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Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα, καλή ξεκούραση!
Μαζί ξανά την Δευτέρα 13 Μαΐου

Μετά τις ακραίες αντιπαραθέσεις την περίοδο της PhotoVision ήρθε ως μάνα εξ ουρανού η ξεκούραση ...εν 
τόπω φωτεινώ, εν τόπω χλοερώ, εν τόπω αναψύξεως, ένθα απέδρα ανταγωνισμός, πλούτος & στεναγμός!

Με την TIPA στην Κούβα
Για το Συνέδριο των Φωτογραφικών Περιοδικών - 28/3 με 2/4
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Έχει και ο ειδικός φωτογραφικός 

τύπος τις καλές του στιγμές. Mία 

από αυτές είναι το ετήσιο διεθνές 

συνέδριο των φωτογραφικών 

περιοδικών-μελών της TIPA (Technical 

Image Press Association) που φέτος 

πραγματοποιήθηκε στην Αβάνα 

της Κούβας από 28 Μαρτίου 

ως 2 Απριλίου 2017.

Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ανήκει στα 

ιδρυτικά μέλη της TIPA με 25 

χρόνια και πλέον παρουσία σε όλα τα 

fora και τις εκδηλώσεις της Ένωσης, 

αρχής γενομένης από το 1992. Λίγο 

μετά το 1997 στη μεγάλη οικογένεια της 

TIPA προστέθηκε και το επαγγελματικό 

περιοδικό μας PHOTOBUSINESS ως 

ισότιμο μέλος. Στις ετήσιες Γενικές 

Συνελεύσεις συζητούνται τα θέματα 

που απασχολούν τον κλάδο των 

εντύπων ή τυπωμένων σε χαρτί αν 

θέλετε φωτογραφικών περιοδικών. 

Αυτά είναι πολλά και διάφορα όπως η 

πτώση εσόδων από τις διαφημίσεις που 

κατευθύνονται πλέον σε πολλά μέσα 

στο διαδίκτυο, η κλοπή περιεχομένου 

από blogs και sites, η δεσπόζουσα 

θέση που έχουν αποκτήσει τα 

smartphones και οι επιπτώσεις του 

φαινομένου στον κλάδο, η πτώση 

αναγνωσιμότητας λόγω νέων 

τεχνολογιών αλλά και το αυξημένο 

κύρος των περιοδικών που οφείλεται 

στο στοιχείο της επιλογής τους από 

τους αναγνώστες κ.α. 

Στη διάρκεια του Συνεδρίου της ΤΙΡΑ 

αναδεικνύονται ακόμη από τα μέλη 

τα καλύτερα προϊόντα της χρονιάς 

μετά από ψηφοφορία και σχολαστική 

εισήγηση που έχει επεξεργαστεί και 

υποβάλλει ειδική πενταμελής τεχνική 

επιτροπή στην οποία συμμετέχει -ας το 

πούμε κι αυτό- και ο ΦΩΤΟγράφος. 

Όπως συνηθίζεται σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις μετά τη λήξη των εργασιών 

ακολουθεί πρόγραμμα ξεναγήσεων στα 

αξιοθέατα της περιοχής, συνεστιάσεις, 

έξοδοι σε γνωστά night club και όλα αυτά σε ζεστή, συναδελφική ατμόσφαιρα.

Ως μέλη προερχόμενα από την Ελλάδα της κρίσης, είναι γεγονός ότι δεχτήκαμε αρκετά δηκτικά 

σχόλια: Γιατί δεν πληρώνουμε στην Ελλάδα τους φόρους, γιατί ανεχόμαστε να βγαίνουν 

συμπολίτες μας στη σύνταξη από τα 50-55 χρόνια, γιατί αρνούμαστε να πάρουμε σωστά το 

φάρμακο των... μνημονίων για να γιατρευτούμε, όπως γιατρεύτηκαν η Κύπρος, η Ιρλανδία, 

η Πορτογαλία κ.α. Ειρήσθω εν παρόδω ότι όταν ανέφερα αστειευόμενος στην ομήγυρη 

σ΄ ένα μπαράκι ότι δεν έχουμε λεφτά εμείς στο Νότο να πληρώσουμε (...εννοούσα τα ποτά!) ένας 

Ολλανδός συνάδελφος δεν κατάλαβε το αστείο και αγόρευε επί μισή ώρα για τον προβληματικό 

ευρωπαϊκό Νότο ενώ κάποιοι γερμανοί δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στα «εκρηκτικά 

πακέττα» που στάλθηκαν μέσω ΕΛΤΑ σε διακεκριμένους αποδέκτες στο εξωτερικό!

Ευτυχώς που ο ΦΩΤΟγράφος με την ποιότητα της ύλης του και την αξιοπρεπή του εμφάνιση 

εμπνέει τον σεβασμό στα μέλη της TIPA που αυτός μετατρέπεται σύντομα σε θαυμασμό, γιατί 

ένα τόσο πλούσιο σε ύλη, θεματογραφία και portfolio περιοδικό τα καταφέρνει και εκδίδεται 

σε μία μικρή και σχεδόν χρεοκοπημένη χώρα... Αυτά λοιπόν τα ολίγα για τα “εσωτερικά” μας. 

Φωτορεπορτάζ από την Κούβα θα βρείτε άφθονο στις επόμενες σελίδες. 

Μαζί πάλι θα τα πούμε μετά το Πάσχα, τη Δευτέρα 24 Απριλίου.

Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά!     
                                                                                                                        ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Editorial
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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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ΠΑΛΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Tο σήμα κατατεθέν της Κούβας! 
Έχουν ξεμείνει από τη δεκαετία του 
1950 και υπολογίζονται περίπου 
στις 10.000. Δεν είναι υπερβολή 
να πούμε ότι όλη η χώρα είναι 
ένα ζωντανό μουσείο παλαιών 
αμερικανικών αυτοκινήτων (Buick, 
Chevrolet, Dodge κλπ.) τα οποία 
διατηρούνται στην κυκλοφορία χάρις 
στην εφευρετικότητα των Κουβανών 
μηχανικών. Σε πολλά από αυτά έχει 
φορεθεί καινούργιος κινητήρας 
συνήθως κινέζικης ή ρώσικης 
προέλευσης και υδραυλικό σύστημα 
διεύθυνσης και φρένων.


������� ���� �����
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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/?


������ 368 •  �����	
 10 
�	���� 2017 ����
 5

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

HOTEL HAVANA LIBRE
Το ξενοδοχείο όπου κατέλυσε η δημοσιογραφική αποστολή της 
TIPA κτίστηκε τη δεκαετία του 1950 για να προστεθεί στην αλυσίδα 
HILTON, αλλά απαλλοτριώθηκε επαναστατικώ δικαίω από το 
καθεστώς του Castro. Στέγασε την -μετεπαναστατικά-
 πρεσβεία της ΕΣΣΔ ως το 1992, οπότε παραδόθηκε σε τουριστική 
εκμετάλλευση. Η διακόσμηση και η επίπλωση ελάχιστα έχουν 
αλλάξει από τότε...

Η παραλιακή Αβάνα από τον 19ο όροφο του Ηotel Havana Libre

ΑΝΙΚΗΤΗ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Η νέα γενιά είναι βέβαιο και αναμενόμενο ότι θα αλλάξει την πολιτική 
και οικονομική πορεία της Κούβας. Η κινητή τηλεφωνία και το Internet 
μπήκαν στη ζωή των Κουβανών λίγα χρόνια πριν με απόφαση του 
Ραούλ Κάστρο, φέρνοντας πολύ κοντά τον κόσμο της κατανάλωσης 
και της ελεύθερης αγοράς. Βέβαια οι ταχύτητες του Internet είναι πολύ 
χαμηλές και πολλοί συνωστίζονται στα διαθέσιμα WiFi hot spots, για να 
μπουν στο fb και το Messenger. Όμως κι αυτό θα αλλάξει σύντομα.


������� ���� �����



������ 368 •  �����	
 10 
�	���� 2017 ����
 6

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

http://www.stamos.com.gr/
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Ήπιαμε καταπληκτικό mohito στην παλιά πόλη. Παγωμένο με ντόπιο ρούμι από ζαχαροκάλαμο και μέντα!


