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Editorial

• Τα θέματα που έχουν αποσπάσει τα περισσότερα πρώτα βραβεία είναι οι πολεμικές συρράξεις 

(24 στα 58). Ακολουθούν  οι μεγάλες καταστροφές από σεισμούς και άλλα φυσικά αίτια.

• Πολλές φωτογραφίες που έχουν πρωτεύσει παίζουν αριστοτεχνικά στο συναισθηματικό πεδίο  

δείχνοντας παιδιά σε διάφορες πόζες (24 βραβεία).

• Τα 17 πρώτα βραβεία είναι φωτογραφίες με σκηνές θανάτου που δείχνουν πτώματα ή ακόμη 

απεικονίζουν την ίδια τη στιγμή του θανάτου όπως για παράδειγμα η φωτογραφία με τον 

βουδιστή μοναχό που αυτοπυρπολήθηκε για να διαμαρτυρηθεί για την θρησκευτική καταπίεση 

(φωτογράφος Malkolm W.Browne, 1963).

• Για πολλά χρόνια οι ασπρόμαυρες λήψεις κατείχαν την πρωτιά. Η πρώτη έγχρωμη φωτογραφία 

βραβεύτηκε το 1967. Η δεκαετία του ΄80 απετέλεσε τη χρυσή εποχή της έγχρωμης φωτογραφίας. 

Όλα σχεδόν τα πρώτα βραβεία έχουν χρώμα. Το α/μ επιστρέφει δυναμικά την δεκαετία του ‘90.

• Όλες σχεδόν οι βραβευμένες φωτογραφίες είναι βγαλμένες από οριζόντιο φορμά 24χ36mm. 

Η μοναδική τετράγωνη φωτογραφία απέσπασε την κορυφαία διάκριση το 1955, πρώτη χρονιά 

πραγματοποίησης του διαγωνισμού.

Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με την έρευνα εδώ  μαζί με τα σχεδιαγράμματα κλπ. Δείτε όλες 

τις βραβευμένες φωτογραφίες του WPP εδώ.

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Πρώτο ξεκινάει στις 23 Σεπτεμβρίου το σεμινάριο HDR Timelapse & στις 24/9 η Αστροφωτογραφία... 

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των σεμιναρίων και εγγραφείτε onlineΔείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των σεμιναρίων και εγγραφείτε online

Η Δύση φωτογραφίζει την Ανατολή
Μία ποιοτική ανάλυση των ετήσιων βραβείων του WPP

Φωτ.©: Warren Richardson, World Press Photo of the Year 2016. «Ελπίδα για μια νέα ζωή».

Οι συντάκτες της γνωστής, 

αντισυστημικής Γαλλικής 

εφημερίδας LIBERATION, 

μεταξύ σοβαρού και αστείου, 

πραγματοποίησαν μία 

ενδιαφέρουσα ποιοτική αλλά και 

ποσοτική έρευνα με αντικείμενο 

το μεγάλο πρώτο «Βραβείο της 

Χρονιάς» που απονέμει ανελλιπώς 

από το 1955 ο διεθνής Οργανισμός 

Word Press Photo (WPP) ο οποίος 

εδρεύει στο Άμστερνταμ.

Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν 

με τον πλέον κατηγορηματικό 

τρόπο ότι πολλά πρώτα βραβεία 

απέσπασαν φωτογραφίες που έκτοτε 

αποτυπώθηκαν βαθιά στο κοινωνικό 

συλλογικό υποσεινείδητο του 

πολιτισμένου κόσμου. Παράδειγμα 

η βραβευμένη το 1973 φωτογραφία 

του Nick Ut που απεικονίζει την μικρή 

βιετναμέζα με εγκαύματα από βόμβα 

ναπάλμ στην πλάτη η οποία τρέχει 

απελπισμένα να σωθεί.

• Το πρώτο μεγάλο βραβείο έχουν 

κερδίσει στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία άνδρες (54 βραβεία επί 

συνόλου 58) ηλικίας κατά μέσον όρο 

35 ετών τη χρονιά βράβευσής τους.

• Οι βραβευμένοι φωτογράφοι 

προέρχονται κατά κύριο λόγο από 

χώρες της Δύσης: συγκεκριμένα 

από την Β. Αμερική (22) και από την 

Ευρώπη (21). Μπορεί να έλκουν την 

καταγωγή τους από Δυτικές χώρες 

όμως ο φακός τους είναι στραμμένος 

κυρίως στα προβλήματα της 

Ανατολής... 

Η έρευνα κατέγραψε ως τόπους 

λήψης των βραβευμένων 

φωτογραφιών 17 φορές την Ασία -με 

το Βιετνάμ να κατέχει την πρωτιά- και 

11 τη Μέση Ανατολή.
Τ.ΤΖΙΜΑΣ

http://www.photo.gr/workshops/
http://www.liberation.fr/planete/2016/09/02/photographes-pays-types-de-sujet-que-prime-le-world-press-photo_1477892
http://www.worldpressphoto.org/collection/contests
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��������	 HDR timelapse

��������: 	
� 210 8541400 � � email: seminars@photo.gr � on line 	
� www.photo.gr/workshops/

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


��	� ���������: ���	��� ���������� ����	��	� �����!����  ��	����" 1 - 104 45 #. $�%���� (�%	 �&	� %"� 		� '�	���� 282)

*��� ��	� +��� " �,�		� "��	������ HDR �imelapse, 
��3 %�� ��������� %"� 6�%	���6���� �"7���� ,�� %	 %�9��3 ��	%,9����.
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timelapse ����� � HDR (�$��� "������ �%���), ���� ���	�� �� ��
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� 

��� ����%�
��� ��
� 
� "������� ���������. ������	��
�, #��� 	
�� ���	��� 
�� 
HDR &imelapse �� ����%� �� "�������	��� ��
��� 
�#����� HDR ��
��������. 

   ;��"�"%��: '��
���� ���
����
   <������� ��������	�: 4 ����
   =��� ������%	�	�"�"�: 18:00-22:00
   #3�%	� �����%	7��: €45 (
�� � *+3)

$�������� 23 ���%��+��	�, 18:00-22:00$�������� 23 ���%��+��	�, 18:00-22:00

http://www.photo.gr/shop/seminars/%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%bf-hdr-timelapse/
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A�%�	6�%	���6�� �� timelapse

��������: 	
� 210 8541400 � � email: seminars@photo.gr � on line 	
� www.photo.gr/workshops/


��	� ���������: ���	��� ���������� ����	��	� �����!����  ��	����" 1 - 104 45 #. $�%���� (�%	 �&	� %"� 		� '�	���� 282)

*��� ��	� +��� " ��%�	6�%	���6��" �� %"� �,�		 "��	������ �imelapse, 
��3 %�� ��������� %"� 6�%	���6���� �"7���� ,�� %	 %�9��3 ��	%,9����.
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timelapse, ��� �� ��
�6��� ��� timelapse ����� � 
�� #��	� 
�� �	
����
������	�� 
��� �����-����� ����! 

   ;��"�"%��: '��
���� ���
����
   <������� ��������	�: 4 ����
   =��� ������%	�	�"�"�: 10:00-14:00
   #3�%	� �����%	7��: €45 (
�� � *+3)

��++�%	 24 ���%��+��	�, 10:00-14:00

��������	

��++�%	 24 ���%��+��	�, 10:00-14:00

http://www.photo.gr/shop/seminars/%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%bf-astrophotographia-me-timelapse/


������ 340 •  �����	
 12 ������	��� 2016 �����
 5

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

Drones εναντίον άνθρώπων...
H μάχες μαίνονται 

������!

