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ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη το 

βράδυ 9 Ιουνίου στο Μουσείο Μπανάκη 

τα εγκαίνια του Athens Photo Festival 

2016, το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του 

Μήνα Φωτογραφίας που με τον ένα ή 

άλλο τρόπο διεξάγεται σταθερά στην 

Αθήνα από το 1987.

Το έχω πει, το έχω γράψει αρκετές 

φορές και θα το επαναλάβω για άλλη 

μία φορά σήμερα: Αυτό το σημαντικό 

για την καλλιτεχνική φωτογραφία 

στη χώρα μας γεγονός οφείλεται στο 

πείσμα ενός ανθρώπου, του Σταύρου 

Μωρεσόπουλου. Ο γιος του Μανόλης 

ασφαλώς συνεχίζει μαζί του επάξια το 

έργο υποστηριζόμενος και από άλλους 

λίγους είναι αλήθεια, ανθρώπους του 

χώρου που μοιράζονται το ίδιο όραμα. 

Χρησιμοποίησα την λέξη πείσμα γιατί πώς 

αλλιώς να χαρακτηρίσεις την επίπονη 

προσπάθεια δεκαετιών που μπορεί να 

φέρνει φήμη, προβολή, δημοσιότητα κλπ. 

εκτός όμως από οικονομικά οφέλη; 

(Η λέξη κέρδος ήταν και είναι απαγο-

ρευμένη στο ελληνικό καλλιτεχνικό 

στερέωμα αφενός και αφετέρου άγνωστη σε 

πολλούς καλλιτέχνες και όχι μόνον...). 

    Η πρώτη εντύπωση που υποθέτω 

να αποκόμισαν εκτός από μένα και 

όλοι οι υπόλοιποι καλεσμένοι στην 

πολύ λιτή σε άρτο αλλά πλούσια σε 

...performances, τελετή εγκαινίων ήταν η 

μεγάλη προσέλευση. Τόσο το Αίθριο του 

Μουσείου Μπενάκη όσο και οι σκάλες 

και φυσικά οι εκθεσιακοί χώροι ήταν 

ασφυκτικά γεμάτοι από κόσμο. Τουτέστιν 

από γνώριμα πρόσωπα της Ελληνικής 

Φωτογραφίας. Από νέους Έλληνες 

φωτογράφους μέχρι τους γερόλυκους της 

φωτογραφίας μας, από καθηγητές σχολών 

φωτογραφίας μέχρι παθιασμένους 

ερασιτέχνες, φιλότεχνους, θεωρητικούς 

της τέχνης και άλλους ανήσυχους και 

ενδιαφερόμενους για τα φωτογραφικά 

πράγματα παράγοντες του φωτογραφικού 

κλάδου. Το γεγονός αυτό είναι παρήγορο 

και ευχάριστο για τα δεδομένα της εποχής 

μας που χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια, 

απαισιοδοξία και υψηλά τάση αποχής από 

δρώμενα και εκδηλώσεις. 

Editorial

      Η μεγάλη προσέλευση έχει ιδιαίτερη αξία αν υπολογίσει κανείς ότι δεν ξοδεύτηκε ούτε 

ένα ευρώ για διαφήμιση παρά μόνον κάποιες εργατοώρες μπροστά στον υπολογιστή για 

να σταλούν χιλιάδες email, να γίνουν ποσταρίσματα και αναρτήσεις στα social media και να 

σταλούν δελτία τύπου σε μία πολύ καλά ενημερωμένη λίστα δημοσιογράφων σε σχεδόν όλα 

τα μέσα ενημέρωσης. Πάμε τώρα για λίγο στα εκθέματα. Το έγραφα και πέρυσι από τούτη 

εδώ τη στήλη. Δεν κατανοώ την επιμονή της διοργάνωσης να επιλέγει ακαταλαβίστικους 

για το ευρύ κοινό τίτλους για να ονοματίσει την κεντρική θεματική των φωτογραφικών 

εκθέσεων. Αντιγράφω από τον επίσημο κατάλογο: ‘’Η φετινή θεματική, υπό τον τίτλο {Μis/Dis}

Placed, εστιάζει στις αντιλήψεις και τις πρακτικές που καθορίζουν τη συγκρότηση της συλλογικής 

συνείδησης και τη θέση του ατόμου στη σημερινή εποχή, σε σχέση με έννοιες όπως ο χώρος, 

ο τόπος και η μνήμη’’. Όμως όπως λένε και οι φίλοι μας οι Γάλλοι γιατί να κάνουμε απλά τα 

πράγματα όταν μπορούμε να τα κάνουμε... κομπλικέ; Ασφαλώς αυτή η ακαδημαϊκής χροιάς 

ορολογία δεν επηρεάζει καθόλου το υψηλό επίπεδο επιλογής των προς έκθεση φωτογράφων, 

την άρτια δομή, οργάνωση και λειτουργικότητα των εκθεσιακών χώρων και τους ποιοτικούς 

καταλόγους που συνοδεύουν τις εκθέσεις. 

       Εν κατακλείδι, μετά από χρόνια περιπλανήσεων σε διάφορους εκθεσιακούς χώρους, με 

λιγότερες πλέον... αυταπάτες για τα όρια του εγχειρήματος, το ΑphF:16 πιστεύω ότι εισήλθε 

πλέον στην πιο ώριμη και παραγωγική του περίοδο. Με δυο λόγια είναι σήμερα για την 

Ελληνική καλλιτεχνική φωτογραφία στη χώρα μας ότι είναι η PHOTOVISION για τον εμπορικό 

& επιχειρηματικό κόσμο της Ελληνικής φωτογραφίας! 

       Σας συστήνω ανεπιφύλακτα να επισκεφθείτε το Μουσείο Μπενάκη -ξεκούραστοι 

και με άνεση χρόνου- για να απολαύσετε τις εκθέσεις που λήγουν στις 31 Ιουλίου 2016.         

Φωτορεπορτάζ από τα εγκαίνια θα βρείτε στις σελίδες 10-13.

Εγκαίνια: Στιγμιότυπο από την performance με θέμα την εισβολή των smartphones στη φωτογραφία...

Athens Photo Festival 2016
H καταξίωση ενός θεσμού
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� Canon Greece, ��� ����	�
�� �� ������� 13 	
���
� ��� 19:30 �� ��������� 
���� �������� 11�,  �����, ������ �� ����� �� �
����� �� ������ �� !������ 
"��������� �� �������	�� #$��%�&���. '	�� �� �(�� �� ��	�����, �� ����	& 
������������ ()��, �� ���� 	�� �� ��	��&��� ��* 	��& ��� ���� DSLR ��� Canon 
��+� �� ��� ��� ��������
���� ���
�� 	�� �	�����.

EOS 5D Mark III
��������� �� best seller ��� Canon ��� 

���!���"��� #���$ �!���%�$ ��& !'"�� �!�%�#( 

#�� �)��*� �'����+,&�� ��� �!�##�%���$�� 

��� ���)&��. ��� !�'��+&�� &� ��$�� �� 

!%��&���(���� ��* full frame ���-��('� 

22.3Megapixel, ��� %(0�� full �D video, 

��* �1��'�����4 autofocus 61 ����$7&, ��� 

���#�&�!�$���� �%!.

EOS 6D
��&�� �%�� �� ��� �!) ��� !�� ����8�%�$� Canon. 

� entry level �*�( full frame DSLR *!�'9�$&�� �� 

)'�� ��* value for money �� ��& �'���� !��)���� 

�������*(�, ��& *0�%( �!)���� ��* ���-��('� 

20,2Megapixel ��� �� �&�7���7�+&� WiFi/GPS.

�*&�&�(��� �� ���'( DSLR !�* 8%�'��'�� �� ��& �&"��'� ����#�'$�: 

*0�%( �&�%*�� ���-��('� APS- C 24,2Megapixel, &+� autofocus 

19 !�'����'�!��(���7& ����$7&, 1�,7'���) LCD panel �&��$1�7& 

��1�� �!) �� !�&��!'����, WiFi/NFC �%!.

