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Είχα λοιπόν την ευκαιρία να παραστώ στην κορύφωση των φωτογραφικών 

εκδηλώσεων στο Ντουμπάι από 16-19 Μαρτίου προσκεκλημένος του Σεϊχη 

Χαμντάν Μπιν Μοχάμεντ Μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ (Hamdan Bin Mohammed Bin 

Rashid Al Maktoum), διαδόχου του θρόνου, υπό την αιγίδα και την προσωπική 

φροντίδα του οποίου τελεί όλη η διοργάνωση με Γενικό Γραμματέα και δεξί του χέρι 

τον πολύ δραστήριο φωτογράφο Αλί Μπιν Θαλίθ (Ali Bin Thalith), ο οποίος έχει 

σπουδάσει φωτογραφία στην Αγγλία (London Academy) και στη Γαλλία (Université 

de Montpellier). Στις εκδηλώσεις είχαν προσκληθεί και άλλοι 100 εκδότες, διευθυντές 

περιοδικών και δημοσιογράφοι από τα πλέον έγκυρα φωτογραφικά περιοδικά όλης 

της Υφηλίου με διευρυμένη συμμετοχή από τον Αραβικό κόσμο. (Από την Ελλάδα 

είχε προσκληθεί μόνον το περιοδικό “ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ”). Ακόμη είχαν προσκληθεί 

όλοι οι βραβευμένοι φωτογράφοι του διαγωνισμού, επιμελητές φωτογραφικών 

μουσείων και σημαίνοντες παράγοντες της καλλιτεχνικής φωτογραφίας από πολλά 

μέρη του κόσμου.

Αν κάτι αποφασίσει ένας Σεΐχης στα 

Hνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα γίνει. Γιατί 

εκτός από την ισχυρή βούληση υπάρχει 

και άφθονο χρήμα. Και το άφθονο χρήμα 

είναι ισχυρό δέλεαρ για όλους. Έτσι σε 

συνδυασμό με μία σειρά από άλλους 

παράγοντες (διάθεση για δημιουργία ενός 

νέου πολιτιστικού θεσμού, πληθώρα 

σύγχρονων εγκαταστάσεων, αφθονία 

προσωπικού) μπορεί να δημιουργήσει 

θαύματα. Και ένα από αυτά τα θαύματα είναι 

ο οργανισμός DUBAI PHOTO που ιδρύθηκε 

μόλις πριν 5 (πέντε) χρόνια, έχοντας ήδη στο 

ενεργητικό του σημαντικές δράσεις.

Dubai Photo: Η Μέκκα της φωτογραφίας!
Οι εντυπώσεις μας από τις φωτογραφικές εκδηλώσεις 16-19 Μαρτίου 

Αναμνηστική πόζα ανάμεσα σε γνωστούς Άραβες φωτογράφους σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα. Δεξιά, κομψές κοπελιές 
μοίραζαν λευκά τριαντάφυλλα στις κυρίες και κοχύλια με γραμμένη τη... μοίρα τους στους άνδρες καλεσμένους 

          (Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)
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Δεν θα σταθώ στην ποιότητα της φιλοξενίας 

που ήταν απλόχερη και χλιδάτη, σε 

πεντάστερα ξενοδοχεία με όλα πληρωμένα 

κλπ. αλλά σ’ ένα χαρακτηριστικό γεγονός: 

Έπρεπε ο καλεσμένος να αποδεχτεί τη 

φιλοξενία όχι για λιγότερο από 6 (έξι) 

νύχτες!!! Το αναφέρω γιατί οι προσκλήσεις 

από τα φωτογραφικά εργοστάσια που 

συνήθως γινόμαστε αποδέκτες δεν 

διαρκούν περισσότερο από δυο μέρες με 

το πρόγραμμά τους να είναι από ασφυκτικό 

έως εξοντωτικό. Αυτά με τα διαδικαστικά, 

πάμε τώρα στο πρόγραμμα και στις 

εκδηλώσεις του DUBAI PHOTO.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Διοργανώνεται κάθε χρόνο με διαφορετικό 

θέμα με πρώτη διοργάνωση το 2011. 

Η φετινή διοργάνωση είχε σαν κύριο θέμα 

την Ευτυχία (“Happiness”) με επιμέρους 

θεματικές κατηγορίες: “Πατέρας και γιος”, 

“Άγρια φύση” & “Ελεύθερο” 

ενώ για του χρόνου το κεντρικό θέμα είναι 

η πρόκληση (“The challenge”). Για τη 

διοργάνωση του διαγωνισμού συνεργάζεται 

ο Διεθνής Οργανισμός Φωτογραφίας 

(WPO – World Photography Organisation) 

που προσφέρει επίσης “τεχνογνωσία” (με 

το αζημίωτο ασφαλώς) και σε έναν άλλο 

Διεθνή Φωτογραφικό Διαγωνισμό, αυτόν 

της Sony (Sony World Photography Awards) 

και σε πολλούς ακόμη διεθνείς φορείς 

(Photo Shanghai, Photo San Francisco) κ.α. 

Στο Διεθνή Φωτογραφικό Διαγωνισμό οι 

συμμετοχές ήταν συνολικά 80.420 από 

επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι 

από 173 χώρες του κόσμου, αύξηση 60% 

σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση. 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές 

φωτογραφίες από κινητά, ούτε αλλοιωμένες 

από ψηφιακή επεξεργασία, ούτε -λόγω 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

          (Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)

αυστηρών ηθών- γυμνά, θέματα με ρατσιστικό περιεχόμενο κ.α. Όλες οι συμμετοχές 

περνούν από την κρίση εννέα (9) ειδικευμένων κριτών από πολλές χώρες Ανατολής & 

Δύσης. Αναφέρθηκα με λεπτομέρειες στον διαγωνισμό γιατί ο Μεγάλος Νικητής κερδίζει 

-κρατηθείτε παρακαλώ – 120.000 δολάρια!!! Απονέμονται επίσης άλλα πέντε βραβεία 

με πέντε νικητές με τα εξής έπαθλα: 1ο 25.000 $, 2ο 20.000$, 3ο 15.000$, 4ο 12.000 & 5ο 

10.000$. Βεβαίως – βεβαίως σε όλους τους νικητές προσφέρεται φιλοξενία 5 αστέρων στο 

Ντουμπάι για μία εβδομάδα την περίοδο των εκδηλώσεων (μέσα  Μαρτίου). Ετοιμαστείτε 

για του χρόνου λοιπόν!  Η υποβολή συμμετοχών κλείνει στις 31/12/16.

Άποψη από το επιβλητικό σκηνικό που στήθηκε αποκλειστικά και μόνον για την τελετή απονομής των βραβείων του φωτογραφικού διαγωνισμού 
την Δευτέρα 14 Μαρτίου. Στοίχισε 3.000.000 ευρώ και έμεινε μόνον ένα βράδυ...

Αναμνηστική φωτογραφία όλης της ηγεσία του DUBAI PHOTO με τους βραβευμένους φωτογράφους

Happening και θεατρικά δρώμενα επί σκηνής. Δεξιά ο ισπανός Μέγας νικητής του διαγωνισμού 
παραλαμβάνει από τον Σεϊχη το αναμνηστικό έπαθλο μαζί με το βραβείο των 120.000 $ 
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Έλληνες θα βρεις παντού! 
Στην επίσημη τελετή συναντήσαμε (στη μέση) 
τον ερασιτέχνη φωτογράφο και επιχειρηματία 
παγωτού στο Ντουμπάι Νικ. Σταματόπουλο 
(κέντρο) και τον σύμβουλο εκθέσεων & 
εκδηλώσεων Στέφανο Κάτσαρη (δεξιά).

