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�Editorial
Σήμερα παραχωρώ την στήλη στον 

πολύ καλό συνάδελφο Κοσμά Βίδο από 

το ΒΗΜAgazino. Οι απόψεις του όπως 

τις ανέπτυξε στις 28/2 στο κείμενο που 

ακολουθεί, με εκφράζουν απόλυτα και 

είμαι σίγουρος ότι το ίδιο εκφράζουν και 

πολλούς από εσάς...   

                                           Τ.ΤΖΙΜΑΣ

Το ανέβαλλα διαρκώς. Ήξερα πως θα 

μου έτρωγε μέρες και πως, ακόμη 

και αν το ξεκινούσα με όρεξη, θα γινόταν 

στη συνέχεια κουραστικό. Απέφευγα την 

ίδια στιγμή τη συναισθηματική βουτιά στο 

παρελθόν, που δεν είναι πάντα εύκολη 

ούτε ευχάριστη. Τις προάλλες, και ενώ 

βρισκόμουν σε διάθεση συμμαζέματος, 

αφού τελείωσα με τα συρτάρια, τις 

ντουλάπες (ευτυχώς δεν έχω πολλές) και 

τα βιβλία στη βιβλιοθήκη, πήρα τη γενναία 

απόφαση: θα έφτιαχνα και τις φωτογραφίες 

μου που βρίσκονταν σκορπισμένες, άλλες 

μέσα σε χάρτινα κουτιά, άλλες σε άλμπουμ 

και άλλες (όσες τραβήχτηκαν τα τελευταία 

χρόνια με ψηφιακές μηχανές ή με το 

κινητό μου) μέσα σε τρεις διαφορετικούς 

εξωτερικούς σκληρούς δίσκους. Η ανάγκη 

να υπάρχει τάξη στο περιβάλλον που ζω 

με υποχρέωσε να κοιτάξω από την αρχή 

όλη μου τη ζωή, βάζοντας σε χρονολογική 

σειρά το χάος, πετώντας τις κουνημένες και 

τις διπλοτυπωμένες, διαγράφοντας εκείνες 

που δεν ήθελα, ώστε να κάνω χώρο στην 

ηλεκτρονική μνήμη, όπου αποθηκεύω 

πλέον τις αναμνήσεις μου. 

      Ξεκίνησα από τις ασπρόμαυρες πόζες 

των προγόνων μου: Πύργος Τήνου, αρχές 

του αιώνα. Εδώ τα πράγματα ήταν εύκολα. 

Μερικές αυστηρές πόζες του προπάππου 

και της προγιαγιάς και καμιά δεκαριά των 

επτά κοριτσιών τους (ανάμεσα τους και η 

γιαγιά μου). Στις φωτογραφίες της γιαγιάς 

στάθηκα λίγο περισσότερο, καθώς και στις 

φωτογραφίες της αδελφής της, της Μαρίνας, 

που ήταν άρρωστη (από τι;), πέθανε στα 36 

της και κανείς δεν θυμάται κάτι περισσότερο 

για εκείνη. Θα ήθελα να γνωρίζω 

λεπτομέρειες για όλους αυτούς, παραμένουν 

όμως (οι περισσότεροι) άγνωστοι σε 

εμένα, οπότε εύκολα, χωρίς πολλούς 

συναισθηματισμούς, τους ταξινόμησα στο 

Ο νόμος του ψηφιακού χάους
Πως η τεχνολογία, διά της ευκολίας έχει ευτελίσει τη φωτογραφία 

καινούργιο κουτί που θα τους φιλοξενεί από εδώ και πέρα. Έπειτα πέρασα στα χρόνια 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και στις δεκαετίες του ‘50 και του ‘60, στην Αθήνα πλέον, 

όπου ζούσε η οικογένειά μου. Πρόσωπα αναγνωρίσιμα εδώ, ασπρόμαυρα στιγμιότυπα 

από εκδρομές και συγκεντρώσεις. Τους τακτοποίησα και αυτούς (300 φωτογραφίες ήταν 

όλες κι όλες), με χρονολογική σειρά, και προχώρησα προς τη δεκαετία του ‘70. Εγώ 

μωρό, εγώ να μπουσουλάω στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής ή με φόντο τον Περσικό 

Κόλπο (μέχρις εκεί έφτασε η χάρη μου), οι γονείς μου στη γέφυρα ενός γκαζάδικου, 

οι συμμαθητές μου στο σχολείο, φίλοι, συγγενείς, η ζωή μου. Αρχειοθετούσα 

ανατρέχοντας με συγκίνηση σε γεγονότα και πρόσωπα. Για να περάσω στο ύστατο στάδιο 

της γλυκόπικρης «αγγαρείας», το ψηφιακό. Εδώ αντιμετώπισα το απόλυτο χάος. Και 

συνειδητοποίησα πόσο η τεχνολογία, που έχει κάνει και τη φωτογραφία τόσο εύκολη 

υπόθεση, την έχει την ίδια στιγμή, διά αυτής της ευκολίας, ευτελίσει. Τα τελευταία 

χρόνια παρασυρόμενος από τα κομφόρ και τις ανέσεις της υπερσύγχρονης μηχανής 

μου, τραβούσα χιλιάδες φωτογραφίες, τις οποίες ουδέποτε κάθισα να δω. Από τις 

πολύτιμες, επειδή ήταν μοναδικές, πόζες του παρελθόντος είχα περάσει στην απόλυτη 

υπερβολή των 100 λήψεων το δευτερόλεπτο: κλικ, κλικ και ξανά κλικ, το ίδιο και το ίδιο 

πλάνο, πέντε, δέκα, είκοσι φορές ώστε να έχω να διαλέξω κάποτε (δηλαδή ποτέ) την 

καλύτερη λήψη. Έτσι, στο ψηφιακό άλμπουμ «Ιούνιος 2005, Τήνος» βρήκα 7.879 πόζες, 

όλες τραβηγμένες μέσα σε 15 ημέρες, στο «Σκωτία» 13.456 πόζες (από ένα ταξίδι δέκα 

ημερών), στο «Κωνσταντινούπολη» 9.568 πόζες...

      Έπρεπε να ελέγξω και να ξεκαθαρίσω περισσότερες από 100.000 φωτογραφίες, οι 

οποίες κάλυπταν περίπου μία δεκαετία της ζωής μου. Αδύνατον! Έριξα μια πολύ γρήγορη 

ματιά, μπούχτισα, κουράστηκα, ζαλίστηκα, έκλεισα τον υπολογιστή και ορκίστηκα πως 

θα ξαναβρώ το μέτρο που είχα απωλέσει. Πως θα ξαναδώσω αξία σε αυτή τη μοναδική 

στιγμή που ανοίγει το διάφραγμα  - ή όπως αλλιώς το λένε τώρα - της μηχανής και 

απαθανατίζει ένα χαμόγελο, ένα γέλιο, ένα βλέμμα. Ένα! Μία φορά! Μία στιγμή! 

Μία ανάμνηση!                                                                                     ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΔΟΣ
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http://www.photo.gr/newss/art-news/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CE%BC/
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Με την ευκαιρία της ανοικτής συζήτησης με θέμα “Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ: σύγχρονη 
τεχνολογία, οι τάσεις και το μέλλον”, η Nikon παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις 
κορυφαίες DSLR στο full frame και APS-C. Μάθετε τα πάντα για τις δυνατότητές τους και μη 

χάσετε την ευκαιρία να τις αγγίξετε και να κάνετε μια πρώτη γνωριμία.

� Nikon �� ����� 	
� ���� 
...�	���;

Μητροπόλεως 72 Μοναστηράκι

��������	 

Αγγίξτε τη συναρπαστική τεχνολογία 
της κορυφαίας full frame Nikon D5. 
H ναυαρχίδα της σειράς αρκείται 
σε 20.8Megapixel αλλά δίκαια 
περηφανεύεται για την κλίμακα 
ευαισθησίας IS01000-102.400 που 
φθάνει ως το απίστευτο όριο των ΙSO 
3.280.000 σε εκτεταμένη λειτουργία, το 
ολοκαίνουργο AF chip MultiCAM 20K 
με τριπλάσια σημεία εστίασης, τη νέα, 
ακριβέστερη φωτομέτρηση, τη διπλή 
θύρα καρτών XQD, το καταπληκτικό 
video 4K UHD κλπ. 

