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Το ερώτημα είναι απλό: Τί μπορεί να 

προσφέρει σήμερα στα μέλη του ένα 

αυστηρά επαγγελματικό σωματείο 

φωτογράφων; Και όταν λέω ‘’αυστηρά’’ 

εννοώ κινούμενο μέσα στα πλαίσια 

του ‘’συστήματος’’ δηλ. αποδεχόμενο 

την λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, 

αξιοποιώντας δυνατότητες και 

ευκαιρίες όπως π.χ. συμβαίνει στη 

Γερμανία, στις ΗΠΑ και σε άλλα σούπερ 

‘’καπιταλιστικά’’ κράτη και όχι μονίμως 

καταγγέλοντας τους πάντες και τα 

πάντα... 

Εξ οικονομικών άρχεσθαι. Έτσι μας 

έλεγαν οι καθηγητές μας στα σχολεία 

τον παλιό καλό καιρό όταν διαβάζαμε 

και μεις στα κρυφά ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ του 

Μάρξ και σε φοιτητικές συνελεύσεις και 

σε μεταμεσονύκτιες συζητήσεις κάναμε 

αναλύσεις πολιτικής οικονομίας ζώντας 

τις μικρές, δικές μας ‘’αυταπάτες’’... 

Παραβρέθηκα τελευταία σε διάφορες 

συναντήσεις επαγγελματιών φωτογράφων 

όπου με μεγάλη μου έκπληξη 

παρατήρησα ότι πολλοί ήταν αυτοί που 

έλεγαν και ξανάλεγαν -ιδιαίτερα στα 

“πηγαδάκια”- ό,τι θέλουν να μάθουν να 

κοστολογούν σωστά τη δουλειά τους. 

Σε ερωτήσεις συναδέλφων τους αν εκτός 

από  τα έσοδα-έξοδα στο τέλος της 

ημέρας έχουν αποτιμήσει σε χρήμα 

π.χ. την απόσβεση κεφαλαίου για τις 

αγορές εξοπλισμού, τις ατελείωτες ώρες 

που ξοδεύουν μπροστά στον υπολογιστή, 

το κόστος συγγενικών προσώπων που 

απασχολούνται χωρίς αμοιβή στην 

οικογενειακή επιχείρηση και μία σειρά από 

πολλά τέτοια “κρυφά” έξοδα... κοιτούσαν 

με απορία! Αφήστε δε που ορισμένοι 

ομολόγησαν ότι αν έκαναν τέτοιους 

αυστηρούς υπολογισμούς θα έπρεπε να 

το κλείσουν το μαγαζί! Ερωτώ λοιπόν: 

Τους έχει ενημερώσει υπεύθυνα με 

νούμερα και αριθμούς κάποιο σωματείο 

ότι αργά ή γρήγορα δουλεύοντας έτσι, 

με την πρώτη διατάραξη της ρουτίνας 

της επιχείρησης -έλεγχος εφορίας, ΙΚΑ, 

επιθεώρηση εργασίας, νέος εξοπλισμός 

κλπ.- κινδυνεύουν με λουκέτο; 

Άλλο θέμα. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός. 

Υπάρχει πραγματικά η βούληση να λυθεί το πρόβλημα των “φωτογράφων του 

Σαββατοκύριακου” που καλύπτουν γάμους και βαπτίσεις χωρίς ΑΦΜ, χωρίς λειτουργικά 

έξοδα, χωρίς να πληρώνουν φόρους; Έγινε κάποια πολύ σοβαρή κινητοποίηση π.χ. μια 

απεργία διαρκείας των φωτογραφείων μπας και ακούσει κάποιο υπεύθυνο κυβερνητικό 

αυτί το πρόβλημα και δώσει λύση; 

Πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Στο marketing των υπηρεσιών κάλυψης μυστηρίων που κρατάει 

ζωντανές πολλές φωτογραφικές επιχειρήσεις. Η προβολή και επικοινωνία στο ευρύ κοινό 

π.χ. ενός πολύ καλού βίντεο γάμου, μίας πολύ καλής δουλειάς από ένα μυστήριο που θα 

αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο της φωτογραφίας γάμου, σήμερα είναι ζωτικής σημασίας 

για όλον τον κλάδο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επικεντρωθούν όλες οι προσπάθειες, 

να αξιοποιηθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά να δαπανηθούν και χρήματα από 

σοβαρές εισφορές μελών για την υλοποίηση διαφημιστικής καμπάνιας και στοχευμένη 

διαφήμιση από ραδιόφωνο, TV, internet κλπ. 

Η λίστα των θεμάτων που απασχολούν το σύγχρονο φωτογραφείο είναι μεγάλη... 

Αν προσθέσουμε σε όλα αυτά και την ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες 

και στις σύγχρονες τεχνικές προώθησης και προβολής της δουλειάς φοβάμαι ότι θα 

χρειαστούμε πολλές σελίδες. Τέλος αν θελήσει κανείς να ανοίξει την βεντάλια των θεμάτων 

και σε γενικότερα αιτήματα όπως π.χ. την εισαγωγή στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση μαθήματος «Αγωγής εικόνας», την πιστοποίηση επαγγελματικής ικανότητος 

κλπ. κλπ. τότε ο κλάδος χρειάζεται επειγόντως... συνέδριο!        Τ.ΤΖΙΜΑΣ

Editorial

Φωτογραφικός συνδικαλισμός
Μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα του κλάδου;
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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-2/
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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-2/


������ 4��	
�� 328 •  ��	���� 16 MA�	 2016

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

Amstel.indd   1 11/5/2016   12:34:26 μμ

��G* ��! 
��# �A�
 

���# ��5����� 
�� 7C�
��-�� 

���! 16 ��*�

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-2/


������ 5��	
�� 328 •  ��	���� 16 MA�	 2016

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


�����!

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 ���+�,.*"��: 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 Μ.Σ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

Φωτογραφία Τρόμου
Ο Joshua Hoffine δημιουργεί εικόνες ...από θρίλερ με την κόρη του

http://www.boredpanda.com/creative-child-photography-horror-joshua-hoffine/
www.photo.gr
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����#-�� HDR timelapse

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

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

@H�! 5��K�����!: �*"��� ����#��*�# ����5��� 7C�
;?�7
�  ����-�� 1 - 104 45 A. 4������ (�� �$! ��! 5� <��*�# 282)

+��� ��! ���� � ��"5! 5������*�! HDR �imelapse, 
��' ��! ��"�*���! ��! ����������! ��%�#�! ��! � �����' ���������.

�(����(�% ��*�� • +� �$�$��� "��� !������#�$��% • -��$����� 3�3���"$

6"� !�����(���*"��� �� "������ �� ���� "� ��"$ �� �$�����*"��� �!# �$� ���* �% �� ��(�% ��� 
timelapse !(��� �� HDR (�9$(# ������# �;��%), #!�% �!�"$% �� �������!�"��� �� ������ !��3(*���� 

!�� !���;!���� ���� �$� ������ !������*% ���%. �!!�#"����, ���$ "�% ���"�% ��� 
HDR �imelapse �� �!���;� �� �$�����*"��� ����% �����*% HDR ����������%. 

   8�������!: =�����$% -�����#%
   ��-����� ����#��*�: 4 ���%
   )��! ��������*���!: 18:00-22:00
   A'��! ������%�!: €45 (��* �� ?@�)

���-��� 18 ��(�, 18:00 - 22:00

8�-%����! "����! 5��"�����!!

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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Σκάνδαλο Photoshop για τον Steve McCurry
O Steve McCurry είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα στην 

ιστορία του National Geographic. Ωστόσο, ύστερα από μία πρόσφατη έκθεση του 

στην Ιταλία, έγινε γνωστό πως ο διάσημος φωτογράφος υπέπεσε σε ένα σοβαρό 

παράπτωμα για τα δεδομένα της φωτογραφίας δρόμου, αυτό της υπερβολικής 

χρήσης Photoshop. Την εν λόγω παρατήρηση έκανε ο φωτογράφος Paolo Viglione, 

που επισκέφτηκε την έκθεση του McCurry. 

Ανεβάζοντας στο blog του υλικό από την περιήγηση του, συμπεριέλαβε και ένα close 

up φωτογραφίας του McCurry, από την Κούβα, που δείχνει την πρόχειρη επέμβαση 

που έγινε στο post-production με σκοπό την αλλαγή θέσης της εικονιζόμενης πινακίδας. 