EF 24-70mm 
f/2.8L II USM

EF 16-35mm 
f/4L IS USM

EF 50mm 
f/1.8 STM

SELPHY PHOTO

EOS 760D

EOS 80D
��*����� �� ��,�&( !�* 1�!�'&� 7� �������*( ��� �!)���� 

�� )'�� ��� ����$�� ����#�'$�� APS-C �� �*&�,( %(0� 7fps, ��& 

�'-'7�( �-)&� �8(�, �� �&�7���7�+&� WiFi ��� ��& �!�&�������) 

8��) kit 	F-S 18-135mm IS USM �� ��& Power Zoom Adaptor.

EOS 1300D
	1����&��(��� ,'(���� �!�%+#�&��� ��& entry level 1300D 

!�* !�'��+&�� ��� !'�#�����( Canon: ���-��('�� CMOS APS-C 

18�egapixel, burst mode 3fps, video full HD ��� !%('��� ��4'����� 

�*&��)����� (WiFi/NFC).

EF 24-105mm 
f/3.5-5.6 IS STM

EF 50mm 
f/1.4 USM

PIXMA G 3400

www.canon.gr
/CanonGreece

���#�&�!�$���� �%!.

EOS M10 & EF-M 15-45mm 
1:3,5-6,3 IS STM

EF-M 55-200mm
f/4.5-6.3 IS STM

EF 100-400mm
f/4.5-5.6L IS II USM

http://www.photo.gr/newss/art-news/synantiseis-me-tous-anagnostes-2/
https://www.facebook.com/canongreece/
https://twitter.com/CanonGreece
https://www.youtube.com/user/canongreece
http://www.canon.gr/


������ 5��	
�� 332 •  ��	���� 13 IOYNIOY 2016

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

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

(��� ��" 
��� �*�	 

��� ��.B&��� 
�� 7?�	��'��� 
��" 13 �������

2016

http://www.amstel.gr/gr/check-age/


������ 6��	
�� 332 •  ��	���� 13 IOYNIOY 2016

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


�����!

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

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

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

��(�)"$������: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ���*�+,)���: Άννα Μανουσάκη 

www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ.Σ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

Selfie stick αντί όπλου...
Στο Tumblr αντικατέστησαν τα όπλα με τα selfie stick, σε διάσημες σκηνές του κινηματογράφου.

http://gunsreplacedwithselfiesticks.tumblr.com/
www.photo.gr
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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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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

����)��9�;

Θυμάστε τι γράφαμε πριν λίγο καιρό για φακούς από γραφένιο; δηλ. από το 

πρωτοποριακό υλικό που ανακαλύφθηκε μόλις το 2010 και έχει ανατρέψει τον τρόπο 

κατασκευής μικροεξαρτημάτων δίνοντας τεράστια ώθηση στη νανοτεχνολογία, με 

απρόβλεπτες  εφαρμογές;

 

Τώρα μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ ανεκοίνωσε την 

εξέλιξη ενός μετα-φακού που η δομή του δεν έχει καμία απολύτως ομοιότητα με τους 

συνηθισμένους φακούς αλλά κάνει την ίδια δουλειά. Είναι 100.000 φορές πιο λεπτός και 

αποτελείται από στοιχεία διοξειδίου του τιτανίου (ΤiO2) πάχους μόλις 600nm ενώ μπορεί να 

εστιάζει το φως σε σημεία μικρότερα από το μήκος κύματος του φωτός που διαθλά. Σύμφωνα 

με τον αρχηγό της ερευνητικής ομάδας Federico Capasso, κατάφεραν να εστιάσουν αντικείμενα 

ως 400nm όσο δηλ. είναι και το μήκος κύματος στο υπεριώδες μέρος του ορατού φάσματος. 

Τα νανοστοιχεία με σχήμα ”πτερυγίου” κατασκευάζονται με λιθογραφική μέθοδο παρόμοια με 

αυτή των μικροεπεξεργαστών, και τοποθετούνται σε υπόστρωμα χαλαζία. 

Το υλικό (διοξείδιο του τιτανίου) επιλέχθηκε διότι είναι διαφανές και αλληλεπιδρά με το ορατό 

φως. Κάθε “πτερύγιο” τοποθετείται υπό τέτοια γωνία ώστε η φωτεινή δέσμη συνολικά να 

διαθλάται προσομοιώνοντας την συμπεριφορά ενός κλασικού “οπτικού” φακού. Όταν πρέπει 

να “εστιάσει” τα πτερύγια αλλάζουν προσανατολισμό με βάση περίπλοκους μαθηματικούς 

αλγόριθμους. Ας σημειωθεί ότι στην πορεία της έρευνας έχουν αξιοποιηθεί και άλλα υλικά όπως 

το συνηθισμένο πυρίτιο από το οποίο φτιάχνονται όλα τα chip των μικροεπεξεργαστών.

Η νανοτεχνολογία είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους σύγχρονους τομείς και τα 

μετα-υλικά, όπως ονομάζονται, ανοίγουν απίστευτους δρόμους. Στο προκείμενο μια επίπεδη 

απειροελάχιστου πάχους επιφάνεια, υποκαθιστά ολόκληρο φακό και μάλιστα χωρίς τις 

χρωματικές, γεωμετρικές κλπ. εκτροπές και τα υπόλοιπα σφάλματα των “ορθόδοξων” φακών. 

Η επίπεδη επιφάνεια εξοικονομεί πάρα πολύ όγκο και δίνει την υπόσχεση ότι δεν θα χρειάζονται 

οι πολύπλοκες οπτικές σχεδιάσεις με υπερβολικά οπτικά στοιχεία ένα μέρος από τα οποία όμως 

ασχολείται μόνο με διόρθωση αποκλίσεων και όχι με τη διαμόρφωση της οπτικής δέσμης. 

Ακριβώς επειδή τα νανο-στοιχεία μπορούν να κατασκευαστούν με τεράστια ακρίβεια που 

προέρχεται από την τεχνογνωσία στο χώρο των μικροεπεξεργαστών, η απόδοση αναμένεται να 

είναι εξαιρετική, τουλάχιστον όταν επέλθει η αναγκαία εξέλιξη. 

Προς το παρόν η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε φωτογραφικές ή 

άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν ολόκληρο το ορατό φάσμα, αφού ως υλικό το διοξείδιο 

του τιτανίου μπορεί να χειριστεί μονάχα μικρό μέρος του ορατού φάσματος. Πάντως οι ερευνητές 

ευελπιστούν ότι σε δύο τρία χρόνια, θα είναι σε θέση να δώσουν απολύτως απαλλαγμένες από 

εκτροπές και οπτικά σφάλματα εικόνες με 

πολύ υψηλές αναλύσεις που ξεπερνούν 

τη διακριτική ικανότητα των υπαρχόντων 

φακών. Οι πρώτες επερχόμενες εφαρμογές 

σχετίζονται με τα μικροσκόπια, ενδοσκόπια 

και άλλα πεδία όπου δεν είναι απαραίτητη 

η έγχρωμη απεικόνιση. Επίσης σε δεύτερο 

πλάνο, η τεχνολογία μπορεί να δώσει 

λύσεις στον τομέα των οπτικών σε 

συσκευές enhanced/augemented reality 

(δηλ. σαν το Oculus Rift) όπου μπορεί να 

εστιάζει ξεχωριστά τις RGB συνιστώσες και 

να συνθέτει το έγχρωμο.

Φακοί από το μέλλον
Επαναστατικές αλλαγές στην τεχνολογία των οπτικών

Οι ερευνητές του Capasso Lab Group/Harvard University

Προς το παρόν ο μεταφακός TiO2 καταγράφει ένα 
πολύ μικρό μέρος του φάσματος
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1 & 2. Ο Μανόλης 
Μωρεσόπουλος 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής 
του Αthens Photo Festival 
απευθύνει σύντομο 
χαιρετισμό στους 
καλεσμένους εγκανιάζοντας 
παράλληλα την φετινή 
διοργάνωση.

