ON LINE   

  

O IMAGING - E

ON LINE   



 

   



 IMAGING • No 367 / 3-4-2017

Editorial
Στο προηγούμενο σημείωμα
μας απασχόλησε η προέλευση και
η κατανομή των εκθετών. Σήμερα,
όπως είχαμε προαναγγείλει, θα
επιχειρήσουμε μία πρώτη ανατομία
των επισκεπτών της έκθεσης.
Θα ήθελα να τονίσω ευθύς εξαρχής
ότι τα στοιχεία που παρατίθενται
παρακάτω προέρχονται από την
επεξεργασία του συνολικού αριθμού
των επισκεπτών των προηγούμενων
τεσσάρων διοργανώσεων της
PhotoVision. Και αυτά είναι οι
δεκάδες χιλιάδες προσκλήσεις που
προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι στη
reception της έκθεσης καθώς και οι
on line εγγραφές στο
www.photovision.gr για το
κατέβασμα της πρόσκλησης ΔΩΡΕΑΝ
εισόδου στην έκθεση.
Παρατήρηση πρώτη: Στους 10
επισκέπτες οι 3 είναι επαγγελματίες
και οι 7 ερασιτέχνες
Με τον όρο επαγγελματίες εννοούμε
άτομα που κινούνται γενικά στον
ευρύτερο χώρο της επαγγελματικής
φωτογραφίας και του βίντεο.
Από ιδιοκτήτες/ επιχειρηματίες
φωτογραφικών καταστημάτων μέχρι
σπουδαστές σχολών φωτογραφίας.
Και από στελέχη επιχειρήσεων
και αντιπροσωπειών του κλάδου
(συμπεριλαμβανομένων των τέκνων
τους, καθόλου ευκαταφρόνητο
νούμερο) μέχρι συνταξιούχοι
του επαγγέλματος και κάποιες
εκατοντάδες που έχουν κλείσει τα
βιβλία και τα μπλοκάκια τους.
Με τον όρο ερασιτέχνες εννοούμε
την τεράστια δεξαμενή ατόμων που
ασχολούνται με τον α’ ή β’ τρόπο με
την εικόνα (σταθερή και κινούμενη).
Ποιοτικά τους χαρακτηριστικά θα
δούμε παρακάτω.
Με δύο λόγια: Αν υποθέσουμε ότι
μία κλαδική έκθεση συγκεντρώνει
π.χ. 20.000 επισκέπτες περίπου οι
6.000 είναι επαγγελματίες και περίπου
οι 14.000 είναι ερασιτέχνες.
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Οι «φυλές» των επισκεπτών
Δεύτερο και τελευταίο μέρος μίας μικρής ανατομίας της έκθεσης
του φωτογραφικού μας κλάδου
Παρατήρηση δεύτερη: Οι επαγγελματίες πάνε παντού. Οι ερασιτέχνες ακολουθούν τον ηγέτη,
το γνωστό brand του εκθεσιακού τους κλάδου.
Οι επαγγελματίες ενημερώνονται για την κλαδική έκθεση από τους ίδιους τους προμηθευτές τους,
από τα κλαδικά περιοδικά, από τις απανωτές προσκλήσεις που λαμβάνουν. Όλη η μάχη προβολής
δίνεται για την ενημέρωση των ερασιτεχνών. Αυτή η μεγάλη μάζα καταναλωτών κρίνει την επιτυχία
ή όχι μίας κλαδικής φωτογραφικής έκθεσης. Με την αθρόα προσέλευση δημιουργεί το κατάλληλο
ψυχολογικό περιβάλλον για αγορές. Αρκεί να φαντασθεί κανείς... έρημους διαδρόμους με κάποιους
επαγγελματίες να σέρνονται βαριεστημένα δεξιά κι αριστερά. Κανείς τους δεν θα αγοράσει στο τέλος.
Θα νιώθουν μόνοι κι απογοητευμένοι. Κοντολογίς: Μία έκθεση δεν είναι δυνατόν να δουλέψει με τη
λογική του ακριβού restaurant όπου όλοι είναι καλοί πελάτες και κάτι καλό θα παραγγείλουν και
θα πληρώσουν. Επιτυχημένη θεωρείται μία έκθεση αν δουλέψει ως καλό κατάστημα ρούχων, όπου
πολλοί θα περάσουν, θα δουν, θα δοκιμάσουν, θα ρωτήσουν για εκπτώσεις και προσφορές και
αναλόγως θα αγοράσουν. Εξ ου και τα καλοσχεδιασμένα και φιλικά προς τον επισκέπτη περίπτερα.
Άρα χωρίς την αθρόα κυκλοφορία επισκεπτών μέσα κι έξω από το περίπτερο όλα φαντάζουν ψυχρά
κι απόμακρα...
Όμως οι ερασιτέχνες είναι επίσης και καλοί πελάτες των μεγάλων και γνωστών brands. Όταν τα
βλέπουν στην έκθεση νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά για τα χρήματα που θα επενδύσουν στην
αγορά μιας μηχανής, ενός φακού, μιας τσάντας. Ο αντιπρόσωπος είναι εκεί, έχει πρόσωπο, δεν είναι
ανύπαρκτος ή χαμένος στα αχανή σύννεφα του διαδικτύου. Και θα τον προτιμήσουν.
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Ανοιξιάτικο τεύχος
NEO!

Κυκλοφορεί
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Editorial
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
Παρατήρηση τρίτη: Τα σεμινάρια
τονώνουν την αγορά
Η παρακολούθηση ενός σεμιναρίου
από τον επισκέπτη τον κάνει να
συνειδητοποιήσει ότι εκτός από
τον εξοπλισμό χρειάζεται γνώσειςεργαλεία για να κάνει τη δουλειά
του, για να πετύχει το δημιουργικό
του στόχο. Και τα εργαλεία είναι εκεί
έξω, στους διαδρόμους της έκθεσης.
Αντίθετα ο επαγγελματίας έχει τα
εργαλεία αλλά δεν έχει τον χρόνο
για την αισθητική ή όποια άλλη
επιμόρφωσή του. Και προσπαθεί
εκεί, στην έκθεση να αναπληρώσει
τα κενά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Στη Photovision η πλειοψηφία των
σεμιναρίων απευθύνεται στους
ερασιτέχνες φωτογράφους ή αν θέλετε
στη μεγάλη μάζα των ενθουσιωδών
Αναγνωστών του ΦΩΤΟγράφου,
χωρίς όμως να παραγνωρίζεται και η
σημασία του επιμορφωτικού μέρους
που απευθύνεται σε επαγγελματίες.

Τελικό συμπέρασμα:
Η PhotoVision με τις 12 πετυχημένες
διοργανώσεις και την πολύτιμη
εμπειρία των 25 χρόνων στο
ενεργητικό των διοργανωτών της,
με την συνεχή επαφή με το ευρύ κοινό
μέσω των περιοδικών και άλλων
εκδόσεών του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ, με ένα
brand που η αναγνωρισιμότητά του
ξεπερνάει τα στενώς νοούμενα όρια
του φωτογραφικού κλάδου, απέδειξε
ότι όχι μόνον σε ευνοϊκές αλλά και
σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες
μπορεί να συνεγείρει τον κλάδο. Να
συστεγάσει άριστα επαγγελματίες και
ερασιτέχνες σ’ ένα περιβάλλον φιλικό,
καλλιτεχνικό, δημιουργικό αλλά
παράλληλα και εμπορικά πετυχημένο.
Γυρνάμε λοιπόν σελίδα και είμαστε
διατεθειμένοι στους επόμενους μήνες
να συζητήσουμε με τους φορείς
και τις μεγάλες εταιρίες του κλάδου
για το πως θα συνεργαστούμε
αρμονικά ώστε η επόμενη κλαδική
έκθεση να είναι ακόμη μεγαλύτερη,
ακόμη καλύτερη και φυσικά να
μην επαναληφθεί το τραγελαφικό
φαινόμενο των δύο εκθέσεων.

PhotoVision: Ευχαριστήριες επιστολές
• Από το «Παπιγιόν»
«Στην 12η διοργάνωση της Photovision συμμετείχε με ενεργό ρόλο η Ένωση
Επαγγελματιών Φωτογράφων και Βιντεογράφων Γάμου «Παπιγιόν». Πιστή στο ραντεβού
της φωτογραφίας, η ομάδα μας με τη φανέλα Ζ44 υποδέχτηκε τον φωτογραφικό
κόσμο. Το ενδιαφέρον παρέμεινε αμείωτο καθ’ όλη τη διάρκεια που ο φωτοφράκτης
παρέμεινε ανοικτός, πρόθυμος να δεχτεί τη φωτεινή πλευρά των επισκεπτών μας.
Με τα “ISO” μας σε υψηλή ευαισθησία, ακούσαμε προσεκτικά όλες τις απόψεις, τους
προβληματισμούς και τις αγωνίες του σημερινού επαγγελματία. Η αρχή έγινε. Ευχόμαστε
να βγούμε σύντομα από το σκοτεινό δωμάτιο όπου μόνο αρνητικά εμφανίζονται.
Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος και όλους τους
συντελεστές της έκθεσης για την συμμετοχή τους στην επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τα μέλη μας για τις αρχές του επόμενου μήνα. Μείνετε
συντονισμένοι!
site: www.thepapillon.gr facebook: www.facebook.com/groups/thepapillon.gr/

• Από το «KEΨΥΕ»
«Αγαπητοί κ. Τζίμα και εργαζόμενοι του περιοδικού «Φωτογράφος»,
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την δυνατότητα που μας δώσατε να συμμετέχουμε
στη Photovision 2017. Η λειτουργικότητα, η ομορφιά του νέου εκθεσιακού χώρου
και η εξαίρετη θέση του περιπτέρου που μας διαθέσατε επένδυσαν υπερθετικά
την εμπειρία της συμμετοχής μας. Η φιλοξενία και η υποστήριξη η δική σας και
των συνεργατών σας μας επέτρεψαν να νιώσουμε άνετα, όμορφα και με ασφάλεια
σε ένα νέο χώρο, κάτι που δεν είναι αυτονόητο για τους εφήβους και νέους που
εξυπηρετούμε. Με τα δικά μας απλά κριτήρια είδαμε μια ιδιαίτερα πετυχημένη
διοργάνωση παρά τις πρόσθετες δυσκολίες που προηγήθηκαν αυτής της Photovision.
Η ιδέα για την πρόσκληση και ανάπτυξη περιπτέρων από πολλές και σημαντικές
ομάδες που ασχολούνται με την φωτογραφία ήταν ευφυής. Έφερε στο χώρο
ανθρώπους που αγαπούν την φωτογραφία και την φωτογραφική δράση και μπορούν
να στηρίξουν μια δυνατή «κοινωνία εικόνων». Η ανταλλαγή λόγου και εμπειριών
δια μέσου των εικόνων των φωτογραφικών ομάδων ήταν εκπληκτική. Δεν είναι
τυχαίο ότι πρώτη φορά δεχθήκαμε προτάσεις για συνεργασία που μας τίμησαν και μας
χαροποίησαν ιδιαίτερα. Ήδη οι έφηβοι του Κ.Ε.Ψ.Υ.Ε. άρχισαν να συζητούν για την
Photovision 2019! Μαζί λοιπόν με τις ευχαριστίες μας και οι ευχές μας για την πρόοδο
του “Φωτογράφου” και των συντελεστών της εκδοτικής ομάδας σας».
Με εκτίμηση,
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΠΗ
Επιμελήτρια Ά ΕΣΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αναπλ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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I AM VISION OUTPERFORMED

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

Nikon_D5.indd 1

  Nikon
  D5.indd
3 6 7 •1    
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PhotoVision Report

Φωτ.: Γερεμπακάνης Δημήτρης - @gerebakanis

Greek Instagram Events
Περισσότεροι από 200 mobile photographers στη Photovision!

Ο

ι Έλληνες φωτογράφοι του Instagram παρουσίασαν την 4η ομαδική τους έκθεση
φωτογραφίας με τίτλο «Υπεραστικές Περιπλανήσεις», ένα ταξίδι στις ομορφιές της
χώρας μας μέσα από 253 φωτογραφίες.
Την έκθεση διοργάνωσε η καλλιτεχνική ομάδα “Greek Instagram Events”. Είναι αποτέλεσμα
μιας προσπάθειας να ενωθεί φωτογραφικά η Ελλάδα και να αναδειχτούν οι ομορφιές

Φωτ.: Γκούμα Αρετή - @aretizy

της μέσα από τους φακούς απλών ανθρώπων που αγαπούν ιδιαιτέρως την τέχνη της
φωτογραφίας. Δρόμοι, άνθρωποι, στιγμές, τοπία, χρώματα, εικόνες καθημερινότητας
των περιοχών που ζούμε και αγαπάμε ζωντανεύουν μέσα από τη ματιά 253 φίλων της
φωτογραφίας που ο καθένας από αυτούς αποτύπωσε με το δικό του μοναδικό τρόπο στις
φωτογραφικές περιπλανήσεις της ομάδας.
Η έκθεση «Υπεραστικές Περιπλανήσεις» εγκαινιάστηκε στην Αθήνα, στον Πολυχώρο
Πολιτισμού Αθηναΐς, τον Μάιο του 2016. Στη συνέχεια συμμετείχε στο 26ο Διεθνές
Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας, κατόπιν φιλοξενήθηκε στα Χανιά και τα Ιωάννινα όπου έτυχε
μεγάλης αποδοχής από κοινό και ΜΜΕ. Μετά τη Photovision, θα ολοκληρώσει το ταξίδι
της στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα παραδώσει τη θέση της στις νέες δημιουργικές
προσπάθειες της ομάδας.
Η ομάδα “Greek Instagram Events” δημιουργήθηκε το 2013 με αφετηρία το κοινωνικό δίκτυο
Instagram. Με στόχο τη συσπείρωση της Ελληνικής κοινότητας των φίλων της φωτογραφίας,
διοργανώνει και στηρίζει πρωτοβουλίες για καλλιτεχνικές δράσεις σε σχέση με την τέχνη της
φωτογραφίας. Στις δράσεις της συμπεριλαμβάνονται φωτογραφικές εξορμήσεις, δημιουργικά
Projects, συμμετοχή σε καλλιτεχνικά φεστιβάλ, σεμινάρια φωτογραφίας, ομαδικές εκθέσεις
με τη στήριξη Δήμων και Πολιτιστικών φορέων. Περισσότερα για τις δράσεις της ομάδας στο
www.grevents.gr
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Φωτ.: Στέργιος Καράβατος

