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Editorial

Στο σημερινό μας σημείωμα θα 

αναφερθούμε στις πρώτες εκδηλώσεις 

που θα διοργανωθούν στη διάρκεια 

της Photovision και αφορούν τους 

επαγγελματίες φωτογράφους. Σύντομα 

θα προστεθούν και πολλές άλλες. 

Πρώτο Φεστιβάλ ταινιών γάμου

Η Ένωση Φωτογράφων & Βιντεογράφων 

Γάμου “Παπιγιόν” thepapillon.gr

μέλη της οποίας είναι πολλοί από τους 

πλέον δραστήριους επαγγελματίες 

φωτογράφους κοινωνικών εκδηλώσεων, 

διοργανώνει στα πλαίσια της Photovision 

το πρώτο στο είδος του Διαγωνιστικό 

Φεστιβάλ ταινιών γάμου. 

Οι όροι συμμετοχής έχουν ήδη γίνει 

γνωστοί ενώ τα δώρα για τα πρώτα 

βραβεία θα δοθούν σύντομα στη 

δημοσιότητα μαζί με τις εταιρίες – 

χορηγούς του φεστιβάλ. Στην κριτική 

επιτροπή του φεστιβάλ θα συμμετέχουν 

γνωστοί σκηνοθέτες του κινηματογράφου 

ενώ ή τελετή απονομής των Βραβείων 

θα πραγματοποιηθεί με πανηγυρικό 

τρόπο στο TAE KWON DO, στη διάρκεια 

της Photovision. Παράλληλα η Ένωση 

Φωτογράφων και Βιντεογράφων Γάμου 

Ελλάδας προγραμματίζει και άλλες 

εκδηλώσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν 

αργότερα. Περισσότερες πληροφορίες θα 

βρείτε εδώ: www.thepapillon.gr/wff17  

 

Ανοιξιάτικο Convention 
photoweddingstories (PWS)

Με έδρα και οργανωτικό πυρήνα την 

Θεσσαλονίκη ή δραστήρια ομάδα 

του PWS www.photoweddingstories.com

 οργανώνει το επόμενο συνέδριό της το 

διάστημα 9-13 Μαρτίου 2017 στα πλαίσια 

της Photovision έχοντας ήδη κλείσει τον 

κατάλληλο συνεδριακό χώρο: μία μεγάλη, 

ξεχωριστή αίθουσα, χωρητικότητας 300 

ατόμων στο TAE KWON DO. Σε αυτή θα 

ξεκινήσει τα επιμορφωτικά σεμινάρια 

με δύο συνεδρίες την ημέρα, μία το 

πρωί και μια το απόγευμα με ενδιάμεσο 

μεγάλο κενό διάστημα το οποίο θα 

παρέχει τη δυνατότητα στους συνέδρους 

Ενημέρωση για τη Photovision [3. 12/12] 
Όλοι οι επαγγελματίες φωτογράφοι θα είναι εκεί! 

– επαγγελματίες φωτογράφους να επισκέπτονται τα διάφορα περίπτερα της έκθεσης, να 

συμμετέχουν στις άλλες εκδηλώσεις κλπ. Από τις πληροφορίες που μας έγιναν γνωστές 

στο συνέδριο θα δώσουν διαλέξεις πέντε διεθνούς φήμης φωτογράφοι γάμου που θα 

μετακληθούν ως προσκεκλημένοι από το εξωτερικό ειδικά για το συνέδριο. Το ονόματα θα 

ανακοινωθούν σταδιακά, από διαφημιστικές καταχωρήσεις στα έντυπά μας, στο διαδίκτυο 

αλλά και από τούτη εδώ την στήλη. 

    Οφείλουμε να αναφέρουμε κάπου εδώ ότι έχουμε επίσης υποβάλει προτάσεις 

συνεργασίας και φιλοξενίας των εκδηλώσεών τους στη Photovision και σε πολλά άλλα  

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επαγγελματικά σωματεία φωτογράφων. Αναμένουμε με 

ενδιαφέρον τις αποφάσεις τους. Για την ιστορία ας ειπωθεί ότι ανέκαθεν τα επαγγελματικά 

σωματεία των φωτογράφων έβρισκαν φιλόξενη στέγη στη Photovision όπου έδιναν 

δυναμικά το παρόν τους έχοντας μάλιστα αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα. 

Επιγραμματικά θυμίζουμε τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τα πνευματικά δικαιώματα 

των φωτογράφων επί των έργων τους, ενημερωτικές συναντήσεις για θέματα του κλάδου 

(πχ φωτογραφίες διαβατηρίων & ταυτοτήτων) ενώ πολλά μέλη τους είχαν εκθέσει και 

φωτογραφικά τους έργα.

     Σύντομα θα επανέλθουμε με νεότερες ειδήσεις αυτή τη φορά για το κοινό της νέας μας 

έκθεσης HitechExpo που θα φιλοξενηθεί μαζί με την Photovision. 

     Μείνετε συντονισμένοι!
TAKHΣ ΤΖΙΜΑΣ 

PHOTOVISION.TV
Εντός του εκθεσιακού χώρου της PHOTOVISION 2011, πριν σχεδόν 6 ολόκληρα 
χρόνια, είχε στηθεί τηλεοπτικός σταθμός που εξέπεμπε ζωντανά μέσω διαδικτύου. 
Ήταν το επίσημο ενημερωτικό κανάλι της έκθεσης, το photovision.tv Τα πράγματα 
τότε δεν ήταν τεχνικά τόσο εύκολα όσο σήμερα κι όμως όλα δούλεψαν ρολόι. 
Αναφέρουμε το γεγονός ως μία τεχνολογικά καινοτόμο πρωτοβουλία μας που 
υλοποιήθηκε σε ανύποπτο χρόνο...

http://thepapillon.gr/
http://thepapillon.gr/wff17/
www.photoweddingstories.com
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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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Δείτε τις πρώτες συμμετοχές εδώ!

http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_349.pdf
www.photovision.gr
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Πιστή στο ραντεβού της με τη Photovision, η διεθνής κοινότητα φωτογράφων γάμου, 

PhotoWeddingStories, επιστρέφει με πλήθος δραστηριοτήτων. Δύο ημέρες πριν τη επερχόμενη 

Photovision, την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017, το PhotoWeddingStories θα 

πραγματοποιήσει το ετήσιο συνέδριο στο ξενοδοχείο BEST WESTERN FENIX στη Γλυφάδα μαζί 

με τον καθιερωμένο διαγωνισμό φωτογραφίας και άλμπουμ. 

Για το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 ο PWS έχει προσκαλέσει διακεκριμένους 

ομιλητές και την απονομή των βραβείων στους νικητές του διαγωνισμού. Σε αναμονή του 

πλήρους προγράμματος εξασφαλίσαμε από τους διοργανωτές το όνομα του πρώτου ομιλητή 

που δεν είναι άλλος από τον καταγόμενο από την Αυστραλία, Marcus Bell, ένας από τους δέκα 

καλύτερους φωτογράφους γάμου, σύμφωνα με το American Photo Magazine. Επιπλέον το 

AIPP τον έχει αναγορεύσει Grand Master of Photography. Ο Μarcus Bell, μέσα στα δεκαπέντε 

χρόνια εμπειρίας του έχει καταφέρει να αποκτήσει διεθνές πελατολόγιο και μεγάλο αριθμό 

θαυμαστών ανάμεσα στους συναδέλφους του και σε όλους τους λάτρεις της φωτογραφίας. 

