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Editorial

Γεια σας,
Λέγομαι Ανδρέας Σκρέλης και
ασχολούμαι με την φωτογραφία.
Διαβάζω συχνά την ιστοσελίδα
σας www.photo.gr απ’ όπου και
ενημερώνομαι για τα φωτογραφικά
πράγματα στην Ελλάδα μιας
έχω μετακομίσει εδώ και μερικά
χρόνια στο Βέλγιο. Αφορμή για
την επιστολή μου αυτή πήρα από
όσα παρατήρησα στα εγκαίνια της
έκθεσης του WorldPressPhoto που
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα
στο Knokke-Heist, μια από τις πιο
πλούσιες περιοχές του Βελγίου και
της Ολλανδίας, αφού το σημείο
αυτό βρίσκεται στα σύνορα με την
Ολλανδία.

Γ

ια τρίτη συνεχόμενη χρονιά
λαμβάνω πρόσκληση να επισκεφθώ
αυτή την περιβόητη έκθεση του
WorldPressPhoto από το Πολιτιστικό
Τμήμα και φυσικά σε καμία περίπτωση
δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία να
δω μια έκθεση αυτού του επιπέδου.
Πήγα λοιπόν στην έκθεση όπως εξ
άλλου ακριβώς έκανα τα τελευταία
τρία χρόνια. Παρατήρησα ότι το κοινό
που παρευρισκόταν στην έκθεση
αφενός ανήκε στην υψηλή οικονομικά
τάξη και αφετέρου ήταν μεγάλης
ηλικίας σε ποσοστό 85%! Έβλεπες
παντού μπροστά σου ηλικιωμένους
ανθρώπους με φόντο πασίγνωστες
δημοσιογραφικές φωτογραφίες που
βραβεύθηκαν στον διαγωνισμό του
WorldPressPhoto και δημοσιεύθηκαν
στα σημαντικότερα ΜΜΕ το 2015-16.
Η ίδια εικόνα όπως πέρυσι και
πρόπερσι. Έτσι κάθε χρόνο που πάω
στην έκθεση έρχομαι αντιμέτωπος με
αυτό το παράδοξο φαινόμενο.
Αναπόφευκτα βλέποντας ξανά και
ξανά το παραπάνω, μου έρχονται στο
μυαλό πολλά ερωτήματα. Όπως για
παράδειγμα ποια μπορεί να είναι
η σχέση του θεατή με το θέαμα σε
σχέση με την ηλικία και τα βιώματά
του. Γιατί επιλέχθηκε ένα τέτοιο μέρος
για μια έκθεση σαν αυτή και ποια ήταν
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Ποιοί βλέπουν φωτογραφικές εκθέσεις;
Ένα γράμμα από το Βέλγιο με ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις...
τα πραγματικά κριτήρια πίσω από την απόφαση των διοργανωτών. Το θέλουν άραγε αυτό
το κοινό ή μήπως δεν υπάρχει... άλλο κοινό; Σας στέλνω μια σειρό από φωτογραφίες που
έβγαλα στους χώρους της έκθεσης που εικονογραφούν ακόμη καλύτερα τα γραφόμενά
μου. Μήπως άραγε φθάσαμε στο τέλος των φωτογραφικών εκθέσεων όπως τις ξέραμε
μέχρι τώρα; Μήπως υπάρχουν φωτογραφικά θέματα όπως π.χ. οι «φωτοδημοσιογραφικές»
φωτογραφίες που δεν υπάρχει λόγος να εκτεθούν έτσι παρά μόνον να δημοσιευθούν σε
εφημερίδες, περιοδικά, το διαδίκτυο; Θα χαιρόμουν πολύ να μοιραστώ τα ερωτήματα
αυτά μαζί σας μέσω του περιοδικού και να ακούσω τόσο τις δικές σας θέσεις όσο και των
Αναγνωστών γι’ αυτό το θέμα.
Με εκτίμηση,
Ανδρέας Σκρέλης
...και για την αντιγραφή,
Τάκης Τζίμας
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Το κατάστημα του μέλλοντος
Εικονική περιήγηση σε αυτό που θα ζούμε καθημερινά σε κάποια χρόνια...

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.

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 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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I AM THE ONE WHO GOT THE SHOT

I AM THE NEW NIKON D5. Βλέ
Βλέπω περισσότερα από όσα μπορεί να δει το γυμνό
μάτι. Με το εκπληκτικό σύστημα AF νέας γενιάς 153 σημείων παρακολουθώ
ό,τι
μάτι
παρα
κι αν φωτογραφίζεις. Ο αισθητήρας εικόνας 20 MP και ο αισθητήρας μέτρησης
180K pixel που διαθέτω αποδίδουν εντυπωσιακή ακρίβεια στην αναγνώριση
θεμάτων και τις λεπτομέρειες της εικόνας. Φωτογραφίζω με ταχύτητα έως 14fps
και προσφέρω video ποιότητας 4K UHD. Η απίστευτη ευαισθησία ISO 102.400
που παρέχω σου δίνει την ελευθερία λήψεων ακόμα και στις πιο απαιτητικές
συνθήκες φωτισμού. I am vision outperformed. nikon.gr
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του αμερικανικού Συντάγματος που
προστατεύει κατά προτεραιότητα
την ελευθερία της έκφρασης και
πληροφόρησης.
Αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες και στην δική μας, υπάρχει
ζήτημα με την απεικόνιση προσώπων
στην ειδησεογραφία. Κάθε φορά ο
φωτογράφος πρέπει να επικαλείται και να
αποδεικνύει το σημαντικό και υπέρτερο
ρόλο της δημόσιας πληροφόρησης για
κάθε φωτογραφία από δημόσιο χώρο
στην οποία περιλαμβάνονται πρόσωπα.
Μάλιστα στην ελληνική νομολογία έχει
γίνει παραδεκτό ότι και αυτή καθαυτή
η λήψη χωρίς δημοσίευση δύναται
να προσβάλλει αυτοδύναμα την
προσωπικότητα όποιου απεικονίζεται
χωρίς να έχει δώσει την συναίνεσή

Η φωτοδημοσιογραφία στο εδώλιο
ή γαλατικοί νομικοί παραλογισμοί
H περίπτωση Vidon-White
H φωτορεπόρτερ Μaya Vidon-White, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο της
επικαιρότητας και των συζητήσεων στη Γαλλία και μάλιστα από λάθος λόγους.
Ή μάλλον, από καθαρό παραλογισμό του δικαιϊκού συστήματος στη χώρα που
εξέθρεψε την αστική δημοκρατία. Ας δούμε το ιστορικό.