Nikon D5  �
���
� ���� �����
Πιάστε στα χέρια σας τη μηχανή που 
αλλάζει τα δεδομένα στο DX-format. Η 
D500 έχειτον πιο προηγμένο autofocus 
όλων των εποχών (153 σημεία εστίασης 
καλύπτουν όλη σχεδόν την επιφάνεια 
του αισθητήρα). Είναι ιδανική για 
κίνηση και δράση με burst mode 10fps. 
Tα ηλεκτρονικά προέρχοντ αι με την 
D5, εξαιρώντας τον APS-C αισθητήρα 
20,9Megapixel. Είναι ικανή για 4Κ video 
UHD ενώ υποστηρίζεται 4Κ time lapse, 
ψηφιακό stabilizer 3 αξόνων και Active 
D-Lighting. 

Nikon D500 �
���
� ���� �����

Nikon D750 
Μάθετε τα πλεονεκτήματα του best seller 
μοντέλου και δοκιμάστε την εξαιρετική 
ποιότητα του αισθητήρα full frame 24Meg-
apixel. Για πρώτη φορά σε full frame Νikon θα 
βρείτε την ευελιξία της αρθρωτής οθόνης 3,2in. 
ανάλυσης 1.229Κ αλλά και ενσωματωμένο 
WiFi, full HD video 1080/60p. Όλα αυτά 
βεβαίως σε ένα εύρωστο αν και ελαφρύ σώμα 
με προστασία από υγρασία και σκόνη. 

Nikon D7200 
Γνωρίστε τα πλεονεκτήματα της εξελιγμένης 
D7200 που παρέχει εξαιρετικό value for money 
στο DX-format. Το πολύ ισορροπημένο αυτό 
μοντέλο προσφέρει χαρακτηριστικά όπως 
επαρκέστατη ανάλυση 24,2MP, επεξεργαστή 
Expeed 4, ευαίσθητο ως -3EV autofocus, 
ενσωματωμένο WiFi με ΝFC και βεβαίως 
κατασκευή στα γνωστά υψηλά επίπεδα Nikon 
με σασί από μαγνήσιιο, τμήματα polycarbonate 
και τσιμούχες αδιαβροχοποίησης Ο-ring. 

Επίσης θα δείτε τους νέους 
prime φακούς NIKKOR και 
το μόλις αφιχθέν φλας Nikon 
Speedlight SB-5000. 

16 �������, 19:30

http://www.photo.gr/newss/art-news/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CE%BC/
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Πως γυρίστηκαν μερικά από τα πλέον εντυπωσιακά πλάνα
Τα σκηνικά, η τεχνική, ο χώρος....


�����!

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

���*�+,)���: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

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 

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.  

http://www.boredpanda.com/before-and-after-visual-effects-movies-tv/
www.photo.gr
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��� ���� ��� 	�
�
� ��� ����� 
�� �� ������ ��� 
��������� ����� ��	��� �������������� 

������
�� ��� ������� ���������, ��� Broadcast Video Expo (�� ��� Videoforum ���� 

���
������ ���������), ���������� ��� !�������� �����, !�� ������ ����� 
� �������� ���� 

�������"�� ��� ����������� �������"���. ����� 
��� �� ���#��� ����: � Sony, � Nikon �� � 

BlackMagic, ��� ���� ����� ������� ���������, #���� ���������� ����#�����, ���#��$� ����$���� 

!���
�� �� �� %�B ��� &'� �� ������� ��� ���
�� 
���. *��, ��
���� Sony 
�������� �� !�� 


��� ��� ��������� ��� Zeiss �� ��� Atomos. ��� ��� ����, #���� ������� ���#��$� ������ ���� 

����� ��
����, ���� �� �� ����� �����+��� ��� ���� ��� 
����. & Panasonic ���� ��� Varicam LT �� 

��� AG-DVX200, � Arri ��� ����������� ��� Varicam, Alexa Mini, ��� ��������� ��� &oldan ���� � 

BlackMagic Ursa mini ��$ � Canon ����, �� ���� �� ���!���, ��� ��
��� ��� 4 �����

����� ISO, ��� 

�/20F-S&, �� +�+�� ��� C300 MarkII. 1 ������� ��
���� 45 !�� ��������� ����� ��!���. 6� 4K ���� 

���������, ���� �� �� ��� ���
� ����!�!��� �� HD �� �� ������ ������� ���
� PAL. 

& ����� ��� UHD/4K ���� �������� ��� �������� �� �� ����.  

����))����7� �8� 
15.000 �8�)�98��� 
����;��*���$ )�7 
(<�7 �7" London 
Excel ;�� ��$ 9�#�)� 
BVE 2016 �8� ��� 
23 =� ��� 25 
>�?�7"��,7" 2016. 
�)��)7, 7&�� +�� $9� 
��+��� ��$ 8�=�7-
8��7")��)���� )��$ 
9�#�)� (+� �'�,��)� 
��$ �kegami BS-98/
CCU980). 

�87)�7�% �7$�,$7

Broadcast Video Εxpo 23-25/2/2016
Το 4K είναι αυτονόητο. Το 360ο βίντεο (virtual reality) είναι το νέο ζητούμενο!

Γ. ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ
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I AM A NIKON DSLR. Άφησε τη φαντασία 
σου ελεύθερη και δες τι μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι 
το σκεπτικό της Isabelle και τoυ Alexis όταν φωτογρα-

φίζουν τα πολύχρωμα σύννεφα καπνού με τις Nikon μηχανές τους. 
Το αποτέλεσμα είναι καθηλωτικό. Δοκίμασέ το κι εσύ και ανακάλυ-
ψε πώς η έμπνευση μπορεί να κάνει τις φωτογραφίες σου να ξεχω-
ρίζουν. Η μεγάλη ποικιλία φακών NIKKOR σού δίνει τη δημιουργι-
κή ελευθερία που χρειάζεσαι. Απαθανάτισε το όραμά σου με από-
λυτη ακρίβεια χάρη στη θρυλική απόδοση του συστήματος αυτό-
ματης εστίασης της Nikon. Ακόμη και σε υψηλά ISO θα έχεις υπέ-
ροχα 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.

I AM A NIKON DSLR. Άφησε τη φαντασία

Επισκεφθείτε το nikon.gr/iamdifferent

I AM THE PERFECT SHOT

Φ
ω

τ.:
 ©

 Is
ab

el
le

 &
 A

le
xi

s

Nikon D-SLR_21x28.indd   1 28/5/2015   3:47:44 μμ

http://www.damkalidis.gr/index.html


������ 8��	
�� 320 •  ��	���� 14 �����	 2016

ON L INE �������� � �� �O IMAGING -  E��
���� ��

�87)�7�% �7$�,$7

O��� �� ��
���� �� � !������ ���� #���� 

����� ������ ���� ���’ ��� ���� �#����� �� 

75 $��� 
� 	�
��� ��� projection mapping ��� 

6ate Modern �� �!����� �� ���������#���, 

����������� 
� 1�������� �	������, video 

streaming �� !���
� �� ������ ����#��
�� 

(�!�� �� %etflix ���� ��� 
��� ��� 
� 

����������), ���� �� ������� ���� ������ 

����
�������� � ���$� ��� +����� 360�. 

���� ���
� ��� VR (VIRTUAL REALITY)

5� ��$ �
��� ����  /���!� !�� ����
� ���� 

��� ��
���, ���� ������, ��� ����� 45 (
� 

�������� �� Go<ro), ��� ���� �� �������� � 

���� ������ ���� � !�
������ ����� ������� 

����
��������� (VR, virtual reality) 
� ��� 

����� ��� +����� 360�.6� +����� ���� ��������� 

���� 
� �!��� ��
���� (��� ����� ����-���� 

��
���� �� ��� �$
�) ���� 
� ������ ��
���� 

�� !����� 360�. 6� �� �������
���� ��� 

���� ���� �� ����
��� ��� ��C �� �������� 

show ���+��
��� 
� !$!��� ��
���� ���� 

Go<ro �� !����� 360� �� ������� ������� 

24K. '���
�� �����
� 
������� �� !���� 

�����������. 

& ���+��"� ������$� ��� Goldman-Sachs ���� 

�� �� VR ���� �� ���
��� 
����� 	�
� ��� 

+�
������ �� �� !��� ����� 	� ��� �������� 

�� ����� ��� ���������. 

=��� ����, +������ 
� ���������� ���� ��� 

������
���� ��� VR �� 
���� �����!� �!$ 

�� ��� �����. �
���� 
���, ����
���$���� 

��� ����� 
�� ��� sof�ware ��� ����+���
� 

��� ����� �� �� Cardboard ��� Google, 
��� 

��� ����� +���
� �� ����� 
��, ����
� ������ 

�
������ ��� �$�� �� ���� ��� �� !�������: 

6���! ��� �$��, ���� ���� ����#�
� �� ��#�� 

+����
� �� 
� ���� ������ ���. 

