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Προϊόντα τεχνολογίας
Η πτώση συνεχίζεται... 

Χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την PHOTOVISION 2015. H έκθεση 
στάθηκε όρθια σε όλες τις δύσκολες και αντίξοες οικονομικά καταστάσεις του 
φωτογραφικού κλάδου των τελευταίων χρόνων. Ας μην το ξεχνάμε...  ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Ανακοινώθηκαν πριν λίγο καιρό από την GfK 

Eλλάδος τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2016 

για την αγορά τεχνολογικών προϊόντων στη χώρα 

μας. Συνολικός μέσος όρος πτώσης: -9,5% σε σχέση 

με το εξ ίσου κακό πρώτο τρίμηνο του 2015.

Η κατάσταση στους επί μέρους κλάδους που 

συνδιαμορφώνουν αυτόν τον αρνητικό δείκτη έχει 

ως εξής:

- Kαταναλωτικά ηλεκτρονικά: -13.2%

- Μεγάλες οικιακές συσκευές: +11%

- Μικρές οικιακές συσκευές: -0.3%

- Προϊόντα πληροφορικής: -38,1%

- Φωτογραφικά: -14,5%

- Smartphones & wearables: +5,1%

- Είδη εξοπλισμού γραφείου κλπ: -11,6%

Θα ήθελα να σχολιάσω δύο σημεία με βάση την 

παραπάνω πτωτική κίνηση της αγοράς όπως αναδείχτηκε 

από την έρευνα. 

1. Στα φωτογραφικά μπορεί να παρατηρήθηκε σοβαρή 

κάμψη στην αγορά των φωτογραφικών μηχανών 

και εξοπλισμού αλλά αυτό δεν σημαίνει καθόλου 

ότι υπήρξε αντίστοιχη κάμψη στις πολυσχιδείς 

δραστηριότητες των πάσης φύσεως λεσχών και 

σωματείων αλλά και των μεμονωμένων ερασιτεχνών 

φωτογράφων. Απόδειξη τα πάμπολλα φωτοφεστιβάλ 

που διοργανώθηκαν την Άνοιξη και πολύ περισσότερο 

όσα προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν το 

επόμενο διάστημα.

2. Μέσα σε αυτό το πολύ αρνητικό και με δυσμενείς 

τάσεις περιβάλλον της αγοράς τεχνολογίας στη χώρα, 

υπάρχει κανείς σοβαρός -ξαναλέω: σοβαρός!!!- 

επενδυτής που θα θελήσει να επενδύσει ένα πολύ 

μεγάλο ποσόν για να ενώσει σε μία έκθεση όλους 

αυτούς τους συνεχώς οικονομικά αιμορραγούντες 

κλάδους που προαναφέραμε;

Το ερώτημα οφείλει να το απαντήσει άμεσα το 

νεοεκλεγέν ΔΣ του ΣΕΚΑΦ που το έθεσε ως πρώτη 

προτεραιότητα άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του 

στο παρθενικό, πρώτο του ανακοινωθέν. (Δημοσιεύεται 

στην επόμενη σελίδα). Εμείς, ως διοργανωτές της 

μακροβιότερης έκθεσης τεχνολογίας της χώρας μας, της 

PHOTOVISION, έχουμε έτοιμη την απάντησή μας την 

οποία μπορούμε ανά πάσα στιγμή να παρουσιάσουμε 

στο νεοεκλεγέν Δ.Σ του ΣΕΚΑΦ.

Editorial
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Σύμφωνα με το γνωστό στους 

οικείους μου παράδοξο, 

η αφήγησή μου ξεκινά από την 

ανάγνωση γνωστής Κυριακάτικης 

εφημερίδας, συνήθεια αγαπημένη 

καθώς για χρόνια συνόδευε 

την απόκτηση του περιοδικού 

ΦΩΤΟγράφος. Διαβάζω λοιπόν 

ένα άρθρο που αφορά στα 

παραδοσιακά ξύλινα καΐκια. 

Η αρθρογράφος με πληροφορεί 

για την ύπαρξη του Συνδέσμου 

Παραδοσιακών Σκαφών. Η σελίδα 

τους στο διαδίκτυο αναφέρει ότι το 

σωματείο ιδρύθηκε το 1999, από 25 

λάτρεις της ναυπηγικής παράδοσης. 

Έκτοτε οι δράσεις τους είναι μεταξύ 

άλλων και η τεκμηρίωση της 

αναγκαιότητας υιοθέτησης, στην 

πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, διάταξης κατά της 

καταστροφής αυτών των σκαφών. 

Αγωνίζονται να ενταχθούν στο 

Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο για να 

μπορέσουν να διασώσουν και να 

αναπαλαιώσουν παραδοσιακά 

σκάφη. 

Αδυνατώ να γνωρίζω αν βρήκαν πολέμιους, αν υπάρχει μία κάποια Ομοσπονδία που 

θεωρεί αποκλειστικό προνόμιό της, το δικαίωμα λόγου προς το “επίσημο” κράτος, αν 

υπάρχουν λοιποί καλλιτέχνες μάστορες ή καραβοκύρηδες που θεωρούν ότι είναι σωματείο 

μη αναγνωρισμένο ως συνδικαλιστική ένωση και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη 

οιαδήποτε κοινή προσπάθεια. Γνωρίζω μόνο αυτά που με πληροφορεί το άρθρο: 

«Η πολιτεία φέρει τεράστια ευθύνη, διότι η νομοθεσία θα μπορούσε να εφαρμοστεί 

διαφορετικά, αφού προβλέπεται το περιθώριο για εναλλακτική χρήση των παραδοσιακών 

σκαφών. Να αξιοποιηθούν τουριστικά ή ακόμα και να καταβυθιστούν για να φιλοξενήσουν 

πληθυσμούς ψαριών. Όμως το κράτος κωφεύει στο έγκλημα». 

Δεν είναι μόνο το κράτος αλλά και οι άνθρωποι που αδιαφορούν. Γιατί; Τον λόγο τον 

βρίσκει κανείς στη θαυμάσια έκθεση του Αμερικανού φωτογράφου Robert MacCabe στην 

γκαλερί Citronne του Πόρου με ελληνικά καΐκια της δεκαετίας του ‘50 και του ‘60, τα έσοδα 

της οποίας θα διατεθούν υπέρ του Συνδέσμου.

Ξαφνικά όλα παντρεύονται γλυκά, η εικόνα, από φωτογραφικής μηχανής θεός, εμφανίζεται 

ως ο λόγος συνέχισης μίας παράδοσης, ως ο λόγος ύπαρξης ενός σωματείου, ως ένας 

τρόπος εσόδων υπέρ ενός σκοπού. Το άρθρο στην έντυπη μορφή του συνοδεύεται από 

εικόνες ενώ στην ηλεκτρονική του μορφή οι εικόνες αποκτούν κίνηση και ήχο. Πόση 

αξία προσδίδουν, πόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον αποκτούν; Το βίντεο που αντικαθιστά το 

γραπτό λόγο, εμπεριέχει αρχειακό υλικό από σχετική με το θέμα ταινία. Θεωρώ υπέροχο το 

αποτέλεσμα. Ανατρέχοντας στο προσωπικό μου αρχείο, επιστρέφω σε έναν γάμο φίλου που 

έγινε στις Σπέτσες πριν από 20 περίπου χρόνια με συμπρωταγωνιστή ένα παρόμοιο καΐκι. 