Fotograficus
Αθηναϊκοί Ορίζοντες: Η Αθήνα Αλλιώς

Π

έντε δημιουργοί ή αλλιώς η ομάδα Fotograficus
επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση της Αθήνας
που δε θυμίζει τον τρόπο που συνήθως τη συναντάμε.
Απαλλαγμένη από τη βαρύτητα της κρίσης, η Αθήνα
αποτυπώνεται ως μια οντότητα θετική, πέρα από αρνητικές

Φωτ.: szilvia mucsy

εικόνες και συναισθήματα. Ο J.Vanderpool φωτογραφίζοντας
από ψηλά, στα βουνά του λεκανοπεδίου, καταθέτει τη
δική του θέαση. Η I.Βασδέκη εμπνέεται από το υπέροχο,
συχνά ξεχασμένο, αθηναϊκό φως και με σουρεαλιστικό,
μινιμαλιστικό τρόπο καταγράφει χαρακτηριστικές στιγμές
της πόλης μας. Ο Σ.Καράβατος, σε ένα φωτογραφικό
παιχνίδι παλαιών και νέων εικόνων, μας ταξιδεύει σε ένα
αθηναϊκό παρελθόν το οποίο συναντά με ενδιαφέροντα
τρόπο το παρόν. Η S.Mucsy, σκαρφαλώνει σε ψηλά κτίρια
της πρωτεύουσας και αποτυπώνει ένα αλλόκοτα όμορφο
χάος κτιρίων. Η Ρ.Παπαδοπούλου, κάνει ένα φωτογραφικό
οδοιπορικό στην οδό Πειραιώς και μας ταξιδεύει στο
παρελθόν της και τη μακρά ιστορία της. Στην ιδιαίτερη αυτή
έκθεση συμμετείχαν οι φωτογράφοι Στέργιος Καράβατος,
Ιωάννα Βασδέκη, Jeff Vanderpool, Szilvia Mucsy και Ρέα
Παπαδοπούλου.
www.fotograficus.gr τηλ. επικ. 6974162550
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PhotoVision Report

Φωτ.: ΝΤΑΟΥΤΛΑΡΙ ΠΡΑΝΒΕΡΑ

Zeuxis ArtGroup
Ομαδική έκθεση Portfolio III

Ο

Νίκος Αποστολόπουλος επέλεξε περισσότερα από
είκοσι portfolios από πρόσφατες εργασίες των μελών
του “Zeuxis ArtGroup”, αποτυπώνοντας τον πειραματισμό
και τις αναζητήσεις νέων δημιουργών. Κάποια αποτέλεσμα
προσωπικής αναζήτησης και άλλα εργασίες στο πλαίσιο
σπουδών στο Τμήμα Φωτογραφίας
και Οπτικοακουστικών Τεχνών του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, τα φωτογραφικά έργα
της έκθεσης εισήγαγαν τον θεατή στη
ματιά και τις διαφορετικές προσεγγίσεις
σύγχρονων φωτογράφων. Αξίζει
να σημειωθεί ότι έπειτα από κοινή
απαίτηση, στην έκθεση παρουσιάστηκε
και μια επιλογή από το πλούσιο
προσωπικό αρχείο του Νίκου
Αποστολόπουλου, για πρώτη φορά
μαζί με έργα των μαθητών του.
Συγκεκριμένα οι επισκέπτες του χώρου
του Zeuxis ArtGroup είχαν την ευκαιρία
να δουν το portfolio φωτογραφιών
που χάρισε στον Νίκο Αποστολόπουλο
το Α’ Πανελλήνιο Βραβείο Αθλητικής
Φωτοειδησεογραφίας το 1996, με
φωτορεπορτάζ από την αποθέωση του Νίκου Γκάλη στον
τελικό του Eurobasket 1987 μέχρι τον Αγώνα πινγκ-πονγκ των
Μεσογειακών Αγώνων.
Επιμέλεια έκθεσης: Νίκος Αποστολόπουλος
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Φωτ.: Απόστολος Βερβέρης

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία (Ε.Φ.Ε.)
Με πλούσιο φωτογραφικό υλικό

Σ

τη φετινή Photovision συμμετείχε και η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία,
παρουσιάζοντας φωτογραφίες τόσο από το ιστορικό της αρχείο όσο και από
τις τρέχουσες δραστηριότητες των μελών της. Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν
την ευκαιρία να δουν την έκθεση «Οι ανθρώπινες σχέσεις, τότε και τώρα», στην
οποία φωτογραφίες από το Φωτογραφικό Αρχείο της ΕΦΕ αλληλεπίδρασαν
με εκείνες των νεότερων μελών της, καταγράφοντας με το δικό τους τρόπο
την εξέλιξη των ανθρώπινων σχέσεων. Παράλληλα η ΕΦΕ συμμετείχε και στη
θεματική «Η Ελλάδα μας!», δίνοντας το δικό της αποτύπωμα στη θεματική που
κατάφερε να συγκεντρώσει συμμετοχές από όλη την Ελλάδα.

Στιγμιότυπα από την κατάμεστη αίθουσα που πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή συζήτηση με θέμα «ελευθερία έκφρασης-ελευθερία φωτογράφισης» που διοργάνωσε η Ε.Φ.Ε.
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PhotoVision Report

Οι βιωματικές «Όψεις της Ελευσίνας»
της Ασπασίας Σταυροπούλου

Υ

ποκειμενικές μέσα στην «αντικειμενικότητά
τους», οι «Όψεις της Ελευσίνας» της Ασπασίας
Σταυροπούλου επιχείρησαν και κατάφεραν να
συνδυάσουν την πραγματικότητα με τη φαντασία,
το γεγονός με το συναίσθημα, το παρόν με
το παρελθόν, τη ζωή με την ποίηση. Έχοντας
επαφή με την Ελευσίνα από μικρή ηλικία, η
Σταυροπούλου ξεκίνησε να την φωτογραφίζει
το 2010. Με έμφαση στον τελευταίο χρόνο,
λόγω της εντατικής ενασχόλησης της με τομείς
του Φεστιβάλ Αισχυλείων, αλλά και με την
επιτυχημένη υποψηφιότητα της πόλης για
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το
2021, η φωτογράφος δημιούργησε μια σειρά
φωτογραφιών που αποτυπώνουν τον πολύπλοκο
και ιδιαίτερο χαρακτήρα της Ελευσίνας. Βασικός
άξονας της δουλειάς της είναι η ανάδειξη των
επιμέρους στοιχείων που απαρτίζουν την εικόνα
της περιοχής, μέσα από το φυσικό, το βιομηχανικό
και το αρχαιολογικό τοπίο. Η οπτική της, άλλοτε
περιηγητική, ανοίγεται πανοραμικά στον ορίζοντα,
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και άλλοτε στοχαστική, στρέφεται εντός και επικεντρώνεται σε κάποια λεπτομέρεια
ή στιγμιαία παραδοξότητα. Η απουσία των ανθρώπων ή η ελάχιστη και επιλεκτική
παρουσία τους δημιουργεί μία αίσθηση αναμονής σαν να σε καλεί να διεισδύσεις
στο κάδρο, να περιπλανηθείς, να «κατοικήσεις» και να εξοικειωθείς με τον τόπο, σε
μια έκθεση που καταφέρνει το στόχο της, τη συναισθηματική αλληλεπίδραση θεατή,
θέματος και δημιουργού.
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Φωτ.: Ελπίδα Βελισαβάκη

iFocus
Πολυδιάστατη η παρουσία του στη Photovision

Τ

ο iFocus.gr ήταν στον χώρο του Tae Kwon Do με ένα πλούσιο
πρόγραμμα εκθέσεων και ομιλιών. Έχοντας δημιουργήσει την
Πρώτη Πανελλήνια Εφηβική Ομάδα Φωτογραφίας, με αφορμή
το διαγωνισμό φωτογραφίας “In Greece We Trust”, το iFocus
επιμελήθηκε την πρώτη συμμετοχή των εφήβων, σε μια ομαδική
έκθεση που παρουσίασε στο περίπτερό του.
Παράλληλα, διοργάνωσε μια σειρά παρουσιάσεων και σεμιναρίων
με καλεσμένους μεταξύ άλλων τον Βασίλη Αρτίκο, τον Κώστα
Μασσέρα και τον Χάρη Κακαρούχα, δίνοντας στους επισκέπτες την
ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το φωτογραφικό τους έργο.
Με τίτλο “As Time Goes By» παρουσιάστηκαν ακόμη επιλεγμένες
φωτογραφίες από τον ομώνυμο διαγωνισμό του iFocus. Aφορμή
για ένα νοσταλγικό ταξίδι πίσω στον χρόνο, στον διαγωνισμό πήραν
μέρος επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι, στέλνοντας
φωτογραφίες από την περιοχή του Ψυρρή, της Πλάκας και των
περιοχών γύρω από την Ακρόπολη.
Στο κάλεσμα της φετινής Photovision σε ομάδες και λέσχες απ’
όλη την Ελλάδα με κοινή θεματική την «Ελλάδα μας!», το iFocus
ανταποκρίθηκε, εκθέτοντας αλλά και καλώντας με τη σειρά
του όλους τους φίλους του, ερασιτέχνες και επαγγελματίες να
δηλώσουν τη δική τους συμμετοχή, αφήνοντας έτσι το δικό του
φωτογραφικό αποτύπωμα στη φετινή έκθεση.
Το ifocus.gr αποτελεί ένα νέο διαδικτυακό site για τον κόσμο της
φωτογραφίας και των φωτογράφων. Έχει ως στόχο να εισάγει
το θεατή στον κόσμο του φωτογράφου, καλύπτοντας όλο το
φωτογραφικό γίγνεσθαι μέσα από συνεντεύξεις και προβολή των
δημιουργών.
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Jazz Moments
του Ανδρέα Ζαχαράτου

Μ

ε την χαρακτηριστική
ματιά του ο Ανδρέας
Ζαχαράτος αιχμαλωτίζει μέσα
από τον φωτογραφικό του
φακό νότες και συναισθήματα
της ελληνικής και ξένης jazz
σκηνής. Σε μια προσέγγιση
με ιδιαίτερη ευαισθησία και
ευγένεια, ο φωτογράφος
καταφέρνει να μετατρέψει
το ακουστικό συναίσθημα
σε εικόνα, καλώντας τον
επισκέπτη της έκθεσης σε ένα
ταξίδι στον κόσμο της jazz.
Υπενθυμίζεται ότι από τις
εκδόσεις «Τόπος» κυκλοφορεί
το ομώνυμο λεύκωμα, σε
επιμέλεια της φωτογράφου
Τζένης Λυκουρέζου.
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«Αναφορές, φόρος τιμής στον Bill Brandt»
Στο περίπτερο του Φωτογραφικού Eιδώλου

Μ

ε πηγή έμπνευσης μια
φωτογραφία του Bill Brandt,
μέλη των φωτογραφικών ομάδων
«Φ», «Φωτοπόροι» και «ΚΛΙΚers»,

και Κορίνα Ψάλτου με έργα εμπνευσμένα και μοναδικά, καθένα μέσα από μια άλλη οπτική.
Η έκθεση «Αναφορές, φόρος τιμής στον Bill Brandt» αποτελεί συνέχεια της «Αναφορές,
φόρος τιμής στους μεγάλους φωτογράφους», η οποία είχε παρουσιαστεί στο Hotel Capsis
στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2015, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Ο ΦΩΤΟγράφος στη

δημιουργούν εικόνες, με αναφορές
σε εκείνη την πρώτη φωτογραφία.
Στο πλαίσιο της φετινής Photovision
οι επισκέπτες του Tae Kwon Do
είχαν την ευκαιρία να δουν τα
φωτογραφικά έργα της έκθεσης,
στο περίπτερο του Φωτογραφικού
Ειδώλου. Στην έκθεση συμμετείχαν
τα μέλη Δέσποινα Αποστολίδου,
Στέλιος Βανδήρας, Λουλουδιά
Γρέδη, Νατάσα Ζησοπούλου, Μάρθα

Θεσσαλονίκη».
Οργάνωση / Επιμέλεια: Τάσος Σχίζας

Θεοδωρίδου, Χριστίνα Κεσεσίδου,
Δήμητρα Κόμναρη, Δημήτρης
Κουκουρούζης, Αλεξία Λεχωνίδου,
Σταυρούλα Μεταλλίδου, Ελένη
Μητράκη, Αναστασία Μιχαήλογλου,
Κατερίνα Κλωναρίδου, Γιώργος
Μπαρμπατσούλης, Δημήτρης
Νενάδης, Τζένη Ντόκου, Χρήστος
Όρλης, Χρύσα Προύσαλη, Μαρία
Σαμολαδά, Δήμητρα Σιώπη, Τάσος
Σχίζας, Δημήτρης Τούσης, Παναγιώτης
Τσούτσας, Κατερίνα Χατζηαβράμογλου
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Φωτ.: Παναγιώτης Καρέτσος

