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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PHOTOVISION
Μπορείτε να κάνετε οnline registration και να παραλάβετε
δωρεάν την πρόσκληση με...
κλικ εδώ!
Με αυτόν τον τρόπο κερδίζετε:
1. Χρήματα
Το εισιτήριο κοστίζει 3 ευρώ...
2. Χρόνο
Δεν θα χρειαστεί να περιμένετε στην reception
της έκθεσης για την εγγραφή σας!
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Editorial

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός
πλέον ότι η αιφνίδια... προσγείωση των
drones στην καθημερινή πρακτική των
φωτογράφων έχει δώσει νέα δυναμική
στον κλάδο ανοίγοντας προοπτικές
δημιουργικής αλλά και οικονομικής
αξιοποίησης του μέσου.

Τ

ο γεγονός δεν είναι πρωτόγνωρο
στην ιστορία της φωτογραφίας.
Από την πρώτη στιγμή που εφευρέθηκε
η φωτογραφία (1839), οι λήψεις από
ψηλά ασκούσαν πάντοτε ιδιαίτερη γοητεία
στους φωτογράφους. Ο Νadar πρώτος
αεροφωτογράφισε το Παρίσι το 1853
από αερόστατο το οποίο σε κάποια από
τις πολλές πτήσεις κατέπεσε θέτοντας σε
κίνδυνο τη ζωή του αλλά αποφεύγοντας
ως εκ θαύματος το μοιραίο.
Όταν με τα χρόνια η εξέλιξη
της τεχνολογίας το επέτρεψε, η
αστείρευτη ευρηματικότητα των
φωτογράφων μετέτρεψε κάποια καλά
εκπαιδευμένα ...περιστέρια σε επίδοξους
αεροφωτογράφους. Τους έδεναν
μικροσκοπικές μηχανές και τα άφηναν
να πετάξουν πάνω από το σημείο που
ήθελαν να αεροφωτογραφήσουν. Λίγα
δευτερόλεπτα μετά το πέταγμα άνοιγε
αυτόματα το κλείστρο και η θεά Τύχη
έβγαζε -μετά από πολλές προσπάθειες
είναι αλήθεια- την επιθυμητή φωτογραφία.
Αργότερα ήρθαν τα αερόπλοια
και τα αεροπλάνα. Η χρήση της
αεροφωτογράφισης γενικεύθηκε
αποδεικνύοντας την μεγάλη της
χρησιμότητα στη διάρκεια των
πολεμικών συγκρούσεων του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και στην...
τέχνη! Για παράδειγμα το καλλιτεχνικό
κίνημα του σουπρεματισμού (από το
γαλλικό supreme=ανώτατος, υπεράνω)
βρήκε ιδιαίτερη έκφραση στην
αεροφωτογράφιση. Η Γη ειδωμένη από
ψηλά έδειχνε σαν ζωγραφικός πίνακας
με αδιευκρίνιστες φόρμες. Αυτό δηλαδή
που επεδίωκαν να αναπαραστήσουν οι
σουπρεματιστές καλλιτέχνες και πολλοί
άλλοι δημιουργοί του μοντερνισμού.
Μετά πήγαμε στο Φεγγάρι,
είδαμε την Γη από πάρα πολύ ψηλά,

 360 • 

13





Drones
Κεντρικό θέμα της Photovision
αεροφωτογραφήσαμε το Σινικό τείχος, φοβερούς τυφώνες και ανεμοστρόβιλους,
ωκεανούς και θάλασσες, ηφαίστεια. Και νάμαστε σήμερα με τα drones στη διάθεση κάθε
ενδιαφερόμενου για λήψεις σταθερής αλλά και κινούμενης εικόνας. Η συνέχεια είναι γνωστή.
Αυτό λοιπόν το πολύ σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα που η αξιοιποίησή του από
φωτογράφους και βιντεολήπτες αλλάζει τα δεδομένα στον κλάδο, δεν ήταν δυνατόν να
περάσει απαρατήρητο στη Photovision. Έχουν προγραμματισθεί σεμινάρια με ειδικευμένους
εισηγητές και επιδείξεις πτήσεων αν φυσικά ο καιρός το επιτρέψει. Ακόμη σε συνεργασία με
το Πανελλήνια Ένωση Χειριστών ΣμηΕΑ που απέκτησε πρόσφατα νομική προσωπικότητα, θα
πραγματοποιηθεί ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση/συζήτηση για τις πρόσφατες νομοθετικές
ρυθμίσεις στις πτήσεις των drones (έχουν προσκληθεί μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας) και πολλές άλλες συνέργειες και δράσεις.
Μείνετε συντονισμένοι!
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
ΥΓ.: Η Πανελλήνια Ένωση Χειριστών ΣμηΕΑ συμμετέχει στη Photovision με περίπτερο όπου θα
υποδέχεται τους ενδιαφερόμενους για ενημέρωση, εγγραφές νέων μελών κλπ.
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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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I AM CONCENTRATED PERFORMANCE

I AM THE NEW NIKON D500. Είμαι μία επαγγελματική φωτογραφική μηχανή
σε μικρό και εύχρηστο μέγεθος. Διαθέτω ένα εκπληκτικό σύστημα AF 153
σημείων και δυνατότητα εγγραφής video ποιότητας 4K/UHD. Παρέχω εξαιρετική
ευαισθησία ISO 51.200 και μοναδικό αισθητήρα μέτρησης ΑΕ 180.000 pixel.
To SnapBridge χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth® για τη σύνδεση της
φωτογραφικής σου μηχανής με συμβατές έξυπνες συσκευές, επιτρέποντάς σου
να ανεβάζεις αυτόματα όλες σου τις φωτογραφίες και τα video. Είμαι η υψηλή
απόδοση σε μικρό μέγεθος. Μάθε περισσότερα στο nikon.gr
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc.
και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από τη Nikon Corporation υπόκειται σε εκχώρηση άδειας.
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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
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      Photovision       !!!
Δείτε το β
βίντεο
σε

&

Περισσότερες

από 83.000
προβολές
μόνον σε 3
εβδομάδες!!!*
Από18/1-11/2,
facebook + youtube

Δείτε το β
βίντεο
σε

&

Περισσότερες
από 58.000
προβολές
μόνον σε 2
εβδομάδες!!!*
Από29/1-11/2,
facebook + youtube

Δείτε το β
βίντεο
σε

&

Περισσότερες
από 7.500
προβολές
μόνον σε
4 ημέρες !!!*
Από 7/2-11/2,
facebook + youtube
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Kυκλοφoρεί στα περίπτερα
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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.Βασίλης Μπαλασόπουλος στην προηγούμενη διοργάνωση της PhotoVision (2015)

Βασίλης Mπαλασόπουλος /Fisheye
«Η εξειδίκευση που έχει η Photovision είναι δεδομένη!»
• Πως εκτυλίχθηκε η κατάσταση στην αγορά του professional printing και photofinishing κατά
το 2016 στη χώρα μας;
Το 2016 ήταν μια δύσκολη χρονιά γιατί ουσιαστικά συσσωρεύθηκαν οι συνέπειες των capital
controls σε συνδυασμό με τις κινητοποιήσεις των αγροτών το πρώτο δίμηνο του έτους και υπήρξε
σημαντική επιβράδυνση. Αυτά ως προς τον οικονομικό τομέα.
Τεχνολογικά το phοtofinishing είναι ως δραστηριότητα πτωτικό. Η επαγγελματική εκτύπωση
παρουσιάζει μικρή μεταβολή ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αυτό κυρίως
οφείλεται στον αργό ρυθμό ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών από τους επαγγελματίες του χώρου.

έχουν καμία σχέση με τα κόστη
του παρελθόντος. Θα έλεγα ότι
όλες οι εφαρμογές που πρόκειται
να δούμε στο χώρο της εκτύπωσης
θα είναι αποκλειστικά με την
τεχνολογία inkjet. Παράλληλα
μέσω των τεχνολογιών της Epson
σήμερα δίνεται η δυνατότητα

• Ποιές δραστηριότητες και κλάδοι είναι αυτοί που κρατούν ζωντανό το printing;
Δύο είναι οι δραστηριότητες στο κλάδο που ουσιαστικά μπορούμε να λέμε ότι δημιουργούν

στο φωτογραφείο να αποκτήσει
αυτονομία και αύξηση των
παρεχομένων υπηρεσιών του - άρα
και της πελατείας.

κίνηση. Η μία είναι παροχή υπηρεσιών γύρω από τους γάμους και τις βαπτίσεις με τις
εκτυπώσεις ψηφιακών άλμπουμ και η άλλη είναι η εκτύπωση φωτογραφιών διαβατηρίου και
ταυτότητας. Η ερασιτεχνική εκτύπωση εχει μειωθεί αρκετά και ταυτόχρονα έχει απωλεσθεί
μεγάλο μερίδιο σε άλλες αγορές όπως αυτή του retail.
• Yπάρχουν καινούργιες ενδιαφέρουσες εφαρμογές και τεχνολογίες που κινητοποιούν την
συγκεκριμένη αγορά;
Οι τεχνολογίες που θα επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια είναι σίγουρα η εκτύπωση με
τεχνολογία inkjet. Αναμφίβολα η Epson σε αυτό τον τομέα έχει ηγετικό ρόλο. Υπάρχουν
ήδη διαθέσιμα μηχανήματα με εξαιρετική απόδοση χρωμάτων και ποιότητα σε τιμές που δεν
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• Από πλευράς Epson ποιά
επαγγελματικά μηχανήματα είναι
εκείνα που πηγαίνουν καλά σε
πωλήσεις;
Τα μηχανήματα που πραγματικά
πηγαίνουν καλά είναι αυτά που
ουσιαστικά σχετίζονται με τις
άμεσες και καθημερινές ανάγκες
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Στιγμιότυπο από πρόσφατη εκδήλωση της Fisheye

του φωτογράφου και ταυτόχρονα συνδυάζουν το χαμηλό κόστος. Πιο
συγκεκριμένα οι εκτυπωτές inkjet με μελάνια συνεχούς ροής με κύρια
χρήση την εκτύπωση φωτογραφιών διαβατηρίου και ταυτότητας είναι τα
μηχανήματα που θα λέγαμε πουλάνε από το ράφι χωρίς προσπάθεια.