������� ���� �����
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http://www.fisheye.gr/
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LA BODEGUITA DEL MEDIO
Το πιο in bar της πόλης για mohito. Εδώ το απολάμβανε 
και ο Ηemingway όπως το βεβαιώνει και η σχετική ταμπέλα με 
την υπογραφή του.

LA FLORIDITA
 Άλλο ένα in bar της πόλης. Σερβίρει αποκλειστικά κοκτέιλ 
daiquiri σε κόκκινο διάκοσμο, με τραγουδίστριες και ορχήστρα 
στα κόκκινα. Είναι ασφυκτικά γεμάτο μέρα και νύχτα!!!


������� ���� �����

ΠΟΥΡΑ ΑΒΑΝΑΣ
Φημισμένα και περιζήτητα για 
το άρωμα και την γεύση τους. 
Επισκεφθήκαμε φυτεία καπνού στην 
κοιλάδα Vinales απ΄ όπου και οι 
φωτογραφίες.
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https://www.kounio.gr/
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Φοβερός επίσης ήταν  και ο χυμός από ζαχαροκάλαμο τον οποίο αποχύμωνε 
ειδική πρέσσα. Σερβίρονταν με πάγο και ρούμι κατά βούληση! Δοκιμάσαμε ακόμη 
χυμό από καρύδα σε διάφορες εκδοχές που πωλείται παντού.

Αν μπει κανείς στην λογική να συγκρίνει τις βιτρίνες του... καπιταλισμού με αυτές του υπαρκτού σοσιαλισμού της Κούβας, θα διέπραττε μέγιστο 
λάθος. Αριστερά, βιτρίνα κεντρικού ζαχαροπλαστείου στη παλιά και πλέον τουριστική πόλη της Αβάνας και δεξιά ...καπιταλιστικές λιχουδιές (από 
μαύρο χαβιάρι μέχρι foie gras) στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ. Το ποιος όμως έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τι και που είναι μια άλλη ιστορία...


������� ���� �����
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http://www.photoshopdigital.com/?lang=el
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ΒΡΑΧΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Στην κοιλάδα Vinales, στην επαρχία Pinar 
del Rio, με την διαφορετική εδαφική 
μορφολογία υπάρχει μια από τις πολλές 
τουριστικές ατραξιόν της Κούβας. 
Είναι οι «προϊστορικού περιεχομένου» 
επιβλητικές βραχογραφίες -ύψους 120μ. 
- που ζωγράφισε ο Leovigildo Gonzalez 
(μαθητής του μεξικανού Diego Rivera) 
πριν 50 χρόνια περίπου.

Η ΚΟΥΒΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΑΡΑΔΕΣ
Η Κούβα είναι η πιο ασφαλής χώρα της Αμερικής μετά τον Καναδά (για τις ΗΠΑ οι απόψεις διίστανται...), ίσως η τελευταία εκπρόσωπος του 
σοσιαλισμού αλλά χωρίς το σκληρό πρόσωπο της ΕΣΣΔ. Το ενδιαφέρον φυλετικό μείγμα, το ιστορικό υπόβαθρο με τους απελευθερωτικούς 
αγώνες κατά των Ισπανών με τον ήρωα Jose Marti και η καθολική εξέγερση το 1960 κατά του διεφθαρμένου καθεστώτος Batista, έσπειραν 
το χωράφι που η βλάστησή του μέχρι σήμερα άντεξε. Με πολλά προβλήματα, με καταναλωτική αποστέρηση, με οικιστικό πρόβλημα, με 
φτώχεια αλλά όχι δυστυχία, με ορδές τουριστών που τους βλέπουν ως ζωντανό «απολίθωμα» οι κουβανοί κάπως τα καταφέρνουν. Έχουν μια 
καταπληκτική σε αρχιτεκτονική παλιά πόλη στην Αβάνα, οικήματα που αναστηλώνονται με γρήγορους ρυθμούς, μνήμες υπανάπτυξης αλλά και 
ζωντάνια που τους εμψυχώνει. Π.Κ.


������� ���� �����
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http://gatsiasart.gr/projects_cat/kornizes/
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ΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΟΣ ΣΚΥΛΟΣ!
Στην Κούβα τα αδέσποτα σκυλιά ή τέλος πάντων όσα κυκλοφορούν 
φέρουν μεγάλη ταμπελίτσα - ταυτότητα στο λαιμό τους!

Βιτρίνα καταστήματος υπόδησης με παπούτσια 
της φίρμας... Democrata! Lubitel, Smena κλπ. από την εποχή της ΕΣΣΔ σε κατάστημα επισκευής

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΑΒΑΝΑΣ
Τα κτήρια είναι προπολεμικά και μεγαλεπήβολα. Παραπέμπουν 
στην ελληνική αρχαιότητα. Δεξιά το κτήριο της Ανώτατης 
Εμπορικής Σχολής, επισκευάζεται ολοταχώς...


������� ���� �����
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http://www.myalbums.gr/
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Το ιστορικό ξενοδοχείο Αmbos Mundos όπου έμενε ο Ern. Hemingway τη δεκαετία 
του 1930 που προβάλλεται ως αξιοθέατο της πόλης

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Με διατιμημένα τα βασικά αγαθά για το βαλάντιο των ντόπιων που αμείβονται με βασικό μισθό γύρω στα 50 δολάρια το μήνα.

Στις φτωχογειτονιές τα αγαθά είναι λίγα, το ίδιο και η πελατεία.


������� ���� �����
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Μουσική ( οί ) παντού! Σε bar, στα ξενοδοχεία, 
στο δρόμο.

Η εμβληματική μορφή του ΤΣΕ την οποία συναντά κανείς παντού

Πλατεία επανάστασης. Εδώ εκφωνούσε ο Φιντέλ Κάστρο τους πολύωρους λόγους του ως ο Νο 1 ινστρούχτορας και καθοδηγητής του κόμματος...


������� ���� �����

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ



������ 368 •  �����	
 10 
�	���� 2017 ����
 19

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

Kυκλοφoρεί στα περίπτερα

���� & ���	
� � � � � �  � � � � 	 � � 
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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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AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η δωδέκατη διοργάνωση της έκθεσης σε αριθμούς
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AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η δωδέκατη διοργάνωση της έκθεσης σε αριθμούς
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• Από Εxtreme Photographers

Αγαπητέ κ.Τζίμα,

Θα θέλαμε και εμείς απο την πλευρά μας, η ομάδα των Extreme 

Photographers, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τζίμα, εσάς 

προσωπικά αλλά κι όλη την ομάδα του περιοδικού Φωτογράφος 

για την άψογη διοργάνωση αλλά και συνεργασία. Ήταν η πρώτη 

φορά που συμμετείχαμε ως εκθέτες και οι εντυπώσεις που 

αποκομίσαμε από αυτό το υπέροχο τριήμερο δεν μπορούν να 

περιγραφούν, παρά μόνο να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για 

το 2019! Παρ’ όλα αυτά οι Extreme Photographers, Βαγγέλης 

Κουτσοδόντης και Γιώργος Δαλιάνης, προσκαλούν εσάς και όλη 

την ομάδα του Φωτογράφου να γνωρίσετε από κοντά τον μαγικό 

κόσμο των φαραγγιών. Να ζήσετε μια υπέροχη και ανεπανάληπτη 

εμπειρία και να θαυμάσετε μαζί μας ένα μόνο ελάχιστο μέρος από 

τα υπέροχα τοπία που αντικρίζουμε! 

Με εκτίμηση,

Εxtreme Photographers

PhotoVision: Δύο ακόμη ευχαριστήριες επιστολές

• Aπό τη Λέσχη Φωτογραφίας 
Κωνσταντινουπολιτών

Αγαπητέ κ. Τζίμα,

Στον απόηχο πλέον της Photovision 2017,  θέλουμε να σας 

ευχαριστήσουμε για τη δυνατότητα που μας δώσατε να 

συμμετέχουμε μια ακόμη φορά στη μεγαλύτερη εμπορική 

έκθεση-event φωτογραφίας στην Ελλάδα!

Η εμπειρία ήταν υπέροχη για όλους μας και οι συνεργάτες  

σας έφεραν σε πέρας ένα δύσκολο έργο με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Άννα, την Κωνσταντίνα και 

τη Φωτεινή για τη θετική ενέργεια και και τον άψογο 

επαγγελματισμό τους.