Στο χώρο της δεξίωσης είχε σταθεί και 
αυτοσχέδιο στούντιο 

Η πίσω πλευρά του μεγαλοπρεπούς σκηνικού που δέσποζε στο χώρο της επίσημης τελετής απονομής των βραβείων και διακρίσεων θύμιζε 
-τυχαία;- τον ιερό μαύρο κύβο Κράαμπα της Μέκκας ύψους 15m. Εκεί, στον περιβάλλοντα χώρο ήταν στημένα και τα τραπέζια της δεξίωσης για 
φαγητό και αναψυκτικά. (Οινοπνευματώδη δεν σερβίρονταν). Στη κάτω φωτογραφία φωταγωγημένα τα περίφημα συντριβάνια μπροστά από τον 
πύργο Μπουρτζ Αλ Καλίφα. Δίπλα ακριβώς είχε στηθεί υπαίθρια έκθεση των νικητών του διεθνούς διαγωνισμού φωτογραφίας. 
Στη φωτό κάτω αριστερά στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Σεϊχη.
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120.000 $

ΘΕΜΑ: «HAPINESS» 
Πρώτο Mέγα βραβείο 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ:
Αntonio Aragon 

Renuncio
IΣΠΑΝΙΑ
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1ο Βραβείο / Πατέρας & γιος. Φωτ.: Khaled Alsabbah - Βέλγιο

1ο Βραβείο / Ευτυχία. Φωτ.: Hameed Husain Isa - Μπαχρέιν

1ο Βραβείο / Ελεύθερο θέμα. Φωτ.: Francisco Negroni Rodriguez - Χιλή

1ο Βραβείο / Άγρια φύση. Φωτ.: Steven Winter - ΗΠΑ
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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
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DUBAI PHOTO EXHIBITION
Πρόκειται για μία τεράστια έκθεση φωτογραφίας. 

Ένα πανόραμα της φωτογραφικής τέχνης από 

το 1840 μέχρι σήμερα για την οποία δούλεψαν 

συνολικά 17 επιμελητές εκπροσωπώντας 23 χώρες 

συν την επικεφαλής όλου του teem, την διεθνούς 

φήμης επιμελήτρια εκθέσεων, την Βρετανίδα Zelda 

Cheatle. Η χώρα μας απουσίαζε όπως και αρκετές 

άλλες χώρες με πολύ πιο πλούσιο φωτογραφικό 

παρόν και παρελθόν (π.χ. Ιταλία). Οι λόγοι 

άγνωστοι. Ας τονιστεί κάπου εδώ ότι Άγγλοι έκαναν 

κουμάντο στις βασικές επιλογές, γιατί Έλληνες στα 

υψηλά αξιώματα της Τέχνης και του Πολιτισμού 

έχουμε να δούμε στον Αραβικό κόσμο από την 

εποχή του... Μεγάλου Αλεξάνδρου!  Όλοι οι 

εθνικοί επιμελητές έκαναν κατά τη γνώμη μου πολύ 

καλή δουλειά, επιλέγοντας συνολικά 700 έργα 

123 φωτογράφων από 23 χώρες όλων των τάσεων 

και καλλιτεχνικών αποχρώσεων. 

Ο κατάλογος της έκθεσης που κυκλοφόρησε 

αγγίζει την τελειότητα σε επίπεδο εκτύπωσης και 

σελιδοποίησης αποτέλεσμα εντατικής εργασίας επτά 

μηνών (Ζυγίζει σχεδόν 3 κιλά!).

Η Μεγάλη έκθεση-πανόραμα για την τέχνη της φωτογραφίας είχε στηθεί σε άλλο σημείο της πόλης. Για αυτήν εργάσθηκαν 18 επιμελητές διεθνούς 
κύρους. Αριστερά εντυπωσιακά φωτογωγημένη η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο και μερικές απόψεις του εσωτερικού χώρου της έκθεσης 

Αναμνηστική 
φωτογραφία με τον 
Γενικό Γραμματέα του 
DUBAI PHOTO Ali Bin 
Thalith. Ήταν ο ιθύνων 
νους της διοργάνωσης.

          (Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ
Ο Οργανισμός DUBAI PHOTO 

πραγματοποιεί πολλές και σημαντικές 

διαλέξεις, εργαστήρια, φωτογραφικές 

εξορμήσεις κ.α  στη διάρκεια όλης 

της χρονιάς. Στην κορύφωση των 

εκδηλώσεων δηλ. από 14-19 Μαρτίου 

το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης 

πολλές  ανοιχτές συζητήσεις με 

πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία. 

Αναφέρουμε ενδεικτικά: “Ανατολή 

εναντίον Δύσης: Σε τι μοιάζουν και τι 

διαφέρουν οι φωτογράφοι”, “Γιατί 

στους φωτογραφικούς διαγωνισμούς 

συμμετέχουν μαζικά οι Ασιάτες 

φωτογράφοι και όχι το ίδιο οι Δυτικοί”, 

“Γιατί είναι διαφορετικό το επίπεδο 

φωτογραφικής μόρφωσης μεταξύ 

Δυτικών & Ανατολικών φωτογράφων 

και που αυτό οφείλεται”, “Με βάση 

ποια κριτήρια πρέπει να κρίνονται οι 

φωτογραφίες”, “Τι ρόλο παίζουν στην 

κριτική αποτίμηση τα εθνικά και τοπικά 

ήθη και έθιμα και γενικά οι πολιτιστικές 

διαφορές”, “Αν και κατά πόσο οι 

γυναίκες φωτογράφοι έχουν τις ίδιες 

δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης με 

τους άνδρες”, “Το παρόν και το μέλλον 

της αραβικής φωτογραφίας” κ.α.

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Βραβεύσεις σημαντικών φωτογράφων 

διεθνούς φήμης για το έργο τους 

με φετινούς βραβευμένους τους 

DonMcCallin και Oscar Mitri, προβολές 

ταινιών, εργαστήρια για παιδιά, ειδικές 

επιδείξεις από τη Nikon, την Kodak, την 

Polaroid, ζωντανές φωτογραφίσεις με 

μοντέλα και πολλά άλλα.

Εν κατακλείδι. Πρόκειται για μία 

πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια στον 

χώρο της φωτογραφίας που ήρθε για 

να μείνει. Τα πολύ υψηλά χρηματικά 

βραβεία που προσφέρει στους 

διαγωνιζόμενους έχουν προσελκύσει 

το ενδιαφέρον πολλών και καλών 

επαγγελματιών φωτογράφων από όλο 

τον κόσμο καθιστώντας την διοργάνωση 

πρώτη και καλύτερη ανά την Υφήλιο 

στο είδος της. Το DUBAI PHOTO έχει 

ήδη ταρακουνήσει με τη δράση και το 

δυναμισμό του τους κουρασμένους 

και με συνεχώς μειούμενους πόρους 

ευρωπαϊκούς θεσμούς διεκδικώντας 

πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα 

επίπεδα στο πολύ κοντινό μέλλον.

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – ΕΚΠΛΗΞΗ! Επίσημος προσκεκλημένος-guest star των 
εκδηλώσεων ήταν ο διάσημος Άγγλος φωτογράφος πολεμικού ρεπορτάζ Don McCullin. 
Μας αποκάλυψε ότι είναι παντρεμένος με Ελληνίδα και ότι κάνει τακτικά διακοπές στο 
Πήλιο! Ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ για την φωτογραφική – και όχι μόνον – κατάσταση στη 
χώρα μας και μας ζήτησε επίμονα τον ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ για να τον δώσει στη γυναίκα του! 

