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Editorial

Ο νέος μπορεί να είναι ωραίος αλλά ο παλιός είναι αλλιώς! Ας δούμε τον εκθεσιακό χώρο που διάλεξε ο... παλιός για την 12η Photovision:
Στάδιο ΤΑΕ KWON DO. Φουτουριστική σχεδίαση, ενιαίος χώρος χωρίς κολόνες, ορατά περίπτερα από όλες τις πλευρές και πολλές άλλες καινοτομίες
που θα ανακαλύψουν επισκέπτες και εκθέτες 11 - 13 Μαρτίου. Θέλετε δύο; Ιδού: τεράστιο parking & εξαιρετικές αίθουσες σεμιναρίων! (Φωτ. σελ 4)

Το παλιό και το καινούργιο
Είναι άραγε έκφραση του «παλιού» η Photovision;
Πρόκειται για την εύκολη, «Ελληνική»
λύση στα προβλήματά μας. Βρίσκουμε
έναν αποδιοπομπαίο τράγο, του
φορτώνουμε όλα τα προβλήματα
της αγοράς -αλλά και τα προσωπικά

Ο

μας- τον βαφτίζουμε «το παλιό» και
τελειώνουμε με το θέμα νομίζοντας ότι
έχουμε λύσει το πρόβλημα - τρομάρα
μας- μένοντας παράλληλα με την
εντύπωση ότι έχουμε κάνει άλμα στο
μέλλον, στο «καινούργιο», στο σωστό!

γρίφους και γενικότες θα κάνω τα πράγματα πιο λιανά.
Κάποιες εταιρείες με δελτία τύπου και άλλες μακροσκελείς αναφορές προσπαθούν
να εμφανίσουν τη Photovision σαν έκφραση του «παλιού» που πρέπει να πεθάνει και
μάλιστα με το ζόρι για να δικαιωθούν έτσι οι λαθεμένες επιλογές τους. Λυπούμαστε
αλλά δεν θα τους κάνουμε αυτή τη χάρη! Γιατί πολύ απλά το καινούργιο εκπροσωπείται
διαχρονικά και επάξια από την Photovision, την έκθεση-θεσμό που έχει αγαπήσει και
στηρίζει φανατικά ο ευρύτερος κλάδος imaging της χώρας μας τα τελευταία 25 χρόνια.
Γιατί είναι η έκθεση που διαθέτει αφενός την γοητεία του κλασικού με ένα πανίσχυρο
και αναγνωρίσισμο brand name και αφετέρου την ορμή του καινούργιου γιατί ξέρει να
ελλίσσεται και να προσαρμόζεται σε όλες τις αντιξοότητες. Θυμίζω επιγραμματικά και
για άλλη μια φορά -το ξέρω, γίνομαι κουραστικός, όμως δεν μπορεί να γίνει αλλιώς- με
νούμερα και αριθμούς, τις συγκεκριμένες δράσεις και τα πραγματικά γεγονότα αναφορικά
με τις στοχεύσεις και το περιεχόμενο της δωδέκατης διοργάνωσης της έκθεσης που θα
πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάρτιο:

Eξωτερική άποψη του ΤΑΕ KWON DO με τον
...αχανή χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων
ακριβώς μπροστά από την είσοδο
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ι επιπτώσεις από αυτές τις «μη λύσεις» που δίνουν οι ηγεσίες μας σε όλους
τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής αλλά και συνδικαλιστικής
ζωής της χώρας είναι ορατές παντού, σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις κοινωνικές
δραστηριότητες στην Ελλάδα της κρίσης. Τα παραδείγματα από αυτές τις μη λύσεις στα
προβλήματά μας δυστυχώς είναι πολλές. Επειδή όμως δεν μου αρέσει να μιλάω με

• Η έκθεση θα διοργανωθεί στον πλέον λειτουργικό, προβεβλημένο, με ατελείωτο
parking και εύκολα προσβάσιμο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει η Αθήνα: στο κλειστό
στάδιο TAE KWON DO.

 2017

(Συνεχίζεται στην σελίδα 4)
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LIVE ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο photovision.gr
OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ:
ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏéöçúô÷
ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, ÔÇË.: 210 8541400, FAX: 210 8541485,
e-mail: photovision@photo.gr, www.photovision.gr
www.facebook.com/photovision.gr
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Editorial

(Συνέχεια από την σελίδα 2)

• Τα πρώτα -άνω των 100 brands- γνωστών
εργοστασίων που θα λάβουν μέρος
στην έκθεση έχουν ήδη ανακοινωθεί στο
photovision.gr Στη λίστα προστίθενται
καθημερινά κι άλλα. Αναμένεται να ξεπαράσουν
τελικά τα 200 μέχρι τα εγκαίνια της έκθεσης.

Δείτε το β
βίντεο
&

σε

• Μέχρι σήμερα εκτός από τους παραπάνω
εκθέτες έχουν δηλώσει συμμετοχή επιπλέον
σαράντα τέσσερις (44) λέσχες, σωματεία
και «κοινότητες» φωτογράφων που
δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα αλλά και
στο διαδίκτυο. Θα ανακοινωθεί η συμμετοχή
τους μετά τις 12 Φεβρουαρίου που κλείνουν οι
εγγραφές.
• Είκοσι εννιά (29) σεμινάρια, workshops,
ομιλίες και διαλέξεις διοργανώνονται από το
περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ και σχεδόν άλλα
τόσα από τους συνεργαζόμενους φορείς
Photoweddindstories & Παπιγιόν.

Περισσότερες από 72.000 προβολές
μόνον σε 2 εβδομάδες!!!* * Από18/1-3/2, facebook + youtube

Δείτε το β
βίντεο

• Δεκαπέντε (15) ατομικές εκθέσεις
φωτογραφίας γνωστών Ελλήνων φωτογραφων
θα φιλοξενηθούν σε διάφορα επίπεδα του
εκθεσιακού χώρου (Και αυτό το πρόγραμμα
θα ανακοινωθεί με λεπτομέρειες μετά τις 12
Φεβρουαρίου).

&

σε

• Το πρώτο φεστιβάλ ταινιών γάμου
διοργανώνεται για πρώτη φορά στα πλαίσια
της επικείμενης δωδέκατης διοργάνωσης της
έκθεσης.
• To πρώτο φωτογραφικό Bazaar με παλιές
φωτογραφικές μηχανές/αντίκες και vintage
φωτογραφίες καταγράφει καθημερινά νέους
ενδιαφερόμενους.
• Δύο πετυχημένα τηλεοπτικά σποτ με
πρωταγωνιστές γνωστούς ηθοποιούς και
καλλιτέχνες (Σταρόβας/Ματσούκα) κάνουν ήδη
θραύση στο διαδίκτυο με δεκάδες χιλιάδες
views!

Περισσότερες από 32.000 προβολές
μόνον σε 1 εβδομάδα!!!* * Από30/1 -3/2, facebook + youtube

• Ένας Μεγάλος Όμιλος Μέσων Επικοινωνίας,
αυτός της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, άρχισε ήδη την
επικοινωνία και προβολή της έκθεσης ενώ
αμέτρητα sites, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
γενικά το διαδίκτυο πήρε στην κυριολεξιά φωτιά
από τις διαφημίσεις της Photovision.
Ερωτώ λοιπόν: Όλα τα παραπάνω κι άλλα
πολλά που για οικονομία χώρου και χρόνου
δεν αναφέρονται, όλη αυτή η δραστηριότητα
θυμίζει έκθεση σε αποδομή;
Θυμίζει διοργάνωση χωρίς ενέργεια και
καινούργιες ιδέες;
Τα συμπεράσματα δικά σας.

Άποψη αίθουσας του ΤΑΕ ΚWON DO όπου θα πραγματοποιηθούν κάποια από τα περίπου
τριάντα σεμινάρια της Photovision.

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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I AM VISION OUTPERFORMED

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

Nikon_D5.indd 1

  Nikon
  D5.indd
3 5 9 •1     

23/2/2016 3:51:18 μμ
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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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Black... Monday!

-35%

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!

ME ×ÏÑÇÃ ÅÉÊÏÉÍÙÍÁ

×ÏÑÇÃI ÅÉÊÏÉÍÙÍÁ

OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: 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

 359 • 

6





 2017

 

10

ON LINE   

O IMAGING - E 

 

Διεκδικήστε ένα monitor
Διεκδι
Dell Ultra HD 4K P2415Q αξίας €559*
Aνάλυση
3840x2160
A
Οθό IPS
S 23,8in.
3,8 . μεε χρωματική
ρωματ αακρίβεια
ρ βε α 99% ssRGB
G και
α ΔE<3
3
Οθόνη
Θύρες: DisplayPortt in, DisplayPort out, Mini DisplayPort,
(MHL)), έξοδος ήχου, 4 θύρες USB 3.0
HDMI (MHL),

'HOO1H[W%XVLQHVV'D\

 İȖȖȪȘıȘĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢȝİ
ĮʌȩțȡȚıȘĲȘȞİʌȩȝİȞȘ İȡȖȐıȚȝȘȘȝȑȡĮ
ıĲȠȤȫȡȠıĮȢ
ǾįȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮĲȘȢȣʌȘȡİıȓĮȢʌȠȚțȓȜȜİȚĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȘȞʌİȡȚȠȤȒ

Aναζητώντας το ιδανικό monitor!

  
Στην αναζήτηση του τέλειου monitor για φωτογραφία και video,
η τεχνολογία των επίπεδων LCD οθονών έχει πραγματοποιήσει
άλματα εξέλιξης τα τελευταία χρόνια. Στην αρχή τα LCD monitor
ήταν πανάκριβα και με μέτρια απόδοση. Όμως η μεγάλη τους
αποδοχή έφερε την προσγείωση των τιμών. Δεν έχουν όμως
όλα τα LCD monitor την ανάλογη χρωματική πιστότητα και την
ικανότητα ρύθμισης (καλιμπραρίσματος) ώστε να αναπαράγουν
με ακρίβεια τα παραδεκτά πρότυπα χρωματικών χώρων (color
spaces) sRGB και AdobeRGB. Aυτό επιτυγχάνεται σε πολύ μεγάλο
βαθμό με τα panel IPS που έχουν επικρατήσει στα hi end monitor.
Oι άλλες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα καλά monitor και
αποτελούν κριτήριο για απαιτητική χρήση είναι το backlight
με στοιχεία LED και οι υψηλότερες αναλύσεις. Πλέον μιλάμε
τουλάχιστον για QHD (2560x1440) και ακόμη καλύτερα για 4Κ
(4096x2160). Επιλέγοντας ένα monitor 4Κ/UHD, διασφαλίζουμε
ότι θα μας συντροφεύει στις φωτογραφικές και video δημιουργίες
μας για αρκετά χρόνια (future proof).



Aπαντήστε σωστά
στά στις τρεις παρακάτω ερωτήσεις
Ποιά διάταξη κρυστάλλων
τάλλων LCD monitor δίνει τη μεγαλύτερη χρωματική ακρίβεια;
ΤΝ

VA

IPS

Ποιά είναι μια επωνυμία για οικογένεια monitor Dell;
Latitude

Ultrasharp

Venue

Πoιά είναι η πιο προχωρημένη ανάλυση για monitor;
4K

Full HD

VGA

Ïíïìáôåðþíõìï: ....................................................................................................................
Äéåýèõíóç: .............................................................................................................................
ÔçëÝöùíï:...................................................e-mail:................................................................

• Οι όροι συμμετοχής είναι αναρτημένοι στο www.photo.gr/dell



  10   2017

* Προτεινόμενη λιανική τιμή: 559€ (περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%)

Dell.indd 1
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O λόγος στους εκθέτες

EXPO

Μιλούν για την έκθεση, για τις στοχεύσεις τους, για τα νέα προϊόντα που θα παρουσιάσουν

Ο κ. Δημήτρης Στάμος και δεξιά περίπτερο της ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. στην προηγούμενη διοργάνωση της PhotoVision (2015)

Δημήτρης Στάμος / ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
«...H έκθεση Photovision διοργανώνεται από ένα γνωστό και καθιερωμένο
στη συνείδηση του φωτογραφικού κόσμου φορέα και έχει ένα πολύ ισχυρό brand...»
• Με δεδομένα και τα διεθνή στοιχεία για τις πωλήσεις στο Imaging που εμφανίζουν
στασιμότητα ή και πτώση με εξαίρεση λίγους τομείς, σε ποιά επίπεδα κινήθηκε η
ελληνική αγορά το 2016, γενικότερα και ειδικότερα για την εταιρία σας;
Eίναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση και η στενότητα σε χρηματοδότηση επηρεάζει τους
τζίρους. Είναι επίσης γεγονός ότι διαιστώνουμε γενικότερη κόπωση της αγοράς λόγω
του μειωμένου εισοδήματος. Τα επίσημα στοιχεία για την Ελλάδα είναι ελλιπή εφόσον
η αγορά του Imaging δεν εκφράζεται μόνο μέσω των πολυκαταστημάτων για τα οποία
διατίθενται στατιστικά στοιχεία αλλά και μέσω άλλων καναλιών όπως τα φωτογραφικά
καταστήματα κλπ. Αρα μπορούμε να μιλήσουμε κυρίως για την εταιρία μας: Με βάση
τα δικά μας στοιχεία, παρά την πτωτική τάση, εμείς παρουσιάζουμε σταθερότητα την
τελευταία τριετία που υπό τις συγκεκριμένες δυσμενείς και αντίξοες συνθήκες, θα
πρέπει να θεωρηθεί ως επιτυχία. Μπορεί κάποια αντικείμενα να εμφανίζουν κόπωση
αλλά αντισταθμίζονται από καινούργιες κατηγορίες προϊόντων που σημείωσαν μεγάλη
ανάπτυξη, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα προϊόντα της Godox και της Yongnuo που
έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό.
• Εσείς δραστηριοποιείστε και στην ακίνητη και στην κινούμενη εικόνα. Αυτοί οι δύο
τομείς είχαν ομοιόμορφη συμπεριφορά ή κάποιες αποκλίσεις;
Επειδή η εταιρία μας δραστηριοποιείται με έμφαση στο professional video λόγω της
συνεργασίας με τη Sony και την εξειδίκευση σε ειδικά αξεσουάρ, έχουμε κατακτήσει
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μεγάλο μερίδιο με αποτέλεσμα να
είναι σαφής για μας η πτώση της
αγοράς που οφείλεται στις μικρότερες
επενδύσεις σε εξοπλισμό των
επαγγελματιών. Από την άλλη μεριά,
στο φωτογραφικό κομμάτι, λόγω της
έμφασης που δώσαμε με εισαγωγή
μεγάλης γκάμας από ενδιαφέροντα
φωτογραφικά αξεσουάρ αλλά και
της δυναμικής διείσδυσης της Sony
με πολύ πετυχημένα μοντέλα full
frame mirrorless, εκεί παρατηρούμε
αξιοσημείωτη ανάπτυξη. Οπότε όποια
απώλεια υπήρξε, εξισορροπήθηκε με
το παραπάνω. Παραπέρα, το κομμάτι
των εκτυπώσεων που εκπροσωπείται
από τη DNP, εμφανίζεται πολύ
σταθερό, και πιθανότατα υποδηλώνει
ότι κερδίζουμε μερίδιο αγοράς,
με συγκριτικά πλεονεκτήματα τα
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καινοτόμα προϊόντα, τη σταθερή ποιότητα, τις
καλές τιμές, την αξιοπιστία και την πολύ καλή
υποστήριξη. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια
η θερμική τεχνολογία (dye sublimation)
έχει κάνει άλματα. Ενώ στο παρελθόν ήταν
συνυφασμένη με την ταχύτητα και την άμεση
εξυπηρέτηση, τώρα καθιερώνεται και ως λύση
ποιότητας. Επιπλέον η θερμική τεχνολογία έχει
βρει εφαρμογές και σε άλλους τομείς όπως τα
photo booth.
• Το 4Κ έχει στην πραγματικότητα προσφέρει
την πολυδιαφημισμένη ώθηση στο Imaging;
Tέτοιες δομικές αλλαγές στην τεχνολογία,
όπως τότε που περάσαμε από το Standard
στο High Definition, και συνακόλουθα τώρα
στο 4Κ, ενεργοποιούν τα αντανακλαστικά
των επαγγελματιών που θέλουν να μείνουν
ανταγωνιστικοί και είναι διατεθειμένοι να
προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις. Το ζήτημα
αν το 4Κ κινητοποιεί τις πωλήσεις, ισχύει εν
μέρει με την επιφύλαξη ότι η τεχνολογία του
σήμερα είναι το High Definition. Η όποια
επένδυνση γίνεται για εξασφάλιση - σε
συνάρτηση με τις διαφαινόμενες αναβαθμίσεις
(future proof). Όμως ένα άλλο στοιχείο που
χαρίζει ώθηση στις πωλήσεις μας, είναι οι
καινοτομίες που ενσωματώνουν οι τελευταίες
full frame mirrorless της Sony όπως η Α7
S II με αισθητήρες υψηλής ευαισθησίας και
αποτελεσματικό stabilizer στο σώμα, που
δίνουν λύσεις σε πραγματικές ανάγκες του
επαγγελματία βιντεογράφου.
• Ανταγωνίζονται οι full frame mirrorless της
Sony τις επαγγελματικές βιντεοκάμερες;
Μπορεί να υπάρχει μια επικάλυψη στον
επαγγελματικό τομέα, εφόσον mirrorless
όπως η Sony A7 S II στην πραγματικότητα
παίζουν το ρόλο βιντεοκάμερας, αποσπώντας
πωλήσεις. Οι professional βιντεοκάμερες έχουν
χαρακτηριστικά εργονομίας και τεχνολογίας
που εξυπηρετούν στην καθημερινότητα
του βιντεογράφου. Συμβαίνει όμως αρκετοί
άνθρωποι με περιορισμένο προϋπολογισμό,
να αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να
κάνουν τις λήψεις τους με mirrorless παρά με
μια πιο εξειδικευμένη, ανώτερης κατηγορίας
βιντεοκάμερα όπως π.χ. η FS5. Οι μεγάλοι
αισθητήρες των full frame mirroreless δίνουν
πιο “κινηματογραφική” αίσθηση, αλλά
και οι hi end βιντεοκάμερες έχουν τα δικά
τους πλεονεκτήματα, κυρίως ως προς την
χρηστικότητα, οπότε είναι θέμα αναγκών αλλά
και budget. Aν η αγορά ήταν πιο υγιής και
δυναμική δεν θα υπήρχε αυτή η επικάλυψη.
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Μερική άποψη του περιπτέρου της ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. στην PhotoVision 2015

