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Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, και πάντοτε 

σε διαφορετικό μέρος, πραγματοποιείται 

το ετήσιο συνέδριο των φωτογραφικών 

περιοδικών-μελών της Διεθνούς Ένωσης 

ΤΙΡΑ (Technical Press Association). 

Φέτος τo συνέδριο πραγματοποιήθηκε 

στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο San 

Fransisco από 30/3 μέχρι 4 Απριλίου.

Η TIPA ιδρύθηκε το 1990 και αριθμεί 

συνολικά 30 φωτογραφικά περιοδικά 

που εκδίδονται και στις 5 ηπείρους, σε 15 

διαφορετικές χώρες. Από την Ελλάδα μέλη  

είναι ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ (από το 1992) και το 

PHOTOBUSINESS (από το 1997). 

Θα σταθώ στα θέματα που απασχόλησαν 

τους συνέδρους όχι τόσο στην επίσημη και 

με αυστηρή ατζέντα διαδικασία, όσο στα 

πηγαδάκια και στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις 

μεταξύ των εκδοτών και διευθυντών των 

περιοδικών που ήταν πολλά. Πρώτα 

απ’ όλα ας διευκρινισθεί κάπου εδώ ότι 

στην ΤΙΡΑ συμμετέχουν αυστηρά και 

μόνον περιοδικά που κυκλοφορούν σε 

έντυπη μορφή και όχι φωτογραφικά sites 

και blogs. Ακόμη από το καταστατικό 

αποκλείονται εκδόσεις που αποτελούν 

μεταφράσεις τίτλων από άλλες χώρες και 

περιοδικά που ανήκουν σε διανομείς/

αντιπροσώπους φωτογραφικών. Και αυτό 

γιατί η κυκλοφορία σε έντυπη μορφή, 

και δη από πρακτορεία τύπου, αποτελεί 

εχέγγυο εγκυρότητας και σοβαρής 

προσπάθειας μιας και επικυρώνεται 

από τον οβολό των Αναγνωστών, σε 

αντίθεση με τη δωρεάν πρόσβαση στο 

περιεχόμενο του διαδικτύου. Από εδώ 

λοιπόν εκπορεύεται το πρώτο σοβαρό 

πρόβλημα που συζητήθηκε και το οποίο 

αντιμετωπίζουν όλες ανεξαιρέτως 

Με την TIPA στο San Fransisco - ΗΠΑ
Για το ετήσιο διεθνές συνέδριο 1-2 Απριλίου 2016

οι έντυπες εκδόσεις και λέγεται ανταγωνισμός από το internet. Η πάμφθηνη διαφήμιση 

που φιλοξενεί σε συνάρτηση με τη μεγάλη διασπορά της έχει ροκανίσει μεγάλο ποσοστό 

τoυ budget που διοχετευόταν μέχρι πρόσφατα σε διαφημιστική προβολή από τα ειδικά 

φωτογραφικά περιοδικά. Ειπώθηκαν πολλά γι’ αυτό το ζωτικό, για την επιβίωση των 

περιοδικών, ζήτημα με όλες τις απόψεις να συγκλίνουν σ’ ένα σημείο: Μόνον το ποιοτικό 

περιεχόμενο μπορεί να συγκρατήσει τους Αναγνώστες ενός τυπωμένου περιοδικού αλλά 

και να τους αυξήσει. Γιατί έχει να ανταγωνιστεί την φλυαρία του διαδικτύου που εμφανίζεται 

με την πληθωρική ανάρτηση πάσης φύσεως άρθρων και φωτογραφιών αμφιβόλου 

περιεχομένου που δεν υπόκεινται το κυριότερο στη βάσανο του κόστους αγοράς όπως 

ένα έντυπο που πωλείται στο περίπτερο. Οι συνάδελφοι από άλλες χώρες αντίκριζαν στην 

κυριολεξία με δέος αλλά και με έκδηλη απορία τον ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ! Αναρωτιόνταν πως σε 

μία Ελλάδα της δεινής οικονομικής κρίσης, καταφέρνει και εκδίδεται... 

Άλλο θέμα που συζητήθηκε σοβαρά είναι η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των περιοδικών 

- μελών σε πολλά επίπεδα. Όπως η ανταλλαγή άρθρων, η μεταφορά εμπειρίας και 

τεχνογνωσίας από τα διάφορα business models που ακολουθούν τα πιο εύρωστα 

επιχειρηματικά μέλη, η συνδιοργάνωση φωτογραφικών διαγωνισμών, η ανταλλαγή 

διαφημιστικών σελίδων και πολλά άλλα. Αυτά από τη δική μου σκοπιά. Περισσότερα 

θα σας πει στις σελίδες που ακολουθούν ο Διευθυντής του περιοδικού Παναγιώτης 

Καλδής που επιπλέον συμμετείχε και στην διεθνή πενταμελή Τεχνική Επιτροπή της ΤΙΡΑ 

που εισηγείται τα βραβεία για τα καλύτερα προϊόντα της χρονιάς. Ακολουθεί ακόμη 

φωτορεπορτάζ από το παράλληλο πρόγραμμα του συνεδρίου με επισκέψεις στα αξιοθέατα 

της πόλης του San Fransisco.  

       Τ.ΤΖΙΜΑΣ

���� ������

Αναμνηστική πόζα με φόντο τις -πρώην- φυλακές του Αλκατράζ με έκταση περίπου όση το 
Μπούρτζι στο Ναύπλιο

Το διώροφο Airbus A380 της Lufhansa 
που μας μετέφερε σε 11 ώρες από την 
Φρανκφούρτη στο San Fransisco
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Kυκλοφoρεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/shop/themedmags/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-no-9-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CF%81%CF%8C/
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Αν θα ήθελε κανείς να πάρει μια 

mini γεύση του ΟΗΕ, αλλά σε 

φωτογραφικό επίπεδο, ίσως θα 

έπρεπε να παρίσταται στο ετήσιο 

συνέδριο της ΤΙΡΑ, της οικείας 

-υποθέτω- διεθνούς ένωσης των 

φωτογραφικών περιοδικών που 

συμμετέχουμε. 

Η ΤΙΡΑ αποτελούσε καθαρά 

εσωτερική ευρωπαϊκή υπόθεση 

ως το 2008, μιας και μετείχαν 

μόνον ευρωπαϊκά περιοδικά. Μετά 

αποφασίστηκε η διεύρυνση, 

η παγκοσμιοποίησή της, αν θέλετε. 

Επειδή ο όρος «παγκοσμιοποίηση» 

ενίοτε αποκτά αρνητικό πρόσημο, 

λόγω των δυσμενών αποτελεσμάτων 

σε ορισμένους τομείς ή χώρες, να το 

θεωρήσουμε ως θετικό στοιχείο  στην 

περίπτωσή μας. Πραγματικά, το να 

συνεργάζεσαι με άλλους ανθρώπους 

που εργάζονται στο ίδιο αντικείμενο 

από διαφορές καταγωγές, εθνότητες 

και κουλτούρες, αποτελεί πολύτιμη 

εμπειρία ζωής. 

Βλέπεις ότι οι οι ομοιότητες είναι λιγότερες από τις διαφορές, ότι οι εργαζόμενοι στον 

ειδικό τύπο έχουν να αντιπαλέψουν λίγο πολύ τα ίδια προβλήματα, ότι οι τάσεις είναι επίσης 

ομοιόμορφες. Ο δημοσιογράφος του φωτογραφικού περιοδικού είτε Ευρωπαίος είτε Κινέζος, 

Αυστραλός, Βραζιλιάνος, Ινδός και Γιαπωνέζος, έχει να παρακολουθήσει την εθνική του 

αλλά και τη παγκόσμια φωτογραφική σκηνή, να αναλύσει τα ίδια φωτογραφικά προϊόντα 

και να επιβιώσει στο ίδιο περιβάλλον της μετάλλαξης από τα έντυπα στα online μέσα. Ίσως 

αλλάζουν τα ποσοτικά στοιχεία, τα τιράζ, τα κόστη κλπ. αλλά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

παραμένουν. Εξάλλου η δημοσιογραφία ποτέ δεν ήταν περίκλειστη και απομονωμένη αλλά 

είχε πάντα κανάλια επικοινωνίας και αμφίδρομης ενημέρωσης. 

       Φέτος διαπιστώσαμε τις εξής τάσεις: ότι όσα φωτογραφικά περιοδικά επιβιώνουν είναι 

τα πιο ευέλικτα, αυτά που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους τομείς, που κάνουν ειδικές 

εκδόσεις, που οι δημοσιογράφοι οι οποίοι τα επανδρώνουν κάνουν πολλά πράγματα πέραν 

των αναμενομένων, δηλ. και διαλέξεις/σεμινάρια και βιβλία και ασχολούνται με το internet. 

Mπορεί τα έντυπα να μην αντλούν κέρδη από το internet αλλά τα πιο πετυχημένα έχουν 

σαφώς τα καλύτερα και πιο εκτεταμένα sites, καλύποντας τους αναγνώστες του χαρτιού 

αλλά και της οθόνης. 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης (GA) στο San Fransisco, εκτός από τα 

συνήθη συνδικαλιστικά θέματα και την ψηφοφορία για τα βραβεία (περί των οποίων θα 

ενημερωθείτε μετά τις 18 Απριλίου οπότε λήγει το σχετικό embargo) η ΤΙΡΑ αποφάσισε την 

εισδοχή τριών νέων μελών φέρνοντας το συνολικό αριθμό στα 30. 