Άριστη ηχητική κάλυψη και ταυτόχρονη μετάφραση στα Αγγλικά σε όλες τις διαλέξεις

Δεξίωση προς τιμήν των δημοσιογράφων και συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε στα 
πολυελέστατα γραφεία του Dubai Photo. Στεγάζονται στον 15ο όροφο νεόδμητου ουρανοξύστη 
σε κεντρική Λεωφόρο της πόλης μαζί με μία μικρή συλλογή παλιών φωτογραφικών μηχανών 

       (Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)
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http://wedseminars.com/
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Ο ουρανοξύστης Μπουρτζ Χαλίφα. 
Είναι ο υψηλότερος ουρανοξύστης του κόσμου με 
ύψος 829 μέτρα και 160 ορόφους! 

Στο Ντουμπάι τα γιαπιά είναι ανοιχτά 24 ώρες το 24ώρο! Με βάρδιες υπό το φως των 
προβολέων εργάζονται ασταμάτητα αλλοδαποί όλων των εθνικοτήτων 

Κεντρική Λεωφόρος της πόλης όπου υπάρχει μόνιμη διακόσμηση με λαμπάκια και χιλιάδες 
φωτάκια κάτι που συναντάμε στη Δύση μόνον τα Χριστούγεννα!

Μπορεί σε όλες τις εκδηλώσεις να σερβίρονταν 
τσάι και χουρμάδες αλλά ένας δυνατός espresso με 
παγωμένο νερό και εντυπωσιακή θέα άξιζε πολλά!

       (Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)
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ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΙΟ TESTINO: Δεν περιλαμβάνονταν στο 
επίσημο πρόγραμμα. Την επισκεφθήκαμε.

�������� ��� ��������

Στο τεράστιο Mall του Dubai υπάρχει ένα επίσης τεράστιο ενυδρείο

Συνύπαρξη μιναρέδων με σύγχρονες κατασκευές. Το μοναδικό ελληνικό προϊόν που καταφέραμε να βρούμε σε ράφι Super 
Market ήταν τα γιαούρτια ΦΑΓΕ. Κόστος 12 Ντιρχάμ ή 3 ευρώ

Βιτρίνα μανάβικου ερμητικά κλεισμένου 
με τζαμαρίες λόγω ζέστης... 

Το μετρό του Ντουμπάι κινείται χωρίς οδηγό. 
Έχει ξεχωριστά βαγόνια για άνδρες και 
ξεχωριστά για γυναίκες και παιδιά
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�� ���� ��	 ��
���� �� 87 ������ ���
����������, ����� ��
�����	���� �� ����
�������� ��	�� �� ��� �� �������� ��������.
���� �������� ��	���� ���������� ������ �� ���������
� ��������� Full Frame CMOS 36.4 MP �� ��������� 204.800 ISO, 
�� ������������ �!����� ���	����� �������� 33 �������
(25 cross-type) ����� �� �� �������� ���� �	��� �!�����
�������������� �������� 5 ��	��� �� ��	����� 5 stop.
" ������ ������� ��	�� LCD �#�$�� ��%$���� �����$!�� �� $�#��
�� �!���$� ������ ��� �� ��	���� �� �������	 �$������ ��� K-1 ���
���������� 
� ���$%����� 300.000 $�#��. &� ������ �$��$�������
�� �� ������������ GPS �� �� $�����
�� Astrotracer ������%� ���
�� �����	���� $�#�� ����������� ���������
�����.

K-1: Full Frame by PENTAX

�������	
��� ����	�: RICOH IMAGING GREECE - CYPRUS · ��������� 2 · 164 52 �����������
���: 211 800 8680 · sales@ricoh-imaging.gr · www.ricoh-imaging.gr

36.4MP CMOS Sensor, ISO 204.800 
'�%����� ���� & �!����� �����
�!����� �������������� 5 ��	���
Wi-Fi, GPS & $�����
�� Astrotracer

LED 
� ����� ��� ����%�
+�$� ������� ������ SD

/�����
�� Pixel Shift

2 �����������

Pentax_1.indd   1 24/2/2016   5:26:27 μμ

http://www.ricoh-imaging.gr/el/digital-slr.html/PENTAX-K-1-Full-Frame-DSLR.html
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Aποφθέγματα της σύγχρονης εποχής...
Όπως αναρτήθηκαν στους τοίχους του διαδικτύου


�����!

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 Γ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

www.photo.gr
http://www.photobusiness.gr/images/apofthegmata.pdf
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290 series
��� ����	 
������
�� ��������� ��� carbon.
� ������ ����� ��� �	�� 
���������� ������
� ��� 
����� �� �	��� �����	 
����
� �
� ��
�������… 

NX Bags
������� �
� �����, 
���
��� ����
���� 

��� ��������! 
��
	�����! ��� �	�� 

�����
���! 

Street Bags
#� 	$��� ��������, 
����
�
� ������, 
���
�������
�
� ��� 
�����
��� ��� 
�� 

����� ����
���� 
�� 
�%�������& ��!. 

Advanced bags
� �������! ����	 

������
�'�
�� �� ��� ���
��� 
Holster, ���� ��� Travel ��	
�!. 

s

bon.
�	�� 
� ��� 
	 
���… 

�. �������	
� & �� ��. 
������� 9, 115 28, �����, 
���.: 2107236847, fax: 2107249848, www.albapv.gr, 
e-mail: info@albapv.gr, f: Alexandrou PhotoandVideo

New Collection

����������� 
��� �����!"���# 
#$��%��!����'�� 

(���%���� '�� �����!� 
Manfrotto ��� %#���� 

MK290 �����#��� !)�#�� 
'�� *����� ��� �'�� %#���� 
Essential UV ��� Manfrotto 

��� ��� *�(� %��!

++FreeFree

alexandrou_manfrotto.indd   1 24/2/2016   4:37:02 μμ

http://www.albapv.gr/
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AD HOC 
Έκθεση μελών της ΕΦΕ Ηρακλείου Κρήτης

Υπό τον τίτλο «AD HOC» δώδεκα φωτογράφοι παρουσιάζουν τα έργα που προέκυψαν από τα 

σεμινάρια στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Με την καθοδήγηση του Λάμπρου 

Παπανικολάτου και της Ελένης Μουζακίτη, οι συμμετέχοντες κατάφεραν να αποτυπώσουν στο 

φωτογραφικό χαρτί μια σειρά περιπτώσεων, με προσωπικά σε κάθε περίπτωση, κριτήρια αντιμετώπισης. 

Αντιμετωπίζοντας τη φωτογραφία ως μέσο διερεύνησης και κατανόησης του εαυτού τους, οι φωτογράφοι 

ξεπερνούν τη θεματική της δημόσιας σφαίρας στην πόλη, αναζητώντας τις περισσότερες φορές εικόνες 

από το στενό ιδιωτικό τους περίγυρο. Οι 12 φωτογραφικές προτάσεις καλούν το θεατή να εμπλακεί 

ο ίδιος στον κόσμο της έκθεσης ανατρέχοντας παράλληλα σε μνήμες και προσωπικά βιώματα. 

Συμμετέχουν οι φωτογράφοι Νίκος Γαλάνης, Γιώργος Γιατρομανωλάκης, Αντώνης Δασκαλάκης, 

Γρηγόρης Δερμιτζάκης, Γαλάτεια Ιατράκη, Μαρία Καρκανάκη, Αντιγόνη Μεταξάκη, Μαρίνα Μεταξάκη, 

Ρένα Μπαλή, Πολυχρόνης Νικηφοράκης, Έλενα Ντι Γκιόσια και Χρήστος Σαμαράς. Την έκθεση 

επιμελήθηκαν η Ελένη Μουζακίτη και ο Λάμπρος Παπανικολάτος.

ΕΚΦΑ
Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 30 Μαρτίου ώρα 17:00

Η Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθηνών πραγματοποιεί την ετήσια 

απολογιστική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 στις 17.00 στο 

κτήριο της ΓΣΕΒΕΕ, Καποδιστρίου 24 στον 3ο όροφο (όπισθεν Πλ. Κάνιγγος).