• Ποιά νέα προϊόντα στο portfolio της εταιρίας σας, έδειξαν δυναμισμό
και αποτέλεσαν best seller την περασμένη χρονιά;
Θα μπορούσα να ξεχωρίσω από τη γκάμα μας τα εξής που έκαναν
πολύ καλές πωλήσεις: Τον best seller θερμικό εκτυπωτή DNP DS620
που τυπώνει ως 15x20cm σε πολύ καλή ποιότητα και αξιοπιστία και
καθιερώθηκε ως η βασική λύση σε εφαρμογές με επιτόπου εκτύπωση,
δηλ. σε εκδηλώσεις αλλά και εντός του φωτογραφικού καταστήματος
για την εξυπηρέτηση των καθημερινών εκτυπώσεων. Από όλες τις Sony
νομίζω ότι η επιτυχία της A7 S II ήταν αναμφισβήτητη και απέσπασε
την προτίμηση των επαγγελματιών. Μιλώντας για βιντεοκάμερες το
καινούργιο μοντέλο Sony HXR-NX100 με τον αισθητήρα 1in. και το
εξαιρετικό value for money, απέσπασε αξιόλογο μερίδιο. Στον τομέα
των φωτιστικών μέσων, κέρδισε τις προτιμήσεις το εντυπωσιακό σε
προδιαγραφές φορητό φλας Godox AD600 καθώς και το ισχυρό LED 900
της Yongnuo που έδωσε την φορητή λύση συνεχούς φωτός.
• Έχοντας μεγάλη προϊστορία στα επαγγελματικά, σε ποιό βαθμό
καλύπτετε και τα ερασιτεχνικά/γενικής χρήσης προϊόντα;
Παρόλο που ο εταιριικός μας προασανατολισμός κατευθύνεται προς
τον επαγγελματικό κλάδο, εν τούτοις τα τελευταία χρόνια μέσω των
οίκων που συνεργαζόμαστε, καλύπτουμε μια σειρά προϊόντων που
που αφορούν και τους ερασιτέχνες. Ας παραθέσουμε εδώ τα φλας της
Υοngnuo και τα αντίστοιχα της Godox, τις τσάντες Next και E-Image κλπ.
• Από το σύνολο των προϊόντων που αντιπροσωπεύετε και διανέμετε,
που θα ρίξετε βάρος για την εταιρική σας παρουσία στην Photovision;
Kατ’ αρχήν έχουμε αποφασίσει να κατέβουμε με δύο διακριτά περίπτερα
στην Photovision. To ένα θα αφορά αποκλειστικά την παρουσία της DNP
υπογραμμίζοντας την κυρίαρχη σημασία των λύσεων εκτύπωσης του
μεγάλου αυτού κατασκευαστή για την εταιρία μας και συνακόλουθα την
ελληνική αγορά.
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Στο ίδιο χώρο θα συστεγάζεται
η DiLand που ως γνωστόν
συνεργάζεται με τη DNP στον
τομέα των photokiosk και
software για εφαρμογές printing
από iOS και Android συσκευές.
Εκεί οι επισκέπτες με άνεση θα
μπορούν να ενημερώνονται και
να επιβεβαιώνουν την ποιότητα
των φωτογραφικής ποιότητας
εκτυπώσεων DNP καθώς και να
εξοικειώνονται με την χρήση των
photo kiosk. Στο δεύτερο εταιρικό
μας περίπτερο θα υπάρχουν τα
υπόλοιπα φωτογραφικά και video
προϊόντα που αντιπροσωπεύουμε
και διανέμουμε. Μάλιστα θα
περιλαμβάνεται ειδικός χώρος
στο περίπτερο όπου θα στηθεί
στούντιο. Εκεί θα παρουσιάζουμε
το μεγαλύτερο μέρος από ταν
φωτογραφικό μας εξοπλισμό με
τις μηχανές της Sony και όλα τα
φωτιστικά που διαθέτουμε, και
μάλιστα θα διοργανώνουμε live
demos με τη φροντίδα γνωστών
επαγγελματιών φωτογράφων.
• Με ποιούς τρόπους λειτουργεί η
συμμετοχή σε εκθέσεις όπως
η Photovision για σας;
Θεωρούμε σημαντικό ότι η έκθεση
διοργανώνεται από ένα γνωστό και
καθιερωμένο στη συνείδηση του
φωτογραφικού κόσμου φορέα, έχει
ένα πολύ ισχυρό brand το οποίο
διαβεβαιώνει για τη σοβαρότητα
του γεγονότος και εξασφαλίζει ότι
οι επαγγελματίες θα βρουν εκεί τους
προμηθευτές τους.
Δηλ. λειτουργεί ως πόλος έλξης για
τους επαγγελματίες φωτογράφους
και βιντεογράφους απ όλη την
Ελλάδα, με έμφαση σε αυτούς
από την περιοχή της Αθήνας και
της Νότιας Ελλάδας που εμείς, μια
εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
το αξιολογούμε πολύ θετικά. Εμείς
θα ξεδιπλώσουμε και θα δείξουμε
όλη τη γκάμα προϊόντων μας που
πλέον είναι πολύ μεγάλη. Επίσης θα
ενημερώσουμε παλιούς και νέους
πελάτες. Η φιλοδοξία μας είναι εν
κατακλείδι να αξιοποιήσουμε το
σχετικό feedback - με άλλα λόγια
να γίνουμε καλύτεροι προμηθευτές
γι αυτούς.
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Sony A7 S II
H full frame mirrorless έγινε
best seller στους κόλπους
του επαγγελματικού video
χάρη στις εξαιρετικές
επιδόσεις του αισθητήρα
Exmor CMOS στο video και
την άκρως αποτελσματική
οπτική σταθεροποίηση πέντε
αξόνων. Συγκεκριμένα
προσφέρει 4K video με full
pixel Readout αλλά και
full HD στα 100fps για εφέ
slow motion. Μέσω της
ασυμπίεστης HDMI εξόδου η
A7Sii μπορεί να καταγράψει 4K
4:2:2 υλικό σε εξωτερικό εγγραφέα
(π.χ. Atomos Shogun).

Godox AD600
To πρωτοποριακό φλας της
Godox κινείται στο μεταίχμιο
ανάμεσα στα φορητά και τα studio
monobloc φλας, συνδυάζοντας τα
καλύτερα από τους δύο κόσμους.
Τροφοδοτείται από pack λιθίου
για καλύτερη αυτονομία, ψύχεται
με ανεμιστήρα, έχει πιλότο με
στοιχεία LED υψηλής ισχύος
10W και μοντούρα αξεσουάρ
Bowens. Ταυτόχρονα υποστηρίζει
λειτουργίες Full TTL, HSS,
remote control και ενσωματώνει
ραδιοσυχνότητα Godox X1.

DNP 620A
O best seller θερμικός εκτυπωτής της DNP έχει σχεδιαστεί για
αξιόπιστη και μακροχρόνια λειτουργία καλύπτοντας τα δημοφιλή
μεγέθη από 10x15 ως 15x20cm. Σε high speed mode διεκπεραιώνει
μια φωτογραφία 10x15cm σε μόλις 8,3sec. evώ η μέγιστη
παραγωγικότητα φθάνει τα 400 αντίτυπα σε μία ώρα.
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O λόγος στους εκθέτες

Μιλούν για την έκθεση, για τις στοχεύσεις τους, για τα νέα προϊόντα που θα παρουσιάσουν

Ο κ.Λάρυ Κούνιο στο περίπτερο της ΤΕCHNIO AE στην προηγούμενη διοργάνωση της PhotoVision (2015)

Λάρυ Κούνιο / ΤΕCHΝΙΟ ΑΕ
«...Για τη φετινή Photovision διοργανώνουμε σημαντικά events!»
• Πως εκτιμάτε την πορεία της ελληνικής αγοράς φωτογραφικών γενικά, στις αρχές του 2017;
Η Ελληνική αγορά φωτογραφικών ακολουθεί την αντίστοιχη των λοιπών τεχνολογικών
προϊόντων, με σαφείς όμως φυγόκεντρες τάσεις. Για να γίνω πιο σαφής, αν η λοιπή αγορά
«τρέχει καταϊδρωμένη» να πετύχει τους όλο και πιο μειωμένους στόχους, η φωτογραφική
αγορά αναζητεί να προσδιορίσει μία νέα αρνητική έννοια στη λέξη στόχος. Εν ολίγοις, πιάνεται
από τα σχοινιά να μην την πετάξει η φυγόκεντρος εκτός τροχιάς!
• Ποιές ήταν οι εξελίξεις για την εταιρία σας την περασμένη χρονιά; Έκλεισε με θετικό ή
αρνητικό πρόσημο;
Η εταιρεία μας έκλεισε στα ίδια επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, και αυτό το βαφτίσαμε
«επιτυχία». Βλέποντας την κατάσταση γενικότερα, εκτιμούμε ότι ήταν μία επιτυχημένη χρονιά,

παγκόσμιοι πρωτοπόροι του κλάδου,
όπως είναι η Elinchrom και η Phottix
κάνουν άλματα στην Ελληνική
αγορά αυξάνοντας σημαντικά τα
μερίδια μας. Και όχι άδικα, καθώς
τόσο ποιοτικά, όσο και από άποψης
τιμής και τεχνολογίας οι λύσεις που
προσφέρουμε είναι ανταγωνιστικές.

καθώς πρωταρχικός σκοπός ήταν να διατηρήσουμε τον όγκο των πωλήσεων μας και την
πελατειακή μας βάση, να πιάσουμε τους στόχους μας και να εξελίξουμε τις δράσεις μας ώστε
να βρισκόμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας και όχι πίσω της.

• Πως βλέπετε την ανάπτυξη
της online αγοράς; Πως εμπλέκεται
εκεί η εταιρία σας;
Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει το
δικό της ηλεκτρονικό κατάστημα

• Ποιά είναι τα πιο σημαντικά brands στο portfolio σας αυτή τη στιγμή και πως κινούνται
στην ελληνική αγορά;
Η εταιρεία μας πάντα είχε σαφή στοχοποίηση στο χώρο των επαγγελματικών προϊόντων. Το
μότο ήταν «Από τον Επαγγελματία στον Επαγγελματία», και σε αυτά τα πλαίσια συνεχίζουμε
να κινούμαστε. Ουκ εν τω πολλώ το ευ, αλλά εστιάζουμε στην ποιότητα μέσα από επιλεγμένα
προϊόντα. Βασικός μας κλάδος όπου ειδικευόμαστε είναι ο φωτισμός και στον τομέα αυτόν

