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Όχι, δεν είναι το μαχαίρι του... ανταγωνισμού που κόβει τις γλυκές σάρκες της PhotoVision αλλά αυτό που 
έκοψε την επετειακή τούρτα της έκθεσης, ευγενική προσφορά της ΑTLAS DIGITAL!

Photovision 2017
Πολύ σκληρή για να πεθάνει!
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  ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Την Δευτέρα το βράδυ 13 Μαρτίου, 

έκλεισε τις πύλες της η 12η 

διοργάνωση της PhotoVision. Μιας 

διοργάνωσης που συκοφαντήθηκε 

και πολεμήθηκε όσο καμιά άλλη στο 

παρελθόν. Από ποιούς; Εδώ είναι  

ο τραγέλαφος της ιστορίας! Από 

αυτούς που έχουν κάθε συμφέρον 

να την περιφρουρήσουν ως κόρη 

οφθαλμού, να την ενισχύσουν με 

κάθε τρόπο, να διορθώσουν με τις 

παρατηρήσεις τους τυχόν αδυναμίες, 

να την κάνουν ακόμη καλύτερη.  

Κι όμως τα κατάφερε! 

Γιατί η PhotoVision είναι ένα 

brand αναγνωρίσιμο, με βαθιές 

ρίζες στο συλλογικό υποσυνείδητο του 

φωτογραφικού κόσμου της χώρας μας 

κι όχι μόνον (στη φετινή διοργάνωση 

είχαμε εκθέτες και από Ιταλία και 

Κύπρο). Γιατί η διοργάνωση τηρούσε 

και τηρεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις της 

έναντι εκθετών και επισκεπτών  

(Το αποδεικνύουν σχετικές έρευνες μετά 

από κάθε διοργάνωση στο παρελθόν 

με ποσοστό ικανοποίησης που άγγιζε το 

90%). Γιατί -το κυριότερο- στηρίζοντας 

τη PhotoVision όσοι συμμετέχουν ή 

προσέρχονται, στηρίζουν παράλληλα 

και το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ που την 

διοργανώνει. Το περιοδικό που προωθεί 

την ενασχόληση με τη φωτογραφία, 

ενημερώνει, ενισχύει και εμπεδώνει την 

αγάπη για την εικόνα ανάμεσα στους 

χιλιάδες πιστούς και φανατικούς του 

Αναγνώστες. Ψιλά γράμματα θα μου 

πείτε για μια αγορά πανικόβλητη, σε 

πτώση, σε χρόνια οικονομική κρίση. 

Ευτυχώς όμως για το καλό του κλάδου, 

υπάρχουν και εταιρείες που φυλάσσουν 

Θερμοπύλες, που δεν τις διακατέχει το 

σύνδρομο της αυτοκαταστροφής, που 

ξέρουν να τιμούν και να αναγνωρίζουν 

την προσφορά του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ στην 

προώθηση της φωτογραφικής τέχνης.

Αυτές οι εταιρείες είναι όλοι οι εμπορικοί 

εκθέτες της φετινής PhotoVision που 

τίμησαν με την παρουσία τους -και 

τον οβολό τους- την 12η διοργάνωση 

της έκθεσης, γεγονός που προσέλαβε 

ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του εξαιρετικά πολωμένου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος μέσα στο 

οποίο πραγματοποιήθηκε η φετινή διοργάνωση και στις οποίες τόσον εγώ προσωπικά όσο και 

όλοι μου οι συενεργάτες απευθύνουμε δημόσια τις ευχαριστίες μας. 

     Εξίσου θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τις δεκάδες ομάδες, λέσχες και σωματεία ερασιτεχνών 

φωτογράφων απ΄ όλη τη χώρα που δημιούργησαν με την παρουσία τους στο πάνω διάζωμα του 

Τae Kwon Do ένα εκθαμβωτικό πανόραμα της Ελληνικής Φωτογραφίας που ανθεί παρά την κρίση 

και τα μύρια προβλήματα. Με την εκθεσιακή παρουσία όλων αυτών των ομάδων και μαζικών 

φορέων, η Photovision απέδειξε και κάτι ακόμη που μερικοί το ξεχνούν: έκανε πράξη  

την προώθηση της φωτογραφίας στην τυπωμένη FineArt μορφή της.  

     Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και να πούμε πολλά ακόμη. Θα το κάνουμε ενδεχομένως 

αργότερα αν το κρίνουμε απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση το συμπέρασμα είναι ένα:  

Ο ευρύτερος φωτογραφικός κλάδος έχει την έκθεσή του και αυτή λέγεται PhotoVision! 

Όλες οι άλλες απόψεις περί εκθέσεων τεχνολογίας κλπ κλπ αποδείχτηκαν περίτρανα φέτος κενές 

περιεχομένου. (Παρασυρθήκαμε και μεις σε αυτήν την λογική. Ήταν λάθος μας...). Η ημέρα που 

οι φωτογραφικές επιχειρήσεις θα είναι ένα μικρό υποσύνολο των εκθετών μιας μεγάλης -τρομάρα 

μας- έκθεσης τεχνολογίας είναι όνειρο απατηλό. Κάτι που δεν μπορεί να υλοποιηθεί τουλάχιστον 

στο ορατό μέλλον για πολλούς και διαφόρους λόγους. Η φωτογραφική αγορά στηρίζει τη 

PhotoVision γιατί είναι μία εστιασμένη έκθεση του φωτογραφικού κλάδου κι όχι ένα tutti frutti 

συνονθύλευμα άσχετων εκθετών. Επίλογος: H 12η διοργάνωση της PhotoVision ολοκληρώθηκε 

με ανέλπιστη επιτυχία αποδεικνύοντας ότι η έκθεση ξέρει να ανανεώνεται, να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των καιρών και να προσελκύει χιλιάδες (ικανοποιημένους!) επισκέπτες και δεκάδες 

(ενθουσιώδεις!) εκθέτες. Ραντεβού λοιπόν στην επόμενη διοργάνωση, τον Μάρτιο του 2019!
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

Νέο ανοιξιάτικο τεύχος

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-247
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H EIΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Πάνω εξωτερικές απόψεις του TAE KWON DO και κάτω συνηθισμένη 
εικόνα από την reception της έκθεσης με τους φανατικούς επισκέπτες της 
PhotoVision από όλη την επικράτεια!!! Τέλος το κατάμεστο parking με τα 
εκατοντάδες αυτοκίνητα. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΛΟΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΖΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΡΟΚΚΟΣ



�������	
��� ����������������������� ������6

���� ��������������� ������ � !"��"�# ��$������ ��

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

I AM VISION OUTPERFORMED

http://www.nikon.gr/el_GR/?
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Στιγμιότυπα από τους διαδρόμους της έκθεσης
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http://www.stamos.com.gr/
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Η διάλεξη του Γιάννη Μπεχράκη

Ο σπουδαίος και πολυβραβευμένος φωτορεπόρτερ Γιάννης Μπεχράκης βρέθηκε στους χώρους της Photovision τη 

Δευτέρα 13 Μαρτίου δίνοντας μια διάλεξη που συγκίνησε και καθήλωσε τους παρευρισκόμενους. Περισσότεροι 

από 600 θαυμαστές του έργου του Γιάννη Μπεχράκη παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, που εντασσόταν στις Μηνιαίες 

Συναντήσεις του ΦΩΤΟγράφου, και παρακολούθησαν με προσήλωση τις συγκλονιστικές εμπειρίες του φωτορεπόρτερ. 