Στην Γενική Συνέλευση θα γίνουν ανακοινώσεις σχετικά με την ανανέωση των αδειών 

ταχυπλόων, θα ενημερωθούν τα μέλη για τις εξελίξεις που αφορούν στα Α.Δ.Τ 

(Αστυνομικά Δελτία Ταυτοτήτων), θα γίνει διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 

και θα παρουσιασθεί το πρόγραμμα δράσης του τρέχοντος έτους.

Τηλέφωνα γραφείων 2103610345 από 10.00 έως 14.00

Mail: info@ekfa1916.gr

Τα γραφεία λειτουργούν Δευτέρα έως και την Πέμπτη.

Διάρκεια έκθεσης: έως 19/4

Διεύθυνση: Ελληνική 

Φωτογραφική Εταιρεία 

Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 20, 

Ηράκλειο, Κρήτη

Μέρες και ώρες 

λειτουργίας: Δευτέρα – 

Σάββατο 18.00 – 21.00

Πληροφορίες: Ελληνική 

Φωτογραφική Εταιρεία 

Κρήτης, 

http://www.efecrete.gr

Φωτ.: Καρκανάκη Μαρία
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http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-241/
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Wedseminars
Σημαντικές διακρίσεις για τους ομιλητές 

Ο ετήσιος διαγωνισμός του WPPI (Wedding and 

Portrait Association) πραγματοποιήθηκε στο Las 

Vegas στις αρχές του μήνα, όπου βραβεύτηκαν μέλη του 

PWS και ομιλητές του ετήσιου συνεδρίου. 

Συγκεκριμένα ο David Bastianoni για δεύτερη χρονιά 

κατέκτησε την πρώτη και τρίτη θέση στην κατηγορία 

καλύτερου άλμπουμ γάμου καθώς και το Grand Award 

που δίνεται στο καλύτερο άλμπουμ ανεξαρτήτως 

κατηγορίας. Ο Johnson Wee κατέκτησε το πρώτο 

βραβείο στην κατηγορία “Bride & Groom on non 

wedding day” και το τρίτο βραβείο στην κατηγορία 

πορτρέτο. Τέλος ο Αλέξανδρος Τσιτουρίδης πήρε τη 

σημαντική διάκριση της τρίτης θέσης στα άλμπουμ 

(ελεύθερο θέμα). Παράλληλα διακρίσεις και επαίνους 

έλαβαν ο Άκης Δουσλατζής, ο Νίκος Πεκρίδης 

(ο οποίος ήταν παράλληλα ομιλητής και κριτής σε 

κάποιες κατηγορίες ) και ο Μπάμπης Τσουκιάς. Ο Νίκος 

Πεκρίδης βραβεύτηκε με την διάκριση Μaster, την οποία 

έχουν μόνο δύο Έλληνες (η δεύτερη είναι η Μαρία 

Τσόλη) και μόνο 90 φωτογράφοι σε όλο τον κόσμο 

στο WPPI ανάμεσα σε 8000 μέλη. Ο David Bastianoni, 

ο Johnson Wee και ο Αλέξανδρος Τσιτουρίδης θα είναι 

εισηγητές στο ετήσιο συνέδριο του PhotoWedding 

Stories που θα πραγματοποιηθεί στις 7 με 11 Απριλίου 

2016  στο Ξενοδοχείο Best Western Fenix της Γλυφάδας. 

www.wedseminars.com
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http://www.fisheye.gr/fisheye/index.php?route=common/home
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Στην πρώτη συνέντευξη τύπου, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, στις 22 

Μαρτίου 2016, ο νέος διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 

Ηρακλής Παπαϊωάννου, ανακοίνωσε τους νέους στόχους του φορέα και το φετινό 

εκθεσιακό πρόγραμμα. Με χαρά διαβάζουμε στην ανακοίνωση του διευθυντή, ότι χωρίς 

να παραγκωνιστεί ο διεθνής ρόλος του, το Μουσείο θα αφιερώσει σημαντικό μέρος των 

δυνάμεων του στην ιστορική και σύγχρονη ελληνική φωτογραφία. Όσον αφορά στο 

εκθεσιακό του πρόγραμμα, προβλέπονται εντός του Μουσείου τρεις εκθέσεις τον χρόνο: 

Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο, Ιανουάριο-Μάιο και Μάιο-Σεπτέμβριο, η τρίτη από τις οποίες θα 

είναι τακτικά αφιερωμένη στη μόνιμη συλλογή. Η επόμενη έκθεση του μουσείου θα είναι 

έτοιμη στο δεύτερο μισό του Μαΐου και θα έχει τίτλο: «Μια άλλη ζωή: Ανθρώπινες ροές 

/ Ανώνυμες Οδύσσειες», σε επιμέλεια Ηρακλή Παπαϊωάννου και Πηνελόπης Πετσίνη, με 

θέμα το προσφυγικό / μεταναστευτικό ζήτημα με φωτογραφίες Ελλήνων φωτορεπόρτερ. 

Επιπλέον τις επόμενες ημέρες και για έξι εβδομάδες θα ξεκινήσει με τον τίτλο: «Προβολές 

στα Αρχεία του Μουσείου» η παρουσίαση τεσσάρων προβολών στον εκθεσιακό χώρο 

του Μουσείου. Τις προβολές επιμελήθηκε ο Στέργιος Καράβατος και περιλαμβάνουν έργα 

της συλλογής από τα αρχεία Γιάννη Στυλιανού, Δημήτρη Λέτσιου, Σωκράτη Ιορδανίδη και 

Λεωνίδα Παπάζογλου, φιλοξενώντας περισσότερα από πεντακόσια έργα, μέρος των οποίων 

έχει εκτεθεί στο παρελθόν στο Μουσείο, ενώ άλλα δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ. Ανάμεσα 

στις πολλές δράσεις που σκοπεύει να αναπτύξει το Μουσείο, και δεν απαριθμούμε εδώ, είναι 

και η ανασύσταση της συλλογής που καταστράφηκε μέσα από τη δημιουργία μιας Συλλογής 

Σύγχρονης Ελληνικής Φωτογραφίας, σε ορίζοντα πενταετίας με 3.000 περίπου έργα. Η 

συλλογή αυτή θα οικοδομηθεί σε ενότητες, περιλαμβάνοντας σύγχρονους δημιουργούς με 

αξιόλογο έργο από την αρχή της μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα. Θα οργανωθεί ψηφιακά, για 

να είναι προσβάσιμη στην ερευνητική κοινότητα.  

Διαβάστε αναλυτικά την εισήγηση του Διευθυντή εδώ. 

��������	
����	����������������
����������������
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Apple iPhone SE 
Στο μέγεθος του 5s και με τη 
δύναμη του 6s

Όταν η Apple παρουσίασε το 2014 

το iPhone 6 σε δύο εκδόσεις με 

οθόνες 4.7in και 5.5in. πολλοί ήταν 

εκείνοι που δυσανασχέτησαν με την 

αύξηση του μεγέθους της συσκευής και 

παρέμειναν στο 5s, θεωρώντας το πιο 

εργονομικό. Η εταιρία φαίνεται πως πήρε 

στα σοβαρά το feedback των χρηστών, 

αφού παρουσίασε μια compact έκδοση 

της ναυαρχίδας 6s, που διαθέτει σχεδόν 

όμοια χαρακτηριστικά, με κύρια διαφορά 

την οθόνη 4in (Retina). 

