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Θα ήθελα πάρα πολύ να υποστηρίξω με
λογικά επιχειρήματα ότι το επάγγελμα
του μέλλοντος θα είναι η φωτογραφία
και όλα τα συναφή με αυτήν επαγγέλματα αλλά φευ δεν θα είναι.

Δ

ιάβαζα τις προάλλες σε έγκυρο
επιστημονικό περιοδικό τι
προβλέπουν σοβαρές μελέτες για την
εξέλιξη και τις προοπτικές των διαφόρων
επαγγελμάτων τόσο στο κοντινό όσο και
στο -σχετικά- κοντινό μέλλον.
Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις όχι
μόνον τα παιδιά μας αλλά και εμείς οι ίδιοι
θα ζήσουμε τις κοσμογονικές ανατροπές
που θα προκαλέσει η ραγδαία εξέλιξη
της τεχνολογίας, της ρομποτικής και
φυσικά το internet. Το θέμα είναι πολύ
σοβαρό και θεωρώ ότι πρέπει το ταχύτερο
δυνατόν να ξεκινήσει από την υπεύθυνη
Ελληνική Πολιτεία (υπάρχει;) καμπάνια
επαγγελματικού προσανατολισμού
και παράλληλα ριζικής αναμόρφωσης
της παρεχόμενης παιδείας ειδικά στην
Tριτοβάθμια εκπαίδευση με μία εκ
θεμελίων αλλαγή όλων μα όλων των
διδακτικών αντικειμένων και συνακόλουθα
των προγραμμάτων σπουδών.
Για να ξανάρθω στα αρχικά και στην
επιχειρηματολογία για τα περιζήτητα
επαγγέλματα του μέλλοντος ιδού το
βασικό επιχείρημα στο οποίο στηρίζεται
όλη η συλλογιστική. Όλοι μας -ή σχεδόν
όλοι- αφήνουμε τα ίχνη μας στο διαδίκτυο.
Οι αναζητήσεις μας μέσω Google, τα
sites που επισκεπτόμαστε, τα άρθρα
που διαβάζουμε και εν γένει όλες μα
όλες οι εκδηλώσεις ενδιαφερόντων μας
καταγράφονται. Το ίδιο και οι συναλλαγές
μας μέσω των τραπεζικών καρτών. Και
ότι καταγράφεται μπορεί να αναλυθεί, να
αξιολογηθεί και να αποτελέσει μία τεράστια
πηγή πληροφοριών από την οποία
μπορεί να προκύψουν εξ ίσου τεράστια
oφέλη. Όπως οικονομίες κλίμακος για τις
επιχειρήσεις και εν γένει για την αγορά – με
άμεσο αντίκτυπο στις τιμές των προϊόντωνκαθορισμός κυβερνητικών πλάνων και
χίλιες δυο ακόμη πρακτικές εφαρμογές για

Επιστήμων δεδομένων
Το επάγγελμα του μέλλοντος
Όσοι λοιπόν σπουδάζουν στατιστική, μαθηματικά & πληροφορική σε συνδυασμό με
κοινωνιολογία και ψυχολογία θα είναι σε θέση να παρέχουν σημαντικές συμβουλές για τη
συμπεριφορά και τις συνήθειες των καταναλωτών που θα βασίζονται στην τεκμηριωμένη
ανάλυση δεδομένων όπου και όπως αυτά θα αποτυπώνονται.
Αυτή η πολλά υποσχόμενη ενασχόληση ονομάζεται ανάλυση δεδομένων και οι
επιστήμονες που θα την ασκούν αναλυτές δεδομένων. Ο ακριβής αγγλικός όρος τους
ονομάζει “Data scientists’’ δηλ. επιστήμονες δεδομένων. Τώρα αν μερικοί από σας θέλετε
να τους αποκαλέσετε επιστήμονες... ρουφιάνους (!!!) όπως το διάβασα κάπου, μπορείτε να
το κάνετε. Σε τίποτα δεν θα αλλάξει η πραγματικότητα!
Καλή ξεκούραση, καλή Ανάσταση, Χρόνια Πολλά!
Μαζί ξανά την Δευτέρα 9 Μαΐου.
Τ.ΤΖΙΜΑΣ

το καλό αλλά πιθανότατα και για το κακό
της ανθρωπότητας...
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Kυκλοφoρεί στα περίπτερα
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Photoshop

Δείτε τις πιό άστοχες δημιουργίες...

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 Π.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E: Τάκης Τζίμας, "#$ %#&: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
'(#: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Γωγώ Παπαϊωάννου

www.photo.gr

)*+(: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò 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.
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Γιάννης Μπεχράκης

Βραβεία Πούλιτζερ 2016
Ανάμεσα στους νικητές ο Γιάννης Μπεχράκης,
Αλέξανδρος Αβραμίδης και ο Άλκης
Κωνσταντινίδης

Πληροφορίες: Βραβεία Πούλιτζερ,
http://www.pulitzer.org
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Αλέξανδρος Αβραμίδης

ποτελώντας τη κορυφαία διάκριση για δημοσιογράφους
και φωτορεπόρτερ τα Βραβεία Πούλιτζερ ανακοίνωσαν
τα ονόματα των φετινών νικητών. Ανάμεσα στους
βραβευθέντες είναι και οι Έλληνες φωτογράφοι Γιάννης
Μπεχράκης, Άλκης Κωνσταντινίδης και Αλέξανδρος
Αβραμίδης μέλη της φωτογραφικής ομάδας του πρακτορείου
Reuters. Συμμετέχοντας στη φωτογραφική κατηγορία της
«έκτακτης επικαιρότητας», η φωτογραφική ομάδα του
Reuters μοιράζεται φέτος το βραβείο με τους φωτογράφους
Mauricio Lima, Sergey Ponomarev, Tyler Hicks και Daniel
Etter της New York Times για την κάλυψη της προσφυγικής
κρίσης. Ο Γιάννης Μπεχράκης επικεφαλής της ομάδας του
Reuters στην Ελλάδα και την Κύπρο δήλωσε περήφανος
για την ομάδα του. Υπενθυμίζεται πως ο κορυφαίος
φωτορεπόρτερ ανακηρύχθηκε φέτος και φωτογράφος της
χρονιάς από το Reuters και από την Guardian.