Στον χώρο τοποθετήθηκε με πρωτοβουλία του ομιλητή ένα κουτί συνεισφορών υπέρ των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 

και ο φωτορεπόρτερ αντάμειψε όσους έδωσαν τη δωρεά τους με μια τυπωμένη φωτογραφία του. 

PhotoVision Report

...κι ένα τρυφερό, πατρικό φιλί από τον επίσης σημαντικό 
έλληνα φωτορεπόρτερ Αριστοτέλη Σαρρηκώστα
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http://www.fisheye.gr/
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ΧΟΡΗΓΙΑ ‘‘ΤΣΙΛΙΛΗ’’
Το αυθεντικό ελληνικό απόσταγμα 
από σταφύλι της οικογένειας 
Τσιλιλή είχε τη δική του ξεχωριστή 
θέση στη Photovision, όπου 
εκθέτες και επισκέπτες έδειξαν 
την αγάπη τους.  Tο Τσίπουρο 
Τσιλιλή είναι το πρώτο που 
εμφιαλώθηκε στη Θεσσαλία 
και το τσίπουρο με γεωγραφική 
ένδειξη «Θεσσαλία» αποτελεί 
αναγνωρισμένο προϊόν από την 
Ε.Ε με ιδιαίτερα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά. Παράγεται από 
σταφύλια αρωματικών ποιοτικών 
ποικιλιών, που καλλιεργούνται 
σε επιλεγμένα αμπελοτεμάχια 
της Θεσσαλικής γης κάτω από 
ελεγχόμενες συνθήκες με 
σεβασμό στον άνθρωπο και 
το περιβάλλον. Οι καλεσμένοι 
απόλαυσαν, εκτός από το ξακουστό 
τσίπουρο, παλαιωμένο τσίπουρο 
5 ετών Dark Cave,  αφρώδεις 
οίνους Bianco Nero και τη 
σειρά κρασιών Ασκητικός από 
προσεκτικά επιλεγμένα σταφύλια 
από ποιοτικούς αμπελώνες της 
Ελλάδας, καλλιεργημένα σε μικρές 
αποδόσεις.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
Για άλλη μια χρονιά η Αθηναϊκή Ζυθοποιϊα υποστήριξε 
τη Photovision δίνοντας μια ακόμη ευχάριστη νότα και 
κερνώντας τις παρέες που βρήκαν αφορμή χάρη στην έκθεση 
να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στην 
αγαπημένη τους ασχολία, τη φωτογραφία. 
Αυτή τη χρονιά στο περίπτερο του ΦΩΤΟγράφου υπήρχε 
μεγάλη ποικιλία από μπύρες όπως η HEINEKEN Light με 
λιγότερο αλκοόλ, 3,3%, η Amstel Radler με 2% αλκοόλ και 
χυμό ελληνικού λεμονιού, η Amstel Pils που φτιάχνεται με την 
αυθεντική συνταγή του 1870, η Amstel Dark για τους λάτρεις 
των ξεχωριστών γεύσεων και η Amstel Free που παράγεται 
στην Ελλάδα με 0.0% αλκοόλ.

Τα εγκαίνια της 12ης PhotoVision δεν έγιναν με κορδέλες, λογίδρια κι άλλες τέτοιες τυπικότητες αλλά 
με ...ροκιές! Η rock/blues μπάντα Brothers and Others έπαιξαν στο πάρτυ του ΦΩΤΟγράφου και 
καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό. Τους ευχαριστούμε θερμά για την αφιλοκερδή τους συμμετοχή καθώς 
επίσης και τον Ν.Αποστολόπουλο που μας τους σύστησε και επιμελήθηκε άψογα την βραδιά!

'()*)+,-,).�/01)2*
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http://www.photoshopdigital.com/?lang=el
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Απονομή βραβείων 
διαγωνισμού PWS

Κατά τη διάρκεια των 

εγκαινίων και του 

καθιερωμένου party 

του ΦΩΤΟγράφου 

πραγματοποιήθηκε και  

η απονομή των βραβείων 

του διαγωνισμού του 

PhotoWeddingStories,  

ο οποίος είχε προηγηθεί  

την Πέμπτη 9/3 και την Παρασκευή 

10/3 στο ξενοδοχείο Fenix. 

Αποδέκτης του μεγάλου βραβείου 

ήταν ο Johnson Wee με μια 

φωτογραφία που ξεχώρισε και 

συζητήθηκε πολύ. Βραβεύτηκαν 

επίσης οι David Bastianioni, 

Yervant Zanazanian, Παναγιώτης 

Αργυράκης, Δημήτρης Τσινιάς, 

Χρήστος Τσάνης, Νίκος Σιάμος, 

Μάνος Φώσκολος, Ανδρέας 

Πολίτης, Βαγγέλης Γιωτόπουλος, 

Γιώργος Κοσσιέρης, Vinny Labella, 

Αλέξανδρος Τσιτουρίδης, Z Feng 

Keda, Προκόπης Μανουσόπουλος, 

Κοσμάς Κουμιανός και Άκης 

Δουσλατζής, Χρήστος  

Δεληκάρης κ.α. 
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https://www.kounio.gr/
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Απονομή βραβείων GAIA

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, με την υποστήριξη 

του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος, 

διοργάνωσε φωτογραφικό διαγωνισμό 

με θέμα την «Ελληνική Αγροτική 

Πραγματικότητα». Το θέμα 

αφορούσε την ελληνική 

ύπαιθρο, τη γεωργική και 

κτηνοτροφική παραγωγή 

και ως περιεχόμενο 

αναζητήθηκαν φωτο-

γραφίες που απεικονίζουν 

τη σχέση ανθρώπου και 

αγροτικής παραγωγής στην 

Ελλάδα. Οι 35 φωτογραφίες των νικητών 

και των φιναλίστ εκτέθηκαν στον χώρο 

της Photovision,11-13 Μαρτίου 2017, 

όπου έγινε και η απονομή των βραβείων 

συνολικής αξίας 5.000 ευρώ!

1o Βραβείο Κριτικής Επιτροπής: 

Βασίλης Βερβερίδης

2o Βραβείο Κριτικής Επιτροπής:  

Γιώργος Καμηλάκης

3o Βραβείο Κριτικής Επιτροπής: 

Ελένη Κούτλα

Βραβείο κοινού: Δημήτρης Λάζος

1ο Ειδικό Βραβείο Gaia: 

Γιώργος Σγουροβασιλάκης

2ο Ειδικό Βραβείο Gaia: Χάρης Μπάκης

'()*)+,-,).�/01)2*
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http://www.prolab.gr/
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Kλήρωση Mπαξεβανίδη
Διαγωνισμό οργάνωσε και η εταιρεία Μπαξεβανίδης, 

παράλληλα με τα εκπτωτικά πακέτα που 

προσέφερε κατά τη διάρκεια της έκθεσης.  Για 

αγορά μηχανημάτων αξίας μέχρι €250 προσέφερε 

έκπτωση 10% και για αξία μέχρι €500 έκπτωση 

5%. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31 Μαρτίου 

2017. Ο νικητής της κλήρωσης του διαγωνισμού 

ήταν ο Ιωάννης Καραχάλιος που κέρδισε μια πρέσα 

θερμομεταφοράς για κούπες.