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 N.T. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

https://www.youtube.com/watch?v=SB37PUkIT-s&feature=youtu.be
www.photo.gr
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http://www.stamos.com.gr/
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φωτογράφηση glamour με εσώρουχα, που προόριζε για εκμετάλλευση μέσω πρακτορείων όπως 

το Shutterstock και άλλων. Κατά τους ισχυρισμούς του, εξήγησε πολύ αναλυτικά στη Forni πως 

δεν υπήρχε καμία περίπτωση πορνογραφικής χρήσης του υλικού αφού αυτό ούτως ή άλλως 

αποκλείεται με βάση τους όρους χρήσης των microstock πρακτορείων. Επίσης ισχυρίζεται ότι 

πλήρωσε κανονικά μέσω Paypal την αμοιβή του μοντέλου. Η Forni όμως ανέβασε στην προσωπική 

της σελίδα στο Facebook oρισμένες λήψεις σε αρκετά υψηλή ανάλυση. Οι φωτογραφίες απ’ ότι 

φαίνεται έγιναν υπερβολικά “δημοφιλείς” και κατέληξαν σε εξώφυλλα porno DVD κλπ. Η Forni 

ενήγαγε το φωτογράφο αλλά και το Shutterstock και άλλα microstock agencies για σημαντικά 

ποσά. Π.χ. από το Shutterstock ζητούσε 225.000 δολ. Η υπόθεση με πρωτοβουλία των δικηγόρων 

του Shutterstock έφθασε στα δικαστήρια της Νέας Υόρκης, πολιτείας με πιο κατασταλαγμένη 

νομοθεσία για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας (θυμίζουμε ότι στις ΗΠΑ ισχύει το αγγλοσαξωνικό 

νομικό σύστημα με το δίκαιο του δεδικασμένου). Για να καλύψει τα τεράστια νομικά έξοδα ο Resnick 

ξεκίνησε μια προσπάθεια crowdfunding, προσπαθώντας να πείσει τη φωτογραφική κοινότητα ότι 

παρόμοια δοκιμασία θα μπορούσε να τύχει στον καθένα, χωρίς υπαιτιότητά του, λόγω των κενών και 

ασαφειών στην αμερικανική νομοθεσία. Η υπόθεση έλαβε μεγάλη δημοσιότητα αφού απασχόλησε 

μεγάλες εφημερίδες όωπς η Νew York Post, η Daily Mail. Τελικά κατέληξε σε εξωδικαστικό 

συμβιβασμό, χωρίς να ανακοινωθεί ποιοί πλήρωσαν και πόσα. Εικάζεται όμως ότι τα μεγάλα 

πρακτορεία όπως το Shutterstock προτίμησαν αυτή τη λύση - παρά μια πιο πιθανόν πιο δαπανηρή 

και αβέβαιη έκβαση.

Οι πολυπλοκότητες της υπόθεσης Forni vs. Rersnick είναι εμφανείς για όποιον γνωρίζει την αμερικανική 

πραγματικότητα. Ακόμη και οι ελάχιστες ασάφειες σε μια ιδιωτική σύμβαση αφήνουν χώρο για τους 

δικηγόρους να παρέμβουν και να ισχυρίζονται τα πιο απίθανα σενάρια, ειδικά αν έχουν απέναντί τους 

μεγάλες εταιρίες από τις οποίες φιλοδοξούν να αποσπάσουν αποζημιώσεις. 

Στα καθ’ ημάς, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και οι επιδικαζόμενες αποζημιώσεις είναι πολύ 

μικρότερες και το δίκαιο της προστασίας της προσωπικότητας σε περίπτωση παράνομης προσβολής της 

είναι πιο συγκεκριμένο και τα δικαστήρια δέχονται τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα. Το ζήτημα είναι να 

υπάρχουν γραπτά συμφωνητικά όπως άλλωστε απαιτεί ο νόμος περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ακόμη 

και με απλή διατύπωση, ένα ξεκάθαρο συμφωνητικό αρκεί για να αποκλείσει μελλοντικές αξιώσεις από 

μοντέλα ή άλλα άτομα που έχουν συγγενικό δικαίωμα επί των έργων. 

Το model’s release που έχουμε στο παρελθόν δημοσιεύσει, αποτελεί μια καλή βάση τακτοποίησης 

των σχέσεων φωτογράφου και μοντέλου. Σε κάθε περίπτωση, απευθύνουμε σε όλους έκκληση. 

Φροντίζετε να καταρτίζετε γραπτές και όσο το δυνατόν πιο αναλυτικές συμφωνίες με τα μοντέλα σας 

(υπόδειγμα στην σελίδα 9).

Σήμερα θα εξιστορήσουμε 

το πάθημα ενός αμερικανού 

φωτογράφου, του Joshua Resnick. 

Η ιστορία του συνδέεται με ένα 

μεγάλο πρόβλημα που δυστυχώς 

στην Ελλάδα, παίρνουμε τελείως 

αψήφιστα. Τις γραπτές συμβάσεις 

(συμφωνητικά) που σχετίζονται 

με την ανάθεση ή εκτέλεση 

φωτογραφικών εργασιών. 

����)��8�; 

Να λοιπόν τι έγραφε ο Resnick 

από το Ohio των ΗΠΑ 

πριν ενάμιση χρόνο. “Γειά σας 

συνάδελφοι. Ασχολούμαι με stock 

photography, αλλά νομίζω ότι 

η εμπειρία μου αφορά δυνητικά 

όλους τους φωτογράφους. Θα 

ήθελα να θέσω υπόψη σας μια 

δικαστική υπόθεση στην οποία 

εμπλέκομαι και νομίζω ότι απειλεί 

όλο τον κλάδο μας (εννοεί στις 

ΗΠΑ). Έχει κατατεθεί εναντίον 

μου αγωγή σε ομοσπονδιακό 

δικαστήριο όπου ένα μοντέλο 

(με το οποίο είχα συνεργαστεί 

τον Ιανουάριο 2013) ζητά 

αποζημίωση ύψους εκατοντάδων 

χιλ. δολ. Πρόκειται για μοντέλο 

που είχα πληρώσει και μάλιστα 

είχε υπογράψει  model’s release 

που μου επέτρεπε να πουλάω 

τις φωτογραφίες μέσω της 

φωτοθήκης. Γιατί υπέβαλε την 

αγωγή; Αφορά φωτογραφίες που 

κλάπηκαν ή παραβιάστηκαν οι όροι 

χρήσης από τρίτους. Ορισμένες 

από αυτές τις φωτογραφίες 

κατέληξαν να γίνουν εξώφυλλα 

πορνογραφικών ταινιών ή ερωτικών 

βιβλίων. Η ενάγουσα ισχυρίζεται 

ότι τις φωτογραφίες αυτές τις 

έδωσα εγώ ή διακινήθηκαν μέσω 

του Shutterstock. Όμως εγώ στα 

συμφωνητικά που υπέγραψα 

υπήρχαν όροι που απογορεύουν 

τη δυσφημιστική ή πορνογραφική 

χρήση και εγώ προσωπικά ποτέ 

δεν πούλησα φωτογραφία της 

απευθείας σε τρίτο πρόσωπο, παρά 

μόνο μέσω προκτορείου...”

Πως εξελίχθηκε λοιπόν όλη αυτή 

η υπόθεση που απασχόλησε 

την κοινότητα των αμερικανών 

επαγγελματιών φωτογράφων; Ο 

Joshua Resnick είχε προσλάβει 

το μοντέλο Nicole Forni για μια 

Forni vs. Resnick
��� ��������	 �
�����

Π.ΚΑΛΔΗΣ



������ 340 •  �����	
 12 ������	��� 2016 �����
 8

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

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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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚO / ΜΟDEL’S RELEASE

Με το παρόν ο υπογράφων/η υπογράφουσα με στοιχεία: 
(ονοματεπώνυμο) ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(στοιχεία ταυτότητας./ αρ. διαβατηρίου) .............................................................................................
αποδέχομαι τη συμμετοχή μου ως μοντέλο στη φωτογράφηση 
που θα πραγματοποιηθεί από τον/την φωτογράφο:
 (ονοματεπώνυμο)................................................................................................................................
(στοιχεία ταυτότητας./ αρ. διαβατηρίου)............................................................................................. 
(ΑΦΜ) ..................................................................................................................................................
με αντικείμενο/περιεχόμενο ................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(ημερομηνία) …………………………………………………….