«Η κωμωδία τέλειωσε»
Έκθεση φωτογραφίας του ΔΙΕΚ Κηφισιάς

Σ

το ΔΙΕΚ Κηφισιάς, αυτή την περίοδο λειτουργούν τρία τμήματα φωτογραφίας, δύο στο πρώτο εξάμηνο και ένα στο τρίτο. Με την
ευκαιρία της συμμετοχής στη 12η Photovision, ζητήθηκε από τους καταρτιζόμενους να προτείνουν υπάρχουσες φωτογραφίες τους
ώστε να αποφασιστεί το θέμα της έκθεσης. Η απαισιοδοξία που επικρατεί στην Ελλάδα των τελευταίων ετών ήταν ολοφάνερη· εικόνες
γεμάτες θλίψη, μουντές και γενικώς μη συμβατές για νέους ανθρώπους, που έχουν το μέλλον μπροστά τους. Η πραγματικότητα
(το θέμα που φωτογραφήθηκε), η αλήθεια (το μήνυμα που θέλει να περάσει ο δημιουργός), το ψέμα (η φωτογραφική εικόνα που
πάντα λέει μισές αλήθειες) δείχνουν να μπερδεύονται. Όπως μπερδεύονται στην πλοκή της όπερας «Παλιάτσοι» του Ρουτζέρο
Λεονκαβάλλο. Έτσι, αποφασίστηκε η έκθεση να ακολουθεί την πλοκή της προαναφερθείσας όπερας, ως εξής: μια περίληψη της
πλοκής χωρίζεται σε φράσεις και κάθε φράση φέρνει στην επιφάνεια μια ανάμνηση ενός φανταστικού θεατή, ως φωτογραφία.
Παράλληλα, στον χώρο του περιπτέρου του ΔΙΕΚ Κηφισιάς, πραγματοποιήθηκε προβολή φωτογραφικών ενοτήτων (σπουδαστών και
πρόσφατων αποφοίτων), που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο μαθημάτων του ΙΕΚ.
Κεντρική επιμέλεια: Παύλος Σατόγλου Επιμελητική ομάδα προβολών: Εύα Νταραρά, Παύλος Σατόγλου
Επιμελητική ομάδα έκθεσης: Αλέξανδρος Ζμπλούχος, Μάριος Καραγεωργίου, Παναγιώτης Παπουτσής, Παύλος Σατόγλου
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Από το Ρίο με Αγάπη!
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες με τη
ματιά του Βασίλη Κουτρουμάνου

Ε

πίσημος φωτογράφος των
Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο της
Βραζιλίας, ο Βασίλης Κουτρουμάνος
μετέφερε μέσα από τον φωτογραφικό του
φακό σπουδαίες στιγμές του αθλητισμού.
Mε επιλογές από 39.000 φωτογραφίες,
στην έκθεση παρουσιάστηκαν μερικά
μόνο από τα χιλιάδες φωτογραφικά έργα
του Κουτρουμάνου, ταξιδεύοντας τους
επισκέπτες στους αγώνες, τις προσπάθειες
αλλά και τις σημαντικές διακρίσεις των
Ελλήνων αθλητών. Αξίζει να σημειωθεί
ότι το δύσκολο εγχείρημα του Βασίλη
Κουτρουμάνου στήριξαν μεταξύ άλλων
τα Φωτογραφικά Πρακτορεία «Eurokinissi
– Action Images», «Reporter Images»,
«NDP Photo Agency» και οι διευθυντές
τους Αντώνης Νικολόπουλος, Νικόλαος
Μήτσουρας και Πέτρος Νικολαρέας. Η
έκθεση θα παρουσιαστεί στη Ρόδο, την
Παρασκευή 7 Απριλίου στο Κατάλυμα
της Γαλλίας, στην οδό των Ιπποτών στη
Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου στο πλαίσιο
4ου Διεθνή Μαραθωνίου Ρόδου.
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«Οι ταξιδευτές του χρόνου»
Από το Κ.Ε.Ψ.Υ.Ε.
«Ταξιδευτής: ο ταξιδιάρης, ο ταξιδιώτης της ζωής,
αυτός που ακολουθεί το μακρύ ταξίδι της ζωής,
συμμετέχοντας στα δρώμενα της καθημερινότητας
μέσα από το πέρασμα του χρόνου». Τα λίγα αυτά
λόγια, καθορίζουν την φιλοσοφία του συγκεκριμένου
τίτλου και το νόημά των εκθέσεων του ΚΕΨΥΕ από
το 1998 μέχρι και σήμερα. Οι σημερινοί ταξιδευτές
του χρόνου, οδοιπόροι της ζωής, παρουσιάζουν μέσα
από απλές και ανεπιτήδευτες εικόνες την πορεία που
διάνυσαν στον χρόνο που πέρασε, μαθαίνοντας την
τέχνη της δημιουργίας εικόνων. Η φωτογραφία για τους
ανθρώπους του ΚΕΨΥΕ δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά
τρόπος ζωής και εργαλείο επιβίωσης και προσαρμογής
στους σύγχρονους ρυθμούς της εποχής. Σκοπός των
μελών και εκπαιδευτών του ΚΕΨΥΕ είναι μέσα από
τις ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες των
εκθέσεών, να παρουσιάσουν με ευαισθησία απλές
στιγμές της καθημερινότητας, που οι περισσότεροι
προσπερνάμε χωρίς να τις βλέπουμε και μόνο
το εξασκημένο βλέμμα ενός ταξιδευτή μπορεί να

Από το 1998 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν με τον καθιερωμένο πλέον τίτλο:

αποτυπώσει στο χρόνο…

Τον Μάρτη 2015 στα πλαίσια της 11ης “Photovision 2015”.

Κέντρο Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Εφήβων

Τον Ιούνιο 2015 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων.

child-psychiatry.med.uoa.gr/yphresies/monades.html

Τον Μάρτη 2017 στα πλαίσια της 12ης “Photovision 2017”.
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«Οι ταξιδευτές του Χρόνου», 26 εκθέσεις φωτογραφίας:
1998 σε Αθήνα και Χανιά
1999 σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα,
2000 στην Λευκωσία της Κύπρου και στην Αθήνα
2001, 2002 στην Αθήνα
2003 στην Αθήνα και στα Χανιά
2005 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων
2006 στον Πολυχώρο «Απόλλων» της Νομαρχίας Πειραιά
2007 στο Ελληνικό στα πλαίσια της Photovision 2007 και στο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Αθηναίων
2008 στον Πολυχώρο «Απόλλων» της Νομαρχίας Πειραιά
2009 στο Ελληνικό στα πλαίσια της Photovision 2009.
Tον Σεπτέμβριο 2010 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, τον Οκτώβριο
2010 το 2ο μέρος της Έκθεσης στον Πολυχώρο «Απόλλων» της Νομαρχίας Πειραιά.
Τον Μάρτιο 2011 στα πλαίσια της Photovision 2011 στο Ελληνικό.
Τον Ιούνιο 2012 στο χώρο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Τον Απρίλη 2013 στα πλαίσια της 10ης “Photovision 2013”
Τον Ιούνιο 2013 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων.
Tον Ιούνιο 2014 στο χώρο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
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Λέσχη Φωτογραφίας
ν.κ. Κωνσταντινουπολιτών

ΦΩΤ.: ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΤΕΛΑΣ

Η

Λέσχη Φωτογραφίας ν.κ. Κωνσταντινουπολιτών οργανώθηκε
και δραστηριοποιείται υπό την καθοδήγηση του φωτογράφου
Χρήστου Κανάκη από το 2006 και είναι μια πολιτιστική προσφορά του μη
κερδοσκοπικού σωματείου Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών. Τα μέλη της
Λέσχης συνθέτουν ένα ζωντανό, πολύχρωμο παζλ μιας δημιουργικής ομάδας
που προσεγγίζει με φρέσκια ματιά, γεμάτη ενθουσιασμό, τη φωτογραφία. Στη
φωτογραφική τους περιπλάνηση καταγράφουν τη μετεξέλιξη της εποχής μας
όπως αυτή εκφράζεται από την προσωπική οπτική τους.
Οι συμμετέχοντες διδάσκονται στα σεμινάρια της Λέσχης τα μυστικά της
σύγχρονης ψηφιακής και αναλογικής φωτογραφίας, τόσο από αισθητική
όσο και από τεχνική άποψη και συμμετέχουν σε μια ενεργή ομάδα φίλων
της φωτογραφίας που μοιράζεται το κοινό πάθος για τη φωτογραφία και
δραστηριοποιείται με εκδηλώσεις και εκθέσεις, φωτογραφικές συναντήσεις,
εκδρομές και επισκέψεις σε χώρους με σκοπό τη βελτίωση των φωτογραφικών
ικανοτήτων.
Κατά τη διάρκεια της Photovision παρουσιάστηκαν τα έργα των μελών και
η Λέσχη συμμετείχε και στην ομαδική έκθεση «Η Ελλάδα μας» ενώ στο
περίπτερο της οργάνωσε και φωτογραφήσεις που μπορούσε να συμμετέχει και
το κοινό.

ΛΕΣΧΗ Φωτογραφίας ν.κ.Κωνσταντινουπολιτών C/P artPhotoClub
Καστρίτσειο Μουσείο Πολιτισμού Κωνσταντινούπολης και Μικράς Ασίας
Λ. Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη
Τηλ: 6944 584670, email: photo.lesxi.konpol@gmail.com
Facebook: ΛΕΣΧΗ Φωτογραφίας ν.κ.Κωνσταντινουπολιτών
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Φωτ.:Μπουγάδης Αλέξανδρος - Μυστράς

Λέσχη Φωτογραφίας Σπάρτης
Η Λέσχη Φωτογραφίας Σπάρτης ιδρύθηκε το 2001 και έκτοτε
έχει ενεργή δραστηριότητα στα πολιτιστικά δρώμενα της
πόλης της Σπάρτης. Μέσα στις δραστηριότητες της Λέσχης
συμπεριλαμβάνονται η διοργάνωση ομαδικών και ατομικών
εκθέσεων των μελών της, τα σεμινάρια φωτογραφίας από
γνωστούς και καταξιωμένους φωτογράφους, η ψηφιοποίηση
και ανάδειξη παλαιών φωτογραφιών της περιοχής, τα δωρεάν
μαθήματα φωτογραφίας σε παιδιά, η φωτογραφική κάλυψη του
διεθνούς υπερμαραθωνίου αγώνα «Σπάρταθλον» κ.ά. Στόχος
της Λέσχης είναι η καλλιέργεια του ομαδικού και ατομικού
φωτογραφικού έργου των μελών της και η ανταποδοτικότητα
των δράσεων της στην τοπική κοινωνία. Σήμερα απαριθμεί
60 ενεργά μέλη και λειτουργεί ως μία ενιαία ομάδα σε όλες τις
δράσεις της, ενισχύοντας έτσι τη συνεργασία και την ομαδικότητα
μεταξύ των μελών. Το έργο της Λέσχης Φωτογραφίας Σπάρτης
είναι ευρέως γνωστό στην τοπική κοινωνία, καθώς είναι συχνή η
συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με άλλους πολιτιστικούς φορείς,
πάντα με γνώμονα την ανάδειξη της φωτογραφίας ως τέχνη και
του πολιτισμού γενικότερα.
www.lefos.net
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ΟΚΑΝΑ Ε.Κ.Κ.Ε.Ε
Λέσχη Φωτογραφίας
>>ΣΑΝ ΦΩΣ<<

Τ

ο Εξειδικευμένο
Κέντρο Κοινωνικής και
Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ)
του ΟΚΑΝΑ κύριο στόχο του έχει
την κατάρτιση και την εξειδίκευση
σε ποικίλους επαγγελματικούς
τομείς των υπό απεξάρτηση ή
των απεξαρτημένων από ουσίες
ατόμων, με στόχο την ομαλή
επανένταξή τους στο κοινωνικό
σύνολο και την αγορά εργασίας.
Από το 2001 λειτουργεί στο
ΕΚΚΕΕ ΟΚΑΝΑ η φωτογραφική
λέσχη «ΣΑΝ ΦΩΣ». Στη λέσχη
συμμετέχουν όσοι έχουν
καταρτισθεί στη φωτογραφία
μέσω των προγραμμάτων
κατάρτισης. Τα μέλη της λέσχης
συμμετέχουν σε ατομικές και
ομαδικές εκθέσεις, με σκοπό να
προβάλουν τα έργα τους.
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Φωτ.: Μαίρη Παλαιολόγου

Φωτοερευνητές
Ομάδα Διερεύνησης
Φωτογραφικού Μέσου

H

H ιδέα της δημιουργίας της ομάδας των
Φωτοερευνητών γεννήθηκε το 1989, όταν
ο Κίμων Αξαόπουλος ξεκίνησε να διδάσκει στην
EΛEYΘEPH ΣΠOYΔH ΦΩTOΓPAΦIAΣ του Πειραϊκού
Συνδέσμου. Σκεπτόμενος πως η δημιουργία μιας
ομάδας θα αποτελούσε το συνδετικό κρίκο των
μελλοντικών αποφοίτων αλλά και ένα σημείο
επαφής και ανταλλαγής φωτογραφικών εμπειριών
και εντυπώσεων, ο Κίμων Αξαόπουλος δημιούργησε
με μεράκι και ευαισθησία τους Φωτοερευνητές, ένα
σημείο γνώση και δημιουργικότητας για κάθε φίλο
της φωτογραφίας. Φέτος, με την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΠΟΥΔΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του Πειραϊκού Συνδέσμου να κλείνει 22
χρόνια δημιουργικής λειτουργίας, η ομάδα συνεχίζει
να δρα σε ένα Φωτογραφικό Eργαστήρι όξυνσης της
οπτικής αντίληψης αλλά και εφαρμογής πολλαπλών
φωτογραφικών τεχνικών. Μέσα από εξοπλισμένα
εργαστήρια και με αδιάκοπη παρουσία στα εικαστικά
δρώμενα, οι Φωτοερευνητές διοργανώνουν διαλέξεις και
φωτογραφικές εξορμήσεις, παρουσιάζουν συχνά το έργο
τους σε εκθέσεις και συνεχίζουν να ψάχνουν την εικόνα
και τον κόσμο γύρω τους, ανοιχτοί σε κάθε δημιουργική
συνεργασία με άλλες ομάδες ή μεμονωμένα άτομα.
www.photoerevnites.gr/
www.myspace.com/fotoerevnites
Φωτ.: Κίμων Αξαόπουλος
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Εxtreme Photographers
Ταξίδι στις άγνωστες ομορφιές της Ελλάδας

Η

ομάδα των Extreme Photographers σχηματίστηκε το 2015. Αποτελείται από δύο υπερδραστήριους φωτογράφους, τον Βαγγέλη
Κουτσοδόντη και τον Γιώργο Δαλιάνη. Ο Βαγγέλης Κουτσοδόντης 31 ετών, είναι ελεύθερος επαγγελματίας ενώ στον ελεύθερο
χρόνο του ασχολείται με την φωτογραφία την οποία συνδυάζει με δύο extreme αθλήματα. Ο Γιώργος Δαλιάνης, 34 ετών, ασχολείται
επίσης με την φωτογραφία, την οποία συνδυάζει και αυτός με δύο extreme αθλήματα. Τα αθλήματα αυτά είναι: α) τεχνικές καταβάσεις
και διασχίσεις φαραγγιών και β) τεχνικές καταβάσεις και εξερευνήσεις σπηλαίων τα οποία είναι μη προσβάσιμα και άγνωστα προς
το ευρύ κοινό. Μέσω αυτών των αθλημάτων οι Extreme Photographers ταξιδεύουν τον θεατή σε εικόνες απαράμιλλης ομορφιάς,
αποτυπώνοντας μέσα από το φωτογραφικό τους φακό, σημεία που μόνο όσοι ασχολούνται με extreme αθλήματα, έχουν τη δυνατότητα
να δουν. Με όραμα και διάθεση για συνεχή αναζήτηση, ο Βαγγέλης Κουτσοδόντης και ο Γιώργος Δαλιάνης, κάνουν γνωστές στο ευρύ
κοινό τις άγνωστες ομορφιές της Ελλάδας.
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων panomfot.blogspot.gr
Η ΠΟΦ συμμετείχε στη Photovision με περίπτερο και φυσικά πραγματοποίησε και την καθιερωμένη πλέον ενημέρωση της προς τους
επαγγελματίες φωτογράφους το Σάββατο 12 Μαρτίου.

