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Η δημόσια τηλεόραση (ΕΡΤ1) κάλυψε ζωντανά τη PhotoVision δύο φορές με απευθείας συνδέσεις 
από τον εκθεσιακό χώρο του ΤΑΕ KWON DO και μία φορά με συνέντευξη του υπογράφοντος από τα 
στούντιο της Αγ. Παρασκευής (Σάββατο 4/3). 

Oι «φυλές» των εκθετών 
Μικρή ανατομία της έκθεσης του κλάδου μας
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Θα ολοκληρώσω την μακρά 

-και βαρετή είναι γεγονός για 

κάποιους... -  αρθρογραφία 

σχετικά με το θέμα της έκθεσης του 

ευρύτερου φωτογραφικού μας 

κλάδου με δύο σημειώματα: Με 

το σημερινό και με τον τίτλο που 

βλέπετε παρακάτω και το επόμενο 

που θα αναφέρεται στις «φυλές» 

των επισκεπτών της έκθεσης. 

Μετά το Πάσχα η στήλη θα 

αποκτήσει το σύνηθες περιεχόμενο 

και προσανατολισμό, μιας και το 

θέμα της κλαδικής έκθεσης -θέλω 

να πιστεύω!- δεν θα είναι στο 

προσκήνιο της επικαιρότητας. 

Ο ευρύτερος φωτογραφικός 

κλάδος ας το διευκρινίσουμε 

ευθύς εξ αρχής, απαρτίζεται 

από πολλές συνιστώσες που τις 

εκφράζουν πολλές κατηγορίες 

επιχειρήσεων με αντικρουόμενα 

μεταξύ τους συμφέροντα και 

στοχεύσεις. Θα επιχειρήσουμε μία 

πρώτη ταξινόμηση.

Πρώτη μεγάλη κατηγορία: 
Ψηφιακά άλμπουμ 
Αυτή η πολυπληθής κατηγορία 

εκθετών είναι η πλέον οικονομικά 

εύρωστη... συνιστώσα του 

φωτογραφικού κλάδου. 

Αναπτύσσεται παρά τα προβλήματα, 

εξάγει σε χώρες του εξωτερικού, 

συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις, 

αλλάζει πολύ συχνά τα προϊόντα 

και βελτιώνει τις υπηρεσίες ενώ 

παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. 

Με δυο λόγια το παλεύει πολύ 

καλά αν αναλογισθούμε τα μύρια 

προβλήματα της χώρας στην εποχή 

της κρίσης. Αυτή η κατηγορία λοιπόν 

επιθυμεί διακαώς μία απολύτως 

κλειστή έκθεση σαν αυτές που 

ακούτε να διαφημίζονται με το 

σλόγκαν «μόνον για εμπόρους» ή 

«μόνον για τους επαγγελματίες του 

κλάδου». Οι ερασιτέχνες επισκέπτες 

για αυτούς τους εκθέτες δεν 

παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον 

γιατί μαθαίνουν για τις τιμές χονδρικής που παρέχουν στους επαγγελματίες και αυτό δημιουργεί 

προβλήματα. Επιπλέον τους απασχολούν με διάφορες άσχετες ερωτήσεις κλπ. Θέλουν η έκθεση 

να είναι όσο γίνεται χαμηλού κόστους, δεν έχουν αντίρρηση να γίνεται ένα μόνο Σ/Κ και γιατί όχι 

κάθε χρόνο. Θέλουν να έχουν απόλυτα γι’ αυτούς όλη τη μέρα και όλη την ώρα τους επισκέπτες/

επαγγελματίες μέσα στον εκθεσιακό χώρο και όχι διάσπαρτους σε καλλιτεχνικά σεμινάρια, σε 

καλλιτεχνικές εκθέσεις και άλλα παρεμφερή που τα θεωρούν περιττά. Αντίθετα ευνοούν τα καλά 

επαγγελματικά workshop με πολύ στοχευμένο περιεχόμενο (π.χ. για την αισθητική της φωτογραφίας 

γάμου και βίντεο, για θέματα marketing και πωλήσεων κ.α.). Η διεύρυνση των εκθετών προς 

«τεχνολογικά μονοπάτια» τουτέστιν προς άλλο διαφορετικό κοινό, τους προκαλεί δυσφορία. 

Οι λόγοι απόλυτα κατανοητοί. Επ’ ευκαιρία ακούστε κι αυτό: Το 2013 η PhotoVision είχε 44 εκθέτες 

από αυτή την κατηγορία επί συνόλου 85 εμπορικών εκθετών με αποτέλεσμα οι κακεντρεχείς του 

διαδικτύου να την χαρακτηρίσουν ως... AlbumVision!!! (Το θέμα μας προβλημάτισε πολύ και μας 

οδήγησε στην κατοχύρωση του τίτλου. Ποτέ δεν ξέρεις πως έρχονται τα πράγματα...)

Δεύτερη μεγάλη κατηγορία: Μικρομεσαίες αντιπροσωπείες αξεσουάρ & εξοπλισμού
Πρόκειται στην κυριολεξία για την κατηγορία εκθετών που τους έχει τσακίσει η σύμπτωση 

τεχνολογικής εξέλιξης και πολύχρονης οικονομική κρίσης της χώρας μας. Διαφημίζονται ελάχιστα 

από τα κλαδικά περιοδικά -με μικρές εξαιρέσεις- όχι γιατί δεν το θέλουν αλλά γιατί δεν μπορούν. 

Προσπαθούν να αξιοποιήσουν για την προβολή τους τα social media, τα adwords της Google 

και άλλα τέτοια εργαλεία προβολής (που νομίζουν ότι είναι φθηνά ενώ δεν είναι) ενώ η κλαδική 

έκθεση για αυτούς παρουσιάζει προβλήματα... Δεν τους φέρνει το κοινό καταναλωτών που θέλουν, 

νιώθουν άβολα δίπλα από τους «αλμπουμάδες» αλλά και δίπλα από τους μεγάλους εισαγωγείς του 

κλάδου και χρόνια τώρα ζητούν κάτι άλλο, κάτι το διαφορετικό. 

Editorial

(Συνέχεια στη σελίδα 3)
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Κυκλοφορεί

Ανοιξιάτικο τεύχος

NEO!

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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Editorial

Όποιος τους πείσει ότι θα τους φέρει ένα νεανικό 

κοινό που ενδιαφέρεται για smartphones, gadgets, 

games, υπολογιστές και τα συναφή αξεσουάρ, τους 

έχει στο τσεπάκι του. Αυτό όμως το κοινό όπως 

απέδειξε το φετινό πείραμα δεν πάει στις εκθέσεις 

«τεχνολογίας» αλλά στις μεγάλες και γνωστές 

αλυσίδες. Γι’ αυτή την κατάσταση μας έχουν συχνά 

κατηγορήσει στο παρελθόν ότι φταίμε ως διοργανωτές 

που δεν διαφημίσαμε σωστά τη PhotoVision, ότι δεν 

θέλουμε πραγματικά την ανανέωσή της κλπ κλπ...

Τρίτη, μικρότερη (αριθμητικά) αλλά δυναμική 
κατηγορία: τα γνωστά φωτογραφικά brands 
Μπορεί να μετριούνται στα δάχτυλα του ενός άντε και 

των δύο χεριών αλλά αυτή η κατηγορία σέρνει τον 

χορό και χαράσσει την πορεία για όλους. 

Η επιρροή προς κάθε κατεύθυνση -άλλους εκθέτες 

και όλους τους εν δυνάμει επισκέπτες- είναι τεράστια. 

Αυτά τα brands είναι με α/β σειρά η Canon, η Epson, 

η Fujifilm, η Nikon, η Pentax, η Olympus, η Panasonic, 

η Sony και μερικοί ακόμη. Αυτούς ακολουθούν οι 

υπόλοιποι εκθέτες και την απουσία τους από την 

έκθεση αντιλαμβάνονται αμέσως οι επισκέπτες. 

Φέτος για να τα συναντήσουν υποχρεώθηκαν να 

πάνε και Μαρούσι και Π.Φάληρο. Όμως αυτό είναι 

μια άλλη ιστορία... Αυτή η δυναμική κατηγορία χωρίς 

την οποία δεν μπορεί να σταθεί αξιοπρεπώς μία 

ολοκληρωμένη έκθεση του φωτογραφικού κλάδου 

θέλει οπωσδήποτε τους απλούς και ενθουσιώδεις 

ερασιτέχνες. Απαιτεί από τη διοργάνωση να καταρτίσει 

πλούσιο πρόγραμμα με καλλιτεχνικές εκθέσεις, με 

σεμινάρια, με διάφορες εκδηλώσεις και happenings 

γιατί αυτές προσελκύουν το ευρύ φωτογραφικό κοινό 

στο οποίο απευθύνονται. 

Τέταρτη μικρή κατηγορία: 
υπολογιστές & περιφερειακά
Αυτή η κατηγορία συμμετέχει με ελάχιστες 

επιχειρήσεις στη κλαδική φωτογραφική έκθεση. Με 

οθόνες ειδικής χρήσης για τους φωτογράφους, με 

software επεξεργασίας, αρχειοθέτησης, δημιουργίας 

ψηφιακών άλμπουμ κλπ. Παλιότερα και πριν την 

γιγάντωση των καταστημάτων τύπου Κωτσόβολος, 

MediaMarkt, Public, Πλαίσιο κ.α. καταλάμβαναν 

στη PhotoVision πάνω από 2.000τ.μ. εκθεσιακού 

χώρου. Σήμερα έφυγαν και δεν ξαναγυρνούν πίσω 

κυρίως λόγω κόστους: Με τα χρήματα που θα 

ξοδέψουν για τη συμμετοχή τους σε μια τριήμερη 

έκθεση μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα σε 

επικοινωνία και προβολή όλη τη χρονιά. Λαμβάνουν 

μέρος σε διεθνούς κύρους εκθέσεις τεχνολογίας 

μόνον τα κεντρικά εργοστάσια. (CES Σικάγου, ΙFA 

Βερολίνου, M.W.C. Βαρκελώνης). Εκεί συμμετέχουν 

για να παρουσιάσουν στο διεθνές κοινό τα νέα τους 

προϊόντα. Μετά τη σκυτάλη προβολής αναλαμβάνουν 

δωρεάν το διαδίκτυο και τα τεχνολογικά 

πολυκαταστήματα...

    ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Να και μια καλή κουβέντα για τη PhotoVision! Kάτω στιγμιότυπο από την διάλεξη του 
Γ. Μπεχράκη τη στιγμή της συγκέντρωσης χρημάτων για τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

(Συνέχεια από τη σελίδα 3)
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I AM CONCENTRATED PERFORMANCE

I AM THE NEW NIKON D500. Είμαι μία επαγγελματική φωτογραφική μηχανή 
σε μικρό και εύχρηστο μέγεθος. Διαθέτω ένα εκπληκτικό σύστημα AF 153 
σημείων και δυνατότητα εγγραφής video ποιότητας 4K/UHD. Παρέχω εξαιρετική 
ευαισθησία ISO 51.200 και μοναδικό αισθητήρα μέτρησης ΑΕ 180.000 pixel. 
To SnapBridge χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth® για τη σύνδεση της 
φωτογραφικής σου μηχανής με συμβατές έξυπνες συσκευές, επιτρέποντάς σου 
να ανεβάζεις αυτόματα όλες σου τις φωτογραφίες και τα video. Είμαι η υψηλή 
απόδοση σε μικρό μέγεθος. Μάθε περισσότερα στο nikon.gr

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc.
 και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από τη Nikon Corporation υπόκειται σε εκχώρηση άδειας.

http://www.nikon.gr/el_GR/?
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ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ AE

Πλήθος κόσμου συνέρρεε στο μεγαλύτερο περίπτερο της έκθεσης 

για να ενημερωθεί για τα προϊόντα των εταιριών Nikon, Sandisk, 

Mitsubishi, CaseLogic, Thule, Varta κλπ. Από την πλήρη γκάμα των DSLR 

Νikon τη μεγαλύτερη προσοχή συγκέντρωσε η full frame D750 24MP με 

το γρήγορο AF 51 σημείων, την αρθρωτή οθόνη 3,2in. και το burst mode 

6,5fps, η ταχύτατη APS-C format D500 με την απίστευτη ριπή 10fps, την 

επαφική αρθρωτή οθόνη, το WiFi/NFC και την υποστήριξη Snapbridge και 

πολλά σχεδιαστικά δάνεια από την κορυφαία D5, το 4K video, τη μοντέρνα 

σύνδεση USB 3.0 κλπ. Πολύ ενδιαφέρον προκάλεσαν οι νέοι φακοί που 

μόλις κυκλοφόρησαν δηλ. ο πανγρήγορος τηλεφακός πορτραίτου AF-S 

105mm f/1,4E ED, o αρχιτεκτονικός PC Nikkor 19mm f/4E ED και o νέας 

γενιάς telephoto zoom AF-S 70-200mm f/2,8 E FL ED VR με οπτικά στοιχεία 

fluorite. Από πλευράς Rollei εκτός από τις actioncam όπου ο κατασκευαστής 

διαθέτει προϊόντα με εξαιρετικό value for money όπως 425 και 430 με 

συμβατά GoPro αξεσουάρ, το βάρος πέφτει στα τρίποδα όπου πλέον έχει 

σχηματιστεί πλήρης γκάμα μοντέλων από αλουμίνιο ή ανθρακονήματα και 

τελευταία προσθήκη τη σειρά C6i/C6i carbon. H Sandisk επισφράγισε την 

ηγετική της εμφάνιση τόσο στις κάρτες μνήμης όσο και λύσεις storage ενώ 

στον τομέα της ασφαλούς μεταφοράς φωτογραφικού εξοπλισμού και όχι 

μόνον τα brands CaseLogic και Thule στο hi end επιβεβαίωσαν την ποιότητα 

για την οποία έχουν αναγνωριστεί ευρύτερα στην αγορά.

PhotoVision Report
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Παράλληλες εκδηλώσεις
στο περίπτερο της Νikon 

Εκτός από το προϊοντικό μέρος, το 

περίπτερο της Νikon αγκάλιασε με 

μεγάλη απήχηση το θεσμό των παράλληλων 

εκδηλώσεων με διακεκριμένους ομιλητές 

που άγγιξαν διαφορετικά αντικείμενα,από 

φωτογράφιση γάμου/βάπτισης και 

διαφημιστική φωτογραφία έως φωτογράφιση 

άγριας φύσης και ειδικών αρχιτεκτονικών 

εφαρμογών και συγκεκριμένα τους Νίκο 

Πεκρίδη (γάμος/βάπτιση) Salvatore Dimino 

(Wedding Photo) Γιώργη Γερόλυμπο 

(αρχιτεκτονική φωτογραφία) Νικόλα Λώτσο 

(φύση) και Βάνια Ξύδα (διαφημιστική).

PhotoVision Report
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http://www.stamos.com.gr/
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Stamos

Στο πάντα κατάμεστο από κόσμο περίπτερο της εταιρίας, η DNP επαλήθευε την 

ηγετική της θέση στο thermal photo printing με ολόκληρη τη γκάμα εκτυπωτών. 

Ανάμεσά τους ξεχώριζε ο καινουργοφερμένος DS820 πλάτους 8in. (20cm) με το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό ότι δέχεται δύο τύπους αναλώσιμου Pure Premium για ανώτερη 

ποιότητα και Standard Digital. Επιπλέον των τυπικών φινιρισμάτων Glossy και Μatte 

το DS820, προσφέρει τους τύπους Fine Matte και Luster καθώς και μερική επίστρωση, 

πέραν δε των συνηθισμένων διαστάσεων εκτύπωσης προσφέρεται και πανοραμικό. 

Τα (φορητά και επαγγελματικά) φλας και οι ραδιοσυχνότητες της Godox, αποτέλεσαν 

μαγνήτη για τους φωτογράφους που αναγνώρισαν τις προηγμένες προδιαγραφές 

και το εκτός ανταγωνισμού value for money. Βασικοί πόλοι έλξης ήταν το υβριδικό 

μονομπλόκ Witstro AD600 με την αποσπώμενη κεφαλή και επαναφορτιζόμενη ισχυρή 

μπαταρία λιθίου με υψηλή αυτονομία καθώς και τη λειτουργία TTL σε συνδυασμό με 

τη ραδιοσυχνότητα Godox X1T και το compact αντίστοιχο Witstro AD200 που μόλις 

λανσαρίστηκε στη διεθνή αγορά. Και αυτό έχει αποσπώμενη κεφαλή, πολύ συμμαζεμένες 

διαστάσεις λίγο μεγαλύτερες από ένα speedlight, συγχρονίζεται σε όλες τις ταχύτητες με 

σύστημα HSS και διαθέτει συμβατότητα με τα συστήματα προηγμένης φλασομέτρησης 

των brands Canon, Nikon και Sony. 

PhotoVision Report
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Κινηματογραφώντας με τη Sony A7S II

Ο  κορυφαίος βιντεογράφος Μιχάλης Μπασιάκος 

(www.camshot.gr) βρέθηκε στο περίπτερο της Στάμος Α.Ε. 

για  δύο σύντομες διαλέξεις σχετικά με την κινηματογράφηση με 

Sony A7S II, της full frame mirrorless μηχανής που πλέον έχει 

αναχθεί σε αντικείμενο πόθου για τους βιντεολήπτες χάρη στις 

κορυφαίες επιδόσεις της, την προσιτή τιμή και τη δυνατότητα 

λήψης σε αστρονομικά επίπεδα ISO. 

PhotoVision Report
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http://www.fisheye.gr/
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PhotoVision Report

Epson

Eπιβλητική εμφάνιση πραγματοποίησε η Epson στη Photovision με το σύνολο 

σχεδόν των προϊόντων που διαθέτει και έμφαση στην επαγγελματική κατηγορία. 

Πολύ ενδιαφέρον προσέλκυσαν τα επαναλαμβανόμενα workshop του Νίκου Πεκρίδη 

και Αντώνη Γράννη που έγιναν το Σάββατο και την Κυριακή. Από τα επαγγελματικά 

μηχανήματα που παρουσιάστηκαν στο περίπτερο ξεχώρισαν με την παρουσία τους τα 

εξής: Ι. Το επιβλητικό large format printer τελευταίας γενιάς Surecolor SC-P10000 με το 

δεκαμέλανο σύστημα Ultrachrome Pro αναλαμβάνει να τυπώσει με μεγάλη χρωματική 

πιστότητα και τονική διαβάθμιση σε ρολά αναλώσιμων πλάτους ως 111,8εκ. χάρη στα 

νέα μελάνια και ιδιαίτερα τα Photo και Matte Black υψηλής πυκνότητας που ταυτόχρονα 

επιτυγχάνουν μεγάλη οικονομιία με τις κασέτες 700ml ΙΙ. Το SureColor P6000 & το 

μεγαλύτερο αδελφάκι του Ρ8000, αντικαθιστούν τη σειρά Stylus Pro 890 και προορίζεται 

για γενική φωτογραφική και άλλη εκτυπωτική, αποδίδοντας άριστη ποιότητα χάρη στις 

κεφαλές με τεχνολογία PrecisionCore TFP με 360 ακροφύσια η καθεμία και τα (8) pigment 

μελάνια Ultrachrome HD ΙΙΙ. Το best seller printer Surelab SL-D700 που έχει μέχρι στιγμής 

γίνει με ενθουσιασμό δεκτό από πολλά εργαστήρια χάρη στην παραγωγικότητα 360 τμχ. 