(εικ.1/2) Στη συνέχεια, ο Viglione δήλωσε πως σε καμία περίπτωση δεν προέβη σε αυτή 

τη κίνηση σκόπιμα για να κατηγορήσει τον McCurry, αλλά ήθελε απλά να εκφράσει την 

απορία του για το γεγονός. Μάλιστα, λίγες μέρες αργότερα αφαίρεσε τη συγκεκριμένη 

δημοσίευση από το blog του…με τη ζημιά όμως να έχει ήδη γίνει. Ακολούθησε ένα 

μπαράζ αναδημοσίευσης του close-up στο διαδίκτυο, το οποίο οδήγησε έως την αφαίρεση 

της κανονικής φωτογραφίας του McCurry από τον επίσημο ιστότοπο του. 

Τα προβλήματα για τον διάσημο φωτογράφο δείχνουν να μην έχουν τέλος καθώς ύστερα 

από τη παραπάνω αποκάλυψη πολλοί ήταν εκείνοι που άρχισαν να «χτενίζουν» τις 

φωτογραφίες του αναζητώντας τυχόν παρόμοια χρήση του Photoshop. Έτσι, σύντομα 

ήρθαν στο φως δύο εκδόσεις της ίδιας φωτογραφίας παιδιών (που προέρχονται από 

ενεργά link του επίσημου ιστότοπου του McCurry https://stevemccurry.files.wordpress.

com/2009/12/bangladesh-10006play.jpg , http://stevemccurry.com/sites/default/files/

BANGLADESH-10006_1.jpg) όπου στη μία λείπει o παίκτης πίσω δεξιά. Να σημειωθεί 

μάλιστα πως λίγο αργότερα το Μagnum απέσυρε την εν λόγω φωτογραφία. Και φτάνουμε 

στο τρίτο και μεγαλύτερο ατόπημα, με την αφαίρεση δύο ανθρώπων και πολλών άλλων 

στοιχείων που αλλάζουν ολοκληρωτικά τη σύνθεση μιας ακόμα φωτογραφίας (εικόνα 5/6).

Ως απάντηση στα ερωτηματικά που δημιουργήθηκαν για τη πρώτη φωτογραφία (εικ.1) ο 

McCurry σε επιστολή προς το petapixel.com ανέλαβε την ευθύνη, λέγοντας απολογητικά 

πως οι περισσότερες φωτογραφίες του περνούν το στάδιο του post-production και 

τυπώματος στο studio, όταν εκείνος δουλεύει σε κάποιο μακρινό μέρος. Ακόμα, 

επισημαίνει πως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε ποτέ να εγκρίνει τέτοιου είδους 

επεμβάσεις, συμπληρώνοντας ότι η συνεργασία του με τον Lab Assistant που ανέλαβε 

το editing της συγκεκριμένης φωτογραφίας έχει ήδη λήξει. Παρόλα αυτά δεν έκανε 

κανένα σχόλιο για τις άλλες δυο περιπτώσεις, όπου η επεξεργασία πρωταγωνιστεί είτε 

απαλείφοντας τον οπτικό «θόρυβο» είτε «εξαφανίζοντας» ολόκληρους ανθρώπους.

����� link ����	
���� ��� ��� �������� ��� McCurry:

https://stevemccurry.files.wordpress.com/2009/12/bangladesh-10006play.jpg

http://stevemccurry.com/sites/default/files/BANGLADESH-10006_1.jpg
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https://stevemccurry.files.wordpress.com/2009/12/bangladesh-10006play.jpg
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http://stevemccurry.com/sites/default/files/BANGLADESH-10006_1.jpg
http://stevemccurry.com/sites/default/files/BANGLADESH-10006_1.jpg
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http://stevemccurry.com/sites/default/files/BANGLADESH-10006_1.jpg
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http://www.nikon.gr/el_GR/news-press/2016/Q2.tag/news/Cashback-Spring16-GR.dcr
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COMPACT

Canon IXUS 285 HS / PowerShot 
ELPH 360 HS

Η Canon συνεχίζει να κατασκευάζει μικρές compact 

μηχανές αλλά με χαρακτηριστικά που προσφέρουν 

περισσότερες επιλογές και υψηλότερη ποιότητα εικόνας 

από τις ενσωματωμένες κάμερες των κινητών. Η IXUS 285 

HS έχει οθόνη LCD 3 ιντσών και φακό με οπτικό zoom 

12x και ενσωματωμένη οπτική σταθεροποίηση. Η συνεχής 

διασύνδεση είναι εύκολη με το ειδικό πλήκτρο WiFI και το 

NFC. Ο αισθητήρας 20.2MP CMOS και ο επεξεργαστής DIGIC 

4+ αποδίδουν πολύ καλά, ακόμα και σε χαμηλές φωτιστικές 

συνθήκες. Εγγράφει 1080p Full HD video με τη δυνατότητα 

“highlight reel” εντός της κάμερας.

KA�	���� COMPACT

��� ���
�������	�

Canon 
PowerShot G5 X
Η G5 X έχει αισθητήρα High 

Sensitivity CMOS 20.2MP μιας ίντσας 

και επεξεργαστή DIGIC 6. Προσφέρει 

ριπή ως 6 fps και Full HD video. Ο 

φακός 24-100mm (ισοδυναμία 35mm) 

έχει μέγιστο διάφραγμα f/1.8 που 

πέφτει μόνο στο f/2.8 στo telephoto, 

Έχει ίριδα διαφράγματος με 9 λεπίδες 

και ελάχιστη απόσταση εστίασης 5cm. 

Το EVF της μηχανής έχει ανάλυση  

2.36 dot, με ρυθμό ανανέωσης 120 

καρέ το δευτερόλεπτο. O αισθητήρας 

προσέγγισης εναλλάσσει αυτόματα 

τη σκόπευση από το EVF στην τριών 

ιντσών οθόνη αφής Vari-angle 

LCD. Τo hot-shoe της μηχανής είναι 

συμβατό με όλα τα Speedlite φλας 

του συστήματος Canon EOS.

Photokina, �� /����#'
�� ���� 3������. 
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KA�	���� �CTIONCAM

Sony HDR-AS50
Η μικρή και ανθεκτική actioncam Sony 

HDR-A550 ζυγίζει μόλις 45γρ. και έχει 

διαστάσεις 47,7x52,5x19mm. Συνοδεύεται 

από υποβρύχια θήκη με στεγανότητα 

σε βάθος ως 60m καθώς και από το 

τηλεχειριστήριο LiveView που ελέγχει 

όλες τις λειτουργίες και μπορεί να 

προσαρμοστεί οπουδήποτε. Αξιοσημείωτα 

χαρακτηριστικά αποτελούν η 

σταθεροποίηση Steadyshot, το ΤimeLapse 

4K, το βελτιωμένο video full HD, το 

ενσωματωμένο stereo μικρόφωνο και ο 

φακός με υπογραφή Zeiss Tessar. Στον 

τομέα των οπτικών υπάρχει δυνατότητα 

λήψης με Ευρεία και Στενή Οπτική Γωνία, 

αλλά και ψηφιακό Zoom.

KA�	���� CAMCORDER

Panasonic HC-WXF991/WXF990/VXF990/VXF999
Aυτή η πετυχημένη βιντεοκάμερα 4K Ultra HD της Panasonic έχει ενσωματωμένο φακό 

Leica Dicomar με 20χ οπτικό zoom (ισοδυναμία εστιακών αποστάσεων 30.8-626mm 

στο φορμά 16:9 και 34.5-690.3mm στο 3:2) και Υβριδικό Σύστημα Σταθεροποίησης 

5 αξόνων. Έχει δυνατότητα επεξεργασίας και προσθήκης εφέ 4K Cinema που 

περιλαμβάνουν τα Dolly Zoom, Slow/Quick Motion και 4K Post Cropping. Eπιπλέον 

μπορεί να δώσει φωτογραφίες 4K Photo από τα video καρέ. Παραπέρα, προσφέρει  

downsampling σε 1080p Full HD μέσα στη μηχανή. Το ενσωματωμένο WiFi μπορεί 
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KA�	���� CAMCORDER

Panasonic HC-WXF991/WXF990/VXF990/VXF999

���

να συνδεθεί με τρεις φορητές συσκευές για να 

καταγράψει διαφορετικές σκηνές ταυτόχρονα 

με τη λειτουργία Wireless Multi Camera. Η 

αποκλειστική λειτουργία HDR βοηθά στις λήψεις 

σε συνθήκες υψηλού contrast. H σκόπευση 

γίνεται μέσω του EVF ανάλυσης 1.5 εκατ. 

