρίως λόγω της πτώσης στη ζήτηση των τηλεοράσεων με συνολικό τζίρο
333 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών παραμένει
ο πιο σημαντικός σε επίπεδο αξιών και για το 2015. Οι τηλεπικοινωνίες κατέγραφαν
για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο άνοδο με το 4ο τρίμηνο 2015 να κλείνει στο +6,7%
και το σύνολο έτους στο +22% με τζίρο τα 594 εκατ. ευρώ.
Τα smartphones α συνεχίζουν να κερδίζουν στην προτίμηση του καταναλωτή σε
βάρος των απλών κινητών, γεγονός που έχει επηρεάσει θετικά και τα αξεσουάρ
της συγκεκριμένης κατηγορίας. Τέλος έπειτα από έντονα πτωτική πορεία στις
προηγούμενες οικονομικές χρήσεις, οι μεγάλες οικιακές συσκευές σημείωσαν
σημαντική άνοδο με τις λευκές συσκευές να σημειώνουν ικανοποιητικές επιδόσεις.
Το 4ο τρίμηνο 2015 οι μεγάλες οικιακές συσκευές αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά
15,4% και στο σύνολο του έτους κατά 8,7% με τζίρο στα 423 εκ. ευρώ. Τα ψυγεία
παρουσίασαν σημαντική αύξηση, κυρίως στις μεγάλες διαστάσεις και χωρητικότητας.
Παρόμοια εικόνα έδειξαν και οι καταψύκτες και συγκεκριμένα στις επαρχιακές
περιοχές. Θετική ήταν και η πορεία των μικρών οικιακών συσκευών, οι οποίες στο
4ο τρίμηνο 2015 έκλεισαν με αύξηση 10,3% και στο σύνολο έτους με 3,7% και τζίρο
149 εκατ. ευρώ.

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Μεταβολή

2014-2015

Ηλεκτρονικά Καταναλωτικά Αγαθά

-9,9%

Φωτογραφικά Είδη

-17,7%

Μεγάλες Οικιακές Συσκευές

8,7%

Μικρές Οικιακές Συσκευές

3,7%

Προϊόντα Πληροφορικής

3,7%

Τηλεπικοινωνίες

22,0%

Είδη Εξοπλισμού Γραφείου &
Αναλωσίμων

-9.6%

Σύνολο

6,2%

* Αναδημοσίευση από την ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Άρθρο της Λέττας Καλαμαρά lkal@naftemporiki.gr

photo.gr
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Πολιτισμός

ȍ

Και τα τρία βιβλία!

Για πρώτη φορά εντάσσεται στο ΕΣΠΑ
Για πρώτη φορά, οι επαγγελματίες του
πολιτιστικού τομέα μπορούν να υποβάλουν
αίτηση για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». (ΕΠΑνΕΚ - ΕΣΠΑ
2014-2020) του υπουργείου Οικονομίας, καθώς το
νέο ΕΣΠΑ αναγνωρίζει πλέον τον πολιτιστικό και
δημιουργικό τομέα ως έναν από τους δυναμικούς
κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Σ

υγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση
του υπουργείου Πολιτισμού, οι επαγγελματίες του
πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα (παραγωγοί,
σκηνοθέτες, ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές,
συγγραφείς, εικαστικοί, αρχιτέκτονες, φωτογράφοι,
interior, graphic, web και fashion designers,
χειροτέχνες, ειδικοί πολιτιστικής διαχείρισης
κ.ά.) μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στις τρεις
δράσεις στις οποίες κατανέμονται τα προγράμματα
χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους αντίστοιχους
όρους:



€25

*

Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την
ιστορία &
αισθητική της
φωτογραφίας!

- «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για έναρξη ή
υποστήριξη επαγγελματικής δραστηριότητας
συναφούς με την ειδικότητά τους και οργάνωση
αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου, με
χρηματοδότηση από 5- 50.000 ευρώ και κάλυψη
100% των επιλέξιμων δαπανών (ηλεκτρονική
υποβολή αιτήσεων από 8/3-15/4).
- «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» για τη δημιουργία
πολύ μικρών ή μικρών βιώσιμων επιχειρήσεων με
έμφαση σε καινοτόμα σχέδια και στην ενίσχυση της
απασχόλησης, με χρηματοδότηση από 15-60.000
ευρώ και κάλυψη 100% των επιλέξιμων δαπανών
(ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από 17/3-27/4).
- «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών
Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων
τους στις Νέες Αγορές» για τη βελτίωση της
ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων
και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων, που θα
καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς, με
χρηματοδότηση από 15-200.000 ευρώ και κάλυψη
40% των επιλέξιμων δαπανών, που προσαυξάνεται
κατά 10% στην περίπτωση πρόσληψης νέου
προσωπικού (ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από
7/4-20/5).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν περισσότερες
πληροφορίες από την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ
www.espa.gr και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp
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Epson video προβολείς
Εκδήλωση στο Τhe Hub Events

