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Photovision 2017
Eκτός από τέχνη & τεχνολογία θα βρείτε και... καλό φαγητό!
Ένα ακόμη θετικό στοιχείο του
εκθεσιακού κέντρου TAE KWON
DO είναι και αυτό: Ο διοργανωτής
οφείλει με δική του αποκλειστικά
ευθύνη να αναθέσει το catering
της έκθεσης σε επιχείρηση
τροφοδοσίας της επιλογής του.
Αξιοποιήσαμε αυτή τη δυνατότητα
με τρόπο που είμαστε σίγουροι ότι
θα εκτιμηθεί δεόντως τόσο από
τους εκθέτες όσο και από τους
χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης.



Θ

υμίζουμε ότι στη διάρκεια της PhotoVision εκτός από τα περίπτερα που ο επισκέπτης έχει
να επισκεφθεί έχει παράλληλα και την δυνατότητα να επιλέξει για την επιμόρφωσή του
πολλά σεμινάρια, ομιλίες, διαλέξεις κ.α. Όλο αυτό το ‘’πακέτο’’ δυνατοτήτων επιμόρφωσης και
ενημέρωσης τον κρατά πάρα πολλές ώρες μέσα στον εκθεσιακό χώρο. Έτσι στα διαλείμματα είτε
μόνος είτε με την παρέα του αναζητά ένα ήσυχο μέρος να ξεκουραστεί με ένα φλυτζάνι καφέ, ένα
σάντουιτς, ένα αναψυκτικό κι αν είναι μεσημέρι με ένα καλό πιάτο φαγητό, μία σαλάτα, ένα ποτήρι
κρασί. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτή την ανάγκη δημιουργικής ανάπαυλας των επισκεπτών
της PhotoVision από τις προηγούμενες διοργανώσεις και έτσι λάβαμε τα κατάλληλα μέτρα!
Δημιουργήσαμε έναν μεγάλο, άνετο και καλαίσθητο χώρο όπου θα φιλοξενηθεί το εστιατόριο με
πλούσια εδέσματα σε πολύ λογικές τιμές. Η επιχείρηση που το ανέλαβε έχει μεγάλη πείρα στην
μαζική εστίαση με ειδίκευση μάλιστα στην ιταλική κουζίνα. Αυτό, όπως πολύ καλά καταλάβατε,
σημαίνει ότι θα μπορείτε να γευθείτε νοστιμότατες μακαρονάδες, ποικιλία από δροσερές σαλάτες,
φιλετάκια, φρέσκα γλυκά αλλά προ πάντων σωστό καφέ!
Εκτός όμως από το κεντρικό εστιατόριο θα λειτουργήσουν και δύο μικρότερα cafe-bar.
Το ένα δίπλα από την είσοδο για τους καπνιστές -εφόσον απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα
μέσα στον εκθεσιακό χώρο- με καταπληκτική θέα στο παρακείμενο λιμανάκι και ένα εσωτερικά,
πάνω από το διάζωμα με εξίσου καταπληκτική θέα στην αρένα της έκθεσης. Εδώ θα απολαμβάνει
όποιος θέλει εκλεκτό espresso και φυσικά όλα τα άλλα είδη καφέ, σάντουιτς κλπ.
Μπορείτε λοιπόν να δώσετε ραντεβού με τους φίλους σας για φαγητό στη PhotoVision, μέσα στο
TAE KWON DO. Δεν θα το μετανιώσετε!
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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TAE KWON DO
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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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Tα Brands που συμμετέχουν στην έκθεση

FOTO ZOOM ALBUM
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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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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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Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

Τ

ην τελευταία ημέρα της έκθεσης, δηλαδή τη
Δευτέρα 13 Μαρτίου θα ζητηθεί από όλους
τους εκθέτες -εφόσον φυσικά το επιθυμούννα έχουν super προσφορές σε όσα προϊόντα
επιλέξουν! Μάλιστα θα μπορούν όχι μόνον
να γράφουν παραγγελίες -αυτό γινόταν πάντααλλά να πωλούν και να παραδίδουν επί τόπου
τα προϊόντα τους μιας και ο νόμος πλέον το
επιτρέπει (με την προϋπόθεση ότι θα εκδίδουν
τα νόμιμα παραστατικά).
Όλες οι super προσφορές θα διαφημιστούν
ΔΩΡΕΑΝ από τις εκδόσεις μας.
Βασική προϋπόθεση για τη διαφήμιση:
Τα προς πώληση προϊόντα να είναι
ετοιμοπαράδοτα την Δευτέρα 13 Μαρτίου ει δυνατόν εντός των περιπτέρων στην έκθεση.
Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες θα
πληροφορηθούν σχετικά με τα διαθέσιμα
προϊόντα “Black Monday 13 Mαρτίου’’
από το site της PHOTOVISION photovision.gr
καθώς και το photo.gr από 20 Φεβρουαρίου
και μετά.

-40%

-10%

-50%

-70%
-20%

Μείνετε συντονισμένοι!
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Òß0~Ě ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485, e-mail: photovision@photo.gr, www.photovision.gr, www.facebook.com/photovision.gr
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   Photovision       !!!

Περισσότερες από 83.000 προβολές
μόνον σε 4 εβδομάδες!!!*
Από18/1,

facebook + youtube

Περισσότερες από 30.000 προβολές
μόνον σε 2 εβδοµάδες!!!*
Από 7/2,

20    2017

facebook + youtube
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Περισσότερες από 64.000 προβολές
μόνον σε 3 εβδομάδες!!!*
Από18/1,

facebook + youtube

Περισσότερες από 44.000

προβολές

μόνον σε 10 ημέρες!!!*
Από18/1,

facebook + youtube

  
  1 31 3

 !"##$%



    

 

HITECH
&

®

 !"##$%

-. / 01-/

O λόγος στους εκθέτες

EXPO

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

Στιγμιότυπο από το περίπτερο της VK Albums στην PhotoVision 2015

VK Albums
Συνέντευξη με τον Bασίλη Kουμπιά
q¡ÕÄÎÀÅÐÏÒÁÌ½ÇÎÇÉÁ
ÒÎÉÑÒÎÐÉË¾ÒÈÕÅÉÖÅ½ÐÈÑÈÕ
¾ÒÅÊÅË½ÍÈÑÅËÁÉÎÉ¾Å½ÍÁÉÒÎ
ÂÁÑÉË¾ÒÈÕÁÍÒÉËÅ½ÅÍÎ
Η εταιρία VK Albums ιδρύθηκε
τον Σεπτέμβρη του 2012
με κύριο αντικείμενο την
κατασκευή 100% χειροποίητων
άλμπουμ. Στην πορεία
εξειδικευθήκαμε και σε δεύτερο
πεδίο που είναι το ξύλινο κουτί
για άλμπουμ υψηλής ποιότητας,
και αυτό 100% χειροποίητο.
Δεν κάνουμε μαζική παραγωγή
αλλά ανταποκρινόμαστε



στις ιδιαίτερες προτιμήσεις και τις επιθυμίες του πελάτη. Θέλουμε τα προϊόντά μας να είναι
εξατομικευμένα, και να έχουν την σφραγίδα της επιλογής του τελικού αποδέκτη. Όλη η
φιλοσοφία μας έγκειται στην ιδιαίτερη κατασκευή. Για παράδειγμα, στο εξώφυλλο δίνουμε
προτεραιότητα να καταλάβουμε τι θέλει ο πελάτης και να φτιάξουμε κάτι που να τον ευχαριστεί
γιατί πρόκειται για ένα αντικείμενο που θα το έχει για μια ζωή και θα ανήκει στα οικογενειακά
κειμήλια. Όλη η διαδικασία γίνεται από εμάς εξ’ολοκλήρου. Το τύπωμα, η βιβλιοδεσία, ο
σχεδιασμός για τα καπάκια, ακόμη και το laser που μπήκε πρόσφατα για χαράξεις, για κομμάτια
που μπορεί να κόψουμε, για ξύλα κλπ. Είναι ένα καινούργιο αντικείμενο το οποίο υιοθετήσαμε
στο εργαστήριό μας για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί.
q£ËÒ¾ÕÁ¾ÒÁÌÎ×ÇÎ×ËÍÅÒÅÌÌÅÕËÁÒÁÑËÅ×»Õ
Κατά βάση επικεντρωνόμαστε στο ψηφιακό άλμπουμ. Από εκεί και πέρα ασχολούμαστε και με το
κλασικό, το ριζόχαρτο το οποίο ακόμη έχει αρκετή ζήτηση και περιλαμβάνεται στην προϊοντική
μας γκάμα. Βέβαια υπάρχουν και οι εκτυπώσεις, οι καμβάδες κλπ. Μετά είναι τα USB στικάκια για
τα οποία κατασκευάζουμε ωραία κουτάκια. Όλα πάντα χειροποίητα και κατά παραγγελία.
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Ένα ακόμη στιγμιότυπο από το περίπτερο της VK Albums στην PhotoVision 2015