κουκκίδων ή της LCD οθόνης τριών ιντσών. 
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KA�	���� SUPERZOOM

Panasonic LUMIX 
DMC-FZ300/FZ330

Με ενσωματωμένο φακό 25-

600mm Leica DC Vario-Elmarit 

και ανθεκτική στην υγρασία 

και τη σκόνη κατασκευή, η 

Panasonic FZ300 είναι η ιδανική 

σύντροφος για το ταξίδι. Η 

FZ300 έχει αισθητήρα High 

Sensitivity MOS 12.1MP μεγέθους 

1/2.3in. και αποτελεσματικό 

σύστημα σταθεροποίησης 

για τη φωτογραφία και το 

video. Προσφέρει πάρα 

πολλές λειτουργίες λήψης και 

δημιουργικές ευκολίες στο 

video και τη φωτογραφία, 

συμπεριλαμβανομένου 4K video 

και λήψης RAW. Το  OLED Live 

Viewfinder της FZ300/FZ330 

έχει υψηλή ανάλυση 1440K 

κουκκίδων καθώς και αρθρωτή 

οθόνη. Η ακρίβεια autofocus 

πιστώνεται στην τεχνολογία της 

Panasonic Depth from Defocus 

(DFD) και αναβαθμίζει την 

απόκριση της αυτόματης εστίασης 

στα 0.09 δευτ. και τη ριπή με AFC 

μέχρι τα 6 fps.

=��	���� �������
� ��
���

Olympus Stylus Tough TG-870
Απευθυνόμενη στους φωτογράφους 

που θέλουν να φωτογραφίζουν και 

βιντεοσκοπούν στις πιο απαιτητικές 

συνθήκες, η Olympus Stylus Tough TG-

870 μπορεί να καταδυθεί μέχρι τα 15 

μέτρα, να αντέξει πτώσεις από τα 2.1 

μέτρα και να λειτουργήσει σε χαμηλές 

θερμοκρασίες έως -10C. Με την οθόνη 

να περιστρέφεται κατά 180° καμία γωνία 

λήψης δεν είναι αδύνατη. Ο αισθητήρας 

16MP BSI CMOS και ο επεξεργαστής 

TruePic VII συνεργάζονται εκτός από τις 

φωτογραφίες και για το full HD 1080/60p 

video. Επιπλέον υπάρχει ενσωματωμένο 

WiFi και αναβαθμισμένο GPS που μπορεί 

να βρει την τοποθεσία σε λιγότερα από 

10 sec. Oi συναρπαστικές λειτουργίες 

περιλαμβάνουν Nighttime Live 

Composite, Sportcam, TimeLapse Movie, 

και Sport Burst.
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 

Αμισσού 55, 171 24 Αθήνα, Τηλ.: 2130157744 • www.photozone.gr • e-mail: info@photozone.gr
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50mm T1.3 AS UMC CS

Standard video ���� ��� 
mirrorless ������� - ����� 
����������� �� 9 !�"����

100mm T3.1 VDSLR ED UMC Macro

Macro ���� �� �#�������$ �"���$ 
%�����%� ��$%���� ��� &� ��!�����, 
����!!�!�� ���  full frame  videoDSLR

135mm T2.2 VDSLR ED UMC

� �������� ��!����� ��� full frame 
VideoDSLR �� %�����%� "!����&� 

%������&� ��� ����� 9 !�"��&�

12mm T2.2
Cine NCS CS

'"���(�(�)���� ��� mirrorless 
������� �� �"�%��&%� Nano 

Coating System

24mm T1.5
VDSLR ED AS IF UMC II

�(�(�)���� ������ %�����%����� ��� 
VideoDSLR full frame ������� ��� 

�"����!������� "����������

16mm T2.2
VDSLR ED AS UMC CS II

�(�(�)���� ������ %�����%����� 
��� VideoDSLR ������� APS-C �� 

�#�������� ��*%��!!� hybrid aspherical 

35mm T1.5 VDSLR AS UMC II

E(�!����� video ���� ��� "�!-
!�"!�� �"�%��!�� %� "!������ 

full frame VideoDSLR

85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II

+�!����� �� (.�����$ �%�����$ 
%�����%� ��� �#�������$ �"�%��&%� 

����!!�!�� ��� full frame  videoDSLR

8mm T3.8 

VDSLR UMC Fish-eye CS II

 T���%��� �"���� "���� 
180° ��� (.����� 

�%������ %�������

10mm T3.1
VDSLR ED AS NCS CS II

�"���� "���� 109,5° �� 
����!�� ��&�������� 

"������)%���

14mm T3.1
VDSLR ED AS IF UMC II

'"���(�(�)���� �� 
�����$ %�����%� ��� full 

frame VDSLR

���������� & 	� Full Frame 
��	�

���������� & 	� Full Frame 
��	�

http://www.photozone.gr/
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DxO ONE
Χρησιμοποιώντας ένα iPhone  ως viewfinder και συνδέοντας την μικρή και ελαφριά (βάρους 

108gr και διαστάσεων 6.7x4.8x2.54cm) DxO One μέσω θύρας Lightning παίρνουμε μια 

φορητή λύση imaging που παραδίδει εικόνες υψηλής ποιότητας κρατώντας όλα τα στοιχεία 

ευελιξίας των smartphone. Η ποιότητα των εικόνων οφείλεται στον αισθητήρα ΒSI-CMOS μιας 

ίντσας  και ξεχωρίζει για το υψηλό δυναμικό εύρος και τις εξαιρετικές επιδόσεις σε συνθήκες 

χαμηλού φωτισμού. Ο φακός 32mm (ισοδυναμία 35mm) f/1.8 έχει έξι στοιχεία και o μηχανισμός 

ίριδιας διαφράγματος  έξι πτερύγια. Υπάρχει και η επιλογή λήψης εικόνων χωρίς το iPhone και  

αποθήκευσή τους στη θύρα microSD του DxO One.
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Nikon SnapBridge
H διαχείριση της συνδεσιμότητας της φωτογραφικής μηχανής με γνώμονα 

την ταχύτητα και ευκολία για το χρήστη, απετέλεσαν για χρόνια στόχους της 

βιομηχανίας του Imaging. H τεχνολογία SnapBridge (στην ουσία ένα συνεχώς 

συνδεδεμένο Bluetooth χαμηλής ηλεκτρικής κατανάλωσης) αντιπροσωπεύει την 

εύχρηστη λύση με ρύθμιση που χρειάζεται να γίνει μόνον μια φορά και με πολύ 

μικρό ενεργειακό αποτύπωμα. Μόλις εγκαθιδρυθεί η σύνδεση, ενεργοποιείται 

η άμεση και συνεχής μεταφορά εικόνων χαμηλής ανάλυσης από τη φωτ. 

μηχανή προς πέντε max. συνδεδεμένες συσκευές. Οι εικόνες μεταφέρονται στα 

συνδεδεμένα smartphone, tablet κλπ. με ανάλυση ως 2Megapixel και σε μορφή 

JPEG διατηρώντας τα Εxif δεδομένα. 
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Yuneec Typhoon Q500 4K
To drone της Typhoon συνοδεύεται με τη μονάδα τηλεχειρισμού Personal Ground 

Station που λειτουργεί σε συχνότητα 2.4GHz αλλά και στα 5.8GHz για το WiFi και 

περιλαμβάνει οθόνη 5,5in. Ώστε να μην απαιτείται ξεχωριστή smart συσκευή για τον 

έλεγχο. Η κάμερα C-GO3με την ανάρτηση Gimbal προσφέρει φωτογραφίες 12Megapixel 

και video 4K/30fps ή full HD 1080p/120fps για slow motion εφέ. Στη λειτουργία 

WatchMe η κάμερα του drone παρακολουθεί σταθερά το χειριστή ενώ στο FollowMe 

απλά ακολουθεί. Στη συσκευασία 

περιλαμβάνεται και το SteadyGrip 

στο οποίο προσαρμόζεται η 

κάμερα με την ανάρτηση Gimbal 

δημιουργώντας ένα είδος μικρού 

steadicam.
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Ακουμπώντας δύο συσκευές TransferJet 

ενεργοποιείται αυτόματα η μεταφορά: 

Αντάπτορες TransferJet είναι διαθέσιμοι 

για  USB, micro USB και Lightning θύρες για 

συμβατότητα με διάφορες πλατφόρμες. 