Κατά τη διάρκεια της Photovision θα πραγματοποιήσει σεμινάριο με τίτλο “Simple Philosophies 

for Greater Success” όπου θα μιλήσει για το πώς κατορθώνει, μετά από χρόνια συνεχούς 

εργασίας, να διατηρεί το πάθος του για τη φωτογραφία, για το πώς ξεχωρίζει το στούντιο του 

σε μια κορεσμένη αγορά και πως ένας φωτογράφος μπορεί να στήσει σήμερα ένα στούντιο που 

αντέxει στον χρόνο. Δείτε δουλειά του Marcus Bell εδώ!

Ο διάσημος Aυστραλός φωτογράγος 
Marcus Bell στη Photovision!

Για το ετήσιο συνέδριο της PhotoWedding Stories

http://www.studioimpressions.com.au/
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http://www.nikon.gr/el_GR/?
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Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 στη συνεδριακή αίθουσα του Palmier 

Bistro στο κέντρο της Αθήνας, η Ένωση Φωτογράφων και Βιντεογράφων 

Γάμου Ελλάδος, “Παπιγιόν” συγκάλεσε την τακτική ετήσια συνέλευση 

που εκτός των άλλων περιελάμβανε και αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέας 

Διοικητικής Ομάδας. 

Η  διαδικασία ψηφοφορίας ανέδειξε στο ΔΣ τα παρακάτω μέλη ως εξής: 

Γιάννης Γκουτζουρής Πρόεδρος, Μόνικα Κρητικού Υπεύθυνη Προβολής 

& Marketing, Γιώργος Βεντούρης Υπεύθυνος Οικονομικών, Βασίλης 

Νομπλ Υπεύθυνος Φωτογραφικών θεμάτων και Άννα Γαλανού Υπεύθυνη 

Κινηματογραφικών θεμάτων. 

Πριν την ψηφοφορία προηγήθηκε συζήτηση με προτάσεις και ιδέες για 

μελλοντικές δραστηριότητες και επισήμανση προβλημάτων του κλάδου των 

φωτογράφων και βιντεογράφων. Επίσης συζητήθηκε η διοργάνωση του 

Φεστιβάλ Ταινιών Γάμου που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της επερχόμενης 

Photovision 2017 με φιλοδοξία να αποτελέσει ένα δημιουργικό γεγονός 

και κίνητρο για αναβάθμιση του επιπέδου βίντεο γάμου. Παραβρέθηκαν και 

απεύθυναν χαιρετισμό εκ μέρους του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος 

οι Τάκης Τζίμας και Παναγιώτης Καλδής. 

Το εργαστήριο Αlbum VK του Βασίλη Κουμπιά προσέφερε γενναιόδωρα, στα 

μέλη τα χαρακτηριστικά ξύλινα Παπιγιόν με το λογότυπο του καθενός. Τη 

συζήτηση κάλυψε ηχητικά ο κ. Παναγιώτης Φάνης. Tέλος για πρώτη φορά 

κατέστη δυνατόν να παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση live feed με 

εικόνα και ήχο και μέλη του Παπιγιόν από την επαρχία με τεχνική υποστήριξη 

και επιμέλεια του κ. Χαράλαμπου Λιοντή. Σχετικά links:

thepapillon.gr, thepapillon.gr/wff17

Ο πρόεδρος Γιάννης Γκουτζουρής παρουσιάζει 
την ατζέντα της ημέρας και λεπτομέρειες από το 
φεστιβάλ ταινιών γάμου που θα πραγματοποιηθεί 
στα πλαίσια της Photovision 

O T. Τζίμας από το ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ ενημερώνει την
Γεν. Συνέλευση για τις εκδηλώσεις της Photovision 
και άλλα συναφή θέματα

Ένωση Φωτογράφων & Βιντεογράφων Γάμου «Παπιγιόν»
Γενική Συνέλευση, αρχαιρεσίες & ενημέρωση για δράσεις 
και νέες πρωτοβουλίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΟΥ 

www.thepapillon.gr/wff17
www.thepapillon.gr
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http://thepapillon.gr/wff17/
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Επειδή πολλοί συνεργάτες μας ρωτούν 

αναφορικά με τις δύο ταυτόχρονες 

εκθέσεις που ανακοινώθηκαν ότι 

θα γίνουν τον Μάρτιο στην Αθήνα 

οφείλουμε μια απάντηση...

1. Πρόκειται για την μόνη ελληνική 

φωτογραφικού περιεχομένου έκθεση που 

γίνεται με συνέπεια τα τελευταία 22 χρόνια 

(από το 1995)

2. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε όλα 

αυτά τα χρόνια πολλές φορές με μεγάλες 

αντιξοότητες όπως capital control, 

παγκόσμια κρίση, εκλογές όπου οι 

διοργανωτές με προσωπικό κόστος τους 

την στήριξαν.

3. Οι διοργανωτές της PHOTOVISION 

(Περιοδικό Φωτογράφος, PhotoBusiness, 

PhotoBusiness Weekly) δεν είναι απλώς 

και γενικά διοργανωτές εκθέσεων αλλά 

προέρχονται από τον αμιγώς Φωτογραφικό 

χώρο από το 1989 μέχρι σήμερα.

4. Ο οποιοσδήποτε καλοπροαίρετος που 

θα ήθελε να διοργανώσει μια έκθεση θα 

μπορούσε να την πραγματοποιήσει σε μια 

διαφορετική ημερομηνία και όχι την ίδια.

Να γιατί λοιπόν ΘΑ ΠΑΜΕ στην PHOTOVISIOΝ!!!
Γράφει ο Νίκος Αξελής /PHOTOSHOPDIGITAL

5. Το να κάνεις μια έκθεση για φωτογραφικά προϊόντα ενώ ήδη υπάρχει μία (σε μια χώρα 

του μεγέθους της Ελλάδας της κρίσης) ή θα πρέπει να έχεις να πεις κάτι το διαφορετικό ή 

διαφορετικά την κάνεις «για να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα».

6. Η επιτυχία ή η αποτυχία μιας έκθεσης θα πρέπει να έχει πάντα έναν παραλήπτη που να 

μπορούμε να βρούμε και την επόμενη ημέρα για να του την χρεώσουμε και όχι μια ανώνυμη 

εταιρεία που αναλαμβάνει γενικά εκθέσεις και μετά ούτε που την είδατε... ούτε που την 

απαντήσατε !

7. Το κόστος των περιπτέρων φυσικά και έχει έναν μεγάλο λόγο και ρόλο, όμως τι να το 

κάνεις το φτηνότερο κόστος όταν η προσέλευση αναμένεται μηδαμινή; Το κόστος δεν είναι 

πανάκεια... Αυτό που μετράει δεν είναι το πως πας στην έκθεση αλλά με τι εφόδια φεύγεις 

από αυτήν.

8. Ο κλάδος έχει ανάγκη από γνώση αλλά και από καινούργια πράγματα... και οι διοργανωτές 

της Photovision φαίνονται πρόθυμοι για τέτοιες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές.

9. Οι εκθέσεις Hi-Tech είναι καλές και η φωτογραφία σε μεγάλο μέρος αποτελεί κομμάτι της 

Hi-Tech, ωστόσο δεν ισχύει και το αντίστροφο. Οπότε ποιος ο λόγος συμμετοχής εταιριών από 

άλλο εντελώς τομέα; Απλώς και μόνο για να φανούμε περισσότεροι;

10. Ο φωτογράφος θα πρέπει να ανακτήσει το ενδιαφέρον του και να αποκτήσει ξανά 

την χαμένη αίγλη του... Δεν είναι διατεθειμένος να παίξει το παιχνίδι κάποιων που όψιμα 

ενδιαφέρθηκαν για αυτόν...