το οποίο μας έχει βοηθήσει πάρα
πολύ να διατηρήσουμε και να
αυξήσουμε σε πολλούς τομείς όχι
μόνο τις πωλήσεις μας αλλά και
τις παροχές μας, το επίπεδο του
service μας, τις προσφορές και την
αποτελεσματικότητα μας
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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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• Οι έλληνες αγοραστές καταναλωτικών
ηλεκτρονικών, προτιμούν τα ελληνικά eshop έναντι
των μεγάλων ξένων αντίστοιχων (Αmazon κλπ.)
Όταν το Ελληνικό e-shop στηρίζεται σε σωστά
οργανωμένη δομή, αν προσφέρεις τα κατάλληλα
προϊόντα που ζητάει η αγορά και παράλληλα τα
ιδιαίτερα είδη, πακέτα και προσφορές που αναζητάει
ο καταναλωτής, έχεις κάνει τη σωστή αρχή. Το θέμα
της ανταγωνιστικής τιμής, που αποτελεί και τον
κυριότερο λόγο που θα ρισκάρει ο πελάτης τη διεθνή
ταλαιπωρία, είναι θέμα διαχειρίσιμο άρα εφικτό.
Έχουμε επενδύσει ιδιαίτερα στη βελτιστοποίηση του
κόστους των προμηθειών μας και έχουμε επιτύχει να
κρατούμε τους πελάτες μας και να προσελκύουμε
νέους σε όλο και πιο αυξανόμενο βαθμό, ακόμα και
από το εξωτερικό.
• Πέραν του καθαρά εμπορικού μέρους, τι άλλες
δραστηριότητες πραγματοποιείτε τα τελευταία χρόνια;
Η εκπαίδευση των νέων αλλά και των σημερινών
φωτογράφων αποτελεί κύρια δραστηριότητά μας.
Τα μαθήματα φωτογραφίας υψηλού επιπέδου
που πλέον έχουν γίνει επιτυχημένη παράδοση για
εμάς (100 χρόνια εμπειρίας) δίνουν τη δυνατότητα
πρόσβασης των συμμετεχόντων σε γνώσεις
πρωτοποριακές που τους βοηθούν κατόπιν στη
φωτογραφική τους διαδρομή. Παράλληλες
εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις φωτογραφίας που
οργανώνονται στο μοντέρνο εκθεσιακό μας χώρο
βοηθούν παράλληλα κάθε φίλο της τέχνης και μη να
μυηθεί στη μαγεία της φωτογραφίας, προσελκύοντας
κοινό από όλην την Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και τις
γειτονικές χώρες.
• Πως είναι μια εταιρία μη αθηνοκεντρική; Αποτελεί
μειονέκτημα ή πλεονέκτημα;
Αν εκμεταλλευτείς θετικά τις δήθεν αδυναμίες του
εγχειρήματος είναι πλεονέκτημα. Η εταιρεία μας φέτος
γιορτάζει τα 100 της χρόνια, είναι η παλαιότερη εν ζωή
φωτογραφική εταιρεία στην Ελλάδα με επιτυχημένη
πορεία. Όλη της η ιστορία στηρίχθηκε από τις κεντρικές
της εγκαταστάσεις μας στη Θεσσαλονίκη, και με τη
σωστή οργάνωση ελαχιστοποιήσαμε τα αρνητικά
σημεία της αποκέντρωσης, αντλώντας όμως όλα τα
θετικά στοιχεία της εντοπιότητας.
• Τι σχεδιασμούς έχετε για να προωθήσετε
τα προϊόντα σας καλύτερα εν όψει μάλιστα
της Photovision;
Σχεδιάζουμε μία εντυπωσιακή παρουσία που
πιστεύουμε θα είναι πόλος έλξης στη φετινή
Photovision. Το κεντρικό μας περίπτερο θα έχει
καλοοργανωμένες φωτογραφικές δράσεις στο πεδίο
μας και πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχει φωτογράφος
που δεν θα έλθει να τις παρακολουθήσει.Περισσότερες
λεπτομέρειες δεν μπορώ να αποκαλύψω αλλά για την
ώρα το μήνυμα είναι σαφές: Η επίσκεψη σας στο χώρο
μας πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος σας!
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Μερική άποψη του περιπτέρου της Τechnio στην Photovision 2015

Phottix Indra 360 TTL
Το στούντιο φωτιστικό νέας γενιάς
που μας μεταφέρει στον 21ο
αιώνα. Σχεδιάστηκε με βασικό
γνώμονα την εύκολη μεταφορά, την
υποστήριξη λειτουργιών TTL και
την αυτονομία χάρη στη μπαταρία
λιθίου χωρητικότητας 4000mAh.
Ενσωματώνει ραδιοσυχνότητα Οdin
για Canon ή Nikon και έχει ισχύ
360Watt/sec. ρυθμιζόμενη σε εύρος
8stop.

Elinchrom ELP400
with HS head
Ολοκληρωμένη λύση
φλας για εύκολη
μεταφορά. Περιλαμβάνει
τη φορητή γεννήτρια
φλας νέας γενιάς
Quadra ELB-400 με
πολλά μοντέρνα
χαρακτηριστικά: ισχύ
424Watt/sec. χαμηλό
βάρος (1,3κιλά) και
σε συνεργασία με την
κεφαλή Quadra HS
συγχρονισμό υψηλής
ταχύτητας ως 1/8000sec.
Επίσης ενσωματώνει
ραδιοσυχνότητα ELSkyport συμβατή με το
προαιρετικό EL-Skyport
Transmitter Plus HS.

Elinchrom D-Lite RX4 head
Η προηγμένη κεφαλή που
αναβαθμίζει τις προδιαγραφές για
κεφαλές studio flash. Προσφέρει
χρόνους επαναφόρτισης 0.35-1,6sec.
διάρκεια λάμψης ως 1/800sec. σε
πλήρη ισχύ, αυτόματη προσαρμογή
τάσης ρεύματος, υποστήριξη
EL-Skyport Transmitter με οκτώ
κανάλια και την κλασική μοντούρα
Elinchrom τύπου μπαγιονέτ.
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Σεμινάριο της διάσημης Ισπανίδας
Susana Barberá στη Photovision
Από το PhotoWeddingStories, το Σάββατο 11/3

H

Ισπανίδα φωτογράφος Susana Barbera, η οποία είναι
ιδιαιτέρως αγαπητή και δημοφιλής ανάμεσα στους Έλληνες
συναδέλφους της, θα βρεθεί σε αθηναϊκό έδαφος για δύο
μοναδικά σεμινάρια, προσκεκλημένη από το PWS. H Susana
Barbera, με σαφή προτίμηση στην ασπρόμαυρη φωτογραφία
και το ρομαντικό ύφος, έχει ξεχωρίσει από πολύ νωρίς στην
ευρωπαϊκή αγορά γιατί καταφέρνει να συνδυάζει εύστοχα τις
αρετές της κλασσικής φωτογραφίας, με σαφείς αναφορές στους
μεγάλους φωτογράφους δρόμου της γαλλικής σχολής, με
φρέσκια και ανάλαφρη ματιά. Το Σάββατο 11 Μαρτίου στους
χώρους της Photovision στο σεμινάριο της η Susana Barbera
θα εστιάσει στο πως ο φωτογράφος μπορεί να ξεπεράσει την
καλλιτεχνική ή επαγγελματική ανασφάλειά του και να βρει το
δικό του προσωπικό ύφος στην εικόνα, με ειδική μνεία στην α/μ
φωτογραφία. Καθώς λέει η ίδια η φωτογράφος:

«Όταν φωτογραφίζεις με χρώμα φωτογραφίζεις τα φορέματα
ενώ όταν φωτογραφίζεις α/μ φωτογραφίζεις την ψυχή
τους!». Τη Δευτέρα 13/3 η φωτογράφος θα πραγματοποιήσει
ολοήμερο σεμινάριο στο ξενοδοχείο Fenix και θα επεκταθεί
στα απαραίτητα εργαλεία τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο
φωτογράφος ώστε να μπορεί να εκφράζεται απρόσκοπτα και
χωρίς να τον περιορίζουν τα τεχνικά μέσα.
Εγγραφές: http://photoweddingstories.com/convention-2017/
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EXPO

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Σάββατο 11 Μαρτίου 2017
Mεγάλη Αίθουσα Εκδηλώσεων
12:00 - 15:00 | Glamour Photography
Εισηγητές: Αthens Art Studio | Κόστος: 45 ευρώ

Εγγραφή εδώ!

Τρίωρο σεμινάριο για την εξοικείωση με το δημοφιλές αντικείμενο της φωτογραφίας Glamour, ένα
απαιτητικό είδος, συγκερασμό του πορτραίτου και της υπαινικτικής, ατμοσφαιρικής γοητείας της γυναικείας
μορφής. Περιλαμβάνει αισθητική ανάλυση των σύγχρονων τάσεων στο είδος, προσέγγιση τεχνικών
φωτισμού και αναφορές στον εξοπλισμό. Στo glamour απαιτείται ειδική φροντίδα στους φωτισμούς και
το στήσιμο του μοντέλου ώστε να μην εκπέσει το αποτέλεσμα. Live Shooting: Aναπόσπαστο μέρος
του σεμιναρίου αποτελεί η πρακτική εξάσκηση λήψεων με μοντέλο. Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την
ευκαιρία να κάνουν shooting με δικό τους εξοπλισμό με διαφορετικά στησίματα φωτιστικών στοιχείων και
διαχυτήρων που δίνουν το καθένα άλλο αποτέλεσμα και διαμορφώνουν φωτογραφικό ύφος.

Όλες
Ό
λ οι τιμές
λες
τιμές
έ
περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

16:00 – 21:00 | Φεστιβάλ Tαινιών Γάμου/ Παπιγιόν Είσοδος: Ελεύθερη

Αίθουσα Α
12:00 - 14:00 | Βιντεοσκόπηση με Drones
Εισηγητής: Χάρης Χαλαμπαλάκης | Κόστος: 30 ευρώ

Εγγραφή εδώ!

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο, αναλύει σε βάθος τα
επαγγελματικά οφέλη αλλά και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που ακολουθούν την προσιτή -πλέον- εικονοληψία
με drones. Νομοθεσία, οδηγός αγοράς και συμβουλές πτήσης και λήψης, για την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση και συντήρηση του εξοπλισμού σας, είναι τα θέματα που θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν.
Θα πραγματοποιηθεί επίδειξη πτήσης εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

14:30 - 16:30 | Edius Advanced
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης | Κόστος: € 30

Εγγραφή εδώ!

Μάθετε όλες τις νέες δυνατότητες και εργαλεία επεξεργασίας της τελευταίας
έκδοσης του EDIUS 8. Εκτενής αναφορά στις βέλτιστες ρυθμίσεις των project preset, την τεχνική του color
grading καθώς και την αξία της χρήσης του προγράμματος GV Browser στην ροή εργασίας.

17:00 - 19:00 | ΗD Video Shooting με DSLR & Mirrorless
Εισηγητής: Διαμαντής Τάσσης | Κόστος: 30 ευρώ
Το σεμινάριο αποσκοπεί στην εκπαίδευση του εικονολήπτη, γύρω από
Εγγραφή εδώ!
την τεχνική και τη διαδικασία λήψης με μηχανές DSLR και mirrorless.
Kαλύπτονται όλες οι πτυχές της εικονοληψίας με χρήση φωτογραφικών μηχανών μέσα από παραδείγματα
στη πράξη με τον ανάλογο εξοπλισμό. Εκτενής αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας
video των σύγχρονων DSLR/Mirrorless μηχανών, στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συγκεκριμένης
τεχνικής λήψης σε σχέση με τις συμβατικές βιντεοκάμερες, στον ρόλο και τη σημασία του φακού για τις
DSLR/Μirrorless καθώς και τα κριτήρια επιλογής του καταλληλότερου εξοπλισμού.

19:30 - 21:30 | Σκηνοθεσία
Εισηγητής: Ιωάννης Σκοπετέας | Κόστος: 30 ευρώ

Εγγραφή εδώ!

Στο δίωρο αυτό σεμινάριο, δίνονται απαντήσεις με βάση τους δύο στόχους
κάθε «εφαρμοσμένου» οπτικοακουστικού έργου: την παράθεση επαρκών πληροφοριών για το θέμα
και τη δημιουργία διαισθητικής επικοινωνίας, ώστε να προσελκύεται το ενδιαφέρον. Οι παράγοντες που
εξασφαλίζουν την επίτευξη αυτών των στόχων είναι ο καλός σχεδιασμός (σχεδιασμός αφήγησης, έρευνα,
υποδομή σε πρόσωπα και εξοπλισμό) και η δημιουργικότητα στη χρήση των εκφραστικών μέσων (κάμερα,
ήχος, φωτισμός, μοντάζ κλπ). Μ’ άλλα λόγια, η σκηνοθεσία.
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TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Σάββατο 11 Μαρτίου 2017
Αίθουσα B
12:00 - 14:00 | Εισαγωγή στο Photoshop

Εγγραφή εδώ!

Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς | Κόστος: 20 ευρώ
Δώρο CD με τεύχος Νο 2 Photoshop αξίας 6,90 ευρώ!
Γνωριμία με το πιο ισχυρό και πιο δημοφιλές πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Στο σεμινάριο θα
παρουσιαστούν τα βασικά εργαλεία, μενού και παλέτες, η χρωματική θεωρία και τα χρωματικά
μοντέλα, τα είδη αρχείων και όλες οι βασικές δυνατότητες του Photoshop. Οι συμμετέχοντες θα
εξοικειωθούν με τις έννοιες των Layers, τη διαχείριση επιπέδων, τις ιδιότητες τους και τους τρόπους
ανάμειξης. Επίσης τις μάσκες, τις βασικές διορθώσεις, τη διόρθωση της αντίθεσης, τη μείωσης
θορύβου και τη μετατροπή αρχείων για χρήση σε εκτυπώσεις, Web κλπ.

14:30 – 16:30 | Γνωριμία με τη φωτογραφική μηχανή
& τον βασικό εξοπλισμό μας
Εισηγητής: Βαγγέλης Βασαλάκης | Κόστος: 20 ευρώ

Όλες οι τιμές
περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Εγγραφή εδώ!

Δώρο το βιβλίο ‘’Η φωτογραφική μηχανή’’ αξίας 12 ευρώ!
Φιλοδοξία του σεμιναρίου είναι να υπάρξει κατανόηση στις αρχές λειτουργίας των ψηφιακών
φωτογραφικών μηχανών και των περιφερειακών τους και οπωσδήποτε να απαντηθούν τα
συνηθισμένα ερωτήματα και απορίες. Περιλαμβάνεται η προσέγγιση στη λειτουργία του ψηφιακού
αισθητήρα και τις ομοιότητες/διαφορές από το αναλογικό, τον τρόπο που σχηματίζεται και
αποθηκεύεται η ψηφιακή εικόνα, τους βασικούς χειρισμούς σε μια ψηφιακή, τις διαφορές ανάμεσα
σε DSLR, mirrorless και compact, το βασικό workflow ως τον υπολογιστή, το ανέβασμα εικόνων στα
social media κλπ. Επίσης οι βασικές γνώσεις για τη δομή των φακών και την βέλτιστη επιλογή φακού
ανάλογα με το φωτογραφικό μας αντικείμενο.

17:00 – 19:00 | Η στιγμή του βλέπειν
Εισηγητής: Παναγιώτης Κασίμης | Κόστος: 20 ευρώ

Εγγραφή εδώ!

Δώρο το μονοθεματικό τεύχος ‘’Φωτογραφία Δρόμου’’ αξίας 6,90 ευρώ
Περί οπτικής θεώρησης της πραγματικότητας, φωτογραφικής πρακτικής και της θέσης του
φωτογράφου. Η φωτογραφική διαδικασία γεννά αρκετές ερωτήσεις σχετικά με τη φύση του βλέπειν.
Συνεπώς, ο φωτογράφος χρειάζεται μια ιδιαίτερη οπτική παιδεία, διαφορετική από τα άλλα μέσα.
Ποιά χαρακτηριστικά, ποιές ιδιότητες του ορατού κόσμου μπορεί να χρησιμοποιήσει, και με ποιόν
τρόπο; Η φωτογραφική γλώσσα έχει τους δικούς της κανόνες, και όπως κάθε γλώσσα, μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα ένα ποίημα ή μια φλυαρία. Είναι η γλώσσα την οποία, ως φωτογράφοι, οφείλουμε να
γνωρίζουμε ώστε ο φωτογραφικός μας λόγος να μην είναι άναρθρος αλλά σαφής.

19:30 - 21:30 | Φωτογραφία με Smartphone
Εισηγητής: Νικόλας Μάστορας | Κόστος: 20 ευρώ

Εγγραφή εδώ!

