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Από αυτό το τεύχος το PBWeekly υποδέχεται
στις φιλόξενες σελίδες του στελέχη
επιχειρήσεων και επικεφαλής φορέων του
ευρύτερου φωτογραφικού κλάδου που
συμμετέχουν ως εκθέτες στην επερχόμενη
δωδέκατη διοργάνωση της Photovision.
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πό σήμερα και μέχρι τα εγκαίνια της
έκθεσης το εβδομαδιαίο μας (σας)
newsletter που ανυπόμονα αναζητείτε στο
mailbox σας και σταθερά διαβάζετε κάθε Σ/Κ
φίλοι Αναγνώστες θα προσφέρει όλη την
απαραίτητη πληροφόρηση για την ενημέρωσή
σας και μάλιστα από τα πλέον υπεύθυνα

Κυκλοφορεί

2 Φεβρουαρίου

χείλη. Έτσι θα μάθετε τι θα συμβεί από 11
έως 13 Μαρτίου στους φιλόξενους χώρους
του TAE KWON DO, στα 100 και περισσότερα
ενδεχομένως περίπτερα της Photovision.

ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Ο ρόλος της τεχνικής
& του εξοπλισμού

Διευθυντές επιχειρήσεων του κλάδου
imaging της χώρας μας, σημαίνοντα στελέχη
εταιριών του κλάδου, πρόεδροι και επικεφαλής
φορέων και σωματείων θα αναπτύξουν τις θέσεις
τους για την Μεγάλη έκθεση του φωτογραφικού
κλάδου της χώρας μας και θα αποκαλύψουν
τα προϊόντα που θα παρουσιάσουν για πρώτη
φορά στους επισκέπτες της έκθεσης.
Εμείς ως διοργανωτές ήδη σας ενημερώσαμε
για το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί
η φετινή διοργάνωση και θα συνεχίσουμε

Οι ενδιαφερόμενοι φωτογράφοι θα μπορούν
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Γνωστοί φωτογράφοι και θεωρητικοί μιλούν για το θέμα!

ΦΟΡΜΑ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΥΦΟΣ

9 771105 394004

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΦΟΣ Ποια είναι τα βήματα για την οικοδόμησή του
ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ Από εδώ αρχίζουμε αλλά δεν τελειώνουμε εδώ!
ΟΙ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ Γιατί στη τέχνη δεν υπάρχει παρθενογένεση
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ Τα αναδεικνύουμε & τα καταρρίπτουμε ένα - ένα!
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Εν αρχή ην η απλή καταγραφή. Μετά ήλθε το ύφος...

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου κυκλοφορεί από τα περίπτερα όλης της xώρας ένα
ακόμη μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα μονοθεματικό τεύχος του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ.
Προμηθευτείτε το έγκαιρα πριν εξαντληθεί!
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
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ασφαλώς να σας ενημερώνουμε και το επόμενο
διάστημα, ακόμη και με έκτακτες εκδόσεις, μόλις
προκύπτουν ενδιαφέροντα νέα σχετικά με την
έκθεση. Κάνουμε την αρχή σήμερα δίνοντας τον
λόγο σε δύο δυναμικούς φορείς φωτογράφων
που συσπειρώνουν στις τάξεις τους εκατοντάδες
επαγγελματίες φωτογράφους, αναμφίβολα τους
καλύτερους του είδους στη χώρα μας και τους
πλέον γνωστούς στον απαιτητικό τομέα που
δραστηριοποιούνται.
Τα Διοικητικά τους Συμβούλια επέλεξαν
από την πρώτη στιγμή και χωρίς ενδοιασμό
να λάβουν μέρος στη γνωστή τους από
προηγούμενες διοργανώσεις Photovision.
Στα φιλόξενα Hall της έκθεσης θα περιμένουν
τα εκατοντάδες μέλη τους από όλη την
Ελληνική επικράτεια για να πλαισιώσουν τις
ποικίλες και πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις
που προετοιμάζουν. Η αρχή θα γίνει πολύ πριν
από το άνοιγμα της έκθεσης: στις
23 Ιανουαρίου με εκδήλωση του PWS.

 & 
 

13/1/2017 6:58:26 μμ

Ο λόγος στους εκθέτες!
Γιατί επέλεξαν τη Photovision και τι ετοιμάζουν
να παρακολουθήσουν αυτή την ημερομηνία ελεύθερα και χωρίς καμία οικονομική
υποχρέωση μία σειρά από σεμινάρια και ομιλίες σε γνωστό ξενοδοχείο της
Αθήνας. Εκεί θα παρουσιαστεί και το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα
υλοποιηθεί στα πλαίσια της Photovision (Περισσότερες πληροφορίες στις σελίδες
που ακολουθούν). Ξεκινούμε λοιπόν με την Ένωση Φωτογράφων & Βιντεογράφων
Ελλάδος ‘’Παπιγιόν’’ και το PhotoWeddingStories της Θεσσαλονίκης.
TAKHΣ ΤΖΙΜΑΣ
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TAE KWON DO
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LIVE ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Καταρτίζεται πλούσιο πρόγραμμα! Θα ανακοινωθεί σύντομα από το photovision.gr
Ôõêäíêýõöñââñýñòðèäðþíæîæóåêðòäâîÿôæêóõèó5-494;.8.43
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PHOTOVISION 2017
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Ψηφιακό Τύπωμα
Προσφορά για καλλιτεχνικές εκτυπώσεις
Στην επερχόμενη Photovision έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων πολλές
φωτογραφικές εκθέσεις ομάδων, ενώσεων, σωματείων και άλλων φορέων του καλλιτεχνικού χώρου.

Π

ρόκειται για μια έκρηξη δημιουργικότητας που θα απευθυνθεί στο μεγάλο κοινό της Photovision,
του καθιερωμένου θεσμού στον κόσμο της εικόνας που από το 1995 τιμούν με την παρουσία
τους τόσοι και τόσοι επισκέπτες. Όσοι λοιπόν προετοιμάζουν τη συμμετοχή τους εκθέτοντας έργα μέσω
της ομάδας ή του γενικότερου φορέα στον οποίο ανήκουν, θα έχουν την ευκαιρία να τυπώσουν σε
προνομιακή τιμή και μάλιστα με την εξαιρετική ποιότητα που εγγυάται το ΤΥΠΩΜΑ. Συγκεκριμένα, θα
ισχύσει για τις εκτυπώσεις της Photovision, διαστάσεων 30x40/45cm σε χαρτί εκθεσιακής ποιότητας
matte Fine Art, ειδική τιμή 15 ευρώ (έναντι κανονικής 20ευρώ). Στην τιμή περιλαμβάνεται
τοποθέτηση σε μαύρο πασπαρτού και τελική διάσταση 38x53cm. http://tipoma.gr/
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PHOTOVISION 2017
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Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

Τ

ην τελευταία ημέρα της έκθεσης, δηλαδή τη
Δευτέρα 13 Μαρτίου θα ζητηθεί από όλους
τους εκθέτες -εφόσον φυσικά το επιθυμούννα έχουν super προσφορές σε όσα προϊόντα
επιλέξουν! Μάλιστα θα μπορούν όχι μόνον
να γράφουν παραγγελίες -αυτό γινόταν πάντααλλά να πωλούν και να παραδίδουν επί τόπου
τα προϊόντα τους 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 τη διαφήμιση:
Τα προς πώληση προϊόντα να είναι
ετοιμοπαράδοτα την Δευτέρα 13 Μαρτίου
ει δυνατόν εντός των περιπτέρων στην έκθεση.
Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες θα
πληροφορηθούν σχετικά με τα διαθέσιμα
προϊόντα “Black Monday 13 Mαρτίου’’
από το site της PHOTOVISION photovision.gr
καθώς και το photo.gr από 20 Φεβρουαρίου
και μετά.