Σ

υνέντευξη τύπου για τους νέους βιντεοπροβολείς υψηλής κατηγορίας
διοργάνωσε την περασμένη Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 η Εpson στον
πολυχώρο The Hub Events. Kύριοι ομιλητές ήταν οι Νeil Colquhoun Business
Director, VI, Epson Europe και ο Daniel Rose, Product Manager, VI Business,
Epson Europe. Της ομιλίας προηγήθηκε παρουσίαση των δυνατοτήτων
των νέων ψηφιακών προβολέων κυρίως ως προς τη χρωματική αξιοπιστία
και την πλήρη κάλυψη χρωματικού πεδίου sRGB από το σύστημα 3LCD σε
σχέση με το σύστημα DLP. Τα τελευταία χρόνια η αποδοχή στην αγορά της
τεχνολογίας 3LCD διευρύνεται συνεχώς με την Epson να έχει κατακτήσει τον
τίτλο του νούμερο ένα κατασκευαστή, όσον αφορά τους βιντεοπροβολείς
φωτεινότητας άνω των 4.000 lumen, αλλά και κάτω των 4.000 lumen,
ενώ κατέχει την πρώτη θέση και στις ειδικότερες κατηγορίες των Ultra
Short Throw και Home Cinema βιντεοπροβολέων. Τώρα έρχονται να
προστεθούν στους επαγγελματικούς βιντεοπροβολείς μόνιμης εγκατάστασης
νέα μοντέλα καλυπτόμενα όλα με εγγύηση πέντε ετών ή 20.000 ωρών,
την υψηλότερη ανάμεσα στον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα, η νέα σειρά
EB-G7000 (EB-G7800, EB-G7200W, EB-G7000W, EB-G7905U, EB-G7900U,
EB-G7400U) περιλαμβάνει μοντέλα κατάλληλα για παρουσιάσεις σε
αίθουσες συσκέψεων, συνεδριακούς χώρους, αμφιθέατρα ή μουσεία,
ακόμα και στο φως της ημέρας, ενώ προσφέρει πλούσιο χρωματικό χώρο
χάρη στην τεχνολογία 3LCD. Τη σειρά EB-G7000 συμπληρώνει η νέα σειρά
laser βιντεοπροβολέων μόνιμης εγκατάστασης EB-L1000U (EB-L1500U, EBL1505U, EB-L1405U, EB-L1300U, EB-L1200U, EB-L1100U), για παρουσιάσεις
με ανώτερη ποιότητα εικόνας. Όλοι οι Laser βιντεοπροβολείς της Epson (σε
αντίθεση με τον ανταγωνισμό) έχουν και τα δύο βασικά μέρη (phosphor
wheel & panels) κατασκευασμένα από ανόργανα υλικά. Ως αποτέλεσμα η
φωτεινότητα και η ποιότητα χρωμάτων έχουν μακροχρόνια αξιοπιστία.
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Σύμφωνα με δήλωση του προέδρου κου Μinoru Usui, η Epson
επενδύει το 6% του τζίρου της σε δαπάνες Έρευνας και Εξέλιξης,
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PhotoWedding Stories
Convention 2016, 7 - 11 Aπριλίου στην Αθήνα

Ο

Αλέξανδρος Τσιτουρίδης κατάφερε μέσα σε μόλις
πέντε χρόνια κατάφερε να κερδίσει αναγνωρισιμότητα,
πολυάριθμα βραβεία και τον σεβασμό των συναδέλφων
και των πελατών. Μόνο το 2015 η δουλειά του κέρδισε
43 βραβεία! Ο γνωστός φωτογράφος στα πλαίσια του
έκτου συνεδρίου του PhotoWedding Stories, που
πραγματοποιείται στις 7 με 11 Απριλίου 2016 στο Best
Western Fenix της Γλυφάδας, θα μιλήσει για το πώς
κατάφερε να φτάσει ως εδώ, για το ύφος της φωτογραφίας
του και τον τρόπο δουλειάς του. Επιπλέον στη διάρκεια
του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν αρκετά σεμινάρια
ενώ θα διεξαχθεί και ο ετήσιος διαγωνισμός φωτογραφίας
και άλμπουμ.
www.wedseminars.com
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Canon
Νέα στρατηγική στο χώρο της
επαγγελματικής εκτύπωσης

Σ

τις 24 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του πολυχώρου
The Hub Event, στην Αθήνα με πρωτοβουλία
των Canon Ελλάδας και Intersys (επίσημης
αντιπροσώπου του τμήματος Business Imaging &
Professional Print της Canon).
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν αναλύσεις ειδικών στο χώρο
τoυ production printing, για τις πτυχές της νέας
στρατηγικής της ιαπωνικής εταιρίας, που έχει στόχο
τον ανασχηματισμό των επιχειρήσεων και των
υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.
Οι παρουσιάσεις απευθύνονταν στους
επαγγελματίες του κλάδου γραφικών τεχνών
και παραγωγής εντύπων, αλλά και σε εταιρείες
και οργανισμούς, οι οποίες συντηρούν in-house
εκτυπωτικά κέντρα για την κάλυψη εσωτερικών αναγκών, ή καλύπτουν ανάγκες
ψηφιακής εκτύπωσης για τρίτους. Σύμφωνα με τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα,
που δημοσιοποίησε η Infosource, η Intersys αύξησε τα μερίδιά της σε όλες τις
επιμέρους κατηγορίες, ενώ στο σύνολο του Professional Printing ενίσχυσε το μερίδιό
της κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Η προσέγγιση που προτείνει η Canon στους πελάτες
της, αφορά μεταξύ άλλων και στην εισαγωγή πρακτικών Cross Media Marketing.
Στόχος είναι η αναβάθμιση των επιχειρήσεων του κλάδου, από απλούς αναδόχους
επαγγελματικών έργων, σε φορείς ολοκληρωμένων στρατηγικών προσεγγίσεων, που
εξυπηρετούν σφαιρικά τον πελάτη, σύμφωνα με τους αναλυτές. Επομένως, η επιχείρηση από το επίπεδο του Printing Services Provider
περνά σε εκείνο του Marketing Services Provider, καλύπτοντας πολλαπλά κανάλια ψηφιακής διάδοσης στο Internet, το e-Marketing,
τα social media, e-mail, search engines, παράλληλα με την ανάπτυξη «παραδοσιακού» offline έντυπου υλικού. Επιπλέον επισημάνθηκε
η ανάγκη προσέγγισης πελατών νεαρότερων ηλικιών (οι λεγόμενοι “digital natives”), οι οποίοι προέρχονται από υπόβαθρο αμιγώς
ψηφιακό και διαδικτυακό, και για τους οποίους το έντυπο αποτελεί μη ενδεδειγμένο τρόπο επικοινωνίας.
Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο των εξελιγμένων εκτυπωτικών συστημάτων των σειρών imagePRESS C600i, C800 και C10000VP
και του software Océ PRISMA.