Ελπίζω να είμαι κατανοητός... Θεωρώ ωστόσο ότι σίγουρα είμαι ξεκάθαρος ! Όποιος θέλει να 

το παίξει δίπορτο ή με τα δυο πόδια σε δύο γήπεδα... περιμένοντας τον «νικητή» για να πάει 

μαζί του... λάθος πόρτα χτύπησε...! 

Καλές γιορτές σε όλους... και ραντεβού στην PHOTOVISION 2017 στις 11-13 Μαρτίου στον 

χώρο του TAE KWON DO… ακριβώς δίπλα από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Παλαιό 

Φάληρο!!!                                       

����!��� "#$%

Μερική άποψη από το περίπτερο της PHOTOSHOPDIGITAL σε προηγούμενη PHOTOVISION
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http://www.stamos.com.gr/
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Η φωτογραφία ενός βατράχου
... & η ξεκαρδιστική διαδικτυακή μάχη μέσω του photoshop για να αποδειχθεί η ομοιότητα με τη Leia Sparks 

�%�%��!

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 η Κ.Γ. την οποία ευχαριστούμε θερμά.  

www.photo.gr
http://www.boredpanda.com/princess-leia-frog-snails-photoshop-battle/
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http://www.damkalidis.gr/
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Φέτος τα Χριστούγεννα πολλές εταιρείες 

έχουν επιστρατεύσει το cashbacκ ως 

κίνητρο επιβράβευσης των αγοραστών και 

τόνωσης της ζήτησης. Η Canon προσφέρει 

επιστροφή χρημάτων ως και €300 για όσους 

επιλέξουν να κάνουν τις αγορές τους μέχρι 

τις 31 Ιανουαρίου 2017. Μετά την αγορά οι 

συμμετέχοντες υποβάλλουν το αίτημα τους 

Canon
Χειμερινή προσφορά

online www.canon.gr/cashback. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε πλήρη λίστα των 

προϊόντων, για την αγορά των οποίων ισχύει το cashback καθώς και τα καταστήματα 

που συμμετέχουν στην ενέργεια. Στην online φόρμα αιτήματος, οι συμμετέχοντες θα 

έχουν την επιλογή να προσφέρουν ως δωρεά όλο ή μέρος του ποσού επιστροφής 

στον Ερυθρό Σταυρό. Η Canon στις φετινές γιορτές θα ενισχύσει το έργο του Ερυθρού 

Σταυρού με πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ και παροτρύνει και τους φωτογράφους να 

συμμετέχουν ποστάροντας τις καλές τους πράξεις στα social media χρησιμοποιώντας το 

hashtag #selfieless. Περισσότερες λεπτομέρειες στο http://www.canon.gr/selfieless. 

Canon
Nέα service

Η Canon επεκτείνει την τεχνική υποστήριξη προϊόντων στην 

Ελλάδα, παρουσιάζοντας νέους συνεργάτες. Υπεύθυνη για 

τα φωτογραφικά θα είναι πλέον η εταιρεία Camera Repair, ενώ η 

Info Quest ανέλαβε αντίστοιχο ρόλο για τα εκτυπωτικά. Οι δύο 

εταιρίες Αποτελούν αξιόπιστες επιλογές που μετρούν αρκετές 

δεκαετίες εμπειρίας στον κλάδο και υπόσχονται αφοσίωση στην 

εξυπηρέτηση των πελατών. Όσο αφορά τα μεγάλα μηχανήματα 

office automation που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, η 

υποστήριξη παραμένει στην Intersys. 

LunaGrip Kit
Λύση διάχυσης/ανάκλασης 5 σε 1

Ηλειτουργία των light modifiers στη φωτογράφηση 

πορτραίτου με φλας είναι γνωστή σε όλους. Επειδή 

στην αγορά υπάρχει υπερπληθώρα διαθέσιμων επιλογών, 

η πρωτότυπη σχεδίαση και η ευχρηστία του προϊόντος 

αποτελεί βασικό πλεονέκτημα. To LunaGrip Kit της Westcott 

περιλαμβάνει διαχυτήρα διαμέτρου 1m, ο οποίος αναλαμβάνει 

να μαλακώσει το σκληρό φως του φορητού φλας, 

ελαττώνοντας αισθητά το contrast. Aπομακρύνεται από το 

φωτεινή πηγή χάρη σε τρεις βραχίονες που καταλήγουν στο 

στρογγυλό mount. Το χαμηλό βάρος επιτρέπει χρήση στο χέρι 

ή σε stand. Επιπλέον, μπορούν να προσαρμοστούν τέσσερις 

επιφάνειες ανάκλασης (ασημένια, χρυσή, μαύρη, sunlight) 

για περαιτέρω έλεγχο της φωτιστικής πηγής. Στη συσκευασία 

περιλαμβάνεται και τσάντα μεταφοράς.

www.canon.gr/cashback
http://www.canon.gr/selfieless
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Oι ειδικοι στην 
High Sync 
φωτογράφιση

D-Lite RX 4
Με ενσωματωμένη 

ραδιοσυχνότητα. Από 279€

��
���
��
��
	

��
��
��
��
��
��
���
��

TEXNIO A.E. Κομνηνών 24, Θεσσαλονίκη   |   Τ: 2310 271 003   |   www.kounio.gr   |   sales@kounio.gr

ELB 400 HS Battery Pack
Νέα έκδοση Hi-Sync. Από 1.550€

1/8000 δευτ.
σε όλες τις

κεφαλές 400W

Ταχ.Συγχρονισμού Συμβατότητα με
Canon, Nikon, 
Sony, Olympus

El-Skyport Plus HS
200€

Phottix Odin™ II TTL
Δυνατότητα ελέγχου μέχρι 5 φλας σε 
Hi-Speed Sync. Διαθ. για Canon, Nikon, Sony 
200€

Phottix Indra360 TTL Phottix Mitros Phottix Indra 500 TTL

Ξεπεράστε τις συμβατικές X-sync ταχύτητες 
και παγώστε την κίνηση με το νέο πομπό 
El-Skyport Plus HS. Οι 1/8000 sec ταχύτητες 
κλείστρου είναι πλεόν διαθέσιμες σε όλους! 

Ταχ. Συγχρονισμού
1/8000 δευτ.

http://www.technio.com.gr/
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Atomos Europe
Cashback και προσφορές απόσυρσης

H γνωστή κατασκευάστρια εταιρία monitor/recorder δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές να επωφεληθούν από τo προνόμιο του 

Cashback στις σειρές Blade και Flame. Αναλυτικά, η επιστροφή χρημάτων ισχύει για τα προϊόντα:

• SHOGUN FLAME: 300€ • NINJA FLAME: 200€ • SAMURAI BLADE: 100€  NINJA BLADE: 100€

Η προωθητική ενέργεια ισχύει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2017. Επιπλέον, εκείνοι που σκοπεύουν να αποσύρουν κάποιο προϊόν 

Atomos, θα έχουν όφελος από εκπτώσεις και ειδικές προσφορές. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε με τον επίσημο 

αντιπρόσωπο, STAMOS A.E. 