Άλκης Κωνσταντινίδης

Α
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Mε τη Sony στο Λονδίνο

© Asghar Khamseh, Ιράν, Φωτογράφος της Χρονιάς, 2016
Sony World Photography Awards

Sony World Photography Awards 2016
Ανταπόκριση από το Λονδίνο όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή απονομής των βραβείων
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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SWPA
Οι φετινές διακρίσεις και τα σημαντικά βραβεία
Ο Ιρανός φωτογράφος Asghar Khamseh είναι ο αποδέκτης του
φετινού Mεγάλου Βραβείου L’Iris d’Or, μαζί με τον τίτλο Φωτογράφος
τη Χρονιάς και το χρηματικό έπαθλο των 25.000 δολ. Το project
ονομάζεται Fire of Hatred και αποτελείται από στουντιακά πορτραίτα
θυμάτων επιθέσεων με οξύ. Τα περισσότερα από τα θύματα δέχτηκαν
επίθεση από γνωστό άτομο -από κάποιον άνδρα που απέρριψαν ή
κάποιον παλιό τους φίλο- και οι επιθέσεις αυτές αποσκοπούν στο να
τις στιγματίσουν και τις αποκλείσουν από τον κοινωνικό ιστό.

Η

απεικόνιση των γυναικών αυτών, χωρίς διάθεση θυματοποίησης
και η γνωστοποίηση ενός φρικιαστικού εγκλήματος που παραμένει
ατιμώρητο, έναντι ανυπεράσπιστων γυναικών, στη σύγχρονη κοινωνία
του Ιράν ήταν οι παράγοντες που ώθησαν τη κριτική επιτροπή στο να
απονείμει τη μεγαλύτερη διάκριση στον Asghar Khamseh.
Φέτος ο διαγωνισμός βρίσκεται στην ένατη χρονιά και έσπασε και πάλι
ρεκόρ των συμμετοχών οι οποίες άγγιξαν τις 230.103! Σύμφωνα με
τα στατιστικά που παρουσίασε ο Scott Gray, CEO του Παγκόσμιου
Οργανισμού Φωτογραφίας, ο διαγωνισμός μεγάλωσε κατά 1/3 από
πέρυσι. Ο ίδιος τόνισε τη σπουδαιότητα των βραβείων, καθώς μέσα από
τη συνεργασία με τη Sony, ο Οργανισμός καταφέρνει να προσεγγίσει
χιλιάδες φωτογράφους, να τους βοηθήσει να εξελιχθούν και να
προβάλουν το έργο τους. Στο πλαίσιο αυτό θεσπίστηκαν και τα Εθνικά
Βραβεία, που γίνονται με την υποστήριξη των τοπικών γραφείων της
Sony. Φέτος δόθηκαν 60 τοπικά βραβεία. Ανάμεσα στις χώρες που
συμμετέχουν είναι και η Ελλάδα. Οι νικήτριες φωτογραφίες, αλλά και
όσες έφτασαν μέχρι τον τελικό, εκτίθενται στο Somerset House, στο
Λονδίνο έως και 8 Μαΐου.
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Το εντυπωσιακό Somerset House όπου οι φωτογραφίες των
νικητών θα εκτίθενται μέχρι τις 8 Μαΐου.
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© Άγγελος Τζωρτζίνης, Ελλάδα, Επικαιρότητα, 2016, SWPA/ AFP

Σημαντική διάκριση στον Άγγελο Τζωρτζίνη
Νικητής στην επαγγελματική κατηγορία «Επικαιρότητα»
Για πρώτη στα βραβεία Sony World Photography Awards απονέμεται σε
Έλληνα φωτογράφο ο τίτλος του νικητή σε μία από τις επαγγελματικές
κατηγορίες.

Ο

Άγγελος Τζωρτζίνης, βραβευμένoς και ως ο φωτορεπόρτερ της χρονιάς από
το αμερικανικό TIME, αναδείχθηκε νικητής της κατηγορίας «Επικαιρότητα».
Καλύπτει τα τελευταία πέντε χρόνια συστηματικά το αποτέλεσμα της προσφυγικής
κρίσης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες από τη Μέση Ανατολή
που διασχίζουν το Αιγαίο για να βρεθούν στα ελληνικά νησιά. Ομολογουμένως
οι φωτογραφίες του Τζωρτζίνη στην έκθεση του Somerset House, του τεράστιου
νεοκλασικού κτηρίου που βρίσκεται στην καρδιά του Λονδίνου και φιλοξενεί
τα τελευταία χρόνια την έκθεση των νικητών και των φιναλίστ των Sony World
Photography Awards, συγκέντρωσαν τα βλέμματα και αποτελούσαν το πιο
συχνό θέμα συζήτησης ανάμεσα στις δημοσιογραφικές αποστολές τόσο για
την καλλιτεχνική τους αρτιότητα όσο και για τη δυνατότητα του φωτογράφου
να απαθανατίζει ένα τόσο σκληρό θέμα με ευαισθησία και σεβασμό προς τους
εικονιζόμενους οι οποίοι με κίνδυνο τη ζωή τους εγκαταλείπουν την πατρίδα τους
και διασχίζουν τη Μεσόγειο αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον.
Ο θαυμασμός και η εκτίμηση προς τον φωτογράφο ήταν έκδηλος όταν
η κατάμεστη αίθουσα του Hilton, όπου και έγινε η απονομή, τον χειροκροτούσε
καθώς ανέβαινε να παραλάβει το βραβείο του. Ο Άγγελος Τζωρτζίνης δήλωσε
κατά τη διάρκεια της απονομής: «Είναι τιμή μου να είμαι ο νικητής της κατηγορίας
μου καθώς αυτό το βραβείο μου δίνει την ενέργεια που χρειάζεται για να
συνεχίσω το έργο μου. Από την άλλη, πρέπει να κρατήσουμε όλοι ένα ταπεινό
προφίλ αυτές τις δύσκολες ημέρες για τους πρόσφυγες. Ελπίζω ειλικρινά ότι τα
επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα για όλους αυτούς τους ανθρώπους...»
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Ο Άγγελος Τζωρτζίνης παραλαμβάνει το βραβείο
του στην ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο
Hilton Park Lane. Φωτ.: Igor Rosina
Μιλήσαμε μαζί στην
έκθεση στο Somerset
House όπου τα έργα
του Α.Τζωρτζίνη, ήταν
τοποθετημένα σε
περίοπτη θέση. “Όλες
αυτές οι φωτογραφίες
είναι τραβηγμένες
στη Λέσβο και στην
Κω, στα δύο σημεία
που έχουν δεχτεί τη
μεγαλύτερη εισροή
προσφύγων. Το project
δεν τελειώνει εδώ,
συνεχίζεται. Έχω δεχτεί
επιχορήγηση από το
Magnum Foundation
και θα μπορέσω να
φωτογραφίσω αυτό
που πραγματικά με
ενδιαφέρει.”
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Φωτογραφίσαμε τη «Βασίλισσα» με τον νέο τηλεφακό της σειράς G Master!