Χρήστος Κανάκης

Φωτογράφος (Laurea in Fotografia)

Υπεύθυνος ΛΕΣΧΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
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Με τον φακό του Νίκου Ρόκκου
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Aπό την διάλεξη του Γιάννη Μπεχράκη



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

����
 30������ 367 •  �����	
 3  
�	���� 2017



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

����
 31������ 367 •  �����	
 3  
�	���� 2017



������ 368 •  �����	
 10 
�	���� 2017 ����
 32

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

Ένα φόρεμα από πάγο...
Η απόσταση από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση ενός concept!

������!

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, ����"�#�$� �%#��&��: 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.youtube.com/watch?v=7m1dN_-mrmY
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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«International Days 2017» στο ΤΕΙ Αθήνας
Film show με ταινίες νέων δημιουργών

Στα πλαίσια της τριήμερης επιστημονικής συνάντησης με θέμα:“International 

Days  for Higher Education, Cosmopolitanism and Solidarity” που 

διοργάνωσε το ΤΕΙ Αθήνας από 27-29 Μαρτίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του 

Ιδρύματος, πραγματοποιήθηκε το Film Show με συντονιστή τον Δρ. Γρηγόρη 

Βλασσά, διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Παραγωγή 

Βίντεο Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά». Η επιλογή των 

ταινιών έγινε από τον συντονιστή σε 

συνεργασία με δύο διδάσκοντες στο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

του Τμήματος Φωτογραφίας και 

Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας 

«Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά 

Μέσα και Κινούμενα Γραφικά», 

τον Αντώνη Παπαδόπουλο, 

Σκηνοθέτη και Καλλιτεχνικό 

Διευθυντή του Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους της Δράμας και την 

Αικατερίνη Κορωναίου, Πρόεδρο 

της Οργανωτικής Επιτροπής του 

Φεστιβάλ Φωτογραφίας και Βίντεο 

της Πρέβεζας. Οι οκτώ ταινίες που 

επιλέχθηκαν αποτελούν δείγμα 

γραφής και προβληματισμού νέων 

ως επί το πλείστον δημιουργών. Οι 

ταινίες που προβλήθηκαν είναι:Το βραβείο 

Μερική άποψη του συνεδριακού κέντρου

1. Helga Is In Lund  // Η Χέλγκα είναι στο Λούντ

Μυθοπλασία / Fiction, 20΄, 2016

2.  Ummi 

Μυθοπλασία/Fiction, 15΄, 2015

39ο Φεστιβάλ Δράμας | Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου 

Σκηνοθέτη «Ντίνος Κατσουρίδης»

3. Cube // Κύβος 

Μυθοπλασία/Fiction, 24΄, 2016

39ο Φεστιβάλ Δράμας | Χρυσός Διόνυσος

4.  Alice in the cafe // H Αλίκη στο καφέ

Μυθοπλασία/Fiction, 18΄, 2016

39ο Φεστιβάλ Δράμας | Βραβείο Καλύτερης Ταινίας 

Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης (Διεθνές Τμήμα)

Τιμητική Διάκριση Μοντάζ  

5. A Job Interview 

Μυθοπλασία-Κιν. Σχέδιο/ Fiction - 

Animation, 7΄, 2016

6. Drag Me: an urban music tale

Κινούμενα σχέδια/ Animation, 6΄, 2013

7. The Dominant [ O Κυρίαρχος] 

1ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας και Βίντεο της Πρέβεζας

Βραβείο Δημιουργίας | Βραβείο Ηχοληψίας

 8. Locas

Ντοκυμανταίρ | Motion Graphics

3’34, 2016

1ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας και Βίντεο της Πρέβεζας

Βραβείο Δημιουργίας

,/�;��<;���=
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Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας 
Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής απονέμει τιμητική 
πλακέτα στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Δράμας κ. Αντώνη Παπαδόπουλο.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 
κ. Αντώνης Παπαδόπουλος απονέμει το βραβείο του Χρυσού Διονύσου στον 
Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας Καθηγητή Μιχάλη Μπρατάκο. Παρακολουθεί την 
απονομή ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού προγράμματος , «Παραγωγή βίντεο 
οπτικοακουστικά μέσα και κινούμενα γραφικά» Καθηγητής Γρηγόρης Βλασσάς

Από αριστερά, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού προγράμματος, 
«Παραγωγή βίντεο οπτικοακουστικά μέσα και κινούμενα γραφικά»  Καθηγητής Γρηγόρης Βλασσάς, η  Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας 
καθηγήτρια Αικατερίνη Λυκερίδου, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας Καθηγητής Μιχάλης Μπρατάκος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας κ. Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Αντώνης Γλαρός μεταπτυχιακός  φοιτητής, ο Βασίλης Λαγός διδάσκων, 
η Μαρία Σιτά μεταπτυχιακή φοιτήτρια, η Μυρσίνη Χατζηγεωργίου μεταπτυχιακή φοιτήτρια και ο ιδρυματικός υπεύθυνος του Εράσμους 
καθηγητής  Γιώργιος Παναγιάρης

,/�;��<;���=

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

������+ 
#�>#/(�?# �;� <���;���;% ,���>��);�

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel
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Huawei 
Επίσημη παρουσίαση για τα Huawei P10 & P10 Plus

Τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στoν χώρο τέχνης “Αμαλίας 

36”, στο κέντρο της Αθήνας δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου και της 

επιχειρηματικής κοινότητας είχαν τη δυνατότητα να δουν τις νέες συσκευές και να ενημερωθούν για τις 

φωτογραφικές τους δυνατότητες από τους φωτογράφους Γιώργο Καλογερόπουλο και Γιώργο Τατάκη. 

Οι δύο διακεκριμένοι φωτογράφοι παρουσίασαν και μίλησαν για τα έργα τους που αποτελούνταν 

από έγχρωμα και ασπρόμαυρα πορτρέτα, ατμοσφαιρικές φωτογραφίες τοπίων καθώς και επιλεγμένες 

“selfies”. Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβαν οι δύο παρουσιαστές Δημήτρης Ουγγαρέζος και 

Λάμπρος Κωνσταντάρας. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν την έκθεση φωτογραφίας υπό τους ήχους των 

μουσικών επιλογών της DJ Μάγκυς Χαραλαμπίδου και τη συνοδεία της Βάγιας Καλαντζή που προσέφερε 

μια “jazz” νότα με το σαξόφωνό της.

Πλέον τα μοντέλα Huawei Ρ10 και Huawei Ρ10 Plus αποτελούν τη κορυφή της γκάμας της Huawei 

και συνδυάζουν δύο φωτογραφικές μηχανές, μία Leica στο μπροστινό μέρος και τη Leica Dual στην 

‘πλάτη’ της συσκευής ενώ το P9 ενσωμάτωνε τα οπτικά της Leica μόνο στη μηχανή της πλάτης. Πιο 

συγκεκριμένα, η μπροστινή κάμερα των Huawei P10 και Huawei P10 Plus διαθέτει 8 MP, ενώ η πίσω 

κάμερα αποτελείται από έναν μονοχρωματικό αισθητήρα 20 MP και έναν έγχρωμο 12 MP.

Δείτε τι γράφαμε για το φωτογραφικό workshop και τις νέες συσκευές http://bit.ly/2oEvNbi

,/�;��<;���=

Μετά το φωτογραφικό 

workshop για 

επιλεγμένους συντάκτες 

του ειδικού τύπου 

που διοργανώθηκε 

στον χώρο των Reflex 

Photographers στις 

22 Μαρτίου, ήρθε η 

ώρα για το επίσημο 

λανσάρισμα των 

πολυαναμενόμενων 

Huawei P10 & P10 Plus, 

για τα οποία ο κινέζικος 

κολοσσός ένωσε τις 

δυνάμεις για άλλη μια 

φορά με τη Leica. 

http://bit.ly/2oEvNbi
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Η DJ Μάγκι Χαραλαμπίδου. Δεξιά Ο Πέτρος Δρακόπουλος, Country Marketing Manager της Huawei

,/�;��<;���=

O κ. Lingbing, Huawei Country Manager TerminalDevices. Δεξιά: Η Νατάσσα Καραμπουρνιώτη, Marketing Manager της Huawei Greece.

O Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Βάγια Καλαντζή
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                                   Epson 
                                                 Σημαντική έρευνα για την προστασία του περιβάλλοντος 

Σύμφωνα με έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από 

την Epson σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα, 

διαπιστώθηκε ότι ενώ οι 

υπάλληλοι υποστηρίζουν 

τις περιβαλλοντικές 

δράσεις, οι επιχειρήσεις 

υστερούν στην εφαρμογή 

τους. Οι περιβαλλοντικές 

προσπάθειες των 

επιχειρήσεων εξακολουθούν 

να επικεντρώνονται σε 

γρήγορες λύσεις, όπως είναι 

η ανακύκλωση χαρτιού 

και ο φωτισμός χαμηλής 

κατανάλωσης, για τις οποίες 

το 63,5% των ερωτηθέντων 

δήλωσε ότι εφαρμόζονται 

από τους οργανισμούς 

τους. Όμως, προς το παρόν, 

δεν αξιοποιούνται πιο 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές 

με μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Μόλις ένας στους τρεις (30%) ερωτηθέντες δήλωσε ότι ο οργανισμός του εστιάζει στην 

παρακολούθηση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής αποδοτικότητας και μόνο το 36% 

σημείωσε πως καταβάλλονται προσπάθειες για τη μείωση των αρνητικών επιδράσεων του 

άνθρακα. Η υιοθέτηση στρατηγικής για τη βιωσιμότητα μπορεί να έχει χαμηλή προτεραιότητα στην 

εταιρική ατζέντα λόγω των χρονικών και οικονομικών απαιτήσεων που θεωρείται ότι συνεπάγεται 

η υλοποίηση αυτής της προσπάθειας. Μάλιστα, το 28% των ερωτηθέντων συμφωνούν στο 

ότι η σοβαρή ανάληψη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος θα γινόταν μόνο εάν 

η υλοποίησή τους δεν συνεπαγόταν πρόσθετο κόστος. Ένα βήμα παρακάτω, ενώ το 39% των 

ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η σημασία που αποδίδεται στη βιωσιμότητα από τον οργανισμό τους 

αυξήθηκε το περασμένο έτος, το 8% παραδέχεται ότι αυτές οι προσπάθειες γίνονται μόνο για 

λόγους συμμόρφωσης με το νόμο. Παράλληλα, μόνο το 41% των ερωτηθέντων αναγνώρισε τα  

πλεονεκτήματα που μπορεί να επιφέρει η χρήση τεχνολογίας φιλικής στο περιβάλλον. 

Οι πρακτικές εκτύπωσης και η αντίστοιχη τεχνολογία αποτελούν ένα τομέα στον οποίο οι 

επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επιτύχουν εύκολη εξοικονόμηση ενέργειας. Να σημειωθεί ότι 

οι ερωτηθέντες ανέμεναν μείωση της παραγωγικότητάς τους κατά σχεδόν ένα τέταρτο (19%), 

εάν η εκτύπωση δεν ήταν πλέον διαθέσιμη στον οργανισμό τους. Ωστόσο, υπάρχουν ευκαιρίες 

για τη βελτίωση των πρακτικών εκτύπωσης. Η έρευνα επισημαίνει ότι το 47% των εκτυπώσεων 

απορρίπτονται αμέσως ή έχουν πολύ βραχυπρόθεσμη χρήση. Συγκεκριμένα, το 29% αυτών δεν 

συλλέγονται ποτέ από τους εκτυπωτές (!), κάτι που υποδεικνύει ότι απαιτείται καλύτερος έλεγχος 

του τρόπου διαχείρισης τους. Το τεράστιο ποσοστό της τάξης του 95% των υπαλλήλων πιστεύει 

ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική και οι ίδιοι επιθυμούν να υποστηρίξουν 

ενεργά τέτοιες προσπάθειες στο μέλλον. Από την άλλη πλευρά, μόνο το 16% των οργανισμών δεν 

ενδιαφέρεται για τις οικολογικές πρωτοβουλίες. 

Παρόλο που πρέπει να διανυθεί ακόμα αρκετή απόσταση ώστε να ευθυγραμμιστούν οι απόψεις 

υπαλλήλων και οι επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο θέμα, αυτό που έχει σημασία για τις 

επιχειρήσεις είναι να αντιληφθούν τα πρόσθετα οφέλη στην αποδοτικότητά τους που μπορούν να 

επέλθουν με τις κατάλληλες, μη ζημιογόνες, ενέργειες. Τεχνολογίες όπως το PaperLab της Epson, 

ένα σύστημα κατασκευής νέου χαρτιού στο γραφείο, από άχρηστα χαρτιά που έχουν τεμαχιστεί 

(προϋποθέτει ελάχιστη χρήση νερού), θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο προσέγγισης 

της ανακύκλωσης. 
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Οι δύο κορυφαίες mirrorless της Fujifilm, X-Pro2 και XT2, αποκτούν πρόσθετες 

δυνατότητες χάρη στις αναβαθμίσεις firmware 3.00 και 2.00, αντίστοιχα. Και οι δύο 

προσθέτουν περίπου 30 νέα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων 

επιλογών bracketing σε RAW, περαιτέρω ελέγχου του autofocus, δυνατότητας επιλογής 

ασφαλούς ταχύτητας κλείστρου (για την εκάστοτε εστιακή απόσταση) στη λειτουργία ISO 

Auto, έκθεση 15 λεπτών στη θέση Τ κ.α. Όσον αφορά στο video, σημαντική προσθήκη 

αποτελεί η προβολή ιστογράμματος σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της 

βιντεοσκόπησης (μόνο στην XT2). Nα σημειωθεί πως o κατασκευαστής ετοιμάζει ήδη την 

επόμενη ανανέωση firmware, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο. Θα επιτρέπει 

την μείωση της φωτεινότητας του EVF στο -6 και -7 για λήψεις σε χαμηλές φωτιστικές 

συνθήκες και τον ορισμό των λειτουργιών της δευτερεύουσας περιστροφικής κλίμακας, 

σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Στην XT-2 ξεχωρίζει η δυνατότητα ελέγχου 

λήψης μέσω Wi-Fi. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά 

των νέων firmware και να τα κατεβάσουν από εδώ:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Fujifilm 
Αναβάθμιση firmware για X-T2 και X-Pro2αι X-Pro2

Canon EF-S 35mm 
f/2.8 STM Macro
Με ενσωματωμένο LED

Λίγους μήνες ύστερα από την 

παρουσίαση του πρώτου φακού 

της Canon με ενσωματωμένο φωτιστικό 

στοιχείο LED για mirrorless μηχανές, 

την εμφάνιση του κάνει ο EF-S 35mm 

f/2.8 Macro, που προσφέρει την 

ίδια πρωτότυπη φωτιστική λύση. 

Προορίζεται για APS-C DSLR, άρα η 

πραγματική του εστιακή απόσταση είναι 

56mm (crop factor 1.6x). Σχεδιαστικά 

αποτελείται από δέκα στοιχεία σε έξι 

group, συμπεριλαμβανομένου ενός 

ασφαιρικού, ενώ η ίριδα αποτελείται 

από επτά πτερύγια. Ο χρήστης μπορεί 

να φωτογραφίζει τον μικρόκοσμο 

από τα 3cm, απολαμβάνοντας τα 

πλεονεκτήματα του stabilizer (4 stop) 

και του ενσωματωμένου δακτυλιοειδούς 

LED που φωτίζει ομοιόμορφα το 

θέμα χωρίς σκιάσεις. Δέχεται φίλτρα 

διαμέτρου 49mm. Στη συσκευασία 

περιλαμβάνεται παρασολέιγ. 

Lexar Professional SDHC/SDXC UHS-II
Για video 4K και 3D

Με ταχύτητες μεταφοράς που αγγίζουν τα 300MB/s και 

χωρητικότητα έως 256GB οι νέες κάρτες SD UHS-II της 

Lexar, προορίζονται για μεγάλα αρχεία RAW, video 4K και 3D. 