Kαμπύλος αισθητήρας Canon
Nέα από το μέτωπο των image sensors

Πριν δύο χρόνια περίπου η είδηση είχε προέλθει από την Sony. Aνέφερε για την εξέλιξη 

ειδικών chip φωτογραφικών αισθητήρων με επιφάνεια τμήμα σφαίρας. Επαναλήφθηκε 

στις αρχές του 2016 όταν μάθαμε ότι η Αpple επίσης εργάζεται πάνω στην ιδέα αισθητήρων 

με παρόμοιο σχήμα για τα smartphone της. Τωρα είναι η σειρά της Canon. Μια διαρροή 

από το ιαπωνικό site Egami που ειδικεύεται σε θέματα βιομηχανικών “μυστικών” έφερε 

στο προσκήνιο αντίστοιχη έρευνα που απασχολεί το R&D της Canon. H είδηση μιλάει για 

ένα σένσορα υβριδικού σχήματος με την έννοια ότι είναι στο κέντρο μεν επίπεδος αλλά 

στα άκρα καμπυλωτός μια και τα προβλήματα γεωμετρικών παραμορφώσεων εντοπίζονται 

κυρίως εκεί.Υπενθυμίζουμε ότι τέτοιοι αισθητήρες μπορούν να βοηθήσουν αποφασιστικά 

στη σχεδίαση απλούστερων και φθηνότερων φακών χωρίς προβλήματα καμπυλότητας 

πεδίου και των γνωστών βαρελοειδών ή μαξιλαροειδών παραμορφώσεων. Επειδή όμως θα 

έβγαζαν off τις σημερινές σειρές οπτικών που έχουν σχεδιαστεί για επίπεδους αισθητήρες, 

θα έπρεπε οι μεγάλες εταιρίες να σχεδιάσουν από το μηδέν όλους τους φακούς, κάτι 

ιδιαίτερα κοστοβόρο. Από την άλλη μεριά, θα ήταν πολύ εύκολο να φτιαχτούν τέτοιου 

σχήματος chip για smartphones, όπου συνήθως φακός και chip συναρμολογούνται σε 

ενιαίο module μικρών φυσικών διαστάσεων.
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+

+

Manual Mug
Press

All in 1 Press
+ Sublimation paper

Manual Mug Press
+ Sublimation paper

Manual Mug Press
+ Sublimation paper

Auto Clam Press
40 x 50

Manual Clam Press
38 x 38

Press

Ricoh
SG 3110 DN (A4)

Ricoh
SG 3110 DN (A4)

Ricoh
SG 3110 DN (A4)

Ricoh
SG 7100 DN (A3)

+

+

+

299.00 €

599.00 €

599.00 €

1499.00 €

���������	 Ricoh SG 3110 DN - A4 Sublimation 
�
�� 4 Sublimation ������ (CMYK) - 32 ml 
�Software CD (win) 
�Manual Mug Press - �������� 

� ��������	 Ricoh SG 3110 DN - A4 Sublimation 
�
�� 4 Sublimation ������ (CMYK) - 32 ml 
�Software CD (win) 
��������� ALL in 1 (����� - �������� - ����� - �����)
�Sublimation ����� �4 - 100���.

���������	 Ricoh SG 3110 DN - A4 Sublimation 
�
�� 4 Sublimation ������ (CMYK) - 32 ml 
�Software CD (win) 
�Manual Clam Press 38x38cm
�Manual Mug Press - ��������
�Sublimation ����� �4 - 100���.

���������	 Ricoh SG 7100 DN - A3 Sublimation 
�
�� 4 Sublimation ������ (CMYK) - 32 ml 
�Software CD (win) 
�Auto Clam Press 40x50cm
�Manual Mug Press - ��������
�Sublimation ����� �3 - 100���.

A

�

�

�

Printer

������� 32 & �	
. ��� 43, 121 33 ���������, ���.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977, e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr

www.kabanaos.gr
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Ξαφνικά το video 360° έχει απογειωθεί 

σε δημοφιλία σαν ικατηγορία 

μοντέρνας όσο και εξειδικευμένης 

ενασχόλησης. Με την ίδια ταχύτητα 

ξεπηδάνε μοντέλα αντίστοιχων συσκευών, 

με πρώτες διδιάξασες την Κοdak και 

Ricoh και εν συνεχεία μοντέλα από LG 

και Samsung. Tη σχεδιαστική προσέγγιση 

με τη σφαιρική κάμερα 360° που μοιάζει 

με ρομποτάκι βγαλμένο από τον Πόλεμο 

των Άστρων προώθησε η Samsung με 

το μοντέλο Gear 360. H Fly 360 έρχεται 

360 Fly 4K
Φουτουριστική κάμερα 360

για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά στο διεθνές στερέωμα έχει ήδη κάνει φανατικούς 

φίλους που μιλούν ενθουσιωδώς για την απόδοση, τώρα μάλιστα που απέκτησε και 

έκδοση 4Κ, το ενδιαφέρον απογειώνεται. Η σχεδίαση είναι η πεμπτουσία της απλότητας 

με πρισματικό τελείωμα στις σφαιρικές επιφάνειες, τον ημισφαιρικό θόλο του φακού 

που με ένα οπτικό άρθρωμα καλύπτει όλο το στερεοσκοπικό πεδίο των 360,° ένα 

μόνο κουμπί για τις λειτουργίες και δύο ενδεικτικά LED με μπλε χρώμα για την 

κατάσταση αναμονής που αλλάζει σε κόκκινο όταν αρχίζει να γράφει το video. H 360 

Fly 4K έχει ενσωματωμένη μπαταρία και μνήμη 64GB ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή 

έτοιμη για ώρες βιντεοσκόπησης. Για το λόγο αυτό παρέχεται βάση η οποία παίζει το 

ρόλο εκτός της στήριξης και του φορέα για φόρτιση. Υποστηρίζεται μεταξύ άλλων και 

στερεοφωνικός ήχος από τα δύο ενσωματωμένα μικρόφωνα. 

Θα εισάγεται από την εταιρία Photozone.

photo.gr

www.photo.gr
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Gaia.indd   2 30/9/2016   3:56:00 μμ

http://www.photo.gr/gaia/
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Rollei 350 & 300 Plus
Δύο actioncam με υπερευρυγώνιο 
φακό 140°

Η Rollei φημίζεται για τις προσιτές λύσεις 

στη κατηγορία των actioncam, που δεν 

στερούνται αξιόλογων χαρακτηριστικών. 

Αυτή τη φορά παρουσίασε τα μοντέλα 350 

και 300 Plus με δυνατότητα λήψης video 

4Κ (10fps) και Full HD (30fps), αντίστοιχα. 

Και οι δύο παρέχουν ασφαλές σύστημα 

απελευθέρωσης (SRS), υπερευρυγώνιο 

φακό με κάλυψη 140° και ενσωματώνουν 

αισθητήρα CMOS 5 MP, με δυνατότητα 

λήψης φωτογραφιών 12MP (interpolated). Η 

σύνδεση μεταξύ της μηχανής και της βάσης 

στήριξης με τα αυτοκόλλητα είναι σταθερή, 

αλλά απελευθερώνει αμέσως τη μηχανή 

σε περίπτωση απότομης σύγκρουσης.

Το ενσωματωμένο WiFi έχει εμβέλεια 20 

μέτρων. Είναι ανθεκτικές σε πτώσεις από 1m και παραμένουν αδιάβροχες σε βάθος έως 

και 40m. Ακόμα, έχουν οθόνη TFT LCD 2in. και δέχονται κάρτα micro SD έως 32GB. Η 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία LiOn είναι 900mAh. H βασική διαφορά της 300 Plus, εκτός 

από το video, συναντάται στο διάφραγμα όπου είναι ελαφρώς πιο σκοτεινό (f/2.55) από το 

φωτεινότερο (f/2.4) της 350. Στην συσκευασία και των δύο περιλαμβάνονται: θήκη με δύο 

εναλλάξιμα χειριστήρια, βάση στήριξης με δύο εξαρτήματα ασφαλείας και προσαρμογέας 

τριπόδου.

