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Editorial

Η φωτογράφιση σε δημόσιους χώρους
Ολοταχώς προς πανευρωπαϊκό νομικό κομφούζιο

Τουρίστες μπροστά από το Λούβρο. Αυτές οι φωτογραφίες θα μπορούν να αναρτώνται πλέον στο 
Facebook; Στη Γαλλία δεν είναι καθόλου βέβαιο...

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Στις 28 Απριλίου 2016 εισήχθη για 

επικύρωση στη Γαλλική Γερουσία 

(Senat) ο νόμος που ψηφίσθηκε 

από τη Γαλλική Βουλή στις 16 

Ιανουαρίου και προβλέπει την άρση 

των περιορισμών στη φωτογράφιση 

κτιρίων που βρίσκονται σε δημόσια θέα 

και εκμετάλλευση των φωτογραφιών. 

Γνωστό στη νομική γλώσσα ως 

“Ελευθερία στο πανόραμα”.

Το νομοσχέδιο υποστηρίζει η Σοσια-

λιστική ομάδα που κατέχει και την 

πλειοψηφία και άρα είναι βέβαιο ότι δεν 

θα συναντήσει αντιδράσεις και θα περάσει. 

Αναφερόμαστε στο γεγονός αυτό γιατί 

όπως έχει πολλάκις παρατηρηθεί στην 

πρόσφατη νομική ιστορία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ότι ψηφίζεται στη Γαλλία σε 

θέματα πολιτισμού υιοθετείται αργά ή 

γρήγορα κι από πολλά άλλα μέλη-κράτη. 

Θυμίζουμε ότι το μέχρι πρόσφατα νομικό 

καθεστώς στη Γαλλία απαγόρευε τη 

φωτογράφιση δημοσίων κτιρίων χωρίς 

άδεια. Η αντιπολίτευση και σύσσωμος 

ο φωτογραφικός τύπος αντέδρασε στην 

προοπτική υιοθέτησης του νέου νόμου 

ως έχει, υποστηρίζοντας ότι όχι μόνον δεν 

θα βάλει τάξη στα πράγματα αλλά θα τα 

περιπλέξει ακόμη περισσότερο, δίνοντας 

δουλειά στους δικηγόρους. Επιπλέον 

κατηγόρησε την κυβέρνηση Ολάντ ότι 

-σας θυμίζει κάτι αυτό;- απέδειξε γι' άλλη 

μια φορά την παρελκυστική τακτική της, 

«ονοματίζοντας το ψάρι κρέας» και ότι στο 

τέλος θα κάνει μία τρύπα στο νερό...

Αφορμή για τις αντιδράσεις αυτές  

προκάλεσε η βασική διάταξη του 

νομοσχεδίου που προβλέπει ότι 

“Η φωτογράφιση δημόσιων κτιρίων είναι 

ελεύθερη αλλά απαγορεύεται οποιαδήποτε 

άμεση ή έμμεση εμπορική εκμετάλλευση 

των φωτογραφιών τους”.

Η αναφορά στην έμμεση εμπορική εκμετάλλευση γέννησε όλα τα ερωτήματα και όλες τις 

αντιδράσεις. Τα ερωτήματα λοιπόν που θέτουν τα σωματεία των φωτογράφων είναι πολλά. 

Ιδού μερικά: Τί θα γίνει με το Facebook και γενικά τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης; 

Όταν ανεβάζει κάποιος φωτογραφίες κτιρίων στη σελίδα του στο Fb όπου δίπλα 

αναρτώνται διαφημίσεις, δεν συνιστά αυτό όχι απλά έμμεση αλλά άμεση και καραμπινάτη 

εκμετάλλευση; Η Wikipedia που φιλοξενεί τις “πηγές” των πληροφοριών της με εικόνες 

κλπ. αυτό δεν συνιστά εμπορική εκμετάλλευση; Το ίδιο και για τα έντυπα: 

Όταν δημοσιευτούν φωτογραφίες σ' ένα περιοδικό, σε μία εφημερίδα με δημόσια κτίρια 

κλπ. ακόμη κι αν δεν έχει πληρωθεί ο φωτογράφος, το έντυπο δεν εκμεταλλεύεται 

εμμέσως πλην σαφώς τις φωτογραφίες; Δεν αποτελούν ύλη “του εμπορεύματος”;

Κι ο χορός καλά κρατεί με τη φιλελεύθερη πλευρά να προτείνει να ακολουθήσει και 

η Γαλλία το παράδειγμα του Αγγλοσαξωνικού κόσμου αλλά και της Γερμανίας που δεν 

βάζει κανέναν περιορισμό στη φωτογράφιση κτιρίων σε δημόσια θέα και την συντηρητική 

αριστερά να θέλει τη συνέχιση αλλά και την αυστηροποίηση των απαγορεύσεων...

photo.gr
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr

E������: Τάκης Τζίμας, ��"#$#%�&� �'%��(��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��)�*#%������: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ���+�,.*"��: 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.  

Το ανέκδοτο της εβδομάδας

���� ��� ���	�
!
���� ���� ����� ��� ���� 	�� 

��������� ��� ��� ����� ��� Champions 
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�� �� �
�����. 
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��� ��� 
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����
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I AM CONCENTRATED PERFORMANCE

I AM THE NEW NIKON D500. Είμαι μία επαγγελματική φωτογραφική 

μηχανή σε μικρό και εύχρηστο μέγεθος. Διαθέτω ένα εκπληκτικό 

σύστημα AF 153 σημείων και δυνατότητα εγγραφής video ποιότητας 

4K/UHD. Παρέχω εξαιρετική ευαισθησία ISO 51.200 και μοναδικό 

αισθητήρα μέτρησης ΑΕ 180.000 pixel. Επιπλέον, έχω οθόνη αφής με 

δυνατότητα κλίσεων, ενσωματωμένο Wi-Fi και τεχνολογία SnapBridge. 