10x15cm ωριαίως και την αξιοπιστία του και ΙV. Τo compact drylab Surelab SL-D3000 με τη 

μεγάλη παραγωγικότητα 650 τμχ. 10x15cm την ώρα

PhotoVision Report
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Epson KnowHow

Πλήθος κόσμου συγκέντρωσαν οι ενημερωτικές παρουσιάσεις της Epson που παραμένει πιστή στη δέσμευση της για τη συνεχή 

επιμόρφωση των φωτογράφων και των χρηστών. Στις παρουσιάσεις μίλησαν ο Νίκος Πεκρίδης για την εκτύπωση σε Fine Art και ο 

Αντώνης Γράννης για την α/μ εκτύπωση και την ανάγκη σωστού calibration κατά την επεξεργασία εικόνας.

PhotoVision Report
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• Ποια είναι η επιχειρηματική 

προοπτική της Epson  με γνώμονα την 

απόδοσή της στην τεχνολογία και τις 

πωλήσεις;

 Οι προοπτικές και οι προσδοκίες που 

έχει η Epson αφορούν γενικότερα την 

ανάπτυξη. Το ίδιο ισχύει και για το 

τμήμα που εκπροσωπώ. 

Για να πετύχει αυτή την ανάπτυξη, 

η Epson ήδη πριν από λίγο καιρό, 

ξεκίνησε να δραστηριοποιείται  σε 

νέους τομείς, όπως η σήμανση, η 

κλωστοϋφαντουργία, το CAD και 

το DryLab. Η γενική κατεύθυνση 

της εταιρείας είναι περισσότερο 

προσανατολισμένη στην παραγωγή και 

τη φωτογραφία, όπως αποδεικνύεται 

από το πρόσφατο λανσάρισμα του 

εκτυπωτή SureColor P-10000/20000.

• Πώς κινείται η αγορά τα τελευταία 

χρόνια στον τομέα εκτυπωτών 

μεγάλου μεγέθους; Είναι μια 

κορεσμένη ή μια πολλά υποσχόμενη 

αγορά;

Εξαρτάται από την οπτική. Η αγορά 

δοκιμίων συρρικνώνεται, ενώ 

ο τομέας της φωτογραφίας έχει 

περισσότερο ωριμάσει. Από την άλλη 

πλευρά, διακρίνουμε σημαντικές 

ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης 

στην αγορά της σήμανσης και της 

κλωστοϋφαντουργίας.

• Έχετε πληροφορίες για την απόδοση 

των τελευταίων μοντέλων LFP, των 

SC-P10000/P20000;

Με το λανσάρισμα των μοντέλων 

P10000 και P20000 αρχίσαμε να 

προσεγγίζουμε την αγορά παραγωγής 

φωτογραφιών υψηλής ποιότητας και 

μεγάλου μεγέθους, στην οποία δεν 

είχαμε στοχεύσει με τα προηγούμενα 

μοντέλα. Ο P20000, μέχρι τώρα, 

καταλαμβάνει το 42% στην περιοχή 

EMEAR, στην κατηγορία εξάχρωμων 

εκτυπωτών  64’’ ή/ και εκτυπωτών 

περισσότερων χρωμάτων.  Ο P10000 

«ανταγωνίζεται» εσωτερικά το P9000, 

καθώς υπάρχει αλληλοκάλυψη των 

αγορών στις οποίες στοχεύουν. Εδώ 

χρειάζεται να αποσαφηνίσουμε την 

τοποθέτηση αυτών των προϊόντων.

• Μήπως η ενθουσιώδης 

αποδοχή των νέων μικρότερων 

επαγγελματικών μοντέλων 

εκτυπωτών όπως το SC-P5000 (τυπώνει μέγεθος A2 +) δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των 

καταναλωτών τείνει προς τους εκτυπωτές μικρότερου μεγέθους;

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το λανσάρισμα του P5000 έτυχε τόσο θερμής υποδοχής. 

Ο προκάτοχος του, το Stylus Pro 4900, ήταν πολύ επιτυχημένο από τα τέλη του 2010 που 

κυκλοφόρησε στην αγορά, αλλά πρόκειται για το τελευταίο μοντέλο της σειράς Stylus Pro Series 

που έπρεπε να αντικατασταθεί από ένα μοντέλο της σειράς P. Έτσι, τα πολύ θετικά σχόλια για 

το P5000 θεωρούμε ότι σχετίζονται περισσότερο με αυτό και όχι με μια τάση των καταναλωτών 

προς τους εκτυπωτές μικρότερου μεγέθους.

• Επηρεάζει η γενική πτώση στην αγορά της εκτύπωσης φωτογραφιών και την Epson; 

Πώς αντιδράτε;

Ακόμα κι αν παρατηρείται πτώση στη φωτογραφική εκτύπωση, εμείς αναπτυσσόμαστε 

σε αυτόν τον τομέα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι στο παρελθόν δεν δραστηριοποιούμασταν 

στην αγορά Εμπορικής Εκτύπωσης Φωτογραφιών, όπου καθιερώθηκαν οι WetLabs. Από το 

λανσάρισμα των λύσεων τύπου DryLab, με τα μοντέλα D3000 και D700, έχουμε κερδίσει έδαφος 

στην εν λόγω αγορά και έχουν δημιουργηθεί επιχειρηματικές ευκαιρίες για εμάς.

• Υποθέτουμε ότι γνωρίζετε καλά την ελληνική αγορά. Ποια είναι η γνώμη σας για τα δεδομένα 

και τα στοιχεία της Epson στην Ελλάδα και ποιες οι προβλέψεις σας και τα σχέδια για το μέλλον;

Κοιτάζοντας τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, μπορούμε να πούμε, ότι κάναμε πολύ καλή 

δουλειά και διατηρούμε μια σταθερή πορεία στον χώρο. Ο χαμηλότερος στόχος μας είναι 

να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο απόδοσης και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να 

υποστηρίξουμε τη συνολική στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας μας.

• Είναι η πρώτη σας φορά στην έκθεση φωτογραφία PhotoVision; 

Παρακαλώ πείτε μας τις εντυπώσεις σας.

Ναι, είναι η πρώτη μου φορά και μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ήταν μια καλή απόφαση 

να συμμετάσχουμε στην PhotoVision. Στο περίπτερο μας, οι επισκέπτες εκτέθηκαν στους 

περισσότερους εκτυπωτές μας που απευθύνονται στους επαγγελματίες φωτογράφους, 

αλλά και σε επιμέρους κλάδους που είναι κατά κάποιο τρόπο συνδεμένοι ή μπορούν να 

συνδεθούν με την φωτογραφία.

Achim Bukmakowski, ΕPSON
Manager Regional Sales Central Europe & Balkan (CEB), 
Commercial & Industrial Label Printing

PhotoVision �nterview



ON L INE ��������� 	 
� �O IMAGING -  E
��
�� 
�

������ 143 •  ������� 5  ����
�� 2012 ���
�� 15

ON L INE ��������� 	 
� �O IMAGING -  E
��
�� 
�

������ 365 •  ������� 27 ����IOY 2017 ���
�� 15

http://www.arxphotolab.gr/
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PhotoVision Report

Αtlas Digital

Η παρουσία της Atlas Digital στη Photovision συνέπεσε 

με την επέτειο 30 χρόνων της γνωστής εταιρίας που 

δραστηριοποιείται στην αντιπροσώπευση μηχανημάτων 

και εξοπλισμού ψηφιακής εκτύπωσης και ολοκληρωμένων 

λύσεων στο αντικείμενο. Εκτός από τα μηχανήματα της 

Roland με τα EcoSolvent και UV , flatbed εκτυπωτικά, 

εκτυπωτικά αντικειμένων, εκτυπωτικά υφάσματος, 

χαρακτικά, 3D printers & scanners, milling machines και 

κοπτικά βινυλίου, η εταιρία διακινεί μηχανήματα των οίκων 

ColorJet, Brother, Kornit, Universal Laser Systems κλπ. 

PhotoVision Report
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Κατά τη διάρκεια της έκθεσης το 

περίπτερο γέμισε από επαγγελματίες 

που ενδιαφέρθηκαν για τα εκτυπωτικά 

Τ-shirt και ειδών ρουχισμού της 

Βrother. Κεντρικός άξονας ήταν η σειρά 

μηχανημάτων GΤ-3 με τεχνολογία 

θερμικής μεταφοράς χρωστικών dye 

sublimation  (ως 4 λευκά) εξοικονόμηση 

αναλώσιμων 60% καθώς και μεγάλη 

σταθερότητα χρωμάτων.  Τυπώνει σε 

υφάσματα και έχει ωφέλιμη επιφάνεια 

αποτύπωσης ως 40χ50cm. 

