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Μόνον οι απαισιόδοξοι και oι από τη
φύση τους γκρινιάρηδες δεν το είχαν
αντιληφθεί στο παρελθόν. Τώρα όμως
το έχουν σίγουρα καταλάβει! Κάθε
διοργάνωση της PhotoVision με τον
A ή B τρόπο ταράζει τα λιμνάζοντα νερά
του χώρου, συνεγείρει, αναστατώνει,
αφυπνίζει τον ευρύτερο φωτογραφικό
κλάδο. Αυτή η κινητικότητα παράγει
ενέργεια και ως γνωστόν η ενέργεια γεννά
αισιοδοξία και καλή ψυχολογία, η οποία
με τη σειρά της φέρνει πωλήσεις που
τόση ανάγκη έχει ο χρόνια μαστιζόμενος
από την οικονομική -και όχι μόνον- κρίση
φωτογραφικός κλάδος.

Ε

νδεχομένως είναι ακόμη νωρίς για την
συναγωγή ασφαλών συμπερασμάτων
πριν από την πραγματοποίηση της έκθεσης.
Αυτό λέει η απλή λογική. Όμως εκτός
από την λογική υπάρχει ασφαλώς και
η ... τρέλλα της φυλής μας (και η διαδικασία
αξιολόγησης που δεν λέει να τελειώσει
και η περιβόητη διαπραγμάτευση κλπ.
κλπ.) αλλά παρ’ όλα αυτά οι οιωνοί είναι
άριστοι: Μία εβδομάδα πριν από τα εγκαίνια
της έκθεσης δεν υπάρχει ερασιτέχνης ή
επαγγελματίας φωτογράφος που να μην
έχει πληροφορηθεί για την επικείμενη 12η
διοργάνωση της PhotoVision και ερωτηθείς
να έχει πει ότι δεν θα την επισκεφθεί.
Το γεγονός αυτό έχουν διαπιστώσει
εκτός από τους διοργανωτές και όλοι
οι εκθέτες με βάση την επικοινωνία με
τους πελάτες και συνεργάτες τους. Όμως
εκτός από όλους αυτούς, τους άμεσα
ενδιαφερόμενους, το έχουν σίγουρα
πληροφορηθεί και οι συγγενικοί με τη
φωτογραφία χώροι του ευρύτερου κλάδου
της τεχνολογίας αλλά ακόμη και του
τουρισμού, των γραμμάτων, των τεχνών
και της επιστήμης. Γιατί η φωτογραφία ως
γνωστόν χρησιμοποιείται παντού: εκτός από
ερασιτεχνική ενασχόληση και επάγγελμα,
αποτελεί και εργαλείο marketing και μέσον
επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης
και πολλά άλλα. Ας το παραδεχτούμε
επιτέλους ότι παρά τις επαναστατικές
τεχνολογικές αλλαγές που υποχρεώθηκε
να παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια,



     

120.000
αντίτυπα!
Kυκλοφορεί
5 Μαρτίου
με την
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
της Κυριακής

ΕΝΘΕΤΟ PHOTOVISION ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Αυτή την Κυριακή 5 Μαρτίου αγοράζουμε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ! Σε όλο το τιράζ της πλέον έγκυρης και
σοβαρής εφημερίδας της χώρας μας, σε 120.000 αντίτυπα, διανέμεται το ειδικό, πολυσέλιδο ένθετο
της Photovision 2017. Εδώ θα βρείτε αναλυτικά όλους τους εκθέτες και όλα τα brands της έκθεσης,
συνοπτικά όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις, τα σεμινάρια, τις ομιλίες και πολλά άλλα.
Η διανομή του ενθέτου αποτελεί ευγενική χορηγία του Ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ που στηρίζει
δυναμικά όλα αυτά τα χρόνια κάθε δραστηριότητα του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ.

Οργασμός!
Ο κλάδος σε πλήρη αφύπνιση & κινητικότητα
παρά τη μιζέρια και τις αναδουλειές που επέφερε η ατελείωτη οικονονική κρίση με απαρχή το
περιβόητο κανόνι της SYNTHΕSIS AE το 2008 (...θυμάστε;), ο φωτογραφικός κλάδος είναι εδώ.
Με τα προβλήματά του, με τη γκρίνια, με τις... διχόνοιες και τα λάθη του - απότοκα της κρίσης,
εξακολουθεί να υπάρχει. Και αυτό είναι η ουσία. Λίγες μόνον μέρες έμειναν μέχρι το ερχόμενο
Σ/Κ οπότε... κοντός ψαλμός αλληλούια! Ραντεβού στη PhotoVision!
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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EXPO

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 VISION OUTPERFORMED

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

Nikon_D5.indd 1

  Nikon
  D5.indd
3 6 3 •1     

23/2/2016 3:51:18 μμ

6 MA   2017

7/11/2016 9:46:56
πμ
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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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 Bazaar

%  &) - )$ $b (5 b
& 5  B& )$ $B& - vintage #" # B&

H δωδέκατη διοργάνωση
της PhotoVision
πλαισιώνεται από τόσο
πολλές παράλληλες
εκδηλώσεις, εκθέσεις,
σεμινάρια, συζητήσεις
κλπ. ώστε ίσως κάποιοι
δεν έχουν ενημερωθεί
ακόμη για μια πρωτότυπη
ιδέα που φέτος
υλοποιείται για πρώτη
φορά.

Π

ρόκειται για το Bazaar μεταχειρισμένων μηχανών και συλλεκτικών φωτογραφιών.
Σε ειδικό χώρο της έκθεσης θα υπάρχουν συγκεντρωμένοι ιδιώτες που θα
παραθέτουν για πώληση ή ανταλλαγή μεταχειρισμένες και συλλεκτικές φωτογραφικές
μηχανές, φακούς, αξεσουάρ και παρελκόμενα της φωτογραφικής επεξεργασίας ακόμη
και της ψηφιακής εποχής. Ένα σημαντικό σκέλος της πρωτοβουλίας αφορά τους
ενδιαφερόμενους για vintage φωτογραφίες από την εποχή της δαγγεροτυπίας και
εντεύθεν, με εκτυπώσεις αλμπουμίνας, υγρού κολλοδίου, κυανοτυπίες, καλοτυπίες κλπ.
που σήμερα έχουν αποκτήσει αρχειακή και συλλεκτική σημασία.
Στη μεγάλη γιορτή του κόσμου της εικόνας με την εμπορική και καλλιτεχνική διάσταση,
τη PhotoVisioη, το bazaar αποτελεί άλλο ένα σημαντικό πόλο έλξης για τους επισκέπτες
που θα ήθελαν είτε να προβούν σε κάποια αγοραπωλησία μεταχειρισμένου ή να βρουν
παλιές, συλλεκτικές φωτογραφίες στα πρότυπα αντίστοιχων bazaar που γίνονται στην
Ευρώπη αλλά μέχρι στιγμής δεν είχαν ενσωματωθεί στην ελληνική πραγματικότητα.

fB I )I 9B!
jH=k: ) ' 5 ' 
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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       !!!

Περισσότερες από 83.000 προβολές
μόνον σε 5 εβδομάδες!!!*
Από18/1,

facebook + youtube

Περισσότερες από 30.000 προβολές
μόνον σε 3 εβδοµάδες!!!*
Από 7/2,

20    2017

facebook + youtube

Δείτε το β
βίντεο
σε

&

Δείτε το β
βίντεο
σε

&

Περισσότερες από 64.000 προβολές
μόνον σε 4 εβδομάδες!!!*
Από18/1,

facebook + youtube

Περισσότερες από 64.000

προβολές

μόνον σε 15 ημέρες!!!*
Από18/1,

facebook + youtube
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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

Ταχ.Συγχρονισμού

200€

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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O λόγος στους εκθέτες

EXPO

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

Στρατής Κουτζούκης
DALTEC
• Πως έχει εξελιχθεί η ελληνική αγορά εκτυπωτών large format τα τελευταία
χρόνια;
Η αγορά των εκτυπωτών large format γνωρίζει συνεχή άνθιση παρά τις οικονομικές
δυσκολίες της αγοράς. Όλο και περισσότεροι επαγγελματίες από διαφορετικούς
κλάδους επενδύουν σε έναν large format εκτυπωτή, και όχι μόνο οι εταιρίες που
προσφέρουν αποκλειστικά υπηρεσίες εκτυπώσεων. Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί
με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί κανείς να επενδύσει σε ένα μηχάνημα με χαμηλό
κόστος και να τυπώσει εύκολα, γρήγορα και οικονομικά σε ποικίλα υλικά και με
διάφορους τύπους μελανιού, ανάλογα με την εφαρμογή.
• Σε ποιές επαγγελματικές κατηγορίες απευθύνεστε με τα προϊόντα σας;
Από την ίδρυσή της και μέχρι σήμερα, η εταιρεία DALTEC απευθύνεται αποκλειστικά
σε επαγγελματίες του χώρου των γραφικών εφαρμογών. Ξεκινώντας αρχικά από
εταιρείες επιγραφοποιίας και κατασκευαστές εκθεσιακών περιπτέρων, η εταιρεία
DALTEC έκανε γνωστά τα κοπτικά plotter και τα αντίστοιχα υλικά όπως και
μηχανήματα CNC Router. Ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας αλλά και
τις ανάγκες της αγοράς, πολύ σύντομα η DALTEC, εδραίωσε την παρουσία της και
στην ψηφιακή εκτύπωση με υλικά, εκτυπωτές και μηχανήματα φινιρίσματος των
εκτυπώσεων όπως πλαστικοποιητές και trimmer.