Ήταν η εποχή που η δική μου συμμετοχή περιοριζόταν στους φίλους και γνωστούς καθώς 

η καταγραφή ενός γάμου απείχε κατά πολύ από την τότε φιλοσοφία βιντεοσκόπησης. 

Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει. Η κατάρρευση των μεγάλων διαφημιστικών εταιρειών, 

η μείωση του προσωπικού των τηλεοπτικών σταθμών και η έλλειψη πόρων στον 

κινηματογράφο, έφερε ικανούς ανθρώπους και καταρτισμένους επαγγελματίες στον χώρο 

των κοινωνικών εκδηλώσεων. 

Δύο αφορμές (ίσως και τρεις) ένα σχόλιο...
Γράφει ο Γιάννης  Γκουτζουρής, Πρόεδρος της Ένωσης Φωτογράφων & Βιντεογράφων Γάμου

(Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)
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Οι εικόνες πλέον είναι διαφορετικές. Η τεχνολογική 

πρόοδος παρέχει πλήθος δυνατοτήτων σε νεότερους 

αλλά και παλαιότερους που αρνήθηκαν να σταματήσουν 

να αναζητούν την βελτίωση. Ο τομέας των υπηρεσιών 

φωτογράφισης και βιντεογράφησης γάμων είναι τώρα πιο 

κοντά στο ντοκιμαντέρ, ακολουθεί φωτογραφικούς κανόνες, 

πρωτοπορεί, εφευρίσκει, δημιουργεί από την αρχή ή 

επιστρέφει στην αρχή αν θέλετε. 

Ας θυμηθούμε πως ξεκίνησε. Αναμοχλεύοντας αρχεία και 

καταγραφές γύρισα πίσω στο 1848 όπου εμφανίζονται οι δύο 

πρώτοι, Έλληνες, επαγγελματίες φωτογράφοι. Ο ζωγράφος 

Φίλιππος Μαργαρίτης στην Αθήνα & ο ζωγράφος Χαράλαμπος 

Βιτουλαδίτης στην Κέρκυρα. Εξετάζοντας την ιστορία τους 

ανακαλύπτω την πρώτη φωτογράφηση μυστηρίου στην 

Ελλάδα. Στην Κέρκυρα, τω καιρώ εκείνω ... κατοικοεδρεύει ο 

Ιταλός δάσκαλος ζωγραφικής Αύγουστος Κόλλας (Augusto 

Cesare Kolla) ο οποίος και ασχολήθηκε με τη δαγγεροτυπία 

και αργότερα την αλμπουμίνα. Το 1869 βαφτίστηκε στην 

Κέρκυρα ο Γεώργιος Β΄, δευτερότοκος υιός του Α΄. Με την 

ευκαιρία αυτή, ο Κόλλας κυκλοφόρησε μία Carte de visite, 

που παρουσιάζει την τέλεση της βάπτισης μέσα στην εκκλησία. 

Η κάρτα είναι χαρακτηριστικά επιζωγραφισμένη δεδομένου ότι 

οι δυσκολίες εκείνης της εποχής, καθιστούσαν σχεδόν αδύνατη 

την φωτογράφηση σε κλειστό χώρο. Η ιδέα όμως είχε γεννηθεί 

και για τα Ελληνικά δεδομένα!

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, αυτή είναι μία τέχνη 

που απαιτεί την εκ βαθέων γνώση του αντικειμένου που 

διαπραγματεύεται. Τα θέματα μπροστά από την κάμερα 

εναλλάσσονται και οι συνθήκες είναι σχεδόν απρόβλεπτες. 

Οι τεχνικές ρυθμίσεις αναζητούν δεξιότητες και ικανότητες που 

είναι υποχρεωμένες να λειτουργούν και να αντεπεξέρχονται 

άμεσα. Το γεγονός του γάμου (λέγε με κοινωνικό συμβάν) 

συμβαίνει άπαξ χωρίς δυνατότητα επανάληψης. Οι καλές 

μηχανές και οι βοηθοί συμβάλλουν συμπληρωματικά και μόνη 

εγγύηση για το αποτέλεσμα είναι ο επαγγελματίας.

Μπερδεύοντας τα σκάφη με τη σκάφη του σκοτεινού θαλάμου, 

παρατηρώντας την αξία του παραδοσιακού τρόπου και την 

τεχνολογική εξέλιξη μπορούμε να πούμε πως οι παραδοσιακές 

αξίες είναι απαραίτητο να υπάρχουν μεν αλλά ας αποφύγουν 

να είναι η τροχοπέδη στο νέο. Αλίμονο αν θα έπρεπε τα 

σύγχρονα καΐκια να συνεχίσουν να κατασκευάζονται με τα ίδια 

εργαλεία. Ο τρόπος και η φιλοσοφία, οι κανόνες και η τέχνη 

θα είναι πάντα εκεί. Το σύγχρονο οφείλει να είναι προοδευτικό 

να αντανακλά το σήμερα, να δημιουργεί το δικό του μέλλον. 

Οι τεχνολογικές δυνατότητες ήρθαν για να συνδράμουν στην 

ειδίκευση όχι στην προχειρότητα του εύκολου δρόμου.

Κλείνοντας αυτήν την επιστολή, θεωρώ ότι είναι ορθό να 

συμπεράνουμε πως η φωτογραφία γάμου εμφανίζεται ως 

ακριβότερη των άλλων, καθώς ο επαγγελματίας αυτός 

αμείβεται για την γνώση του και την εκπαίδευσή του, για την 

τέχνη του και την ικανότητά του να αποδίδει όχι αυτά που 

φαίνονται αλλά αυτά που γίνονται αντιληπτά. Γιατί τέχνη είναι 

αυτό που κάνεις τους άλλους να δουν ... αξία;

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Γκουτζουρής

Διευθυντής Φωτογραφίας

Πρόεδρος της Ένωσης Φωτογράφων & Βιντεογράφων Γάμου

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Instagram 
Εγκαινιάζει επαγγελματικούς λογαριασμούς με Analytics

Το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο παρουσίασε μερικά νέα εργαλεία 

για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που κάνουν τη πλατφόρμα 

πιο ελκυστική για τους διαφημιζόμενους. Αρχικά, έχουμε τα Business 

Profiles, μία δωρεάν δυνατότητα για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς 

(business accounts), τα οποία επιτρέπουν στους δυνητικούς πελάτες να 

έρθουν σε επαφή με την εκάστοτε επιχείρηση μέσω τηλεφώνου, γραπτού 

μηνύματος ή mail. Ακόμα, προσφέρουν οδηγίες για τη τοποθεσία της 

εταιρίας ή των καταστημάτων της. Το Insights είναι ένα εργαλείο που 

θα βοηθήσει το χρήστη να μελετήσει τα δημογραφικά στοιχεία και τη 

δραστηριότητα των follower του, όπως τη τοποθεσία, την ηλικία, το γένος 

κ.α. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της ειδικής αυτής έκδοσης 

είναι το Action Button, το οποίο ουσιαστικά μετατρέπει κάθε post σε 

διαφήμιση αφού επιτρέπει την άμεση επικοινωνία του follower με την 

επιχείρηση. Ακόμα, ο χρήστης μπορεί να ορίσει ένα συγκεκριμένο target 

group όπου θα προβάλει τα post του σε μορφή διαφήμισης για ένα 

επιθυμητό χρονικό διάστημα. 