Η πόλη του San Fransisco με το ευνοϊκό κλίμα της Καλιφόρνια και το οικολογικό 

προφίλ αποτέλεσε ένα από τους πιο ενδιαφέροντες προορισμούς που έχουμε επισκεφθεί 

στην εικοσιπενταετή ιστορία συμμετοχής μας στο διεθνές forum της ΤΙΡΑ. Σας προσκαλούμε 

λοιπόν με τη σειρά μας σε μια φωτογραφική βόλτα στους δρόμους της πιο καλοβαλμένης 

και ευχάριστης παραθαλάσσιας πόλης της Δυτικής Ακτής στις ΗΠΑ.

                                                                                                                       Π.ΚΑΛΔΗΣ

������ �������� TIPA

ΤΙΡΑ:  Ο Ο.Η.Ε. σε μικρογραφία!

http://www.tipa.com/english/index.html
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BAR-RESTAURANT ���	 1��	����.2� 72, 1������	�%
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�"� ����������� !�� bar - restaurant ���	  
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������ 	��������: 

���(��" 13 ����#��� • "�� �����	��
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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 “ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΡΟΜΟΥ” η Ricoh Imaging 
παρουσιάζει σε ελληνική πρεμιέρα την εντυπωσιακή σε τεχνολογία full frame Pentax K-1 καθώς 

και τους φακούς που την πλαισιώνουν. Μη χάσετε την ευκαιρία για hands on και ενημέρωση 
αναφορικά με το σύνολο των προϊόντων Pentax/Ricoh.

� Pentax �� ����� 	
� ���� 
...�	���;

Μητροπόλεως 72 Μοναστηράκι

��������	 

Η τεχνολογία της πρώτης full frame Pentax DSLR συναρπάζει 
με αισθητήρα 36,4Megapixel, χωρίς φίλτρο antialias, oπτική 
σταθεροποίηση πέντε αξόνων, λειτουργία Pixel Shift Resolution 
που δεν  αυξάνει την ανάλυση αλλά τη χρωματική ακρίβεια αφού 
ο μικρομετρικός μηχανισμός εκτελεί τέσσερις λήψεις, μία για κάθε 
χρώμα, διόρθωση moire με AntiAlias Filter Simulator, εξελιγμένο 
autofocus SAFOX12 33 σημείων, ενσωματωμένο GPS και WiFi κλπ.

13 A
������, 19:30

Ricoh Theta 
S360°
πρωτότυπη actioncam 
κατάλληλη για λήψεις VR 
με δίδυμους αισθητήρες 
2x12Μegapixel και δύο φακούς. 
Video full HD 30fps.

Pentax K-1

Ricoh 
WG-M2
Ενισχυμένη και αδιάβροχη 
actioncam με μοντέρνο de-
sign, φακό 204°, έγχρωμη 
οθόνη 1,5in. και video 4K.

Ricoh GR II
Aνανεωμένη έκδοση της com-
pact γοήτρου GR με το μεγάλο 
αισθητήρα 
APS-C και 
το θρυλικό 
φακό 
18,3mm f/2,8

h GR II
έκδοση της com-
GR με το μεγάλο

HD PENTAX-D

FA 24-70mm 
F2.8 ED 
SDM WR

FA 70-200mm 
F2.8ED DC AW

FA 150-450mm 
F4.5-5.6 ED DC AW

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

K-3 II
K-50

K-S2K 33 II

PENTAX

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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Οι επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν την κλειστή διαδρομή 
για να μην μολύνουν το υπόλοιπο έδαφος με μικροοργανισμούς και 
μύκητες που προσκολλώνται στα παπούτσια!

�����! �"#$���! TIPA

Στο εθνικό πάρκο Μuir Woods με τις πανύψηλες σεκόγιες των 1000 χρόνων!!

Το 1937 ο 32oς πρόεδρος των ΗΠΑ Franglin Delano Roosevelt, εγκαθίδρυσε το σύστημα Εθνικών Δρυμών των ΗΠΑ. Οι Αμερικάνοι ιδιαίτερα 
στην οικολογικά ευαίσθητη Καλιφόρνια, αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην διατήρηση του περιβάλλοντος και της άγριας χλωρίδας και 

πανίδας. Το Muir Woods εντάσσεται στην προστατευόμενη περιοχή αναψυχής Golden Gate National Recreation Area, περίπου 20χλμ. από 
το κέντρο της πόλης. Το επισκεφθήκαμε περνώντας τη γέφυρα Golden Gate και το διάσημο Sausalito και ανεβαίνοντας τους λόφους της 
περιοχής. Το κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι βέβαια οι σεγκόγιες (redwoods) ύψους ως 100 μέτρα. Είναι το μεγαλύτερο δένδρο του πλανήτη 
και κάποτε η Καλιφόρνια κατακλυζόταν από τα επιβλητικά αυτά δείγματα της χλωρίδας. Δυστυχώς η ανεξέλεγκτη υλοτομία ως τις αρχές του 
20ου αιώνα κατέστρεψε τα αποθέματα της σεγκόγιας, δένδρου που για να φθάσει σε ωριμότητα θέλει τουλάχιστον 100 χρόνια και ζει παραπάνω 
από μια χιλιετία. Επισκεφθήκαμε το Muir Woods για πεζοπορία περίπου πέντε χιλιομέτρων ακολουθώντας τη διαδρομή δίπλα στο ρυάκι που 
διασχίζει την κοιλάδα και καταλήγει στον ωκεανό. Στο ρυάκι αυτό μέχρι πριν λίγα χρόνια ανέβαιναν σολομοί του Ειρηνικού για αναπαραγωγή, 
αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια φαίνεται ότι το είδος δεν επιλέγει αυτή τη διαδρομή. Άλλωστε οι περιβαλλοντολόγοι έχουν διαπιστώσει ότι 
αυτή τη στιγμή επιζεί μόνον το 1% του πληθυσμού των άγριων σολομών του Ειρηνικού σε σχέση με προπολεμικά. 
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#������: www.photo.gr/workshops & ��� 210 8541400. $� �
�
!	� �	��� ����	�����
���.

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

����!!������ �#"��������: *�� �� !���'(��� !�� www.photo.gr  *�� ��' 9���#� �������'" !�� www.angelos-tzortzinis.com

 �(<<��� %���
 ������
�
: ��!���� �	�������� �	�. '()*+-�'*�, )������
 1, 104 45 6. %��7���, �!7��
  10:00 $�� 13:00 +�������, ���������
 ��� !�����, �����	������, 	;��������
  14:00 $�� 18:00 '�������
�
 ��� �
� 	����	�� ��� ��!��7�
�
 ��� <��	��� )�������


 %�����& 10:00 $�� 15:00 %�����7 ��� �����������, 	�����7 ��� editing. ���������� ��� ������7 
                                                             ��� �7=	�� �	 ����
 ��
� ������;
 ��� ���������> >����

%�!��� �(4� !���'�����: €149 (���7 �	 '%�)

-C� ��&����, �����(��� !���'(��� �� ��' <��<���$'� ������������, 
�� ���(4"!" 4������ ��� �������& �D(!�"!"

 *�����	�7 ��7���� 12 ������ • $� �
�
!	� �	��� ����	�����
��� • B��
�	���� �	�����
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Photo 
Stories
-"�������� �#��#"���$'�� project

�(<<���16 & %�����& 17 ����#��� 2016

�	2�� �.1
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�

Street 
Photography

 ��������� ������ & ����������(�

�(<<��� 9 & %�����& 10 ����#��� 2016

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


������ 8��	
�� 324 •  ��	���� 11 ������	 2016

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

Βόλτα στη πόλη με τα ηλεκτροκίνητα Segwαy 
Μία από τις πλέον δημοφιλείς ατραξιόν για τους τουρίστες και επισκέπτες της πόλης του San Fransisco είναι η ομαδική και καλά ελεγχόμενη βόλτα 
με τα ...διαβολικά ηλεκτροκίνητα Segway: Tα δίκυκλα με το γυροσκοπικό σύστημα αυτόματης εξισορρόπησης. Λέμε διαβολικά γιατί επί τρεις 
ολόκληρες ώρες ανεβήκαμε ανηφόρες, κατεβήκαμε κατηφόρες σχεδόν κάθετες χωρίς πρόβλημα. Εννοώ φυσικά χωρίς πρόβλημα για τα μηχανάκια 
γιατί οι αναβάτες τους και ιδίως οι κάποιας ηλικίας υπέφεραν και μάλιστα πολύ! Σε κάθε περίπτωση ήταν μία αξέχαστη εμπειρία!
  

