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LIVE ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Καταρτίζεται πλούσιο πρόγραμμα! Θα ανακοινωθεί σύντομα από το photovision.gr

HITECH
EXPO

®
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www.photovision.gr
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(Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)

Στον μοντέρνο, λειτουργικό, κεντρικό και αναγνωρίσιμο χώρο του TAE KWON DO θα πραγματοποιηθεί η Photovision 2017

Δωδέκατη Photovision: Από 11 έως 13 Μαρτίου 2017 
Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση της έκθεσης!

Νάμαστε λοιπόν σήμερα έτοιμοι να 

ανακοινώσουμε τον ακριβή χρόνο και 

χώρο πραγματοποίησης της δωδέκατης 

διοργάνωσης της Photovision. 

Της Μεγάλης Έκθεσης του κλάδου 

imaging της χώρας μας που 

πραγματοποιείται ανελλιπώς ανά 

διετία από το 1995. Γνωστό -και φιλικό- 

αρχιτεκτονικό γραφείο της Αθήνας, 

μόλις oλοκλήρωσε την χάραξη και 

σχεδίαση της έκθεσης στο νέο χώρο 

του TAE KWON DO (χωροθέτηση 

περιπτέρων, κοινόχρηστων χώρων και 

διαδρόμων, ειδικών θέσεων για εκθέσεις 

φωτογραφίας κλπ.). Τα σχέδια λοιπόν με 

τα προς ενοικίαση περίπτερα είναι στη 

διάθεση των ενδιαφερόμενων εκθετών. 

Σπεύσατε!

First come, first served

Προφανώς η παρότρυνση αυτή αφορά τους υποψήφιους εκθέτες και όχι τους επισκέπτες 

της έκθεσης. Και αυτό γιατί στόχος της διοργάνωσης είναι να ολοκληρωθεί το ταχύτερο 

δυνατόν η διάθεση των περιπτέρων για να υπάρχει επαρκής χρόνος για την οργάνωση της 

παρουσίας των εκθετών ούτως ώστε κατά το τελευταίο δίμηνο πριν το άνοιγμα της έκθεσης 

όλοι μαζί -διοργάνωση και εκθέτες- να επικεντρώσουμε τις δυνάμεις μας στην ενημέρωση 

των υποψηφίων επισκεπτών. Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι ο συνδυασμός προσωπικών 

προσκλήσεων και δυναμικής διαφημιστικής προβολής θα έχει ως αποτέλεσμα 

η προσέλευση στην έκθεση να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ!

Δύο εκθέσεις μαζί

Σοβαρή καινοτομία της νέας διοργάνωσης αποτελεί η φιλοξενία στον ίδιο χώρο αλλά 

σε διακριτό τομέα, επιχειρήσεων από τον ευρύτερο κλάδο της υψηλής τεχνολογίας 

που συνδέονται με τον κλάδο του imaging λόγω της ενσωμάτωσης στα προϊόντα τους 

αντίστοιχων υποσυστημάτων εικόνας. Εκτός από το mobile imaging, θυμίζουμε ότι κάμερες 

χρησιμοποιούνται ήδη στο σπίτι του παρόντος και το μέλλοντος σε προηγμένες «λευκές 

συσκευές», συστήματα ασφαλείας, κλιματισμού, φωτισμού κλπ. ενώ το «internet of 

everything» αποτελεί πλέον ρεαλιστική προοπτική. Όλα αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα 

θα έχουν το δικό τους χώρο: Την HiTechExpo.

Η ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ IMAGING • No 347 / 31-10-2016

Editorial
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ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Editorial

Νέος χώρος

Όπως το είπαμε και στην αρχή η Photovision 

2017 διοργανώνεται σ’ έναν μεγάλο, 

κεντρικό και αναγνωρίσιμο χώρο με πολλά 

πλεονεκτήματα:

1. Εύκολη πρόσβαση. Το TAEKWON DO είναι 

σε κεντρικό σημείο στον πολεοδομικό ιστό της 

Αθήνας και εξυπηρετείται από πλειάδα μέσων 

συγκοινωνίας με αποτέλεσμα η προσέλευση 

των επισκεπτών να είναι πανεύκολη και άνετη. 

2. Parking. Ένας τεράστιος χώρος μπροστά και 

περιμετρικά του εκθεσιακού χώρου που μπορεί 

να φιλοξενήσει χιλιάδες αυτοκίνητα, θα είναι 

στη διάθεση των επισκεπτών. Ειδικευμένοι 

παρκαδόροι θα κατευθύνουν τα αυτοκίνητα 

στο χώρο, φυσικά χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση. 

3. Αίθουσες σεμιναρίων και εκδηλώσεων

Ο εκθεσιακός χώρος διαθέτει πολλές 

αίθουσες για τη διεξαγωγή σεμιναρίων και 

εκδηλώσεων, με τη αναγκαία επίπλωση αλλά 

προπάντων με πλήρη ηχητική μόνωση από 

τον εκθεσιακό χώρο. Προγραμματίζονται 

να διεξαχθούν επαγγελματικά σεμινάρια, 

B2B & B2C συναντήσεις. Το πρόγραμμα των 

σεμιναρίων βρίσκεται υπό κατάρτιση. Επίσης 

αίθουσες θα διατίθενται στους εκθέτες με σειρά 

προτεραιότητας αμέσως με την υπογραφή του 

συμφωνητικού συμμετοχής στην έκθεση.

Μέγας χορηγός επικοινωνίας

ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

Όπως όλα τα τελευταία χρόνια έτσι και αυτή τη 

φορά η έγκυρη, σοβαρή και με την μεγαλύτερη 

κυκλοφορία εφημερίδα της χώρας μας, 

η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ θα είναι ο Μέγας χορηγός 

επικοινωνίας της PHOTOVISION και της 

HITECHEXPO. Θυμίζουμε ότι ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 

κυκλοφορούσε μία φορά τον μήνα επί δέκα 

χρόνια (2003-2013) μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

του Σαββάτου έχοντας χτίσει σχέσεις 

εμπιστοσύνης και σεβασμού με έναν πολύ 

μεγάλο αριθμό Αναγνωστών της εφημερίδας, 

που έκτοτε παραμένουν φανατικοί και πιστοί 

στο περιοδικό.

Όμως δεν θα τα πούμε όλα σήμερα! 

Ο κύβος ερρίφθη! 

Όλο το επιτελείο του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ εργάζεται 

ήδη πυρετωδώς για να ετοιμάσει το μεγάλο, 

διετές ραντεβού του κλάδου imaging της 

χώρας μας, με σοβαρότητα και συνέπεια όπως 

έπραξε αδιάλειπτα τα τελευταία εικοσιπέντε 

χρόνια. Ραντεβού στη PHOTOVISION!

(Συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Mε ειδικό αφιέρωμα στη φωτογραφία γάμου, μουσικά happeninigs και πολλά 
άλλα στοχευμένα events δόθηκε πανηγυρικός τόνος στη PHOTOVISION 2013. Και 
στη φετινή διοργάνωση ετοιμάζουμε εκθέσεις, εκδηλώσεις και εκπλήξεις που θα 
συζητηθούν!!!  

Η έκθεση εκτός από όλα τα άλλα είναι ο γνωστός τόπος συνάντησης φίλων και 
συναδέλφων για σχεδόν εικοσιπέντε χρόνια! 

Η Photovision είναι η έκθεση που γνωρίζουν οι φωτογράφοι και τιμούν με τη  
παρουσία τους, προσερχόμενοι από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο κλπ.
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Mόλις κυκλοφόρησε!

NEO!
 Φθινοπωρινό τεύχος

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-245
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Εσύ θα τολμούσες τέτοια πόζα;
Η φωτογραφία έχει ρίσκο...

Χαλαρά!

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

Eκδότης: Τάκης Τζίμας, ∆ιευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

Αρχισυντάκτις: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ∆ιαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη 

www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò 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.

Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο 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 η Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

https://www.youtube.com/watch?v=ncCVDLVk4XI
www.photo.gr
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I AM THE NEW NIKON D5. Βλέπω περισσότερα από όσα μπορεί να 
δει το γυμνό μάτι. Ποτέ δεν χάνω το θέμα σου με το σύστημα AF νέας γενιάς 153 
σημείων. Οι αισθητήρες εικόνας 20 MP και μέτρησης 180K pixel αναγνωρίζουν 
με ακρίβεια το θέμα σου και εξασφαλίζουν λήψεις με απόλυτη λεπτομέρεια. 
Φωτογραφίζω με ταχύτητα έως και 14 fps και παρέχω τη δυνατότητα εγγραφής 
video ποιότητας 4K/UHD. Με την απίστευτη ευαισθησία ISO 102.400 μπορείς να 
φωτογραφίζεις ακόμα και κάτω από πολύ απαιτητικές συνθήκες φωτισμού. 
I AM VISION OUTPERFORMED nikon.gr

I AM VISION OUTPERFORMED

Nikon_D5.indd   1 23/2/2016   3:51:18 μμ

http://www.nikon.gr/el_GR/?
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Περισκόπιο

Προσωπικοί υπολογιστές και φωτογραφικές μηχανές
Βίοι παράλληλοι;

Οι πωλήσεις προσωπικών 

υπολογιστών εξακολουθούν την 

πτωτική τάση των προηγούμενων 

χρόνων όπως δείχνουν οι μετρήσεις 

διάφορων εταιριών market research. 

