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Editorial
Το είπαμε και το φωνάζουμε προς κάθε
κατεύθυνση. Η επερχόμενη δωδέκατη
PHOTOVISION μαζί με το αδελφάκι της,
την νέα Hi-ΤechExpo θα γράψουν ιστορία!
Οι καινοτομίες της διπλής έκθεσης,
οι παράλληλες εκδηλώσεις και πολλά
άλλα events που προετοιμάζουμε εντατικά
θα δώσουν εντελώς νέα διάσταση στη
διοργάνωση και είναι βέβαιο ότι θα
συζητηθούν για πολύ καιρό. Ιδού τα
πρώτα events για το ευρύ φωτογραφικό
κοινό. Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις
με τις εκδηλώσεις που ετοιμάζουμε για
τους επαγγελματίες και φυσικά για τους...
technofreaks!

Black... Monday!
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

Τ

ην τελευταία ημέρα της έκθεσης,
δηλαδή την Δευτέρα 13 Μαρτίου θα
ζητηθεί από όλους τους εκθέτες εφόσον
το επιθυμούν να έχουν super προσφορές
σε όσα προϊόντα επιλέξουν. Μάλιστα θα
μπορούν όχι μόνον να γράφουν παραγγελίες
-αυτό γίνονταν πάντα- αλλά να πωλούν και
να παραδίδουν επί τόπου τα προϊόντα τους
αυτά μιας και ο νόμος πλέον το επιτρέπει (με
την προϋπόθεση ότι θα εκδίδουν τα νόμιμα
παραστατικά). Όλες οι super προσφορές
θα διαφημιστούν ΔΩΡΕΑΝ από τις εκδόσεις
μας. Βασική προϋπόθεση για την διαφήμισή
τους: τα προς πώληση προϊόντα να είναι
ετοιμοπαράδοτα την Δευτέρα 13 Μαρτίου
εντός των περιπτέρων, στην έκθεση.
Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες θα μάθουν για
τα διαθέσιμα προϊόντα που θα μπορούν να
αγοράσουν την “Black Monday 13 Mαρτίου’’
από το site της PHOTOVISION και το photo.gr
Μείνετε συντονισμένοι!

Φωτογραφικό Bazaar
Μεταχειρισμένου εξοπλισμού &
παλιών συλλεκτικών φωτογραφιών
Σ` ένα τεράστιο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο,
όσοι ιδιώτες ενδιαφέρονται να πουλήσουν ή
να ανταλλάξουν με άλλους ιδιώτες, μηχανές,
φακούς, αξεσουάρ, συλλεκτικά αντικείμενα
και ότι άλλο φωτογραφικό είδος θέλουν,
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Η διαχρονική επιτυχία της PHOTOVISION οφείλεται στο ότι δεν είναι απλά μία
στρυφνή, ψυχρή, τεχνοκρατική έκθεση! Είναι γιορτή για τον κλάδο! Είναι το
μεγάλο ραντεβού του κόσμου της εικόνας που πραγματοποιείται σταθερά ανά
διετία τα τελευταία 25 χρόνια με φανατικούς επισκέπτες από όλη τη χώρα!

Ενημέρωση για τη Photovision [2. 4/12]
Τα πρώτα καινοτόμα events για το ευρύ κοινό. Έπονται κι άλλα!
θα μπορούν να το κάνουν. Θα υπάρχουν 200 τραπέζια και 400 καρέκλες γι’ αυτό το σκοπό.
Θα διατεθούν στους ενδιαφερόμενους με σειρά προτεραιότητας μετά από σχετική εγγραφή
τους στο Photovision.gr. Η εγγραφή θα δίνει την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να
καταλάβουν συγκεκριμένη θέση (καρέκλα + τραπέζι), να εναποθέσουν τον προς πώληση ή
ανταλλαγή εξοπλισμό εκεί και πάντοτε με δική τους ευθύνη να φροντίσουν για την φύλαξη
και την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Η εγγραφή θα δίνει την δυνατότητα χρήσης της
συγκεκριμένης θέσης για μια μόνον ημέρα. Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν
πολύ σύντομα από το site της έκθεσης. Ακόμη, με την εγγραφή τους οι ενδιαφερόμενοι
θα μπορούν να ανακοινώσουν τον εξοπλισμό (και εκτός αυτού παλιές -συλλεκτικές
φωτογραφίες, αντίκες κλπ) που σκοπεύουν να ανταλλάξουν (Μεταξύ ιδιωτών επιτρέπεται
και η πώληση). Έτσι οι επισκέπτες θα μπορούν να τους βρίσκουν εύκολα μιας και κάθε
θέση θα έχει την αριθμησή της. Ο χώρος αυτός θυμίζουμε θα είναι σε ξεχωριστό Hall και
θα είναι διαθέσιμος αποκλειστικά και μόνον για ιδιώτες. Τα ειδικευμένα καταστήματα, τα
εργαστήρια επισκευών κ.α. θα πρέπει να κλείσουν περίπτερο ως εκθέτες.
Μείνετε συντονισμένοι!
(Συνεχίζεται στην σελίδα 3)
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HITECH

®

EXPO

LIVE ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Καταρτίζεται πλούσιο πρόγραμμα! Θα ανακοινωθεί σύντομα από το photovision.gr
Ôõêäíêýõöñââñýñòðèäðþíæîæóåêðòäâîÿôæêóõèó5-494;.8.43
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Δείτε τις πρώτες συμμετοχές εδώ!
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Editorial
Άρχισε δυναμικά ή προβολή της διπλής έκθεσης

(Συνέχεια από τη πρώτη σελίδα)

Έργα και όχι πομφόλυγες!