qÎ×ÌÅÀÅÒÅÁÎËÌÅÉÑÒÉËÅÅÁÇÇÅÌÁÒ½ÅÕ
Πραγματικά εστιάζουμε στον επαγγελματικό κλάδο. Δεν έχουμε κομμάτι λιανικής και ούτε
είναι κάτι τέτοιο στις προθέσεις μας. Συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες διότι θέλουμε να
εξυπηρετούμε το πελατολόγιό μας ως εργαστήριο. Αυτός εξάλλου είναι και ο κύκλος στον
οποίο δραστηριοποιούμαστε αυτά τα χρόνια και μας γνωρίζουν καλά.
q¾ÇÔÒÈÕÄÉÄÎÑÈÕÒÎ×Å½ÄÎ×ÕÁÌÌËÁÉÒÈÕËÐ½ÑÈÕÎÉÒÉ»ÕÒÔÍÌÎ×
ÄÉÁÎÐÆÏÍÎÍÒÁÉÒÔÒÉËÉÑÒÅÀÅÒÅ¾ÒÉÁ×Ò¾ÂÎÈÓÍÁËÉÍÈÓÅ½ÈÁÇÎÐ
Πραγματικά λόγω της κρίσης και του έντονου ανταγωνισμού, η τιμή του ψηφιακού άλμπουμ,
στα επίπεδα που έφτασε, δεν έχει τα κέρδη που θα έπρεπε. Ειδικά εμείς δουλεύουμε
τα χειροποίητα, που σημαίνει ένταση εργασίας σε σχέση με τα τυποποιημένα, αλλά δε
μπορούμε να πληρωθούμε σωστά την κατασκευή. Ο μεγάλος ανταγωνισμός και η μείωση
των περιθωρίων δυσκολεύει την αγορά μας.
qÅÍÁÑÖÎÌÅ½ÑÒÅËÁÓ¾ÌÎ×ÅÒÈÍËÎÐÍ½ØÁÒÈÑÒÉÇ¼Î×ÒÎÅÌÁÒÎÌ¾ÇÉÎÅ½ÍÁÉÁÐÅÆÅÐ»Õ
Είμαστε εξειδικευμένοι καθαρά στο άλμπουμ, τα κουτιά συσκευασίας από κάθε υλικό και τις
επενδύσεις κλπ. και δεν επεκτεινόμαστε αλλού γιατί πιστεύουμε ότι κάνεις καλύτερα αυτό
που γνωρίζεις και είσαι ειδικός σε αυτό.
qÔÕÌÅÉÒÎ×ÐÇÅ½È1IPUP7JTJPOÇÉÁÑÁÕ
ÎÉÓÅÔÐÅ½ÒÅÔÕÒÁÌÅÎÍÅËÒ¼ÁÒÁÒÈÕÑ×ÅÒÎÖ¼Õ
Για μας το σημαντικό κριτήριο είναι αρχικά ότι έρχεται ο επαγγελματίας που έχει το



    

κατάστημα και μας γνωρίζει
προσωπικά. Είναι η άμεση επικοινωνία.
Την έκθεση επισκέπτεται πολύς κόσμος
που δε μπορείς να τον συναντήσεις
υπό άλλες συνθήκες ειδικά από
μακρινές επαρχίες από νησιά κλπ. Το
κομμάτι της επικοινωνίας αποτελεί
το βασικό πλεονέκτημα. Eπίσης στην
έκθεση μπορείς να δείξεις όλη τη
γκάμα χειροπιαστά, να αντιληφθεί ο
πελάτης την ποιότητα του προϊόντος
και τις διαφορές του. Και βέβαια σε
μαθαίνουν νέοι πελάτες που δεν
ήξερες πριν την ύπαρξή τους. Πριν
δύο χρόνια που συμμετείχαμε στη
Photovision είδαμε ανταπόκριση.
Όντως ήρθε κόσμος, κρατήσαμε
επικοινωνία και διευρύναμε το
πελατολόγιό μας. Προφανώς η
αμεσότητα της έκθεσης βοηθάει στην
επικοινωνία και κάτι τέτοιο προσδοκάμε
και στη φετεινή μας συμμετοχή.
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Μιλούν για την έκθεση, για τις στοχεύσεις τους, για τα νέα προϊόντα που θα παρουσιάσουν
μεταχειρισμένων. Ζήτηση
έχουν και οι αναλογικοί
φακοί της Nikon, λόγω της
συμβατότητας της μοντούρας
με τις ψηφιακές φωτ. μηχανές
της εταιρίας.

Χρήστος Κάσσικος
Μεταχειρισμένος φωτογραφικός εξοπλισμός
qÅÎÉÎ×ÕÒÎÅ½ÕÒÈÕÁÇÎÐÕËÉÍÅ½ÑÒÅ
Τα τελευταία δύο χρόνια δραστηριοποιούμαι στο εμπόριο μεταχειρισμένου εξοπλισμού και
επικεντρώνομαι κυρίως σε προϊόντα της Nikon και σε φακούς Tamron, Sigma με μοντούρα
Nikon. Στο κατάστημα μας θα βρείτε κυρίως ημιεπαγγελματικές και επαγγελματικές μηχανές
Nikon, φακούς, φλας, και φωτιστικά σώματα. Επιπλέον, ασχολούμαστε με μηχανές και
φακούς των εταιριών Canon, Sony, Sigma, Tamron και Tokina.
q¾ÑÎÂÎÈÓÅÉÈÎÄÁÁÍÐÒÈÑÈÕÁÇÇÅÌÉÏÍÅÒÁÖÅÉÐÉÑ»ÍÎ×ÅÊÎÌÉÑÎÀÑÒÎ'BDFCPPL
Συμβάλλει ουσιαστικά στην άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τις προσφορές
μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Παράλληλα τα μέλη της ομάδας μπορούν να συνομιλούν
ανταλλάσσοντας απόψεις πάνω σε θέματα εξοπλισμού και μελλοντικών αγορών.
Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αγοράσουν, να πουλήσουν
ή να ανταλλάξουν φωτ. εξοπλισμό. Μπορείτε να γίνετε μέλος στην ομάδα μας εδώ:
https://www.facebook.com/groups/1220597194623488/?fref=ts

q¯ÉÁÌÉ¾ÒÅÐÎÉÆÁËÎ½Á¾ÒÈÍÅÎÖ¼ÒÎ×ÆÉÌ»ÖÎ×ÍØ¼ÒÈÑÈ
Παρατηρώ πως η αγορά εξελίσσεται και εκείνοι που ασχολούνται με το video επαγγελματικά,
έχουν συνήθως mirrorless μηχανές της Sony και κουμπώνουν, μέσω αντάπτορα, φακούς
άλλων εταιριών - κυρίως της Canon. Άλλωστε, οι βιντεοκάμερες όλο και μειώνονται και
τη θέση τους παίρνουν οι DSLR/mirrorless. Άρα αυτό έχει αντίκτυπο και στην αγορά των