 Με την υπογραφή του παρόντος και αυτή καθαυτή τη συμμετοχή μου στη φωτογράφηση 
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος και συγκεκριμένα 
ότι το φωτογραφικό υλικό που θα προκύψει από τη φωτογράφηση ανήκει εξ ολοκλήρου και με 
πλήρη δικαιώματα στον/στην ανωτέρω φωτογράφο ο οποίος δικαιούται να το χρησιμοποιήσει 
όπως επιθυμεί και χωρίς άλλη δική μου συμφωνία ή έγκριση, και μάλιστα να το δημοσιεύσει, να 
το εκμεταλλευτεί εμπορικά, να προβεί σε αναρτήσεις στο διαδίκτυο, να μετέχει σε καλλιτεχνικές ή 
άλλες εκθέσεις, να αποκομίσει κέρδη ή να το παραχωρήσει δωρεάν κλπ. σύμφωνα με την 
αποκλειστική του κρίση.

Από τη συμμετοχή μου στην ανωτέρω φωτογράφηση ουδεμία άλλη απαίτηση έχω πέραν της 
χρηματικής αμοιβής μου. Δηλώνω δε ότι η αμοιβή μου συμφωνείται και εξαντλείται στο ποσόν 
των .(αριθμητικώς/ολογράφως) …......./…………..………………………………. ευρώ  που θα μου 
καταβάλει ο ανωτέρω φωτογράφος.

Αθήνα ..............................................
Με τιμή

Οι συμβαλλόμενοι
(Μοντέλο)                                                                                              (Φωτογράφος)

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................
……………………………….

και αυτή καθαυτή τη συμμετοχή
και ανεπιφύλακτα τους όρους το

α προκύψει από τη φωτογράφησ
ωτέρω φωτογράφο ο οποίος δικα
κή μου συμφωνία ή έγκριση, και
οβεί σε αναρτήσεις στο διαδίκτυ
δ ή ή δ

www.photobusiness.gr/images/Model_release.doc
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Κορυτσάς 31, ΤΚ 54638 Θεσσαλονίκη
t. 2310 927749 • f. 2310 960322
www.arxphotolab.gr • support@arxphotolab.gr  

Νέος τύπος ευχολογίου!
• Τώρα μπορείτε να τυπώσετε ολόκληρο σαλόνι και στο ευχολόγιό σας!
• Διατίθεται σε διαστάσεις 25x50, 25x70 και 30x60,
 με ισχυρό φύλλο (όχι εύκαμπτο) και εκτύπωση κατάλληλη 

για γράψιμο των ευχών με στυλό.
•  Kαι σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές μόνο από 30 ευρώ!

http://www.arxphotolab.gr/
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http://www.ricoh-imaging.gr/el/digital-slr.html/PENTAX-K-1-Full-Frame-DSLR.html
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Apple iPhone 7
Η μεγαλύτερη φωτογραφική αναβάθμιση των τελευταίων χρόνων 
για το απόλυτο φετίχ

Mετά από τη μικρή αλλά αισθητή διολίσθηση των πωλήσεων iPhone τα τελευταία 

ένα δύο χρόνια, η Apple του Tim Cook φαίνεται ότι πήρε το μήνυμα. Το νέο iPhone 

που ανακοινώθηκε την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου στο San Francisco, φέρνοντας ένα κύμα 

ανανέωσης στο πιο αναγνωρίσιμο smartphone όλων των εποχών. Στην έβδομη πλέον 

γενιά, οι αλλαγές είναι πολλές και μάλιστα στον τομέα των imaging δυνατοτήτων ώστε να 

ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους φωτογράφους.

Σχεδιαστικά υπάρχουν κάποια μεγάλα βήματα αλλαγών, όπως η κατάργηση του φυσικού 

Home Button που πλέον είναι επαγωγικού/επαφικού τύπου με αυτό που η Apple ονομάζει 

Tactic Engine (εκ του Tactile/Haptic, εδώ κάπου αναζητείστε την ελληνική ρίζα του Haptic 

(άπτομαι/αφή) ) και η εγκατάλειψη του βύσματος miniDIN 3,5in. για τα ακουστικά. Τώρα 

πλέον η σύνδεση των ακουστικών θα γίνεται είτε μέσω της θύρας Lightning (από εκεί 

που φορτίζει) είτε με ασύρματα ακουστικά Airpod που συνδέονται αυτόματα με το κινητό 

χωρίς διαδικασία pairing με την παρέμβαση του νέου chip  W1. Ήδη η πασίγνωστη εταιρία 

ακουστικών hi-end Βeats, έσπευσε να ανακοινώσει δύο συμβατά μοντέλα που ξεκινάνε 

από τα 149δολ.

Οι διαστάσεις παραμένουν παρόμοιες με το 6S και 6S Plus και οθόνες 4,7in. και 5.5in, με τις 

οθόνες Retina ανάλυσης 1334x750pixel και 1920x1080pixel (full HD) αντίστοιχα. Η Apple 

δίνει στοιχεία για 25% καλύτερη φωτεινότητα και ευρύτερη χρωματική γκάμα σε σχέση 

με την προηγούμενη γενιά, χωρίς όμως να τολμήσει να κάνει το άλμα προς μεγαλύτερες 

αναλύσεις π.χ. QHD (2560x1440) που έχουν γίνει κοινότυπες στην πλατφόρμα Αndroid. 

Άλλη μια πρωτοτυπία για τα δεδομένα της Apple, έχει να κάνει με τον αποθηκευτικό 

χώρο που αποτελούσε το παράπονο των αγοραστών λόγω της πενιχρής χωρητικότητας 

16GB των βασικών μοντέλων. Επιτέλους η Apple ενέδωσε. Το βασικό μοντέλο θα είναι 

32GB, δεν θα υπάρχει έκδοση 64GB και όσοι θέλουν κάτι παραπάνω θα μπορούν να 

παραγγείλουν τις πιο επιβαρυμένες εκδόσεις 128GB και 256GB.

Στο φωτογραφικό υποσύστημα εντοπίζουμε τις μεγαλύτερες καινοτομίες (πάντα για το ίδιο 

το οικοσύστημα της Apple και όχι για ολόκληρη την κατηγορία των hi-end smartphones). 

Καταρχήν και στα δύο μοντέλα iPhone 7 & 7Plus ενσωματώνεται οπτική σταθεροπoίηση. 

O αισθητήρας 12Μegapixel παραμένει πανομοιότυπος με του προηγούμενου iPhone, 

βελτιώνεται όμως η φωτεινότητα του φακού με max διάφραγμα f/1,8. Τεχνικά η κάμερα 

πλαισιώνεται από τέσσερα LED υψηλής ισχύος στο ρόλο του τεχνητού φωτισμού όταν 

απαιτηθεί και ένα αισθητήρα flicker (τρεμοπαίγματος) για τον περιβαλλοντικό φωτισμό.

Η λήψη Live Photos θα πραγματοποιείται πλέον με ψηφιακή σταθεροποίηση. Στον τομέα 

video προσφέρεται και 4Κ που έιναι τόσο πολύ της μόδας πέραν του (υποχρεωτικού) 

1080p και 720p (progressive scan) μαζί με slow motion. Mικρή αναβάθμιση έχει δεχθεί η 

κάμερα που αντικρύζει τον χρήστη από τα 5ΜΡ στα 7MP, για καλύτερη εμπειρία στο Skype 

και τις selfie.