-40%

-10%

-50%

-70%
-20%

Μείνετε συντονισμένοι!
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Òß0~Ě ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485, e-mail: photovision@photo.gr, www.photovision.gr, www.facebook.com/photovision.gr
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Μόνικα Κρητικού, Γιάννης Γκουτζουρής και Αλίκη Κορωναίου στα γραφεία του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

Ένωση Φωτογράφων & Βιντεογράφων Γάμου «Παπιγιόν»
Ολοταχώς για την Photovision με Φεστιβάλ βίντεο γάμου και όχι μόνον!
Συνέντευξη με τον πρόεδρο και στελέχη του Παπιγιόν
qÎÉ¾Å½ÍÁÉÒÎDPODFQUËÁÉÒÎ¾ÌÎÑËÅÒÉË¾
½ÑÔÁ¾ÒÎÄÉÁÇÔÍÉÑ¾ÇÉÁÒÎ©ÅÑÒÉÂÌ
Â½ÍÒÅÎÇÎ×ÒÎ×ÁÉÇÉ¾Í
Το έναυσμα για αυτή την πρωτοβουλία που
θα παρουσιαστεί στα πλαίσια της Photovision
2017, δόθηκε μέσα από πολλές συζητήσεις
που είχαμε σχετικά με το αντικείμενο.
Πρόκειται για μάλλον παρεξηγημένο είδος
υπό την έννοια ότι δεν έχει αναγνωριστεί
όσο πρέπει ούτε έχει αξιολογηθεί ανάλογα
με τη σημασία του. Τα περισσότερα ζευγάρια
τείνουν να το αντιμετωπίζουν χρηστικά
σαν παρακολούθημα της εικόνας του
γάμου και όχι αυτοδύναμα σαν κάτι που
έχει δημιουργική χροιά. Με άλλα λόγια,
βλέπουν μόνο την καταγραφική πλευρά
(τους προσκεκλημένους, το στολισμό, τα
στιγμιότυπα από την τελετή κλπ.) και όχι την
δημιουργική και καλλιτεχνική διάσταση, το
μάτι και την ευαισθησία του βιντεογράφου.
Υπάρχει βέβαια και η αντίπερα όχθη:
Ορισμένοι που έκαναν video μόνο με αυτή
τη λογική: να απεικονίσουν χωρίς ιδιαίτερες
αξιώσεις το γεγονός του γάμου ή της

ÕÇÖØÑÔĆÆÇÖÕÇÓÃËÃÏÑÖÃÓËÑÖ

βάπτισης, απλά για να καταχωρηθεί σαν υλικό και να απομνημονευθεί σε ένα μέσο.
Όμως το βίντεο γάμου μπορεί -και πρέπει- να είναι δημιουργικό. Να έχει ρυθμό,
ροή, να μεταφέρει το ύφος και την άποψη του βιντεογράφου, να έχει αντίληψη
του timing, να έχει σχεδιασμό ήχου, να προκαλεί ενδιαφέρον στον θεατή και να
σε αφήνει με την αίσθηση ότι έχεις δει μια μικρή αλλά αξιόλογη παραγωγή: ένα
“προσωπικό” ντοκιμαντέρ. Για να καλλιεργηθούν όλα αυτά τα στοιχεία και στις δύο
πλευρές δηλ. και στα ζευγάρια που κάνουν το γάμο τους και στους βιντεογράφους,
χρειάζονται κάποιες υποδομές.
Εμείς με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, δηλ. το φεστιβάλ, βάζουμε κάποια
λιθαράκια στο οικοδόμημα. Προσπαθούμε να δείξουμε σε όλους όσους έλθουν,
καλές δουλειές, να εξασκηθεί η οπτική και αισθητική, να συνειδητοποιήσουν
οι επαγγελματίες του κλάδου τους κανόνες μιας καλής βιντεοκάλυψης γάμου/
βάπτισης, την προοπτική, τη σύνθεση, την κίνηση, το πλάνο κλπ. κάπου παραπάνω
αναφέραμε περί ντοκιμαντέρ. Πραγματικά ο γάμος δεν είναι μια τρόπον τινά επίδειξη
μόδας, όπου όλοι οι καλεσμένοι φόρεσαν τα καλά τους και πήγαν να τους δούν.
Είναι μια προσωπική ιστορία, μια μοναδικότητα που πρέπει να αποδοθεί περίπου
σαν ντοκιμαντέρ, χωρίς να προδίδουμε το γεγονός. Είναι μια στιγμή από τη ζωή
του ζευγαριού που σε βάθος χρόνου θα θέλει να έχει την αυθεντική αίσθηση: τη
συγκίνηση, τη χαρά, το χαμόγελο, τον ενθουσιασμό.
Με αυτούς τους προβληματισμούς γεννήθηκε η ιδέα για το φεστιβάλ: να πείσουμε
τον κόσμο και τους ίδιους τους δημιουργούς ότι το βίντεο γάμου πρέπει είναι
κάτι περισσότερο και διαφορετικό, με αξία και συναίσθημα. Και σε αυτό το μήκος
κύματος, το ζευγάρι να δίνει ίση βαρύτητα και προτεραιότητα στο βίντεο του γάμου,
να απαιτεί και να αξιολογεί.
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Στιγμιότυπα από προηγούμενες εκδηλώσεις της Ένωσης Φωτογράφων & Βιντεογράφων Γάμου «Παπιγιόν»

qÅÎÉ¾ÑÈÅ½ÎÁ×Ò¼ÒÈÑÒÉÇ¼»ÖÅÉÆÓÑÅÉÈÐÎÅÒÎÉÁÑ½ÁÇÉÁÒÎ©ÅÑÒÉÂÌ
Έχοντας ήδη γνωστοποιήσει το διαγωνισμό, επεξεργαζόμαστε διάφορες
λεπτομέρειές του. Πρώτα από όλα, τη συγκρότηση της κριτικής επιτροπής.
Τα τρία πρώτα μέλη που έχουν αποδεχθεί τη συμμετοχή και μπορούμε να
ανακοινώσουμε, είναι οι γνωστοί και αναγνωρίσιμοι: ο Ηλίας Γιαννακάκης,
σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, η Αποστολία Παπαϊωάννου,
σκηνοθέτιδα και σεναριογράφος και η Δώρα Μασκλαβάνου, ηθοποιός,
σεναριογράφος, μοντέζ και σκηνοθέτιδα, όλοι με γνώσεις των φωτογραφικών
κανόνων και εμπειρία και άποψη για το ντοκιμαντέρ. Όσον αφορά τις
συμμετοχές, έχουμε αποφασίσει να καταταγούν σε δύο κατηγορίες: μία
μικρού μήκους με διάρκεια δεκαπέντε ως εικοσιπέντε λεπτών και μία μεγάλου
μήκους τριαταπέντε λεπτά ως πενήντα, σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν
στα τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ. Εξάλλου επικράτησε η άποψη να μαζευτεί κάπως
η διάρκεια, να εξοικονομηθούν χρόνοι και να ενθαρρύνουμε το πιο σφιχτό
μοντάζ. Επειδή έχουν τεθεί παρόμοια ερωτήματα, να διευκρινήσουμε ότι οι
συμμετοχές δεν περιορίζονται μόνο στα μέλη του Παπιγιόν. Είναι ανοικτές για
όλους, ανεξάρτητα από επαγγελματική ιδιότητα, εφόσον είναι εντός θέματος. Στο
προκείμενο εξετάζουμε την καλλιτεχνική και δημιουργική αξία των βίντεο και όχι
αν προέρχονται από άτομα με συγκεκριμένη επαγγελματική ταυτότητα.
qÁÁÕÅ½ÒÅÅÐÉËÐÇÁÒÁÇÉÁÒÎÆÎÐ»ÁÑÁÕ
Το Παπιγιόν όπως ονομάζουμε την Ένωση Φωτογράφων και Βιντεογράφων
Γάμου, ξεκίνησε με 74 μέλη. Τώρα είμαστε ελάχιστα πιο κάτω από αυτό
τον αριθμό αλλά με πιο ενεργά και συνειδητοποιημένα μέλη, τα οποία
σημειωτέον είναι όλα ταμειακώς εντάξει και έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές
τους. Επίσης να πούμε ότι ενώ απεχώρησαν κάποιοι, αναπληρώθηκαν από
άλλους που δημιούργησαν νέα δυναμική. Ενώ στην αρχή αντιμετωπίσαμε
τα αναμενόμενα διοικητικά/γραφειοκρατικά προβλήματα, τα capital controls
κλπ. στην συνέχεια ομαλοποιήθηκε η κατάσταση και αρχίσαμε την ενεργό
δράση. Τώρα είναι που οι επαγγελματίες μας έχουν μάθει και εκφράζουν
ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες και ενδεχομένως να εγγραφούν μέλη.
Διοργανώσαμε ήδη διάφορα σεμινάρια που εμείς ονομάζουμε συναντήσεις
επιμόρφωσης, δωρεάν για τα μέλη και με μικρό κόστος για μη μέλη και
σχετίζονταν και με επιχειρηματικότητα αλλά και επεξεργασία εικόνας κλπ.