    

q±ÉÑ×ÂÎ×Ì»ÕÓÁÄ½ÍÁÒÅ
ÑÒÎ×Õ×ÎÃ¼ÆÉÎ×ÕÁÇÎÐÁÑÒ»Õ
ÅÒÁÖÅÉÐÉÑ»ÍÎ×ÅÊÎÌÉÑÎÀ
Να προτιμούν τα ελληνικά
καταστήματα μεταχειρισμένων
και να δοκιμάζουν το προϊόν
πριν το αγοράσουν. Να
ζητούν πληροφορίες από τον
προηγούμενο ιδιοκτήτη και να
βλέπουν από κοντά και όχι από
φωτογραφίες την κατάστασή
του. Επίσης, να λάβουν υπόψη
τους πως οι συναλλαγές που
γίνονται εντός της χώρας,
μειώνουν σημαντικά το χρόνο
παράδοσης, σε σύγκριση με το
εξωτερικό.
qÎÉÁÅ½ÍÁÉÒÁÅÑÁ
ÑÖ»ÄÉÑÁÕ
Τα δύο τελευταία χρόνια
έχουμε χτίσει πολύ καλό
όνομα στην αγορά των
μεταχειρισμένων και αυτό
οφείλεται στην άριστη
επικοινωνία με τους πελάτες
μας. Μας εμπιστεύονται επειδή
είμαστε ενεργοί στον χώρο
της φωτογραφίας και έχουμε
κατάστημα όπου μπορούν
να μας επισκεφτούν και να
συζητήσουμε τις ανάγκες
τους. Έτσι σκοπεύουμε και
να συνεχίσουμε. Η επόμενη
συνάντηση μας θα είναι τον
Μάρτιο, στη Photovision, όπου
ετοιμάζουμε μία ιδιαιτέρως
δυναμική παρουσία και
ανυπομονούμε να σας δούμε
στο περίπτερο μας.
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 Albums  Photo Frames  Decorative Items  Lamps 

şƓźƏ ŴƎƒƐƆƇƌƍƌƚƈƌƒ ŭ.ţ.
ş. ŨŹƈſƌƒ 57, šƇƚƃƄ - şƅŻƊž, ű.Ũ. 11474 –űƄƈ & Fax: 2106401953

www.antzoulatosdemas.com – info@antzoulatosdemas.com – marfantz@acci.com
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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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Σεμινάριο Capture One Pro RAW Converter
Η αρχή του post production

Ο

σύγχρονος φωτογράφος χρειάζεται να διαχειρίζεται με το βέλτιστο τρόπο
τα αρχεία RAW ώστε να επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή ποιότητα αλλά
και παραγωγικότητα στο workflow. Το σεμινάριο μας εισάγει στον κόσμο του
Capture One Pro, του RAW Converter που έχει εξελιχθεί όσο κανένα άλλο
ανταγωνιστικό software και στη 10η έκδοση έχει αναβαθμιστεί σημαντικά.
Παρακολουθώντας μάθετε πώς ο φωτογράφος ή ο digital assistant μπορεί
να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο το αρχείο Raw της ψηφιακής μηχανής
του. Επίσης πως θα μετατρέψει με τον ταχύτερο τρόπο μία εικόνα με πιστότητα
χρωμάτων, ευκρίνεια και απόδοση HDR στο maximum. Επίσης ο εισηγητής θα
αναφερθεί σε θέματα άμεσου ελέγχου της εστίασης και της λήψης μέσα από τον
υπολογιστή, δημιουργία μασκών και πολλά άλλα χρήσιμα εργαλεία.
(Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνεται φωτογράφηση πορτραίτου σε
πραγματικές συνθήκες studio).

ÂÂÁÒÎ¨ÁÐÒ½Î×q¡½ÓÎ×ÑÁq
§×ÐÉÁË¼¨ÁÐÒ½Î×q¡½ÓÎ×ÑÁq
±É¼£ÉÑ¾ÄÎ×Å×ÐÏ

£ÉÑÈÇÈÒ¼Õ§ÏÑÒÁÕ§ÎËÎÍ¾Õ
Βιογραφικό
Ο Κώστας Κοκονός είναι ιδρυτής της εταιρείας Postmode High-End Retouching
Studio στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεργάζεται με φωτογράφους μόδας και διευθυντές
δημιουργικού για μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες.
Το αντικείμενο της εταιρείας του είναι η παροχή υπηρεσιών πάνω στη δημιουργική
διαδικασία, εξασφαλίζοντας το πιο τεχνικά άρτιο αποτέλεσμα. Το πελατολόγιο
περιλαμβάνει εταιρείες όπως Prada, Fendi, DKNY, Max Mara, Coca Cola, Harpers
Bazaar, Elle κ.α.
ΧΟΡΗΓΟΙ:
Σχολή Φωτογραφίας Focus
Capture One/ Phase One Fotovision/ www.fotovision.gr
Elinchrom studio flash Technio S.A. www.kouniogroup.com
Στους συμμετέχοντες θα υπάρχουν ειδικές εκπτωτικές τιμές από τους χορηγούς
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Epson KnowHow@Photovision
Eνημερωτικές παρουσιάσεις στο περίπτερο της Epson κατά τη διάρκεια της Photovision,
το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017.
H Εpson στηρίζει την επιμόρφωση και απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα επεξεργασίας και εκτύπωσης
εικόνας υψηλών απαιτήσεων με εξειδικευμένα σεμινάρια και εισηγητές γνωστούς επαγγελματίες.

12:30 «To print or not to print - Ποιος ο λόγος να εκτυπώνουμε σε fine art».
Mε τον Νίκο Πεκρίδη.
15:30 «Fine Art Printing - Αναζητώντας την τέλεια ασπρόμαυρη εκτύπωση».
Με τον Αντώνη Γράννη-Color Consulting Group

18:30

«Ιδανικές συνθήκες επεξεργασίας εικόνας
και WYSIWYG (What You See Is What You Get)»
Με τον Αντώνη Γράννη-Color Consulting Group
* Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο περίπτερο της Epson
το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Μαρτίου.
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Fisheye
Συμμετέχει στη PhotoVision με εκπτώσεις και δώρα!

H

Fisheye παρέχει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να έχουν πρόσθετη έκπτωση
στην αγορά του εξοπλισμού που τους ενδιαφέρει από 10 έως 300 ευρώ,
εφόσον οι αγορές γίνουν μέχρι και τις 13 Μαρτίου 2017 στην έκθεση PhotoVision.
Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό μηχανημάτων και θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας. Η έκπτωση ποικίλει ανάλογα με τον εξοπλισμό που σας ενδιαφέρει.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκπτωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με το 210 9020664. Τέλος, η Fisheye για να γιορτάσει τη συμμετοχή της
στη PhotoVision θα κληρώσει έναν εκτυπωτή EPSON WorkForce PRO WF-5620DWF
ανάμεσα στους επισκέπτες της έκθεσης. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση είναι
απαραίτητη η συμπλήρωση του κουπονιού με τα στοιχεία του επισκέπτη
και η προσέλευσή του στην έκθεση.
Εκτυπώστε το κουπόνι, συμπληρώστε το και ρίξτε το στην κληρωτίδα της έκθεσης,
που θα βρείτε στο περίπτερό της Fisheye.
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«Πως να προωθήσετε αποτελεσματικά τα άλμπουμ γάμου»
Δωρεάν σεμινάριο για επαγγελματίες
φωτογράφους γάμου

Ο

γνωστός φωτογράφος Χρήστος Κοντσαλούδης
θα πραγματοποιήσει δωρεάν σεμινάριο στο
πλαίσιο της Photovision με θέμα «Πως να προωθήσετε
αποτελεσματικά τα άλμπουμ γάμου». Το σεμινάριο
απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες
φωτογράφους γάμου που θέλουν να δώσουν
προστιθέμενη αξία στα άλμπουμ τους, να μάθουν πως
θα τα ενσωματώσουν αποδοτικά στα πακέτα τους, να
τα επικοινωνούν με τους πελάτες τους, να πουλάνε
περισσότερα σαλόνια και να χειρίζονται καλύτερα τη
διαδικασία δημιουργίας και έγκρισης τους. Η είσοδος
θα είναι ελεύθερη για επαγγελματίες φωτογράφους,
προσφορά της εταιρίας El Greco Handmade Albums
(www.elgrecoalbum.gr). Με δεδομένες τις περιορισμένες
θέσεις, απαιτείται δήλωση συμμετοχής.
Δευτέρα 13 Μαρτίου, 16:00 - 17:30
Εισηγητής: Χρήστος Κοντσαλούδης,
Marketing for Wedding Photographers,
www.ckp.gr/marketing-for-wedding-photographers/

ÕÇÖØÑÔĆÆÇÖÕÇÓÃ×ÇÄÓÑÖÃÓËÑÖ
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Πορτραίτο με μία φωτιστική πηγή
One light play. Τρίωρο σεμινάριο με έμφαση στο φωτισμό

Π

οιο είναι το πιο πιθανό σενάριο που αντιμετωπίζει ένας φωτογράφος όταν δεν μπορεί
να δουλέψει με το φως του ήλιου; Το να έχει στη διάθεση του μόνο μια φωτιστική
πηγή! To σεμινάριο “Οne light play” απευθύνεται σε όλους όσους δεν έχουν περίπλοκο
εξοπλισμό και θέλουν να μετατρέψουν τον περιορισμό αυτό σε πλεονέκτημα για
περισσότερη δημιουργικότητα ή θέλουν να επιστρέψουν στα βασικά. Ένα στούντιο φλας, μια
φορητή μονάδα Speedlight, ένα φακός, ένα LED panel ή ακόμη και ένα κερί ή ένα οικιακό
φωτιστικό είναι αρκετά για να γίνει ένα πορτραίτο με ατμοσφαιρικότητα αλλά και κατανόηση
της φυσικότητας. Η απλότητα του φωτιστικού μέσου τελικά θα συμβάλει ώστε να εστιάσει
ο φωτογράφος περισσότερο στη διάδραση με το μοντέλο του που είναι και το ζητούμενο
για να πετύχει κανείς την εκφραστικότητα και την επικοινωνία. Μέσα από την απλοποίηση
της διαδικασίας των φωτισμών και την επιστροφή στην αξία της μοναδικής φωτιστικής
πηγής σε συνδυασμό με χρήση κάποιων ανακλαστήρων/διαχυτήρων θα επισημάνουμε τον
πειραματισμό ως βασική προτεραιότητα στη διαδικασία της φωτογράφησης πορτραίτου.