Εκεί βέβαια που υλοποιούνται οι πιο προχωρημένες σχεδιαστικές καινοτομίες των 

μηχανικών της Apple είναι στο iPhone 7Plus, το οποίο έχει όχι ένα αλλά δύο φακούς, ναι 

μεν με πανομοιότυπους αισθητήρες αλλά με διαφορετικές εστιακές αποστάσεις 28mm και 

56mm. Οι δίδυμοι φακοί “συνδέονται” με software για να εξομοιώνουν zoom 2x. Από 

κει και πέρα η Apple προσφέρει και ψηφιακό zoom 10x. Πάλι με software, η Apple θα 

παρέχει προσομοίωση ρηχού βάθους πεδίου που προσφέρεται στο πορτραίτο. Το “θα 

παρέχει” σημαίνει ότι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι ακόμη υπό εξέλιξη και θα 

δοθεί στους χρήστες υπό μορφή firmware update.

Bασικά χαρακτηριστικά
iPhone 7/7Plus 
• Eπεξεργαστής Α10 Fusion 4πύρηνος με 

εξαπύρηνo chip γραφικών

• Οθόνη ΗD Retina 4,7in. & 5,5in. Με 25% 

μεγαλύτερη φωτεινότητα και λειτουργία 

ευαισθησίας στην πίεση 3D Touch

• Αναλύσεις οθόνης 1334x750pixel και 

1920x1080pixel

• Static home button με σαρωτή 

δακτυλικών αποτυπωμένων

• Aδιαβροχοποιημένο περίβλημα με σε 

επίπεδα προδιαγραφών IP67

• Kατάργηση του miniDIN καρφιού για τα 

ακουστικά

• Aποθηκευτικός χώρος 32/128/256GB

• Kάμερα 12ΜΡ/2x12MP f/1,8 με optical 

stabilizer

• Bάρος 138/188gr.

• Διαστάσεις 183.3x67.1x7.1mm / 

158.2x77.9x7.3mm

• Λειτουργικό iOS 10

• Xρώματα Jet Black, Black, Silver, Gold, 

Rose Gold
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Nikon
Στη Photokina 2016

Λίγες μέρες πριν την έναρξη της μεγάλης διεθνούς έκθεσης imaging η Nikon 

αποκάλυψε τις ατραξιόν στο περίπτερο της αίθουσας 2.2, στον εκθεσιακό χώρο 

Koelnmesse. Πρώτα από όλα, θα παρουσιαστεί στο κοινό για πρώτη φορά η entry-

level DSLR D3400. Επίσης, το παρόν θα δώσει η πρώτη actioncam της εταιρίας, 

KeyMission 360, που κάνει λήψεις φωτογραφιών/video 360° σε ανάλυση 4Κ (η 

μηχανή ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στην έκθεση CES 2016 αλλά η παραγωγή 

της καθυστέρησε λόγω του σεισμού στο Kumatomo). Βεβαίως δεν θα λείπουν οι 

ναυαρχίδες Nikon D5  και D500. Επιπλέον, θα υπάρχει όλη η γκάμα φακών Nikkor 

καθώς και οι πιο πρόσφατες compact μηχανές της σειράς Coolpix.  Όσο αφορά την 

τεχνική της φωτογραφίας, γνωστοί φωτογράφοι θα παραθέσουν τις εμπειρίες τους 

από τη χρήση του πιο πρόσφατου εξοπλισμού της ιαπωνικής εταιρίας. Η φωτογράφος 

του National Geographic Ami Vitale θα μοιραστεί με τους επισκέπτες τις εμπειρίες της 

από το φωτογραφικό της ταξίδι σε Αφρική και την Κίνα, ενώ ο ambassador της Nikon 

στην Ευρώπη, Joel Marklund, θα προβάλει φωτογραφίες από τα παρασκήνια των 

μεγαλύτερων αθλητικών γεγονότων στον κόσμο, όπως των Ολυμπιακών του Ρίο 2016 

και του τελικού του Champions League. Ακόμα, ο Marcel Lämmerhirt, φωτογράφος  

sport και motocross θα προσφέρει συμβουλές στους νέους φωτογράφους. Η 

Photokina θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 20 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2016, από 

τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ. Το πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Nikon κατά τη 

διάρκεια της Photokina, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.europe-nikon.com.

Fujifilm
Το δεύτερο Ιnstax Μini φιλμ είναι 
ασπρόμαυρο

Οι instant μηχανές της Fujifilm έχουν γνωρίσει 

μεγάλη εμπορική επιτυχία τα τελευταία 

χρόνια. Ωστόσο, μελανό σημείο σε σύγκριση 

με τον ανταγωνισμό είναι η πολύ περιορισμένη 

γκάμα των διαθέσιμων φιλμ, αφού υπάρχει 

μόνο μία επιλογή, το έγχρωμο. Αυτό ίσχυε μέχρι 

πρότινος, καθώς η ιαπωνική εταιρία παρουσίασε 

μια ασπρόμαυρη έκδοση φιλμ για τις μηχανές 

Ιnstax Μini (παραδόξως όχι για τις Wide). Κάθε 

κουτί θα περιέχει 10 πόζες, ενώ το φιλμ θα είναι 

συμβατό και με τον Share Printer. 

Metz
Έρχεται το μικρότερο φορητό φλας

Σε ρυθμούς Photokina, η γερμανική 

εταιρία, έδωσε τις πρώτες πληροφορίες 

μέσω του κοινωνικών δικτύων για την 

επερχόμενη σειρά φορητών φλας Μetz. 

Το πρώτο μοντέλο της νέας οικογένειας, θα 

είναι 30% μικρότερο σε μέγεθος, συγκριτικά 

με προηγούμενες μονάδες, χάρη σε ένα 

καινοτόμο σχεδιασμό και αξιοποίηση 

πρόσθετων τεχνολογιών. Περισσότερες 

λεπτομέρειες μέχρι την έναρξη της έκθεσης, 

θα αναρτηθούν μέσω της επίσημης σελίδας 

της Metz στο Facebook.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΜΒΑ

ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ K-Fix

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΣΕ ΚΟΥΠΕΣ, ΚΑΠΕΛΑ,

Τ-SHIRTS, MOUSE PADS,
PUZZLES 

PHOTO-BOOKS
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���������	

4 τέσσερα
ψηφιακά άλμπουμ

190

200
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alboom.gr@gmail.com 
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DNP
Προωθητική καμπάνια απόσυρσης εκτυπωτών 

Η DNP Photo Imaging Europe και ο επίσημος 

αντιπρόσωπος Στάμος ΑΕ, αρχίζουν πρόγραμμα 

απόσυρσης εκτυπωτών, με αφορμή τη Photokina 2016. 

Όσοι αξιοποιήσουν την ευκαιρία μπορούν να αγοράσουν 

νέα συστήματα σε προνομιακές τιμές. Συγκεκριμένα, οι 

υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να αποσύρουν οποιοδήποτε 

εκτυπωτικό μηχάνημα και να προμηθευτούν με έκπτωση τους 

επαγγελματικούς θερμικούς εκτυπωτές DNP DS-RX1 και DNP DS-620. 

Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Ilford Gallery Prestige
Πάνω από 70 χρόνια διάρκεια ζωής

Η ιστορική εταιρία φιλμ και φωτογραφικών 

χαρτιών, δημοσίευσε τα αποτελέσματα 

του test αντοχής στο χρόνο των χαρτιών 

Galerie Prestige. Τη δοκιμασία έφερε σε 

πέρας το εργαστήριο Laboratoire Νational de 

Μétrologie et d’Εssais (LNE). Συγκεκριμένα 

τα προϊόντα που δοκιμάστηκαν είναι τα: Gold Fibre Silk, Fine Art 

Smooth, Textured Cotton Rag, Gold Fibre Gloss, Cotton Artist 

Textured και Smooth Cotton Rag. Οι δοκιμές κράτησαν τέσσερις 

μήνες. Πραγματοποιήθηκαν υπό ακραίες συνθήκες, όπου τα 

χαρτιά τοποθετήθηκαν κάτω από γυαλί και εκτέθηκαν σε φωτεινή 

πηγή που ισοδυναμεί με έκθεση επί 60 ως 100 χρόνια στο 

διάχυτο ηλιακό φως. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα τυπώματα 

μπορούν να διατηρήσουν υψηλή ποιότητα χρωμάτων και υφής 

για 69 με 80 χρόνια, με μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα το είδος 

(χρησιμοποιήθηκε ο εκτυπωτής Epson SP4900 με μελάνια Epson 

Ultrachrome HDR). 
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Μία εβδομάδα πριν την έναρξη 

της Photokina, της μεγαλύτερης 

διεθνούς έκθεσης imaging, μαθαίνουμε 

περισσότερα για τα νέα προϊόντα που 

θα λανσαριστούν στην Κολωνία. 

Όσο αφορά την Zeiss, αναμένεται να 

εμπλουτίσει με τρεις σταθερούς φακούς στη σειρά Milvus (για Canon/Nikon): 15mm f/2.8, 

18mm f/2.8 και 135mm f/2. Για την ώρα δεν έχουν διαρρεύσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 

αλλά η ποιότητα τους θα είναι εφάμιλλη των υπολοίπων έξι μοντέλων: 21mm f/2.8, 

35mm f/2, 50mm f/1.4, 85mm f/1.4, 50mm f/2, 100mm f/2. Η Zeiss φαίνεται πως επιμένει 

στους prime φακούς, δίχως να έχει πρόθεση να προσθέσει κάποιον zoom.

Zeiss Milvus
Τρεις φωτεινοί prime φακοί

Rollei 

Μονάδα Flash 56  

H επαγγελματική μονάδα φλας της Rollei 

είναι συμβατή με Canon και Nikon, που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ρόλους master και 

slave. Χάρη στη μεγάλη ισχύ (Guide No 56 στα 

180mm ISO 100) καλύπτει την πλειονότητα των 

λήψεων σε όλα τα διαφράγματα εργασίας και σε 

εμβέλεια. Οι γρήγοροι χρόνοι επαναφόρτισης 

εξασφαλίζουν τη συνεχή λειτουργικότητα. Η 

λειτουργία bracketing flash, η στροβοσκοπική 

λειτουργία, ο συγχρονισμός δεύτερης κουρτίνας 

και οι διαφορετικές λειτουργίες TTL μπορούν να 

διευκολύνουν τον φωτογράφο σε διαφορετικές 

επαγγελματικές εφαρμογές.

2016
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Epson
Δύο σειρές home cinema projector

O γνωστός κατασκευαστής παρουσίασε για πρώτη φορά στην έκθεση IFA 2016, 

στο Βερολίνο, σειρά βιντεοπροβολέων 4K UHD που περιλαμβάνει τους 

EH-TW7300, EH-TW9300, EH-TW9300W και μια σειρά μοντέλων Full HD, τους 

EH-TW6700, EH-TW6700W και EH-TW6800. Oι τρεις πρώτοι αποτελούν τα high-

end μοντέλα της εταιρίας διαθέτοντας φακό 16 στοιχείων και υποστήριξη HDR/3D. 

Αξιοποιούν τη τεχνολογία 3LCD, αποδίδοντας φωτεινότητα 2,300 lumens(TW7300) 

και 2.500lumens(TW9300/TW9300W). Οι TW-9300 και TW-9300W προσφέρουν 

αντίθεση 1,000,000:1, ενώ ο TW-7300, 160,000:1. Ακόμα, ο TW-9300W είναι 

εξοπλισμένος με Wi-Fi και μπορεί να αναπαράγει περιεχόμενο 4K, HDS και SD από 

άλλες συμβατές συσκευές. Όσο αφορά τη διάρκεια ζωής της λυχνίας, αγγίζει τα 

επτά χρόνια, αν βλέπουμε μια ταινία διάρκειας1 ώρας και 45λεπτών κάθε μέρα σε 

λειτουργία Eco. Οι EH-TW6700, EH-TW6700W και EH-TW6800 διαθέτουν ανάλυση 

Full HD και είναι 3D-Ready. Συγκεκριμένα, ο EH-TW6700W παρέχει ασύρματη 

μετάδοση HD. Επιπροσθέτως, με την εφαρμογή Epson iProjection, ο χρήστης μπορεί 

να ελέγχει τον projector ασύρματα μέσω smartphone ή tablet.

Tamron
18-270mm F3.5-6.3 Di II VC PZD: Με 
επίστρωση fluorine

Μετά από τρία χρόνια παρουσίας 

του zoom 18-270mm F3.5-6.3 Di 

II VC PZ (B008), η Tamron κυκλοφόρησε 

τη νέα έκδοση B008TS. Μόνη ουσιαστική 

αναβάθμιση είναι η επίστρωση fluorine στο 

εμπρόσθιο κρύσταλλο, που βοηθά στη 

αντιμετώπιση των λεκέδων, δαχτυλικών 

αποτυπωμάτων, αλλά και το καθιστά 

ανθεκτικό στη σκόνη και την υγρασία. 

Επίσης, έχουν γίνει και μερικές αλλαγές 

στην εμφάνιση, με τα δαχτυλίδια εστίασης 

και zoom να έχουν νέα υφή. Τέλος, το 

εξωτερικό χαρακτηριστικό που μας βοηθά 

να διακρίνουμε τη καινούρια έκδοση είναι το 

ασημί διακριτικό δαχτυλίδι της Tamron, που 

αντικατέστησε το χρυσό. 

εξωτερικό χαρακτηριστικό που μας βοηθά

να διακρίνουμε τη καινούρια έκδοση είναι το 

ασημί διακριτικό δαχτυλίδι της Tamron, που 

αντικατέστησε το χρυσό. 

Tiffen PRO100 series
Σύστημα τετράγωνων φίλτρων

Το σύστημα φίλτρων της Tiffen 

περιλαμβάνει φορέα το οποίο δέχεται 

ως δύο φίλτρα 4χ4 ή 4χ5.650, πάχους 

4mm. Ο χρήστης βιδώνει αρχικά τον  

μεταλλικό άνταπτορα στο σπείρωμα του 

φακού και στη συνέχεια κουμπώνει πάνω 

του το holder, που είναι κατασκευασμένο 

από αλουμίνιο. Μπορεί να αξιοποιήσει 

ένα μεγάλο εύρος συμβατών φίλτρων 

συμπεριλαμβανομένων ND, Graduated 

ND, Sunset Grad, Twilight Grad. 

Υποστηρίζει φακούς με διάμετρο 

εμπρόσθιου κρυστάλλου 49-82mm ενώ 

το έξυπνο design αποκλείει τα light leaks.
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Nikon
Καλοκαιρινή προσφορά “CASHBACK” σε φακούς ΝΙΚΟΝ 

Μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται σε ισχύ η  καλοκαιρινή 

προσφορά “CASHBACK” της ΝΙΚΟΝ με άμεση επιστροφή χρημάτων 

έως και €150 σε αγορά συγκεκριμένων φακών NIKKOR από επαγγελματίες 

φωτογράφους και καταναλωτές. Η ενέργεια “CASHBACK” αφορά αγορές 

των αναφερόμενων μοντέλων φακών που θα πραγματοποιηθούν ως και 

την 15η Σεπτεμβρίου 2016 σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.