Τ

ην επίμαχη φωτογραφία έκανε η Maya Vidon-White καλύπτοντας την τρομοκρατική
επίθεση στο Bataclan όπου έχασαν τη ζωή τους 90 άτομα, στις 13 Νοεμβρίου 2015.
Η εικόνα -που έδειχνε ένα άνθρωπο να κείτεται στο έδαφος (βλ. πάνω) και να δέχεται
τις πρώτες βοήθειες- εκχωρήθηκε από τη φωτογράφο στο πρακτορείο UPI (United Press
International) και στη συνέχεια σε ένα άλλο γαλλικό πρακτορείο ενώ δημοσιεύθηκε στη
Γαλλία στο περιοδικό VSD (χρήσιμη για τη συνέχεια λεπτομέρεια: κατά την κυκλοφορία
του περιοδικού ο εικονιζόμενος είχε ήδη αποβιώσει).
Τώρα οι συγγενείς του θύματος Cedric Gomet, ενάγουν τη φωτογράφο με βάση το
νόμο Guigou που απαγορεύει τη δημοσίευση φωτογραφιών θυμάτων τρομοκρατικής
επίθεσης κατά τρόπο που θίγει την αξιοπρέπειά τους. Ο δικηγόρος των εναγόντων Jean
Sannier υποστηρίζει ότι το περιοδικό έπρεπε να “θολώσει” το πρόσωπο του θύματος
για να μην είναι αναγνωρίσιμο και αιτείται αποζημίωση ύψους 34.000 ευρώ λόγω
ψυχικής οδύνης καθώς και να καταλογιστεί πρόστιμο 15.000 ευρώ. Από την πλευρά
του ο δικηγόρος της εναγόμενης, διατείνεται ότι ο νόμος έχει εφαρμογή αποκλειστικά
για επιζώντες και δεν καλύπτει τους κληρονόμους, αφού έχει ποινικό και όχι αστικό

του. Δηλ. στοιχεία που είναι ιδιαίτερα
δυσχερές να αποδειχθούν.
Εν τω μεταξύ μπαίνουν και άλλα
ζητήματα, όπως τι ισχύει όταν δεν έχουμε
περίπτωση τρέχουσας ειδησεογραφίας
αλλά λήψεων ντοκουμέντου για
φωτογράφους που επεξεργάζονται
μακροχρόνια project π.χ. φτώχεια,
αποκλεισμό, επιπτώσεις οικονομικής
κρίσης, προβληματικές οικογένειες κλπ.
Αν δηλ. οι απαγορεύσεις αυτές που δεν
εκπορεύονται από ρητές νομικές διατάξεις
αλλά αποτελούν ερμηνεία νόμων, είναι
δυνατόν να υπερτερούν έστω και αν
προσκρούουν σε άρθρα του σκληρού
πυρήνα του Συντάγματος όπως το άρθρο
14 για την Ελευθερία του Τύπου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

χαρακτήρα. Μάλιστα επικαλέστηκε γνωμοδότηση ανώτερων Γάλλων δικαστικών που
αναφέρουν ότι σύμφωνα με την ορθή ερμηνεία του νόμου για να στοιχειοθετείται
αδίκημα, η απεικόνιση πρέπει να έχει δυσφημιστικό/ταπεινωτικό χαρακτήρα και η απλή
εμφάνιση δεν αποτελεί επαρκή συνθήκη. Διάφορες συνδικαλιστικές ενώσεις στήριξαν
την φωτορεπόρτερ που έχει εμπειρία ως photo editor στο Associated Press και ΑFP
(Agence France Presse). Η ένωση ανταποκριτών ξένου τύπου ARA (Αssociated Reporters
Abroad) εξέδωσε ανακοίνωση σε υποστήριξη της Vidon-White, διευκρινίζοντας ότι
είχε εκχωρήσει τα δικαιώματά της στο UPI και συνεπώς μη διαθέτοντας τον έλεγχο της
δημοσίευσης δεν θα μπορούσε με καμία νομική βάση να στοιχειοθετηθεί αδίκημα σε
βάρος της. Όλη αυτή η διελκυστίνδα έρχεται ως απότοκη της υπέρμετρα αυστηρής
προστασίας του δικαιώματος της προσωπικότητας στο γαλλικό δίκαιο σε αντίθεση
με το αμερικανικό όπου υπερισχύει το First Amendment, η πρώτη τροπολογία
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Η προβολή του φωτογραφικού μας έργου
ΑΚΤΟ,16 Μαΐου 2016
που ξεπέρασαν τη χωρητικότητα του

Τ

μεγάλου Αμφιθεάτρου του ΑΚΤΟ,
Ευελπίδων 11Α, πραγματοποιήθηκε

δημοφιλές και απασχολεί συνολικά τους δημιουργούς, αφού
προκύπτει η ανάγκη να επικοινωνηθεί, να γίνει γνωστό και να

την περασμένη Δευτέρα 16 Μαΐου,

ξεχωρίσει μέσα στο περίπλοκο και συνωστισμένο αναλογικό

η ανοικτή συζήτηση του περιοδικού
μας στα πλαίσια του πετυχημένου
θεσμού των Μηνιαίων Συναντήσεων

και ψηφιακό σύγχρονο περιβάλλον με τις πολυάριθμες
εκθέσεις φωτογραφίας, τις εκδόσεις, τις πλατφόρμες
κοινωνικής δικτύωσης και τα online portfolio. Η ανίχνευση

του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ που συνεχίζονται

των τάσεων και οι συμβουλές για τις μεθόδους που πρέπει να
ακολουθήσουν οι φωτογράφοι για να γνωστοποιήσουν το
έργο τους ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης.

Mε μεγάλη προσέλευση αναγνωστών

σταθερά.

ο θέμα, δηλ. η προβολή και επικοινωνία του
φωτογραφικού έργου, αποδείχθηκε όντως πολύ

Επ’ αυτού μίλησαν οι εισηγητές δηλ. ο ιστορικός φωτογραφίας
Άλκης Ξ. Ξανθάκης, ο εικαστικός και καθηγητής του
Πανεπιστημίου Αθηνών Μάνος Στεφανίδης, ο φωτογράφος
και διοργανωτής του φεστιβάλ ΜedPhoto Παύλος Φυσάκης,
η communication specialist Σίσυ Βουργανά και η digital
account manager Μικαέλα Πλάκα. Τη συζήτηση συντόνισε
η αρχισυντάκτις των ηλεκτρονικών εκδόσεών μας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

     1 4 3 •      5 
  3 29• 201
2 

23 MA 2016

Κωνσταντίνα Γκιτάκου. Η πλέον θετική απήχηση της συζήτησης
ήταν ότι επακολούθησε γόνιμος διάλογος και τέθηκαν πολλά
ερωτήματα προς διευκρίνηση από τους ακροατές. Επόμενο RV
Δευτέρα 13 Ιουνίου με θέμα: «Γιατί φωτογραφίζουμε;».