3. Από αριστερά: Νίκος 
Παναγιωτόπουλος, Περικλής 
Αλκίδης, Νίκος Κασσέρης

4. Με τον φωτογράφο 
Στέφανο Σάμιο που 
επιμελήθηκε το 10ο κατά 
σειρά μονοθεματικό τεύχος 
του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ για τους 
ΦΩΤΙΣΜΟΥΣ. 

5. Από αριστερά: Τάκης Τζίμας, 
Σταύρος Μωρεσόπουλος, 
Νατάσσα Μαρκίδου και 
Κώστας Λαγός σε στιγμές 
χαλάρωσης... 

=>�;��9;���? / �PhF:16
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Μικρή άποψη από εκθεσιακό χώρο όπου εκτίθενται με έναν ιδιαίτερο τρόπο φωτογραφίες

Όχι δεν είχαμε πρόσφυγες στον χώρο του Μουσείου Μπενάκη!
Πρόκειται για μία ακόμη performance από τα εγκαίνια.

Θερμή χειραψία με τον κ. Mikaël Hautchamp Διευθυντή του 
Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και την Αναπληρώτρια Μορφωτική 
Ακόλουθο της Γαλλίας στη χώρα μας κ.Isabelle Auriault Οι εξωτερικές σκάλες του Μουσείου Μπενάκη κατάμεστες από επισκέπτες

=>�;��9;���? / �PhF:16
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Athens Photo Festival
Το πρόγραμμα εκθέσεων και εκδηλώσεων

To Athens Photo Festival με σημείο εκκίνησης το Μουσείο Μπενάκη, όπου βρίσκεται 

ο βασικός εκθεσιακός κορμός, θα εξαπλωθεί σε όλη την πόλη της Αθήνας, μέσω 

του προγράμματος Satellite που παρουσιάζει εκθέσεις σε διάφορους  χώρους της πόλης 

χωρίς θεματικό περιορισμό. Φέτος, το κεντρικό εκθεσιακό πρόγραμμα, με τίτλο [Mis/Dis]

Placed, απαρτίζεται από οπτικές αφηγήσεις και θέσεις που προσπαθούν να ερμηνεύσουν 

το σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό τοπίο. Τα εκθέματα θα βρίσκονται στο Μουσείο Μπενάκη 

μέχρι και τις 31 Ιουνίου.  

Το κεντρικό πρόγραμμα απαρτίζεται από αυτοτελείς ενότητες:

UNSTABLE FIELDS //
Maxim Dondyuk (UA), Nick Hannes (BE), Martin Kollar (SK), Δημήτρης Μιχαλάκης (GR), 

Pietro Paolini (IT), Emine Gozde Sevim (TK), Issa Touma (SY) / Paradox (NL), Πάνος 

Τσαγκάρης (GR), Απόστολος Ζερδεβάς (GR)

REFUGEES ROUTES //
Leila Alaoui (FR/MA), Isabelle Arvers (FR), Miia Autio (FI), Andrea Gjestvang (NO), Samuel 

Gratacap (FR), Sam Ivin (UK), Sofie Amalie Klougart (DK), Δημήτρης Κοιλαλούς (GR), 

Γιώργος Μουτάφης (GR), Mυρώ Παπαδοπούλου (GR), Nίκος Πηλός (GR), Aida Silvestri 

(UK)

EXTREME ANTITHESIS // Επιμέλεια: Νατάσσα Μαρκίδου

Andrea & Magda (FR), Philip Cheung (CA), Κώστα ς Καψιάνης (GR), Aleksey Kondratyev 

(US/KG), Laurent Kronental (FR), Julien Lombardi (FR), Μαρίνος Τσαγκάράκης (GR) ·

METAPHORS // Επιμέλεια: Κωστής Αντωνιάδης

Roger Ballen (SA), Alvaro Deprit (ES), Alexander Mendelevich (IL), Charlie Simokaitis (US), 

Paul Thulin (US), Margot Wallard (FR), Marta Zgierska (PL)

LIFE TRACKS // Επιμέλεια: Δημοσθένης Αγραφιώτης

Yoann Cimier (FR), Karolin Klüppel (DE), Alvaro Laiz (ES), Namsa Leuba (CH), Polixeni 

Papapetrou (AU), Klaus Pichler (AT), Laurence Rasti (CH), Danilla Tkachenko (RU), Miriam 

Stanke (DE), Sanne De Wilde (BE)

ZONES OF ERROR AND DECAY // Επιμέλεια: Θανάσης Μουτσόπουλος

Mathieu Asselin (FR), Carlos Ayesta and Guillaume Bression (FR), Alejandro Chaskielberg 

(AR), Catherine Leutenegger (CH), Kai Loeffelbein (DE), Kazuma Obara (JP)

ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ // Επιμέλεια: Πηνελόπη Πετσίνη

Άρτεμις Αλκαλάι, Νικόλας Βεντουράκης, Στέργιος Καράβατος, Victor Koen, Νίκος 

Μάρκου, Φώτης Μηλιώνης, Φανή Μπήτου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Αβραάμ Παυλίδης, 

Πάρις Πετρίδης, Σίμος Σαλτιέλ, Παύλος Φυσάκης, Ηώ Χαβιαρά, Πάσκουα Βοργιά

Η έκθεση «Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι» πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1987 και 

έκτοτε το Φεστιβάλ αφιερώνει ένα μέρος του προγράμματος στους νέους καλλιτέχνες σε 

μια προσπάθεια να αναδείξει την εγχώρια φωτογραφική παραγωγή. Φέτος συμμετέχουν 

οι Μαρία Αντωνιάδου, Θάλεια Γαλανοπούλου, Γιάννης Ζινδριλής, Έλενα Κολλάτου 

και Λεωνίδας Τούμπανος, Χλόη Κριθαρά-Devienne, Μάρι Μασουρίδου, Μαρία 

Μαυροπούλου, Θοδωρής Παπαδάκης, Γιάννης Παπανίκος, Δημήτρης Σακαλάκης, 

Ορέστης Σεφέρογλου, Alexei Siozov, ‘Αρτεμις Σκεύα, Παύλος Σταματιάδης

και η Κατερίνα Τσακίρη.

Στο πλαίσιο του κεντρικού προγράμματος του Athens Photo Festival 2016 παρουσιάζεται 

από τις 9 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου, για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, μία ξεχωριστή 

έκθεση αφιερωμένη στο φωτογραφικό βιβλίο ενώ τα καθιερωμένα portfolio reviews θα 

πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 13 και Τρίτη 14 Ιουνίου με τη συμμετοχή 20 reviewers 

από διαφορετικές χώρες. 

Αναλυτικό πρόγραμμα στο http://www.photofestival.gr

��9;���? / �PhF:16
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Σε ένα πρόγραμμα συνεχούς ανάπτυξης το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας ανακοίνωσε νέο 

μεταπτυχιακό δίπλωμα διάρκειας δύο ετών. Με ειδίκευση στην παραγωγή βίντεο, τα οπτικοακουστικά μέσα και τα κινούμενα γραφικά 

το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Master of Arts in Video production, Audiovisual Μedia and Μotion Γraphics) θα πραγματοποιηθεί από 

τον Οκτώβριο 2016 έως τον Ιούλιο 2018. Επιπλέον από το τμήμα προκηρύχθηκε και μια σειρά ταχύρρυθμων θερινών μαθημάτων 

(Summer School) για τον Ιούλιο του 2016. Θεσμοθετημένα από το ερευνητικό εργαστήριο ARTEC, τα μαθήματα θα αποτελούνται από τα 

σεμινάρια «Ήχος για ψηφιακό βίντεο & animation», «Κατασκευή Ιστοσελίδων με WordPress», «Χαρακτική», «Αγιογραφία», «Υποκριτική 

& Ορθοφωνία» ενώ θα υπάρχει και ένα σεμινάριο αφιερωμένο στη φωτογραφία και το βίντεο. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό 

παρακολούθησης και πιστωτικές επαγγελματικές μονάδες μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Φωτογραφίας ΤΕΙ Αθήνας Τηλ. 2105385411, 2105385410, teiaphoto@teiath.gr

Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών TEI Αθήνας
Θερινά μαθήματα και ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

photo.gr

www.photo.gr
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ZEISS Milvus 2.8/21
Για πανοραμικά τοπία

ZEISS Milvus 2/35
Εύχρηστος για όλες τις περιστάσεις

ZEISS Milvus 1.4/50
Περισσότερο από στάνταρ φακός

����� Otus 
H ασυμβίβαστη ποιότητα κατασκευής, η ασυναγώνιστη οπτική σχεδίαση 

και η διαχρονική τεχνογνωσία Zeiss υλοποιούν την κορυφαία σειρά 

prime φακών full frame με σταθερό διάφραγμα f/1,4.