Εκμεταλλευτείτε τις δημιουργικές δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής που έχετε πάντα στην
τσέπη σας, δηλ. το smartphone. Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος της τεχνολογίας έχει μετατρέψει τις
κάμερες των smartphone σε χρήσιμα εργαλεία για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία φωτογράφο ώστε
να εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους όπου και αν βρίσκονται. Σε συνδυασμό με editing app και τα
social media ο φωτογράφος έχει τη δυνατότητα να προβάλει το έργο σε εξαιρετικά διευρυμένο κοινό.
Το σεμινάριο εστιάζει στη λήψη, επεξεργασία και διαμοιρασμό των φωτογραφιών με το smartphone,
στις δημοφιλέστερες εφαρμογές, στις τεχνικές δυνατότητες των συσκευών και στα αφηγηματικά
εργαλεία που προσφέρουν.
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EXPO

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Σάββατο 11 Μαρτίου 2017
Αίθουσα Γ
12:00 - 14:00 | Social Media για φωτογράφους

Εγγραφή εδώ!
Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου | Κόστος: 30 ευρώ
Ένα σεμινάριο για το πώς να εκμεταλλευτεί ο σύγχρονος φωτογράφος τη
δυναμική και τις δυνατότητες των social media, και ειδικότερα του Facebook, στην επικοινωνία του
έργου του σε διευρυμένο κοινό και στους δυνητικούς πελάτες. Οι «παραδοσιακές» μορφές προβολής
διαφήμισης λειτουργούν βομβαρδίζοντας μεγάλο πλήθος τυχαίου κόσμου, ελπίζοντας πως ένα
μικρό μέρος αυτού του κοινού θα ανταποκριθεί επειδή ενδιαφέρει αυτό που προβάλλουν. Αντίθετα,
το Facebook δίνει τη δυνατότητα στον δημιουργό να βρει και να στοχεύσει με ακρίβεια το κοινό και
να προβάλει το έργο του ή τις υπηρεσίες του.Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν πως να
αξιοποιούν -άμεσα και πρακτικά- το μηχανισμό διαφήμισης στο Facebook, πώς να στοχεύουν τη
διαφήμισή τους στο κοινό που χρειάζεται αυτό που προσφέρουν και πως θα προσεγγίσουν νέο κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό.

14:30 - 16:30 | MasterClass Alex Papaioannou
σε συνεργασία με το iFocus

Εγγραφή εδώ!

«Πώς η ψηφιακή τέχνη επηρεάζει την αντίληψη της φωτογραφίας»
Εισηγητής: Alex Papaioannou | Κόστος: 70 ευρώ
Όλο και περισσότερο συνηθίζεται να χρησιμοποιείται ο όρος ότι οι κοινωνίες αλλάζουν την τεχνολογία
ή ότι η τεχνολογία αλλάζει τις κοινωνίες σε συνεχή κύκλο. Η ψηφιακή εποχή και οι νέες τεχνολογίες
επηρεάζουν σημαντικά όχι μόνο την κουλτούρα της κοινωνίας αλλά και την αντίληψη ανάγνωσης μιας
εικόνας. Συνειδητά ή όχι, αλλάζουν οι τάσεις και ο τρόπος αντίληψης της εικόνας σε οποιαδήποτε μορφή
της. Με την ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων, η εικόνα ενός καλλιτέχνη μεταφέρθηκε στο διαδίκτυο, εκεί
που το κοινό είναι απεριόριστο και τόσο διαφορετικό σε σύγκριση με το κοινό μιας γκαλερί. Ποια θα
είναι η σχέση ανάμεσα στην τέχνη και την κοινωνική πραγματικότητα και τι αλλάζει λόγω της επίδρασης
της ψηφιακής εποχής; ΠΡΟΣΟΧΗ! Δηλώσεις συμμετοχής αυστηρά έως 12 Φεβρουαρίου 2017.
Περιορισμένες θέσεις!

18:30 - 21:00 | MasterClass Lightroom Workflow
Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου | Κόστος: 45 ευρώ

Εγγραφή εδώ!

Δώρο Το μονοθεματικό τεύχος Νο 8 Επεξεργασία Φωτογραφίας αξίας 6,90 ευρώ
Το συγκεκριμένο Μasterclass απευθύνεται σε προχωρημένους ερασιτέχνες φωτογράφους και
επαγγελματίες που θέλουν να μάθουν να χρησιμοποιούν το Adobe Lightroom στο σύνολό του,
αποτελεσματικά και αποδοτικά. Το σεμινάριο είναι εστιασμένο σε ουσιαστικές πρακτικές τεχνικές που
χρειάζεται ο σύγχρονος φωτογράφος, από την εισαγωγή των φωτογραφιών στο πρόγραμμα και την
επιλογή των καλύτερων, τη χρήση των presets για ταχύτερη επεξεργασία μέχρι και το τελικό export και
τη δημοσίευση των εικόνων στο λιγότερο δυνατό χρόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων ανά σεμινάριο!
Τα σεμινάρια της Photovision πραγματοποιούνται με αυστηρά περιορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων, ώστε να διασφαλίζεται η προσωπική επικοινωνία με το διδάσκοντα
και να διευκολύνεται η συνεχής επίλυση αποριών των συμμετεχόντων.
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EXPO

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Κυριακή 12 Μαρτίου 2017
Mεγάλη Αίθουσα Εκδηλώσεων

Εγγραφή εδώ!

12:00 - 15:00 | Glamour Photography (Επανάληψη σεμιναρίου Σαββάτου)
Εισηγητές: Αthens Art Studio | Κόστος: 45 ευρώ
Τρίωρο σεμινάριο για την εξοικείωση με το δημοφιλές αντικείμενο της φωτογραφία Glamour, ένα απαιτητικό
είδος, συγκερασμό του πορτραίτου και της υπαινικτικής, ατμοσφαιρικής γοητείας της γυναικείας μορφής.
Περιλαμβάνει σύντομη αισθητική ανάλυση των σύγχρονων τάσεων στο είδος, προσέγγιση τεχνικών
φωτισμού και αναφορές στον εξοπλισμό. To glamour μπορεί και πρέπει να είναι μια ιδιαίτερη σπουδή στο
ημίγυμνο και στο στοιχείο που υποδηλώνει χωρίς όμως να το αποκαλύπτει, τον ερωτισμό και την μόλις
διαφαινόμενη πρόκληση. Σε αυτό το είδος φωτογράφησης απαιτείται ειδική φροντίδα στους φωτισμούς και το
στήσιμο του μοντέλου ώστε να μην εκπέσει το αποτέλεσμα στο κακόγουστο και “φθηνό”. Ο πειραματισμός
με διαφορετικούς soft φωτισμούς και τα ανάλογα φόντα, δημιουργούν τα είδη της ατμοσφαιρικότητας που
αποτελούν βασικές συνιστώσες στην φωτογραφία Glamour.
Live Shooting: Aναπόσπαστο μέρος του σεμιναρίου αποτελεί η πρακτική εξάσκηση λήψεων με μοντέλο.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν shooting με το δικό τους εξοπλισμό με διαφορετικά
στησίματα φωτιστικών στοιχείων και διαχυτήρων που δίνουν το καθένα άλλο αποτέλεσμα και διαμορφώνουν
φωτογραφικό ύφος.

15:30-17:30 | Retouch πορτραίτου στο Adobe Photoshop
Εισηγητής: Νίκος Βασιλάκης | Κόστος: 30 ευρώ
Εγγραφή εδώ!
Το σεμινάριο αφορά προχωρημένες τεχνικές ρετουσαρίσματος πορτραίτου.
Πρώτη ύλη για την επεξεργασία θα αποτελέσουν οι φωτογραφίες που
θα προκύψουν από το τρίωρο σεμινάριο Glamour Photography με το Athens Art Studio, οι οποίες θα
ρετουσαριστούν live μπροστά στους συμμετέχοντες και θα σχολιαστούν. Θα αναλυθεί η αρχιτεκτονική του
προσώπου και του σώματος, καθώς και τα πρότυπα ομορφιάς, απαραίτητες γνώσεις όταν προχωράμε στο
ρετουσάρισμα ενός πορτραίτου. Θα παρουσιαστούν τα εργαλεία και η μεθοδολογία ρετουσαρίσματος για
βελτίωση δέρματος χωρίς να χάνεται η υφή του, ο τονισμός ματιών, χειλιών και ανάπλαση του φωτισμού
πάνω στο πρόσωπο. Το σεμινάριο απευθύνεται σε φωτογράφους σχετικά εξοικειωμένους με το περιβάλλον
του Photoshop. *Συνιστάται αλλά δεν είναι απαραίτητη η παρακολούθηση του σεμιναρίου Glamour
Photography.

18:00 - 21:00 | Αction Photography

Εγγραφή εδώ!

Εισηγητές: Αthens Art Studio | Κόστος: 45 ευρώ
Η φωτογραφία γοητεύει με την ικανότητά της να “αιχμαλωτίζει” το χρόνο σ’ ένα ακίνητο, μεμονωμένο καρέ.
To σεμινάριο με θέμα την φωτογραφία κίνησης και δράσης δίνει έμφαση στην καταγραφή του παγώματος
της κίνησης. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναλυθούν θέματα όπως ο κατάλληλος εξοπλισμός από
πλευράς φωτογραφικής μηχανής και φακού, θα γίνει μνεία για τις σωστές ρυθμίσεις και παραμετροποιήσεις
της φωτογραφικής μηχανής ιδιαίτερα σε θέματα ισοδύναμης ευαισθησίας (ISO) αλλά και αποφυγής του
ψηφιακού θορύβου και θα επιδειχθούν ειδικές τεχνικές με hi speed flash και διατάξεις συγχρονισμού HSS
με μονάδες φλας που διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα. Επίσης θα γίνει συζήτηση για την κρίσιμη παράμετρο
της λειτουργίας ριπής (burst mode) σε λήψεις σε εξωτερικούς χώρους, η συνάρτηση φωτεινότητας/
διαφραγμάτων, ο ρόλος των φίλτρων ουδέτερης πυκνότητας σε λήψεις με πολύ ανοικτό διάφραγμα κλπ.
Live Shooting: Κεντρικό ρόλο στο σεμινάριο παίζει η πρακτική εξάσκηση στο αντικείμενο του παγώματος
της κίνησης. Στο πλατώ που θα στηθεί θα υπάρχουν κινούμενα θέματα – έκπληξη με ζωντανά παραδείγματα
όπου όλοι οι συμμετέχοντες με τον φακό τους θα μπορέσουν να υλοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν
κατά το μάθημα.
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EXPO

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Κυριακή 12 Μαρτίου 2017
Αίθουσα Α
12:00 - 14:00 | Βιντεοσκόπηση με Drones /

Εγγραφή εδώ!

(Επανάληψη σεμ. Σαββάτου)

Εισηγητής: Χάρης Χαλαμπαλάκης | Κόστος: 30 ευρώ
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο, αναλύει σε βάθος τα επαγγελματικά οφέλη αλλά
και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που ακολουθούν την προσιτή -πλέον- εικονοληψία με drones.
Νομοθεσία, οδηγός αγοράς και συμβουλές πτήσης και λήψης, για την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση και συντήρηση του εξοπλισμού σας, είναι τα θέματα που θα αναπτυχθούν και θα
συζητηθούν. Επίσης θα πραγματοποιηθεί επίδειξη πτήσης εφόσον οι καιρικές συνθήκες το
επιτρέψουν.

14:30 - 16:30 | Ψηφιακή επεξεργασία βίντεο
- Από τη θεωρία στην πράξη

Εγγραφή εδώ!

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης | Κόστος: 30 ευρώ
Το εκπαιδευτικό αντικείμενο, ασχολείται με την επεξήγηση όλων των τεχνικών όρων που
συναντάμε καθημερινά, κατά τη σύγχρονη ροή εργασίας, στην ψηφιακή επεξεργασία βίντεο. Γίνεται
εκτενής ανάλυση στο τι είναι τα video formats και οι codecs, καθώς επίσης και πια είναι τα τεχνικά
τους χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουμε (π.χ. color space, bit depth, chroma sampling)
πριν επεξεργαστούμε το ψηφιακό υλικό. Πoιες είναι οι καταλληλότερες ρυθμίσεις κατά την
εξαγωγή του υλικού, ανάλογα με το μέσο διανομής (DVD, Blu-Ray, Internet κ.τ.λ.)

17:00 – 19:00 | ΗD Video Shooting με DSLR
& Mirrorless

Εγγραφή εδώ!

Εισηγητής: Διαμαντής Τάσσης | Κόστος: 30 ευρώ
Το σεμινάριο αποσκοπεί στην εκπαίδευση του εικονολήπτη, γύρω από την τεχνική και τη
διαδικασία λήψης με μηχανές DSLR και mirrorless. Kαλύπτονται όλες οι πτυχές της εικονοληψίας
με χρήση φωτογραφικών μηχανών μέσα από παραδείγματα στη πράξη με τον ανάλογο εξοπλισμό.
Εκτενής αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας video των σύγχρονων DSLR/
Mirrorless μηχανών, στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής λήψης
σε σχέση με τις συμβατικές βιντεοκάμερες, στον ρόλο και τη σημασία του φακού για τις DSLR/
Μirrorless καθώς και τα κριτήρια επιλογής του καταλληλότερου εξοπλισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων ανά σεμινάριο!
Τα σεμινάρια της Photovision πραγματοποιούνται με αυστηρά περιορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων, ώστε να διασφαλίζεται η προσωπική επικοινωνία με το διδάσκοντα
και να διευκολύνεται η συνεχής επίλυση αποριών των συμμετεχόντων.
Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ήδη αναρτηθεί στο e shop του www.photo.gr
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EXPO

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Κυριακή 12 Μαρτίου 2017
Αίθουσα B

Εγγραφή εδώ!

12:00 - 14:00 | Εισαγωγή στο Photoshop
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς | Κόστος: 20 ευρώ (Επανάληψη σεμιναρίου Σαββάτου)
Δώρο CD με το τεύχος Νο 2 Photoshop αξίας € 6,90!
Γνωριμία με το πιο ισχυρό και πιο δημοφιλές πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Στο σεμινάριο θα
παρουσιαστούν τα βασικά εργαλεία, μενού και παλέτες, η χρωματική θεωρία και τα χρωματικά μοντέλα,
τα είδη αρχείων και όλες οι βασικές δυνατότητες του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν
με τις έννοιες των Layers, τη διαχείριση επιπέδων, τις ιδιότητες τους και τους τρόπους ανάμειξης. Επίσης
τις μάσκες, τις βασικές διορθώσεις, τη διόρθωση της αντίθεσης, τη μείωσης θορύβου και τη μετατροπή
αρχείων για χρήση σε εκτυπώσεις, Web κλπ.

14:30 -16:30 | Γνωριμία με την φωτογραφική
μηχανή & τον βασικό εξοπλισμό

Εγγραφή εδώ!