Mε τη Sony απούσα, 
η πρωταγωνίστρια 
κάμερα της έκθεσης στο 
μεσαίο επίπεδο ήταν η 
εντυπωσιακή κόκκινη 
Panasonic GY-DVX 200. 
Όλοι θυμούνται την 
DV «κατοστάρα» και 
τη «διακοσάρα» της 
Panasonic στην εποχή 
του DV. Λέγεται ότι η 
Panasonic έδωσε επίτηδες 
το ίδιο όνομα, ώστε να 
θυμίζει συνεχώς τον τότε 
θρίαμβο που σκοπεύει 
να επαναλάβει με τη 
συγκεκριμένη 4K κάμερα 
4/3 με Leica φακό. 
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Πρόκειται για τη μικρότερη 4Κ 

UltraHD κάμερα με εναλλάξιμους 

φακούς. Η Ε1 σχεδιάστηκε από 

την καλιφορνέζικη εταιρεία  Ζ, 

διαθέτει αισθητήρα 4/3  16 MP, 

και δέχεται native τους Micro 4/3 

φακούς, αλλά και όποιο άλλο 

φακό με μετατροπέα.

=�	��� ���!��� Wi-Fi �� Blueto�th �� !�� ��� ������ �������� ���� 

���� ��
���. >��� � ��	
����, ��	$� �� � +���� � ��
���, ������� 


��� ��� �� ����� 
� �!�� ����+��
��� software. 1 ������� ���� �������� 

�� ������, ��� !�#���
��� �� ISO �.��. & ��
��� ���+�� �� 45, HD �� 

�� ��
���� ��������. =�	��� contrast detect �����
� autofocus, ������ 

200gr. �� 
����� �� ���+��� ���
� �� HD ������� ��� 120 fps. & 
������� 

��� ������
�� 45 �����. /��� !���� �� drones �� �� ����� action ��"��,  

�� ������� ������� 1000 ���$. www.z-cam.com

IKEGAMI 4K 
Στα περίπτερo της Ιkegami oι δυο πιο ενδιαφέρουσες κάμερες ήταν η νεοφερμένη ΒS-98 στα 4Κ, ειδικά για στούντιο και 
ΟΒ-Van και η HDL-57 ΗD κάμερα.  Η πρώτη διαθέτει τρεις αισθητήρες 2/3 της ίντσας, εγγράφει 4K και 2Κ ταυτόχρονα ή 
ξεχωριστά, ενώ βγάζει RGB 4:4:4 ασυμπίεστο με εξωτερική σύνδεση.   
Η HDL-57 είναι μια συμπαγής high definition κάμερα σχεδιασμένη και για remote έλεγχο στα ειδικά συστήματα 
τηλεόρασης καθώς ζυγίζει μόλις 1,5 κιλά. Διαθέτει και αυτή τρεις αισθητήρες των 2,5 MP 2/3 της ίντσας και έχει εξόδους 
για δύο HD SDI και reference signal input.  

E1 by Ζ
Σαν “Go-Pro” αλλά πιο ποιοτική
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&������: www.photo.gr/workshops & ��� 210 8541400

� 
 � � � � � � �  
 � 
 � 
 �  � � � � �  � � � �  � � � � � �

;!��� #��<����
�: 2������ ���������� =����#���� /4�'$-2/'�  ����=��� 1 - 104 45 ". ��	
��� (�	� �D�� 	�� �#�� )������ 282)

����	� �� �<��=����	� �	� �=���� 	�� �<��#��������� #���	I	�	��

#	����
	( ��(���� • )� ����%
� �
��� ����
�������� • *����
���� �
������

 %�����	
�: ������ $������	��
 (������� ���������� ��������: 8 ��
 
  J��� ��� ������ #��<����
�:  2’ $"-'*� ���. 19/3, 10:00 -14:00 & "��. 20/3 10:00 -14:00
  K’ $"-'*� ���. 19/3, 16:00 -20:00 & "��. 20/3 16:00 -20:00 
 "I�	�� �����	��
�:  €120 (���( �
 7;$)

��LL�	� 19 & "�����
 20 ���	��� 2016 

��������� Lightroom

• =���%��
� White Balance • &�������� “��������” �
������ • &�������� ������������� �
������ ����������� 
• ����������� ���
������� �
��>? ����������� • $?>��� 	
������
�� ��� sharpening ��� ���������
 • $���
	
�����-
�( �
���� %��?��� • �
	����� ��� �������� • =���%��
� contrast �
 �� Tone Curves Tool • @����� 
�
����
� �
 �� Brush 

Adjustment Tool • @����� 
�
����
� �
 �� Graduated filter • =��������� ��� 
�
>
������ ���������� ���������� 
• D�(���� �
���������� �/� ��������� • =���%��
� ����������
�� • &>����( ����������� • ���
������ �
 Photoshop 

��� 
�
>
������ ����������� • #	��	������� workflow 
�
>
������ ��� ��%
 �?�� ����������� ������ 
������� �

������ �� ����� 	� 	�
��� 
�� 8 «�	
�
����� 
������» 

����� €6,90 !

http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-lightroom-2/


������ 12��	
�� 320 •  ��	���� 14 �����	 2016

ON L INE �������� � �� �O IMAGING -  E��
���� ��

JVC 
JVC GY-LS300, native με όλους τους φακούς 

@�� ��������� ��� JVC ������������� ���� � ��
���� ��� 2015 �� 2014. 

/�!�
� �� GY-HM850 �� &�890, ����#���� +������
���� HD, 


� ��	������ 1/3 ��� ������, ��� ������ 
����������� �� ������� 

�����
���. /����� �������� ���� � +������
���� ����� GY-HM200E �� 

JVC GY-HM170E ��� ����#����� HD �� Ultra HD �����#� �� 4K �� ��� 


���, ��
����� �� ������ ��� 
���#��� �$
�, ������� BSI CMOS ��	����� 

1/2.3in. 
� 12.4 Megapixel.  

6�� ��������� ��� ��������� ����+� � JVC GY-LS300 ��� ���� 
� Super35 

��
��� 
� 4:2:2 !��
�����"�� �� HD, �����#� �� 4K, HD, SD �� proxy ������. 

& !��������� (���� ��� ��� ���!���� �
� ���) ���� �� ���� ��� �� ������ MFT mount, 

!�	��� ��� �!�� ���������� Variable Scan Mapping ��� ��� ������� �� ����������� 
� 

��� �� ��!� #��$� ���!�� �� �� ���� ��� ��	����� mount! *�� � ��
��� ����
����� 

����
��� �� 80% ��� ��	����� �� #����� MFT, 100% �� Super35 #�����, 52% �� 

Super16 �� 43% �� &D ��� ����
���� ������ ���� 
����.       

Στην BVE 2016  βρήκαμε και 
τον παλιό γνώριμο Kώστα 
Κουτσαντώνη, νυν Business 
Development Manager στην 
βρετανική Memory- Εxpress 
Ltd, που εμπορεύεται μεταξύ 
άλλων και JVC προϊόντα. 

Micro drone στα €150 
To drone Microdrone 2.0+ 
που εικονίζεται δίπλα είναι 
μεγέθους παλάμης, αλλά 
διαθέτει κάμερα ανάλυσης 
720p, υψώνεται ως 400 πόδια 
και ο χειρισμός του γίνεται 
από Joystick. Η τιμή του από 
100 ως 150 ευρώ ανάλογα με 
την κάμερα και το χειριστήριο. 
www.microdrone.co.uk

�87)�7�% �7$�,$7
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Phantom Flex 4K
Ξεπερνώντας την ανθρώπινη όραση!

6�� ������
��� ��� 
����� 
��� ��� ����� ..���������� ��$��� ��� 

PhantomFlex 4K. 

& ��
��� ��� �����#� 45 ��� 1000 fps �� 1975 fps �� HD, ��� 

����#��� �� �������"� �� ������� 
� ������� ����+�� �� �� 

!�
������� ������ ���������� �� �� ��	�$��� 
��. & ��
��� 

!�	��� ��	����� Super35 
� 9.4 MP, 4:4:4 

�� � ����	���� ��� ���� 
��� 250 -800 

^SO. 