“Η Ελλάδα μας!”
Μεγάλη θεματική έκθεση φωτογραφίας
ανοιχτή σε ομάδες, λέσχες & σωματεία

Τ

ο είχαμε ανακοινώσει πριν αρκετό καιρό,
το θυμίζουμε ξανά. Προσκαλούμε όσες
λέσχες φωτογράφων, όσες ομάδες
και όσα σωματεία το επιθυμούν να λάβουν
μέρος σε αυτό το πολύ φιλόδοξο project
που θα υλοποιηθεί στη διάρκεια της
PHOTOVISION 2017.
Όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες θα
ανακοινωθούν σύντομα από το
www.photovision.gr, το www.photo.gr
και το www.hitechexpo.gr
Αυτή τη στιγμή μπορούμε να δώσουμε τις
βασικές κατευθυντήριες γραμμές:
- Δικαίωμα συμμετοχής στην ομαδική έκθεση
έχουν μόνον μέλη οργανωμένων ομάδων
φωτογράφων. Και αυτό γιατί χώρος μπορεί να
διατεθεί μόνον σε οργανωμένες ομάδες και όχι
σε μεμονωμένους φωτογράφους (διαφορετικά
θα απαιτούνταν χιλιάδες τ.μ. χώρου με πολύ
υψηλό κόστος για να ικανοποιήσουμε όλη τη
ζήτηση!).
- Σε έναν αρκετά μεγάλο χώρο όπου θα
υπάρχουν διακεκριμένες θέσεις για τις ομάδες,
θα αναρτηθούν όλες οι συμμετοχές που θα
είναι έως 5 (πέντε) για κάθε ομάδα. Τη ευθύνη
επιλογής των φωτογραφιών θα την έχουν οι ίδιες
οι ομάδες.
- Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή
στην έκθεση είναι η έγκαιρη εκδήλωση
ενδιαφέροντος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
αποσταλεί σχετικό email στην υπέυθυνη
του project Φωτεινή Αβραμάκου
artnews@photo.gr μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.
- Πολλές από τις φωτογραφίες που θα
αναρτηθούν θα επιλεγούν από τους συντάκτες
του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ και θα δημοσιευτούν στη
Γκαλερί των Αναγνωστών του Πασχαλινού
τεύχους Νο 248.
- Η συμμετοχή στο project είναι εντελώς δωρεάν.
Από τη διοργάνωση παρέχεται ανταποδοτικά
χώρος για την στέγαση της ομάδας στη διάρκεια
της έκθεσης σε έκταση που θα καθοριστεί
μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και διευκρινιστεί πόσες τελικά
ομάδες θα λάβουν μέρος. (Έχουμε μετρήσει 72
ομάδες μέχρι σήμερα!!!).
- Οι εκτυπώσεις των φωτογραφιών θα πρέπει
να γίνουν με ευθύνη των ενδιαφερομένων σε
εκθεσιακή ποιότητα και να είναι απαραιτήτως
εντός θέματος (“Η Ελλάδα μας!”).
Μείνετε συντονισμένοι!
TAKHΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Κ

ατά τακτά χρονικά διαστήματα θα σας ενημερώνουμε για τα μέσα
ενημέρωσης από τις σελίδες των οποίων έγινε αναφορά και προβολή της
PHOTOVISION / HITECHEXPO. Ιδού λοιπόν τα link για να διαπιστώσετε μόνοι σας
του λόγου το αληθές, τουτέστιν το μέσο και την έκταση της αναφοράς. Και μην
ξεχνάτε ότι ... this is only the beginning!

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

allevents.in
fmag.gr
heyevent.co.za
news.mysat.gr
tech.in.gr
astratv.gr
coolhome.gr
coolhome.gr
digitallife.gr
iload.gr
inewsgr.com
inewsgr.com
mynews.gr
onvolos.gr
pttl.gr
thatslife.gr
wherevent.com
wlearn.gr
ylpcrepairs.com
zougla.gr
twitter.com
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Aντανακλάσεις
Δείτε 17 έξυπνα παραδείγματα που θα σας μείνουν αξέχαστα!

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 Κ.Γ. την οποία ευχαριστούμε θερμά.

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.
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Dirk Jasper - Jordi Brinkman @ Photokina 2016
Nikon Europe Professional Camera & Lens/Consumer & Lens specialists
•  
    
    Photokina;    
,      
 .
Είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι από
τη φωτεινή διοργάνωση της Photokina.
Kατ αρχήν είχαμε μεγάλη προσέλευση
του δημοσιογραφικού κόσμου στην press
conference στην οποία αναγγέλθηκαν
για πρώτη φορά οι καινούργιες Key
Mission. Eπίσης οι επισκέπτες έρχονται σε
μεγάλο πλήθος και μένουν στο περίπτερο
εκδηλώνοντας σημαντικό ενδιαφέρον για
τα προϊόντα.
•    Photokina  
        