   

Σκοπός μας είναι να έχουν συνέχεια και το
2017. Παρακολουθήσαμε προβολές για το
Γιώργο Αρβανίτη και τον Sebastiao Salgado.
Έχουμε προχωρήσει σε κάποιες συμφωνίες με
εταιρίες που προσφέρουν ειδικές εκπτώσεις
αποκλειστικά στα μέλη μας και γενικά
προσπαθούμε να προσφέρουμε ορισμένα
συγκριτικά πλεονεκτήματα που κάνουν τα
μέλη μας πιο ανταγωνιστικά στο σημερινό
δύσκολο οικονομικό περίγυρο. Όλη μας η
φιλοσοφία περιστρέφεται γύρω από τη λέξη
Ένωση. Θεωρούμε ότι μαζί είμαστε πιο ισχυροί
και δεν προέχει το στοιχείο της αντιπαλότητας
αλλά της συνεργασίας και ομαδικότητας αφού
μπορούμε να ενισχύουμε ο ένας τον άλλον.
q»ÐÁÁ¾ÒÎ©ÅÑÒÉÂÌ ÒÉÄÐÑÅÉÕÅÒÎÉØÅÒÅ
ÇÉÁÒÈ1IPUPWJTJPO
Έχουμε προγραμματίσει στο περίπτερό
μας ομιλίες για επαγγελματίες που να
είνα ελεύθεροι να τις παρακολουθήσουν
δωρεάν, δηλ. μικρές εισηγήσεις από μέλη
μας για εξειδικευμένα θέματα. Θα υπάρξει
ανακοίνωση των συγκεκριμένων θεματικών
έγκαιρα, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα που
θα επικεντρώνεται την Κυριακή 12 και τη
Δευτέρα 13 Μαρτίου, εφόσον η εναρκτήρια
ημέρα της έκθεσης, δηλ.το Σάββατο 11
Μαρτίου, για μας συμπίπτει με τα οργανωτικά
του Φεστιβάλ. Ευελπιστούμε όμως σε
αξιοπρεπή και ενδιαφέρουσα παρουσία και
να επικοινωνήσουμε το έργο του Papillon σε
ανθρώπους που μέχρι τώρα για κάποιο λόγο
δεν μας γνώριζαν.
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Στιγμιότυπο από σεμινάριο του PWS σε προηγούμενη διοργάνωση της PHOTOVISION

PhotoWeddingStories
Μεγάλη παρουσία του PWS στη Photovision 2017. Συνέντευξη με τον Τάσο Βασιλειάδη
q±ÉÐÎÇÐÁÁÒ½ØÅÒÅÆ»ÒÎÕÇÉÁÒÎ
$POWFOUJPOÒÎ×184
To PWS διοργανώνει για έβδομη
συνεχή χρονιά το καθιερωμένο
πλέον Convention. Όπως κάθε
χρονιά υπάρχει μια σειρά αξιόλογων
ομιλητών που εντάσσονται στο
πρόγραμμα του συνεδρίου,
διαγωνισμός φωτογραφίας γάμου και
άλμπουμ και ολοήμερα σεμινάρια
που θα πραγματοποιηθούν τη
Δευτέρα μετά το Convention. Στον
διαγωνισμό περιλαμβάνονται
δεκατρεις κατηγορίες φωτογραφίας
και τρεις κατηγορίες που αφορούν τα
άλμπουμ στις οποίες παίρνουν μέρος
φωτογράφοι από όλο τον κόσμο,
Αμερική, Ασία, Ευρώπη και αλλού,
ενώ οι συμμετοχές κάθε χρόνο
διευρύνονται αριθμητικά.



   

qÔÕÌÅÉÒÎ×ÐÇÅ½ÒÎÄÉÁÇÔÍÉÑÒÉË¾ËÎÒÉÇÉÁÒÎ×ÕÆÔÒÎÇÐÆÎ×Õ
Οι συμμετέχοντες ωφελούνται σημαντικά άσχετα αν κερδίσουν ή όχι διότι
καθαυτή η συμμετοχή τους ωθεί στην ανύψωση της ποιοτικής στάθμης. Κάθε
χρονιά συμμετοχής αντιστοιχεί σε μια εξελικτική πορεία εφόσον ο δημιουργός
βλέπει δουλειές συναδέλφων του από την Ελλάδα και το εξωτερικό και
διαπιστώνει το επίπεδο τους ενώ παρατηρεί τυχόν δικές του ελλείψεις του ή
επισημαίνει τα δυνατά του σημεία. Την επόμενη χρονιά ο ίδιος φωτογράφος
αξιοποιώντας την μέχρι τούδε εμπειρία θα προσπαθήσει να διακριθεί: Αυτό έχει
άμεσο αντίκτυπο στις δουλειές που παραδίδει στους πελάτες του. Διαφορετικά
παγιώνεται σε μια ρουτίνα ενώ κινδυνεύει να υποβαθμιστεί μέσα στη μετριότητα.
Πολύ σημαντικό είναι το κομμάτι της κριτικής των φωτογραφιών: Αποτελεί
προτεραιότητα για το φωτογράφο να ακούσει τις απόψεις της κριτικής επιτροπής
και να αφομοιώσει τις παραητηρήσεις, ειδικά όσες αφορούν τυχόν αδύναμα
σημεία. Με τον τρόπο αυτό, του δίνεται η δυνατότητα να αξιολογήσει στοιχεία
από τις φωτογραφίες, είτε τις δικές του είτε των υπολοίπων συμμετεχόντων,
που ίσως να παράβλεπε. Σε μας ο διαγωνισμός διαρκεί δύο ημέρες, από το
πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Συνοψίζοντας, να επισημάνω για μια ακόμη φορά
ότι η διαδικασία είναι πολύ μεγάλο σχολείο, με το πλεονέκτημα μάλιστα ότι το
συγκεκριμένο session είναι ανοικτό και δωρεάν για όλους τους ενδιαφερόμενους
φωτογράφους.
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qÅ½ÒÅÁÕËÁÉÇÉÁÒÁ×¾ÌÎÉÁ
»ÐÈÒÎ×ÐÎÇÐÁÒÎÕ
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο του
Convention περιλαμβάνει ένα
σεμινάριο για το video του γάμου
που αφορά τους βιντεολήπτες και θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10
Μαρτίου 2017. Στη συνέχεια έχουμε
τέσσερα σεμινάρια ενταγμένα στο
πρόγραμμα της Photovision, δύο
την ημέρα, ώστε οι συμμετέχοντες
που θα τα παρακολουθήσουν να
έχουν το χρόνο να περιηγηθούν
και στους χώρους της έκθεσης
και να ενημερωθούν για τα νέα
προϊόντα. Για τη Δευτέρα, προς το
παρόν, έχουν προγραμματιστεί δύο
ολο σεμινάρια με πιο αναλυτική
παρουσίαση του τρόπου δουλειάς
των ομιλητών, live φωτογράφηση
και πολλά άλλα.
q¨ÅÁËÐÅÅÉÐ½ÁÅÍÍ»ÁËÁÉ
Ì»ÎÍÖÐ¾ÍÔÍÑÒÈÄÉÎÐÇÍÔÑÈ
ÑÅÉÍÁÐ½ÔÍËÁÉXPSLTIPQ Å
ÎÉÁËÐÉÒ¼ÐÉÁÄÉÁÎÐÆÏÍÅÒÅÒÎ
ÅËÁÉÄÅ×ÒÉË¾ÑÁÕÐ¾ÇÐÁÁ
ÔÕÐÎËÐ½ÍÅÒÅÒÎ×ÕÅÉÑÈÇÈÒ»Õ
Καταρχάς επιλέγουμε ομιλητές με
κριτήριο την μακρόχρονη εμπειρία
τους. Μπορεί να έχουν κάποιο
ακαδημαϊκό υπόβαθρο, όπως
ισχύει για αρκετούς από αυτούς,
αλλά θέτουμε ως προτεραιότητα
να έχουν διακριθεί και επιτύχει ως
επαγγελματίες φωτογράφοι. Δεν
παρέχουμε ακαδημαϊκή γνώση.
Αυτή την αναλαμβάνουν οι σχολές.
Εμείς μεταφέρουμε την εμπειρία
του φωτογράφου στο κοινό. Το
κριτήριο μας είναι η επαγγελματική
καταξίωση και αναγνώριση του
φωτογράφου. Αυτό προκύπτει από
δύο παράγοντες: την ποιότητα της
δουλειάς του και την οικονομική του
επιτυχία. Μιλάμε για επαγγελματίες
και όχι καλλιτέχνες (χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι απουσιάζει το
καλλιτεχνικό στοιχείο). Κάθε ένας
φωτογράφος έχει δυνατά σημεία.
Κάποιος είναι καλύτερος στη λήψη,
άλλος στην επεξεργασία, άλλος στην
πώληση. Εμείς δεν επεμβαίνουμε