Brightcast V15 Flexible LED Light panel (Bi-Colour)
Eίναι το πρώτο εύκαμπτο panel φωτιστικό που τουλάχιστον εμείς γνωρίζουμε. Τρία χιλιοστά πάχος και 400 γραμμάρια 
βάρος. Αδιάβροχο. Και με φωτεινότητα περίπου σαν προβολέας Quartz των 300 watt. 
Το ..ξεδιπλώνεις, το τοποθετείς πάνω στην ειδική βάση του όπου κουμπώνει με …σκρατς, βάζεις μπαταρία με mount Sony 
ΒPU, το προσαρμόζεις στο τρίποδο και το ανοίγεις. Το μοντέλο με τη ρυθμιζόμενη χρωματική θερμοκρασία κοστίζει 330 ευρώ 
και επιβαρύνεται με 170 ευρώ για τη μπαταρία διάρκειας τριών ωρών και τον ειδικό φορτιστή (πλέον ΦΠΑ). Στην Ευρώπη το 
εισάγει η ΜTF services www.mtfservices.com

BlackMagic Ursa Mini
Με πολύ μαζεμένο όγκο, Super35 αισθητήρα στα 
4,6K, 15stop δυναμικό εύρος σήματος, 
μόνιτορ 5 ίντσες, λήψη 4Κ με 60 fps και ΗD με 
120fps, η Mini Ursa της Βlackmagic μοιάζει ιδανική 
για πολλά πράγματα. 
Διαθέτει ακόμη PL ή EF mount, διπλή ταυτόχρονη 
εγγραφή ως 350 MB/sec και 12 Bit RAW images. 
H κάμερα προσφέρει πλήρη παραμετροποίηση 
και δυνατότητα χρήσης όλων των σημερινών 
εργαλείων για την εικόνα (ιστογράμματα, peaking) 
και όλες τις συνδέσεις που μπορεί να χρειαστεί 
κανείς.
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��������� Photoshop

&������: www.photo.gr/workshops & ��� 210 8541400

� 
 � � � � � � �  
 � 
 � 
 �  � � � � �  � � � �  � � � � � �

;!��� #��<����
�: 2������ ���������� =����#���� /4�'$-2/'�  ����=��� 1 - 104 45 ". ��	
��� (�	� �D�� 	�� �#�� )������ 282)

���������� ���������I ��������� �	� L����� �������� �=�<�������� ��	��������

#	����
	� ��(�� • )� ����%
� �
��� ����
�������� • *����
���� �
������

   (�#�����	��: @� ������ 
���	
�� ��� �� ��	��
 ��� �����������. 
    &������( 
������ ��� ��%
 ���%��
����� ����.
                                                                                                 Layers ��� layer masks. Actions. ������ ��������� 
                                                                                                 ����%��
�. $/E 
�
>
������ ��� ����������. 
                                                                                                 =���%��� ������� ���	����� & ��������(...

   %�����	
�:  D����� E���� 
   (������� ����������: 4 ��

    J��� =�����	�=������: 18:00 - 22:00 
   "I�	�� �����	��
�: €40 (���( �
 7;$)

 ��	��	� 23  ���	��� 2016

������ �� ����� 	� CD 
«� 
	
�
����� ��� Photoshop» 

����� 6,90 
���!

�

http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-photoshop/
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!���� �� ����"� ��!��$����. 

6���� ��!�
� �� Panasonic AG-

DVX200 
� �� ������������ ������ 

���� ������. @��� ��
���, �������� 

� ��	������ 4/3 
� V-LOG/V-LOG 

L �������, �����#� �� 120 ���� 

�� !�����������, !��� ���������� 

�����#�, ��
����� �� 150 Mbps �� 

UHD �� 200 Mbps �� HD (all-Intra). 

& �������� �����#� �� 45 ���� �� 

4:2:0 ���� 
��� HDMI +���� 4:2:2 

��� 10 bit. ��� ������� ������
�� 

�� ����
��, 	������� � �� ������ 

#����� +������
��� ��� ������. 

1 #���� ���� 13� Leica, ���������� 


� 28-365mm, ��#����� �� �� 


��� ������� ���� �� ������ ��� 

!�#���
� f/2,8.    

Atomos 
Στο τεράστιο περίπτερα της Atomos υπήρχαν όλοι 
οι καλοί εγγραφείς-μόνιτορ της εταιρείας από τα 
προηγούμενα χρόνια. Ο φετινός σταρ ήταν ο Ninja 
Αssassin, που είναι ίδιος με τον κορυφαίο Shogun αλλά 
δεν εγγράφει σε 4Κ RAW και δεν διαθέτει ΗD-SDI είσοδο. 
Koστίζει 850 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

Panasonic
H Varicam είναι εδώ! Μαζί, η νέα DVX200

6� ��������� ��� Panasonic �� ��� Holdan ���
��� 
� �� ��
���� ��� 

��������. E�!�
� ��� ����� ��� GH4R ��� ���� �!� 
� �� GH4, ���� ����� 

��� ������
� ��� 29 ����$� �������� �����#��, �� 
� V-LOG/V-LOG L 

������� ��� ������� 12stop !���
��� ������. /�!�
� �� Varicam LT ��� 

��� ��� �!� ��	����� 
� �� Varicam35 (Super 35 �� 45) ���� ������ �� 


�� �� ��������� �� ����������� ��� �rri Amira �� ����
����� �� ���� 

�������� �����
���.  /�!�
� �� HD ��
���� ��� Panasonic, ���� �� ����
� 

��� ����, ���� �� ��� ������� HC-X1000 ��� 45 
� ��	����� 1/2in., 
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ΤERADEK VIDIU PRO 
& ΜΙΝΙ
H σειρά της Teradek είναι 
ένα μικρό θαύμα καθώς 
επιτρέπει σε οποιαδήποτε 
κάμερα να εκπέμπει ή 
και να στριμάρει το σήμα 
της χωρίς τη βοήθεια 
υπολογιστή, ακόμη και 
χωρίς κανένα καλώδιο 
(μέσω Βluetooth)! 
Συνδέεται με HDMI με 
την κάμερα και ελέγχεται 
από το ..κινητό. 
H Teradek έχει και ειδική 
εφαρμογή για κινητό, 
την Air, που είναι live 
μίκτης σημάτων!   

Arri 
Αlexa Μini 

H �rri !�
�������� �� ��
���� ��� ����� 
� �� ����� ��� ��������� 

��� ���$�, ���� ���� ���
������#���, ���� +������
����. ���� ��� 

Amira ��� ���� ��� ����� «
� ��
��� �� �����
��� ����
�����», 

� Alexa Mini ���� 
� ��
��� �� ���� ����� �� ��"�� ��� !�� ������� 
� 

�� 
����� Alexa. _� ����!��
�, 
� ��
��� ��� ���, ���� �� skateboard, 

���� �� steadicam, 
��� �� 
����� �$����. 

���� ���� ��
���, ���� ���� ��	������ 4/3 �� ���
��#��� ��"��, ��� 


����� �� #���� �� 200 fps, ��$ �����#� ��
� 4K UHD ProRes �� ��� �� 

���� ��
��� ��� �����#� �� � Amira, ����� ���� ����#��� �������. 

�� �!�� ������
���� ������ mount �� B4 �� /F.  

SmallHD series 
Περιλαμβάνοντας καλιμπραρισμένα 
μόνιτορ σε μέγεθος κινητού 5in.  
η σειρά της SmallHD δεν κάνει 
εγγραφή, όπως άλλα μόνιτορ-
εγγραφείς, αλλά όλα τ’ άλλα. Τα 
μοντέλα της σειράς προσφέρουν 
ανάλυση 1920x1080 και εργαλεία 
καλύτερης διαχείρισης της εικόνας 
με διάφορα προφίλ. Συνδέονται 
με HDMI είσοδο- έξοδο και ενίοτε 
δέχονται  έξτρα  viewfinder 
εξάρτημα! Τιμές, από 800 ως 1100 
ευρώ. 
www.smallHD.com  
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LOGIC KEYBOARD 
Όχι, δεν έβγαλε η Adobe ή 
η Avid λάπτοπ! Απλώς η 
Logic Keyboard είχε την 
ιδέα, εκτός από τα ξεχωριστά 
πληκτρολόγια με τα 
shortcuts των εντολών κάθε 
προγράμματος, να βγάλει 
και μεμβράνες κόστους 
40 ευρώ που μπαίνουν 
πάνω στα κανονικά 
πληκτρολόγια σαν κάλυμμα 
και έτσι να δημιουργούν 
εντυπωσιακούς σταθμούς 
εργασίας. Είναι κατάλληλες 
για τα πιο γνωστά software, 
από Premiere ως Νuendo.  
www.holdan.co.uk

Canon 
EOS 1DX ΜarkΙΙ, C300 MarkII και ΜΕ20F-S4

@�� ��������� ��� Canon !�� ������ �� glamour �������
���� ��$�. 