Πανελλήνια Ένωση Χειριστών ΣΜηΕΑ www.hellasdrone.gr
Δυναμική η συμμετοχή της Ένωσης στη Photovision, τόσο με τη συνεχή παρουσία των μελών που ενημέρωναν τους επισκέπτες όσο και με
την επιτυχημένη ανοιχτή ομιλία που συνδιοργάνωσε με το περιοδικό του ΦΩΤΟγράφου.
 367 • 

3

 2017





28

PhotoVision Report
ON LINE   

O IMAGING - E



 

Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων ΝΔ Πελλοπονήσου www.efne.gr
Μία από τις πλέον δραστήριες ενώσεις της ελληνικής περιφέρειας και ειδικά σε ότι αφορά την εκπαίδευση των μελών της.

Skywalker www.skywalker.gr & www.hobbyfestival.gr
Το γνωστό site αναζήτησης εργασίας βρέθηκε στην έκθεση για να ενημερώσει τους επισκέπτες για το Hobby Festival.
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PhotoVision Report
Antiparos International Photo Festival
www.antiparosphotofestival.com

σε πολύ μικρή κλίμακα και με εκθεσιακό χώρο τη
γκαλερί «ΑΝΤΙ» και ένα άδειο διαμέρισμα ενώ το 2014
η διοργάνωση μεγάλωσε, χρησιμοποιώντας ως χώρο
διεξαγωγής του φεστιβάλ, αυτή τη φορά το Ενετικό
κάστρο του 15ου αιώνα, στο κέντρο της Αντιπάρου. Με
μεγαλύτερη διεθνή συμμετοχή και αναγνώριση, στο
φεστιβάλ συμμετείχε και ο διάσημος φωτογράφος του
πρακτορείου Magnum, Gueorgui Pinkhassov δίνοντας
ένα workshop. Ωστόσο, το 2015 το ταμείο του φεστιβάλ
δεν μπόρεσε να υποστηρίξει από μόνο του μια ακόμη
διοργάνωση. Έτσι ξεκίνησε μια καμπάνια crowdfunding,
η οποία δυστυχώς δεν συγκέντρωσε αρκετά χρήματα. Το
μικρό φεστιβάλ των Κυκλάδων, χωρίς να εγκαταλείπει
τις προσπάθειές του και παρά τις δυσκολίες φέτος θα

Φωτ.: Χάρης Χαρδαλιάς

Φωτ.: Χρήστος Πετρούλας Φωτ.: Λάμπρος Μπαλτάς

διεξαχθεί στις 1-10 Ιουλίου. Την παρουσίαση του
“Antiparos International Photo Festival” στο πλαίσιο της
12ης Photovision επιμελήθηκε το iFocus.gr.

Φωτ.: Cristian Stemper

Αντίπαρος κάθε χρόνο φιλοξενεί το αναμφισβήτητα
μικρότερο διεθνές Φεστιβάλ φωτογραφίας στον
κόσμο. Το “Antiparos International Photo Festival”
είναι το πνευματικό τέκνο τριών ανθρώπων· της
Μαίρης Χατζάκη, η οποία διευθύνει την τοπική γκαλερί
τέχνης «ΑΝΤΙ», του Γιάννη Μπαγούρδα, μηχανικού και
ερασιτέχνη φωτογράφου, και του David Frazer Wray,
πολυετή επισκέπτη του νησιού. Ξεκίνησε το 2013,

Φωτ.: Όλγα Μισσιρλιάδου

Η

ART8 Φωτογραφική Ομάδα Αγρινίου www.art8.gr

Η

αγάπη και το κοινό ενδιαφέρον για τη φωτογραφική τέχνη, αποτέλεσε το κίνητρο για τη δημιουργία της Φωτογραφικής Ομάδας
Art8 στις αρχές Οκτώβρη 2012 στο Αγρίνιο, με ολιγομελή πυρήνα από ερασιτέχνες αλλά παθιασμένους φωτογράφους. Οι
συναντήσεις της ομάδας διεξάγονται κάθε εβδομάδα στο στέκι του συλλόγου και κατά την διάρκειά τους πραγματοποιούνται θεωρητικά
και τεχνικά μαθήματα φωτογραφίας. Επίσης η ομάδα διοργανώνει τακτικές φωτογραφικές εξορμήσεις εντός και εκτός πόλεως στα
πλαίσια της πρακτική εξάσκησης, καθώς και συναντήσεις με φωτογραφικές λέσχες, ομάδες, συλλόγους άλλων περιοχών. Την
παρουσίαση της ομάδας στο πλαίσιο της 12ης Photovision επιμελήθηκε το iFocus.gr.
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Φωτ.: Teri Papa

Φωτ.: Μ. Μιχαηλίδης

Φωτ.: Δ. Τσαχιρίδης

PhotoVision Report

 ! +ART www.ashinrt.org www.facebook.com/groups/227128193986222/?ref=ts&fref=ts #joinash

Η

φωτογραφική ομάδα του μη κερδοσκοπικού Ash In Art είναι μία άτυπη πλατφόρμα στην οποία ασυνάρτητα «συνωστίζονται» λάτρεις
της φωτογραφίας, φιλότεχνοι, μαθητές, φίλοι, ερασιτέχνες και επαγγελματίες της εικόνας, του κινηματογράφου και της φωτογραφίας.
Δημιουργήθηκε το 2003, μετρώντας σήμερα 14 χρόνια ύπαρξης. Η ομάδα διοργανώνει εκθέσεις, βραδιές κριτικής, διαποράματος, video
art, φωτοράματος, μονοήμερες εκδρομές εκτός και εντός πόλης. Τον Μάιο πρόκειται να παρουσιάσει το 1ο Selfiez Photo Festival, το οποίο

Φωτ.: Αθανάσιος Σκάζας

Φωτ.: Βλάσης Μαυραγάνης

θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Corinthian Photography Club - Φωτογραφική Λέσχη Κορίνθου
www.corinthianphotographyclub.gr - www.facebook.com/CorinthianPhotographyClub/?fref

Τ

ο 2010 στα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών Global Arts Studios δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το τμήμα φωτογραφίας. Η
επιτυχία των εκθέσεων των αποφοίτων του τμήματος, και η αποδοχή τους από το το κοινό, οδήγησε το 2012 στη δημιουργία της

Φωτογραφικής Λέσχης Κορίνθου «Corinthian Photography Club», με μέλη επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους. Η Φωτογραφική
Λέσχη Κορίνθου αποτελείται από επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους και από το 2012 έχει οργανώσει πολλές φωτογραφικές
δράσεις και εκθέσεις με σκοπό την καλλιτεχνική εκπαίδευση όσων συμμετέχουν και την προβολή της περιοχής της Κορινθίας και του
Πολιτισμού της. Φέτος, για τρίτη χρονιά, η Φωτογραφική Λέσχη Κορίνθου διοργανώνει τις «Ημέρες Φωτογραφίας Κορίνθου – Corinth
Exposed», με πλούσιο πρόγραμμα εκθέσεων, δράσεων και φωτογραφικών διαγωνισμών.
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PhotoVision Report

Φωτ.: Αγγελική Πρέντζα

Στο περίπτερο της ομάδας
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 26 μια φίλη από...
μακρινή χώρα διαφημίζει τα
μαθήματα φωτογραφίας
Φωτ.: Ζαχαρούλα Καλομινίδου

Φωτ.: Μ. Ξακουστή

Διάφραγμα 26 www.diafragma26.gr

Η

Φωτ.: Μ. Τριαντάρη

φωτογραφική ομάδα Διάφραγμα 26 έχει έδρα την Αθήνα και αποτελείται από επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους, με
συντονιστή τον δάσκαλο φωτογραφίας Ανδρέα Κατσικούδη. Διοργανώνει εκθέσεις, παρουσιάσεις φωτογράφων, φωτο-εξορμήσεις
καθώς και ομιλίες και προβολές ταινιών για τη φωτογραφία. Παράλληλα στις καθιερωμένες συναντήσεις της ομάδας είναι το photosunday
μια φορά το μήνα, ενώ κάθε χρόνο η ομάδα πραγματοποιεί ένα φεστιβάλ με συμμετοχή καλλιτεχνών από όλα τα είδη τέχνης. Φέτος το
φεστιβάλ θα γίνει στο Cinemarian 17-19 Μαρτίου με θέμα τον Έρωτα και τη συμμετοχή 50 καλλιτεχνών.

Φωτ.: Μ. Τριαντάρη

Φωτ.: A. Kαρδάσης

Φωτ.: A. Kαρδάσης

Dictum Factum dictumfactumeu.wordpress.com

Τ

ο Dictum Factum είναι μια ομάδα καλλιτεχνών που διοργανώνει πολιτιστικά δρώμενα. Ιδρύθηκε το 2011, από τη Φλοράνς Χρηστάκη και
τον Νίκο Σταυρακαντωνάκη, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στον τομέα της χαρακτικής, ως καλλιτέχνες και ταυτόχρονα ως διοργανωτές
εκθέσεων, φεστιβάλ, διαλέξεων και διαγωνισμών. Το Dictum Factum έχει σκοπό του την προώθηση της σύγχρονης τέχνης κάθε μορφής, μέσα
από την παρουσία της στον αστικό χώρο (αλλά και μέσω διαδικτύου). Δημιουργώντας το κατάλληλο κάθε φορά περιβάλλον, όπου ζωή και
τέχνη συνομιλούν και δίνουν μια διευρυμένη οπτική στην αστική μας καθημερινότητα, η ομάδα έχει διοργανώσει 4 καλλιτεχνικές εκθέσεις με
διάφορους συνεργάτες. Στην έκθεση «Η Ελλάδα μας!» συμμετείχαν η Μαρούσκα Τριαντάρη και ο Αμβρόσιος Κάρδαρης.
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Φωτ.: Ράνια Ζαννιά

Φωτ.: Μαριάννα Μπολτσή

PhotoVision Report

Φωτογραφική Ομάδα fplus

fplus.gr

Η

φωτογραφική ομάδα fplus δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2013, στην πόλη της Λάρισας, από μία ομάδα 18 ερασιτεχνών φωτογράφων.
Μέσα από μία πλούσια δράση που περιλαμβάνει εκθέσεις, σεμινάρια, παρουσιάσεις φωτογράφων, ομιλίες, διαλέξεις και διαγωνισμούς,
δίνεται η δυνατότητα στα μέλη της ομάδας, αλλά και όλους όσους τους ενδιαφέρει η τέχνη της φωτογραφίας, να εμβαθύνουν και να
διευρύνουν τους φωτογραφικούς τους ορίζοντες. Επιπλέον η ομάδα διοργανώνει τακτικά φωτογραφικές εξορμήσεις στην περιοχή της

Φωτ. Σπύρος Θωμάς

Φωτ.: Δ. Γεραμπανής

Λάρισας και εκδρομές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Από τον Νοέμβριο του 2014, οι συναντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνται κάθε
Τρίτη σε χώρο που παραχώρησε η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, στον Μύλο του Παππά στη Λάρισα.
Συντονιστής της fplus είναι ο Ανδρέας Κατσάκος.

Φωτ.: Μάνος Σπαρής

Fuji X Series Group Greece m.facebook.com/groups/1672980892961360?ref=bookmarks

Τ

ο Fuji X Series Group Ελλάδος είναι ένα φωτογραφικό group στο Facebook που τα μέλη του μοιράζονται νέα και πληροφορίες που

αφορούν τον αγαπημένο τους εξοπλισμό Fujifilm, ανεβάζουν φωτογραφίες και οργανώνουν φωτογραφικές βόλτες-αποδράσεις,
εκθέσεις φωτογραφίας και ανταλλαγές εξοπλισμού.
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Φωτ.: Ηλίας Σεφερίδης

PhotoVision Report

Φωτ.: Σταυρούλα Μεταλλίδου

Φωτογραφική Ομάδα ΚΛΙΚers www.facebook.com/groups/189582059797/?ref=bookmarks

Η

Φωτ.: Μανώλης Καραταράκης

Φωτ.: Αναστασία Τζιγκουνάκη

Φωτογραφική Ομάδα ΚΛΙΚers συστάθηκε τον Μάρτιο του 2007 στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Θέρμης κατά τη διάρκεια των
σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν από τον Τάσο Σχίζα και λειτούργησε εκεί μέχρι το 2012. Στην συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε.
Συνεχίζει να λειτουργεί με συναντήσεις των μελών της, καθώς και με κοινές συναντήσεις με τη Λέσχη της ομάδας Φ.
Τα μέλη της έχουν πραγματοποιήσει πολλές ομαδικές θεματικές εκθέσεις, συμμετοχές σε άλλες ομαδικές εκθέσεις και ατομικές.