Είμαι η υψηλή απόδοση σε μικρό μέγεθος.  nikon.gr 

Nikon D500.indd   1 28/3/2016   6:40:52 μμ

http://www.nikon.gr/el_GR/?
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Το γεγονός ότι η φωτογραφία 

γάμου συχνά κοστολογείται 

υψηλότερα από ότι υπολογίζουν τα 

ζευγάρια, έχει αποτελέσει πολλάκις 

αντικείμενο συζητήσεων. Μάλιστα 

σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα 

καταναλωτών αποδεικνύεται 

πως όλο και πληθαίνουν τα 

ερωτηματικά γύρω από την 

κοστολόγηση του συγκεκριμένου 

είδους φωτογραφίας. Για 

παράδειγμα, έχει αναφερθεί το 

επιχείρημα πως η φωτογράφηση 

ενός γάμου στοιχίζει το διπλάσιο σε 

σύγκριση με ανάλογη εκδήλωση 

με ίσο αριθμό παριστάμενων. 

Εκ πρώτης όψεως η παραπάνω 

σύγκριση μοιάζει δίκαιη. Ισχύει 

όμως; 

Αρχικά ας αναλογιστούμε την 

ιδιαίτερη προετοιμασία του 

φωτογράφου πριν τη «μεγάλη» 

μέρα, συμπεριλαμβανομένου του 

προγραμματισμού των λήψεων on 

location και των δραστηριοτήτων του 

ζευγαριού, των κουμπάρων, φίλων 

και συγγενών. 

Για την κάλυψη όλων αυτών των παράπλευρων λήψεων χρειάζονται ένας ή δύο βοηθοί και αρκετός 

εξοπλισμός, αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ. Επίσης κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις σεναρίου και 

σκηνοθεσίας. Παραπέρα στην ροή της δουλειάς, ο προγραμματισμός μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα 

στιγμή και ο φωτογράφος να χρειαστεί Plan B ή ακόμη και να αυτοσχεδιάσει. 

        Οι βοηθοί πρέπει να φροντίζουν για τις συχνές εναλλαγές των φωτιστικών στους χώρους, το 

back-up του υλικού σε υπολογιστή, να αναλαμβάνουν κάποιες δευτερεύουσες λήψεις και ίσως να 

κάνουν ένα πρόχειρο editing για το slideshow στη δεξίωση που ακολουθεί. Να μην παραλείψουμε 

τις εργατώρες για την επιλογή των καλύτερων φωτογραφιών, το ρετούς και τις διορθώσεις στο 

Photoshop, το layout του ψηφιακού άλμπουμ κλπ. Δηλ. πολύωρες εργασίες τις οποίες οι πελάτες 

συνήθως δεν γνωρίζουν ή αγνοούν.  Αν μάλιστα συμπεριλάβουμε και την τάση των τελευταίων 

χρόνων-το videoclip με το οποίο ο φωτογράφος, σε συνεργασία με τον εικονολήπτη, αποδίδει 

δημιουργικά μέσα σε μόλις λίγα λεπτά ολόκληρο το χρονικό του γάμου, τότε οι απαιτούμενες ώρες 

εργασίες πολλαπλασιάζονται και τα άτομα της ομάδας αυξάνονται. Αξίζει να σταθούμε στο ότι για τα 

5-6 δευτερόλεπτα ενός πλάνου απαιτείται κάθε φορά διαφορετικό setup της κάμερας, του φωτισμού, 

καθοδήγηση του ζευγαριού και φυσικά σκηνοθετική ματιά.  Η φωτογραφία γάμου δέχεται συχνά 

απαξιωτικά σχόλια (π.χ. από φωτογράφους μόδας, διαφήμισης) ως υπερβολικά τυποποιημένη ή 

εμπορική. Όμως πρόκειται για παρεξηγημένο είδος, το οποίο απαιτεί πολυετή εμπειρία και πολύ 

καλά οργανωμένο workflow. Μάλιστα φωτογράφοι που δραστηριοποιούνται τώρα σε αυτό το τομέα 

έχουν συχνά προϋπηρεσία σε άλλα είδη φωτογραφίας ή τα ασκούν παράλληλα. Δεν είναι τυχαίο 

πως οι καλύτεροι του είδους, επηρεασμένοι από τη μόδα, το κινηματογράφο και από τη καλλιτεχνική 

φωτογραφία δημιουργούν συγκεκριμένο ύφος για το οποίο και διακρίνονται.  

           Καθώς η φωτογραφία γάμου είναι ομολογουμένως το φωτογραφικό είδος με τη μεγαλύτερη 

ζήτηση, ο ανταγωνισμός ολοένα και αυξάνεται. Επόμενο είναι οι φωτογράφοι του χώρου να μην έχουν 

όλοι τις ίδιες ικανότητες. Για το λόγο αυτό το ζευγάρι πριν αποφασίσει ποιος θα είναι ο «εκλεκτός» που 

θα αναλάβει τη φωτογράφηση ενός τόσο σημαντικού γεγονότος, ας προχωρήσει στη λεγόμενη έρευνα 

αγοράς. Η σημασία στη ποιότητα του δείγματος δουλειάς του φωτογράφου (portfolio) σε συνδυασμό 

με την επίγνωση και κατανόηση των αναγκών, είναι το κλειδί για την σωστή επιλογή.

Φωτογραφία γάμου
Γιατί κοστίζει περισσότερο από πολλά άλλα είδη φωτογραφίας;

Φωτ.:©Georgina Staikou The META Project

ΗΛΙΑΣ ΛΟΗΣ
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Canon και Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία
Με επιτυχία το σεμινάριο φωτογραφίας 
άγριας φύσης

Ένα σεμινάριο αφιερωμένο στη φωτογραφία 

άγριας φύσης πραγματοποίησε η Canon 

σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική 

Εταιρεία. Όσοι βρέθηκαν στο Πάρκο 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης» 

το Σάββατο 21 Μαΐου είχαν την ευκαιρία να 

προσεγγίσουν μέσα από το φωτογραφικό τους 

φακό σπάνια είδη πουλιών αλλά και να μάθουν 

τεχνικές επεξεργασίας των φωτογραφιών υπό 

την καθοδήγηση του Canon Greece Ambassador 

Χρήστου Βλάχου. Αποτελώντας μια πρωτοβουλία 

στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος 

εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιεί η CANON 

Ελλάδας για ευαισθητοποίηση του κοινού σε 

θέματα προστασίας της άγριας φύσης καθώς και 

για υποστήριξη των νέων φωτογράφων, στο 

βιωματικό σεμινάριο συμμετείχαν οι νικητές του 

διαδικτυακού διαγωνισμού της Canon Hellas και 

τα μέλη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.