Για παράδειγμα η έγκυρη IDC για το 

πρώτο τρίμηνο του 2016 ανεκοίνωσε 

απώλειες της τάξης του 11.5% με 60.6 

εκ. μονάδες. 

Μικρότερες απώλειες 

παρατηρήθηκαν στην εσωτερική 

αγορά των ΗΠΑ κατά ποσοστό 

5,8% δείχνοντας ότι η οικονομία 

των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιο 

τεχνολογικά προσανατολισμένη και δεν 

πτοείται τόσο πολύ η καταναλωτική ροπή 

σε σχέση με την Ευρώπη αλλά και τις 

αναδυόμενες αγορές της Ασίας καθώς και 

την υπερκορεσμένη αγορά της Ιαπωνίας. 

Οι αναλυτές αποδίδουν την τάση και 

στην κάτω του αναμενομένου αποδοχή 

των Windows 10 - παρά την τεράστια 

καμπάινια και την φιλική πειθώ της 

Microsoft προς την εγκατεστημένη βάση 

χρηστών του λειτουργικού Windows 

σε όλες τις εκδόσεις του. Παρόλα 

αυτά η IDC εμφανίζεται συγκρατημένα 

“απαισιόδοξη” υπό την έννοια ότι 

τοποθετεί την ετήσια απώλεια για το 

σύνολο του 2016 σε μονοψήφιο ποσοστό 

της τάξης του -7,3% κυρίως χάρη στη 

συνεισφορά της νέας γενιάς ταμπλετών 

Surface Pro που έχουν ισχύ ανάλογη ενός 

κανονικού desktop υπολογιστή. 

H εικόνα γίνεται πιο ανησυχητική όταν 

πληροφορούμαστε για την πορεία στις πωλήσεις ακόμη και των προϊόντων της Αpple που 

μέχρι τώρα αντιστέκονταν στη φθορά. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 οι πωλήσεις διεθνώς 

για όλο τον τομέα των προσωπικών υπολογιστών υπέστησαν απώλειες της τάξης του 4.5% 

σε σχέση με το αντίστοιχο του 2015 αλλά η Apple και η Lenovo το αισθάνθηκαν χειρότερα. 

Η Apple είδε το μερίδιό της να υποχωρεί από το 7.2% του συνόλου των PC στο Q2 2015 σε 

7.1% του (ήδη συνολικά συρρικνωμένου) Q2 2016, που σε απόλυτους αριθμούς αναλογεί 

σε ετήσια πτώση 8,3% και όλα αυτά για μια εταιρία που διατηρεί τη μεγαλύτερη ακτινοβολία 

και τεχνολογική απήχηση. Αλλά και η Gartner Research δίνει παρόμοια νούμερα, που 

υποδηλώνουν ότι η πτώση στις πωλήσεις της Αpple σε ετήσια βάση φέτος είναι 7.1% όταν το 

μεσοσταθμικό ποσοστό είναι 4,9%.

Τι προοιωνίζουν όλα αυτά; Σημαντικές αλλαγές στην πολιτική τιμολόγησης των προσωπικών 

υπολογιστών όπως υποστηρίζει ο αρθρογράφος του ΤheVerge, Vlad Savov. Η μείωση των 

πωλήσεων σε τεμάχια και αξία, ροκανίζει τα κέρδη των εταιριών, οι οποίες πλέον αναζητούν 

άλλες διεξόδους για κερδοφορία. Αφού τα κομμάτια πέφτουν για να διατηρηθούν τα κέρδη 

αυξάνεται η τιμή μονάδας. Και πως γίνεται αυτό; Καταβάλλεται συνειδητή προσπάθεια να 

προωθηθεί το concept του premium PC, νσ πεισθεί δηλ. Ο καταναλωτής ότι αγοράζει ένα 

upmarket, ξεχωριστό προϊόν, με πολλές δυνατότητες, κύρος και image, συνιστώσες που 

δικαιολογούν την ακριβή τιμή. Η αρχή έγινε με τα Ultrabooks και τα αντίστοιχα MacBook Air, 

λεπτά και κομψά laptop με αρκετή ισχύ και το κυριότερο εμφάνιση και γόητρο. 

Ο καταναλωτής που θέλει να ξεχωρίσει, πρέπει να πληρώσει. Έτσι η Αpple λανσάρισε προ 

ημερών τα νέα MacBook Pro με τις πολλές εισόδους USB 3.0C και το TouchΒar, την ενεργή 

λωρίδα στο πάνω μέρος του πληκτρολογίου που προσθέτει ένα σωρό επαφικές λειτουργίες 

εφόσον υποστηρίζονται από τα επιμέρους προγράμματα που είναι ενεργά εκείνη τη στιγμή (για 

παράδειγμα συμβατή με TouchBar είναι η νέα έκδοση του Photoshop CC). 

Οι μαζικής παραγωγής κατασκευαστές είναι ταγμένοι στο volume market, δηλ. τη μαζική 

παραγωγή. Όμως εταιρίες όπως η Αpple (με iMac και MacBook Air) και η Μicrosoft (με 

τελευταίες υλοποιήσεις το Surface Studio και το ανανεωμένο Surface Pro) στηρίζονται τόσο 

στο styling όσο και την στενή ενοποίηση μεταξύ λειτουργικού και hardware αφού ταυτίζονται 

ως δημιουργοί και των δύο μερών. Αν παρατηρήσουμε τη σταδιακή αύξηση των τιμών σε 

αυτό το niche market και την αποστασιοποίηση των δύο πιο κερδοφόρων εταιριών του 

κόσμου των υπολογιστών από τη μαζική αγορά, θα πρέπει να περιμένουμε ένα πιο hitech 

αλλά πολύ ακριβότερο -και μάλιστα φορητό- ψηφιακό μέλλον στα PC. 

Mήπως διαπιστώσατε κάποια ομοιότητα με τον κόσμο των φωτογραφικών; Την πτώση 

της αγοράς σε αξία, την μείωση των τεμαχίων, την εξαφάνιση του low end (compact), την 

μετατόπιση του ενδιαφέροντος σε πιο ακριβά μοντέλα, τους πανάκριβους νέους φακούς; 

Κάθε ομοιότητα δεν είναι καθόλου συμπτωματική...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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http://www.canon.gr/epicimages/
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Low key

World Press Photo
Νέος διαγωνισμός φωτογραφίας χωρίς κανόνες!

Στις 26 Οκτωβρίου ο Οργανισμός 

World Press Photo εξέδωσε 

μακροσκελή ανακοίνωση για τις 

δραστηριότητες που προγραμματίζει 

το 2017 προκειμένου να ενισχύσει 

την προβολή των καλύτερων 

έργων του φωτορεπορτάζ διεθνώς. 

Μία όμως από τις δράσεις που 

ανακοίνωσε αντιμετωπίστηκε αμέσως 

με καχυποψία και αρκετοί άνθρωποι 

που εργάζονται στον χώρο του 

φωτορεπορτάζ έχουν ήδη εκφράσει 

δημοσίως τη δυσαρέσκια τους. 

Αναφερόμαστε στο νέο 

φωτογραφικό διαγωνισμό 

που ήρθε να προστεθεί δίπλα στον 

ιστορικό θεσμό των World Press Photo 

Awards και αφορά τη «δημιουργική 

φωτογραφία  ντοκιμαντέρ». 

Ο συνδυασμός των λέξεων δημιουργική  

και ντοκιμαντέρ είναι αυτός που 

εξόργισε αρκετούς. Ο τίτλος του 

διαγωνισμού, όπως αναφέρει η 

ανακοίνωση, είναι προσωρινός αλλά 

υποδηλώνει σαφώς την κατεύθυνση. 

Ο νέος διαγωνισμός θα υποδέχεται 

συμμετοχές, οι οποίες δεν θα υπόκεινται 

στους αυστηρούς κανόνες που έχουν 

θεσπιστεί για τον παραδοσιακό 

διαγωνισμό του Οργανισμού. 