ÂÂÁÒÎ¨ÁÐÒ½Î×qq¡½ÓÎ×ÑÁ
§¾ÑÒÎÕ45 €

£ÉÑÈÇÈÒ¼Õ³Ð¼ÑÒÎÕ±¾ÌÈÕ
Βιογραφικό
Ο Χρήστος Τόλης γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και ζει μέχρι σήμερα. Έχει σπουδάσει
Μηχανολόγος Μηχανικός στο Ε.Μ.Π. και Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Στα καλλιτεχνικά
δρώμενα βρίσκεται από μικρός με διάφορες ιδιότητες, με έμφαση στη φωτογραφία και τη
μουσική. Εργάζεται ως επαγγελματίας φωτογράφος από το 2008 ενώ το 2016 άνοιξε τον αστικό
χώρο δημιουργίας “Sub.Urban Images and Soundscapes” όπου δραστηριοποιείται και διδάσκει
φωτογραφία. Έχει κάνει τέσσερις προσωπικές εκθέσεις ενώ έχει παρουσιάσει έργα του σε πολλές
ομαδικές προσπάθειες, όπου επίσης έχει συνεργαστεί και ως επιμελητής. Το 2012 κυκλοφόρησε
το πρώτο του βιβλίο με τίτλο “Μελάνι στην Άσφαλτο”. Σήμερα μοιράζει το χρόνο του μεταξύ
της φωτογραφίας, της μουσικής και της διδασκαλίας ενώ εξερευνά το πεδίο των διαδραστικών
εγκαταστάσεων και της τέχνης με τη βοήθεια τεχνολογιών αιχμής. Σημαντικές του συνεργασίες
περιλαμβάνουν την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τον Ερυθρό Σταυρό, το
Φεστιβάλ Αθηνών και άλλους.
Email: christos@suburban.gr Web: www.suburban.gr, www.suburbanimages.photography
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Salvatore Dimino

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

Φωτογραφία γάμου

Roberto Panciatici

Από τη δραστήρια ομάδα του PhotoWeddingStories στη PhotoVision

T

o PWS διοργανώνει για έβδομη συνεχή χρονιά το καθιερωμένο πλέον Convention.
Όπως κάθε χρονιά υπάρχει μια σειρά αξιόλογων ομιλητών που εντάσσονται στο πρόγραμμα
του συνεδρίου, διαγωνισμός φωτογραφίας γάμου και άλμπουμ και σημαντικά workshops.
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 τρία ολοήμερα σεμινάρια με πιο αναλυτική παρουσίαση του τρόπου δουλειάς
των ομιλητών, live φωτογράφηση κλπ. στο ξενοδοχείο BEST WESTERN FENIX της Γλυφάδας.

Photovision
Κυριακή 12-3-2017
10:00 Roberto Panciatici
15:00 Nik Pekridis
Fenix Hotel
Δευτέρα 13-3-2017
10:00 Susana Barbera
ολοήμερο workshop
10:00 Salvatore Dimino,
ολοήμερο workshop
10:00 Roberto Panciatici
ολοήμερο workshop
£ÇÇÐÁÆ»ÕIUUQ
QIPUPXFEEJOHTUPSJFTDPN
DPOWFOUJPO

ÈÌÏÑÅÉÕÑ×ÅÒÎÖ¼Õ
http://photoweddingstories.com/convention-2017 & στο 2310 452299



    

 

431.3*ÇÏÉÎÇÓÚÔÉÅËÃÕ4.2&,.3,*ÒËØÇËÓÇËÏ

Απολαύστε υπεύθυνα
ÕÇÖØÑÔĆÆÇÖÕÇÓÃ×ÇÄÓÑÖÃÓËÑÖ

ÔÇÍËÆÃ

 !"##$%

-. / 01-/

HITECH
&

®

EXPO

±ÎÐÒ×ÒÎ×©¬±¯ÇÐÆÎ×
Σάββατο 11 ¨ÁÐÒ½Î×ÏÐÁ
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!

New Collection 2017-2018
Δείτε τα πρώτοι στη PhotoVision
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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
789:;<=Τάκης Τζίμας, >?@A@B:C<DB:2E;<=Παναγιώτης Καλδής "+)F(+GH)*+=Μιχάλης Κυρζίδης,

OOOPQR*)*PS+

4I>J@B:57:><=Κωνσταντίνα Γκιτάκου >2K;LMJ?><=Άννα Μανουσάκη
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Kυκλοφoρεί στα περίπτερα
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Όλοι οι θαμώνες έσμιξαν γρήγορα και έγιναν μια μεγάλη, κεφάτη παρέα!

¨ÅÒÎÍÒÁ½ÁÒÈÕ£§©¡ÀÉÎ¨Ô×ÑÉÄÈÎÎÎ½ÎÕÄÉÅËÅÐÁ½ÔÑÅÅÅÇÌÈÅÉÒ×Ö½ÁÒÈÍÄÉÎÐÇÍÔÑÈÒÎ×ÖÎÐÎÀËÁÉÒÎÍÐ¾ÅÄÐÎÒÈÕ£§©¡
ÉÁÁÍÒ¾Î×ÌÎÅÊÉÁÍÁÍÈÑÒÉË¼ÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÑÒÈÍÅ½ÑÎÄÎÒÎ×Ë»ÍÒÐÎ×

£Ò¼ÑÉÎÕÖÎÐ¾Õ£§©¡
Τρικούβερτο γλέντι σε μία πολύ όμορφη ατμόσφαιρα

Η

³Ð¼ÑÒÎÕ§ÑÑÉËÎÕ ¨Ô×ÑÉÄÈÕËÁÉ£Ì»ÍÈÁÌÁÐÁ
Á¾ÒÈÍ¡¨§¡¦¥¡£ËÁÉÒÈÍÁÐ»ÁÒÈÕ



    

Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας (ΕΚΦΑ) διοργάνωσε αυτή
τη φορά μία πάρα πολύ πετυχημένη συνεστίαση την Κυριακή μεσημέρι
19 Φεβρουαρίου στο γνωστό παραλιακό μουσικό μεζεδοπωλείο «Άμμος».
Ο καθιερωμένος ετήσιος χορός της ΕΚΦΑ πραγματοποιήθηκε σε πολύ ζεστή
ατμόσφαιρα στην δημιουργία της οποίας συνέβαλαν αναμφίβολα και το καλό
φαγητό και το εξαιρετικό κρασί. Τα τραγούδια και η καλή ζωντανή μουσική με
θέα τον ήλιο να βυθίζεται αργά αργά στον Αργοσαρωνικό... απελευθέρωσαν
την διάθεση όλων για χορό που οδήγησε τους πάντες στο πάλκο και τους πιο
θερμόαιμους πάνω στα τραπέζια! §ÁÉÒÎ×ÖÐ¾ÍÎ×
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«ÖÍÔË¾ÆÒÈÇÉÁÒÎ'BDFCPPL
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ *
ÁÖÐÅÉÁÑÒÅ½ÍÁÒÎËÐÁÒ¼ÑÎ×Å