=��	���� ���]�=�	��=� ����

Toshiba TransferJet SDHC Card
Η δυνατότητα να μεταφέρει κανείς εικόνες ασύρματα από τη φωτογραφική 

μηχανή σε άλλες συσκευές έχει πολλές υλοποιήσεις, κάποιες από τις οποίες 

είναι αρκετά πολύπλοκες. Η νέα κάρτα της Toshiba, Class 10 SDHC, υλοποιεί το 

«ιδιόκτητο» σύστημα TransferJet για ασύρματη μεταφορά ψηφιακών αρχείων 

εικόνων ανάμεσα σε φωτ. μηχανή και υπολογιστή ή smart συσκευή (απαιτείται 

δέκτης για να συνεργαστεί με την κάρτα). 

T� ���'�"�� >�?@�%�� imaging 2016
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Serif Affinity Photo
Το Affinity Photo είναι ένα προσιτό software που προσφέρει 

σχεδόν όλες τις δυνατότητες που χρειάζονται  οι ενθουσιώδεις 

φωτογράφοι για την επεξεργασία  εικόνας και δημιουργικά εφέ. Το 

software παρέχει εξειδικευμένη επεξεργασία για τα αρχεία RAW, 

ποικίλες επιλογές χρωματικού χώρου, συμβατότητα με τα πιο κοινά 

file format και live επισκόπηση κατά την εφαρμογή των εφέ. Οι 

υπόλοιπες επιλογές περιλαμβάνουν τη συρραφή εικόνων, Αlpha 

selections, επιλογή μαύρου σημείου, προχωρημένες 

διορθώσεις γεωμετρικών και χρωματικών εκτροπών 

των φακών κ.ά. μαζί με μεγάλο εύρος προχωρημένων 

φίλτρων όπως lighting, blurs, shadows και tilt. Όντως 

το Affinity Photo προσφέρει τα περισσότερα από τα 

συνηθισμένα εργαλεία που έχουν τα πιο ακριβά και 

επαγγελματικά προγράμματα επεξεργασίας εικόνας ενώ 

σύντομα θα διατίθεται και σε πλατφόρμα Windows.
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Sony Cyber-shot RX1R II
Η compact RX1 R II μοιράζεται τον ίδιο 

αισθητήρα full frame 42,2Μegapixel με την 

mirrorless α7R II έχοντας όμως ενσωματωμένο 

φακό Zeiss Sonnar T* 35mm. O συγκεκριμένος 

αισθητήρας ενσωματώνει τον εντυπωσιακό 

αριθμό των 399 σημείων Phase Detection AF 

που συνεργάζονται με τα 25 σημεία Contrast 

Detection AF για την επίτευξη ακρίβειας και 

ταχύτητας στην αυτόματη εστίαση. Η RX1R 

II έχει την ιδιαιτερότητα του μοναδικού 

μεταβλητού κατωδιαβατού φίλτρου στον 

αισθητήρα που μπορεί να ρυθμιστεί σε θέσεις 

Off, Standard ή High, ανάλογα με τα επιθυμητά 

χαρακτηριστικά διόρθωσης του moire ή 

μέγιστης ευκρίνειας. Το καδράρισμα γίνεται είτε 

μέσω του EVF τύπου OLED Truefinder 0.39in. 

ανάλυσης 2.359Κ pixel  ή με την αρθρωτή 

οθόνη 3.0in. XtraFine LCD 1.228K pixel. Επίσης 

διατίθεται ικανοποιητικό video Full HD με 

μεταβλητό frame rate.

T� ���'�"�� >�?@�%�� imaging 2016
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αριθμό των 399 σημείων Ph

που συνεργάζονται με τα 2

Detection AF για την επίτε

ταχύτητας στην αυτόματ

II έχει την ιδιαιτερότη

μεταβλητού κατωδιαβα

αισθητήρα που μπορεί να ρ

Off, Standard ή High, ανάλογ

χαρακτηριστικά διόρθ

μέγιστης ευκρίνειας. Το καδρ

μέσω του EVF τύπου OLED 

ανάλυσης 2.359Κ pixel  

οθόνη 3.0in. XtraFine LCD 1.2

διατίθεται ικανοποιητικ

μετα

KA�	���� �����������=� Q���

Phottix 
Indra 360 TTL Flash System
Το Phottix Indra360 ΤΤL 

(με ισχύ 360Watt/sec.) έχει 

σχεδιαστεί για εφαρμογές studio 

και location. Ενσωματώνει 

ραδιοσυχνότητα Phottix Odin 

Flash Trigger/Receiver για 

τηλεχειρισμό σε απόσταση ως 

100m και εμβέλεια ως 12m 

σε εσωτερικούς χώρους με τα 

συστήματα της Canon και Nikon. 

H μπαταρία λιθίου εξασφαλίζει 

την ηλεκτρική τροφοδοσία 

για τους επαγγελματίες 

φωτογράφους γάμων και 

κοινωνικών εκδηλώσεων που 

υλοποιούν setup με πολλαπλά 

φλας στο χώρο δουλειάς 

τους. Επίσης η δυνατότητα 

συγχρονισμού υψηλών 

ταχυτήτων εξυπηρετεί κατά τη 

διάρκεια λήψεων σε εξωτερικούς 

χώρους. Προσφέρεται ρύθμιση 

διαβάθμισης ισχύος σε εύρος 

8stop από 1/1 ως 1/128 και 

αντιστάθμιση έκθεσης ±3stop.

SSystem
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Canon imagePROGRAF PRO-1000
Μεταφέροντας σε πιο προσιτό επίπεδο τα τεχνικά χαρακτηριστικά των hi end επαγγελματικών 

εκτυπωτών της Canon, το μοντέλο Image Prograf Pro-1000 xρησιμοποιεί 11-μέλανο (συν 

Chroma Optimizer) σύστημα Lucia Pro και τυπώνει σε πλάτη χαρτιού ως 43,2cm. H xρωματική 

απόδοση και ευκρίνεια πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό στην εξελιγμένη κεφαλή FINE μεγέθους 

1,28” που έχει δυνατότητα σταθερής απόστασης από το αναλώσιμο που επιτρέπει σταθερή 

απόδοση λεπτομέρειας. Επίσης το σύστημα τροφοδοσίας χαρτιών με υποπίεση συμβάλλει 

KA�	���� ��
��� ������	

Leica SL
H εκπρόσωπος του νέου συστήματος με την μοντούρα Leica-L ακολουθεί την κλασική 

φόρμα και εργονομία που είναι συνδεδεμένες με την γερμανική εταιρία, έχοντας στιβαρό 

και προστατευμένο από την υγρασία μονομπλόκ σώμα αποτελούμενο από δύο μασίφ 

αλουμινένια μέρη. Ενσωματώνει αισθητήρα full frame 24.2MP χωρίς κατωδιαβατό 

φίλτρο, και σε συνεργασία με επεξεργαστή Maestro II αποδίδει εντυπωσιακή κλίμακα 

ευαισθησίας ΙSO 50-50.000. Σε λειτουργία ριπής έχει δυνατότητα 11fps πλήρους 

ανάλυσης ενώ η ενδιάμεση μνήμη διαθέτει επαρκή χωρητικότητα για ως 33 αρχεία 

στην σταθερότητα με τη σειρά του. Η πιο 

σημαντική δυνατότητα είναι η εύκολη 

εναλλαγή ανάμεσα σε PhotoBlack και 

MatteBlack χωρίς καθυστερήσεις και 

σπατάλη μελανιών όταν αλλάζουμε είδος 

χαρτιού. 

DNG ή απεριόριστα JPEG. Για πρώτη 

φορά σε mirrorless προβλέπεται EVF τόσο 

υψηλής ανάλυσης 4,4MP  σε συνδυασμό με 

επαφικού τύπου οθόνη 2.95in. Kαι στο video 

παρατηρούμε υψηλού επιπέδου προδιαγραφές 

δηλ. δυνατότητα UHD 4K  με frame rate 

30/25fps και 24fps σε Super35 λειτουργία.