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αφορούν 

πραγματικά γεγονότα ή πρόσωπα αλλά 

θα μπορούν να έχουν προκύψει με 

διάφορους τρόπους αφηγηματικούς 

(π.χ. σκηνοθετημένες φωτογραφίες)  ή 

τεχνικούς (επεξεργασία στο Photoshop, 

συρραφή εικόνων). Στην ανακοίνωση 

αναφέρεται ότι δεν θα υπάρχουν 

κανόνες για την παραγωγή, παρουσίαση 

ή επεξεργασία των εικόνων, δεν θα 

υπάρχουν κατηγορίες όπως στους παραδοσιακούς διαγωνισμούς ώστε να μπορούν οι 

κριτές να βραβεύουν διαφορετικές δουλειές λαμβάνοντας υπόψη πλήθος κριτηρίων  και οι 

φωτογράφοι θα συμμετέχουν με μία ή πολλές φωτογραφίες. Οι κριτές θα δίνουν βραβεία 

που θα αναγνωρίζουν το έργο των φωτογράφων στο κοινωνικό ντοκουμέντο, το προσωπικό 

ντοκουμέντο, το εναλλακτικό imaging (ότι και αν εννοεί το World Press Photo με αυτό), την 

πρωτότυπη παρουσίαση κ.α.

 Eδώ επικεντρώθηκε η κριτική του νέου διαγωνισμού: Πως μπορεί να θεωρηθεί ντοκουμέντο 

μια φωτογραφία που έχει προκύψει μέσω της «δημιουργικής προσέγγισης» τόσο κατά τη 

σύλληψη όσο και κατά την παρουσίασή της. Για την ιστορία, θυμίζουμε ότι πέρυσι το World 

Press Photo ακύρωσε το 20% των συμμετοχών γιατί είχαν παραβεί τους κανόνες για την 

επεξεργασία των εικόνων ενώ αναγκάστηκε να αποσύρει και το πρώτο βραβείο του Giovanni 

Troilo καθώς ύστερα από αρκετές διαμαρτυρίες και έρευνα, προέκυψε ότι ο φωτογράφος δεν 

είχε τραβήξει όλες τις φωτογραφίες στην πόλη που αναφερόταν το ντοκουμέντο. 

Απόρροια των γεγονότων αυτών ήταν η σύνταξη ενός πολύ αυστηρού πλαισίου 

δεοντολογίας τόσο για τη διαδικασία της λήψης όσο και της επεξεργασίας των εικόνων 

που μετέχουν στον διαγωνισμό. Γι’αυτό και ο νέος διαγωνισμός από το World Press Photo 

εξέπληξε τους φωτογράφος. 

Ο εκτελεστικός διευθυντής του WPP, Lars Boering, μίλησε στο περιοδικό TIME σχετικά με την 

απόφαση, λέγοντας ότι υπήρχε ξεκάθαρη ανάγκη καθώς αυτό το είδος  οπτικής αφήγησης 

είναι παρόν στα media και στα φεστιβάλ φωτογραφίας αλλά μέχρι τώρα δεν είχε θέση 

στον διαγωνισμό. Φυσικά δεν αναφέρεται σε φωτογραφίες τις οποίες θα αποκαλούσαμε 

παραποιημένες ή χειραγωγημένες, όπως στην περίπτωση του περυσινού νικητή. Αλλά 

για παράδειγμα, οι εικόνες του Asghar Khamseh που κέρδισαν το L’Iris d’Or στα φετινά 

Sony World Photography Awards και είναι πορτραίτα θυμάτων που έχουν επιβιώσει από 

τις επιθέσεις με οξύ στο Ιράν, δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, γιατί 

πρόκειται για πορτραίτα όπου οι πρωταγωνιστές πόζαραν σε ένα αυτοσχέδιο στούντιο. Αυτές 

οι εικόνες δεν αποτελούν κοινωνικό ντοκουμέντο, όταν ρίχνουν φως σε μια πραγματικότητα 

που απαιτεί την προσοχή μας; Ίσως με τον νέο διαγωνισμό, ο Οργανισμός να μπορέσει 

να υπηρετήσει καλύτερα τον σκοπό του, που είναι να αναδεικνύει τη δουλειά των πιο 

αξιόλογων φωτοειδησεογράφων στον κόσμο. Συγχρόνως θα μπορέσει να εξασφαλίσει 

λιγότερες προβληματικές συμμετοχές στον παραδοσιακό διαγωνιστικό μέρος. Ειδικά αν 

τηρηθεί η αυστηρή διαδικασία ελέγχου για τις συμμετοχές στον νέο διαγωνισμό, τότε 

ίσως έχουμε στα χέρια μας μια νέα πλατφόρμα που δίνει βήμα σε ακόμα περισσότερους 

φωτορεπόρτερ, ενισχύοντας την πολυπόθητη πολυφωνία και την σφαιρική ενημέρωση. Ο 

νέος διαγωνισμός θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2017.   

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα η σύσταση ενός νέου προγράμματος με το όνομα 6x6 

Talent Program το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2017. Έξι φωτογράφοι θα επιλέγονται 

απο τις έξι ηπείρους και θα δημοσιεύονται στη έκδοση Witness του φεστιβάλ σε μια 

προσπάθεια διεύρυνσης των εικόνων που βρίσκουν διέξοδο προς τον τύπο. Η υποβολή 

συμμετοχών για τον παραδοσιακό διαγωνισμό και τον διαγωνισμό Digital Storytelling 

(γνωστός μέχρι τώρα ως Multimedia Contest) ξεκινά την 1η Δεκεμβρίου 2016.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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http://www.stamos.com.gr/
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Φωτορεπορτάζ

Fisheye
Λαμπερά εγκαίνια με με επίδειξη εξοπλισμού της Epson

O επίσημος μεταπωλητής της Epson, Fisheye LTD, εγκαινίασε τη Δευτέρα 24 

Οκτωβρίου με μεγάλη προσέλευση προσκεκλημένων, τα καινούρια γραφεία 

της εταιρίας που στεγάζονται  στη διεύθυνση Παύλου Μελά 11, στο Περιστέρι. 

Οι πόρτες ανοιξαν στις 16:00. Γρήγορα ο διάδρομος των γραφείων γέμισε με 

επισκέπτες, αλλά και φίλους. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να να δουν 

από κοντά το καινούργιο large format printer SureColor SC-P10000, αλλά και 

ευρεία γκάμα εκτυπωτών της Epson, όπως τους SureColor P6000, P600, P800, 

Workforce Pro WF-R5190, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

EPSON SURECOLOR P10000
Τις εντυπώσεις έκλεψε ο νέος εκτυπωτής large 
format P10000 πλάτους 110cm με το 9μέλανο 
σύστημα inkjet εκτύπωσης Archival Pigment. 
Xάρη στα νέα ηλεκτρονικά και τις κεφαλές 
τύπου PrecisionCore microTFP καταφέρνει 
να τυπώνει με διπλάσια ταχύτητα από τα 
προκάτοχα μοντέλα.

Epson SureColor P6000
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Φίλοι πελάτες & συνεργάτες τίμησαν με την παρουσία τους τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Fisheye

Ο Βασίλης Μπαλασόπουλος (αριστερά) από την Fisheye ενημερώνει 
φωτογράφους για το software των προϊόντων 

Φωτορεπορτάζ

O Γιάννης Γεωργιάδης από τη Fisheye μαζί με τον Δημήτρη Μπότσιο της Εpson 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΗΛΙΑΣ ΛΟΗΣ
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Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ. Ορμηνίου 9, 115 28, Αθηνα, 
τηλ.: 2107236847, fax: 2107249848, www.albapv.gr, 
e-mail: info@albapv.gr, f: Alexandrou PhotoandVideo

5310EU
Μέγιστη ισχύς 750 Ws
Χρόνος επαναφόρτισης 
λάμψης 0.2 sec
Βάρος: 4.1kg
Guide no: 104

5320EU
Μέγιστη ισχύς 1000 Ws
Χρόνος επαναφόρτισης 
λάμψης  0.2 sec
Βάρος: 4.3 kg
Guide No: 120

Σειρά αυτοκέφαλων φλας Bowens XMS Pro Studio: 

εξαιρετική ποιότητα και σχέση τιμής/απόδοσης
Η σειρά Bowens XMS, μοντέλα 500, 750 και 1000Ws, είναι το 
κορυφιαίο σύστημα ατυτοκέφαλων φλας που προορίζεται για 
φωτογράφους στούντιο. Όλες οι μονάδες XMS είναι πλήρως 
ψηφιακές, εξασφαλίζοντας απόλυτη ακρίβεια της ισχύος του 
φλας και της θερμοκρασίας χρώματος. Αυτό σημαίνει ότι 
απαιτείται λιγότερος χρόνος για την επεξεργασία των εικόνων 
και κερδίζετε χρόνο για να τον αφιερώσετε στη δημιουργία της 
τέλειας εικόνας.

Αυτοκέφαλο φλας Βοwens 
XMT Pro Traveler: 
Aσύγκριτη δημιουργική 
ελευθερία σε λήψεις on location
Το αυτοκέφαλο φλας μπαταρίας XMT500 
της Bowens είναι ένα ασυναγώνιστο 
σύστημα για επιτόπιες φωτογραφήσεις, 
σχεδιασμένο να παρέχει στο φωτογράφο 
απεριόριστες δημιουργικές δυνατότητες, 
οπουδήποτε και οποτεδήποτε. 