H έκδοση 2000x (300MB/s) συνοδεύεται από card reader για 

πλήρη αξιοποίηση της υπερυψηλής ταχύτητας, ενώ και οι δύο 

συνοδεύονται από το λογισμικό Image Rescue, για την ανάκτηση 

αρχείων που διαγράφηκαν κατά λάθος ή λόγω σφάλματος (error). 

Η Lexar Professional 1000x (150MB/s) SDHCTM/SDXCTM UHS-II 

κυκλοφορεί σε χωρητικό τητες 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB 

και η 2000x (300ΜΒ/s) SDHCTM/SDXCTM UHS-II σε 

32GB/64GB/128GB. Κυκλοφορούν μέσω της αντιπροσωπείας HDG 

Hellas.

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html
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Nikon 

Ενιαίο τμήμα ανάπτυξης των οπτικών

Η Nikon πρόκειται να συγκεντρώσει όλες τις διαδικασίες που αφορούν τη κατασκευή των οπτικών κάτω από μία στέγη, με τη 

δημιουργία ενός ενιαίου τμήματος, που ακούει στο όνομα Optical Engineering Division. Σκοπός του εγχειρήματος είναι να 

φέρει σε άμεση αλληλεπίδραση τους ειδικούς από κάθε σχετικό τμήμα της εταιρίας, υποβοηθώντας έτσι την πιο γρήγορη εξέλιξη της 

τεχνολογίας των οπτικών Nikkor. Αποτελεί μέρος του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Nikon, σύμφωνα με το οποίο γίνονται συντονισμένες 

προσπάθειες για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στο βασικότερο αντικείμενο ενδιαφέροντος: τα οπτικά. Ακόμα, εκπρόσωποι της 

σημειώνουν πως η εν λόγω κίνηση θα βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση της ζήτησης και στην ταχύτερη κάλυψη των  ελλείψεων, 

που συχνά προκαλούνται με τη κυκλοφορία νέων προϊόντων. 

Huawei
Αποκλειστικό Επισκευαστικό 
Κέντρο για τα προϊόντα 

Η Huawei, προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες της 

αυξανόμενης πελατειακής της βάσης 

προχώρησε στη δημιουργία του 

πρώτου Huawei Exclusive Service 

Center στην Αθήνα, που προσφέρει 

-ξεκινώντας από τις 30 Μαρτίου- τη 

δυνατότητα αυθημερόν επισκευής 

προϊόντων κινητής τηλεφωνίας. Το 

κέντρο προσφέρει ολοκληρωμένη 

εξυπηρέτηση του πελάτη και την 

ευκαιρία άμεσης επαφής με όλα τα 

τελευταία προϊόντα και αυθεντικά 

αξεσουάρ (φορτιστές, θήκες, power 

banks κτλπ) της Huawei. 

Το Huawei Exclusive Service Center 

είναι στρατηγικά τοποθετημένο στα 

όρια του δακτυλίου της Αθήνας, επί 

της οδού Μιχαλακοπούλου 178, 

στους Αμπελοκήπους. Λειτουργεί 

καθημερινά από Δευτέρα έως 

Παρασκευή 09:00π.μ – 17:00 μ.μ. 
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Instagram
Ευκολότερη επικοινωνία 
φωτογράφων-πελατών

Το Instagram αποτελεί μία 

από τις δημοφιλέστερες 

πλατφόρμες διαμοιρασμού 

φωτογραφιών και ένα από τα 

σημαντικότερα εργαλεία προβολής 

προϊόντων και υπηρεσιών. Πολύ 

σύντομα οι φωτογράφοι, αλλά 

και άλλοι επαγγελματίες που 

διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους 

στο Instagram, χρησιμοποιώντας 

business account της εφαρμογής 

θα μπορούν να δέχονται και να 

προγραμματίζουν ραντεβού με 

τους δυνητικούς πελάτες χωρίς 

να χρειάζεται επικοινωνία με 

κάποιο άλλο μέσο π.χ. τηλέφωνο, 

e-mail κτλ. Η νέα λειτουργία 

προγραμματίζεται να προστεθεί 

μέσα στους επόμενους δύο μήνες, 

σύμφωνα με πληροφορίες που 

έδωσε ο James Quarles, Head 

of Business του Instagram, σε 

συνέντευξη του στο Bloomberg. 

Επίσης ανέφερε ότι στο μέλλον 

θα προστεθούν περισσότερες 

λειτουργίες στην ίδια κατεύθυνση, 

όπως η αξιολόγηση. Υπολογίζεται 

πως περίπου 8 εκατ. εταιρίες 

και επαγγελματίες διαθέτουν 

λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο 

και το 80% των χρηστών ακολουθεί 

τουλάχιστον έναν ή περισσότερους 

επαγγελματίες. 

Canon PowerShot SX730 HS 

Compact με φακό zoom 24-960mm 

Η PowerShot SX720 γνώρισε την επιτυχία με τον φακό που έφτανε έως τα 

960mm, δίχως αυτό να συνεπάγεται υπερβολικές διαστάσεις σώματος. 

Το ίδιο zoom 40x προσφέρει και ο διάδοχος, SX730 HS, διαθέτοντας σχεδόν 

ταυτόσημα χαρακτηριστικά. Η πιο σημαντική αναβάθμιση αφορά την οθόνη, 

που πλέον περιστρέφεται προς τα πάνω 180°, αλλά εξακολουθεί να μην είναι 

επαφική. Υπάρχει αισθητήρας BSI CMOS 1/2.3in. ανάλυσης 20.3MP, επεξεργαστής 

Digic 6, ενώ το εύρος του ISO είναι 80-1600 και η ριπή 5.9 fps. O φακός έχει 

μεταβλητό διάφραγμα, που ξεκινάει από f/3.3 στα 24mm και φτάνει το f/6.9 στα 

960mm. Η superzoom compact αυτή εγγράφει video Full HD στα 60p και παρέχει 

στερεοφωνικό μικρόφωνο. Μπορεί να ελεγχθεί ασύρματα μέσω smartphone, 

κάνοντας χρήση των τεχνολογιών Wi-Fi, NFC και Bluetooth. Παρόλη την 

πληρότητα δυνατοτήτων δεν υποστηρίζεται RAW format. Η PowerShot SX730 HS 

είναι διαθέσιμη σε δύο χρώματα: μαύρο και ασημί.  
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Canon imagePRESS C650 
Για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

H Canon φρεσκάρει τη σειρά προϊόντων imagePRESS, με την παρουσίαση του C650. Το νέο μοντέλο παράγει 65 σελ./λεπτό και 

είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει πλήθος εξειδικευμένων λειτουργιών στα τμήματα εκτύπωσης που λειτουργούν 

ενδοεταιρικά και σε όσους εκτυπώνουν έγγραφα υψηλής ποιότητα. Βασίζεται στην ίδια εκτυπωτική μηχανή με τη σειρά imagePRESS 

C850 παρέχοντας πολλές επιλογές φινιρίσματος, με ιδιαίτερη σημασία στη διαχείριση του χρώματος. Πιο συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνει μονάδες κοπής περιθωρίων, αναδίπλωσης χαρτιού, εισαγωγής εγγράφου, φινιρίσματος φυλλαδίου, πολλαπλής 

διάτρησης και συρραφής. Επίσης, η συσκευή επιτρέπει εκτύπωση διπλής όψης σε φορμά μπάνερ. Ακόμα, με στόχο την ευέλικτη 

ροή εργασίας υποστηρίζει μεγάλο εύρος RIPs παραγωγής, όπως τα PRISMAsync και  EFI Fiery imagePRESS Server H300. 