Epson
Έναρξη συνεργασίας
με τη Noritek Hellas

Ο

ι εκτυπωτές μεγάλου φορμά
της Epson θα διατίθενται
πλέον και από τη Noritek Hellas.
Αρχικά, η συνεργασία των δύο
εταιριών θα επικεντρωθεί στα
συστήματα SureColor SC-P και
SureColor SC-T, που προσφέρουν
εκτύπωση σε ποικίλα μέσα και
μεγάλο εύρος εφαρμογών.
Επιπλέον, θα υπάρχουν λύσεις
για επιχειρήσεις με μεσαίο όγκο
εκτυπώσεων, όπως ο SureColor
SC-P400, αλλά και από τη σειρά L
των προιόντων Ink Tank System,
όπως ο L805.
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Nikon Image Space
Αναβάθμιση για τη photo-sharing υπηρεσία

Η

υπηρεσία διαμοιρασμού φωτογραφιών, Image Space, εγκαινιάστηκε
τον Ιανουάριο του 2013. Σήμερα δέχεται την πρώτη σημαντική
αναβάθμιση που επικεντρώνεται σε τρία σημεία. Αρχικά, η νέα λειτουργία
View υπόσχεται ανανεωμένη εμπειρία περιήγησης των φωτογραφιών.
Το Report αναλαμβάνει την ανάλυση των πιο συχνών προτιμήσεων του
χρήστη (π.χ. τη τιμή του διαφράγματος που αξιοποιεί συχνότερα) και
συγκρίνει με τις αντίστοιχες άλλων φωτογράφων. Επίσης, το Organize,
υπόσχεται να παρέχει πιο εύκολη οργάνωση του υλικού.
Στις υπόλοιπες βελτιώσεις περιλαμβάνονται μια προσαρμόσιμη λειτουργία
κοινής χρήσης φωτογραφιών, προστασία με κωδικό πρόσβασης για
συγκεκριμένες εικόνες και επιλογή περιήγησης που βασίζεται σε ετικέτες.

Με τη βοήθεια της λειτουργία SnapBridge που στο εξής
ενσωματώνεται στα νέα μοντέλα της Nikon, οι λήψεις θα
ανεβαίνουν αυτόματα στο online αποθηκευτικό χώρο
του Image Space. Θα διατίθενται δύο προγράμματα
συνδρομών: Βasic με όριο xωρητικότητας τα 2GB και
Nikon ID Plan (δωρεάν για τους κατόχους μηχανής Nikon)
που προσφέρει αποθηκευτικό χώρο 20GB. Οι υπόλοιποι
χρήστες θα δύνανται να ανεβάζουν απεριόριστο αριθμό
φωτογραφιών, αλλά με σημαντικό όριο την ανάλυση,
2Megapixel. Η αναβάθμιση του Image Space app είναι
ήδη διαθέσιμη από τα App Store και Google Play.

Fujifilm
Τέλος εποχής για το φιλμ FP-100C

T

ο στιγμιαίο φιλμ για τις Instax μηχανές της Fujifilm είναι πολύ
δημοφιλές τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, αποτέλεσε best
seller προϊόν στο Amazon, τα περασμένα Χριστούγεννα. Ωστόσο,
το ίδιο δεν συμβαίνει και με το FP-100C. Η Fujifilm γνωστοποίησε τη
διακοπή παραγωγής, λόγω σημαντικής πτώσης πωλήσεων από έτος
σε έτος. Το peel-apart φιλμ χρησιμοποιήθηκε ευρέως στις Polaroid
Land φωτ. μηχανές, αλλά και σε Ρolaroid πλάτες για μηχανές
μεσαίου φορμά τον προηγούμενο αιώνα, ενώ σήμερα αξιοποιείται
κυρίως για καλλιτεχνικούς σκοπούς.
Ο χρόνος εμφάνισης κυμαίνεται από 60δευτ έως 270δευτ, ανάλογα
με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό
του ήταν ότι έδινε τη δυνατότητα στους μυημένους να κρατούν
αρνητικό των instant φωτογραφιών, μέσω μιας ανεπίσημης
διαδικασίας. Να θυμίσουμε πως η ασπρόμαυρη έκδοση, FP-3000B,
σταμάτησε να διατίθεται το 2012. Τέλος, η εταιρία σημειώνει ότι η
παραγωγή φιλμ των υπόλοιπων φορμά θα συνεχιστεί κανονικά, ενώ
τα αποθέματα του FP-100C αναμένεται να εξαντληθούν έως το τέλος
της άνοιξης.
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SD πρότυπο 5.0
Ανταποκρίνεται στις ανάγκες
ακόμη και για video 8K