στο περιεχόμενο της εισήγησης του φωτογράφου αλλά ενημερώνουμε το κοινό για
την επαγγελματική του ταυτότητα. Κατά πόσον είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας
ή καλλιτέχνης ή είναι καλός στην επεξεργασία. Έτσι όσοι προσέλθουν, μπορούν να
επιλέξουν το σωστό σεμινάριο σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντά
τους. Τα σεμινάρια συνήθως είναι διήμερα. Η πρώτη ημέρα είναι αφιερωμένη στη
γνωριμία με τον εισηγητή και τη λήψη και η δεύτερη στην επεξεργασία των εικόνων
και την πώληση. Υπάρχουν και πενθήμερα σεμινάρια σε τόπους όπως η Σαντορίνη, η
Κρήτη, η Βουδαπέστη, το Παλέρμο που συνδυάζονται με την έννοια του εκπαιδευτικού
ταξιδιού με έναν εισηγητή φωτογράφο, μοντέλο και περιορισμένο αριθμό ατόμων που
παρακολουθούν. Οι χώρες που δραστηριοποιούμαστε είναι η Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία,
Ουγγαρία, Σερβία, Κροατία, Πορτογαλία και Κύπρος. Οι εισηγητές είναι διεθνούς
αναγνώρισης φωτογράφοι. Όμως από τους κόλπους του PWS έχουν προκύψει και
κάποιοι Έλληνες με εξαιρετική δουλειά και αρκετή πείρα ώστε να αναλάβουν το ρόλο
του δασκάλου κάνοντας σεμινάρια στο PWS ή ακολουθώντας αυτόνομη πορεία.
q0ÓÅÑ¾ÕÒÔÍ$POWFOUJPOÒÎ×184Å½ÍÁÉÐÐÈËÒÁÑ×ÍÄÅÄÅ»ÍÎÕÅÒÈ1IPUPWJTJPO
ÉÁÒ½ÒÈÍ»ÖÅÒÅÅÉÌ»ÊÅÉÔÕÌÁÒÆ¾ÐÁÅÉËÎÉÍÔÍ½ÁÕÅÒÁ»ÌÈÑÁÕËÁÉÒÎ×Õ
ÅÁÇÇÅÌÁÒ½ÅÕÆÔÒÎÇÐÆÎ×Õ
Η Photovision αποτελεί σημαντικό και ευρύτερα ανεγνωρισμένο θεσμό του κλάδου
μας. Είναι κρίμα που άνθρωποι εκτός χώρου προσπαθούν να τον σφετεριστούν. Εγώ
θεωρώ, μετά τα τόσα χρόνια συμμετοχής μας, ότι δεν υπήρξαν ουσιαστικά προβλήματα
στην οργάνωσή της. Και διαχρονικά δεν υπήρχαν προβλήματα. Είναι πολύ θετικό που η
Photovision διοργανώνεται σταθερά τόσα χρόνια οριοθετώντας το χώρο της εικόνας είτε
σε επαγγελματικό είτε σε καταναλωτικό επίπεδο. Η γκρίνια πάντα υπάρχει. H Photovision
σταθερά αποτέλεσε αξιοσέβαστο και υπολογίσιμο θεσμό που όλοι γνωρίζουν και
έχει σημαντική ακτινοβολία. Προέρχεται μέσα από τον χώρο της φωτογραφίας και οι
άνθρωποι που τη διοργανώνουν δεν είναι ξένοι, είναι φίλοι μας, συνομιλούμε διαρκώς
μαζί τους και όπως και τους φωτογράφους, τους θεωρούμε συναδέλφους. Θέλω να
ενδυναμωθεί ως θεσμός και να συνεχίσει να υπάρχει γιατί μας βοηθάει όλους.
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Στο πιό παγωμένο χωριό του πλανήτη
Με θερμοκρασίες που αγκίζουν και τους -71.2o C

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
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Oι ειδικοι στην
High Sync
φωτογράφιση
D-Lite RX 4

ELB 400 HS Battery Pack

Νέα έκδοση Hi-Sync. Από 1.550€

³É¼³o¥¿É¯§·«³Éº¸É   É

Με ενσωματωμένη
ραδιοσυχνότητα. Από 279€

El-Skyport Plus HS
200€

Ταχ.Συγχρονισμού

1/8000 δευτ.
σε όλες τις
κεφαλές 400W

Συμβατότητα με
Canon, Nikon,
Sony, Olympus
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!

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

Ταχ. Συγχρονισμού
1/8000 δευτ.

Phottix Indra360 TTL

Phottix Mitros

Phottix Indra 500 TTL

TEXNIO A.E. Κομνηνών 24, Θεσσαλονίκη | Τ: 2310 271 003 | www.kounio.gr | sales@kounio.gr
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Ultra hi res monitor
Πανάκεια ή άσκοπη πολυτέλεια;
Κάποτε βασανιζόμασταν με ατελείς,
χαμηλής ανάλυσης φωτογραφικές
μηχανές 2 και 3MP. Ύστερα ήλθε
ο τεχνολογικός κατακλυσμός με
υπερπροσφορά Megapixel. Τον
αρχικό ενθουσιασμό διαδέχθηκε ο
κορεσμός και μετά ο σκεπτικισμός.
Πραγματικά χρειαζόμαστε όλες αυτές
τις υπερ-αναλύσεις και για ποιό λόγο;
Μήπως υπάρχουν παρενέργειες και
κρυμμένα μειονεκτήματα; Σε όλα
αυτά λίγο πολύ οι απαντήσεις έχουν
δοθεί, τουλάχιστον στο επίπεδο του
ειδικού τύπου. Καλές οι αναλύσεις
αλλά σε κάποιο σημείο ξεκινούν τα
προβλήματα ψηφιαιού θορύβου
και φαινομένων diffraction στα
οπτικά, ενώ δεν είναι πραγματικά
αξιοποιήσιμες για κάποιους που δεν
τυπώνουν σε τεράστια μεγέθη. Παν
μέτρον άριστον λοιπόν και για τους
αισθητήρες....

Κ

άτι ανάλογο συμβαίνει και στο μέτωπο των monitor. Eκεί που έπρεπε να δουλεύουμε με
χαμηλότερες αναλύσεις π.χ. 1280x1024 ή τα πιο “πανοραμικά” 1280x800 και έστω τα
σχετιζόμενα με τον κόσμο του video 1920x1080 (full HD), τα PC displays πήραν τα πάνω τους.
Πρώτα με τη δημοφιλή ανάλυση QHD (Quad High Definition) 2560x1440 δηλ. το τετραπλάσιο
του HD ready (1280x720) και εσχάτως με το 4Κ που βρίσκεται στη φαρέτρα του marketing,
ως το υπερόπλο που θα αναθερμάνει το αγοραστικό ενδιαφέρον και θα πείσει τους χρήστες
υπολογιστών να ανανεώσουν εκόντες – άκοντες τις οθόνες τους. Όλοι οι κατασκευαστές
σπεύδουν να παρουσιάσουν monitor 4K ακόμη και σε μικρότερα “κυβικά” δηλ. σε συσκευές
με διαγωνίους ακόμη και 25in.
Στην πρόσφατη CES του Las Vegas όμως η Dell υπερθεμάτισε, εκτοξεύοντας την οροφή στα
8K. Είχε προηγηθεί τον περασμένο Οκτώβριο το Sharp 8K αντίστοιχο με panel Igzo αλλά σε
μορφή πρωτοτύπου χωρίς να γνωρίζουμε πολλά πράγματα για την εμπορική διαθεσιμότητα.
Με τη Dell τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι πολύ μεγαλύτερη εταιρία και τηρεί τα
χρονοδιαγράμματα παραγωγής. Ετσι το υπερβιταμινωμένο 32άρι 8Κ Dell Ultrasharp UP3218K
θα βγει στα ράφια των καταστημάτων στις 23 Μαρτίου και θα στοιχίζει μόλις 5.000δολ.
Ακριβό βέβαια... ας μην ξεχνάμε όμως ότι το panel του αντιστοχεί σε 4x4K δηλ. σαν να έχουμε
συνενώσει τέσσερες οθόνες 4Κ των 16in. η καθεμιά και χαρίζει στον ευτυχή κάτοχο την
εξωπραγματική ανάλυση 7680x4320pixel ή πυκνότητα 280ppi στην επιφάνεια των 32in. To
εντυπωσιακό στοιχείο (εφόσον επαληθευθεί σε ανεξάρτητες μετρήσεις) είναι ότι καλύπτει το
100% του χρωματικού χώρου Adobe RGB ενθουσιάζοντας τους φωτογράφους, γραφίστες και
ατελιέ γραφικών τεχνών.
Το marketing λοιπόν μας ενθαρρύνει, μας παρακινεί και ίσως μας πιέζει για ακόμη καλύτερες
αναλύσεις, πολλές δυνατότητες και μεγαλύτερες επιφάνειες εργασίας. Εκεί που παιδευόμασταν
με οθόνες 17 ως 21in. με αναλογία 4:3, τώρα μιλάμε για τουλάχιστον 24in. και πανοραμικές
αναλογίες που πλησιάζουν το κινηματογραφικό 16:9, χρωματικές ρυθμίσεις μέσω hardware,
προηγμένα πάνελ IPS (και σύντομα OLED), πολύ καλή κάλυψη χρωματικών μοντέλων sRGB
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και AdobeRGB που πλησιάζει τα επίπεδα softproof κλπ. Και
όλα αυτά σε καταναλωτικά monitor με λογική τιμολόγηση.
Στα περισσότερα όχι απλώς συμφωνούμε για την αξία των
βελτιώσεων, αλλά τις αποδεχόμαστε με ενθουσιασμό. Στην
παράμετρο της ανάλυσης υπάρχουν όμως ενστάσεις. Ναι μεν
σε monitor 4K είναι δυνατόν να δει κανείς σε native resolution
ταινίες 4Κ, αλλά... Τα εικονίδια γίνονται υπερβολικά μικρά,
τα μενού πολλών εφαρμογών δεν έχουν σχεδιαστεί για
τέτοιες αναλύσεις και οι ιστοσελίδες στο internet φαίνονται
υπερβολικά μικρές καταλαμβάνοντας ...μειοψηφική επιφάνεια...
Αλλά δεν είναι μόνον αυτές οι παρενέργειες. Για να οδηγηθεί
monitor 4K -πολλώ μάλλον 8Κ- απαιτείται η κατάλληλη κάρτα
γραφικών που να δίνει τέτοια ανάλυση. Όμως ακόμη κι αν
το καταφέρνει και όσο καλό GPU να έχει, το συνδεδεμένο
PC απασχολείται πολύ περισσότερο αφού΄κάθε καρέ (που
ανανεώνεται τυπικά 60φορές το δευτ. στα LCD monitor)
αποτελείται από πολλαπλάσια δεδομένα. Για παράδειγμα
ένα καρέ full HD (1920x1080) έχει 2.073Κ pixel και ένα
4Κ(4096x2160) έχει τετραπλάσια 8.847Κ. Με άλλα λόγια
προκειμένου να δουλέψουμε με 4K monitor ίσως χρειαστεί να
αλλάξουμε υπολογιστή. Αυτή η κίνηση μπορεί να έχει κάποιο
νόημα για όσους μοντάρουν videoclip 4K, όμως για τους
φωτογράφους που ασχολούνται με editing σε περιβάλλον
Photoshop και Lightroom, δεν υπάρχει λόγος. Εκτός ίσως από
το hitech ως αυτοσκοπό.
§¡¥