Όλες οι τιμές
περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Εισηγητής: Βαγγέλης Βασαλάκης | Κόστος: 20 ευρώ (Επανάληψη σεμιναρίου Σαββάτου)
Δώρο το βιβλίο ‘’Η φωτογραφική μηχανή’’ αξίας 12 ευρώ!
Φιλοδοξία του σεμιναρίου είναι να υπάρξει κατανόηση στις αρχές λειτουργίας των ψηφιακών
φωτογραφικών μηχανών και των περιφερειακών τους και οπωσδήποτε να απαντηθούν τα συνηθισμένα
ερωτήματα και απορίες. Περιλαμβάνεται η προσέγγιση στη λειτουργία του ψηφιακού αισθητήρα και
τις ομοιότητες/διαφορές από το αναλογικό, τον τρόπο που σχηματίζεται και αποθηκεύεται η ψηφιακή
εικόνα, τους βασικούς χειρισμούς σε μια ψηφιακή, τις διαφορές ανάμεσα σε DSLR, mirrorless και
compact, το βασικό workflow ως τον υπολογιστή, το ανέβασμα εικόνων στα social media κλπ.
Επίσης οι βασικές γνώσεις για τη δομή των φακών και την βέλτιστη επιλογή φακού ανάλογα με το
φωτογραφικό μας αντικείμενο.

17:00 - 19:00 | Η εικόνα της πόλης
Εισηγητής: Παναγιώτης Κασίμης | Κόστος: 20 ευρώ

Εγγραφή εδώ!

Δώρο το μονοθεματικό τεύχος ‘’Φωτογραφία Δρόμου’’ αξίας 6,90 ευρώ
Ζούμε και κινούμαστε στην πόλη. Την φωτογραφίζουμε ταυτόχρονα, μέσα και πέρα από γειτονιές,
χώρους εργασίας ή διαβίωσης, κουλτούρες ή ταυτότητες. Η επίδραση του περιβάλλοντος στον
φωτογράφο διαμορφώνει το έργο του, αλλά και την εικόνα που ο ίδιος έχει για την πόλη. Με ποιό
τρόπο η πόλη «επεμβαίνει» στις φωτογραφίες μας; Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε αυτές τις εμπειρίες,
και να τις αποδώσουμε φωτογραφικά; Φωτογραφίζοντας στην πόλη, οι δυνατότητες και οι προκλήσεις
που παρουσιάζονται επαναπροσδιορίζουν το πώς αντιλαμβανόμαστε τις μεταβαλλόμενες όψεις της
καθημερινής αστικής ζωής και τη δική μας φωτογραφία.

19:30 - 21:30 | Digital Video Workflow
Ροή Εργασίας στο Adobe Premiere

Εγγραφή εδώ!

Εισηγητής: Νίκος Μύρτου | Κόστος: 30 ευρώ
Στο σεμινάριο αναλύονται οι απαραίτητες γνώσεις για τους κώδικες βίντεο, την μετατροπή τους
(transcoding), παρουσίαση των βασικών εργαλείων μοντάζ και τέλος οι ρυθμίσεις για σωστό export και
διανομή του τελικού μας αρχείου. Στόχος του είναι να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία στους χρήστες
για απρόσκοπτη ροή εργασίας, export και αρχειοθέτηση. Τα γνωστικά εργαλεία θα μπορούν να
αξιοποιηθούν σε όλα τα λογισμικά μοντάζ. Προαπαιτούμενα: βασικές γνώσεις λήψης βίντεο, βασικές
γνώσεις υπολογιστών.
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EXPO

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Κυριακή 12 Μαρτίου 2017
Αίθουσα Γ
12:00 - 14:00 | Social Media για φωτογράφους
Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου | Κόστος: 30 ευρώ

Εγγραφή εδώ!

(Επανάληψη σεμιναρίου Σαββάτου)
Ένα σεμινάριο για το πώς να εκμεταλλευτεί ο σύγχρονος φωτογράφος τη δυναμική και τις δυνατότητες
που προσφέρουν τα social media, και ειδικότερα το Facebook, στην επικοινωνία του έργου του σε
διευρυμένο κοινό και στους δυνητικούς πελάτες του. Οι «παραδοσιακές» μορφές προβολής διαφήμισης
λειτουργούν βομβαρδίζοντας μεγάλο πλήθος τυχαίου κόσμου, ελπίζοντας πως ένα μικρό μέρους αυτού
του κοινού θα ανταποκριθεί επειδή ενδιαφέρει αυτό που προβάλλουν. Αντίθετα, το Facebook δίνει τη
δυνατότητα στον δημιουργό να βρει και να στοχεύσει με ακρίβεια το κοινό και να προβάλει σε αυτό
το έργο του ή τις υπηρεσίες του. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν πως να αξιοποιούν το
μηχανισμό διαφήμισης στο Facebook άμεσα και πρακτικά, πώς να στοχεύουν τη διαφήμιση τους στο κοινό
που χρειάζεται αυτό που προσφέρουν και πως θα προσεγγίσουν νέο κοινό - σε Ελλάδα και εξωτερικό.

18:30 - 21:00 | MasterClass - Lightroom Workflow
Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου | Κόστος: 45ευρώ (Επανάληψη σεμιναρίου Σαββάτου)
Δώρο το μονοθεματικό τεύχος Νο 8 Photoshop αξίας 6,90 ευρώ
Το συγκεκριμένο Μasterclass απευθύνεται σε προχωρημένους
Εγγραφή εδώ!
ερασιτέχνες φωτογράφους και επαγγελματίες που θέλουν να
μάθουν να χρησιμοποιούν το Adobe Lightroom στο σύνολό του,
αποτελεσματικά και αποδοτικά. Το σεμινάριο είναι εστιασμένο σε ουσιαστικές πρακτικές τεχνικές που
χρειάζεται ο σύγχρονος φωτογράφος, από την εισαγωγή των φωτογραφιών στο πρόγραμμα και την
επιλογή των καλύτερων, τη χρήση των presets για ταχύτερη επεξεργασία μέχρι και το τελικό export
και τη δημοσίευση των εικόνων στο λιγότερο δυνατό χρόνο.

Δευτέρα 13 Μαρτίου
Mεγάλη Αίθουσα Εκδηλώσεων
18:00-20:00
ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟγράφου
| Διάλεξη του Γιάννη Μπεχράκη
με θέμα: «Αυτόπτης μάρτυρας»
Ο διάσημος και πολυβραβευμένος Έλληνας
φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters, αναλύει τις εμπειρίες
του από την 30ετή θητεία του στο φωτορεπορτάζ και αγγίζει
θέματα πρακτικής, δεοντολογίας και ηθικής
του ρεπορτάζ. Μια αποκαλυπτική εκ των έσω ματιά στον
συναρπαστικό όσο και σκληρό κόσμο του φωτορεπορτάζ που
τεκμηριώνεται από σπουδαίο φωτογραφικό υλικό.
Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με διάλογο και συζήτηση
με το κοινό.

Είσοδος: ελεύθερη
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«Ο Προφήτης» του ΑΡΚΑ
Αληθινά Προφητικός & πάντα επίκαιρος!

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Γ.Μ. τον οποίο 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 ðñò 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
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Low Key

Το μέλλον των selfies
Οι καταναλωτές είναι έτοιμοι να αγκαλιάσουν νέες λειτουργίες

Ο

ι selfies αποτελούν ευρέως διαδεδομένο κοινωνικό
φαινόμενο το οποίο έχει απασχολήσει καταναλωτές
και ειδικούς, οι οποίοι συχνά το σχολιάζουν αρνητικά.
Για άλλους αποτελεί μια μαζική, σχεδόν παθολογική
ενσάρκωση του ναρκισσισμού του σύγχρονου
ανθρώπου και για άλλους ένα φωτογραφικό φαινόμενο
που επιτρέπει στον καθένα να απαθανατίζει και να
μοιράζεται την καθημερινότητά του και τις εμπειρίες του.
Πρόσφατη έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από τη Sony
και πραγματοποιήθηκε από την Futurizon, εταιρεία που
«προβλέπει το μέλλον», δείχνει πως οι καταναλωτές
είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν κι άλλες πιο πρακτικές
λειτουργίες των selfies.
O δρ. Ian Pearson μελέτησε τους διάφορους κλάδους και
τις εφαρμογές στις οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν
οι selfies και ύστερα τις παρουσίασε σε δείγμα 6.500
καταναλωτών από την Αγγλία, την Ισπανία, τη Γαλλία
και τη Γερμανία για να διαπιστώσει κατά πόσο θα ήταν
δεκτικοί στο να ενσωματώσουν τη λήψη των selfies σε
κάποιες από τις καθημερινές τους δραστηριότητες.
Η έρευνα λοιπόν κατέδειξε δέκα τρόπους με
τους οποίους οι καταναλωτές θα μπορούσαν να
χρησιμοποιούν τις selfies τα επόμενα χρόνια:
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Low Key
1 Στα ραντεβού τραβώντας μια selfie με
τη νέα τους γνωριμία, οι καταναλωτές
θα μπορούν να έχουν μια ιδέα για το αν
πηγαίνει καλά αναλύοντας τη γλώσσα
του σώματος, τη διαστολή της κόρης των
ματιών κ.α.
2. Περισσότερο από το ένα τέταρτο των
ανθρώπων του δείγματος, δήλωσε ότι θα
προτιμούσε η πρώτη επαφή με τον γιατρό
να γίνεται μέσω selfie και όχι από κοντά.
Η διάγνωση μέσω selfies στις περιπτώσεις
που είναι εφικτή π.χ. για δερματολογικές
ασθένειες μέσω hi-res φωτογραφιών
μπορεί να προωθήσει την έγκαιρη
πρόγνωση και να μειώσει το κόστος.
3. Στις τραπεζικές συναλλαγές μια βιομετρική
selfie μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για το
password για μεγαλύτερη ασφάλεια.
4. Στο μέλλον, στα λούνα παρκ τα διάφορα
τραινάκια οι επισκέπτες να μπορούν να
στερεώνουν σε ειδικές βάσεις τα κινητά
τους για να τραβούν selfies και να
καταγράφουν την εμπειρία τους.
5. Στο γυμναστήριο, οι selfies μαζί με
την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης
θα μπορούν να ελέγχουν τη φυσική
κατάσταση του ασκούμενου και να του
δίνουν οδηγίες ή να τον διορθώνουν κατά
την πραγματοποίηση μιας άσκησης.
6. Με 3D selfies του σώματος ο καταναλωτής
θα μπορεί να έχει στη διάθεση του ρούχα
ραμμένα στα μέτρα του πολύ πιο γρήγορα
από ό,τι με τις παραδοσιακές μεθόδους.
7. Με μια selfie ο καταναλωτής θα μπορεί να
βλέπει αν του ταιριάζει ένα ρούχο χωρίς να
χρειάζεται να το δοκιμάσει.
8. Οι selfies θα μπορούν να
χρησιμοποιούνται αντί για το τυπωμένο
εισιτήριο π.χ. στο σινεμά και συγχρόνως
θα εξασφαλίζουν εκπτώσεις για τον
καταναλωτή όταν αυτές χρησιμοποιούνται
στα social media από τις επιχειρήσεις.
9. Αυξημένη ασφάλεια στο σπίτι και στο
αυτοκίνητο θα προσφέρουν οι selfies
αφού η είσοδος σε αυτά θα γίνεται μέσω
αυτών.
10. Τέλος, η πιο φουτουριστική τάση θέλει
αφενός τα drones να τραβάνε selfies
κατά τη διάρκεια των extreme sports
αλλά και τα robots που αναλαμβάνουν
να βγουν φωτογραφίες σε δύσκολες
περιοχές π.χ. στην άκρη του γκρεμού για
να μπορέσουμε να κολλήσουμε πάνω στις
φωτογραφίες αυτές τις selfies μας χωρίς να
ρισκάρουμε τη σωματική μας ακεραιότητα.
K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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ΕΔΙΠΤ
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Μ

ε μεγάλη συμμετοχή προσωπικοτήτων του πολιτικού,
επιχειρηματικού και πνευματικού κόσμου της χώρας μας
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου η καθιερωμένη κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών
Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) μέλος της οποίας είναι και ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο πρόεδρος της ένωσης Μιχάλης
Σαββάκης αναφέρθηκε μεταξύ πολλών άλλων στις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει ο Περιοδικός και Περιφερειακός Τύπος, σε θέματα
δημοσιογραφικής δεοντολογίας κλπ. Στην κοπή παρεβρέθηκαν ο
Αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου, ως εκπρόσωπος του
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, ο πρόεδρος της
Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας κ.Ελευθέριος Κρέτσος, πολλοί βουλευτές, εκπρόσωποι
των Ενόπλων Δυνάμεων, μέλη και φίλοι της ΕΔΙΠΤ κ.α. Και του χρόνου!
www.edipt.gr
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Canon
Oδηγός χρήσης για το
autofocus της ΕΟS 1D X Mark II

Τ

ο μεγάλο εύρος δυνατοτήτων
του συστήματος autofocus της
Canon EOS 1D X Mark II, οδήγησε την
ιαπωνική εταιρία να κυκλοφορήσει
έναν αναλυτικό οδηγό χρήσης του.
Στις 140 σελίδες, ο αναγνώστης θα
βρει επεξηγήσεις για τα διαφορετικά
mode του autofocus, παραδείγματα
εφαρμογής, συμβουλές, tips κλπ. Το
μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών,
μπορεί να αξιοποιηθεί και από τους
χρήστες της ΕΟS 5D Mark IV, αφού
οι δύο μηχανές ενσωματώνουν τον
ίδιο αισθητήρα AF. Μπορείτε να τον
κατεβάσετε από εδώ:
http://downloads.canon.com/nw/
camera/products/eos/1d-x-mark-ii/
docs/canon-eos-1d-x-mark-ii-afguide.pdf

Kodak Alaris
Άκυρες οι ιδέες περί αναβίωσης του Kodachrome

Π

αράλληλα με την επίσημη ανακοίνωση για την επιστροφή του Ektachrome
Ε100 (slide film) στην παραγωγή, τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μια έντονη
φημολογία για επερχόμενη “νεκρανάσταση” του Kodachrome, η οποία κορυφώθηκε
με τις δηλώσεις του Steve Overman, CEO της Eastman Kodak. Ωστόσο, σε πρόσφατη
συνέντευξη σημαντικού εκπροσώπου της Kodak Alaris, αναφέρθηκε πως δεν υπάρχει
τέτοιο ενδεχόμενο, λόγω της εξειδικευμένης και δαπανηρής διαδικασίας παραγωγής και
εμφάνισης K14 (που γίνεται με μεταφορά χρωστικών). Μάλιστα, ο πρόεδρος της εταιρίας,
Dennis Olbrich, σημειώνει πως είναι πάνω από τις δυνάμεις της Αlaris τέτοια κίνηση,
παρόλο που ο ίδιος θα επιθυμούσε την επιστροφή του θρυλικού φιλμ. Ο Olbrich δεν
παρέλειψε να αναφερθεί στη βαρύτητα που δίνει η εταιρία στις ρίζες της και ότι στο
μέλλον μπορεί να δούμε την επαναφορά κάποιων άλλων εμουλσιόν. Η “παρεξήγηση”
περί επιστροφής του Kodakchrome φαίνεται πως προέκυψε από τις ανεπίσημες διαρροές
προερχόμενες από το τμήμα Eastman Kodak, το οποίο επικεντρώνεται στη παραγωγή
κινηματογραφικού φιλμ.