1- 2. Κατάμεστο για μια ακόμη φορά το μεγάλο αμφιθέατρο του ΑΚΤΟ στο γνώριμο κτήριο της Ευελπίδων 11Α 3. Ο εκδότης μας Τάκης Τζίμας με το χορηγό της εκδήλωσης
Μάριο Βαϊνβουρμ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ) και τη συνεργάτιδά του Λίλιαν Πετροπούλου 4. Ο Μάνος Στεφανίδης με τον Άλκη Ξανθάκη 5. Η Χριστίνα Καλλιγιάννη μαζί με
την Ιουλία Λαδογιάννη καθηγήτρια φωτογραφίας ΑΚΤΟ 6. Ο Μάνος Στεφανίδης με την Εύα Μαυρίδου υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του ΑΚΤΟ 7. Η Άννα Μανουσάκη
υπεύθυνη marketing του περιοδικού μας με τον Κώστα Τάγκαλο (Divitec SA) 8. O αρχισυντάκτης του περιοδικού Παναγιώτης Καλδής με τον γνωστό φωτογράφο και
Photoshop expert Nίκο Βασιλάκη
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Το φωτογραφικό εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΟ
ΤΥΠΩΜΑ του Μάριου Βάινβουρμ ήταν
χορηγός της εκδήλωσης στον ΑΚΤΟ.
Ζωηρό ήταν το ενδιαφέρον όσων
προσήλθαν στην ανοικτή συζήτηση για
τις δυνατότητες ψηφιακής εκτύηωσης σε
ποικιλία υλικών και αναλώσιμων που
αναδεικνύουν το φωτογραφικό έργο
και το καθένα έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα
και αισθητική. Αυτό ήταν ακριβώς και το
αντικείμενο της σύντομης εισήγησης του
Μ.Βάινβουρμ προς το κοινό, πριν την
έναρξη της συζήτησης.
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Τους αναγνώστες του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ που μαζικά προσήλθαν στην εκδήλωση στον ΑΚΤΟ
την περασμένη Δευτέρα, δρόσισε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία που σταθερός χορηγός όλα τα
τελευταία χρόνια, πρόσφερε τα νέα της προϊόντα Amstel Radler, Radler Guarana κ.α.
Amstel.indd 1

11/5/2016 12:34:26 μμ

Κ.Τάγκαλος/Divitec AE & Τ.Τζίμας απολαμβάνουν τη δροσερή μπύρα!

Με τον φωτογράφο & Διευθυντή του ΜedPhoto Παύλο Φυσσάκη

Το ψυγείο με τις παγωμένες μπύρες είχε πάντα κίνηση!

Φανατικές Αναγνώστριες του «ΦΩΤΟ» δοκιμάζουν ΑΜSTEL RADLER!
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Νikon Press Event
Στοά Σπυρομήλιου την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016
Με την ευκαιρία της έναρξης διάθεσης της πολυσυζητημένης D500, η ελληνική
αντιπροσωπεία της Nikon, Δ. & Ι. Δαμκαλίδης, διοργάνωσε συνέντευξη
τύπου για την επίσημη ανακοίνωση της συγκεκριμένης DSLR μαζί με τη full
frame ναυαρχίδα D5 και τη μονάδα φλας Speedlight D5000. Σίγουρα η πιο
εντυπωσιακή καινοτομία για την οποία ακούσαμε, σχετίζεται με την λειτουργία
Snapbridge.

Π

ρόκειται για παραλλαγή του πρωτοκόλλου Bluetooth με συνεχή λειτουργία
χαμηλής ισχύος για τη μεταφορά εικόνων περιορισμένης ανάλυσης από την
μηχανή προς συνδεδεμένες συσκευές με αυτοματοποιημένο και ομοιόμορφο τρόπο,
χωρίς την ανάγκη να παρεμβαίνει κάθε τόσο ο χρήστης για ρυθμίσεις κλπ. Η ρύθμιση
θα γίνεται μόνον μία φορά, χωρίς εισαγωγή SSID και κωδικών, όπως ισχύει στο WiFi.
Mέσω του app που θα εγκαθίσταται στις συμβατές έξυπνες συσκευές δηλ. tablet και
smartphones σε πλατφόρμες iOS/Android, θα μπορούν οι χρήστες εκτός από την
απεικόνιση των μεταφερόμενων εικόνων να ελέγχουν ορισμένες λειτουργίες όπως την
απελευθέρωση του κλείστρου ή το zoom. Μάλιστα με την δημιουργία λογαριασμού
στο Nikon Image Space, οι χρήστες φωτογραφικών μηχανών Nikon έχουν στη
διάθεσή τους απεριόριστο χώρο online αποθήκευσης για φωτογραφίες 2 Megapixel,
δηλ. της ανάλυσης που δημιουργεί αυτόματα το SnapBridge.
To μοντέλο DSLR D500 (20Megapixel), που τοποθετείται ιεραρχικά ψηλότερα απόλες
τις Nikon DX format, δανείζεται πολλές από τις προδιαγραφές και τα ηλεκτρονικά της
κορυφαίας D5, όπως το autofocus chip MultiCAM 20Κ με τα 153 σημεία εστίασης
εκ των οποίων 99 σταυροειδούς τύπου, που καλύπτουν όλη σχεδόν την επιφάνεια
του καρέ. Xάρη στην ακρίβεια και άμεση απόκριση του autofocus καΙ την ταχύτητα
σε ριπή (10fps) η D500 είναι η ιδανική DX για σπορ, αγώνες , άγρια φύση κλπ. Μαζί
με την D500, παρουσιάστηκαν και η ναυαρχίδα Νikon D5 αλλά και το προηγμένο
Speedlight D5000 με ενσωματωμένη ραδιοσυχνότητα!
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Πλήθος φιλότεχνων από την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Αθήνας και πολλοί καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος Φωτογραφίας τίμησαν με την
παρουσία τους τα εγκαίνια της έκθεσης και άκουσαν με μεγάλο ενδιαφέρον την αναφορά του φωτογράφου Στέφανου Πάσχου στο περιεχόμενο και
στο αποτέλεσμα του σεμιναρίου της ARTEC/TEI Αθήνας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Κ.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Στέφανος Πάσχος + Πάσχοντες
Έγκαινιάστηκε έκθεση με έργα-δημιουργίες του σεμιναρίου ΑRTTEC του ΤΕΙ Αθήνας

Ο

Στέφανος Πάσχος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες εικαστικούς καλλιτέχνες και φωτογράφους, ήταν
ο εισηγητής σεμιναρίου με θέμα τις διάφορες παλιές δημιουργικές τεχνικές λήψης και εκτύπωσης φωτογραφιών.

Τα αποτελέσματα του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του φορέα ARTTEC του Τμήματος Φωτογραφίας του ΤΕΙ
Αθήνας- παρουσιάζονται στο κεντρικό Φουαγιέ του Συνεδριακού Κέντρου του Ιδρύματος, στο Αιγάλεω μέχρι 29 Μαΐου 2016.
Με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας Ελληνικού Πολιτισμού, ο καλλιτέχνης μαζί με όλους τους συμμετέχοντες στο
σεμινάριο έθεσαν τα δικά τους ερωτήματα καλώντας τον κάθε επισκέπτη να δώσει τη δική του ματιά. Ο Στέφανος Πάσχος, ποιητής
της εικόνας και άριστος γνώστης των φωτογραφικών τεχνικών και μαζί του όλη η ομάδα, δημιούργησαν εικόνες με εντυπωσιακές
τονικές διαβαθμίσεις και έντονες αντιθέσεις φωτός και σκιάς στον δικό τους περίπατο στην ασπρόμαυρη φωτογραφία, τις αναλογικές
τεχνικές και το σκοτεινό θάλαμο. Έχοντας ξεκινήσει την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 η έκθεση την οποία επιμελήθηκε ο καθηγητής στο
ΤΕΙ Αθήνας Δρ. Γρηγόρης Βλασσάς συνεχίζεται με επιτυχία. Ήδη την έχουν επισκεφθεί περισσότερα από 2500 άτομα.
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Πάνω και από αριστερά: Κωνσταντίνος Ξυδέας Καθηγητής Πανεπιστημίου Lancaster UK, μέλος του Συμβουλίου
Διοίκησης του ΤΕΙ Αθήνας, Ελένη Μπούνα Προϊσταμένη Γραμματέας στο Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών
του ΤΕΙ Αθήνας, Γρηγόριος Βλασσάς Καθηγητής Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ
Αθήνας και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Αθήνας, Ηλίας Σιώρης Καθηγητής, Αντιπρύτανης (Provost)
Bolton University UK, Πρόεδρος Συμβουλίου Διοίκησης ΤΕΙ Αθήνας, Μιχάλης Μπρατάκος Καθηγητής, Πρόεδρος
ΤΕΙ Αθήνας, Νικόλαος Σταυριανέας Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, μέλος του Συμβουλίου Σιοίκησης του
ΤΕΙ Αθήνας