Olympus E-M1
Προσωρινή λύση στα προβλήματα του firmware 4.2 

Τις τελευταίες εβδομάδες μερικοί χρήστες της E-M1 που προχώρησαν σε 

αναβάθμιση του firmware ανέφεραν δυσλειτουργία του focus stacking και 

εμφάνιση κατεστραμμένων αρχείων εικόνας (corrupted files). Η έκδοση 4.2, μεταξύ 

άλλων, επιτρέπει το focus stacking με τους φακούς 300mm f/4, 8mm f/1.8 fisheye και 

7-14mm f/2.8. Η Olympus ανταποκρίθηκε προχωρώντας σε αναστολή κυκλοφορίας 

του, για να ερευνήσει το θέμα περαιτέρω. Σε σχετική ανακοίνωση της, αναφέρει πως 

ο συνδυασμός των λειτουργιών HDR, focus stacking, hand-held starlight (scene 

mode) και keystone compensation με το REC view απενεργοποιημένο, προκαλεί 

το πρόβλημα. Αν όμως το REC View μεταβεί στη θέση On, η μηχανή ξαναγίνεται 

πλήρως λειτουργική. Εκείνοι, που δεν προχώρησαν σε αναβάθμιση καλούνται να 

παραμείνουν, για την ώρα, στην έκδοση 4.1.

Ol E M1

Epson
Νέο εργοστάσιο παραγωγής 
κεφαλών εκτύπωσης

Tην περασμένη εβδομάδα,  η γνωστή 

κατασκευάστρια εταιρία, διοργάνωσε 

τελετή με ευκαιρία τα εγκαίνια ενός νέου 

εργοστασίου του. Σκοπός της καινούριας 

μονάδας είναι ο τριπλασιασμός της 

τρέχουσας δυνατότητας παραγωγής 

κεφαλών εκτύπωσης. Η ολοκλήρωση 

του έργου διήρκησε περίπου ένα χρόνο 

(Οκτώβριος 2015-Νοέμβριος 2016), ενώ 

η επένδυση άγγιξε τα 3,4 δισεκ. Yen. 

Οι εκτυπωτές της ιαπωνικής εταιρίας 

βασίζονται στην τεχνολογία Micro Piezo 

(inkjet) και προορίζονται για οικιακή, 

επαγγελματική, εμπορική ή βιομηχανική 

χρήση. Οι κεφαλές εκτύπωσης που 

θα παράγονται στο νέο εργοστάσιο, 

θα εξοπλίζουν τους επαγγελματικούς 

εκτυπωτές inkjet και τους οικονομικούς  

ink tank. 
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www.fisheye.gr
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Casio EX-FR110H
Compact ανάλυσης 1.9MP και ευαισθησίας 51200 ISO!

Τον καιρό που τα περισσότερα φωτογραφικά εργοστάσια 

στρέφονται στις υψηλές αναλύσεις και τα 20+ MP στα 

smartphone προκαλούν πρόσκαιρο θαυμασμό, η Casio 

παρουσίασε μία μηχανή compact, ανάλυσης μόλις 1.9MP(!). 

Όμως τα λιγότερα pixel για δεδομένη επιφάνεια αισθτητήρα 

μεταφράζονται σε καλύτερα χαρακτηριστικά ευαισθησίας και 

λιγότερο ψηφιακό θόρυβο. 

Η EX-FR110H λοιπόν, έχει αισθητήρα CMOS (back-

illuminated), μεγέθους 1/2.8-in., φακό ισοδύναμο με 20mm 

(ισοδυναμία full-frame) διαφράγματος f2/.8 και επεξεργαστή 

Exilim Εngine HS ver.3. Η οθόνη LCD 3in. προσφέρει ειδική 

λειτουργία για χρήση τη νύχτα, με ελάχιστο φως. Οθόνη και 

φακός μπορούν να διαχωριστούν (όπως όλες οι μηχανές 

της σειράς FR) για απομακρυσμένη λήψη, μέσω Bluetooth. 

Επιπλέον, είναι ανθεκτική στις πτώσεις, τη σκόνη, τις 

ψιχάλες της βροχής και παραμένει λειτουργική σε χαμηλές 

θερμοκρασίες. 

Ακόμα, εγγράφει video Full HD στα 30fps, αξιοποιώντας 

σταθεροποιητή που υπόσχεται πλεονέκτημα 3 stop κατά τη 

φωτογράφηση στο χέρι. Τέλος, η αυτονομία της μπαταρίας 

ανέρχεται στις 290 λήψεις. 

Instagram
Νέες δυνατότητες κατά κακόβουλων σχολίων

Το δημοφιλές δίκτυο διαμοιρασμού φωτογραφιών 

αντιμετωπίζει από την ίδρυσή του επιθέσεις spam στα σχόλια 

και κατακρίνεται συχνά για τις ανεπαρκείς δυνατότητες ελέγχου 

από τους χρήστες. Όμως, φαίνεται το Ιnstagram έλαβε υπόψη 

το αρνητικό feedback και μετά τη πρόσφατη αναβάθμιση, 

μπορούμε στο στάδιο του upload να απενεργοποιήσουμε τον 

σχολιασμό. 

Για την ώρα, δεν υπάρχει δυνατότητα για μόνιμη επιλογή 

αυτής της ρύθμισης, άρα σε κάθε φωτογραφία πρέπει να 

ορίζεται εκ νέου. Επίσης, δίπλα από κάθε σχόλιο υπάρχει η 

αντίστοιχη επιλογή του like στο Facebook, με το σύμβολο της 

καρδιάς. Όσο αφορά τα private accounts, μέχρι πρότινος, όταν 

ο χρήστης άλλαζε γνώμη για αυτούς που έχουν πρόσβαση στο 

προφίλ του, έκανε block. Τώρα μπορεί απλά να τους αφαιρέσει 

από τη λίστα των ακολούθων, δίχως μάλιστα να ειδοποιηθούν 

για την εν λόγω κίνηση. Τέλος, προστέθηκε μία ακόμη λειτουργία, 

μέσω της οποίας μπορούμε να ειδοποιήσουμε μία ειδική ομάδα της 

υπηρεσίας, σε περίπτωση που εκτιμήσουμε ότι η υγεία ενός μέλους του 

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

5310EU
�CF,>�* ,>=�+ 750 Ws
��);�+ ��%;%?)��,>*+ 
��$H*+ 0.2 sec
���+: 4.1kg
Guide no: 104

5320EU
�CF,>�* ,>=�+ 1000 Ws
��);�+ ��%;%?)��,>*+ 
��$H*+  0.2 sec
���+: 4.3 kg
Guide No: 120

����� ��	
������ ��� Bowens XMS Pro Studio: 

������	��� �
��	�	� ��� ����� 	����/����
���

 ���� Bowens XMS, �	����� 500, 750 �� 1000Ws, ���� �	 
�	�����	 ������� ����	������� ���� �	� ��		������ !� 
���	!���	�� ��	���	. "��� 	 �	��#�� XMS ���� ��$��� 
%������, �&�������	���� ��'���� ����(�� ��� �)�	� �	� 
���� �� ��� *���	������� )�+���	�. /��' ������� '� 
�������� �!'���	� )�'�	� !� ��� ���&��!���� ��� ��'��� 
�� ���#����� )�'�	 !� �� �	� ����+���� ��� #��	��!�� ��� 
������ ��'���.

��	
����
 ��� �
wens 
XMT Pro Traveler: 
A������	� ����
������ 
�������!� �� ��"��� on location
6	 ���	�����	 ���� ��������� XMT500 
��� Bowens ���� ��� �����!+���	 
������� !� ���'��� ���	!���$���, 
�)�#�����	 �� ����)� ��	 ���	!���	 
����'����� #��	��!��� #����'�����, 
	�	�#$�	�� �� 	�	��#$�	��. 