Kλήρωση Fish Eye
Η Fisheye παρείχε τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να 
έχουν πρόσθετη έκπτωση στην αγορά του εξοπλισμού 
που τους ενδιαφέρει από 10 έως 300 ευρώ κατά τη 
διάρκεια της PhotoVision. Η Fisheye γιόρτασε τη 
συμμετοχή της με την κλήρωση ενός εκτυπωτή EPSON 
WorkForce PRO WF-5620DWF. Νικητής αναδείχθηκε 
ο Ευάγγελος Χατζικέλης.

Kλήρωση monitor Dell
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ MONITOR!
Ο Παναγιώτης Καλδής, διευθυντής σύνταξης του 
ΦΩΤΟγράφου και ο Νίκος Μπαρμπάτσης της Dell 
ανέδειξαν τον τυχερό του διαγωνισμού «Αναζητώντας 
το ιδανικό monitor» που διοργάνωσε το περιοδικό 
μαζί με τη Dell. Συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 
750 συμμετοχές μέσω του περιοδικού και των social 
media. Το monitor Dell Ultra HD 4K P2415Q, αξίας €559 
κέρδισε κατά την κλήρωση ο αναγνώστης Αλέξανδρος 
Καρνούτσος από τη Θεσσαλονίκη.

Kλήρωση Prolab
Με την κλήρωση ενός σπουδαίου δώρου ολοκλήρωσε 
τη συμμετοχή και η εταιρεία Prolab. Όσοι επισκέφτηκαν 
το περίπτερο της εταιρείας μπορούσαν να πάρουν 
μέρος στην κλήρωση για ένα πακέτο γάμου ή βάπτισης 
δικής τους επιλογής σε μία από τις νέες σειρές, που 
περιλαμβάνει ένα μεγάλο άλμπουμ με το κουτί του 
και ένα συνοδευτικό, wooden photobox με 100 
φωτογραφίες 13χ18 και καμβά 50χ70.  
Το δώρο κέρδισε ο Δημήτρης Μανιώρος.

'()*)+,-,).�/01)2*
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http://www.atlasdigital.gr/
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Τhe Wedding Film Festival

Το πρώτο φεστιβάλ ταινιών γάμου ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την 

Ένωση Επαγγελματιών Φωτογράφων και Βιντεογράφων Γάμου ΠΑΠΙΓΙΟΝ.  

Νικητής αναδείχθηκε ο Ιωάννης Γκουτζουρής, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο 

για την καλύτερη ταινία μεγάλου μήκους με το έργο του «Ο κρητικός γάμος 

στον Πειραιά». Για την καλύτερη ταινία μικρού μήκους βραβεύτηκε ο Χρήστος 

Μαυραγάνης με το έργο «Ο γάμος στη Μύκονο». Tιμητικές διακρίσεις παρέλαβαν 

ο Μιχαήλ Χιουτακάκος για τη συμμετοχή του στην κατηγορία «Μεγάλου μήκους» 

και ο Ιωάννης Γροσομανίδης για την συμμετοχή του στην κατηγορία «μικρού 

μήκους». Το Ειδικό βραβείο Παπιγιόν έλαβε ο Ιωάννης Γροσομανίδης («Ο γάμος 

στην Μονεμβασιά») http://thepapillon.gr/wff17/
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http://www.baxevanidis.gr/
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ΠΑΠΙΓΙΟΝ 
Οι ομιλίες των τεσσάρων μελών του 
ΠΑΠΙΓΙΟΝ που έλαβαν χώρα στο 
περίπτερο της Ένωσης αποτέλεσαν 
ένα από τα highlights της έκθεσης για 
τους επαγγελματίες φωτογράφους 
και βιντεογράφους του γάμου. 
Αναλύθηκαν διεξοδικά θέματα 
marketing, πωλήσεων αλλά και 
αισθητικοί προβληματισμοί με τους 
εισηγητές να προσφέρουν απλόχερα τις 
γνώσεις τους. Μίλησαν οι Παναγιώτης 
Ορφανίδης, Βασίλης Νομπλ, Γιάννης 
Λάριος και Γιάννης Γκουτζουρής. 
Επιπλέον στο καλαίσθητο περίπτερο 
της Ένωσης επαγγελματίες της Αθήνας 
και της περιφέρειας ενημερώθηκαν 
για τις μελλοντικές δραστηριότητες 
του ΠΑΠΙΓΙΟΝ και τα ζητήματα που 
αφορούν τον κλάδο.

ATLAS DIGITAL 
Η ATLAS DIGITAL, μία από τις μακροβιότερες εταιρείες του κλάδου, προσφέρει κατά παράδοση την τούρτα των εγκαινίων της Photovision. 
Στιγμιότυπα από την κοπή στο περίπτερο της εταιρείας. Και το 2019 με υγεία!!!
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http://www.chnpaper.net/
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1Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ BAZAAR
Η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια να ενταχθεί στις 
παράλληλες εκδηλώσεις της Photovision η ιδέα του bazaar 
για μεταχειρισμένα και συλλεκτικά φωτογραφικά είδη και 
vintage φωτογραφίες, βρήκε απήχηση σε αρκετούς που 
δήλωσαν συμμετοχή και σχεδόν όλους τους επισκέπτες που 
προσήλθαν στον αντίστοιχο χώρο στο πάνω διάζωμα του Tae 
Kwon Do. Παλιότερες τηλεμετρικές και ρεφλέξ της εποχής 
του φιλμ συνυπήρξαν με ψηφιακές μηχανές και οι νεώτεροι 
με συγκίνηση έπιασαν στα χέρια τους Rollei και Leica του 
ένδοξου φωτογραφικού παρελθόντος. Ιδιαίτερα την Κυριακή 
σημειώθηκε το αδιαχώρητο και πολύ δύσκολα μπορούσαν οι 
επισκέπτες να περιεργαστούν τα είδη που προσφέρονταν για 
πώληση και ανταλλαγή. Πιστεύουμε ότι η ιδέα έχει σημαντικό 
ενδιαφέρον και η επτιυχία της μας δημιουργεί την υποχρέωση 
να την επαναλάβουμε σε τακτό χρόνο. Μείνετε μαζί μας!

Στιγμιότυπα από το Bazaar της Κυριακής 12 Mαρτίου που ήταν κατειλημμένες όλες οι διαθέσιμες θέσεις

'()*)+,-,).�/01)2*
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http://www.daltec.gr/
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ GLAMOUR 
Για τρίτη συνεχή διοργάνωση, το Athens Art 
Studio συμμετέχει στη Photovision, ενεργά, 
όχι μόνο ως εκθέτης αλλά διοργανώνοντας 
εντυπωσιακά σεμινάρια για ερασιτέχνες 
και επαγγελματίες. Φέτος, οι επισκέπτες 
ενθουσιάστηκαν με το σεμινάριο Glamour 
όπου είχαν τη δυνατότητα να φωτίσουν 
και να φωτογραφίσουν μοντέλα υπό την 
καθοδήγηση του Αλέξανδρου Βογιατζάκη και 
του Γιώργου Μυριαγκού.  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΣΑΛΟΥΔΗΣ-ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΑΛΜΠΟΥΜ ΓΑΜΟΥ 
Η κατάμεστη αίθουσα του σεμιναρίου που οργάνωσε ο Χρήστος Κοντσαλούδης. Χορηγός του σεμιναρίου ήταν η El Greco. 
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� Albums � Photo Frames � Decorative Items � Lamps �

�. ������ 57, 	
�� - �����, �.�. 11474 –�� & Fax: 2106401953 
www.antzoulatosdemas.com – info@antzoulatosdemas.com – marfantz@acci.com

� Albums � Photo Frames � Decorative Items � Lamps �
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http://www.antzoulatosdemas.com/
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EΦΕ Ο αρχαιότερος οργανωμένος φορέας των ερασιτεχνών φωτογράφων είχε τη δική της εκδήλωση την Κυριακή 12 Μαρτίου. Θέμα της το 
δικαίωμα φωτογράφησης στους δημόσιους χώρους και οι ποικίλες απαγορεύσεις που τη συνοδεύουν... 