Στο Golden Gate
H γέφυρα Golden Gate είναι η πιο 
γνωστή του San Fransisco και σήμα 
κατατεθέν της περιοχής αν και υπάρχει 
μια δεύτερη και μεγαλύτερη που 
συνδέει την πόλη με το Oakland. 
To όνομα Golden Gate πήρε λόγω του 
κοκκινωπού χρώματος από τη βαφή 
με μίνιο αφού ποτέ δεν βρέθηκαν τα 
χρήματα για την τελική επίστρωση με 
άλλο χρώμα. Η Golden Gate συνδέει 
την πόλη με την κομητεία Marin 
και το Sausalito, και αποτελεί τη 
δίοδο στην κατάφυτη περιοχή του 
ομώνυμου Recreation Area. 
Iδιαίτερα το Σαββατοκύριακο 
κατακλύζεται από κόσμο που περνάει 
απέναντι για αναψυχή, ποδηλάτες και 
αθλητές του jogging. 

������ �������� TIPA
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http://www.nikon.gr/el_GR/news-press/2016/Q2.tag/news/Cashback-Spring16-GR.dcr
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«ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΑΤΡΑΖ» 
Η αφίσα του γνωστού φιλμ με τον 
Clint Eastwood που έκανε την φυλακή 
παγκόσμια γνωστή!

Πάνω: Ο χώρος αυστηρής απομόνωσης των 
δύστροπων, απείθαρχων και με αποκλίνουσα 
συμπεριφορά φυλακισμένων. Κρατούνταν 
εκεί μέσα στο απόλυτο σκοτάδι μέχρι 19 
μέρες! Δεν υπήρχε απολύτως κανένα 
αντικείμενο που θα τους χρησίμευε ως μέσον 
αυτοκτονίας ενώ τροφή τους προσφερόταν 
σε ακανόνιστες ώρες...

Αριστερά: Ένα ακόμη μαρτύριο στο οποίο 
υποβάλλονταν χωρίς την άσκηση φυσικής 
βίας οι κρατούμενοι ήταν η θέα της τόσο 
κοντινής πόλης του San Franscisco. Την 
έβλεπαν συνεχώς και δεν μπορούσαν σε 
καμία περίπτωση να την επισκεφθούν!

�����! �"#$���! TIPA

Στις φυλακές του Αλκατράζ  
Χιλιάδες τουρίστες με συνεχή καθημερινά δρομολόγια ανά μισή ώρα αποβιβάζονται στο νησάκι Αλκατράζ 
που απέχει από την πόλη του San Franscisco 15 λεπτά. Εδώ λειτουργούσαν οι φυλακές υψίστης ασφαλείας 
που έκλεισαν μετά την περιβόητη απόδραση τριών κρατουμένων, το 1963. 
Πάνω, ένα από τα κελιά με την τρύπα από την οποία απέδρασε ο κρατούμενος δίπλα από τον νιπτήρα. 
Κάτω διάσημοι κρατούμενοι στις φυλακές μεταξύ των οποίων και ο Αλ Καπόνε (κάτω αριστερά). 
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http://www.stamos.com.gr/
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Στους δρόμους και τα πάρκα
Το San Fransisco δεν είναι Los Angeles ούτε Νέα Υόρκη. Είναι μια πολύ νοικοκυρεμένη, 
καθαρή και πλούσια πόλη με υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Πολύ καλύτερο από της 
Αθήνας θα λέγαμε. Δεν είχες κανένα πρόβλημα να περπατήσεις στους δρόμους 
οποιαδήποτε ώρα. Εξ άλλου όπως μας είπαν οι ντόπιοι αν δεν είσαι αρκετά 
ευκατάστατος απλά δεν έρχεσαι να ζήσεις εδώ γιατί το κόστος ζωής είναι πολύ 
υψηλότερο από το μέσο όρο των ΗΠΑ. Το ευνοϊκό, παρόμοιο με το μεσογειακό, κλίμα 
κάνει τους κατοίκους να βγαίνουν πολύ συχνά έξω και να γεμίζουν τους δρόμους 
και τα πάρκα.

Σοκολάτα στου Ghirardelli
Ουρές ατελείωτες όλη τη μέρα μέχρι αργά 
τη νύχτα για μία σοκολάτα ρόφημα, για ένα 
παγωτό, για ένα κουτί σοκολατάκια. 
Το πιο ιστορικό σοκολατάδικο της Δυτικής 
Ακτής των ΗΠΑ ιδρύθηκε πριν 160 χρόνια.

Καβούρια παντού!
Στο San Franscisco η εποχή των 
καβουριών άνοιξε φέτος στις 26 
Μαρτίου. Στο λιμάνι συναντάς πάρα 
πολλά ‘‘ορθάδικα’’ που σερβίρουν 
καβουρόψυχα, καβουρόσουπα 
μέσα σε καρβελάκια ψωμιού (!) 
που είναι η τοπική σπεσιαλιτέ και 
όλα τα ...παράγωγα των καβουριών 
του τοπικού είδους Dungeness! 
Επίσης γαρίδες, fish & chips και 
άλλες ψαρολιχουδιές.

�����! �"#$���! TIPA
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http://www.publicmoments.gr/
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Μηχανικό Μουσείο
Ανήκει σε ιδιώτη, δεν έχει εισιτήριο και δεν 
απαγορεύεται καθόλου να περιεργάζεσαι 
τα εκθέματα!!!

ΦΑΓΕ-ΦΑΓΕ είσαι εδώ;
Μια πρόχειρη ματιά σε ένα super market -το συνηθίζουμε-  αποκάλυψε ελληνικές ελιές & 
λάδι και βεβαίως - βεβαίως το γιαούρτι ΤΟΤΑL 2% της ΦΑΓΕ που διαθέτει εργοστάσιο στις 
ΗΠΑ. Πωλείται σε τιμές παρεμφερείς με την Ελλάδα και σε μεγαλύτερη συσκευασία! 

Διαδήλωση στην Αμερική; Ναι, το είδαμε και αυτό!!! 
Μάλλον όχι ακριβώς διαδήλωση με την δική μας έννοια του όρου, αλλά πικετοφορία. 
Πως γίνεται αυτό; Μαζεύονται είκοσι τριάντα άτομα, έχοντας όλοι πλακάτ και γυρίζουν γύρω 
γύρω από τον ...εαυτό τους, ακολουθώντας τα ρυθμικά και τραγουδιστά συνθήματα της 
ντουντούκας. Εδώ διαμαρτύρονταν για τις εργασιακές συνθήκες στο ξενοδοχείο Hyatt.

�����! �"#$���! TIPA
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�� ���� ��	 ��
���� �� 87 ������ ���
����������, ����� �� 
�����	���� �� ����
�������� ��	�� �� ��� �� �������� ��������. 
���� �������� ��	���� ���������� ������ �� ��������� 
� ��������� Full Frame CMOS 36.4 MP �� ��������� 204.800 ISO, 
�� ������������ �!����� ���	����� �������� 33 ������� 
(25 cross-type) ����� �� �� �������� ���� �	��� �!����� 
�������������� �������� 5 ��	��� �� ��	����� 5 stop.
" ������ ������� ��	�� LCD �#�$�� ��%$���� �����$!�� �� $�#�� 
�� �!���$� ������ ��� �� ��	���� �� �������	 �$������ ��� K-1 ��� 
���������� 
� ���$%����� 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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Τραμ & λεωφορεία αντίκες
Σήμα κατατεθέν της πόλης τα παλιά τραμ που 
δουλεύουν ασταμάτητα για δεκαετίες. Εδικά το 
Cable Car είναι η ατραξιόν των τουριστών.

Στο λιμάνι
Το Wavefront όπως το λένε, απαρτίζεται απά 
τριάντα εννέα πολύ ζωντανές αποβάθρες 
στις οποίες εντάσσονται εστιατόρια, χώροι 
αναψυχής, λούνα παρκ αλλά και μια ακτή 
αφιερωμένη στους θαλάσσιους ελέφαντες...

Στη China Town
Δίπλα παραθέτουμε τη μόνη δίγλωσση 
επιγραφή. Στα υπόλοιπα μαγαζιά οι 
ταμπέλες, τα προϊόντα, οι πελάτες και 
η ομιλούμενη γλώσσα ήταν 
αποκλειστικά κινέζικα. 

�����! �"#$���! TIPA
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290 series
��� ����� ��������
�� ����!"��� #�� carbon.
	 �����#$ ����� %�� #�&� 
��&���!��� '�!�"��� ��� 
&���� �� #���� ��(��� 
($!��� ��) *���%��*"�… 

NX Bags

�#��"� ��) '�$�), 
��+���) �������"� 

#�� �'�����!�- 
#�����)��- %�� #�&� 

���"����)! 

Street Bags
0� �1�%� �'�����!�, 
�����)�� ���#+�, 
�������%�#��)�� #�� 
���&)��#$ %�� �)� 
������ �������"� ��� 
�2�����!�3 ��-. 

Advanced bags
	 �)!�*��$- ����� 

�!�����"4���� !� ��� !������ 
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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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.  