    Με την παρουσίαση των παραπάνω δυνατοτήτων και του αλγορίθμου 

που αναλαμβάνει να ταξινομεί τη ροή δημοσιεύσεων, σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντα του χρήστη και όχι με χρονολογική σειρά (τον περασμένο 

Μάρτιο), το Instagram ακολουθεί με μεγάλη συνέπεια τα βήματα της 

μητρικής εταιρίας, Facebook. Δηλαδή, πλέον θα έχει περισσότερο τη 

μορφή ενός ισχυρού εργαλείου marketing και λιγότερο ενός απλού 

δικτύου διαμοιρασμού φωτογραφιών. Εκείνοι που προτιμούν τη δεύτερη 

ιδιότητα αναμένεται να δυσαρεστηθούν, όπως συνέβη και με την 

απόφαση του Instagram να ενσωματώσει διαφημίσεις στο newsfeed, 

πριν αρκετούς μήνες. Τα νέα εργαλεία θα ενεργοποιηθούν τις επόμενες 

εβδομάδες σε Αμερική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία και μέχρι το τέλος 

του έτους στον υπόλοιπο κόσμο.
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I AM THE NEW NIKON D5. Βλέπω περισσότερα από όσα μπορεί να δει το γυμνό 

μάτι. Με το εκπληκτικό σύστημα AF νέας γενιάς 153 σημείων παρακολουθώ ό,τι 

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 

I AM THE NEW NIKON D5. Βλέ

μάτι Με το εκπληκτικό σύστημα AF νέας γενιάς 153 σημείων παρα

I AM THE ONE WHO GOT THE SHOT

Nikon D5.indd   1 11/5/2016   11:51:36 πμ

http://www.nikon.gr/el_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 �'�.%�8,�'&: 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.  

Η τέχνη μιμείται τη ζωή... 
Άγαλμα αφιερωμένο στις selfie στο Τέξας.

https://www.youtube.com/watch?v=uQhgXOHOc3g
www.photo.gr
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Low Key

Ο διάσημος φωτογράφος Steve McCurry, ο δημιουργός τoυ πλέον αρχετυπικού πορτραίτου 

όλων των εποχών, με το κορίτσι από το Αφγανιστάν με τα πράσινο μάτια, βλέπει την 

καριέρα του να κινδυνεύει να αποκαθηλωθεί. Πέτρα του σκανδάλου οι πρόσφατες 

αποκαλύψεις σχετικά με προβλήματα στην ψηφιακή επεξεργασία των εικόνων του. 

Για όσους δεν παρακολούθησαν την υπόθεση, φρεσκάρουμε τη μνήμη σας: Στις αρχές 

Μαΐου ο φωτογράφος Paolo Viglione επισκέφτηκε την έκθεση του McCurry στην Ιταλία. Εκεί 

διαπίστωσε μια κακοτεχνία του Photoshop που “πρόδιδε” πως η κολώνα μιας πινακίδας που 

παρουσιαζόταν μέσα στην εικόνα είχε μεταφερθεί σε άλλη θέση. 

Με αφορμή τη δημοσιοποιίηση 

στο internet αυτής της επέμβασης, 

έκτοτε και σχεδόν σε καθημερινή 

βάση, έρχονται στο φως εικόνες του 

McCurry οι οποίες έχουν υποστεί 

επεξεργασία πέρα από το αποδεκτό 

επίπεδο χρωματικών διορθώσεων. 

Αυτόκλητοι ερευνητές 

“σκανάρουν” το internet 

και ανακαλύπτουν σε παλιές 

δημοσιεύσεις, στο site και στα social 

media εικόνες που έχουν αλλαχτεί 

ή παρουσιάζονται σε διαφορετικές 

εκδοχές. 

Οι ίδιοι, κατά το αναμενόμενο- 

εκφράζουν την απογοήτευση τους 

για τον θρυλικό φωτογράφο που 

έχει συνδέσει την καριέρα του με 

το National Geographic και το 

ιστορικό πρακτορείο Magnum. 

To Magnum αφαίρεσε από το site 

του ορισμένες “προβληματικές” 

εικόνες του φωτογράφου ενώ 

οι υπεύθυνοι του National 

Geographic, με τη βοήθεια του 

studio του McCurry, βρήκαν δύο 

φωτογραφίες που παραβίαζαν 

τον κώδικα δεοντολογίας και τις 

αφαίρεσαν από τον λογαριασμό 

Instagram του περιοδικού. 

Οι λίγοι υπερασπιστές του 

McCurry περιλαμβάνουν μερικούς 

συναδέλφους του από το National 

Geographic και το Magnum. Αυτοί 

διατυπώνουν την άποψη ότι ο Steve 

McCurry κρίνεται πολύ  με βάση 

τα σημερινά “αυστηροποιημένα” 

στάνταρ του φωτορεπορτάζ.

Ο ίδιος ο McCurry δήλωσε 

στο περιοδικό ΤΙΜΕ ότι  δεν 

αυτοπροσδιορίζεται ως 

φωτοειδησεογράφος αλλά ως 

visual storyteller (αφηγητής 

ιστοριών με μέσο την εικόνα). 

Συμπληρώνει: «Τα χρόνια που 

κάλυπτα τις εμπόλεμες ζώνες 

ανήκουν στο μακρινό παρελθόν. 

Με μία μικρή εξαίρεση τον χρόνο 

μου σε μια τοπική εφημερίδα της 

Πενσυλβάνια, δεν έχω υπάρξει 

υπάλληλος μιας εφημερίδας, 

ενός περιοδικού ή οποιουδήποτε 

ειδησεογραφικού οργανισμού». 

Λίγες μέρες αργότερα μιλώντας σε  

press conference, με αφορμή μια 

Steve McCurry
Η αποκαθήλωση μιας 40χρονης καριέρας
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Low Key

                   K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

έκθεση του, δήλωσε πως το Photoshop πρέπει να χρησιμοποιείται για τις χρωματικές 

διορθώσεις και όχι για να προσθέτει ή να αφαιρεί στοιχεία από τις εικόνες (αν και 

υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις ανάμεσα στις φωτογραφίες που πλαισιώνουν το 

σκάνδαλο) και δεσμεύτηκε ότι θα τηρήσει αυτή την πρακτική. 