Μ

ια νέα προδιαγραφή καρτών
SD, το Standard 5.0 ανήγγειλε
η SD Association, με την επωνυμία
Video Speed Rating. Εισάγει
πέντε επίπεδα ταχύτητας για video
εφαρμογές που διασυνδέονται εν
μέρει με τα υπάρχοντα πρότυπα Class
2-16 και UHS 1-3. Συγκεκριμένα
το Standard 5.0 αναφέρεται στις
διαβαθμίσεις V6 (6MB/sec.) V10
(10MB/sec.) V30 (30ΜB /sec.) V60
(60MB/sec.) και V90 (90ΜΒ/sec.).
Μέρος της προδιαγραφής είναι ότι
και τα δύο μέρη δηλ. και η κάρτα
και το μέσο ανάγνωσης θα πρέπει να
ανταποκρίνονται στο πρότυπο.
Σημειώνουμε ότι η κατάσταση στις
προδιαγραφές των καρτών SD είναι
πιο πολύπλοκη απόσο θα χρειαζόταν
για την απρόσκοπτη κατανόηση
από πλευράς χρηστών. Έχουμε
προδιαγραφές χωρητικότητας
SDHC High Capacity ως 32GB και
SDXC πάνω από 32GB, ταχύτητας
Class 2-16 και U1-U3 και interface
UHS-Ι ή UHS-II (ανάλογα αν η θύρα
έχει ή όχι δεύτερη σειρά επαφών).
Με άλλα λόγια το πρότυπο 5.0
με τις σημάνσεις V θα λειτουργεί
παράλληλα με τα υπόλοιπα κυρίως
για τις ανάγκες του video το οποίο
πραγματικά χρειάζεται μεγάλα
transfer rate ειδικά στο 4Κ και 8Κ
και 3D.

GoPro
Εξαγοράζει δύο εταιρίες video editing software

Ο

δημοφιλής κατασκευαστής καμερών δράσης προχώρησε στην εξαγορά δύο
εταιριών που παρέχουν λύσεις video editing, των Stupeflix και Vemory. Η Stupeflix
είναι γνωστή για την εφαρμογή Replay (μόνο σε iOS), η οποία αποτελεί έναν εύχρηστο
video editor με βασικές δυνατότητες μοντάζ. Από την άλλη πλευρά το δυνατό σημείο
της Vemory είναι το Splice app, ένα ισχυρό εργαλείο editing που δίνει αυξημένες
δυνατότητες παραμετροποίησης. Η εξαγορά κόστισε 105 εκ. δολάρια συνολικά, ενώ
δεν έχει γνωστοποιηθεί αν οι δύο εφαρμογές θα αφομοιωθούν από το GoPro app ή θα
παραμείνουν ανεξάρτητες κάτω από την αιγίδα της GoPro. Φαίνεται πως η GoPro επιθυμεί
να βελτιώσει το software των actioncam που παράγει, προσφέροντας περισσότερους
αυτοματισμούς, καθώς συχνά η υπεροχή στον συγκεκριμένο τομέα μπορεί να είναι
αποφασιστικό κριτήριο στη μάχη του ανταγωνισμού.

Netflix
Αναζητά έμπειρους φωτογράφους
του Instagram

Τ

ο Netflix ανακοίνωσε μία νέα θέση εργασίας
αναζητώντας έμπειρους φωτογράφους του
Ιnstagram. Οι επονομαζόμενοι “Grammasters”
θα βρεθούν για δύο εβδομάδες στα γυρίσματα
δημοφιλών ταινιών και σειρών, όπου θα κλειθούν
να φωτογραφήσουν τα δρώμενα με τα smartphone
τους. Η αμοιβή είναι 4000$ για δύο εβδομάδες, ενώ τα έξοδα μεταφοράς και τα αεροπορικά
εισιτήρια καλύπτονται από την εταιρία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τον επίσημο
λογαριασμό του Netflix στο Instagram και να βάλουν το tag “#grammasters3” στις τρεις
καλύτερες φωτογραφίες τους. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας θα επιλεγούν 25 φιναλίστ από
τους οποίους μόνο οι 4 θα πάρουν τη θέση, κατόπιν συνέντευξης μέσω Skype.
Η καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής είναι 6 Μαρτίου.



 319 •    7

 

2016

 22

ON LINE 

   O IMAGING - E  



 



( " !