 363 • 
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Η γκάμα συμπληρώνεται από υλικά
οδοσήμανσης, ταινίες διπλής όψης, υλικά
θερμομεταφοράς καθώς και συστήματα
εσωτερικής σήμανσης. Τα τελευταια
χρόνια, με την είσοδο της ψηφιακής
τεχνολογίας στην εκτύπωση υφασμάτων,
η DALTEC ακολούθησε στενά τις εξελίξεις
δημιουργώντας νέες συνεργασίας με τους
μεγαλύτερους οίκους της διεθνούς αγοράς
και σε αυτόν τον τομέα.
• Για ποιούς λόγους γνωρίζουν ανάπτυξη
οι εκτυπωτές τύπου UV;
Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι
εκτυπωτές UV μπορούν πολύ εύκολα
να δικαιολογήσουν την ανάπτυξή τους.
Άκαμπτα υλικά όπως ξύλο, αλουμίνιο,
γυαλί, plexiglass, προϊόντα όπως
αναπτήρες, στυλό, θήκες κινητών αλλά
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και προσωποποιημένα αντικείμενα, μπορούν να τυπωθούν απευθείας
με εκτυπωτές τεχνολογίας UV ευκολότερα και χωρίς τους περιορισμούς
ποσότητας που έχει π.χ. η μεταξοτυπία. Ευκολότερη και ταχύτερη είναι
και η επεξεργασία των αυτοκόλλητων μεμβρανών καθότι δεν είναι πλέον
ανάγκη να περιμένουμε να στεγνώσει η εκτύπωση για να περάσουμε
στην επόμενη φάση της παραγωγής, φινίρισμα ή εφαρμογή. Τέλος, με
την τεχνολογία UV LED, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των
εκτυπωτών UV έχει μειωθεί σημαντικά.
• Ποιά είναι το πιο δημοφιλή και καλοπουλημένα μηχανήματα Mimaki
στην ελληνική αγορά;
Η δραστηριότητα στην ελληνική αγορά ξεκίνησε πολύ πριν το 2008 που
η DALTEC ανέλαβε την εκπροσώπησή της, καθιστώντας την Μimaki την
γνωστότερη εταιρεία στο χώρο τόσο των ψηφιακών εκτυπωτών όσο και
των κοπτικών, κάτι που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με επιτυχία από την
εταιρεία μας. Η Mimaki έχει τρεις βασικούς άξονες δραστηριότητας, οι
οποίοι έχουν απήχηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό: Εκτυπωτές ρολού
Solvent/Eco-solvent, ρολού και άκαμπτων υλικών τεχνολογίας UV LED
και τέλος υφασμάτων είτε με την μέθοδο της θερμομεταφοράς είτε και
απευθείας. Και οι τρεις κατηγορίες αποτελούνται από προϊόντα, τα οποία
ενσωματώνουν μοναδικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά, είναι φιλικά προς
τον χρήστη και προσφέρουν λύσεις όπου όριο είναι μόνο η φαντασία.
• Τι προγραμματίζετε για την παρουσία σας στη PhotoVision;
Πως λειτουργεί μια παρόμοια έκθεση για την εταιρία σας;
Με τη πρώτη μας συμμετοχή στην PhotoVision στοχεύουμε να
παρουσιάσουμε το εύρος της δραστηριότητάς της Daltec σε ένα κοινό
που δεν μας γνωρίζει τόσο καλά. Η διαρκής εξέλιξη στις τεχνολογίες
μηχανημάτων και υλικών ανοίγει νέους ορίζοντες που θέλουμε να
προβάλλουμε στους επαγγελματίες και να εμπνεύσουμε με νέες,
δημιουργικές εφαρμογές. Αυτός είναι πάντα ο στόχος μας με την
συμμετοχή μας σε εκθέσεις κι έτσι καλούμε αντίστοιχα τον κόσμο που θα
επισκεφθεί το περίπτερό μας να μοιραστεί σκέψεις και ιδέες μαζί μας.
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O λόγος στους εκθέτες

EXPO

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

Αλέξης Κελεκτσόγλου
ProLab
• Για το εργαστήριό σας, ποια
είδη εκτυπώσεων εμφάνισαν τη
μεγαλύτερη κινητικότητα την
περασμένη χρονιά;
Υπήρξε μία ιδιαίτερα ευχάριστη
αύξηση στις εκτυπώσεις

νέοι σε ηλικία, επιλέγοντας μια πιο ανάλαφρη και οικονομική λύση αντί των ψηφιακών άλμπουμ.
Πολύ συχνά σ αυτή την επιλογή καταλήγουν οι καλλιτέχνες και οι αρχιτέκτονες για τα πορτφόλιό
τους, αλλά και επιχειρηματίες που τα συμπεριλαμβάνουν στα εταιρικά τους δώρα.
Στην αυξημένη κινητικότητα για τις παραπάνω κατηγορίες καθοριστικό ρόλο έπαιξε η συνεχήs
συμπλήρωση του εξοπλισμού μας με τελευταίας γενιάς μηχανήματα (UV, Offset, inkjet), αλλά και
οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας σε finishing και wall decoration.

μεγάλων μεγεθών σε Fine Art
αρχειακά χαρτιά, αλλά και σε
ιδιαίτερα υλικά όπως το ξύλο
και το plexiglass καθώς όλο και
περισσότεροι επαγγελματίες
αναζητούν την αισθητική
αναβάθμιση που προσφέρουν
οι ασυνήθιστες επιφάνειες.
Επίσης, είδαμε μία στροφή προς
τις εκτυπώσεις photobooks, τα
οποία προτιμούν κυρίως οι

• Το ψηφιακό άλμπουμ εξακολουθεί να οδηγεί την παραγωγή των εργαστηρίων, έχοντας
παρόμοια δυναμική όπως όταν πρωτοεμφανίστηκε;
Η δυναμική του ψηφιακού άλμπουμ δε δείχνει να κάμπτεται στο ελάχιστο. Μιλάμε για το προϊόν
που συνεχίζει να ανανεώνεται εξωτερικά και εσωτερικά και έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του
κόσμου, φτάνοντας στο σημείο, σε αρκετές περιπτώσεις, να καθορίζει ακόμα και την επιλογή για
το φωτογράφο του μυστηρίου! Φυσικό είναι λοιπόν ο επαγγελματίας της εικόνας να δίνει μεγάλη
βαρύτητα στην επιλογή του συνεργαζόμενου εργαστηρίου. Η Prolab προσφέρει μεγάλη ποικιλία
επιλογών αλλά και τη δυνατότητα για custom δημιουργίες. Οι άνθρωποί μας, σε συνεργασία
με τον επαγγελματία φωτογράφο σχεδιάζουν και υλοποιούν το πρωτότυπο, δίνοντάς του
εργαλεία για να μπορέσει να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό και να προβάλλει τη δική του
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EXPO

αισθητικές επιλογές.
Η ιστοσελίδα μας αντανακλά
αυτήν ακριβώς την φιλοσοφία.
Μπαίνοντας στην prolab.gr
βλέπεις την εικόνα μιας εταιρίας
που θα μπορούσε να βρίσκεται
οπουδήποτε στον κόσμο!
Γιατί όχι στη Θεσσαλονίκη;
• Που σκοπεύετε να ρίξετε
το βάρος για την παρουσία
της εταιρίας σας στην
επερχόμενη PhotoVision;
Στη 12η Photovision ερχόμαστε
πρώτα και πάνω απ’ όλα για
Στιγμιότυπο από το περίπτερο με το οποίο μετείχε η PRO LAB στην PhotoVision 2015