�� 21
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΜΒΑ

ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ K-Fix

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΣΕ ΚΟΥΠΕΣ, ΚΑΠΕΛΑ,

Τ-SHIRTS, MOUSE PADS,
PUZZLES 

PHOTO-BOOKS
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4 τέσσερα
ψηφιακά άλμπουμ
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200
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alboom.gr@gmail.com 
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ILFORD GALERIE 
Prestige Gold
Fibre Gloss 310gsm
Κατασκευασμένο ειδικά για ταιριάζει 

στην υφή και εμφάνιση των 

συμβατικών χαρτιών ινώδους βάσης, 

το Ilford Galerie Gold Fiber Gloss 

προσφέρει την ιδανική επιφάνεια και 

όψη για εκτύπωση ασπρόμαυρων 

αλλά και έγχρωμων εικόνων. 

Προσφέρεται σε συσκευασίες ρολό 

ή φύλλα, κατασκευάζεται από 

βαμβάκι 100% χωρίς ενισχυτές 

λαμπρότητας και το βάρος 310γρ. 

σημαίνει ότι έχει την αντοχή και 

καταλληλότητα για κορνιζάρισμα 

ή παρουσίαση σε μορφή Portfolio. 

H προσομοίωση των συμβατικών 

χαρτιών baryta δίνει όψη semi-gloss. 

To συγκεκριμένο χαρτί μπορεί να 

αξιοποιηθεί σε εκτυπωτές με μελάνια 

dye ή pigment χωρις προβλήματα 

και στην τελευταία περίπτωση να 

πετύχει το μέγιστο της απόδοσής 

του.

=��	���� DESIGN

Ricoh Theta S
Ο λεπτός και wearable σχεδιασμός της RICOH THETA 

S ταιριάζει σ’ ένα μοναδικό σύστημα λήψης. Η THETA 

S έχει αισθητήρα/επεξεργαστή 14MP 1:2.3-inch 

sensor/processor που παραδίδει εικόνες και video 

360°. Μπορεί να καταγράψει video Full HD μέχρι 

και 25min. και προσφέρει χειροκίνητο έλεγχο της 

ταχύτητας λήψης μέχρι και 60sec. Η ενσωματωμένη 

μνήμη μπορεί να αποθηκεύσει εικόνες μέχρι και 

8GB. Η μηχανή επιτρέπει τον εύκολο διαμοιρασμό 

με το ενσωματωμένο WiFi και επιτρέπει και το live 

streaming.

=��	���� �������

Manfrotto 190 Go! Carbon Fiber
Αναμφίβολα, η χρήση τριπόδου βελτιώνει την ευκρίνεια τόσο στην 

φωτογραφία όσο και στο video και ανοίγει νέους ορίζοντες. Από την 

άλλη μεριά, συχνά το βάρος αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τον 

φωτογράφο που χρειάζεται να το μεταφέρει. Η Μanfrotto ανταποκρίθηκε 

στις ανάγκες των φωτογράφων με το νέο 190Go Carbon, μια ειδική 

έκδοση του πετυχημένου μοντέλου Μanfrotto 190 νέας γενιάς , με πολύ 

χαμηλό βάρος λόγω της κατασκευής από ανθρακονήματα και σύμπτυξη 

σε ελαχιστοποιημένες διαστάσεις. Συγκεκριμένα, το τρίποδο αναπτύσσεται 

ως μέγιστο ύψος 147cm και μαζεύεται σε μήκος μόλις 47cm ενώ ζυγίζει 

μόλις 1,4kg. Δέχεται φορτίο ως 7kg, έχει συνδέσμους που ασφαλίζουν με 

σύσφιξη,  κεντρική κολώνα που μπορεί να τοποθετηθεί και σε οριζόντια 

θέση και ελάχιστο ύψος 7cm όταν απλώσουμε τα σκέλη σχεδόν οριζόντια.  
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Nissin i60A
To φορητό φλας Nissin i60A μπορεί να 

συνεργαστεί με συστήματα φλασομέτρησης 

των εταιριών Canon, Nikon, Sony και 

Fujifilm. Εξοπλίζεται με ενσωματωμένη 

ραδιοσυχνότητα στα 2,4GHz  συμβατή με 

συστήματα Nikon Air και Air1 Commander. 

Έχει Guide No. (αριθμό-oδηγό) 60m ΙSO 

100 σε εστιακή απόσταση 200mm ενώ η 

κεφαλή zoom προσαρμόζεται αυτόματα για 

εστιακές αποστάσεις 24-200mm. Στην πλάτη 

βρίσκουμε την έγχρωμη οθόνη ενδείξεων 

E��
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LCD  και δύο περιστροφικές κλίμακες για τις ρυθμίσεις. Επίσης προβλέπεται και 

σύνδεση με powerpack. Σε λειτουργία ΤΤL Optic Wireless Slave επικοινωνεί σε 8 

κανάλια με κατανομή πολλαπλών μονάδων ως 3 γκρουπ.

=��	���� Q������Q�=� �����OR

BENQ SW2700PT

Το μόνιτορ της Benq απευθύνεται σε φωτογράφους οι οποίοι χρειάζονται την 

τεχνολογία IPS και την κάλυψη κατά 99% του χρωματικού χώρου Αdobe RGB. 

Πολύ χρήσιμη είναι επίσης η φωτεινότητα που υπερβαίνει τα 380lux και το 

υψηλό κοντράστ, καθώς και τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά ομοιογένειας σε όλη την 

επιφάνεια της οθόνης. Τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν 

εισόδους/εξόδους όπως DisplayPort, DVI και HDMI, USB 3.0, card reader και 

καλοσχεδιασμένο OSD. To μόνιτορ έχει δυνατότητα 

hardware calibration κάτι απολύτως ουσιώδες 

για τους επαγγελματίες φωτογράφους και τους 

γραφίστες. Τέλος, το αποσπώμενο σκίαστρο 

υπογραμμίζει τον επαγγελματικό χαρακτήρα αυτού 

του προσιτού αλλά στην ουσία hi end monitor.
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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/


������ 26��	
�� 328 •  ��	���� 16 MA�	 2016

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

Canon 600EX II-RT
Η νέα ναυαρχίδα στα Speedlite 
με ταχύτερους χρόνους 
επαναφόρτισης

Η ιαπωνική εταιρία παρουσίασε 

το ισχυρότερο μοντέλο της 

σειράς επαγγελματικών φορητών 

φλας, Speedlite 600EX II- RT. Κύριο 

πλεονέκτημα έναντι του προηγούμενου 

μοντέλου, 600EX-RT που κυκλοφόρησε 

προ τετραετίας, αποτελεί ο χρόνος 

επαναφόρτισης. Είναι περίπου 50% 

ταχύτερο με χρήση μπαταριών ΝiΜΗ ΑΑ 

και 100% πιο γρήγορο όταν συνδυάζεται 

με το νέο εξωτερικό battery pack, Canon 

CP-E4N. Προσφέρει Guide Number 60m 

(100 ISO) και καλύπτει εστιακά μήκη 

φακών από 20mm μέχρι 200mm. H 

κεφαλή περιστρέφεται αριστερά (180°), 

δεξιά (180°), κάτω (7°) και πάνω (90°) 

για bounce. Μπορεί να ελέγξει έως και 

πέντε group υποστηριζόμενων μονάδων 

φλας, είναι ανθεκτικό στη σκόνη, ενώ 

έχει βελτιωθεί και η εργονομία των 

πλήκτρων που το καθιστά απλούστερο 

στη χρήση.