ZEISS Otus 1.4/28
Με μία λέξη, ο καλύτερος ευρυγώνιος στον κόσμο.

ZEISS Otus 1.4/55
Ο στάνταρ φακός που κρατάει τα πρωτεία.

ZEISS Otus 1.4/85
Ο φακός που υπογράφει τα καλύτερα πορτραίτα. 

ZEISS Milvus 2.8/21
Για πανοραμικά τοπία

τ

φ

τική σχεδίαση 

αία σειριριριριριριριρρρρρρρρρράάάάάάάάά ά ά άά ά άά 

����� Milvus* 
Οι φακοί Zeiss σειράς Milvus καλύπτουν μεγάλο 

φάσμα εστιακών αποστάσεων και είναι ειδικά 

σχεδιασμένοι για να αξιοποιούν στο 100% τις 

υψηλές αναλύσεις των σύγχρονων ψηφιακών 

αισθητήρων.

Οι φακοί Otus διατίθενται σε 
μοντούρες Canon και Nikon και 
προσφέρονται και για ενοικίαση.

ZEISS Milvus 1.4/85
Πρωταθλητής στο bokeh

ZEISS Milvus 2/50M
Συμπαγείς διαστάσεις, μεγάλη απόδοση

ZEISS Milvus 2/100M
Ανακαλύπτει τον μικρόκοσμο.

* �� ����� Milvus 	��
���
�� �� ��
����� Canon ��� Nikon

http://www.photometron.com/index.php/en/


Creative Photography
Έκθεση φωτογραφίας από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΑΘΗΝΩΝ στο Ρομάντσο

Σε έναν ιδιαίτερο χώρο στην καρδιά της Αθήνας, στο Ρομάντσο, το πρώην κτίριο γραφείων και 

τυπογραφείων του ομώνυμου ιστορικού περιοδικού- που αποτελεί ταυτόχρονα κόμβο χώρων 

γραφείων δραστηριοποίησης νέων επιχειρήσεων του δημιουργικού χώρου και παράλληλα πολιτιστικό 

κέντρο - εγκαινιάστηκε την Τρίτη 7 Ιουνίου η ετήσια έκθεση φωτογραφίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Σε ζεστό κλίμα, οι 

φοιτητές και οι επαγγελματίες του χώρου, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις καλλιτεχνικές ανησυχίες 

μιας χρονιάς σε διαφορετικούς τομείς της φωτογραφίας. Από την διαφημιστική μέχρι την αρχιτεκτονική και 

τους πρωτότυπους πειραματισμούς στην αναλογική φωτογραφία. Θυμίζουμε ακόμη ότι η αντίστοιχη έκθεση 

φωτογραφίας σπουδαστών του παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΑΚΜΗΣ θα παρουσιαστεί στον χώρο TOMS 

Τσιμισκή 22, Θεσσαλονίκη από την Παρασκευή 17 Ιουνίου έως την Πέμπτη 23 Ιουνίου.

Αριστερή φωτογραφία: Ο γνωστός φωτογράφος Στέφανος Πάσχος στα εγκαίνια της έκθεσης. Πάνω φωτογραφία: Hώ Πάσχου, Φωτογράφος- 
Διδάσκουσα στο Τμήμα Φωτογραφίας ΤΕΙ Αθήνας και στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, Γιώτα Δραγώνα, Υπεύθυνη Τομέα BEAUTY AND FASHION στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ,
Β.Τάλια, Σπουδάστρια φωτογραφίας στην ΑΚΜΗ, Τάκης Τζίμας από το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ & Αθανασία Παναγέα, Διδάσκουσα στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ

����������	


����� 16������ 332 •  ������� 13 IOYNIOY 2016

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



������ 17��	
�� 332 •  ��	���� 13 IOYNIOY 2016

ON L INE �������� � �� �O IMAGING -  E��
���� �
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Ένα ακόμη ταξίδι στην τέχνη της φωτογραφίας ολοκληρώνεται με επιτυχία αφού 

οι «Μέρες Φωτογραφίας στην Πάτρα» πραγματοποίησαν τον κύκλο τους και για 

αυτή τη χρονιά. 

Οι επισκέπτες της φετινής διοργάνωσης είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στη 

«χαμένη πατρίδα» του Παύλου Κοζαλίδη, να περιπλανηθούν στο αστικό 

τοπίο μέσα από τις «Αστυγραφίες» της ομάδας Photomind αλλά και να χαθούν 

σε ένα παιχνίδι φωτός και σκιών μέσα από τα φωτογραφικά έργα των μελών της 

Φωτογραφικής Λέσχης Πάτρας «Ηδύφως». Με διάρκεια ενός μήνα, οι «Μέρες 

Φωτογραφίας στην Πάτρα» είχαν μεταξύ άλλων πολλές δράσεις φωτογραφίας μεταξύ 

των οποίων και το 5ο Φωτομαραθώνιο Πάτρας. Στο φετινό διαγωνισμό πήραν μέρος 

200 συμμετέχοντες οι οποίοι σε διάστημα 8 ωρών κλήθηκαν να καλύψουν τα οκτώ 

φωτογραφικά θέματα «Λεπτομέρειες», «Το τέλειο μέρος», «Απαγορευμένο», «Κάντε 

μας να γελάσουμε», «Μπλε», «Φθορά», «Γραμμές» και «Η τέχνη στη ζωή μας». 

Πλησιάζοντας στο τέλος του το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 12 Ιουνίου. Η 

τελετή λήξης θα περιλαμβάνει την έκθεση των φωτογραφιών του Φωτομαραθωνίου 

2016, μια σύντομη συναυλία του Κουαρτέτου Εγχόρδων Δημοτικού Ωδείου Πατρών 

του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου 

Πατρέων καθώς και ένα σύντομο αφιέρωμα στο 

Τάκη Παπαθεοδωρόπουλο. Παράλληλα στο 

τέλος της βραδιάς θα ανακοινωθούν οι νικητές 

του φετινού Φωτομαραθώνιου. Τις «Μέρες 

Φωτογραφίας στην Πάτρα» διοργάνωσαν η 

Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας «Ηδύφως» και η 

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός 

του Δήμου Πατρέων.

Τελετή λήξης: Κυριακή 12 Ιουνίου, 20.00

Διεύθυνση: αίθριο του Παλαιού Δημοτικού 

Νοσοκομείου, Πάτρα

Πληροφορίες: Μέρες Φωτογραφίας στην Πάτρα, 

http://www.idifos.com/meresfotografias/ 

Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας «Ηδύφως», http://

www.idifos.com 

Μέρες Φωτογραφίας στην Πάτρα 
Με επιτυχία κλείνει η φετινή διοργάνωση



������ 19��	
�� 332 •  ��	���� 13 IOYNIOY 2016

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

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

www.albapv.gr
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Πέρα από τη δυναμική 

συμμετοχή στα δρώμενα 

της διοργάνωσης, η Φωτομετρία 

πήρε μέρος σε συναντήσεις 

του Ευρωπαϊκού δικτύου 

Φωτογραφικών Φεστιβάλ (PHEN) 

που έλαβαν χώρα. Ο Παναγιώτης 

Παπουτσής και ο Παναγιώτης 

Παππάς, έφεραν πίσω σημαντικές 

συμφωνίες για το φεστιβάλ των 

Ιωαννίνων, που περιλαμβάνουν 

συμμετοχές, επισκέψεις, ανταλλαγές 

εκθέσεων και άλλες κοινές δράσεις 

με τα εξής φεστιβάλ: Photon 

(Βαλένθια - Ισπανία), Budapest 

photo festival (Βουδαπέστη 

- Ουγγαρία), Photoromania 

(Cluj - Ρουμανία), Manifesto 

(Toulouse – Γαλλία). Το φεστιβάλ 

φωτογραφίας της Ρουμανίας είχε 

σαν σπίτι μια πόλη κουλτούρας με 

έντονη πολιτιστική δραστηριότητα 

και μια ζωντανή πανεπιστημιακή 

κοινότητα, μια πόλη Ευρωπαϊκή 

πρωτεύουσα νεότητας για το 2015. 