μοναδική ταυτότητα. Σε πολύ ελκυστική πρόταση έχει αναδειχθεί και το πακέτο γάμου και
βάφτισης το οποίο περιλαμβάνει και όλα τα συνοδευτικά του μεγάλου ψηφιακού άλμπουμ
(μικρά άλμπουμ, θήκες usb, κουτιά φωτογραφιών με πασπαρτού, συνοδευτικό καμβά κλπ)
φτιαγμένα με την ίδια φιλοσοφία και αισθητική.
Παρόλη τη συνεχιζόμενη ζήτηση, το ψηφιακό άλμπουμ δεν αποτελεί το κυρίαρχο προϊόν
στο δικό μας εργαστήριο, καθώς το δυναμικό μας σε ανθρώπους και μηχανήματα καλύπτει
ευρύτερο φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών.
• Τι συγκριτικά πλεονεκτήματα προσφέρετε στους πελάτες σας απέναντι στον
ανταγωνισμό;
Η ποιότητα, η συνέπεια και η σύγχρονη προσέγγιση στις προσφερόμενες υπηρεσίες,
υπήρξαν οι βασικοί στόχοι από την πρώτη μέρα λειτουργίας της Prolab. Aυτό αναγνωρίστηκε
και συνεχίζει να αναγνωρίζεται από τους επαγγελματίες του χώρου.
Επίσης, μας αρέσει να ακούμε. Ακούμε τα προβλήματα και τους προβληματισμούς των
επαγγελματιών και απαντάμε προτείνοντας νέες λύσεις και προϊόντα με την φρέσκια οπτική
των ανθρώπων που παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις και τάσεις.
Πειραματιζόμαστε διαρκώς με νέα υλικά, νέες τεχνολογίες εκτύπωσης και πρωτότυπες ιδέες.
Εμπλουτίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας ώστε να αποτελούμε One Stop Shop, να
μπορούμε δηλαδή να καλύψουμε όλες τις ανάγκες με κάθετη παραγωγή.
Τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε προσαρμόζοντας τις προτάσεις μας στην καλύτερη δυνατή
σχέση τιμής και ποιότητας (το και ελληνικά λεγόμενο “value for money”) μέσα στην
πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας. Οι προκλήσεις που συναντούν οι άνθρωποι που
μας εμπιστεύονται γίνονται οι προτεραιότητές μας.
• Αρκετές εταιρίες του κλάδου σας εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. Πως το ερμηνεύετε; Σας
δυσκολεύει η θέση για δουλειές σε όλη τη χώρα;
Η Θεσσαλονίκη πάντα υπήρξε πρωτοπόρος, κοσμοπολίτισσα και εξωστρεφής. Στον τομέα
της καλλιτεχνικής έκφρασης ειδικά, αποτελεί μία από τις πιο δημιουργικά ανήσυχες γωνιές
της χώρας μας. Το τηλέφωνο κάποτε έριξε τα πρώτα οχυρά της απόστασης. Η νέα εποχή
της κυριαρχίας του διαδικτύου μηδένισε και τα τελευταία χιλιομετρικά εμπόδια. Δεν βλέπω
λοιπόν το λόγο μια δυναμική, συνεπής και πρωτοπόρα εταιρεία να μη μπορεί να αδράξει τις
ευκαιρίες, ασχέτως της φυσικής της έδρας.
Απ’ ό,τι φαίνεται οι επιχειρηματίες που σκεφτόμαστε μ αυτόν τον τρόπο γινόμαστε όλο και
περισσότεροι. Η λέξη αποκέντρωση δεν αναφέρεται αρνητικά, αλλά αντίθετα, δημιουργεί
συνειρμούς που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής και πιο συνειδητοποιημένες
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να ξανασυναντήσουμε παλιούς
φίλους και να δημιουργήσουμε
νέους. Να δούμε από κοντά
τους ανθρώπους με τους
οποίους επικοινωνούμε
καθημερινά μέσω τηλεφώνου
και διαδικτύου, να ακούσουμε
τους προβληματισμούς τους,
να προτείνουμε λύσεις και
να δημιουργήσουμε κοινούς
στόχους.
Να γνωρίσουμε τα νέα παιδιά
που τώρα ξεκινούν τον
επαγγελματικό τους αγώνα
και να τους στηρίξουμε με την
τεχνογνωσία και την υλική
υποδομή που έχουμε αποκτήσει
στο πέρασμα των χρόνων.
Όμορφες εκπλήξεις
περιμένουν τους φίλους που
θα μας επισκεφθούν! Θα
παρουσιάσουμε τέσσερις
καινούριες collection με
πάνω από πενήντα σχέδια
σε εξώφυλλα άλμπουμ και
συνοδευτικά προϊόντα. Θα
δείξουμε ακόμη ολοκληρωμένες
λύσεις για wall decoration.
Και φυσικά, όπως πάντα,
μεγάλου μεγέθους
αναπαραγωγές φωτογραφιών
γνωστών ελλήνων φωτογράφων
σε FineArt αρχειακά χαρτιά όπου
θα μπορέσετε να διαπιστώσετε
την ποιότητα εκτύπωσης για την
οποία είναι γνωστή η Prolab.
Θα χαρούμε να μιλήσουμε με
όλους από κοντά!
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O λόγος στους εκθέτες

EXPO

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

Άγγελος Κατσαφάνας
EL GRECO
Η ομάδα της El Greco ασχολείται αποκλειστικά
με τους επαγγελματίες φωτογράφους γάμου/
εκδηλώσεων και επικεντρώνεται στα ψηφιακά
άλμπουμ και στις εκτυπώσεις. H έμπειρη
ομάδα μας από ειδικούς τεχνίτες αναλαμβάνει
τη δημιουργία χειροποίητων άλμπουμ, τα
οποία διαμορφώνονται από το μηδέν με βάση
τις ανάγκες κάθε πελάτη. Στο περίπτερο μας
στη Photovision, οι επισκέπτες θα έχουν την
ευκαιρία να δουν επίσης ξηρογραφικά βιβλία
ευχών και πλήθος προωθητικών προϊόντων,
όπως ειδικά διαμορφωμένες θήκες άλμπουμ
και φωτογραφιών, USB stick κ.α. Παίρνουμε
μέρος στη Photovision καθώς αποτελεί την
δημοφιλέστερη και μακροβιότερη έκθεση του
κλάδου.

 363 • 
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O λόγος στους εκθέτες

EXPO

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

Νίκος Πεχλιβανίδης
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ

Ε

κτός από τα μηχανήματα κεραμεικών εκτυπώσεων στα οποία πιστεύω ότι
έχουμε ηγετική θέση, και στην πώληση και στην τεχνική υποστήριξη σε

πανελλαδική κλίμακα, κεντρική θέση στην παρουσία μας στην επερχόμενη
Photovision θα παίξει το μηχάνημα UV το οποίο προσφέρει δυνατότητα
τρισδιάστατης εκτύπωσης σε άκαμπτα αλλά και εύκαμπτα υλικά μήκους μέχρι
2,5m και πάχους ως 5,5cm και έχει εφαρμογές σε γυαλί, ξύλο, ακρυλικό,
μουσαμά, καθρέπτη κλπ. επίσης καινοτομία αποτελούν τα νέα μηχανήματα
laser που κάνουν κοπή σε υλικά όπως το ξύλο με πολλές εφαρμογές όπως
π.χ. τις μπομπονιέρες για γάμο και βάπτιση. Oπωσδήποτε εξακολουθούμε
να υποστηρίζουμε τα μηχανήματα laser και πορσελάνης για παραγωγή
πραγματικά ανεξίτηλων εκτυπώσεων. Η εταιρία μας καλύπτει με πωλητές
την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα ενώ με την ευκαιρία της PhotoVision θα
μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλους τους επαγγελματίες φωτογράφους για
τα νέα μας προϊόντα και να πάρουμε τον παλμό της αγοράς που με μοναδικό
τρόπο αποκομίζει κανείς συμμετέχοντας σε μια καθιερωμένη έκθεση!
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O λόγος στους εκθέτες

EXPO

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

Μίλτος Νικολάου
CHN Paper
Με εξειδίκευση σε μηχανήματα και υλικά τεχνολογίας dye sublimation φέρνουμε κοντά σας μια πρωτοποριακή εκτύπωση νέας γενιάς. Οι επισκέπτες της μεγαλύτερης κλαδικής έκθεσης στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά,
τη διαδικασία εκτύπωσης και να δοκιμάσουν εκτενώς τα διαθέσιμα προϊόντα. Οι εκτυπώσεις μπορούν να γίνουν πάνω σε
ξύλο, αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί, κεραμικά και ύφασμα. Σας περιμένουμε στο περίπτερο μας και επιθυμία μας είναι να
έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που αγαπούν και ψάχνουν το κάτι διαφορετικό στην εκτύπωση.
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O λόγος στους εκθέτες

EXPO

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

Μιχάλης Γκάτζιας
GATSIAS ART

Η

εταιρία εξειδικεύεται εδώ και 27 χρόνια στην κατασκευή
ξύλινων κορνιζών και τα τελευταία 15 χρόνια έχει
επεκταθεί στον τομέα της ψηφιακής εκτύπωσης fine art
και σε επιγραφές παντός τύπου. Στο περίπτερό μας θα
έχετε την ευκαιρία να δείτε: εκτυπώσεις σε καμβά, χαρτι
κ.α. κορνίζες ξύλινες σε διάφορες διαστάσεις και χρώματα,
φωτογραφοθήκες και πασπαρτού σε διάφορα χρώματα,
σχέδια και υφές. Επίσης, τζαμάκια κλίψ, αυτοκόλλητα
χαρτόνια, PVC, kappa fix, MDF αυτοκόλλητα, ιδανικά για
εκθέσεις και πολλά άλλα. Μας αρέσει να πρωτοπορούμε, να
επεκτεινόμαστε και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που
βοηθάνε στο να εξασφαλίσουμε την σιγουριά που χρειάζεται
για μια μακρόχρονη και σταθερή συνεργασία. Θα χαρούμε να
σας δούμε στη PhotoVision!
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O λόγος στους εκθέτες