DRONES Πάνω από διακόσιοι ακροατές παρακολούθησαν την δημόσια συζήτηση με θέμα Drones, Τεχνολογία και Νομοθεσία που συνδιοργάνωσε 
το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ και η Πανελλήνια Ένωση Χειριστών ΣΜηΕΑ

Σημαντικοί Έλληνες δημιουργοί έδωσαν το παρόν στο περίπτερο του iFocus όπου συνομίλησαν με τη Δώρα Λαβαζού για το έργο τους 
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http://www.myalbums.gr/
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ACTION PHOTOGRAPHY  
To Athens Art Studio με την 
υποστήριξη της εταιρείας ΤΕΧΝΙΟ 
και της Elinchrom διοργάνωσε ένα 
ακόμη σεμινάριο αφιερωμένο στη 
φωτογραφία δράσης και κίνησης. 
Όσοι όμως δεν μπόρεσαν να 
συμμετέχουν στο σεμινάριο είχαν 
την ευκαιρία να φωτογραφίσουν 
στα δύο event που είχαν ετοιμάσει 
για το περίπτερό τους με μια 
πολύ ταλαντούχα ομάδα break 
dancers και με τον πρωταθλητή 
μηχανοκίνητου αθλητισμού 
Λευτέρη Πίππο. 

'()*)+,-,).�/01)2*
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http://xaraxeis.gr/
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
Ποικιλία θεμάτων, 
φωτογραφικών τεχνικών 
και γενικότερα θέματα 
imaging καλύφθηκαν στα 
σεμινάρια της Photovision 
για μια ακόμη φορά. 
Σας ευχαριστούμε για τη 
συμμετοχή σας! 

 Σεμινάριο Digital Video Workflow-Ροή Εργασίας στο Adobe Premiere με τον Νίκο Μύρτου

Σεμινάριο Capture One Pro Raw Converter με τον Kώστα Κοκονό 

Retouch πορτραίτου με τον Νίκο Βασιλάκη Σεμινάριο Στράτου Αγιάνογλου για το lightroom

Φωτογραφία με smartphone με τον Νικόλα ΜάστοραΦωτογράφηση με μια φωτιστική πηγή με τον Χρήστο Τόλη

'()*)+,-,).�/01)2*
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http://gatsiasart.gr/projects_cat/kornizes/
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Περίπτερο ΦΩΤΟγράφου 

Ο ΦΩΤΟγράφος φυσικά δεν μπορούσε να λείπει από τη Photovision, 

αφού στην πραγματικότητα πρόκειται για την ίδια οντότητα, που με 

συνέπεια και αμέριστη αγάπη υπηρετεί τη φωτογραφία. Στο περίπτερό 

του οι Αναγνώστες και οι επισκέπτες μπορούσαν να βρουν τα πρόσφατα 

τεύχη και παλαιότερες εκδόσεις αλλά και να γνωριστούν με το επιτελείο 

του περιοδικού. Οι συντελεστές του ΦΩΤΟγράφου ευχαριστούν 

όλους τους φίλους Αναγνώστες που σταμάτησαν στο περίπτερο για 

να συστηθούν, να εκφράσουν τη συμπάθεια τους και να προσφέρουν 

feedback για το αγαπημένο τους περιοδικό. 

Με τον Γιάννη Μπεχράκη & τον Αριστοτέλη  Σαρρηκώστα Με τον Γιώργο Δεπόλλα Με τον Άλκη Ξανθάκη
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:
Η ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ!
Οι επισκέπτες έδειξαν μεγάλο 
ενδιαφέρον για τις εκθέσεις 
φωτογραφίας κατακλύζοντας στην 
κυριολεξία το πάνω διάζωμα του ΤΑΕ 
ΚWON DO που τις φιλοξένησε αλλά 
και κάποια σημεία της Αρένας.
Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες 
τους! 
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e1: tipoma@otenet.gr, e2: info@tipoma.gr, www.tipoma.gr, www.facebook.com/tipoma

http://tipoma.gr/
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http://www.batterypack.gr/
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Δύο νέες μεγάλες προσφορές είναι ήδη σε ισχύ από τη Nikon λίγο πριν τις πασχαλινές αγορές. Για αρχή, έχουμε την προσφορά 

απόσυρσης με την οποία οι καταναλωτές μπορούν να αποσύρουν την παλιά τους μηχανή και να αγοράσουν το νέο τους 

επαγγελματικό μοντέλο με έκπτωση έως και €350. Τα μοντέλα που συμμετέχουν στην προσφορά απόσυρσης αναγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα και η επιστροφή χρημάτων ισχύει με την απόσυρση οποιασδήποτε μηχανής. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 13 

Απριλίου και η αφαίρεση της αξίας γίνεται άμεσα στο σημείο πώλησης. 

Τύπος Μηχανής ΑΞΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΦΠΑ
D5 € 350
D810 € 350
D810 + AF-S 24-120mm ED VR € 350
D750 € 300
D750 + AF-S 24-120mm ED VR € 300

Παράλληλα, όσοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν το σύστημα τους με νέους φακούς μπορούν να εκμεταλλευτούν τη πασχαλινή προσφορά 

cashback, και να κερδίσουν επιστροφή χρημάτων μέχρι και €150. Η αφαίρεση της αξίας του “CASHBACK” γίνεται άμεσα από το σημείο 

πώλησης και η αγορά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 18 Απριλίου σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής. Οι φακοί που 

συμμετέχουν στη προσφορά αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

Φακοί AutoFocus σειρά FX

Τύπος φακού Αξία CASHBACK με ΦΠΑ (€)

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED 150€ cashback

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED 150€ cashback

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR 150€ cashback

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED 150€ cashback

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 150€ cashback

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR 150€ cashback

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED 150€ cashback

AF-S MICRO NIKKOR 60mm f/2.8G ED 75€ cashback

AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED 75€ cashback

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G 30€ cashback

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G 30€ cashback

Φακοί AutoFocus σειρά DX

Τύπος φακού Αξία CASHBACK με ΦΠΑ (€)

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR 150€ cashback

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR 150€ cashback

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2,8G 75€ cashback

                                                                         Περισσότερες πληροφορίες στο www.nikon.gr

Nikon
Προσφορά cashback και trade-in
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Kυκλοφoρεί στα περίπτερα
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Lightroom Mobile 
Αναβάθμιση με λήψη HDR σε RAW αρχεία

Η απήχηση του προγράμματος επεξεργασίας και διαχείρισης φωτογραφιών 

Lightroom  δεν αφορά μόνο την desktop έκδοση, αλλά και εκείνη που 

προορίζεται για smartphone. Αυτό οφείλεται στο ότι η Adobe φροντίζει για τις 

συχνές αναβαθμίσεις, με τη σημαντικότερη να ήταν η υποστήριξη αρχείων DNG 

στη λήψη, πριν μερικούς μήνες (στην επεξεργασία υποστηριζόταν πολύ νωρίτερα). 

Πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, οι χρήστες θα είναι πλέον σε θέση να αξιοποιούν 

τα οφέλη της αυτοματοποιημένης λειτουργίας RAW HDR capture. Με την επιλογή 

της, πραγματοποιούνται τρεις λήψεις (σε RAW), οι οποίες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα 

ενώνονται αυτόματα για να προσφέρουν μια εικόνα (16-bit DNG), με αισθητά 

καλύτερο δυναμικό εύρος. Επιπλέον, οι συνδρομητές του Creative Cloud μπορούν 

να κάνουν χρήση του αυτόματου συγχρονισμού των αρχείων με την desktop 

έκδοση του προγράμματος. Οι αλγόριθμοι πίσω από τη νέα λειτουργία, απαιτούν 

αρκετή επεξεργαστική ισχύ, οπότε, για την ώρα, υποστηρίζεται από περιορισμένο 

αριθμό smartphone. Στο Android έχουμε τα Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 Edge και 

Google Pixel, ενώ στο iOS οποιοδήποτε μοντέλο προσφέρει λήψη σε DNG. Ωστόσο, 

ο τεχνολογικός κολοσσός σημειώνει πως σύντομα η λειτουργία HDR Raw Capture 

θα γίνει διαθέσιμη σε περισσότερες συσκευές. Μπορείτε να παρακολουθήσετε έναν 

αναλυτικό οδηγό χρήσης της εδώ: 

https://www.youtube.com/watch?v=zl52SfbxYv8&feature=youtu.be

Epson 
Bραβεύτηκε ο βιντεο-
προβολέας EB-L25000U στα  
iF Design Awards 2017

Ο 3LCD laser βιντεοπροβολέας 

υψηλής φωτεινότητας της 

Epson, EB-L25000U, απέσπασε 

βραβείο iF Design, στο iF 

International Forum Design GmbH 

στο Αννόβερο. Τα iF Design Award, 

τα οποία διοργανώνονται από το 

1953, είναι διεθνώς αναγνωρισμένα 

και βραβεύουν τoν καινοτομικό 

σχεδιασμό βιομηχανικών προϊόντων. 

Τα προϊόντα αξιολογούνται με βάση 

ευρύ φάσμα κριτηρίων, μεταξύ 

των οποίων είναι η πρακτικότητα, 

η ποιότητα κατασκευής, τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα, η 

εργονομία, η ασφάλεια και η 

αισθητική.  

Ο βιντεοπροβολέας EB-L25000U 

προορίζεται για σημάνσεις 

εξωτερικών χώρων, εκθεσιακά 

κέντρα, αίθουσες συναυλιών, 

και για άλλες εγκαταστάσεις σε 

μεγάλους χώρους. Το μοντέλο αυτό 

διαθέτει νέο σύστημα ψύξης και μια 

στεγανοποιημένη οπτική μονάδα 

που το καθιστούν κατάλληλο 

για δύσκολες συνθήκες (π.χ. 

περιβάλλον σκηνής). Προσφέρει 

τη δυνατότητα εγκατάστασης 360° 

και ευρεία μετατόπιση φακού. Οι 

ενσωματωμένες λαβές βοηθούν στην 

εύκολη και ασφαλή μετακίνηση, 

εγκατάσταση και ευελιξία του 

βιντεοπροβολέα. Να σημειωθεί 

πως οι φετινοί νικητές διακρίθηκαν 

ανάμεσα σε περισσότερους από 

5.500 συμμετέχοντες από 59 χώρες, 

οι οποίοι κρίθηκαν από κριτική 

επιτροπή 58 ατόμων που αποτελείται 

από εμπειρογνώμονες από όλο τον 

κόσμο. 
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

6,9€ 17€ 22€ 27 € 30€ 35€12€ 40€

3 7 6 

45€ 50€ 55€

9 

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

Νο 13:
ΦΑΚΟΙ

Πλήρης οδηγός

Υπό έκδοση.

Κυκλοφορεί

8 Ιουνίου

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννιά, δέκα ή & των έντεκα εκδόσεων:

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

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.

 To βιβλίο 
«Επέκινα»

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.

 το βιβλίο 
«1 φωτό 1000 λέξεις»

http://www.photo.gr/monothematika/
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Olympus
 Τέλος εποχής για το σύστημα Four Thirds

Επτά χρόνια πέρασαν από την κυκλοφορία της τελευταίας (reflex) Four 

Thirds μηχανής και η Olympus αποφάσισε να δώσει επίσημο τέλος 

παραγωγή των αντίστοιχων φακών. Η πρώτη μηχανή της κατηγορίας ήταν 

η Olympus E-1, με αισθητήρα Kodak CCD 5MP που κυκλοφόρησε το 

1999. Ο μηχανικός της εταιρίας Katsuhiro Takada είχε δηλώσει τότε πως το 

συγκεκριμένο μέγεθος αισθητήρα ήταν το ιδανικό, αφού επέτρεπε σε μηχανές 

μικρού μεγέθους να προσφέρουν εικόνες υψηλής ποιότητας απεικόνισης. 

Η Olympus ήταν ο πρωτοπόρος του συστήματος Four Thirds. Οι φακοί 

Zuiko Digital line σχεδιάζονταν ειδικά για τις ανάγκες των αισθητήρων του 

συστήματος, σε μια εποχή που οι φωτογράφοι χρησιμοποιούσαν ακόμα 

αναλογικούς φακούς πάνω σε ψηφιακά σώματα. Ωστόσο, αυτό οδήγησε 

σε ένα αρνητικό χαρακτηριστικό: οι φακοί είχαν περίπου το ίδιο μέγεθος με 

εκείνους των APS-C. Επίσης, τα σκόπευτρα των μηχανών Four Thirds ήταν 

αρκετά μικρότερα από εκείνα των APS-C και κατ’ επέκταση πολύ κατώτερα 

των full-frame. Επανερχόμενοι στα θετικά, να επισημάνουμε πως άλλο 

ένα πλεονέκτημα του συστήματος, ήταν το live view, λειτουργία που τότε 

έκανε τα πρώτα της δειλά βήματα. Στην ιστορία των μηχανών της ψηφιακής 

φωτογραφίας οι κινήσεις της Olympus καταλαμβάνουν αρκετές σελίδες, ενώ 

ας μην ξεχνάμε πως ο διάδοχος του Four Thirds, Micro Four Thirds αποτέλεσε 

το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα mirrorless μηχανών. 

Ol

Sony Digital Filter 
In-camera app για HDR από τρεις 
φωτογραφίες

Η αναβάθμιση του Sky HDR ακούει στο 

όνομα Digital Filter, το οποίο προσφέρει 

δυνατότητα για ένωση έως και τριών 

φωτογραφιών με τη τεχνική HDR, για την 

βελτίωση του δυναμικού εύρους ή για ειδικά 

εφέ. Η νέα εφαρμογή παρέχει διάφορες ευκολίες 

χειρισμού και δεν περιορίζει το HDR μόνο σε 

δύο εικόνες, όπως συνέβαινε με το Sky HDR. 