Pro Traveler
• �CF,>�* ,>=�+ (Watt/sec): 500 
• �,%"�!$,>* ,>=��+: 9 stop 
• 
'�@"�,% ��!$,>*+ ,>=��+: 1/3 stop  
• ����+ ,>=��+ (>� Ws/J): 2-500
• ����+ ,>=��+ (>� '��>$%): 1/256
• �,��'�,% ��$H*+: 1/10309 #���.
• ��,��.�F@�+ ?�%+: TTL, ���	��' 
����, ���	(	��	��$ 
• ����"�>'��,'# ��,��.�F@%: ;�!��	 
100 ���%�� (��� ���	#'����) 
• TTL (FEC): ±3 ��	�
• ?�'�	� ������'����� ���������: 
4 +��� (��' �#�� �� ��$��� !�����)

TTL (Nikon, Canon & Sony) ��� �"��� 	���	�	� �����
����
� 1/8000

“H ��������, � ���	
��� ��� � �������	� ��� ������ �������������� 
���� Generation X �������� ������������ ����� 

���������� ��� ���� ��������������”
©Steve Brown

5300EU
�CF,>�* ,>=�+ 500 Ws
��);�+ ��%;%?)��,>*+ 
��$H*+   0.2 sec
���+: 3.7kg
Guide No: 85

studiolocation

http://www.albapv.gr/
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Ο οργανισμός Buyers Laboratory LLC (BLI), 

γνωστός φορέας σε θέματα εξοπλισμού, 

λογισμικού και υπηρεσιών απεικόνισης, απένειμε 

στην Canon δύο βραβεία ‘Pick’ της κατηγορίας 

Large Format Printers. Συγκεκριμένα, διακρίθηκαν 

οι σειρές imagePROGRAF PRO-2000/PRO-4000 

και PRO-4000S/PRO-6000S. Βασικά κριτήρια των 

τεχνικών της BLI, κατά τις δοκιμές διάρκειας δύο 

�
 21�����

Came TV Optimus
Gimbal για σταθεροποίηση video

Ένα από τα αξεσουάρ που εμφανίστηκε στην αγορά μετά την διεύρυνση της απήχησης των 

DSLR/mirrorless στο χώρο του video, είναι το gimbal. Οι κινηματογραφιστές χρησιμοποιούν 

πλέον τις φωτ. μηχανές είτε σε ρόλο κύριας βιντεοκάμερας, είτε ως δευτερεύουσας 

για σύνθετες κινήσεις ή σκηνές δράσης-εκεί όπου το μεγαλύτερο βάρος των μεγάλων 

βιντεοκαμερών δυσκολεύει τον χειριστή και τον συνοδευτικό εξοπλισμό. Στη δεύτερη 

περίπτωση αναλαμβάνει δράση το gimbal. Η πρόταση της Came TV διαθέτει τρεις άξονες 

και motors με 32-bit encoders που υπόσχονται σταθεροποίηση υψηλής ακρίβειας και 

μικρή κατανάλωση μπαταρίας (αυτονομία 10 ώρες). Βασικό πλεονέκτημα του Optimus 

αποτελεί ο χειρισμός με μονό ή διπλό χερούλι, διευκολύνοντας τον χειριστή, αναλόγως τη 

περίσταση. Υποστηρίζει όλες τις mirrorless και τις DSLR μεσαίου μεγέθους, προσφέροντας 

το μέγιστο των δυνατοτήτων του σε μοντέλα έως 1.2kgs. Είναι διαθέσιμο μέσω του 

επίσημου αντιπροσώπου STAMOS A.E.

Canon
Ηχηρή παρουσία στα βραβεία BLI 

μηνών, είναι αξιοπιστία, η ποιότητα εικόνας, η ευκολία χρήσης, η διαχείριση 

του χρώματος, η παραγωγικότητα και οι δυνατότητες διασύνδεσης. H ιαπωνική 

εταιρία απέσπασε το βραβείο Wide Format Printer Line of the Year 2017. 

Ο εν λόγω τίτλος απονέμεται μία φορά τον χρόνο σε κατασκευαστές των 

οποίων οι σειρές προϊόντων αξιολογούνται ως οι συνολικά καλύτερες στις 

κατηγορίες τους, βάσει των συγκεντρωτικών επιδόσεων που πέτυχαν στα test 

BLI. Ακόμα, συνυπολογίζεται το συνολικό εύρος της γκάμας των προϊόντων του 

κατασκευαστή στην επιμέρους κατηγορία.
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www.cddvd.gr - info@cddvd.gr - 211 0191519
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Homo Photographicus
Παρουσίαση του νέου βιβλίου του 
Φώτη Καγγελάρη

Ο Φώτης Καγγελάρης συγκεντρώνοντας υλικό 

από διαλέξεις, άρθρα και δημοσιεύσεις, 

προσεγγίζει την εξέλιξη του Homo Sapiens, το 

Homo Photographicus. Η επιθυμία του ανθρώπου 

να δει πέρα από την εικόνα και ο άνθρωπος στην 

εποχή που κυριαρχεί η εικόνα, αποτελούν μερικά 

από τα στοιχεία μιας έρευνας, μέσα από το πρίσμα 

της ψυχολογίας και της φιλοσοφίας. Για το βιβλίο 

θα μιλήσουν κατά την πρώτη παρσουίαση στις 15 

Δεκεμβρίου οι Κωστής Αντωνιάδης, Αθανάσιος 

Γεωργάς, Σωκράτης Δεληβογιατζής, Μάρω Κουρή, 

Γιάννης Μήτρου Ερευνητής, Άννα Φιλίνη, Τάκης 

Τζίμας και Πάνος Χαραλάμπους. 

Την παρουσίαση θα συντονίσει η 

ψυχοθεραπεύτρια Τέση Λαζαράτου. Την εκδήλωση 

θα συνοδεύει Jazz Κουαρτέτο. Στο τέλος της 

βραδιάς οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν την Performance Action 1 

από την Ομάδα Τέχνης AlmaKalma Rlpa. Το βιβλίο 

«Homo Photographicus. Ψυχαναλυτικές και 

Φιλοσοφικές Διαστάσεις της Εικόνας» κυκλοφορεί 

από τις Εκδόσεις «Ροπή». 

Παρουσίαση: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, 19.30

Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, 

Αμφιθέατρο Α. Τρίτσης, Ακαδημίας 50, Αθήνα 

Πληροφορίες: Παρουσίαση «Homo 

Photographicus», https://www.facebook.com/

events/1415994945085113/

Photo Diary
Έκθεσης της φωτογραφικής ομάδας fplus

Σε μια έκθεση χωρίς θεματικά όρια, οι φωτογράφοι της ομάδας fplus 

παρουσιάζουν μέσα από το φωτογραφικό τους φακό, διαφορετικές πλευρές της 

καθημερινότητάς τους. Οικογενειακές στιγμές, βόλτες στην πόλη, διακοπές, ταξίδια 

και προσωπικές στιγμές, συνθέτουν ένα φωτογραφικό ημερολόγιο, ταξιδεύοντας 

τους επισκέπτες σε παράλληλες διαδρομές. Στην έκθεση συμμετέχουν τα μέλη της 

ομάδας Νικολέτα Ζαφείρη, Θεανώ Ιωαννίδη, Ελένη Ιωαννίδου, Έλενα Κανάκη, 

Παναγιώτα Κανέλη, Ανδρέας Κατσάκος, Κωνσταντίνος Κρουστάλλης και Μαριάννα 

Μπολτσή. Η έκθεση «Photo Diary» πραγματοποιείται στο πλαίσιο στο πλαίσιο 

των εκδηλώσεων «Χριστούγεννα στην πόλη: Κάθε μέρα γιορτή 2016-2017», που 

διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 17 Δεκεμβρίου 

Διεύθυνση: Μύλος του Παππά, Γεωργιάδου 53, Λάρισα 

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Σάββατο 10.00 – 22.00 

Πληροφορίες: Φωτογραφική Ομάδα fplus, info@fplus.gr, 

http://photogroupfplus.blogspot.gr

Φωτ.: Νικολέτα Ζαφείρη 
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Λίγες μόνο ημέρες απέμειναν για 

την υποβολή συμμετοχών στη 10η 

διοργάνωση των Sony World Photography 

Awards 2017. Τα Sony World Photography 

Awards δημιουργήθηκαν από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Φωτογραφίας και είναι ένας 

από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς 

φωτογραφίας στον κόσμο. Το 2016, ο 

διαγωνισμός έλαβε αριθμό συμμετοχών- 

ρεκόρ, με 230.130 εικόνες από 186 χώρες. 