Στα παράλληλα προγράμματα 

της διοργάνωσης, στεκόμαστε στη 

συμμετοχή της Φωτομετρίας στο 

τμήμα Photostories με εκπρόσωπο 

το Μηνά Παπαδόπουλο που 

είχε παλιότερη συμμετοχή σε 

διοργάνωση στο διεθνές φεστιβάλ 

Φωτομετρία με ατομική έκθεση. 

Η παρουσία της Φωτομετρίας 

εκεί, είχε να κάνει με μια διάλεξη 

σχετικά με τον οπτικό γραμματισμό, 

απαραίτητο για τους φωτογράφους, 

στην εποχή των social media και της 

διαρκώς αυξανόμενης παραγωγής 

εικόνων. Στα πλαίσια του τμήματος 

Photostories, η κεφαλή του τμήματος 

Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 

της Κλουζ, Δρ. Ντόρελ Γκάινα, ξεκίνησε τις διαλέξεις και ακολούθως παρουσιάστηκαν διαφορετικές 

ματιές φωτογράφων από διάφορα φεστιβάλ της Ευρώπης που έδωσαν μια εικόνα στο κοινό για τα 

τρέχοντα πρότζεκτ τους. Ξεχωριστή παρουσία στο τμήμα αυτό αποτέλεσε και η διάλεξη ενός από 

τους σημαντικότερους curators στον τομέα των φωτογραφικών εκθέσεων, με μακρά θητεία στο 

National Portrait Gallery του Λονδίνου, Κόλιν Φορντ. Ως ειδικός στην ιστορία της φωτογραφίας, ο 

Φορντ παρουσίασε τη σχέση εμβληματικών φωτογράφων με την Ρουμανία και πώς αυτή έπλασε 

τη ματιά τους. Ακούστηκαν ονόματα κλασσικών όπως ο Brassai, Kertesz, Robert Capa, Moholy 

Nagy και η άμεση ή έμμεση σχέση με την ευρύτερη περιοχή της Ρουμανίας που συνορεύει με 

την Ουγγαρία. Στο τέλος της ημέρας η Photo Romania είχε εξασφαλίσει ένα μικρό καταφύγιο για 

περαιτέρω συζητήσεις και χαλάρωση, μία ανακαινισμένη βίλα διακοσμημένη με ρετρό αισθητική, 

όπου πέρα από χώρος εκθέσεων, αποτελούσε και τον τόπο σερβιρίσματος της τοπικής Παλίνκα, 

ενός ποτού που συγγενεύει με το ηπειρώτικο τσίπουρο. Οι εκλεκτικές συγγένειες της πόλης της 

Ρουμανίας με τα Ιωάννινα, δείχνουν τους δρόμους συνεργασίας που ανοίγονται για το Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο PHEN και την καθιέρωση της Φωτομετρίας ως σημαντικό παράγοντα στο χάρτη των 

φωτογραφικών φεστιβάλ της Ευρώπης.

Photometria 
Το φωτοφεστιβάλ των Ιωαννίνων καθιερώνεται στη χώρα μας αλλά & στην Ευρώπη

Το Γιαννιώτικο Φεστιβάλ 

Φωτογραφίας Φωτομετρία, 

υποστηρίζοντας το διεθνή του 

χαρακτήρα είχε την ευκαιρία να 

πετάξει ως την Τρανσυλβανία 

για να συμμετάσχει στο Διεθνές 

Φωτογραφικό Φεστιβάλ της 

Ρουμανίας Photo Romania, στην 

πόλη της Κλουζ-Ναπόκα.

ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

�9�@��� / �����;B��*,�
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Leica 
Δύο αντάπτορες για τη mirrorless 
SL

Η Leica παρουσίασε δύο αντάπτορες 

για τη full-frame mirrorless μηχανή, 

SL. O πρώτος επιτρέπει την χρήση φακών 

μεσαίου φορμά S και ο δεύτερος την 

αξιοποίηση μικροφώνου και ακουστικών 

κατά τη διάρκεια λήψης video (με δύο 

υποδοχές 3.5mm.) Με τον S-Adapter 

L η SL μπορεί πλέον να συνεργάζεται 

με δεκαέξι φακούς του συστήματος S, 

συμπεριλαμβανομένων των φακών με 

κλείστρο τύπου leaf-shutter. 

Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες του 

συστήματος S θα έχουν στη διάθεση τους 

την εξαιρετική SL στη θέση δεύτερου 

σώματος.

Epson DJet
Σύστημα εκτυπώσεων για δοκίμια μοντάζ κλπ. 

Η ιαπωνική εταιρία παρουσίασε για πρώτη φορά στην Drupa (31 Μαΐου-10 

Ιουνίου 2016) το διπλής όψεως σύστημα εκτύπωσης DJet 44in., που 

ενσωματώνει δύο εκτυπωτές Epson SureColor SC-T7200. Το DJet αναπτύχθηκε από 

την Ελβετική εταιρεία Digital Information και συνεργάζεται με τους νέους εκτυπωτές 

SureColor SC-P10000,10 χρωμάτων – ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Το 

σύστημα σχεδιάστηκε με σκοπό τη ταχύτατη παραγωγή διπλής όψεως δοκιμίων 

μοντάζ, σε τετρασέλιδο (Β2) και οκτασέλιδο (Β1) format καθώς και για οικονομικές 

παραγωγές όπως γραφικά εκθέσεων, φυλλάδια κ.α. 

Συνδέει ζεύγη εκτυπωτών SC-T διαδοχικά και offset 180°, ώστε κάθε ένας να 

εκτυπώνει μία πλευρά του ακέραιου ρολού. Σχεδιασμένο με τα ελάχιστα μηχανικά 

μέρη, περιλαμβάνει paper buffer loop ανάμεσα σε δύο εκτυπωτές. Το λογισμικό 

ελέγχου προσθέτει κωδικούς αναγνώρισης και τοποθέτησης σε κάθε εργασία. 

Αυτές διαβάζονται από συσκευές καταγραφής εικόνας και το λογισμικό ελέγχου 

αναλαμβάνει την επιβεβαίωση της ευθυγράμμισης της «πίσω» πλευράς του 

τυπωμένου ρολού. Το σύστημα καταγράφει διαρκώς τη θέση του τυπωμένου 

χαρτιού, εξασφαλίζοντας υψηλής ακρίβειας front-

to-back καταγραφή. Τέλος, οι τυπωμένες εργασίες 

μπορούν να κοπούν και να διπλωθούν ανάλογα με τις 

απαιτήσεις για την παρουσίαση μιας πανομοιότυπης με 

το τελικό βιβλίο εκτύπωσης ή μπροσούρας με σωστό 

μοντάζ ή να χρησιμοποιηθούν ως ολοκληρωμένη 

εκτύπωση για διπλής όψεως υλικό έκθεσης.
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Getty Images
Μπαίνει στον κόσμο του VR με 12.000 εικόνες 360°

To Getty Images αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορεία stock φωτογραφιών 

και ταυτόχρονα το επίσημο φωτογραφικό πρακτορείο της Διεθνούς Ολυμπιακής 

Επιτροπής. Δυο μήνες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων στο Ρίο της 

Βραζιλίας, το Getty μπαίνει για τα καλά στο παιχνίδι της εικονικής πραγματικότητας. 