Pro Traveler
• Μέγιστη ισχύς (Watt/sec): 500 
• ∆ιαβάθμιση ισχύος: 9 stop 
• Ακρίβεια ρύθμισης ισχύος: 1/3 stop  
• Εύρος ισχύος (σε Ws/J): 2-500
• Εύρος ισχύος (σε κλάσμα): 1/256
• ∆ιάρκεια λάμψης: 1/10309 δευτ.
• Λειτουργίες φλας: TTL, κανονικό 
φλας, στροβοσκοπική 
• Στροβοσκοπική λειτουργία: Μέγιστο 
100 λάμψεις (ανά πυροδότηση) 
• TTL (FEC): ±3 στοπ
• Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας: 
4 ώρες (από άδεια σε πλήρως γεμάτη)

TTL (Nikon, Canon & Sony) και υψηλή ταχύτητα συγχρονισμού 1/8000

“H ταχύτητα, η ακρίβεια και η αξιοπιστία της σειράς επαγγελματικών 
φλας Generation X υπερέχει οποιουδήποτε άλλου 

συστήματος έχω ποτέ χρησιμοποιήσει”
©Steve Brown

5300EU
Μέγιστη ισχύς 500 Ws
Χρόνος επαναφόρτισης 
λάμψης   0.2 sec
Βάρος: 3.7kg
Guide No: 85

studiolocation

http://www.albapv.gr/
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Streetography App
Χαρτογράφηση του πλανήτη 
μέσω φωτογραφιών 

Μόλις ένα μήνα ύστερα από την 

εγκατάλειψη της δυνατότητας 

photo maps από το Instagram, ένα νέο 

app επαναφέρει στο προσκήνιο την 

εν λόγω λειτουργία και ταυτόχρονα 

σκοπεύει να την εξελίξει σημαντικά. 

Εκ πρώτης όψεως το user interface 

του Streetography μοιάζει αρκετά 

διαφορετικό από εκείνο που μας 

έχουν συνηθίσει παρόμοιες εφαρμογές 

geotagging, με μωσαϊκό εικόνων να 

έχει πάρει τη θέση των καρφιτσών που 

“συγκρατούν” συνήθως στοίβες από 

φωτογραφίες πάνω στον παγκόσμιο 

χάρτη. Προς το παρόν το αρχείο 

εικόνων του app τροφοδοτείται από την 

υπηρεσία 500px, αλλά οι διαχειριστές 

του ευελπιστούν ότι σταδιακά θα 

αναπτυχθεί μία νέα βάση δεδομένων 

από τους χρήστες. Όσο αφορά τους 

φωτογράφους, υπάρχει διπλό όφελος: 

μπορούν να παρουσιάσουν κατά 

κάποιο τρόπο τη δουλειά τους αλλά 

και να κάνουν location scouting από το 

σπίτι, προετοιμάζοντας την επερχόμενη 

φωτογράφηση τους. Ακόμα, το 

Streetography παρέχει αρκετές επιλογές 

φίλτρων για ευκολότερη αναζήτηση 

με βάση το φωτογράφο ( ηλικία, 

τόπος, ακόλουθος ή όχι), ημερομηνία 

λήψης, τα like κ.α. Επιπλέον, 

υπάρχει η αντίστοιχη δυνατότητα 

των σελιδοδεικτών (στους browser) 

για να είναι σε θέση ο χρήστης να 

“επισκέπτεται” ξανά τα αγαπημένα του 

μέρη. Αυτό που μένει να δούμε είναι 

αν το app θα γνωρίσει την αποδοχή 

του κοινού και κατά συνέπεια θα 

εμπλουτιστεί με φωτογραφικό υλικό. 

Είναι διαθέσιμο μόνο για iOS.

Google Pixel
Ναι μεν στην κορυφή των “φωτογραφικών” smartphones, αλλά...

Ο τεχνολογικός κολοσσός παρουσίασε το Pixel ως το smartphone με το 

καλύτερο υποσύστημα φωτ. μηχανής και το εργαστήριο της DxoMark 

σύντομα το επαλήθευσε. Παρόλα αυτά φαίνεται πως αρκετοί κάτοχοι Google 

Pixel, αναφέρουν στο Reddit και σε forum, πως σε ορισμένες λήψεις εμφανίζεται 

ενοχλητικό φαινόμενο θάμβωσης, άλλοτε σε σχήμα φωτοστέφανου και άλλοτε 

στις γωνίες του κάδρου. Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διάφορες 

άλλες προσπάθειες μέσω software δεν έλυσαν το πρόβλημα, το οποίο μάλιστα 

φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι περισσότερες συσκευές και όχι μία ορισμένη 

παρτίδα. Η απάντηση ήρθε από την Google, με τον Isaac Reynolds να επιβεβαιώνει 

το πρόβλημα και να υπόσχεται λύση μέσω αναβάθμισης λογισμικού (!). Η δήλωση 

αποκτά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή παρότι το θέμα αφορά το hardware της 

συσκευής, η Google δεν προχωρά σε ανάκληση, αλλά υπόσχεται επιδιόρθωση 

μέσω software update, τις επόμενες εβδομάδες. Να σημειωθεί πως ύστερα από την 

αναβάθμιση οι χρήστες θα πρέπει να κάνουν χρήση της λειτουργίας HDR+ για να 

απαλλαχτούν από τα ενοχλητικό lens flare. Αν βεβαίως επιτευχθεί....
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Ο ΦΩΤΟγράφος συζητά με τους Αναγνώστες θέματα τέχνης και τεχνικής της φωτογραφίας στο μεγάλο αμφιθέατρο του ΑΚΤΟ

Μαζί κάθε μήνα

Ο Ι  Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  ΦΩ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Φωτογραφία & περιβάλλον
Το αντικείμενο μας θα είναι η αξιοποίηση της φωτογραφίας ως μέσου και εργαλείου για την 

ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στην προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα τη διατήρηση της 
άγριας ζωής και βιοποικιλότητας. Στο πάνελ θα μετέχουν φωτογράφοι wildlife και ειδικοί επιστήμονες 

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016
Ώρα προσέλευσης 18:00

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Χρήστος Βλάχος φωτογράφος

Παναγιώτης Δενδρινός βιολόγος, ΜOm

Μαρία Δημάκη, βιολόγος, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Γιάννης Ίσσαρης, ωκεανοβιολόγος, συγγραφέας και φωτογράφος

Αναστάσιος Σακούλης  δασολόγος, φωτογράφος Photophysis 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΤΟ- ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 11Α (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Γ.Σ.) 113 62 ΑΘΗΝΑ

Σας δροσίζειEλάτε νωρίς!

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, βλέπουμε και 
δοκιμάζουμε από κοντά τα τελευταία μοντέλα μηχανών CANON.
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H μακροβιότερη μηχανή Nikon
Βγήκε σε δημοπρασία

Η rangefinder Nikon 1, που κυκλοφόρησε το 1948, αποτελεί την παλαιότερη 

μηχανή της ιαπωνικής εταιρίας που βρίσκεται σε λειτουργική κατάσταση. 

Ανήκει στο δημοφιλή συλλέκτη μηχανών Tad Sato και πλέον δημοπρατείται 

με στόχο τα $200,000, μέσω Westlicht. Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και 

φέρει τον αυθεντικό μηχανισμό κλείστρου. Επίσης, στο πακέτο της δημοπρασίας 

περιλαμβάνεται η σπάνια θήκη και το λουράκι της. Η τιμή εκκίνησης είναι τα $98,000 

~(90,000€) στην οποία μπορείτε να λάβετε μέρος εδώ: https://goo.gl/wsSKlT

Fujifilm
Δύο νέα instax mini film

Παρά την υψηλή δημοτικότητα, η σειρά 

φιλμ Ιnstax Μini έχει δεχτεί κατά καιρούς 

επικριτικά σχόλια για το μέγεθος του χαρτιού 

και τη περιορισμένη γκάμα εκδόσεων. 

Η Fujifilm φαίνεται να έλαβε υπόψη το 

feedback των χρηστών για πρώτη φορά με τη 

κυκλοφορία της ασπρόμαυρης έκδοσης (λίγο 

πριν το λανσάρισμα της Leica Sofort που τα 

χρησιμοποιεί). Ύστερα, εξέπληξε ευχάριστα 

τους λάτρεις της instant φωτογραφίας 

ανακοινώνοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

τετράγωνου φορμά. Τώρα, παρουσίασε δύο 

ακόμα εκδόσεις Ιnstax Μini film με μαύρο και 

μπλε (sky blue) frame, έναντι του κλασικού 

λευκού, ακολουθώντας τα χνάρια των 

αντίστοιχων εκδόσεων του Ιmpossible Project. 

Κατά τα άλλα, και τα δύο θα έχουν την ίδια 

emulsion με το κλασικό έγχρωμο.