ο ίδιος νεαρός. «Το νέο κινητό μου», είπα νομίζοντας ότι κάνω χιούμορ και η γη

ίσως και μία εβδομάδα για να το
ελέγξουμε», μου είπε ο νεαρόs στο

έφυγε για δεύτερη φορά κάτω από τα πόδια μου από την απάντηση του: «Συγγνώμη
που γελάω, αλλά νομίζω δεν έχω ξαναδεί από κοντά κάτι τέτοιο, ήμουν μικρός όταν

εξειδικευμένο κατάστημα και ένιωσα

κυκλοφορούσαν αυτά τα τηλέφωνα». Με έναν πρόχειρο υπολογισμό συνειδητοποίησα

ÍÁÖÍÔÒÈÇÈËÒÔÁ¾ÒÁ¾ÄÉÁ

ότι ο 20χρovos που είχα μπροστά μου όντως δεν έλεγε ψέματα. Στην Δ’ Δημοτικού

Î×§ÁÉÔÕÓÁØ¼ÑÔÖÔÐ½ÕËÉÍÈÒ¾

πρέπει να πήγαινε το 2007, όταν εγώ καμάρωνα για το κινητό-θαύμα μου, και ξαφνικά

μία εβδομάδα;» ρώτησα σκοπίμως
αυτογελοιοποιούμενος, αλλά και

ένιωσα αυτά τα 10 χρόνια να βαραίνουν απότομα τους ώμους μου και να βγαίνω
από το μαγαζί σχεδόν σαν δαρμένος. Μπαίνοντας, όμως, στο αυτοκίνητο, προέκυψαν

ÑÉÖÒÉÐ½ØÎÍÒÁÕ»ÑÁÎ×ÇÉÁÒÈÍ
καταραμένη στιγμή που μου έπεσε
κάτω και έκτοτε δεν δουλεύει καλά το
8J'JËÁÉÒÎ(ÉÌÅÇÉÁÒÅÐÑÒÉÎ
Ð¾ÂÌÈÁ ¾ÖÉÁÑÒÅ½Á

ακόμη μεγαλύτερες εκπλήξεις. Με πρώτη τα τρία «μη αναγνωσμένα μηνύματα» που με
περίμεναν να τα ανοίξω από το 2011 (ευτυχώς δεν ήταν κάποια χαμένη ευκαιρία). «Χμ,
τότε λοιπόν το παρόπλισα», μονολόγησα και άρχισα να περιεργάζομαι το αρχαίο Nokia
για να νιώσω ακόμη πιο περίεργα, καθώς στις φωτογραφίες είδα νεογέννητη την 7χρονη
σήμερα κόρη μου και όλους τους μεγαλύτερους γύρω της -δηλαδή και εμένα- σαφώς πιο
νέους, με περισσότερα και (πιο μαύρα) μαλλιά.
Την αδιόρατη θλίψη μου διέκοψε ένα αυτοτρολάρισμα, διότι το Nokia χτύπησε, κι
εγώ πάτησα από συνήθεια την οθόνη, αλλά αυτή δεν υπάκουσε, καθότι δεν ήταν touch
screen. Επακολούθησαν ακόμη μεγαλύτερες ήττες, καθώς γρήγορα συνειδητοποίησα
ότι ήταν μάταιο να προσπαθήσω να μπω και στο Ιντερνετ. Το κουμπί «ιστός» κάποια
στιγμή έδειξε να με συνδέει στο δίκτυο, αλλά μετά έπρεπε να πληκτρολογήσω ένα ένα τα
γράμματα των διευθύνσεων. Π.χ. για να μπω στο Facebook, έπρεπε να πατήσω 7 φορές
το 3 και αυτό μόνον για να δω στην οθόνη το γράμμα «F», όποτε τα παράτησα. Την ίδια
ταλαιπωρία κατάλαβα ότι έπρεπε να υποστώ και για να στείλω μηνύματα, οπότε είπα
μέσα μου μία εβδομάδα είναι, θα περάσει.
Φευ, όμως, μετά τις πρώτες ώρες, άρχισα να προσαρμόζομαι στην τεχνολογία του
2007. Ακόμη και όταν έπεσα για ύπνο, χαμογέλασα στην ιδέα ότι για πρώτη φορά ύστερα
από (πολλά) χρόνια δεν μπορούσα να σκρολάρω «λίγο» στο Twitter και το Facebook,
ενώ το ίδιο έπαθα κι όταν ξύπνησα. Επιασα το κινητό για να δω την ώρα και ξαφνικά
κατάλαβα ότι κρατούσα ένα τηλέφωνο... σκέτο και όχι τον διάολο που μας έχει βρει τα
τελευταία χρόνια και κοιτάμε από το πρωί ώς το βράδυ άνευ ουσιαστικού λόγου.
Εχετε καταλάβει προφανώς την αφορμή του σημερινού σημειώματος. Το πιστεύετε ή
όχι, διανύω την τέταρτη ημέρα με το Nokia και αισθάνομαι το ίδιο όμορφα, όπως προ
διμήνου που έκοψα το κάπνισμα. Νιώθω κατά κυριολεξία να έχει αλλάξει η ζωή μου,
καθώς υπολογίζω ότι έχω κερδίσει τουλάχιστον ένα δίωρο καθημερινού χαζολογήματος
στα sοcial media. Οχι πως δεν μπαίνω από τη δουλειά και το σπίτι, αλλά ειλικρινά
συνειδητοποίησα πόσο άρρωστο είναι αυτό που έχουμε πάθει οι περισσότεροι σαν τους
ναρκομανείς που πρέπει κάθε μισή ώρα (και πολύ λέω) να πάρουμε μέσω κινητού μια
δόση FB και Twitter. Να πού όντως χρειάζεται ένας «κόφτης». Ενα app που μετά μία ώρα
ημερήσιου χαζολογήματος να μετατρέπει υποχρεωτικώς τα σούπερ ντούπερ smartphone
μας σε Nokia του 2007. Εστω για το υπόλοιπο της ημέρας.

Μ

ην τα πολυλογώ, εννοείται πως
δεν το άφησα, γύρισα σπίτι
και άρχισα να ψάχνω απεγνωσμένα
σε μια καλά κρυμμένη κούτα που
έχω φυλαγμένα κάποια παλιά μου
αντικείμενα (είναι κρυμμένη για να
γλιτώσει από την παράδοξη μανία των
γυναικών να τα σουτάρουν όλα) και,
ω του θαύματος, το βρήκα. Ένα Nokia
Ν95, 8GB. Γράφω αναλυτικά τα στοιχεία
του, γιατί οι μυημένοι θα θυμούνται,
ίσως, ότι επρόκειτο για ένα πραγματικό
θαύμα της τεχνολογίας (το 2007) με
δύο κάμερες, ραδιόφωνο, bluetooth
και τα τοιαύτα... λίγο πριν φάει η Nokia
τη σκόνη των smartphones. Καβάτζα
είχα, βέβαια, κι έναν φορτιστή και σε
ελάχιστα λεπτά ήμουν ενθουσιασμένος
που το είδα να ξανανάβει, να ακούγεται
ο χαρακτηριστικός του ήχος και να
ξεπροβάλλει στην οθόνη του η γνωστή
χειραψία με το παιδικό χεράκι.
Καταχαρούμενος που δεν θα έμενα χωρίς
τηλέφωνο, επέστρεψα στο κατάστημα για
να βάλουν στο παλιό την κάρτα μου.
Εκεί όμως με περίμενε η πρώτη έκπληξη.
«Τι είναι αυτό;» με ρώτησε με περιέργεια

* Αναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 12/2
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fair play

17 & 18

ΜΑΡΤΙΟΥ
11.00 - 21.00

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
Hobby Festival

www.hobbyfestival.gr

¤ £¤¬i803,4)01i5¬°«¬°i¬°£ £i©¥ «i ¥
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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Sony SF-G UHS-II
H ταχύτερη κάρτα SD
αγγίζει τα 299ΜΒ/s

Η

μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης-

μεταφοράς δεδομένων των
καρτών μνήμης SD μπορεί να
μην φθάνει (ακόμα) εκείνη των
CFast 2.0 ή XQD, όμως αυτό δεν
εμπόδισε τη Sony να ανεβάσει
τον πήχυ. Η νέα σειρά SF-G,
ανήκει στην κατηγορία UHS-II και
προσφέρει ταχύτητα ανάγνωσης/
μεταφοράς 300/299MB/s, που
είναι ιδανική για εγγραφή video
4K ή για πολύ γρήγορη ριπή
(burst). Επίσης, είναι ανθεκτική
στην υγρασία, τις πτώσεις, τις
ακραίες θερμοκρασίες και τις
ακτίνες Χ. Θα είναι διαθέσιμη σε
τρεις xωρητικότητες (32GB, 64GB,
128GB) και θα συνοδεύεται από
το card reader MRW-S1, που
επιτρέπει στο χρήστη να αξιοποιεί
πλήρως τo πλεονέκτημα της
υψηλότερης ταχύτητας μεταφοράς
αρχείων στην κατηγορία.