Σε ένα διάλειμμα από την έκθεση η δημοσιογραφική αποστολή είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει για πρώτη φορά τα νέα προϊόντα της Sony όπως
την RX10 III και τους φακούς FE 70-300mm f/4.5-5.6 G OSS και τον FE 50mm f/1.8. Η παραμονή μας στο Λονδίνο συνέπεσε με τα ενενηκοστά
γενέθλια της Βασίλισσας (21 Απριλίου) και τον εορτασμό της γέννησης και του θανάτου του William Shakespeare (24 Απριλίου) και έτσι η
διοργάνωση σκέφτηκε ότι θα αποτελούσαν τα ιδανικά φωτογραφικά θέματα.
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RongRong & Inri
Τιμήθηκαν για το έργο τους

Κ

άθε χρόνο τα Sony World Photography Awards τιμούν έναν φωτογράφο για τη συνολική προσφορά του στη φωτογραφία. Φέτος
για πρώτη φορά τιμήθηκε ένα ζευγάρι καλλιτεχνών, ο Κινέζος RongRong και η Γιαπωνέζα Inri, όχι μόνο για το φωτογραφικό
τους έργο αλλά και τη συνολική προσφορά τους στη φωτογραφική σκηνή της Κίνας. Οι δύο καλλιτέχνες γνωρίστηκαν το 1999,
και γρήγορα, αν και δεν μιλούσαν κοινή γλώσσα, έγιναν ζευγάρι. Μέσω της φωτογραφίας βρήκαν ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας
και έκτοτε δημιουργούν μαζί. Το κοινό τους έργο ήταν περισσότερο προσωπικό και προσβάσιμο στο κοινό καθώς εξερευνούσε τις
βασικές πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίες. Τα παλιότερα τους έργα, όπως οι σειρές Mt. Fuji, Liutlitun και Tsumari Story, τα οποία έγιναν
δεκτά με θέρμη από τους κριτικούς, εξερευνούν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Τα νεότερα τους έργα εξερευνούν την αξία και
την ομορφιά των αλλαγών και των νέων ξεκινημάτων στην κοινή τους ζωή. Το ζευγάρι το 2007 ίδρυσε το φωτογραφικό κέντρο Three
Shadows στο Πεκίνο (σε ένα κτήριο σχεδιασμένο από τον εικαστικό Al Weiwei). Το Three Shadows είναι το πρώτο μη-κερδοσκοπικό
κέντρο που ασχολείται με τη φωτογραφία και το video και ανήκει σε ιδιώτες (και όχι στην κυβέρνηση). Όπως τόνισε ο RongRong στη
συνέντευξη τύπου η Κίνα δεν έχει δικό της φωτογραφικό Μουσείο ενώ είναι πολύ δύσκολο για τους καλλιτέχνες φωτογράφους να
σπουδάσουν, να εκθέσουν το έργο τους και να έρθουν σε επαφή με τους συναδέλφους τους.
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© Τάσος Ανέστης, Νικητής Ελλάδας, Εθνικό Βραβείο, 2016, SWPA

Τάσος Ανέστης
Ο Έλληνας
Φωτογράφος
της χρονιάς

Σ

το Λονδίνο συναντήσαμε
και τον Τάσο Ανέστη,
τον Έλληνα φωτογράφο της
χρονιάς, ο οποίος παρέλαβε
το βραβείο του στην επίσημη
τελετή που έγινε για τους
τοπικούς νικητές. Μας είπε
για τη νικήτρια φωτογραφία
του: “Η φωτογραφία
είναι τραβηγμένη σε
πολυφωτογραφημένο μέρος
της Ισλανδίας. Χρειάστηκαν
περίπου τέσσερις ώρες για να
κάνω αυτή τη λήψη γιατί είχε
ξεσπάσει δυνατή καταιγίδα.
Τράβηξα πολλά καρέ που
καταστράφηκαν από τη βροχή
και τον άνεμο. Πολύ αργότερα,
όταν έλεγξα τις φωτογραφίες
στον υπολογιστή είδα ότι είχαν
“σωθεί” κάποια καρέ...”.

www.worldphoto.org
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TransBrazil
Πρώτη θέση στην κατηγορία «Καμπάνια»