Από δεξιά: ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας καθηγητής Δρ.Περικλής Λύτρας, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας
καθηγητής Δρ. Παναγιώτης Καλδής, η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας καθηγήτρια Δρ. Αικατερίνη Λυκερίδου, ο εικαστικός
καλλιτέχνης και φωτογράφος Στέφανος Πάσχος, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας καθηγητής Δρ.Μιχάλης Μπρατάκος και ο επιμελητής της
έκθεσης και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά”
καθηγητής Δρ. Γρηγόρης Βλασσάς

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Μαΐου
Διεύθυνση: Εκθεσιακός χώρος του συνεδριακού κέντρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω
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Ara Guler
Έκθεση και προβολή ντοκιμαντέρ στο Μουσείο Μπενάκη
Ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του Ara Guler είχαμε την ευκαιρία να
παρακολουθήσουμε στο Μουσείο Μπενάκη την Πέμπτη 12 Μαΐου. Με τίτλο “The Eye of
Istanbul” η κινηματογραφική κάμερα ακολουθεί το σπουδαίο φωτογράφο Ara Guler κατά
τη διάρκεια της προετοιμασίας της αναδρομικής του έκθεσης στην Κωνσταντινούπολη.
Καταφέρνοντας να μεταφέρει στο θεατή το ιδιαίτερο ταπεραμέντο και το χιούμορ του
μεγάλου φωτογράφου, το ντοκιμαντέρ ανοίγει ένα όμορφο παράθυρο στη ζωή και το έργο
του Guler, κάτι το οποίο τόνισε μεταξύ άλλων και ο σκηνοθέτης του φιλμ Fatih Kaymak.

Από την προβολή του ντοκιμαντέρ στο Μουσείο
Μπενάκη

Π

αιδί και φωτογράφος της Κωνσταντινούπολης, ο Ara Guler φωτογράφισε την Πόλη για 60
χρόνια δημιουργώντας έτσι όχι μόνο ένα αρχείο με αισθητική αλλά και μεγάλη ιστορική
αξία. Χωρίς την παρέμβαση τρίτου αφηγητή, στο “The Eye of Istanbul” των Binnur Karaevli
και Fatih Kaymak, πρωταγωνιστεί ο ίδιος ο Guler ο οποίος επιλέγοντας ανάμεσα στα χιλιάδες
φωτογραφικά έργα του κάνει τα δικά του σχόλια, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον εαυτό του
περισσότερο ιστορικό και όχι φωτογράφο. Ήταν εκείνος που ανακάλυψε την αρχαία πολιτεία
της Αφροδισιάδας φέρνοντας τη στην επιφάνεια μέσα από το φωτογραφικό του φακό ή
αλλιώς εκείνος που την έκανε πάλι να αναπνεύσει, δίνοντας έτσι στην παγκόσμια κοινότητα μια
σπουδαία αρχαιολογική ανακαλυψη.
Ο Nezih Tavlaú, βιογράφος του Guler και καθοριστικό πρόσωπο στη δημιουργία του
ντοκιμαντέρ, είπε πως ο Guler εξυψώνει τον άνθρωπο μέσα από τα έργα του αφού «γνωρίζει
τους ανθρώπους που φωτογραφίζει, την προέλευσή τους, τι κάνουν, τις αγωνίες τους και
ξέρει ποια είναι η πόζα και το στήσιμο ώστε να αποτυπώσει τα στοιχεία αυτά με τον καλύτερο
τρόπο». Στην προβολή και παράλληλη έκθεση σαράντα φωτογραφικών έργων του Guler που
πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της Οδού Πειραιώς του Μουσείου Μπενάκη, το παραπάνω
ήταν εμφανές. Ο Ara Guler δεν είναι απλά ένας φωτογράφος αλλά και ένας διανοούμενος,
φιλόσοφος και ιστορικός που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο.
Το ντοκιμαντέρ “The Eye of Istanbul” έχει συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ αποσπώντας
παράλληλα σημαντικές διακρίσεις. Η παραγωγός του ντοκιμαντέρ Ümran Safter δήλωσε
μεταξύ άλλων πολύ ικανοποιημένη από το ενδιαφέρον του κόσμου για την ταινία ενώ είπε
πως η προβολή του στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ήταν μια πολύ
συγκινητική στιγμή για όλους τους συντελεστές αφού ο κόσμος έκλαψε, γέλασε και ένιωσε
νοσταλγία και λαχτάρα για την Κωνσταντινούπολη. Πριν την προβολή στο Μουσείο Μπενάκη
είχε προηγηθεί συνέντευξη τύπου στην οποία μίλησαν οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ Nezih
Tavlaú, Ümran Safter και Fatih Kaymak καθώς και η ακόλουθος Πολιτισμού και Τουρισμού της
Τουρκικής Πρεσβείας στην Αθήνα κα. AslÕ Aksungur. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Γραφείο
Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Φ. Αβραμάκου
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Από αριστερά: Fatih Kaymak, Σκηνοθέτης του
ντοκιμαντέρ “The Eye of Istanbul”, Ümran
Safter, Παραγωγός, Asli Αksungur, Ακόλουθος
Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκικής
Πρεσβείας και Nezih Tavlas, Σύμβουλος του
ντοκιμαντέρ και Βιογράφος του Ara Güler

Fatih Kaymak, Σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ
“The Eye of Istanbul”
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HIPA /Dubai
Βραβεύει τους φετινούς ομιλητές και ξεκινά
διαγωνισμό στο Instagram
Τα βραβεία Hamdan bin Mohammed bin Rashid
Al Maktoum International Photography Award
(HIPA) που συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες
φωτογραφικές θεσμούς, τιμούν τους φετινούς ομιλητές
της αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην επιτυχία
της φετινής διοργάνωσης. Στο Dubai Photo Forum
2 το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19
Μαρτίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν ομιλίες και συζητήσεις πάνω στη
φωτογραφία μέσα από πέντε θεματικές ενότητες.