    
!    . A  
"      
   #"   .
Το timing εξαγγελίας νέων προϊόντων
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις
συγκυρίες. Για παράδειγμα, φέτος
είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες
οπότε η κορυφαία επαγγελματική D5
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ήλθε έγκαιρα για τη Βραζιλία ενώ κάποια άλλα όπως στην περίπτωσή μας η D500,
λανσαρίστηκε στη CES που έχει απήχηση στο κοινό των καταναλωτικών ηλεκτρονικών
λόγω της γενικότερης σημασίας της τεχνολογίας SnapBridge που σταδιακά θα την
βλέπουμε να ενσωματώνεται σε όλα τα νέα μέλη της γκάμας. Επίσης στο παρελθόν η
Photokina ήταν το μόνο μεγάλο διεθνές εκθεσιακό forum για να παρουσιάσει κανείς
νέα προϊόντα ενώ τώρα έχει προκύψει ανταγωνισμός από άλλες διοργανώσεις όπως
η CES στις ΗΠΑ, η ΙFA στη Γερμανία, η CP Plus στην Ιαπωνία και οι κατασκευαστές
προσαρμόζονται διαφοροποιώντας τις παρουσιάσεις νέων προϊόντων κατά τόπο και
χρόνο. Σίγουρα δεν μπορούν να περιμένουν κάθε δύο χρόνια για τα καινούργια μοντέλα
όταν οι ρυθμοί εξέλιξης της ψηφιακής τεχνολογίας είναι τόσο γρήγοροι. Παραπέρα,
κάποια προϊόντα έχουν συγκεκριμένη εποχικότητα, δηλ. οι entry level DSLR πωλούνται
πιο μαζικά πριν τις διακοπές, οπότε οι εταιρίες φροντίζουν να ανταποκρίνονται ανάλογα.
• $    "
 ,    %   %  " Photokina 
 &ikon    actioncam.
Πράγματι o τομέας των actioncam παρουσιάζει σοβαρό ενδιαφέρον και αποτελεί μια
πρόκληση για μας να έχουμε ανταγωνιστικά προϊόντα στην κατηγορία και μάλιστα
με πρωτότυπη σχεδίαση και τεχνικά χαρακτηριστικά. Η αγορά των actioncam
επέδειξε αξιοθαύμαστη δυναμική τα τελευταία τέσσερα χρόνια και θα συνεχίσει.
Εμείς προσπαθήσαμε να παρατάξουμε μια πλήρη γκάμα actioncam με διαφορετικά
χαρακτηριστικά την καθεμία, αρχίζοντας από το μοντέλο 360. Σύμφωνα με αναλύσεις
αγοράς η κατηγορία των μηχανών 360 θα καταλάβει το 30% ως 40% του συνόλου
των actioncam. Παρά τα λεγόμενα ότι πρόκειται για μια παροδική μόδα, νομίζουμε ότι
το 360 ήλθε για να μείνει. Δεν είναι μόνον ένα εφέ που εντυπωσιάζει πρόσκαιρα αλλά
μετά από λίγο καιρό υποχωρεί, αλλά έχει πολλές πρακτικές εφαρμογές, όπως ο άμεσος
διαμοιρασμός “zωντανού” υλικού που μεταφέρει τον παρατηρητή κυριολεκτικά μέσα
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= >".>"=  Nikon * Photokina e.)" +"?$". " stand @ actioncam

στη σκηνή (ας παραθέσουμε τα όσα είπε η φωτογράφος του National
Geographic Ami Vitale κατά τη διάρκεια του press event, η οποία
αξιοποίησε τις δυνατότητες της Key Mission 360 στο project της για την
προστασία του λευκού ρινόκερου του Αφρικής). Ποτέ δεν ήταν τόσο
ρεαλιστικές και δυνατές οι εικόνες από τοπία όσο από μια μηχανή σαν
την KeyMission 360 που zωντανεύει με πρωτοφανή τρόπο το τοπίο, και
οι θεατές μπορούν να “συμμετάσχουν”, να αλλάξουν οπτική γωνία,
με λίγα λόγια να βρεθούν “εκεί”. ‘Ενας ακόμη λόγος για την διάδοση
του 360 είναι ότι υποστηρίζεται από τις πλατφόρμες social media, του
Υoutube και του Facebook.
• To SnapBridge           ,
' "    %         
!.
Ισχύει η δέσμευσή μας και ήδη έχει υλοποιηθεί σε ψηφιακές μηχανές
ρεφλέξ όπως οι νέες D500 και D3400, και οι τρεις Actioncam που
παρουσιάσαμε αλλά και αρκετές compact CoolPix. Kαι βεβαίως
θα επακολουθήσουν και άλλα προϊόντα. Δεν είναι τυχαίο ότι μας
απονεμήθηκε βραβείο ΤΙΡΑ για την τεχνολογία SnapBridge. Συμβάλλει
πάρα πολύ στην ευχρηστία της φωτογραφικής μηχανής αφού
απλοποιεί τη διαδικασία του κατεβάσματος των αρχείων εικόνων και
της επικοινωνίας της μηχανής με τον υπόλοιπο κόσμο.
• $        WiFi  ".   
   '  ;
Πράγματι η διαδικασία της σύνδεσης της φωτ. μηχανής μέσω WiFi
ενέχει το στοιχείο της πολυπλοκότητας που ίσως είναι αποτρεπτικό για
αρκετούς χρήστες. Αυτό οφείλεται στα στάνταρ ασφαλείας πάνω στα
οποία είναι δομημένο το WiFi και δεν είναι υπόλογοι οι κατασκευαστές
φωτογραφικών. Εμείς από την πλευρά μας μέσω του SnapBridge
προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την
παράμετρο της συνδεσιμότητας και να προτείνουμε μια διαφορετική,
σαφώς πιο άνετη και φιλική εμπειρία στους χρήστες ώστε να
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ενθαρρυνθούν να μεταφέρουν το φωτογραφικό τους υλικό
στις συνδεδεμένες έξυπνες συσκευές τύπου smartphone ή
tablet και να το ανεβάζουν πανεύκολα στα social media.
• A " " "(    
  "      "' , 
     '     .
Ναι μεν έχει κάποια βάση αυτό αλλά από την άλλη μεριά
έχουμε μεγαλύτερους συντελεστές κόστους. Αυξημένες δαπάνες
Έρευνας (R&D), ακριβές πρώτες ύλες για κρύσταλλα από
σπάνιες γαίες και ειδικές κατεργασίες, παραπάνω μηχανισμούς
όπως το VR, μεταβαλλόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες όπως
το αδύναμο euro απέναντι στο ιαπωνικό yen κλπ. Στο σημείο
αυτό να αναφέρουμε το νόμο των φθινουσών αποδόσεων.
Όταν θέλεις από το πολύ καλό να προχωρήσεις στο τέλειο, να
κάνεις τη διαφορά με εξαιρετική απόδοση, αυτό κοστίζει.
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Google
Screensaver για Mac από
φωτογραφίες χρηστών