Στο άρθρο του TIME δηλώνει ακόμα: «Αναλογιζόμενος την κατάσταση… παρόλο 

που ένιωθα ότι μπορούσα να κάνω ότι ήθελα με τις φωτογραφίες μου σε ότι αφορά 

τη σύνθεση και την αισθητική τους, καταλαβαίνω τώρα ότι δημιουργεί σύγχυση 

στους ανθρώπους που νομίζουν ότι είμαι ακόμα φωτορεπόρτερ». 

Από το σκάνδαλο αυτό προέκυψε φυσικά και πάλι η συζήτηση περί 

αντικειμενικότητας της εικόνας, τα όρια της ψηφιακής επεξεργασίας και της 

δεοντολογίας του κλάδου του φωτορεπορτάζ. Έχοντας στην πλάτη του πολλές 

αμαρτίες από τις παιδικές ασθένειες της ψηφιακής επεξεργασίας (θυμίζουμε ότι μέχρι 

και το National Geographic έχει δημοσιεύσει “παραποιημένα” εξώφυλλα) ο κλάδος 

σήμερα βρίσκεται σε φάση ενδοσκόπησης και αυτοπροσδιορισμού. 

Το σύγχρονο φωτορεπορτάζ διαρκώς αναζητά τρόπους να εξασφαλίσει –και πολύ 

σωστά- ότι οι εικόνες που παρουσιάζονται στα μέσα αφηγούνται την πραγματικότητα 

και οι φωτορεπόρτερ καλύπτουν τις ειδήσεις με αντικειμενικότητα. Η αλήθεια όμως 

και η αντικειμενικότητα αποτελούν έννοιες σχεδόν ...ουτοπικές. Η φωτογραφία δεν 

μπορεί να απογυμνωθεί  από τη διαμεσολάβηση του δημιουργού της. Γι’ αυτό και 

αρκετοί εργαζόμενοι στον κλάδο, είτε φωτογράφοι είτε photo editors, τονίζουν ότι 

αυτό που χρειαζόμαστε είναι η διαφάνεια. Η περίπτωση του McCurry συνηγορεί σε 

αυτό. 

Μπορεί τα όσα ισχυρίστηκε ο McCurry να ακούγονται ως δικαιολογία αλλά εν 

μέρει οφείλουμε να του απονείμουμε ένα ελαφρυντικό. Η δουλειά του τοποθετείται 

μεν στο ευρύτερο φάσμα του ντοκουμέντου αλλά οι εικόνες του, τουλάχιστον τα 

τελευταία χρόνια, δεν αξιοποιούνται ως ειδησεογραφικό υλικό αλλά παρουσιάζονται 

σε λευκώματα και εκθέσεις ως η προσωπική ματιά του φωτογράφου. 

Υπ’ αυτό το πρίσμα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις εικόνες του McCurry ως 

τέχνη και να τις κρίνουμε ως τέτοιες, με τα κριτήρια και τα μέτρα και σταθμά της 

καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Από την άλλη ο McCurry παραμένει μέλος ενός 

θρυλικού πρακτορείου του Magnum, με τεράστια επιρροή στη διαμόρφωση των 

αξιών του φωτορεπορτάζ.

Οι ψηφιακές “ατασθαλίες” του 

συγκεκριμένου δημιουργού που ήλθαν 

στο προσκήνιο μπορεί να μην άλλαξαν 

την πραγματικότητα (κάποιος που δεν 

εμπλέκεται με τον χώρο της φωτογραφίας 

θα αναρωτηθεί τι διαφορά κάνει αν σε 

ένα καρέ εμφανίζονται έξι ή επτά που 

παίζουν μπάλα) αλλά θέτουν υπό κρίση 

μια πολυετή καριέρα, ένα ολόκληρο 

πρακτορείο και τελικά αφορούν συνολικά 

τον κλάδο. Αποτελεί δεινό πλήγμα για το 

κύρος του φωτορεπορτάζ να εγκαλείται 

και ενοχοποιείται ένας από πους πλέον 

επιφανείς εκπροσώπους του.

Πολλά είναι τα ερωτήματα που εγείρονται 

και οι απαντήσεις προκύπτουν με 

μεγάλη δυσκολία; Δικαιούμαστε να 

κατασπαράξουμε τον McCurry που 

θεωρεί  τις εικόνες του ως fine art, όταν 

μάλιστα με αυτόν τον τρόπο τις τοποθετεί 

στην αγορά, μέσω εκτυπώσεων και 

εκθέσεων; 

Μπορούμε να ορίσουμε ακόμα πιο σαφή 

όρια μέσα στα οποία είναι αποδεκτή η 

ψηφιακή επεξεργασία; Και τι γίνεται με το 

μέρος της πραγματικότητας που ο φακός 

επιλέγει να αγνοήσει, εκτός του καρέ; 

Αυτό το οποίο παραλείπεται δεν είναι 

μέρος της αλήθειας; Ο αναμάρτητος αλλά 

και ο μη έχων επιφυλάξεις, πρώτος τον 

λίθον βαλέτω...
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New platform New sensor USB 3.0 Higher ISO New display Dual cards Format Wi-Fi Video

�� ��� ���	
��	 �� ���	��� 
��� 75 ������ 	�� ��� ������ ��� 
����
��� ��	
��	� �� ��� ������
	 
�	����� �	
 � 	�
	��
������ 
���� ��� ���	 ��� ��	�����	�
-
��� �����	��	�, � Hasselblad
�	���
���
 � �
 ����
���� ��� 
����� ��� ���	 �� !��
	�� 
���	�� ����.

H6D-50c / 100c

�. ������	
�� 192�, 115 21, ����,  ���.: 210 6006239 e-mail: info@photometron.com, www.photometron.com

" �
���� ��� !��
	��� ����
����	�
�� ���	� ����

�� �����	� 
6D-50c ��� H6D-100c
���������� ����� �� �����
����	���� ��� ������� � �	���� 
�������������� �	��������
�	�������, ������� �������� ��� 
�!�	�� ���	���� ���"����� CMOS 
������ ����� 50 ��� 100 Megapixel, 
����k� �"��� 3in. Video 2K / 4K � 

.264 ��� Hasselblad RAW
��������������, ��"�� ��� 	��������
����� 2,5fps, ��������� ��� ��
������� ��� ������ �����. 

• USB3.0 type-C "���
• #�� "��� ������ ������ 

SecureDigital ��� Cfast
• Mini HDMI
• $�������� ��� �� ��������� 

software Phocus 3.0
• %� ����� H-Series ����� ��������-

���� ����� ��� �� ��� ���� 
6D

http://www.photometron.com/index.php/en/
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Athens Photo Festival

Λίγες μέρες έμειναν πριν ξεκινήσει το φετινό Athens Photo Festival. Με πλούσιο 

πρόγραμμα εκθέσεων, δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ομιλιών και

εκδηλώσεων, η φετινή διοργάνωση φέρει τη θεματική [mis/dis]placed. 