Ξεκινώντας από το φωτογραφικό μέρος, 

έχει μηχανή iSight με ανάλυση 12MP 

και True Tone dual-LED φλας. Όπως και 

το 6s μπορεί να συνθέσει πανοράματα 

ανάλυσης 63MP και να εγγράψει video 

4K. Ωστόσο, η ανάλυση της μπροστινής 

κάμερας ανέρχεται στα 1.2MP, όπως στο 

παλαιότερο 5s. Ενσωματώνει τον ισχυρό 

επεξεργαστή Α9, o οποίος συνοδεύεται 

από ειδικό συν-επεξεργαστή που 

υποστηρίζει τους αισθητήρες 3D Touch 

και το Τοuch ID. Ακόμα, ο κατασκευαστής 

υπόσχεται βελτίωση στην αυτονομία της 

μπαταρίας με τη χρήση ταχύτερων LTE και 

Wi-Fi. Θα κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις, 

με αποθηκευτικό χώρο 16GB και 64GB. 

Οι προπαραγγελίες μέσω του επίσημου 

ιστότοπου ξεκινάνε στις 24 Μαρτίου. 

Apple iPad Pro 9.7in 

Με φωτογραφική μηχανή 12MP και οθόνη True Tune

Το νέο iPad Pro όχι μόνο διατηρεί τα ισχυρά χαρακτηριστικά του “μεγάλου” iPad 

Pro 12.9in (επεξεργαστή A9X, τέσσερα ηχεία, υποστήριξη του Apple Pencil, Smart 

Connector), αλλά ανεβάζει τον πήχυ ακόμη υψηλότερα με το αναβαθμισμένο υποσύστημα 

κάμερας που κάνει λήψη φωτογραφιών 12MP και εγγράφει video 4K. Με μια πρώτη ματιά 

η πιο αισθητή αλλαγή της νέας έκδοσης αφορά την οθόνη 9,7in., η οποία είναι μικρότερη 

κατά 3.2in. σε σύγκριση με το iPad Pro 12.9in. που παρουσίασε ο αμερικανικός κολοσσός 

τoν περασμένο Σεπτέμβριο. Το χαρακτηριστικό αυτό αναμένεται να γίνει καλοδεχόμενο 

από εκείνους που βρήκαν τo προηγούμενο μοντέλο αρκετά ογκώδες. 

Δυνατό χαρτί της νέας συσκευής αποτελεί η οθόνη τεχνολογίας True Tone, η οποία είναι 

εφοδιασμένη με αισθητήρες φωτός που αναλαμβάνουν να ρυθμίσουν κατάλληλα τη 

φωτεινότητα και τη χρωματική θερμοκρασία, ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος 

που βρισκόμαστε κάθε φορά. Επιπλέον, έχει 40% λιγότερη ανακλαστικότητα και είναι 

20% φωτεινότερη (συγκριτικά με εκείνη του iPad Air 2), σύμφωνα με το κατασκευαστή. Η 

χρωματική γκάμα είναι η ίδια που συναντάμε στο iMac με οθόνη Retina 5K. Όσο αφορά 

τη κύρια φωτογραφική μηχανή, χρησιμοποιεί αισθητήρα 12MP (έναντι 8MP της έκδοσης 

12.9in), έχει ελαφρώς φωτεινότερο διάφραγμα f/2.2 και σύστημα autofocus με τεχνολογία 

Focus Pixels, για μεγαλύτερη ταχύτητα απόκρισης. Επίσης, εγγράφει video 4K στα 30fps. 

Η μπροστινή μηχανή προσφέρει φωτογραφίες 5MP και video 720p. Θα είναι διαθέσιμο σε 

τρεις εκδόσεις: των 32GB, 128GB και 256GB (μόνο WiFi ή WiFi & Cellular) και σε τέσσερα 

χρώματα: ασημί, χρυσό, space gray, rose gold.
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Landscape
Αυτόματη ρύθμιση διαστάσεων των φωτογραφιών που ανεβαίνουν 
στα κοινωνικά δίκτυα

Συχνά πολλοί φωτογράφοι και χρήστες των κοινωνικών δικτύων παραπονιούνται 

για την κακή ποιότητα απεικόνισης των φωτογραφιών που ανεβάζουν σε αυτά, 

λόγω της μη τήρησης των απαιτήσεων της κάθε πλατφόρμας. Για παράδειγμα οι 

προτεινόμενες διαστάσεις (image size) της εικόνας εξωφύλλου του Facebook (για 

να μη δεχτεί συμπίεση), είναι 851px επί 315px. Ωστόσο, αρκετοί είναι αυτoί που 

βρίσκουν χρονοβόρα διαδικασία τη μετατροπή των διαστάσεων των φωτογραφιών 

τους και ακόμα περισσότεροι εκείνοι που τις αγνοούν εντελώς. H εταιρία Sprout 

Social παρουσιάζει τη δική της πρόταση, με τη δωρεάν online υπηρεσία Landscape, 

η οποία αναλαμβάνει να διαμορφώσει αυτόματα την ανάλυση των φωτογραφιών, 

για το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο. Για την ώρα η εφαρμογή υποστηρίζει τα Twitter, 

Facebook, Instagram, Linked In, Google+, Pinterest, Youtube αλλά και διαστάσεις που 

προορίζονται για άλλες χρήσεις.

Google Photos
Διευκολύνει την οργάνωση 
των άλμπουμ 

Η υπηρεσία οργάνωσης και 

διαχείρισης φωτογραφιών της 

Google εφοδιάστηκε με μία νέα 

λειτουργία που βοηθά στην επιλογή 

των καλύτερων φωτογραφιών 

μας με σκοπό τη δημιουργία ενός 

άλμπουμ. Επίσης, προστέθηκε άλλη 

μία δυνατότητα που προσφέρει 

χάρτες, για την οργάνωση του 

υλικού με βάση το μέρος που 

έγινε η εκάστοτε λήψη. Ακόμα, 

ο χρήστης μπορεί να προσθέσει 

κείμενο ή σημειώσεις στα άλμπουμ 

για μεγαλύτερη εργονομία. Το 

αναβαθμισμένο Google Photos είναι 

διαθέσιμο στη web-based έκδοση 

του, αλλά και για τις 

πλατφόρμες iOS/Android.

Canon ME20F-SH
Πώς εξηγούνται οι απίστευτες επιδόσεις της στο σκοτάδι; 

Τον περασμένο Ιούλιο, η Canon παρουσίασε την κάμερα ME20F-SH, με 

ευαισθησία (ISO) που αγγίζει την εντυπωσιακή τιμή 4,500,000. Ο Brent Ramsey, 

Technical Advisor της ιαπωνικής εταιρίας, εξηγεί πως οι εξαιρετικές επιδόσεις τις 

κάμερας σε χαμηλές, σχεδόν ανύπαρκτες φωτιστικές συνθήκες οφείλονται στο 

μεγάλο μέγεθος των pixel του αισθητήρα που ενσωματώνει. Εκ πρώτης όψεως, 

αν συγκρίνουμε την ανάλυση της-2,26MP με εκείνη της επαγγελματικής dlsr 1D 

X-18,1MP, η ME20F-SH σαφώς υστερεί. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε σοβαρά 

υπόψη μας ότι κάθε pixel της ME20F-SH είναι 7,5 φορές(!) μεγαλύτερο από ένα 

αντίστοιχο της 1D X. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη σύγκριση εικόνας, ανάμεσα 

στην C100 Mark II και την ME20F-SH που φαίνεται να εξηγεί και την πολυτελή τιμή 

της, η οποία ανέρχεται στα $30,000.