To JPEGmini θέλει να αντικαταστήσει το Save 
for Web του Photoshop

Η εταιρία λογισμικού που δημιούργησε την εφαρμογή συμπίεσης φωτογραφιών 

JPEGmini, μόλις παρουσίασε μία επέκταση (extension) για το δημοφιλέστερο 

πρόγραμμα επεξεργασίας, Adobe 

Photoshop. Σκοπός του είναι να 

αντικαταστήσει την επιλογή Save for 

Web καθώς υπόσχεται καλύτερα 

αποτελέσματα με υψηλότερη 

συμπίεση. Αναλυτικότερα, το JPEGmini 

αναλύει επιμέρους τομείς μιας εικόνας 

και εφαρμόζει συμπίεση διαφορετικού 

βαθμού σε κάθε τομέα, ανάλογα με 

το περιεχόμενό του. Σύμφωνα με τους 

δημιουργούς μπορεί να μειώσει το 

μέγεθος σε ΜΒ ενός αρχείου εικόνας 

έως και 80%, δίχως σημαντικές 

απώλειες στην ανάλυση και την 

ποιότητα. Να θυμίσουμε πως τα 

αρχεία μικρού μεγέθους είναι ιδανικά 

για εφαρμογές email/web-hosting, 

εξοικονομούν αποθηκευτικό χώρο 

στο σκληρό μας δίσκο, αλλά σε 

καμία περίπτωση δεν ενδείκνυνται για 

τύπωμα και για την αρχειοθέτηση του 

έργου μας. Για τους ενδιαφερόμενους: 

www.jpegmini.com
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Canon PowerShot SX620 HS
Compact με οπτικό ζουμ 25x

Η ιαπωνική εταιρία φρεσκάρει τη γκάμα των 

superzoom compact μηχανών της με την 

παρουσίαση της PowerShot SX620 HS. Πρακτικά 

δεν συναντάμε σχεδόν καμία αναβάθμιση στα 

χαρακτηριστικά της σε σύγκριση με τον προκάτοχο 

SX610, εκτός του ανανεωμένου grip και του 

βελτιωμένου οπτικού σταθεροποιητή με Intelligent 

IS. Κατά τα άλλα, διαθέτει οπτικό ζουμ ισοδύναμο με 

εύρος εστιακών αποστάσεων 25-450mm, αισθητήρα 

1/2.3in. ανάλυσης 20.2MP, οθόνη 3in. 922k-dot, και 

υποστηρίζει τεχνολογίες Wi-Fi/NFC. Θα είναι διαθέσιμη 

σε μαύρο, ασημί ή κόκκινο χρώμα.

Ilford Lab Direct UK
Θα εμφανίζει ασπρόμαυρα φιλμ και από Αμερική

Την εποχή της κυριαρχίας της ψηφιακής φωτογραφίας, κάθε μέρα λιγοστεύουν τα 

ευχάριστα νέα για τους φίλους του αναλογικού μέσου. Εξαίρεση αποτελεί μία είδηση 

από το εργαστήριο της Ilford στην Αγγλία, σύμφωνα με την οποία η υπηρεσία εμφάνισης 

ασπρόμαυρου φιλμ είναι πλέον διαθέσιμη και στην Αμερική. Υποστηρίζονται τα φιλμ 

35mm και μεσαίου φορμά (120), οποιασδήποτε εταιρίας. Η εμφάνιση και το σκανάρισμα 

του κάθε φιλμ κοστίζει 17 δολλάρια, ενώ τα: τυπώμα, αρχείο εικόνας για web, σάρωση 

υπερύψηλης ανάλυσης TIFF αρχείο κοστολογούνται ξεχωριστά.

������ 27777777777

NiSi
Φίλτρα HUC Protector 

Τα φίλτρα Pro Nano HUC Protector 

της Nisi έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την 

ιδανική προστασία του εμπρόσθιου 

στοιχείου των φακών της μηχανής 

από σκόνες και γρατσουνιές. 

Κατασκευασμένο από γυαλί υψηλής 

ποιότητας με επίστρωση Nano 

και στις δύο πλευρές, το φίλτρο 

Nisi Pro Nano HUC Protector έχει 

φωτομεταδοτικότητα 99,3%. 

Το στεφάνι είναι κατασκευασμένο 

από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας με 

πάχος μόλις 5,2 mm. Επιπλέον, το ματ 

βερνίκι στο στεφάνι και η ανθεκτική 

οδόντωση διασφαλίζουν ότι το φίλτρο 

δεν θα παρουσιάσει φθορά από 

την παρατεταμένη χρήση. Χάρη σε 

αυτόν τον πάρα πολύ λεπτό σκελετό 

αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό το 

βινιετάρισμα στους υπερευρυγώνιους 

φακούς. Είναι διαθέσιμα σε 18 

διαφορετικές διαμέτρους. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 210 7236847
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     ένα τεύχος!
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone; 
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ 
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου... 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...
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Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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Νο 10:

«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

30€ 35€ 40€ 45€
7 ΤΕΥΧH6 ΤΕΥΧH 8 ΤΕΥΧH 9 ΤΕΥΧH

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

 Τηλ: 210 8541400
www.photo.gr/monothematika 

info@photo.gr

11_MONOTHEMATIKA_Saloni PhotoBusiness .indd   3 11/5/2016   3:55:40 μμ

     Ένα θέμα...     

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτά, οκτώ ή και των εννιά εκδόσεων:
Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. 

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".

6,9€ 17€ 22€12€

1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧH 4 ΤΕΥΧH3 ΤΕΥΧH

27,5€

5 ΤΕΥΧH

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: Εκτός σειράς μονοθεματικά τεύχη

11_MONOTHEMATIKA_Saloni PhotoBusiness .indd   2 11/5/2016   3:54:53 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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Canon EF-M 28mm STM Macro
Ο πρώτος φακός με ενσωματωμένο δακτυλιοειδές LED

H ιαπωνική εταιρία θα παρουσιάσει επίσημα εντός των επόμενων ημερών έναν macro 

φακό 28mm με την εξής καινοτομία: θα διαθέτει ενσωματωμένη φωτιστική πηγή ring 

LED. Στα βασικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται μεγέθυνση 1:2, ελάχιστη απόσταση 

εστίασης τα 9,3εκ., ενώ η Canon υποστηρίζει πως είναι ο πιο ελαφρύς στη κατηγορία 

του. Επίσης είναι εξοπλισμένος με υβριδικό οπτικό σταθεροποιητή και μοτέρ αθόρυβης 

εστίασης STM. Περιμετρικά του εμπρόσθιου κρυστάλλου συναντάμε το δακτυλιοειδές LED 

το οποίο αξιοποιείται κατά κανόνα στη macro φωτογράφηση, ενώ στα πλάγια του φακού 

υπάρχει κουμπί on/off. Στο σύστημα EOS M (APS-C) η εστιακή απόσταση του φακού είναι 

ισοδύναμη με 48mm (στο φορμά 35mm). Nα σημειωθεί πως το γεγονός ότι η μοντούρα 

είναι κατασκευασμένη από πλαστικό πιθανώς να τον κατατάξει στην entry-level κατηγορία 

φακών της εταιρίας. Τα πλήρη χαρακτηριστικά θα γίνουν διαθέσιμα προσεχώς με την 

επίσημη ανακοίνωσή του.

Primaphoto 
Νέα αντιπροσωπεία 

Η εταιρεία Αλεξάνδρου 

αντιπροσωπεύει πλέον στην ελληνική 

αγορά τον οίκο PrimaPhoto με τα 

οικονομικά και ανθεκτικά τρίποδα 

για φωτογραφικές μηχανές και video. 

Στο site της εταιρείας www.albapv.gr 

μπορείτε να βρείτε επτά νέες επιλογές 

σε τρίποδα ενώ η γκάμα εμπλουτίζεται 

συνεχώς. Τα τρίποδα κατασκευάζονται 

από αλουμίνιο, με την πλειοψηφία 

τους να έχουν πόδια τριών τμημάτων 

και κεφαλή τριών αξόνων με 

σύστημα ταχείας απελευθέρωσης. 

Συνοδεύονται από πρακτική τσάντα 

μεταφοράς. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

210 7236847
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Μολλά εργοστάσια της βιομηχανίας του Ιmaging και συγκεκριμένα παραγωγικές 

εγκαταστάσεις των εταιριών Sony Nikon, Canon, Olympus επλήγησαν σοβαρά από τους 

σεισμούς στο νησί Kyushu, της Ιαπωνίας. Εκπρόσωπος της Nikon σε πρόσφατες δηλώσεις 

του εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τους ανθρώπους της περιοχής, ενώ παράλληλα 

γνωστοποίησε πως η παραγωγή θα υποστεί καθυστερήσεις, λόγω προβλημάτων στον ομαλό 

Επικαιρότητα
Νεαρός άντρας κατέστρεψε ιστορικό άγαλμα κάνοντας λήψη selfie!

Παρελθόν αποτελεί το άγαλμα του βασιλιά Dom Sebastiao που ήταν τοποθετημένο εδώ και 

126 χρόνια σε ειδικό βάθρο στο σιδηροδρομικό σταθμό Rossio της Λισαβόνας. Η επιθυμία 

ενός νεαρού άντρα να βγάλει selfie μαζί με το γλυπτό τον οδήγησε να σκαρφαλώσει δίπλα 

από το βάθρο έχοντας την φωτογραφική μηχανή ανά χείρας, με καταστροφικά αποτελέσματα. 