μεγάλου. Οι λόγοι βέβαια είναι πολλοί και δεν
είναι της παρούσης για ανάλυση, όμως μια εύκολη
αντιστάθμιση είναι για παράδειγμα η υπηρεσία
φωτοτυπιών. Αυτό οικονομικά ίσως να μη ακούγεται

Αμέσως μετά είναι τα μηχανήματα που ουσιαστικά αποτελούν
αντικατάσταση των παλιών παραδοσιακών minilab που όλοι γνωρίζουμε
ότι λειτουργούν πάνω από μία δεκαετία - στο μεγαλύτερο ποσοστό τους με
κακή συντήρηση και μειωμένη απόδοση.
Τα μηχανήματα drylab της Epson καινοτομούν μιας και συνδυάζουν όλα
όσα απαιτεί η σημερινή αγορά: Δηλαδή οικονομία, κόστος λειτουργίας,
κόστος εκτύπωσης, κατανάλωση ενέργειας, θόρυβο, χώρο και
λειτουργικότητα.
Σήμερα, περισσότερο από το πρόσφατο παρελθόν, τα φωτογραφεία στη
χώρα μας έχουν συνειδητοποιήσει την επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού
του εκτυπωτικού εξοπλισμού και τη σημασία που έχει. Ειδικά αυτοί που
έχουν αποφασίσει να επιβιώσουν στις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς.

πολύ ελκυστικό. Όμως σκεφτείτε ότι αυτή και μόνο η
δραστηριότητα προκαλεί κίνηση στο κατάστημα και
θα έλεγα ότι σήμερα ακόμα και η σκόνη που φέρνει ο
πελάτης είναι χρήσιμη...
Η επέκταση των δραστηριοτήτων μας γίνεται με βάση
τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία των προϊόντων
της Epson και αφού έχουμε εδραιώσει τις υπάρχουσες
δραστηριότητές μας.

• Παρατηρούμε ότι στη γκάμα των προΪόντων Epson διακινείτε εκτός από
drylab, τους professional printer μικρών και μεγάλων διαστάσεων και
πολυμηχανήματα κλπ.

• Πιστεύετε ότι το Ιnk Tank System αφορά και
επαγγελματίες και ερασιτέχνες;
Φυσικά. Για τους μεν ερασιτέχνες για παράδειγμα το
κόστος ενός εκτυπωτή μαζί με μια σειρά μελανιών
που θα δώσει δυνατότητα εκτύπωσης πάνω από
10000 σελίδες Α4 διαμορφώνεται κάτω από 150
ευρώ (τελική τιμή). Όλοι άλλωστε δεν έχουμε ένα

Πότε επεκταθήκατε;
Μελετούμε τις ανάγκες της αγοράς και κατευθυνόμαστε σύμφωνα με
αυτή. Πρόκειται λοιπόν για μια συνεχή αναζήτηση άρα και επέκταση
δραστηριοτήτων. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε νέες εφαρμογές που
θα μπορούσε να προσφέρει ένα φωτογραφείο. Έτσι μελετώντας τη γκάμα
προϊόντων της Epson, διαπιστώσαμε ότι σήμερα με πολύ χαμηλό κόστος
μπορεί ένα φωτογραφείο να επεκτείνει τις υπηρεσίες του σε τομείς της
αγοράς που αυτή τη στιγμή βάλλεται. Για παράδειγμα ένα φωτογραφείο
σήμερα χάνει εκτυπώσεις από φωτοτυπικά κέντρα, αλυσίδες καταστημάτων
ή και βιβλιοπωλεία. Και είναι εκτυπώσεις και μικρού πλάτους αλλά και

εκτυπωτή στο σπίτι που του τελειώνουν τα μελάνια
κάθε λίγο και λιγάκι; Υπολογίστε αυτό το κόστος
και τότε θα καταλάβετε ότι απλά δεν υπάρχει τίποτε
άλλο για τον ερασιτέχνη εκτός από τους εκτυπωτές
με μελάνια συνεχούς ροής - δεδομένης και της
αξιοπιστίας του brandname Epson.
Για τους επαγγελματίες αυτό έχει ήδη καταστεί σαφές.
Δε θέλω να δώσω σαφείς αριθμούς αλλά σας λέω
ότι σύντομα σε κάθε φωτογραφείο θα υπάρχει
τουλάχιστον ένας τέτοιος εκτυπωτής.
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• Mερικοί ισχυρίζονταν ότι τα scanner θα περιθωριοποιηθούν και σχεδόν θα εξαφανιστούν. Ισχύει κάτι τέτοιο
για το Imaging;
‘Οχι ακριβώς. Οι ανάγκες για σαρωτές φιλμ θα μειωθούν
αλλά η ψηφιοποίηση εικόνων και εγγράφων δεν θα
σταματήσει. Θα τολμούσα να πω ότι ενδέχεται να ενταθεί
όταν οι εταιρείες δουν τα πλεονεκτήματα που δίνουν οι
τεχνολογίες των υπολογιστών σε συνδυασμό με τους
σαρωτές. Για παράδειγμα εμείς για την εσωτερική μας
λειτουργία ετοιμάζουμε εφαρμογές όπου πολλές από τις
πληροφορίες που αρχειοθετούμε και ταξινομούμε, θα
γίνονται αυτόματα. Πιο συγκεκριμένα ας φανταστούμε
την επικοινωνία μας με ένα πελάτη: Η αποτύπωση της
συνομιλίας, του ενδιαφέροντος και των αιτημάτων του
θα καταγράφεται μέσα σε προκαθορισμένες φόρμες που
με ένα σαρωτή θα αρχειοθετούνται αυτόματα στη βάση
δεδομένων μας και θα εξετάζονται. Φανταστείτε επίσης τις
δυνατότητες αρχειοθέτησης που δίνει ένας σαρωτής. Το
ζητούμενο είναι μόνο η ταχύτητα και σε αυτό υπάρχουν
και καλές και οικονομικές λύσεις Epson.
• Ti προγραμματίζετε για την εμφάνιση της εταιρίας σας
στη Photovision;
Αυτό επιτρέψτε μου να το κρατήσω ως έκπληξη.
• Πως αποδίδει για την εταιρία σας μια εξειδικευμένη
έκθεση όπως η Photovision;
Καλή ερώτηση. Μια έκθεση είναι ο φτηνότερος τρόπος
να έρθει μια εταιρεία σε επαφή με πολλούς πελάτες.
Το ερώτημα είναι σε ποια έκθεση πρέπει να συμμετέχει
μια εταιρεία. Η εξειδίκευση που έχει η Photovision είναι
δεδομένη. Πάντα υπάρχουν βέβαια για όλους περιθώρια
βελτίωσης και θα σας πω ότι από την παρουσίασή σας
καταλαβαίνω ότι η φετινή έκθεση θα είναι πλουσιότερη
και οργανωτικά καλύτερη.
Αυτό που περιμένω από τη Photovision είναι ο «τέλειος»
συνδυασμός και είμαι σίγουρος ότι εσείς ως διοργανωτές
εργάζεστε ακριβώς γι αυτό. Τι θέλω να πω; Για μένα
ο τέλειος συνδυασμός είναι μια διοργάνωση που θα
καλύπτει τις ανάγκες όλων των μερών στο σωστό βαθμό.
Ως εκθέτης θέλω να είναι μια διοργάνωση με όσο το
δυνατόν περισσότερους επαγγελματίες επισκέπτες
σχετικούς με το φωτογραφικό χώρο ώστε να μπορέσω
να επικοινωνήσω αυτά που έχω να προσφέρω. Για τον
επαγγελματία εκτός από την επίδειξη λύσεων, η δυνατότητα
ενημέρωσης και εκπαίδευσης είναι επίσης το ζητούμενο.
Για τον καταναλωτή μια εξειδικευμένη έκθεση έχει
περιορισμένο ενδιαφέρον και αφορά κυρίως το χόμπυ. Θα
έλεγα ότι σε μια εξειδικευμένη έκθεση το μεγαλύτερο βάρος
θα πρέπει να δίνεται στους εκθέτες και τους επαγγελματίες
του χώρου και δευτερευόντως στους καταναλωτές. Σε καμία
περίπτωση δεν θα ήθελα να συμμετέχω σε μια έκθεση που
θα ήταν αδύνατο να έρθω σε επαφή με τους δυνητικούς
μου πελάτες - είτε επειδή ο όγκος των επισκεπτών δεν θα
το επιτρέπει είτε επειδή ο χρόνος που δίνεται στους εκθέτες
να επιδείξουν τα προϊόντα τους περιορίζεται σημαντικά από
άλλες παράλληλες δραστηριότητες.

 360 • 

13





 2017

Epson Surecolor SC-P10000/20000
H νέα γενιά large format printer της Εpson αξιοποιεί στο έπακρο την ποιότητα
εκτύπωσης από την τεχνολογία κεφαλών εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP και το
δεκαμέλανο σύστημα UltraChromePro.

Epson SureLab SL-D700
O επαγγελματικός υψηλής
παραγωγικότητας
εκτυπωτής της Εpson
λύνει τα προβλήματα
του σύγχρονου
φωτογραφικού
εργαστηρίου παρέχοντας
μεγάλη ευελιξία στα
μεγέθη και τις επιφάνειες
εκτύπωση, υψηλή
ποιότητα χάρη στα
μελάνια UltraChrome
D6-S και παραγωγικότητα
ως 545 εκτυπώσεις την
ώρα.

Εpson L1455
Υψηλής
παραγωγικότητας
μοναδικό στο είδος
του πολυμηχάνημα
Α3+ με άκρως
οικονομικό κόστος
λειτουργίας λόγω
σχεδίασης Ink
Tank System δηλ.
επαναγεμιζόμενες
με μπουκαλάκια
εξωτερικές δεξαμενές
μελανιών. Εκτός
από την εκτύπωση
αναλαμβάνει
σάρωση και
αποστολή φαξ ενώ
τυπώνει και μέσω
WiFi από smart
συσκευές iOS ή
Android.
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O λόγος στους εκθέτες

EXPO

Μιλούν για την έκθεση, για τις στοχεύσεις τους, για τα νέα προϊόντα που θα παρουσιάσουν
η Σαντορίνη, η Σκιάθος, όπου
ουσιαστικά απαγορεύονται τελείως
οι πτήσεις. Αυτό το παράδειγμα είναι
ένα απ’ τα πολλά σημεία που πρέπει
να διευκρινιστούν, ενώ θα πρέπει να
γίνουν και αλλαγές.
ΑΑ: Θα ήθελα να προσθέσω ότι η
ύπαρξη κανονισμών είναι χρήσιμη,
αρκεί η στιγμή εφαρμογής των
κανονισμών να είναι η σωστή. Ο
εν λόγω κανονισμός ήρθε χωρίς
την απαραίτητη προεργασία και
χωρίς να είναι έτοιμος να μπει σε
πρακτική εφαρμογή. Εννοείται
ότι χρειαζόταν ένα ρυθμιστικό
πλαίσιο γιατί ό,τι πετάει μπορεί να
πέσει, αλλά θα έπρεπε να γίνει πιο
συγκροτημένα και να μην έχει κενά
ή ανεφάρμοστες διατάξεις. Έχω την
αίσθηση ότι ο κανονισμός απλά ήλθε
προχειροφτιαγμένος, από ανθρώπους
που -αν και είναι απολύτως ειδικοί
στα πολιτικά αεροπλάνα- δεν είχαν
επαρκή γνώση στο συγκεκριμένο
αντικείμενο. Έτσι δημιουργήθηκαν
άπειρα προβλήματα για την ΥΠΑ, για
τον κόσμο αλλά και την αγορά των
drones.