" #$ %"&'( www.facebook.com/learningphotographyrethimno

Τ

α Μαθήματα Φωτογραφίας Ρεθύμνου είναι μια ομάδα που σαν στόχο έχει την εκπαίδευση στην τεχνική αλλά και στην τέχνη της
φωτογραφίας στα μέλη του. Διανύει τον δεύτερο χρόνο της και έχει ήδη ένα πολυπληθές κοινό στην πόλη του Ρεθύμνου.
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την τεχνική της φωτογραφίας και φτάνει στην ανάλυση και κατανόηση του έργου μεγάλων φωτογράφων.
Η ομάδα, μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που είναι ενεργή, έχει καλέσει πλήθος καταξιωμένων φωτογράφων οι οποίοι δείχνουν
τις δημιουργίες τους και συνομιλούν με τα μέλη ενώ στα τέλη Μαΐου έχει προγραμματιστεί η επίσκεψη του διευθυντή του Μουσείου
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Ηρακλή Παπαϊωάννου για μια διάλεξη αφιερωμένη στη φωτογραφία. Την παρουσίαση της ομάδας στο
πλαίσιο της 12ης Photovision επιμελήθηκε το iFocus.gr.
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Φωτ.: ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ

Φωτ.: ΗΛ. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φωτ.: Γ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Φωτ.: ΕΒΕΛΙΝΑ ΚΑΣΤΡΙΤΗ

PhotoVision Report

Μικρό Πολυτεχνείο www.mikropolytexneio.gr

T

o Μικρό Πολυτεχνείο γεννήθηκε πριν από 15 περίπου χρόνια στο Θησείο, με σκοπό να γίνει μια μικρή κοιτίδα για όλες τις τέχνες. Με
περισσότερα από σαράντα διαφορετικά σεμινάρια τέχνης, ένα από τα πιο δημοφιλή είναι αυτό της φωτογραφίας, το οποίο μετράει πάνω
από δέκα χρόνια επιτυχίας. Με εισηγητή τον Γιάννη Βουλγαράκη, περισσότεροι από χίλιοι μαθητές μέχρι τώρα έχουν έρθει σε επαφή με την
τεχνική και την ιστορία της φωτογραφίας. Με τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, στο Μικρό Πολυτεχνείο
πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων ομαδικές εκθέσεις των μελών αλλά και workshops με πιο εξειδικευμένες φωτογραφικές θεματικές.

Φωτ.: Κατερίνα Μακρυγιάννη

Φωτ.: Νάσια Κοτούπα

METApolis www.metapolis.gr
Το ΜETApolis, εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι ένας χώρος με πολύπλευρες δραστηριότητες. Με σημείο εκκίνησης την τέχνη
της φωτογραφίας στον πυρήνα του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης, ο χώρος του METApolis γίνεται εκ νέου πόλος συνάντησης
και πολιτισμού. Εδώ οι σύγχρονες τέχνες αποκτούν μια νέα στέγη, ένα καινούριο σημείο συνάντησης καλλιτεχνών σε μια τις πιο
γνωστές εμπορικές Στοές της Αθήνας. Παιχνίδι ανάμεσα στο χρονικό «μετά» (post) και στο «ομοαναφορικό μετά» (meta), εμπεριέχοντας
και ξεπερνώντας τον όρο « Πόλη- Μητρόπολη», το METApolis είναι η μετεξέλιξη της πόλης, αλλά και η ερμηνεία της μέσα από τη
συγκέντρωση των επιμέρους τμημάτων της.
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φωτ. Στέλλα Γαβαθά

φωτ. Ειρήνη Αεράκη

φωτ. Ειρήνη Αεράκη

PhotoVision Report

! #$ ( )*#( www.galatsi.gov.gr

Η

Ομάδα Φωτογραφίας του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1988 ενώ εξακολουθεί
να λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Με υπεύθυνο και δάσκαλο της ομάδας τον Κωνσταντίνο Κοντό, λειτουργούν τμήματα ενηλίκων
(αρχαρίων και προχωρημένων), καθώς και παιδικό τμήμα με μαθητές από την πέμπτη δημοτικού μέχρι και την τρίτη γυμνασίου.
Διδάσκονται μεταξύ άλλων «Θεωρία και Τεχνική της Φωτογραφίας», «Σύνθεση και Αισθητική της Εικόνας», «Οπτική Επικοινωνία και
Οπτική Αντίληψη», «Χρώμα» και «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Φωτογραφίας». Παράλληλα πραγματοποιούνται επισκέψεις σε εκθέσεις
φωτογραφίας, όπου γίνεται σχολιασμός και συζήτηση των φωτογραφιών, διαλέξεις και συζητήσεις από επαγγελματίες του χώρου καθώς
και φωτογραφήσεις με τεχνητό φωτισμό (πορτραίτο, νεκρή φύση, κ.ά.) στο στούντιο που διαθέτει η ομάδα. Στον χώρο της ομάδας
λειτουργεί σύγχρονος σκοτεινός θάλαμος. Εγγραφές στα τμήματα μαθημάτων γίνονται από 1η Σεπτεμβρίου.

Φωτ.: Δημήτρης Μπαρέλος

Φωτ.: Γιώργος Τζιτζίκος

Φωτ.: Σοφία Κεφάλα

 ,*./ .8 (' 9:% 8artphoto.blogspot.gr

Η

«Οχτώ Συν Άπειρο» (8+f) είναι μια νέα, ανεξάρτητη φωτογραφική λέσχη, που δημιουργήθηκε στις αρχές του 2017 στην Κόρινθο
και έχει ήδη στο ενεργητικό της τρεις ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας. Το όνομά της (8+f) παραπέμπει στην 8η τέχνη που είναι η
φωτογραφία και τη σχηματική μετατόπισή της στο διηνεκές. Στη Photovision 17 εκπροσώπησαν τη λέσχη οι Κωνσταντίνος Γαλάνης, Νίκος
Καψοκέφαλος, Σοφία Κεφάλα, Πέπη Σταυροπούλου, Δημήτρης Μπαρέλος, Γιάννης Ρομπόκος και Γιώργος Τζιτζίκος.

 367 • 

3

 2017





36

ON LINE   

O IMAGING - E



 

PhotoVision Report
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facebook.com/groups/prisma.athlepolis
www.athlepolis.gr/portfolio/prisma
φωτογραφικός όμιλος «ΠΡΙΣΜΑ», έχει
στόχο να αναδείξει τη φωτογραφική
τέχνη ως μέσο έκφρασης στιγμών της
τέταρτης διάστασης. Φέρνοντας τους λάτρεις
του φακού πιο κοντά, η ομάδα οργανώνει
μεταξύ άλλων φωτογραφικές περιηγήσεις,
επιχειρώντας να δημιουργήσει ένα βήμα
ανταλλαγής απόψεων αλλά και ανάδειξης
των διαφορετικών ειδών της φωτογραφικής
τέχνης. Παράλληλα φιλοδοξεί να δώσει τη

φωτ. Νίκος Σίμος

φωτ. Θάνος Τσάκαλος

Ο

δυνατότητα στα μέλη του να πειραματιστούν
με το φως, το χρώμα, τις σκιές μέσα από
ένα άρτια εξοπλισμένο κοινόχρηστο
φωτογραφικό στούντιο που ετοιμάζει.
Ο χώρος αυτός έχει ως στόχο να αποτελέσει
σημείο όπου έμπειροι φωτογράφοι θα
μεταγγίσουν τη γνώση τους στους νεότερους.
Παράλληλα, μέσω διαγωνισμών και
εκθέσεων που θα οργανώνονται σε μηνιαία
βάση, στα σχέδια του ομίλου είναι να
αναδείξει το ταλέντο νέων δημιουργών, να
φέρει το κοινό σε επαφή με φωτογραφικά
έργα και να δημιουργήσει νέα καλλιτεχνικά
φωτο-άλμπουμ.

;(: ;
* %8'

φωτ. Γιώργος Καρτζόγλου

φωτ. Σάκης Μητουσούδης

pfeserron.wordpress.com
Το Πρότυπο Φωτογραφικό
Εργαστήρι Σερρών δημιουργήθηκε
το 1994 από τον επιμορφωτή
Μιχάλη Κωνσταντινίδη, και
υποστηρίχτηκε από τη Ν.Ε.Λ.Ε.
Σκοπός της δημιουργίας του υπήρξε
η ανάγκη ανάπτυξης της τέχνης της
φωτογραφίας με κύρια κατεύθυνση
την καλλιτεχνική φωτογραφία. Τον
σκοπό αυτό συνεχίζει να υπηρετεί
πιστά το εργαστήρι με συνεχή
προγράμματα επιμόρφωσης δεκάδων
ερασιτεχνών δημιουργών τόσο
στο πρακτικό πεδίο όσο και στο
θεωρητικό. Στα 20 χρόνια λειτουργίας
του πέτυχε να δώσει υπόσταση σε
ένα καλλιτεχνικό αντικείμενο που
ιδιαίτερα στην περιφέρεια ήταν
παραμελημένο.
Σήμερα αριθμεί περίπου 50 μέλη και
φιλοδοξεί να συνεχίσει να συμμετέχει
ενεργά στα καλλιτεχνικά δρώμενα
της πόλης. Την παρουσίαση του
εργαστηρίου στο πλαίσιο της 12ης
Photovision επιμελήθηκε το iFocus.gr.
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PhotoVision Report

φωτ. Γκάρο Καλαϊντζιάν

φωτ. Κώστας Αρβανίτης

PHOTOPIA www.facebook.com/groups/PHOTOPIA.Group

Η

PHOTOPIA είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε το 2008 και απευθύνεται σε όλες και όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, που
ενδιαφέρονται να αναπτύξουν και να πλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από τη φωτογραφία. Στις τακτικές τους συναντήσεις, που
πραγματοποιούνται κάθε 2-3 εβδομάδες στον χώρο της Βιβλιοθήκης Βολανάκη, τα μέλη της ομάδας ανταλλάσσουν απόψεις γύρω από
την τέχνη της φωτογραφίας. Παράλληλα πραγματοποιούν συζητήσεις γύρω από αισθητικά και καλλιτεχνικά θέματα, μαθήματα γύρω από
τεχνικά θέματα, ομαδικές φωτογραφικές εξορμήσεις και προβολές έργων γνωστών φωτογράφων, αλλά και portfolios μελών της ομάδας.
Όλες οι παρουσιάσεις και τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν, χωρίς κόστος εγγραφής ή κάποια συνδρομή.

PLP Art Group
www.facebook.com/plpartgroup/

Η

φωτ. Πέτρος Μήτκας

PLP είναι μια μικρή φωτογραφική
ομάδα, στο Στρυμονικό Σερρών,
που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2016,
αρχικά από 3 μέλη· τον φωτογράφο
Πέτρο Μήτκα που είναι ο δάσκαλος

φωτ.: Παρθένα Χαριστέα
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της ομάδας, Παρθένα Χαριστέα και
τον Λάζαρο Τυριακίδη. Στην συνέχεια
η ομάδα απέκτησε 4 νέα μέλη· τους
Χρυσοβαλάντω Γρηγοριάδου, Τάσο
Ανέστη, Πολυχρονία Σαλαμπάση και
Μαρία Τουρμπεσλή. Σκοπός της ομάδας
είναι τα μέλη της να περνούν καλά
με την φωτογραφία ως κοινό σημείο
αναφοράς, να αντλούν έμπνευση από
το περιβάλλον και να εκφράζονται
χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα με
απώτερο σκοπό την επικοινωνία και την
αλληλεπίδραση με τους άλλους. Με
βάση αυτό το σκεπτικό η δουλειά της PLP
είναι αμιγώς φωτογραφική αλλά περιέχει
και στοιχεία ζωγραφικής, σχεδίου, βίντεο,
performance και άλλες μορφές τέχνης.
Η ομάδα είναι ανοιχτή, με ελεύθερη
συμμετοχή. Την παρουσίαση του PLP Art
Group στο πλαίσιο της 12ης Photovision
επιμελήθηκε το iFocus.gr.
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φωτ.: Δέσποινα Μεταξά

φωτ.: Δήμητρα Στέφα

Studio %)%'#( Www.facebook.com/studiomelenikou

Τ

ο Studio Μελενίκου είναι μια καλλιτεχνική κολεκτίβα που συγκεντρώνει καλλιτέχνες
από όλα τα είδη τέχνης. Στον χώρο του studio λειτουργούν φωτογραφικό πλατό,
σκοτεινός θάλαμος, φωτογραφική λέσχη, pocket theater stage, εργαστήριο υποκριτικής
και φωτογραφίας ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται θεατρική/φωτογραφική ομάδα. Στην
έκθεση «Η Ελλάδα μας!» το Studio Μελενίκου συμμετείχε με 8 φωτογραφίες, έπειτα από
αξιοκρατική ψηφοφορία των 70 μελών του χώρου.

 %#
()'/$ www.fem.gr

φωτ.: Δημήτρης Φωτίου

φωτ.: Στρατής Τσουλέλλης

Το 1980 η αγάπη για την φωτογραφική
τέχνη ώθησε μια ομάδα ανθρώπων στην
ίδρυση της Φωτογραφικής Εταιρείας

φωτ.: Μιχάλης Μπάκας
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Μυτιλήνης (Φ.Ε.Μ.), με σκοπό την
ανάπτυξη της τέχνης της φωτογραφίας
στη Μυτιλήνη αλλά και σε όλο το
νησί. Τα μέλη της είναι άνθρωποι
διαφόρων επαγγελμάτων, με κοινό
στοιχείο μεταξύ τους, την αγάπη για
ερασιτεχνική προσφορά μέσω της τέχνης
της φωτογραφίας. Κάθε χρόνο η εταιρεία
διοργανώνει μαθήματα, σεμινάρια,
προβολές, διαλέξεις, ατομικές και ομαδικές
εκθέσεις, φωτογραφικές εξορμήσεις και
άλλες εκδηλώσεις. Μέλος μπορεί να γίνει
καθένας που έχει κοινά ενδιαφέροντα, ενώ
τα παλαιότερα μέλη είναι πάντα πρόθυμα
να βοηθήσουν όλους όσους θα ήθελαν
καθοδήγηση στα πρώτα δύσκολα βήματα
τους στην φωτογραφική τέχνη. Στα γραφεία
της ΦΕΜ λειτουργεί σκοτεινός θάλαμος
και βιβλιοθήκη, φωτογραφικού κυρίως
περιεχομένου, που είναι στη διάθεση κάθε
μέλους. Την παρουσίαση της ΦΕΜ στο
πλαίσιο της 12ης Photovision επιμελήθηκε
το iFocus.gr.
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φωτ.: Αναστασία Μπόϊκου

φωτ.: Γιώργος Μπάξας

PhotoVision Report

φωτ.: Νίκος Βλαχόπουλος

«.....» - /(  ! *&)

Φως Ύφος Γκρίζες Έγχρωμες Στιγμές www.fygesphotostyle.gr

Η

φωτ.: Μάριος Αποστόλου

φωτ.: Δήμητρα Μηλαίου

συνάντηση έγινε το 2001 στο σεμινάριο της Αναστασίας Μπόϊκου στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, τα χρόνια πέρασαν, οι
δεσμοί φιλίας και αγάπης για τη φωτογραφία παρέμειναν και το 2009 μετουσιώθηκαν στη δημιουργική φωτογραφική ομάδα
Φωτοστύλ Φ.Υ.Γ.Ε.Σ. Σκοπός και δημιουργία της ομάδας είναι η διάδοση της φωτογραφικής τέχνης στη χώρα μας με σεμινάρια, διαλέξεις,
συνεργασία με άλλες ομάδες, δημιουργία εκθέσεων, λευκωμάτων και μιας φωτοθήκης.