Η

εφαρμογή Featured Photos αναλαμβάνειι
την ανανέωση screensaver σε
υπολογιστές Mac, ανά τακτά χρονικά
διαστήματα μες την ημέρα, με φωτογραφίες
χρηστών του Google+. Kάθε φωτογράφοςμέλος του κοινωνικού δικτύου μπορεί να
δει τις εικόνες του να προβάλλονται σε
Mac άλλων χρηστών, εφόσον τηρούν τις
προϋποθέσεις. Μέχρι πρότινος κάτι ανάλογο
συνέβαινε μόνο με το Chromecast. Να
σημειωθεί πως ο χρήστης αν δεν επιθυμεί
να “δανείσει” το υλικό του για τον εν
λόγω σκοπό, μπορεί να τροποποιήσει τις
ρυθμίσεις στο λογαριασμό του. Κατεβάστε
την εφαρμογή από εδώ https://plus.google.

com/featuredphotos και δείτε τους όρους
εδώ: https://support.google.com/plus/
answer/6129464

Canon EOS
C
OS 5D IV
Αναβάθμιση firmware
Αρκετοί χρήστες της νεοφερμένης 5D IV έχουν αναφέρει πως όταν η μηχανή
συνεργάζεται με φορητό φλας, παρουσιάζει προβλήματα χρωματικής
θερμοκρασίας ανάλογα με το είδος της φωτομέτρησης. Με την κυκλοφορία του
firmware 1.0.3, η ιαπωνική εταιρία δίνει τέλος στο εν λόγω θέμα και επιπλέον
βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ της ναυαρχίδας και των νέων tele-converters
EF1.4x III και EF2x III. Ακόμα, υπόσχεται καλύτερη απόκριση του ψηφιακού
αλφαδιού, σε κάθετο κάδρο.
Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα έκδοση από εδώ:
https://www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/support/details/cameras/
dslr/eos-5d-mark-iv?tab=drivers#Z7_MQH8HIC0L88RB0AMD0F1Q42K25

Kickstarter
Χρηματοδότηση σε Chronos ρεκόρ!

Η

προσιτή βιντεοκάμερα που είχε εντυπωσιάσει
με τις ασύλληπτες τιμές fps, κατά την
παρουσίαση του πρωτοτύπου τον προηγούμενο
μήνα, τώρα μπορεί να παινεύεται για άλλο
ένα “αριθμητικό” κατόρθωμα: εξασφάλισε
χρηματοδότηση ύψους $48.000 σε μόλις 5 ώρες(!).
Ο λόγος που οδήγησε το κοινό στην άμεση
αυτή ανταπόκριση, μέσω crowd-funding, είναι η
δυνατότητα εγγραφής video ανάλυσης 1280x 1024
pixel στα 1.957 fps (!!). Μάλιστα σε χαμηλότερες
αναλύσεις αγγίζει ακόμα και τα 21.600 fps. Στη
καρδιά του συστήματος συναντάμε έναν αισθητήρα
8.45x6.76mm με μέγεθος εικονοστοιχείου
6.6um. Ενσωματώνει τεχνολογία global shutter,
άρα επιτρέπει την καταγραφή αντικειμένων που
κινούνται με ταχύτητα, χωρίς το φαινόμενο rolling
shutter. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό κλείστρο,
παρέχει εντυπωσιακή μέγιστη ταχύτητα 1/500.000
sec. Το εύρος ευαισθησίας είναι το μόνο που
κινείται σε γνώριμες τιμές, δηλαδή ISO 320-5120
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(σε έγχρωμο) και ISO 740-11840 (σε ασπρόμαυρο). Είναι εφοδιασμένη με οθόνη
αφής 5in, υποδοχές για κάρτες SD, connector IO, θύρα HDMI και ενσωματωμένο
μικρόφωνο. Κάνει χρήση φακών με C και CS mount. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφθούν το προφιλ της εταιρίας στο Kickstarter: https://www.kickstarter.com/
projects/1714585446/chronos-14-high-speed-camera/description
Μέχρι την κυκλοφορία της, μπορείτε να δείτε video samples εδώ: https://www.
youtube.com/watch?v=_HBlYfezY2A



11

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

 
  
     
Be Free Live Fluid
Head System

 Manfrotto Befree Live  
           
         
         video. E 
        ,     
          
   ! ,       DSLR,
CSC       . "   
 Befree Live Fluid Head, 
          
   #        
   .

•  (
): 40 cm
•    : 151 cm
•   : 43 cm
• ; 1.8 kg
•     : 4 kg
•     :  

 
 !

   

  anfrotto
Advanced Compact
$             
  # mirrorless.  modular  
   
        # 
   ..    #     .
$               
Ultrabook  tablet  #   #    
     .

Street
%      #       
 #,       
mirrorless. &          
        design #    
              .