Σ

την πρώτη συνάντηση με θέμα «East versus West,
A Clash of Photographic Style» ομιλητές ήταν οι
φωτογράφοι Majed Al-Zaabi, Dr Shahidul Alam από το
Μπαγκλαντές, ο διεθνώς καταξιωμένος Tom Ang καθώς
και ο φωτογράφος και αρχισυντάκτης του περιοδικού

3

Polka Dimitri Beck. Στη δεύτερη ενότητα με θέμα «Judging,
International Standards and Judges’ Personalities»
ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν ο φωτογράφος και
πρόεδρος της Arab Union οf Photograhers Adeeb Alani,
ο διάσημος Αιγύπτιος φωτογράφος και κριτικός Ayman
Lotfy και ο Ολλανδός φωτογράφος Henk van Kooten.
Με πληθώρα φωτογραφικών ζητημάτων και θεματικών
τα φετινά βραβεία αποτελούνταν επίσης από τις ενότητες
«Women in Photography», «GCC Photographers:
International Competitors or Would-Be Preofessionals?»
και «‘Witnessing Arab Photography: Past, Present and
Future», στις οποίες συμμετείχαν ως ομιλητές διακεκριμένοι
του χώρου της φωτογραφίας όπως η Sahar Al-Zarei από
το UAE, ο γενικός γραμματέας των HIPA, φωτογράφος
και πρόεδρος της “Photography Association of Oman”
Ahmed Al-Bouseidi και ο φωτογράφος, νικητής της πέμπτης
διοργάνωσης των HIPA και ένας από τους ιδρυτές του
περιοδικού Al-Arabi Magazine Abdul Rahman Al-Ghabri.
Ωστόσο οι φωτογραφικές δράσεις των HIPA δεν σταματούν
αφού για δεύτερη συνεχή χρονιά διοργανώνεται
φωτογραφικός διαγωνισμός Instagram για όλους εκείνους
που ακολουθούν τα βραβεία στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Συγκεκριμένα όπως ανέφερε ο Ali bin ali Thalith, λόγω
της εντυπωσιακά μεγάλης συμμετοχής στο περσινό
διαγωνισμό, φέτος θα πραγματοποιείται διαδικτυακός
διαγωνισμός κάθε μήνα ξεκινώντας ήδη από το Μάιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός αυτού του μήνα
με θεματική «Birds» έχει ξεκινήσει με προθεσμία
συμμετοχών ως τις 21 Μαΐου. Στο τέλος κάθε μήνα
η επιτροπή των βραβείων ανακοινώνει τους νικητές
βραβεύοντας όσους διακρίθηκαν με τα μετάλλια HIPA, μια
από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στο χώρο της
φωτογραφίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα HIPA και τη συμμετοχή στον Instagram Photo Contest
μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα των HIPA
http://www.hipa.ae/en/
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Canon
Μειωμένες τιμές για plotters της σειράς IMAGE PROGRAF

Η

Divitec Α.Ε στα πλαίσια του Πανευρωπαικού Promotion της Canon, διαθέτει πλέον τα φωτογραφικά Plotter IMAGE PROGRAF
σε νέες μειωμένες τιμές. Συγκεκριμένα η προσφορά αφορά Plotters διαστάσεων 60-121-164 cm με 8 ή και 12 μελάνια που
αποδίδουν υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό μηχανημάτων για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο
του 2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες με το τμήμα πωλήσεων της Divitec στο
210-2855080.

Epson
Προσφορά για βιντεοπροβολείς

Η

Epson με την αγορά συγκεκριμένων μοντέλων projector θα προσφέρει δωρεάν από μια οθόνη προβολής. Η προσφορά αφορά τους
EB-X31, EB-W31, EB-W32, EB-U32 και θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Χάρη στη τεχνολογία
3LCD, τα παραπάνω μοντέλα προσφέρουν τρείς φορές φωτεινότερα χρώματα, χαμηλότερο επίπεδο θορύβου, αλλά και μειωμένη
κατανάλωση ενέργειας συγκριτικά με τον ανταγωνισμό.
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Facebook
Υποστήριξη φωτογραφιών
360°

Π

ριν μόνο λίγα χρόνια, η
καταγραφή υλικού 360° ήταν
χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία,
ειδικά όταν επρόκειτο για video.
Σήμερα, τα πράγματα έχουν αλλάξει
αισθητά με αρκετά προσιτές για τους
καταναλωτές κάμερες 360°. Μερικά
μόνο από τα πιο γνωστά μοντέλα που
είναι ήδη διαθέσιμα στην αγορά είναι
τα: Ricoh Theta, Samsung Gear 360 και
LG 360 Cam.
Η τάση δεν άφησε αδιάφορο το
δημοφιλέστερο κοινωνικό δίκτυο.
Το Facebook πλέον θα υποστηρίζει
φωτογραφίες 360° (επιτρέπει ήδη το
ανέβασμα video 360° από πέρσι). Οι
χρήστες θα μπορούν να βλέπουν το
περιεχόμενο σύροντας την εικόνα με
το δάχτυλο τους σε μια οθόνη αφής ή
εναλλακτικά με το δείκτη του ποντικιού
στον υπολογιστή.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα

αξιοποίησης VR headset (π.χ. Samsung
Gear VR/ Oculus Rift) για ακόμα πιο
ρεαλιστική εμπειρία. Η κίνηση αυτή,
δηλαδή ο άμεσος διαμοιρασμός
υλικού 360°, αποτελεί σημαντική
αναβάθμιση για το Facebook που
αναμένεται
να κάνει το imaging
μ
g g 360°
ακόμα πιο δημοφιλές.

Corel AfterShot Pro 3
Νέα εργαλεία για επαγγελματική χρήση

H

Corel παρουσίασε τη νέα έκδοση του λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών,
AfterShot Pro 3 με αρκετές αναβαθμίσεις και νέα χαρακτηριστικά. Αρχικά προστέθηκε
το Lens Correction Development Kit το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργεί
προσαρμοσμένες διορθώσεις για κάθε φακό. Επίσης, εξοπλίστηκε με καινούριο αλγόριθμο
Highlight Recovery. Η Corel υποστηρίζει ότι είναι σε θέση να επαναφέρει περισσότερες
λεπτομέρειες από υποεκτεθειμένες περιοχές της εικόνας (σε αρχεία RAW). Επιπλέον,
διαθέτει εργαλείο για αποτελεσματική μαζική ενσωμάτωση υδατογραφήματος στις
φωτογραφίες μας. Επόμενο στη λίστα των νέων εργαλείων είναι το Blemish Removal &
Correction, σκοπός του οποίου είναι να εξαλείψει την ανάγκη ξεχωριστής εφαρμογής
(π.χ. Photoshop) για τη διαδικασία του ρετούς. Ακόμα, υπάρχει συλλογή με ευρεία γκάμα
από preset εικόνας (δωρεάν ή με πληρωμή). Το Corel AfterShot Pro 3 είναι διαθέσιμο για
Windows, Mac και Linux.