© Jetmir Idrizi, Κόσοβο,
Νικητής «Καμπάνια», 2016,
SWPA

Έ

να από τα project που ξεχώρισαν, ανάμεσα στους φετινούς νικητές ήταν αυτό του Jetmir Idrizi από το Κόσοβο, που κατέκτησε την
πρώτη θέση στην κατηγορία Καμπάνια (κατηγορία που ανήκει στον τομέα του ντοκυμαντέρ). Ο φωτογράφος μετακόμισε το 2015
στη Βραζιλία και ξεκίνησε ένα project- που φιλοδοξεί να είναι μακροχρόνιο- σχετικά με το φύλο και την έμφυλη ταυτότητα με το όνομα
TransBrazil. H πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Sue Stewart τόνισε πως ο λόγος της επιλογής, πέρα από το ότι ρίχνει φως σε ένα θέματαμπού, ήταν οι δυναμικές συνθέσεις και τα έντονα συναισθήματα που καταφέρνει να μεταφέρει ο φωτογράφος. Μιλήσαμε μαζί με τον
φωτογράφο για το project του: “Προερχόμενος από το Κόσοβο όπου τα δικαιώματα της LGBT κοινότητας καταπατούνται διαρκώς, μιας
και πρόκειται για μουσουλμανική χώρα, δεν ήξερα πολλά πράγματα για το θέμα. Επιφανειακά στη Βραζιλία τα πράγματα φαίνονται να
είναι καλύτερα αλλά όταν εκβαθύνεις στο θέμα βλέπεις ότι και εδώ τα δικαιώματά τους είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Οι περισσότεροι φόνοι
τρανσέξουαλ γίνονται ετησίως στη χώρα αυτή.”
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© Sam Delaware, ΗΠΑ, νικητής, Διαγωνισμός Νέων, 2016, SWPA

Sam Delaware
Νέος φωτογράφος της χρονιάς

Ο

18χρονος Sam Delaware ήταν ο νικητής του τίτλου του
Νέου Φωτογράφου της χρονιάς. Ο νεαρός φωτογράφος,
ο οποίος σπουδάζει φωτογραφία, μας μίλησε για την εικόνα
που του χάρισε τον τίτλο. “Πλέον σπουδάζω στην άλλη άκρη
τη χώρας και μου λείπει η οικογένεια, ειδικά η αδελφή μου.
Ήξερα ότι ήθελα να την φωτογραφίσω αλλά η λήψη αυτή δεν
ήταν προσχεδιασμένη. Προέκυψε σχεδόν τυχαία. Το φως ήταν
ιδανικό, όπως και τα μαλλιά της. Η λήψη έγινε στο δωμάτιο
μου ενώ στεκόταν δίπλα στο παράθυρο. Προσπάθησα να
απεικονίσω με απλό τρόπο τη νοσταλγία μου και το πως νιώθω
για αυτήν...”



 325 • M.   25 



2016

Από αριστερά: Sam Delaware & Κωνσταντίνα Γκιτάκου

 16

ON LINE    O IMAGING - E   

K-1: Full Frame by PENTAX
   

   87    ,  

                 .
        
    Full Frame CMOS 36.4 MP    204.800 ISO,
     !    33 
(25 cross-type)        !
    5      5 stop.
"      LCD #$   %$  $!    $ # 
 !$            $  K-1 
    $%  300.000 $ # . &  $$ 

36.4MP CMOS Sensor, ISO 204.800
' %  & ! 
!  5  
Wi-Fi, GPS & $   Astrotracer
LED     %
+ $   SD
/   Pixel Shift

     GPS   $   Astrotracer   % 
    $ #       .





  : RICOH IMAGING GREECE - CYPRUS ·  2 · 164 52
2 

: 211 800 8680 · sales@ricoh-imaging.gr · www.ricoh-imaging.gr

Pentax_1.indd

 31 2 5 • M .      2 5 



2016

24/2/2016 5:26:27 μμ

 17

ON LINE    O IMAGING - E   

$;';7$ & >;$$ &?7

Παράλυτη η Ευρώπη
Από Βρετανία και Ισπανία έως την Ελλάδα
Η Ευρώπη βρίσκεται σε φάση πολιτικής αδράνειας το τελευταίο διάστημα, με
συνέπεια τα προβλήματα που την ταλαιπωρούν να οξύνονται καθημερινά και να
δημιουργούν νέες τάσεις αποσταθεροποίησης του συνολικού οικοδομήματος στην
κρίσιμη αυτή περίοδο.