PhotoVision Report



������ 366 •  �����	
 27 �
	���� 2017 ����
 18

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

http://www.atlasdigital.gr/
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Photoshopdigital

H πολυσχιδής εκθεσιακή δραστηριότητα της Photoshopdigital, μιας από τις 

μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες στο χώρο της ποιοτικής εκτύπωσης και των 

ψηφιακών άλμπουμ συνεχίστηκε με επιτυχία και ενθουσιασμό και στη φετεινή 

Photovision. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία στη Photovision πραγματοποιήθηκε 

ελάχιστες ημέρες πριν τη συμμετοχή (18-21Μαρτίου) στο διεθνές Photography Show 

στο Birmingham της Αγγλίας. Ο εξαγωγικός προσανατολισμός, παράλληλα με την 

έντονη δραστηριοποίηση στην εσωτερική αγορά, αποδεικνύουν τον δυναμισμό 

της Photoshopdigital, της εταιρίας που ξεκίνησε το 1999 με έδρα τη Λαμία όπου 

παραμένει ως σήμερα, και έκτοτε έχει διεισδύσει με επιτυχία σε αγορές όπως Ηνωμένο 

Βασίλειο, Κύπρος, Ισπανία και Γερμανία με συγκριτικά πλεονεκτήματα την ποιότητα 

στην εκτύπωση, κατασκευή και βιβλιοδεσία ψηφιακών άλμπουμ και τις απόλυτα 

ανταγωνιστικές τιμές. Σημειώνουμε ότι στη Photoshopdigital έχει απονεμηθεί από τη 

Durst ο τίτλος του ενός από τα δέκα καλύτερα εργαστήρια της Ευρώπης. 

PhotoVision Report
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Σούσι και παγωμένη σαμπάνια για τους πολλούς και πιστούς πελάτες της PhotoshopDigital! 

PhotoVision Report
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http://www.prolab.gr/


������ 366 •  �����	
 27 �
	���� 2017 ����
 22

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

Daltec

Η  Daltec δραστηριοποιείται από το 1987 στις γραφικές εφαρμογές της 

οπτικής επικοινωνίας. Στόχος της είναι να παρέχει ολοκληρωμένες, 

καινοτόμες λύσεις και άρτια τεχνική υποστήριξη στους επαγγελματίες της 

ψηφιακής εκτύπωσης. Αντιπροσωπεύοντας κορυφαίους κατασκευαστές της 

αγοράς παρουσιάζει διαρκώς τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις σε υλικά και 

μηχανήματα.

PhotoVision Report
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PhotoVision Report

Μimaki

Τη μάχη του εντυπωσιασμού 

κέρδισε με διαφορά το γιγάντιο 

flatbed UV-LED large format printer 

Mimaki JFX200-2513 που τύπωνε live 

κατά τη διάρκεια της έκθεσης κάνοντας 

επίδειξη των -κυριολεκτικά και 

μεταφορικά- τεράστιων δυνατοτήτων 

του. Τυπώνει σε οποιαδήποτε 

επίπεδη επιφάνεια πάχους ως 5εκ. 

Και διαστάσεων 250x130εκ. και ως 

25 τετρ. μέτρα την ώρα με μελάνια 

UV υψηλής ποιότητας. Επίσης στο 

περίπτερο κεντρική θέση είχαν τα 

εξής μηχανήματα: Ι. ο εκτυπωτής 

UJF3042 ΜkII αναβαθμισμένη έκδοση 

του γνωστού UJF3042 αλλά με 20% 

βελτιωμένη παραγωγικότητα ο οποίος 

τυπώνει κατευθείαν σε υλικά πάχους 

ως 15,3εκ. με επιλογή ανάμεσα σε 

9μέλανο σύστημα LΗ-100 ή LUS-

120 και ΙΙ. ο εκτυπωτής-κοπτικό 

CJV150-160 με μελάνια solvent 

κατάλληλος για ειδικές εκτυπώσεις 

όπως αυτοκόλλητες ετικέτες, T-shirt, 

συσκευασίες κλπ. που διατίθεται σε 

τέσσερα μοντέλα με πλάτη εκτύπωσης 

80, 109, 136 και 161εκ.

PhotoVision Report
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https://www.kounio.gr/
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PhotoVision Report

Batterypack.gr

Ό,τι χρειάζεστε σε μπαταρία θα το βρείτε στο batterypack.gr! Η 

εταιρεία του Χρήστου Δήσιου εδώ και δεκαετίες προσφέρει 

μπαταρίες για όλα τα ηλεκτρονικά είδη και ειδικά για  φωτογραφικές 

μηχανές και βιντεοκάμερες. Η εταιρία επίσης εισάγει και διαθέτει 

μπαταρίες για κινητά, τηλεχειριστήρια, φορητά εργαλεία,  φακούς, 

ιατρικές συσκευές, σκουπάκια, συσκευές VHF, ακουστικά βαρηκοΐας, 

ρολόγια κλπ. Με τα τρία καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

και online/τηλεφωνικές παραγγελίες, εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα. 
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http://www.photoshopdigital.com/?lang=el
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PhotoVision Report

CHN Paper

HCHN Paper εντυπωσίασε με την παρθενική της εμφάνιση στη Photovision. 

Στο ευμεγέθες περίπτερο παρουσίασε τις λύσεις που προσφέρει σε εύρος 

καταστημάτων όπως φωτογραφεία, βιβλιοπωλεία, επιγραφοποιεία, ακόμα και 

τυπογραφεία. Στη γκάμα των προϊόντων της CHN Paper συγκαταλέγονται εκτυπωτές 

μεγάλου φορμά και εκτυπωτές για διάφορες επιφάνειες, χαρτιά, αναλώσιμα, μηχανές 

γραφείου, μελάνια κ.α. 

PhotoVision Report
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PhotoVision Report

DSAW Hobbies-Αφοί Αντζουλάτου

Μία από τις αγαπημένες στάσεις των επισκεπτών 

αποτέλεσε το περίπτερο της DSAW Hobbies 

που φροντίζει για τον ελεύθερο χρόνο και φυσικά για 

τα χόμπι μας! Τα drones της εταιρείας συγκέντρωσαν 

μεγάλο ενδιαφέρον μαζί με τα τα προϊόντα της BaseCam 

Electronics που χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση 

των φωτογραφικών μηχανών όταν τις τοποθετούμε σε 

gimbal. 
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http://www.myalbums.gr/
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Eλληνικές Χαράξεις

Κεντρικός άξονας στην παρουσία των Ελληνικών 

Χαράξεων αποτέλεσε η παροχή λύσεων για εκτυπώσεις 

στα πάντα ακόμη και σε άκαμπτα αλλά και εύκαμπτα υλικά 

μήκους μέχρι 2,5m και πάχους ως 5,5cm με εφαρμογές σε 

γυαλί, ξύλο, ακρυλικό, μουσαμά, καθρέπτη κλπ. ενώ η 

εταιρεία παράλληλα συνεχίζει να υποστηρίζει μηχανήματα 

laser, πορσελάνης και κεραμικών εκτυπώσεων. Τέλος, μια 

ακόμη νέα άφιξη είναι τα μηχανήματα laser που κάνουν 

κοπή σε υλικά όπως το ξύλο με πολλές εφαρμογές. 

PhotoVision Report
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PhotoVision Report

El Greco

Εντυπωσιακή και η παρουσία της El Greco Album στη Photovision. Η 

εταιρία παρουσίασε τις πολλές και διαφορετικές λύσεις που προσφέρει 

στον χώρο των album γάμου με μεγάλη ποικιλία σε υλικά εξωφύλλων 

και τεχνικών εκτύπωσης. Η El Greco ξεχωρίζει για τις καλαίσθητες επιλογές 

που προσφέρει και στα extra προϊόντα που προωθεί ο φωτογράφος στους 

πελάτες όπως πολυτελείς θήκες για τα album, θήκες DVD και USB, ακόμα και 

προσκλητήρια.  

PhotoVision Report
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PhotoVision Report

Fisheye

H Fisheye, επίσημος μεταπωλητής της Epson, βρέθηκε στη 

Photovision για να μεταφέρει την πολυετή εμπειρία των στελεχών 

της στον χώρο της εκτύπωσης. Οι τεχνικοί της, με την πείρα που 

ξεπερνά πλέον τις δύο δεκαετίες, υποστηρίζουν με συνέπεια τις 

ανάγκες των φωτογράφων και φωτογραφικών εργαστηρίων σε όλη 

την Ελλάδα. Μάλιστα, για να γιορτάσουν τη συμμετοχή τους στην 

έκθεση κλήρωσαν ανάμεσα στους επισκέπτες ένα printer Εpson 

WorkForce PRO WF-5620DWF ενώ πρόσφερε και εκπτώσεις ως €300 

στις αγορές που πραγματοποιήθηκαν τις μέρες της έκθεσης.
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HDG

H  HDG Ελλάς, στο καλαίσθητο 

περίπτερό της, φιλοξένησε 

πλούσια γκάμα αξεσουάρ, άλλα 

αμιγώς φωτογραφικά όπως τσάντες 

Lowepro, τσάντες και τρίποδα Hama, 

αποθηκευτικά μέσα Lexar, και άλλα 

που εντάσσονται στην κατηγορία των 

περιφερειακών που χρειάζονται όλοι οι 

σύγχρονοι φωτογράφοι και χρήστες της 

τεχνολογίας που βρίσκονται σε κίνηση 

όπως powerbanks, ακουστικά, θήκες, 

καλώδια, ηχεία κλπ. από τις Fresh n’ 

Rebel, Thomson, Xavax και Avinity.    

PhotoVision Report
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Ι nobili

H ιταλική παρουσία στον χώρο του άλμπουμ. Η 

εταιρεία κατασκευάζει άλμπουμ, αποκλειστικά 

στην Ιταλία, για κάθε περίσταση και με ισόβια εγγύηση 

και έχει συνεργάτες σε όλη την Ευρώπη. Διαθέτει 

πολλά διαφορετικά σχέδια και πακέτα για γάμο και 

βάφτιση σε μια ποικιλία υλικών. 