THULE Travel Bags
Νέα σειρά Chasm

Ν

έα ταξιδιωτικά σακ-βουαγιάζ με το όνομα Chasm παρουσίασε
η Thule. Με μεγάλο άνοιγμα και αποσπώμενους ιμάντες
πλάτης, οι σκληροτράχηλες και ανθεκτικές ταξιδιωτικές βαλίτσες
της σειράς, είναι διαθέσιμες σε τέσσερα μοντέρνα χρώματα. Το
μεγάλο τους άνοιγμα διευκολύνει την τοποθέτηση των πραγμάτων
μέσα στη βαλίτσα ενώ η πλαϊνή θύρα επιτρέπει την πρόσβαση στο
κύριο διαμέρισμα της βαλίτσας ουσιαστικά από κάθε γωνία. Οι
εύχρηστοι ιμάντες σε κάθε πλευρά του σάκου μετατρέπουν εύκολα
τη βαλίτσα από σακίδιο πλάτης σε ταξιδιωτικό σάκο. Επίσης ο
ανθεκτικός, αδιάβροχος μουσαμάς στέκεται μόνος του για να
διευκολύνει την τοποθέτηση, ενώ στη συνέχεια μπορείτε εύκολα
να τον διπλώσετε για αποθήκευση. Οι εσωτερικές τσέπες με δίχτυ
κρατούν τον εξοπλισμό οργανωμένο και οι εξωτερικοί ιμάντες
συμπίεσης εμποδίζουν την πτώση των περιεχόμενων πραγμάτων
στον πάτο της τσάντας όταν χρησιμοποιείται ως σακίδιο πλάτης. Τα
σακ-βουαγιάζ Chasm της Thule είναι διαθέσιμα σε τέσσερα μεγέθη
των 40L, 70L, 90L και 130L για να βρείτε αυτό που εξυπηρετεί
καλύτερα τις ταξιδιωτικές σας ανάγκες.
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Adobe Creative Suite
Τέλος εποχής

Η

συνδρομητική υπηρεσία Creative
Cloud, πρωτοπαρουσιάστηκε
το 2011. Έ΅κτοτε επικρίθηκε για το
δεσμευτικό τρόπο λειτουργίας αλλά
αύξησε σημαντικά τα κέρδη της Adobe
(+22% το 2016).
Το θέμα είναι ότι πλέον αποτελεί
το μοναδικό τρόπο απόκτησης των
συγκεκριμένων προγραμμάτων.
Η Adobe εγκατέλειψε επίσημα το
προϊόν CS6 στις 9 Ιανουαρίου 2017.
Μεσω του site ανακοίνωσε πως θα
δεν υπάρξουν περαιτέρω updates για
υποστήριξη νέων μηχανών από το
Camera Raw plugin του CS6.
Ωστόσο, για μικρό χρονικό διάστημα
το Adobe Lightroom 6 θα συνεχίσει να
διατίθεται ως standalone λογισμικό.

Samsung Galaxy S8
Όμοιο φωτογραφικό υποσύστημα με το S7;

Έ

ξι μήνες πριν την κυκλοφορία του Galaxy S8, ενός μοντέλου που θα αναλάβει να
επανορθώσει το τραυματισμένο κύρος της Samsung (θυμηθείτε το φιάσκο του Νοte
με τις εκρηγνυόμενες μπαταρίες) και να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των χρηστών,
οι φήμες για τα χαρακτηριστικά του επερχόμενου κορυφαίου στη γκάμα της Samsung
smartphone, πληθαίνουν. Τα σενάρια για dual camera, φαίνεται πως απομακρύνονται.
Tο πιθανότερο είναι να ενσωματώνει παρόμοια φωτ. μηχανή με τον προκάτοχο του:
\ αισθητήρας 12MP-φακός f/1.7 και μπροστά αισθητήρας 8MP με φακό f/1.7. Επίσης,
θα διαθέτει σαρωτή ίριδας του ματιού, χαρακτηριστικό που συναντήσαμε ξανά στο
πολυσυζητημένο Galaxy Note 7. Για την ώρα, δεν υπάρχει κάποια αναφορά σε optical
stabilizer. Επιπλέον, μια πρωτοεμφανιζόμενη τεχνολογία στις συσκευές της Samsung
θα επιτρέπει την χρήση της φωτ. μηχανής για την αναγνώριση αντικειμένων και τη
περαιτέρω αναζήτηση τους στο διαδίκτυο. Κατά τα άλλα, και οι δύο εκδόσεις του
(standard και Plus με οθόνη 6.2in.) θα είναι εξοπλισμένες με επεξεργαστή Snapdragon
835 ή τον πιο πρόσφατο Exynos, μνήμη RAM 4GB RAM και αποθηκευτικό χώρο 64GB
(επεκτάσιμο με κάρτες microSD). Η μπαταρία θα έχει χωρητικότητα 3,500 and 3,000
mAh στη μεγάλη και στη μικρή έκδοση, αντίστοιχα.

Αστυνομικοί με κάμερες
Στη Νέα Υόρκη, από το 2019, θα φορούν υποχρεωτικά

Η

αστυνομία της Νέας Υόρκης σκοπεύει να επενδύσει στις βιντεοκάμερες σώματος, κατά
τη διάρκεια των δύο επόμενων ετών. Σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης Bill de Blasio,
έως τα τέλη του 2019, κάθε αστυνομικός θα είναι εξοπλισμένος με μία βιντεοκάμερα, η οποία
θα τοποθετείται κοντά στο στήθος του. Το συμβόλαιο παροχής των συσκευών υπολογίζεται
πως θα στοιχίσει περίπου 250 εκατ. δολάρια. Το αστυνομικό τμήμα της μεγαλούπολης των
ΗΠΑ, δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το εν λόγω θέμα. Το περασμένο έτος είχε
έρθει σε επαφή με την εταιρία VieVu για την απόκτηση περίπου 5.000 συσκευών. Η χρήση
τους θα επιτρέψει τη δράση των αστυνομικών δίχως την εποπτεία ανωτέρων σε ειδικές
περιστάσεις, όπως για παράδειγμα σε διαδηλώσεις. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η εν λόγω κίνηση
δεν συνοδεύεται από κάποια νομοθετική πρόταση, που θα επιτρέπεί/απαγορεύει τη θέαση
του υλικού από τους πολίτες.
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fair play

17 & 18

ΜΑΡΤΙΟΥ
11.00 - 21.00

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
Hobby Festival
¤ £¤¬i803,4)01i5¬°«¬°i¬°£ £i©¥ «i ¥

www.hobbyfestival.gr

Συγκέντρωση των ερασιτεχνικών ασχολιών σε επιδεικτικό
και βιωματικό περιβάλλον και η σύνδεση τους με την προοπτική
της ευτυχίας και την κατάκτηση της προσωπικής ανάπτυξης.
H συνάντηση όλων των φορέων μέσων και τεχνογνωσίας
που αφορούν στις ερασιτεχνικές ασχολίες.
¥ÌËÑÃÊÇÐt¼ÔÖÊÊÌÅ¹Ô¤¼tÇÉÔ
&YUSFNF4QPSUTÒÊÆÑÇÐt¼Ô
¤ÆÍÌÖÏÇÉºÅÏÌÑÇÉª¥¿ÅÃÇÏÇÉº
Ë¿ÊÊ¿ÉÑÇÉªÐÑÇÉºÂÏªÐÆ
±ÃÇÏÌÑÃÕË»¿®ÃÕËÇÉ¹ÔÂÃÈÇ¼ÑÆÑÃÔ%*:
ÍÇÐÑºtÃÔ¿Ï¿ÑºÏÆÐÆ
Ï¿ÄºÇªÀ¿Ðt¿
¥ÌÖÐÇÉº±ÌÏ¼Ô¦ÓÑÌÅÏ¿Ä»¿¹¿ÑÏÌ¡ÓÅÏ¿ÄÇÉº
ÍÇÑÏ¿Í¹×Ç¿ÑÏ¿ÑÆÅÇÉº¿ÇÕË»ÂÇ¿

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Υποστηρικτής

Χορηγός Cosplay

Χορηγοί Επικοινωνίας
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Nikon
O Vincent Munier νέος πρεσβευτής της Nikon στην Ευρώπη

Ο

Vincent Munier, γάλλος φωτογράφος άγριας φύσης, είναι ο
νέος πρεσβευτής της Nikon στην Ευρώπη. Ο Munier γεννήθηκε
στην περιοχή των Βοσγίων ορέων στη Γαλλία. H αγάπη του για τη
φωτογραφία ξεκίνησε στα δώδεκά του χρόνια καθώς για μεγάλο
μέρος των νεανικών του χρόνων φωτογράφιζε την άγρια φύση
στα δάση γύρω από το σπίτι του. Ως φωτογράφος έχει εστιάσει στη
φωτογράφηση άγριων ζώων. Ανάμεσα στα μεγαλύτερα πρότζεκτ του
συγκαταλέγεται η φωτογράφιση λευκών λύκων στο Νησί Έλσμιρ
του Καναδά καθώς και κύκνων και γερανών στο νησί Χοκάιντο,
στην Ιαπωνία. Ο Vincent είναι ο πρώτος φωτογράφος που έλαβε το
Βραβείο Erik Hosking του BBC για τον Καλύτερο Φωτογράφο Άγριας
Φύσης της Χρονιάς για τρεις συνεχόμενες χρονιές. Οι φωτογραφίες
του εκτίθενται σε γκαλερί και δημοσιεύονται σε επιφανή διεθνή
περιοδικά. Δημοσιεύει ανεξάρτητα τα δικά του φωτογραφικά
βιβλία μέσω του Kobalann, του εκδοτικού οίκου που ίδρυσε το
2010. Στον ρόλο του ως Πρεσβευτή της Nikon στην Ευρώπη, ο
Vincent θα έχει την ευκαιρία να αναδείξει το προσωπικό του στιλ,
παρέχοντας ταυτόχρονα γνώσεις και καθοδήγηση για τους επίδοξους
φωτογράφους άγριας φύσης.

 359 • 

6





 2017

 

40

ON LINE   

O IMAGING - E 

 

    -   

180

 359 • 

6






 2017

 

41

ON LINE   

O IMAGING - E 

 

Apple
Απειλείται από τα PC η κυριαρχία της Apple στο high-end;

Γ

Το περασμένο μήνα, η Microsoft
υποστήριξε πως μεγάλο μέρος χρηστών
πέρασε από το Mac στο νεοφερμένο
Surface Studio, που συγκέντρωσε
ενθουσιώδη σχόλια από τη πρώτη
στιγμή της παρουσίασης του. Ωστόσο,
η δημιουργός του δημοφιλέστερου
λειτουργικού συστήματος, Windows,
συνεχίζει να κρατά κλειστά τα χαρτιά
της, μη δημοσιεύοντας στατιστικά
πωλήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη
ορισμένα νέα οικονομικά στοιχεία της
Apple σε συνδυασμό με τις δηλώσεις της
Microsoft, είναι πιθανό η επικυριαρχία
της Apple, στους high-end υπολογιστές,
να αμφισβητείται για πρώτη φορά μετά
από πολλά χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, ο
Amy Hood, CFO της Microsoft δήλωσε
στο Bloomberg πως οι κατασκευαστές
PC υψηλών προδιαγραφών που

ια την ώρα, το πιο έγκυρο στοιχείο που λαμβάνουμε υπόψη μας, είναι η οικονομική
αναφορά του τελευταίου τριμήνου της Apple που φανερώνει μόλις 1% αύξηση από
τις πωλήσεις Mac. Εδώ αξίζει να σημειωθεί το εξής πιθανό ολίσθημα: η παρουσίαση
των νέων Macbook Pro έγινε τον Οκτώβριο, με τη διάθεση τους να ξεκινά προς το τέλος
του Νοέμβρη. Το οικονομικό τρίμηνο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, οπότε η καθυστέρηση
κυκλοφορίας τους είναι πιθανή αιτία για τις χαμηλές πωλήσεις. Η αύξηση της τάξεως
του 1% δεν λαμβάνεται ως θετικό στοιχείο, επειδή τα Μacbook τη τελευταία τριετία
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση των εσόδων της Apple, με μέσο όρο
περίπου +16,6%. Από την άλλη πλευρά, όσο αφορά τις πωλήσεις των PC τη τελευταία
πενταετία, παρατηρούμε συνεχόμενες πτώσεις της τάξεως του 1,5% ετησίως. Παρόλα
αυτά, φέτος οι μαζικές πωλήσεις PC από τους κύριους ανταγωνιστές της Apple ( Lenovo,
HP, Dell) ξεπερνούν εκείνες των Mac, σύμφωνα με την Microsoft.
Ευάλωτο σημείο της Apple, αποτελεί το iPad. Παρότι, λανσάρεται σαν ιδανικός
αντικαταστάτης των laptop, οι πωλήσεις iPad σημεiωσαν βουτιά από έτος σε έτος (-19%).
Η Microsoft έχει επικριθεί συχνά για τη τακτική της να μην ασχολείται με παρόμοιες
πλατφόρμες smartphone/tablet, αλλά τελικά μάλλον βγαίνει κερδισμένη. Αυτό που μένει
να δούμε είναι πως θα κινηθούν η πωλήσεις το τρέχον τρίμηνο και αν θα έχουμε κάποια
αισθητή διαφορά στους αριθμούς, που θα χρήσει ξεκάθαρο νικητή.
Συμπερασματικά, το πιθανότερο σενάριο είναι αναμφισβήτητα υπέρ του καταναλωτή.
Η βελτίωση των Windows, στη τελευταία έκδοση τους, από πολλούς χαρακτηρίστηκε

χρησιμοποιούν Windows, είναι πιο
ανταγωνιστικoί από ποτέ και “κλέβουν”
σημαντικό μερίδιο αγοράς από την
Apple. Μάλιστα, τα έσοδα από τις
πωλήσεις των Windows 10 αυξήθηκαν
κατά 5%, από έτος σε έτος.

στάδιο ωρίμανσης του λειτουργικού συστήματος, που είχαμε να δούμε από τα μακρινά
XP. Επίσης, οι high-end προτάσεις PC τη τελευταία διετία είναι σοβαρές και ικανές να
συγκριθούν με τις αντίστοιχες της Apple. Είναι ευρέως γνωστό πως όταν ο ανταγωνισμός
μεταξύ εταιριών “ξυπνά”, μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να υπάρξει για τους χρήστες.
Με άλλα λόγια, αναμένεται να δοθεί απάντηση από την Apple, μέσα στο 2017, η οποία
δύσκολα θα εγκαταλείψει τη κυρίαρχη θέση της στη συγκεκριμένη κατηγορία.
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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: To βιβλίο
«Επέκινα»

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο
«1 φωτό 1000 λέξεις»

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Νο 13:
ΦΑΚΟΙ

Υπό έκδοση

Πλήρης οδηγός

Κυκλοφορεί

Υπό έκδοση.