Από τις 9 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2016, οι επισκέπτες του Athens Photo Festival θα 

έχουν την ευκαιρία να δουν εκθέσεις φωτογραφίας με τη συμμετοχή καλλιτεχνών 

και επιμελητών από είκοσι χώρες. Παράλληλα το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να πάρει 

μέρος ενεργά στον καλλιτεχνικό διάλογο μέσα από τα καθιερωμένα portfolio reviews, 

το μαραθώνιο φωτογραφίας και άλλες παράλληλες δράσεις. Σε μια περίοδο που τόσο τα 

εθνικά όσο και τα παγκόσμια αφηγήματα έχουν άξονα τις ραγδαίες αλλαγές της σύγχρονης 

πραγματικότητας, το φεστιβάλ περιστρέφεται γύρω από καίρια ζητήματα όπως η συλλογική 

συνείδηση και η θέση του ατόμου στη σημερινή εποχή ως προς τον χώρο, τον τόπο και τη 

μνήμη. Με αφετηρία το Μουσείο Μπενάκη στην Οδό Πειραιώς που αποτελεί το κεντρικό 

σημείο του φεστιβάλ, οι εκθέσεις θα ταξιδέψουν και σε άλλα σημεία τόσο μέσα στην 

ίδια την πόλη όσο και σε εικονικούς διαδικτυακούς τόπους. Το Athens Photo Festival 

ξεκίνησε το 1986 με πρωτοβουλία του Σταύρου Μωρεσόπουλου. Εντάσσεται στο δίκτυο 

του Ευρωπαϊκού Μήνα Φωτογραφίας (European Month of Photography), μιας από τις 

σημαντικότερες πλατφόρμες φωτογραφικών φεστιβάλ. Θα επανέλθουμε στο επόμενο 

τεύχος με εκτενές φωτορεπορτάζ από τα εγκαίνια και το αναλυτικό πρόγραμμα εκθέσεων 

και δράσεων της φετινής διοργάνωσης.

Athens Photo Festival 
Εγκαίνια στις 9 Ιουνίου στο Μουσείο Μπενάκη

Athens Photo Festival, www.photofestival.gr
Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, Τηλ. 2109211750, contact@hcp.gr,  www.hcp.gr

Marinos Tsagkarakis

Mathieu Asselin

Kai Loeffelbein

Sam Ivin 

www.hcp.gr
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������� 9, 115 28, �����, 
���.: 2107236847, fax: 2107249848, www.albapv.gr, 
e-mail: info@albapv.gr, f: Alexandrou PhotoandVideo

www.albapv.gr
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Kodak Professional Film App 
Πρακτικός οδηγός για τους φίλους του αναλογικού

Το app της ιστορικής Kodak μπορεί να μην είναι νέο, αλλά δέχτηκε μία σημαντική αναβάθμιση αποκτώντας ενδιαφέροντα 

χαρακτηριστικά και ευρύτερη συμβατότητα. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί ανάμεσα στους διάφορους τύπους φιλμ της εταιρίας, 

να δει sample photos, αλλά και να μάθει σε ποια φόρμα είναι διαθέσιμο το εκάστοτε φιλμ (35mm/120mm/sheet). Επίσης, επιλέγοντας 

την τοποθεσία του, η εφαρμογή εμφανίζει τα κοντινότερα καταστήματα που πωλούν φιλμ και τα συνεργαζόμενα εργαστήρια. Ακόμα, 

περιλαμβάνει έναν οδηγό εμφάνισης με απλά βήματα για την εμφάνιση ασπρόμαυρου φιλμ στο σπίτι. Το app ήταν μέχρι πρότινος 

διαθέσιμο μόνο για iPhone, ενώ πλέον υποστηρίζει iPad και συσκευές Android.

Godox TT685-S 
Το πρώτο φορητό φλας της εταιρίας 
για μηχανές Sony

Το φορητό φλας TT685-S αποτελεί προσιτή 

αλλά ταυτόχρονα πολλά υποσχόμενη πρόταση 

της Godox για τους κατόχους μηχανών Alpha 

SLT ή Sony Mirrorless (σειρά α7, α6000, α5000 

κλπ). Είναι το πρώτο μοντέλο Speedlite φλας της 

εταιρίας που είναι συμβατό με το σύστημα TTL της 

Sony, προσφέροντας Guide No 60, δυνατότητα 

zoom 20-200mm και συγχρονισμό υψηλής 

ταχύτητας (HSS μέχρι 1/8000sec). 

Δύναται να λειτουργήσει ως master ή slave, 

τόσο μέσω οπτικού συστήματος όσο και μέσω 

ραδιοσυχνοτήτων X 2.4GHz της Godox. Επίσης 

μπορεί να αξιοποιηθεί ως master unit των studio 

flash AD600 & AD360II. Είναι διαθέσιμο μέσω του 

επίσημου αντιπροσώπου Στάμος Α.Ε. 
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http://www.kounio.gr/


������ 16��	
�� 331 •  ��	���� 6  IOYNIOY 2016

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

Sigma 
Τρεις φακοί μη πλήρως συμβατοί 
με Canon EOS-1D X II

H Sigma διευκρινίζει πως τρεις hi-end 

φακοί, οι 20mm F1.4 DG HSM Art, 

35mm F1.4 DG HSM Art και 85mm F1.4 

EX DG HSM δεν απολαμβάνουν πλήρη 

λειτουργικότητα όταν συνεργάζονται 

με τη νέα DSLR της Canon, EOS-1D X II. 

Παρά τη σωστή φωτομέτρηση από το 

χρήστη οι συγκεκριμένοι φακοί παράγουν 

υποεκθετημένες φωτογραφίες, με τη εταιρία 

να αναπτύσσει ήδη ένα firmware που 

θα εξαλείψει το εν λόγω ελάττωμα. Πιο 

συγκεκριμένα, το πρόβλημα εμφανίζεται 

όταν χρησιμοποιείται το κεντρικά ζυγισμένο 

ή πολυζωνικό σύστημα φωτομέτρησης. 

Επιπλέον, η εταιρία συμβουλεύει τους 

χρήστες να απενεργοποιήσουν τις 

παραμέτρους lens correction (Chromatic 

Αberration Correction, Peripheral 

Illumination Correction, Distortion 

Correction, Diffraction Correction) από το 

μενού της μηχανής, όταν αξιοποιούν φακούς 

της. Αυτή η σημείωση της Sigma είχε ως 

αφορμή την εμφάνιση λωρίδων γύρω από 

τις γωνίες του καρέ με τη χρήση του 35mm 

f/1.4. Τέλος, αναφέρει πως η λειτουργία 

Manual Override focus δεν είναι, για την 

ώρα, διαθέσιμη με την 1D X II.