Sony
Η παραγωγή επιστρέφει σε φυσιολογικούς ρυθμούς
Η Sony είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αισθητήρων στη φωτογραφική
βιομηχανία και είναι γνωστό πως επλήγη σοβαρά από τους σεισμούς στο Kumamoto
της Ιαπωνίας. Τώρα, η ιαπωνική εταιρία σε επίσημη ανακοίνωση της διευκρίνισε πως
η παραγωγή θα επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα έως το τέλος Μαΐου. Επίσης, είναι
σε θέση να διαχειριστεί διαδικασίες όπως η δοκιμή αισθητήρων και υποσυστημάτων
φωτογραφικών μηχανών, ενώ ξεκινά και τη συναρμολόγηση νέων μονάδων. Να
θυμίσουμε πως οι ζημιές που προκλήθηκαν από το σεισμό στις εγκαταστάσεις του
Kumamoto Technology Center τον περασμένο μήνα, ανάγκασαν τη Sony Semiconductor
Manufacturing Corporation να διακόψει προσωρινά σχεδόν όλες τις διαδικασίες
παραγωγής ψηφιακών μηχανών και αισθητήρων. Η εταιρία δεν έχει υπολογίσει ακόμα
τη ζημιά που προκλήθηκε στα οικονομικά της, αλλά θα μάθουμε περισσότερα με τη
δημοσίευση των προβλέψεων για το τρέχον έτος στις 24 Μαΐου.
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Canon
Το πρώτο εξωτερικό μικρόφωνο
της εταιρίας για το σύστημα EOS

H

Canon παρουσίασε το κατευθυντικό
στερεοφωνικό μικρόφωνο
DM-E1 που απευθύνεται στους
κινηματογραφιστές -χρήστες του
συστήματος EOS.
Με κλασική σχεδίαση τύπου shotgun
και τρεις καταστάσεις κατευθυντικής
ηχογράφησης, το πρώτο εξωτερικό
μικρόφωνο της ιαπωνικής εταιρίας
μπορεί να παρέχει δυνατότητα
καταγραφής του ήχου με τρία
διαφορετικά κατευθυντικά διαγράμματα
απόκρισης. Η κατάσταση μονοφωνικού
shotgun είναι κατάλληλη για την
καταγραφή ηχητικής πηγής που
βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τη
μηχανή, όπως ένας παρουσιαστής ή
δημοσιογράφος, καθώς απομονώνει
σε έναν βαθμό τους ήχους από το
περιβάλλον. Εναλλακτικά, οι λειτουργίες
90° και 120° παρέχουν στερεοφωνικό
ήχο για πηγές οι οποίες εκτείνονται σε
διαγράμματα πολικής απόκρισης με
ευρύτερες γωνίες, όπως π.χ. ορχήστρα
σε συναυλιακό χώρο. Το ενσωματωμένο
αντικραδασμικό στήριγμα μειώνει το
θόρυβο από τον χειρισμό της μηχανής,
ενώ ο θόρυβος από τον αέρα μειώνεται
με το αντιανεμικό κάλυμμα. Το εύρος
συχνοτήτων εκτείνεται από 50Hz έως

Nikon
Δύο νέες Coolpix με υποστήριξη SnapBridge

Λ

ίγο πριν το καλοκαίρι η ιαπωνική εταιρία φρεσκάρει τη σειρά Coolpix προσθέτοντας
δυο νέα μοντέλα, τα B500 και Α300. Η B500 διαθέτει αισθητήρα ανάλυσης 16MP,
φακό με οπτικό zoom 40x (με δυνατότητα επέκτασης σε Dynamic Fine Zoom 80x) και
οθόνη LCD 3in. 921k dot. Εγγράφει video Full HD, ενώ προσφέρει κουμπί zoom άμεσης
επαναφοράς που επιτρέπει στο χρήστη να ξαναεστιάσει εύκολα στο θέμα. Η A300
ανεβάζει αισθητά την ανάλυση στα 20.1 MP με αισθητήρα CCD, αλλά είναι εξοπλισμένη
με φακό μικρότερο zoom 8x σε σύγκριση με την B500 (επεκτείνεται σε Dynamic Fine
Zoom 16x). Εχει οθόνη 2,7in και λεπτό σχεδιασμό. Και οι δύο είναι συμβατές με το
SnapBridge, την εφαρμογή που επιτρέπει τη μόνιμη σύνδεση μηχανής-smartphone
μέσω Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης.

16ΚHz, ενώ ο λόγος S/N 66dB και
η ευαισθησία -42db σημαίνουν ότι
ο χρήστης έχει στη διάθεσή του ένα
ευαίσθητο μικρόφωνο με ελάχιστη
παραμόρφωση.

Samsung 256GB EVO Plus microSD
Sa
Με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα στην κατηγορία

Α

πό τη Samsung προέρχεται η νέα κάρτα μνήμης microSD, την EVO Plus 256GB UHS-1
Class 10, που έχει τη μεγαλύτερη χωρητικότητα στη κατηγορία της. Συγκεκριμένα,
επιτρ
επιτρέπει την αποθήκευση 12 ωρών UHD video ή 33 ωρών Full HD ή 55.200
φωτογραφιών, σύμφωνα με το κατασκευαστή. Προσφέρει ταχύτητα εγγραφής/ανάγνωσης
φωτ
90/95MB/s. Επίσης, η κατασκευή είναι ιδιαίτερα προσεγμένη, αφού παραμένει λειτουργική
90/9
ακραίες θερμοκρασίες, υψηλά επίπεδα υγρασίας και δεν επηρεάζεται από ακτίνες Χ και
σε α
μαγνητικά πεδία. Συνοδεύεται από εγγύηση 10 ετών.
μαγν
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Broncolor
Αυτοκέφαλα στούντιο φλας για φωτογράφηση on location

H

ελβετική εταιρία παρουσίασε ένα νέο ζευγάρι κεφαλών φλας, τα Siros 400 L και 800 L, τα οποία προορίζονται για on location φωτογραφήσεις
και τροφοδοτούνται από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου. Η αυτονομία των 400L και 800L αγγίζει τις 440 και 200 φλασιές (πλήρους
ισχύος) αντίστοιχα. Ο χρόνος πλήρους φόρτισης των μπαταριών είναι 75 λεπτά. Τα δύο μοντέλα αξιοποιούν τα ίδια αξεσουάρ (softbox, ομπρέλες
κ.α.) με όλα τα υπόλοιπα φλας της σειράς Siros. Διαθέτουν πιλότο με LED 25W με μεγάλη ακρίβεια στη θερμοκρασία χρώματος To 800 L έχει
μέγιστη ισχύ 800 joules, ενώ το μικρότερο αδερφάκι του, 400 L προσφέρει τη μισή ισχύ. Και τα δύο υποστηρίζουν ασύρματο έλεγχο μέσω Wi-Fi
με τη χρήση του Βroncolor bronControl app (για iOS και Android). Να σημειωθεί πως τα συγκεκριμένα αυτοκέφαλα φλας τροφοδοτούνται μόνο
από τις μπαταρίες που βρίσκονται στο εσωτερικό τους και όχι από εξωτερικό battery pack.