Olympus TG-Tracker 
Actioncam με video 4K 

Η ιαπωνική εταιρία ανανέωσε τη σειρά Tough με την TG-Tracker, μία actioncam που προσφέρει πλήρες σύστημα tracking location. Διαθέτει 

αισθητήρα 1/2.3in. που χρησιμοποιείται για λήψη φωτογραφιών 8Megapixel και εγγραφή video 4K/30p. O φακός είναι ισοδύναμος με 

13.9mm (ισοδυναμία 35mm). Δικαιολογώντας τον χαρακτήρα της παραμένει υδατοστεγανή έως τα 30 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού, 

είναι ανθεκτική σε πτώσεις από 2.1μ και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως -10C. Επίσης, έχει οθόνη LCD, περιστρεφόμενη κατά 90° στον 

οριζόντιο άξονα και ενσωματωμένο LED 60lumen. Όπως υποδηλώνει και το όνομα της είναι εξοπλισμένη με αρκετά εργαλεία tracking όπως 

GPS, αισθητήρες βαρομετρικής πίεσης και θερμοκρασίας, πυξίδα και επιταχυνσιόμετρο. Η TG-Tracker συνοδεύεται από ειδική λαβή που βοηθάει 

στην σταθεροποίηση των λήψεων και παράλληλα ενδείκνυνται για διάφορα στυλ βιντεοσκόπησης, από διαφορετικές γωνίες λήψης κλπ. Με τη 

χρήση smartphone σε συνδυασμό με το Image Track app της Olympus, καταγράφονται διάφορα στοιχεία για την διαδρομή του χρήστη όπως το 

μέγιστο υψόμετρο που έφτασε και τη συνολική απόσταση που διένυσε. Τέλος, μέσω της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να μεταφέρει video (εκτός 

4Κ) και φωτογραφίες από την actioncam σε smartphone/tablet.
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�� ���� ��	 ��
���� �� 87 ������ ���
����������, ����� �� 
�����	���� �� ����
�������� ��	�� �� ��� �� �������� ��������. 
���� �������� ��	���� ���������� ������ �� ��������� 
� ��������� Full Frame CMOS 36.4 MP �� ��������� 204.800 ISO, 
�� ������������ �!����� ���	����� �������� 33 ������� 
(25 cross-type) ����� �� �� �������� ���� �	��� �!����� 
�������������� �������� 5 ��	��� �� ��	����� 5 stop.
" ������ ������� ��	�� LCD �#�$�� ��%$���� �����$!�� �� $�#�� 
�� �!���$� ������ ��� �� ��	���� �� �������	 �$������ ��� K-1 ��� 
���������� 
� ���$%����� 300.000 $�#��. &� ������ �$��$������� 
�� �� ������������ GPS �� �� $�����
�� Astrotracer ������%� ��� 
�� �����	���� $�#�� ����������� ���������
�����.

K-1: Full Frame by PENTAX

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

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

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

/�����
�� Pixel Shift

2 �����������

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

http://www.ricoh-imaging.gr/el/digital-slr.html/PENTAX-K-1-Full-Frame-DSLR.html
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Canon
Eπίδειξη DSLR με αισθητήρα 120Megapixel

Το περασμένο Σεπτέμβρη η ιαπωνική εταιρία φανέρωσε τα σχέδια της περί κατασκευής μίας DSLR με ανάλυση 120MP. Στην 

έκθεση Canon Expo που διοργάνωσε στη Shanghai της Κίνας, η εταιρία έκανε επίδειξη των δυνατοτήτων ενός πρωτότυπου 

μοντέλου DSLR (μοιάζει εξωτερικά με την EOS 5 DS με την εκπληκτική αυτή ανάλυση. Μέσω μιας γιγαντοοθόνης ή υπολογιστή οι 

παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν την εξαιρετική οξύτητα που επιτυγχάνει ο αισθητήρας α ύστερα από διαδοχικά crop και 

zoom. Μάλιστα, στα metadata EXIF της φωτογραφίας επαληθεύεται η ύπαρξη του αισθητήρα με την εξαιρετικά υψηλή ανάλυση. Οι 

λήψεις έγιναν με φακούς 24-70mm f/2.8 II, 11-24 f/4, 300mm f/2.8, ενώ αναμένεται οι φακοί της εταιρίας που θα κυκλοφορήσουν 

στο κοντινό μέλλον να μπορούν να αξιοποιήσουν αισθητήρες 120MP.
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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

��������	
������	
���������	

4 τέσσερα
ψηφιακά άλμπουμ
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200
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alboom.gr@gmail.com 

Aboom.indd   1 11/5/2016   3:38:47 μμ

http://alboom.gr/
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OΕF 28-560mm f/2,8-5,6 σίγουρα ξεπερνά τα 

σημερινά δεδομένα με τη γκάμα εστιακών 

αποστάσεων και την αξιοπρεπή φωτεινότητα. Προς 

ευχάριστη έκπληξη των φίλων της Canon το EF 

εκεί δίπλα υποδηλώνει πως πρόκειται για σχεδίαση 

full-frame. Το πλεονέκτημα του σαφώς είναι το πολύ 

γρήγορο διάφραγμα για τα δεδομένα της κατηγορίας. 

Ωστόσο, η οπτική σχεδίαση ενός τέτοιου φακού είναι 

αρκετά περίπλοκη και κοστοβόρα ώστε πιθανότατα 

θα μας εκπλήξει και από πλευράς τιμής. Εκτός, αν η 

Canon έχει κάποια κρυφά χαρτιά που δεν αποκαλύπτει 

ακόμη… Εν αναμονή.