EXPO

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

Νίκος Λάμπρου
Aνάπτυξη EΠΕ X-Rite Pantone

H

εταιρία μας θα συμμετάσχει στη φετεινή PhotoVision με όλη τη γνωστή γκάμα προϊόντων χρωματικής διαχείρισης
της X-Rite για επαγγελματίες φωτογράφους και εικονολήπτες. Με δεδομένο τον προσανατολισμό της έκθεσης σε

σοβαρούς και επαγγελματίες χρήστες, πιστεύουμε ότι μέσα από τη διοργάνωση μπορούμε να προσεγγίσουμε αποτελεσματικά τους δυνητικούς μας πελάτες οι οποίοι σημειωτέον είναι πολύ πιο ενημερωμένοι συγκριτικά με μερικά χρόνια
πριν. Tα δύο best seller προϊόντα μας από τη γκάμα της x-Rite είναι το ColorChecker Passport καθώς και το i1Display
Pro, τα οποία αξιοποιούνται για τη χρωματική εξισορρόπηση σε επίπεδο φωτογραφικής μηχανής και οθόνης υπολογιστή, αντίστοιχα. Νέο είναι το ColorChecker Passport Video εξειδικευμένο για τον κόσμο των εικονοληπτών, συμβατό με
Adobe Premiere και άλλα προγράμματα video editing.Aπό πλευράς προοπτικών είμαστε αισιόδοξοι διότι από την τελευταία φορά που συμμετείχαμε στην προηγούμενη Photovision είχαμε συνεχώς ανοδική πορεία. Παραπέρα, είναι περισσότεροι οι επαγγελματίες φωτογράφοι που ενδιαφέρονται και κατανοούν τη μεγάλη χρησιμότητα των εργαλείων καλιμπραρίσματος στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον του κόσμου του imaging και δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα όπως
προκύπτει μέσα από τη διαδικασία χρωματικής διαχείρισης.
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O λόγος στους εκθέτες

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

p

Αφές Χρυσικοπούλου
Antzoulatos Demas

Η

εταιρία μας θα παρουσιάσει στη PhotoVision κορνίζες και φωτογραφικά άλμπουμ. Συγκεκριμένα, στην γκάμα περιλαμβάνονται επάργυρες, ασημένιες και κοκάλινες κορνίζες, αλλά και επάργυρα άλμπουμ διαφόρων διαστάσεων.
Τα προϊόντα μας απευθύνονται κυρίως σε φωτογράφους γάμου, βαπτίσεων και άλλων εκδηλώσεων. Μία πρώτη γεύση για το τι θα δείτε στο περίπτερο μας προσφέρεται μέσω του ιστοτόπου μας. Οι επισκέπτες της PhotoVision θα μπορέσουν να επωφεληθούν από ειδικές προσφορές σε προϊόντα υψηλής ποιότητας. Θα χαρούμε να σας δούμε όλους εκεί!
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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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ΠΑΠΙΓΙΟΝ

Αναλυτικό πρόγραμμα ομιλιών στη PhotoVision

Η

Ένωση επαγγελματιών φωτογράφων και βιντεογράφων γάμου Ελλάδας

“Παπιγιόν”, παράλληλα με το πρωτοποριακό Φεστιβάλ Ταινιών

Γάμου, προγραμματίζει για τη PhotoVision ενδιαφέρουσες ομιλίες που θα
πραγματοποιηθούν από τα μέλη της και θα λάβουν χώρα στο περίπτερο της
Ένωσης. Η παρακολούθηση των ομιλιών είναι ελεύθερη. Τα θέματα αφορούν
επαγγελματίες φωτογράφους και βιντεογράφους γάμου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ÁÍÁÇÉÏÒÈÕ¯ÐÆÁÍ½ÄÈÕ
Η σημασία της εκτυπωμένης φωτογραφίας
£ËÒ×Ô»ÍÈÆÔÒÎÇÐÁÆ½Á»ÍÁÉËÐ¾ËÎÒÉÖÁÐÒ½ÅÒ¾ÑÅÕÁÍÁÍ¼ÑÅÉÕ
Υπάρχουν πολλοί λόγοι να εκτυπώσουμε τις φωτογραφίες μας και ελάχιστοι
να τις κρατάμε φυλακισμένες σε σκληρούς δίσκους. Θα αναλυθεί και να
συζητηθεί η σημασία της εκτύπωσης που τόσο έχει παραμεληθεί στις μέρες
μας λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας.


Βασίλης Νόμπλ
Η τέχνη της «πώλησης της τέχνης»
Θα αναλυθούν οι λόγοι που δεν καταλήγουν τα ραντεβού σε ανάληψη της
εργασίας. Θα επεξηγηθούν τρόποι προσαρμογής της πώλησης/προώθησης
της υπηρεσίας κάθε επαγγελματία, ο τρόπος ανάλυσης των αναγκών του
πελάτη, το κλείσιμο πώλησης, είσπραξη προκαταβολής, καθορισμός τρόπου
πληρωμής κ.α.


Γιάννης Λάριος
Κοστολόγηση Φωτογραφικών Υπηρεσιών για Επαγγελματίες
Φωτογράφους
«Πόσο πραγματικά κοστίζει μια ώρα συνάντησης με έναν υποψήφιο πελάτη;
Και πως θα αποσβέσω σε κάθε νέα φωτογραφική δουλειά τον καινούργιο
φακό που αγόρασα; Δεν μπαίνω μέσα, αλλά δουλεύω-νύχτα μέρα! Κι
εσύ με ρωτάς πόσο κοστίζει η ώρα μου; Και πως θα χρηματοδοτήσω την
αγορά νέου εξοπλισμού χωρίς δάνεια και κάρτες;» Αυτές και άλλες πολλές
καθημερινές ερωτήσεις θα απαντηθούν στο workshop «Κοστολόγηση για
επαγγελματίες φωτογράφους και βιντεογράφους γάμου» που θα
παρουσιάσει ο Δρ. Γιάννης Λάριος. Θα παρουσιαστεί συγκεκριμένη, πρακτική
μεθοδολογία κοστολόγησης, που μπορεί να υιοθετήσει ο επαγγελματίας για
να ορίσει τις πραγματικές τιμές που θα πρέπει να χρεώνει.

£²±£°¡¨¡°±¦¯²

Γιάννης Γκουτζουρής
Προεπιλέγοντας τη ματιά του θεατή
Χρησιμοποιώντας τις φωτογραφικές ιδιότητες, ο κινηματογραφιστής καθοδηγεί
τον θεατή σε αυτό που “πρέπει” να δει. Αυτό επιτυγχάνεται με το καδράρισμα,
την επιλεκτική εστίαση και την κίνηση.
Η εισήγηση έχει ως σκοπό να εισάγει τον βιντεογράφο σε ένα τρόπο λήψης με
αφηγηματική σκέψη.
Ο εισηγητής είναι διευθυντής φωτογραφίας της Σχολής Σταυράκου και
πρόεδρος της διοικητικής ομάδας του Παπιγιόν.
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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 5PQSJOUPSOPUUPQSJOUÎÉÎÕÎÌ¾ÇÎÕÍÁÅËÒ×ÏÍÎ×ÅÑÅ'JOF"SU
Mε τον Νίκο Πεκρίδη
15:30 'JOF"SU1SJOUJOH¡ÍÁØÈÒÏÍÒÁÕÒÈÍÒ»ÌÅÉÁÁÑÐ¾Á×ÐÈÅËÒÀÔÑÈ
Με τον Αντώνη Γράννη-Color Consulting Group

18:30

«Ιδανικές συνθήκες επεξεργασίας εικόνας
ËÁÉ8:4*8:( 8IBU:PV4FF*T8IBU:PV(FU 
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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www.antzoulatosdemas.com – info@antzoulatosdemas.com – marfantz@acci.com
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'JTIFZF
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.
£ËÒ×ÏÑÒÅÒÎËÎ×¾ÍÉ Ñ×ÌÈÐÏÑÒÅÒÎËÁÉÐ½ÊÒÅÒÎÑÒÈÍËÌÈÐÔÒ½ÄÁÒÈÕ»ËÓÅÑÈÕ 
Î×ÓÁÂÐÅ½ÒÅÑÒÎÅÐ½ÒÅÐ¾ÒÈÕ'JTIFZF
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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/



  



 '

!"#  



"$"$%# 

  





 '

431.3*ÇÏÉÎÇÓÚÔÉÅËÃÕ4.2&,.3,*ÒËØÇËÓÇËÏ

HITECH
&

®

ÑäÑÛßÙéÝÑÞçèÐÙæä×Ý

EXPO

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

Xορηγός
ÕÇÖØÑÔĆÆÇÖÕÇÓÃ2&ÓÕËÑÖ
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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
Εγγραφές: http://
photoweddingstories.com/
convention-2017

Δηλώσεις συμμετοχής:
http://photoweddingstories.com/convention-2017 & στο 2310 452299
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Απολαύστε υπεύθυνα
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EXPO

Το πάρτυ του ΦΩΤΟγράφου
Σάββατο 11 Μαρτίου 2017 ώρα 20:30
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


  



 ')

!"#  



"$"$%# 

  





 '*

!"#  

"$"$%# 



+,+.:;

H ζωή χωρίς photoshop
Eντυπωσιακά καρέ χωρίς ίχνος photoshop...