Σίμος Κόκκινος & Αντώνης Αντζουλάτος
Tα drones στη φωτογραφική πραγματικότητα
Συναντηθήκαμε με τον κ. Σίμο Κόκκινο, ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης
Χειριστών ΣΜηΕΑ και ερασιτέχνη χειριστή drones και τον κ. Αντώνη Αντζουλάτο,
σχεδιαστή και κατασκευαστή drones με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία για να
συζητήσουμε τις συνέπειες της εφαρμογής του πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΦΕΚ 4527/30-12-2016 τ.Β) που αναφέρει τους
όρους με τους οποίους μπορεί κάποιος να αποκτήσει άδεια χειριστή drones.
ΠΚ: Κατά πόσο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι διατάξεις του Κανονισμού είναι
εφαρμόσιμες, αλλά και κατά πόσο προσκρούουν σε πρακτικά εμπόδια;
ΣΚ: Ο κανονισμός που πρόσφατα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έχει
αρκετά προβλήματα και σημεία που χρειάζονται αποσαφήνιση, ειδικά όταν αφορούν
τους επαγγελματίες. Επιπλέον, ο γεωγραφικός περιορισμός των 8 χιλιομέτρων απ’ τα
αεροδρόμια δημιουργεί προβλήματα ιδιαίτερα σε τουριστικά νησιά, όπως η Μύκονος,
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ΠΚ: Η Πανελλήνια .Ένωση Χειριστών
ΣΜηΕΑ έχει κάνει προτάσεις προς
την ΥΠΑ; Υπάρχει συνεργασία;
ΣΚ: Οφείλω να ομολογήσω ότι η
συνεργασία μας με την ΥΠΑ ήταν
άψογη ως τώρα. Ως σύλλογος
καταθέσαμε τις προτάσεις μας επί
του κανονισμού, για αλλαγές και
τροποποιήσεις. Δεν έχουν εγκριθεί
οι προτάσεις μας. Παρά ταύτα,
βρισκόμαστε σε μόνιμη επαφή με
την ΥΠΑ έχοντας επανειλημμένα
υποβάλει ερωτήσεις και διευκρινήσεις
επί του κανονισμού, αλλά πρέπει να
κατανοήσουμε ότι αν δεν εφαρμοστεί
στην πράξη το συγκεκριμένο
κανονιστικό πλαίσιο, πιθανότατα να
μην μπορέσει η ΥΠΑ να επιφέρει τις
επιθυμητές βελτιώσεις.
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ΠΚ: Μαθαίνουμε ότι είναι αδύνατον
για κάποιον που ενδιαφέρεται να
πιστοποιηθεί αυτή την στιγμή ως
χειριστής drone! Πώς κρίνετε αυτή την
“παράδοξη” κατάσταση και πώς μπορεί
να αντιμετωπιστεί;
ΑΑ: Παρενθετικά πρέπει να ειπωθεί ότι
αυτή τη στιγμή ούτε ένας επαγγελματίας,
που κατασκευάζει τέτοια μηχανήματα,
που γνωρίζει πώς μπορεί να τα
πετάξει και να τα ελέγξει δεν μπορεί
να πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτής για
να εκπαιδεύσει τον φωτογράφο.
Οπότε δεν είναι μόνο ο φωτογράφος
που δεν μπορεί να πιστοποιηθεί,
αλλά και ο επαγγελματίας, δηλαδή
αυτός που θα έπρεπε να εκπαιδεύσει
τον φωτογράφο! Άρα το πρόβλημα
είναι βαθύτερο και αποδεικνύει ότι
ο κανονισμός είναι ένα “κολάζ” από
ήδη υπάρχοντες κανονισμούς άλλων
χωρών, με συρραφή των πιο αυστηρών
όρων, χωρίς να περάσουν από κριτική
διαδικασία, χωρίς να ληφθεί υπόψη
η ελληνική πραγματικότητα, αλλά
και χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη
υποδομή. Αν είχαν ήδη πιστοποιηθεί
οι εκπαιδευτές θα ήταν εύκολο μετά
τις 1/1/2017 με την έναρξη εφαρμογής
να εκπαιδευτούν και οι υποψήφιοι
χειριστές-φωτογράφοι.
ΣΚ: Δεν έχει δοθεί η αναγκαία περίοδος
προσαρμογής του κανονισμού. Κατά το
χρονικό διάστημα αυτό θα μπορούσαν
να στηθούν οι σχολές, να προκύψει το
εκπαιδευτικό υλικό, να δοθεί χρονικό
περιθώριο στους ενδιαφερόμενους να
εκπαιδευτούν και φυσικά να λάβουν την
πιστοποίηση που απαιτείται. Η αλήθεια
είναι ότι όσα σχέδια πτήσης έχουν
κατατεθεί μέχρι τώρα και συμφωνούν
με τις διατάξεις του κανονισμού, έχουν
εγκριθεί στο σύνολό τους από την
ΥΠΑ. Αν και στην αρχή υπήρχε μεγάλη
καθυστέρηση στις εγκρίσεις, τώρα πλέον
μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο απαντούν
στα αιτήματα.
ΠΚ: Στην Κύπρο ποιες διαφορές έχει ο
αντίστοιχος κανονισμός;
ΑΑ: Ο κανονισμός στην Κύπρο είναι
εκτενέστερος απ’ τον δικό μας και
διαφορετικός σε πολλά σημεία. Εκεί,
όμως, αν και απαιτείται εκπαίδευση,
υπάρχει το απαραίτητο υπόβαθρο και
έχουν ήδη εκπαιδευτές. Η πλειονότητα,
άλλωστε του κόσμου που αγόραζε
τέτοια μηχανήματα ήταν στον χώρο του
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Το forum της Πανελλήνιας Ένωσης Χειριστών ΣΜηΕA hellasdrone.gr είναι ο οnline τρόπος
επικοινωνίας και ενημέρωσης για τα μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους. H Ένωση θα συμμετέχει
στη Photovision με δικό της περίπτερο.