Μία απότομη κίνηση του οδήγησε στη συντριβή του αγάλματος στο έδαφος. Μετά το ατύχημα, 

προσπάθησε να τραπεί σε φυγή, αλλά μάταια αφού λίγο αργότερα η αστυνομία τον εντόπισε. Τώρα 

ο νεαρός καλείται να λογοδοτήσει ενώπιον του δικαστηρίου και ελπίζουμε δίχως να φέρει μαζί του 

κάποιο selfie stick…

εφοδιασμό. Για την ώρα δεν υπάρχει 

κάποια άλλη ανακοίνωση από τη 

Nikon. 

Η Sony από τη πλευρά της 

αναγκάστηκε να κλείσει το Kumamoto 

Technology Center, όπου γίνεται 

η παραγωγή των αισθητήρων. 

Μέχρι το τέλος Απριλίου η εταιρία 

αποτιμούσε το μέγεθος της ζημιάς 

δίχως να δώσει στη δημοσιότητα σαφές 

χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή της 

παραγωγής σε κανονικούς ρυθμούς. 

Επίσης, τα Nagasaki Technology Center 

και Oita Technology Center διέκοψαν 

την παραγωγή τους προσωρινά, αλλά 

επανήλθαν σε κανονική λειτουργία στις 

17 Απριλίου. Ακόμα, το Kagoshima 

Technology Center, δεν είχε σημαντικές 

επιπτώσεις στη δραστηριότητα του. Η 

Sony σε σχετικές δηλώσεις επιβεβαίωσε 

την ασφάλεια όλων των εργαζομένων 

της. 

Η Canon από την πλευρά της δεν 

ανέφερε βλάβη στις εγκαταστάσεις της, 

δήλωσε πως όλοι οι εργαζόμενοι είναι 

ασφαλείς και παράλληλα εξέφρασε τα 

συλλυπητήρια της στις οικογένειες των 

πληγέντων. 

Επιπλέον, γνωστοποίησε πως θα κάνει 

δωρεά 10 εκατ. γιεν στον ιαπωνικό 

Ερυθρό Σταυρό. Το διπλάσιο ποσό 

διέθεσε και η Olympu (που δεν υπέστη 

ζημίες) στον Ερυθρό Σταυρό.

Ιαπωνικό imaging
Οι αποτιμήσεις των μεγαλύτερων κατασκευαστών για τους 
καταστροφικούς σεισμούς στην Ιαπωνία
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Μέρες Φωτογραφίας στην Πάτρα
Ξεκίνησαν οι δράσεις της φετινής διοργάνωσης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης του Παύλου 

Κοζαλίδη με τίτλο «Αναζητώντας τη χαμένη πατρίδα». Αποτελώντας 

την αφετηρία της φετινής διοργάνωσης «Μέρες Φωτογραφίας στην 

Πάτρα», στα εγκαίνια παρεβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Πατρέων 

Κώστας Πελετίδης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικού 

Οργανισμού του Δήμου Πατρέων Βασίλης Θωμόπουλος, εκπρόσωποι του 

Μουσείου Μπενάκη καθώς και πολλοί φωτογράφοι, εικαστικοί, και φίλοι 

της φωτογραφίας. Γεννημένος στον Πειραιά το 1961 ο Παύλος Κοζαλίδης 

μεγάλωσε στον Καναδά ενώ για περισσότερα από είκοσι χρόνια ταξίδεψε 

φωτογραφίζοντας στην Ασία, την Αφρική, τη νότια και την κεντρική Αμερική. 

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα έργα του 

σπουδαίου φωτογράφου τα οποία ταξίδεψαν από το Φωτογραφικό Αρχείο 

του Μουσείου Μπενάκη στη Δημοτική Πινακοθήκη Πάτρας. Ωστόσο 

οι εκδηλώσεις δε σταματούν εδώ καθώς το πρόγραμμα του φεστιβάλ 

συνεχίζεται με την έκθεση «Αστυγραφίες» της ομάδας «Photomind». Με 

άξονα της έκθεσης την πόλη η φωτογραφική κοινότητα Photomind επιχειρεί 

μια φωτογραφική προσέγγιση στην αισθητική λειτουργία του αστικού 

χώρου. Συνθέτοντας ένα πλέγμα λειτουργιών και σχέσεων οι φωτογράφοι 

της ομάδας αποτυπώνουν το αστικό τοπίο με τους τους ανθρώπους, το 

φαντασιακό και τα δημιουργήματά τους. Τις Μέρες Φωτογραφίας στην 

Πάτρα διοργανώνουν η Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας «Ηδύφως», η 

Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων και το 

Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έκθεση Παύλου Κοζαλίδη
• Διάρκεια: έως 11 Ιουνίου • Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Πάτρας, 

Μαιζώνος 110, Πάτρα • Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή 

8.30 – 14.30 Σάββατο 10.00 – 14.00

Έκθεση «Αστυγραφίες» 
Εγκαίνια: Σάββατο 14 Μαΐου, 20.00 • Διάρκεια: έως 4 Ιουνίου • Διεύθυνση: 

Παλαιά Δημοτικά Λουτρά • Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – 

Σάββατο 10.00 – 13.00 και 18.00 – 21.00

Φωτομαραθώνιος Πάτρας
22 Μαΐου, 10.00 • Διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου

Έκθεση με τίτλο “ Φως – Σκιά ” από τα μέλη της Φωτογραφικής 
Λέσχης Πάτρας “ΗΔΥΦΩΣ”

Εγκαίνια: Τετάρτη 25 Μαΐου, 19.30 • Διάρκεια έκθεσης: έως 11 Ιουνίου • 

Διεύθυνση: Αγορά Αργύρη

Παρουσίαση Φωτογραφικού έργου Βιργινίας Φιλιππούση
30 Μαΐου, 19.00 • Διεύθυνση: Συνεδριακό Κέντρο Αγορά Αργύρη

Παρουσίαση Φωτογραφικού έργου Ζήση Καρδιανού
1 Ιουνίου, 19:00 • Διεύθυνση: Συνεδριακό Κέντρο Αγορά Αργύρη

Μια βόλτα στη Κωνσταντινούπολη, Άρης Ζησιμάτος, Φ.Λ.Π. 
ΗΔΥΦΩΣ
3 Ιουνίου, 19.00 • Διεύθυνση: Συνεδριακό Κέντρο Αγορά Αργύρη

Τελετή Λήξης «Μέρες Φωτογραφίας», 
Απονομή και έκθεση Φωτομαραθωνίου 2016
12 Ιουνίου, 20.00 • Διεύθυνση: Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας «Ηδύφως», idifos@yahoo.gr, 

http://www.idifos.com
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12ο Athens Digital Arts Festival
Έρχεται σε λίγες μέρες

Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών επιστρέφει στην 

Αθήνα. Με θεματική το Digital Pop η φετινή διοργάνωση εξερευνά 

τις διαφορετικές πτυχές τοu Pop στην ψηφιακή εποχή Οτιδήποτε 

ορίζεται ως Pop, το εφήμερο, η κουλτούρα του «εδώ και τώρα» 

προσδιορίζεται και παρουσιάζεται στο κοινό μέσα από τα έργα 450 

καλλιτεχνών απ’ όλο τον κόσμο. Σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα 

διαδραστικών και οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων, video art και 

διαδικτυακών έργων, οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα έχουν μεταξύ 

άλλων την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε δημιουργικά εργαστήρια 

ενώ φέτος για πρώτη φορά θα υπάρχει και η κατηγορία ADAF 

KIDS για παιδιά. Με ομιλίες καλλιτεχνών και παρουσιάσεις διεθνών 

φεστιβάλ, όπως το Japan Media Arts Festival, το Loop Festival, το 

Anima, και το Locomocion το 12o Athens Digital Arts Festival θα 

περιλαμβάνει στο πρόγραμμα προβολών του το ντοκιμαντέρ “The 

Story of Technoviking”, το πρόγραμμα “VIDEOsPAIN” με έργα video 

art από Ισπανούς καλλιτέχνες αλλά και το πρόγραμμα “From A to 

Z in Loop” με έργα φοιτητών από το ΤΕΙ Αθήνας και το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης το 

κεντρικό πρόγραμμα θα πλαισιώνουν οπτικοακουστικές περφόρμανς 

που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του six d.o.g.s. Το καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα του φεστιβάλ επιμελήθηκαν ο Ηλίας Χατζηχριστοδούλου 

και η Κατερίνα Γκουτζιούλη.