' ;9 '      +A " F  F!
      bar - restaurant ;'%+&
%*+* HH (+& )'%

H   !
F!
H >F  F ,
 ,  

  16 (  
D  * : 19:30
? $    :
A <!,  
   
A  A  , !" #$ #

 



:

# ($ (  6 , ** *, 3*  $
( $-   $    *    *  6  EF%E

%*+* HH +&)D)'%

;   
< 
         
 <     <

  13 +  
D  * : 19:30
? $    :
 ! + <,  #$ #"
A  #, #$ #
D J, #$ #

 



:

# ($ (  6 , ** *, 3*  $
( $-   $    *    *  6 PENTAX

BAR-RESTAURANT ;'%+& (H &''D$9 72, ('*+ H&+)



$  *

*     

$)'#' $D$%K$&H



 319 •    7

 

2016

 23

ON LINE 

   O IMAGING - E  

Photokina 2016
Εκδηλώσεις στην Κολωνία
ενόψει της φετεινής
διοργάνωσης

Ο

κτώ μήνες πριν την έναρξη
την μεγαλύτερης διεθνούς
έκθεσης imaging, οι διοργανωτές
παρουσιάζουν το ανανεωμένο concept
της Photokina. Με τη φράση “Imaging
unlimited” ως motto, η έκθεση
θα περιλαμβάνει όλα τα σύγχρονα
μέσα του κλάδου όπως κάθε χρόνο
και φυσικά τα smartphone/tablet
που έχουν δημιουργήσει το δικό
τους target group. Η διαφημιστική
καμπάνια της Photokina θα
περιλαμβάνει αξιοποίηση των
κοινωνικών δικτύων και διάφορων
events που θα πραγματοποιηθούν στη
Κολωνία. Οι επισκέπτες των workshop
που θα απλωθούν σε όλη την πόλη,
θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε
επαφή με νέες τεχνολογίες στον χώρο
της φωτογραφίας και του video. στις
προωθητικές ενέργειες θα συμμετάσχει
και ο Δήμος της Κολωνίας (στον
οποίο ανήκει η Koln Messe), με
φωτογραφικό φεστιβάλ pπυο θα
πάρει τη μορφή εκθέσεων, workshop
και προβολών σε διάφορα σημεία της
πόλης.

Huawei
Οι πρώτες εικόνες
του P9 με dual camera

Π

ριν μερικές μέρες η Huawei
ανακοίνωσε τη συνεργασία της με
τη Leica, βάσει της οποίας η γερμανική
εταιρία τ αναλαμβάνει τη σχεδίαση των
οπτικών της φωτογραφικής μηχανής
στο smartphone Ηuawei P9. Στο πίσω
μέρος του smartphone υπάρχουν δύο
φακοί Leica που συνεργάζονται με δύο
αισθητήρες 12Megapixel. Σημαντικό
πλεονέκτηματης δίδυμης σχεδίασης είναι
η ανώτερη ποιότητα των φωτογραφιών,
αλλά και λειτουργίες όπως η εστίαση
μετά τη λήψη και προσομοίωση βάθος
πεδίου. Να σημειωθεί πως παρόμοιο
design διαρρέει για το επερχόμενο
iPhone 7. Όσο αφορά τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά που γνωρίζουμε μέχρι
στιγμής, το P9 θα διαθέτει οθόνη full
HD 5.2in, οκταπύρηνο επεξεργαστή,
μπαταρία 3900mAh και USB Type-C
connector.

Pioneer
Δικτυακός ραδιοενισχυτής με πολλές δυνατότητες

H

Pioneer παρουσίασε τον νέο δικτυακό στερεοφωνικό
ραδιοενισχυτή SX-N30 με δυνατότητα ασύρματης αναπαραγωγής
υλικού μέσω DLNA 1.5, Wi-Fi, Bluetooth και Airplay. O Pioneer SX-N30
διαθέτει ενισχυτική βαθμίδα με μεγάλη ισχύ (85W/καν.), που βασίζονται
στη σχεδιαστική φιλοσοφία “Direct Energy”, για αναπαραγωγή
ήχου υψηλής ποιότητας, επιτρέποντας στον χρήστη να απολαμβάνει
μουσική από πικάπ (με κεφαλή MM) αλλά και από διάφορες πηγές
και υπηρεσίες streaming μουσικής όπως το Spotify ή ακόμα δικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς μέσω Internet (TuneIn). Ο ραδιοενισχυτής
διαθέτει δύο ψηφιακές εισόδους (μια οπτική και μια ομοαξονική), έξι αναλογικές εισόδους και μια υποδοχή για σύνδεση σε πικάπ (με κεφαλή
MM), παρέχοντας δυνατότητα σύνδεσης σε μεγάλη ποικιλία πηγών ήχου. Επιπλέον, υπάρχει υποδοχή USB στην πρόσοψη του ραδιοενισχυτή,
για την αναπαραγωγή από φορητά μέρα (flash drives ή εξωτ. σκληρούς δίσκους). Υποστηρίζονται αρχεία MP3/Apple Lossless /WMA Lossless/
AAC και FLAC/WAV 192kHz/24bit, καθώς και εγγενή αναπαραγωγή αρχείων DSD 2.8/5.6MHz. Τέλος, ο χειρισμός μπορεί να γίνει πολύ εύκολα,
αξιοποιώντας κάποιο smartphone (iOS/Android) στο οποίο έχει εγκατασταθεί η δωρεάν εφαρμογή (app) SX-N30 ControlApp.
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Faces
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε
η έκθεση στην Ελλάδα