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

��
�������������







�

�



������������


�
�



�




��������
�









�



������
�
�




�






��������� 32 32 32332 32323232322 3232333232323232323232332232323332323333222232 323233333322222223232323232333222232323233333332223323233333333222233333333 2 •2 •2 •2 •2 2  2 •2 •2 •2 •2 •2 •2 •22 •2222 •22 •222 •22 •2 2 ••22222222222 2  22  22222222222222222  22222222 2   2   �������� �� �������������� ��������������������������������� ���������������������������������������������������������� 			�			��	��	��	��	�	�	��	�	��	��	��	��	��				�	�		�	��	��	��			��	��	��	 �� �� ���������� �� ��� ������� ����� ������������� 28 28 2828 282228282828828828 2882 ������������������������������������������������ �� ��������� ������������������� �� �� ����	����	�	�	�	 ��	 ���	�	�	 �	 2200101010011001101122222 1112 66666666666 ���������������������� ����������������������� 2224242424244242244242244



������ 25��	
�� 322 •  ��	���� 28 �����	 2016

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

M� ��� ������ ���������

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

��.

1 2 ( / 3 - ) 1 + 4 )  W O R K S H O P S

���	

������ �����������: �	� �� 
��	���	� 
�� www.photo.gr  �	� ��� ������ ��������� 
�� www.angelos-tzortzinis.com

 ��""��� ���
 	����
	: �����	� 	��������� ���. ����!"���#, ������$ 1, 104 45 %. ��
'	��, ��'��
  10:00 #�� 13:00 !�������, �����	��	 
�� ����
��, ����(�����
�, �)��*�	���
  14:00 #�� 18:00 ��
�����	 ��� 
� ����
��� $�� $���('�	 
�� +���*�� �-��
-��

 $��	��% 10:00 #�� 15:00 ���3�*' 
�� ��
��������, ���*��' $�� editing. #6�*��	��� $�� $��
�$' 
                                                             
�� *'7��� �� ����	 	
� ����
�) 
�� ���	���$�9 9����

$�
��� ��'� 
��	������: €149 (
��' �� ���)

()*�)+, �)/267+2,

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

��""���16 & $��	��% 17 7��	���� 2016

�+=�, �)/267+2,

Street 
Photography

 >��������� ������ & ������������

��""��� 9 & $��	��% 10 7��	���� 2016

(� �	%����, ��������� 
��	���	� �� ��� "��"���#�� ������������, 
�� ����'�
� '������ ��	 �����	�% �A�
��
�

 �*�����*' 
�'��
� 12 �
���� • �� 
���� 	���� ���
�����

�� • >�����
�� 3�3���	

http://www.photo.gr/shop/seminars/workshop-photo-stories/
http://www.photo.gr/shop/seminars/workshop-street-photography/


������ 26��	
�� 322 •  ��	���� 28 �����	 2016

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

Πάπας Φραγκίσκος 

Αποκτά λογαριασμό στο 
Instagram

Η μεγάλη δημοτικότητα του 

Instagram φαίνεται πως δεν άφησε 

ανεπηρέαστο τον πάπα Φραγκίσκο, ο 

οποίος πριν λίγες μέρες έγινε μέλος 

του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου 

και μετρά ήδη οκτώ δημοσιεύσεις. Ο 

Ποντίφικας εγκαινίασε το λογαριασμό 

του (@franciscus) με μια φωτογραφία 

που απεικονίζει τον ίδιο γονατισμένο 

να προσεύχεται, ενώ μέσα σε μία 

ώρα απέκτησε περισσότερους από 

100.000 ακόλουθους. Το άνοιγμα 

του λογαριασμού ήρθε μόλις μερικές 

εβδομάδες μετά τη πολυσυζητημένη 

συνάντηση του με τον Kevin Systrom, 

CEO του Instagram. Οι δύο άντρες 

συζήτησαν για την δύναμη της 

φωτογραφίας και στη συνέχεια ο Systrom 

χάρισε στον Πάπα ένα λεύκωμα με 

τις δέκα καλύτερες φωτογραφίες του 

κοινωνικού δικτύου.

Irix 15mm f/2.4
Υπερευρυγώνιος φακός για 
full-frame 

H ελβετική εταιρία TH Swiss 

εγκαινίασε μία νέα σειρά φακών 

που ονομάζεται Irix και προορίζεται 

για full-frame dslr μηχανές. Το πρώτο 

μέλος της οικογένειας είναι ένας 

υπερευρυγώνιος φακός 15mm με 

φωτεινό διάφραγμα f/2.4 και manual 

εστίαση. Αποτελείται από 15 στοιχεία 

σε 11 ομάδες εκ των οποίων τα 3 

έχουν υψηλό δείκτη διάθλασης (HRI) 

και τα δύο είναι εξαιρετικά χαμηλής 

διασποράς (ED). Επίσης, ένα ζευγάρι 

από γυάλινα ασφαιρικά στοιχεία 

αναλαμβάνει την ελαχιστοποίηση των 

παραμορφώσεων και χρωματικών 

εκτροπών. Το δαχτυλίδι εστίασης έχει 

διακόπτη focus lock που επιτρέπει 

το «κλείδωμα» της εστίασης σε μια 

συγκεκριμένη απόσταση από το 

θέμα. Προσφέρει ελάχιστη απόσταση 

εστίασης 0,28εκ., ίριδα 9 λεπίδων για 

ελκυστικό bokeh και σώμα ανθεκτικό 

στην υγρασία και τη σκόνη. Θα είναι 

διαθέσιμος σε δύο εκδόσεις: τη 

Blackstone και τη Firefly. Στη πρώτη το 

σώμα είναι σχεδιασμένο από ανθεκτικό 

αλουμίνιο και μαγνήσιο για χρήση 

σε ακραίες συνθήκες, σύμφωνα με 

το κατασκευαστή. Ζυγίζει 685γραμ. 

για Canon και 653γραμ. για Nikon. 

Η Firefly είναι ελαφρύτερη και με 

εργονομικό δαχτυλίδι εστίασης. Ζυγίζει 

608γραμ. για Canon και 581γραμ. για 

Nikon. Ο Irix 15mm f/2.4 απευθύνεται 

και στους χρήστες του συστήματος 

Pentax K.

Blackstone (αριστερά), Firefly (δεξιά)
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Adobe Lightroom on the Web
Αναζήτηση φωτογραφιών με βάση το θέμα τους

Η Adobe έθεσε σε εφαρμογή μία νέα δυνατότητα για την web έκδοση του δημοφιλούς 

προγράμματος διαχείρισης και επεξεργασίας φωτογραφιών, Lightroom, που 

ονομάζεται Technology Previews. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως πλέον μπορούμε να 

δοκιμάζουμε κάποιες από τις νέες λειτουργίες των προγραμμάτων του τεχνολογικού 

κολοσσού πριν την επίσημη κυκλοφορία τους. Στην περίπτωση του Lightroom on the 

Web η λειτουργία που θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν οι χρήστες του είναι η 

Search, η οποία χρησιμοποιεί μια νέα μέθοδο ανάλυσης της εικόνας και δύναται να 

προσφέρει πληροφορίες για τα αντικείμενα που απεικονίζονται σε αυτή. Το νέο αυτό 

χαρακτηριστικό θα είναι αρχικά διαθέσιμο μόνο στην Αγγλική γλώσσα, ενώ στη συνέχεια 

θα ακολουθήσουν κι άλλες, καθώς και δυνατότητα αναζήτησης μεταδεδομένων.

Sony
Σύστημα ασύρματου 
ελέγχου φλας

Η ιαπωνική εταιρία παρουσίασε 

στη διοργάνωση «The 

Photography Show 2016» το 

πρωτότυπο ενός νέου ασύρματου 

συστήματος ελέγχου φλας. 