   

Για να συνδέσετε monitor 4K στο PC αναζητήστε την ανάλογη κάρτα
όπως μια Radeon R9 Fury X. Αν μάλιστα θέλετε refresh στα 60fps τότε θα
χρειαστεί δίδυμη διάταξη με δύο όμοιες κάρτες.
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Κοπή πίτας
Ένωση Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Φωτογράφων Νοτιοδυτικής
Πελοποννήσου
Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για τον νέο χρόνο, πραγματοποίησε η Ένωση
Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, την
Κυριακή 8 Ιανουαρίου.

Σ

την εκδήλωση παρεβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.
Χρυσόστομος, η αντίπεριφερειάρχης Ελένης Αλιφέρη, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου
Καλαμάτας Δημήτρης Βεργόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών και Εμπορικών Σωματείων Θανάσης Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος της Φάρις
Θανάσης Ηλιόπουλος και ο Αστυνομικός Διευθυντής Μεσσηνίας Ταξίαρχος Σταύρος
Τουφεξής. Ο πρόεδρος του σωματείου Νικήτας Κώτσιαρης είπε χαρακτηριστικά κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης ότι βλέποντας την τέχνη της φωτογραφίας με ζήλο και
επαγγελματισμό μέσα από την καλλιτεχνική της διάσταση, η ΕΕΚΦΝΠ ετοιμάζει για
τα μέλη της δύο σεμινάρια. Αφιερωμένο στη φωτογραφία, το πρώτο σεμινάριο θα
πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Φεβρουαρίου ενώ ένα ακόμη σεμινάριο βίντεο θα
πραγματοποιηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Παράλληλα ανακοινώθηκε
η αναβάθμιση της επίσημης σελίδας του σωματείου, στην οποία τα μέλη θα μπορούν να
παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
Πληροφορίες: Ένωση Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Φωτογράφων Νοτιοδυτικής
Πελοποννήσου, eekfnp@gmail.com, www.efne.gr
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Reuters
O Γιάννης Μπεχράκης σε θέση
Senior Editor

Ο

John Pullman, επικεφαλής της

Video, Pictures & S.L.E παρουσίασε
τη νέα ηγεσία της ομάδας Reuters
Pictures με τον Rickey Rogers στη
θέση του γενικού διευθυντή. Επίσης,
ο γνωστός Έλληνας φωτορεπόρτερ
Γιάννης Μπεχράκης ανέλαβε τη
νεοσυσταθείσα θέση του Senior Editor,
Special Projects.
Οι Pullman και Rogers αποφάσισαν
να ενισχύσουν την ομάδα διαχείρισης
δημιουργώντας την εν λόγω θέση για
τον Μπεχράκη, ο οποίος θα φροντίσει
για την ανάπτυξη ενός ευέλικτου
δυναμικού για
την επίτευξη
του καλύτερου
δυνατού
αποτελέσματος.
Να θυμίσουμε
πως ο
ολυβραβευμένος
φωτορεπόρτερ
συμπληρώνει
πλέον ιστορία
30 ετών στο
πρακτορείο και έχει καλύψει σημαντικά
γεγονότα ειδήσεων σε όλο τον κόσμο.
Στα πιο πρόσφατα, ήταν επικεφαλής
φωτογράφος στην Ιερουσαλήμ την
περίοδο 2008-2010 και βασικό μέλος
της ομάδας του Reuters που διακρίθηκε
με το βραβείο Pulitzer (Breaking News
Photography 2016) για τη κάλυψη της
προσφυγικής κρίσης.

Nikon
Εορταστικό video για την επέτειο 100 χρόνων

Σ

τις 25 Ιουλίου 2017 η Nikon συμπληρώνει 100
χρόνια από την ίδρυσή της. Ήδη ξεκίνησε τις
εορταστικές εκδηλώσεις με ένα πεντάλεπτο video
που παρουσιάζει τους σημαντικότερους σταθμούς
της ιστορίας της. Παρόλο, που το δημοφιλέστερο
αντικείμενο της Nikon είναι οι μηχανές και τα οπτικά,
το video αναλαμβάνει να “ρίξει” φως σε άλλους
τομείς όπου δραστηριοποιείται η ιαπωνική εταιρία,
όπως μικροσκόπια, τηλεσκόπια, βιομηχανικά προϊόντα κ.ά. Ακόμα, δημιουργήθηκε ένας
νέος ιστότοπος που παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για την ιστορία, τις πολυάριθμες
επιτυχίες και τους διάσημους φωτογράφους που εμπιστεύτηκαν εξοπλισμό Nikon για την
δημιουργία του έργου τους: http://www.nikon.com/100th
Δείτε το video εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=JzO6acfMzm0

DJI
Εξαγορά της Hasselblad;

Τ

ο Νοέμβριο του 2015, η κινέζικη εταιρία είχε ανακοινώσει πως απέκτησε μικρό ποσοστό των
μετοχών της θρυλικής Hasselblad. Τον περασμένο Ιούλιο, ακολούθησε η συνεργασία των
δύο εταιριών για την δημιουργία ενός drone με φωτ. μηχανή μεσαίου φορμά. Τώρα, σύμφωνα
με έγκυρες πηγές η DJI, εξαγόρασε την σουηδική εταιρία με την απόκτηση πλειοψηφικού
πακέτου. Ωστόσο, οι δύο εταιρίες δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια επίσημη ανακοίνωση. Αν
τελικά οι φήμες επιβεβαιωθούν, η Hasselblad θα επιστρέψει στις ρίζες της, δηλαδή στο πεδίο της
αεροφωτογράφησης. Να θυμίσουμε πως το 1940 η σουηδική κυβέρνηση ζήτησε από τον Victor
Hasselblad να κατασκευάσει μία φωτ. μηχανή με σκοπό την αεροφωτογράφηση, για λογαριασμό
του στρατού της χώρας και έτσι ξεκίνησε η πορεία της.
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DxOMark
Η υψηλότερη επίδοση σε
μετροπρόγραμμα για τη RED
Helium 8K

Η

πρωτότυπη (δεν έχει μπει ακόμη

στην παραγωγή) βιντεοκάμερα
της RED ξεπέρασε κατά πολύ,
στις εργαστηριακές δοκιμές με το
μετροπρόγραμμα DxOMark, την
καλύτερη full frame που έχει δοκιμαστεί
από το εργαστήριο, τη Sony A7R II,
με σκορ 108 έναντι 98. Οι ειδικοί