Έ

χοντας παρουσιαστεί αρχικά στις Βρυξέλλες
και στη συνέχεια στο Ρότερνταμ, η
έκθεση «Faces. Το πορτρέτο στην ευρωπαϊκή
φωτογραφία μετά το 1990» ολοκλήρωσε την
παραμονή της στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας
το ταξίδι της και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
Συγκεκριμένα από τις 11 Μαρτίου 2016 μέρος
της έκθεσης θα παρουσιαστεί στο Παρίσι στο
πλαίσιο της Ολλανδικής Προεδρίας της ΕΕ. Aπό
τον Ιούνιο, ολόκληρη η έκθεση θα βρίσκεται
στη Μαδρίτη, στη φετινή διοργάνωση του
Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτογραφίας PhotoEspana.
Με 200 έργα 32 φωτογράφων και εικαστικών
από 20 χώρες, στην έκθεση τίθενται μεταξύ
άλλων ερωτήματα για τον τρόπο συγκρότησης
της ταυτότητας της Ευρώπης. Υπενθυμίζεται
πως ανάμεσα στους καλλιτέχνες που μετέχουν,
συγκαταλέγονται οι Έλληνες δημιουργοί
Κωνσταντίνος Ιγνατιάδης, Στράτος Καλαφάτης και
Νίκος Μάρκου.
Συνδιοργάνωση/συμπαραγωγή: BOZAR Centre for Fine Arts, Nederlands Fotomuseum, Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, http://www.thmphoto.gr/,
Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας PhotoEspana, http://www.phe.es/
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380 Χαρτοκιβώτια
45cm M χ 35cm Π χ 10cm Y
Τύπος 3φυλλο

&

315 Χαρτοκιβώτια
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Τύπος 3φυλλο

&

295 Χαρτοκιβώτιο
85cm M χ 65cm Π χ 10cm Υ
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Παράδοση στις παλέτες τους σε άριστη κατάσταση
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Ξενάγηση από τον ιστορικό της φωτογραφίας Χάρη Γιακουμή
Στην φωτογραφική έκθεση για την Αθήνα του 19ου αιώνα

Σ

τα πλαίσια της νέας περιοδικής έκθεσης «Ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια… Περίπατος
στην Αθήνα των περιηγητών, 17ος- 19ος αιώνας» , το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συνεχίζει
τους καθιερωμένους κυριακάτικους περίπατους. Οι επισκέπτες του Μουσείου θα έχουν την ευκαιρία να
ταξιδέψουν σε πτυχές και ιστορίες της άγνωστης Αθήνας μέσα από τις ξεναγήσεις των αρχαιολόγων και
επιμελητών της έκθεσης. Επιπλέον την Τετάρτη 2 Μαρτίου και την Κυριακή 10 Απριλίου ο Δρ Χάρης
Γιακουμής, επιμελητής της φωτογραφικής έκθεσης «Άνθρωποι στα υπέροχα ερείπια των Αθηνών, από
τον 19ο στον 20ό αιώνα», θα ξεναγήσει τους επισκέπτες στα μυστικά του κόσμου που αποτυπώνεται στα
φωτογραφικά έργα της έκθεσης, μιας Αθήνας από άλλη εποχή. Η έκθεση «Άνθρωποι στα υπέροχα ερείπια
των Αθηνών, από τον 19ο στον 20ό αιώνα» φιλοξενείται στο καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
Οι δηλώσεις συμμετοχής στις ξεναγήσεις θα πραγματοποιούνται μισή ώρα νωρίτερα στις πληροφορίες
του μουσείου. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρους στους κυριακάτικους περιπάτους, μπορούν να
προμηθευτούν το εισιτήριό τους κατά την προσέλευσή τους στο χώρο.

Περίπατοι: 13, 20, 27
Μαρτίου και 10, 17, 24
Απριλίου, 12.00
Ξεναγήσεις: Τετάρτη 2
Μαρτίου, 12.00
Κυριακή 10 Απριλίου, 13.00
Πληροφορίες: Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο,
Τηλ. 2132144891,
2132144833, 2132144837,
eam@culture.gr,
www.namuseum.gr

Η παρηγορητική μελαγχολία της Π(π)όλης
Έκθεση της Αγγελικής Καστρινέλλη

Η

Πόλη, πόλη αγαπημένη των πολλών, αφήνεται στη μεγαγχολική της ατμόσφαιρα για να
γίνει με τρόπο παρηγορητικό, πόλη της ίδιας της φωτογράφου. Ξεπερνώντας μια τουριστική
αποτύπωση η Αγγελική Καστρινέλλη προσεγγίζει την Πόλη σκιαγραφώντας παράλληλα μια
προσωπική αφήγηση. Ακολουθώντας τον πόνο μιας σημαντικής απώλειας, η φωτογράφος
συνθέτει μια άλλη ιστορία, την ίδια στιγμή που αντιθέσεις και αντιφάσεις, τοπία, καθημερινοί
άνθρωποι και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική συνυπάρχουν στο φωτογραφικό έργο.
Εγκαίνια: Σάββατο 12 Μαρτίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 24 Μαρτίου
Διεύθυνση: BooArt Cafe Bar, Σαρρή 21, Ψυρρή, Αθήνα
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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".

Μονοθεματικό τεύχος Νο 9: «Φωτογραφία δρόμου»
Υπό έκδοση. Αναζητήστε το στα περίπτερα από τις 7 Απριλίου
Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτά ή και των οκτώ εκδόσεων:

1 ΤΕΥΧΟΣ

2 ΤΕΥΧH

3 ΤΕΥΧH

4 ΤΕΥΧH

5 ΤΕΥΧH

6 ΤΕΥΧH

7 ΤΕΥΧH

8 ΤΕΥΧH

6,9 12 17 22 27,5 30 35 40
€

€

€

€

€

€

€

€

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής.