Eίναι συμβατό με τα εξής μοντέλα: A7, A7 II, 

A7R, A7R II, A7s, A7s II, A6000, A6300, A6500, 

RX100 (III, IV, V), RX10 (II, III) και RX1R II. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να το κατεβάσουν από 

εδώ: https://www.playmemoriescameraapps.

com/portal/usbdetail.php?eid=IS9104-

NPIA09014_00-000018
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

�@;<CBH��:;U:VP>W:�>E=�DCB?EX?@ER�Y���UBFZET

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://twitter.com/photographosmag
https://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel
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 Phottix Ares II 
Περισσότερα κανάλια και 
ευκολότερος χειρισμός

Στη δεύτερη έκδοση του, το σύστημα 

ασύρματου ελέγχου φλας της 

Phottix υποστηρίζει 16 κανάλια  

(έναντι 8 του προκατόχου), μπορεί να 

διαχειριστεί έως και 4 group από φλας 

και προσφέρει  καλύτερη εργονομία με 

περισσότερα κουμπιά και οθόνη LCD. 

Επίσης, παρέχει καλύτερη ασφάλεια 

και προστασία από παρεμβολές άλλων 

ασύρματων συστημάτων, αφού για να 

επιτευχθεί η επικοινωνία πομπού-δέκτη 

απαιτείται κωδικός που ορίζει ο χρήστης. 

Αξιοποιώντας τα τέσσερα πρώτα κανάλια 

του Ares II, μπορούμε να ελέγξουμε 

μονάδες φλας της εταιρίας, όπως το 

Mitros +, ενώ μέσω των υπολοίπων 

χειριζόμαστε οποιοδήποτε φλας που 

είναι συνδεδεμένο στο δέκτη Ares II. 

H υποστηριζόμενη μέγιστη ταχύτητα 

συγχρονισμού είναι 1/250 sec. Πομπός 

και δέκτης τροφοδοτούνται από δύο 

μπαταρίες ΑΑ. Ακόμα, διαθέτει εύχρηστο 

interface με οθόνη LCD που πληροφορεί 

διαρκώς το χρήστη για τις επιλεγμένες 

ρυθμίσεις. Μοναδικό μειονέκτημα σε 

σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, 

είναι η εμβέλεια, που έχει ελαττωθεί κατά 

50m (150m), αλλά δεν αναμένεται να 

προβληματίσει τους φωτογράφους στις 

περισσότερες εφαρμογές.

Sony
Βραβεύτηκε με 18 βραβεία iF Design

Με βραβείο iF Design τιμήθηκαν 18 προϊόντα της ιαπωνικής εταιρίας και μάλιστα 

3 από αυτά διακρίθηκαν στο μέγιστο βαθμό, με χρυσό. Πρόκειται για το πικάπ 

PS-HX500, το Future Lab Program T Interactive Projector και το PlayStation VR από την 

Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE). Τα υπόλοιπα προϊόντα που απέσπασαν 

βραβείο iF Design 2017 είναι τα: Ultra Short Throw projector VPL-VZ1000,  Bank 

WALLET Debit Card, Smart Watch με NFC, Xperia X Compact, Xperia XA, Xperia XZ, 

ηχείο GTK-XB7, ενισχυτής ακουστικών TA-ZH1ES, ασύρματα ακουστικά MDR-1000X, 

ακουστικά MDR-Z1R, Walkman NW-WM1Z,  φωτ. μηχανή DSC-RX10M3, KOOV kit για 

Coding & Robotics, τηλεόραση 4K HDR BRAVIA ZD9 και το Future Lab Program N Voice 

Interaction System. 

Fotodiox PopSpot J-500 
Compact φωτιστικό LED με μηχανισμό εστίασης fresnel

To νέο φορητό φωτιστικό LED της Fotodiox, διαθέτει φακό fresnel και χάρη στον compact 

σχεδιασμό του καταλαμβάνει τον ίδιο χώρο με ένα κουτί αναψυκτικού. Υποστηρίζει barn 

doors για τον έλεγχο της κατεύθυνσης του φωτισμού με θερμοκρασία 5600K. H γωνία κάλυψης 

της φωτιστικής πηγής 

μπορεί να γίνει 25° 

(5400lux) ή 55° (2258lux), 

ενώ η ισχύς ελέγχεται 

μέσω dimmer (0-100%). Η 

αυτονομία της μπαταρίας 

προσφέρει 80 λεπτά 

λειτουργίας στο 100% της 

ισχύος. Με διαστάσεις  8.3 

x 8.3 x 21cm και βάρος 

950g προορίζεται για on-

location φωτογραφήσεις 

ως κύριο φωτιστικό 

ή ως δευτερεύον 

για τις λεπτομέρειες. 

Τροφοδοτείται από 

μπαταρίες NP-F750 ή μέσω 

τροφοδοτικού AC.
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Και τα τρία βιβλία!

�������	 
� ������ ��� ����� ��� 
* 25 ���� 
��� 
� �� ����� ���������!!!

Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την ιστορία 
& αισθητική της 
φωτογραφίας!

€25*
�����

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/
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Marketing Van Tour
Επαναλαμβάνεται το πρωτότυπο σεμινάριο

Μετά την επιτυχία του πρώτου tour, ο ξεναγός Χρήστος 

Κοντσαλούδης θα επαναλάβει για μία ακόμη φορά 

το αυτό το πρωτότυπο σεμινάριο την Κυριακή 9 Απριλίου 

στην Αθήνα. Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε έμπειρους 

όσο και πρωτόπειρους φωτογράφους και βιντεογράφους 

γάμου που επιθυμούν την οργάνωση της επιχείρησης του 

και να αποκτήσουν νέα εργαλεία marketing που θα τους 

βοηθήσουν να αυξήσουν την πελατεία και τα έσοδα τους. 

Κατά τη διάρκεια του ημερήσιου tour οι συμμετέχοντες με 

τη βοήθεια του Χρήστου Κοντσαλούδη θα μάθουν πώς 

να επικοινωνούν καλύτερα με τους πελάτες του, πώς να 

αυξήσουν τις θετικές συστάσεις τους καθώς και τη σημασία 

ενός σωστού site στην αύξηση των πωλήσεων τους. 

MARKETING VAN ROUTE
 
8.30 Συγκέντρωση / πρωινός καφές 
9.00 Αναχώρηση του βαν 
9.30 - 13.30 Στάσεις σε διάφορα σημεία (Studio, καταστήματα, γραφεία) 
14.00 Φαγητό σε εστιατόριο 
15.00 Αναχώρηση του βαν 
16.00 Στάση για καφέ 
16.30 Αναχώρηση του βαν 
19.00 Επιστροφή και ολοκλήρωση 
Το κόστος συμμετοχής είναι 170 ευρώ και προσφέρεται 10% σε όσους 
έχουν παρακολουθήσει ξανά σεμινάριο με τον Χρήστο Κοτσαλούδη.  
Αναλυτικές  πληροφορίες και φόρμα κράτησης εδώ: https://goo.
gl/2tr2q5  

Χορηγός: EL GRECO handmade albums (www.elgrecoalbum.gr)
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Φωτογραφικός 
διαγωνισμός
«Τι σημαίνει η Ευρώπη για 
εμένα;»

Με αφορμή την 60η επέτειο 

από την υπογραφή της 

Συνθήκης της Ρώμης, το Κέντρο 

Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης “Europe 

DIRECT ΕΛΙΑΜΕΠ” διοργανώνει ένα 

φωτογραφικό διαγωνισμό, καλώντας 

όλους τους λάτρεις της φωτογραφίας 

να δηλώσουν συμμετοχή. Με θέμα 

«Τι σημαίνει η Ευρώπη για εμένα;», ο 

διαγωνισμός εξερευνά την ταυτότητα 

της Ευρώπης μέσα από τις διαφορετικές 

ματιές της φωτογραφικής κοινότητας. 