PhotoVision Report
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PhotoVision Report

JM Solutions

H JM Solutions για άλλη 

μια φορά παρουσίασε στη 

Photovision τα ποιοτικότερα 

χαρτιά και αναλώσιμα. Στο 

περίπτερο της οι επισκέπτες 

ενημερώθηκαν για τα 

φωτογραφικά και fine art 

χαρτιά των Hahnemuehle 

και Permajet και τη μεγάλη 

γκάμα σε συμβατά μελάνια 

για εκτυπωτές Canon, Epson 

και Roland πάντα στις πιο 

ανταγωνιστικές τιμές.

PhotoVision Report
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My albums

Η MyAlbums, από την ίδρυσή της, ξεχωρίζει για την 

ποικιλία των υλικών και την ποιότητα κατασκευής 

των album. Στο περίπτερο της ξεχωρίσαμε το Artbox 

που είναι ένας συνδυασμός κουτιού και album με 

δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διάφορα υλικά 

και τη νέα σειρά με βαμμένο ξύλο που συνδυάζει το 

ύφασμα με τη UV εκτύπωση. 

PhotoVision Report
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Ναυπλιώτης Α.Β.Ε.Ε.
Swarovski Optik

H Swarovski Optik της Ναυπλιώτης Σ. 

Α.Β.Ε.Ε. έχει πολύ ιδιαίτερα προϊόντα 

που απευθύνονται στο εξειδικευμένο 

κοινό των φωτογράφων φύσης και σε 

όσους επιδίδονται στην παρατήρηση των 

πουλιών. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης 

μας έδειξε κυάλια μεγάλης εμβέλειας αλλά 

και εντυπωσιακά εργαλεία digiscoping 

για φωτογράφηση σε εξωτικές εστιακές 

αποστάσεις με αντάπτορες για τις πιο 

γνωστές φωτ. μηχανές.

PhotoVision Report
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Prolab

H Prolab δεν χρειάζεται συστάσεις 

στον επαγγελματία φωτογράφο 

αφού διαθέτει ευρύ πελατολόγιο 

στον χώρο του ψηφιακού άλμπουμ 

και γενικότερα της εκτύπωσης. Στην 

έκθεση παρουσίασαν τις σειρές 

album, κλασσικές με πολυτελή 

υλικά αλλά και μοντέρνες όπως 

αυτή της Pop Art και της Couture 

αλλά και τις ποικίλες τεχνικές 

εκτύπωσης φωτογραφιών σε 

μικρές και μεγάλες διαστάσεις, τις 

υπηρεσίες επεξεργασίας και finishing 

καθώς και τις υπόλοιπες βοηθητικές 

υπηρεσίες που προσφέρουν στους 

συνεργάτες τους. 

PhotoVision Report
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TΕΧΝΙΟ - Fotovision

Θερμοί θιασώτες της Photovision και πολύπειροι της φωτογραφικής αγοράς, οι 

εταιρείες Τέχνιο και Fotovision έδωσαν και πάλι το δυναμικό παρόν. Στο περίπτερο 

τους οι επισκέπτες δοκίμασαν τις Phase One σε λειτουργία tether με το Capture One και 

φωτογράφισαν με τη συνδρομή των φωτιστικών και των αξεσουάρ της Elinchrom και της 

Phottix. Επιπλέον, οι επισκέπτες επωφελήθηκαν των μεγάλων προσφορών που έγιναν κατά 

τη διάρκεια της έκθεσης. 

PhotoVision Report
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VK Albums

To εργαστήριο του Βασίλη Κουμπιά ειδικεύεται στην κατασκευή 

χειροποίητων άλμπουμ και ξύλινων κουτιών υψηλής 

ποιότητας. Τα προϊόντα είναι εξατομικευμένα για να ταιριάζουν 

στις ανάγκες και τις προτιμήσεις κάθε πελάτη και ο σχεδιασμός και 

η παραγωγή γίνονται εξ ολοκλήρου από το εργαστήριο, από το 

τύπωμα έως και το κουτί του USB που παραδίδει ο φωτογράφος 

στον πελάτη του.  

PhotoVision Report
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PhotoVision Report

3ΜΕ SING-ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Μηχανήματα και αναλώσιμα για ψηφιακές εκτυπώσεις, sublimation, υλικά θερμομεταφοράς κ.α.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ Με όλη τη γνωστή γκάμα προϊόντων χρωματικής διαχείρισης X-Rite για επαγγελματίες φωτογράφους 

και εικονολήπτες
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PhotoVision Report

ANTZOULATOS-DEMAS  Κορνίζα, άλμπουμ και επιχειρηματικά δώρα υψηλών προδιαγραφών

ATHENS ART STUDIO  Η ταλαντούχα παρέα των Athens Art Studio που διοργάνωσαν μερικά από τα πιο επιτυχημένα events 

της φετινής έκθεσης!
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PhotoVision Report

AYLON PRODUCTIONS  Ψηφιοποίηση από φιλμ, slides και ό,τι άλλο μέσο έχετε στο αρχείο σας.

Craftius Pro  Η πρώτη online ακαδημία για εκμάθηση Lightroom και Photoshop με ιθύνοντα νου τον Στράτο Αγιάνογλου
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ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κορνίζες, πασπαρτού & φωτογραφοθήκες φροντίζουν για την ανάδειξη των καλύτερων φωτογραφιών σας.

PhotoVision Report

DELUX FRAMES  Κορνίζες και κάδρα σε πολλές διαστάσεις και χρώματα.
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PhotoVision Report

FOTOFLEX: ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ  Τα γνωστά χημικά της Champion για τα minilab και τα φωτ. εργαστήρια. 

FOTOZOOM  Ψηφιακά άλμπουμ, βιβλία ευχών και υπηρεσίες finishing για τον επαγγελματία φωτογράφο
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PhotoVision Report

HELLAS DIGITAL  Υπηρεσίες και προϊόντα για δορυφορικό Internet, η τηλεφωνία VoIP,  παροχή τηλεοπτικής ροής μέσω δικτύου 

δεδομένων (IPTV Streaming) αλλά και διάφορα gadgets και εξαρτήματα για υπολογιστές κλπ. 

IPHOST  Υπηρεσίες hosting και υποστήριξης websites.
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PhotoVision Report

ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ Ι. Α.Ε. Τα γνωστά φωτιστικά Hensel, φωτόμετρα Sekonic, αναλώσιμα Impossible Project για τις Polaroid και 

πολλά ενδιαφέροντα αξεσουάρ. 

CHRIS KASSIKOS  Αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων και vintage φωτογραφικών μηχανών.
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PhotoVision Report

ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ  Εκτυπώσεις εκθεσιακής ποιότητας σε ένα από τα πιο εξειδικευμένα και έμπειρα εργαστήρια της χώρας.

ONEPRINT  Εκτυπώσεις φωτογραφιών, καρτών, ημερολογίων, σε κούπες, μπλουζάκια, δίσκους και όπου αλλού θελήσετε να δείτε 

τις εικόνες σας!
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PhotoVision Report

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ  
Μεταπτυχιακό τμήμα διετούς φοίτησης

MONTAZ LAB - VIDEO ART Υπηρεσίες μοντάζ και επεξεργασίας εικόνας από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας.
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PhotoVision Report

ZETARM  Συστήματα σταθεροποίησης, γερανάκια και rigs ελληνικής σχεδίασης και παραγωγής σε ασύγκριτες τιμές!

WEDDINGCASES.GR  Χειροποίητες θήκες CD, DVD και USB.

PhotoVision Report ���� �����	�� ��	���!
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Kυκλοφoρεί στα περίπτερα

���� & ���	
� � � � � �  � � � � 	 � � 
 � � � �  � � �  � �

� � �  � � � � � �
 � � 


NE� ������!

http://www.photo.gr/shop/themedmags/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-no-12-%CF%8D%CF%86%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BB
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Εικονική πραγματικότητα
Όλα είναι εφικτά με το Photoshop!

�����"!

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr

E�*��?>: Τάκης Τζίμας, ����;���<> �=���B?>: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�.�+���"���>: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ���&?)$+��>: Άννα Μανουσάκη 

www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

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.  

https://www.facebook.com/FuriCurentAzi/videos/998727606872185/
www.photo.gr
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr

1 ΤΕΥΧΟΣ

6,9€ 17€ 22€ 27,5€ 30€ 35€12€ 40€

2 ΤΕΥΧH 4 ΤΕΥΧH3 ΤΕΥΧH 5 ΤΕΥΧH 7 ΤΕΥΧH6 ΤΕΥΧH 8 ΤΕΥΧH

45€ 50€ 55€

9 ΤΕΥΧH 10 ΤΕΥΧH 11 ΤΕΥΧH

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

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: To βιβλίο 
«Επέκινα»

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

13_MONOTHEMATIKA_21χ28.indd   1 26/1/2017   2:48:26 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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Huawei P10
Φωτογραφικό workshop

Η αναμενόμενη κυκλοφορία του κορυφαίου smartphone 

της Huawei επισημοποιήθηκε στη Βαρκελώνη 

στο πρόσφατο Mobile World Congress στα τέλη 

Φεβρουαρίου και χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό αφού 

για άλλη μια φορά η Huawei επιστράτευσε τη βαριά 

κληρονομιά της Leica για να χτίσει το φωτογραφικό 

υποσύστημα της συσκευής της. Ο λόγος φυσικά για το 

Huawei P10 που έρχεται να ανανεώσει τη κορυφή της 

γκάμας μετά την επιτυχημένη πορεία του P9 (γίνεται 

λόγος για περίπου 10 εκατ. πωλήσεις). 