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr
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Heike Suhre / Netherlands

Body
Έκθεση φωτογραφίας
στη Blank Wall Gallery

Τ

ο σώμα, πηγή έμπνευσης για το φωτογραφικό φακό από το
παρελθόν μέχρι και σήμερα γίνεται το κύριο θέμα της νέας
ομαδικής έκθεσης “Body”. Στον εκθεσιακό χώρο της Blank Wall
Gallery φωτογράφοι απ΄όλο τον κόσμο προσεγγίζουν μια ιδιαίτερη
θεματική, δίνοντας ο καθένας με το δικό του ξεχωριστό τρόπο
άλλη οπτική. Με το σώμα ορισμένες φορές ολόκληρο και άλλοτε
αποτυπωμένο τμηματικά, τα φωτογραφικά έργα της έκθεσης
παρουσιάζουν μεταξύ άλλων τεχνικές, συνθήκες φωτισμού και
γωνίες λήψης, συνθέτοντας τελικά έναν ύμνο στη φόρμα και το
σχήμα. Συμμετέχουν οι φωτογράφοι Angelika Ejtel, Apostolos
Alexiou, Nöt, Chad Coombs, Debmalya Ray Choudhuri, Demetrius
Fordham, Durga Garcia, Ece Yazicigil, Elena Perez, Elizabeth
Waight, Eric Stampfli, Gyula Bezzeg, Heike Suhre, Jamie Sheehy,
Jaroslaw Jarema, John Bernhard, Julie Hamel, Magdalini Vogiatzi,
Satyaki Ghosh και Xavier Blondeau. Την έκθεση επιμελείται ο
φωτογράφος Μάρκος Δολόπικος.
Εγκαίνια: Σάββατο 5 Μαρτίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 18 Μαρτίου
Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Υακίνθου 12, Κυψέλη, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Πέμπτη 10.00 – 12.30, Παρασκευή,
Σάββατο, Κυριακή 19.00 – 21.30, Δευτέρα – Τετάρτη κλειστά
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 2114052138, 6943868124,
info@blankwallgallery.com, http://www.blankwallgallery.com
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άλλο είναι σχετικό, οι συμμετέχοντες
καλούνται να εκφράσουν τη
προσωπική τους καλλιτεχνική
ματιά σχετικά με τη μουσική jazz.
Όσοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν
αρκεί να γίνουν μέλη της ομάδας
«Φωτογραφικό Είδωλο» στο
facebook και να ανεβάσουν τις
φωτογραφίες τους στο άλμπουμ
“Διαγωνισμός φωτογραφίας – Jazz”.
Οι δέκα φωτογραφίες που θα
συγκεντρώσουν τα περισσότερα like
θα κερδίσουν βραβεία και ανάρτηση
στο Duende Jazz Bar, ενώ οι 60
πρώτες (συμπεριλαμβανόμενων και
των 10 αρχικών) θα παρουσιαστούν
σε έκθεση στον Πολυχώρο Εικόνας
Κούνιο.

Jazz
Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαγωνισμό

Τ

ο “Duende Jazz Bar”, το «Κούνιο» και το «Φωτογραφικό Είδωλο» καλούν όσους θα
ήθελαν να πάρουν μέρος σε διαδικτυακό φωτογραφικό διαγωνισμό. Με φωτογραφίες
από συναυλίες, πορτραίτα μουσικών, μουσικά όργανα, δίσκους, CD, κασέτες και οτιδήποτε

Υποβολή: έως 30 Απριλίου
Πληροφορίες: Διαγωνισμός
φωτογραφίας “Jazz”,
https://www.facebook.com/
media/set/?set=oa.101539281165
80320&type=1, Duende Jazz Bar,
http://duendejazzbar.gr/
Κούνιο, http://www.kounio.gr
Φωτογραφικό Είδωλο,
http://www.photoeidolo.gr

ατομική του έκθεση με τίτλο
“Decadence” ο φωτογράφος
προσεγγίζει συναισθήματα και
σκέψεις, συνειδητό και ασυνείδητο.
Χρησιμοποιώντας ένα χώρο οικείο
που την ίδια στιγμή φαντάζει
απόμακρος και ξένος, ο Κώστας
Καραντζής καταλήγει σε μια
αποτύπωση που δεν είναι τίποτα
άλλο παρά ένα αυτοπορτραίτο.

Decadence
Έκθεση του Κώστα Καζαντζή

Σ

ε μια απόπειρα να αποδώσει τη χαμένη αθωότητα και την παρούσα παρακμή, ο
Κώστας Καραντζής χρησιμοποιεί και παράλληλα αμφισβητεί τη φωτογραφία, ένα
μέσο τόσο στενά συνδεδεμένο με το εφήμερο, το θνητό και το χρόνο. Στην πρώτη
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Διάρκεια έκθεσης: ως 4 Μαρτίου
Διεύθυνση: Poems n’ Crimes Art
Bar, Αγίας Ειρήνης 17, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα – Σάββατο 9.00 – 00.00
Πληροφορίες: Poems n’ Crimes
Art Bar, Τηλ. 2103228839, info@
poemsandcrimes.gr, http://www.
poemsandcrimes.gr
Κώστας Καζαντζής, kthkaz@gmail.
com, http://www.costaskazantzis.
com/
Decadence έκθεση, https://
www.facebook.com/
events/1021001224624082/
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Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