Η

εικόνα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική και το συμπέρασμα συνάγεται αβίαστα,
εάν παρακολουθήσει κανείς το φάσμα των εξελίξεων όλων, από τη μία άκρη της
Ευρώπης έως την άλλη, από τη Βρετανία για παράδειγμα ή την Ισπανία, έως την Ιταλία και
φυσικά την Ελλάδα.
1. Στη Βρετανία, στην προκειμένη περίπτωση, η καυτή υπόθεση ενός Brexit -δύο μήνες
πριν από το καθοριστικό δημοψήφισμα για την παραμονή ή την έξοδο των Βρετανών από
την Ευρωπαϊκή Ενωση- παραμένει απολύτως ανοικτό. Αυτό καταδεικνύουν οι συνεχείς
σφυγμομετρήσεις της βρετανικής κοινής γνώμης, προμηνύοντας μεγάλες αβεβαιότητες για
το μέλλον. Στην περίπτωση εξόδου της Βρετανίας από την Ε.Ε., τα πράγματα στην Ευρώπη
αλλάζουν άρδην από πλευράς ισορροπίας δυνάμεων, τόσο εντός του ευρωπαϊκού
οικοδομήματος, αλλά και όσον αφορά τη δύναμη της εξωτερικής πολιτικής και την
επιρροή της Ευρώπης στη διεθνή σκακιέρα.
2. Η πολιτική ρευστότητα που κυριαρχεί στην Ισπανία σήμερα, αποτελεί ένα άλλο αγκάθι
προβληματισμού γύρω από τον βηματισμό και τη δυναμική της Ευρώπης κατά την
προσεχή περίοδο, μία ακόμη εστία αβεβαιότητας. Η Ισπανία παραμένει επί της ουσίας
ακυβέρνητη, πάνω από τέσσερις μήνες πλέον και όπως όλα δείχνουν τις τελευταίες
ημέρες, οι Ισπανοί θα οδηγηθούν αναπόφευκτα και σε άλλες βουλευτικές εκλογές, αφού
οι «Ποδέμος» δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους Σοσιαλιστές για τον σχηματισμό
κυβέρνησης. Νέα συνεπώς παράταση επί των ισπανικών εξελίξεων, με άγνωστο φυσικά
αποτέλεσμα στην κυβερνητική σταθερότητα της χώρας για το άμεσο μέλλον.
3. Στη Γαλλία, από την άλλη πλευρά, η οποία αποτελεί κομμάτι του βασικού κορμού
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και τον δεύτερο υποτίθεται ισχυρό εταίρο, το κυβερνών
κόμμα και ο πρόεδρος Ολάντ εμφανίζουν σημάδια πολιτικής παραλυσίας. Δεν προάγουν
καμία ουσιαστικά μεγάλη απόφαση για την οικονομία, δείχνουν περισσότερο αδύναμοι
και ανίσχυροι να χαράξουν μία πορεία. Χαρακτηριστικό γεγονός του κλίματος που
επικρατεί είναι και η αναγγελία δημιουργίας νέου πολιτικού κόμματος από τον νεαρό
υπουργό Οικονομίας, Εμανουέλ Μακρόν, προφανώς για να προετοιμάσει το ενδεχόμενο
καθόδου του στις προεδρικές εκλογές του επόμενου χρόνου.
4. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση του Σοσιαλδημοκράτη Ρέντσι φαίνεται σαν να έχει κουράσει
τους Ιταλούς, οι οποίοι ξαναδείχνουν ότι εισέρχονται σε κλίμα αμφισβήτησης και
αποτυπώνουν τη δυσαρέσκειά τους αυτή στα γκάλοπ, δίνοντας την πρόθεση προτίμησης
στο κόμμα του Πέπε Γκρίλο. Ο Ρέντσι δεν μπορεί να πάρει τώρα εύκολα αποφάσεις, έχει
πρόβλημα στο εσωτερικό, αλλά βρίσκεται και σε φάση αποστάσεων από τη Γερμανίδα
καγκελάριο Μέρκελ, με δεδομένη τη διαφωνία τους πάνω στο προσφυγικό ζήτημα και
τη χρηματοδότησή του. Αυτή την ώρα δείχνει χωρίς την υποστήριξη που απολάμβανε
άλλοτε.
5. Στην Ελλάδα τα πράγματα φαίνεται να εξαντλούνται στις συνεχείς διαβουλεύσεις περί
των μέτρων ανάταξης της οικονομίας, εν μέσω μιας ακραία παρατεταμένης αβεβαιότητας
και αγωνίας στην ελληνική αγορά (η οποία έχει διαλυθεί) και στην ελληνική κοινωνία
επίσης, η οποία περνάει συνεχώς και δυσκολότερα. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με την
Ελλάδα!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΟΦΩΛΟΣ
*Αναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της ΚΥΡΙΑΚΉΣ της 24ης Απριλίου
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Athens Photo
Festival
Πρόγραμμα Εθελοντισμού
και Πρακτικής Άσκησης

Μ

ε αφορμή τη φετινή του
διοργάνωση το Athens
Photo Festival αναζητά άτομα για
εθελοντική εργασία, καθώς και ένα
περιορισμένο αριθμό σπουδαστών
για πρακτική άσκηση. Με τους
βασικούς τομείς του φεστιβάλ
να αποτελούν η οργάνωση
εκδηλώσεων, το στήσιμο και
η λειτουργία εκθέσεων, η
επικοινωνία (γραφείο τύπου,
social media), η γραμματειακή
υποστήριξη, η διαχείριση
ιστοσελίδων, η καταλογογράφηση
φωτογραφικών βιβλίων,
η φωτογραφική και
οπτικοακουστική κάλυψη και
οι γραφιστικές εφαρμογές, όσοι
θα ήθελαν να συμμετάσχουν
καλούνται να συμπληρώσουν την
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
που βρίσκεται στην ιστοσελίδα
του Athens Photo Festival. Η
εθελοντική εργασία σε τομείς
του φεστιβάλ θα διαρκεί από
ένα έως τρεις μήνες με τη
δυνατότητα επιλογής πλήρους
ή μερικής απασχόλησης ενώ
η πρακτική άσκηση θα έχει
διάρκεια από δύο έως έξι μήνες
αντίστοιχα. Οι συμμετέχοντες θα
λάβουν βεβαίωση συμμετοχής
και συστατική επιστολή αφού
ολοκληρωθεί η απασχόλησή
τους.

Πληροφορίες: Ελληνικό Κέντρο
Φωτογραφιάς, Τηλ. 2109211750,
contact@hcp.gr, Athens Photo
Festival, www.photofestival.gr

Επόμενο,
μονοθεματικό τεύχος No 10:

‘‘Φωτισμοί
& Φωτογραφία’’
Κυκλοφορεί
9 Ιουνίου
ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ!
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PWS Convantion

1η θέση Μόδα Johnson Wee

PWS Convention
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού

Τ

ο έκτο ετήσιο συνέδριο του PhotoWedding Stories πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα στις 7-11 Απριλίου με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση των επαγγελματιών
φωτογράφων γάμου. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποίησαν
επιμορφωτικά σεμινάρια και workshop οι Yervant, David Bastianoni, Johnson Wee,
Jordan Boutzelioglou, Αλέξανδρος Τσιτουρίδης και Χαράλαμπος Σγουραμάλης.
Επίσης την πρώτη ημέρα του συνεδρίου οι κριτές αποφάσισαν τους νικητές του
διαγωνισμού φωτογραφίας και άλμπουμ που έτρεχε τους προηγούμενους μήνες από
το PWS. Σας παρουσιάζουμε μερικές από τις φωτογραφίες που διακρίθηκαν.
1η θέση Φωτορεπορτάζ Δημήτρης Τσινιάς
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PWS Convantion

1η θέση Ανοικτή κατηγορία Βασίλης Λουκάτος

1η θέση Aσπρόμαυρο Κοσμάς κουμιανός
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PWS Convantion

1η θέση Παιδιά
Pasqualle Minniti

1η θέση Φωτογραφία αρραβώνα
Γιώργος Κοσσιέρης
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Condition
One VR ‘‘Bison’’
Camera rig για wildlife λήψεις