������ 11

Canon
Κατοχυρώνει πατέντα για φακό EF 28-560mm f/2.8-5.6

LG actioncam
H μόνη με σύνδεση LTE 

Με τόσο μεγάλη δημοτικότητα να 

περιβάλλει τις actioncam θα ήταν 

περίεργο να αδιαφορήσουν οι μεγάλες 

εταιρίες της κινητής τηλεφωνίας. Οι σχεδιαστές 

της κορεάτικης LG σωστά διεπίστωσαν ότι 

στην αγορά σήμερα δεν κυκλοφορεί καμία 

actioncam με ενσωματωμένη SIM κάρτα που 

να της δίνει δυνατότητας 4G/LTE ανάλογες με 

αυτές που έχουν πολλά tablet και ορισμένα 

laptop. Έτσι ανήγγειλε την LG Action Cam 

LTE. Έχει τυπικό σένσορα 1/2,3in. Κατάλληλο 

για φωτογραφίες 12,3Megapixel και video 

4K UHD (3840x2160pixel) στα 30fps και είναι 

αδιαβροχοποιημένη για βάθος 1m. Xάρη στη 

δυνατοτητα LTE τα video και οι φωτογραφίες 

μπορούν να ανεβαίνουν απευθείας στο 

internet.

Tρίποδο Rollei
Ελαφρό και compact Τraveller No1 με ανθρακονήματα

Στον κόσμο του trekking και της ταξιδιωτικής φωτογραφίας στοχεύει ο νέο carbon τρίποδο 

της Rollei ειδικά σχεδιασμένο για εύκολη μεταφορά και μεγάλη σταθερότητα παρά το 

χαμηλό βάρος που δεν ξεπερνά το ένα κιλό ενώ συμπτύσσεται σε μηκος μόλις 33cm.  

Bασικά χαρακτηριστικά 

Ελαφρύ τρίποδο κατασκευασμένο από ανθρακονήματα

Σφαιρική 3D κεφαλή με πλακέτα ταχείας απελευθέρωσης.

Τα σκέλη αρθρώνονται σε 5 τμήματα

Η κεντρική κολώνα αποσπάται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μονόποδο (38-108,5cm).

Ενσωματωμένο αλφάδι

Συνοδεύεται από θήκη, 3 λαστιχένια ποδαράκια παντός εδάφους και ιμάντα 

Ύψος 34-142cm

Βάρος τριπόδου: 0.98kg.

Φορτίο: 8kg.
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Σαν να μην έφθαναν τα οχήματα αυτόνομης οδήγησης της Google, τώρα η 

super globalized και πολυσυζητημένη εταιρία του διαδικτύου, επεκτείνεται με 

διάφορους τρόπους και στον τομέα της τέχνης. Μέσω του οργανισμού Google 

Cultural Institute, έχει ιδρύσει ένα online μουσείο που συνεχώς εμπλουτίζεται 

με έργα τέχνης. Μέρος των εργασιών του Μουσείου είναι η ψηφιοποίηση έργων 

τέχνης με τους πλέον σύγχρονους τρόπους και μάλιστα σε μεγάλες αναλύσεις. 

Μέχρι πρότινος η συλλογή της Google ήταν ελάχιστη, μόνον 200 ψηφιοποιημένα 

έργα και μάλιστα σε εύρος των πέντε τελευταίων χρόνων. Όμως με την εφαρμογή 

της Art Camera ξαφνικά προστέθηκαν 1000 και παραπάνω έργα κλασσικών 

ζωγράφων όπως Monet, Van Gogh και άλλων. Η Art Camera είναι ένα ρομποτικό 

σύστημα που με αυτοματοποιημένη διαδικασία πραγματοποιεί closeup λήψεις 

μικρών τμημάτων του πίνακα χρησιμοποιώντας συστήματα laser και sonar για 

Leica M3
Σε δημοπρασία με τιμή 50.000 ευρώ

Η τέταρτη στην σειρά Leica M3 που βγήκε από τη γραμμή 

παραγωγής το 1954 με αριθμό σειράς 700004, θα δημοπρατηθεί 

από τον οίκο Westlicht με αναμενόμενη τιμή 50.000 ως 100.000 ευρώ. 

Είναι η αρχαιότερη επιζώσα Μ3 μετά την επίσης δημοπρατηθείσα 

7000001 πυο κατέκτησε ρεκόρ τιμής όταν κατακυρώθηκε σε αγοραστή 

που πρόσφερε 900.000 ευρώ! Η μηχανή είναι σε κατάσταση βιτρίνας 

και η μεγάλη της αξία αντανακλά τη αγάπη των φίλων των κλασσικών 

Leica rangefinder για το μοντέλο που θεωρείται αξεπέραστο. 

Θυμίζουμε ότι ήταν η πρώτη με μοντούρα bayonette Leica M, και 

αντικατέστησε τη βιδωτή μοντούρα Μ39 των προγενέστερων Leica. 

Ενσωμάτωσε πολλές καινοτομίες για τα δεδομένα της εποχής όπως το 

συνδυασμένο οπτικό σκόπευτρο/τηλέμετρο που μέχρι τότε είχε μόνον 

η Contax. 

την εστίαση. Μετά τα επιμέρους τμήματα ενώνοντα 

αυτόματα με τεχνική stitching καταλήγοντας σε 

αναλύσεις της τάξης των Gigaplixel. Σύμφωνα 

με την εκπρόσωπο της Google Cultural Institute 

Μarzia Niccolai πίνακας διαστάσεων 1x1m 

χρειάζεται περίπου μία ώρα για την ολοκλήρωση 

των λήψεων. Ήδη η Google έχει κατασκευάσει 20 

Art Cameras και τις έχει δανείσει σε Μουσεία ανά 

τον κόσμο που θέλουν να επιταχύνουν το έργο της 

ψηφιοποίησης του περιεχομένου. Ήδη πολύ από 

το συγκεκριμένο υλικό είναι ανεβασμένο εδώ.

https://www.google.com/culturalinstitute/home

Google
Νέο ρομποτικό σύστημα υψηλής ανάλυσης για αντιγραφή φωτογραφικών πινάκων
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Photometria Festival 2016
Στα Γιάννινα 1-12 Ιουνίου 