Phottix Indra360 TTL StudioTTL
Μικρά και ελαφριά

H Phottix εξελίσσει το concept του στούντιο φλας, και το παντρεύει με τις 

δυνατότητες των σύγχρονων φορητών φλας, με το καινοτομικό μοντέλο Indra 

360TTL. Συνδυάζει την ισχύ ενός μονομπλόκ (αυτοκέφαλου) επαγγελματικού φλας 

(360Ws) που φυσικά έχει δυνατότητα προσαρμογής διαφορετικών light modifier 

αλλά και τις προηγμένες λειτουργίες ενός σύγχρονου φορητού φλας και μάλιστα 

TTL. Συκγεκριμένα χάρη στο ενσωματωμένο Phottix Odin δέκτη το φλας μπορεί 

να συνεργάζεται χωρίς πρόβλημα με τα συστήματα iTTL της Nikon και eTTL-II της 

Canon. Η διαβάθμιση ισχύος γίνεται σε εύρος 8stop από πλήρη ισχύ ως 1/128 ενώ 

προβλέπεται και αντιστάθμιση φλασομέτρησης TTL σε βήματα ±3stop. 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς: 360joule

Διαβάθμιση: 8stop σε βήματα 1/3stop

Ενσωματωμένη ραδιοσυχνότητα: Phottix Odin, Strato II με εμβέλεια 100m

Οθόνη: 320x240pixel TFT

Sync port: 3,5mm

Xρωματική θερμοκρασία: 5500°Κelvin ±200K

Mπαταρία: Phottix Indra powerpack14.4V/4Ah επαρκής για 350 φουλ λάμψεις 

Διαστάσεις: 140x267x190mm

Βάρος: 2κιλά
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http://www.photo.gr/newss/art-news/synantiseis-me-tous-anagnostes-2/
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Nikon
Μικρά και ελαφριά κιάλια PROSTAFF 5 

Eκτός από τους διάσημους φακούς Nikkor, η Νikon είναι ονομαστή και για άλλα 

προϊόντα στον τομέα των οπτικών, όπως το κυάλια και μάλιστα με πολλές σειρές 

μοντέλων για κάθε χρήση. Τα νέα κιάλια Prostaff 5 της Nikon είναι από τα ελαφρύτερα 

στην κατηγορία τους. Χρησιμοποιούνται οπτικά στοιχεία με πλλαπλή επίστρωση για 

καθαρή εικόνα χωρίς θάμβωση και για καλύτερη φωτειν΄τοητα. Η κατασκευή του 

σώματος από fiberglass με ενίσχυση συνθετικών ρητινώνείναι εξαιρετικά ανθεκτική ενώ 

το αδιάβροχο ελαστικό περίβλημα ενισχύει την αντοχήκαι επιβεβαιώνει το κράτημα. 

Σημειώνουμε επίσης τα ρυθμιζόμενα προσοφθάλμια με προσαρμοζόμενη διαϊριδική 

απόσταση. 

Οπτικά στοιχεία και πρίσματα με πολλαπλή επίστρωση

Οικολογική κατασκευή κρυστάλλων χωρίς τοξικές ενώσεις μολύβδου και αρσενικού

Εσωτερική πλήρωση με άζωτο και στεγανοποίηση ώστε να αποφεύγεται η υγρασία.

Αδιάβροχη και αντιθαμβωτική κατασκευή με αέριο άζωτο

Ελαστικό περίβλημα

Τα Prostaff 5 διατίθενται σε τέσσερα μοντέλα: 10x50, 10x50, 8x42 και 10x42.

Sandisk 

Eιδική έκδοση Cruzer Edge 
16GB USB EURO 2016

Το SanDisk Cruzer Edge είναι ένα 

πολύ προσιτό και αξιόπιστο USB 2.0 

flash drive με πτυσσόμενο κονέκτορα. 

Η χωρητικότητα16GB κυκλοφορεί τώρα 

και σε συλλεκτική συσκευασία τριών 

τεμαχίων, αφιερωμένη στο πρωτάθλημα 

EURO 2016.

https://www.sandisk.com/home/usb-

flash/cruzer-edge

Phottix
Αντιπροσώπευση 
και στην Ελλάδα

Η εταιρεία Τέχνιο ανέλαβε την 

εκπροσώπηση των προϊόντων Phottix 

και το γιορτάζει με μια σημαντική προσφορά. 

Για περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και 

μέχρι τις 15 Ιουλίου, οι ενδιαφερόμενοι θα 

μπορούν να εξασφαλίσουν 30% έκπτωση, 

μέσω προπαραγγελίας στην αγορά Phottix 

Indra 360 TTL το οποίο διακρίθηκε με 

βραβείο TIPA 2016. To φορητό studio 

flash με μπαταρία έχει μέγιστη δύναμη 

360 Watt/sec. με οκτώ διαβαθμίσεις 

και είναι ιδανικό για συμπληρωματικό 

φωτισμό. Το Kit προσφέρεται με μπαταρία 

ιόντων λιθίου και ενσωματωμένο δέκτη για 

flash Canon & Nikon TTL για πιο εύκολη 

χρήση.

2016

x 

α 
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Sony World Photography 
Awards 2017
Ξεκίνησε η υποβολή συμμετοχών

Ο διεθνής διαγωνισμός Sony World Photography 

Awards φέτος συμπληρώνει τη 10η επέτειο του και 

καλεί όσους φωτογράφους θα ήθελαν να πάρουν μέρος, 

να υποβάλουν τις φωτογραφίες τους. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε οποιαδήποτε από 

τις πέντε κατηγορίες των βραβείων. Πρόκειται για τους 

διαγωνισμούς στην Κατηγορία Επαγγελματιών, στην 

Κατηγορία Νέων, τον Ανοιχτό Διαγωνισμό, τα Εθνικά 

Βραβεία και το Student Focus. Μεταξύ άλλων μερικά 

από τα έπαθλα των νικητών είναι τελευταίας τεχνολογίας 

φωτογραφικός εξοπλισμός, συμμετοχή στην έκθεση των 

Sony World Photography Awards στο Λονδίνο, προβολή 

των φωτογραφιών τους στον τόμο των Βραβείων 2017 και 

συνολικά χρηματικά έπαθλα ύψους $30.000 . 

Το 2016, ο διαγωνισμός προσέλκυσε τον αριθμό-ρεκόρ 

των 230.103 συμμετοχών από 186 χώρες. Ο τίτλος του 

Επαγγελματία Φωτογράφου της χρονιάς απονεμήθηκε στον 

Ιρανό φωτορεπόρτερ Asghar Khamseh για το έργο του «Fire of Hatred». Το 

Εθνικό Βραβείο Ελλάδας απονεμήθηκε στον Άγγελο Τζωρτζίνη. 