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
#<=>?@BCΤάκης Τζίμας, DFHJHK?PBQK?+R@BCΠαναγιώτης Καλδής STUVSWXTYSCΜιχάλης Κυρζίδης,
.ZD[HK?:<?DBCΚωνσταντίνα Γκιτάκου D+\@]^[FDBCΆννα Μανουσάκη
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Kυκλοφoρεί στα περίπτερα
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To επόμενο βήμα: 3D print μικρο-φακοί
Συναρπαστικές εξελίξεις στην τεχνολογία των οπτικών
Οργασμός ερευνητικής
δραστηριότητας παρατηρείται στα
ερευνητικά κέντρα που εργάζονται
πάνω στην τεχνολογία των
οπτικών όπου οι “συμβατικές”
οπτικές σχεδιάσεις κινδυνεύουν
να παραπεμφθούν -στο όχι τόσο
μακρινό μέλλον- στο ...περιθώριο.
Γράφαμε για φακούς υγρής
κατάστασης, από γραφένιο ή ακόμη
μετα-φακούς από διοξείδιο του
τιτανίου κλπ.

Γ

ια παράδειγμα οι φακοί υγρής
κατάστασης δεν αποτελούν
πλέον αντικείμενο επιστημονικής
φαντασίας. Ήδη έχουν κατασκευαστεί
προϊόντα παραγωγής όπως ο φακός
Οptilux 818 της εταιρίας Ιnvenios
που προορίζεται για αισθητήρες
κινητών τηλεφώνων μεγέθους
1/3in. και έχει ενσωματωμένα
συστήματα οπτικής σταθεροποίησης
και αυτόματης εστίασης. Φακούς
υγρής κατάστασης χρησιμοποιεί
και η εταιρία Cognex στις συσκευές
ανάγνωσης γραμμοκώδικα (barcode
readers) που κατασκευάζει. Συνήθως

ÕÇÖØÑÔĆÆÇÖÕÇÓÃ2&ÓÕËÑÖ

χρησιμοποιούν δύο υγρά διαφορετικού ιξώδους με ενδιάμεσο στρώμα λιπαντικής
ουσίας ως μονωτικό και νερό ως αγώγιμο υλικό. Η εφαρμογή ορισμένης τάσης από
πιιεζοηλεκτρικό σύστημα τείνει να διαφοροποιεί την καμπυλότητα των “στοιχείων” και
να αλλάζει την εστιακή απόσταση, ώστε να διαφοροποιούνται κάθε στιγμή τα οπτικά
χαρακτηριστικά. Τα βασικά πλεονεκτήματα του φακού υγρής κατάστασης είναι η
απλότητα, το χαμηλό κόστος και η δυνατότητα κατσσκευής εξ ολοκλήρου από ρομπότ
που όταν εφαρμοστεί μαζικά αναμένεται να περιορίσει και άλλο το κόστος.
Όμως τα νέα δεν σταματούν... Η είδηση προέρχεται από το Πανεπιστήμιο της
Στουτγκάρδης στη Γερμανία. Μια ερευνητική ομάδα ανεκοίνωσε ότι έχει εξελίξει ένα
εξειδικευμένο μηχάνημα εκτύπωσης laser με παλμό πολύ μικρής διάρκειας το οποίο
έχει τη δυνατότητα να τυπώνει μικροφακούς με συγκεκριμένη διαμόρφωση απευθείας
στην επιφάνεια αισθητήρων CMOS. Mε την προσέγγιση αυτή οι ερευνητές πέτυχαν να
προσομοιώσουν την όραση των αρπακτικών πουλιών δηλ. περισσότερη αναλυτική
ικανότητα στο κέντρο του οπτικού πεδίου όπυ ενδιαφέρει περισσότερο η καταγραφή της
λεπτομέρειας.
Σύμφωνα με την περιγραφή που έδωσαν οι επιστήμονες, το οπτικό μέρος αποτελείται από
τέσσερα είδη μικροφακών με δομή doublet ενώ αξιοποιούνται οι ισοδύναμες εστιακές
αποστάσεις 31, 38, 60 και 123mm που αθροιστικά δίνουν οπτικό πεδίο αντίστοιχο των
70°για ενίσχυση της διακριτικής ικανότητας στο κέντρο. Το μέγεθος κάθε μικροφακού
είναι λιγότερο από 300x300μm (μιλιμικρά) και το ύψος 200μm, ώστε να μπορούν να
σχεδιαστούν νανο-κάμερες κατάλληλες για ενδοσκοπική χρήση στην ιατριή, σε οπτικούς
αισθητήρες αλλά και σε εφαρμογές παρακολούθησης και ασφαλείας.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της ομάδας, αυτή είναι η βασική εκδοχή αλλά σε
μεταγενέστερη βαθμίδα, ετοιμάζουν βελτιωμένη έκδοση με φακούς triplet αντί για
doublet και σύστημα ελέγχου της φωτεινότητας με ρυθμιζόμενα ...μικροδιαφράγματα.
Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από τους επιστήμονες Simon Thiele, Kathrin
Arzenbacher, Timo Gissibl, Harald Giessen, και Alois M. Herkommeris.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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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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Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ
Εγκαίνια του υπερσύγχρονου τηλεοπτικού στούντιο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Την Τρίτη στις 28 Φεβρουαρίου εγκαινιάστηκε το νέο
τηλεοπτικό στούντιο του Tμήματος Επικοινωνίας και
ΜΜΕ (EΚΠΑ), που πλέον αποτελεί το πιο σύγχρονο των
Βαλκανίων. Φέρει το όνομα του ομότιμου καθηγητή
Ευάγγελου Σορόγκα, πρωτεργάτη σχεδιασμού και
λειτουργίας του από τη ίδρυση του τμήματος. Από τα
πρώτα κιόλας βήματα, ως βασικός προσανατολισμός
ορίστηκε το broadcast και κατά συνέπεια τέθηκαν οι
αντίστοιχες υψηλές προδιαγραφές του εξοπλισμού.

Σ

ήμερα αποτελεί ένα πλήρως εξοπλισμένο τρικάμερο full
HD studio, όπως τα αντίστοιχα των μεγάλων οργανισμών,
όπως μας είπε ο Νίκος Μύρτου, που ανήκει στο ειδικό
διδακτικό προσωπικό του τμήματος και διδάσκει τα μαθήματα:
«Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχομένου», «Παραγωγή
Τηλεταινίας και Φιλμ Ντοκουμέντου», «Τηλεοπτικά Ρεπορτάζ»
και «Οργάνωση και Ροή Προγράμματος στην Τηλεόραση
και το Ράδιο». Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται μεταξύ
άλλων σύστημα φωτισμού σκηνής τεχνολογίας LED με
κεντρική διαχείριση από κονσόλα φωτισμού, Αutocue,
Οn Αir Graphics Generator και Video server, ο οποίος
υποστηρίζει ταυτόχρονα τέσσερα κανάλια full HD. Mέσω του
τελευταίου οι φοιτητές μπορούν να διαχειριστούν τόσο την
αναπαραγωγή και εγγραφή βίντεο σε πραγματικό χρόνο αλλά
και το programming, σε περίπτωση ζωντανής τηλεοπτικής
μετάδοσης. Επίσης, διαθέτει κονσόλες τηλεσκηνοθεσίας και
μίξης υψηλής ποιότητας, ενώ αποφεύχθηκαν οι αντίστοιχες
λύσεις software. Μπορεί να χαρακτηριστεί ισοδύναμο με
αρκετά στούντιο ενεργών τηλεοπτικών καναλιών και αυτό
βοηθά ουσιαστικά τους φοιτητές, αφού έρχονται σε επαφή
με τον εξοπλισμό που θα συναντήσουν σε πραγματικές
εργασιακές συνθήκες.