Saramonic
Αξεσουάρ και εξαρτήματα ηχοληψίας

Ε

μπλουτισμένη κυκλοφορεί πλέον η γκάμα των προϊόντων της Saramonic
στην Ελλάδα από την εταιρεία Στάμος Α.Ε. Τα προϊόντα αυτά δίνουν λύσεις
ασύρματης (και ενσύρματης) καταγραφής ήχου σε DSLR / Mirrorless μηχανές και
βιντεοκάμερες, διαθέτουν υψηλή ποιότητα κατασκευής και ανταγωνιστικές τιμές.
Σε λίαν προσιτή τιμή θα βρείτε το Saramonic RX9+2TX9 - UwMic9 UHF Kit, το
επαγγελματικό UHF ασύρματο σετ δύο μικροφώνων πέτου και ενός δέκτη. Το κιτ
περιλαμβάνει δέκτη (RX9) με δυνατότητα στήριξης σε κάμερα, δύο ασύρματους
πομπούς (TX9) με δυνατότητα στήριξης σε ρούχο/ζώνη και δύο μικρόφωνα πέτου
και υποστηρίζει την εγγραφή σε δύο κανάλια (stereo) από τα δύο μικρόφωνα πέτου.
Για όσους χρειάζονται μικρόφωνο τύπου shotgun προτείνεται το σετ Saramonic
MixMic με shotgun μικρόφωνο και αντάπτορα XLR 2 καναλιών που επιτρέπει στην
κάμερα ή DSLR να καταγράψει επαγγελματικής ποιότητας ήχο από κονσόλες και XLR
μικρόφωνα. Επιπλέον η κάθε XLR υποδοχή ρυθμίζεται ως Line/Mic/Phantom 48V
ώστε να έχετε δυνατότητα σύνδεσης με όλους τους τύπους εξωτερικών μικροφώνων.
ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

ÂÇ³Ñª

ÂÇ³Ñª

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
§¯Á To βιβλίο
«Επέκινα»

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
§¯Á 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:

Ñ½ÍÚ° Ñ½Í(

3 Ñ½Í(

Ñ½Í(

Ñ½Í(

6 Ñ½Í(

7 Ñ½Í(

Ñ½Í(

9 Ñ½Í( Ñ½Í( Ñ½Í(

6,9 12 17 22 27 30 35 40 45 50 55
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

VVVOGNSNFQLNMNSGDL@SHJ@jÑÒjHMEN OGNSNFQ
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Instagram
Ομαδικό upload έως 10
φωτογραφιών ανά post

Τ

ις προηγούμενες εβδομάδες τo

δημοφιλές δίκτυο διαμοιρασμού
φωτογραφιών δοκίμαζε σε ένα
περιορισμένο αριθμό χρηστών τα
post που περιέχουν παραπάνω
από μία φωτογραφία. Τελικά η
δυνατότητα αυτή πέρασε την
αξιολόγηση και στην πιο πρόσφατη
έκδοση 10.9 αποτελεί τη μεγάλη
αλλαγή του Instagram. Πρακτικά,
ο χρήστης μπορεί πλέον μέσω ενός
μόνο post, να δημιουργεί gallery
που θα αποτελείται από μία ως
δέκα εικόνες. Δηλαδή, εκεί που
μέχρι πρότινος έπρεπε να κάνουμε
σε πέντε ξεχωριστά post για πέντε
διαφορετικές φωτογραφίες, πλέον
θα μπορούμε να συμπεριλάβουμε
όλες σε ένα post. Η προβολή
των φωτογραφιών θα γίνεται με
slideshow. Το χαρακτηριστικό
αυτό αναμένεται να 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.



Sigma
Δύο γρήγοροι prime και ένας zoom
προστίθενται στη σειρά Art

Η

σειρά Art της ιαπωνικής εταιρίας έχει
συγκεντρώσει σωρεία θετικών κριτικών
τα τελευταία χρόνια και o εμπλουτισμός της
συνεχίζεται με τρεις φακούς που προορίζονται για
το full-frame. Aρχίζοντας από τη μικρότερη εστιακή
απόσταση, ξεκινάμε από τον υπερευρυγώνιο
14mm f/1.8 DG HSM που αποτελεί τον μοναδικό
στη κατηγορία με τόσο φωτεινό διάφραγμα.
Σχεδιαστικά αποτελείται από 16 στοιχεία, εκ των
οποίων τα τρία είναι χαμηλής διάχυσης (FLD) και
τα τέσσερα εξαιρετικά χαμηλής διάχυσης (SLD)
καθώς και ένα ασφαιρικό στοιχείο, που συμβάλλει
στην ελάττωση των οπτικών παραμορφώσεων
και διατήρηση υψηλού επιπέδου ευκρίνειας από
το κέντρο έως τις άκρες. Ο μηχανισμός τις ίριδας
αποτελείται από εννέα πτερύγια, που έχουν θετική
επίδραση στο bokeh. Η ελάχιστη απόσταση
εστίασης είναι 27cm. Στην συνέχεια έχουμε τον
γρήγορο zoom 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art,
που εξοπλίζεται με τρία στοιχεία SLD, τέσσερα
ασφαιρικά και μηχανισμό ίριδας με εννέα πτερύγια.
Το σώμα είναι κατασκευασμένο από μέταλλο και
ειδικό θερμοπλαστικό, ενσωματώνει δε και οπτική
σταθεροποίηση. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης
είναι 37cm. O τρίτος της σειράς είναι o μέσης εστιακής απόστασης γρήγορος 135mm με
γρήγορο διάφραγμα f/1.8, που έχει σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να υποστηρίζει υπερυψηλές αναλύσεις 50Megapixel (π.χ. για την Canon EOS 5DsR). Το σύστημα autofocus
HSM συνεργάζεται με τον αισθητήρα αναγνώρισης του προσανατολισμού του φακού,
για πολύ γρήγορη εστίαση. Στο μηχανισμό της ίριδας συναντάμε 9 πτερύγια. Οπτικός
σταθεροποιητής δεν υπάρχει κάτι που έχει γίνει και σε άλλους φακούς στη σειρά Art. Οι
τρεις φακοί θα είναι διαθέσιμοι για μοντούρες Canon και Nikon.
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Sigma 100-400mm
f/5-6.3 DG OS HSM
Contemporary series
Νέος Superzoom

Π

αράλληλα με την παρουσίαση

των τριών high end φακών της
σειράς Art, την εμφάνισή του έκανε
και ένας superzoom με εστιακή
απόσταση 100-400mm και μεταβλητή
φωτεινότητα f/5-6.3. Το όχι και τόσο
γρήγορο διάφραγμα, τον καθιστά πολύ
ελαφρύ και compact για την κατηγορία
του, αφού ζυγίζει μόλις 1160γρ.
Δομικά αποτελείται από 21 στοιχεία
σε 15 group, συμπεριλαμβανομένων
τεσσάρων SLD (Special Low Dispersion)
που ελαχιστοποιούν τις οπτικές
παραμορφώσεις. Είναι εξοπλισμένος
με stabilizer και σύστημα autofocus
Hyper Sonic. H ελάχιστη απόσταση
εστίασης είναι 1,6 μέτρα και ο λόγος
μεγέθυνσης 1:3.8. Ο νέος superzoom
είναι συμβατός με το Sigma USB Dock,
για την εγκατάσταση μελλοντικών
ενημερώσεων του firmware. Θα
κυκλοφορήσει σε εκδόσεις για Canon
και Nikon.