Samsung Galaxy S8 και Gear 360
Νέες αφίξεις

Σε παγκόσμια press conference, ταυτόχρονα σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, 

παρουσίασε η Samsung το Galaxy S8 και S8+. Μετά την επιτυχημένη διαδρομή 

του S7 και S7 Edge, τόσο σε πωλήσεις όσο και σε κριτικές, αλλά και τα προβλήματα 

που προέκυψαν με το Galaxy Note 7, τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω στον 

κορεάτη κατασκευαστή. Οι δύο νέες συσκευές κληρονομούν τον σχεδιασμό του 

S7 Edge και την καμπυλωτή οθόνη και προχωρούν ένα βήμα παραπέρα με την 

“οθόνη χωρίς όρια” (infinity). Το περιθώριο (bezel) σχεδόν εξαφανίζεται και 

διαμορφώνεται μια ομαλή, συνεχή επιφάνεια χωρίς κουμπιά και σκληρές γωνίες 

ενώ το εμπρόσθιο όσο και το πίσω μέρος της οθόνης επενδύεται με Corning 

Gorilla Glass 5. Το Galaxy S8 έχει οθόνη 5.8”  με ανάλυση Quad HD+ (2960x1440), 

(570ppi) και το S8+ οθόνη μεγέθους 6.2” με ανάλυση Quad HD+ (2960x1440), 

(529ppi). Και τα δύο μοντέλα στηρίζονται σε επεξεργαστή Octa core (2.3GHz 

Quad + 1.7GHz Quad) για υψηλές επιδόσεις με το Android 7.0. Το υποσύστημα 

της κάμερας είναι κοινό και στα χαρτιά δεν φαίνεται να έχει σημαντικές διαφορές 

από το προηγούμενο μοντέλο (που φωτογραφικά τουλάχιστον ήταν το καλύτερο 

smartphone του 2016). Το Galaxy S8 έχει αισθητήρα μεγέθους 1/2.5in. και 

ανάλυση 12MP, με τεχνολογία dual pixel AF, φακό f/1.7 και οπτική σταθεροποίηση. 

Η ανάλυση της εμπρόσθιας κάμερας αυξήθηκε στα 8MP από τα 5MP. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι αλλαγές στο software και ειδικά η τεχνολογία multi frame με 

την οποία η συσκευή τραβάει τρία καρέ, επιλέγει το πιο καθαρό και καλύτερα 

εστιασμένο και έπειτα χρησιμοποιεί και τα άλλα δύο καρέ για να βελτιώσει το 

επίπεδο της λεπτομέρειας. Μαζί παρουσιάστηκε και η νέα έκδοση της Gear 360, 

που από άποψη design πλέον συνδυάζει τον 

σχεδιασμό της προκατόχου της μαζί με τον 

μακρόστενο σχεδιασμό που έχουν επιλέξει η LG 

και η Ricoh για τις αντίστοιχες μηχανές. 

Στην καινούργια έκδοση έχει προστεθεί η 

δυνατότητα εγγραφής 4Κ βίντεο που έλειπε από 

το προηγούμενο μοντέλο. Η Gear 360 έχει δύο 

αισθητήρες εικόνας 8.4-megapixel και φακό 

Bright f/2.2 και διπλούς fisheye φακούς.



������ 368 •  �����	
 10 
�	���� 2017 ����
 45

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

Adobe 
Μεταφορά χρωματικών τόνων από τη μία φωτογραφία στην άλλη 

Ερευνητές του Cornell 

University και της Adobe 

συνεργάστηκαν για τη 

δημιουργία ενός αλγόριθμου που 

αναγνωρίζει με μεγάλη ακρίβεια 

τα χρώματα και τον φωτισμό μιας 

φωτογραφίας και τα μεταφέρει 

σε άλλη. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι μία καλοκαιρινή 

εικόνα με θερμά χρώματα 

μπορεί εύκολα να αποκτήσει 

τη χειμερινή ατμόσφαιρα με 

τους κατάλληλους ψυχρούς 

τόνους της φωτογραφίας που 

χρησιμοποιείται σαν πρότυπο. To εν λόγω λογισμικό, με τη χαρακτηριστική ονομασία Deep Photo 

Style Transfer, αποτελεί προέκταση της τεχνολογίας που αξιοποιείται στο δημοφιλές app Prisma. 

Να σημειωθεί, πως το περιεχόμενο και το κάδρο της φωτογραφίας που δέχεται την αλλαγή μένουν 

ανέπαφα. Αξιοσημείωτη δυνατότητα, είναι η προσεκτική ανάλυση των δύο εισαγόμενων εικόνων, 

που εξακριβώνει για παράδειγμα πόσο μέρος μίας εικόνας καταλαμβάνει ο μπλε ουρανός και πόσο 

της δεύτερης, ώστε να μην προκύπτουν λάθη, σε περιπτώσεις που η σύνθεση των δύο εικόνων 

διαφέρει σημαντικά. Επιπλέον, στα παραδείγματα που δημοσίευσε η Adobe, παρατηρούμε πως 

ο αλγόριθμος είναι ακόμα σε θέση να “ανάψει” τα φώτα ενός κτηρίου που έχει φωτογραφηθεί το 

πρωί με φυσικό φως (με την προϋπόθεση να προσφέρεται η αντίστοιχη πληροφορία από την εικόνα 

αναφοράς). Η τελειοποιημένη έκδοση αυτής της τεχνολογίας αναμένεται να φτάσει τα επόμενα 

xρόνια σε περιβάλλον PC/Mac μέσω του Photoshop, πιθανότατα ως plug-in. Σε δοκιμαστική φάση, 

καθώς το Deep Photo Style Transfer βρίσκεται ακόμα υπό εξέλιξη, οι επιτυχημένες διορθώσεις 

ξεπερνούν το 80%. 

Zeiss Batis 135mm 
f/2.8 

Φακός πορτραίτου E-mount

Η γκάμα φακών για τις mirrorless 

μηχανές Sony Alpha 7 εμπλουτίζεται 

με την προσθήκη του τηλεφακού Zeiss 

Βatis, με φωτεινό διάφραγμα f/2.8. Όπως 

και οι υπόλοιποι φακοί της σειράς, διαθέτει 

autofocus, σταθεροποιητή και μεταλλικό 

σώμα ανθεκτικό στην υγρασία και τη 

σκόνη. Στο εσωτερικό του συναντάμε 

14 στοιχεία σε 11 group. Στο πλαίνό 

περίβλημα, υπάρχει οθόνη OLED, η οποία 

παρέχει πληροφορίες για την απόσταση 

από το θέμα και το βάθος πεδίου. Ο 

κατασκευαστής κάνει ιδιαίτερη μνεία στα 

οπτικά που επιλέχθηκαν για τη σχεδίαση, 

επισημαίνοντας τις  μηδαμινές χρωματικές 

αποκλίσεις.
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Nikon 
Αναμνηστικά μοντέλα για την 100η επέτειο

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της, η Nikon κυκλοφόρησε ειδικές εκδόσεις βραβευμένων 

high-end προϊόντων, που φέρουν το εορταστικό λογότυπο. Αναλυτικά, συναντάμε τα hi end μοντέλα D5 και D500, 

στις κατηγορίες full-frame και APS-C αντίστοιχα, τον τηλεφακό AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR και το σετ φακών με 

διάφραγμα f/2.8: AF-S Nikkor 14-24mm ED, 24-70mm ED VR και 70-200mm FL ED VR. Επίσης, στη λίστα περιλαμβάνονται 

επετειακές εκδόσεις των κιαλιών WX 7×50 IF, 8×30 E II ��� WX 10×50 IF. Ακόμα, ιδιαίτερη θέση έχει το  Crystal Creation 

Nikon Model I, μία πολυτελής αναπαραγωγή της πρώτης φωτογραφικής μηχανής Nikon 35mm του 1948, με κρύσταλλα 

Swarovski. Τέλος, οι φίλοι της δημοφιλούς εταιρίας μπορούν να βρουν καρφίτσες, ιμάντα φωτ. μηχανής από ιταλικό δέρμα 

και τη μινιατούρα (κλίμακα 1/2) της ιστορικής Nikon F. 

Came TV Spot Fresnel 
Με προσαρμοζόμενο φακό 
Fresnel

Το Came-TV Boltzen 55W LED 

Light είναι ένα LED φωτιστικό με 

προσαρμοζόμενο φακό Fresnel για να 

μπορεί να φωτίσει είτε εστιασμένα (σποτ) 

είτε διάχυτα το θέμα. Τροφοδοτείται 

τόσο από ρεύμα όσο και από μπαταρίες 

τύπου Sony NP ή V-Mount για ευελιξία 

στη χρήση εκτός studio. Διαθέτει 

υψηλή πιστότητα (CRI 96), θερμοκρασία 

Daylight 5600°K και συνοδεύεται από 

φίλτρα diffusion, milky white και θερμό 

ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό 

επίπεδο διάχυσης και θερμοκρασίας.