Sony a99 II
Περιορισμένη διαθεσιμότητα 
λόγω ζήτησης

H νέα SLT της ιαπωνικής 

εταιρίας θα κυκλοφορήσει τη 

προκαθορισμένη ημερομηνία, 25 

Νοεμβρίου, αλλά σε περιορισμένη 

διαθεσιμότητα, τουλάχιστον τις 

πρώτες εβδομάδες. H αυξημένη 

ζήτηση ξεπέρασε τις προβλεπόμενες 

πωλήσεις της Sony και έτσι 

αναμένεται να καθυστερήσουν 

αρκετές παραγγελίες. Η α99 ΙΙ 

αποτελεί μάλλον μία από τις 

εκπλήξεις της φετινής Photokina, 

καθώς οι φήμες ήθελα την 

εγκατάλειψη των μηχανών SLT, 

κυρίως λόγω της πολύ υψηλής 

απήχησης της σειράς a7 (mirrorless). 
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Φύσης    
NEΟ ΤΕΥΧΟΣ!

  Φωτογραφία
E I Δ Ι Κ Ο  Μ Ο Ν Ο Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο  Τ Ε Υ Χ Ο Σ

NEΟ ΤΕΥΧΟΣ!

Kυκλοφoρεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/shop/themedmags/nature-special-issue/
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DJI Zenmuse Z30
30x zoom για ειδικές χρήσεις

Η πρώτη στα drone εταιρία παρουσίασε μία βιντεοκαμέρα για drone με 

εντυπωσιακό zoom 30x, που προορίζεται για υπηρεσίες πυρόσβεσης/

διάσωσης και όχι για κινηματογραφιστές. Μπορεί τα drones να αξιοποιούνται εδώ 

και αρκετά χρόνια σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά το πλεονέκτημα του Zenmuse 

Z30 είναι ότι μπορεί να παρακολουθεί τα πάντα, χάρη στο ισχυρό zoom 30x (με 

προσθήκη ψηφιακού αγγίζει το 180x), από απόσταση 100μ. δίχως να κινδυνεύει το 

σύστημα από ένα πιθανό ατύχημα. Η πρώτη zoom κάμερα της DJI κυκλοφόρησε το 

περασμένο καλοκαίρι, αλλά υπερκεράστηκε από τον ανταγωνισμό (Voyager 4 με 

16x), λόγω του περιορισμένου εύρους εστιακών αποστάσεων (7x). Όσο αφορά τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά, η Z30 διαθέτει αισθητήρα CMOS μεγέθους 1/2.8in, φακό  

f/1.6, stabilizer 5 αξόνων και μπορεί να εγγράψει video 1080p. 

Apple iOS 10
Ενεργοποιεί τη προσομοίωση 
bοkeh στο iPhone 7 Plus 

Μια από τις πολυσυζητημένες 

δυνατότητες του iPhone 

7 Plus είναι να προσομοιώνει τη 

συμπεριφορά ενός αξιόλογου φακού 

στη μετάβαση από τα εστιασμένα στα 

αποεστιασμένα σημεία της εικόνας, 

δηλαδή του bokeh. Όμως αυτό το 

χαρακτηριστικό δεν ήταν διαθέσιμο 

την ημερομηνία κυκλοφορίας του 

νέου μοντέλου. Ενεργοποιήθηκε πριν 

λίγες μέρες με την πιο πρόσφατη 

αναβάθμιση του λειτουργικού 

συστήματος, iOS 10.  Πλέον, στο 

περιβάλλον του app της φωτ. 

μηχανής, ανάμεσα στο Photo και 

Square mode εμφανίζεται το Portrait. 

Επιλέγοντας το, ο χρήστης βλέπει τη 

προεπισκόπηση του εφέ που μιμείται 

το ρηχό βάθος πεδίου και πατώντας 

το κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου 

αποθηκεύονται δύο φωτογραφίες, μια 

με το εν λόγω εφέ και μια κανονική. 

Μέχρι πρότινος, η λειτουργία ήταν 

διαθέσιμη μόνο για τους χρήστες που 

εγκατέστησαν την beta έκδοση του 

λειτουργικού. 



ΤΕΥΧΟΣ  347  •  ∆ΕΥΤΕΡΑ  31  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 ΣΕΛΙ∆Α  19

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Γ ΙΑ  ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Εγγραφές: στο 210 8541400 ή με email: seminars@photo.gr ή on line στο www.photo.gr/workshops/

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα σεμιναρίων περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  Τρουπάκη 1 - 104 45 Κ. Πατήσια (Στο ύψος της οδού Λιοσίων 282)

Γνωριμία με το πρόγραμμα και εκμάθηση εξειδικευμένων τεχνικών 

Ολιγομελή τμήματα • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας • Χορηγείται βεβαίωση

 Εισηγητής: Γιώργος Τζώρτζης
 Διάρκεια σεμιναρίου συνολικά: 8 ώρες 
  Ώρες και ημέρες πραγματοποίησης:  Τη Δευτέρα 28 & την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 18:00-22:00 
 Κόστος συμμετοχής:  €112 (Τιμή με ΦΠΑ)

Δευτέρα 28 & Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, 18:00-22:00

Σεμινάριο Lightroom

Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για να αξιοποιούν στο έπακρο το 
πιο δυνατό πρόγραμμα RAW converter/διαχείρισης αρχείων. Θα μπορούν εύκολα κι απλά να επεξεργάζονται με ταχύτητα 

και αποτελεσματικά μεγάλους αριθμούς φωτογραφιών. Θα μπορούν να κάνουν χρωματική διόρθωση 
και έλεγχο στις φωτογραφίες τους. Θα μπορούν να κάνουν ολοκληρωμένη επεξεργασία των φωτογραφιών τους 

από τη λήψη μέχρι την εκτύπωση και πολλά άλλα!

ΔΩΡΕΑΝ σε όλους το τεύχος 
Νο 8 «Επεξεργασία εικόνας» 

αξίας €6,90 !

Το σεμινάριο επαναλαμβάνεται λόγω μεγάλης ζήτησης!

Η  ΦΩ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Χ Ω Ρ Ι Σ  Μ Υ Σ Τ Ι Κ Α

ΔΩΩΩΡΡΕΡΕΡΕΡΕΡΕΡΕΡΕΕΕΡΡΕΑΑΑΑΝΑΝΑΝΑΝΑΝΑΝΑΝΑΝΑΝΝΝ σε όόλους το τεύχοςόόόλ ύ

http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-1-lightroom/
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Microsoft Surface Studio
Ανταγωνισμός για το iMac με έμφαση στους φωτογράφους και 
γραφίστες

Μέχρι στιγμης το iMac ήταν η top all in one επιλογή σε desktop pc, ειδικά για 

όποιον χρειαζόταν μια συσκευή με εξαιρετικό design και ποιότητα οθόνης. 

Όμως δεν έκανε το αναμενόμενο άλμα στην επαφική σχεδίαση, μια ανάγκη που 

έχει προλειάνει η εξοικείωση σχεδόν όλων των χρηστών με τα tablet και τα 

smartphone. To κενό έρχεται να καλύψει το Microsoft Surface Studio ένα κομψό all 

in one PC με πολύ λεπτή οθόνη, τόσο που νομίζει κανείς ότι έχει απέναντί του ενα 

τεράστιο tablet. Όχι άδικα, αφού η τεχνολογία αφής που υποστηρίζεται πλήρως 

από τα Windows 10 το κάνει να μοιάζει. Στη γιγάντια οθόνη 28in. Τεχνολογίας 

TrueColor PixelSense χωράνε 4500x3000pixel, δηλ. Κατά 63% περισσότερα 

συγκριτικά με μια “νορμάλ” οθόνη 4Κ. Συνοδευεται από το προαιρετικό εξάρτημα 

SurfaceDial μέσα από το οποίο περνάνε πολλές επιλογές και ρυθμίσεις, χωρίς να 

χρειάζονται τα γνωστά κουμπάκια και OSD απεικονίσεις. Εκτός από all in one PC, 

το Surface Studio είναι και Digitizer, με τη βοήθεια του εξτρά Surface Pen. Προς 

το παρόν τα πρώτα κομμάτια (που τιμολογήθηκαν στα 3000 δολ. στο minimum 

configuration) εξαντλήθηκαν ακαριαία και κανείς δεν μπορεί να το έχει πριν από τις 

αρχές της νέας χρονιάς. 