>
�� ���� ���� ���� � ����� +������
���� ��� ��������, ���� � 

���� C (C100 MarkII, C300 �arkII ��� 45 ����� �� C500) ���� �� 

�� �� ���� 
������ �� HD ���� � `F105, XF205, XF305 �� � ���� 


��� `�35. '������������ #���� �� � #������#��� 
������ 


� !��������� +�����. 5��� ���� ���� ����� ���� � EOS 6D, 7D, 5D 

�arkIII, 5DS R, 1DC �� 1D X �ark^^. ��� �����, � ��������� 
������� 

�� +��

��� �� � ��� �������!� full frame ��� ���+�� �� 45 �� 60 fps 

�� HD  �� 120 fps, ��$ ������� �� ������ ���� �"���� �������� �� 

8.8 Megapixel ��� �� ����. =�	��� ����� Digit6+ ������������ � 	� 

���� !�	��
� ��� �� ���. '���� ���
�� 
�������� ���� �� ��� ��� 

`C10 45 ��� �������� 
���� 
� compact.

CANON ME20F-SH 
Ίσως η πιο εντυπωσιακή κάμερα της έκθεσης 
και ας έχει χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά 
από το BBC για ένα πρόγραμμα αστρονομίας. 
H Canon ME20F-SH  έxει ευαισθησία 4 
εκατομμύρια ΙSO η 75 dΒ. 
Ως τα 42 dΒ δεν υπάρχει ο παραμικρός 
«κόκκος». Για του λόγου το αληθές, η Canon 
έβαλε πίσω από μια μαύρη κουρτίνα, σε 
πρακτικά απόλυτο σκοτάδι ένα ποδήλατο. 
Η κάμερα βλέπει κανονικά και με χρώμα το 
ποδήλατο όπως βλέπουμε από το μόνιτορ. 
Ο χειρισμός της γίνεται μόνο μέσω 
τηλεκοντρόλ.    
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PhotoWedding Stories
Convention 2016, 7 - 11 Aπριλίου στην Αθήνα

Ο Jordan Boutzelioglou ασχολείται επαγγελματικά με τη φωτογραφία μόλις 

από 2008. Η σκληρή δουλειά και το ταλέντο γρήγορα τον καθιέρωσαν στη 

φωτογραφική αγορά και πλέον έχει στο ενεργητικό του σπουδαίες συνεργασίες 

από τον χώρο της μόδας σε Ελλάδα και εξωτερικό ενώ έχει συνεργαστεί με γνωστά 

ονόματα καλλιτεχνών, μοντέλων, εταιρίες ένδυσης, καταλόγους προϊόντων, 

διαφημίσεις κα. Στα πλαίσια του Συνεδρίου του του PhotoWedding Stories, που 

πραγματοποιείται στις 7 με 11 Απριλίου στο Best Western Fenix της Γλυφάδας 

θα παρουσιάσει τις τελευταίες δουλειές του και θα μιλήσει για τον τρόπο που 

δουλεύει, τις τεχνικές φωτισμού, το φως και τα αξεσουάρ που χρησιμοποιεί για 

να το ελέγχει, τον τρόπο και τα μυστικά αυτών καθώς και τα αγαπημένα του setup 

φωτογραφήσεων μόδας στο studio. 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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&������: www.photo.gr/workshops & ��� 210 8541400. )� ����%
� �
��� ����
��������.

� � � �  � � � � � �  W O R K S H O P S

������I	���� =����������: $�� 	� ��������� �	� www.photo.gr  $�� 	�� V����� ���	��� �	� www.angelos-tzortzinis.com

 ��LL�	� ;���� ���������: $�%���� �
�������� �
�. 7F@#DH$7#�, @������� 1, 104 45 ". ;��(���, $%(��
  10:00 ��� 13:00 D�������, ���������� ��� %�����, �����
������, 
>��	����
  14:00 ��� 18:00 7���������� ��� ��� 
����
�� ��� ��%��(���� ��� I��
	�� @��������

 "�����
 10:00 ��� 15:00 ;����	( ��� �����������, 
��	��( ��� editing. ���	����� ��� ������( 
                                                             ��� 	(J
�� �
 ������ ���� ������>� ��� ���������? ?���

"I�	�� ���� ����������: €149 (���( �
 7;$)

(%*�%-' �%�&82-&'

Photo 
Stories
(��������� ������������� project

��LL�	�16 & "�����
 17 2=������ 2016

�-4�' �%�&82-&'

Street 
Photography

 /�	������� #�I��� & ��	���=��	�

��LL�	� 9 & "�����
 10 2=������ 2016

(�� #�
����, #�#������ ��������� �� 	�� L��L������ ��	���=I�	��, 
�� �������� ������� ��� =���	��
 �<������

 #	����
	( ��(���� 12 ������ • )� ����%
� �
��� ����
�������� • *����
���� �
������

http://www.photo.gr/shop/seminars/workshop-street-photography/
http://www.photo.gr/shop/seminars/workshop-photo-stories/
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Sungpil HAN, Harmony in Havana

HIPA
Διεθνής έκθεση φωτογραφίας 
στο Ντουμπάι

Υπό την αιγίδα του Σεΐχη Hamdan Βin 

Mohammed Βin Rashid Al Maktoum, 

διαδόχου του θρόνου στο Ντουμπάι, 

διοργανώνεται για πρώτη φορά μεγάλη διεθνής 

έκθεση φωτογραφίας από τις 16 έως τις 19 

Μαρτίου. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε ένα 

ειδικά διαμορφωμένο «προσωρινό μουσείο» στην 

περιοχή της πόλης Dubai Design District (d3). 

Θα φιλοξενήσει 700 φωτογραφίες από 129 

αναγνωρισμένους φωτογράφους από 23 χώρες. 

Η έκθεση πραγματοποιείται στα πλαίσια των 

βραβείων HIPA. Ο Σεΐχης περιέγραψε τη μεγάλη 

φωτογραφική έκθεση ως ένα μουσείο γεμάτο 

φωτογραφικά αριστουργήματα ιστορικής αξίας και 

ανεκτίμητης ομορφιάς. Ο διοργανωτής φιλοδοξεί 

τόσο με τα βραβεία όσο και με την έκθεση να 

λειτουργήσει το Ντουμπάι σαν διεθνής πλατφόρμα 

προβολής της φωτογραφικής δημιουργίας. 
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Sulaiman bin Eid, Our Life

Zara Samiry, Amazons
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Hippolyte Bayard, Self Portrait as a Drowned Man

Li Lang, Father’s Bracelet Maurice Broomfield  Electric Arc Cutting Inside a Boiler
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Flickr Uploadr
Διαθέσιμο πλέον 
μόνο με συνδρομή

H δημοφιλής υπηρεσία 

διαμοιρασμού φωτογραφιών 

γνωστοποίησε πως η εφαρμογή Auto-

Uploadr, για desktop συστήματα, θα 

είναι πλέον προσβάσιμη μόνο από 

τους συνδρομητές. Συγκεκριμένα, το 

Flickr επανέφερε την επιλογή της Pro 

συνδρομής τον περασμένο Ιούλιο, 

ύστερα από το έντονο ενδιαφέρον  των 

φωτογράφων. Να θυμίσουμε πως η εν 

λόγω δυνατότητα είχε απενεργοποιηθεί 

από το 2013 με τη πλατφόρμα να 

προσφέρει προγράμματα ad/ad free, 

δίχως προηγμένα χαρακτηριστικά. 

Για περιορισμένο διάστημα, το Flickr 

προσφέρει έκπτωση 30% στα μέλη 

που επιθυμούν να αγοράσουν την Pro 

συνδρομή, δηλαδή η χρέωση θα είναι 

35$ αντί για 50$.

������ 28����	�			 	 	 	 222020120120101666

Canon
Δυο νέοι large format printers

H ιαπωνική εταιρία ανανέωσε τη σειρά 

επαγγελματικών εκτυπωτών μεγάλου 

φορμά της σειράς imageProGraf Pro, 

προσθέτοντας τους Pro-2000 και Pro-4000. 

Και οι δύο χρησιμοποιούν 12μέλανο σύστημα 

μελανιών Lucia 12 χρωμάτων και μπορούν 

να αναλαμβάνουν εκτυπώσεις πλάτους 24in. 

ή 44in. Επιπλέον, η τεχνολογία Chroma 

Optimizer βελτιώνει την απόδοση των 

μελανιών σε γυαλιστερά χαρτιά, σύμφωνα 

με τον κατασκευαστή. Όσο αφορά την 

εξωτερική σχεδίαση έχουν κόκκινη ρίγα στη 

πρόσοψη που παραπέμπει στους high-end 

φακούς Canon, με σκοπό να επισημάνει τον 

επαγγελματικό χαρακτήρα των εκτυπωτών. 

Οι δύο νέοι εκτυπωτές συνοδεύονται από 

το λογισμικό Print Studio Pro v 2.0 και 

υποστηρίζουν Wi-Fi.