. ..  ,*./ )&:)/$

www.fotolesxi.com
Η Φωτογραφική Λέσχη Ηλιούπολης ιδρύθηκε τον Μάιο του 2011 ύστερα από την παρακολούθηση δύο κύκλων σεμιναρίων υπό την
αιγίδα του Δήμου από τα μέλη. Στον αρχικό πυρήνα προστέθηκαν σταδιακά και άλλοι άνθρωποι με παρόμοια ενδιαφέροντα. Στόχος της
Φωτογραφικής Λέσχης είναι να φέρνει κοντά ανθρώπους που αγαπούν την τέχνη της φωτογραφίας, εμπλουτίζοντας εποικοδομητικά τις
γνώσεις τους και υποστηρίζοντας την καλλιτεχνική τους πορεία και αναζήτηση μέσα από μαθήματα, διαλέξεις, σεμινάρια, φωτογραφικές
εκθέσεις και εξορμήσεις. Από τον Οκτώβριο του 2011 η λέσχη στεγάζεται σε λυόμενο που παραχώρησε ο Δήμος στο Άλσος Καλαβρύτων.
Στον χώρο της Λέσχης πραγματοποιούνται σεμινάρια αρχαρίων αλλά και συναντήσεις, στις οποίες γίνονται προβολές φωτογραφιών,
συζητήσεις, θεματικές παρουσιάσεις και άλλες δραστηριότητες. Οι συναντήσεις αυτές είναι ανοικτές σε όλους ενώ όσοι το επιθυμούν
μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην ομάδα.
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φωτ.: Νικόλαος Γατσούλης

PhotoVision Report

φωτ.: Μίλτος Παυλής

 ,*./ @,($ photoleke.blogspot.gr
Η Φωτογραφική Λέσχη Κέρκυρας συστάθηκε επίσημα σε σωματείο το 2007 και η έδρα της βρίσκεται στο Δημοτικό Θέατρο στην
πόλη της Κέρκυρας. Είναι ένα σωματείο ανοικτό προς όλους και διατηρεί το φωτογραφικό blog http://photoleke.blogspot.com,
ώστε να παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της. Τα μέλη της διοργανώνουν συχνά φωτογραφικές εκθέσεις στην Κέρκυρα και σε

φωτ.: Αγάθη Καλομοίρη

άλλες πόλεις, σεμινάρια προκειμένου, όσο το δυνατόν, περισσότεροι να γνωρίσουν την τεχνική, τα εκφραστικά μέσα και τη μαγεία
της φωτογραφίας.

φωτ.: Μαίρη Μίχου

 ,*./ B!%$ www.fotolesxilivadias.gr
H Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς εκφράζει περισσότερα από 10 χρόνια τώρα την ανάγκη των μελών της να χαρούν με κάθε
δημιουργικό μέσο την τέχνη της φωτογραφίας. Τα μέλη της, με ανοιχτό πνεύμα και πάντα με δημιουργική διάθεση, προσπαθούν
να μεταδώσουν τη γοητεία της φωτογραφίας αλλά και γενικότερα της τέχνης. Την παρουσίαση της ΦΛΛ στο πλαίσιο
της 12ης Photovision επιμελήθηκε το iFocus.gr.
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φωτ.: Ιγνάτιος Κουρουβασίλης

φωτ.: Τατιάνα Τερζόγλου

PhotoVision Report

 ! ( ( )#(
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) www.thopaa.gr

Π

ρόκειται για μια ομάδα, που τα μέλη της τα ενώνει η αγάπη για την φωτογραφία αλλά τα...χωρίζει ο διαφορετικός τρόπος έκφρασής
τους. Η ομάδα ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2005 και συνεχίζει, με δάσκαλο πάντα τον Γιάννη Γιαννακόπουλο. Το ραντεβού δίνεται
κάθε Σάββατο στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αλίμου. Με διάθεση να μάθουν τα μυστικά και την τεχνική της φωτογράφησης, τα μέλη
της ομάδας παρακολουθούν μαθήματα ενώ παίρνουν μέρος σε συζητήσεις και φωτογραφικές εξορμήσεις. Στόχος των μελών της ομάδας

φωτ.: ΜΑΡΘΑ ΤΑΞΙΔΟΥ

φωτ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΡΟΙΟΣ

δεν είναι να γίνουν επαγγελματίες φωτογράφοι αλλά να μάθουν λεπτομέρειες για την τεχνική της φωτογράφησης, την πορεία της μέσα
στον χρόνο, την καλλιτεχνική της έκφραση, αντλώντας παράλληλα θέματα και έμπνευση από τους μεγάλους φωτογράφους. Η ομάδα
είναι ανοιχτή σε όλους όσους θα ήθελαν να δηλώσουν συμμετοχή.

 ! ( K)/**#'

photovril.wordpress.com

Τ

ο φωτογραφικό Εργαστήρι του Δήμου Βριλησσίων λειτουργεί με την καθοδήγηση της φωτογράφου Τούλας Μπράτη Κόκκαλη και
απαρτίζεται από τρία τμήματα: εφηβικό, αρχαρίων και προχωρημένων. Λειτουργεί εδώ και 20 συνεχή έτη και στόχος της ομάδας
είναι η μύηση στον μαγικό κόσμο της φωτογραφίας των δημοτών και ετεροδημοτών. Εκτός από τις τεχνικές γνώσεις της φωτογραφικής
τέχνης, πραγματοποιούνται θεματικές φωτογραφήσεις σε συνθήκες στούντιο και εξωτερικού φυσικού περιβάλλοντος ενώ παράλληλα
διδάσκονται θεωρητικά και τεχνικά μέρη της τέχνης της φωτογραφίας. Οι μαθητές του εργαστηρίου έρχονται σε επαφή με διαφορετικά είδη
φωτογράφισης όπως αρχιτεκτονική, διαφημιστική και φωτογραφία γυμνού, μόδα, πορτραίτο, τοπίο καθώς και με όλα τα είδη ρεπορτάζ.
Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής χρονιάς η ομάδα παρουσιάζει μια θεματική έκθεση που εκτίθεται στο Πολιτιστικό του Δήμου Βριλησσίων. Τα
μαθήματα διεξάγονται κάθε Σάββατο στις εγκαταστάσεις του ΤΥΠΕΤ στο πάρκο Μίκης Θεοδωράκης.
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PhotoVision Report

φωτ.: Νίκος Ηλιόπουλος

φωτ.: Iουλία Βρυώνη

 ! @)$ www.facebook.com/groups/550849855119421
Η Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας δημιουργήθηκε το Φθινόπωρο του 2016 έχοντας συντονιστή και
δάσκαλο τον Νίκο Ηλιόπουλο. Αριθμεί γύρω στα 30 μέλη, πολλά από τα οποία έχουν συνεργαστεί στο
παρελθόν καλλιτεχνικά και φωτογραφικά με διάφορους πολιτιστικούς φορείς της πόλης.

φωτ.: Σπυριδούλα Ζώβα

φωτ.: Μιχάλης Σαρόγλου

 ! ( www.facebook.com/parosphotoclub
Η Φωτογραφική Ομάδα Πάρου ξεκίνησε τη δράση της στο «Σπίτι του Δασκάλου» στην Πάρο το 2013. Το «Σπίτι του Δασκάλου» είναι μια
σπουδαία πρωτοβουλία της εκπαιδευτικής κοινότητας του νησιού, ανοικτή προς όλη την τοπική κοινωνία. Τα μαθήματα φωτογραφίας
ξεκίνησαν από τον ερασιτέχνη φωτογράφο Χριστόφορο Κοροβέση με ένα μικρό πυρήνα «μαθητών». Μετά από λίγους μήνες ανέλαβε
«καθηγητικά καθήκοντα» και ο επαγγελματίας φωτογράφος Παναγιώτης Καλκαβούρας. Τα μαθήματα είναι ελεύθερα και ανοικτά και,
φυσικά, δωρεάν, όπως κάθε δραστηριότητα του «Σπιτιού». Τώρα πια, στον τέταρτο χρόνο ζωής της, η Φωτογραφική Ομάδα Πάρου με
φρέσκια ματιά πήρε με χαρά μέρος στη Photovision, δίνοντας μια εικόνα Ελλάδας μέσα από τα κλείστρα των μηχανών των μελών της. Την
παρουσίαση της ομάδα στο πλαίσιο της 12ης Photovision επιμελήθηκε το iFocus.gr.

 367 • 

3

 2017





43

ON LINE   

O IMAGING - E



 

PhotoVision Report

φωτ.: Μανώλης Θράβαλος

φωτ.: Στέλιος Δεμερτζης

 ! ( .. www.facebook.com/samosphotogroup
Τον Νοέμβριο του 2013, έγινε το πρώτο κάλεσμα από μια παρέα Σαμιωτών που ένιωθαν την ανάγκη να
μοιραστούν την αγάπη τους για τη φωτογραφία, δημιουργώντας έτσι τη Φωτογραφική Ομάδα Σάμου. Μετά από
δύο περίπου χρόνια, το Δεκέμβριο του 2015, συστάθηκε η ΦΩΤ.Ο.Σ. σε σωματείο. Στόχος της είναι η ανταλλαγή
απόψεων και γνώσεων σχετικά με την καλλιτεχνική φωτογραφία. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε 15
μέρες (στο διάστημα Οκτωβρίου-Ιουνίου). Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων πραγματοποιούνται εισηγήσεις με
θέμα τη θεωρία και την τεχνική της φωτογραφίας. Από το 2014 μέχρι και σήμερα η Φωτογραφική Ομάδα Σάμου
έχει παρουσιάσει αρκετές φορές τη φωτογραφική δουλειά των μελών της μέσα από εκθέσεις, με πιο πρόσφατη τη
συμμετοχή της στην έκθεση «Η Ελλάδα μας!» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 12ης Photovision.

 ! 

φωτ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΜΝΑΡΗ

φωτ.: ΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ

www.facebook.com/f.photographygroup
Η Φωτογραφική Ομάδα «Φ» αποτελεί μια νέα δραστήρια ομάδα
φωτογραφίας, που προέκυψε κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων που
πραγματοποιήθηκαν στον Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο από τον Τάσο
Σχίζα από τον Οκτώβριο του 2011 ως σήμερα. Αριθμεί αρκετά μέλη που
παρακολουθούν τα διάφορα σεμινάρια, ενώ
παράλληλα λειτουργεί Λέσχη φωτογραφίας με
μηνιαίες συναντήσεις των μελών της. Στα λίγα
χρόνια λειτουργίας της έχει πραγματοποιήσει
11 ομαδικές εκθέσεις, ενώ μέλη της έχουν
κάνει ατομικές εκθέσεις και έχουν συμμετάσχει
σε άλλες ομαδικές εκθέσεις και παραγωγές.
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Φωτ.: Δημήτρης Μπάτσος

PhotoVision Report

; .%# ( (%#( ' ))/'#!'

Φωτ.: Γιαννουλα-Μπανασιου

Ο

ι άνθρωποι του Λυκείου των Ελληνίδων, λάτρεις της φωτογραφίας οι περισσότεροι, προσέγγισαν και παρουσίασαν στην έκθεση την
ελληνική ύπαιθρο, έθιμα και σύμβολα του τόπου, μέσα από τις παραστάσεις της Χορευτικής Ομάδας. Tο Λύκειον των Eλληνίδων,
σωματείο εθελοντικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε το 1911 στην Αθήνα, από την Kαλλιρρόη Σιγανού-Παρρέν,
πρωτοπόρο του φεμινιστικού κινήματος και του εθελοντισμού στην Eλλάδα. Έχει στόχο τη μελέτη, επιστημονική καταγραφή, ενδυνάμωση
και διατήρηση της ελληνικής παράδοσης, καθώς και την εξύψωση της Ελληνίδας, την ηθική συμπαράσταση στη μητέρα και το παιδί και
την ισότητα των φύλων. Σήμερα συνεχίζει να έχει δυναμική παρουσία, στηριζόμενο στην εθελοντική προσφορά των μελών του.