Kipon adaptor EF 
to Sony E
Με μεταβλητό φίλτρο ND

Ο κινέζικη Kipon ειδικεύεται στους 

αντάπτορες φακών ώστε να 

προσαρμόζονται διαφορετικοί φακοί 

σε άλλες μοντούρες.Ο πιο πρόσφατος 

αντάπτορας EF-S/E AF (δηλ. από 

Canon EF/EF-S σε Sony E-Mount) 

είναι εξοπλισμένος με μεταβλητό 

φίλτρο ND που κόβει από 1,5 έως 7 

stop και προορίζεται για εφαρμογές 

video. Διατηρεί την επίδραση του 

stabilizer, τη λειτουργικότητα του 

AF και μεταδίδει μεταδεδομένα EXIF 

απροβλημάτιστα, από το φακό στο 

σώμα. Επίσης, επιτρέπει manual 

εστίαση αξιοποιώντας τις λειτουργίες 

μεγέθυνσης και peaking. Είναι η 

πρώτη φορά που η Kipon παράγει 

αντάπτορα με μεταβλητό φίλτρο 

ουδέτερης πυκνότητας, καθώς 

στο παρελθόν τα ενσωματωμένα 

φίλτρα ND είχαν σταθερή τιμή. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τη 

πλήρη λίστα συμβατότητας μηχανών 

εδώ: https://goo.gl/y4RUPq
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Σεμινάριο Photoshop

Εγγραφές: στο 210 8541400 ή με email: seminars@photo.gr ή on line στο www.photo.gr/workshops/

Η  ΦΩ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Χ Ω Ρ Ι Σ  Μ Υ Σ Τ Ι Κ Α

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα σεμιναρίων περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  Τρουπάκη 1 - 104 45 Κ. Πατήσια (Στο ύψος της οδού Λιοσίων 282)

Ολιγομελές τμήμα • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας • Χορηγείται βεβαίωση

   Διδάσκονται: Τα βασικά εργαλεία και οι παλέτες του προγράμματος. 
    Εισαγωγή εικόνων από κάθε αποθηκευτικό μέσο.
                                                                                                 Layers και layer masks. Actions. Βασικές χρωματικές 
                                                                                                 διορθώσεις. Α/Μ επεξεργασία και χρωματισμός. 
                                                                                                 Διόρθωση σφαλμάτων προοπτικής... και πολλά άλλα!

   Εισηγητής:  Γιώργος Μαχιάς 
   Διάρκεια σεμιναρίου: 4 ώρες το κάθε ένα 
    Ώρες πραγματοποίησης: 18:00 - 22:00 
   Κόστος συμμετοχής: €40 (Τιμή με ΦΠΑ) το κάθε ένα 

 Α. Παρασκευή 11Νοεμβρίου 2016, 18:00-22:00

ΔΩΡΕΑΝ σε όλους το CD 
«Η επεξεργασία στο Photoshop» 

αξίας 6,90 ευρώ!

                                  

όό

 
            

                                               

Επαναλαμβάνεται μ’ ένα 2ο μέρος εξειδίκευσης λόγω μεγάλης ζήτησης!

Ταχύρρυθμο εισαγωγικό σεμινάριο στα βασικά εργαλεία επεξεργασίας φωτογραφίας

Β. Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016, 18:00-22:00
Ταχύρρυθμο σεμινάριο εξειδίκευσης στην επεξεργασία φωτογραφίας

http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-photoshop-2/
http://www.photo.gr/shop/seminars/seminar-photoshop-eidikes-technikes/
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Με σημαντική διάκριση διεθνούς ακτινοβολίας τιμήθηκε 

από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου ο γνωστός 

φωτορεπόρτερ Βασίλης Κουτρουμάνος. 

Συγκεκριμένα διακρίθηκε στην κατηγορία ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ για το “ 

Στιγμιότυπο από τον τελικό του χρυσού Ολυμπιονίκη, Λευτέρη 

Πετρούνια, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016”. Υπενθυμίζουμε 

ότι ο Β.Κουτρουμάνος ήταν από τους ελάχιστους έλληνες ρεπόρτερ 

που κάλυψαν τους φετεινούς “δύσκολους” Ολυμπιακούς Αγώνες με 

ρίσκο αλλά και αφοσίωση στην αθλητική ιδέα.

Τα υπόλοιπα βραβεία του ΠΣΑΤ απονεμήθηκαν στους κάτωθι:

ΕΝΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Θάνος Σαρρής (Έπαθλο ΕΣΗΕΑ): Για το θέμα «ISIS και ποδόσφαιρο: 

Μία σχέση πάθους», Ιστοσελίδα «Gazzetta.gr»

Παύλος Κουστέρης: Συνέντευξη του πρώην ποδοσφαιριστή Μπάμπη 

Ταμπάση, Ιστοσελίδα «sportfm.gr»

Σωτήρης Βετάκης (Έπαθλο «Νικήτας Γαβαλάς»), Για το θέμα με τίτλο: 

«Να τον αγκαλιάσω μόνο, τίποτα άλλο», Εφημερίδα «Τα Νέα»

Κώστας Σωτηρίου, (Έπαθλο «Χρήστος Ράπτης»), Συνέντευξη του 

καλαθοσφαιριστή Μιχάλη Πελεκάνου, Ιστοσελίδα «sdna.gr»

Ειδικός Έπαινος: Άρης Λαούδης: Άρθρο με τίτλο «Ο μεγάλος 

Παναθηναϊκός δεν κάνει ενστάσεις, παίζει και νικάει», Ιστοσελίδα 

«gazzetta.gr»

Εύφημος Μνεία: Εφημερίδες «Goal News» και «Live Sport» για 

τις συλλογικές εργασίες (ειδικές εκδόσεις), που κυκλοφόρησαν την 

περίοδο 2015-2016, παρά την οικονομική κρίση.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Δημήτρης Καρύδας – Γιώργος 

Συρίγος (Έπαθλο ΕΔΟΕΑΠ «Χρήστος 

Σβολόπουλος»),Ντοκιμαντέρ «One 

Team Closer», Τηλεοπτικό Κανάλι 

«Novasports»

Έυφημος Μνεία: Τηλεοπτικά Κανάλια 

«ΕΡΤ», «ΟΤΕ TV», «NOVA» και στο 

Ραδιόφωνο της «ΕΡΑ ΣΠΟΡ», για την επιτυχή κάλυψη των 

αθλητικών γεγονότων της περιόδου 2015-2016.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Χρήστος Σωτηρακόπουλος (Έπαθλο ΕΔΟΕΑΠ «Πάνος 

Γεραμάνης»), Ραδιοφωνική Εκπομπή με τίτλο «Τα διαμάντια 

παραμένουν παντοτινά», Ραδιοφωνικός Σταθμός «ΣΠΟΡ FM 

94,6»,

WEB TV

Παναγιώτης Δαλαταριώφ, Για το θέμα με τίτλο «Διαβήτης: 

πάθηση ή… τρόπος ζωής;», Διαδικτυακή τηλεόραση 

«gazzetta tv»

Την Επιτροπή Δημοσιογραφικών Βραβείων του ΠΣΑΤ 

συγκρότησαν οι Σωτήρης Θεολογίδης, Νίκος Κατσαρός, 

Κώστας Κομίνης, Πέτρος Λινάρδος, Άγγελος Μενδρινός, 

Ανδρέας Μπόμης, Κώστας Μυλωνάς, Χάρης Ξύδης, Γιώργος 

Παντούρης, Μάνος Σταραμόπουλος, Ευάγγελος Φουντουκίδης 

και εκ μέρους του Δ.Σ. Θοδωρής Νταβέλος

Bασίλης Κουτρουμάνος
Και άλλη κορυφαία διάκριση από τον ΠΣΑΤ
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Σεμινάριο φωτισμών πορτραίτου

Εγγραφές: στο 210 8541400 ή με email: seminars@photo.gr ή on line στο www.photo.gr/workshops/

Η  ΦΩ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Χ Ω Ρ Ι Σ  Μ Υ Σ Τ Ι Κ Α

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο studio του Στέφανου Σάμιου, «GREY images» Μπουσίου 14-16 Αμπελόκηποι, 115 26, Αθήνα

Με εισηγητή τον επαγγελματία φωτογράφο Στέφανο Σάμιο, επιμελητή του μονοθεματικού 
τεύχους του περ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Νο 10 για τους «ΦΩΤΙΣΜΟΥΣ»

Ολιγομελές τμήμα 12 ατόμων • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας • Χορηγείται βεβαίωση 

Στο πλήρως εξοπλισμένο studio Grey Images του Στέφανου Σάμιου oι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
εξοικειωθούν με τις κλασικές και μοντέρνες διατάξεις φωτισμών πορτραίτου (Rembrandt, butterfly, split, loop, 

short/broad κλπ.) να πειραματιστούν με διάφορες φωτιστικές πηγές (φλας, tungsten, LED κ.ά.) και light modifiers, 
να δοκιμάσουν διάφορες πολύ οικονομικές λύσεις μέσων φωτισμού και να φωτογραφίσουν πορτραίτα σε 

ελεγχόμενες συνθήκες υπό την άμεση καθοδήγηση του εισηγητή.

Σάββατο 26 Noεμβρίου, 10:00-18:00

   Εισηγητής: Στέφανος Σάμιος
   Διάρκεια σεμιναρίου: 8 ώρες
   Ώρες πραγματοποίησης: 10:00-18:00
   Κόστος συμμετοχής: €112 (Τιμή με ΦΠΑ)

 Μόνον δώδεκα θέσεις  • Διάρκεια 8 ώρες • €112 (Τιμή με ΦΠΑ)

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! 
Το εκτός σειράς τεύχος Νο 10 «Φωτισμοί» 
ή όποιο άλλο Μονοθεματικό τεύχος.