����� ��	��

��� 
CASHBACK
� ��
 (€)

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED 150
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 30
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G 75
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G 30
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED 75
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G 30
AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-
ED

150

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED 150
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR 150
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G 
ED VR 

150

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G 
ED VR 

150

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED 150
AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 150
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II 150
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR 150
AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-
5.6G IF-ED

75

photo.gr

Sony E PZ 18-110mm f/4 G OSS
Φακός video με σύστημα SMO

H ιαπωνική εταιρία παρουσίασε ένα επαγγελματικό 

φακό video που καλύπτει εύρος εστιακών 

αποστάσεων ισοδύναμο με 27-165mm (σε full frame) 

και προορίζεται για τα φορμά Super 35mm/APS-C. 

Σχεδιαστικά περιλαμβάνει 18 στοιχεία σε 15 group, 

συμπεριλαμβανομένων 6 ασφαιρικών και 3 εξαιρετικά 

χαμηλής διασποράς. Ο μηχανισμός ίριδας περιλαμβάνει 

7 πτερύγια. Αποτελεί το δεύτερο φακό της σειράς που 

αξιοποιεί την τεχνολογία Smooth Motion Optics (SMO), 

για την αποφυγή του φαινομένου focus breathing και 

τις μετατόπισης του σημείου εστίασης κατά τη διάρκεια 

του ζουμ. Υποστηρίζει αισθητήρες υψηλής ανάλυσης 

για video 4K, παρέχει power zoom και stabilizer με 

αθόρυβη λειτουργία (SteadyShot). Διαθέτει τρία 

ξεχωριστά δαχτυλίδια για τον έλεγχο της εστίασης, 

του zoom και του διαφράγματος. Το σώμα του είναι 

ανθεκτικό σε σκόνη και υγρασία. Zυγίζει 1105gr.

www.photo.gr
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Elinchrom
Προνομιακές τιμές για τις 
σχολές φωτογραφίας

Η Elinchrom, απευθυνόμενη 

στις σχολές φωτογραφίας 

και desing (Α.Ε.Ι.,Τ.Ε.Ι., Ι.Ι.Ε.Κ., 

σεμινάρια)  που θέλουν να 

ανανεώσουν τον εξοπλισμό 

τους, προσφέρει έκπτωση 25% 

σε όλα τα προϊόντα της. Για 

περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τη προσφορά 

μπορείτε να επικοινωνήσετε 

με τον επίσημο αντιπρόσωπο, 

ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε.

Elinch
Προνομιακές τιμές για τις 

λέ ί

hromm

Sony FDR-X3000
Mε stabilizer στο video 4K

Κύρια αναβάθμιση της νέας high-end actioncam της Sony είναι η 

οπτική σταθεροποίηση Balanced Optical SteadyShot που λειτουργεί 

ακόμα και σε video 4K (μέχρι πρότινος ήταν προνόμιο μόνο της 

Olympus TG-Tracker στη κατηγορία). Είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα 

8.2MP BSI Exmor R CMOS (δίχως pixel binning), οπτικά Zeiss, zoom 

3x, στερεοφωνικό μικρόφωνο και GPS. Mε πρόσθετη αδιάβροχη θήκη 

στεγανοποιείται σε βάθη κατάδυσης ως 60m. Επιπλέον, εγγράφει video 

ανάλυσης Full HD σε 120p (slow motion). Έχει μικρότερο μέγεθος από τον 

προκάτοχο της, ενώ το user interface έχει δεχτεί σημαντικές βελτιώσεις. 

Tαυτόχρονα, θα κυκλοφορήσει η FDR-AS300 με ίδια χαρακτηριστικά 

αλλά θα γράφει video Full HD, αντί για 4Κ. Και οι δύο ελέγχονται μέσω 

του Live-View Remote AS300R (πωλείται ξεχωριστά), που μπορεί 

να προσαρτηθεί σε διάφορα αξεσουάρ όπως τα: Finger Grip (AKA-

FGP1), Shooting Grip (VCT-STG1), Handlebar Mount (VCT-HM2) κ.α. 

Εναλλακτικά, ο χειρισμός επιτυγχάνεται με το app PlayMemories Mobile, 

για πλατφόρμες Αndroid και iOS. 
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Κολυμπώντας στη 
Βούλα
Ένα οικογενειακό λεύκωμα 
φέρνει στιγμές νοσταλγίας

Η Ασπασία Κασιμάτη –- Δαμιανού 

αφηγείται στιγμές ξεγνοιασιάς 

από τα καλοκαίρια της περιόδου 

1932 – 1968. Από τις λήψεις με βαρύ 

φωτογραφικό εξοπλισμό την δεκαετία 

του 1920 μέχρι την ταχεία εξέλιξη του 

μεσαίου φορμά 20 χρόνια μετά τον 

πόλεμο, ο αναγνώστης ταξιδεύει στις 

απλές καλοκαιρινές συνήθειες μιας μέσης 

αστικής ελληνοϊταλικής οικογένειας. 

Φωτογράφος, ερευνητής και παράλληλα 

μέλος της οικογένειας του λευκώματος, 

ο Μανόλης Κασιμάτης επιμελείται με 

ευαισθησία το λεύκωμα μιας άλλης 

εποχής.

Εκδόσεις: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ

Κείμενα: Ασπασία Κασιμάτη – Δαμιανού

Έρευνα/ Επιστημονική επιμέλεια: 

Μανόλης Κασιμάτης

ISBN: 978-960-99732-6-7

manokasi@yahoo.gr, www.

eteriafotografizontas.blogspot.gr 

Inner Space
Ξεκινά η ετήσια έκθεση των σπουδαστών της σχολής «Όραμα»

Στην καθιερωμένη ετήσια έκθεση της Σχολής «Όραμα», οι σπουδαστές του Βασικού 

Προγράμματος Φωτογραφίας προσεγγίζουν την έννοια του χώρου καταφέρνοντας 

μέσα από το φωτογραφικό φακό να δώσουν ένα διαφορετικό ορισμό. Ο χώρος που συχνά 

σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο τόπο, αποκτά άλλη υπόσταση περιλαμβάνοντας αυτη 

τη φορά το συναίσθημα, τη μνήμη και τον άνθρωπο. Με άξονα τις διαφορετικές οπτικές 

οι δημιουργοί μοιράζονται με το θεατή προσωπικές ιστορίες, αναμνήσεις, ένστικτα και 

επιθυμίες σε μια πολύπλευρη έκθεση που περιλαμβάνει φωτογραφίες, πολυμέσα, βίντεο, 

ζωγραφική καθώς και επιλεγμένες δουλειές από συμμετέχοντες στα διάφορα workshop 

που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η έκθεση παρουσιάζει τη δουλειά 

των σπουδαστών του 1ου και 2ου κύκλου του Βασικού Προγράμματος Φωτογραφίας της 

Σχολής Όραμα, ολοκληρώνοντας έτσι το πρόγραμμα των φετινών μαθημάτων. Η σχολή 

φωτογραφίας Όραμα παρουσιάζει κάθε χρόνο ένα πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων και 

εργαστηρίων, με τη συμμετοχή καταξιωμένων φωτογράφων και επαγγελματιών του χώρου.