Σχεδιασμένο για να έχει πλήρη 

συμβατότητα με τις φωτογραφικές 

μηχανές Alpha (Mirrorless και 

DSLR) και με εξωτερικές μονάδες 

φλας, θα περιλαμβάνει ασύρματο 

radio commander FA-WRC1M, 

καθώς και ασύρματο δέκτη FA-

WRR1. Μπορεί να ελέγξει έως και 

15 ξεχωριστές μονάδες φλας σε 5 

ομάδες, με μέγιστο εύρος κάλυψης 

τα 30 μέτρα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την έκθεση των συνδεδεμένων μονάδων 

χειροκίνητα ή αυτόματα, ενώ η ταχύτητα συγχρονισμού φτάνει μέχρι 1/250 (με υποστήριξη HSS).

Canon Connect 
Station CS100 
Καλύτερος έλεγχος μέσω app 

Το Connect Station CS100 

κυκλοφόρησε τον χειμώνα του 

περασμένου έτους, δίχως να καταφέρει 

να προσελκύσει σε μεγάλο βαθμό το 

ενδιαφέρον των χρηστών. Η Canon 

όμως συνεχίζει να το υποστηρίζει 

παρουσιάζοντας μία συνοδευτική 

εφαρμογή, που προορίζεται για 

συσκευές iOS και Android. Το app 

θα επιτρέπει στους χρήστες να 

στέλνουν και να λαμβάνουν εικόνες 

σε/από smartphone και tablet, να 

εξετάζουν και να επιλέγουν τις εικόνες 

που θέλουν, να προβάλλουν στην 

οθόνη της τηλεόρασης, καθώς και 

να μετονομάζουν άλμπουμ και να 

προσθέτουν σχόλια. Επίσης, η ιαπωνική 

εταιρία θα προσφέρει αναβάθμιση του 

firmware της συσκευής που θα παρέχει 

βελτιωμένο επίπεδο ελέγχου και πιο 

εύκολη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη 

εικόνων. Η αναβάθμιση firmware 

2.0 θα επιτρέπει τη μαζική εισαγωγή 

αρχείων από υπολογιστές στο Connect 

Station CS100 χρησιμοποιώντας νέο, 

απλούστερο περιβάλλον χειρισμού, 

σύμφωνα με το κατασκευαστή. 

Επιπλέον μέσω του ειδικού app, θα 

υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης του 

αρχείου εικόνων βάσει ημερομηνίας και 

ονόματος άλμπουμ.
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Παναγιώτης Κασίμης 

Σειρά διαλέξεων γύρω από τη φωτογραφία

Με πολλές ατομικές 

και ομαδικές εκθέσεις 

καθώς και με δύο εκδόσεις στο 

βιογραφικό του, ο Παναγιώτης 

Κασίμης πραγματοποιεί μια σειρά 

διαλέξεων με συγκεκριμένο 

αυτοτελές θέμα η καθεμία. Στο 

χώρο του Κέντρου Δημιουργικής 

Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ, ο γνωστός 

φωτογράφος και δάσκαλος 

φωτογραφίας θα επιχειρήσει να 

προσεγγίσει με τη βοήθεια των 

συμμετεχόντων τη φωτογραφία ως 

καλλιτεχνικό μέσο, διατηρώντας 

ωστόσο και τη θεματική της 

πρακτικής της. Η σειρά διαλέξεων θα παρουσιάσει μεταξύ 

άλλων θεματικές όπως οι επιρροές και η μοναδικότητα στα 

φωτογραφικά έργα μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση 

των ειδών φωτογραφίας, η αστική φωτογραφία και η 

φωτογραφία δρόμου αλλά και η άποψη πως η φωτογραφία 

αποτελεί ένα αυτόνομο καλλιτεχνικό μέσο. 

3o Photo Sunday 2016 
Την Κυριακή σε 9 πόλεις σε όλη 
την Ελλάδα

Με τη συμμετοχή 9 φωτογραφικών 

ομάδων σε 9 πόλεις, το 3ο 

Photo Sunday για το 2016 έφτασε. 

Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος στο 

φωτογραφικό διαγωνισμό καλούνται να 

προσεγγίσουν σε διάστημα 12 ωρών το 

φωτογραφικό θέμα που θα τους δοθεί 

τη μέρα του διαγωνισμού. Το θέμα της 

ημέρας θα είναι κοινό για όλες τις ομάδες 

ενώ θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες 

το πρωί της Κυριακής 27 Μαρτίου στις 

10.00, στη σελίδα της διοργάνωσης στο 

facebook. Αποτελώντας μια πρωτοβουλία 

που έχει σκοπό να πραγματοποιείται 

κάθε μήνα, το 3ο Photo Sunday για το 

2016 διοργανώνουν η Φωτογραφική 

Ομάδα fplus, η Φωτογραφική Ομάδα 

Τρικάλων, η Φωτογραφική Ομάδα Ρόδου 

PhotOrion, η Φωτογραφική Λέσχη 

Βόλου, η Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας 

“Ηδύφως”, η Φωτογραφική Ομάδα 

Φωτογραφιστές, η Φωτογραφική Λέσχη 

Καστοριάς, η Φωτογραφική Ομάδα 

Λευκάδας Φωτοκύτταρο και η Ελληνική 

Φωτογραφική Εταιρεία Πρέβεζας.

Πληροφορίες: Photo Sunday, 

www.facebook.com/photosunday.gr
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, 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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12ο Athens Digital Arts Festival 

Κάλεσμα για εθελοντές

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας Athens Digital Arts Festival 

επιστρέφει και φέτος στην Αθήνα. Στη 12η διοργάνωση του το φεστιβάλ προσεγγίζει 

τη θεματική DIGITAL POP, επιδιώκοντας να καταγράψει τις διαφορετικές πτυχές του Ποπ 

στην ψηφιακή εποχή. Έχοντας κάθε χρόνο ως βασικό στοιχείο για τη διεξαγωγή του την 

συμμετοχή και δράση των εθελοντών, το Athens Digital Arts Festival καλεί και φέτος 

όσους θα ήθελαν να συμβάλλουν δημιουργικά στη διοργάνωσή του, να υποβάλουν 

αίτηση έως τις 15 Απριλίου. Οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική 

εμπειρία προσφέροντας, ανάλογα με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους, 

σε όλους τους τομείς, όπως στους χώρους υποδοχής, στην παραγωγή, στο στήσιμο της 

έκθεσης καθώς και στις ξεναγήσεις στο κοινό. Μετά το τέλος του φεστιβάλ οι εθελοντές 

θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. 

Προθεσμία υποβολής: 15 Απριλίου

Πληροφορίες: 12ο Athens Digital Arts Festival, Τηλ. 2103230005, volunteers@adaf.

gr, http://2016.adaf.gr 

Αναπαραστάσεις 
της Κατοχής
Ημερίδα στο Μουσείο 
Βυζαντινού Πολιτισμού 

Με αφορμή την έκθεση 

φωτογραφίας «Στο περιθώριο 

του πολέμου», το Μουσείο Βυζαντινού 

Πολιτισμού διοργανώνει την ημερίδα 

«Αναπαραστάσεις της Κατοχής: 

φωτογραφία, ιστορία, μνήμη». Από 

τη δράση των επίσημων γερμανικών 

Μονάδων Προπαγάνδας μέχρι και την 

προώθηση της ερασιτεχνικής φωτογραφίας 

μεταξύ των Γερμανών στρατιωτικών, 

θα γίνει μια απόπειρα να αναλυθούν 

άγνωστες όψεις της φωτογραφίας στην 

κατοχική Ελλάδα. Εξετάζοντας το ρόλο 

της φωτογραφίας, τόσο στην ιστορική 

έρευνα εκείνης της περιόδου όσο και 

στη διαμόρφωση της συλλογικής 

μνήμης, στην ημερίδα θα συμμετέχουν 

διακεκριμένοι ερευνητές από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό ενώ θα υπάρχει 

ταυτόχρονη διερμηνεία σε ελληνικά και 

αγγλικά. Η ημερίδα «Αναπαραστάσεις της 

Κατοχής: φωτογραφία, ιστορία, μνήμη» 