αερομοντελισμού. Αν και τώρα θέλουν εδώ να τα χαρακτηρίσουν ως UAV (Unmanned
Aerial Vehicles), δηλαδή drones σαν αυτά που πετάει ο αμερικάνικος στρατός σε
αναγνωριστικές πτήσεις ή βομβαρδισμούς στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Τα δικά μας
drones κατασκευαστικά δεν προορίζονται για στρατιωτικές εφαρμογές, ανήκουν στην
κατηγορία UAS (Unmanned Aerial Systems).
Στην πράξη για τα UAS η κατασκευή τους και η οριοθετημένη χρήση τους είναι για να
το πάρει κάποιος, πρωτίστως για το χόμπι του και δευτερευόντως να τραβήξει πολύ
ωραία επαγγελματικά πλάνα. Και σε αυτό το χώρο έχουν εισέλθει οι φωτογράφοι και οι
κινηματογραφιστές, οι οποίοι άρχισαν να τα χρησιμοποιούν για λήψεις από τον αέρα, γιατί
η εναλλακτική λύση (δηλ. τα ελικόπτερα) κοστίζουν πολύ παραπάνω.
ΠΚ: Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν τα drones κατά κύριο λόγο ως
ιπτάμενες photo/video μηχανές, και δευτερευόντως για αερομοντελισμό.
ΣΚ: Τα drones έχουν ρίξει το κόστος των κινηματογραφικών παραγωγών σε χαμηλό
επίπεδο, λόγω της ευελιξίας τους αλλά η αρχική αποστολή τους δεν ήταν η ιπτάμενη
φωτογραφική μηχανή.
ΑΑ: Παρ’ όλα αυτά δεν έχει καταλήξει να είναι μη επανδρωμένο αεροσκάφος, όπως
θέλουν να το χαρακτηρίσουν, αλλά είναι ένα ιπτάμενο αερομοντέλο με δυνατότητα
φωτογράφησης. Γι αυτό και τόσοι κλάδοι που έχουν ανάγκη την αεροφωτογραφία,
ξεκινούν να βάλουν τα drones να εργαστούν γι αυτούς.
ΣΚ: Απλώς, για όσους θεωρούν τα drones ως ιπτάμενες μηχανές φωτογράφησης, δεν είναι
μόνο αυτό. Είναι εργαλεία τα οποία στα επόμενα χρόνια αναλαμβάνουν παραδώσουν την
πίτσα, να είναι φρουροί στα σπίτια μας, μέχρι να ψεκάζουν τα χωράφια μας. Επομένως
κακώς τα βλέπουμε ότι έχουν μόνον μια εφαρμογή.
ΑΑ: Και στην αγροτική καλλιέργεια έχουν πάρα πολλές εφαρμογές και στην ασφάλεια.
Υπάρχει εταιρεία Security στην Ελλάδα σήμερα που χρησιμοποιεί drones για πολύ μεγάλες
εκτάσεις, ώστε να μην χρειάζεται οι φύλακες να κάνουν βόλτες με αυτοκίνητα που είναι πιο
δαπανηρό.
ΣΚ: Να αναφέρω ένα παράδειγμα από την αγροτική παραγωγή: Υπάρχουν στην Κόρινθο
καλλιεργητές σταφίδας που αναγνωρίζουν πιθανά προβλήματα στα αμπέλια με την χρήση
εξειδικευμένων drones.
ΠΚ: Αναρωτιούνται πολλοί απ’ τους αναγνώστες μας γιατί πρέπει να πάρουν
επαγγελματική άδεια όταν καλύπτουν ένα event σε ιδιωτικό χώρο και μάλιστα για
χαμηλές πτήσεις ((από ύψος π.χ. 10 μέτρα) -ενώ σε ένα ιδιωτικό χώρο δεν χρειάζεται
δίπλωμα οδήγησης για τα αυτοκίνητα;
ΑΑ: Η ερώτηση είναι να απαντηθεί κυρίως από τη ΠΕΧΣμηΕΑ αλλά να πω μια πρσωπική
γνώμη: Ως αερομοντελιστής και μάλιστα με εικοσιπέντε χρόνια εμπειρία, μπορώ να σας πω
ότι δεν πετάω πάνω από κόσμο γιατί, όπως σας είπα, ότι πετάει πέφτει...
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ΣΚ: Εμείς από την πλευρά μας
παροτρύνουμε τα μέλη μας,
επαγγελματίες και ερασιτέχνες, να
καταθέτουν σχέδια πτήσης και να
παίρνουν άδεια απ’ την ΥΠΑ για τους εξής
λόγους: Πρώτα απ’ όλα όταν πετάς πάνω
από κόσμο πρέπει να είσαι ασφαλισμένος.
Ένα ατύχημα μπορεί να έχει σοβαρές
επιπτώσεις και η ευθύνη είναι πολύ
μεγάλη. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι η
διαδικασία είναι απλή αυτή τη στιγμή, με
την κατάθεση σχεδίου πτήσης. Οπότε δεν
υπάρχει και λόγος να μην γίνει. Εφόσον
θα χρειαστεί εκπαίδευση και πιστοποίηση
που θα επιτρέψει στον καθένα να γίνει
καλύτερος επαγγελματίας δεν βλέπω το
λόγο γιατί να μην μπει στην διαδικασία.
Να διευκρινιστεί ότι η άδεια που παίρνει
κανείς από την ΥΠΑ δεν είναι μόνον για
συγκεκριμένες αποστολές του drone
όπως τις φωτογραφικές αλλά είναι άδεια
επαγγελματία χειριστή. Άρα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη
εφαρμογή drones.
ΠΚ: Όσον αφορά τις κυρώσεις, που
είναι ίδιες με αυτές στον κώδικα της
πολιτικής αεροπορίας, πιστεύετε ότι είναι
ρεαλιστικές;
ΣΚ: Όχι μόνο δεν είναι ρεαλιστικές,
αλλά και δεν γνωρίζουμε τον τρόπο
βεβαιώσεων των παραβάσεων ακόμα.
ΑΑ: Συμφωνώ και να προσθέσω στο
συγκεκριμένο -μιας και είμαι ένας απ’
τους ανθρώπους που διατύπωσαν τα
ερωτήματα σχετικά με τις παραβάσεις
και με ενδιαφέρει να ενημερώνω τον
κόσμο ΄που πετάει - πως είχα μια σειρά
από απορίες και υπέβαλα συγκεκριμένο
ερώτημα: “Έστω ότι πετάω στον “θόλο”
των 50m από το σημείο χειρισμού και
έρχεται αστυνομικός και λέει ότι έκανα
παράβαση. Ποιός θα πιστοποιήσει
υπεύθυνα την απόσταση;” Πρακτική
απάντηση δεν πήρα ποτέ.
Νομίζω λοιπόν ότι κλήθηκαν άτομα
με ομολογουμένως άριστη γνώση του
ελληνικού εναέριου χώρου και της
διαχείρισής του, να ασχοληθούν με κάτι
που δεν γνωρίζουν καν πως πετάει και
να νομοθετήσουν σχετικά, με μόνη πηγή
κάποιες πληροφορίες από νομικά και μη
κείμενα του εξωτερικού.
ΠΚ: Γενικά ποια είναι η Ευρωπαϊκή
πραγματικότητα; Έχετε υπόψη κάποιες
σχετικές νομοθεσίες στην Ευρώπη που
είναι εξίσου αυστηρές;
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Στη Γαλλία οι ενώσεις
των χρηστών έχουν
προχωρήσει στην
πρωτοβουλία να
εκδώσουν ενημερωτικό
φυλλάδιο για τους
ταξιδιώτες ώστε να
γνωρίζουν τους κανόνες
πτήσης drones.

ΣΚ: Στην Σουηδία για παράδειγμα, υπάρχει πλήρης απαγόρευση χρήσης κάμερας
σε drone. Επιτρέπονται τα drones να πετάνε, αλλά απαγορεύεται να έχουν κάμερα.
Υπάρχουν και θέματα ιδιωτικότητας: ενώ θεωρούμε ότι ο χώρος πάνω απ’ την ιδιοκτησία
μας μας ανήκει, νομικά δεν ισχύει αυτό. Φτάσαμε σε σημείο να περνάει απλώς ένα drone
πάνω από ένα σπίτι και να φωνάζει ο ιδιοκτήτης “γιατί με βιντεοσκοπείς;”. Εκτός από την
άγνοια του κόσμου, υπάρχουν και αυστηρότεροι κανονισμοί απ’ τον δικό μας.
Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να προσθέσουμε ότι αναμένουμε αναγκαστική αλλαγή
όταν υπάρξει η υποχρεωτική εναρμόνιση της δικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή
πραγματικότητα μέσω του νέου κανονισμού -υπό διαβούλευση αυτή τη στιγμή – που
θα προέλθει απ’ την ΕΑSΑ (Εuropean Aviation Safety Agency), δηλ την Ευρωπαϊκή
Eπιτροπή Aσφαλείας Πτήσεων. Πιστεύουμε ότι θα έρθει Οκτώβριο, Νοέμβριο, επομένως
η Ελλάδα θα αναγκαστεί να συμμορφωθεί με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
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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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Λίγα λόγια
για τον Ομιλητή
Ο βραβευμένος με Pulitzer, Γιάννης
Μπεχράκης γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1960 όπου σπούδασε φωτογραφία
στον ΑΚΤΟ και το 2002 πήρε δίπλωμα
ΒΑ (Ηοnors) στο Middlesex University.
Εργάστηκε ως Chief Photographer στο
πρακτορείο Reuters για περισσότερα
από 25 χρόνια και έχει καλύψει μερικά
από τα πλέον σημαντικά γεγονότα,
διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις
και ειδήσεις παγκοσμίως. Από
το 2017 έχει θέση Senior Editor,
Special Projects που είναι ένας
από τους ηγετικούς ρόλους στο
πρακτορείο. Είναι επίσης “Πρέσβης”

Ο Γιάννης Μπεχράκης στη PHOTOVISION

του φωτογραφικού τμήματος του

Διάλεξη από τον διεθνούς φήμης πολυβραβευμένο φωτορεπόρτερ

διαλέξεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια
της PHOTOVISION 2017 έχουμε την χαρά να ανακοινώσουμε τη διάλεξη του Γιάννη
Μπεχράκη, του βραβευμένου με Pulitzer φωτορεπόρτερ.

Η

εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα των τακτικών συναντήσεων του περιοδικού
ΦΩΤΟγράφος με τους Αναγνώστες του. «Αυτόπτης μάρτυρας» θα είναι το θέμα της
διάλεξης του Γιάννη Μπεχράκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Μαρτίου
2017 στις 18:00 το απόγευμα, στη Μεγάλη Αίθουσα Εκδηλώσεων της Photovision 2017
(εκθεσιακός χώρος Tae Kwon Do στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Π. Φαλήρου). Στην
διάλεξη, o βραβευμένος Έλληνας φωτορεπόρτερ του Πρακτορείου Reuters, θα αναλύσει τις
εμπειρίες του από την 30ετή θητεία του στο φωτορεπορτάζ. Ο Γιάννης Μπεχράκης θα θίξει
ζητήματα πρακτικής, δεοντολογίας και ηθικής του ρεπορτάζ σε μια αποκαλυπτική εκ των έσω
ματιά στον συναρπαστικό, όσο και σκληρό, κόσμο του φωτορεπορτάζ που τεκμηριώνεται
από σπουδαίο φωτογραφικό υλικό. Θα ακολουθήσει ανοικτός διάλογος με το κοινό.
Θέμα διάλεξης: “Αυτόπτης Μάρτυρας”
Ομιλητής: Γιάννης Μπεχράκης
Ημερομηνία: Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, ώρα 18:00
Χώρος: Μεγάλη Αίθουσα εκδηλώσεων Photovision 2017, Tae Kwon Do Π. Φάληρο
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REUTERS παγκοσμίως. Κάνει συχνά
στις ΗΠΑ και Ευρώπη όπως επίσης
και workshops. Ανάμεσα στις πολλές
διακρίσεις του, συγκαταλέγονται ο
τίτλος του Ευρωπαίου Φωτορεπόρτερ
της Χρονιάς από τη Fujifilm (τρεις
φορές), από το World Press Photo,
POY του Missouri University (δυο
φορές) China International Photo
Awards (πέντε φορές), Overseas Press
Club of America, Normandy Bayeux
Awards για πολεμικούς ανταποκριτές
(τρεις φορές) και ήταν ο πρώτος
νικητής του Days in Japan to 2015-16.
Ανακηρύχτηκε φωτορεπόρτερ της
χρονιάς (2015) από τον Guardian και
το REUTERS. Το 2015 ήταν επικεφαλής
της ομάδας των φωτορεπόρτερ
του Reuters που διακρίθηκαν με
βραβείο Pulitzer.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PWS
Fenix Hotel
Παρασκευή 10-3-2017
16:00 Γιώργος Ζορμπάς
Photovision
Σάββατο 11-3-2017
10:00 Susana Barbera
15:00 Salvatore Dimino
19:30 Απονομή βραβείων
διαγωνισμού

Σεμινάριο του Νίκου Πεκρίδη στη Photovision
Από το PhotoWeddingStories, την Κυριακή 12/3/2017

Ο

Νίκος Πεκρίδης, που δεν χρειάζεται συστάσεις στο ελληνικό κοινό, έχει φωτογραφική εμπειρία
τριάντα ετών, είναι ιδρυτικό μέλος του PWS και Nikon Ambassador, ένας από τους λίγους

Photovision
Κυριακή 12-3-2017
10:00 Roberto Panciatici
15:00 Nik Pekridis

παγκοσμίως που επιλέχθηκαν ποτέ από τον χώρο της φωτογραφίας γάμου. Πλέον μοιράζει τον
χρόνο ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Νέα Υόρκη αλλά και ολόκληρο τον κόσμο αφού αναλαμβάνει
φωτογραφήσεις και σεμινάρια διεθνώς. Έχει διατελέσει και συνεχίζει να είναι μέλος της κριτικής
επιτροπής των διαγωνισμών του WPPI στο Λας Βέγκας, του WPPA στη Μαλαισία, Εσθονία και
Πορτογαλία και του PWS στην Ελλάδα.
Εγγραφές: http://photoweddingstories.com/convention-2017

Fenix Hotel
Δευτέρα 13-3-2017
10:00 Susana Barbera
ολοήμερο workshop
10:00 Salvatore Dimino,
ολοήμερο workshop
10:00 Roberto Panciatici

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 με εισηγητή τον
Γιώργο Ζορμπά. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν τέσσερα σεμινάρια ενταγμένα στο πρόγραμμα
της Photovision, δύο την ημέρα για το Σάββατο 11 Μαρτίου και Κυριακή 12 Μαρτίου. Για τη Δευτέρα,
έχουν προγραμματιστεί δύο ολοήμερα σεμινάρια με πιο αναλυτική παρουσίαση του τρόπου δουλειάς
των ομιλητών, live φωτογράφηση κτλ στο ξενοδοχείο BEST WESTERN FENIX της Γλυφάδας.