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

 352 • 

5  

 2016



12

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

Fujifilm X-A10
Aναβάθμιση για την μικρότερη Fujifilm X

Η

μεγάλη επιτυχία της σειράς Fujfilm X αντανακλάται εκτός από τις κορυφαίες
best seller X-Pro2 και Χ-Τ2, και στη βάση της σειράς. Στο κατώφλι της
γκάμας μέχρι στιγμής υπήρχε η Χ-Α1 (2013), με την πιο προσιτή τιμη, βασικές
προδιαγραφές και αισθητήρα Bayer αντί για X-Trans.
Tην ίδια σχεδιαστική προσέγγιση ακολουθεί και η εκσυγχρονισμένη διάδοχος, η
Χ-Α10 που κρατάει το ίδιο περίπου γνώριμο εξωτερικό σχήμα και συγκεκριμένες
βελτιώσεις. Η ξανασχεδιασμένη ανατομική λαβή προσφέρει πολύ καλύτερο
πιάσιμο ενώ η οθόνη 3in. και ανάλυσης 1040Κ dot (όχι αφής) αρθρώνεται κατά
180° ώστε να διευκολύνει τη λήψη selfies. Mάλιστα στην τελευταία περίπτωση
ενεργοποιεί αυτόματα την αναγνώριση προσώπου και εστίαση στα μάτια.
Όπως και στις υπόλοιπες Fujifilm X τελευταίας γενιάς, οι ρυθμίσεις εξομοίωσης
εμουλσιόν συγκεκριμένων φιλμ εμφανίζονται με έξι preset (Provia (standard),
Velvia (vivid), Astia (soft), Classic Chrome, Monochrome και Sepia).
Eπιπλέον ενσωματώνει ευκολίες που θα συγκινήσουν το ερασιτεχνικό κοινό
όπως αναγνώριση χαμόγελου (smile detection), αναγνώριση φίλων (buddy
detection) και αναγνώριση ομάδων (group detection) για αυτόματη λήψη
ατομικών και ομαδικών πορτραίτων. Κυκλοφορεί μόνον σε γκρι/μαύρο
φινίρισμα. Υπάρχει (σχετικά αδύναμο)φλασάκι με GuideNo 5 με λειτουργία
Super Intelligent που αυτόματα προσαρμόζει το φλας σε διάφορες σκηνές. Ο
αισθητήρας 16,3Μegapixel έχει βασική κλίμακα ευαισθησίας ISO 200-6400 αλλά
μπορεί να επεκταθεί ως ISO 25600.

Στο autofocus χρησιμοποιεί σύστημα contrast
detect AF 49 σημείωνμε λειτουργίες Multi AF,
area AF, Continuous AF και Τracking AF. Στη
φωτομέτρηση συναντάμε πολυζωνικό 256
περιοχών. Το burst mode (ριπή) φθάνει τα
6fps ενώ εντυπωσιάζει η λειτουργία electronic
shutter με χρονισμό ως 1/32.000sec. Που
πλαισιώνει τον ηλεκτρομηχανικό φωτοφράκτη
1/4000-30sec. Στo video έχουμε τα βασικά
και αναμενόμενα με full HD 30fps για clip
διάρκειας ως 14min. το πολύ έκαστο.

Cashback σε επαγγελματικές βιντεοκάμερες Sony
Χριστουγεννιάτικη προσφορά ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ

H

εορταστική συγκυρία χαρίζει εκτός από θετική διάθεση σε όλους και αγοραστικές ευκαιρίες! Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα
λοιπόν η Στάμος ΑΕ και η Sony Professional Solutions Europe προχωρούν στην πολύ ευνοϊκή για τους υποψήφιους
αγοραστές προωθητική ενέργεια με τίτλο Winter Camcorder Cashback Promo. Συγκεκριμένα, η προσφορά αφορά τέσσερις
βασικούς τύπους επαγγελματικών XDCAM καμερών: α. PXW-X70 και PXW-X70/4K με επιστροφή 150€ β. PXW-Z150 με
επιστροφή 200€ γ. PXW-FS5 και PXW-FS5K με επιστροφή 300€ δ. PXW-FS7 και PXW-FS7K με επιστροφή 400€
Η προσφορά αφορά κάμερες που θα αποκτηθούν από το επίσημο δίκτυο διανομής της Sony κατά το διάστημα 01/12/2016
ως 31/03/2017. Η επιστροφή μετρητών θα γίνει απευθείας από τη Sony Europe στον τελικό πελάτη μέσα από συγκεκριμένη
διαδικασία για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε επικοινωνώντας με το info@stamos.com.gr.
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LG
Νέος CEO ο Jo Seong-jin

Ο

επικεφαλής του τμήματος Home Appliance & Air Solution (H&Α)
και ένας από τους τρεις εκπροσώπους του διοικητικού συμβουλίου,
Jo Seong-jin, είναι πλέον ο νέος CEO της κορεάτικης εταιρίας. Ο Jo θα
είναι υπεύθυνος για όλες τις επιχειρηματικές μονάδες της LG Electronics,
συμπεριλαμβανομένων των H&A, Mobile Communications, Home
Entertainment και Vehicle Components, ενώ θα επιβλέπει περισσότερα
από 120 τμήματα σε όλο τον κόσμο. Eίναι 60 ετών, εντάχθηκε στην
Goldstar το 1976 και έγινε μέλος της ομάδας που ανέπτυξε το πρώτο
αυτόματο πλυντήριο της LG το 1980. Το 2007, τιμήθηκε από την
κυβέρνηση της Κορέας με το Bronze Tower Order of Industrial Service
Merit, σε αναγνώριση της συμβολής του στην ανάπτυξη των νέων
τεχνολογιών και της Κορεάτικης βιομηχανίας. Πιο πρόσφατα, έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην απόφαση της LG να εισέλθει στον κλάδο των
premium συσκευών με την εισαγωγή του brand LG Signature ενώ έθεσε
τα θεμέλια για μελλοντικές επιχειρήσεις στους τομείς του Internet of
Things (IoT) και των Smart Homes.