; @,' C%**)'#/$

φωτ.: Βασίλης Μαντάς

φωτ.: Μαρία Μανιού

www.fkth.gr
Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης είναι μια μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία που δραστηριοποιείται
τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα και τον κόσμο. Στην
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Ελλάδα η εταιρία έγινε γνωστή όλα αυτά τα χρόνια κυρίως
λόγω των μακροχρόνιων αγώνων της υπέρ της καλλιτεχνικής
φωτογραφίας και μέσα από τις εκατοντάδες εκθέσεις και άλλες
παρεμβάσεις της. Από τα μέσα της 10ετίας του 2000 η δράση
του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης εξαπλώνεται
και σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσα από τη συμμετοχή του,
ως ιδρυτικό μέλος, στο Photofestival Union και στη Διεθνή
Ένωση Φωτογραφικών Κέντρων. Η συμμετοχή του ΦΚΘ στους
δύο διεθνείς αυτούς θεσμούς-δίκτυα, είναι σημαντική, καθώς
βάζει την Ελληνική φωτογραφία και τον Ελληνικό θεωρητικό
λόγο για αυτήν στο ίδιο επίπεδο με όλες τις συνεργαζόμενες
άλλες. Επίσης (το ΦΚΘ) έγινε γνωστό στα Βαλκάνια,
τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, λόγω της ανάπτυξης
στοχευμένων σχέσεων και ανταλλαγών και με φωτογράφους
μεμονωμένα, αλλά και σχεδόν με όλα τα σημαντικά ιδρύματα
και διοργανώσεις που προβάλλουν τη φωτογραφία στα
Βαλκάνια, μέσα από τη διοργάνωση δράσεων οι οποίες είναι
γνωστές με την ονομασία “Aspects of Balkan Photography”.
Το ΦΚΘ στη νέα του μορφή υφίσταται για να εδραιώσει
ένα διεθνές forum ανταλλαγών και αναζητήσεων μέσω της
εικόνας και της φωτογραφικής φόρμας. Την παρουσίαση του
Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της 12ης
Photovision επιμελήθηκε το iFocus.gr.
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φωτ.: Βασίλης Χαντζιδάκης

PhotoVision Report

-,$ - *%.' !
#$ ,$ /$
www.facebook.com/groups/erasitexnikiomadafotografias
neasmakrisfotografes
Η Ερασιτεχνική Ομάδα Φωτογραφίας Νέας Μάκρης «ΦΩΤΟγραφές» δημιουργήθηκε από μια παρέα ανθρώπων, που
αγαπούν την τέχνη της φωτογραφίας. Αρχικά λειτούργησε
ως project της Τοπικής Συνεργασίας “intermediate” ενώ με
την ολοκλήρωσή του απέκτησε νέο όνομα - έδρα.
φωτ.: Αλ. Νικολακόπουλος

φωτ.: Π. Παπαπετρόπουλος

φωτ.: Σίσση Σοφιανού

φωτ.: Σοφία Δαλαμάγκα

 ! @,($ @ @ www.facebook.com/fotoclick.gr
Η Φωτογραφική Ομάδα Φωτοκλίκ» ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 και αποτελείται από ερασιτέχνες φωτογράφους. Ξεκίνησε για
πρώτη φορά τα μαθήματα φωτογραφίας στο Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι, το οποίο δραστηριοποιείται στην πόλη της Κέρκυρας.
Στη συνέχεια αυτή η απλή παρέα εξελίχθηκε σε μια δεμένη πολυτάλαντη ομάδα υπό την καθοδήγηση του Ευάγγελου Κούρκουλου
με σκοπό τη διάδοση της φωτογραφικής τέχνης στο νησί. Από τον Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα, η ομάδα έχει καταφέρει να
πραγματοποιήσει τρεις εκθέσεις. Αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών είναι η δημιουργία μιας φωτοθήκης που απαρτίζεται από 110
φωτογραφίες σε τυπωμένη μορφή και 300 φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή, οι οποίες είναι χωρισμένες σε θεματικές ενότητες. Επιπλέον η
ομάδα διαθέτει δανειστική βιβλιοθήκη φωτογραφικών βιβλίων.
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φωτ.: ΑΠ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

φωτ.: ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗ

φωτ.: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣ

PhotoVision Report

φωτ.: Κυριάκος Μαρίνος

:%# fotopiio.com

φωτ.: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ

φωτ.: ΝΟΠΗ ΣΩΤΗΡΕΙΑΔΟΥ

www.facebook.com/groups/fotopiio
Το Φωτοποιείο δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη ανθρώπων με ιδιαίτερη αγάπη στην φωτογραφία σε ένα μέρος οικείο, φιλικό
και προσιτό γι’ αυτούς. Με σκοπό να φέρει σε επαφή ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο, η ομάδα προσπαθεί να διαδώσει το πάθος για τη
φωτογραφία, ενθαρρύνοντας ανθρώπους να πάρουν την κάμερα τους και να αποτυπώσουν τις στιγμές τους. Τα μέλη που συμμετέχουν
είναι από απλοί ερασιτέχνες μέχρι καταξιωμένοι επαγγελματίες.

 ! :;

www.photoeidolo.gr/fotoporoi.htm
Η Φωτογραφική Ομάδα «Φωτοπόροι» του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου πρωτοσυστάθηκε τη δεκαετία του 1980 στον Δήμο, όπου και
λειτούργησε για μερικά χρόνια. Επαναλειτουργεί από τον Οκτώβρη του 1996 στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου,
με δάσκαλο και συντονιστή τον Τάσο Σχίζα. Μετά από σταθερή και ενεργή πορεία πολλών χρόνων έχει εξελιχτεί σε μια σημαντική Λέσχη
φωτογραφίας, που συμβάλει δυναμικά στα φωτογραφικά δρώμενα της πόλης. Παρουσιάζει συστηματικά ατομικές εκθέσεις των μελών της
και ομαδικές θεματικές εκθέσεις - παραγωγές στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες πόλεις της χώρας και στο εξωτερικό. Από το 2006 διοργάνωνε
για τέσσερα χρόνια ένα φεστιβάλ φωτογραφίας με πολλές ατομικές εκθέσεις των μελών της στα Καφέ Μπαρ της Θεσσαλονίκης και από το
2010 διοργανώνει σε συνεργασία με άλλες ομάδες και φορείς το Contrast / Αντίθεση: Φεστιβάλ Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.
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Kυκλοφoρεί στα περίπτερα
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Φωτογραφίζοντας για διαφήμιση ένα αυτοκίνητο των € 50.000
Με μία μινιατούρα των € 32 !

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Γ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E"?;%: Τάκης Τζίμας, &)#)(% '(X;%: 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.
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

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

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Νο 13:
ΦΑΚΟΙ

Υπό έκδοση

Πλήρης οδηγός

Κυκλοφορεί

Υπό έκδοση.

9 Ιουνίου

Κυκλοφορεί
8 Ιουνίου

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

1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧH

3 ΤΕΥΧH

4 ΤΕΥΧH

5 ΤΕΥΧH

6 ΤΕΥΧH

7 ΤΕΥΧH

8 ΤΕΥΧH

9 ΤΕΥΧH 10 ΤΕΥΧH 11 ΤΕΥΧH

6,9 12 17 22 27,5 30 35 40 45 50 55
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr
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O «άνθρωπος
με το γαρύφαλλο»
Η φωτογραφία του Παναγιώτη
Μήτσουρα

Ο

Νίκος Μπελογιάννης, ο αγωνιστής
της εθνικής αντίστασης κατά των
Γερμανών και ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ, έχει
περάσει στην ιστορία ως ο «άνθρωπος με το
γαρύφαλλο». Ο Μπελογιάννης εκτελέστηκε
το 1952 ως κομμουνιστής προκαλώντας τις
αντιδράσεις της παγκόσμιας κοινότητας για
την αδιανόητη βαρβαρότητα. Προ ημερών
εγκαινιάστηκε στην Αμαλιάδα το Μουσείο
«Νίκος Μπελογιάννης» μετά από δωρεά του
σπιτιού όπου μεγάλωσε ο αγωνιστής από τον
ίδιο τον γιο του. Στα εγκαίνια που παρευρέθηκε
και ο πρωθυπουργός, απηύθυνε λόγο στους
παρευρισκόμενους από ένα βάθρο που
πίσω φαίνεται το γνωστό σκίτσο του Πάμπλο
Πικάσο με τον Μπελογιάννη να κρατάει το
γαρύφαλλο. Το σκίτσο του Μπελογιάννη από
το Πικάσο είναι γνωστό ανά τον κόσμο όπως
και το ποίημα που έγραψε ο Ρίτσος στην εξορία
με τίτλο ο «άνθρωπος με το γαρύφαλλο».
Αυτό που δεν γνωρίζουν αρκετοί όμως είναι
ότι η έμπνευση πίσω και από τα δύο είναι η
φωτογραφία του θρυλικού φωτορεπόρτερ
Παναγιώτη Μήτσουρα, που όπως μαθαίνουμε
είχε και την ιδέα να φωτογραφηθεί ο
Μπελογιάννης με το γαρύφαλλο στο χέρι.
Το θέμα ανέδειξε ο δημοσιογράφος Γιώργος
Παπαχρήστου στη εφημερίδα Ελευθερία
του Τύπου και αναδημοσιεύουμε το κείμενο
και τις φωτογραφίες από το blog του Χάρη
Μπικιρόπουλου που φιλοξενεί και ένα
ευχαριστήριο μήνυμα από τα παιδιά του Π.
Μήτσουρα.
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• Ο Πάμπλο Πικάσο και ο Παν. Μήτσουρας
Ευκαιρία δοθείσης, να αποκαταστήσω και μια ιστορική λεπτομέρεια, την οποία
μου μετέφερε φίλος φωτορεπόρτερ, μια που χθες κατά τα εγκαίνια, ουδείς
φιλοτιμήθηκε να μιλήσει γι’αυτό το περιστατικό-της φωτογραφίας του «ανθρώπου
με το γαρίφαλο», Μπελογιάννη. Όλοι μίλησαν για το παγκόσμια γνωστό σκαρίφημα
του Πάμπλο Πικάσο, αλλά κανείς δεν είπε ότι αυτό βασιζόταν σε μια φωτογραφία
ενός σπουδαίου φωτορεπόρτερ της εποχής, ονόματι Παναγιώτης Μήτσουρας.
Αυτός ο Μήτσουρας λοιπόν, που κάλυπτε για την εφημερίδα του τη δίκη του
Μπελογιάννη, του έκανε διάφορα πορτρέτα στο εδώλιο του κατηγορούμενου. Αλλά
οι φωτογραφίες ήταν ίδιες με των άλλων συναδέλφων του. Μια μέρα που σκεπτόταν
τι φωτογραφία να του τραβήξει που να τον διαφοροποιεί από άλλους φωτογράφους
εμπνεύστηκε να τον φωτογραφίσει με ένα γαρίφαλο στο χέρι, ώστε να συμβολίζει
τον αγώνα του. Αλλά δεν είχε γαρίφαλα ούτε στο δικαστήριο ούτε πουθενά γύρω
του. Έτσι την άλλη μέρα πήγε στο δικαστήριο με ένα κομμένο γαρίφαλο από το
σπίτι του. Και σε ένα διάλειμμα της δίκης το έδωσε στον
Μπελογιάννη, ζητώντας του να το κρατήσει. Εκείνος το
έφερε κοντά στη μύτη του να το μυρίσει, ακούστηκε το
«κλικ» της μηχανής του Μήτσουρα, και «ο άνθρωπος
με το γαρίφαλο» πέρασε στην αιωνιότητα, να του
εγκαινιάζει το μουσείο ο κάθε Τσίπρας!
Γιώργος Παπαχρήστου, Δείγματα Γραφής, Εφημερίδα
Ελευθερία του Τύπου, 28/3/2017.

• Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΓΑΡΙΦΑΛΟ
και το κλικ που «δημιούργησε» το σύμβολο !
Ο κ. Τσίπρας εγκαινίασε το Μουσείο για τον Νίκο Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα για τα
65 χρόνια από την εκτέλεση του όπως απεικονίζεται στην φωτογραφία από την ομιλία
του (Εφημερίδα Ελευθερία του Τύπου, ημ.28 Μαρτίου 2017) με φόντο πίσω του το
σκίτσο που εμπνεύστηκε ο Πάμπλο Πικάσο από την φωτογραφία που έκανε τον γύρο
του κόσμου του αείμνηστου και παλαίμαχου φωτορεπόρτερ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΗΤΣΟΥΡΑ
για τον οποίο δεν έγινε καμία αναφορά και ευχαριστούμε τον Δημοσιογράφο κ.
Γιώργο Παπαχρήστο για την αναφορά του στον πατέρα μας στο άρθρο του Δείγματα
Γραφής (Εφημερίδα Ελευθερία του Τύπου ημ.28 Μαρτίου 2017).
Ελένη Μήτσουρα και Νίκος Μήτσουρας
http://bikiropoulos.blogspot.gr/2017/03/blog-post_795.html
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Δύο σημαντικές διακρίσεις για τον Κωνσταντίνο Σοφικίτη
στα Sony World Photography Awards
Πριν μερικές εβδομάδες,
ο Έλληνας φωτογράφος
Κωνσταντίνος Σοφικίτης
βρέθηκε στους φιναλίστ
του Ανοιχτού Διαγωνισμού
SWPA, στην κατηγορία της
Φωτογραφίας Δρόμου.
Με το έργο “Halloween
Protagonists” κατάφερε τελικά
να αποσπάσει τη 1η θέση στην
κατηγορία του, αλλά και το
πρώτο βραβείο στον Εθνικό
Διαγωνισμό (Greece National
Award).

 367 • 

3

Ο

ι δύο παραπάνω διαγωνισμοί επιχειρούν να αναδείξουν μεμονωμένες φωτογραφίες, όπως
τη λήψη του Σοφικίτη από το NYC Village Halloween Parade του περασμένου έτους. Ο
29χρονος φωτογράφος που ζει και εργάζεται στην Αθήνα, κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε
105.000 συμμετοχές(!), σε έναν από τους δημοφιλέστερους διαγωνισμούς φωτογραφίας. Τη
δεύτερη θέση του Εθνικού βραβείου κατέκτησε ο Αλέξης Πρίτσας και την τρίτη η Μαρία Μανιού.
Στις υπόλοιπες εννέα κατηγορίες του Ανοιχτού διαγωνισμού νικητές αναδείχθηκαν οι Tim Cornbill
(Αρχιτεκτονική), Jianguo Gong (Πολιτισμός), Lise Johansson (Επεξεργασμένη φωτογραφία),
Camilo Diaz (Κίνηση), Hiroshi Tanita (Φύση), Alexander Vinogradov (Πορτραίτο), Sergey Dibtsev
(Still Life), Ralph Gräf (Ταξιδιωτική) και Alessandra Meniconzi (Άγρια ζωή). Κάθε ένας θα λάβει
ως έπαθλο μία a7 II συνοδευόμενη από φακό, ταξίδι στο Λονδίνο για την επίσημη απονομή
των βραβείων και το χρηματικό ποσό των 5,000$. Η έκθεση Sony World Photography Awards
& Martin Parr – 2017 Exhibition εγκαινιάζεται στις 21 Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι της 7
Μαίου. Δείτε τις φωτογραφίες όλων των νικητών εδώ: https://www.worldphoto.org/sony-worldphotography-awards/winners-galleries/2017

 2017
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ΕΚΦΑ
Πρόσκληση για
τη συμμετοχή στις
εκλογές

Η

Ένωση
Καλλιτεχνών
Φωτογράφων Αθηνών
προσκαλεί τα μέλη της
να προσέλθουν για τις
εκλογές. Οι εκλογές θα
πραγματοποιηθούν τη
Δευτέρα 3 Απριλίου
από 14:00-20:30
στην Ιπποκράτους
13, στον 3ο όροφο.
Απαραίτητη η επίδειξη
της αστυνομικής
ταυτότητας.