Epson
Bραβείο καλύτερου περιπτέρου στην ISE 2017

H

συμμετοχή της Epson στην έκθεση Integrated Systems Europe (ISE) 2017,
επισφραγίστηκε από το βραβείο καλύτερου περιπτέρου (άνω των 100m2),
που εντάχθηκε φέτος για πρώτη φορά, στην κατηγορία «Σχεδιασμός Περιπτέρων».
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη σειρά βιντεοπροβολέων
εγκατάστασης 3 LCD, η οποία περιλαμβάνει οκτώ νέα μοντέλα (EB-L1755U, EBL1750U, EB-L1715S, EB-L1710S, EB-L1555U, EB-L1550U, EB-L1515S και EB-L1510S),
με φωτεινότητα έως 15.000 lumen. Προσφέρουν μια πλήρη σειρά τύπων σύνδεσης,
όπως HDBaseT, HDMI, DVI και Component, ενώ παρέχουν ευέλικτη εγκατάσταση
με δυνατότητα περιστροφής 360°. Ο σχεδιασμός του περιπτέρου έγινε με σκοπό
να αναδείξει τη φωτεινότητα και την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας 3 LCD,
καθώς και των έξυπνων γυαλιών Moverio. Επίσης, για την επίδειξη των δυνατοτήτων
του EB-L25000U, ένα αγωνιστικό αμάξι Formula One τοποθετήθηκε στον τοίχο και
πάνω του προβλήθηκαν έγχρωμα σχέδια. Τα βραβεία, που διοργανώνονται από
την ISE σε συνεργασία με το Exhibitor Magazine και απονέμονται από μια επιτροπή
επαγγελματιών της βιομηχανίας εκθέσεων, βασίζονται σε ένα σύνολο κριτηρίων, όπως
τη συνολική αίσθηση του περιπτέρου, την αποτελεσματική χρήση του χώρου, των
εικαστικών, του φωτισμού, αλλά και στο κατά πόσον το περίπτερο επικοινωνεί σωστά
τα κύρια μηνύματα της εταιρείας.
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Yongnuo YN 85mm f/1.8
Προσιτός φακός πορτραίτου

H

κινέζικη εταιρία έγινε ιδιαίτερα
δημοφιλής λόγω των προσιτών και
ταυτόχρονα ισχυρών φορητών φλας και
LED που παρουσίασε τα τελευταία χρόνια.
Ύστερα εισήλθε στην αγορά των οπτικών
κατασκευάζοντας «οικονομικούς» κλώνους
prime φακών των Canon και Nikon. Το νέο
μέλος στην οικογένεια, ακούει στο όνομα
YN 85mm f/1.8 και σχεδιαστικά είναι πολύ
κοντά στο αντίστοιχο μοντέλο της Canon.
Προορίζεται για συστήματα full-frame,
είναι εξοπλισμένος με σύστημα autofocus
και δομικά αποτελείται από 9 στοιχεία σε
6 group. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης
85εκ., ενώ δέχεται φίλτρα διαμέτρου 58mm.
Διατίθεται από την εταιρία ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.

Lab-Box
Για ευκολότερη εμφάνιση φιλμ 35mm ή 120mm

Σ

τον απόηχο των παρουσιάσεων νέων φιλμ από Kodak, Ferrania, Bergger
και Lomography η startup εταιρία Lab-Box παρουσίασε ένα πρωτότυπο
tank που φιλοδοξεί να διευκολύνει την εμφάνιση φιλμ. Η compact σχεδίαση
και ο εναλλακτικός τρόπος εισαγωγής του φιλμ στο reel, απαλλάσσει το
φωτογράφο από τη χρήση σάκκου αλλαγής ή ενός φωτοστεγανού δωματίου.
Υποστηρίζει το δημοφιλέστερο φορμά 35mm και το επαγγελματικό 120mm.
Η εταιρία έχει ήδη εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του project και μάλιστα σε
τριπλάσιο βαθμό ένα μήνα πριν τη λήξη της προθεσμίας. Δείτε τη διαδικασία
εμφάνισης με το Lab-Box εδώ:
https://vimeo.com/203000292

Fotodiox
Αντάπτορες για το σύστημα φακών Fujifilm GFX

H

mirrorless μηχανή μεσαίου φορμά της Fujifilm GFX 50S μπήκε σε
παραγωγή από την αρχή της χρονιάς και τα πρώτα aftermarket
αξεσουάρ έχουν αρχίσει να εμφανίζονται. Ο γνωστός κατασκευαστής
Fotodiox προτείνει πέντε καινούργιους αντάπτορες για προσαρμογή
φακών Canon (EF), Nikon (F), Olympus (OM), Mamiya (645) και Contax.
Η πλειονότητα των φακών full-frame με εστιακή απόσταση μεγαλύτερη
από 50mm και οι tilt-shift θα υποστηρίζονται κανονικά, αλλά οι
ευρυγώνιοι full-frame (>50mm) ίσως προκαλούν βινιετάρισμα. Βασικό
υλικό κατασκευής τους είναι το μέταλλο. Να σημειωθεί πως και οι
πέντε αντάπτορες είναι manual και δεν υποστηρίζουν τις ηλεκτρονικές
λειτουργίες των φακών (π.χ. autofοcus, metadata).
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Δεκαετία ‘80
Επάγγελμα φωτογράφος, επάγγελμα φωτορεπόρτερ

Σ

το πλαίσιο της πολιτισμικής και αναβιωτικής έκθεσης «GR80s.
Η Ελλάδα του Ογδόντα στην Τεχνόπολη» που διοργανώνεται
ως τις 12 Μαρτίου του 2017 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
σημαντικοί φωτορεπόρτερ που άφησαν το αποτύπωμά τους
στη φωτοειδησεογραφία στη δεκαετία του ’80 θα μιλήσουν για
τις εμπειρίες τους, για τους κινδύνους του επαγγέλματός τους
προβάλλοντας ορισμένα από τα καθοριστικά στιγμιότυπα που
συνέλαβαν με τον φακό τους. Η έκθεση έχει ως στόχο τη συγκρότηση
μιας ιστορικής, κοινωνιολογικής και πολιτισμικής αναδρομής
στην ελληνική δεκαετία του ’80, προσφέροντας στον επισκέπτη
την ευκαιρία μιας μοναδικής αναβιωτικής εμπειρίας. Πολιτική,
τρόποι ζωής , τέχνες και τεχνολογία του ’80, ανασυστήνονται μέσα
από 4.000 εκθέματα, 18 περίπτερα, διαδραστικές εφαρμογές, σπάνιες
φωτογραφίες, πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό καθώς και πάνω
από 30 παράλληλες εκδηλώσεις (masterclass, workshop, διαλέξεις,
ημερίδες, προβολές, ειδικές εκθέσεις κ.α.). Μια από τις πιο σημαντικές
εκδηλώσεις θα είναι και η παρακάτω στις 2 Μαρτίου.
Ομιλητές: Χρήστος Αρβανίτης, Δημήτρης Μεσσίνης, Νίκος
Παναγιωτόπουλος
Συντονισμός: Νίκος Αποστολόπουλος
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017, 18.00-20.00
Χώρος διεξαγωγής εκδήλωσης: INNOVATHENS, Αεριοφυλάκιο 2,
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους κατόχους εισιτηρίου της έκθεσης.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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Σύρος - Nothing
Ο Αλέξανδρος Σταματίου στη γκαλερί «7»

Σ

την έκθεση Σύρος Νοthing που εκτυλίσσεται σε αφήγηση
μέσα από είκοσι περίπου φωτογραφίες, ο Αλέξανδρος
Σταματίου επικεντρώνεται στο φαινομενικά ασήμαντο.
Τονίζοντας τη σημαντικότητα σε πράγματα που προσπερνούμε,
ο φωτογράφος σκιαγραφεί ένα ψυχογράφημα των τοπικών
κοινωνιών, με αφορμή την εγκατάστασή του στη Σύρο το
2013. Σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, χωρίς στοιχεία τουριστικού
εξωραϊσμού, ο Σταματίου αναμιγνύει ομορφιά και ασχήμια,
δίνοντας τελικά ένα βαθύ πορτρέτο της απλής καθημερινότητας
και της ίδιας της ζωής. Ο Αλέξανδρος Σταματίου συνεργάζεται με
το φωτοειδησεογραφικό πρακτορείο SOOC και με την Εφημερίδα
των Συντακτών. Φωτογραφία του με Σύριους πρόσφυγες στην
Ειδομένη επιλέχθηκε από το Αl Jazeera ως μία από τις 15
καλύτερες φωτογραφίες του κόσμου για 2016. Την έκθεση «Σύρος
- Nothing» επιμελήθηκε η ιστορικός τέχνης Μπία Παπαδοπούλου.
Διάρκεια έκθεσης: 14 Μαρτίου-1 Απριλίου
Διεύθυνση: Gallery «7», Σόλωνος 20, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11.00-14.00
και 18.00-21.00, Πέμπτη και Σάββατο 11.00-15.00
Πληροφορίες: Gallery «7», Τηλ. 2103612050 gallery7@hol.gr
http://www.gallery7.gr