Canon
Δημοπρασία στα τυφλά

Η

ιαπωνική εταιρία προχώρησε σε μία πρωτότυπη προωθητική καμπάνια, διεξάγοντας δημοπρασία, όπου οι υποψήφιοι αγοραστές
κατέθεταν προσφορές δίχως να γνωρίζουν πιο έργο θα γίνει δικό τους. Οι θέσεις ήταν δέκα και αντιστοιχούσαν σε ισάριθμα έργα των
γνωστών φωτογράφων Toby Burrows, Stephen Dupont, Simon Harsent, Gary Heery, Ted O’Donnell & Vicki Lee, Anna Pogossova, Jackie
Ranken, Graham Shearer, Eugene Tan και James Tolich. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να μάθουν πληροφορίες για τους δημιουργούς
και τις επιλεγμένες φωτογραφίες, επισκεπτόμενοι τη γκαλερί με τα κενά-άσπρα κάδρα, που περίμεναν την εκτύπωση των έργων μέσω του
Canon imagePROGRAF PRO-1000. Τελικά, η πειραματική δημοπρασία, ονόματι “Sight Unseen”, στέφθηκε με επιτυχία πουλώντας και τις
δέκα φωτογραφίες έναντι 22.000$.

photo.gr
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Nikon Cashback
Προσφορές σε D500 και φακούς

T

o χριστουγεννιάτικο cashback της Nikon,
δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές
να αποκτήσουν προϊόντα της εταιρίας σε
προνομιακές τιμές. Για παράδειγμα, με την
αγορά αγορά σώματος Nikon D500 ή kit
D500 με φακό AF-S DX NIKKOR 16-80mm
VR, επιστρέφεται άμεσα το ποσό των 300
ευρώ. Επιπλέον με αγορά επιλεγμένων
φακών Nikkor προσφέρεται άμεση επιστροφή
χρημάτων έως και €150.
Το cashback αφορά και τους φακούς του
πίνακα δεξιά
Οι αγορές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν
κατά τη χρονική περίοδο από 01.12.2016
έως και 14.01.2017 σε επιλεγμένα
καταστήματα λιανικής. Η αφαίρεση της
αξίας του “CASHBACK” γίνεται άμεσα από
το σημείο πώλησης.
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AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

150,00 €

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

150,00 €

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

150,00 €

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

150,00 €

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

150,00 €

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

150,00 €

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

150,00 €

AF-S MICRO NIKKOR 60mm f/2.8G ED

75,00 €

AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED

75,00 €

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

30,00 €

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

30,00 €

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

150,00 €

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR

150,00 €

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2,8G

75,00 €

(€)
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Φθινοπωρινό τεύχος

NEO!
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Rollei
Χριστουγεννιάτικη προσφορά

Η

Rollei μέσω της επίσημης
αντιπροσωπείας Δ. & Ι. Δαμκαλίδης σας
φροντίζει αυτά τα Χριστούγενανα χαρίζοντάς
σας ένα φίλτρο ROLLEI UV Profi HD, με την
αγορά ενός από τα παρακάτω τρίποδα ή
φλας Rollei:
Τρίποδα:
Rollei Compact Traveller No.1 Τitanium
Rollei Compact Traveller No.1 Carbon
Rollei C50i/C5i Titanium
Rollei C6i Aluminium
Rollei C5i Carbon
Rollei C6i Carbon
Φλας:
Rollei Flash Unit 56
Rollei Flash Unit 58

Το φίλτρο ROLLEI UV Profi HD με 16 επιστρώσεις, κατασκευασμένο με χρήση ιαπωνικής προέλευσης κρυστάλλων για την υψηλότερη
δυνατή ποιότητα εικόνας, απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία και αποτρέπει την αλλοίωση των χρωμάτων και της αντίθεσης
στις εικόνες. Eπιπλέον, προστατεύει τον φακό από γρατσουνιές, νερό, λεκέδες και βρωμιά. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για κάθε
φωτογραφική και video εφαρμογή.

Canon Future Book Forum
Δράση για το μέλλον του βιβλίου και των εκτυπώσεων

Π

ριν λίγες μέρες διεξήχθη το ετήσιο Future Book Forum όπου συζητήθηκαν
διάφορα θέματα του κλάδου με έμφαση στη διαδραστικότητα, ώστε οι
παρευρισκόμενοι να εφοδιαστούν με πλήθος πληροφοριών και συμβουλών.
Ξεκινώντας από ένα πρωτότυπο χειρόγραφο 50 επιστολών που έγραψαν υπεύθυνοι
του management προς τους CEO όλου του κόσμου, οι συμμετέχοντες ανέλαβαν
την πρωτοβουλία να αναπτύξουν ένα νέο βιβλίο με τίτλο “Επιστολές προς το
Μέλλον”, κατά τη διάρκεια ενός διημέρου. Η παρουσίαση του θα γίνει στο
Thinkers50 European Business Forum στο Odense της Δανίας, τον ερχόμενο Μάιο.
Τα βιβλία που τυπώθηκαν στην εκδήλωση περιλάμβαναν κάποια που θα σταλούν
στους πρόσφυγες του Μονάχου, ως μέρος της διαρκούς συνεργασίας της Canon με
τον γερμανικό εκδοτικό οίκο παιδικών βιβλίων, Goloseo και το Room to Read, έναν
μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εστιάζει στην εκμάθηση γραφής-ανάγνωσης και
την εκπαίδευση των κοριτσιών.