ολοήμερο workshop
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The Wedding Film Festival στη Photovision
Από την Ένωση Επαγγελματιών Φωτογράφων και Βιντεογράφων Γάμου / ΠΑΠΙΓΙΟΝ

Σ

τις 12 Φεβρουαρίου 2017, στις
00:00, εκπνέει η προθεσμία για την
υποβολή συμμετοχών για το πρώτο
φεστιβάλ ταινιών γάμου που διοργανώνει
η Ένωση Επαγγελματιών Φωτογράφων

Μασκλαβάνου. Ο Ηλίας Γιαννακάκης είναι σκηνοθέτης, σεναριογράφος και
παραγωγός στον κινηματογράφο μυθοπλασίας και στο ντοκιμαντέρ με περισσότερα
από εκατό ντοκιμαντέρ με ποικίλη θεματολογία στο ενεργητικό του. H Αποστολία
Παπαϊωάννου έχει σπουδάσει Σκηνοθεσία και Σενάριο στη Σχολή Κινηματογράφου
και Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου (1991) ενώ έχει παρακολουθήσει σεμινάρια

και Βιντεογράφων Γάμου ΠΑΠΙΓΙΟΝ. Οι
ενδιαφερόμενοι ανέβασαν τις συμμετοχές
τους στο Vimeo και η κριτική επιτροπή
που αποτελείται από επαγγελματίες από το
χώρο του κινηματογράφου θα επιλέξει τις
επτά καλύτερες ταινίες. Η κριτική επιτροπή
αποτελείται από τους Ηλία Γιαννακάκη,
Αποστολία Παπαϊωάννου και Δώρα

Φιλοσοφίας, Ιστορίας της Τέχνης και Ψυχολογίας. Η Δώρα Μασκλαβάνου σπούδασε
υποκριτική στη σχολή του Πέλου Κατσέλη και ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και εργάστηκε σαν ηθοποιός, σεναριογράφος, μοντέζ και
σκηνοθέτις στον κινηματογράφο, ως παρουσιάστρια – παραγωγός στο κρατικό
ραδιόφωνο και ως σκηνοθέτις ντοκιμαντέρ για την ΕΡΤ. Οι νικήτριες ταινίες θα
προβληθούν στα πλαίσια της έκθεσης PHOTOVISION 2017, το Σάββατο 11 Μαρτίου
2017, όπου θα πραγματοποιηθεί και η τελετή απονομής των βραβείων.
http://thepapillon.gr/wff17/
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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.

Όλ οι τι
Όλες
τιμές
μές
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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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 και τον
βασικό εξοπλισμό
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
Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου | Κόστος: 30 ευρώ

Εγγραφή εδώ!

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 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.

 360 • 

13





 2017

 

28

ON LINE   

 360 • 

O IMAGING - E 

13





 2017

 

 

29

HITECH
&

®

ON LINE   

O IMAGING - E 

,3,-.",!4530

 

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 και 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
ερασιτέχνες φωτογράφους και επαγγελματίες που θέλουν να
μάθουν να χρησιμοποιούν το Adobe Lightroom στο σύνολό του,

Εγγραφή εδώ!

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.

Το πάρτυ του ΦΩΤΟγράφου
Σάββατο 10 Μαρτίου,
ώρα 21:00
Στην κεντρική είσοδο της
έκθεσης, κοντά στο περίπτερο
του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ και σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα
πραγματοποιηθεί η απονομή των
βραβείων του φεστιβάλ ταινιών
γάμου του ΠΑΠΙΓΙΟΝ ενώ θα
απονεμηθούν και τα ειδικά βραβεία
του διαγωνισμού PWS.
Θα ακολουθήσει γιορτή με
δροσερή μπύρα HEINEKEN, κρασί
και τσίπουρο ΤΣΙΛΙΛΗ και φυσικά
ζωντανή μουσική!
Σας περιμένουμε!
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Zωγραφικά ταλέντα
Street art που προκαλεί τον θαυμασμό!

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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Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθηνών
Σε λίγες μέρες ο Ετήσιος Χορός

Ο

καθιερωμένος Ετήσιος Χορός της Ένωσης Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθηνών πραγματοποιείται για ακόμη μια
φορά. Φέτος φιλοξενείται στο μουσικό μεζεδοπωλείο «Άμμος». Εκτός από την εορταστική ατμόσφαιρα με τη

ζωντανή μουσική, θα υπάρχει επιπλέον και λαχειοφόρος αγορά, με αξιόλογα δώρα. Όσοι θα ήθελαν να βρεθούν στην
εκδήλωση καλούνται να επικοινωνήσουν με τους παρακάτω φωτογράφους της Ε.Κ.Φ.Α., ώστε να λάβουν προσκλήσεις.
Εκδήλωση: Κυριακή 19 Φεβρουαρίου και ώρα 14.00
Διεύθυνση: Μουσικό Μεζεδοπωλείο ΑΜΜΟΣ, Ποσειδώνος 64, Άλιμος, Αθήνα
Για προσκλήσεις:
• ΣΠΥΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. 2106134432, Κιν. 6977334161 • ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. 2109511646,
Κιν. 6944670809 • ΖΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Τηλ. 2109920120, Κιν. 6979798663 • ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Τηλ. 2109330020,
Κιν. 6976625649• ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΡΕΛΑ Κιν. 6939779898 • ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟΥΒΑΛΗ Τηλ. 2102388148, Κιν. 6936999106 •
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΟΣ Τηλ. 2108670685, Κιν. 6944303464 • ΣΤΑΘΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Τηλ. 2108842679, 2108251460 • ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Τηλ. 2109942335, Κιν. 6976061210
Πληροφορίες: Ε.Κ.Φ.Α., Τηλ. 2103610345,
info@ekfa1916.gr, ekfa-pof@otenet.gr, http://ekfagr.blogspot.gr, http://www.ekfa1916.gr
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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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Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Σεμινάριο Ιστορίας και Θεωρίας της Φωτογραφίας

Μ

ε εισηγητή τον φωτογράφο Πάρι Πετρίδη, το Μουσείο
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης διοργανώνει ένα σεμινάριο
αφιερωμένο στην ιστορία και τη θεωρία της τέχνης της φωτογραφίας.
Ξεκινώντας από μια σέλφι από τις απαρχές του μέσου, το 1840, το
σεμινάριο περνά από τέσσερις ενδιάμεσους σταθμούς για να κλείσει
με τον αποχαιρετισμό του φιλμ, στις αρχές του 21ου αιώνα. Κεντρική
έννοια του σεμιναρίου, γύρω από την οποία θα αναπτυχθούν οι
αισθητικές τάσεις, οι πρακτικές και οι ερμηνευτικές θεωρίες, είναι η
«τύχη». Με συνολική διάρκεια 18 ώρες, το σεμινάριο στοχεύει στην
κατανόηση του συντακτικού και της πολυσημίας της φωτογραφικής
εικόνας. Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετοχών θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
Δηλώσεις συμμετοχής:
έως 28 Φεβρουαρίου
Διάρκεια σεμιναρίου:
3 Μαρτίου – 7 Απριλίου
Μέρες και ώρες:
κάθε Παρασκευή, 18.00 – 21.00
Κόστος:
80 ευρώ/άτομο για όλα τα μαθήματα
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: Έλλη Τσίνογλου, Τηλ.
2310566716,
info.thmp@culture.gr

Bergger Pancro400
Ασπρόμαυρο φιλμ για όλα τα φορμά

Π

ρώτα η Kodak με το ιστορικό Ektachrome, μετά η
Ferrania με το ασπρόμαυρο F30 και τώρα έρχεται

η Bergger να τριτώσει για τους φίλους του αναλογικού
μέσου με έναν νέο ασπρόμαυρο φιλμ ευαισθησίας ISO
400.
Το Pancro400 χρησιμοποιεί δύο emulsion (βρωμιούχο
και ιωδιούχο άργυρο) με διαφορετικά μεγέθη κόκκου και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο εύρος φωτιστικών
συνθηκών. Η σχεδίαση και ανάπτυξη του κράτησε
περισσότερο από 15 χρόνια.
Η γαλλική Bergger διαθέτει έναν αιώνα ιστορίας στο
χώρο κατασκευάζοντας φωτογραφικά χαρτιά, χημικά και
φιλμ.
To Pancro400 είναι διαθέσιμο σε φορμά 135 (το γνωστό
35mm), σε 120 και σε 4x5, μέσω του site της εταιρίας:
http://bergger.com/nos-produits/films.html
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Pelican Cases
Εικόνες από το εργοστάσιο
παραγωγής

Ο

ι ανθεκτικές θήκες μεταφοράς
(hard case) της Pelican αποτελούν
δημοφιλή λύση για ασφαλή μεταφορά
του φωτογραφικού εξοπλισμού. Η
εταιρία που συμπληρώνει το 41ο
έτος λειτουργίας της, συνεργάστηκε
με την BrandnameTV δίνοντας στη
δημοσιότητα video με πλάνα που
δείχνουν τον τρόπο κατασκευής και την
ειδική τεχνοτροπία που κάνει τις θήκες
ανθεκτικές στη σκληρή χρήση. Οι θήκες
της Pelican διακρίνονται για την αντοχή
τους μετά από πτώσεις από ύψος
πολλών μέτρων, έκθεση σε ακραίες
θερμοκρασίες, νερό και σκόνη. Επίσης,
το κατάστημα φωτογραφικών ειδών
B&HPhotoVideo δοκίμασε τα όρια
των προϊόντων, βιντεοσκοπώντας τη
διαδικασία και τα αποτελέσματα. Δείτε
τα video εδώ