DxO Lab εξέφρασαν ενθουσιασμό
για τον αισθητήρα της RED Helium.
Mάλιστα στην σχετική αναφορά δεν
διστάζουν να προτείνουν τη RED Helium
και για φωτογραφικές εφαρμογές,
παραβλέποντας την υπερ-υψηλή τιμή.
Ο αισθητήρας σε μέγεθος πλησιάζει το
format APS-H, έχει ανάλυση 34,5MP
και υποστηρίζει αρχεία RAW 16bit.
Από φωτογραφικής πλευράς, η ριπή
αγγίζει την εντυπωσιακή τιμή 60fps
στο 8Κ RAW(!), δηλαδή προσφέρει
60 φωτογραφίες ανάλυσης 33MP/
δευτ. Τέλος, να σημειωθεί πως η μόνη
βιντεοκάμερα που έχει ξεπεράσει
το ορόσημο 100 στην κλίμακα της
βαθμολογίας, είναι η επίσης πρωτότυπη
Epic Dragon της RED. Δείτε αναλυτικά:
https://www.dxomark.com/Reviews/
RED-Helium-8K-DxOMark-Sensor-Score108-A-new-all-time-high-score2



   

Fujifilm Instax
Ξανά στην κορυφή της ζήτησης του Amazon για την εορταστική περίοδο

Γ

ια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το σύστημα Instax της Fujifilm είχε την τιμητική του
στις αγορές της εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, στο Amazon.
Για την ακρίβεια, φέτος τα αναλογικά προϊόντα της εταιρίας δεν κατέλαβαν μόνο τη
πρώτη θέση της κατηγορίας Camera & Photo, αλλά τις έξι από τις επτά πρώτες (!). Το
μόνο από αυτά τα προϊόντα που δεν προέρχεται από τη Fujifilm, ανήκει και αυτό στον
χώρο της instant φωτογραφίας και είναι το 2x3in. της Polaroid για συστήματα Zink.
Οπότε, εκτός από την αναμφισβήτητη επίδοση της ιαπωνικής εταιρίας, προκύπτουν
θετικά στατιστικά και για την instant φωτογραφία, που φαίνεται να έχει επιστρέψει για
τα καλά στο προσκήνιο, δείχνοντας πως η έξαρση ζήτησης του Instax mini δεν ήταν
ένα τυχαίο γεγονός. Ακόμα, τα εν λόγω αποτελέσματα δικαιολογούν την περαιτέρω
υποστήριξη του μικρού instant φορμά (Instax Mini) με μεγαλύτερη ποικιλία φιλμ
(ασπρόμαυρο, χρωματιστά πλαίσια, εκδόσεις από Leica) και όχι του μεγαλύτερου Instax
Wide.
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Polaroid Pop
Ψηφιακή instant μηχανή για
τυπώματα 3x4in.

Μ

ε αφορμή τη συμπλήρωση
80 ετών από τη ίδρυση της

Polaroid, παρουσιάστηκε η Polaroid
Pop, μια ψηφιακή instant φωτ. μηχανή
που ακολουθεί τα χνάρια της Snap.
Κάνει χρήση της τεχνολογίας Zink
Zero Ink και προσφέρει εκτυπώσεις
3,5x4,25in. (συμπεριλαμβανομένου
του λευκού περιθωρίου). Πρόκειται για
αδιάβροχο χαρτί που δεν μουτζουρώνει
και έχει μικροσκοπικούς διάφανους
κρυστάλλους που όταν ζεσταθούν
αναπαράγουν το χρώμα. Η φωτογραφία
τυπώνεται σε περίπου ένα λεπτό.
Κατά τα άλλα, λειτουργεί όπως μια
κανονική ψηφιακή μηχανή, διαθέτοντας
αισθητήρα CMOS 20ΜP, oθόνη
LCD 3,97in. Dual LED φλας, οπτικό
σταθεροποιητή και υποδοχή για κάρτες
MicroSD. Επίσης, εγγράφει video 1080p
και υποστηρίζει τεχνολογίες Wi-Fi και
Bluetooth. Προσφέρει τρεις επιλογές
λήψης: έγχρωμη, ασπρόμαυρη και
Polaroid Vintage. Η τελευταία μιμείται
το αποτέλεσμα των κλασικών instant
μηχανών της εταιρίας (βλέπε Τype 600,
SX-70). Θα είναι διαθέσιμη σε μαύρο,
κόκκινο, κίτρινο και μπλε χρώμα.

Nikon Photo Contest 2016-2017
Παράταση της προθεσμίας υποβολής συμμετοχών

Η

Nikon παρατείνει την προθεσμία υποβολής συμμετοχών στον φετινό διαγωνισμό,
προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους υποψήφιους
από ολόκληρο τον κόσμο να λάβουν μέρος. Πλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
στείλουν φωτογραφικό υλικό έως τις 27 Φεβρουαρίου 2017, 1μμ (ώρα Ιαπωνίας).
Ο 36ος διαγωνισμός με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης 100 χρόνων της
ιαπωνικής εταιρίας, περιλαμβάνει δύο νέες κατηγορίες: την «Nikon 100th Anniversary»
και την «Next Generation» που αφορά άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών και έχει σκοπό
να ενθαρρύνει τους νέους φωτογράφους. Ο Neville Brody, έχει επιλεγεί ως επικεφαλής
κριτής λόγω της σημαντικής επιρροής του σε καλλιτέχνες, σημειώνει η Nikon.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τις
κατηγορίες, τους κριτές και τα βραβεία, επισκεφτείτε τη σελίδα
http://www.nikon-photocontest.com/

photo.gr
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Dell Canvas
Έξυπνη απτική επιφάνεια 27in.

Ύ

στερα από την παρουσίαση της οθόνης 8Κ, η Dell επιφύλασσε ακόμη μία έκπληξη: το Canvas. Πρόκειται για μία έξυπνη οθόνη
αφής 2560x1440 QHD, που η εταιρία ονομάζει “Smart Workspace” και δανείζεται χαρακτηριστικά από τα Wacom Cintiq 27QHD
και Microsoft Surface Studio. O χειρισμός του επιτυγχάνεται με τα εργαλεία pen και dial, ενώ με βάση τους γνωστούς μας όρους
αποτελεί περιφερειακό που συνδέεται σε υπολογιστή με Windows 10. Προορίζεται κυρίως για φωτογράφους, γραφίστες, αρχιτέκτονες
και γενικότερα τους χρήστες προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας όπως το Photoshop, το Lightroom, το Autodesk κ.α. Μπορείτε να το
δείτε εν δράση εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=bFfIjsIoGW8

Adobe
Ετοιμάζει ψηφιακό προσωπικό βοηθό
για επεξεργασία φωτογραφίας με
φωνητικές εντολές

Η

πρώτη μας επαφή με τέτοιου είδους
λογισμικά αλληλεπίδρασης ήρθε
μέσω των smartphone (Apple-Siri, AndroidGoogle Now κλπ.), τα οποία δεν άργησαν να
εμπλουτιστούν και να αποκτήσουν χρήσιμες
λειτουργίες που εξοικονομούν χρόνο. Ο
τεχνολογικός κολοσσός, Adobe, αναπτύσσει
έναν αντίστοιχο ψηφιακό βοηθό (ΑΙ Assistant),
ο οποίος θα “ακούει” τις φωνητικές εντολές του
χειριστή και θα εκτελεί διεργασίες επεξεργασίας
των φωτογραφιών στα σχετικά mobile apps
της εταιρίας. Παρότι θα αφορά τις βασικές
επιλογές παραμετροποίησης, τουλάχιστον σε
πρώτο στάδιο, πρόκειται για μία δυνατότητα
που μπορεί να συνοδευτεί από πληθώρα
συνδυαστικών επιλογών στο κοντινό μέλλον.
Δείτε το video της πρώτης παρουσίασης του AI
Assistant:
https://www.youtube.com/
watch?v=e6TccXFBY5g
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Sony
Προσιτός φακός πορτραίτου
85mm;

Ε

ίναι ευρέως γνωστό πως το

μεγαλύτερο τμήμα της γκάμας
φακών E-mount χαρακτηρίζεται
από εξαιρετική ποιότητα, αλλά και
υψηλό κόστος. Τον τελευταίο καιρό
φήμες θέλουν την κυκλοφορία ενός
προσιτού φακού με εστιακή απόσταση
85mm και διάφραγμα (μάλλον)
f/1.8. H είδηση απέκτησε μεγαλύτερη
απήχηση, όταν δημοσιεύτηκε στο
Sony Alpha Rumors, το οποίο μάλιστα
αναφέρει πως ο επερχόμενος φακός
είναι της ίδιας λογικής με τον ήδη
διαθέσιμο 50mm f/1.8 της ιαπωνικής
εταιρίας. Αν τελικά υλοποιηθεί θα
ικανοποιήσει και με το παραπάνω τους
χρήστες του συστήματος, που για την
ώρα έχουν στη διάθεση τους μόνο τις
ακριβές λύσεις των Sony και Zeiss.