  

Ο Ν.Μύρτου, μέλος του Ερευνητικού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΔΙΠ) του εργαστηρίου Οπτικοακουστικών Μέσων.
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Το έργο υλοποιήθηκε μέσω του
ΕΣΠΑ (2007-2013) Περιφέρειας
Αττικής (ΠΕΠ Αττικής) και η συνολική
χρηματοδότηση που έλαβε το Τμήμα
αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ.
Επιπλέον, η πρόσφατη συνεργασία
του στούντιο με την ΕΤΕΚΤ (Ένωση
Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου
Τηλεόρασης) κρίνεται ιδιαίτερα
σημαντική για τα επαγγελματικά
δικαιώματα των αποφοίτων.
Ακόμα, το εργαστήριο, έχει
εγκαθιδρύσει συνεργασία με την
Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το
πολύτιμο υλικό της, ενώ, παράλληλα,
γίνονται συζητήσεις και με το
τηλεοπτικό κανάλι της Βουλής, για να
διερευνηθούν δρόμοι συνεργασίας
και προβολής των παραγωγών των
φοιτητών.
Μπορείτε να δείτε μία περίληψη των
δραστηριοτήτων των φοιτητών εντός
του νέου στούντιο, εδώ:
https://www.youtube.
com/watch?time_
continue=89&v=9MMMW5XDVWw

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΗΛΙΑΣ ΛΟΗΣ

ÕÇÖØÑÔĆÆÇÖÕÇÓÃ2&ÓÕËÑÖ
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Sony World Photography Awards 2017
Η λίστα των φιναλίστ
Ο διαγωνισμός Sony Photography Awards, που φέτος γιορτάζει την 10η
επέτειό του, ανακοίνωσε τους φιναλίστ για τις κατηγορίες Επαγγελματίες,
Ανοικτός Διαγωνισμός, Νέοι και Student Focus. Σαράντα-εννέα χώρες
εκπροσωπούνται στην λίστα των φιναλίστ, αποδεικνύοντας τη διεθνή
απήχηση των βραβείων. Φωτογράφοι από έντεκα επιπλέον χώρες
βρίσκονται στη λίστα όσων έφτασαν μέχρι τον τελικό. Πιο αναλυτικά,
καταγράφηκε μεγάλη αύξηση συμμετεχόντων το 2016 από χώρες της
Ασίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας, συμπεριλαμβανομένων υποψηφίων
από: Κίνα (90%), Μυανμάρ (183%), Βιετνάμ (108%), Φιλιππίνες (71%)
και Χονγκ Κονγκ (73%). Επίσης, σημαντικό στατιστικό στοιχείο αποτελεί
η αύξηση συμμετοχών της τάξεως του 56% στην κατηγορία Νέων. Ειδικά
στις κατηγορίες Επαγγελματιών, Νέων και στον Ανοικτό Διαγωνισμό οι
συμμετοχές άγγιξαν τις 227.596.

Ό

σο αφορά τον Ανοιχτό Διαγωνισμό, στην κατηγορία της φωτογραφίας
δρόμου διακρίθηκε ο Έλληνας Κonstantinos Sofikitis. Μπορείτε να δείτε
το portfolio του φωτογράφου στο επίσημο site του http://www.cpsofikitis.com.
Στον διαγωνισμό των νέων (12-19 ετών) όπου οι συμμετέχοντες υπέβαλαν μία
φωτογραφία με θέμα την ομορφιά, μέσα στους 10 φιναλίστ βρίσκεται η Ελληνίδα
Helen Kiparissa.
Οι συμμετέχοντες στην κατηγορία των Επαγγελματιών κρίθηκαν από τους Zelda
Cheatle, πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής της Κατηγορίας Επαγγελματιών/
Επιμελήτρια (Ηνωμένο Βασίλειο), Aida Muluneh Ιδρύτρια / Διευθύντρια
του φεστιβάλ Addis Foto Fest (Αιθιοπία), Allegra Cordero di Montezemolo,
Επιμελήτρια και Επικεφαλής των Εκθέσεων Centro de la Imagen (Μεξικό), Denis
Curti, Επιμελητής και Δημοσιογράφος (Ιταλία), Russ O’Connell, Διευθυντής
Εικόνας στο περιοδικό The Sunday Times Magazine (Ηνωμένο Βασίλειο) και
Françoise Callier, Διευθύντρια Προγράμματος στο Angkor Photo Festival &
Workshops (Γαλλία). Στις κατηγορίες Ανοιχτού Διαγωνισμού και Νέων, υπό την



  

προεδρία του Damien Demolder, Φωτογράφου και
Δημοσιογράφου (Ηνωμένο Βασίλειο), και η κατηγορία
Student Focus κρίθηκε από τους Andrea Kurland,
Αρχισυντάκτρια του περιοδικού Huck (Ηνωμένο
Βασίλειο), Dan Rubin, φωτογράφο και Καλλιτεχνικό
Διευθυντή (Ηνωμένο Βασίλειο) και Jennifer Shaw,
ιδρύτρια και διευθύντρια Δημιουργικού Τμήματος του
φεστιβάλ PhotoNOLA (ΗΠΑ).
Οι φιναλίστ διαγωνίζονται για σύγχρονο ψηφιακό
εξοπλισμό της Sony, για την ένταξη τους στο φετινό
άλμπουμ των Βραβείων, καθώς και για χρηματικά
έπαθλα ύψους $25.000 για τον «Φωτογράφο της
Χρονιάς», $5000 για τον μεγάλο νικητή του Ανοιχτού
Διαγωνισμού και εξοπλισμό αξίας €30.000 του νικητή
της κατηγορίας Student Focus. Όλοι οι νικητές θα
ανακοινωθούν στη τελετή απονομής βραβείων στο
Λονδίνο, στις 20 Απριλίου 2017.
Οι φωτογραφίες των νικητών, οι φωτογραφίες
των φιναλίστ και κορυφαίες φωτογραφίες θα
παρουσιαστούν ως μέρος της έκθεσης Sony World
Photography Awards & Martin Parr - 2017 Exhibition
στο Somerset House, στο Λονδίνο η οποία θα ανοίξει
στις 21 Απριλίου και θα περιλαμβάνει το έργο του
Martin Parr, αποδέκτη του Βραβείου «Εξαιρετικής
Προσφοράς στη Φωτογραφία». Η έκθεση στο Λονδίνο
θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Μαΐου και στη συνέχεια θα
πραγματοποιηθεί παγκόσμια περιοδεία.
Μπορείτε να βρείτε εισιτήρια για την έκθεση στο
www.worldphoto.org/2017exhibition
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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:
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Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. Αφορά παραλαβή των τευχών από τα γραφεία μας
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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.

Elinchrom ELB1200
Ισχυρό studio-flash για φωτογραφήσεις on-location

Σ

τη φωτογράφηση πορτραίτου σε εξωτερικούς χώρους χρησιμοποιούνται όλο και
περισσότερο, στις μέρες μας, τα φορητά φλας. Όμως υπάρχουν πολλές περιπτώσεις
που χρειαζόμαστε τα πλεονεκτήματα ενός ισχυρού studio flash. Το σύστημα ELB1200
της Elinchrom, δίνει τη λύση αφού δίνει ισχύ 1200 Watt χάρη στη φορητή γεννήτρια
που εξασφαλίζει 400 φλασιές πλήρους ισχύος (με Battery HD). Προσφέρει χρόνους
ανακύκλωσης 1.7sec. και είναι ανθεκτική στην υγρασία και τη σκόνη. Επίσης, η κεφαλή
εξοπλισμένο με πιλότο LED 50W (ισοδύναμο σε 250W αλογόνου) που ελέγχεται μέσω
dimmer. Τα επίπεδα θορύβου κινούνται εξαιρετικά χαμηλά, και μπορεί να αντεπεξέλθει
τόσο στη φωτογραφία όσο και στο video. Είναι διαθέσιμο μέσω του επίσημου
αντιπροσώπου ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε.



  



 ()

!"#  

"$"$%# 



Και τα τρία βιβλία!



€25

*

Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την ιστορία
& αισθητική της
φωτογραφίας!



     

* 25  

  !!!

Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr
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Epson
Συνεργασία με τον
βραβευμένο σχεδιαστή
John Herrera

H

Epson συνεργάζεται με το

δημοφιλή σχεδιαστή μόδας John
Herrera για να παράγει μια συλλογή
30 ενδυμάτων, ψηφιακά εκτυπωμένων
με χρωστικές dye-sublimation. Η
συλλογή ρούχων είναι εμπνευσμένη
από τον προστατευόμενο αετό Aguila
(στις Φιλιππίνες) και παρουσιάστηκε
στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου
στις 20 Φεβρουαρίου.
Ο Herrera, με έδρα τη Μανίλα στις
Φιλιππίνες, ήταν ο νικητής των
Βραβείων Ανερχόμενου Σχεδιαστή
του Λονδίνου (LED) το 2015 και φέτος
απέσπασε το Βραβείο Καλύτερου
Σχεδιαστή στο Ηνωμένο Βασίλειο
(BTD). Yιοθετεί μια προσέγγιση χωρίς
πλαστικό και δίνει μεγάλη σημασία
στη μείωση της σπατάλης. Με την
ψηφιακή εκτύπωση υφάσματος,
χρησιμοποιείται ακριβώς όση
ποσότητα υφάσματος, απαιτείται σε
κάθε περίπτωση. Παραδείγματος χάρη,
αντί να καταναλώνει 4,5μ. υφάσματος
για ένα φόρεμα, αξιοποιεί μόνο 1,4μ.
Με λίγα λόγια, η ψηφιακή εκτύπωση,
με τη βοήθεια των μηχανημάτων
dye-sublimation της Epson, μειώνει
εντυπωσιακά τη φύρα σε ύφασμα,
σημειώνει ο σχεδιαστής.