Sony
Ασύρματο σύστημα ελέγχου φλας 

ΗSony αναπτύσσει το πρώτο σύστημα ασύρματου ελέγχου φλας, που 

απευθύνεται στους επαγγελματίες φωτογράφους. Θα περιλαμβάνει μια 

μονάδα Commander FA-WRC1M και μονάδα δέκτη FA-WRR1. Έχει μέγιστη 

εμβέλεια τα 30 μέτρα και ταχύτητα συγχρονισμού 1/250sec ενώ θα υποστηρίζει και 

High Speed Sync. Ο χρήστης μπορεί να ελέγχει έως 15 διαφορετικές μονάδες φλας, 

σε 5 group. Η ισχύς των συνδεδεμένων μονάδων μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα 

ή χειροκίνητα. Oι επισκέπτες της έκθεσης WPPI 2016 στο Las Vegas είχαν τη 

δυνατότητα να δουν ένα πρωτότυπο του συστήματος. Για την ώρα η Sony δεν έχει 

δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επονομαζόμενο 

σύστημα Wireless Lighting Control, που αναμένεται να κάνει την πρώτη εμφάνιση 

του μέσα στο καλοκαίρι του 2016, στην ευρωπαϊκή αγορά.
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EY������!

�������	
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990 �����
	, ��	 650 ���� + ���

380 Χαρτοκιβώτια 
45cm M χ 35cm Π χ 10cm Y

Τύπος 3φυλλο

315 Χαρτοκιβώτια
75cm M χ 55cm Π χ 10cm Υ

Τύπος 3φυλλο

295 Χαρτοκιβώτιο 
85cm M χ 65cm Π χ 10cm Υ
Τύπος 3φυλλο ενισχυμένο

Παράδοση στις παλέτες τους σε άριστη κατάσταση 

Χ Α ΡΑ Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

& &
�����������: ���
��
� ����!����� 210 8541400

*Τιμή εργοστασίου1.800 ευρώ +ΦΠΑ  
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Canon ΕΟS 1300D 
Αναβάθμιση entry-level 

H Canon παρουσίασε την νέα της πρόταση στον χώρο των entry-

level φωτογραφικών μηχανών. H EOS 1300D έχει πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά με τον προκάτοχο της, ΕΟS1200D, καθώς οι διαφορές 

επικεντρώνονται στον αναβαθμισμένο επεξεργαστή Digic 4+, στην 

αύξηση ανάλυσης της οθόνης (920K-dot από 460K), στη λειτουργία 

“White Priority” (για WB) και στην υποστήριξη τεχνολογιών Wi-Fi/

NFC. Κατά τα άλλα διαθέτει αισθητήρα APS-C CMOS 18MP, σύστημα 

AF 9 σημείων, εύρος ISO 100-6400 και δυνατότητα εγγραφής video 

Full HD. Θα συνοδεύεται από τον φακό κιτ 18-55mm F3.5-5.6 IS II.

Laowa 105mm f/2 STF 
Φακός πορτραίτου με soft bokeh

H κινέζικη εταιρία Laowa παρουσίασε τον εξειδικευμένο φακό Laowa 

105mm f/2 Smooth Trans Focus (STF) που απευθύνεται στους 

πορτραιτίστες φωτογράφους που χρησιμοποιούν μηχανές full-frame με την 

προσωνυμία “The Bokeh Dreamer.”. Ο φακός διαθέτει ειδικό οπτικό στοιχείο 

τύπου APD (APoDization) το οποίο προσφέρει απαλό και ελκυστικό bokeh, 

διατηρώντας παράλληλα την ευκρίνεια του θέματος. Τα άκρα του APD είναι 

παχύτερα, δίνοντας του τη δυνατότητα να μειώνει σταδιακά την ποσότητα του 

φωτός στην περιφέρεια, που έχει ως αποτέλεσμα το καλύτερο bokeh. Κατά τα 

άλλα, αποτελείται από 11 στοιχεία σε 8 ομάδες, ενώ η εστίαση είναι manual. 

Έχει ελάχιστη απόσταση εστίασης τα 90εκ. και δέχεται φίλτρα διαμέτρου 67mm. 

Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει δύο διαφράγματα: ένα συνεχούς διαβάθμισης 

14 λεπίδων που συνεργάζεται με το στοιχείο ΑPD και ένα 8 λεπίδων που 

καθορίζει το βάθος πεδίου. O φακός θα παράγεται για τα συστήματα Nikon F, 

Canon EF, Sony Alpha, Pentax K και Sony FE.

Συμβατικοί φακοί
Αποεστίαση γύρω από το 

σημείο εστίασης a

Laowa 105mm f/2 

Smooth Trans Focus 
Αποεστίαση γύρω από το σημείο εστίασης a
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

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

Μονοθεματικό τεύχος Νο 9: «Φωτογραφία δρόμου»
Υπό έκδοση. Αναζητήστε το στα περίπτερα από τις 7 Απριλίου 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. 

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

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

1 ΤΕΥΧΟΣ

6,9€ 17€ 22€ 27,5€ 30€ 35€12€ 40€

2 ΤΕΥΧH 4 ΤΕΥΧH3 ΤΕΥΧH 5 ΤΕΥΧH 7 ΤΕΥΧH6 ΤΕΥΧH 8 ΤΕΥΧH

KTX_8MONOTHEMATIKA_New_Business 62.indd   1 1/3/2016   5:16:33 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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Samsung 
Αισθητήρας dual-pixel με 
ανάλυση 12MP

Ο νέος αισθητήρας ανάλυσης 12MP 

προορίζεται για smartphone. 

Όπως και ο Sony IMX260 που 

ενσωματώνεται στις ναυαρχίδες Galaxy 

S7 και S7 Εdge, διαθέτει μέγεθος 

εικονοστοιχείου 1.4μm και τεχνολογία 

Dual Pixel AF, σε σχεδόν ολόκληρη 

την επιφάνεια του. To γεγονός αυτό 

εγείρει ερωτηματικά για το αν η 

Samsung θα τον αξιοποιήσει στα S7/

S7 Εdge, παράλληλα με τον αντίστοιχο 

αισθητήρα της Sony, όπως ειχε κάνει 

και με τα S6/S6 Εdge. Όσο αφορά τη 

τεχνολογία Dual Pixel AF, χρησιμοποιεί 

διπλή δίοδο σχεδόν σε κάθε pixel εκ 

των οποίων το μικρότερο αναλαμβάνει 

την εστίαση, με αποτέλεσμα να 

προσφέρει αισθητά ταχύτερο autofocus, 

ακόμα και σε χαμηλότερες φωτιστικές 

συνθήκες, συγκριτικά με τα συνήθη 

AF. Ο νέος αισθητήρας υποστηρίζει 

τεχνολογία ISOCELL, η οποία ελαττώνει 

τα επίπεδα θορύβου, σε υψηλές τιμές 

ISO, παράγοντας εικόνες με μεγαλύτερη 

ευκρίνεια. 

Sony 
Cyber-shot DSC-HX80
Με zoom 30x και EVF

Στη νέα superzoom της Sony κυριαρχεί 

ο φακός 30x, ισοδύναμος με εύρος 

εστιακών αποστάσεων 24-720mm (στο 

φορμά 35mm). Διαθέτει αισθητήρα Exmor 

R CMOS ανάλυσης 18.2MP, αναδιπλούμενο 

ηλεκτρονικό σκόπευτρο στα πρότυπα της 

RX100.4 και οθόνη LCD 3in. (921k-dot) 

περιστρεφόμενη κατά 180°. Επίσης, 

εγγράφει video 1080p σε φορμά XAVC S. 

Ο οπτικός σταθεροποιητής SteadyShot (5 

αξόνων) φροντίζει για την εξάλειψη των 

κραδασμών. Όσο αφορά το μέγεθος, η 

HX80 είναι ελαφρώς μικρότερη και από τις 

μηχανές της σειράς RX100, αποτελώντας τη 

μικρότερη compact με zoom 30x. Ακόμα, 

ενσωματώνει Wi-Fi/NFC, που αξιοποιείται 

από το PlayMemories Camera app για 

ασύρματη διαμεταγωγή στοιχείων.

Sony

Samsung Galaxy S7
Με dual pixel AF από τη Sony

Στην επίσημη παρουσίαση των Galaxy S7 και S7 Εdge, η κορεάτικη εταιρία δεν γνωστοποίησε 

τον κατασκευαστή του υποσυστήματος της φωτογραφικής μηχανής των νέων της συσκευών. 

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση της ομάδας αναλυτών τεχνολογίας, Chipworks, το S7 

ενσωματώνει αισθητήρα Sony IMX260 που προσφέρει ανάλυση 12MP, μέγεθος εικονοστοιχείου 1.4 

μm και τεχνολογία dual pixel AF σε ολόκληρη την επιφάνειά του. Πρόκειται για back-illuminated 

αισθητήρα CMOS (Exmor R), μεγέθους 6.6x5.55 mm. Στην μπροστινή όψη του smartphone, συναντάμε 

ένα δευτερεύοντα αισθητήρα BSI CMOSμε pixel pitch 1.34 μm (S5K4E6XP). 
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Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την 
ιστορία & 
αισθητική της 
φωτογραφίας!