Nikon
Πέντε βραβεία iFF design 2017
Τα βραβεία iF Design
n απονέμονται
εδώ και περίπου 74 χρόνια
καλύπτοντας διάφορους
ρους τομείς
όπως η σχεδίαση του
υ προϊόντος
και η σημασία της συσκευασίας
υσκευασίας
στη προώθηση του. Φέτος
αξιολογήθηκαν από ειδικούς του
χώρου πάνω από 5.500
500 συμμετοχές
από 59 χώρες, με την
ν Nikon να
αποσπά πέντε τιμητικές
κές διακρίσεις
για τις επαγγελματικές
ές DSLR D5 και
D500, την actioncam
m KeyMission 360,
το μικροσκόπιο Eclipse
pse Ti2 και το
εργαλείο μέτρησης Nivo-i. Μπορείτε
να δείτε αναλυτικά τα
α χαρακτηριστικά
των βραβευμένων μοντέλων
οντέλων εδώ:
http://www.nikon.gr/el_GR/products/
r/el_GR/products/
catalogue.page?
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Canon
Ανοιξιάτικο cachback έως 200€

Γ

ια μερικές ακόμα ημέρες, οι καταναλωτές μπορούν να
επωφεληθούν από τη προσφορά άμεσης επιστροφής
χρημάτων, με την αγορά επιλεγμένων προϊόντων της Canon. Το
ποσό αφαιρείται απευθείας, με την αγορά και έτσι δεν χρειάζεται
συμπλήρωση κάποιας δήλωσης από τον αγοραστή.
Η προωθητική ενέργεια ισχύει έως 9 Απριλίου 2017.
Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.canon.gr/getready.
Δείτε αναλυτικά το ποσό που αντιστοιχεί στη κάθε συσκευή:
Προϊόν

Επιστροφή Χρημάτων (EUR)

EOS 5DS / R

200

EOS 5D Mk IV

200

EOS 5D Mk III

200

EOS 6D

150

EOS 7D Mk II

150

EOS 80D

100

EOS 760D

80

G3x

70

G1x Mk II

70

G5X

50

EOS M5

80

EOS M3

30

EOS M10

30

CS100

50

Selphy CP1200

10

Pixma Pro 100S

45

Pixma Pro 10S

50

imagePROGRAF PRO-1000

50
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Εpson
Συμμετοχή στο Athens Science
Festival 2017
Η Epson στήριξε, για ακόμη μια
χρονιά, το θεσμό του Φεστιβάλ
Επιστήμης και Καινοτομίας Athens
Science Festival που διεξήχθη στην
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων
από τις 29 Μαρτίου έως τις 2
Απριλίου. Οι μικροί και οι μεγάλοι
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να
συμμετέχουν σε ενδιαφέρουσες
συζητήσεις με καταξιωμένους
Έλληνες και Ξένους επιστήμονες.
Παράλληλα εκθέσεις, παρουσιάσεις,
προβολές εργαστήρια, εκπαιδευτικά
δρώμενα και επιμορφωτικά παιχνίδια
προσέλκυσαν πλήθος κόσμου,
αγγίζοντας τομείς όπως η Τεχνητή
Νοημοσύνη, τα Μεγάλα Δεδομένα, ο
Προγραμματισμός και η Γενετική.
Ο οπτικοποιητής ELP-DC11 της Epson
αξιοποιήθηκε από ερευνητικές ομάδες
και επιστήμονες για τα διάφορα
πειράματα που έλαβαν χώρα κατά
τη διάρκεια του φεστιβάλ. Διαθέτει
αισθητήρα 5 MP, ψηφιακό zoom
10x, ρυθμό ανανέωσης 30fps, ενώ
βοηθά σημαντικά την εξέλιξη της
παρουσίασης με τη δυνατότητα
προσθήκης σχολίων, ηχητικών
μηνυμάτων ή σημειώσεων στo video.
Στη συνέχεια οι σημειώσεις αυτές
μπορούν εύκολα να διανεμηθούν
χρησιμοποιώντας μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, όπως YouTube.

Atomos Ninja Inferno
Εγγραφή video 4K/60p σε φορμά ProRes

H

πιο πρόσφατη έκδοση του εξωτερικού εγγραφέα video Ninja Inferno δανείζεται
πολλά από τα χαρακτηριστικά του high-end μοντέλου της Atomos, Shogun
Inferno. Επιτρέπει την εγγραφή video 4K/60p σε φορμά ProRes ή DnxHR και έχει οθόνη
με 1500 nit και χρώματα 10-bit. Επίσης, ενσωματώνει τη τεχνολογία Atom HDR, η
οποία φροντίζει για την αντιστοίχηση των Log curves του κάθε κατασκευαστή μηχανών
με εκείνων της οθόνης του Ninja, έτσι ώστε ο κινηματογραφιστής να είναι σε θέση να
βλέπει τα “πραγματικά” χρώματα
της σκηνής, ενώ εγγράφει σε Log.
Η κύρια διαφορά του σε σύγκριση
με το μεγαλύτερο αδερφάκι του,
βρίσκεται στην έλλειψη μερικών
δυνατοτήτων που αξιοποιούνται
συνήθως μόνο από high-end
βιντεοκάμερες και όχι από DSLR/
mirroless (π.χ. SDI, Genlock). Ως
αποτέλεσμα, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αποκτήσουν το Ninja
Inferno σχεδόν στη μισή τιμή, σε
σχέση με την high-end έκδοση
Shogun, δίχως να χάσουν κάποιο από
τα βασικά χαρακτηριστικά. Ο νέος
εξωτερικός εγγραφέας εμφανίζεται,
στις διαφημιστικές εικόνες, πάνω
στη GH5 και δεν είναι τυχαίο αφού
η μηχανή της Panasonic υποστηρίζει
video 4K/60p 4:2:2, σήμα 10bit και Log. Επιπλέον, επειδή η
συγκεκριμένη μηχανή δεν διαθέτει
θύρες SDI ή δυνατότητα εγγραφής σε
RAW, οι χρήστες της δεν ζημιώνονται
από τις αντίστοιχες ελλείψεις του πιο
προσιτού Ninja Inferno.
www.stamos.com.gr
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Datacolor Spyder 5
Αυτόματη εναλλαγή profile
με βάση το περιβαλλοντικό
φωτισμό
Η Datacolor αναβάθμισε το λογισμικό
που συνοδεύει το Spyder5 για τους
κατόχους των πακέτων Pro και Elite.
Πλέον η επιλογή του κατάλληλου
profile οθόνης γίνεται αυτόματα
ανάλογα με τις φωτιστικές συνθήκες
που επικρατούν στο δωμάτιο που
βρίσκεται η οθόνη. Αυτό επιτυγχάνεται
χάρη στους ειδικούς αισθητήρες
του Spyder5, ενώ μέχρι πρότινος οι
αλλαγές έπρεπε να γίνονται κάθε φορά
από το χρήστη. Επίσης, προσφέρει
τη λειτουργία 1-Click Calibration,
με την οποία ο χρήστης θα μπορεί
να καλιμπράρει οθόνες με ένα μόνο
κλικ, όπως φανερώνει και το όνομα
της, εφόσον τις είχε ρυθμίσει στο
παρελθόν με την ίδια συσκευή. Και
στις δύο εκδόσεις του λογισμικού,
που ονομάζονται πλέον Spyder5Pro+
και SpyderElite+, έχουν προστεθεί
εργαλεία για ευρύτερο έλεγχο και
παραμετροποίηση των αποθηκευμένων
προφίλ. Όσο αφορά το πακέτο
Elite, περιλαμβάνει επιπλέον τη
λειτουργία Enhanced StudioMatch, για
καλιμπράρισμα περισσότερων οθονών
ώστε να δίνουν όλες ακριβώς το ίδιο
αποτέλεσμα.
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Canon 5D Mark IV
Καλύτερο crop factor για video 4K και C-Log;

Έ

ντονη φημολογία έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο σχετικά με
την επερχόμενη αναβάθμιση firmware της DSLR της Canon, 5D Mark IV κυρίως
για τις δυνατότητες που θα προσθέσει στη λήψη video. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις
φήμες το crop factor για το video 4K πρόκειται να ελαττωθεί αισθητά από 1.74x σε
1.27x επιτρέποντας την χρήση μεγαλύτερου τμήματος του αισθητήρα κατά τη λήψη.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως η ανάλυση στο video 4K θα αυξηθεί σε 5632 x 2970
pixels ενώ το UHD θα έχει πλέον ανάλυση 5472 x 3078 pixels (1.29x).
Η δειγματοληψία 1:1 4Κ παραμένει για εκείνους που θα συνεχίσουν να
χρησιμοποιούν τον συντελεστή 1.74x. Επιπλέον, αναμένεται να προστεθεί video 3K
(full sensor) στα 60fps και HDR στα 24fps. Ακόμα, να σημειωθεί πως στην ανάλυση
1080p, θα αξιοποιείται η αντίστοιχη λειτουργία 3K, με downsample, για βελτιωμένη
απεικόνιση. Τέλος, σημαντική είναι και η υποστήριξη C-Log που επιτρέπει την
μέγιστη αξιοποίηση του δυναμικού εύρους του αισθητήρα, παράγοντας αρχικά μεν
flat εικόνα αλλά παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στη ρύθμιση του contrast και των
χρωμάτων κατά την επεξεργασία. Αυτό που μένει, είναι η επίσημη παρουσίαση του
νέου firmware από την ιαπωνική εταιρία, που λογικά θα διαψεύσει και τις αρνητικές
φήμες που θέλουν την 5D Mark IV να αντιμετωπίζει προβλήματα υπερθέρμανσης,
ύστερα από την εγκατάσταση του.
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Lexar JumpDrive
Tough128GB USB 3.1
Για χρήση σε δύσκολες
περιβαλλοντικές συνθήκες

T

o JumpDrive Tough αποτελεί ειδική
έκδοση της τρέχουσας σειράς
usb sticks της Lexar και χάρη στον
σκληροτράχηλο σχεδιασμό της αυξάνει
την ασφάλεια των αποθηκευμένων
αρχείων. Η κατασκευή του είναι
ανθεκτική σε θερμοκρασίες από -25°C
έως 149°C και πίεση 52bar, ενώ είναι
αδιάβροχο έως 30μ. κάτω από την
επιφάνεια του νερού. Η ταχύτητα
ανάγνωσης/εγγραφής αγγίζει τα
150MB/60MB/s. Είναι διαθέσιμο σε τρεις
χωρητικότητες: 32GB, 64GB, 128GB
και συνοδεύεται από το λογισμικό
EncryptStick που παρέχει κωδικοποίηση
256-bit AES για υψηλή προστασία.

Zeiss
Δείγματα φωτογραφιών από τον επερχόμενο τηλεφακό

Μ

έσω του λογαριασμού της στο Ιnstagram, η Zeiss δημοσίευσε λήψεις που
έκαναν ambassadors της με τον νέο τηλεφακό της σειράς Batis. Καθώς δεν
έχει ανακοινωθεί επίσημα, οι φήμες λένε πως θα έχει σταθερή εστιακή απόσταση
135mm και διάφραγμα f/2.8. Συγκεκριμένα, τον φακό δοκίμασαν ο Greg Watermann,
που ειδικεύεται στα πορτραίτα μουσικών και η Lisa Beaney, φωτογράφος γάμου.
Περισσότερες πληροφορίες για τον τηλεφακό που θα κυκλοφορήσει μέσα στην
Άνοιξη, θα έχουμε τις επόμενες μέρες.

https://www.instagram.com/zeisscameralenses/

photo.gr
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Monochrome
Θεματική έκθεση στη Blank Wall Gallery

Διάρκεια έκθεσης: έως 13 Απριλίου

Η

μονόχρωμη φωτογραφία αποτελεί το θέμα της νέας θεματικής έκθεσης φωτογραφίας
της Blank Wall Gallery. Ογδόντα φωτογράφοι από 40 χώρες του κόσμου προσεγγίζουν
θέματα καθημερινά και οικεία, δημιουργώντας τελικά μια νέα εικόνα. Το μονόχρωμο, μια
δημοφιλής φωτογραφική επιλογή σε όλο τον κόσμο γίνεται σημείο αναφοράς, σε μια σειρά

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος

έργων με ματιές απ ‘ολο τον κόσμο. Την έκθεση επιμελείται ο Μάρκος Δολόπικος.

com, www.blankwallgallery.com

Νέγρη 55, Κυψέλη, Αθήνα
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery,
Τηλ. 2114052138, info@blankwallgallery.

Μικρές στιγμές
Από τη Φωτογραφική Ομάδα Φωτόνιο

Η

νεοσύστατη φωτογραφική ομάδα
«Φωτόνιο», η οποία αποτελείται από
εργαζόμενους των δύο δημόσιων νοσοκομείων
της Λάρισας, παρουσιάζει τα φωτογραφικά
της έργα. Η ομάδα έχοντας ήδη παρουσιάσει
μια ακόμη έκθεση, σύντομα θα ανακοινώσει
ένα δωρεάν φωτογραφικό σεμινάριο για τους
εργαζόμενους των δύο δημόσιων Νοσοκομείων,
με εισηγητή τον Ανδρέα Κατσάκο. Παράλληλα
με την έκθεση, στον χώρο του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ξεκινά και η
λειτουργία της Εστίας Πολιτισμού, ενός χώρου
που θα λειτουργεί ελεύθερα χωρίς περιορισμούς
για τους επισκέπτες. Στην εστία υπάρχουν γενική
βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, internet room,
εκθεσιακός χώρος ενώ στο αίθριο φιλοξενείται
μόνιμη έκθεση με έργα του φωτογράφου Τάκη
Τλούπα.
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Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Απριλίου
Διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Εστία Πολιτισμού, Α Κτίριο, 3ος
όροφος, Μεζούρλο Λάρισας
Επιμέλεια έκθεσης: Ανδρέας Κατσάκος
Πληροφορίες: Φωτογραφική Ομάδα Φωτόνιο, www.facebook.com/fotonio.gr
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