Nikon
Γιορτάζει 100 χρόνια ιστορίας με συλλεκτικά kit μηχανών-φακών

Η

ιαπωνική εταιρία έχει ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς διάφορες εκδηλώσεις
εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυσήτης, με την πιο πρόσφατη την
παρουσίαση συλλεκτικών κιτ μηχανών-φακών στην έκθεση CP+. Κάθε ένα από
προσεγμένα βαλιτσάκια περιλαμβάνει τις δύο πιο εξελιγμένες DSLR της Nikon, D5, D500
και τους τρεις high-end φακούς: Nikkor 14-24mm f/2.8G ED, 24-70mm f/2.8E ED VR και
70-200mm f/2.8E FL ED VR. Τα λουράκια και τα καπάκια των μηχανών διακρίνονται για
το επετειακό logo της εταιρίας. Θα είναι διαθέσιμα σε περιορισμένο αριθμό-μόλις 100
τεμαχίων, ενώ το κόστος δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Δείτε το σχετικό video από την
CP+ εδώ: https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=0cr_9FXywjE
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Από το Ρίο με αγάπη!
Η έκθεση του Β. Κουτρουμάνου στην
Καλαμάτα
Έχοντας πραγματοποιηθεί με επιτυχία στον χώρο της
Image Gallery στην Αθήνα και λίγες μέρες πριν την
παρουσίασή της στα πλαίσια της 12ης Photovision, η
έκθεση του Βασίλη Κουτρουμάνου με τίτλο «Από το
Ρίο με Αγάπη!» ταξιδεύει στην πόλη της Καλαμάτας.
Οι επισκέπτες του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου
Καλαμάτας έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε
σημαντικές στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο
της Βραζιλίας, μέσα από έργα με τη χαρακτηριστική
ματιά και το πάθος του Β. Κουτρουμάνου, ο οποίος
βρέθηκε ανάμεσα στους κορυφαίους διαπιστευμένους
φωτορεπόρτερ των Αγώνων. Την έκθεση στην Καλαμάτα
διοργανώνουν η Ένωση Επαγγελματιών Καλλιτεχνών
Φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου και ο
Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας.
Διάρκεια έκθεσης: έως 8 Μαρτίου
Διεύθυνση: Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας,
Αριστομένους 33, Καλαμάτα
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UHS-III
Μέγιστο όριο ταχύτητας 624ΜΒ/s στις
κάρτες SD

Τ

ην προηγούμενη εβδομάδα η Sony
οδήγησε το πρότυπο UHS-II σχεδόν στα

όρια του, παρουσιάζοντας κάρτες SD με
ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής 300/299MB/s.
Τώρα, η SD Card Association ανεβάζει τον
πήχυ στην κατηγορία με το εξελιγμένο
πρότυπο UHS-III αφού παρέχει το διπλάσιο
θεωρητικό όριο ταχύτητας, δηλαδή 624MB/s.
Καθώς οι απαιτήσεις σε αποθηκευτικό χώρο
όλο και αυξάνονται (υλικό 360°, video Ultra
HD) οι υπεύθυνοι πίσω από τις κάρτες SD,
συνεχίζουν να τις εξελίσσουν φέρνοντας
τες πιο κοντά στις CFast 2.0, XQD και στις
νεότερες UFS. Αυτό που μένει να δούμε είναι
ποια εταιρία θα κυκλοφορήσει τις πρώτες SD
UHS-III και ποιοι
κατασκευαστές
μηχανών θα
υιοθετήσουν
τις αντίστοιχες
θύρες (που θα
υποστηρίζουν
και όλες τις
προηγούμενες
εκδόσεις SD).

Porsche Design Book One
Για απαιτητικό editing φωτογραφιών on-the-go

H

γερμανική εταιρία κατόπιν συνεργασίας με τα μεγαθήρια του χώρου
των υπολογιστών, Intel, Microsoft και Quanta Computer κατασκεύασε
το πρώτο της laptop. Χάρη στην αρχιτεκτονική 2 σε 1, η οθόνη μπορεί
να αποσπαστεί από το τμήμα του πληκτρολογίου και να αξιοποιηθεί ως
tablet ή να περιστραφεί 360° με τη βοήθεια αρθρώσεων από ανοξείδωτο
χάλυβα. Το κύριο υλικό κατασκευής είναι το αλουμίνιο. Στο εσωτερικό
του laptop, συναντάμε ισχυρό επεξεργαστή Intel Core i7-7500U (7η γενιά)
που συνεργάζεται με 16GB RAM. Η οθόνη αφής QHD+ IPS 13,3in., η
ψηφιακή γραφίδα της Wacom και ο δίσκος SSD 512GB υποδηλώνουν τον
προσανατολισμό προς φωτογραφικές-γραφιστικές εφαρμογές (π.χ. editing
εκτός γραφείου). Είναι εξοπλισμένο με δύο θύρες USB Type C, δύο USB
3.0 και μία 3.1 Τype-C/Thunderbolt 3. Ακόμα, η μπροστινή ενσωματωμένη
webcam 5MP έχει αισθητήρα υπερύθρων για αξιοποίηση της δυνατότητας
βιομετρικής πιστοποίησης των Windows.

Canon
Η φωτογραφική καμπάνια της Aston Martin
μέσω imagePROGRAF PRO-4000

H

δημοφιλής εταιρεία κατασκευής πολυτελών
αυτοκινήτων Aston Martin και η βρετανική
Hacket συνεργάστηκαν για μία προωθητική
φωτογράφηση, που έγινε με high-end προϊόντα της
Canon. Συγκεκριμένα αξιοποιήθηκε ο εκτυπωτής
imagePROGRAF PRO-4000 για την άμεση παραγωγή
μεγάλου μεγέθους εκτυπώσεων στο πλατό. Χάρη στα
12 μελάνια Lucia Pro, τα τυπώματα έχουν πλούσια
χρώματα και βαθύ μαύρο, ενώ η επανασχεδιασμένη
κεφαλή πλάτους 1.28in. αυξάνει τη ταχύτητα
εκτύπωσης. Μπορείτε να δείτε το backstage video εδώ
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Hasselblad
Τέσσερις φακοί για την mirrorless X1D

Σ

τη περασμένη Photokina ανακοινώθηκε

η mirrorless μηχανή μεσαίου φορμά
Ηasselblad Χ1D που συνοδευτόταν από τους
πρώτους τρεις φακούς σταθερής εστιακής
απόστασης. Δίχως να έχει περάσει πολύς
καιρός, η Hasselblad παρουσιάζει τέσσερις
ακόμα φακούς, καθιστώντας τη μηχανή
κατάλληλη για περισσότερες φωτογραφικές
εφαρμογές. Πρόκειται για τρεις φακούς
με σταθερή εστιακή απόσταση, τους XCD
65mm, XCD 22mm XCD 120mm f/3.5
Macro και τον ένα zoom XCD 35-75mm.
Καθώς ο macro φακός θα κυκλοφορήσει
τους επόμενους μήνες (είναι ο μόνος για τον
οποίο έχει ανακοινωθεί η φωτεινότητα) ας
ρίξουμε μια ματιά στα χαρακτηριστικά του.
Αποτελείται από 10 στοιχεία σε 7 group και
είναι εξοπλισμένος με μηχανισμό leaf shutter
(κλείστρο εντός φακού) με συγχρονισμό
έως 1/2000. Έχει ελάχιστη απόσταση
εστίασης 43εκ μεγέθυνση 1:2 και δέχεται
φίλτρα διαμέτρου 77mm. Ζυγίζει 970 γρ. Οι
υπόλοιποι τρεις φακοί θα είναι διαθέσιμοι
πιθανότατα στις αρχές του 2018, αλλά θα
μάθουμε περισσότερα για αυτούς τους
επόμενους μήνες.

Godox AD200 flash
200Ws σε μια τσέπη

Η

Godox είναι μια εταιρία που κατασκευάζει ισχυρά φλας σε προσιτές
τιμές, αλλά δεν επαναπαύεται στις καλές πωλήσεις. Αναζητά
καινοτόμες λύσεις και αυτό φαίνεται τόσο από το ήδη υπάρχον υβριδικό
monobloc AD600, όσο και από το πρόσφατο ΑD200, ένα φλας-υβρίδιο
ανάμεσα στα φορητά και τα στούντιο με ισχύ 200Ws (guide number 60m/
ISO 100). Ξεχωρίζει με την αποσπώμενη κεφαλή (διατίθεται μια fresnel και
η άλλη τύπου γυμνής φλασόλαμπας (Βare Bulb). Προσφέρει συγχρονισμό
δεύτερης κουρτίνας, λειτουργία multiflash, ενώ η ισχύς ρυθμίζεται
σε 8 βήματα (1/1 to 1/128) με τη βοήθεια της οθόνης. Υποστηρίζει
ραδιοσυχνότητα Godox 2.4GHz wireless X και τις λειτουργίες TTL και HSS
(με trigger της εταιρίας). Η μπαταρία λιθίου υπόσχεται 500 φλασιές μέγιστης
ισχύος. Είναι συμβατό με όλα τα light modifiers της Godox. Το εισάγει η
εταιρία ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
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Sony Xperia XZ Premium
Smartphone με video HD στα 960fps!