Η λίστα των φιναλίστ της νέας διοργάνωσης θα ανακοινωθεί στις 28 

Φεβρουαρίου 2017, οι νικητές των Ανοικτών και Εθνικών Βραβείων θα 

αποκαλυφθούν στις 28 Μαρτίου 2017 και όλοι οι νικητές θα βρεθούν στις 20 

Απριλίου 2017 στην έκθεση στο Somerset House του Λονδίνου, η οποία θα 

έχει διάρκεια από τις 21 Απριλίου ως τις 7 Μαΐου 2017. 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να υποβάλετε τα φωτογραφικά 

σας έργα μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του διαγωνισμού 

https://www.worldphoto.org

Nikon
...και στο YouTube

Δείτε τώρα στο κανάλι της 

Nikon στο YouTube την 

ταινία Ιnspired. Γυρισμένη 

αποκλειστικά με Nikon D5 από τον 

Nikon Ambassador Corey Rich, 

η ταινία εξερευνά τι είναι αυτό 

που οδηγεί τους πιο ξεχωριστούς 

επαγγελματίες φωτογράφους και 

κινηματογραφιστές του σήμερα 

στην  επιδίωξη να απαθανατίσουν 

τέλειες εικόνες και  ενδιαφέρουσες 

ιστορίες. Διατίθενται και ελληνικοί 

υπότιτλοι. 

https://www.youtube.

com/watch?v=_

uIuegc7rvQ&feature=youtu.be
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Polaroid 
Φορητό φλας με Guide No 24

H εταιρία που γέννησε την instant 

φωτογραφία, παρουσιάζει σήμερα μία σειρά 

φορητών φλας TTL που απευθύνεται σε σχεδόν 

όλες τις εταιρίες φωτογραφικών μηχανών, Canon, 

Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax και 

Sony. 

Τα νέα μοντέλα διαθέτουν Guide No 24 στα 

100ISO, χρόνο επαναφόρτισης μόλις 0,3δευτ. 

και λυχνία υποβοήθησης του AF. Παρά το μικρό 

μέγεθος του φλας, η κεφαλή περιστρέφεται 

εσωτερικά προς τα πάνω (internal tilt), έχοντας τη 

δυνατότητα για bounce στο ταβάνι.

Epson
Δίνει το παρών 
στην Drupa 2016

O γνωστός κατασκευαστής 

εκτυπωτών παρουσιάζει τη πιο 

πρόσφατη σειρά επαγγελματικών inkjet 

εκτυπωτών παραγωγής και πρεσών 

στην έκθεση Drupa 2016 για εφαρμογές 

ετικετών, σήμανσης, φωτογραφίας, 

ρουχισμού, διακόσμησης και προϊόντων 

διακόσμησης.Η συμμετοχή αφορά το 

ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της 

εταιρείας (Hall 5/Stand A01) από τις 31 

Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου 2016, στο 

Düsseldorf της Γερμανίας. 

Πιο συγκεκριμένα ο χώρος επίδειξης 

χωρίζεται σε πέντε ενότητες: Prepress, 

Sign & Display, Label, Copy Shop 

και Technology, επιτρέποντας στους 

επισκέπτες να εστιάσουν σε ειδικές 

παρουσιάσεις και να εξερευνήσουν τα 

οφέλη του κάθε προϊόντος. 

Να σημειωθεί πως τους τελευταίους έξι 

μήνες, η Epson έχει λανσάρει 13 νέους 

εκτυπωτές οι οποίοι παρουσιάζονται 

για πρώτη φορά στη Drupa. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα μείωσης 

του περιβαλλοντικού αντικτύπου της 

τεχνολογίας στην οποία στοχεύει η 

ιαπωνική εταιρία είναι οι εκτυπωτές 

SureColor SC-S. Χρησιμοποιούν έως και 

4 φορές λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση 

με την τεχνολογία latex, περίπου 15% 

και 50% λιγότερη ποσότητα μελανιών 

σε σχέση με την προηγούμενη γενιά 

εκτυπωτών SureColor και με την 

τεχνολογία latex, αντίστοιχα.
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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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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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Μέρες Φωτογραφίας στην Πάτρα
Ξεκίνησε η έκθεση «Φως - Σκιά»

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και φωτογραφικών 

δράσεων συνεχίζονται οι «Μέρες Φωτογραφίας στην 

Πάτρα». Υπό τον τίτλο «Φως - Σκιά» τα μέλη της Φωτογραφικής 

Λέσχη Πάτρας «Ηδύφως» εμπνέονται και προσεγγίζουν έναν 

κόσμο αντικειμένων και σκιών που πάντα διαφοροποιούνται. 

Μέσα από 120 φωτογραφικά έργα οι φωτογράφοι παίζουν με 

το φως και τις σκιές, καλώντας τον επισκέπτη σε μια ιδιότυπη 

συνομιλία φόρμας και φωτογραφικών στιγμών. Τις «Μέρες και 

η Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου 

Πατρέων.

Διάρκεια έκθεσης: έως 11 Ιουνίου 2016

Διεύθυνση: Αγορά Αργύρη, Αγίου Ανδρέου 12, Πάτρα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 9.00 – 13.00, 

17.00 – 21.00 και Σάββατο 10.00 – 14.00

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας «Ηδύφως», info@

idifos.com, http://www.idifos.com

Λοιπές δράσεις του Φεστιβάλ

«Αναζητώντας τη χαμένη πατρίδα» του Παύλου Κοζαλίδη

Διάρκεια έκθεσης: έως 11 Ιουνίου 2016

Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή 8.30 – 14.30

Σάββατο 10.00 – 14.00

«Αστυγραφίες» της ομάδας Photomind 
Διάρκεια έκθεσης: έως 4 Ιουνίου 2016

Διεύθυνση: Παλαιά Δημοτικά Λουτρά

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
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Φωτογραφική Λέσχη 
Λιβαδειάς 
Διήμερο σεμινάριο από το Βασίλη 
Γεροντάκο

Με θέμα «Το χρώμα στην φωτογραφία, 

ψηφιακή εποχή, κυρίαρχες 

τάσεις», ένα νέο σεμινάριο ξεκινά στη 

Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς. Υπό την 

καθοδήγηση του γνωστού φωτογράφου 

Βασίλη Γεροντάκου, οι συμμετέχοντες 

έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή 

με την τέχνη της φωτογραφίας, μέσα από 

ένα διήμερο φωτογραφικό εργαστήριο. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη και όσοι θα 

ήθελαν να πάρουν μέρος στο διήμερο 

σεμινάριο καλούνται να δηλώσουν 

συμμετοχή στο e-mail fotolesxilivadias@

gmail.com και στα τηλέφωνα 6976817391 

(Λιάκος Χαράλαμπος) ή 6977460273 

(Αλογοσκούφης Χρήστος). 