Τον τίτλο του “Φωτογράφου της Χρονιάς” 

απέσπασε ο Ιρανός φωτορεπόρτερ Asghar 

Khamseh, ενώ ο τίτλος για τον κορυφαίο 

Φωτογράφο της χρονιάς στον Ανοιχτό 

Διαγωνισμό απονεμήθηκε στον Kei Nomiyama 

από την Ιαπωνία.

Υπενθυμίζοντας τη λήξη της προθεσμίας, οι 

διοργανωτές έδωσαν στη δημοσιότητα μία 

νέα επιλογή φωτογραφιών που συμμετέχουν 

στον Ανοιχτό Διαγωνισμό των Sony World 

Photography Awards.

Οι συμμετοχές στα Sony World Photography 

Sony World Photography Awards 2017
Τελευταία πρόσκληση για την υποβολή συμμετοχών 

Awards είναι ελεύθερες, μέσω του www.worldphoto.org.  Οι καταλυτικές ημερομηνίες για 

υποβολή συμμετοχής σε κάθε κατηγορία είναι:

5 Ιανουαρίου, 2017 – Ανοιχτός Διαγωνισμός– βραβεύεται η καλύτερη φωτογραφία μεταξύ 

10 κατηγοριών 

5 Ιανουαρίου, 2017 – Διαγωνισμός Νέων – Καλύτερη εικόνα που ανταποκρίνεται σε ένα 

δεδομένο brief σε κάθε φωτογράφο, ηλικίας 12-19

5 Ιανουαρίου, 2017 – Εθνικά Βραβεία – ανάδειξη καλύτερης φωτογραφίας από αυτές που 

καταχωρήθηκαν από περισσότερες από 60 χώρες στον Ανοιχτό Διαγωνισμό

10 Ιανουαρίου, 2017 Διαγωνισμός Επαγγελματιών – 10 κατηγορίες που θα κριθούν από το 

σύνολο της δουλειάς 

Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε τελετή βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, 

στις 20 Απριλίου του 2017. Τα βραβεία περιλαμβάνουν τον τελευταίο ψηφιακό εξοπλισμό 

οπτικής απεικόνισης της Sony, προσθήκη στον τόμο των Βραβείων του 2017, καθώς 

επίσης και χρηματικά έπαθλα $25,000 (USD) για τον Μεγάλο νικητή της κατηγορίας 

Επαγγελματιών και $5,000 (USD) για το νικητή του Ανοιχτού Διαγωνισμού. Όλες οι 

νικήτριες εικόνες και εικόνες των φιναλίστ, θα εκτεθούν, επίσης, στο πλαίσιο της έκθεσης 

“Sony World Photography Awards 2017” στο Somerset House, στο Λονδίνο από τις 21 

Απριλίου έως τις 7 Μαΐου 2017. Η έκθεση θα περιλαμβάνει, επίσης, μια ειδική επιμέλεια 

των έργων του νικητή του Βραβείου Εξαιρετικής Προσφοράς στη Φωτογραφία, στο πλαίσιο 

των Βραβείων για το 2017.

Φωτ.: © Στέφανος Χρόνης, Ελλάδα, Ανοιχτός Διαγωνισμός, Αρχιτεκτονική, 2017 
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Φωτ.: © Andrzej Bochenski, 

Πολωνία, Ανοιχτός Διαγωνισμός, 
Αρχιτεκτονική, 2017

© Eugénie Sophie Berger, 

Αυστρία, Ανοιχτός Διαγωνισμός, 
Ταξιδιωτική, 2017

© Jelena Kostich, Σερβία, Ανοιχτός Διαγωνισμός,Αρχιτεκτονική 
2017

© Gutescu Eduard, Ρουμανία, Ανοιχτός Διαγωνισμός, 
Πολιτισμός, 2017

© Mohamed Shaiful Azre Allias, 

Μαλαισία, Ανοιχτός Διαγωνισμός, 
Motion, 2017

Φωτ.: © Brandon Yoshizawa, 

Ιαπωνία, Ανοιχτός Διαγωνισμός, 
Φύση, 2017
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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/


������ 353 •  �����	
 12 �����	��� 2016 �����
 29

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

Ένα νέο διαγωνισμό για παιδιά 

ηλικίας έως 12 ετών ανακοίνωσαν 

τα διεθνή βραβεία Hamdan bin 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum 

International Photography Award 

(HIPA). Στο πλαίσιο της Meet d3, 

μιας εκδήλωσης με ελεύθερη 

είσοδο που θα πραγματοποιηθεί 

στο Ντουμπάι, τα διεθνή βραβεία 

θα φιλοξενήσουν το διαγωνισμό 

«Soorah Challenge», ο οποίος θα 

αποτελείται από οκτώ διαφορετικές 

θεματικές. 

Soorah Challenge
Διαγωνισμός για παιδιά από τα HIPA

Με δυνατότητα συμμετοχής και υποβολής των φωτογραφιών μόνο μέσω Instagram, 

οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι: Meet d3 logo (#HIPAxMeetd3_Logo), Παιχνίδι 

(#HIPAxMeetd3_Play), Φαγητό (#HIPAxMeetd3_Food), Κτίρια (#HIPAxMeetd3_Buildings), Σχήματα 

(#HIPAxMeetd3_Shapes), Χρώματα (#HIPAxMeetd3_Colours), Λιακάδα (#HIPAxMeetd3_Sunshine) 

και Πρόσωπα (#HIPAxMeetd3_Faces) με τα βραβεία να περιλαμβάνουν φωτογραφικές μηχανές 

Polaroid Cube. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας των HIPA Ali bin Thalith, 

έχοντας ως καθήκον να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους της φωτογραφικής κοινότητας να 

απελευθερώσουν τη φαντασία τους, τα HIPA δίνουν μέσα από το συγκεκριμένο διαγωνισμό τη 

δυνατότητα συμμετοχής σε όποιον θα ήθελε να πάρει μέρος, αφού η υποβολή των φωτογραφιών 

θα γίνεται μέσω hashtag. Επιλέγοντας σε κάθε hashtag το Meet d3, την κοινότητα της TECOM 

Group, έναν προορισμό για έμπνευση και καινοτομία, η διοργάνωση περιμένει από τους 

φωτογράφους που θα πάρουν μέρος δημιουργικές και υψηλής ποιότητας συμμετοχές. 

Πληροφορίες: HIPA, http://www.hipa.ae 
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Και τα τρία βιβλία!
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* 25 ���� 
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Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την ιστορία 
& αισθητική της 
φωτογραφίας!