Nikon
Red Dot Award-Product Design 2016
για τις D5 και D500

Τ

α δύο νέα μοντέλα DSLR της Nikon, D5
και D500, βραβεύτηκαν με το «Red Dot
Award: Product Design 2016», που τελεί υπό
την αιγίδα του γερμανικού Design Zentrum
Nordrhein Westfalen. Πρόκειται για παγκοσμίου
φήμης βραβείο που απονέμεται σε προϊόντα
τα οποία κυκλοφόρησαν τα τελευταία δύο έτη
και ξεχωρίζουν σε εννέα συνολικά κατηγορίες,
συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας, της
εργονομίας και του οικολογικού χαρακτήρα.
Να σημειωθεί πως το 2016 είναι το 61ο
κατά σειρά έτος απονομής του βραβείου. Τα
βραβευμένα προϊόντα που επιλέχθηκαν μεταξύ
5.200 περίπου συμμετοχών από 57 χώρες
θα παρουσιαστούν σε ειδική έκθεση που θα
διαρκέσει από τις 5 Ιουλίου έως τις 31 Ιουλίου
2016 στο Red Dot Design Museum στο Έσσεν
της Γερμανίας.
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Φωτομαραθώνιος Πάτρας 2016
Την Κυριακή 22 Μαΐου. Ετοιμαστείτε!

Ο

ι «Μέρες Φωτογραφίας στην Πάτρα» συνεχίζονται με
πλούσιο πρόγραμα εκδηλώσεων και φωτογραφικών
δράσεων. Για πέμπτη χρονιά την Κυριακή 22 Μαΐου θα
πραγματοποιηθεί ο Φωτομαραθώνιος Πάτρας που απευθύνει
πρόσκληση συμμετοχής όλους όσους θα ήθελαν να πάρουν
μέρος. Ο Φωτομαραθώνιο θα διαρκέσει 8 ώρες ενώ οι
συμμετέχοντες καλούνται να καλύψουν φωτογραφικά
σε 8 φωτογραφίες τις 8 θεματικές που θα τους δοθούν.
Ωστόσο φέτος οι φωτογράφοι θα έχουν τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσουν και φιλμ ενώ για πρώτη φορά ένα από
τα οκτώ θέματα του διαγωνισμού θα είναι κοινό με με τους
φωτομαραθωνίους άλλων πόλεων όπως η Shenyang της
Κίνας, το Δουβλίνο και η Κοπενγχάγη. Τα φωτογραφικά
έργα που θα διακριθούν στην παραπάνω κοινή θεματική
θα παρουσιαστούν σε έκθεση σε όλες τις συμμετέχουσες
πόλεις. Στο φετινό διαγωνισμό οι συμμετέχοντες θα έχουν
τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα μεγάλα δώρα της
διοργάνωσης μεταξύ των οποίων μια Nikon D3300 με κιτ φακό
αξίας 400,00 Ευρώ, μια ψηφιακή Compact Panasonic LUMIX
LX5 (ή αντίστοιχη) αξίας 295,00 ευρώ και μια instant μηχανή
Fujifilm Wide 210 με πακέτο φιλμ 20 στάσεων. Οι νικητές
των επιμέρους θεμάτων θα βραβευτούν με φωτογραφικά
σακίδια, φωτογραφικά λευκώματα, βιβλία και δύο εκτυπώσεις
μεγάλου μεγέθους. Το Φωτομαραθώνιο Πάτρας διοργανώνουν
η Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας «Ηδύφως» και η Δημοτική
Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων.
Φωτομαραθώνιος Πάτρας 2016: Κυριακή 22 Μαΐου, 10.00
Διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου, Πάτρα
Πληροφορίες: Φωτομαραθώνιος Πάτρας 2016,
www.patrasphotomarathon.gr
Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας «ΗΔΥΦΩΣ»,
http://www.idifos.com
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Aστυγραφίες
Συνεχίζονται οι Μέρες
Φωτογραφίας στην Πάτρα

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν
τα εγκαίνια της έκθεσης «Αστυγραφίες»
της φωτογραφικής ομάδας Photomind,
το Σάββατο 14 Μαΐου. Αποτελώντας
μια από τις δράσεις της διοργάνωσης
«Μέρες Φωτογραφίας στην Πάτρα»,
στην έκθεση προσεγγίζτεαι η πόλη, ένας
χώρος γεωγραφικός και νοητός, άρρηκτα
συνδεδεμένος με τους ανθρώπους, το
φαντασιακό και τα δημιουργήματά τους.
Σε μια φωτογραφική προσέγγιση του
αστικού χώρου οι φωτογράφοι της ομάδας
καταφέρνουν να αποτυπώσουν στο
φωτογραφικό χαρτί λειτουργίες και σχέσεις
επιχειρώντας να έρθουν πιο κοντά στην
αισθητική λειτουργία της πόλης. Την έκθεση
«Αστυγραφίες» επιμελήθηκε ο Μάνος
Λυκάκης.

Διάρκεια έκθεσης: έως 4 Ιουνίου
Διεύθυνση: Παλαιά Δημοτικά Λουτρά,
Γούναρη 118, Πάτρα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα Σάββατο 10.00 -13.00 και 18.00 - 21.00
Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας
«Ηδύφως», info@idifos.com,
http://www.idifos.com

Ο Ai Weiwei στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Με τη συμμετοχή της Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης

Γ

ια πρώτη φορά στην Ελλάδα το
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης φέρνει σε
επαφή το ελληνικό κοινό με έργα του Ai
Weiwei. Πολλά και σημαντικά έργα του
διάσημου καλλιτέχνη καθώς και ένα νέο
έργο εμπνευσμένο από τη συλλογή του
μουσείου συνθέτουν την έκθεση «Ai Weiwei
at Cycladic», η οποία ωστόσο φιλοξενεί
και μια φωτογραφική ομάδα. Πρόκειται για
την Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης η
οποία έπειτα από πρόσκληση του Ai Weiwei
θα παρουσιάσει έργα των μελών της για
την προσφυγική κρίση, όπως οι ίδιοι οι
φωτογράφοι της ομάδας την έζησαν και την
κατέγραψαν μέσα από το φωτογραφικό τους
φακό στη Λέσβο. Στην έκθεση συμμετέχουν
οι φωτογράφοι της ΦΕΜ Στρατής
Τσουλέλλης, Πέτρος Τσακμάκης, Δημήτρης
Φωτίου, Μιχάλης Μπάκας, Θωμάς Μαμάκος
και Ηλίας Μάρκου.
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, Αθήνα
Πληροφορίες: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Τηλ. 210 7228321-3, museum@cycladic.gr,
http://www.cycladic.gr
Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, Τηλ. 2251041555, photo@fem.gr, www.fem.gr
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eSTRANGEr
Ομιλία του Γιώργου Καραηλία
στη Φωτογραφική Λέσχη
Λάρισας