9 Ιουνίου

Κυκλοφορεί
8 Ιουνίου

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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Jollylook
Instant μηχανή από χαρτόνι

H

ουκρανική startup εταιρία κατασκεύασε
μία πρωτότυπη αναδιπλούμενη instant
μηχανή με βασικό υλικό το ...χαρτόνι.
Είναι πλήρως μηχανική και δέχεται φιλμ
instax Μini της Fujifilm. Με το κλείσιμο της
φυσούνας, η μηχανή αποτελεί ένα κουτί με
μέγεθος ελάχιστα μεγαλύτερο από εκείνο
του iPhone.
Για τη λήψη, ο χρήστης αρκεί να ορίσει
το επιθυμητό διάφραγμα, να κοιτάξει
μέσα από το κινητό σκόπευτρο, το οποίο
εισέρχεται στο εσωτερικό της μηχανής
με την απελευθέρωση του κλείστρου.
Oι οικονομικοί πόροι της καμπάνιας
crowdfunding θα αξιοποιηθούν κυρίως
για τη δημιουργία καλουπιών που
θα επιτρέψουν την μαζική παραγωγή
των φακών. Επίσης, θα βοηθήσουν
στην οργάνωση της παραγωγής και τη
διαφήμιση της Jollylook. Οι υποστηρικτές
του project που θα καταβάλουν το ποσό
των 35$ θα λάβουν τον Ιούνιο τη μηχανή,
συνοδευόμενη με φιλμ. Να σημειωθεί,
πως η εταιρία εξασφάλισε με άνεση τη
χρηματοδότηση, υπερβαίνοντας περίπου
τρεις φορές το αρχικό χρηματικό ποσόστόχο.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ
Με την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής ποιότητας ψηφιακά
άλμπουμ η IRISCOLOR δίνει το παρόν στο χώρο με τα προϊόντα
της. Με μια μεγάλη γκάμα σε μεγέθη και σχέδια εγγυάται οτι θα
ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό
πελάτη. Επισκεφτείτε και τις
νέες εγκαταστάσεις για μια
αναλυτική παρουσίαση
και άμεση εξυπηρέτηση
απο το ειδικευμένο
προσωπικό της.

Κουρτίδου 86-84, Κάτω Πατήσια
Τηλ.: 210 8323611, e-mail: iriscolor.ack@gmail.com
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Και τα τρία βιβλία!



€25

*

Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την ιστορία
& αισθητική της
φωτογραφίας!



     

* 25  

  !!!

Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr
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Apple iPhone 7
Νέα διαφημιστική καμπάνια με
δύσκολες φωτιστικές συνθήκες

Η

προώθηση του τελευταίου μοντέλου
iPhone επικεντρώθηκε στην
έκδοση Plus και τη πολυσυζητημένη
dual camera. Στη ετήσια διαφημιστική
καμπάνια «Shot on iPhone» η Αpple
μέχρι πρότινος συνήθιζε να επιδεικνύει
τις δυνατότητες του φωτ. υποσυστήματος
σε ευνοϊκές φωτιστικές συνθήκες με
ευμεγέθη τυπώματα και αφίσες. Φέτος,
στράφηκε στις νυχτερινές λήψεις που
κατά γενική ομολογία, αποτελούν οριακό
τεστ για την απόδοση του αισθητήρα,
λόγω του αδύναμου και συχνά μεικτού
φωτισμού. Συγκεκριμένα, ανέθεσε σε
μία ομάδα φωτογράφων να κάνουν
λήψεις κατά τη διάρκεια της νύχτας,
αξιοποιώντας το φωτεινότερο διάφραγμα
που έχει παρουσιαστεί σε μοντέλο
της μέχρι σήμερα, f/1.8. Το τελευταίο
χαρακτηριστικό σε συνδυασμό με τον
οπτικό σταθεροποιητή, προσφέρουν
τρεις φορές χαμηλότερες ταχύτητες

Selfly
Drone που χωράει στην τσέπη

Η

τελευταία τάση στα drones τα θέλει όλο και πιο μικρά
σε μέγεθος, όπως το χαρακτηριστικό παράδειγμα του
πτυσσόμενου DJI Mavic. Το Selfly εντάσσεται σε ακόμη
μικρότερου μεγέθους κατηγορία όμως, των pocket drones
(ομοίως το AirSelfie). Όταν διπλώνεται, αποκτά πάχος μόλις

κλείστρου, σε σύγκριση με το iPhone
6s. Παρόλο που δεν διευκρινίζεται αν οι
φωτογραφίες πέρασαν από το στάδιο του
post production, η Apple επιτρέπει το
κατέβασμα τους, στη μέγιστη ανάλυση,
από εδώ ώστε οι ενδιαφερόμενοι να
σχηματίσουν τη δική του άποψη.

9mm (!) και αυτό το καθιστά ικανό να ενσωματώνεται στο
πίσω μέρος του smartphone, χάρη στη παρεχόμενη θήκη.
Φυσικά ελέγχεται ασύρματα μέσω smartphone, διαθέτοντας
αρκετές δυνατότητες, όπως: stick control, voice control,
and fly by picture. Στη καρδιά του συστήματος βρίσκεται ο
αισθητήρας ανάλυσης 8MP, που εγγράφει video 1080p/30fps.
Υποστηρίζει live video broadcasting, ενώ η αυτονομία της
μπαταρίας περιορίζεται στα 5 λεπτά πτήσης. Για την ώρα,
διατίθενται θήκες για τα iPhone 6/6 Plus/7/7 Plus, Galaxy S6/7
edge, Galaxy 7 και Nexus 6. Η νεοσύστατη εταιρία που σχεδίασε και υλοποίησε το Selfly
έχει ήδη εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του project μέσω kickstarter. Ήδη 45 ημέρες
πριν τη λήξη της προθεσμίας έχει συγκεντρώσει 177.553$ και έτσι υπερκαλύφθηκε ο
στόχος των 125.000$). Δείτε το video:
https://www.youtube.com/watch?v=_-_jwOTex-o

LG UltraFine 5K Display
Προβλήματα λειτουργίας κοντά σε Wi-Fi router

Π

ριν λίγους μήνες, στην παρουσίαση των πρόσφατων Μacbook, η Αpple
συμπεριέλαβε το προϊόν της συνεργασίας της με την LG: ένα monitor 5K,

υψηλών προδιαγραφών, διάδοχο των Thunderbolt οθονών. Όμως, αρκετοί χρήστες
της ναυαρχίδας ανέφεραν προβλήματα όταν δίπλα στην οθόνη υπήρχε κάποιο
router, όπως: μαύρη εικόνα, flicker, συχνές αποσυνδέσεις. To service της LG,
φαίνεται πως έχει επίγνωση του προβλήματος, συμβουλεύοντας τους χρήστες να
απομακρύνουν τουλάχιστον 2μέτρα το router από τη συσκευή. Αστοχία σχεδίασης
ή ελλιπής προστασία από την ακτινοβολία της κεραίας του WiFi φαίνεται πως είναι
η αιτία του φαινομένου. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι πως το μικρότερο αδερφάκι του
high-end monitor, με ανάλυση 4K (21.5in.), δεν αντιμετωπίζει παρόμοια θέματα.
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Hasselblad Masters
Οι συμμετοχές ξεκίνησαν

Ο

ετήσιος διαγωνισμός
Hasselblad Masters καλεί
όσους φωτογράφους θα ήθελαν
να πάρουν μέρος, να υποβάλουν
φωτογραφίες μέχρι τις 10 Ιουνίου
2017. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη
δυνατότητα να στείλουν έως τρία
φωτογραφικά έργα σε μία από τις έντεκα
διαθέσιμες κατηγορίες: Architecture,
Fine Art, Fashion/Beauty, Landscape,
Portrait, Product. Project/21 (κάτω
των 21 ετών), Street/Urban, Wedding,
Wildlife και τη νέα Αerial. Η τελευταία
είναι εμπνευσμένη από τις ρίζες της
σουηδικής εταιρίας, αλλά και από τα
τωρινά σχέδια της (βλέπε συνεργασία
με DJI). Οι νικητές θα λάβουν, εκτός
από τη τιμητική διάκριση, μία από
τις πρόσφατες μηχανές μεσαίου
φορμά της Hasselblad. Επίσης, όπως
είθισται, οι νικήτριες φωτογραφίες θα
δημοσιευτούν στο επίσημο κατάλογο

Marketing Van Tour
Με τον Χρήστο Κοντσαλούδη

Έ

να πρωτότυπο σεμινάριο για την προώθηση και το marketing της φωτογραφίας
γάμου σχεδιάζει ο φωτογράφος Χρήστος Κοντσαλούδης, το οποίο θα λάβει
χώρα μέσα σε ένα βαν την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 στην Αθήνα. Το σεμινάριο
απευθύνεται σε έμπειρους και άπειρους φωτογράφους και βιντεογράφους γάμου που
θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους γύρω από το marketing και την οργάνωση

του 2018. Όρους συμμετοχής δείτε εδώ:
http://www.hasselblad.com

της επιχείρησης τους και να αυξήσουν την κερδοφορία. Μερικά από τα ζητήματα που
θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της ξενάγησης είναι τα απαραίτητα επικοινωνιακά
εργαλεία που χρειάζεται ο σύγχρονος επαγγελματίας, ο τρόπος προσέλκυσης
νέων πελατών, η αύξηση πωλήσεων στους υπάρχοντες πελάτες, ο σωστός τρόπος
κοστολόγησης των υπηρεσιών κ.α.
Οι διαθέσιμες θέσεις είναι πέντε και το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 140 Ευρώ. Για
όσους έχουν στο παρεθόν παρακολουθήσει workshop, σεμινάριο ή consulting με τον
Χρήστο Κοντσαλούδη προσφέρεται έκπτωση 10%. Το βαν θα αναχωρήσει στις 8:30
το πρωί και θα πραγματοποιήσεις στάσεις σε διάφορα σημεία (Studio, καταστήματα,
γραφεία). Χορηγός είναι η EL GRECO handmade albums
(www.elgrecoalbum.gr). Δηλώσεις συμμετοχής https://docs.google.com

Apple
Η πιο επιτυχημένη χρονιά της Plus έκδοσης του iPhone

Τ

ο 2014, με την κυκλοφορία της 6ης έκδοσης του δημοφιλούς smartphone,
είδαμε για πρώτη φορά, τη πρόθεση της εταιρίας να αυξήσει το μέγεθος
των οθονών. Η Apple πρότεινε λοιπόν δύο επιλογές: standard με λίγο
μεγαλύτερη οθόνη από τους προκατόχους και την Plus με 5,5in. Μέχρι τότε,
τα iPhone διέθεταν οθόνες σχετικά μικρής επιφάνειας (4 in.), συγκριτικά με
τον ανταγωνισμό και το αρνητικό feedback των καταναλωτών δεν άργησε να
επηρεάσει την Apple. Η έκδοση Plus του τρέχοντος μοντέλου, iΡhone 7, εκτός
από τη μεγαλύτερη οθόνη, καθώς διαθέτει περισσότερη μνήμη RAM, μπαταρία
μεγαλύτερης χωρητικότητας και υποσύστημα φωτογραφικής μηχανής με δύο
φακούς-δύο αισθητήρες. Σύμφωνα με τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα
(Q4 2016), η εταιρία σημείωσε με την 7η έκδοση του iPhone περισσότερες
πωλήσεις μοντέλων Plus από κάθε άλλη φορά. Συγκεκριμένα, αγοράστηκαν
περίπου 24 εκατ. Iphone 7 Plus, που σημαίνει 55% αύξηση σε σύγκριση με
τις πωλήσεις του iPhone 6s Plus. Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανότατα στη dual camera που παρέχει το πολυσυζητημένο portrait mode (2x
οπτικό zoom) και επιτρέπει τη λήψη πορτραίτων με το εφέ ρηχού βάθους πεδίου.
Όσο αφορά τα θετικά στατιστικά στοιχεία που επέδειξε η εταιρία, κάποιοι οικονομικοί αναλυτές σημείωσαν πως το συγκεκριμένο τρίμηνο,
διήρκησε επτά ημέρες περισσότερο συγκριτικά με άλλα. Το γεγονός αυτό, δίνει θεωρητικά το πλεονέκτημα για παρουσίαση της καθιερωμένης
οικονομικής αναφοράς με ισχυρότερα κέρδη, τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν εικονικά. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφάνεια της
Apple πάνω στο ζήτημα, καθώς και τις μεταβλητές ημερομηνίες παρουσίασης του iPhone και άλλων προϊόντων κάθε χρόνο, θα ήταν ανώφελο
να θεωρήσουμε ην εν λόγω παράταση βασική αιτία της αύξησης εσόδων.
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Φινλανδοί
Αρχιτέκτονες
Σκίτσα και φωτογραφίες στο
Μουσείο Μπενάκη

Μ

αι χώρα μακρυνή αλλά και τόσο
κοντά αποτελεί το αντικείμενο της
νέας έκθεσης που παρουσιάζεται στο
Μουσείο Μπενάκη της Οδού Πειραιώς.
Μέσα από σκίτσα, φωτογραφίες αλλά
και κείμενα, στην έκθεση δίνεται η
ματιά των Φινλανδών αρχιτεκτόνων
του 19ου και του 20ού αιώνα, G.T.C.
Chiewitz, Jacob Ahrenberg, Usko
Nyström, Hilding Ekelund και Alvar
Aalto. Με άξονα της έκθεσης τα ταξίδια
που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα με
σκοπό να μελετήσουν τα επιτεύγματα της
κλασικής αρχιτεκτονικής, αναδεικνύεται
μεταξύ άλλων η αρχιτεκτονική μέσα
από τη σχέση της με την αρχαιότητα,
πέρα από τόπο και νεώτερη αισθητική.
Την έκθεση διοργανώνει το Ελληνικό
Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, σε συνεργασία
με το Φινλανδικό Ινστιτούτο στην Αθήνα,
με χρηματοδότηση του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού της Φινλανδίας.
Διάρκεια έκθεσης: έως 12 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη,
Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Πέμπτη,
Κυριακή 10.00 – 18.00, Παρασκευή,
Σάββατο 10.00 – 22.00
Πληροφορίες: Ελληνικό Ινστιτούτο
Αρχιτεκτονικής, Τηλ. 2107216670,
www.heliarch.gr
Φιλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών,
Τηλ. 2109221152, www.finninstitute.gr
Μουσείο Μπενάκη, Τηλ. 2103453111,
http://www.benaki.gr

METApolis
Online διαγωνισμός φωτογραφίας με υποτροφίες

Έ

να νέο online διαγωνισμό σε Instagram και Facebook ξεκινά το METApolis,
καλώντας μικρούς και μεγάλους να δηλώσουν συμμετοχή. Με γενικό τίτλο
«Αγαπημένες μου Εικόνες..», οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν τα
φωτογραφικά τους έργα σε μια από τις 6 κατηγορίες του διαγωνισμού «Αγαπημένη
μου Selfie... (Χρώμα ή Ασπρόμαυρο)», «Το Πορτρέτο... (Χρώμα ή Ασπρόμαυρο)»,
«Τοπίο - ( Ασπρόμαυρο)», «Εγκαταλελειμμένοι χώροι ... (Χρώμα ή Ασπρόμαυρο)»,
«Η πιο όμορφη Παραλία... (Χρώμα ή Ασπρόμαυρο)» και «Tο βασίλειο των ζώων»,
επισημαίνοντας παράλληλα τις φωτογραφίες τους με τα αντίστοιχα hashtag
#metapolis_selfie, #metapolis_portrait, #metapolis_landscape, #metapolis_ building,
#metapolis_beach και #metapolis_animal. Έπειτα από κλήρωση, ένας από τους
συμμετέχοντες θα κερδίσει μια από τις επτά ετήσιες υποτροφίες για τον πρώτο κύκλο
των μαθημάτων στα σεμινάρια του METAPolis. Χωρίς κανένα περιορισμό στην υποβολή
έργων, στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι φίλοι της φωτογραφίας,
ανεξαρτήτως φωτογραφικής μηχανής. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα
ανακοινώνονται την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα στην επίσημη σελίδα του METApolis.
Για την έγκυρη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
στέλνουν e-mail στο contests@metapolis.gr.
Διάρκεια διαγωνισμού: έως 4 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες: METApolis, info@metapolis.gr, http://www.metapolis.gr
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Λήθη και Αλήθειες
13 εικαστικοί στη Στοά του
Βιβλίου