Συμβαίνουν...
Καθημερινά γεγονότα που μπορεί να αλλάξουν ρότα και να κάνουν τη ζωή μας δύσκολη!

https://www.youtube.com/watch?v=O3w0ALouv3E
www.photo.gr
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»°Ä¹Ãª �°«Á�ÃËÄ»
ºÞîéáòè 60, 115 21 AõÜîá

ôèì: 210 6469432, 210 6453230
e1: tipoma@otenet.gr e2: info@tipoma.gr

www.tipoma.gr  www.facebook.com/tipoma
�������	�
�	����

ôùðñîïùíå ëáé åëåÝ
ðïù äåî íá÷ óðÛòîïùî

http://tipoma.gr/
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Στην upper class κατηγορία 

των full frame μηχανών 

διαδραματίζεται η μητέρα 

όλων των μαχών. Εκεί 

παίζεται το παιγνίδι 

των εντυπώσεων, του 

μεγάλου ανταγωνισμού, 

της επικράτησης και των 

πιο σημαντικών κερδών. 

Εκεί ρίχνουν το βάρος των 

καλύτερων σχεδιάσεων 

και της πιο υψηλής 

τεχνολογίας οι μεγάλες 

κατασκευάστριες εταιρίες, 

εκεί πέφτουν τα φώτα της 

δημοσιότητας. Φυσικό είναι 

λοιπόν να διακυβεύονται 

πολλά. 

Mirrorless εναντίον DSLR στο μέτωπο του full frame
Μια κριτική και -ελπίζουμε- χρηστική αποτίμηση

Δεν είναι τυχαίο ότι το full frame κατάπιε το μεσαίο φορμά, και μόνον στοιχειωδώς επιβιώνουν 

ονόματα όπως Hasselblad, PhaseOne, Mamiya κλπ. Αλλά και η άλλη μεγάλη γερμανίδα κυρία 

της “πολυτελούς” αγοράς, η Leica αναπόφευκτα έχει ρίξει το βάρος στο full frame παίζοντας και στις 

καθαρόαιμες mirrorless (λέγε Leica Q Typ 601 και στις απογόνους των τηλεμετρικών Μ.series. 

Mέχρι πρότινος λοιπόν το σκηνικό είχε απλωθεί με αποκλειστικότητα των δύο μεγάλων αντιζήλων 

Canon και Nikon στο κλειστό γήπεδο των DSLR. H Sony ήταν το μόνο outsider που πρόβαλλε στον 

ορίζοντα δειλά-δειλά στην αρχή (2008) με την ακραιφνώς μονοπτική ρεφλέξ A900 και μετά με την 

SLT Α99 (2012). Ευτυχώς γι αυτήν, συνειδητοποίησε ότι η SLT (Single Lens Translucent) αρχιτεκτονική 

δεν συγκινούσε τα πλήθη και ανέβηκε πάση δυνάμει στο τραίνο των mirrorless με την πρώτη Α7 του 

2013. Αυτή θα πρέπει ίσως θα θεωρηθεί η μεγαλύτερη επιτυχία της Sony από τότε που αποφάσισε 

να διεισδύσει ανταγωνιστικά στο κλειστό club των κατασκευαστών φωτογραφικών, για το οποίο τα 

τελευταία χρόνια καταγράφουμε μόνο εξόδους. Τόσες και τόσα ονόματα λείπουν από το προσκήνιο: 

Contax/Yashica, Minolta, Kodak (η πρώτη εταιρία που είχε βγάλει DSLR), Chinon κλπ. 

Με τη σειρά Α7 η Sony μπήκε με σφαίρες στην επίζηλη κατηγορία των semipro/full pro καμερών, 

κτίζοντας γρήγορα πλήρες portfolio μοντέλων με μικρές διαστάσεις και σημαντική διαφοροποίηση 

από τις DSLR. Βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην τεχνογνωσία της επί των αισθητήρων και λοιπών 

ηλεκτρονικών και προχώρησε σε απλή σχετικώς κατασκευή και ενιαίο design.

Η σχεδιαστική ιδέα στη σειρά Α7 ήταν απλή όσο και ευφυής. Ένα σώμα, τρία μοντέλα. 
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Αν μας επιτραπεί η αναλογία, η Sony μετέφερε 

στις φωτογραφικές μηχανές την ιδέα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας που παράγει κάθε μοντέλο 

με διαφορετικές μηχανές και επιδόσεις. Έτσι 

έχουμε A7 II 24Megapixel για γενική φωτογραφική 

χρήση,Α7S II με 12Megapixel για video και Α7R ΙΙ 

με 42Μegapixel για την απόλυτη ανάλυση και τις 

μεγάλες μεγεθύνσεις.

Το ζήτημα είναι λοιπόν αν πέτυχε η Sony στο full 

frame και σε ποιό βαθμό εκτείνεται η αποδοχή 

των mirrorless στην εν λόγω άκρως απαιτητική 

κατηγορία. Τα σώματα επιτυγχάνουν πολλά 

στις κρίσιμες παραμέτρους του βάρους και των 

διαστάσεων, ενώ οι αισθητήρες είναι μάλλον οι 

καλύτεροι. Εκεί που διίστανται οι απόψεις είναι 

στον τομέα των οπτικών. Από την αρχή η γκάμα 

full frame φακών Sony FE ήταν περιορισμένη 

σε ποικιλία ειδικά σε σύγκριση με τις απίστευτες 

γκάμες της Canon και της Nikon που έχουν κτιστεί σε βάθος δεκαετιών, με 

εξέλιξη υπαρχουσών σχεδιάσεων. Τώρα τελευταία με τη σειρά G-Master η 

Sony μοιάζει αποφασισμένη να αποκαταστήσει την εις βάρος της ανισορροπία 

δυνάμεων. Στους φακούς επίσης προκύπτει το εγγενές σχεδιαστικό θέμα του 

μεγέθους: για να έχει ο φακός συγκεκριμένο κύκλο κάλυψης και ορισμένη 

φωτεινότητα πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλων διαστάσεων κρύσταλλα. Οι 

νόμοι της φυσικής για την κάλυψη αισθητήρων full frame δεν αλλάζουν επειδή 

η Α μηχανή επιγράφεται Νikon και η Β Sony. Έτσι ένας 24-70mm f’/2,8 για να 

διαθέτει τέτοια φωτεινότητα αναγκαστικά θα έχει παρεμφερών διαστάσεων 

κρύσταλλα, ανάλογους μηχανισμούς κλπ. ώστε να μην αποκλίνουν σημαντικά 

οι παραλλαγές για DSLR και για CSC. Οι τελευταίες διατηρούν το συγκριτικό 

πλεονέκτημα μεγέθους με μικρούς ευρυγώνιους ως στάνταρ φακούς με μέτρια 

φωτεινότητα που γίνεται εντυπωσιακό με φακούς τύπου Pancake. 

Επειδή όμως οι φακοί της Sony αποτέλεσαν την αχίλλειο πτέρνα του 

συστήματος, όντας λίγοι, ακριβοί και όχι αυτό που λέμε λεπτεπίλεπτοι, 

πολλοί αγοραστές full frame σωμάτων Sony A7, τα θεώρησαν ιδανικά για 

αυτοσχεδιασμούς με αντάπτορες και προσαρμογή καλών οπτικών από το 

παρελθόν. Ποτέ άλλοτε εγκατελειμμένα από τη δεκαετία του 2000 συστήματα 

manual focus φακών Minolta, Olympus, Pentax, Nikon κλπ. δε γνώρισαν 

τόση δημοτικότητα (ανεβάζοντας συνάμα τις αξίες στο χρηματιστήριο των 

μεταχειρισμένων και συλλεκτικών φωτογραφικών ειδών). Οι περισσότεροι 

χρήστες βρήκαν βολικές τις δυνατότητες λειτουργίας με αντάπτορες, 

εστιάζοντας με focus peak και διατηρώντας κάποιους  αυτοματισμούς κυρίως 

με προτεραιότητα διαφράγματος. Και έμειναν κάπου εκεί ανακαλύπτοντας 

την τέλεια υβριδική λύση. Που ως ιδέα είναι καταπληκτική αλλά δε φέρνει 

πωλήσεις “γνήσιων” φακών για τη Sony ενώ οι υψηλές (ίσως λόγω μικρής 

παραγωγής) τιμές των τελευταίων αποθαρρύνουν τους ενδιαφερόμενους. 

Αποτέλεσμα: Οι μηχανές σειράς Sony A7 ευημερούν αλλά οι φακοί τους όχι. 

Κατάσταση αντιδιαμετρική σε σχέση με ότι συμβαίνει στα στρατόπεδα Canon, 

Nikon και συντόμως Pentax που με την full frame K-1 και την απίστευτη 

τεχνολογία της έχει κερδίσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον. 