Epson SC-P5000
Με 99% κάλυψη των σταθερών χρωμάτων Pantone

Ο

νεοφερμένος εκτυπωτής 17in. της Epson έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές
τυπογραφικών δοκιμίων, έργων τέχνης και φωτογραφίας, πετυχαίνοντας
αντιστοίχιση του 99% των σταθερών χρωμάτων Pantone. Το μέγεθος μικροσταγονιδίου
(droplet) 3,5 pl και η ανάλυση 2.880x1.440 dpi υπόσχονται ευκρινείς και λεπτομερείς
εικόνες, ενώ τα μελάνια Ultrachrome HDX προσφέρουν πολύ βελτιωμένη ανθεκτικότητα
στο φως. Πρακτικά, αντικαθιστά το δημοφιλές μοντέλο Stylus Pro 4900 και συμπληρώνει
τη σειρά SureColor με μελάνι HDX, η οποία περιλαμβάνει επίσης τα μοντέλα SC-P7000
(24 ιντσών) και SC-P9000 (44 ιντσών). Προσφέρει δύο επιλογές: μία με σετ μελανιών που
περιλαμβάνει το βιολετί για έλεγχο τυπογραφικών
δοκιμίων pre-press για διαφημιστές,
κατασκευαστές και σχεδιαστές, ενώ η άλλη
περιλαμβάνει το σετ μελανιών LLK και
απευθύνεται σε επαγγελματίες φωτογράφους
.Συνοδεύεται από SpectroProofer για
αυτοματοποιημένο έλεγχο τυπογραφικών
δοκιμίων και υποστηρίζεται από όλους
τους σημαντικούς προμηθευτές RIP και
λογισμικού.

Kodak
Μετά το Ektachrome σειρά έχει το Kodakchrome;

Η

Kodak έκανε ίσως τη πιο δημοφιλή ανακοίνωση-έκπληξη στην CES, που αφορά την
επιστροφή του slide φιλμ Ektachrome στη παραγωγή προς το τέλος της χρονιάς.
Όμως, αυτό μπορεί να ήταν μόνο η αρχή, καθώς ο CMO της εταιρίας, Steven Overman,
δήλωσε πως έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να διαπιστώσει αν θα ήταν
εφικτό να επαναφέρει και το Kodakchrome. Πιο αναλυτικά, η παραπάνω αναφορά έγινε σε
πρόσφατη εκπομπή του podcast της Kodak, the kodakery, που ηχογραφήθηκε στην CES.
Βεβαίως, αυτό δεν αποτελεί επίσημη ανακοίνωση, αλλά έχει ήδη δημιουργήσει αρκετό
“θόρυβο” στο διαδίκτυο και έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φίλους των αναλογικών
μέσων. Μπορείτε να ακούσετε το εν λόγω απόσπασμα εδώ (η αναφορά στο Kodakchrome
γίνεται στο 23:19 και μετά): https://goo.gl/0YmUz3
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Πλάτων Ριβέλλης
Σεμινάριο Φωτογραφίας και
Κινηματογράφου στους Δελφούς

Σ

το σεμινάριο με τίτλο «Η Ιερότητα

ως περιεχόμενο της φωτογραφίας
και του κινηματογράφου», ο Πλάτων
Ριβέλλης αναλύσει τον τρόπο με τον
οποίο μια μεταφυσική διάσταση, όπως η
Ιερότητα, η οποία εκφράζεται μέσα από
την πίστη ή την τελετουργία, μετατρέπεται
σε συγκεκριμένη καλλιτεχνική πρόταση.
Χρησιμοποιώντας παραδείγματα τόσο
από τη φωτογραφία όσο και από τον
κινηματογράφο, ο φωτογράφος και
θεωρητικός της φωτογραφίας αναδεικνύει
μεταξύ άλλων τις ιδαίτερότητες κάθε
τέχνης ενώ παράλληλα παρουσιάζει
στους συμμετέχοντες το έργο σπουδαίων
σκηνοθετών και φωτογράφων.
Στο τετραήμερο σεμινάριο στους
Δελφούς οι συμμετέχοντες θα έχουν
την ευκαιρία να φωτογραφίσουν
διάφορα θέματα, καταλήγοντας σε μια
υπερφυσική διάσταση, πέρα από τη
ρεαλιστική φωτογραφική περιγραφή. Το
σεμινάριο διοργανώνει το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Δελφών, σε συνεργασία με
τον Φωτογραφικό Κύκλο. Σύντομα
θα ανακοινωθούν περισσότερες
πληροφορίες για κράτηση θέσης.
Σεμινάριο: 26 – 29 Μαΐου
Διάρκεια: καθημερινά 17.00 – 20.00
Πληροφορίες: Φωτογραφικός Κύκλος,
Τηλ. 2103645577, info@photocircle.gr,
http://www.photocircle.gr

Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Σειρά δράσεων με θέμα το φύλο

Υ

πό το γενικό τίτλο «Το φύλο μου, ο εαυτός μου» το Φωτογραφικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης διοργανώνει μια σειρά δράσεων με άξονα το φύλο, μέσα από
μια ημερίδα και μια έκθεση φωτογραφίας. Στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί
στο χώρο του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, θα μιλήσουν μεταξύ άλλων
η Ιστορικός Τέχνης και Διευθύντρια του ΚΣΤ Συραγώ Τσιάρα, ο ποιητής και εκδότης
του περιοδικού «ΕΝΕΚΕΝ» Γιώργος Γιαννόπουλος, ο ψυχολόγος –ψυχαναλυτής
και πρόεδρος της Φροϋδικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Χρήστος Σιδηρόπουλος,
ο φωτογράφος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φωτογραφικού Κέντρου
Θεσσαλονίκης Βασίλης Καρκατσέλης, ο φωτογράφος Μάνος Χρυσοβέργης και ο
Διδάκτωρ Ψυχοπαθολογίας και συγγραφέας Φώτης Καγγελάρης. Θεματικές της
ημερίδας θα αποτελούν οι εξής: «Αναταραχή φύλου και πολιτικές του βλέμματος
στην Σύγχρονη Τέχνη», «Το ζήτημα της γυναίκας και η ταξική συνείδηση», «Η
φωτογραφία ως καθρέφτης χωρίς επιφάνεια και η ένταξη στο φύλο», «Η εμφάνιση
της φεμινιστικής φωτογραφίας στα πλαίσια του Μεταμοντέρνου», «Φωτογραφία και
βίωμα της ανώμαλης (kink) σεξουαλικότητας» και «Το φύλο ως όριο». Η ημερίδα
πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
ενώ στα τέλη Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας και video art, σε
επιμέλεια του φωτογράφου Θανάση Ράπτη.

Ημερίδα: Σάββατο 14 Ιανουαρίου, 10.30 – 14.30
Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α’,
Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες: Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, http://fkth.gr

photo.gr
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!
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Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
§¯Á 4 αλκαλικές
μπαταρίες ΑΑ Varta

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
§¯Áτο βιβλίο "100
Χρόνια Φωτογραφία".

Νο 10:
«Φωτισμοί»
Υπό έκδοση

Νο 12:
«Ύφος & στυλ
στη φωτογραφία»

Κυκλοφορεί

Υπό έκδοση.

9 Ιουνίου

Κυκλοφορεί
2 Φεβρουαρίου
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iFocus
Διαγωνισμός φωτογραφίας
για εφήβους

Α

νοιχτό διαγωνισμό φωτογραφίας
για εφήβους ηλικίας 13 έως

17 ετών, διοργανώνει το iFocus.
Με θεματική «In Greece we trust»,
οι συμμετέχοντες καλούνται να
υποβάλουν τέσσερα φωτογραφικά
έργα, στέλνοντας τις φωτογραφίες
και τα στοιχεία επικοινωνίας τους
(τηλεφωνο, ηλικία, e-mail, τόπος
κατοικίας) μέσω e-mail με τον τίτλο
«Διαγωνισμός Φωτογραφίας Για
Εφήβους» στο info@ifocus.gr.
Ένας από τους διακριθέντες θα
κερδίσει μια φωτογραφική μηχανή
χορηγία των καταστημάτων Public.
Επίσης θα απονεμηθούν δύο
υποτροφίες παρακολούθησης
των σεμιναρίων φωτογραφίας,
καλύπτοντας το 100% και το
50% των διδάκτρων αντίστοιχα.
Επιπλέον, δύο τυχεροί θα κερδίσουν
μπλουζάκια με το λογότυπο iFocus.gr
Υποβολή: έως 20 Ιανουαρίου
Πληροφορίες: iFocus,
http://www.ifocus.gr

Η Κόκκινη Γραμμή
Ομαδική έκθεση στην ARTZONE 42

Σ

ε έκθεση αφιερωμένη στον αρχαίο κινέζικο μύθο της
Κόκκινης Κλωστής, 34 Έλληνες καλλιτέχνες κίνουνται με
άξονα το μύθο σε συνδυασμό με την επεξηγηματική αρχή
της Συγχρονικότητας του Καρλ Γιουνγκ. Μέσα από έργα
ζωγραφικής, γλυπτικής αλλά και φωτογραφίας, στην έκθεση
προσεγγίζονται τυχαία γεγονότα τα οποία κινούνται πάνω
σε μια νοητή γραμμή. Στην κόκκινη γραμμή που συνδέει
νοητά όλους τους ανθρώπους, το τυχαίο, το απρόσμενο
και το ανεξήγητο μοιάζουν αποτέλεσμα ενός πολύπλοκου
πλέγματος. Την έκθεση επιμελήθηκε η θεωρητικός τέχνης
Δόμνα Χανουμίδου.