Στην 8η διοργάνωση του καθιερωμένου φεστιβάλ συμμετέχουν 

επτά (7) φωτογραφικές ομάδες, με το πρόγραμμα να 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκθέσεις φωτογραφίας, σεμινάρια, 

διαλέξεις, διαγωνισμούς, έκθεση φωτογραφικών βιβλίων καθώς 

και ένα διακρατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάμεσα στην Ελλάδα 

και την Τουρκία. Από 1 έως 12 Ιουνίου φωτογράφοι από ένδεκα 

χώρες θα παρουσιάσουν τη φωτογραφική τους δουλειά στα 

Ιωάννινα ενώ τον Απρίλιο πολλοί ήταν αυτοί που έλαβαν μέρος 

στο διαδικτυακό φωτογραφικό διαγωνισμό «HOME»-Photometria 

Awards 2016. Οι συμμετέχοντες είχαν δικαίωμα να προσεγγίσουν 

τη φετινή θεματική με μια φωτογραφία. Η κριτική επιτροπή του 

διαγωνισμού απαρτίζεται από τον Γιάννη Σταθάτο, τη Rachael 

McArthur, τη Φωτεινή Παπαχατζή, τη Nazli Deniz και τον Oguz 

Julio. Στον διαγωνισμό συμμετέχει και το κοινό αφού από 1 έως 

11 Ιουνίου θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει για το βραβείο της 

καλύτερης φωτογραφίας κοινού. 

Οι 25 καλύτερες φωτογραφίες του διαγωνισμού θα 

παρουσιαστούν σε έκθεση του Φεστιβάλ καθώς και σε ένδεκα 

ακόμη πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Το Photometria Festival 2016 

πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου 

Ιωαννιτών. =
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=>�.: Julio Bittencourt (���F��.�)
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Home project   Tandem 
(�K#��.� - ������)
Διάρκεια: 1 -12 Ιουνίου

Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων

Rachael McArthur (@�%����), «Family»
Διάρκεια: 1 Ιουνίου-1 Ιουλίου

Διεύθυνση: Λαογρ. Μουσείο «Κώστας Φρόντζος»

Akif Hakan Celebi (�K#��.� – ���)
Διάρκεια: 1 -12 Ιουνίου

Διεύθυνση: Γκαλερί Τεχνοχώρος

�,����&  8�$"*� +>�KU��+.�� �>%:
• Julio Bittencourt Βραζιλία, «In a window of Prestes 

Maia 911 Building» • MuGe Κίνα, «Going Home” 

• Rhodri Jones Ουαλία, «The Land of Living Past»

Διάρκεια: 1 -12 Ιουνίου

Διεύθυνση: Σουφαρί Σεράι Ιωαννίνων

��������"� =>%V� (��W�%.�, ������, 
�*X�%.�, �K#��.�, �#���%.�)
Διάρκεια: 1- 12 Ιουνίου

Διεύθυνση: Φωτο-Μουσελίμης & Γκαλερί Αμυμώνη

«����» 8�$"*� �>% 25 ���'�"�>% 
+>�KU��+�Y% �K# ���U>%�*,K'
Διάρκεια: 1 -12 Ιουνίου

Διεύθυνση: Παλαιά Σφαγεία Ιωαννίνων

�,����& V�$"*� 7 +>�KU��+��Y% 
�"*)Y% ��� �#���&� �������:
Φωτόραση - Ιωάννινα, ΕΦΕ - Πρέβεζας, ΚΑΔΡΩ - 

Φιλιππιάδα, ΦΩΣΠΙ - Ιωάννινα, ΦΟΑ  Άρτα, ART8 

- Aγρίνιο, ΦΩΤΟΛΕΚΕ   Κέρκυρα 

Διάρκεια: 1 -12 Ιουνίου

Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων

����	��
Photometria Walk 
Διαγωνισμός φωτογραφίας διάρκειας 3 ωρών

5 Ιουνίου, 11.00 - 15.00

Δημοτικό θέατρο Παλαιών Σφαγείων

Photometria Enteyxis (Ημερίδα)
12 Ιουνίου 18.00 -21.00

Δημοτικό θέατρο Παλαιών Σφαγείων

��KWK�V�: Photometria Screenings 
6 -10 Ιουνίου, 19.00

Δημοτικό θέατρο Παλαιών Σφαγείων

Photometria Academy 

Διαλέξεις & σεμινάρια1 5 και 11 -12 Ιουνίου

Δημοτικό θέατρο Παλαιών Σφαγείων

Photometria Schoolaroid
12 Ιουνίου, 11.00 - 13.00

Παλαιά Σφαγεία Ιωαννίνων

=>�KU��+��� 
>���
17 - 21 Ιουνίου Μονοδένδρι Ζαγορίου

Photometria Festival

http://www.photometria.gr

=>�.: Julio Bittencourt (���F��.�)

=>�.: Julio Bittencourt (���F��.�)

=>�.: Julio Bittencourt (���F��.�)
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Medphoto
Ένα διαφορετικό φεστιβάλ στην καρδιά της 
Μεσογείου

Στην πρώτη του διοργάνωση το Μεσογειακό Φεστιβάλ 

Φωτογραφίας Medphoto έρχεται να ταράξει τα νερά 

επιλέγοντας μια ιδιαίτερη θεματική. Όπως τόνισαν 

φωτογράφοι και διοργανωτές στη συνέντευξη τύπου 

που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, το 

φεστιβάλ στρέφει την προσοχή του σε καίρια ζητήματα 

της εποχής και του τόπου, τονίζοντας μεταξύ άλλων 

πόσο σημαντική είναι η φωτογραφική μαρτυρία πέρα 

από σκοπιμότητες. 