Ηasselblad H6D
Έκτη γενιά digital medium format 
με αισθητήρα 100Megapixel

Ως αναμενόμενη συνέχεια του ανταγωνισμού από την 

PhaseOne XF100MP με τον αισθητήρα 100megapixel  

που εξελίχθηκε από κοινού με τη Sony ήλθε η πρόταση της 

Hasselblad στην ίδια κατηγορία μεσαίου φορμά. Το σώμα 

εξακολουθεί να υποστηρίζει τη μοντούρα Hasselblad H και 

τους αντίστοιχους φακούς που διαθέτουν την απαιτούμενη 

διακριτική ικανότητα για τόσο μεγάλες αναλύσεις. Μάλιστα 

στη νέα γενιά περιλαμβάνονται δύο μοντέλα το 100C με 

100Μegapixel και για πρώτη φορά στο μεσαίο φορμά Video 

4k UHD και το 50C με αντίστοιχο αισθητήρα 50Megapixel και 

video 1080p. Mε μια ματιά η Η6D-100C έχει 100 megapixel 

CMOS sensor (53.4x40.0mm), μέγεθος καρέ 11600x8700 

pixel και ευαισθησία ISO64-12800 ενώ η Η6D-50C έχει 50 

megapixel CMOS sensor (43.8x32.9mm) καρέ 8272x6200 

pixel και ευαισθησία ISO100- 6400. Και τα δύο μοντέλα έχουν 

κλείστρα με χρονισμό 1/2000-1sec. Υποστήριξη φόρτισης 

μέσω επαφής USB-C, μεγάλη οθόνη αφής 3in. 923K, 

υποστήριξη WiFi και αποθήκευση σε δύο είδη καρτών μνήμης 

Cfast και SDHC/XC). 
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                   Π. ΚΑΛΔΗΣ

Συγκρίνοντας τους δύο full frame φακούς πορτραίτου 
85mm  Νikkor  AF-S και Sony G-Master FE προκύπτει ότι ο 
δεύτερος έχει μεγαλύτερες εξωτερικές δισστάαεις. Άρα το 
συγκριτικό πλεονέκτημα πάει περίπατο...
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Yπόθεση Αλεξέα - Ηermes
Στο βωμό του Κερδώου Ερμή και των ιντερνετικών 
παρανομιών τα πνευματικά δικαιώματα

Ανεξάντλητη είναι η σειρά κατάφωρων παραβιάσεων του Νόμου περί Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας, στις οποίες τα θύματα είναι φωτογράφοι και μέσον η ευκολία μετάδοσης 

της πληροφορίας στην ιντερνετική εποχή. Δυστυχώς πάρα πολλοί κάτοχοι ιστοσελίδων 

με ελαφρά συνείδηση και στην καλύτερη περίπτωση άγνοια του νόμου, στη χειρότερη 

δε, εσκεμμένη πρόθεση ιδιοποίησης και εκμετάλλευσης περιεχομένου που δεν τους 

ανήκει, ιδιοποιούνται φωτογραφικά έργα. Περιφρονούν έτσι κάθε έννοια πνευματικών 

δικαιωμάτων, αγνοώντας ακόμη και τη στοιχειώδη αναφορά του ονόματος του 

δημιουργού που πάντοτε ισχύει ως minimum αναγνώρισης της πατρότητας.

Η γνωστή ελληνίδα φωτογράφος και 

εικαστικός Μαρία Αλεξέα, ατυχώς 

υπέπεσε θύμα παρόμοιας προσβλητικής 

και παράνομης μεταχείρισης του έργου της 

και μάλιστα όχι από ένα μόνον χρήστη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημιουργός έχει 

στο ενεργητικό της σειρά καλλιτεχνικών 

έργων και ενοτήτων εμπνευσμένων από 

την αρχαιοελληνική ιστορική παράδοση, 

τις πλαστικές τέχνες και το χορό, και έχει 

εκθέσει επανειλημμένως σε γκαλερί της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Η ιστορία έχει ως εξής: ένα συγκεκριμένo 

έργο της Μαρίας, με τίτλο “Tο Πουλί της 

Φωτιάς”, που μεταξύ άλλων είχε εκτεθεί 

στο Goethe Museum του Dusseldorf, 

αναρτήθηκε από την ίδια στο 500px.

com. Όπως είναι εμφανές από την εικόνα 

που δημοσιεύεται παραπλεύρως, τόσο 

η σύνθεση όσο και η εκτέλεση έχουν το 

στοιχείο της πρωτοτυπίας και της ιδιαίτερης 

σύλληψης (concept) ώστε να καθιστούν 

το έργο μοναδικό και αντιπροσωπευτικό 

του ιδιαίτερου ύφους και της καλλιτεχνικής 

προσωπικότητας και τεχνοτροπίας της 

δημιουργού η οποία σημειωτέον μετέχει 

και ως απεικονιζόμενο άτομο δηλ. ενέχει 

την έννοια και του αυτοπορτραίτου. Τη 

συγκεκριμένη εικόνα φαίνεται ότι τίμησαν 

πέραν του δέοντος κάποιοι και έτσι 

βρέθηκε αναρτημένη στη σελίδα facebook 
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του ταξιδιωτικού γραφείου Travel2Greece καθώς και 

στην προσωπική σελίδα Pinterest του διευθύνοντος 

συμβούλου του εν λόγω γραφείου με την επιγραφή 

“Hermes Campaign Greece”, υπονοώντας δηλ. ότι 

η συγκεκριμένη φωτογραφία αποτελεί περιεχόμενο 

διαφημιστικής καμπάνιας της γαλλικής εταιρίας 

πολυτελών αξεσουάρ και αρωμάτων Ηermes. 

Όταν η δημιουργός αντελήφθη το πρόβλημα της 

παράνομης χρήσης του έργου της το οποίο και στις 

δύο περιπτώσεις οδηγούσε με click στην εμπορική 

ιστοσελίδα του εν λόγω ταξιδιωτικού γραφείου 

Travel2Greece, επικοινώνησε και με τη Ηermes, 

η οποία εμπλεκόταν. Παρόλα αυτά η γαλλική 

εταιρία, παρά τα αιτήματα της Μαρίας Αλεξέα, 

δεν φρόντισε να άρει την σύγχυση στο Pinterest 

(ότι δηλ. πολλοί χρήστες πίστεψαν ότι όντως 

η φωτογραφία αποτελούσε μέρος της διαφημιστικής 

καμπάνιας της Hermes). H υπόθεση ήδη εκκρεμεί 

στα ελληνικά δικαστήρια. Αναμένουμε με 

ενδιαφέρον την έκβαση της δίκης με δεδομένο 

ότι η προσβολή ενός ακραιφνώς καλλιτεχνικού 

έργου ως δήθεν εμπορικής καμπάνιας ασφαλώς 

και υποβαθμίζει το κύρος και την προσωπικότητα 

της δημιουργού που ουδέποτε το προόρισε ως 

τέτοιο, ενώ η εκ του πονηρού υπεξαίρεση του έργου 

για προώθηση ενός πρακτορείου ταξιδίων αλλά 

η αδιαφορία ενός κολοσσού της βιομηχανίας της 

μόδας, αξίζουν να τύχουν της μεταχείρισης που 

επιβάλλεται από την δικαιοσύνη.

                     Π. ΚΑΛΔΗΣ
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ZEISS Photography Award 
Νέος θεσμός από τον WPO

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φωτογραφίας (World 

Photography Organisation) ο οποίος συνδιοργανώνει και 

τα Sony World Photography Awards, ξεκίνησε έναν νέο θεσμό 

βραβείων σε συνεργασία με την Zeiss. Η νικήτρια του πρώτου 

διαγωνισμού  είναι η Tamina-Florentine Zuch από τη Γερμανία, 

το project της οποίας κατέγραψε ένα ταξίδι με τραίνο σε όλη 

την Ινδία. Το θέμα του πρώτου διαγωνισμού ήταν το “Seeing 

Beyond” και το έργο της Zuch ονομάζεται “Meaningful 

Places”. Ο διαγωνισμός προσέλκυσε 3,139 φωτογράφους από 

116 χώρες. 

Η Zuch είναι φοιτήτρια φωτογραφίας στη Γερμανία και 

ταξίδεψε με τραίνο για έξι εβδομάδες στην Ινδία. Με τη μηχανή 

της κατέγραψε τους επιβάτες στα γεμάτα κόσμο βαγόνια, τα 

εξωτικά τοπία που συναντούσε, τις τρυφερές στιγμές των 

συνεπιβατών της κ.α. Μαζί με τον τίτλο θα λάβει Zeiss φακούς 

της επιλογής της, συνολικής αξίας 15.000 ευρώ καθώς και την 

ευκαιρία να συνεργαστεί περαιτέρω με την Zeiss.     

Οι υπόλοιποι επτά φωτογράφοι που κατάφεραν να φτάσουν 

στο τελικό στάδιο της επιλογής ήταν οι Melanie Hübner 

(Γερμανία), Francisco Salgueiro (Πορτογαλία), Patricia 

Ackerman (Αργεντινή), Helen Mountaniol (Ουκρανία), Jorge 

Lopez Munoz (Ισπανία), Erez Beatus (Αυστραλία) και Lasse 

Lecklin (Φιλανδία). Οι φωτογραφίες τους θα εκτεθούν στο 

πλαίσιο των Sony World Photography Awards Exhibition στο 

Somerset House στο Λονδίνο στις 22 Απριλίου μέχρι τις 8 

Μαΐου 2016. Er
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Tamina-Florentine Zuch, Γερμανία, νικήτρια του Zeiss Shortlist 2016
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Melanie Huebner, Γερμανία, Zeiss Shortlist 2016 Lasse Lecklin, Φιλανδία, Zeiss Shortlist 2016

Helen Mountaniol, Ουκρανία, Zeiss Shortlist 2016



������ 27��	
�� 324 •  ��	���� 11 ������	 2016

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

.����$� ��5'��$� Photoshop

#������: www.photo.gr/workshops & ��� 210 8541400
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Nikon 
Cashback σε D610, D750, D810

Λίγο πριν τις πασχαλινές εξορμήσεις των φωτογράφων η Nikon 

πραγματοποιεί μια μεγάλη προσφορά με άμεση επιστροφή χρημάτων 

€200 σε αγορά Nikon D610, D750 και D810 σώμα ή kit με φακό AF-S 

NIKKOR 24-120mm f/4 VR  σε επιλεγμένα καταστήματα. Η προσφορά 

αφορά αγορές των παραπάνω μοντέλων που θα πραγματοποιηθούν 

Public
Μεγάλος φωτογραφικός 
διαγωνισμός

Ένας νέος φωτογραφικός θεσμός 

ξεκινάει την άνοιξη από τα Public. 