Το Huawei P10 και P10 Plus θα κυκλοφορήσουν 

επισήμως στις 3 Απριλίου στην Ελλάδα. Μια πρώτη 

γεύση πήραμε την Τετάρτη 22 Μαρτίου σε ειδικό 

φωτογραφικό workshop που διοργάνωσε η εταιρεία με τη 

συνεργασία του φωτογράφου Γιώργο Καλογερόπουλου 

και του φωτογράφου και μέλους των Reflex Photographers 

Γιώργου Τατάκη. Οι δύο φωτογράφοι μοιράστηκαν με τους 

δημοσιογράφους την εμπειρία της φωτογράφησης με το P10 

αλλά και χρήσιμες συμβουλές για όσους επιδίδονται στη 

φωτογράφηση με smartphone. 

Οι δύο συσκευές, P10 και P10 Plus, στις 5.1 και 5.5 ίντσες 

αντίστοιχα, έχουν “φωτογραφικές” διαφορές, τακτική που 

ακολουθεί και η Apple για να διαφοροποιήσει τις συσκευές 

και να κάνει πιο ελκυστική (και συνεπώς ακριβότερη) 

τη μεγαλύτερη. Και οι δύο ακολουθούν τη σχεδιαστική 

προσέγγιση του φωτογραφικού υποσυστήματος που είδαμε 

και στο P9 με τους διπλούς αισθητήρες και φακούς, εκ των 

οποίων ένας αισθητήρας ήταν ασπρόμαυρος. 

F%��������"#
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To P10 και το P10 Plus έχουν 

διαφοροποιηθεί ως προς την ανάλυση 

του α/μ αισθητήρα που πλέον δεν είναι 

ταυτόσημη με αυτή του έγχρωμου 

αλλά υψηλότερη, 20MP έναντι 12MP. 

Μεταξύ τους διαφοροποιούνται στα 

οπτικά (με υπογραφή Leica): Το μεν 

P10 έχει δύο φακούς 28mm f/2.2 

Summarit και το P10 Plus έχει 28mm 

f/1.8 Summilux. Προσέξτε βεβαίως, 

το Leica branding που θα γοητεύσει 

τους φωτογράφους με το κύρος του 

ονόματος. 

Επιπλέον, η δεύτερη γενιά συσκευών Leica-Huawei αυτή τη φορά απέφερε καρπούς και στην 

εμπρόσθια κάμερα που πλέον είναι και αυτή Leica και τα απλά selfie έγιναν Leica selfie. Και 

στις δύο συσκευές έχει προστεθεί οπτική σταθεροποίηση ενώ βελτιωμένο είναι το εφέ βάθους 

πεδίου, που ο κατασκευαστής ονομάζει Portrait mode, και μιμείται το δημοφιλές bokeh. 

To P10 και P10 Plus κυκλοφορούν επισήμως στις 3 Απριλίου αλλά η Huawei για να γιορτάσει 

τις νέες αφίξεις προσφέρει σε όσους προπαραγγείλουν κάποια από τις συσκευές, στο διάστημα 

από 23 έως 31 Μαρτίου, ένα μοναδικό πακέτο με αξεσουάρ αξίας 149 ευρώ. Η ειδική 

συσκευασία του Huawei Ρ10, για όποιους το παραγγείλουν, περιέχει το power bank, ένα 

φορητό φορτιστή τεχνολογίας Super Charge –υπερταχεία φόρτιση, που επιτρέπει σε συσκευές 

όπως τα Huawei Ρ10 και Mate 9 να φορτίζονται στον μισό χρόνο- το selfie stick που μπορεί να 

λειτουργήσει και ως τρίποδο, φορτιστή αυτοκινήτου και αντάπτορα USB C/USB A.

http://consumer.huawei.com/minisite/gr/p10preorder/index.html

http://www.reflexphotographers.com/

F%��������"#

    K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ 
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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*
�����

Istorika Vivlia_17x24.indd   1 11/5/2016   1:01:11 μμ
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PhotoPills
Διαθέσιμο και για Android

Μεταξύ των φωτογραφικών apps, ιδιαίτερη θέση στις προτιμήσεις των 

χρηστών έχουν εκείνα που βοηθούν στην οργάνωση της φωτογράφησης 

και στο location scouting, με τη παροχή γεωγραφικών πληροφοριών σε 

πραγματικό χρόνο. Ένα από τα δημοφιλέστερα, χάρη στο πλήθος των 

παρεχόμενων εργαλείων είναι το PhotoPills, το οποίο μέχρι πρότινος 

υποστήριζε μόνο το λειτουργικό σύστημα iOS. 

Ύστερα, από ένα χρόνο εξέλιξης, η αντίστοιχη έκδοση για Android είναι πλέον 

διαθέσιμη με ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες. Συγκεκριμένα, ενεργοποιώντας 

το GPS στο smartphone, ο χρήστης μπορεί να μάθει την ακριβή θέση του 

ηλίου ή της σελήνης, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται ο ίδιος, ώστε να 

προγραμματίσει έγκαιρα την εκάστοτε φωτογράφηση. 

Επίσης, περιέχονται εργαλεία που βοηθούν στην οργάνωση timalapse video, 

στην εκτίμηση της έκθεσης κάτω από ειδικές συνθήκες, στον υπολογισμό του 

βάθους πεδίου (DoF) ή του οπτικού πεδίου (FoV) , στην πρόβλεψη της θέσης 

των άστρων σε φωτογράφηση star trail κ.α. Για την ώρα, είναι διαθέσιμη 

στο Play Store η public beta έκδοση του προγράμματος, με την πλήρη να 

κυκλοφορεί στο τέλος του μήνα. 

Google Guetzli JPEG
Όμοια ποιότητα απεικόνισης σε 35% 
λιγότερο αποθηκευτικό χώρο 

Το Guetzli σημαίνει μπισκότο σε μία γερμανική 

διάλεκτο και αποτελεί την ονομασία του 

νέου πολλά υποσχόμενου JPEG Κωδικοποιητή 

(encoder) της Google. Στοχεύει στη μείωση του 

μεγέθους των συμπιεσμένων αρχείων εικόνας 

κατά 35% για ισοδύναμη ποιότητα. Παρόλο 

που κατά καιρούς έχουν προκύψει παρόμοια 

εγχειρήματα (π.χ. WebP), κύριο πλεονέκτημα 

του Guetzli είναι η συμβατότητα. Βασίζεται 

στη τεχνολογία RAISR και είναι συμβατό με 

οποιοδήποτε πρόγραμμα ανοίγει JPEG. Ο εν 

λόγω κωδικοποιητής έχει τη δυνατότητα να 

αντιλαμβάνεται ποια χρώματα είναι ωφέλιμο 

να διατηρήσει και ποια να απορρίψει κατά τη 

διάρκεια της συμπίεσης. Μοναδικό αρνητικό του 

Guetzli, είναι η αργή ταχύτητα κωδικοποίησης, 

σε σύγκριση με συνήθη encoders, αλλά κατά τη 

Google αυτό δεν θα επηρεάσει την αποδοχή του 

από τους χρήστες που είναι κυρίως webmasters 

και άλλοι ασχολούμενοι με  το Internet οι οποίοι 

έχουν κάθε συμφέρον να διατηρούν χαμηλά τα 

μεγέθη των εικόνων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το 

encoder για πλατφόρμες Windows, macOS και 

Linux https://research.googleblog.com/2017/03/

announcing-guetzli-new-open-source-jpeg.html

(Oι εικόνες αποτελούν γραφήματα και όχι 

τμήματα αρχείου JPEG με το νέο encoder).
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Hahnemuhle Photo 
Gloss Baryta 320
Φωτογραφικό χαρτί υψηλών 
προδιαγραφών

Mε βελτιωμένη επίστρωση και 

γυαλιστερή επιφάνεια πλούσιας 

αντίθεσης το Gloss Baryta 320 

κατασκευάζεται από 100% κυτταρίνη. 

Έχει βάρος 320gsm (Grams per Square 

Meter) και διευρυμένη χρωματική 

γκάμα. Προορίζεται για έγχρωμες 

αλλά και ασπρόμαυρες εκτυπώσεις. 