Επανάληψη του σεμιναρίου της 22/10  λόγω μεγάλης ζήτησης!

http://www.photo.gr/shop/seminars/seminar-fotismoi-portraitou/
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Landscapes
Διαγωνισμός φωτογραφίας από 
τη  Blank Wall Gallery

Το τοπίο, αγαπημένο είδος για πολλούς 

φωτογράφους και αφορμή για ταξίδια 

σε όλο τον κόσμο, αποτελεί το θέμα 

του νέου φωτογραφικού διαγωνισμού 

της Blank Wall Gallery. Εξερευνώντας 

διαφορετικά μέρη και οπτικές, ερασιτέχνες 

και επαγγελματίες φωτογράφοι 

καλούνται να υποβάλουν από 2 έως 10 

φωτογραφικά έργα, προσεγγίζοντας μέσα 

από το φωτογραφικό τους φακό το τοπίο, 

χωρίς περιορισμούς. Οι 20 φωτογραφίες 

που θα ξεχωρίσουν θα παρουσιαστούν σε 

έκθεση στον χώρο της Blank Wall Gallery. 

 

Υποβολή: έως 17 Νοεμβρίου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 19 

Νοεμβρίου

Έκθεση: 10 – 23 Δεκεμβρίου

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, info@

blankwallgallery.com, http://www.

blankwallgallery.com

Το μάτι της Πόλης
Προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ στο Cinemarian

Το ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του σπουδαίου φωτογράφου Ara Guler θα έχουν 

την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 

στο χώρο του Cinemarian. Φωτογράφος και παιδί της Κωνσταντινούπολης, ο Ara Guler 

φωτογράφισε την Πόλη για 60 χρόνια δημιουργώντας ένα σπουδαίο αρχείο αισθητικής 

και ιστορικής αξίας. Με το ντοκιμαντέρ «Το μάτι της Πόλης» να έχει παρουσιαστεί ήδη στο 

πλαίσιο διεθνών φεστιβάλ μεταξύ των οποίων και το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, καθώς 

και στο Μουσείο Μπενάκη στις 12 Μαΐου, η προβολή στο χώρο του Cinemarian με τη 

συμβολή του Γραφείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκικής Πρεσβείας στην Αθήνα. 

Το ντοκιμαντέρ θα προλογίσει ο Στράτος Σκοτεινιάδης, μέλος της φωτογραφικής ομάδας 

«Διάφραγμα 26». Θα πραγματοποιηθούν δύο προβολές, με αγγλικούς υπότιτλους. Όσοι 

θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το ντοικιμαντέρ καλούνται να είναι στο χώρο ένα τέταρτο 

πριν την προβολή έτσι ώστε να εξασφαλίσουν θέση.

Προβολές: 19.00 (α‘ προβολή) και 20.30 (β’ προβολή)

Διεύθυνση: Cinemarian, Γενναίου Κολοκοτρώνη 42, Αθήνα

Πληροφορίες: Διάφραγμα 26, http://diafragma26.gr 

Cinemarian, Τηλ. 2114002640, info@cinemarian.gr, http://www.cinemarian.gr 

Μουσείο Μπενάκη
Λύση της συνεργασίας 
με τον Olivier Descotes

Το Μουσείο Μπενάκη, με κοινή απόφαση 

του διευθυντή Olivier Descotes και 

της διοικητικής επιτροπής του Μουσείου, 

ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας τους. 

Στην επίσημη ανακοίνωση του Μουσείου 

Μπενάκη η Πρόεδρος της Διοικητικής 

Επιτροπής κυρία Αιμιλία Γερουλάνου 

ευχαρίστησε τον κ. Olivier Descotes και του 

ευχήθηκε ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Ο 

Olivier Descotes είχε αναλάβει τη διεύθυνση 

του Μουσείου τον Ιανουάριο του 2016. Προς 

το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη 

ανακοίνωση σχετικά με το ποιος θα είναι ο νέος 

διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη. 
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

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".

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€ 55€

9 ΤΕΥΧH 10 ΤΕΥΧH 11 ΤΕΥΧH

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

Νο 12:
«Ύφος & στυλ

στη φωτογραφία»
Υπό έκδοση.

Κυκλοφορεί

2 Φεβρουαρίου

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

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

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. Αφορά παραλαβή των τευχών από τα γραφεία μας

12_MONOTHEMATIKA.indd   1 23/10/2016   6:54:08 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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Φωτογραφική ομάδα fplus
Ανακοινώθηκε το φετινό πρόγραμμα

Για τέταρτη συνεχή χρονιά η φωτογραφική ομάδα fplus ανακοίνωσε το πρόγραμμα φωτογραφικών δράσεων, για τους επόμενους 

μήνες. Με παρουσιάσεις, προβολές, εκθέσεις, διαλέξεις, σεμινάρια και διαγωνισμούς φωτογραφίας, οι φετινές δράσεις συνθέτουν 

ένα πλούσιο πρόγραμμα ανοιχτό σε όσους θα ήθελαν να πάρουν μέρος. Συνεχίζοντας τις φωτογραφικές εξορμήσεις στην περιοχή της 

Λάρισας αλλά και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, θα γίνουν παράλληλα και επισκέψεις σε σημαντικά φωτογραφικά δρώμενα σε όλη 

τη χώρα. Έχοντας ως κύριο μέλημα την προβολή, καλλιέργεια και ανάπτυξη της τέχνης της φωτογραφίας, η φωτογραφική ομάδα fplus 

λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2013, με έδρα τη Λάρισα. 

Νοέμβριος 

«Φωτογραφικές συναντήσεις»

Ανοιχτές συζητήσεις, προβολές, portfolio 

reviews

Μέρα και ώρα: Τρίτη 1 Νοεμβρίου, 19.00

«Bruce Gilden» 

Παρουσίαση - αφιέρωμα 

(Επιμέλεια / Ανδρέας Κατσάκος)

Μέρα και ώρα: Τρίτη 8 Νοεμβρίου, 19.00

«Φωτογραφία, Κινηματογράφος και 

σκηνοθεσία»

Ομιλία - (ομιλητής / Γιάννης Στρατουδάκης)

Μέρα και ώρα: Τρίτη 15 Νοεμβρίου, 19.00

«Nan Goldin»

Παρουσίαση - αφιέρωμα 

(Επιμέλεια / Ξενοφών Κούκος)

Μέρα και ώρα: Τρίτη 8 Νοεμβρίου, 19.00

Δεκέμβριος

«Helen Levitt»

Παρουσίαση - αφιέρωμα 

(Επιμέλεια / Φωτεινή Καραγιαννάκη)

Μέρα και ώρα: Τρίτη 6 Δεκεμβρίου, 19.00

«Πειραματική Φωτογραφία»

Ομιλία (ομιλητής / Μανόλης Κασιμάτης)

Μέρα και ώρα: Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, 19.00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

Μύλος του Παππά (1ος Όροφος), 

Γεωργιάδου 53, Λάρισα 

Πληροφορίες: 

Φωτογραφική ομάδα fplus, 

info@fplus.gr, 

http://fplus.gr

«Annie Leibovitz»

Παρουσίαση - αφιέρωμα 

(Επιμέλεια / Μαρία Μπάκαβου)

Μέρα και ώρα: Τρίτη 29 Νοεμβρίου, 19.00 

Photo Sunday / Νοέμβριος 2016 - 

Διαγωνισμός Φωτογραφίας 

(η ημερομηνία θα ανακοινωθεί στο τέλος 

Οκτωβρίου)

www.facebook.com/photosunday.gr

«Joakim Eskildsen»

Παρουσίαση - αφιέρωμα 

(Επιμέλεια / Νίκος Σκούρας)

Μέρα και ώρα: Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, 19.00

Photo Sunday / Δεκέμβριος 2016 - 

Διαγωνισμός Φωτογραφίας

(η ημερομηνία θα ανακοινωθεί στο τέλος 

Νοεμβρίου)

www.facebook.com/photosunday.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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Leica Academy
Workshop με τον Άγγελο Τζωρτζίνη

Με εισηγητή το φωτογράφο Άγγελο Τζωρτζίνη, το workshop εξετάζει τις σύγχρονες 

πρακτικές προσέγγισης της φωτογραφίας ντοκουμέντου. Μέσα από τη συστηματική 

έρευνα των εννοιών της φωτογραφίας ντοκουμέντου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 

να κατανοήσουν τους διαφορετικούς τρόπους της φωτογραφικής αφήγησης και να εμβαθύνουν 

στη φωτογραφία ντοκουμέντου, δουλεύοντας παράλληλα πάνω σε ένα project της επιλογής 

τους. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα πραγματοποιούνται συζητήσεις αλλά και επιλογή 

των φωτογραφιών που θα παράγονται στα πλαίσια του workshop. Ο Άγγελος Τζωρτζίνης είναι 

φωτογράφος ντοκουμέντου με σημαντικές διακρίσεις. Έχει βραβευτεί μεταξύ άλλων με το Best 

Wire Φωτογράφου από το περιοδικό Time το 2015 και έχει διακριθεί στο Magnum Foundation 

2016, το POYi, SONY και το Visa Pour L’Image . 