Με ελεύθερη συμμετοχή, κάθε 

διαγωνιζόμενος καλείται να στείλει μια 

ασπρόμαυρη ή έγχρωμη φωτογραφία 

στη διεύθυνση europe.direct@eliamep.

gr, με θέμα του e-mail «Διαγωνισμός 

φωτογραφίας». Οι φωτογραφίες που 

θα υποβληθούν θα αναρτηθούν στο 

Facebook στο άλμπουμ «Διαγωνισμός 

– Τι σημαίνει η Ευρώπη για εμένα;», 

όπου το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει 

τις καλύτερες φωτογραφίες, πατώντας 

like. Οι τρεις φωτογραφίες που θα 

έχουν τα περισσότερα like θα θα 

χρησιμοποιηθούν σαν φωτογραφία 

εξώφυλλου στο προφίλ του Europe 

Direct ELIAMEP στο Facebook , η πρώτη 

για δύο μήνες και η δεύτερη και τρίτη 

για ένα μήνα αντίστοιχα. Η ψηφοφορία 

θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως τις 

31 Μαΐου. 
Υποβολή: έως 21 Απριλίου  
Πληροφορίες: Κέντρο Ευρωπαϊκής 
Πληροφόρησης “Europe Drect 
ΕΛΙΑΜΕΠ”, Τηλ. 2107257124, europe.
direct@eliamep.gr, http://europedirect.
eliamep.gr

Hasselblad Foundation 
Aνακοινώθηκε ο νικητής

Το Hasselblad Foundation ανακοίνωσε τον νικητή του διεθνή φωτογραφικού διαγωνισμού 

και αποδέκτη του χρηματικού βραβείου των 100.000 ευρώ. Νικήτρια είναι η Όλλανδέζα 

Rineke Dijkstra που εξειδικεύεται στα πορτραίτα και με τα οποία ξεχώρισε στον διαγωνισμό. 

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής επαίνεσε τη φωτογράφο για τη προσήλωση της στον 

άνθρωπο και ειδικά στις μέρες μας που το πορτραίτο αναλώνεται στον ναρκισσισμό και 

τα εφήμερα celebrities ενώ εντόπισε στο έργο της εικαστικές αναφορές στους μεγάλους 

Φλαμανδούς ζωγράφους του 17ου αιώνα. Η Rineke Dijkstra είναι αναγνωρισμένη διεθνώς 

για το έργο της εδώ και τρεις δεκαετίες και εργάζεται πάνω στο πορτραίτο χρησιμοποιώντας 

τόσο τη φωτογραφία όσο και το βίντεο. Μεγάλο μέρος του έργου της εστιάζει στα παιδιά και 

τους εφήβους που αναζητούν την προσωπική τους ταυτότητα. 
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Zeiss Photography Award 2017
Νικητής ο Βέλγος Kevin Faingnaert

O Βέλγος φωτογράφος Kevin Faingnaert είναι ο φετινός αποδέκτης του Zeiss Photography Award “Seeing Beyond” με τη 

φωτογραφική σειρά του “Føroyar” που διαπραγματεύεται τη ζωή των κατοίκων στα απομακρυσμένα και απομονωμένα Νησιά 

Φερόες. Το θέμα του δεύτερου διαγωνισμού του Zeiss Photography Award ήταν το “Meaningful Places” (μέρη με σημασία) και 

συνολικά συγκέντρωσε 31.000 φωτογραφίες από 4.677 φωτογράφους, με καταγωγή από 132 χώρες. Η κριτής Claire Richardson, 

Picture Editor του Lonely Planet Traveller, σχολίασε ότι το έργο του Faingnaert ξεχώρισε χάρις στην ολοκληρωμένη ματιά του 

φωτογράφου. Η φωτογραφική σειρά αποτελείται από πορτραίτα των κατοίκων, απομακρυσμένα τοπία και σκηνές της καθημερινότητας 

που απεικονίζουν τη δύσκολη ζωή όσων ζουν σε αυτό το απομονωμένο και δύσκολο περιβάλλον. 

Το project του Kevin Faingnaert θα εκτεθεί στο Λονδίνο στις 21 Απριλίου-7 Μαΐου στην έκθεση των Sony World Photography Awards 

στο Somerset House και για την διάκριση του θα λάβει εξοπλισμό Zeiss αξίας 12.000 ευρώ και ταξιδιωτικά έξοδα ύψους 3.000 ευρώ 

για να ολοκληρώσει ένα φωτογραφικό project.
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Mon Roman Sera Bon 
Έκθεση της Χρυσής Τσιώτα στο Ναύπλιο

Αφήγημα για τη θέση της γυναίκας τους ρόλους και τα παιχνίδια με τον εαυτό και την ταυτότητα της, η νέα έκθεση της Χρύσας 

Τσιώτου σκιαγραφεί τη γυναικεία φύση, μέσα από μια σειρά φωτογραφικών έργων. Παρατηρώντας τη γυναίκα απενεχοποιημένα 

και με χιούμορ, η Τσιώτου παρουσιάζει επιλογές από το αναδρομικό της έργο, καταφέρνοντας μέσα από κινηματογραφικές σεκάνς, 

ψυχαναλυτικά αρχέτυπα, λογοτεχνία και ιστορία της τέχνης, να εξετάσει το φύλο στη σύγχρονη κουλτούρα. Ο τίτλος της έκθεσης 

προέρχεται από την ακριβή φράση “Je travaille, mon roman sera bon, je crois, plus parfait que ma vie” (=Εργάζομαι, το μυθιστόρημά 

μου θα είναι καλό, πιστεύω, ιδανικότερο από τη ζωή μου), κείμενο από την επιστολή του Joseph Roth στην επιστολή του προς τη 

Γαλλίδα μεταφράστριά του Blanche Gidon. Η Χρύσα Τσιώτου είναι φωτογράφος με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Φωτογραφικό 

της έργο έχει παρουσιαστεί σε ατομικές και σε ομαδικές εκθέσεις, καθώς και σε μπιενάλε σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Έργα της βρίσκονται στις συλλογές του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (Θεσσαλονίκη), του Μακεδονικού Μουσείου 

Σύγχρονης Τέχνης (Θεσσαλονίκη), και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Διάρκεια έκθεσης: έως 23 Απριλίου 

Διεύθυνση: Φουγάρο, Αίθουσα 2, Ασκληπιού 98, Ναύπλιο 

Πληροφορίες: Φουγάρο, Τηλ. 2752047300, info@fougaro.gr, www.fougaro.gr

Τίποτα Άλλο 
Έκθεση του Σταμάτη Μένη 

Για λίγο ακόμη συνεχίζεται η έκθεση του φωτογράφου Σταμάτη Μένη, η οποία 

φιλοξενείται στον εκθεσιακό χώρο της Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης. 