Και τα τρία βιβλία!

€25*
�����

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας 
Νέο διοικητικό συμβούλιο

Νέο διοικητικό 

συμβούλιο 

συγκροτήθηκε 

στη Φωτογραφική 

Λέσχη Λάρισας. Το 

ΔΣ προέκυψε από 

τις αρχαιρεσίες που 

πραγματοποιήθηκαν 

την Τρίτη 1 Μαρτίου 

και έχει μπροστά 

του διετή θητεία. 

Πρόεδρος της λέσχης 

ανακηρύχθηκε η Ελένη Γκισάκη, αντιπρόεδρος ο Δημήτρης Πάλλης, 

γενικός γραμματέας ο Βασίλης Ζαφειρίου, ταμίας η Ζωή Λαδίκα, έφορος 

δημοσίων σχέσεων ο Αντώνης Κελεπούρης και αναπληρωματικό 

μέλος ο Αλέξιος Αλεξίου.Την ημέρα της ανάδειξης του νέου ΔΣ 

η Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας έκοψε τη βασιλόπιτα. Το 2016 

αποτελεί επετειακό έτος για τη Λέσχη καθώς  συμπληρώνει είκοσι 

χρόνια λειτουργίας και δραστηριότητας στα πολιτιστικά δρώμενα. 

Σύντομα το νέο ΔΣ  της λέσχης θα διαμορφώσει το φετινό πρόγραμμα 

φωτογραφικών δράσεων.

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας, info@fll.gr, http://fll.gr

Project Syntagma
Έκθεση του Στέφανου Τσιβόπουλου

Υπό τον τίτλο «Project Syntagma (One Step Forward, Two Steps Back)» 

οι Kalfayan Galleries παρουσιάζουν την ατομική έκθεση του εικαστικού 

και σκηνοθέτη Στέφανου Τσιβόπουλου. Με κέντρο της καλλιτεχνικής δράσης 

την πλατεία Συντάγματος, έναν πολιτικό πυρήνα αναφοράς, ο Στέφανος 

Τσιβόπουλος κάνει μια απόπειρα να διαταράξει και να επιδράσει στην 

καθημερινότητα ενός δημόσιου χώρου άσκησης της δημοκρατίας. Αρχειακές 

φωτογραφίες, ηχητικά ντοκουμέντα και κείμενα πολιτικών ομιλιών, που 

συλλέχθηκαν από τον εικαστικό, ενεργοποιούνται μέσα από δράσεις και 

περφόρμανς στο δημόσιο χώρο της Πλατείας Συντάγματος. Πρόκειται για έργο 

σε εξέλιξη το οποίο έχοντας ξεκινήσει χρονολογικά από το “Geometry of Fear” 

(2012) συμπληρώνεται μέχρι στιγμής με το έργο “One Too Many” (2016), τη 

σειρά φωτογραφιών “Crossfate” (2016) καθώς και την κεντρική εγκατάσταση 

“Project Syntagma”.

Την έκθεση επιμελείται ο ιστορικός Παναγής Κουτσοκώστας. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 16 Απριλίου\Διεύθυνση: Kalfayan Galleries, 

Χάριτος 11, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 11.00 – 15.00, Τρίτη - Παρασκευή 

11.00 – 19.00, Σάββατο 11.00 – 15.00

Πληροφορίες: Kalfayan Galleries, Τηλ. 2107217679, info@

kalfayangalleries.com, www.kalfayangalleries.com

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/
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Κρυπτογράφηση Αποθήκης Α
Έκθεση του Στέφανου Μασούρα

Μια ενότητα από τρεις φωτογραφικές δουλειές συνθέτουν τη νέα έκθεση του 

Στέφανου Μασούρα. Καλύπτοντας τη χρονική περίοδο από το 2002 έως το 2015, 

ο φωτογράφος συνθέτει το δικό του road movie, ένα σύγχρονο ντοκουμέντο – απολογία. 

Με χαρακτηριστική θεατρικότητα ο Στέφανος Μασούρας πραγματοποιεί μια πνευματική 

αναζήτηση, με την κίνηση από τις «Μάσκες», «Τα παιδιά» και «το πέταγμα» να συνθέτουν 

μεταξύ άλλων μια σπουδή του χώρου του. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 9 Απριλίου 

Διεύθυνση: Gallery ArtΠρίσμα, Κουντουριώτου 187, Πειραιάς

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τετάρτη-Σάββατο 10.00-15.00, Τρίτη, Πέμπτη, 

Παρασκευή 10.00-15.00 και 18.00-21.00, Δευτέρα κλειστά 

Πληροφορίες: Gallery ArtΠρίσμα, Τηλ. 2104296790-079, artprisma@hotmail.com, 

https://www.facebook.com/ArtPrisma/ 

ΦωτοΕρευνητές - 
Ελεύθερη Σπουδή 
Φωτογραφίας
Τριήμερη φωτοαπόδραση

Σε μια τριήμερη φωτογραφική 

απόδραση καλούν οι 

«Φωτοερευνητές» και η «Ελεύθερη 

Σπουδή Φωτογραφίας». Ξεκινώντας 

από την πλατεία Κοραή του Πειραιά, 

η διαδρομή θα συνεχιστεί μέσω της 

γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου με την πρώτη 

μεγάλη στάση να είναι στην πόλη της 

Αμφιλοχίας. Επόμενος σταθμός της 

απόδρασης είναι οι πηγές Αχέροντα στο 

Γλυκύ Θεσπρωτίας για φωτογράφιση, 

παραποτάμια βόλτα και χαλάρωση 

μέσα στη φύση. Τη δεύτερη μέρα 

οι συμμετέχοντες θα βρεθούν στην 

Αμμουδιά, με προαιρετική βαρκάδα 

στον ποταμό Αχέροντα. Στη συνέχεια 

θα ακολουθήσουν το Νεκρομαντείο 

και η γραφική πόλη της Πάργας. Την 

επόμενη μέρα όσοι θα ήθελαν μπορούν 

να παρουσιάσουν τις φωτογραφίες 

που τράβηξαν ενώ θα ακολουθήσει 

κριτική συζήτηση. Από τη τριήμερη 

απόδραση δε θα μπορούσε να λείπει μια 

φωτογραφική στάση στη Κορωνησία, 

«πρώην νησί» στον Αμβρακικό κόλπο 

που συνδέεται με μια λωρίδα στεριάς. 

Το κόστος συμμετοχής είναι 140 

ευρώ το άτομο και περιλαμβάνει δύο 

διανυκτερεύσεις, δύο πρωινά και όλες 

τις διαδρομές με το πούλμαν.

Εκκίνηση: 

Παρασκευή 25 Μαρτίου, 7.30

Επιστροφή: 

Κυριακή 27 Μαρτίου, 21.30

Σημείο συνάντησης: 

Πλατεία Κοραή, καφέ Γρηγόρης, 

Καραΐσκου 117, Πειραιάς

Πληροφορίες: Κίμων Αξαόπουλος, 

Τηλ. 6932305880, kimon@otenet.gr 

BORDERS
Έκθεση φωτογραφίας του 
Artcore Magazine

Υπό τον τίτλο “Borders” το 

περιοδικό Artcore παρουσιάζει 

τις 12 καλύτερες φωτογραφίες του 

φετινού του διαγωνισμού. Με κριτή 

των έργων το Γιάννη Γιαννακόπουλο, 

δάσκαλο φωτογραφίας και ιδρυτή της 

φωτογραφικής ομάδας METApolis, στην 

έκθεση συμμετέχουν οι φωτογράφοι 

Απόστολος Γκρίνιας, Πολυάνθη 

Δουβίτσα, Γιάννης Δρόσος, Δημήτρης 

Μπουρδάνης, Γιάννης Ρομπόκος, Σπύρος Σανσονέτης, Γιάννης Σιμητόπουλος, Σπύρος Σουέρεφ, 

Ιωάννης Στεφανίδης και Αχιλλέας Χήρας. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 11 Μαρτίου, 20.00  Διάρκεια έκθεσης: έως 18 Μαρτίου

Διεύθυνση: ΟΚΤΟ photogallery + studio, Μητροπόλεως 125, Θεσσαλονίκη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 – 20.00

Πληροφορίες: ΟΚΤΟ photogallery + studio, Τηλ. 2315518580, http://www.oktophotography.

gr/, Artcore Magazine, info@artcoremagazine.gr, http://www.artcoremagazine.gr/ 



������ 36��	
�� 320 •  ��	���� 14 �����	 2016

ON L INE �������� � �� �O IMAGING -  E��
���� ��

�� � ����� �’���� ���
!