Τ

ο 360° 3D camera rig Condition
One VR ‘Bison' προορίζεται
για wildlife κινηματογραφιστές. Η
κατασκευή από αλουμίνιο το καθιστά
εξαιρετικά ανθεκτικό και σύμφωνα
με την εταιρία έχει σχεδιαστεί ειδικά
ώστε να αντέχει ακόμη και ...επιθέσεις
μεγαλόσωμων άγριων ζώων, όπως
αρκούδες και τίγρεις. Διαθέτει 16
κάμερες, εγγράφοντας video 5.4K
360° σε στερεοσκοπικό 3D (48fps).
Φυσικά υποστηρίζει ασύρματο
έλεγχο (περίπου 800m) μέσω tablet/
smartphone. Συνοδεύεται από τρίποδο
με ανθρακονήματα. Τα χαρακτηριστικά
του μπορεί να προσελκύουν το
ενδιαφέρον των κινηματογραφιστών,
αλλά το Bison δεν θα κυκλοφορήσει
στην αγορά καθώς προορίζεται
για παραγωγές του National
Geographic και αντίστοιχων εταιριών.
Πληροφοριακό υλικό μπορείτε να
βρείτε εδώ: conditionone.com

Miggo Pictar Grip
Xειριστήρια τύπου DSLR στο iPhone μέσω…υπερήχων

Σ

την αγορά υπάρχει ευρεία γκάμα προϊόντων που υπόσχονται να προσδώσουν στα
smartphone προχωρημένες δυνατότητες που συναντάμε σε DSLR και mirrorless μηχανές,
όπως για παράδειγμα πρόσθετοι φακοί, grip, εξωτερικές φωτογραφικές μηχανές (βλέπε
Sony DSC-QX10/100). Το Miggo Pictar ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, αλλά η καινοτομία
του βρίσκεται στο τρόπο επικοινωνίας με το iPhone, καθώς χρησιμοποιεί υπερήχους.
Κάθε πλήκτρο/ροδέλα στέλνει έναν ήχο διαφορετικής συχνότητας που αντιλαμβάνεται
το μικρόφωνο της φορητής συσκευής. Με αυτόν τον τρόπο δεν επηρεάζεται η αυτονομία
της μπαταρίας, όπως συμβαίνει με ασύρματους τύπους συνδέσεις π.χ. Βluetooth. Το
εν λόγω project αναζητά χρηματοδότηση μέσω της πλατφόρμας Kickstarter και ήδη
έχει συγκεντρώσει 63,960$ (ο στόχος είναι 100.000$). Το grip προσθέτει πλήκτρο
απελευθέρωσης κλείστρου (δηλαδή hard button), ροδέλα zoom/αντιστάθμισης έκθεσης και
μια ακόμα ροδέλα για την επιθυμητή λειτουργία που θα ορίσει ο χρήστης. Επίσης, διαθέτει
coldshoe και universal υποδοχή τριπόδου. Υποστηρίζει το iPhone 4 και όλα τα νεότερα
μοντέλα (εκτός των 6 Plus and 6s Plus λόγω μεγέθους). Για τους ενδιαφερόμενους:

https://www.kickstarter.com/projects/mymiggo/pictar-probably-the-best-iphonecamera-grip-ever-b
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Nikon
Καθυστερήσεις για τη σειρά DL

Κ

αθυστερήσεις θα υπάρξουν στην
παραγωγή των νέων compact σειράς
DL της Nikon, των Coolpix A300/A900,
B500/B700, αλλά και για τη KeyMission
360. ΄Ένα μέρος των προμηθευτών της
Νikon από την περιοχή Kumamoto
αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω των
πρόσφατων σεισμών, με αναπόφευκτες
επιπτώσεις στην παραγωγή. Η Sony
αποτελεί έναν από τους προμηθευτές και
η μονάδα παραγωγής αισθητήρων της
να παραμένει προς το παρόν κλειστή.
Παρομοίως και η Fujifilm, όσον αφορά
στο εργοστάσιο κατασκευής εξαρτημάτων
για οθόνες LCD. Σύμφωνα με τη Nikon, οι
Coolpix A300 και B500 θα είναι διαθέσιμες
έως το Μάιο, ενώ οι Coolpix A900, B700,
τον Ιούνιο. Και οι τέσσερις αναμενόταν
να κυκλοφορήσουν τον Απρίλιο. Για τις
DL18-50, DL24-85, DL24-500 που ήταν
προγραμματισμένο να κυκλοφορήσουν
τον Ιούνιο, δεν έχει οριστεί νέα ημερομηνία.

Huawei P9
Leica-branded dual camera κατασκευασμένη από κινέζικη εταιρία

Η

συνεργασία της Leica με την Huawei και το αποτέλεσμα της, η dual camera
του P9, μoνοπώλησε το ενδιαφέρον τις τελευταίες εβδομάδες. Την ημέρα
της παρουσίασης, δεν γνωστοποιήθηκε ο κατασκευαστής της φωτογραφικής
μηχανής, παρά μόνο επισημοποιήθηκε η πολυσυζητημένη σχέση της με τη Leica.

Τέλος, τη μεγαλύτερη καθυστέρηση θα
γνωρίσει η actioncam KeyMission 360,
καθώς θα είναι διαθέσιμη τον Οκτώβριο του
2016, αντί για άνοιξη.

Η γερμανική εταιρία ανέλαβε τη σχεδίαση των φακών, δίχως όμως να συμμετάσχει
στην παραγωγή. Τώρα η Huawei δίνει στη δημοσιότητα το όνομα του κατασκευαστή
που εξουσιοδότησε η Leica. Πρόκειται για τη κινέζικη εταιρία Sunny Optical. Να
θυμίσουμε πως η κύρια μονάδα του φωτογραφικού υποσυστήματος του P9/P9 Plus
είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα 12MP και φακό 27mm με διάφραγμα f/2.2. Η δεύτερη
προσφέρει και αυτή ανάλυση 12MP, αλλά κάνει λήψη μόνον α/μ. Με τη σχεδίαση
αυτή ο αισθητήρας μπορεί να προσλάβει 200% περισσότερο φως συγκριτικά με τον
αισθητήρα RGB, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.
Eίναι πρώτη φορά που η Leica προχωρά σε μια τέτοιου είδους κίνηση. Αυτό που
περιμένουν να δουν με μεγάλο ενδιαφέρον οι φίλοι του mobile photography είναι αν
πρόκειται για μια κίνηση που στοχεύει πιο πολύ στο marketing εκμεταλλευόμενη την
ακτνοβολία του brandname Leica ή για πιο σοβαρή και μακροπρόθεσμη συνεργασία.