Διάρκεια: 8 – 31 Μαΐου

Μέρες και ώρες μαθημάτων: κάθε Δευτέρα 17.00 – 22.00 και ένα Σαββατοκύριακο κατόπιν 

συνεννόησης

Διεύθυνση: Leica Academy, Υμηττού 243, Αθήνα 

Πληροφορίες: Leica Academy, Τηλ. 2107525343, 2107525328, info@leica-academy.gr, 

http://leica-academy.gr

Σεμινάριο δημιουργικής φωτογραφίας
Ανακοινώθηκε νέο τμήμα

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 

σεμινάριο δημιουργικής φωτογραφίας, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ακόμη τμήματος για τον 

πρώτο κύκλο μαθημάτων. Με 15 εβδομαδιαίες τετράωρες απογευματινές συναντήσεις, τα μαθήματα 

θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη από τις 3 Νοεμβρίου έως τις 2 Μαρτίου. Υπενθυμίζεται ότι το 

σεμινάριο δημιουργικής φωτογραφίας αναπτύσσεται σε δύο κύκλους, θέτοντας στο επίκεντρο των 

συναντήσεων την καλλιτεχνική, θεωρητική και τεχνική παράμετρο της φωτογραφικής εικόνας. 

Νέο τμήμα: κάθε Πέμπτη, 18.00 – 22.00 

Διεύθυνση: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, Τσάμη Καρατάσου 15, Αθήνα

Πληροφορίες: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, Τηλ. 2109211750, contact@hcp.gr, http://hcp.gr 
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Πέμπτη έκδοση!

€ 12
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Η τιμή περιλαμβάνει παράδοση 
με κούριερ στο σπίτι σας.

Όλα, μόνον €12Όλα, μόνον €12

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
www.photo.gr/books • τηλ.: 210 8541400 • info@photo.gr

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ BESTSELLER!

http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Το ασπρόμαυρο, ασκώντας πάντα ξεχωριστή μαγεία τόσο στους θεατές όσο και στους ίδιους τους φωτογράφους, αποτελεί το θέμα της 

νέας έκθεσης της Blank Wall Gallery. Υπό τον τίτλο «Black & White» φωτογράφοι απ' όλο τον κόσμο προσεγγίζουν ένα ιδιαίτερο είδος 

φωτογραφίας, δίνοντας στις εικόνες τους μια άλλη διάσταση και δυναμική. Λίγο πριν την επικείμενη μεταγκατάστασή της γκαλερί, στην 

έκθεση θα παρουσιαστεί μια μεγαλύτερη συλλογή φωτογραφιών, εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο παρουσιάσεων και εκθέσεων. Στην έκθεση 

συμμετέχουν οι Ales Krivec, Alexandro Maciel, Angelika Ejtel, Angelos Nikilopoulos, Attila Simon, Bernice Williams, Chara Gatsiou, Filipe 

Bianchi, Ioannis Roussis, Jason Freeman, Liz Palm, Liza Botkin, Marcel Rebro, Margarita Vazquez, Michael Greig, Mihai Florea, Pol Gillard, 

Ravikumar Jambunathan, Reinhard Nadrchal, Ron Colbroth και Thomas Clark. Την έκθεση επιμελείται ο φωτογράφος Μάρκος Δολόπικος. 

Εγκαίνια: Σάββατο 29 Οκτωβρίου, 20.00    Διάρκεια έκθεσης: έως 11 Νοεμβρίου 

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

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

Black & White
Θεματική έκθεση στη Blank Wall Gallery

Pol Gillard, Belgium

Thomas Clark, USA

Ioannis Roussis, Greece Reinhard Nadrchal, Austria

photo.gr

www.photo.gr
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Η τιμή περιλαμβάνει παράδοση 
με κούριερ στο σπίτι σας.

Όλα, μόνον €12Όλα, μόνον €12

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
www.photo.gr/books • τηλ.: 210 8541400 • info@photo.gr

ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΣ 

http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Ένα βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Φωτορεπορτάζ στην Καρδιά της πόλης –

Εικόνα και Λόγος» ξεκινά στη φωτογραφική σχολή Όραμα. Υπό την καθοδήγηση 

της φωτογράφου Μάρως Κουρή, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν το κέντρο της Αθήνας, 

ανακαλύπτοντας παράλληλα τη σύνθεση της φωτογραφικής εικόνας. Γνωρίζοντας 

διαφορετικές κοινότητες και κουλτούρες το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα 

τριών ημερών. Την πρώτη μέρα θα πραγματοποιηθούν προβoλές έργων καθιερωμένων 

φωτογράφων του είδους που θα δώσουν κίνητρο και θα εμπνεύσουν τους μαθητές 

ενώ τη δεύτερη μέρα οι συμμετέχοντες θα φωτογραφίσουν στα δρομάκια και τις στοές, 

μαθαίνοντας παράλληλα να έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους που φωτογραφίζουν. 

Την τελευταία μέρα του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί εκτενής ανάλυση και 

σχολιασμός της δουλειάς των συμμετεχόντων ενώ θα συζητηθεί και το θέμα του editing. 

Εγγραφές: έως 9 Νοεμβρίου

Μέρες και ώρες: 

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 19.00 – 

21.00, 

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 10.00 – 14.00, 

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 12.00 – 14.00  

Πληροφορίες: Όραμα Φωτογραφικές 

Σπουδές, Τηλ. 2107701709, 

orama@oramastudies.gr,

https://www.oramastudies.gr 

Στην Καρδιά της πόλης
Workshop φωτορεπορτάζ με την Μάρω Κουρή

© Μάρω Κουρή

© Άγγελος Μπαράι © Τατιάνα Ψωμαδάκη
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Με περίπου 50.000 συμμετοχές από 95 χώρες, ολοκληρώθηκε ο φετινός διαγωνισμός 

«Wildlife Photographer of the Year». Mεγάλος νικητής του διαγωνισμού ήταν Tim 

Laman, ο οποίος φωτογράφισε έναν ουρακοτάγκο στο Gunung Palung National Park στην 

Ινδονησία. Στο φετινό διαγωνισμό ξεχώρισαν 10 φωτογράφοι απ’ όλο τον κόσμο. Στη 

φωτογραφία του με τίτλο «Entwined Lives», ο Tim Laman αποτυπώνει έναν ουρακοτάγκο 

που σκαρφαλώνει σε δέντρο ύψους τριάντα μέτρων. Για την πολύ δύσκολη λήψη πάνω 

στον κορμό του δέντρου, ο φωτογράφος χρειάστηκε τρεις μέρες έτσι ώστε να σκαρφαλώσει 

και να τοποθετήσει σε πολλά σημεία αρκετές κάμερες GoPro. Ελέγχοντας τη λήψη από 

απόσταση, κατάφερε να τραβήξει τον ουρακοτάγκο την ώρα που σκαρφάλωνε στο δέντρο, 

ξεχωρίζοντας τελικά ως ο φωτογράφος της χρονιάς για το 2016. Επιπλέον στη φετινή 

διοργάνωση διακρίθηκαν οι φωτογράφοι Charlie Hamilton James, Ganesh H. Shankar, 

Gideon Knight, Lance van de Vyver, Nayan Khanolkar, Paul Hilton, Simon Stafford, Tony 

Wu και Valter Binotto. Τα φωτογραφικά έργα που ξεχώρισαν θα φιλοξενηθούν σε έκθεση 

στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνο, έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2017. Ο διαγωνισμός 

Wildlife «Photographer of the Year» ξεκίνησε το 1965 από το περιοδικό BBC Wildlife, ενώ 

συνεχίζεται να διοργανώνεται μέχρι και σήμερα, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους 

διεθνείς φωτογραφικούς διαγωνισμούς άγριας ζωής. 

Πληροφορίες: Natural History Museum, http://www.nhm.ac.uk/visit/wpy.html 

Wildlife Photographer of the Year 
Ανακοινώθηκαν οι νικητές του φετινού διαγωνισμού

© Tim Laman Wildlife Photographer of the Year - Grand Title

©Ganesh H. Shankar Wildlife Photographer 
of the Year - Birds
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©Nayan Khanolkar Wildlife Photographer of the Year - Urban

© Simon Stafford - Mammals ©Gideon Knight - Young 

©_Tony Wu Wildlife Photographer of the Year - Underwater 
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ΠΡΙΝ 25 ΧΡΟΝΙΑ... Από το 12ο τεύχος του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος / 1-7-1991
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