Πρόκειται για μεγάλη διοργάνωση 

φωτογραφικών βραβείων που σκοπεύουν 

να αγκαλιάσουν τόσο τους ερασιτέχνες 

όσο και του επαγγελματίες φωτογράφους 

της χώρας μας. Το φωτογραφικό φεστιβάλ 

ονομάζεται “Public Moments” και το 

θέμα της πρώτης διοργάνωσης είναι “Οι 

Κυριακές μας”. Όπως αναφέρθηκε, ο 

διαγωνισμός απευθύνεται σε επαγγελματίες 

και ερασιτέχνες ενώ το γενικό θέμα είναι οι 

Κυριακές μας. Κάτω από τον γενικό τίτλο 

συμπεριλαμβάνονται τρεις κατηγορίες, το 

τοπίο, η πόλη και ο άνθρωπος ιδωμένα 

μέσα από το πρίσμα της αγαπημένης 

για πολλούς μέρας της εβδομάδας. Η 

Κυριακή είναι μέρα γιορτής, ξεγνοιασιάς και 

κατά τη χρονική περίοδο από 01.04.2016 έως και 31.05.2016, σε 

επιλεγμένα καταστήματα λιανικής. Πιο συγκεκριμένα, για αγορά 

των παραπάνω σωμάτων ή kit μηχανών με φακό 24-120mm VR θα 

αφαιρούνται άμεσα στο σημείο πώλησης 200€.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.nikon.gr.

συνάντησης με τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Είναι μέρα περισυλλογής και ξεκούρασης, 

μέρα που αφιερώνεται στην οικογένεια μας ή στη βόλτα μας. Το κλίμα αυτό καλούνται 

να μεταφέρουν και οι φωτογράφοι χρησιμοποιώντας τον αγαπημένο τους εξοπλισμό. Οι 

επαγγελματίες φωτογράφοι διαγωνίζονται χρησιμοποιώντας το επαγγελματικό τους σύστημα 

ενώ οι ερασιτέχνες μπορούν χρησιμοποιήσουν φωτογραφική μηχανή ή το smartphone τους 

για να υποβάλουν τις φωτογραφίες τους και action cam ή drone για το video τους. Για την 

κρίση και επιλογή των φωτογραφιών έχει επιλεγεί μια κριτική επιτροπή από γνωστούς και 

διακεκριμένους φωτογράφους με επικεφαλής τον φωτορεπόρτερ Γιάννη Μπεχράκη ενώ 

τα δώρα για τους νικητές των διαφορετικών κατηγοριών είναι παραπάνω από πλούσια. 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.publicmoments.gr
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����'(��� HDR timelapse

#������: www.photo.gr/workshops & ��� 210 8541400
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http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-hdr-timelapse/
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Fujifilm 
Ανοδική τάση για τις Instax

Το μοναδικό (πλέον) instant φιλμ της Fujifilm έγινε best seller στο Amazon, τα 

περασμέ να Χριστού γεννα. Το γεγονός αυτό δεν ήταν καθόλου απρόσμενο, 

αν αναλογιστούμε την ανοδική πορεία που διανύει τα τελευταία έτη το σύστημα 

Instax. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο τελευταίο οικονομικό έτος, πωλήθηκαν 

περίπου 5 εκατ. μηχανές Instax, ενώ αναμένεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί κατά 

1,5 εκατ. φέτος. Συγκριτικά, πωλήθηκαν μόλις 1,4 εκατ ψηφιακές φωτογραφικές 

μηχανές της Fujifilm, το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, δεν ήταν πάντα τόσο καλά 

τα πράγματα για τις Instax. Η σειρά εγκαινιάστηκε το 1998, με τις πωλήσεις να 

φτάνουν το 1 εκ. έως το 2002. Μέχρι το 2004 η ζήτηση κινήθηκε πτωτικά. Για την 

επόμενη δεκαετία τα νούμερα ήταν τόσο απογοητευτικά που η ιαπωνική εταιρία 

σκέφτηκε να βάλει τέλος στην παραγωγή. Σήμερα, η δημοτικότητα του Instax 

είναι ισορροπημένη στη παγκόσμια αγορά. Το 30% των πωλήσεων προέρχεται 

από τις ΗΠΑ, το 30% από την Ασία και το 15% από την Ευρώπη. Μάλιστα, η 

αυξημένη ζήτηση, επηρεάζει συχνά σε μεγάλο βαθμό τις δημοσκοπήσεις που 

αφορούν τη σύγκριση χρηστών αναλογικού-ψηφιακού.

Huawei P9/P9 Plus 
Με dual camera και οπτικά Leica

Ύστερα από τη πολυσυζητημένη ανακοίνωση της 

συνεργασίας με τη Leica, για την σχεδίαση των οπτικών 

της φωτογραφικής μηχανής του smartphone P9, η Huawei 

προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση του. 

Ας ξεκινήσουμε από τη πιο ηχηρή αναβάθμιση που φέρει το 

νέο μοντέλο, το υποσύστημα dual-camera. Το συναντήσαμε 

ξανά στο LG G5 που παρουσιάστηκε το προηγούμενο 

μήνα. Εκεί η δεύτερη μονάδα επιτρέπει την λειτουργία 

ευρυγωνίου. Στο P9 τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η 

κύρια μονάδα του φωτογραφικού υποσυστήματος είναι 

εξοπλισμένη με αισθητήρα 12MP και φακό 27mm με 

διάφραγμα f/2.2. Δεν ενσωματώνει οπτικό σταθεροποιητή, 

αλλά το autofocus υποβοηθείται από laser. Η δεύτερη 

μονάδα προσφέρει και αυτή ανάλυση 12MP, αλλά κάνει 

λήψη μόνον α/μ. Χάρη σε αυτή την ιδιότητα, ο αισθητήρας 

μπορεί να προσλάβει 200% περισσότερο φως συγκριτικά 

με τον αισθητήρα RGB, κάτι που αποτελεί σημαντικό 

πλεονέκτημα έναντι των απλών συστημάτων. (Να σημειωθεί 

πως η Leica ανέλαβε τη σχεδίαση των οπτικών, αλλά δεν 

συμμετείχε στην παραγωγή των φακών ή των αισθητήρων.)

Η κύρια διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδόσεις, P9 και P9 

Plus βρίσκεται στο μέγεθος της οθόνης. Η βασική έκδοση 

ενσωματώνει οθόνη 5.2in. full HD ενώ το P9 Plus έχει 

μεγαλύτερη οθόνη, στις 5.5in. (ίδιας ανάλυσης). 

Kαι οι δύο συσκευές είναι εξοπλισμένες με τον οκταπύρηνο 

επεξεργαστή Kirin 955, ο οποίος συνοδεύεται από μνήμη RAM 3GB ή 

4GB. Ο εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος του μοντέλου με τα 3GB RAM 

είναι 32GB, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο χρήστης καλείται να επιλέξει 

ανέμεσα σε 64GB ή 128GB. To P9 Plus τροφοδοτείται από μπαταρία 

3400mAh και το μικρότερο αδερφάκι του με 3000mAh. Επιπλέον, 

διαθέτουν θύρα USB-C, υποδοχή για κάρτες microSD, ενώ o εξωτερικός 

σχεδιασμός από αλουμίνιο, θυμίζει αρκετά το P8. 

Τέλος, το app της φωτογραφικής μηχανής προσφέρει τρία color preset 

που προσομοιώνουν την αισθητική του φιλμ: Standard, Vivid και 

Smooth.
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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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Panasonic GX85
Με επανασχεδιασμένο κλείστρο, χωρίς anti-alias φίλτρο 

H Panasonic παρουσιάζοντας την GX85 προσθέτει στη σειρά των Micro Four 

Third mirrorless μηχανών μία μικρότερη και ελαφρύτερη έκδοση της GX8. 