Είναι διαθέσιμο σε μεγέθη A4, A3, 

A3+, A2 (πακέτο 25 τεμαχίων) ή σε roll 

μήκους 15m και πλάτους 50, 44, 24, 

17in. Tα προφιλ ICC του Gloss Baryta 

320 μπορείτε να τα βρείτε εδώ: www.

hahnemuehle.com/icc-profiles 

Sony 
Τρία συστήματα ήχου υψηλής ισχύος

Τα τρία στερεοφωνικά συστήματα ήχου, MHC-V50D, SHAKE-X30D και SHAKE-

X70D,  χάρη στη τεχνολογία Smart High Power, υπόσχονται υψηλή ποιότητα ήχου 

και ευέλικτη ασύρματη συνδεσιμότητα. Συνοδεύονται από την εφαρμογή Fiestable, 

που επιτρέπει τον έλεγχο των χρωμάτων  φωτισμού του ηχείου, που μπορούν να 

συγχρονιστούν με τον εκάστοτε ρυθμό του τραγουδιού για να δημιουργήσουν την 

επιθυμητή ατμόσφαιρα. Η τεχνολογία Motion Control διευκολύνει τη διαχείριση 

λειτουργιών όπως το playback, DJ, sampler και φωτισμό. Επίσης, τα ηχεία Mica Cone 

φροντίζουν για το πλούσιο μπάσο που δεν αλλοιώνει την ποιότητα του ήχου, σημειώνει 

ο κατασκευαστής. Τα συστήματα μπορούν να αξιοποιηθούν σε επαγγελματικές εφαρμογές 

ή για διάφορους σκοπούς διασκέδασης, όπως το karaoke, αφού διαθέτουν διπλή θύρα 

μικροφώνου και θύρα HDMI για σύνδεση με τη τηλεόραση, ώστε να γίνεται η προβολή 

των στίχων του τραγουδιού. Ακόμα, ο χρήστης μπορεί να συνδέσει το smartphone/tablet 

μέσω της τεχνολογίας Bluetooth ή NFC και να εισάγει κλιπ ήχου, την αναπαραγωγή των 

οποίων αναλαμβάνει η τεχνολογία LDAC της Sony. 
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Holga 120N
Eπανακυκλοφορία

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι 

μηχανές Holga λόγω του χαμηλού 

κόστους αποτέλεσαν την εύκολη και 

φθηνή λύση για να αξιοποιήσει κάποιος 

τα πλεονεκτήματα του φιλμ μεσαίου 

φορμά (120mm). Το 2015 η παραγωγή 

της Holga 120N σταμάτησε, προς 

απογοήτευση των φίλων της αναλογικής 

φωτογραφίας και των πειραματισμών. 

Τώρα, ενώ βρισκόμαστε σε ευνοϊκό 

κλίμα με σημαντικές επανακυκλοφορίες 

φιλμ, όπως τα Kodak Ektachrome και 

Ferrania, ένα εργοστάσιο αγόρασε τα 

καλούπια κατασκευής της εν λόγω 

μηχανής και θα την διαθέσει ξανά στην 

αγορά από τις 9 Ιουλίου. Η Ηοlga 120N 

σχεδόν αυτοματοποιημένη μηχανή 

που προσφέρει ταχύτητα 1/100sec. 

ή bulb, διαφράγματα f/8 ή f/11 και 

hotshoe για φορητό φλας. Μπορεί 

να χρησιμοποιήσει το φιλμ μεσαίου 

φορμά 120 σε αναλογία κάδρου 

6x6cm (12 πόζες) ή 6x4,5cm (16 

πόζες). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

προπαραγγείλουν τη Holga 120N: 

http://www.freestylephoto.

biz/144120-Holga-120N-Plastic-

Medium-Format-Camera Lomo Instant Automat Glass
Η πρώτη instant με υπερευρυγώνιο φακό 38mm

Το νέο μέλος των instant μηχανών της Lomography, πρωτοτυπεί στο τομέα των 

οπτικών αφού ενσωματώνει φακό με τη μικρότερη εστιακή απόσταση που έχουμε 

δει στη κατηγορία, 38mm (αντίστοιχο με 21mm στο full frame). Όσο αφορά τη δομή του 

αποτελείται από έξι στοιχεία σε τέσσερα group, από τα οποία το εμπρόσθιο έχει πολλαπλή 

επίστρωση. Προσφέρει δύο τιμές διαφραγμάτων f/4.5 και f/22 και η ελάχιστη απόσταση 

εστίασης είναι 30cm. Εκτός της αυτόματης λειτουργίας (με ταχύτητες 1/250-8sec), ο χρήστης 

μπορεί να επιλέξει Bulb (έως 30sec.), πολλαπλή έκθεση και αντιστάθμιση έκθεσης (±1). Στη 

συσκευασία περιλαμβάνονται τρία αξεσουάρ: Splitzer για δημιουργικά εφέ μέσω πολλών 

εκθέσεων, δαχτυλίδι Close-Up που επιτρέπει εστίαση ως τα 10cm και χρωματιστά gel. 

Ακόμα, διαθέτει ενσωματωμένο φλας με Guide Number 9m. Δέχεται φιλμ Fujifilm Instax 

Mini και τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες CR2. Περισσότερες φωτογραφίες-δείγματα: 

https://shop.lomography.com/en/lomo-instant-automat-glass-black-combo
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Home
Η έκθεση Photometria Awards 2016 στη Βουδαπέστη

Μετά την πετυχημένη παρουσίασή της στο Photometria Festival και σε διάφορες 

πόλεις της Ελλάδας, η έκθεση με τα εικοσιπέντε καλύτερα φωτογραφικά 

έργα του διαγωνισμού, ταξιδεύει στη Budapest Projekt Galeria. Ως τις 5 Απριλίου, 

οι επισκέπτες του Budapest PhotoFestival 2017 στη Βουδαπέστη θα έχουν την 

ευκαιρία να δουν τις φωτογραφίες που ξεχώρισαν στη περσινή θεματική “Home”. Η 

συνεργασία των δύο φεστιβάλ υλοποιείται υπό την αιγίδα του (PHEN) Photography 

European Network. Υπενθυμίζεται ότι νικητές του διαγωνισμού Photometria 

Awards 2016 ήταν οι Tran Viet Van, Χρήστος Καπάτος και Davide Palmisano, 

οι οποίοι διακρίθηκαν με το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βραβείο κριτικής 

επιτροπής αντίστοιχα, ενώ με το το βραβείο κοινού «Δωδώνη» είχε βραβευτεί ο 

Σάββας Καραπαναγιώτης. Με τις προετοιμασίες της φετινής διοργάνωσης να έχουν 

ήδη ξεκινήσει, σύντομα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού του 

Photometria για το 2017, με θεματική “Love”. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 5 Απριλίου

Διεύθυνση: Budapest Projekt Galeria, Βουδαπέστη, Kossuth Lajos utca 14-16 

Πληροφορίες: Photometria, www.photometria.gr

Soviet Photo
Δωρεάν διάθεση όλων των 
τευχών σε ψηφιακή μορφή

Tο τελευταίο τεύχος του περιοδικού 

Soviet Photo (��������� 	���) 

κυκλοφόρησε το 1991, έχοντας διαγράψει 

ιστορία 65 χρόνων. Στις σελίδες του, 

έγινε η παρουσίαση πολλών σημαντικών 

φωτογράφων και φωτογραφικών 

κινημάτων της εποχής, ενώ δόθηκε 

βαρύτητα και στον εξοπλισμό. Ύστερα 

από 26 χρόνια, το περιοδικό επιστρέφει 

στις οθόνες μας, όχι με νέο υλικό, αλλά 

με τα 437 τεύχη της περιόδου 1926-1991, 

σε ψηφιακή μορφή (pdf). Μπορούμε να 

αποκτήσουμε πρόσβαση σχεδόν σε κάθε 

τεύχος, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις 

εντός του χρονικού διαστήματος 

1934-1957. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

να παρατηρήσουμε την εξέλιξη των 

διάφορων φωτογραφικών ειδών, αλλά 

και των διαχρονικών τακτικών του 

marketing στις διαφημίσεις μηχανών, 

φακών κλπ. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο 

αρχείο του Soviet Photo, εδώ: 

https://archive.org/details/sovetskoe_foto
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Corinth Exposed 2017
Ημέρες Φωτογραφίας Κορινθίας

Για τρίτη χρονιά, οι «Ημέρες 

Φωτογραφίας Κορινθίας - Corinth 

Exposed» επιστρέφουν στην Κόρινθο 

με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, 

διαγωνισμών και φωτογραφικών 

εκθέσεων. Στις δράσεις της φετινής 

διοργάνωσης περιλαμβάνεται 

μεταξύ άλλων ένας διαγωνισμός 

αφιερωμένος στην πολιτιστική 

κληρονομιά αλλά και ο διαγωνισμός 

μέσω Instagram ο οποίος ήδη είναι 

ανοιχτός στο κοινό. Ωστόσο οι 

δράσεις του φεστιβάλ δε σταματούν 

εδώ. Το Μάιο θα πραγματοποιηθεί 

το workshop με θέμα “Food 

Photography” όπου ο καθηγητής φωτογραφίας των Global Arts Studios και εισηγητής 

εκπαιδευτικών θεμάτων του Corinthian Photography Club Αναστάσης Πρωτοπαπάς 

θα ταξιδέψει τους συμμετέχοντες, μέσω μιας ενδιαφέρουσας και χρήσιμης εισήγησης, 

στον κόσμο της φωτογραφίας. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια έκθεση των 

σπουδαστών του τμήματος φωτογραφίας των Global Arts Studios ενώ τον Ιούνιο στο 

πλαίσιο του Festival Photometria 2017, το Corinthian Photography Club θα παρουσιάσει 

στα Ιωάννινα μέσα από τη δική του εικαστική ματιά τα τοπία της Κορινθίας. Σύντομα θα 

ανακοινωθεί το λεπτομερές πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων του φετινού Corinth 

Exposed.