Adobe Photoshop Elements 15
Η πιο ηχηρή παρουσία στο Windows Store

Η

έκδοση Elements 15 του δημοφιλέστερου προγράμματος επεξεργασίας διατίθεται πλέον
μέσω του Windows Store. Πρόκειται για το ισχυρότερο λογισμικό που διατίθεται μέσω

της υπηρεσίας της Microsoft και φημολογείται ότι θα ανοίξει τον δρόμο για περισσότερες
εφαρμογές εφάμιλλου επιπέδου. Είναι πληρέστερο του ήδη διαθέσιμου Photoshop Express
και κατώτερο μόνον του επαγγελματικού διδύμου Photoshop/Lightroom, καθώς προορίζεται
για ερασιτεχνική χρήση. Επίσης, η αγορά μέσω Windows Store, συνοδεύεται από 10 άδειες
χρήσης, έναντι των 2 που προσφέρονται από την desktop έκδοση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επωφεληθούν από έκπτωση 40% εντός των επόμενων ημερών: https://www.microsoft.com/
en-us/store/p/adobe-photoshop-elements-15/9nblggh4rp6z

 352 • 

5  

 2016



19

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

EI  





Ç½±¼
 

NE !

Kυκλοφoρεί στα περίπτερα
 352 • 

5  

 2016



20

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

Στο βάθος κήπος
Ομαδική έκθεση εικαστικών του «Ορίζοντα Γεγονότων»

Έ

νας κήπος υπάρχει πάντα στο βάθος περιμένοντας τον επισκέπτη
να τον ανακαλύψει. Εγκαταλειμένος, γεμάτος βλάστηση, βρίσκεται
παντού, σε κάποια γωνιά της πόλης ή γενικότερα στην ίδια μας τη
ζωή. Ο πρώτος κύκλος της νέας έκθεσης που εγκαινιάζει ο Ορίζοντας
Γεγονότων, επιχειρώντας να απαντήσει σε ερωτήματα όπως αν η τέχνη
έχει τελικά το αντικλείδι για να περάσει κανείς τα εμπόδια και να μπει
στον «κήπο», καλεί τον επισκέπτη να αναζητήσει την απάντηση, μέσα
από μια σειρά εικαστικών έργων. Στην έκθεση συμμετέχουν με έργα
τους οι Ανδρό, Ιουλία Αθανασάκη, Κίρα Αλιγιζάκη, Κίμων Αξαόπουλος,
Άννα Δημητρίου, Θαλασσινή Δούμα, Τζίμης Ευθυμίου, Βασίλης Θέος,
Λεωνίδας Καμπούρογλου, Ευγενία Καραμούζη, Ράνια Καραμούζη,
Κατερίνα Κορκού, Μαίρη Κουζάρη, Κατερίνα Κρεμασιώτη, Άγγελος
Κώστας, Αλεξία Κωστή, Λυδία Μαργαρώνη, Γιάννης Μπέσκος, Δέσποινα
Πανταζή, Αναστασία Παπαδέδε, Μάρω Παπανικολάου-Κιούση,
Κωνσταντίνα Παρασκευοπούλου, Ναυσικά Ρήγα, Παύλος Σουφλής,
Κατερίνα Σταθοπούλου, Γρηγόρης Τσιγκριστάρης, D. D.Fadul και η ομάδα
Καλλιτέχνες Ανώνυμοι.
Διάρκεια έκθεσης: έως 11 Δεκεμβρίου 2016
Διεύθυνση: Ορίζοντας Γεγονότων, Κεραμεικού 88, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 19.30 – 23.30
Πληροφορίες: Ορίζοντας Γεγονότων, info@orizontasgegonoton.
gr, http://blog.orizontasgegonoton.gr, https://www.facebook.com/
orizontasgegonotwn

Σιωπηλές Παρουσίες
Ξεκίνησε η έκθεση του Σίμου Γιαννάκου

Σ

την πρώτη ατομική του έκθεση, ο Σίμος Γιαννάκος προσεγγίζει τα αγάλματα,
δημιουργώντας τις δικές του φωτογραφικές αφηγήσεις. Λειτουργώντας
ως σύμβολα, τα αγάλματα πολλές φορές υπενθυμίζουν ένα γεγονός ή
συμβάλλουν στη λατρεία ενός ήρωα. Έχοντας ως κύριο χαρακτηριστικό της
οπτικής του, τη φυσική παρουσία τους στο χώρο ο φωτογράφος καταφέρνει
με φυσικό τρόπο, να οδηγήσει το θεατή στην ουσία του χώρου και του
ανθρώπου. Την έκθεση επιμελήθηκε ο Παναγιώτης Κασίμης.
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Διάρκεια έκθεσης: έως 13 Δεκεμβρίου 2016
Διεύθυνση: Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ,
Θησέως 20 και Κολοκοτρώνη, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Σάββατο 14.00 –
22.00
Πληροφορίες: Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ,
Τηλ. 2103304060, info@clubennea.gr, www.clubennea.gr
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: 4 αλκαλικές
μπαταρίες ΑΑ Varta

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο "100
Χρόνια Φωτογραφία".

Νο 10:
«Φωτισμοί»
Υπό έκδοση

Νο 12:
«Ύφος & στυλ
στη φωτογραφία»

Κυκλοφορεί

Υπό έκδοση.