����
 462017
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Πορτραίτα Ιστορίας
Βούλα Παπαϊωάννου - Δημήτρης Χαρισιάδης σε μια κοινή έκθεση

Τα φωτογραφικά έργα δύο σπουδαίων φωτογράφων του 20ου αιώνα από την εποχή του 

Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της ανασυγκρότησης στην Ελλάδα, παρουσιάζονται σε έκθεση 

στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Με τίτλο «Πορτραίτα Ιστορίας» η έκθεση 

αποτελείται από μια ανθολογία εικόνων των φωτογράφων Βούλας Παπαϊωάννου και Δημήτρη 

Χαρισιάδη, όπου αποτυπώνεται η Ελλάδα την κρίσιμη περίοδο 1940-1960. Πρωτότυπο 

ιστορικό υλικό και περίπου 200 φωτογραφικά έργα παρουσιάζονται στο χώρο του ΜΦΘ. 

Παράλληλα οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν σε πλήρη μορφή τα δύο σπάνια 

κατοχικά λευκώματα «Μαύρο Λεύκωμα» της Βούλας Παπαϊωάννου και «Σούπα του παιδιού 

και ΙΚΑ Πειραιώς» του Δημήτρη Χαρισιάδη. Στον χώρο της έκθεσης θα προβληθούν ακόμη 

δύο πορτραίτα των φωτογράφων από την τηλεοπτική εκπομπή «Παρασκήνιο» της ΕΡΤ, 

έπειτα από παραχώρηση οπτικοακουστικού υλικού από το «ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΤ Α.Ε.». Την έκθεση 

διοργανώνουν το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και τα Φωτογραφικά Αρχεία του 

Μουσείου Μπενάκη, σε επιμέλεια της Αλεξάνδρας Μόσχοβη και του Μανώλη Σκούφια. Στο 

πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί μια σειρά παράλληλων δράσεων, το πρόγραμμα των 

οποίων θα ανακοινωθεί σύντομα από το ΜΦΘ.

Εγκαίνια: Πέμπτη 6 Απριλίου, 20.00 Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Σεπτεμβρίου Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 

Αποθήκη Α’, 1ος όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 

Τηλ. 2310566716, http://www.thmphoto.gr 

Φωτ.: Δημήτρης Χαρισιάδης

Φωτ.: Βούλα Παπαϊωάννου
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Photometria Awards 2017
Διαγωνισμός φωτογραφίας “Love”

Ο καθιερωμένος διαγωνισμός φωτογραφίας του Φεστιβάλ Photometria επιστρέφει, 

αυτή τη χρονιά με τη θεματική “Love”. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος στο 

διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν ένα φωτογραφικό έργο εντός της θεματικής 

“Love”, μέσω της φόρμας συμμετοχής στη σελίδα του φεστιβάλ. Φέτος καταργείται 

το βραβείο κοινού και αντικαθίσταται από το βραβείο κειμένου φωτογραφίας, για το 

οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν και ένα κείμενο 50 λέξεων στην 

αγγλική γλώσσα. Οι 25 καλύτερες φωτογραφίες του διαγωνισμού θα παρουσιαστούν 

σε έκθεση, από τις 35 Μαΐου έως τις 11 Ιουνίου, στον Πολιτιστικό Πολυχώρο Δ.Χατζής. 

Παράλληλα η έκθεση θα ταξιδέψει σε 13 πόλεις της Ελλάδας και 3 του εξωτερικού. 

Υποβολή: έως 30 Απριλίου

Βραβεία: 

1ο Κριτικής επιτροπής, Nikon D3300 + AF-P 18-55mm kit + free pass σε όλα τα 

σεμινάρια του Photometria International Photography Festival

2ο Κριτικής επιτροπής, Rollei ιμάντας για δύο φωτογραφικές μηχανές + free pass σε 

όλα τα σεμινάρια του Photometria International Photography Festival

3ο Κριτικής επιτροπής, Επιταγή αξίας 70 ευρώ για φωτογραφικά βιβλία, προσφορά 

του photobookstore.gr + free pass σε όλα τα σεμινάρια του Photometria International 

Photography Festival. 

Βραβείο κειμένου φωτογραφίας, Επιταγή αξίας 70 ευρώ για φωτογραφικά βιβλία, 

προσφορά του photobookstore.gr + free pass σε όλα τα σεμινάρια του Photometria 

International Photography Festival.

Πληροφορίες – Συμμετοχή: Photometria Awards 2017, http://www.photometria.gr

Η άλλη όψη 
του νομίσματος
Ομαδική έκθεση στον νέο χώρο 
φωτογραφίας «ΥπΟψΗ»

Έξι νέοι δημιουργοί παρουσιάζουν 

τη φωτογραφική τους δουλειά, σε 

έκθεση υπό την επιμέλεια του Μάριου 

Καραγεωργίου. Οι φωτογράφοι 

προσεγγίζουν την πραγματικότητα, 

επιχειρώντας να αναδείξουν τις δύο 

όψεις του νομίσματος, δηλαδή των 

πλευρών από τις οποίες μπορεί να 

δει κανείς μια ιστορία. Στην έκθεση 

παρουσιάζονται έργα με διαφορετική 

απεικόνιση και αφομοίωση προσώπων, 

καταστάσεων και πραγμάτων. Με 

έργα συμμετέχουν οι δηιουργοί 

Καραγεωργίου Μάριος, Καρέτσος 

Παναγιώτης, Μιχάλη Κατερίνα, Σωπάκη 

Μαριανίνα, Ταχιράι Χριστίνα και 

Χάμουζα-Γιοβανοπούλου Αλεξία.

Εγκαίνια: Σάββατο 8 Απριλίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Απριλίου

Διεύθυνση: ΥπΟψΗ, Θουκυδίδου 10, 

Περιστέρι, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 

(εκτός Μεγάλης Εβδομάδας και 

Κυριακής του Πάσχα) 12.00 – 22.00

Πληροφορίες: Η άλλη όψη 

του νομίσματος, https://www.

facebook.com/photoexhibition.

ialliopsitounomismatos
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Λεπτομέρειες
Έκθεση των μελών του «Φωτογραφικού Ειδώλου»

Η ομαδική έκθεση «Λεπτομέρειες» με φωτογραφίες των μελών του 

«Φωτογραφικού Ειδώλου», ταξιδεύει στα Τρίκαλα, σε συνεργασία με το Κέντρο 

Έρευνας - Μουσείο Τσιτσάνη. Η έκθεση προέκυψε μέσα από την ανοιχτή 

διαδικτυακή ομάδα «Φωτογραφικό Είδωλο» στο Facebook. Το θέμα καθώς και 

τη διαδικασία επιλογής των φωτογραφιών είχε οριστεί μέσω ψηφοφορίας. Στην 

έκθεση συμμετέχουν 25 μέλη της ομάδας, καθένα από τα οποίο παρουσιάζει 

μικρό portfolio τριών ή τεσσάρων φωτογραφιών. Πρόκειται για τη δεύτερη 

παρουσίαση της έκθεσης, μετά την πρώτη προβολή στον Πολυχώρο Κούνιο 

στη Θεσσαλονίκη. Την έκθεση διοργανώνει και επιμελείται ο Τάσος Σχίζας.

Εγκαίνια: Σάββατο 22 Απριλίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Απριλίου 

Διεύθυνση: Κέντρο Έρευνας - Μουσείο Τσιτσάνη, Βενιζέλου και Καρδίτσης, 

Τρίκαλα

Πληροφορίες: Φωτογραφικό Είδωλο, http://www.photoeidolo.gr Δημήτρης Νενάδης

Γιώργος Διγαλάκης

Ελευθερία Σελίνη

Τάσος Χίος
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Pculiar things
Ήθη και έθιμα σε διαγωνισμό φωτογραφίας

Ο πρώτος διαγωνισμός φωτογραφίας των Reflex 

Photographers σε συνεργασία με την ταξιδιωτική 

εφαρμογή pculiar.com ξεκίνησε. Θεματική του διαγωνισμού 

αποτελούν τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις της Ελλάδας. 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να προσεγγίσουν και να 

αποτυπώσουν ένα ιδιαίτερο δρώμενο από οποιοδήποτε μέρος 

της Ελλάδας, αναδεικνύοντας μέσα από τον φωτογραφικό 

φακό μια άγνωστη, συναρπαστική, ενδιαφέρουσα και σπάνια 

πτυχή του. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό 

μπορούν να υποβάλουν μέχρι τρεις φωτογραφίες, με 

tag @itspculiar και hashtag #itspculiar μέσω Instagram ή 

μέσω Facebook, στη σελίδα του pculiar. Τις φωτογραφίες 

του διαγωνισμού θα κρίνει κριτική επιτροπή των Reflex 

Photographers. Οι πέντε φωτογραφίες που θα διακριθούν θα 

κερδίσουν δώρα.