Ο

Γιώργος Καραηλίας, ο φωτογράφος
πίσω από το πρότζεκτ «eSTRANGEr»
επισκέπτεται τη φωτογραφική Λέσχη
Λάρισας για να παρουσιάσει το έργο του.
Σε μια ομιλία που διοργανώνει η Λέσχη
σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία
Παιδείας και Νεολαίας, οι επισκέπτες θα
έχουν την ευκαιρία να
μάθουν περισσότερα
για το eSTRANGEr,
ένα αποτύπωμα της
μεταναστευτικής
εμπειρίας του
φωτογράφου από
την Ελλάδα στην
Ισπανία. Έχοντας
κυκοφορήσει και
σε ομώνυμο βιβλίο
το έργο αποτελείται
από τρία κεφάλαια
-Άγχος, Κρίση,
«Μετουσίωση»τα οποία κατευθύνουν τον θεατή
στην αφήγηση και τις υποκειμενικές
ψυχολογικές μεταβάσεις που
επηρεάζουν τη φωτογραφική πράξη.
Ο Γιώργος Καραηλίας έχει μεταξύ
άλλων παρουσιάσει τη δουλειά του σε
διάφορα διεθνή φεστιβάλ ενώ το 2010
τιμήθηκε με το 2ο βραβείο Cedefop/
Photomuseum Award στη Photobiennale
της Θεσσαλονίκης.
Ομιλία: Τρίτη 24 Μαΐου, 20.30
Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο Ζιαζιά,
Ροδόπης 48, Χαραυγή , Λάρισα
Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη
Λάρισας, info@fll.gr, www.fll.gr

Το Γυμνό
Έκθεση του Φωτογραφικού Κύκλου

Μ

έσα από 160 ασπρόμαυρα και έγχρωμα
φωτογραφικά έργα 26 φωτογράφοι και
μέλη του Φωτογραφικού Κύκλου προσεγγίζουν
το γυμνό στην νέα έκθεση της ομάδας. Πρόκειται
για τους φωτογράφους Έλενα Γεωργοπούλου,
Νίκη Γουζούαση, Μαριάννα Καράλη, Νανά
Καραμαγκιώλη, Παύλο Κούρκαφα, Αλεξία
Λιακουνάκου, Γιάννη Μαθιουδάκη, Τάσο Μιλλή,
Μαρία Μπανούτα, Κωστή Μπιτζάνη, Εύη Μπόικου,
Σπύρο Παναγιωτόπουλο, Στέργιο Παπαδάκη,
Κατερίνα Παττακού, Δέσποινα Πιλάτη, Άννα
Πιτσικάλη, Μιχάλη Πολιτόπουλο, Πλάτωνα
Ριβέλλη, Βασιλική Σανδάλη, Κώστα Σερέτη, Χριστίνα
Σοροβού, Αμαλία Σωτηροπούλου, Μαρία Τζεφέρη,
Βίκυ Τζουρά, Γεράσιμο Τσέπα και Έφη Χαλιορή.
Την έκθεση επιμελήθηκαν ο Πλάτων Ριβέλλης
και ο Άγγελος Μίχας.
Διάρκεια έκθεσης: 24 Μαΐου – 11 Ιουνίου
Διεύθυνση: The Box, Δορυλαίου 12, Πλατεία Μαβίλη, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Σάββατο 13.00 - 21.00
Πληροφορίες: Φωτογραφικός Κύκλος, Τηλ. 2103645577, www.photocircle.gr
The Box, Τηλ. 2106463788, info@thebox-athens.org, www.thebox-athens.org
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Συνδεθείτε μαζί μας
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Βιρμανία
Έκθεση του Γιάννη Βαμβακά
και του Δημήτρη Παρασκευάκη

Ο

Γιάννης Βαμβακάς και ο Δημήτρης
Παρασκευάκης επισκέπτονται
τη Βιρμανία για να την αποτυπώσουν
όπως εκείνοι την είδαν. Σε ένα ταξίδι
σε διαφορετικές χρονικές περιόδους
οι δύο φωτογράφοι προσεγγίζουν
τον άνθρωπο σε αστικό τοπίο και
ύπαιθρο, καταφέρνοντας μέσα από
το φωτογραφικό τους φακό να
αποτυπώσουν την προσωπικότητα, τα
συναισθήματα και τον ψυχικό κόσμο
ενός λαού που δεν είναι ευρύτερα
γνωστός. Την έκθεση επιμελήθηκε ο
Κυριάκος Κόκκος.
Εγκαίνια: Σάββατο 28 Μαΐου
Διάρκεια έκθεσης: έως 9 Ιουνίου
Διεύθυνση: Ελληνική Φωτογραφική
Εταιρεία, Γυθείου 12, Αμπελόκηποι
Πληροφορίες: Ελληνική Φωτογραφική
Εταιρεία, Τηλ. 2108228183, info@efe.
com.gr, http://www.efe.com.gr

Η παραλία / seaside
Έκθεση της Νατάσσας
Κοτσαμπάση

Η

παραλία, ένας χώρος όπου η
συμπεριφορά κινείται ανάμεσα στο
ιδιωτικό και το δημόσιο τοποθετείται
μπροστά από το φωτογραφικό φακό της
Νατάσσας Κοτσαμπάση. Υπό τον τίτλο
«η παραλία / seaside» η φωτογράφος
συνθέτει με σεβασμό και χαρακτηριστική
τρυφερότητα μια ποιητικη συνύπαρξη
τοπίου και ανθρώπων. Σε κάδρο έντονα
παρόν και ζωντανό πρόκειται μια έκθεση
που ταξιδεύει τον επισκέπτη στις εικόνες και
τη ζεστασιά του καλοκαιριού, σε επιμέλεια
Παναγιώτη Κασίμη.
Εγκαίνια: Παρασκευή 20 Μαΐου, 20.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 13 Ιουνίου
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη,
Παρασκευή 14.00 – 22.00
Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 14.00 – 18.00
Διεύθυνση: Κέντρο Δημιουργικής
Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ, Θησέως 20 και
Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα
Πληροφορίες: Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ, Τηλ.
2103304060, info@clubennea.gr, http://www.clubennea.gr

photo.gr
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Dichotomy
Έκθεση της Ιωάννας Χρονοπούλου

Υ

πό τον τίτλο «Dichotomy» η Ιωάννα
Χρονοπούλου καταγράφει ασταμάτητα
το αστικό περιβάλλον γύρω της. Σε μια
έκθεση με βάση την καθημερινότητα και τη
σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και τον
προσωπικό τους χώρο, η Χρονοπούλου
προσεγγίζει μεταξύ άλλων ζητήματα όπως
η αποσπασματική φύση της φωτογραφικής
θέασης και οι καταστάσεις που μπορεί να
κρύβει η οπτική ενόραση. Με υποκειμενική
ματιά της καθημερινότητας, των τόπων και
των αντικειμένων, πρόκειται για ένα έργο
που αφηγείται μια ιστορία για κάθε πόλη
που είναι χτισμένη από την κοινωνία και που
έχει αφεθεί στη μοίρα της.
Εγκαίνια: Τρίτη 24 Μαΐου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Ιουνίου
Διεύθυνση: The Pulse Kolonaki, Χάρητος 8,
Κολωνάκι, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη,
Πέμπτη, Παρασκευή 11.00 – 20.00
Τετάρτη, Σάββατο 11.00 – 15.00
Πληροφορίες: The Pulse Kolonaki, Τηλ.
2107243982, info@the-pulse.gr, http://
www.the-pulse.gr
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Φωτογραφία: Γιάννης Κανελλόπουλος
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