9 Ιουνίου

Κυκλοφορεί
2 Φεβρουαρίου

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

1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧH

3 ΤΕΥΧH

4 ΤΕΥΧH

5 ΤΕΥΧH

6 ΤΕΥΧH

7 ΤΕΥΧH

8 ΤΕΥΧH

9 ΤΕΥΧH 10 ΤΕΥΧH 11 ΤΕΥΧH

6,9 12 17 22 27,5 30 35 40 45 50 55
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr
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Ο αναπληρωτής Πρόεδρος
του ΤΕΙ Αθήνας, καθηγητής
Παναγιώτης Καλδής και ο
καθηγητής Γρηγόρης Βλασσάς
με τον Ανδρέα Πάντζη στο
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών «Παραγωγή βίντεο,
οπτικοακουστικά μέσα και
κινούμενα γραφικά» του
Τμήματος Φωτογραφίας και
Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ
Αθήνας με άλλους καθηγητές
και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Από αριστερά, Νίνος Φένεκ
Μικελίδης, Ανδρέας Πάντζης
και Γρηγόρης Βλασσάς

29ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου
Βράβευση του Ανδρέα Πάντζη σκηνοθέτη & καθηγητή στο Μεταπτυχιακό του Τμήματος Φωτογραφίας &
Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας

Σ

το πλαίσιο του 29ου Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, βραβεύτηκε φέτος ο σκηνοθέτης Ανδρέας Πάντζης, τιμώμενος για το
συνολικό έργο του μέχρι σήμερα. Κλείνοντας την αυλαία του στον κινηματογράφο Ααβόρα, η φετινή διοργάνωση του Πανοράματος
βράβευσε τον Κύπριο σκηνοθέτη, σε μια ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου, με τα ειδικά βραβεία να δίνονται σε τρεις
συνολικά καλλιτέχνες. Για το σύνολο οτυ έργου τους τιμήθηκαν ακόμη η ηθοποιός Αλεξία Καλτσίκη και ο συνθέτης Νίκος Κυπουργός.
Υπεμθυμίζεται ότι ο Ανδρέας Πάντζης είναι καθηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Παραγωγή βίντεο, οπτικοακουστικά μέσα και κινούμενα
γραφικά», του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας.
Πληροφορίες: 29ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, http://www.panoramafest.org
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Και τα τρία βιβλία!



€25

*

Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την ιστορία
& αισθητική της
φωτογραφίας!
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Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

  Istorika
   Vivlia_17x24.indd
352 •  1

5  

 2016

   μμ 2 4
11/5/2016 1:01:11

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

Φωτ.: Μαρία Ζέρβα Θεοδώρου

Φωτ.: Ελένη Μητράκη

Φωτ.: Χριστίνα Καζαντζίδου

Φωτ.: Κατερίνα Χατζηαβράμογλου

Λεπτομέρειες
Έκθεση της διαδικτυακής ομάδας «Φωτογραφικό Είδωλο»

Υ

πό τον τίτλο «Λεπτομέρειες», 25 μέλη της διαδικτυακής ομάδας «Φωτογραφικό Είδωλο» δίνουν τη δική τους προσωπική οπτική,
μέσα από ατομικά πορτφόλιο 3-4 φωτογραφικών έργων. Προσεγγίζοντας λεπτομέρειες ππου συνήθως παιρνούν απαρατήρητες, οι
φωτογράφοι καλούν τον επισκέπτη να δει τον κόσμο, σε μια αλλιώτικη παρουσίαση. Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται καθώς και
η θεματική της έκθεσης προέκυψαν έπειτα από ψηφοφορία στη σελίδα της ομάδας στο facebook, ενώ την τελική επιλογή και επιμέλεια
έκανε ο φωτογράφος Τάσος Σχίζας. Η διαδικτυακή ομάδα «Φωτογραφικό Είδωλο» είναι μια ανοιχτή ομάδα φωτογραφίας στο facebook
με 1078 μέλη, η οποία έχει στόχο την επικοινωνία, την ενημέρωση και τη διοργάνωση φωτογραφικών δράσεων.
Στην έκθεση «Λεπτομέρειες» συμμετέχουν τα μέλη της ομάδας Βασίλης Αγοραστός, Δέσποινα Αποστολίδου, Κώστας Αρβανίτης,
Λευτέρης Αρσλάνογλου, Σταύρος Βελίδης, Τηλέμαχος Γαροφαλλίδης, Γρηγόρης Γιάκης, Γιώργος Διγαλάκης, Ευάγγελος Δρακόπουλος,
Μάρθα Θεοδωρίδου, Μαρία Ζέρβα Θεοδώρου, Χριστίνα Καζαντζίδου, Δημήτρης Κιοσέογλου, Ελένη Μητράκη, Αναστασία
Μιχαήλογλου, Δημήτρης Νενάδης, Βασίλης Πανταβός, Στέργιος Σπυρόπουλος, Ελευθερία Σελίνη, Χρίστος Σαπρίκης, Γιώργος Τσίγκας,
Παναγιώτης Τσίκος, Παρθένα Χαριστέα, Κατερίνα Χατζηαβράμογλου και Τάσος Χίος. Την έκθεση επιμελείται και διοργανώνει ο
φωτογράφος Τάσος Σχίζας.
Εγκαίνια: Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου, 20.00 Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Ιανουαρίου 2017
Διεύθυνση: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα), Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Λεπτομέρειες, https://www.facebook.com/events/1868788846677876
Φωτογραφικό Είδωλο, http://www.photoeidolo.gr, https://www.facebook.com/groups/117224565319
Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, Τηλ. 2310271003, info@kouniogroup.com, https://www.kounio.gr

 352 • 

5  

 2016



25

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

    !

254 σελίδες, 17x24, ISBN 978-960-7704-14-6
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Tετράχρωμο, 228 σελίδες, 17x24, ISBN 978-960-7704-13-9
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