€25*
�����

Istorika Vivlia_17x24.indd   1 11/5/2016   1:01:11 μμ

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/
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Μαγική Ελλάδα
Μέσα από τον φακό 
του Ανδρέα Σμαραγδή

Μνημεία και μοναδικές στιγμές της Ελλάδας 

αιχμαλωτίζονται στον φωτογραφικό 

φακό του Ανδρέα Σμαραγδή, δημιουργώντας 

κάθε φορά μια άλλη αφήγηση. Σε συνδυασμό 

με κείμενα της Τέτης Παλαιοθοδώρου, ο 

αναγνώστης του βιβλίου έρχεται σε κάθε σελίδα 

αντιμέτωπος με θρύλους και παραδόσεις. Σε ένα 

χρωματικό παιχνίδι στο χώρο και το χρόνο, το 

βιβλίο καλεί το θεατή να γίνει ταξιδιώτης σε έναν 

αλλιώτικο τόπο. Το βιβλίο «Μαγική Ελλάδα» 

κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαζήση. Στο 

πλαίσιο της παρουσίασης για την έκδοση θα 

μιλήσουν οι ηθοποιοί Γιώργος Κοψιδάς και 

Τίνα Αλεξοπούλου και η ιστορικός τέχνης και 

ανεξάρτητη επιμελήτρια Ίρις Κρητικού. Την 

εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος 

Γιάννης Μπασκόζος. 

Παρουσίαση: Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, 19.00

Διεύθυνση: Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Β & 

Μ Θεοχαράκη, Λ. Βασ. Σοφίας 9, Αθήνα 

Πληροφορίες: Εκδόσεις Παπαζήση, 

Τηλ. 2103838020,

papazisi@otenet.gr, www.papazisi.gr

Φωτογραφική Ομάδα fplus
Συνεχίζονται οι φωτογραφικές δράσεις και το Δεκέμβριο

Έχοντας ανακοινώσει πλούσιο πρόγραμμα για τον Οκτώβριο, 

η Φωτογραφική Ομάδα fplus συνεχίζει τις δράσεις της και το 

Δεκέμβριο. Με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 

εκθέσεις, σεμινάρια, παρουσιάσεις φωτογράφων, ομιλίες, διαλέξεις και 

διαγωνισμούς, τα μέλη της ομάδας και οι φίλοι της φωτογραφίας θα 

έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τους φωτογραφικούς τους ορίζοντες, 

και να αναπτύξουν την αισθητική και το προσωπικό τους ύφος. Οι 

εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας 

Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων και του kaveh kanes. 

Πρόγραμμα

Πειραματική Φωτογραφία, Ομιλία του Μανόλη Κασιμάτη

Εκδήλωση: Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, 19.00

Διεύθυνση: Μύλος του Παππά, Γεωργιάδου 53, Λάρισα

Ημερολόγιο 2017, Παρουσίαση Ημερολογίου του Συλλόγου 

Καρκινοπαθών Λάρισας

Εκδήλωση: Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, 19.00

Διεύθυνση: Μύλος του Παππά, Γεωργιάδου 53, Λάρισα

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016, 00:01 – 23:59

Photo Sunday / Δεκέμβριος 2016 - Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Εκδήλωση: Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, 00:01 – 23:59

Φωτογραφία, Κινηματογράφος και Σκηνοθεσία, Ομιλία του 

Γιάννη Στρατουδάκη

Εκδήλωση: Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, 19.00

Διεύθυνση: Μύλος του Παππά, Γεωργιάδου 53, Λάρισα 

Πληροφορίες: Φωτογραφική Ομάδα fplus, info@fplus.gr, http://

fplus.gr 
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Landscapes
Ξεκινά στον νέο χώρο της Blank Wall Gallery

Έγχρωμα και ασπρόμαυρα τοπία καλούν τον επισκέπτη να θαυμάσει τη γαλήνη 

και την ομορφιά της φύσης, πέρα από κάθε ανθρώπινη παρέμβαση. Με 

θεματική το τοπίο είκοσι φωτογράφοι παρουσιάζουν μέσα από τη δική τους ματιά, 

διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Έχοντας μεταφερθεί πρόσφατα σε νέο εκθεσιακό 

χώρο στην Κυψέλη, η Blank Wall Gallery φιλοξενεί 100 περίπου φωτογραφικά 

έργα επιλεγμένων φωτογράφων απ' όλο τον κόσμο. Πρόκειται για τους Alan 

McQuillan, Alexandros Kremmydas, Candi Qianwen Jiang, Carmelita Iezzi, Chara 

Alexiadou, Claudia Schellenberg, Gabrielle Robinson, Ioanna Balafa, Isabella 

Tabacchi, Jason Freeman, John MacKenzie, Krzysztof Strzoda, Lila Zotou, Luigi 

Fieni, Manos Sparis, Mason Lake, Patricia Dinu, Paul Murray, Pete McCutchen και 

Steven Barger. Την έκθεση επιμελείται ο φωτογράφος Μάρκος Δολόπικος. 

Εγκαίνια: Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 23 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη, Αθήνα 

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

www.blankwallgallery.com 

Ανδρέας Κατσικούδης 
Δημήτρης Ρουστάνης
Workshop καλλιτεχνικού γυμνού

Με εισηγητές τους φωτογράφους Ανδρέα Κατσικούδη και Δημήτρη Ρουστάνη, 

το workshop απευθύνεται σε όσους θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα 

για ένα απαιτητικό είδος φωτογραφίας όπως το καλλιτεχνικό γυμνό. Στο τρίωρο 

εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη 

φωτογραφία γυμνού τόσο μέσα από τη θεωρία όσο και από την ίδια τη φωτογράφιση. 

Κάθε φωτογράφος θα έχει ένα συγκεκριμένο χρόνο με το μοντέλο έτσι ώστε να 

πραγματοποιήσει τις φωτογραφικές του λήψεις, με το φωτισμό και τον τρόπο που 

θέλει. Όσοι θα ήθελαν να δηλώσουν συμμετοχή καλούνται να στείλουν e-mail με 

θέμα το Εργαστήρι Γυμνού, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο και το κινητό τους. 

Εργαστήριο: Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, 18.00 – 21.00

Διεύθυνση: Περιοχή Φιλοπάππου, Αθήνα

Κόστος: 30 ευρώ

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: Ανδρέας Κατσικούδης, akatsikoudis@yahoo.

com, http://akatsikoudis.blogspot.gr

Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης
Μαγικά Photo-Χριστούγεννα 

Λίγο πριν τις γιορτές, το Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης καλεί γονείς, παιδιά και φίλους 

της φωτογραφίας σε μια φωτο-χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση. Στα «Μαγικά Photo-Χριστούγεννα» ο 

χώρος του ΜΦΘ θα μεταμορφωθεί σε ένα εργαστήριο 

χειροτεχνίας όπου οι επισκέπτες θα κατασκευάσουν 

τα δικά τους χριστουγεννιάτικα στολίδια για να 

στολίσουν το δέντρο του ΜΦΘ, με έμπνευση τις 

διάσημες χιονονιφάδες του 

φωτογράφου Wilson Bentley. 

Παράλληλα τα παιδιά θα 

έχουν ευκαιρία να φτιάξουν 

και να δοκιμάσουν τα δικά 

τους μπισκοτένια σπίτια 

ενώ η θεατρική ομάδα 

Mermix θα αφηγηθεί το 

«Ταξίδι της Χαλιμά», ένα 

πολύγλωσσο παραμύθι 

για τα παιδιά όλου του 

κόσμου. Τη χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση θα ντύσει μουσικά 

το κουαρτέτο σαξοφώνων 

του Κρατικού Ωδείου 

Θεσσαλονίκης «Salonique». 

Εκδήλωση: Κυριακή 11 

Δεκεμβρίου 2016, 11.00 – 14.00

Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 

Αποθήκη Α’, Ναυάρχου Βότση 3, Λιμάνι 

Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 

Τηλ. 2310566716, http://www.thmphoto.gr

Φωτ.: Steven Barger, USA 
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