Sigma 85mm f/1.4 Art
Ο καλύτερος 85αρης με βάση μετρήσεις DxOMark

Η

ραγδαία επέκταση της Sigma στα hi end οπτικά με τη σειρά Art έχει εδραιώσει
το κύρος της ιαπωνικής εταιρίες την τελευταία διετία. Αυτό επιβεβαιώνεται για
ακόμη μία φορά, αφού ο νεοεμφανιζόμενος φακός πορτραίτου Sigma 85mm έλαβε την
υψηλότερη βαθμολογία (50) που έχει δοθεί ποτέ από το εργαστήριο του DxOMark.
Πίσω του έμειναν μερικοί από τους high end φακούς της Carl Zeiss όπως ο Milvus
85mm f/1.4 και ο αντίστοιχος Zeiss Otus, ο οποίος μάλιστα διαμορφώνει σχεδόν
τριπλάσια τιμή. Στο σχετικό σημείωμα οι υπεύθυνοι της δοκιμής σημειώνουν πως ακόμα
και με τελείως ανοιχτό το διάφραγμα (f/1.4) ο φακός της ιαπωνικής εταιρίας αποδίδει
άψογα σε όλη την επιφάνεια του καρέ. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα
του test εδώ: https://www.dxomark.com

GoPro: Ζημιά 373 εκατ. δολλαρίων το 2016
Nέο μοντέλο Hero 6 μέσα στο 2017

Η

μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρία actioncam αντιμετωπίζει οικονομικά
προβλήματα. Περίεργο κι όμως αληθινό! H GoPro δημοσίευσε τον απολογισμό
του τελευταίου τριμήνου του 2016, που περιλαμβάνει συνολική απώλεια 373 εκατ.
δολλαρίων (!) για το περασμένο έτος. Παρά τις ικανοποιητικές πωλήσεις των Hero 5
και Hero 5 Session, το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, οι προβλέψεις της
εταιρίας έπεσαν έξω περίπου 30 εκατ δολλάρια. Τα αρνητικά στοιχεία οφείλονται
σε μεγάλο βαθμό στο νεοεμφανιζόμενο drone GoPro Karma, το οποίο αποσύρθηκε
μερικούς μήνες μετά την κυκλοφορία του λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος
(πλέον είναι ξανά διαθέσιμο). Με τη μετοχή της εταιρίας να σημειώνει πτώση της τάξης
του 15% (μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων) οι ελπίδες για επιστροφή στη
κερδοφορία στηρίζονται στην αναμενόμενη Hero 6, η επικείμενη κυκλοφορία της
οποίας επιβεβαιώθηκε από CEO Nick Woodman.
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GoPro
Επιστροφή του Karma

T

o πρόβλημα ξαφνικής διακοπής
λειτουργίας του drone Karma
οδήγησε στην προσωρινή απόσυρση
του και αποτέλεσε ισχυρό πλήγμα
για την αξιοπιστία και τα οικονομικά
της GoPro. Ύστερα από τρεις
μήνες, η GoPro αναφέρει πως το
ελάττωμα εντοπιστηκε και το Karma
επιστρέφει στην παραγωγή. Οι
συντριβές των Karma σε ανύποπτο
χρόνο οφείλονταν σε ελαττωματικό
κούμπωμα της μπαταρίας, το οποίο
οδηγούσε στην αποσύνδεση της από
το drone, διακοπή τροφοδοσίας προς
τους έλικες και συνακόλουθα σε
πτώση. Προς το παρόν οι παραγγελίες
για τα διορθωμένα πλέον Karμα δεν
είναι πολλές αφού οι καταναλωτές
παραμένουν επιφυλακτικοί.
Παράλληλα, πολλοί στράφηκαν στο
αντίστοιχο πτυσσόμενο drone της
κυρίαρχης στον τομέα αυτό DJI, Mavic
Pro, μοντέλο του οποίου οι πωλήσεις
διαρκώς αυξάνονται.

FILM Ferrania
Ένα νέο ασπρόμαυρο φιλμ μέσα στο 2017

Τ

η χρονιά που πέρασε, η ιταλική εταιρία είχε γνωστοποιήσει τις προθέσεις της για
την επαναφορά ενός ασπρόμαυρου φιλμ στη παραγωγή, κάτι που τώρα γίνεται
πραγματικότητα. Πρόκειται για το Ferrania F30 με ευαισθησία ISO 80 και φορμά
135-36. Αποτελεί διάδοχο του Pancro P30, το οποίο εγκαινιάστηκε πριν περίπου
μισό αιώνα και αποτέλεσε επιλογή πολλών σημαντικών Ιταλών σκηνοθετών. Όσο
αφορά τη σύσταση του, έχει υψηλή πυκνότητα αργύρου, 5 γρ. ανά τ.μ. Τα δείγματα
φωτογραφιών που δόθηκαν στη δημοσιότητα, δεν προέρχονται από το τελικό stock
και για αυτό φέρουν κάποια ελαττώματα (οριζόντιες γραμμές).
Η Ferrania ιδρύθηκε το 1917 και αφοσιώθηκε στη παραγωγή κινηματογραφικού φιλμ.
Από τα πρώτα κιόλας χρόνια λειτουργίας της απέκτησε το ψευδώνυμο “Kodak της
Ιταλίας”, χάρη στα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Το 1964 εξαγοράστηκε από την 3M
και έγινε η 4η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής φιλμ. Με την κυριαρχία της ψηφιακής
τεχνολογίας, σταμάτησε κάθε είδους δραστηριότητα το 2009. Πλέον κάνει ένα νέο
ξεκίνημα, με τις προπαραγγελίες του Ferrania F30 να ξεκινούν από τα μέσα του
Φεβρουαρίου, μέσω του ιστότοπου της εταιρίας: http://www.filmferrania.it/p30
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Instagram
Μαζικά upload φωτογραφιών σε
ένα post;

Τ

ο δημοφιλές δίκτυο διαμοιρασμού
φωτογραφιών συνεχώς εξελίσσεται,
αποκτά νέες δυνατότητες και κερδίζει την
εμπιστοσύνη περισσότερων φωτογράφων
για τη προβολή της δουλειάς τους. Το
τελευταίο χαρακτηριστικό που εξετάζει
σύμφωνα με έγκυρες πηγές το Instagram,
είναι τα post που θα αποτελούν μια
gallery από πολλές εικόνες. Δηλαδή, εκεί
που ο χρήστης καλείται σήμερα για πέντε
διαφορετικές φωτογραφίες να προβεί σε
πέντε ξεχωριστά post, πλέον θα μπορεί
να συμπεριλάβει και τις πέντε σε ένα
post. Η δυνατότητα αυτή θα βοηθήσει
στην ομαδοποίηση των εικόνων και θα
γλιτώσει το χρήστη από πολλά διαδοχικά
upload, όταν θέλει να μοιραστεί
παραπάνω από μία εικόνα με την ίδια
θεματική. Προς το παρόν βρίσκεται σε
δοκιμαστικό στάδιο στη έκδοση 10.7.0
της εφαρμογής (σε περιορισμένο αριθμό
χρηστών) και υποστηρίζεται το ανέβασμα
έως δέκα φωτογραφιών.

Sony
Δύο prime φακοί πορτραίτου

H

ιαπωνική εταιρία συνεχίζει τον εμπλουτισμό της γκάμας φακών για full-frame
μηχανές, με δύο τηλεφακούς σταθερής εστιακής απόστασης, τους: FE 100mm F2.8
STF OSS GM και FE 85mm f/1.8. Η Sony
κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο βετλιωμένο
bokeh του πρώτου, χάρη στο APD στοιχείο
και θα ικανοποιήσει με το παραπάνω τους
πορτραιτίστες φωτογράφους. Η οπτική
σχεδίαση υπόσχεται ελαχιστοποίηση του
βινιεταρίσματος, ενώ ο μηχανισμός ίριδας
αποτελείται από 11 λεπίδες. Επίσης, το
ειδικό δαχτυλίδι macro, που βρίσκεται
πλησίον της μοντούρας, επιτρέπει στο
φακό να εστιάσει στα 0,57m (μεγέθυνση
0.25x). Ο φακός εφοδιάζεται με οπτικό
σταθεροποιητή και κατασκευή ανθεκτική
στην υγρασία και τη σκόνη.
Ο FE 85mm f/1.8 τελικά έγινε πραγματικότητα έπειτα από αρκετή φημολογία τους
τελευταίους μήνες. Αποτελεί τη πρώτη σχετικά προσιτή λύση φακού στο σύστημα
Sony FE, στη συγκεκριμένη εστιακή απόσταση και αναμένεται να χαροποιήσει τους
χρήστες του συστήματος, που μέχρι πρότινος είχαν στη διάθεση τους μόνο τις πολύ hi
end λύσεις Sony και Zeiss. Ξεχωρίζει με τις μαζεμένες διαστάσεις και προορίζεται για τη
μοντούρα E-mount, δίχως να περιλαμβάνει stabilizer. O μηχανισμός της ίριδας διαθέτει
9 πτερύγια για θετική συμπεριφορά ως προς το bokeh.

DxO OpticsPro 9
Δωρεάν διάθεση για περιορισμένο χρονικό διάστημα

H

DxO Labs διαθέτει δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους μια πλήρως λειτουργική
άδεια του λογισμικού επεξεργασίας OpticsPro 9 έως τις 28 Φεβρουαρίου. Aνάλογη
προωθητική ενέργεια είχε κάνει και το περασμένο έτος με τη προηγούμενη έκδοση του
προγράμματος προσπαθώντας να πείσει τους χρήστες να δοκιμάσουν τις δυνατότητες του.
Παρότι, το OpticsPro βρίσκεται πλέον στην 11η έκδοση, η προσφορά της DxO μπορεί να
φανεί συμφέρουσα για τον φωτογράφο που θέλει να δοκιμάσει δωρεάν τη τεχνολογία
ελάττωσης ψηφιακού θορύβου της εταιρίας που έχει δεχτεί κατά καιρούς θετικά σχόλια.
Οι ενδιαφερόμενοι το μόνο που χρειάζεται να κάνουν για να το αποκτήσουν είναι να
συμπληρώσουν το email τους, πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, στην φόρμα
που βρίσκεται: http://www.dxo.com/us/digitalcamerauk
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THULE Travel Bags
Nέα σειρά Subterra

Η

νέα σειρά Subterra της Thule,
που κυκλοφορεί και στην
ελληνική αγορά περιλαμβάνει
βαλίτσες, σακίδια πλάτης,
τσάντες και sleeves για laptop
εξασφαλίζοντας άνεση και στυλ στα
ταξίδια. Το Thule Subterra Backpack
23L είναι ένα κομψό σακίδιο πλάτης
που προστατεύει τις ηλεκτρονικές
συσκευές και περιλαμβάνει
ειδική τσέπη (PowerPocket) για
την αποθήκευση καλωδίων
και φορτιστών και ειδική θήκη
αποθήκευσης με μαλακή επένδυση
που προστατεύει το tablet.