€ 12

T�
�	


�
	�

�
, 2

28
 �

��
���

�, 
17

x2
4, 

IS
BN

 97
8-

96
0-

77
04

-1
3-

9  
 

    
    

    
    

    
    

    
 

& �
� �����
+��� ����!��� 

� ������ ��� ���� ���.

>��, 
���� €12>��, 
���� €12

_^� '�<�__/z^/@ 
www.photo.gr/books • ���.: 210 8541400 • info@photo.gr

%� �& z/^~/^ �'1 6& �^�z^1�&5& @�@ 

http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/


������ 37��	
�� 320 •  ��	���� 14 �����	 2016

ON L INE �������� � �� �O IMAGING -  E��
���� ��

Athens Photo 
Festival 2016
Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων

Λίγο πριν τη φετινή διοργάνωση 

του καθιερωμένου πλέον Athens 

Photo Festival, το Ελληνικό Κέντρο 

Φωτογραφίας καλεί όλους όσους 

θα ήθελαν να πάρουν μέρος, να 

υποβάλουν τις προτάσεις τους. Με 

τέσσερις κατηγορίες προτάσεων, το 

φετινό φεστιβάλ προσεγγίζει ζητήματα 

και προβληματισμούς της σημερινής 

κοινωνικής πραγματικότητας. Στο 

«εκθεσιακό πρόγραμμα» μπορούν να 

συμμετάσχουν φωτογράφοι, καλλιτέχνες, 

καλλιτεχνικές ομάδες και επιμελητές, 

με τις επιλεγμένες προτάσεις να 

παρουσιάζονται στο Μουσείο Μπενάκη. 

Στο «πρόγραμμα προβολών» οι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν σύγχρονους τρόπους αφήγησης και ανάγνωσης της εικόνας, μέσα 

από project που χρησιμοποιούν δημιουργικά τα νέα ψηφιακά μέσα, ενώ στην κατηγορία «Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι 2016» νέοι δημιουργοί 

ηλικίας 18-35 ετών θα εκθέσουν τα δικά τους φωτογραφικά έργα σε μια έκθεση που θα φιλοξενηθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επιπλέον για 

δεύτερη φορά, θα πραγματοποιηθεί το «Photobook Show», μια παράλληλη έκθεση φωτογραφικού βιβλίου με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, 

ιδιωτικών συλλογών και εκδοτικών οίκων από όλο τον κόσμο. 

Προθεσμία υποβολής: Δευτέρα 21 Μαρτίου 

Πληροφορίες – Υποβολή προτάσεων: Athens Photo Festival 2016, http://www.photofestival.gr 

Caravan Project 
Έρχεται στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Μετά από ενάμιση χρόνο περιπλάνησης σε όλη την 

Ελλάδα, το Caravan Project έρχεται να κατασκηνώσει στη 

Θεσσαλονίκη. Από τις 9 έως τις 27 Μαρτίου όσοι επισκεφθούν 

το λιμάνι Θεσσαλονίκης θα έχουν την ευκαιρία να δουν το υλικό 

που κατάφερε να συλλέξει το Caravan Project από το 1ο και το 2ο 

οδοιπορικό του. Προβολές ντοκιμαντέρ, αφηγήσεις, ημερολόγια, 

φωτογραφίες, καταθέσεις και βιώματα ανθρώπων συνθέτουν 

μια πολυμεσική έκθεση στο κέντρο της πόλης. Επιπλέον, για την 

Θεσσαλονίκη, η ομάδα του Caravan Project ετοιμάζει και μια 

σειρά ειδικών δράσεων, με σκοπό τη συμμετοχή των κατοίκων 

της πόλης. Μεταξύ άλλων από τις 14 έως τις 17 Μαρτίου όσοι θα 

ήθελαν μπορούν να πάρουν μέρος στη τετραήμερη φωτογραφική 

δράση με τίτλο "Contacts”, ένα φωτογραφικό «κυνήγι» ιστοριών 

σε συνεργασία με το φωτογραφικό κέντρο “Stereosis”. Το Caravan 

Project φιλοξενείται στη Θεσσαλονίκη υπό την αιγίδα του Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης, 

με την υποστήριξη του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 

του Μουσείου Κινηματογράφου Ταινιοθήκης Θεσσαλονίκης, του 

Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, του Κρατικού Μουσείου 

Σύγχρονης Τέχνης και του φωτογραφικού κέντρου Stereosis. 

Αποκλειστικός δωρητής του Caravan Project είναι το Ίδρυμα 

Νιάρχος.

Διάρκεια: 9-27 Μαρτίου 2016

Μέρες και ώρες λειτουργίας έκθεσης: καθημερινά 10.30-14.30 

και 17.30-20.30

Πληροφορίες: Caravan Project, http://www.caravanproject.org/
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
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Eye phone
Έκθεση του Κώστα Βέργα

Φωτογραφίζοντας επί μια 30ετία 

με μια Leica ή μια Hasselblad, ο 

Κώστας Βέργας ασχολείται για πρώτη 

φορά με τη mobile photography. Υπό 

τον τίτλο “eye phone” ο διακεκριμένος 

φωτογράφος παρουσιάζει μια 

πρωτότυπη έκθεση με φωτογραφίες 

αποκελστικά τραβηγμένες από 

κινητό τηλέφωνο. Τοπία, ανθρώπινο 

στοιχείο, δραματικές λεπτομέρειες και 

συναίσθημα της στιγμής αποτελούν 

μόνο μερικά από τα θέματα που 

αποτυπώνει, σε μια φωτογραφική 

περιήγηση από την Ελλάδα, την Ισπανία 

και την Ολλανδία μέχρι τα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα και το Μπουτάν.

Εγκαίνια: Πέμπτη 17 Μαρτίου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 3 Απριλίου

Διεύθυνση: The Image Gallery, 

Λεωφόρος Αμαλίας 36, Σύνταγμα, 

Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη 

- Παρασκευή 16.00 – 20.00, Σάββατο 

11.00 – 17.00, Κυριακή 12.00 – 16.00

Πληροφορίες: The Image Gallery, 

Τηλ. 2103230534, mail@theimage.gr, 

http://gallerytheimage.com, Κώστας 

Βέργας, www.costasvergas.com

Πολυχώρος Κούνιο
Δύο ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας

Με κοινό παρανομαστή το ανθρώπινο 

στοιχείο στο αστικό περιβάλλον, ο 

Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο φιλοξενεί δύο 

νέες φωτογραφικές δουλειές. Πρόκειται για τις 

εκθέσεις «Άγνωστοι δίπλα μου» του Γιώργου 

Χρηστινίδη και «Αναζητώντας το φως» του 

Τάσου Μάρκου. Ο Γιώργος Χρηστινίδης στη 

φωτογραφική δουλειά «Άγνωστοι δίπλα 

μου» αποτυπώνει ανθρώπους περαστικούς 

και άγνωστες σκιές. Σε μια προσέγγιση του 

εφήμερου της ανθρώπινης ύπαρξης, ο 

φωτογράφος αναρωτιέται τι μένει τελικά απ’ 

την ανθρώπινη ύπαρξη, σε μια απόπειρα να 

αναζητήσει ένα βαθύτερο νόημα. Στην έκθεση 

«Αναζητώντας το φως» ο Τάσος Μάρκου 

βρίσκεται ανάμεσα σε εικόνες καθημερινές 

αντιλαμβανόμενος την καθημερινότητα ως 

κάτι συναρπαστικό. Με τη φωτογραφία 

δρόμου να φαντάζει σαν ένα αντιστραμμένο 

καλειδοσκόπιο, ο φωτογράφος προσπαθεί να 

αποδώσει το συναίσθημα των δρόμων και των 

ανθρώπων της Θεσσαλονίκης, με το φως να 

τον οδηγεί στο τελικό του κάδρο. Τις εκθέσεις 

διοργανώνει και επιμελείται ο Τάσος Σχίζας. 

Εγκαίνια: Πέμπτη 24 Μαρτίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 19 Απριλίου

Διεύθυνση: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, 

Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα), Θεσσαλονίκη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα και 

Τετάρτη 9.00 – 17.00, Τρίτη και Παρασκευή 

9.00 – 16.00, Πέμπτη 9.00 – 18.30, Σάββατο 

9.00 – 11.00, Κυριακή κλειστά

Πληροφορίες: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, 

Τηλ. 2310271003, www.kounio.gr 

Φωτογραφικό Είδωλο – Σεμινάρια 

Φωτογραφίας, Τηλ. 2310638447, www.

photoeidolo.gr 

Τάσος Μάρκου
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