Μ

ε αφορμή την έκθεση
φωτογραφίας για την
Θεσσαλονίκη στα χρόνια της Κατοχής,
το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
διοργανώνει στρογγυλή τράπεζα με
θέμα «Όψεις των διωγμών των Εβραίων
στην κατοχική Θεσσαλονίκη». Με τη
συμμετοχή διακεκριμένων ιστορικών,
θα γίνει μια απόπειρα να διερευνηθεί
η εβραϊκή παρουσία στην κατεχόμενη
Θεσσαλονίκη καθώς και η τραγική
κατάληξη της άλλοτε ακμάζουσας
κοινότητας μετά το βίαιο εκτοπισμό
περίπου 49.000 Θεσσαλονικέων Εβραίων
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Με
τις εισηγήσεις αναλυτικά να αφορούν
τον «Αντισημιτισμό και δοσιλογισμό
στην κατεχόμενη Θεσσαλονίκη», «Τις
εκτελέσεις Θεσσαλονικιών Εβραίων
κατά την Κατοχή», «Την καταστροφή
του Ισραηλιτικού νεκροταφείου
Θεσσαλονίκης» και «Το νομικό πλαίσιο
του κατεστραμμένου Ισραηλιτικού
νεκροταφείου», στη συζήτηση θα
συμμετέχουν ο Στράτος Δορδανάς,
η Μαρία Καβάλα, ο Λεόν Σαλτιέλ και
ο Ευάγγελος Χεκίμογλου.
Η έκθεση "Στο περιθώριο του πολέμου:
Η Θεσσαλονίκη της Κατοχής (1941-1944)
μέσα από τη φωτογραφική συλλογή
Βύρωνα Μήτου" θα είναι ανοιχτή στο
κοινό κατά τις απογευματινές ώρες πριν
την εκδήλωση.
Στρογγυλή τράπεζα:
Παρασκευή 11 Μαρτίου, 19.30
Διεύθυνση: Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού, Αμφιθέατρο
«Στέφανος Δραγούμης»,
Λεωφόρος Στρατού 2, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού, Τηλ. 2313306400,
mbp@culture.gr, www.mbp.gr

Βραβείο Leonardo Da Vinci
Διεθνής διάκριση του φωτογράφου Λευτέρη Παπάζογλου (LEFT)

Ο

Λευτέρης Παπάζογλου, γνωστός και ως Left, τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο
“Leonardo Da Vinci”, στο Παλατι Borghese στη Φλωρεντία. Πρόκειται για το
«International Prize Leonardo Da Vinci-The universal Artist», ένα βραβείο το οποίο
δίνεται σε όσους καλλιτέχνες ξεχώρισαν για τη δουλειά και την καλλιτεχνική τους
έρευνα. Η συγκεκριμένη φωτογραφική δουλειά του Λευτέρη Παπάζογλου είχε
παρουσιαστεί και σε αντίστοιχη έκθεση στον εκθεσιακό χώρο της γκαλερί Chili Art .
Προσεγγίζοντας το σώμα και το μυστήριο της μάσκας, η έκθεση ήταν ανοιχτή στο κοινό
από τον Απρίλιο έως τον Μάιο του 2015.
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Unlocked
Μια ιδιότυπη έκθεση με αφορμή το ομώνυμο βιβλίο

Σ

το πλαίσιο της κυκλοφορίας της έκδοσης «UNLOCKED», η Atopos παρουσιάζει μια
ιδιαίτερη έκθεση με πρωταγωνιστή το βιβλίο ως objet d’art. Η έρευνα του Βασίλη
Ζηδιανάκη ξεδιπλώνεται σε ένα πρωτότυπο βιβλίο,επιχειρώντας μια απεικόνιση του Γυμνού
Σώματος στη μετα - φωτογραφική, ψηφιακή εποχή. Ακολουθώντας φωτογραφική αφήγηση,
από την ωμή, avant -garde φωτογραφία του Ren Hang μέχρι τα βίντεο πορτραίτα της Lady
Gaga, το βιβλίο περιλαμβάνει έργα από 145 διεθνείς φωτογράφους και καλλιτέχνες. Η
έκδοση είναι διαθέσιμη προς πώληση, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, στο χώρο της Atopos.

Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Απριλίου
Διεύθυνση: Atopos CVC, Σαλαμίνος 72,
Μεταξουργείο, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή 11.00 – 19.00
Πληροφορίες: Atopos, Τηλ. 2108838151,
info@atopos.gr, www.atopos.gr

Φωτομουτζουρώματα
Μια έκθεση με αποκριάτικη διάθεση

Μ

ε διάθεση καρναβαλιού οι φωτογράφοι Αλεξία
Τούλιου και Νίκος Υφαντής ταξιδεύουν τους επισκέπτες
στα «αλευρομουντζουρώματα», ένα μοναδικό έθιμο που
πραγματοποιείται κάθε Καθαρά Δευτέρα στο Γαλαξείδι. Από
τις 11 έως τις 14 Μαρτίου, η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο
κοινό, μόλις μια ανάσα από τη μεγάλη πομπή των φετινών
«αλευρομουντζουρωμάτων». Οι δύο φωτογράφοι είναι μεταξύ
άλλων μέλη της Φωτογραφικής Λέσχης Πάτρας «ΗΔΥΦΩΣ». Η
έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Δελφών.
Διάρκεια έκθεσης: 11-14 Μαρτίου 2016
Διεύθυνση: Αίθουσα Παρθεναγωγείου,
Ν. Γουργουρή 2, Γαλαξείδι
Μέρες και ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 10.00 – 13.00 και 17.00-21.00
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