Συνδιοργάνωση: Φωτογραφική Λέσχη Κορίνθου Corinthian Photography Club σε 

συνεργασία με το Πελοποννησιακό Ινστιτούτο Τεχνών, τα Global Arts Studios το 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορινθίων, την Πινακοθήκη του Δήμου Κορινθίων και την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Πληροφορίες: Corinth Exposed, https://corinthexposed.globalarts.gr 
Global Arts Studio, Τηλ. 2741073509, globals@otenet.gr, http://www.globalarts.gr
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Athens Photo Festival
Πρόσκληση συμμετοχής

Λίγο πριν τη φετινή διοργάνωση του καθιερωμένου Athens Photo Festival, το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας καλεί φωτογράφους, 

καλλιτεχνικές ομάδες και επιμελητές να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Με δυνατότητα υποβολής μέχρι τριών διαφορετικών εργασιών 

– προτάσεων, το φεστιβάλ επιχειρεί για ακόμη μια φορά να διασταυρώσει διαφορετικές οτπικές και προσεγγίσεις, ενισχύοντας τόσο τον 

καλλιτεχνικό όσο και τον κοινωνικό και πολιτικό διάλογο. Έπειτα από αξιολόγηση, 100 φιναλίστ θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν 

τη φωτογραφική τους εργασία για τους επόμενους έξι μήνες στη διαδικτυακή πλατφόρμα AphF:Connections, ενώ είκοσι υποψήφιοι θα 

πάρουν δωρεάν μέρος στα διεθνή Portfolio Reviews στο πλαίσιο του Athens Photo Festival 2017. Επιπλέον, πέντε φιναλίστ θα έχουν τη 

δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν στο Professional Development Lab και να εξελίξουν δημιουργικά τις φωτογραφικές τους εργασίες, 

υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων επαγγελματιών από τη διεθνή φωτογραφική σκηνή. Με γενικό τίτλο “Still Searching”, το φεστιβάλ θα 

πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μπενάκη της Οδού Πειραιώς, από τις 7 Ιουνίου έως τις 30 Ιουλίου.

 
Υποβολή: έως 10 Απριλίου Συμμετοχή – Info: Athens Photo Festival, Τηλ. 2109211750, contact@hcp.gr, http://www.photofestival.gr

Φωτογράφιση 
καλλιτεχνικού γυμνού
Ανδρέας Κατσικούδης - Δημήτρης Ρουστάνης

Το καθιερωμένο εργαστήριο φωτογράφισης καλλιτεχνικού 

γυμνού επιστρέφει στην περιοχή του Φιλοπάππου, καλώντας 

έμπειρους αλλά και αρχάριους φωτογράφους να δηλώσουν 

συμμετοχή. Οι εισηγητές είναι οι Ανδρέας Κατσικούδης και 

Δημήτρης Ρουστάνης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 

να μυηθούν στη φωτογράφιση γυμνού, σε ένα τρίωρο 

workshop. Κάθε φωτογράφος θα έχει το δικό του χρόνο ώστε 

να φωτογραφίσει το μοντέλο με τον τρόπο και το φωτισμό που 

θέλει, ενώ θα υπάρχει καθοδήγηση και βοήθεια σε όποιον 

δεν έχει προηγούμενη εμπειρία. Στον χώρο της φωτογράφισης 

θα υπάρχουν δυο δυνατά φώτα, δυο μικρότερα, λευκό και 

μαύρο φόντο και καπνός. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος στο 

εργαστήριο καλούνται να στείλουν το όνομα και το κινητό τους σε 

e-mail με θέμα το Εργαστήρι Γυμνού. 

Εργαστήριο: Κυριακή 2 Απριλίου, 10.00 – 13.00

Κόστος: 30 ευρώ (παλαιότεροι μαθητές 25 ευρώ)

Εγγραφές: akatsikoudis@yahoo.com 

Πληροφορίες: Ανδρέας Κατσικούδης, http://akatsikoudis.

blogspot.gr, http://andreaskatsikoudis.com
φωτ.: Γιάννης Τριανταφύλλου
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Σφαγεία Θεσσαλονίκης - 
Μια περιοχή του Παλιμψήστου
Μια ιδιότυπη έκθεση στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο δημιουργικής καταγραφής 

ιδιαίτερων περιοχών της Θεσσαλονίκης, στρέφει το βλέμμα του δυτικά, 

αναπτύσσοντας για ακόμη μια φορά, μια ιδιότυπη σχέση φωτογραφίας και χώρου. 

Στην περιοχή του Παλιμψήστου, τόπο που μόλις πριν μερικά χρόνια φιλοξενούσε τα 

σφαγεία της πόλης, συνθέτοντας ένα κομβικό σημείο για την οικονομία, οι φωτογράφοι 

προσεγγίζουν την πολυπλοκότητα αλλά και την εγκατάλειψη μέσα από ατομικές 

φωτογραφικές εργασίες. Με κοινή φόρμα αλλά διαφορετικές επιμέρους προσεγγίσεις, 

η έκθεση ξεδιπλώνεται στα μάτια του θεατή, μέσα από ένα παζλ εικόνων, για να 

αποτελέσει τελικά ένα ενδιαφέρον καλλιτεχνικό αφήγημα. Την έκθεση επιμελείται ο 

Βασίλης Καρκατσέλης. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, θα πραγματοποιηθεί και η 

προβολή μιας άλλου είδους παρουσίασης της περιοχής.

Εγκαίνια: Τετάρτη 29 Μαρτίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Απριλίου
Διεύθυνση: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Αλλατίνη – Ντασώ, Λεωφόρος 
Στρατού 2Α, Θεσσαλονίκη
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 18.30 - 21.30 
Πληροφορίες: Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, http://www.fkth.gr

0.7 to infinity
Σε όρια ανάμεσα στο σώμα και 
το τοπίο

Στην νέα ατομική του έκθεση με 

τίτλο “0.7 to infinity”, ο Γεράσιμος 

Ρήγας παρουσιάζει επιλεγμένα 

φωτογραφικά του έργα με κοινό 

παρονομαστή το γυμνό σώμα. Η έκθεση 

επιχειρεί να αποκρυπτογραφήσει το 

ανθρώπινο τοπίο και ο φωτογράφος 

ανασυνθέτει το γυμνό σώμα, με έντονη 

αφαιρετική διάθεση. Το ανθρώπινο 

σώμα αποδίδεται ως γεωμετρική 

φόρμα σε παραλληλισμό με το 

κυκλαδίτικο τοπίο ενώ η αίσθηση του 

ερωτισμού αμφισβητείται για να 

επαναπροσδιοριστεί από την αρχή. Στο 

λεύκωμα που συνοδεύει την έκθεση η 

σκηνοθέτιδα Εύα Στεφανή σχολιάζει: 

«Ο φωτογράφος βλέπει τις γυναίκες 

σαν γλυπτά, αναπόσπαστα από τον 

γεωγραφικό χώρο που τα γέννησε, 

τις Κυκλάδες.  Δεν ξέρει κανείς αν 

βλέπει σώμα ή βράχο, τοπίο ή κορμί. 

Το στήθος μιας γυναίκας  είναι ένας 

κρατήρας, τα μαλλιά της ένας θάμνος 

που τον φυσάει βίαια ο αέρας, η πλάτη 

της μία άγονη πλαγιά». Την έκθεση 

“0.7 to infinity” επιμελείται η Ελένη 

Πανουλή. 
Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Απριλίου
Διεύθυνση: Γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, 
Κολωνάκι, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

Δευτέρα-Τετάρτη -Σάββατο 10.00-15.30, 
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 10.00–15.30 
και 17.30-21.00 
Πληροφορίες: Γκαλερί Σκουφά, Τηλ. 
2103643025, 2103603541

www.skoufagallery.gr 
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������ 366 •  �����	
 27 �
	���� 2017 ����
 67

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

Από πού έρχονται 
οι εικόνες και μας 
βρίσκουν;
Η Ελένη Μαλιγκούρα στη 
Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας

Η φωτογράφος επισκέπτεται τη 

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας, 

ξεκινώντας διάλογο ανάμεσα στην 

υποκειμενικότητα και το πραγματικό. 

Στην ομιλία, η Ελένη Μαλιγκούρα 

εξερευνά την εικόνα, ανατρέχοντας 

εκεί απ’ όπου αυτή ξεκινά. Η Ελένη 

Μαλιγκούρα σπούδασε φωτογραφία, 

κινηματογράφο και τηλεόραση ενώ από 

το 1989 διδάσκει φωτογραφία στο Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας. Έργα της έχουν παρουσιαστεί 

σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το 

1988 διακρίθηκε μεταξύ άλλων με το 

βραβείο “Prix Photo Air France - Ville 

de Paris” και το 1998 με το «Βραβείο 

Καλλίτερης Ατομικής Έκθεσης» στη 

10η Φωτοσυνκγυρία. Την εκδήλωση 

διοργανώνει η Φωτογραφική Λέσχη 

Λάρισας σε συνεργασία με τo Δήμο 

Λαρισαίων.

Εκδήλωση: Τρίτη 28 Μαρτίου, 20.00

Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο Ζιαζιά, 

Ροδόπης 48, Χαραυγή, Λάρισα

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη 

Λάρισας, info@fll.gr, http://fll.gr 

Στέλιος Μπακλαβάς
Στροβιλισμός Σωμάτων μέσα στο Όνειρο ΓυμνόΙ 

Ο χορός, θεματική που απασχολεί το Στέλιο Μπακλαβά τα τελευταία 16 χρόνια, 

επανατοποθετείται μπροστά στο θεατή, μέσα από ένα ταξίδι στον κόσμο των 

σωμάτων. 

Κρυφά περάσματα της εικόνας και της σκέψης εκφράζονται μέσα από έντονα 

κινητικές εικόνες, σε μια έκθεση όπου το γυμνό σώμα αναδεικνύεται ανάμεσα στην 

πραγματικότητα και τη φαντασία. Παρατηρητής και παράλληλα συμμέτοχος στο 

παιχνίδι του χορού, ο φωτογράφος αναδεικνύει μέσα από το φωτογραφικό του φακό τη 

γυναικεία οντότητα, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου συνυπάρχουν η ανάσα, η 

ενέργεια, η δράση και η αισθησιακότητα του σώματος. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Μαρτίου

Διεύθυνση: Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης», Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα

Πληροφορίες: Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης», Τηλ. 2103418550, info@mcf.gr, http://

www.mcf.gr
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