Άλλωστε ο τίτλος «Σύνορα / Σταυροδρόμια» δεν 

επιλέχθηκε τυχαία. Στο νησί της Κρήτης, πύλη και 

σταυροδρόμι τριών ηπείρων, στήνεται η βάση για ένα 

φεστιβάλ που καλείται να προσεγγίσει το ευαίσθητο 

ζήτημα της προσφυγικής και ανθρωπιστικής κρίσης και 

παράλληλα να επαναπροσδιορίσει το ρόλο και την αξία 

της φωτογραφίας ντοκουμέντου. Ο Παύλος Φυσάκης, 

φωτογράφος και εμπνευστής της ιδέας του Medphoto, είπε 

χαρακτηριστικά πως «σε μια εποχή που για δυσάρεστους 

λόγους ήταν η καταλληλότερη αυτό που μας απασχολεί το 

κάναμε φεστιβάλ». 

Τι θα δούμε όμως στο Medphoto; Στην πόλη του Ρεθύμνου 

από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο άξονας του φεστιβάλ 

θα είναι οι τέσσερις βασικές εκθέσεις Crossings, Critical 

Archives II: Testimonies, Alien Territory και Critical Archives 

I: Ruins. Στο πλούσιο αλλά και ουσιαστικό πρόγραμμα 

δράσεων και φωτογραφικών εργαστηρίων, τόσο το 

ένα φωτογραφικό έργο με το άλλο όσο και οι εκθέσεις 

μεταξύ τους θα αλληλεπιδρούν, συνθέτοντας έτσι «ένα 

ντοκιμαντέρ με ενιαίο σώμα» όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο 

φωτογράφος Δημήτρης Μιχαλάκης.

Επιπλέον για πρώτη φορά στην Ελλάδα οργανώνεται 

βραβείο αφιερωμένο στη φωτογραφία ντοκουμέντου. 

Πρόκειται για το Βραβείο Medphoto το οποίο θα βραβεύσει 

μια in-progress φωτογραφική δουλειά ντοκουμέντου με 

το χρηματικό έπαθλο των 5.000 ευρώ. Σε μια εποχή που 

οι συνθήκες για τους καλλιτέχνες στην Ελλάδα δεν είναι 

εύκολες, το φεστιβάλ θέτει μεταξύ άλλων ως στόχο να 

δοθεί σε φωτογράφους και καλλιτέχνες η δυνατότητα 

να αναδείξουν τη δουλειά τους, χωρίς παράλληλα να 

αποκλείεται η προοπτική να καθιερωθεί το Medphoto 

Festival ως φωτογραφικός θεσμός.  

Η ιδεά για το Μεσογειακό Φεστιβάλ Medphoto ξεκίνησε 

από το φωτογράφο Παύλο Φυσάκη και την ΜΚΟ 

KOLEKTIV8 σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης Κρήτης ενώ για τη διοργάνωση και υλοποίηση 

του Φεστιβάλ συνεργάστηκαν σημαντικοί ελληνικοί και 

ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί οργανισμοί όπως το Μουσείο 

Μπενάκη, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, το 

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, η Ανώτατη Σχολή 

Καλών Τεχνών και τα φεστιβάλ της Ragusa στη Σικελία και 

Circulations στο Παρίσι. 
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�,����& V�$"*� “Crossings”
Διάρκεια: 9 Ιουνίου – 10 Ιουλίου

Διεύθυνση: Κτίριο της πρώην Εμπορικής Τράπεζας, 

Παλιά Πόλη, Ρέθυμνο

Επιμέλεια έκθεσης: Γιώργος Μουτάφης, Παύλος 

Φυσάκης

8�$"*� “Critical Archives II: 
Testimonies”
Διάρκεια: 9 Ιουνίου – 10 Ιουλίου

Διεύθυνση: Τζαμί Καρά Μουσά Πασά, Ρέθυμνο

Επιμέλεια έκθεσης: Μαρία Μαραγκού, Παύλος 

Φυσάκης

�,����& V�$"*� “Alien Territory”
Διάρκεια: 10 Ιουνίου – 10 Ιουλίου

Διεύθυνση: Δίδυμο Κτίριο στη Fortezza του 

Ρεθύμνου

Επιμέλεια έκθεσης: Γιώργος Πρίνος, Παύλος 

Φυσάκης

8�$"*� Critical Archives I: Ruins
Διάρκεια: 1 Ιουνίου – 30 Σεπτεμβρίου

Διεύθυνση: Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, 

Ρέθυμνο

Επιμέλεια έκθεσης: Μαρία Μαραγκού, Πάσκουα 

Βοργιά, Παύλος Φυσάκης

��������"� ���*"��
���&,"�K *",�%���K �asterclass ," 
�K% Oliver Chanarin 
Διάρκεια: 6 – 8 Ιουνίου

Διεύθυνση: FOCUS School of Art

��U�*�&��K U�� �K#� ,�$��V� του 

Γυμνασίου της Επισκοπής με εισηγητές 

τους Τάκη και Απόστολο Ζερβεδά
Πραγματοποιήθηκε 19-23 Μαΐου στο χώρο του 

FOCUS School of Art

=>�KU��+��V� X�KWK�V� *" 
*#%"�U�*.� ," ��% K,��� Stereosis 
��� ���)K�& =>�KU��+.�� ��� video 
FOCUS, �%K�)�& *#F&��*� ," �K �K�%� 
��� ����KUK� ," �K#� ��,�K#�UK'�
10 Ιουνίου

Διεύθυνση: Σπίτι του Πολιτισμού, Παλιά Πόλη, 

Ρέθυμνο

����"(� �X� �K% +>�KU��+K Antoine 
D’Agata
30 Ιουνίου

Διεύθυνση: Σπίτι του Πολιτισμού, Παλιά Πόλη, 

Ρέθυμνο

8�$"*� "$"�K%�Y% ��� V�$"*� 8+�� 

���>�&
Διεύθυνση: Γκαλερί Ηλιάκη, Παλιά Πόλη, Ρέθυμνο

Πληροφορίες: Medphoto, 

info@medphoto.gr, http://medphoto.gr 
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Tελευταίες μέρες στα περίπτερα!

http://www.photo.gr/shop/themedmags/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-no-9-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CF%81%CF%8C/
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Jazz
Δύο εκθέσεις φωτογραφίας με κοινή θεματική

Δύο εκθέσεις με κοινή θεματική ξεκίνησαν στην 

Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα του φωτογραφικού 

διαγωνισμού της ομάδας «Φωτογραφικό Είδωλο» στο 

Facebook, οι εκθέσεις φιλοξενούν τα φωτογραφικά έργα που 

κατάφεραν να διακριθούν έπειτα από ψηφοφορία του κοινού. 