    

 /

 !"##$%

The Future is Nostalgic
Ο Raed Yassin στην Αθήνα

Ε

ικαστικός και μουσικός, ο Raed
Yassin διακρίνεται για τον πολυσχιδή

χαρακτήρα των εκθέσεών του αφού
δουλεύει με φιλμ και φωτογραφία μέχρι
ύφασμα, πορσελάνη, νέον και μουσική.
Ο καλλιτέχνης από το Λίβανο επισκέπτεται
την Αθήνα για να εξερευνήσει ζητήματα
προσωπικής και συλλογικής μνήμης. Ο
Yassin επιλέγει ως κεντρική θεματική την
ανθρώπινη επιθυμία και προσφέρει μια
πικάντικη και χιουμοριστική ανάλυσή της
μέσα από έργα διαφορετικής μορφής,
μεταξύ των οποίων και της καινούργια
φωτογραφικής του σειράς με τίτλο
«Sex,Spies and the Suicide Dancer».
Διάρκεια: έως 4 Μαρτίου
Διεύθυνση: Kalfayan Galleries, Χάριτος 11,
Κολωνάκι, Αθήνα
Πληροφορίες: Kalfayan Galleries, Τηλ.
2107217679, info@kalfayangalleries.com,
http://www.kalfayangalleries.com

Ένα κάπως μετέωρο βλέμμα...
Έκθεση του Γιάννη Λεμονή

Ξ

ένο και παράλληλα οικείο, το βλέμμα μας ενίοτε
βυθίζεται στον κόσμο της πραγματικότητας, ενώ άλλοτε
ταξιδεύει στη μνήμη. Ισορροπώντας ταυτόχρονα σε δύο
κατευθύνσεις, η έκθεση του Γιάννη Λεμονή επιχειρεί να
αποκρυπτογραφήσει το μετέωρο βλέμμα, χωρίς ωστόσο να
αποκαλύπτει τα πάντα. Σε μια σειρά φωτογραφικών έργων
γοητευτικών για την αποσπασματικότητά τους, οι επισκέπτες
του Art Café Αστραδενή θα ταξιδέψουν σε κόσμους
ξεχωριστούς, σε τοπία και μυστικά που φανερώνονται
ελάχιστα.

Διάρκεια έκθεσης: έως 19 Μαρτίου
Διεύθυνση: Art Café Αστραδενή, Ιωάννη Λάππα 9, Λιβαδειά
Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς,
fotolesxilivadias@gmail.com, www.fotolesxilivadias.gr
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Puerto del Tango.
Φωτογραφικός διαγωνισμός με
θέμα το τάνγκο

Γ

εννημένο στο λιμάνια της Λατινικής
Αμρικής, το τάνγκο αποτελεί

χορό που συμβολίζει διαφορετικά
πράγματα. Από τη νοσταλγία και την
επανασύνδεση μέχρι το ταξίδι και τον
αποχωρισμό, το τάνγκο πέρα από
χορός είναι και ένας ιδιαίτερος τρόπος
επικοινωνίας. Στο νέο διαγωνισμό
φωτογραφίας του Συλλόγου «Puerto
del Tango» με θέμα «Λιμάνι του Τάνγκο
ή Τάνγκο του Λιμανιού», φωτογράφοι
και φίλοι της φωτογραφίας καλούνται
να αιχμαλωτίσουν μέσα από το φακό
τους στιγμές, ακόμη και τη διάρκεια
του τάνγκο, αποτυπώνοντας αρμονίες
και συναισθήματα. Οι συμμετέχοντες
μπορούν να υποβάλουν ως τρία
φωτογραφικά έργα. Τα βραβεία του
διαγωνισμού είναι μια δωροεπιταγή
των 200 και των 50 ευρώ αντίστοιχα
για φωτογραφικό εξοπλισμό και ένας
τετράπτυχος καμβάς 70x100 cm,
αξίας 50 ευρώ, με εκτυπωμένη την
φωτογραφία του νικητή. Παράλληλα
οι καλύτερες φωτογραφίες του θα
αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα
του συλλόγου σε μορφή ηλεκτρονικής
έκθεσης.
Συμμετοχή: έως 30 Μαΐου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 24 Ιουνίου
Πληροφορίες: Puerto del Tango,
info@puertodeltango.gr,
http://www.puertodeltango.gr

Cinemarian
Εντατικό μάθημα φωτογραφίας με τον Ανδρέα Κατσικούδη

Μ

ε εισηγητή τον Ανδρέα Κατσικούδη, το σεμινάριο θα καλύψει όλη τη βασική τεχική
της φωτογραφίας, για αρχάριους και νέους φωτογράφους. Από το διάφραγμα,
την ταχύτητα, το ISO και το φωτισμό μέχρι το σωστό καδράρισμα και την επεξεργασία
μέσω δωρεάν προγραμμάτων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μπουν στον
κόσμο της φωτογραφίας, μέσα από ένα αυτοτελές σεμινάριο. Παράλληλα στο πλαίσιο
του μαθήματος θα γίνει εισαγωγή στη νυχτερινή και τη ταξιδιωτική φωτογραφία καθώς
και στο πορτραίτο. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος καλούνται να έχουν μαζί τους
μια φωτογραφική μηχανή ή το κινητό τους. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων
είναι απαραίτητη η εγγραφή στο σεμινάριο στέλνοντας όνομα και κινητό τηλέφωνο στο
akatsikoudis@yahoo.com.
Σεμινάριο: Κυριακή 19 Μαρτίου, 10.00 – 13.00
Κόστος: 30 ευρώ
Πληροφορίες – Εγγραφές: Ανδρέας Κατσικούδης, akatsikoudis@yahoo.com
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26 Προσεγγίσεις
στο Πορτραίτο
Έκθεση της Φωτογραφικής
Ομάδας Λήμνου

Γ

ια λίγες μέρες ακόμη θα είναι

ανοιχτή στο κοινό η 7η έκθεση
της Φωτογραφικής Ομάδας Λήμνου.
Τα μέλη της ομάδας προσεγγίζουν
το πρόσωπο, τη μορφή και την
εικόνα, παρουσιάζοντας στο κοινό 26
διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από το
πορτρέτο. Αισθήματα και συναισθήματα
αποτυπώνονται στο φωτογραφικό χαρτί,
δημιουργώντας μια αφήγηση μέσα
από 26 φωτογραφικούς μονολόγους.
Η έκθεση «26 Προσεγγίσεις στο
Πορτραίτο» έχει ήδη σημειώσει ιδιαίτερη
επιτυχία, προσελκύοντας πολλούς
επισκέπτες.

Διάρκεια έκθεσης: έως 26 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Χώρο Τέχνης «Αποθήκη»,
Λιμανάκι Μύρινας, Λήμνος
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά
11.00-13.00 και 19.00-21.30
Πληροφορίες: Φωτογραφική Ομάδα
Λήμνου, photolimnos.2013@gmail.com,
https://www.facebook.com/groups/
ffolimnou/

Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές
της Φωτογραφίας
Με εισηγητή τον Ανδρέα Κατσάκο στη Λάρισα

Έ

νας κύκλος μαθημάτων φωτογραφίας ξεκίνησε στο χώρο του Μύλου του
Παππά στη Λάρισα. Με εισηγητή τον Ανδρέα Κατσάκο το σεμινάριο έχει ως
στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές αρχές της φωτογραφίας,
περιλαμβάνοντας τόσο τεχνικές όσο και θεωρητικές ενότητες. Το σεμινάριο
ξεκίνησε στις 23 Φεβρουαρίου και θα έχει διάρκεια τριών μηνών. Η συμμετοχή
για μαθητές γυμνασίου και λυκείου είναι δωρεάν. Μετά το πέρας των μαθημάτων
θα δοθεί στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης. Το σεμινάριο
διοργανώνουν το διαδικτυακό φωτογραφικό περιοδικό fmag και η φωτογραφική
ομάδα fplus, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών
Δήμου Λαρισαίων.
Πληροφορίες – Εγγραφές: Ανδρέας Κατσάκος, Τηλ. 6944241177
Φωτογραφική Ομάδα fplus, info@fplus.gr, http://photogroupfplus.blogspot.gr
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