Διάρκεια: 19-22 Μαΐου 2016

Κεντρικός χώρος: Κτηριακό Συγκρότημα Πύλη Ερμού 117-121, 

Μοναστηράκι, Αθήνα

Performance Venue: six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6 - 8, Μοναστηράκι

Πληροφορίες: 12o Athens Digital Arts Festival, Τηλ. 2103230005, 

info@adaf.gr, http://2016.adaf.gr

Lucien Hervé
Το καλοκαίρι του κυρίου Le Corbusier στο 
Μουσείο Μπενάκη

Το καλοκαίρι στη θάλασσα της Μεσογείου 

αποτέλεσε σημείο έκφρασης της μοντέρνας ζωής και 

σταυροδρόμι καλλιτεχνικών συναντήσεων. 

Στο Cabanon, ένα ξύλινο δωμάτιο σχεδιασμένο από το 

διάσημο αρχιτέκτονα Le Corbusier, μοντέρνοι καλλιτέχνες 

βρίσκονται για να απολαύσουν στιγμές ξεκούρασης και 

δημιουργίας. Σε αυτό το ξεχωριστό ορμητήριο διακοπών 

βρέθηκε και ο διάσημος φωτογράφος Lucien Hervé ο 

οποίος αποτύπωσε με χαρακτηριστική ανεμελιά έναν 

τόπο και ένα χρόνο ζωής. Φωτογραφικά έργα του Hervé, 

σχέδια και σκίτσα του Le Corbusier, η αλληλογραφία 

του καθώς και το ίδιο το Cabanon συγκεντρώνονται και 

παρουσιάζονται στο πλαίσιο μιας έκθεσης που συνθέτει 

την αντίληψη για τη ζωή και την αρχιτεκτονική, την 

ιδέα του ιδανικού και απλού. Η έκθεση οργανώνεται 

στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αναφορά στον Ελ/Le 

Corbusier» Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιείται και 

μια ημερίδα  όπου μέσα από τρεις κύκλους συζητήσεων 

οι επισκέπτες του Μουσείου Μπενάκη θα έχουν την 

ευκαιρία να ταξιδέψουν στη σχέση φωτογραφίας και  

αρχιτεκτονικής καθώς και στη νεωτερική αντίληψη των 

καλοκαιρινών διακοπών και της  φυγής στον θαλάσσιο 

ορίζοντα. Παράλληλα στο πλαίσιο των διαδοχικών 

κύκλων της ημερίδας θα γίνει μια απόπειρα να αναζητηθεί 

το αρχιτεκτονικό και ανθρωπολογικό ενδιαφέρον του 

μικρού Cabanon, ενός σχεδιαστικού προτύπου και 

αρχέτυπου κατοικίας.

Ημερίδα: Σάββατο 21 Μαΐου, 10.00 

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Μαΐου

Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο Πειραιώς, 

Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου, Αθήνα 

Πληροφορίες: Μουσείο Μπενάκη, Τηλ. 2103453111, 

www.benaki.gr. 
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Transasia Stacks
Η φωτογραφική δουλειά του 
Gerard Pryor στην Αθήνα

Υπό τον τίτλο “Transasia Stacks” ο 

διεθνής Αμερικανός καλλιτέχνης και 

καθηγητής φωτογραφίας Gerard Pryor 

παρουσιάζει τη νέα του φωτογραφική 

δουλειά. Οι επισκέπτες της γκαλερί «7» 

θα έχουν την ευκαιρία να δουν τη νέα 

σειρά έργων του διάσημου καλλιτέχνη 

με το ζήτημα της διαπολιτισμικότητας 

να αποτελεί τη θεματική του. Σε μια 

αντιπαράθεση κινέζικου πολιτισμού και 

σύγχρονης Νεοϋρκέζικης πραγματικότητας 

ο καλλιτέχνης αποτυπώνει σκέψεις και 

προσωπικούς στοχασμούς, σε μια έκθεση 

που παραλληλίζει έννοιες του Ταοΐσμού 

και της κινέζικης ιστορίας. Την έκθεση 

επιμελείται η Θάλεια Βραχοπούλου.

Εγκαίνια: Τρίτη 31 Μαΐου, 20.00 – 22.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 25 Ιουνίου

Διεύθυνση: Gallery 7, Σόλωνος 20 και 

Βουκουρεστίου, 

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

Τρ., Πέμ., Παρ. 11.00–14.00 & 18.00–21.00

Τετάρτη, Σάββατο 11.00 – 15.00

Πληροφορίες: Gallery 7, Τηλ. 

2103612050, gallery7@hol.gr, 

http://www.gallery7.gr

Wesen-Lust
Μια ιδιότυπη έκθεση έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Υπό τον τίτλο Wesen - Lust (ή «αυτό» που δεν παύει να «επιστρέφει»…) μια σύνθετη 

έκθεση ξεκινά στους χώρους της Δ.Ε.Θ.- HELEXPO. Αποτελώντας τη δεύτερη 

φάση του προγράμματος του Διεθνούς Εργαστηρίου Έρευνας Παραστατικών Τεχνών- 

almakalma, η πολυμορφική έκθεση ξεκινά με άξονα την exhibition-performance. 

Φωτογραφίες και φωτογραφήματα του Βασίλη Καρκατσέλη, βίντεο διαφορετικών 

καλλιτεχνών, κείμενα για το εργαστήριο έρευνας και μια ηχητική εγκατάσταση 

δημιουργούν τις συνθήκες μιας έρευνας πεδίου πάνω στο performing. Με δράσεις καθ’ 

όλη τη διάρκεια του δεκαήμερου το Wesen-Lust (ή «αυτό» που δεν παύει να επιστρέφει) 

θα κατασκευάσει για το κοινό κόσμους φαντασιακούς, πραγματικούς και συμβολικούς, σε 

μια διαρκή αλληλεπίδραση τόσο από την πλευρά των δημιουργών όσο και από τα ίδια 

τα έργα. Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των πρόδρομων εκδηλώσεων της Art- 

Thessaloniki International Contemporary Art Fair.

Εγκαίνια: Τετάρτη 11 Μαΐου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 21 Μαΐου

Διεύθυνση: Open Art Lab (δίπλα στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – προς τον 

Πύργο του ΟΤΕ), Δ.Ε.Θ.- HELEXPO, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: AlmaKalma, almakalma.laboratorium@gmail.com,

http://www.almakalma.net

www.photo.gr
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Ελλάδα Σχήμα και Χρώμα
Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισμού στην 
Ολυμπιακή Πινακοθήκη

Μια γιορτή αφιερωμένη στο λόγο και την εικόνα ξεκινά στο 

Δήμο Αμαρουσίου. Πρόκειται για το Φεστιβάλ «Ελλάδα 

Σχήμα και Χρώμα» το οποίο καλεί το κοινό σε μια σειρά 

πολλών και διαφορετικών δράσεων. Με ομιλίες καλλιτεχνών, 

απαγγελίες ποιημάτων και προβολή ηχοραμάτων οι επισκέπτες 

της διοργάνωσης θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν 

στην Ελλάδα μέσα από τα μάτια και τα έργα καλλιτεχνών. 

Παράλληλα στο χώρο του φεστιβάλ το κοινό θα μπορεί να 

επισκέπτεται και μια σειρά εκθέσεων με έργα ζωγραφικής, 

καλλιτεχνικής αγιογραφίας αλλά και φωτογραφίας. Το 

φεστιβάλ «Ελλάδα Σχήμα και Χρώμα» διοργανώνουν το 

Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού του Δήμου Αμαρουσίου, η 

Ένωση Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού Ελλάδος 

και η KL Gallery Vassilis Lappas. 

Εγκαίνια: Τετάρτη 11 Μαΐου 2016, 19.30

Διάρκεια: έως 20 Μαΐου 2016 

Διεύθυνση: Ολυμπιακή Πινακοθήκη «Σπύρος Λούης», Βασ. 

Σοφίας 85, Πλατεία Ηρώων, Μαρούσι

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10.00 – 14.00 και 

17.00 – 20.00

Σάββατο και Κυριακή 12.00 – 16.00

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Μάγδα Μυστικού Καραγιαννιώτου

Πληροφορίες: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αμαρουσίου, 

Τηλ. 2108056314-5, 

www.facebook.com/politistikokentrodimouamaroussiou

TZENI-KANAVAROU

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Σίσσυ Μπίστολα
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

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
http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
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