Συγκεκριμένα οι επισκέπτες του Duende Jazz Bar θα έχουν την 

ευκαιρία να δουν τις 10 πρώτες φωτογραφίες που διακρίθηκαν 

στο διαγωνισμό ενώ παράλληλα, μέχρι τις 14 Ιουνίου στον 

Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο θα εκτίθενται οι 60 πρώτες, 

συμπεριλαμβανόμενων και των 10 αρχικών. Ο φωτογραφικός 

διαγωνισμός είχε διαρκέσει από τη 1 Μαρτίου έως τις 30 

Απριλίου. Τις εκθέσεις διοργανώνουν το Duende Jazz Bar, το 

Κούνιο και το «Φωτογραφικό Είδωλο» σε επιμέλεια Τάσου 

Σχίζα. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Ιουνίου 

Διεύθυνση: Duende Jazz Bar, Καλαποθάκη 16, Θεσσαλονίκη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 18.00 – 23.00

Σάββατο - Κυριακή 12.00 - 23.00

Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο

Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Ιουνίου 

Διεύθυνση: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, Κομνηνών 24 

(Λουλουδάδικα), Θεσσαλονίκη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 9.00 - 17.00, Τρίτη 9.00 – 

21.00, Τετάρτη 9.00 – 17.00, Πέμπτη 9.00 – 21.00, Παρασκευή 9.00 

– 21.00, Σάββατο 9.00 – 16.00, 

Κυριακή κλειστά
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    ένα τεύχος!
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

€6,90
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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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Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

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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Athens Photo Festival 2016
Workshop με το κορυφαίο φωτογράφο τοπίου Simon Norfolk 

Ένα πλούσιο πρόγραμμα εκθέσεων και δράσεων περιμένει τους επισκέπτες του 

Athens Photo Festival 2016. Οι συμμετέχοντες της φετινής διοργάνωσης θα έχουν 

μεταξύ άλλων την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε ένα φωτογραφικό εργαστήριο με το 

διακεκριμένο φωτογράφο τοπίου Simon Norfolk. Αποτελώντας δράση στα πλαίσια 

του εκπαιδευτικού προγράμματος του φεστιβάλ, το workshop θα πραγματοποιηθεί 

στη διάρκεια τεσσάρων ημερών. Από τις 10 έως τις 13 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα 

έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε θεωρητικά μαθήματα, φωτογραφικές 

λήψεις και συζητήσεις υπό την καθοδήγηση του Simon Norfolk, με το πρόγραμμα 

να περιλαμβάνει και θεματικές πριν και κατά την προετοιμασία της λήψης. Με το 

φως να παίζει καθοριστικό ρόλο στο φωτογραφικό αποτέλεσμα, το workshop θα 

πραγματοποιηθεί σε διάφορες στιγμές μέσα στη μέρα, καλώντας τους συμμετέχοντες 

να πάρουν μέρος σε όλες τις συναντήσεις. 

Διάρκεια εργαστηρίου: 10 -13 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα: 1η μέρα: 9.00 – 17.00

                      2η μέρα: 9.00 – 17.00

                      3η μέρα: 9.00 – 17.00

                      4η μέρα: 9.00 – 00.00

Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας, Αθήνα

Πληροφορίες: Athens Photo Festival, http://www.photofestival.gr 

Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, Τηλ. 2109211750, contact@hcp.gr

Color
Διαγωνισμός φωτογραφίας 
από τη Blank Wall Gallery

Τα χρώματα, καθοριστικά στη ζωή 

και ικανά να επηρεάσουν διάθεση 

και συναισθήματα γίνονται το θέμα 

του νέου διαγωνισμού φωτογραφίας 

από τη Blank Wall Gallery. Σε έναν 

κόσμο που φαντάζει διαφορετικός μέσα 

από τα χρώματα, οι συμμετέχοντες 

καλούνται να υποβάλουν έργα γεμάτα 

χρώμα προκαλώντας παράλληλα 

δυνατά συναισθήματα. Με τη 

θεματική του χρώματος να καλεί τους 

συμμετέχοντες να αφήσουν ελεύθερη 

τη δημιουργικότητα και τη φαντασία 

τους, οι είκοσι φωτογραφίες που 

θα διακριθούν στο διαγωνισμό θα 

παρουσιαστούν σε έκθεση στον 

εκθεσιακό χώρο της Blank Wall Gallery 

από τις 2 έως τις 15 Ιουλίου. 

Υποβολή: έως 9 Ιουνίου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 11 

Ιουνίου

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, 

info@blankwallgallery.com, http://

www.blankwallgallery.com

photo.gr

www.photo.gr
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Ευρωπαϊκό φεστιβάλ ταινιών Nikon
Ανακοινώθηκαν οι νικητές

Η Nikon ανακοίνωσε τους νικητές του Φεστιβάλ ταινιών, που πραγματοποιεί σε 

συνεργασία με τον οργανισμό ανεξάρτητου κινηματογράφου Raindance και τον 

βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Asif Kapadia. Η ταινία ‘Not A Pizza Order’ (Δεν είναι 

μια παραγγελία πίτσας https://vimeo.com/116959295)  της Cécile Ragot από τη Γαλλία 

κέρδισε το πρώτο βραβείο Grand Prix. Η νικήτρια παρέλαβε ένα κιτ Nikon D810 και 

ένα ταξίδι μίας εβδομάδας με όλα τα έξοδα πληρωμένα στο Φεστιβάλ κινηματογράφου 

των Καννών τον Μάιο του 2016. Περισσότεροι από 550 εκκολαπτόμενοι σκηνοθέτες 

ταινιών μικρού μήκους από ολόκληρη την Ευρώπη δήλωσαν συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό 