Συγκεκριμένα, εγκαινίασε μια ξεχωριστή κατηγορία με την ονομασία “Getty Images 

Virtual Reality Group” ή οποία ήδη διαθέτει 12.000 φωτογραφίες 360° και υπόσχεται 

να αυξήσει τον αριθμό αυτό πολύ σύντομα. 

Επίσης, αναφέρει πως η συλλογή αυτή είναι αποτέλεσμα τεσσάρων χρόνων εργασίας 

πάνω στο εν λόγω project. 

Adobe Lightroom/Camera Raw
Νέο εργαλείο Guided Upright

Η πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που φέρει το πρόσφατο πακέτο 

αναβαθμίσεων των Lightroom και Camera Raw ονομάζεται 

Guided Upright. Αποτελεί ένα εργαλείο που αναλαμβάνει να 

ισιώσει αυτόματα τις οριζόντιες και κάθετες γραμμές της εικόνας μας. 

Βέβαια, το ήδη υπάρχον Upright έχει τον ίδιο ακριβώς ρόλο, αλλά 

τα καταφέρνει μόνο όταν υπάρχουν εξέχουσες οριζόντιες ή κάθετες 

γραμμές στη φωτογραφία. ‘Ετσι λοιπόν η Adobe παρουσίασε το 

Guided Upright που επιτρέπει στο χρήστη να κάνει υποδείξεις (hints) 

για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αφού ενεργοποιήσουμε τα 

“Lens Profile Corrections” μεταβαίνουμε στη καρτέλα Transform. 

Εκεί επιλέγουμε το κουμπί του νέου εργαλείου και μετά αρκεί 

να ορίσουμε 2-4 κάθετες/οριζόντιες γραμμές. Τα υπόλοιπα τα 

αναλαμβάνει το πρόγραμμα. Δείτε το video με την επίδειξη του 

εργαλείου:

https://www.youtube.com/watch?time_

continue=231&v=LMm0AD9Brp8

Μάλιστα όλοι οι φωτογράφοι του πρακτορείου 

θα είναι εξοπλισμένοι με μηχανές 360° 

στους Ολυμπιακούς. Ο CEO Dawn Airey σε 

δηλώσεις του μοιάζει πεπεισμένος πως αυτή 

είναι η κατάλληλη στιγμή για τη μετάβαση του 

πρακτορείου σε αυτό το τομέα, αφού σημειώνει 

πως το υλικό VR θα αποτελέσει κυρίαρχο 

εργαλείο για τους φωτογράφους/εικονολήπτες 

στο κοντινό μέλλον.
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Samsung Galaxy S7 
Active
Rugged έκδοση του S7

Πρόκειται για μία ειδική έκδοση 

του Galaxy S7, με τη ονομασία 

Active, που φέρει ένα πακέτο νέων 

χαρακτηριστικών για καλύτερη 

αντοχή. Εκτός από την πιστοποίηση 

αδιαβροχοποίησης IP68 που ισχύει 

και στη κανονική έκδοση, το Active 

ακολουθεί το πρότυπο MIL STD-810G 

και οθόνη ανθεκτική στις πτώσεις. 

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί 

η μπαταρία 4000 mAh, έναντι της 

μικρότερης 3000 mAh του “απλού” 

S7. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 

παραμένουν ταυτόσημα: επεξεργαστής 

Qualcomm Snapdragon 820, μνήμη 

RAM 4GB και υποστήριξη καρτών 

micro SD. Η φωτογραφική μηχανή έχει 

αισθητήρα 12MP, μεγέθους 1/2.6in. 

(1.4 μm pixel size) με τεχνολογία on-

sensor phase detection. Διαθέτει φακό 

ισοδύναμο με 26mm με φωτεινότητα 

f/1.7. Τέλος εγγράφει video 4K, ενώ η 

μπροστινή φωτογραφική μηχανή είναι 

5MP/F1.7.

Instamuseum
Εκθέτει φωτογραφίες του Instagram σε γκαλερί VR

To Instamuseum αποτελεί μία εφαρμογή που αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα 

περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας και συγκεκριμένα μία γκαλερί, όπου κάθε 

χρήστης του Instagram δύναται να «εκθέσει» τις φωτογραφίες του. Το μόνο που 

χρειάζεται είναι να επισκεφτούμε τον ιστότοπο του Instamuseum και να εισάγουμε 

το username ενός λογαριασμού (public) από το δημοφιλές δίκτυο διαμοιρασμού 

φωτογραφιών. Στη συνέχεια μέσω του Blender η εφαρμογή δημιουργεί μοντέλα 3D και 

τα ανεβάζει στο Sketchfab. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο περιβάλλον εικονικής 

πραγματικότητας και να δει τις φωτογραφίες του είτε μέσω της οθόνης του υπολογιστή, 

είτε με την αξιοποίηση ενός VR headset. Διατίθενται τέσσερα templates: Art Gallery, 

Louvre Room, Wall και Cube. Ο κάθε χώρος μπορεί να παρουσιάσει έξι έως δώδεκα 

φωτογραφίες. Ακόμα, στον ιστότοπο της εφαρμογής βρίσκουμε δημοσιευμένες 

εικονικές γκαλερί άλλων χρηστών.

Canon
Κυρίαρχη εταιρία στα MFP για το 1ο τρίμηνο 

Η Canon βρέθηκε στην πρώτη θέση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Infosource, για 

το 1ο τρίμηνο του 2016 στην ελληνική αγορά των πολυλειτουργικών μηχανημάτων 

(MFP). Συγκεκριμένα η επίσημη αντιπρόσωπος της στο τμήμα Business Imaging & 

Professional Print, Ιntersys, αναφέρει πως με μερίδιο αγοράς 22%, σημείωσε αύξηση 7,7%, 

σε σχέση με τα αντίστοιχα μερίδια του 1ου τριμήνου του προηγούμενου έτους. Μολονότι η 

συνολική αγορά των MFP παρουσιάζει μείωση 10%, η Intersys / Canon αύξησε συνολικά 

το μερίδιό της σε 22% και είχε κυρίαρχο ρόλο στο πρώτο τρίμηνο του 2016. Επίσης, 

να σημειωθεί πως κατέγραψε μερίδιο αγοράς 48,3% στην αγορά των ασπρόμαυρων 

πολυλειτουργικών μηχανημάτων Α4, όπου 1 στα 2 μηχανήματα είναι Canon. Επιπλέον, 

στην συνολική αγορά του ίδιου είδους μηχανημάτων, είδε αύξηση 10,6% σε σύγκριση τα 

αντίστοιχα μερίδια του 1ου τριμήνου 2015. Όσο αφορά την αγορά των έγχρωμων MFP, 

είχε ανοδική πορεία, γνωρίζοντας αύξηση της τάξεως του 4% σε σύγκριση με τα περσινά 

αντίστοιχα μερίδια. Τέλος, πρωταγωνιστικό ρόλο είχε και στα μηχανήματα σχεδίου με 

μερίδιο αγοράς 66,7%, δηλαδή αύξηση 30,3% σε σχέση με το 2015.
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Photokina LightArt Congress 2016
Με επίκεντρο την light art photography

Το LightArt Congress 2016 θα λάβει χώρα για πρώτη φορά στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 

υπό την αιγίδα της Photokina 2016. Πρόκειται για μια εκδήλωση που διοργανώθηκε 

από κοινού από την German Light Painting Union (GLPU) και τον καλλιτέχνη 

JanLeonardo Wöllert. Η τεχνική light painting και ευρύτερα η light art είναι αρκετά 

δημοφιλής, με τους κατασκευαστές φωτογραφικών μηχανών και τις διαφημιστικές 

εταιρίες να εκφράζουν συχνά το ενδιαφέρον τους. Με συμμετέχοντες ομιλητές από τον 

Καναδά, τη Κίνα, την Αμερική, την Αγγλία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ισπανία, στόχος 