Η ανάλυση του αισθητήρα «κατεβαίνει» στα 16MP, από τα 20.3MP της GX8, που 

αποτελεί μέχρι σήμερα ορόσημο για τη κατηγορία. Ωστόσο, η αφαίρεση του φίλτρου 

ΑΑ(anti-aliasing) έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της οξύτητας της εικόνας κατά 

10% έναντι αντίστοιχων αισθητήρων, σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Κατά τα άλλα 

το νέο μοντέλο έχει να επιδείξει μια σειρά από αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά, σε 

σύγκριση με την GX8. Το νέο ηλεκτρομαγνητικό κλείστρο στοχεύει στη ελάττωση 

των φαινομένων shutter shock και rolling shutter, που έκαναν την εμφάνιση τους 

σποραδικά στον προκάτοχο. Διαθέτει οπτική σταθεροποίηση επί του αισθητήρα με 

σύστημα πέντε αξόνων και σε συνεργασία με το stabilizer των φακού, προσφέρει 

έως και 4,5 stop σταθεροποίησης, υποστηρίζει η Panasonic. Επιπλέον, το 

ηλεκτρονικό σκόπευτρο είναι ελαφρώς υψηλότερης ανάλυσης, διαθέτοντας 2.764 

εκατ. dots. Έχει αναδιπλούμενη οθόνη και υποστηρίζει Wi-Fi. Όσο αφορά το video, η 

ανάλυση είναι 4K σε 30p, ενώ προσφέρει λειτουργίες 4K Photo και Post Focus. 

Lomography Daguerreotype 
Achromat 2.9/64
Η αναβίωση του πρώτου φακού του Daguerre

Η Lomography παρουσίασε τον Daguerreotype Achromat 

2.9/64, ο οποίος είναι εμπνευσμένος από το φακό που 

σχεδίασε o Charles Chevalier για λογαριασμό του Louis 

Daguerre (εφευρέτη της δαγκεροτυπίας-πρόγονο της σημερινής 

φωτογραφικής διαδικασίας) το 19ο αιώνα. Για τη χρηματοδότηση 

του εγχειρήματος, η εταιρία ξεκίνησε καμπάνια μέσω του 

Kickstarter που στέφθηκε με επιτυχία μόλις μερικές ώρες μετά 

την εκκίνηση. Συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 

200.000 δολάρια σε λιγότερο από εννέα ώρες(!), ξεπερνώντας 

εύκολα τον αρχικό στόχο των 100.000 δολαρίων. Ο φακός 

χάρη στο σύστημα Waterhouse Aperture Plate, προσφέρει στο 

χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει το διάφραγμα, το επιθυμητό 

bokeh καθώς και την οξύτητα της εικόνας, μέσω διάφορων 

πλακών. Θα είναι διαθέσιμος για μοντούρες Canon EF και Nikon 

F, ενώ θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τις περισσότερες μηχανές 

DLSR/ mirrorless, με τη χρήση αντάπτορα.

���������������� ���������������������������������������������� 32  

Panasonic GX85

Ακόμα, υποστηρίζει τεχνολογία DFD 

(Depth from Defocus) για βελτίωση της 

ταχύτητας του autofocus. 

H GX85 θα συνοδεύεται από τον κιτ φακό 

12-32mm f/3.5-5.6. 
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Lytro
Αποσύρεται από την αγορά των φωτογραφικών

O Jason Rosenthal, CEO της Lytro, επιβεβαίωσε 

επίσημα την αποχώρηση της εταιρίας από 

τη φωτογραφική αγορά, σημειώνοντας πως θα 

στραφεί στην ανάπτυξη της τεχνολογίας light field 

VR. Πιο αναλυτικά, ο Rosenthal υποστηρίζει πως ο 

ανταγωνισμός δεν άφησε χώρο στις μηχανές light field, 

με τους καταναλωτές να προτιμούν πιο «παραδοσιακές» 

λύσεις. Επίσης, αναφέρει πως άλλος ένας παράγοντας 

με καθοριστικό ρόλο είναι τα smartphone, τα οποία 

καταλαμβάνουν μεγάλο μερίδιο της αγοράς. 

Αναμφισβήτητα οι μηχανές Light Field είχαν να 

επιδείξουν σειρά καινοτόμων χαρακτηριστικών 

όπως η δυνατότητα post focus, οι αισθητήρες με 

παντοκατευθυντικους μικροφακούς και η παραγωγή 

διαδραστικών εικόνων 3D. Ωστόσο, υστερούσαν στη 

ποιότητα εικόνας. Στα θετικά προστίθεται και η ολοένα 

αυξανόμενη ζήτηση της τεχνολογίας light field και του 

3D σε κινηματογραφικό επίπεδο από εταιρίες VR και 

στούντιο του Hollywood. 

Σε αυτό το σημείο, να θυμίσουμε πως το Νοέμβριο 

του περασμένου έτους η εταιρία παρουσίασε την Immerge, την πρώτη κάμερα εικονικής 

πραγματικότητας, που απευθυνόταν αποκλειστικά σε κινηματογραφιστές. Τελικά, η 

συσκευή αυτή αποτέλεσε προάγγελο της αλλαγής πλεύσης της εταιρίας. Αξιοποιώντας 

την Immerge, ο χρήστης είχε τη δυνατότητα να “περιηγηθεί” σε περιβάλλον 3D, 

παρακολουθώντας το εκάστοτε video. Ο κατασκευαστής ονομάζει τη παραπάνω λειτουργία 

6DoF (Degrees of Freedom), σημειώνοντας ότι αυτό που πετυχαίνει η συσκευή ήταν μέχρι 

πρότινος εφικτό μόνο με τη χρήση υπολογιστή (post-production).  Συμπερασματικά, μένει 

να αναρωτηθούμε είναι αν η αποτυχία της 

Lytro στον καταναλωτικό τομέα οφείλεται 

στην απόρριψη της υπεραπλούστευσης της 

φωτογραφικής διαδικασίας (με δυνατότητα 

επανεστίασης μετά τη λήψη κ.λ.π) ή σε 

συνδυασμό άστοχου marketing-υψηλής 

τιμής των μηχανών της. 

flagship.io 
Εξασφάλιση πληρωμής 
από διαδικτυακή αποστολή 
αρχείων

Όλοι έχουμε ακούσει ιστορίες 

για φωτογράφους που 

εξαπατήθηκαν από πελάτες τους ή 

ακόμα χειρότερα τις έχουμε ζήσει. Το 

πιο συνηθισμένο παράδειγμα είναι ο 

δημιουργός να αποστείλει μέσω του 

διαδικτύου τη δουλειά και ο πελάτης 

αφού τη παραλάβει να εξαφανιστεί 

δίχως να πληρώσει. Η νέα υπηρεσία 

Fileship στοχεύει στην προστασία του 

επαγγελματία από τέτοια περιστατικά. 

Όπως συμβαίνει με τις υπηρεσίες 

Dropbox και WeTransfer, ο χρήστης 

αρχικά ανεβάζει τις φωτογραφίες 

και λαμβάνει ένα κρυφό link, το 

οποίο το δίνει στον παραλήπτη. Η 

διαφοροποίηση συγκριτικά με τις δύο 

προαναφερθείσες υπηρεσίες βρίσκεται 

στο εξής: ο πελάτης για να κατεβάσει 

τα αρχεία υποχρεούται πρώτα να 

πληρώσει το συμφωνημένο χρηματικό 

αντίτιμο. Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία 

συνεργάζεται με το PayPal. To χρονικό 

όριο του server όπου φυλάσσονται τα 

αρχεία είναι επτά ημέρες. Μέσα σε αυτή 

τη μία εβδομάδα ο πελάτης καλείται να 

πληρώσει και να κατεβάσει τα αρχεία. 

Η προμήθεια της υπηρεσίας επιβαρύνει 

τον παραλήπτη και είναι 5% του 

συνολικού ποσού.
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Platformance 
Συμμετοχή του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Με επίκεντρο την τέχνη της περφόρμανς η καλλιτεχνική πλατφόρμα 

Platformance έρχεται στην Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά. Από τις 9 έως 

τις 17 Απριλίου καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα διδάξουν 

τις βασικές αρχές, τεχνικές και πρακτικές της περφόρμανς σε φοιτητές των 

Σχολών Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης, Αθήνας και Φλώρινας. Δράσεις στο 

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

και το LABattoir θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα της διοργάνωσης. 

Πρόκειται για τους καλλιτέχνες Boris Nieslony, Francesco Kiàis, Manuel Vason, 

Μαρία Σιδέρη, και VestAndPage με τη σύλληψη, την 

οργάνωση και το συντονισμό του προγράμματος να έχει 

ο καλλιτέχνης Αλέξανδρος Πλωμαρίτης. Το Platformance 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ΣτART 

του Ιδρύματος Bosch σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 

Goethe Θεσσαλονίκης και το Γερμανικό Δίκτυο Κοινοτικών 

Πολιτιστικών Κέντρων ενώ υποστηρίζεται από τον Δήμο 

Θεσσαλονίκης, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και 

το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 13 Απριλίου, 20.00 

Περφόρμανς: Boris Nieslony, MA: Version 

Διεύθυνση: Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μονή 

Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 21, Θεσσαλονίκη 

Πέμπτη 14 Απριλίου, 18.00

Διάλεξη: Francesco Kiàis, WE ARE THE NATIVES – 

exercises of citizenshipΔιεύθυνση: Κρατικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης, Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 21, 

Θεσσαλονίκη 

Παρασκευή 15 Απριλίου, 19.00

Περφόρμανς φοιτητών του εργαστηρίου Picture Act του 

Manuel Vason

Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 

Προβλήτα Α, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Σάββατο 16 Απριλίου, 20.00

Περφόρμανς φοιτητών του εργαστηρίου της Μ.Σιδέρη 

Διεύθυνση: LABattoir, 26ης Οκτωβρίου 35, 

Θεσσαλονίκη

Κυριακή 17 Απριλίου, 20.00

Περφόρμανς φοιτητών του εργαστηρίου IN SITU των 

Vest and Page Διεύθυνση: LABattoir, 26ης Οκτωβρίου 

35, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Platformance, http://www.platformance.

eu, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Τηλ. 