φεστιβάλ ταινιών Nikon, το οποίο διοργανώθηκε για δεύτερη χρονιά. Διερευνώντας 

το θέμα «Καθημερινές στιγμές», λάτρεις της κινηματογράφησης και επαγγελματίες 

σκηνοθέτες κλήθηκαν να δημιουργήσουν μια ταινία μικρού μήκους διάρκειας έως 

140 δευτερολέπτων, η οποία θα μετέτρεπε μια καθημερινή στιγμή σε μια δημιουργική 

αφήγηση. Οι νικητές επιλέχθηκαν από την Επιτροπή, με πρόεδρο τον σκηνοθέτη του 

βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Amy», Asif Kapadia. Μέλη της Επιτροπής ήταν 

επίσης ο φωτογράφος και σκηνοθέτης Pieter ten Hoopen που επιλέχθηκε από την Emmy, 

ο ιδρυτής του οργανισμού ανεξάρτητου κινηματογράφου Raindance, Elliot Grove, και ο 

Dirk Jasper από τη Nikon Europe. 

Οι νικητές των άλλων κατηγοριών που επιλέχθηκαν από την Επιτροπή είναι οι εξής:

•     Best Narrative (Καλύτερη αφήγηση) – ‘Bad Luck’ (Κακή τύχη, https://vimeo.

com/152988856) του Martin Taube, Σουηδία 

•     Technical Excellence (Τεχνική υπεροχή) – ‘Evasion’ (Απόδραση, https://vimeo.

com/153296659) του Pierre le Gall, Γαλλία

•     Best Student Entry (Καλύτερη συμμετοχή σπουδαστή) – ‘Diamondjaw’ 

(Αδαμάντινα σαγόνια, https://www.youtube.cowatch?v=1fSVw_

U78wo&feature=youtu.be) του Tormi Torop, Εσθονία

•     Το βραβείο για την κατηγορία People’s Choice (Βραβείο κοινού), το οποίο κρίνεται 

από τα Like και τις κοινοποιήσεις που συγκεντρώνει η κάθε ταινία στον ιστότοπο του 

Φεστιβάλ ταινιών Nikon, απονεμήθηκε στην ταινία ‘At Night They Work’ (Τη νύχτα 

δουλεύουν, https://www.youtube.com/watch?v=_YeAO-oGRxk&feature=youtu.be) 

του Ad van Brunschot από τις Κάτω Χώρες.

Φωτογραφία γυμνού 
Fade in-Fade out
Σεμινάριο με το Στέφανο Πάσχο

Με ένα νέο σεμινάριο αφιερωμένο 

στο γυμνό έρχεται στο Athens 

Art Studio ο φωτογράφος και δάσκαλος 

φωτογραφίας Στέφανος Πάσχος. Στο 

εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί 

στις 4 και 5 Ιουνίου ο σπουδαίος 

φωτογράφος θα εισάγει όσους 

φωτογράφους ασχολούνται ήδη με 

τη φωτογραφία γυμνού σε μια πιο 

ανατρεπτική προσέγγιση του ιδιαίτερου 

αυτού είδους φωτογραφίας. Την πρώτη 

μέρα του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες 

θα φωτογραφίσουν στο εσωτερικό 

και εξωτερικό χώρο ενός πολυτελούς 

loft μαθαίνοντας και εφαρμόζοντας 

τεχνικές φωτισμού ενώ τη δεύτερη μέρα 

στόχος της φωτογράφισης θα είναι 

ένα project εννοιολογικού κοντράστ 

σε ένα εγκαταλειμμένο οίκημα. Σε 

αυτό το στάδιο του εργαστηρίου οι 

φωτογράφοι καλούνται με το μοντέλο 

εικόνες με έντονες δομές, υφές και 

κάδρα συνδυάζοντας ωστόσο φυσικό 

και τεχνητό εξοπλισμό. Το σεμινάριο θα 

έχει διάρκεια 16 ωρών και εισηγητές το 

Στέφανο Πάσχο, το Γιώργο Μυριαγκό 

και τον Αλέξανδρο Βογιατζάκη. Με τον 

αριθμό των συμμετεχόντων να είναι 

αυστηρά 12 άτομα όσοι θα ήθελαν να 

πάρουν μέρος στο διήμερο σεμινάριο 

καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή.

Σεμινάριο: 4 - 5 Ιουνίου

Κόστος συμμετοχής: 220 ευρώ

Πληροφορίες -Έγγραφες: Athens Art 

Studio, Τηλ: 2109939995, 2109703980, 

info@athensartstudio.gr, www.

athensartstudio.gr 
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Χρώμα
Ομαδική έκθεση του f14-κοινόν φωτογράφων

Με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας της στο χώρο της φωτογραφίας η ομάδα f14 – 

κοινόν φωτογράφων παρουσιάζει μια νέα φωτογραφική έκθεση. Το χρώμα, ζεστό ή 

ψυχρό, λιγότερο ή περισσότερο φωτεινό, αίσθηση που διεγείρει βιώματα και αναμνήσεις, 

προσεγγίζεται μέσα από το φωτογραφικό φακό των μελών του f14. Σε μια έκθεση που 

λειτουργεί ως χρωματική παλέτα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επιστρέψουν σε 

αρχέγονα κίνητρα και συνειρμούς, σε ένα ταξίδι στον κόσμο των χρωμάτων. Την έκθεση 

επιμελήθηκε η καλλιτεχνική επιτροπή f14.

Εγκαίνια: Παρασκευή 27 Μαΐου και ώρα 21.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 

Διεύθυνση: f14 gallery, Μητσαίων 3, Αρχαία Αγορά, Θεσσαλονίκη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 19.00 - 22.00

Σάββατο 11.00 - 14.00

Αύγουστο κλειστά

Πληροφορίες: f14 κοινόν φωτογράφων, Τηλ. 2310244714, info@f14.gr, http://www.f14.gr 
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Και τα τρία βιβλία!
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Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την ιστορία 
& αισθητική της 
φωτογραφίας!

€25*
�����

Istorika Vivlia_17x24.indd   1 11/5/2016   1:01:11 μμ

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

Συνδεθείτε μαζί μας
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http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
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