Με το φακό του στραμμένο εκεί που τον οδηγεί κάθε φορά η ματιά του, ο Χιώτης 

φωτογράφος προσεγγίζει τον κόσμο και τον άνθρωπο, επιλέγοντας κάθε φορά έναν 

αλλιώτικο τρόπο. Πιστεύοντας σε έναν κόσμο που δε φαίνεται αλλά υπάρχει, ο Μένης 

και αναδεικνύει την ομορφιά εκεί που σταματά η βαρβαρότητα.  

 

Διάρκεια έκθεσης: έως 17 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 
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Δημήτρης Γιουβρής – Στέλιος Τσίκας. 

Διήμερο workshop στη λίμνη Δόξα

Μια φωτογραφική εξόρμηση περιμένει τους λάτρεις της φωτογραφίας τοπίου, το διήμερο 1 και 2 

Απριλίου. Στο workshop στη Λίμνη Δόξα της Ορεινής Κορινθίας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την 

ευκαιρία να μάθουν τα μυστικά της φωτογραφίας τοπίου, αλλά και να εστιάσουν σε τεχνικές λήψης 

στην ύπαιθρο, μέσα από φωτογραφικές συζητήσεις και πρακτική εξάσκηση. Εισηγητές θα είναι οι 

επαγγελματίες φωτογράφοι Δημήτρης Γιουβρής και Στέλιος Τσίκας. Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης, 

θα πραγματοποιηθεί μεταξύ άλλων μια νυχτερινή φωτογράφιση star trails. Στο κόστος του workshop 

περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης, η διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο καθώς και το πρωινό στο 

ξενοδοχείο. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος καλούνται να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή. 
Διάρκεια: 1-2 Απριλίου 
Τοποθεσία: Λίμνη Δόξα, Ορεινή Κορινθία, Πελοπόννησος 
Κόστος: 150 ευρώ 
Πληροφορίες: Δημήτρης Γιουβρής, Τηλ. 6937284218, info@athensphototour.com 
Στέλιος Τσίκας, Τηλ. 6973465344, hello@steliostsikas.gr 

Popular Photography
Αυλαία για το ιστορικό φωτογραφικό 
περιοδικό

Ογδόντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του 

πρώτου τεύχους, το Αμερικανικό φωτογραφικό 

περιοδικό Popular Photography κλείνει, και μαζί και 

το site του PopPhoto.com. Το τελευταίο του τεύχος 

θα είναι αυτό του Μαρτίου/Απριλίου-η συχνότητα 

κυκλοφορίας του έγινε διμηνιαία από μηνιαία πριν 

από έξι μήνες. Το Popular Photography κυκλοφόρησε 

για πρώτη φορά τον Μάιο του 1937 και ήταν ένα 

από τα περιοδικό που διαμόρφωσαν τα στάνταρ του 

ειδικού τύπου στις ΗΠΑ. Από τον Απρίλιο του 2015 

σταμάτησε η έντυπη έκδοση και κυκλοφορούσε μόνο 

ψηφιακά. 



�������	
��� ����������������������� �������1

���� ��������������� ������ � !"��"�# ��$������ ��

����������	��

€ 12

25
4 

σε
λί

δε
ς,

 1
7x

24
, I

SB
N

 9
78

-9
60

-7
70

4-
14

-6

��������	
������	����
������
�	����
�	
���������������

����������������������������

� !�"!#!��$% $&�
[[[\5/*)*\]+&^**_1���>`<\a�����7�6�6�����(2b*c5/*)*\]+

+*�!"*%/+*�01+*�#!0 .*�23454366378

http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Πάσχα στην Άγνωστη Μάνη
Σεμινάριο φωτορεπορτάζ με τη Μάρω Κουρή

Μετά από μια σειρά σεμιναρίων φωτορεπορτάζ στη Χίο, την Πάτρα και 

το Ομάν, η βραβευμένη φωτογράφος Μάρω Κουρή επισκέπτεται 

τη Μάνη, για ένα βιωματικό σεμινάριο την περίοδο του Πάσχα. Από το 

Ακρωτήρι Τάιναρο και τα σπήλαια Διρού μέχρι τα μοναχικά χωριά και 

τις αμμουδιές της Μάνης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 

προσεγγίσουν τις άγνωστες πλευρές ενός ιδαίτερου τόπου αναδεικνύοντας 

μεταξύ άλλων την άγρια ομορφιά, τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα και τη 

μανιάτικη αρχιτεκτονική. Ξεκινώντας το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, 

θα πραγματοποιηθεί εισαγωγή στη φωτογραφία-ρεπορτάζ, προβολή 

φωτογραφιών αλλά και μια νυχτερινή φωτογράφηση ενώ από τη Μεγάλη 

Παρασκευή έως και την Κυριακή του Πάσχα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την 

ευκαιρία να κάνουν το δικό τους οδοιπορικό, καταγράφοντας τα έθιμα στα 

χωριά και στα ξωκλήσια της Μάνης. Κάθε βράδυ, υπό την καθοδήγηση της 

Μάρως Κουρής, θα γίνεται συζήτηση και αξιολόγηση των φωτογραφιών 

γύρω από το τζάκι ενώ τη Δευττέρα του Πάσχα θα γίνει τελική αξιολόγηση 

τνω εικόνων, με ολοκλήρωση προσωπικού portfolio.  
Διάρκεια: 13 – 17 Απριλίου 
Τοποθεσία: Βαθύ Γυθείου, Λακωνία 
Κόστος: 150 ευρώ 
Πληροφορίες: Μάρω Κουρή, Τηλ. 6974336906, marokouri2@gmail.com, 
www.facebook.com/marokouriphotojournalist/  
«Πάσχα στην Άγνωστη Μάνη», https://www.facebook.com/
events/406672006334963/ 
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Τείχη της Πραγματικότητας
Έκθεση της Δήμητρας Λαζαρίδου

Με οπτική που θυμίζει Camera Obscura, η Δήμητρα Λαζαρίδου ακολουθεί τους ρυθμούς της πόλης, προσεγγίζοντας γωνιές 

και καθημερινότητες που συνήθως αγνοούμε. Ακολουθώντας καταστάσεις όπως η μοναξιά, η επιβίωση, οι αδυναμίες και οι 

συγκρούσεις, η φωτογράφος προσεγγίζει την πόλη ως έναν αέναο ζωντανό οργανισμό, σε μια έκθεση που, μεταμορφώνοντας το 

ρεαλισμό σε όραμα, ξεπερνά τα τείχη της πραγματικότητας. Η Δήμητρα Λαζαρίδου σπούδασε «Οπτική Επικοινωνία» στη Hoschule 

der Künste στο Βερολίνο. Με ατομικές και ομαδικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έργα της βρίσκονται 

στις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και στο Johns Hopkins 

University στη Βαλτιμόρη, καθώς και σε άλλες ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Την έκθεση «Τείχη της 

Πραγματικότητας» διοργανώνει ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού» του Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού(Ο.Κ.Α.Π.Α.), σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ελίζας Γερολυμάτου.  

 

                                                                                    Διάρκεια έκθεσης: έως 28 Απριλίου

                                                           Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα, Κοκκώνη 15, Ψυχικό, Αθήνα 

                             Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Τρίτη και Πέμπτη - Παρασκευή 10.00 – 18.00, Τετάρτη 13.00 – 20.00 

                                                               Πληροφορίες: Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα, Τηλ. 2106717097
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