2310589141, info@greekstatemuseum.com, www.

greekstatemuseum.com 

Κτήρια σε κίνδυνο στην Ελλάδα 
Διαγωνισμός φωτογραφίας

Υπό τον τίτλο «Κτήρια σε κίνδυνο στην Ελλάδα» ένας διαγωνισμός φωτογραφίας με 

θέμα κτήρια κάθε χρήσης που κτίστηκαν από το 1830 έως το 1970 ξεκινά. Αποτελώντας 

πρωτοβουλία της οργάνωσης Monumenta ο διαγωνισμός έχει σκοπό να αναδείξει τον 

αρχιτεκτονικό πλούτο της χώρας συμβάλλοντας στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος καλούνται να υποβάλουν μέχρι 5 έγχρωμες φωτογραφίες 

ενός κτηρίου από τις οποίες δύο να είναι γενικές, δύο με λεπτομέρειες και μία με ελεύθερο θέμα 

(ασπρόμαυρη, αφαιρετική, νυχτερινή κ.λπ.). Με τρία βραβεία και επτά επαίνους, όλα τα έργα 

του διαγωνισμού θα συμπεριληφθούν σε έκδοση ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν και σε 

φωτογραφική έκθεση. 

Υποβολή: έως 16 Οκτωβρίου • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 10 Νοεμβρίου

Πληροφορίες: Monumenta, Τηλ. 6973308857, info@monumenta.org, www.monumenta.org
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Για παραγγελίες: 210 8541400
info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την 
ιστορία & 
αισθητική της 
φωτογραφίας!

Και τα τρία βιβλία!

€25*
�����

Παιδί και Κόσμος 
Μια έκθεση φωτογραφίας κοντά στους πρόσφυγες

Με στόχο την έμπρακτη στήριξη των προσφύγων, η ομάδα 

δράσης Firefly διοργανώνει την έκθεση φωτογραφίας «Παιδί 

και Κόσμος». Χωρίς να στηρίζεται σε φωτογραφίες προσφύγων 

αλλά αντιθέτως παρουσιάζοντας εικόνες παιδιών απ' όλο τον 

κόσμο, η έκθεση στέλνει ένα μήνυμα ενότητας και αγάπης έτσι 

ώστε να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες. Οι επισκέπτες της έκθεσης 

θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν τα φωτογραφικά έργα με τα 

έσοδα από τις πωλήσεις να διατίθενται εξ ολοκλήρου στη στήριξη 

«Αλληλεγγύης Λέσβου». Παράλληλα στο πλαίσιο της έκθεσης θα 

πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων, με τα αφρικανικά κρουστά 

της ομάδας “Terra Djembe” να ταξιδεύουν τους επισκέπτες στους 

ρυθμούς της Δυτικής Αφρικής αλλά και την Αγνή Στρουμπούλη να 

ζωντανεύει παραμύθια της προφορικής παράδοσης από διάφορα 

μέρη του κόσμου.

Εγκαίνια: Πέμπτη 14 Απριλίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 17 Απριλίου

Διεύθυνση: Bios Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Πέμπτη 14 Απριλίου 19.00 - 

22.30 

Παρασκευή 15 Απριλίου 17.00 - 22.30 

Σάββατο 16 Απριλίου 12.00 - 22.00 

Κυριακή 17 Απριλίου, 12.00 - 21.00 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παρασκευή 15 Απριλίου, 20.00 

Αφρικανικά κρουστά από την ομάδα “Terra Djembe” της Pangea 

world music center

Κυριακή 17 Απριλίου, 13.00 

Παραμύθια της προφορικής παράδοσης από την Αγνή 

Στρουμπούλη

Πληροφορίες: Firefly, https://www.facebook.com/Firefly-

group-649171941887377 

Bios Ρομάντσο, Τηλ. 2167003325, romantso@romantso.gr, 

www.romantso.gr 

Έκθεση «Παιδί και Κόσμος», https://www.facebook.com/

events/962382050465238/ 

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/


������ 38��	
�� 324 •  ��	���� 11 ������	 2016

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

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
Προβολές στα αρχεία 

Με θεματική το έργο τεσσάρων Ελλήνων φωτογράφων που έδρασαν τα τρία πρώτα 

τέταρτα του 20ού αιώνα, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης ξεκινά μια 

σειρά προβολών έτσι ώστε να αναδείξει μέρος των συλλογών και των αρχείων του. Σε 

επιμέλεια του Στέργιου Καραβάτου, προβάλλονται περισσότερα από 400 έργα, πολλά 

από τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε παλαιότερες παραγωγές του ΜΦΘ αλλά και μερικά 

τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ξανά. Οι επισκέπτες του Μουσείου θα έχουν την ευκαιρία 

να δουν φωτογραφίες από τα αρχεία Γιάννη Στυλιανού, Δημήτρη Λέτσιου και Σωκράτη 

Ιορδανίδη αλλά και να γνωρίσουν τη φωτογραφική δουλειά του Λεωνίδα Παπάζογλου, 

μέσα από τη συλλογή του Γιώργου Γκολομπία. Αξίζει να σημειωθεί πως το Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης είχε διοργανώσει τις εκθέσεις «Η Διαυγής Όραση και η 

Ευγενής Αντινομία» το 2002 και «Οδοιπορία στο Φως και τη Σκιά της Ελλάδας» το 2005, 

δυο παρουσιάσεις αφιερωμένες στο έργο του Γιάννη Στυλιανού και του Δημήτρη Λέτσιου 

αντίστοιχα. Επιπλέον με την έκθεση «Φωτογραφικά Πορτραίτα από την Καστοριά και την 

περιοχή της την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα» σε επιμέλεια του Κωστή Αντωνιάδη, 

το 2004, το ΜΦΘ είχε φέρει το κοινό πιο κοντά στο έργο του σπουδαίου φωτογράφου από 

την Καστοριά Λεωνίδα Παπάζογλου. Στις προβολές θα παρουσιαστούν ωστόσο και έργα 

τα οποία δεν είχαν εκτεθεί ξανά στο κοινό, με τη δουλειά του σημαντικού φωτορεπόρτερ 

Σωκράτη Ιορδανίδη να προβάλλεται με υλικό από το αρχείο του ΜΦΘ και του Κρατικού 

Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Η είσοδος στις προβολές είναι ελεύθερη.

Προβολές: Απρίλιος – Μάιος 2016

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 10.00 – 17.00

Παρασκευή 10.00 – 22.00

Σάββατο - Κυριακή 11.00 – 19.00

Δευτέρα κλειστά

Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α’, 1ος όροφος, Λιμάνι 

Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310566716, info.thmp@

culture.gr, www.thmphoto.gr
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Μέρες φωτογραφίας 
στην Πάτρα
11 Μαΐου-12 Ιουνίου 2016

Η Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας 

«Ηδύφως» και ο Δημοτική 

Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός 

του Δήμου Πατρέων διοργανώνουν το 

φεστιβάλ «Μέρες Φωτογραφίας» που 

θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα από 11 

Μαΐου έως 12 Ιουνίου 2016.

Θα λάβουν χώρα τρεις εκθέσεις 

φωτογραφίας:

• Δημοτική Πινακοθήκη: 11 Μαΐου- 

11 Ιουνίου 2016

Έκθεση του Παύλου Κοζαλίδη με τίτλο 

“Αναζητώντας τη χαμένη πατρίδα”, 

από το Φωτογραφικό Αρχείο του 

Μουσείου Μπενάκη

• Παλαιά Δημοτικά Λουτρά: 11 

Μαΐου-4 Ιουνίου 2016 

Έκθεση της ομάδας Photomind με 

τίτλο “Αστυγραφίες” 

• Αγορά Αργύρη: 23 Μαΐου -11 

Ιουνίου 2016 

Έκθεση με τίτλο “ Φως-Σκιά ” από 

τα μέλη της Φωτογραφικής Λέσχης 

Πάτρας “ΗΔΥΦΩΣ”

Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν και 

παρουσιάσεις γνωστών Ελλήνων 

φωτογράφων (Ζήσης Καρδιανός, Μάνος 

Λυκάκης, Βιργινία Φιλιππούση, Γιώργος 

Τατάκης και Μιχάλης Παππάς) και 

φυσικά ο Φωτομαραθώνιος Πάτρας που 

για πρώτη φορά σε πιλοτική κλίμακα θα 

πραγματοποιηθεί και με φιλμ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 

να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες: 

www.idifos.gr, www.

patrasphotomarathon.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/
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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