H

αξιοποίηση του εντυπωσιακού αισθητήρα
με δυνατότητα λήψης video 720p

στα 960fps που παρουσίασε η Sony πριν
λίγες εβδομάδες, έγινε πολύ πιο σύντομα
από ότι φανταζόμασταν, στο Xperia XZ
Premium. To slow motion video περνά στο
υψηλότερο επίπεδο που έχουμε δει μέχρι
στιγμής σε smartphone, με το υποσύστημα
κάμερας Motion Eye που είναι εξοπλισμένο
με αισθητήρα CMOS 23MP 1/3.06in. και
συνεργάζεται με φωτεινό φακό διαφράγματος
f/2. Το καινοτόμο χαρακτηριστικό των 960fps
στο video HD καθίσταται δυνατό χάρη στην
ενσωματωμένη μνήμη RAM, στον αισθητήρα
CMOS, που προσφέρει πέντε φορές ταχύτερο
readout. Eπίσης, η κλίση του XZ στο video
και τη φωτογραφία δικαιολογείται από το
σύστημα σταθεροποίησης 5 αξόνων και το
laser autofocus με τεχνολογία phase detect
(on-sensor) που υπόσχεται ταχύτατη απόκριση.
To XZ Premium εξοπλιζεται με οθόνη 4Κ HDR
με τεράστια ανάλυση και ταχύτατο οκταπύρηνο
επεξεργαστή Snapdragon 835. Όπως και
άλλα Xperia είναι αδιαβροχοποιημένο σε
επίπεδο IP65/68. Δείτε μερικές εφαρμογές του
εξαιρετικά υψηλού slow motion εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=zMQ6UKVYlU

DJI Matrice 200
Drone παντός καιρού

Τ

α μοντέλα M200, M210 και M210 RTK της hi end σειράς drone της
δημοφιλούς εταιρίας, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για πτήσεις σε δύσκολες
καιρικές συνθήκες, όπως βροχή ή ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
Προορίζονται για βιομηχανική χρήση, αλλά θα ικανοποιήσουν και τις
ανάγκες των φωτορεπόρτερ και εκείνων που ασχολούνται επαγγελματικά
με τη φωτογραφία. Διαθέτουν έλικες 17in, κινητήρα υψηλής απόδοσης,
πιστοποίηση IP43 και μπαταρίες με αυτορυθμιζόμενη θερμοκρασία που
τροφοδοτούν το drone σε κάθε περίσταση (χαμηλές θερμοκρασίες, υγρασία
κ.α).
Συνεργάζονται με τις βιντεοκάμερες Zenmuse Z30, X4S, X5S ή τις XT, που
μπορούν να προσαρμοστούν στο πάνω ή στο κάτω τμήμα τoυς. Ειδικά στη
περίπτωση του M210, δύνανται να αξιοποιηθούν δύο κάμερες ταυτόχρονα
με dual-gimbal. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η κάμερα FPV που
βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του drone και επιτρέπει στο χειριστή να
βλέπει τη περιοχή που προσεγγίζει, ενώ ταυτόχρονα η κύρια κάμερα
βιντεοσκοπεί το θέμα. Επίσης, είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες αποφυγής
αντικειμένων, ενώ στο M210 RTK υπάρχει και GPS υψηλής ακρίβειας.
Μπορείτε να δείτε video και υλικό από τις πτήσεις των drone Μ200 εδώ:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=xWzybek2gDw

photo.gr
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Με το βλέμμα
του δασκάλου
Διήμερο αφιερωμένο στην
καλλιτεχνική έκφραση

Γ

ια 2η συνεχή χρονιά, το
Φεστιβάλ Καλλιτεχνικής

Έκφρασης και Δημιουργίας
Εκπαιδευτικών «Με το βλέμμα
του δασκάλου...», στέλνει
κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς,
μόνιμους και αναπληρωτές,
όλων των ειδικοτήτων, των
Δημόσιων και Ιδιωτικών
Δημοτικών Σχολείων και
Νηπιαγωγείων της Δ/νσης Π.Ε.
Δ΄ Αθήνας. Αναδεικνύοντας το
πνευματικό και καλλιτεχνικό έργο
των εκπαιδευτικών, η φετινή
διοργάνωση θα περιλαμβάνει
από φωτογραφία, μουσική
και λογοτεχνία μέχρι θέατρο,
κινηματογράφο και εικαστικά.
Οι εκπαιδευτικοί που θα ήθελαν
να πάρουν μέρος καλούνται να
υποβάλουν πρωτότυπα έργα
τους, πέραν του διδακτικού
τους έργου, σε οποιαδήποτε
μορφή τέχνης. Το φεστιβάλ
διοργανώνουν οι Διευθύνσεις Π.Ε.
Δ΄ Αθήνας, Α΄ Αθήνας και Πειραιά,
σε συνεργασία με τον Δήμο Π.
Φαλήρου και το Ελληνικό Τμήμα
της ΙΒΒΥ-Κύκλος του Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου. Η συμμετοχή
είναι ελεύθερη.
Φεστιβάλ: Σάββατο 4 Μαρτίου,
10.00 – 13.00 και και Κυριακή 5
Μαρτίου, 17.00 – 21.00
Διεύθυνση: Πολυχώρος του
Δήμου Π. Φαλήρου, Τερψιχόρης
51 και Αρτέμιδος, Π. Φάληρο,
Αθήνα
Πληροφορίες: Υπεύθυνη
Πολιτιστικών Θεμάτων της
Δ΄ Δ/νσης, Τηλ. 2131617454,
6972156178.

Υδάτινες διαδρομές
Λίμνη Κάρλα. Μέσα από το φακό του Τάκη Τλούπα και του Βαγγέλη Ξένου

Μ

ε αφορμή την παγκόσμια μέρα για την προστασία των ζώων, το Πολιτιστικό Ίδρυμα
Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει μια έκθεση αφιερωμένη στο τοπίο της λίμνης Κάρλας.
Μέσα από φωτογραφικά έργα των σπουδαίων φωτογράφων Τάκη Τλούπα και Βάγγέλη
Ξένου, οι επισκέπτες του Μουσείου Πλινθοκεραμοποιίας θα έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν ένα ιδιαίτερο μέρος, μέσα από την υδάτινη διαδρομή του. Από την αποξήρανση
της λίμνης το 1962, μέχρι την προσπάθεια ανασύστασής της το 2010, η έκθεση αποκαλύπτει
στον θεατή δυνατές εικόνες του χθες, υπενθυμίζοντας τη σημασία της φύσης, πέρα από την
ανθρώπινη παρουσία.
Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Ιουνίου
Διεύθυνση: Μουσείο Πλινοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα, Νότια Πύλη, Βόλος
Πληροφορίες: Μουσείο Πλινοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα, Τηλ. 2421029844, www.piop.gr
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Topogram

Έ

κθεση του Γιάννη
Ατματζίδη και της
Αλεξάνδρας Δεσποινούδη

Σ

χήματα, γραμμές, υλικά και

χρώματα συνθέτουν το λεξιλόγιο
μιας άλλης γλώσσας, αυτή της
γεωμετρίας. Με βασικά εργαλεία
το φως και το φωτογραφικό φακό
η Αλεξάνδρα Δεσποινούδη και ο
Γιάννης Ατματζίδης εξερευνούν
πλαίσια και δομές διαφορετικών
τόπων, συνθέτοντας ένα τοπόγραμμα
αντιλήψεων. Αστικοί και υπεραστικοί
χώροι αποκαλύπτονται στον θεατή,
σε μια έκθεση που αναδεικνύει
αποσπάσματα και απόψεις μιας
γεωμετρικής πραγματικότητας.
Εγκαίνια: Σάββατο 4 Μαρτίου, 19.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 18 Μαρτίου
Διεύθυνση: Το Πικάπ, Ολύμπου 57,
Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Το Πικάπ, Τηλ.
2310271499, https://www.facebook.
com/to.pikap.cafe/

Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης
Έκθεση του Ρώσου φωτογράφου Gennady Blohin

Γ

εννημένος στο Λένινγκραντ το 1953 και με σπουδές αρχιτεκτονικής, ο Gennady
Blohin ασχολείται συστηματικά με την τέχνη της φωτογραφίας από το 1980.
Συμμετέχοντας με πάθος τα τελευταία χρόνια στον χώρο της ψηφιακής φωτογραφίας,
ο Blohin προσεγγίζει διαφορετικά είδη φωτογραφίας, -από αστικό τοπίο και
πορτραίτο μέχρι νεκρή φύση. Οι επισκέπτες του χώρου της Φωτογραφικής Εταιρείας
Μυτιλήνης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο και την οπτική ενός
ιδιαίτερου φωτογράφου, σε μια έκθεση με μοναδικά φωτογραφικά έργα.

Εγκαίνια: Δευτέρα 6 Μαρτίου, 19.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Μαρτίου
Διεύθυνση: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, 3η πάροδος Μικράς Ασίας, Κάστρο
Μυτιλήνης
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 19.00 – 21.00
Πληροφορίες: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, Τηλ. 2251041555, photo@fem.gr,
http://www.fem.gr

photo.gr
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