Εγκαίνια: Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 1 Οκτωβρίου

Διεύθυνση: Thission Lofts, Πειραιώς 123, Αθήνα

Επιμέλεια έκθεσης: Μάρω Κουρή, Μυρτώ Παπαδοπούλου, Γιάννης Ριζομάρκος

Πληροφορίες: Όραμα Φωτογραφικές Σπουδές, Τηλ. 2107701709, www.oramastudies.gr 

Έντευξις - Φωτογραφικός 
Αύγουστος 2016
Ταξιδεύει στην Κέρκυρα

Έχοντας παρουσιαστεί στα πλαίσια του 

Διεθνούς Φεστιβάλ Photometria, η έκθεση 

«Έντευξις - Φωτογραφικός Αύγουστος 2016» 

ταξιδεύει στην Κέρκυρα για να φιλοξενηθεί σε 

δύο εκθεσιακούς χώρους. Οι επισκέπτες της 

έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 

τη δουλειά των φωτογραφικών ομάδων 

«Art8», «ΦΟΑ» και «ΚαΔρώ», της Λέσχης 

Δημιουργικής Φωτογραφίας «ΦΩΤΟΡΑΣΗ», 

του Φωτογραφικού Συλλόγου Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, της Ελληνικής Φωτογραφικής 

Εταιρίας Πρέβεζας και της Φωτογραφικής Λέσχης 

Κέρκυρας «ΦΩΤΟΛΕΚΕ».

Διάρκεια έκθεσης: έως 15 Σεπτεμβρίου

Διεύθυνση: Αίθουσα Τέχνης – Art Café, Κέρκυρα ,Ιόνιος Βουλή, Κέρκυρα

Συνδιοργάνωση: Photometria Photo Festival, Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας

Πληροφορίες: Photometria Photo Festival, info@photometria.gr, http://www.photometria.gr

Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας, Τηλ. 2661048690, 

pinakcrf1@gmail.com, http://www.artcorfu.com 
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτά, οκτώ ή και των εννιά εκδόσεων:

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. 

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr

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".

Η ή δ λ βά έξ δ λή

1 ΤΕΥΧΟΣ

6,9€ 17€ 22€ 27,5€ 30€ 35€12€ 40€

2 ΤΕΥΧH 4 ΤΕΥΧH3 ΤΕΥΧH 5 ΤΕΥΧH 7 ΤΕΥΧH6 ΤΕΥΧH 8 ΤΕΥΧH

45€ 50€

9 ΤΕΥΧH 10 ΤΕΥΧH

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

Νο 11:
«Φωτογραφία 

Φύσης»
Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 6 Οκτωβρίου 

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

http://www.photo.gr/monothematika/
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Κέντρο Δημιουργικής 
Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ
Υποτροφία για το Βασικό Σεμινάριο 
Φωτογραφίας  

Λίγο πριν ξεκινήσει ο νέος κύκλος 

σεμιναρίων, το Κέντρο Δημιουργικής 

Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ προκηρύσσει 

μια υποτροφία με σκοπό τη δωρεάν 

παρακολούθηση ενός από τα καθιερωμένα 

σεμινάρια φωτογραφίας. Με διάρκεια επτά 

μηνών το Βασικό Σεμινάριο Φωτογραφίας 

απευθύνεται σε όλους όσους θα ήθελαν να 

έρθουν σε επαφή τόσο με το τεχνικό όσο και 

με το καλλιτεχνικό κομμάτι της φωτογραφίας 

μέσα από προβολές, διαλέξεις και διαδρατικές 

ενότητες. Οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου 

Δημιουργικής Φωτογραφίας ένα portfolio 10- 

15 έγχρωμων ή ασπρόμαυρων φωτογραφιών, 

τα στοιχεία επικοινωνίας τους καθώς και κείμενο 

120 λέξεων στο οποίο να περιγράφουν τι τους 

ελκύει στη φωτογραφία και γιατί επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο σεμινάριο. 

Υποβολή: έως 20 

Σεπτεμβρίου

Πληροφορίες: Κέντρο 

Δημιουργικής Φωτογραφίας 

ΕΝΝΕΑ, Τηλ. 2103304060, 

info@clubennea.gr, www.

clubennea.gr 

ifocus - Διαδρομές
Τέσσερις υποτροφίες για φοίτηση σε 
σχολή φωτογραφίας

Το διαδικτυακό περιοδικό iFocus σε 

συνεργασία με τη φωτογραφική 

ομάδα «Διαδρομές» διοργανώνουν ένα 

νέο διαγωνισμό φωτογραφίας. Δίνοντας 

την ευκαιρία σε όσους πάρουν μέρος να 

διεκδικήσουν τέσσερις υποτροφίες για φοίτηση 

σε σχολή φωτογραφίας, δύο ολόκληρες 

και δύο με έκπτωση 50%, ο διαγωνισμός 

φωτογραφίας απευθύνεται τόσο σε αρχάριους 

όσο και σε προχωρημένους. Με ελεύθερο 

θέμα οι συμμετέχοντες καλούνται να στείλουν 

4 φωτογραφίες και τα προσωπικά τους 

στοιχεία στο info@ifocus.gr με θέμα του 

e-mail «Διαγωνισμός Φωτογραφίας». Μαζί 

με τους τέσσερις νικητές των υποτροφιών θα 

διακριθούν 10 ακόμη φωτογράφοι τα έργα των 

οποίων θα παρουσιαστούν μέσα από τη στήλη 

“Trust me i am a photographer” του iFocus.gr. 

Travelling
Θεματική έκθεση φωτογραφίας στη Blank Wall Gallery

Για κάποιους αφορμή να γνωρίσουν νέα μέρη και για άλλους μεταφορά μέσω 

της εικόνας, το ταξίδι ήταν ανέκαθεν κάτι το ιδιαιτέρως γοητευτικό για τους 

περισσότερους. Με τη ταξιδιωτική φωτογραφία να δίνει τη δική της οπτική σε ένα τοπίο 

μεταμορφώνοντας το σε μια νέα εκδοχή, η έκθεση παρουσιάζει τα έργα φωτογράφων 

απ' όλο τον κόσμο, υπό την επιμέλεια του Μάρκου Δολόπικου.

Διάρκεια έκθεσης: 10 – 23 Σεπτεμβρίου

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Υακίνθου 12, Κυψέλη, Αθήνα

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 2114052138, info@blankwallgallery.com, www.

blankwallgallery.com 

Υποβολή: έως 11 Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 16 Σεπτεμβρίου 2016

Πληροφορίες: Διαδικτυακό περιοδικό iFocus, http://www.ifocus.gr

Φωτογραφική ομάδα «Διαδρομές», http://www.diadromeseminars.gr 
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Και τα τρία βιβλία!

�������	 
� ������ ��� ����� ��� 
* 25 ���� 
��� 
� �� ����� ���������!!!

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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Athens Photo 
Marathon
Ξεκίνησαν οι εγγραφές

Με φετινό σύνθημα «We are all 

photographers», επιστρέφει ο 

καθιερωμένος φωτογραφικός μαραθώνιος. 

Με κοινή γλώσσα τη φωτογραφία, οι 

συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 

να προσεγίσουν μέσα από τη δική τους 

οπτική τέσσερα φωτογραφικά θέματα με 

επίκεντρο την πόλη. Μετά τη λήξη του 

Φωτομαραθώνιου μια κριτική επιτροπή 

καθώς και το ίδιο τοκοινό θα επιλέξει τις 

καλύτερες συμμετοχές, απονέμοντας 8 

βραβεία και 12 επαίνους συνολικής αξίας 

8.000 ευρώ. Ξεφεύγοντας από τα όρια ενός 

συμβατικού διαγωνισμού το Athens Photo 

Festival, μετεξέλιξη του μέχρι πρότινος 

Athens Photo Inspiration, καλεί όλους 

όσους θα ήθελαν να δηλώσουν συμμετοχή. 

Το Athens Photo Marathon διοργανώνει 

το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας στο 

πλαίσιο του Athens Photo Festival. Η φετινή 

διοργάνωση πραγματοποιείται με δωρεά 

του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και με την 

υποστήριξη της Nikon.