είναι να γίνει ουσιαστικός διάλογος γύρω από το θέμα. Εκτός από τις διαλέξεις και τα 

workshop που θα πραγματοποιηθούν Παρασκευή 23 και Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 

στο Congress Centre East, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν αντίστοιχες 

εκθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το αναλυτικό πρόγραμμα του phoLAC 

εδώ: http://www.glpu.de/congress/

Ricoh Theta & Theta S apps
Υποστηρίζουν πλέον 
το Google Cardboard

Με πρόσφατη αναβάθμιση οι εφαρμογές 

των καμερών 360° Ricoh Theta και Theta S 

είναι συμβατές με όλα τα VR headseat της αγοράς, 

συμπεριλαμβανομένου του προσιτού Google 

Cardboard. Όταν ο χρήστης προβάλει φωτογραφίες ή 

video έχει πλέον στη διάθεση του δύο VR λειτουργίες, 

single ή double lens, εκ των οποίων η δεύτερη 

υποστηρίζει το Google Cardboard. Μέχρι πρότινος 

έπρεπε να ανεβάσει το περιεχόμενο σε μια συμβατή 

υπηρεσία και ύστερα να αξιοποιήσει κάποιο VR 

headseat. Τα app των Ricoh Theta/Theta S είναι 

διαθέσιμα στο Google Play Store.
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Ίδρυμα «Υδρία» - Φωτογραφικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης 
Βραδιά ποίησης και φωτογραφίας

Η ποίηση συναντά τη φωτογραφία σε μια ιδιαίτερη βραδιά στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Τη Δευτέρα 13 Ιουνίου οι επισκέπτες του πεζόδρομου της 

Παπαμάρκου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια βραδιά «τέχνης στο 

δρόμο» αφιερωμένη στην ποίηση του Τάσου Φάλκου - Αρβανιτάκη. Αποτελώντας μια 

διοργάνωση του ιδρύματος «Υδρία» και του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, 

παράλληλα με την απαγγελία ποιημάτων θα προβάλονται και τα φωτογραφικά έργα 

που δημιουργήθηκαν με αφορμή συγκεκριμένα ποιήματα, πέρα από οποιαδήποτε 

τυποποιημένη φόρμα έκφρασης. Κείμενο και φωτογραφία αλληλεπιδρούν σε μια βραδιά 

που καλεί το θεατή να ταξιδέψει και να εμπνευστεί από δύο διαφορετικά είδη γραφής. 

Με φωτογραφικά έργα συμμετέχουν η Εύη Δαλλίδου, ο Δημήτρης Δικμάνης, ο Βασίλης 

Καρκατσέλης, η Τερψιχόρη Κουζούνη, η Μαρία Λαμπριανίδου, η Ερασμία Μεταλλίδου, ο 

Λευτέρης Μικρός, ο Δημήτρης Μιχαηλίδης, η Νίκη Μπάτση, ο Δημήτρης Μπουρδάνης, η 

Νάνσυ Ντόκα, ο Σταύρος Ξηρός, η Μένη Σεϊρίδου, η Έλσα Τζιάνα και η Θώμη Τζήμου. Την 

εκδήλωση «Όταν η φωτογραφία συναντά την ποίηση του Τάσου Φάλκου – Αρβανιτάκη» 

θα ακολουθήσει μια βραδιά τζαζ με τους μουσικούς Νατάσσα Μάρε Μουμτζίδου, 

Φίλιππο Κωσταβέλη και Γιώργο Σμυρνή. 

Εκδήλωση: Δευτέρα 13 Ιουνίου, 20.30

Διεύθυνση: Πεζόδρομο της Παπαμάρκου, Πλατεία Άθωνος, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Ίδρυμα «Υδρία», Τηλ. 23102221289, y_dria@yahoo.com 

Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, http://fkth.gr 

Φωτογραφικός 
Κύκλος
Νέα μικρή σειρά από τον 
Φωτοχώρο

Δεκαοκτώ χρόνια μετά την πρώτη 

«Μικρή Σειρά» τα μέλη του 

Φωτογραφικού Κύκλου συνεχίζουν τη 

δράση τους με αγάπη στο φωτογραφικό 

βιβλίο και το λεύκωμα. Με τη συμμετοχή 

παλιών αλλά και νέων μέλων του 

Σωματείου, η νέα «Μικρή Σειρά» 

παρουσιάζει τη δουλειά 15 φωτογράφων 

μέσα από λευκώματα διαστάσεων 

16x16,5 που περιέχουν 40 φωτογραφίες, 

σύντομο κείμενο και βιογραφικό. Οι 

δεκαπέντε πρώτοι τίτλοι της σειράς 

παρουσιάζουν έργα των φωτογράφων 

Ανθής Μάρα, Παναγιώτη Μαρκολέφα, 

Μαρίας Μπανούτα, Λίζης Πιστολά, 

Αλέκου Θεοφανίδη, Αλέξανδρου 

Μπελέγρη, Νίκου Κωνσταντινίδη, 

Γιώργου Βογιατζάκη, Αθηνάς Παπαδάτου, 

Αλεξίας Λιακουνάκου, Βασίλη Βούκλιζα, 

Γεράσιμου Τσέπα, Παύλου Κούρκαφα, 

Νανάς Καραμαγκιώλη και Πλάτωνα 

Ριβέλλη ενώ τα λευκώματα της νέας 

«Μικρής Σειράς» είναι διαθέσιμα από τις 

εκδόσεις Πατάκη στη τιμή των 8 ευρώ. 

Πληροφορίες: Φωτογραφικός Κύκλος, 

info@photocircle.gr, http://www.

photocircle.gr 

Πλάτων Ριβέλλης, platon@rivellis.gr, 

www.rivellis.gr

photo.gr

www.photo.gr
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Η τιμή περιλαμβάνει όλα τα έξοδα αποστολής & αντικαταβολής με κούριερ (ACS) στο σπίτι σας! 

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".

€6,90

���������	

��
��!


������ 

��� �	�� ���









 � ���������

�  � � � � � � 	 � 
 	  � � � 
 �   � � � 
 � 	 TEY���

NO 9
����� 
������

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»

23€ 31€18€

2 ΤΕΥΧH 4 ΤΕΥΧH3 ΤΕΥΧH

36,5€ 42€ 47€ 55€ 60€
5 ΤΕΥΧH 7 ΤΕΥΧH6 ΤΕΥΧH 8 ΤΕΥΧH 9 ΤΕΥΧH

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

 Τηλ: 210 8541400

www.photo.gr/monothematika 

info@photo.gr

Νο 11:
‘‘Φωτογραφία 

Φύσης’’

Υπό έκδοση.

Κυκλοφορεί

 6 Οκτωβρίου 

68€

10 ΤΕΥΧΗ

Νο 10:

«Φωτισμοί»

9,9€

1 ΤΕΥΧΟΣ

http://www.photo.gr/monothematika/
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HIPA
Οι νικητές του μηνιαίου φωτογραφικού διαγωνισμού “Birds”

Καθιερώνοντας φέτος ένα νέο διαδικτυακό διαγωνισμό φωτογραφίας μέσω 

Instagram με διαφορετικό θέμα κάθε μήνα, τα βραβεία Hamdan bin 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum International Photography Award (HIPA) 

ανακοίνωσαν τους νικητές για το μήνα Μάιο. Με συνολικά 2.799 συμμετοχές 

ο διαγωνισμός είχε τη θεματική “Birds”. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά και 

ο γενικός γραμματέας των HIPA Ali bin Thalith, ο διαγωνισμός “Birds” είχε 

ιδιαίτερη επιτυχία αφού υποβλήθησαν εξαιρετικές φωτογραφίες άγριας ζωής απ' 

όλο τον κόσμο, κάτι το οποίο δυσχέρανε και το έργο της κριτικής επιτροπής. Οι 

10 φωτογράφοι που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό είναι οι Mubarak Salem al-

noubi, Sultan bin Sultan Al Aseeri και Mohammed Ahmed Hassan Althani από 

το Κατάρ, ο Ahmed Abdallah Yousif Al Ali από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 

οι Hamad R H R Bouresli, Mohammad Khorshed και Mohammad A KH Murad 

από το Κουβέιτ, ο Mohammad Ibrahim Alkharje από τη Σαουδική Αραβία, 

ο Zakariya A.Rasool Ahmad Mahdi Omran από το Μπαχρέιν και η Tatiana 

Smirnova από τη Ρωσία. Παράλληλα και με αφορμή το Ραμαζάνι το οποίο έχει 

ήδη ξεκινήσει, ανακοινώθηκε και το θέμα του διαγωνισμού για τον Ιούνιο. Με 

τίτλο “Prayers” φωτογράφοι απ' όλο τον κόσμο καλούνται να υποβάλουν 

φωτογραφικά έργα σχετικά με τον σημαντικό μήνα του Ραμαζανιού καθώς και 

άλλες θρησκευτικές πρακτικές απ' όλο τον κόσμο. 