Υποβολή: έως 15 Απριλίου

Συμμετοχή: Instagram, https://www.instagram.com/

itspculiar 

Facebook, https://www.facebook.com/pculiar

Πληροφορίες: Pculiar, https://pculiar.com 

Reflex Photographers, info@reflexphotographers.com, 

http://www.reflexphotographers.com 

Σεμινάριο wedding photography
Του Άρη Αγγέλου στην Καλαμάτα

Ένα εξειδικευμένο σεμινάριο φωτογραφίας γάμου 

διοργανώνει η Ένωση Επαγγελματιών Καλλιτεχνών 

Φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου στην Καλαμάτα. 

Υπό την καθοδήγηση του Άρη Αγγέλου, οι συμμετέχοντες θα 

έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με όλα τα στάδια της 

φωτογραφίας γάμου, από τεχνικές λήψεις, την επεξεργασία και 

το post-production μέχρι την επαφή με τον πελάτη, το marketing 

και την προετοιμασία της εργασίας. Το σεμινάριο απευθύνεται 

μόνο σε επαγγελματίες φωτογράφους, το προσωπικό των 

επιχειρήσεων τους και τα μέλη της οικογένειας τους που 

απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο στις επιχειρήσεις τους. 

Για όσους μένουν εκτός Καλαμάτας υπάρχει πρόβλεψη για 

κράτηση στο ξενοδοχείο που θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο, 

σε συνεννόηση με την Ένωση. Λόγω περιορισμένου αριθμού 

συμμετοχών όσοι θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο 

καλούνται να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή. Μετά το σεμινάριο οι 

συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης. 

Σεμινάριο: 8 – 9 Απριλίου

Διεύθυνση: Ξενοδοχείο «Ιβίσκος Hibiscus», Φαρών 196, Καλαμάτα

Κόστος συμμετοχής: 60 ευρώ για τα μέλη της ΕΚΦΝΠ (40 ευρώ για 

το προσωπικό των επιχειρήσεών τους) ή 90 ευρώ για φωτογράφους 

εκτός Σωματείου 

(*στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνεται το γεύμα της Κυριακής)

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής: ΕΚΦΝΠ, eekfnp@gmail.com 

Αντιπρόεδρος ΕΚΦΝΠ Χρόνης Χρονόπουλος, Τηλ. 27210 29001

Γραμματέας ΕΚΦΝΠ Ευάγγελος Βρυώνης Τηλ. 6937118547
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Athens Digital Arts Festival
Κάλεσμα για εθελοντές 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας επιστρέφει στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, επιδιώκοντας να εξερευνήσει το 

μέλλον της ψηφιακής κουλτούρας μέσα από τη φετινή θεματική #postfuture. Στη 13η διοργάνωσή που θα πραγματοποιηθεί 18 – 21 

Μαΐου, το φεστιβάλ συγκεντρώνει και παρουσιάζει 1830 καλλιτεχνικές προτάσεις από 1055 καλλιτεχνικές (67 χώρες). Παράλληλα, 

θεωρώντας ως αναπόσταστο κομμάτι κάθε διοργάνωσης τους εθελοντές, καλεί όλους όσους θα ήθελαν να γίνουν μέρος του φεστιβάλ, 

να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, προσφέροντας σε όλους 

τους τομείς της διοργάνωσης, από την παραγωγή και τους χώρους υποδοχής μέχρι το στήσιμο της έκθεσης και τις ξεναγήσεις στο κοινό. 

Υποβολή: έως 16 Απριλίου

Συμμετοχή – Πληροφορίες: Athens Digital Arts Festival, http://2017.adaf.gr

Πλάτων Ριβέλλης
Σεμινάριο Portfolio στο Μουσείο Μπενάκη

Ο φωτογράφος και θεωρητικός της φωτογραφίας Πλάτων Ριβέλλης 

επιστρέφει στο Μουσείο Μπενάκη για ένα σεμινάριο αφιερωμένο 

στο portfolio. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, θα πραγματοποιηθεί 

ανάλυση και κριτική της συνολικής φωτογραφικής δουλειάς των 

συμμετεχόντων, με στόχο τη δημιουργία ενός καλλιτεχνικού 

φωτογραφικού portfolio. Το σεμινάριο θα έχει συνολική διάρκεια 12 

ωρών. Οι συμμετέχοντες καλούνται να καταβάλουν το ποσό συμμετοχής 

στην πρώτη συνάντηση. 

Σεμινάριο: 26 Απριλίου, 31 Μαΐου, 14 Ιουνίου

Διάρκεια: 17.30 – 21.30

Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1, Κολωνάκι, Αθήνα 

Κόστος: 127 ευρώ (συν ΦΠΑ)

Πληροφορίες – Κρατήσεις θέσεων: Πλάτων Ριβέλλης, platon@rivellis.gr
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Liquid Stability in a World of Fragility 
Mike Fan Tong Hwa - Γιώργος Ξουραφάς 

Στον εκθεσιακό χώρο του ΦΟΥΑΡ, οι φωτογράφοι Mike Fan Tong Hwa και Γιώργος 

Ξουραφάς προσεγγίζουν τον χώρο και τον χρόνο. Μέσα από έννοιες αντίθετες, 

οι δύο φωτογράφοι επιχειρούν αναζήτηση σε πράγματα ρευστά ή σταθερά, στον 

κόσμο που μας περιβάλλει. Ο Mike Fan Tong Hwa είναι φωτογράφος με εμπειρία 

σε παραγωγές κινηματογράφου, τηλεόρασης και του θεάματος. Τα τελευταία χρόνια 

κύριο θέμα και τόπος των φωτογραφιών του αποτελεί η Ασία. Ο Γιώργος Ξουραφάς, 

είναι βραβευμένος Ελληνοκαναδός φωτογράφος. Αυτοπροσδιορίζεται ως πολίτης του 

κόσμου. Το τελευταίο διάστημα φωτογραφίζει με έδρα τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Visual Literacy
Workshop με τον Παναγιώτη Κασίμη

Ένα σεμινάριο αφιερωμένο στη γλώσσα της φωτογραφίας ξεκινά με εισηγητή τον 

Παναγιώτη Κασίμη. Με ανανεωμένη ύλη, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα 

αναπτυχθεί διάλογος γύρω από τη φωτογράφιση και την κριτική, την καλλιτεχνική πρόθεση 

και την εξέλιξη του καλλιτεχνικού βλέμματος στη φωτογραφία καθώς και σε άλλες 

οπτικές τέχνες, όπως η ζωγραφική και ο κινηματογράφος. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν 

μέρος στο σεμινάριο καλούνται να στείλουν ένα μικρό δείγμα δουλειάς τους, με δέκα έως 

δεκαπέντε φωτογραφίες και τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email του Παναγιώτη Κασίμη. 

Προϋπόθεση για συμμετοχή αποτελεί η βασική γνώση χρήσης της φωτογραφικής μηχανής. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Απριλίου

Διεύθυνση: ΦΟΥΑΡ, Mητροπόλεως 

72 και Χριστοπούλου 6 (1ο όροφος), 

Μοναστηράκι, Αθήνα

Πληροφορίες: ΦΟΥΑΡ, Τηλ. 

2103211381, fouar72@gmail.com, 

http://www.fouar-athens.gr

Έναρξη: Τετάρτη 19 Απριλίου, 18.00

Συναντήσεις: κάθε Τετάρτη, 18.00 – 

22.00

Κόστος: 80 ευρώ

Πληροφορίες – Εγγραφές: Παναγιώτης 

Κασίμης, Τηλ. 6944875505, panos@

kasimisphotography.com, http://www.

kasimisphotography.com 
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