Edelkrone StandPlus
Πρωτότυπη, εναλλακτική λύση στήριξης

Η

Edelkrone κατασκευάζει προϊόντα που υπόσχονται να διευκολύνουν
κινηματογραφιστές και φωτογράφους, μέσω διάφορων καινοτομιών.
Αυτή τη φορά παρουσίασε ένα υβρίδιο τριπόδου το οποίο υπόσχεται να
διευκολύνει την οριοθέτηση του κάδρου μας μέσω ενός ειδικού βραχίονα.
Αυτό που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης είναι να ξεδιπλώσει τον βραχίονα
και να τον αφήσει στο επιθυμητό ύψος-κλίση, εκείνο θα κλειδώσει αυτόματα
τη μηχανή στη συγκεκριμένη θέση. Δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία
κυκλοφορίας, αλλά η επίδειξη χρήσης του στο παρακάτω video έχει
γνωρίσει θετική ανταπόκριση: https://www.youtube.com/watch?time_

continue=30&v=Ye10INfjiHQ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν
εγγραφή στο site της εταιρίας (edelkrone.com) για να ενημερωθούν μόλις γίνει
διαθέσιμο.


 325 • M.   25 



2016

 26

ON LINE    O IMAGING - E   

ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

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

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

1 ΤΕΥΧΟΣ

2 ΤΕΥΧH

3 ΤΕΥΧH

4 ΤΕΥΧH

5 ΤΕΥΧH

6 ΤΕΥΧH

7 ΤΕΥΧH

8 ΤΕΥΧH

6,9 12 17 22 27,5 30 35 40
€

€

€

€

€

€

€

€

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής.

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr
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Και τα τρία βιβλία!

Μόνον

€25

*

Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την
ιστορία &
αισθητική της
φωτογραφίας!

Zenit
Επάνοδος με τρεις υπερ-φωτεινούς φακούς

H

ρωσική εταιρία με την μεγάλη παρουσία στις ρεφλέξ και
οπτικά από την εποχή των δεκαετιών 1970 και 1980, που
ανέθρεψαν γενιές φωτογράφων επανέρχεται. Παρουσίασε
λοιπόν τρεις φακούς με γρήγορα διαφράγματα, τους Zenitar
50mm f/0.95, 50mm f/1.2, και 85mm f/1.2. Ξεκινώντας από
τον πιο φωτεινό, 50mm f/0.95, αποτελείται από 9 στοιχεία
σε 8 ομάδες ενώ ο μηχανισμός ίριδας διαφράγματος έχει 14
λεπίδες. Αποτελεί την εναλλακτική του Leica Noctilux-M 50mm
f/0.95 ASPH, περίπου στο 1/18 της τιμής (!) και αναμένεται
να κυκλοφορήσει μέσα στο 2017. Προορίζεται για mirrorless
μηχανές της Sony, με μοντούρα FE.
Επόμενος στη σειρά είναι ο Zenitar 50mm f/1.2, ο οποίος
είναι σχεδιασμένος για full-frame μηχανές. Το σώμα του
πρωτότυπου μοντέλου που βλέπουμε σε φωτογραφίες από το
δελτίο τύπου είναι αρκετά ογκώδες και ζυγίζει 1200 γρ., Τρίτος
και τελευταίος, ο Zenitar 85mm f/1.2, προορίζεται επίσης για
full-frame μηχανές της Canon και Nikon. Διαθέτει 9 στοιχεία
σε 7 ομάδες και διάμετρο φίλτρου 82mm. Ο συνδυασμός
μεγέθους-βάρος είναι λογικός για τη κατηγορία του.
Μολονότι, στις εικόνες απεικονίζονται τα pre-production

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

Για παραγγελίες: 210 8541400
info@photo.gr

μοντέλα, οι πρώτες εντυπώσεις είναι θετικές, ειδικά
αν αναλογιστούμε πως το κόστος τους δεν θα ξεπερνά
τα 600 δολ.
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Φωτογραφική έκθεση
Βασίλη Γεροντάκου
«In praise of dreams»

Η

Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς,
διοργανώνει και πραγματοποιεί
στα πλαίσια των εκδηλώσεων του
Δήμου Λεβαδεών « Πάσχα 2016»
τον καθιερωμένο πλέον «Μήνα
φωτογραφίας» από 26/04/2016 ως
15/05/2016. Κατά τη διάρκεια του Μήνα
θα παρουσιαστεί και η έκθεση του
Βασίλη Γεροντάκου με τίτλο « In praise of
dreams». Αναλυτικά οι εκδηλώσεις:
26/04/2016 - 01/05/2016, ώρα: 19:0021:30, στο ισόγειο του Νερόμυλου,
έκθεση του Βασίλη Γεροντάκου με τίτλο
« In praise of dreams».
27/04/2016, ώρα: 18:30, στο
συνεδριακό κέντρο του Νερόμυλου,
ομιλία Βασίλη Γεροντάκου.
02/05/2016 - 08/05/2016, ώρα: 19:0021:30, στο ισόγειο του Νερόμυλου,
έκθεση με τίτλο «Ο φωτογραφικός
χρόνος της νοσταλγίας», με την

Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
21η έκθεση μαθητικής φωτογραφίας

Η

καθιερωμένη έκθεση μαθητικής φωτογραφίας επιστρέφει και φέτος στην
Θεσσαλονίκη. Στην 21η διοργάνωση μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης
παρουσιάζουν τα φωτογραφικά τους έργα. Αποτελώντας πλέον φωτογραφικό θεσμό όλα
αυτά τα χρόνια έχουν συμμετάσχει περισσότερα από 100 σχολεία ενώ κάθε χρόνο την