Διάρκεια έκθεσης: έως 4 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: ARTZONE 42, Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 42,
Άγαλμα Τρούμαν, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή
10.00 – 14.00 και 18.00 – 21.00, Τετάρτη και Σάββατο 11.00 –
15.00
Πληροφορίες: ARTZONE 42, Τηλ. 2107259549,
www.artzone42.gr
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Ξένος
Έκθεση φωτογραφίας του
Αλέξανδρου Τσούτη

Ά

νθρωποι διαφορετικοί, με

αλλιώτικες ίσως και αλλόκοτες
συνήθειες, κουλτούρες και θρησκείες,
τοποθετούνται μπροστά στο
φωτογραφικό φακό του Αλέξανδρου
Τσούτη. Στην δεύτερη ατομική του
έκθεση, ο φωτογράφος εξερευνά
την έννοια του «ξένου» μέσα από
ανθρώπους που ο δυτικός πολιτισμός
και η παγκοσμιοποίηση δεν τους έχουν
επηρεάσει. Παθιασμένος ταξιδευτής,
ο Αλέξανδρος Τσούτης επισκέπτεται
διαφορετικούς τόπους και κουλτούρες
για να αναρωτηθεί επιστρέφοντας πού
τελικά αισθάνεται κανείς ξένος, στη
γειτονιά του ή σε μακρινά μέρη του
πλανήτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια από
τις φωτογραφίες που παρουσιάζεται στην
έκθεση, το έργο με τίτλο «Burmese day»
διακρίθηκε και δημοσιεύτηκε, στις 24
Φεβρουαρίου 2015 ως φωτογραφίας της
ημέρας, στο National Geographic.

Workshop
Φωτογράφιση καλλιτεχνικού γυμνού

Μ

ε εισηγητές τον Ανδρέα Κατσικούδη και τον Δημήτρη Ρουστάνη, οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τα μυστικά της φωτογράφισης
του καλλιτεχνικού γυμνού. Με δύο φώτα, φόντο λευκό και μαύρο, αλλά και μια
έκπληξη, η πρώτη ώρα του εργαστηρίου θα είναι αφιερωμένη στη θεωρία ενώ οι
επόμενες δύο στη φωτογράφιση. Κάθε φωτογράφος θα έχει ξεχωριστό χρόνο με
το μοντέλο έτσι ώστε να το φωτογραφίσει με το φως και τον τρόπο που θέλει. Στο
εργαστήριο μπορούν να πάρουν μέρος και αρχάριοι φωτογράφοι ενώ προτείνεται κάθε
συμμετέχων να έχει τη δική του φωτογραφική μηχανή. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν
μέρος στο εργαστήριο καλούνται να στείλουν όνομα και τηλέφωνο επικοινωνίας σε
e-mail με θέμα το Εργαστήρι Γυμνού.

Εγκαίνια: Σάββατο 14 Ιανουαρίου, 18.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 28 Ιανουαρίου
Διεύθυνση: Εμπορικό Κέντρο Athens
Heart | Επίπεδο 2, Πειραιώς 180, Ταύρος
Μέρες και ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 18.00 – 21.00
Πληροφορίες: Trip in Pictures,
http://tripinpictures.com

Εργαστήρι: 10.00 – 13.00, Κυριακή 29 Ιανουαρίου
Διεύθυνση: Περιοχή Φιλοπάππου, Αθήνα
Κόστος: 30 ευρώ (ήδη εγγεγραμένοι μαθητές 25 ευρώ)
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: Ανδρέας Κατσικούδης, akatsikoudis@yahoo.
com, http://andreaskatsikoudis.com

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 26
Παρουσίαση του φωτογράφου Κυριάκου Αζαδέλη

Σ

ε συνάντηση ανοιχτή στο κοινό, η φωτογραφική ομάδα
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 26 παρουσιάζει τη δουλειά του φωτογράφου
Κυριάκου Αζαδέλη. Οι επισκέπτες του χώρου του Cinemarian
θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με το φωτογράφο ενώ
παράλληλα θα προβληθούν διάφορα φωτογραφικά του έργα. Ο
Κυριάκος Αζαδέλης ασχολείται με τη φωτογραφία από το 1979.
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε πολλές ατομικές και ομαδικές
εκθέσεις και έχει διακριθεί μεταξύ άλλων με βραβεία και επαίνους
σε πολλούς Πανελλήνιους διαγωνισμούς. Είναι μέλος της Ελληνικής
Φωτογραφικής Εταιρείας. Το 2006, τιμήθηκε από τη Διεθνή
Ομοσπονδία της Τέχνης της Φωτογραφίας (FIAP) με τον τίτλο του
Διεθνούς Καλλιτέχνη Φωτογράφου (AFIAP).

Παρουσίαση: Σάββατο 21 Ιανουαρίου, 20.00
Διεύθυνση: Cinemarian: Γενναίου Κολοκοτρώνη 42, Κουκάκι, Αθήνα
Πληροφορίες: ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 26, www.diafragma26.gr
Ανδρέας Κατσικούδης, akatsikoudis@yahoo.com, http://andreaskatsikoudis.com
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Από την καλλιτεχνική πρόθεση στην δημιουργία έργου
Workshop με τον Παναγιώτη Κασίμη

Μ

ε την προσωπική καλλιτεχνική ματιά στην τέχνη της φωτογραφίας να αποτελεί ένα δύσκολο αλλά σημαντικό έργο, το εργαστήριο
«Από την καλλιτεχνική πρόθεση στην δημιουργία έργου», στοχεύει στην ανεύρεση της καλλιτεχνικής κατεύθυνσης του κάθε
φωτογράφου. Οικοδομώντας σχέση μεταξυ λήψης και επιλογής των φωτογραφιών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
αναπτύξουν τρόπους εργασίας και αξιολόγησης των φωτογραφιών τους, ανακαλύπτοντας το προσωπικό φωτογραφικό τους ύφος. Ως
όριο τέθηκαν οι οκτώ συμμετοχές με δεδομένο ότι το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται σοβαρά με τη φωτογραφία. Όσοι θα
ήθελαν να παρακολουθήσουν το workshop καλούνται να στείλουν μέσω e-mail, ένα μικρό δείγμα δουλειάς τους, 10 - 15 φωτογραφίες,
καθως και τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email: panos@kasimisphotography.com
• Διάρκεια: 20 ώρες • Ημέρες και Ώρες Διεξαγωγής: 21/01, 22/01, 28/01, 29/01 – 12:00 με 17:00 • Συμμετέχοντες: 8 άτομα • Κόστος: 70€

Aldebaran
Ένα σύγχρονο μέσο συνδέει τη
φωτογραφική κοινότητα

Ε

πιδιώκοντας ευρεία συνάντηση φωτογράφων,
καλλιτεχνών, θεωρητικών, επιμελητών κι
ερευνητών από διαφορετικά πεδία με διαφορετικές
καταβολές, το Aldebaran αποτελεί ένα νέο συλλογικό
φωτογραφικο εγχείρημα. Η σελίδα στοχεύει στη
δημιουργία μιας ευρύτερης κοινότητας, η οποία θα
φιλοξενεί από κείμενα θεωρίας και κριτικής μέχρι
έργα φωτογράφων, συνεντεύξεις και παρουσιάσεις
δημιουργών. Επιπλέον το Aldebaran θα αποτελεί
σημείο ενημέρωσης για εκθέσεις, εκδηλώσεις και
γεγονότα που αφορούν τις οπτικές τέχνες.
Πληροφορίες: Aldebaran, http://aldebaran.photo
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Και τα τρία βιβλία!
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Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την ιστορία
& αισθητική της
φωτογραφίας!
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Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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254 σελίδες, 17x24, ISBN 978-960-7704-14-6
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