Το Thule Subterra Backpack 30L (TSLB317) είναι ένα μεγάλο και ανθεκτικό ταξιδιωτικό
σακίδιο πλάτης που προστατεύει τις ηλεκτρονικές συσκευές. Έχει ενισχυμένο sleeve με
κατασκευή SafeEdge που προστατεύει το laptop (15” MacBook Pro ή 15.6” PC). Το Thule
Subterra Backpack 34L (TSTB334) είναι σακίδιο διπλής χρήσης: ως ταξιδιωτικός σάκος αλλά
και ως καθημερινό σακίδιο πλάτης. Το Thule Subterra Carry-On 40L (TSD340) είναι ευέλικτο,
μαλακό σακίδιο, σχεδιασμένο για μέγιστη εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης. Περιλαμβάνει
ξεχωριστό sleeve για laptop για άνεση στα ταξίδια.
Η σειρά συμπληρώνεται από τις Thule Subterra Carry-On 55cm/22” (TSR336), μια ανθεκτική
βαλίτσα μεταφοράς με δύο τροχούς, τη Thule Subterra Luggage 55cm/22” (TSR356), μία
βαλίτσα 3-σε-1 που μπαίνει στο χώρο αποσκευών των αεροπλάνων και τη Thule Subterra
Luggage 70cm/28” (TSR375), έναν ευρύχωρος, τροχήλατος σάκος με ευρύ άνοιγμα και
διαιρούμενο κύριο διαμέρισμα για εύκολη τακτοποίηση και οργάνωση των ταξιδιωτικών
αντικειμένων. Οι βαλίτσες της σειράς είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε ο εξωτερικός
σκελετός να απορροφά τους κραδασμούς του ταξιδιού και έτσι να προστατεύεται το
περιεχόμενο τους.

Το απολύτως μικρότερο drone
Aerix Vidius HD

Π

ολλά λέγονται και γράφονται για drones
που καταφέρνουν με τον Α ή Β τρόπο να
βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας.
Σε κάθε είδος που ακμάζει πάντα θα υπάρξει
και η αντίστοιχη μινιατούρα. Αυτοκίνητα,
τραίνα, όπλα, κάμερες αποκτούν και τις
αντίστοιχες μικροσκοπικές εκδοχές που
όμως δουλεύουν κανονικά. Στον τομέα των
drones τα πράγματα δεν είναι διαφορετικά.
Ήδη κυκλοφορούν πολλά micro drones.
Toν τίτλο του μικρότερου με δυνατότητα FPV
(First Person View) διεκδικεί το Aerix Vidius
HD που εξοπλίζεται με κάμερα HD Ready (με
δυνατότητα live stream στα 420p εν πτήσει),
σταθεροποίηση έξι αξόνων, τηλεχειρισμό,
αυτονομία 7 λεπτών και κόστος μόλις
65δολ.!
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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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Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
Mε βελτιωμένο autofocus και σταθεροποίηση 5 stop

Α

ποτελεί επίσημα τον
αντικαταστάτη του zoom
τηλεφακού που πρωτοεμφανίστηκε
πριν από τέσσερα χρόνια, τον
Μάρτιο του 2013. Η αναβάθμιση
του επικεντρώνεται στη ταχύτερη
ανταπόκριση του συστήματος
autofocus και στο εξελιγμένο
stabilizer που υπόσχεται ακούνητες
λήψεις με ταχύτητες έως και 5 stop
κάτω από το κανονικό. Σχεδιαστικά
αποτελείται από 23 στοιχεία σε 17
group, συμπεριλαμβανομένων

των εξαιρετικά χαμηλής διασποράς (XLD) και χαμηλής διασποράς (LD) για την μείωση των
χρωματικών εκτροπών. H ελάχιστη απόσταση εστίασης έχει ελαττωθεί στα 95cm από το
1,28m. Το σώμα του είναι ανθεκτικό στην υγρασία και τη σκόνη ενώ υποστηρίζονται επίσης οι
teleconverters 1.4x/2x της εταιρίας. Ενσωματώνει τέσσερις χειριστήρια για παραμετροποιήσεις
της εστίασης και του stabilizer. Άλλη μία προσθήκη στη γκάμα των ζουμ φακών, αυτή τη
φορά των ευρυγώνιων για APS-C σώματα, είναι ο 10-24mm F3.5-4.5 Di II VC HLD. Είναι
εφοδιασμένος με στοιχεία LD, XLD, ασφαιρικά (hybrid) και με επίστρωση Broad-Band AntiReflection. Ο κατασκευαστής κατάφερε να ενσωματώσει οπτικό σταθεροποιητή, δίχως να
αυξήσει το μέγεθος του φακού. Επιπλέον, το σώμα του είναι ανθεκτικό στη σκόνη και την
υγρασία ενώ η επίστρωση fluorine απωθεί τα αποτυπώματα και τα σταγονίδια υγρασίας από
το εμπρόσθιο κρύσταλλο. Και οι δύο φακοί επιτρέπουν τον ηλεκτρομαγνητικό έλεγχο του
διαφράγματος αν προσαρμοστούν σε σώματα Nikon.

Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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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

  Istorika
   Vivlia_17x24.indd
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ΕΕΚΦΝ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το
σεμινάριο φωτογραφίας γάμου

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε
το σεμινάριο φωτογραφίας
γάμου της Ένωσης Επαγγελματιών
Καλλιτεχνών Φωτογράφων Νοτιοδυτικής
Πελοποννήσου. Με εισηγητή τον
Αναστάσιο Φιλόπουλο και με τη
συμμετοχή επαγγελματιών φωτογράφων
από Μεσσηνία, Λακωνία, Ηλεία και
Αργολίδα το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε
σε κεντρικό ξενοδοχείο της Καλαμάτας.
Σε μια πολυθεματική παρουσίαση, ο
φωτογράφος Αναστάσιος Φιλόπουλος
ανέπτυξε μεταξύ άλλων θεματικές
συζήτησης γύρω από την προσωπική
ματιά, την εταιρική ταυτότητα, τα Μέσα
Μαζικής Δικτύωσης, τον κόσμο, το
άλμπουμ γάμου, τη ροή εργασίας κλπ. Στο
τέλος απάντησε σε ερωτήματα γύρω από
προβλήματα και λύσεις στη φωτογραφία
γάμου.
Πληροφορίες:Ένωση Επαγγελματιών
Καλλιτεχνών Φωτογράφων Νοτιοδυτικής
Πελοποννήσου, eekfnp@gmail.com,
www.efne.gr

 360 • 

13





 2017

 

48

ON LINE 

O IMAGING - E

  

ON LINE 

O IMAGING - E

  

 


     


   ,    !

         2017      !
 : weddingphoto@photo.gr - 210 8541400

 143 •  

5  

 2012

 351 •  

28   2016

 . 115

 

15

 

13

ON LINE   

O IMAGING - E 

 

Ρώμη / Βενετία
Ατομική έκθεση φωτογραφίας του Στέφανου Σάμιου

Σ

ε μια καλλιτεχνική απόδραση στη Ρώμη και τη Βενετία, ο Στέφανος Σάμιος μεταφέρει στο
φωτογραφικό χαρτί τα πολύ προσωπικά του συναισθήματα για δύο ιστορικές πόλεις της
Ιταλίας. Αποφεύγοντας κοινοτυπίες που θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω της ιστορικής,
καλλιτεχνικής και πολιτιστικής αξίας των δύο «αιώνιων» πόλεων, ο Σάμιος καταφέρνει να αποτυπώσει το αόρατο, σκιαγραφώντας τη Ρώμη και τη Βενετία πέρα από την πρώτη εντύπωση, με
βασικό τους χαρακτηριστικό τον Χρόνο. Επαγγελματίας φωτογράφος στον εκδοτικό και διαφημιστικό χώρο, καλλιτέχνης και καθηγητής φωτογραφίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο, ο φωτογράφος έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τα περισσότερα ελληνικά περιοδικά, διαφημιστικές εταιρείες και οργανισμούς. Δημιουργός του «studio PHOBIA» το 1988 και στη συνέχεια
του «GREY Images», ο Στέφανος Σάμιος είναι αναπληρωτής διευθυντής του κολλεγιακού τμήματος φωτογραφίας του ΑΚΤΟ στο οποίο διδάσκει φωτογραφία μόδας και διαφήμισης τα τελευταία είκοσι τρία χρόνια. Την έκθεση «Ρώμη / Βενετία» επιμελήθηκαν ο Σταύρος Παπαγιάννης και το Stagedesignoffice.
Εγκαίνια: Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, 19.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 17 Μαρτίου
Διεύθυνση: Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, Πατησίων 47, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 11.00 – 17.00, Σάββατο 11.00 – 13.30
Πληροφορίες: Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, Τηλ. 2105242646
segreteria.iicatene@esteri.it, http://www.iicatene.esteri.it
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As Time Goes By
Ομαδική έκθεση του www.ifocus.gr

T

o www.ifocus.gr διοργανώνει την πρώτη του ομαδική έκθεση φωτογραφίας, με τίτλο «As Time Goes By». Το θέμα
της έκθεσης αφορά την πόλη της Αθήνας σε αντιδιαστολή με τον χρόνο που περνάει. Φίλοι της φωτογραφίας, ερασιτέχνες, επαγγελματίες αλλά και φοιτητές φωτογράφοι, συναντιούνται φωτογραφικά και δίνουν ένα πολύπλευρο μα
συνάμα ομοιογενές φωτογραφικό αποτέλεσμα. Συμμετέχουν οι φωτογράφοι:

Αγγελογιαννάκης Γιώργος, Αλεξανδράκης Αχιλλέας, Aξιώτου Μαρία, Βασιλοπούλου Βάγια, Βεληβασάκη Ελπίδα, Γαβριήλ Νάσια, Γαλάνη Στέλλα, Γέρος Τάκης, Γιάβης Κώστας, Δαλαμάγκα Σοφία, Δάλκος Αλέξανδρος, Δαπόλλα Στεφανία, Θάνου Φωτεινή, Κανατά Μαρία, Κανίνια Νέβι, Καραίσκος Νικόλας, Κινέσσα Έφη, Κλεάνθης Νώντας, Κούσουλος
Σωτήρης, Κουτσίδη Ευαγγελία, Κρητικοπούλου Νέλλυ, Κυριαζή Νότα, Κώστας Κάτσος, Λαδά Ματίνα, Λουτριώτης Ευάγγελος, Λύτρας Τίμος, Μαγουνάκη Κατερινα, Μακρίδης Γιώργος, Μαλιάκου Προκοπία, Μάλλιου Μαρία, Μανιατοπούλου Στέλλα, Μπελεγρίνη Μαρία, Μπίρης Τάσος, Μπουλούμπασης Ιωάννης, Ναυπλιώτης Τάκης, Νικολόπουλος Άγγελος, Παπά Τέρι, Παπαθανασίου Θάνος, Παππά Ευγενία, Παρασκευάκης Δημήτρης, Πατεράκης Εμμανουήλ, Πετάλα
Λία, Πυλαρινού Στέλλα, Ράμπια Μαρία, Σαββίδης Μάνος, Σανδάλη Βασιλική, Σαράντου Κατερίνα, Σκρίπτα Έλενα, Σούκουλη Βενθεσικύμη, Σουράλη Ελένη, Σταμπολιάδης Φοίβος, Σταυριανού Πόπη,Συνιοράκη ‘Αννα-Μαρία,Συρσίρης Γιώργος, Τρύφωνα Βίκυ, Τσάκαλος Θάνος, Τσίκος Παναγιώτης, Τσολακίδου Άννα, Φελούκας Παναγιώτης.
Για τις ανάγκες επικοινωνίας της έκθεσης ο φωτογράφος Κωνσταντίνος Πίττας παραχώρησε τη φωτογραφία του
η «Σοφία Λώρεν της Πλάκας». Φιλική συμμετοχή: Βασίλης Αρτίκος, Γιώργος Συρσίρης και Τάσος Μπίρης.
Εγκαίνια: Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, ώρα 19:00
Διάρκεια έκθεσης: Έως 19 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Boo Art Cafe, Σαρρή 21, Ψυρρή, Αθήνα

 360 • 

13





 2017

 

52

ON LINE   

O IMAGING - E 



 

  !

254 

, 17x24, ISBN 978-960-7704-14-6

&% %*&% +/&%+)% BESTSELLER!

€12
        
      .
 ,  €12

 !

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

 360 • 

13





 2017

 

53

ON LINE   

O IMAGING - E 

 

Κρυπτογράφηση
Έκθεση του Στέφανου
Μασούρα

Τ

ρεις διαφορετικές δουλειές από τη
περίοδο 2002-2015 συνθέτουν τη
νέα έκθεση του Στέφανου Μασούρα
με τίτλο «Κρυπτογράφηση». Με
κοινό στοιχείο τη θεατρικότητα
που προκύπτει τόσο από την
ίδια την πνευματική αναζήτηση
του καλλιτέχνη όσο και από τη
σπουδή του χώρου του, ο Στέφανος
Μασούρας κρυπτογραφεί και
αποκρυπτογραφεί, με επιδέξιο
εργαλείο του το φωτογραφικό φακό.
Τα έργα του Στέφανου Μασούρα θα
παρουσιαστούν από τον τη Δευτέρα
13 Φεβρουαρίου, στις 19.00, στον
χώρο της gallery ΦΟΥΑΡ.
Διάρκεια έκθεσης: έως 19
Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: ΦΟΥΑΡ gallery,
Μητροπολεως 72 και Χριστοπούλου
6, 1ος όροφος, Μοναστηράκι, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα
– Πέμπτη 17.00 – 3.00, Παρασκευή –
Κυριακή 13.00 – 3.00
Πληροφορίες: Κρυπτογράφηση,
https://www.facebook.com/
events/426268724430726/
ΦΟΥΑΡ gallery, Τηλ. 210 3211381,
fouar72@gmail.com,
www.fouar-athens.gr

Γαία
Έκθεσης των μελών της f14 κοινόν φωτογράφων

Α

ρχέγονη μητέρα, γενέθλια μορφή του κόσμου, πρώτη γυναίκα και πλανήτης
που φιλοξενεί την ανθρωπότητα, η Γαία απασχολούσε πάντα τον άνθρωπο.
Από Κοατλίκουε για τους Αζτέκους, Ντούργκα για τους Ινδουιστές και Tellus ή Terra
Matter για τους αρχαίους Ρωμαίους μέχρι Pachamama για τους Ίνκας, Jord για
τις Σκανδιναβικές φυλές του Βορρά και Γαία στη Θεογονία του Ησίοδου,
η Γη προκαλεί εκτίμηση και άλλοτε φόβο στον άνθρωπο, ο οποίος πολλές φορές
την προσωποποίησε. Σμίγοντας απόψεις του φυσικού τοπίου με τον μύθο της
δημιουργίας, τα μέλη της ομάδα f14 κοινόν φωτογράφων, συνθέτουν φωτογραφικά
κάδρα εξερευνώντας και αναδεικνύοντας τη γη με αλλιώτικη, συναρπαστική ματιά.
Συμμετέχουν τα μέλη Αθηνά Γιαμπάνη, Αλεξάνδρα Χατζηχριστάκη, Βασίλης Νόστης,
Γιάννης Καπροσιούτης, Θανάσης Πετμεζάς και Κώστας Τσουκαλάς. Την έκθεση
επιμελείται η καλλιτεχνική επιτροπή f14.
Εγκαίνια: Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, 21.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Απριλίου
Διεύθυνση: f14 gallery, Μητσαίων 3, Αρχαία Αγορά, Θεσσαλονίκη
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 19.00 – 22.00,
Σάββατο 11.00 – 14.00, (Κλειστά λόγω Πάσχα από 10 ως 22 Απριλίου)
Πληροφορίες: f14 κοινόν φωτογράφων, Τηλ. 2310244714,
info@f14.gr, http://www.f14.gr
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Πλάτων Ριβέλλης
Σεμινάριο φωτογραφίας
στη Μυτιλήνη

Ο

δάσκαλος και θεωρητικός της
φωτογραφίας Πλάτων Ριβέλλης
επισκέπτεται το νησί της Μυτιλήνης
για ένα σεμινάριο αφιερωμένο στη
φωτογραφική κριτική. Από τα σημεία
που μεταμορφώνουν τη φωτογραφική
καταγραφή σε καλλιτεχνική
φωτογραφία μέχρι τους λόγους που
ωθούν κάθε φωτογράφο σε ένα
συγκεκριμένο τρόπο φωτογράφησης,
το σεμινάριο αναδεικνύει βασικά
ζητήματα φωτογραφίας, θίγοντας
σημεία που πολλές φορές προέκυψαν
σε προηγούμενες συναντήσεις.
Μέσα από ελεύθερη συζήτηση οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία
να γνωρίσουν επιπλέον πώς να
αναγνωρίζουν τις συγγένειες σε
ένα σύνολο φωτογραφιών ώστε να
συγκροτείται μια ενιαία πρόταση καθώς
και τους λόγους που ωθούν κάθε φορά
σε ένα προσωπικό αποτέλεσμα. Το

Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας
Σεμινάρια δημιουργικής φωτογραφίας

Τ

ο Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, συνεχίζοντας τα καθιερωμένα σεμινάρια
δημιουργικής φωτογραφίας, διοργανώνει δύο νέους κύκλους, καλώντας όλους
όσους θα ήθελαν να πάρουν μέρος, να δηλώσουν συμμετοχή. Μέσα από 15
εβδομαδιαίες τρίωρες απογευματινές συναντήσεις συνολικής διάρκειας 45 ωρών, κάθε
κύκλος περιλαμβάνει εισηγήσεις, παρουσιάσεις φωτογράφων, πρακτική εφαρμογή,
ανάθεση ασκήσεων αλλά και διαρκή παρακολούθηση και κριτική των φωτογραφικών
εργασιών. Θέτοντας στο επίκεντρο τόσο την αισθητική όσο και την τεχνική της
σύγχρονης φωτογραφίας, στόχο αποτελεί μεταξύ άλλων η ανάπτυξη της ικανότητας
επιλογής και της συγκρότησης μιας φωτογραφικής σειράς. Στο τέλος του σεμιναρίου,
όσοι συμμετέχοντες θα ήθελαν μπορούν να πάρουν προαιρετικά μέρος στην ετήσια
έκθεση σπουδαστών του δεύτερου κύκλου.

σεμινάριο διοργανώνει η Φωτογραφική
Εταιρεία Μυτιλήνης. Όσοι θα ήθελαν
να δηλώσουν συμμετοχή καλούνται
να επικοινωνήσουν με τον έφορο
εκδηλώσεων της ΦΕΜ, Γιώργο Καζάζη
(τηλ. 6974938432, e-mail: geokazis@
gmail.com).
Σεμινάριο: 25 και 26 Φεβρουαρίου

Δημιουργική Φωτογραφία Ι

Διάρκεια: 12 ώρες
Κόστος: 60 ευρώ
Πληροφορίες: Πλάτων
Ριβέλλης,platon@rivellis.gr,
https://www.rivellis.gr

1ο τμήμα
Έναρξη: 28 Δεβρουαρίου
Μέρα και ώρα διεξαγωγής: Τρίτη 18.30 – 21.30
Διδάσκων: Κώστας Γουδής

2ο τμήμα
Έναρξη: 2 Μαρτίου
Μέρα και ώρα διεξαγωγής: Πέμπτη 18.30 – 21.30
Διδάσκων: Ηώ Πάσχου

Δημιουργική Φωτογραφία ΙΙ
1ο τμήμα
Έναρξη: 6 Μαρτίου
Μέρα και ώρα διεξαγωγής: Δευτέρα 18.30 – 21.30
Διδάσκων: Νατάσσα Μαρκίδου

2ο τμήμα
Έναρξη: 1 Μαρτίου
Μέρα και ώρα διεξαγωγής: Τετάρτη 18.30 – 21.30
Διδάσκων: Ελένη Μαλιγκούρα
Διεύθυνση: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, Στρατηγού Κοντούλη 3, Αθήνα
Πληροφορίες: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας,
Τηλ. 2109211751, contact@hcp.gr , http://hcp.gr
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