Διάρκεια σεμιναρίου: Σάββατο 4 Ιουνίου 

16.00 - 20.00 και Κυριακή 5 Ιουνίου 10.00 

– 14.00

Διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς, 

Μπουφίδου 32-34 (εντός στοάς), Λιβαδειά 

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη 

Λιβαδειάς, fotolesxilivadias@gmail.com, 

http://www.fotolesxilivadias.gr

Creative Photography 2016 
Έκθεση από το Τμήμα Φωτογραφίας του ΙΕΚ Ακμή

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το ΙΕΚ Ακμή παρουσιάζει τα έργα νέων 

ταλαντούχων καλλιτεχνών του Τμήματος Φωτογραφίας. Οι επισκέπτες του 

πολιτιστικού κέντρου «Ρομάντσο» θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα έργα και τις 

ανησυχίες των σπουδαστών του ΙΕΚ Ακμή με τα φωτογραφικά έργα της έκθεσης να 

εκτείνονται σε όλα σχεδόν τα είδη φωτογραφίας. Παράλληλα το κοινό θα μπορεί 

να έρθει σε επαφή με τους ίδιους τους δημιουργούς οι οποίοι θα βρίσκονται στο 

χώρο κατά τη διάρκεια της έκθεσης, μέσα από ένα δυνητικό εργαστήριο τόσο για το 

κοινό όσο και για τους καλλιτέχνες.Στη φετινή έκθεση συμμετέχουν σπουδαστές του 

πρώτου και δεύτερου έτους υπό την καθοδήγηση των καθηγητών Ηούς Πάσχου, 

Νίκου Αλεξόπουλου, Παναγιώτη Μπελτζενίτη, Αθανασίας Παναγέα, Παναγιώτη 

Τσαγκαμίλη και Σωτήρη Αναστασάτου. Την έκθεση οργάνωσε και επιμελήθηκε το 

Τμήμα Σπουδών Φωτογραφίας του ΙΕΚ Ακμή. 

Εγκαίνια: Τρίτη 7 Ιουνίου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 8 Ιουνίου

Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3 – 5, 1ος όροφος, Ομόνοια, 

Αθήνα

Ώρες λειτουργίας: 16.00 – 22.00

www.photo.gr
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Χρόνος
Έκθεση της φωτογραφικής 
ομάδας «Φ»

Κλείνοντας το πλούσιο φετινό 

εκθεσιακό πρόγραμμα του 

Πολυχώρου Εικόνας Κούνιο, η 

Φωτογραφική Ομάδα «Φ» παρουσιάζει 

όπως κάθε χρόνο μια μεγάλη έκθεση 

με έργα που προέκυψαν από τα φετινά 

σεμινάρια φωτογραφίας. Με θεματική 

το «χρόνο» 29 μέλη της ομάδας 

αποτυπώνουν τη δική τους οπτική μέσα 

από portfolio 3-4 φωτογραφιών. Στα 

101 φωτογραφικά έργα της έκθεσης οι 

επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να 

δουν τον τρόπο που ο κάθε φωτογράφος 

αντιλαμβάνεται την έννοια του χρόνου. 

Η φωτογραφική ομάδα «Φ» προέκυψε 

τον Οκτώβριο του 2011 από τα σεμινάρια 

φωτογραφίας που πραγματοποιήθηκαν 

στον Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο από τον 

Τάσο Σχίζα. Την έκθεση επιμελήθηκε ο 

φωτογράφος και δάσκαλος φωτογραφίας 

Τάσος Σχίζας. 

Εγκαίνια: Πέμπτη 16 Ιουνίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Σεπτεμβρίου

Διεύθυνση: Πολυχώρος Εικόνας 

Κούνιο, Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα), 

Θεσσαλονίκη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, 

Τετάρτη 9.00 – 17.00 Τρίτη, Πέμπτη, 

Παρασκευή 9.00 – 21.00 Σάββατο 9.00 – 

16.00 Κυριακή κλειστά

Πληροφορίες: Φ - Ομάδα Φωτογραφίας, 

https://www.facebook.com/f.

photographygroup 

Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, Τηλ. 

2310271003, http://www.kounio.gr 

Φωτογραφικό Είδωλο - Σεμινάρια 

φωτογραφίας, Τηλ. 2310638447, http://

www.photoeidolo.gr/seminaria.html 

A woman to love II
Παράταση της έκθεσης του 
SpapPhotography

Έπειτα από μια ιδιαιτέρως πετυχημένη 

παρουσίαση, συνεχίζεται η έκθεση του 

SpapPhotography με τίτλο « A woman to love 

II». Οι επισκέπτες του Πολιτιστικού Κέντρου 

Μπενετάτου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού 

θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα έργα του 

διακεκριμένου φωτογράφου καθ' όλη την 

διάρκεια του Ιουνίου. Ο SpapPhotography 

προσεγγίζει πόζες γυναικείου πορτραίτου και 

γυμνού καταφέρνοντας με τη ξεχωριστή του 

ματιά να αναδείξει την πλαστικότητα και την 

αρμονία του γυναικείου κορμιού. Στην έκθεση 

«A woman to love II» παρουσιάζονται και τα 

διεθνώς διακεκριμένα έργα του φωτογράφου 

“Maria Woman” και “Based Woman” τα 

οποία βραβεύτηκαν από τη Federation 

Internationale De L' Art Photographiqueκαι 

το 10ο διεθνή διαγωνισμό Salon-circuit of 

Art Photography “With Love to Women” 

αντίστοιχα. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της 

έκθεσης ανέλαβε η Τούλα Μπράτη- Κόκκαλη. 

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 1, 3, 6, 7, 8, 10, 

13, 14, 15, 23, 29 και 30 Ιουνίου 10.00 – 13.00 

και 17.30 – 20.30

Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου 

του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, Δρόση 2 και 

Δροσίνη, Πλατεία Σολωμού, Ψυχικό

Πληροφορίες: Πολιτιστικό Κέντρο 

Μπενετάτου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, Τηλ. 2106745135

SpapPhotography, info@SpapPhotography.com, http://www.SpapPhotography.com 
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http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/
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Μια διαφορετική ματιά στο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα επιχειρεί το Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Υπό τον τίτλο «Μια άλλη ζωή: Ανθρώπινες ροές / 

Άγνωστες Οδύσσειες» 26 φωτογράφοι προσεγγίζουν μέσα από το φωτογραφικό τους 

φακό γνωστές αλλά και άγνωστες πτυχές ενός ευαίσθητού ζητήματος όπως το προσφυγικό. 

Σε μια αφήγηση που ξεκινά στην ταραγμένη γη άλλων χωρών για να μεταφερθεί στην 

ελληνική επικράτεια, τα 160 φωτογραφικά έργα της έκθεσης προσεγγίζουν ένα βαθύ τραύμα 

της σύγχρονης ιστορίας μέσα από τη ματιά διακεκριμένων φωτορεπόρτερ. Στο πλαίσιο 

της έκθεσης το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιηθεί συγκέντρωση ειδών για 

τους πρόσφυγες. Σύντομα θα ανακοινωθεί αναλυτικό πρόγραμμα παράλληλων δράσεων και 

εκδηλώσεων. Την έκθεση επιμελήθηκαν ο Ηρακλής Παπαϊωάννου και η Πηνελόπη Πετσίνη.

Διάρκεια έκθεσης: έως 15 Νοεμβρίου

Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α’, 1ος όροφος, 

Λιμάνι, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310566716, data.

thmp@culture.gr, http://www.thmphoto.gr 

Μια άλλη ζωή: Ανθρώπινες ροές / Άγνωστες Οδύσσειες 
Στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
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Συνδεθείτε μαζί μας

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