Πληροφορίες: HIPA, http://www.hipa.ae 
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www.photo.gr/books • ���.: 210 8541400 • info@photo.gr
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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BlackBox Photography
Ομαδική έκθεση των πρωτοετών μαθητών

Στην πρώτη τους έκθεση φωτογραφίας οι πρωτοετείς μαθητές του BlackBox 

Photography αναπτύσουν μέσα από το φακό τη δική τους φωτογραφική ματιά. 

Αποτελώντας μια από τις πρώτες στάσεις δημιουργίας στην μαθητική τους διαδρομή, 

οι νέοι φωτογράφοι έρχονται σε επαφή με σημαντικά φωτογραφικά έργα για να να 

γνωριστούν με τις εκφραστικές δυνατότητες της φωτογραφίας και την ιστορία της 

και να δημιουργήσουν έργα με άξονα την προσωπική τους οπτική. Στην έκθεση 

συμμετέχουν οι μαθητές Αγγελική Αθηνιώτου, Έλλη Γεωργίου, Χριστίνα Κλείδωνα, 

Αντωνία Κουνουσβελή, Ζαρίφ Μπαχτιάρι, Βέρα Μπράβου, Ίντρε Νταουτσιουνάιτε, 

Δημήτρης Ξανθόπουλος, Δημήτρης Παναγόπουλος, Αγγελική Παπαμιχαήλ, Γιάννης 

Παπατσίρος, Παναγιώτης Ράλλης, Κατερίνα Ρουμελιώτη, Βαγγέλης Τσάκας και 

Σπύρος. Την έκθεση επιμελήθηκε ο Γιάννης Σίμος. 

Εγκαίνια: Κυριακή 12 Ιουνίου, 21.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 26 Ιουνίου

Διεύθυνση: BlackBox Photography, Μαυρομιχάλη 52, 2ος όροφος, Αθήνα 

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 19.00 – 21.00

Κλειστά 18, 19 και 20 Ιουνίου

Πληροφορίες: BlackBox Photography, blackbox.athens@gmail.com, http://www.

blackbox-photography.com 

Περιβάλλοντα Γόνιμα
Συμμετέχει στην 7η διοργάνωση 
του Μήνα Φωτογραφίας 2016

Στα πλαίσια της 7η διοργάνωσης του 

Μήνα Φωτογραφίας 2016 η έκθεση 

«Περιβάλλοντα Γόνιμα» ταξιδεύει στη 

Σόφια της Βουλγαρίας. Καλώντας τους 

επισκέπτες να αποκωδικοποιήσουν και 

να συγκροτήσουν τη δική τους αφήγηση 

με αφορμή τα έργα φωτογραφίας και 

video art που παρουσιάζονται, η έκθεση 

θα βρίσκεται μέχρι τις 30 Ιουνίου στον 

εκθεσιακό χώρο “The Red House - Center 

for culture and debate”. Αποτελώντας μια 

συνεργασία του Φωτογραφικού Κέντρου 

Θεσσαλονίκης με τη Σχολή Καλών Τεχνών 

“Mimar Sinan” της Κωνσταντινούπολης , η 

έκθεση είχε παρουσιαστεί νωρίτερα και στην 

Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της διοργάνωσης 

“Aspects of Balkan Photography -2016”. 

Πληροφορίες: Φωτογραφικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης, http://fkth.gr 

www.photo.gr
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/


������ 31��	
�� 332 •  ��	���� 13 IOYNIOY 2016

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

The pig and other stories
Έκθεση του Στράτου Καλαφάτη

Υπό τον τίτλο «The pig and other stories» ο Στράτος Καλαφάτης επιστρέφει με 

μια νέα ατομική έκθεση φωτογραφίας στη γκαλερί Bernier/Eliades. Με μια σειρά 

φωτογραφιών τις οποίες ο ίδιος χαρακτηρίζει «ενδιάμεσες» ο φωτογράφος παρουσιάζει 

μέρη μικρών ιστοριών, τραβηγμένα τα τελευταία χρόνια. Σε ένα παιχνίδι «dot to 

dot» που ο επισκέπτης ελπίζει να ανακαλύψει τα μυστικά του, τα φωτογραφικά έργα 

του Καλαφάτη δεν αποτελούν αυτή τη φορά μέρος μιας αφήγησης αλλά τελείες 

που οδηγούν από την προηγούμενη στην επόμενη. Εικόνες που φαινομενικά έχουν 

διαφορετικούς προορισμούς, απαλλάσονται από το μύθο και την πλοκή για να μείνουν 

σε μια ιστορία που αφαιρέθηκε η αφήγηση. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 12 Ιουλίου

Διεύθυνση: Bernier/Eliades Gallery, Επταχάλκου 11, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή 10.30 – 18.30, Σάββατο 12.00 – 16.00

Πληροφορίες: Bernier/Eliades Gallery, Τηλ. 210341-3935-7, bernier@bernier-eliades.gr, 

http://www.bernier-eliades.gr 

Ζήτημα Φωτός
Έκθεση της ομάδας 443 

Photographica

Κάνοντας τα πρώτα της βήματα το 2013, 

η ομάδα 443 Photographica επιστρέφει 

φέτος με διαφορετικό όνομα, εμπνευσμένο 

από ένα αστεροειδή. Υπό τον τίτλο «Ζήτημα 

Φωτός» 18 φωτογράφοι και μέλη της 

“443 Photographica” αιχμαλωτίζουν το 

φως δημιουργώντας εικόνες με ξεχωριστό 

περιεχόμενο. Άνθρωποι διαφορετικοί με 

κοινό όραμα ξεκινούν μέσα από το φακό 

τους ένα διάλογο, καλώντας τον επισκέπτη 

σε μια διαφορετική τροχιά στον κόσμο της 

φωτογραφίας. Στην έκθεση συμμετέχουν οι 

φωτογράφοι Αλέξανδρος Βάκουλας, Ιωάννα 

Γεωργοπούλου, Δήμητρα Ευστρατιάδη, 

Αγγελίνα Ζουμπούλη, Δήμητρα 

Θεοδωροπούλου, Δημήτρης Καραγιάννης, 

Ολυμπία Κυριαζή, Μανώλης Λαπιδάκης, 

Άρης Λουκίσας, Μάνος Μαθιουδάκης, 

Προκοπία Μαλιάκου, Κατερίνα Μέγα, 

Μάνος Μιχαηλίδης, Έφη Μπάντου, 

Παναγιώτης Ξουλόγης, Βίβιαν Τσαραμύρση, 

Γεωργία Χαντζή και Αλεξάνδρα 

Χριστακοπούλου. Την έκθεση επιμελήθηκε 

η Ιωάννα Γεωργοπούλου. 

Εγκαίνια: Πέμπτη 30 Ιουνίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 17 Ιουλίου

Διεύθυνση: Booze Cooperativa, 

Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα

Πληροφορίες: 443 Photographica, https://

www.facebook.com/443art/ 

Booze Cooperativa, http://www.

boozecooperativa.com 
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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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