διοργανώνεται από το Μουσείο Βυζαντινού 

Πολιτισμού με την υποστήριξη του 

Γενικού Προξενείου της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας στη 

Θεσσαλονίκη και του Σωματείου Φίλων 

του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Ημερίδα: Παρασκευή 8 Απριλίου, 10.00 

– 16.00

Διεύθυνση: Μουσείο Βυζαντινού 

Πολιτισμού, Αμφιθέατρο «Στέφανος 

Δραγούμης», Λεωφ. Στρατού 2, 

Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Μουσείο Βυζαντινού 

Πολιτισμού, Τηλ. 2313306400, mbp@

culture.gr, www.mbp.gr 

Changes
Διαγωνισμός φωτογραφίας 
στη Blank Wall Gallery

Με την αλλαγή να αποτελεί βασικό 

κομμάτι της ζωής, η Blank Wall 

Gallery καλεί όσους φωτογράφους θα 

ήθελαν να υποβάλουν τα έργα τους 

στο νέο φωτογραφικό διαγωνισμό με 

τίτλο «Changes». Η αλλαγή, πρόκληση 

για τους περισσότερους φωτογράφους, 

αποτυπώνεται και ορίζεται κάθε φορά 

με διαφορετικό τρόπο. 

Από τις αλλαγές που προκαλεί ο 

άνθρωπος στο περιβάλλον και στην 

ίδια τη ζωή του μέχρι τη φθορά του 

χρόνου και τις φυσικές καταστροφές, 

οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

καλούνται να δώσουν τη δική τους 

οπτική, αλλαγές που οι ίδιοι βλέπουν 

και καταγράφουν μέσα από το 

φωτογραφικό τους φακό. 

Προθεσμία υποβολής: Δευτέρα 11 Απριλίου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 

Τετάρτη 13 Απριλίου

Έκθεση: 8 – 20 Μαΐου

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, 

Τηλ. 6943868124, info@blankwallgallery.com, 

http://www.blankwallgallery.com
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Για παραγγελίες: 210 8541400
info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την 
ιστορία & 
αισθητική της 
φωτογραφίας!

Και τα τρία βιβλία!
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Environmental Photographer 
of the Year 2016
Πρόσκληση για συμμετοχή

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο διεθνής διαγωνισμός 

“Environmental Photographer of the Year” καλεί φωτογράφους και 

δημιουργούς φιλμ όλων των ηλικιών να υποβάλουν τα έργα τους. Με 

βασικό άξονα του διαγωνισμού την ευαισθησία των δημιουργών για το 

περιβάλλον, οι συμμετέχοντες καλούνται να προβάλουν μέσα από τα έργα 

τους τα σύγχρονα παγκόσμια περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 

όπως την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιοποικιλότητα 

και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα τελικά έργα του διαγωνισμού θα 

παρουσιαστούν στο Royal Geographic Society στο Λονδίνο τον Ιούνιο 

του 2016 ενώ στη συνέχεια θα βρεθούν και σε δασικούς χώρους με 

την υποστήριξη της “Forestry Commission England”. Με τα βραβεία 

του διαγωνισμού να είναι συνολικής αξίας £6,000, η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό είναι ελεύθερη.

Προθεσμία υποβολής: 18 Απριλίου

Πληροφορίες – Υποβολή δηλώσεων: Environmental Photographer of 

the Year, https://epoty.artopps.co.uk

Eduardo Leal

David EllingsenKazi Riasat Alve

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/
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Cinemarian
Παρουσίαση του φωτογράφου 
Άγγελου Τζιβελέκη

Αποτελώντας μια πρωτοβουλία 

της φωτογραφικής ομάδας 

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 26 και του ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ο διακεκριμένος 

φωτογράφος Άγγελος Τζιβελέκης 

έρχεται στο χώρο του Cinemarian για 

μια πολυπρισματική παρουσίαση. 

Ιδρυτικό μέλος του πρακτορείου 

Doc4life ο Άγγελος Τζιβελέκης είναι ένας 

φωτογράφος που κινείται κυρίως στο 

αστικό τοπίο με αγαπημένο του είδος τη 

φωτογραφία δρόμου. Την Τετάρτη 30 

Μαρτίου οι επισκέπτες του Cinemarian 

θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 

τη φωτογραφική δουλειά αλλά και να 

συζητήσουν με τον ίδιο το φωτογράφο 

θέματα που αφορούν τη φωτογραφία, 

το ρεπορτάζ και την Ελλάδα, σε μια 

παρουσίαση με ελεύθερη είσοδο για το 

κοινό.

1ο Φεστιβάλ 
Άνω Δολιανών
Πρόσκληση για συμμετοχή
σε έκθεση 

Ο Τομέας Φωτογραφίας του 

1ου Φεστιβάλ Άνω Δολιανών 

καλεί όλους όσους θα ήθελαν 

να δηλώσουν συμμετοχή σε μια 

ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Υπό 

τον τίτλο «Τα Δολιανά ταξιδεύουν» 

το φεστιβάλ πραγματεύεται το ταξίδι, 

μια θεματική στο πλαίσιο της οποία 

θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 

άλλων εκθέσεις φωτογραφίας, 

κινηματογραφικές προβολές, 

θεατρικό παιχνίδι, λογοτεχνικές 

παρουσιάσεις αλλά και άλλες δράσεις 

και εκδηλώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά 

δέκα έγχρωμες ή ασπρόμαυρες 

φωτογραφίες σε μικρή ανάλυση, 

200kb. Θέτοντας ως ζητούμενο του 

φωτογραφικού φακού το ταξίδι ως 

αίσθηση αλλά και ως αναζήτηση, 

ο Τομέας Φωτογραφία καλεί τους 

φωτογράφους να αποτυπώσουν και 

να προσεγγίσουν τα δικά τους ταξίδια 

πέρα από χιλιομετρικές αποστάσεις 

και περιορισμούς. Τα φωτογραφικά 

έργα της έκθεσης θα επιλέξει κριτική 

επιτροπή αποτελούμενη από το σκηνοθέτη Στέφανο Παπαδόπουλο, το φωτογράφο και 

δάσκαλο φωτογραφίας Γιώργο Καραγιάννη καθώς και το φωτογράφο και συντονιστή του 

Φωτογραφικού Τομέα του Φεστιβάλ Βαγγέλη Νικολακόπουλο ενώ οι επισκέπτες των εκθέσεων 

θα μπορούν να ψηφίζουν την καλύτερη φωτογραφία, δίνοντας τη δική τους άποψη για τα τελικά 

βραβεία. 

Προθεσμία υποβολής: 15 Απριλίου

Υποβολή συμμετοχής: 5ΕΝΤΕ Άνω Δολιανά, info@5ente.com

Φεστιβάλ: 8-10 Ιουλίου

Διοργάνωση: 5ENTE Άνω Δολιανά, Ονειρολόγιο

Πληροφορίες: 5ΕΝΤΕ Άνω Δολιανά, Τηλ. 6972582918, info@5ente.com, http://

www.5ente.com/festival.html, https://www.facebook.com/pente.doliana 

Παρουσίαση: Τετάρτη 30 Μαρτίου, 20.00 • Διεύθυνση: Cinemarian, Γεν. Κολοκοτρώνη 

42, Φιλοπάππου, Αθήνα • Πληροφορίες: Άγγελος Τζιβελέκης, https://www.flickr.com/

photos/angelos_tzivelekis, https://www.facebook.com/AngelosTzivelekis, ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 26, 

http://diafragma26.blogspot.gr/, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΡΟ, http://www.pkleistro.blogspot.

gr, Cinemarian, Τηλ. 2114002640, info@cinemarian.gr, http://www.cinemarian.gr
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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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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