επιμέλεια του Χάρη Κακαρούχα.
Συμμετέχουν οι: Θεοδόσης
Γιαννακίδης, Λία Ζαννή, Χάρης
Κακαρούχας, Μανώλης Καραταράκης,
Μαρία Πάγκαλη, Παύλος Παυλίδης,
Κατερίνα Τζιγκοτζίδου.
09/05/2016-15/05/2016, ώρα: 19:0021:30, στο ισόγειο του Νερόμυλου,
έκθεση με τίτλο «Με το βλέμμα στην
οθόνη», των μελών της Φωτογραφικής
Λέσχης Λιβαδειάς.
15/05/2016, ώρα: 12:00, στην αίθουσα
της Φ.Λ.Λ. (Μπουφίδου 32-34, εντός
στοάς), παρουσίαση του φωτογραφικού
έργου των Άκη Δέτση και Αλέκου
Θεοφανίδη, μελών της φωτογραφικής
ομάδας «Φωτοδυτικά».
Διοργάνωση: Φωτογραφική Λέσχη
Λιβαδειάς, www.fotolesxilivadias.gr

έκθεση συνοδεύει 16σέλιδος κατάλογος με τα φωτογραφικά έργα. Στη φετινή διοργάνωση
συμμετέχουν μαθητές από τα: 1ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης, 1ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς, 1ο
Γενικό Λύκειο Σταυρούπολης, 1ο Γυμνάσιο Περαίας, 1ο ΓΕΛ Συκεών, 1ο ΓΕΛ Πυλαίας,
2η ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης, 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά, 2ο ΓΕΛ Συκεών, 2ο
ΓΕΛ Ευόσμου, 2ο ΓΕΛ Ωραιοκάστρου , 2ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, 3ο Γυμνάσιο Ευόσμου, 3ο
ΓΕΛ Ευόσμου, 3ο ΓΕΛ Χορτιάτη, 4ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης, 8ο Λύκειο Θεσσαλονίκης,
12ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, 24ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Γενικό Λύκειο
Χαλάστρας, Γυμνάσιο Βαθυλάκκου, Γυμνάσιο Εγνατίας, Γερμανική Σχολή, Εκπαιδευτήρια
Μαντουλίδη, Ελληνογαλλικό Κολλέγιο, Κολλέγιο ‘Ανατόλια’, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο –
Λ.Τ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης), Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, Πειραματικό Σχολείο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την
έκθεση επιμελείται για το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ο Θανάσης Ράπτης.
Διάρκεια έκθεσης: έως 9 Μαΐου
Διεύθυνση: Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, ισόγειο, Βασιλέως Γεωργίου 1Α,
Θεσσαλονίκη
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 9.00 – 21.00
Πληροφορίες: 21η ετήσια έκθεση μαθητικής φωτογραφίας, https://www.facebook.
com/events/568647073299749
Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, http://fkth.gr

photo.gr
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2ο Thessaloniki
Adventure Film
Festival
Έκθεση φωτογραφίας του
Μπάμπη Γκιριτζιώτη

Σ

το πλαίσιο των παράλληλων
εκδηλώσεων του 2ου Thessaloniki
Adventure Film Festival, ο φωτογράφος
Μπάμπης Γκιριτζιώτης, Ambassador
Canon για την Ελλάδα παρουσίασε την
έκθεση «Ματιές στο Βουνό των Θεών»
που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της
Canon Greece. Μετά από μία εξαιρετικά
επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση, το 2ο
Thessaloniki Adventure Film Festival, το
μοναδικό ελληνικό κινηματογραφικό
φεστιβάλ αφιερωμένο στις αθλητικές
δραστηριότητες περιπέτειας, επέστρεψε για
δεύτερη συνεχή χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
Αθλητές, κινηματογραφιστές,
φωτογράφοι και εταιρείες εξοπλισμού και
υπαίθριων δραστηριοτήτων ένωσαν ξανά
τις δυνάμεις τους, στο πρωτόγνωρο για τα
ελληνικά δεδομένα θεματικό φεστιβάλ. Η
έκθεση του Μπάμπη Γκιριτζιώτη, ο οποίος
φωτογραφίζει με Canon, περιλάμβανε
μια σειρά ασπρόμαυρων φωτογραφιών
από τον ορεινό όγκο του Ολύμπου.
Ο Μπάμπης Γκιριτζιώτης ασχολείται
επαγγελματικά με την φωτογραφία από
το 2001. Εργάστηκε ως φωτορεπόρτερ
για το ΑΠΕ και ως εξωτερικός συνεργάτης
σε ταξιδιωτικά περιοδικά, ταξιδεύοντας
σε χώρες της Αφρικής, στα Βαλκάνια, την
Ασία και την Ευρώπη. Από το 2007 με την

και διοργανώνονται κυρίως στο βουνό, όπως αγώνες ορεινού τρεξίματος, mountain bike,
αναρρίχηση, ορειβασία, ορειβατικό σκι, τρίαθλο και base jump. Έχει καλύψει αγώνες και
events στο εξωτερικό, μεταξύ αυτών και δύο αποστολές στο Νεπάλ, καταγράφοντας την
προσπάθεια δύο Ελλήνων αθλητών σε πολυήμερο αγώνα ορεινού δρόμου.

GOexperience ασχολείται αποκλειστικά
με την κάλυψη δράσεων που αφορούν

11η έκθεση φωτογραφίας
Τμήμα «Τεχνών Ήχου και Εικόνας»

Μ

ε έργα από όλα τα έτη σπουδών εκτός του πρώτου,
το Εργαστήριο Φωτογραφίας του τμήματος «Τεχνών
Ήχου και Εικόνας» του Ιονίου Πανεπιστημίου πραγματοποιεί
την ετήσια φωτογραφική έκθεση. Στη φετινή διοργάνωση
οι φοιτητές παρουσιάζουν ασπρόμαυρα αλλά και έγχρωμα
φωτογραφικά έργα με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν ως
θεματική ενότητα.

Εγκαίνια: Τετάρτη 11 Μαΐου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 25 Μαΐου
Διεύθυνση: Φυλακές, Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 11.00 – 18.00
Πληροφορίες: Τμήμα «Τεχνών Ήχου και Εικόνας» του
Ιονίου Πανεπιστημίου, http://avarts.ionio.gr
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