Ο

ρίζοντας την τέχνη μεταξύ άλλων
ως θεραπεία της λήθης μέσω της
ανάμνησης, 13 σύγχρονοι Έλληνες
εικαστικοί πραγματεύονται πώς κάθε
κρίση μπορεί να οδηγήσει σε νέα
δημιουργική έκφανση. Συμμετέχουν
οι εικαστικοί Χρήστος Αβραάμ, Κίμων
Αξαόπουλος, Αλέξανδρος Βέργης,
Αλεξάνδρα Γκινή, Εύα Δαμιανάκη,
Άθως Δανέλλης, Canuto Kallan,
Δημήτρης Καννάς, Βίκυ Κολιπέτσα,
Κωνσταντίνος Κουγιουμτζής, Νίκος
Τζιβελέκης, Τάσος Τριανταφύλλου,
Μύρια Χρίστου και Θεόδωρος Χρόνης.
Την έκθεση «Λήθη και Αλήθειες»
επιμελήθηκαν ο Κωνσταντίνος
Στουπάθης και η Βίκυ Κολιπέτσα.
Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Στοά του Βιβλίου,
Πεσμαζόγλου 5 και Σταδίου, Αρσάκειο
Μέγαρο, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα
– Παρασκευή 11.00 – 13.00 και 18.00 –
21.00, Σάββατο 10.00 – 14.00
Πληροφορίες: Στοά του Βιβλίου,
Τηλ. 2103253989, 2103244538,
manager@stoabibliou.gr,
http://www.stoabibliou.gr

Αθέατες Μορφές
Έκθεση φωτογραφίας του Ανδρέα Καμουτσή

Σ

την πρώτη του ατομική έκθεση ο Ανδρέας Καμουτσής παρουσιάζει το δημιουργικό
του έργο, αποτέλεσμα των δύο τελευταίων χρόνων. Υπό τον τίτλο «Αθέατες
μορφές», η έκθεση απαρτίζεται από τέσσερις ανεξάρτητες θεματικές ενότητες, οι οποίες
παρουσιάζουν εκφάνσεις του πραγματικού, του μυθικού και του ονειρικού στην
πόλη, τη φύση και τον κόσμο των ονείρων. Ο φακός του φωτογράφου υιοθετεί μια
ιδιόμορφη και πρωτότυπη οπτική ενώ φόρμες και φιγούρες αποκτούν άλλη υπόσταση,
μέσα από την αποτύπωση απροσδόκητων στιγμών που περνούν απαρατήρητες. Στις
ενότητες «Το όνειρο της Μαριάννας», «Κρυφοί Αντικατοπτρισμοί», «Επάνω από τον
δρόμο, Κάτω από τον ουρανό» και «Μυθικά δένδρα», ο Καμουτσής αποκαλύπτει
κωδικοποιημένα μηνύματα στον θεατή, θυμίζει πίνακες ζωγραφικής βγαλμένους από
όνειρο, ξετυλίγει παράλληλες πορείες στην πόλη ενώ άλλοτε δημιουργεί σχήματα
παρμένα από την πανάρχαια ελληνική γη, αναδεικνύονταςτο μυθικό της χαρακτήρα.
Ο Ανδρέας Καμουτσής ασχολείται με την τέχνη της φωτογραφίας τα τέσσερα τελευταία
χρόνια. Φωτογραφίες του έχουν διακριθεί και δημοσιευθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό ενώ έχει συμμετάσχει σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο.
Την έκθεση «Αθέατες Μορφές» επιμελείται η πολιτιστική λειτουργός και διευθύντρια
Πολιτιστικού Κέντρου Κύπρου, Ελένη Σεβαστή.
Εγκαίνια: Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 24 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο Κύπρου,
Ιπποκράτους και Μεθώνης 11, Εξάρχεια, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή 14.00 – 19.00, Σάββατο 11.00 – 14.00
Πληροφορίες: Ανδρέας Καμουτσής, http://www.andreaskamoutsis.gr
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Portraits
Θεματική έκθεση στη Blank
Wall Gallery

Γ

ια δυο ολόκληρες εβδομάδες η
Blank Wall Gallery φιλοξενεί στο
νέο εκθεσιακό χώρο, φωτογραφικά
έργα αφιερωμένα στο πορτραίτο.
Φωτογράφοι απ’ όλο τον κόσμο,
προσεγγίζουν ο καθένας με το δικό
του μοναδικό τρόπο ανθρώπους και
εκφράσεις αλλιώτικες μεταξύ τους.
Σε μια έκθεση που δε μένει μόνο
στην εικόνα, οι θεατές θα έχουν την
ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά σε
πρόσωπα από διαφορετικά μέρη, με
χαρακτηριστικά που διαφέρουν αλλά
και με κοινά σημεία στο συναίσθημα
και στο χαρακτήρα. Αδιάκριτες ματιές
στη ψυχή αυτού που φωτογραφίζεται,
τα πορτραίτα της Blank Wall Gallery
προσκαλούν τον επισκέπτη να κάνει
το δικό του ταξίδι πέρα από την πρώτη
εντύπωση. Την έκθεση επιμελείται ο
φωτογράφος Μάρκος Δολόπικος.
Εγκαίνια: Σάββατο 4 Φεβρουαρίου,
20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 17
Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Blank Wall Gallery,
Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη –
Παρασκευή 15.30 – 21.00, Σάββατο 11.30
– 14.00, Κυριακή – Δευτέρα κλειστά
Πληροφορίες:Blank Wall Gallery,
Τηλ. 2114052138,
info@blankwallgallery.com,
www.blankwallgallery.com

Εικαστικές Τέχνες και Αντίσταση 1950 – 1974
Με πληθώρα έργων από 151 καλλιτέχνες

Μ

ια έκθεση αφιερωμένη στην τέχνη την εποχή της Αντίστασης διοργανώνει το
Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Με
πληθώρα έργων από 151 καλλιτέχνες, στην έκθεση παρουσιάζονται μεταξύ άλλων
και φωτογραφίες του σπουδαίου φωτορεπόρτερ Στέλιου Κασιμάτη. Γεννημένος στον
Πειραιά το 1920, ο Στέλιος Κασιμάτης πήρε ενεργά μέρος στην εθνική Αντισταση όπου
έγινε καπετάνιος-διοικητής του λόχου EΛAΣ-EAM της Bούλας. Συμμετέχοντας σε μάχες
- σαμποτάζ τόσο ενάντια στους κατακτητές όσο και στον αγγλική επέμβαση, βρέθηκε
εξόριστος στην Ικαρία όπου και δημιούργησε την φωτογραφική ομάδα εξόριστων στο
Εύδηλο. Μετατρέποντας τη φωτογραφική του μηχανή για να λειτουργεί ως μεγεθυντήρας,
ο Κασιμάτης εκτυπώνει τα έργα του άλλοτε με το φως του ηλίου ή της συννεφιάς ενώ
διασώζει μερικά από τα αρνητικά του κάτω από το διπλό πάτο της βαλίτσας του. Aρχές
δεκαετίας του ‘50 ανοίγει ένα φωτογραφείο στην Αθήνα και παρά τις δυσκολίες της
εποχής εκμεταλλεύεται επιδέξια το φως και τη φωτογραφική κάμερα. Με συνεχείς διώξεις
και λογοκρισία, ο Στέλιος Κασιμάτης κατάφερε, παρά τις αντιξοότητες, να φωτογραφίζει
και να καταγράφει αυτά που η συνείδησή του του έλεγε, δουλεύντας μεταξύ άλλων
ως φωτορεπόρτερ της εφημερίδας «Αυγή» Οι επισκέπτες της Πινακοθήκης του Δήμου
Αθηναίων στο Μεταξουργείο θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα χρόνια της Αντίστασης
από το 1950 έως το 1974, γνωρίζοντας το φωτογραφικό έργο του Στέλιου Κασιμάτη
αλλά και πολλών άλλων εικαστικών της εποχής, σε μια έκθεση που προσπαθεί να
χαρτογραφήσει τις εικαστικές τέχνες την περίοδο της Αντίστασης.
Διάρκεια έκθεσης: έως 12 Μαρτίου
Διεύθυνση: Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου και Μυλλέρου & Γερμανικού και
Μυλλέρου, Πλατεία Αυδή, Μεταξουργείο, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη 10.00 – 21.00, Τετάρτη – Σάββατο 10.00 – 19.00,
Κυριακή 10.00 – 16.00, Δευτέρα κλειστά
Πληροφορίες: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, Τηλ. 2103300016,
chafartg@otenet.gr, http://old.eete.gr
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Morocco Secrets
Ένας φωτογράφος και το οδοιπορικό του στο Μαρόκο

Σ

ε μια χρονομηχανή τοπίων και αναφορών, ο Στέλιος Μιχαλής, υπογράφοντας ως
Mod Phototoxic Photography, αποτυπώνει το Μαρόκο, μέσα από τις φωτογραφικές
του περιπλανήσεις σε αυτό. Τα βουνά, η έρημος, οι επιβλητικές πόλεις και οι
ζωντανές αγορές ξεδιπλώνονται μέσα από το φακό του Μιχαλή, ο οποίος καταφέρνει
να μεταφέρει στο θεατή γεύσεις, μυρωδιές και εικόνες που διεγείρουν. Από την
κοσμοπολίτικη Καζαμπλάνκα, τη πρωτεύουσα Ραμπάτ, τα σοκάκια της Ταγγέρης, την
ατμοσφαιρική Σεφσαουένη και τη Φεζ, μέχρι τις οάσεις και τις κορυφές του Άτλαντα,
τις ακτές του Ατλαντικού στην Εσσαουίρα και το Μαρακές, οι επισκέπτες της έκθεσης
Morocco Secrets θα ανακαλύψουν τα μυστικά του Μαρόκου, σε ένα ταξίδι γεμάτο
χρώματα και συναισθήματα.

Διάρκεια έκθεσης:
5 Φεβρουαρίου - 5 Απριλίου
Διεύθυνση: Hoxton, Βουτάδων 42,
Κεραμεικός, Αθήνα
Πληροφορίες: Mod Phototoxic
Photography, https://www.facebook.com/
ModPhototoxicPhototography/
Morocco Secrets, https://www.facebook.
com/events/1728923780771123/

13ο Athens Digital Arts Festival
Παράταση της προθεσμίας για συμμετοχή

Μ

ε το ενδιαφέρον της καλλιτεχνικής κοινότητας να είναι μεγάλο, η 13η
διοργάνωση του Athens Digital Arts Festival, παρατείνει την προθεσμία
υποβολής συμμετοχών, καλώντας ολους όσους θα ήθελαν να πάρουν μέρος
να στείλουν τις προτάσεις τους. Υπό τη θεματική #PostFuture, το 13ο Φεστιβάλ
Ψηφιακών Τεχνών προσεγγίζει το μέλλον, στη «μετα-ψηφιακή εποχή», επιχειρώντας
μεταξύ άλλων να προσδιορίσει ποια θα είναι η εξέλιξη του ανθρώπου και της
φύσης, πώς το «μετα-ψηφιακό» θα επηρεάσει την οικονομία και την τέχνη αλλά
και πώς αυτό θα αποδοθεί στην ηθική, στις σχέσεις, στα κοινωνικά δίκτυα και στην
ίδια την πραγματικότητα. Δημιουργώντας μια φουτουριστική πραγματικότητα στο
κέντρο της Αθήνας από τις 13 έως τις 21 Μαΐου, το 13ο Athens Digital Arts Festival
καλεί φέτος για υποβολή έργων στις κατηγορίες: Installations, Web Art, Video Art,
Animation, Digital Image, AV Performances, Music και Workshops.
Υποβολή: έως 14/2. Τηλ. 2103230005, info@adaf.gr, http://2017.adaf.gr
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Φως το Ερωτικόν
Έκθεση της Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης

Η

Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, παίρνοντας μέρος στις δράσεις του φεστιβάλ «The
Island of Love» που πραγματοποιείται φέτος στη Μυτιλήνη, παρουσιάζει την ομαδική
φωτογραφική έκθεση «Φως το Ερωτικόν», με συμμετέχοντες τους φωτογράφους και μέλη
της ομάδας Μιχάλη Μπάκα, Μαρία Μπουρού, Άννα Δεληνικόλα, Γιάννη Καρατζά, Γιώργο
Καζάζη, Χαρούλα Λαγαρτζή, Γιώργη Λασκαρίδη, Νάγια Βακλατζή, Τέρπο Παπαθεοδώρου,
Γιώργο Πολυχρόνη, Βασίλη Ραϊστέλλη, Πέτρο Τσακμάκη, Στρατή Τσουλέλλη, Μπάμπη
Στυλιανίδη, Άρη Καμαρίτσα, Θωμά Μαμάκο και Ηλία Μάρκου. Οι επισκέπτες του χώρου
της ΦΕΜ θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον έρωτα μέσα από ασπρόμαυρα και έγχρωμα
φωτογραφικά έργα ενώ παράλληλα, στα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί η
σύντομη διάλεξη «Οικειότητα και απόσταση στη Φωτογραφία. Πορτρέτο, Σώμα, Άνθρωπος»
με ομιλήτρια την αναπληρώτρια καθηγήτρια «Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης και Οπτικού
Πολιτισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εύη Σαμπανίκου.

Εγκαίνια: Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 15 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Φωτογραφική Εταιρεία
Μυτιλήνης, 3η πάροδος Μικράς Ασίας,
Κάστρο Μυτιλήνης
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα,
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 19.00 – 21.00,
Σάββατο και Κυριακή 11.00 – 13.00
Πληροφορίες: Island of Love,
http://islandoflove.eu
Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης,
Τηλ. 2251041555, photo@fem.gr,
http://www.fem.gr

Cityscape
Διαγωνισμός φωτογραφίας από τη Blank Wall Gallery

Α

στικά και δημόσια μέρη, σκηνές από την καθημερινή ζωή αποτελούν το θέμα του νέου
διαγωνισμού φωτογραφίας από τη Blank Wall Gallery. Εκεί που οι ρυθμοί της ζωής δεν
χαλαρώνουν ποτέ, εικόνες και καταστάσεις περνούν από τα μάτια μας καθημερινά με φόντο τις
περισσότερες φορές τα ψηλά αχανή κτίρια των μεγαλουπόλεων. Οι συμμετέχοντες καλούνται
να προσεγγίσουν το αστικό τοπίο αποτυπώνοντας όλα εκείνα που οι ίδιοι εντοπίζουν σε αυτό.
Τα 20 φωτογραφικά έργα που θα επιλεγούν θα παρουσιαστούν σε αντίστοιχη έκθεση που θα
πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 16 Μαρτίου στον χώρο της Blank Wall Gallery.
Υποβολή: έως 9 Φεβρουαρίου
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 2114052138, info@blankwallgallery.com,
http://www.blankwallgallery.com
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