Ημέρα διεξαγωγής: Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου

Διάρκεια: 11.00 – 18.00

Σημείο εκκίνησης: Μουσείο Μπενάκη, 

Κτήριο Οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138 και 

Ανδρονίκου, Αθήνα

Πληροφορίες: Athens Photo Marathon, 

http://photomarathon.gr/ 

ΑΘΗΝΑ ΘΕΑ
Έρχεται στο Μουσείο Μπενάκη

Σε μια απόπειρα παρατήρησης της Αθήνας, η Γιάννα Ανδρεάδη δείχνει μια άλλη 

ανέκδοτη και οικεία όψη της πόλης. Στο συμμετοχικό της έργο, η εικαστικός 

παρακολουθεί την πόλη μέσα από ένα παράθυρο, ξεκινώντας την καταγραφή από το 

facebook, τον Ιανουάριο του 2013. Με τη συμμετοχή 500 δημιουργών μεταξύ των 

οποίων και πολλών φωτογράφων, πλάθεται ένα μωσαϊκό, με κάθε προσωπική θέα 

να αναδεικνύει τον πλούτο και τον χαρακτήρα της Αθήνας. Μετά την παρουσίαση του 

έργου στο χώρο του Cité de l'Architecture et du Patrimoine στο Παρίσι, οι επισκέπτες 

της έκθεσης στο Μουσείο Μπενάκη θα έχουν την ευκαιρία να δουν μια επιλογή 100 

φωτογραφικών έργων αλλά και να παρακολουθήσουν την προβολή 400 φωτογραφιών. 

Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Με 

αφορμή την παρουσίαση της έκθεσης, θα κυκλοφορήσει και δίγλωσση έκδοση από τις 

εκδόσεις ΑΓΡΑ. Τα 200 φωτογραφικά έργα του βιβλίου θα συνοδεύουν ανέκδοτα κείμενα 

των Jean-Christophe Bailly, Aude Mathé, Γιάννη Τσιώμη και Ντένη Ζαχαρόπουλου.

Εγκαίνια: Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Ιανουαρίου

Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο Οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου, 

Αθήνα

Πληροφορίες: Μουσείο Μπενάκη, Τηλ. 2103453111, http://www.benaki.gr 

photo.gr

www.photo.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

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://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://twitter.com/photographosmag
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Με αφορμή την πανευρωπαϊκή βραδιά Ερευνητή 2016, 

το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» σε συνεργασία με 

τη φωτογραφική ομάδα Metapolis, διοργανώνει ένα νέο 

διαγωνισμό φωτογραφίας. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν 

πλέον μια καθημερινή εμπειρία για τους περισσότερους. Το 

θέμα του διαγωνισμού να συνδέεται με αυτή την εμπειρία και 

οι συμμετέχοντες καλούνται να αποτυπώσουν τη δική τους 

προσωπική οπτική, ανεβάζοντας μια φωτογραφία στην επίσημη 

σελίδα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθήνα». Το πρώτο βραβείο 

θα αναδείξει επιτροπή με τον Γιάννη Γιαννακόπουλο ιδρυτή του 

χώρου Metapolis, τον ερευνητή του ΕΚ Γεώργιο Παυλίδη και 

Διαγωνισμός φωτογραφίας
Τι σημαίνει η ψηφιακή τεχνολογία για εσένα;

το βραβευμένο φωτογράφο Αντώνη Ζκέρη. Το 2ο βραβείο θα επιλέξουν 

οι επισκέπτες της επίσημης σελίδας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Τα 

30 φωτογραφικά έργα που θα διακριθούν θα παρουσιαστούν τόσο στο 

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνα όσο και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για 

τη Βραδιά του Ερευνητή, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στο ΕΚΕΦΕ 

«Δημόκριτος».

Συμμετοχή: έως 16 Σεπτεμβρίου

Πληροφορίες - Συμμετοχή: Ερευνητικό Κέντρο «Αθήνα», http://www.

athenarc.gr/researchers.night, https://www.facebook.com/athenaRIC 

Metapolis, http://www.metapolis.gr 

The Challenge
Πρόσκληση για συμμετοχή σε νέο διαγωνισμό της HIPA

Τα βραβεία Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum 

International Photography Award (HIPA), συνεχίζοντας να στηρίζουν 

τους ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους, ανακοίνωσαν ένα νέο 

φωτογραφικό διαγωνισμό. Με κύρια θεματική φέτος «The Challenge», 

οι φωτογράφοι καλούνται να προσεγγίσουν την πρόκληση είτε μέσω 

του τρόπου και των δυσκολιών που αντιμετώπισαν για να κάνουν τη 

λήψη, είτε μέσω του θέματος της ίδιας της φωτογραφίας. Ωστόσο οι 

συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν τα φωτογραφικά τους έργα 

και σε άλλες τρεις κατηγορίες. Στη θεματική «Digital Manipulation», 

οι φωτογράφοι καλούνται να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους 

μετατρέποντας μια φωτογραφία σε μια ρεαλιστική κατασκευή ενώ 

στην κατηγορία «General» οι δημιουργοί μπορούν να υποβάλουν 

έργα χωρίς περιορισμούς στις επιμέρους κατηγορίες έγχρωμης και 

ασπρόμαυρης φωτογραφίας. μια φωτογραφία σε μια ρεαλιστική 

κατασκευή δημιουργικότητας. Όσον αφορά τη κατηγορία πορτφόλιο 

οι συμμετέχοντες καλούντια να στείλουν από 5 έως 10 φωτογραφίες 

της ίδια θεματικής δημιουργώντας έτσι μια φωτογραφική αφήγηση. 

Έχοντας ξεκινήσει το 2011 πρόκειται 

για την 6η διοργάνωση του κορυφαίου 

διαγωνισμού με το κορυφαίο βραβείο να 

είναι $423.000.

Υποβολή: έως 31 Οκτωβρίου

Πληροφορίες – Συμμετοχή: 

HIPA, http://www.hipa.ae 

Unique
Έκθεση της φωτογραφικής ομάδας «Διαδρομές»

Με επίκεντρο την ατομικότητα οι φωτογράφοι 

προσεγγίζουν και αναδεικνύουν τις δικές τους 

προσωπικές θεματικές. Οι κοινωνικές και πολιτιστικές 

συγκλίσεις και αποκλίσεις, οι σκέψεις και τα συναισθήματα 

και ο ίδιος ο εαυτός του κάθε φωτογράφου προσεγγίζονται 

στην έκθεση με στόχο την ανθρωποκεντρική φωτογραφία. 

Στην έκθεση συμμετέχουν οι φωτογράφοι Παναγιώτης 

Αρμένης, Γιώργος Ασημακόπουλος, Δημήτρης Γαλάνης, 

Σοφία Δασύρα, Κώστας Δελχάς, Τάσος Κουτσιαύτης, Δώρα 

Λαβαζού, Γιώργος Τσακανίκας και Τόλης Χατζηγνατίου. Η 

έκθεση πραγματοποιείται με αφορμή την έναρξη του νέου 

κύκλου μαθημάτων. Στις 23 Σεπτεμβρίου, στο κλείσιμο της 

έκθεσης, θα οργανωθεί το Openday των σεμιναρίων για 

το νέο έτος, με παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος 

μαθημάτων και δράσεων. Την έκθεση επιμελήθηκε ο Γιώργος 

Ασημακόπουλος. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 23 Σεπτεμβρίου

Διεύθυνση: Βοοart, Σαρρή 21, Αθήνα

Πληροφορίες: Φωτογραφική ομάδα «Διαδρομές», http://

www.diadromeseminars.gr, https://www.facebook.com/

diadromeseminars.gr 

«Unique» έκθεση φωτογραφίας, https://www.facebook.com/

events/268250286863573/ 
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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