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Editorial

Οι παλιότεροι Έλληνες φωτογράφοι 

το είχαν τιμή τους και καμάρι τους. 

Και το έγραφαν φαρδιά-πλατιά στο 

passe-partout των φωτογραφιών 

τους: “Φωτογράφος της Αυτού 

Μεγαλειότητος του Βασιλέως 

των Ελλήνων” ή “Επίσημος 

Φωτογράφος της Βασιλικής 

Αυλής”. Από τότε μέχρι σήμερα 

πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και 

άλλαξαν πολλά στον τρόπο που 

βλέπουμε και «διαβάζουμε» τις 

φωτογραφίες των προσώπων που 

ενσαρκώνουν την εξουσία. 

Η εικόνα της εξουσίας
Από τον Όθωνα στο παράδειγμα του Pete Souza, προσωπικού φωτογράφου 

του πρώην Αμερικανού Προέδρου Barack Obama

Στις απαρχές της φωτογραφίας δηλ. στα μέσα του 19ου αιώνα, οι φωτογράφοι φρόντιζαν  

στα πρόσωπα που φωτογράφιζαν να απεικονίζεται με τρόπο απλό και κατανοητό 

η δύναμη που τους προσέδιδε η θέση τους. Γι’ αυτό τα απεικόνιζαν αυστηρά, με βλέμμα 

αγέρωχο και επίσημη ενδυμασία. Βασιλείς, πρωθυπουργοί και υπουργοί φωτογραφίζονταν 

ατσαλάκωτοι, ευθυτενείς και πάντοτε καλοχτενισμένοι. Εάν θέλετε και ολίγη σημειολογία, 

ο πρώτος μας βασιλιάς, ο Όθων για παράδειγμα, φωτογραφιζόταν πάντοτε με φουστανέλα 

και ουδέποτε με φράκο και γενικά «φράγκικη» αμφίεση για να δηλώνει έτσι την ελληνικό-

τητά του κι ας ήταν καθαρόαιμος Γερμανός. Όμως ας αφήσουμε τα παλιά κι ας έρθουμε στα 

τωρινά και συγκεκριμένα στον πρώην Αμερικανό πρόεδρο των Η.Π.Α.για να δούμε πως 

αυτός χειρίστηκε το θέμα. Ο Barack Obama είχε προσλάβει ως επίσημο φωτογράφο του 

Λευκού Οίκου (Chief Official White House Photographer) τον Pete Souza. 

Αυτός ανέλαβε τον δύσκολο ρόλο να βγάζει προς τα έξω την εικόνα ενός διαφορετικού 

Αμερικανού Προέδρου: φιλικού, αντικομφορμιστή, απλού, ζεστού και ανθρώπινου. 

Και τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Ο Pete Souza ήταν παλιός γνώριμος του Obama από την 

εποχή που ήταν γερουσιαστής στο Σικάγο. Τον ακολουθούσε σε όλες του τις καμπάνιες ως 

φωτογράφος της εφημερίδας Chicago Tribune. 

�
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Όταν ο Obama ανέλαβε το ύπατο 

αξίωμα των Η.Π.Α. όχι απλά τον 

έχρισε ως φωτογράφο στον Λευκό 

Οίκο, αλλά του έδωσε την ελευθερία 

να πηγαίνει και να φωτογραφίζει 

παντού. Από το Οβάλ γραφείο μέχρι το 

ακριβοθώρητο “Situation Room” όπου 

έβγαλε και την γνωστή φωτογραφία 

του ανώτατου επιτελείου των Η.Π.Α. με 

τον πρόεδρο μαζί να παρακολουθούν 

ζωντανά την επιχείρηση εξόντωσης του 

Osama Bin Laden. 

Στα οκτώ χρόνια της θητείας του ως 

φωτογράφος του προέδρου Οbama 

ο P. Souza έβγαζε κάπου 700 

φωτογραφίες την ημέρα -δούλευε 

ο άνθρωπος, δεν ήταν αραχτός! Αυτό 

μεταφράζεται σε 2.000.000 φωτογραφίες 

συνολικά την περίοδο της προεδρίας 

Obama γράφοντας με τον τρόπο του 

την δική του σελίδα στην ιστορία της 

φωτογραφίας. Απολαμβάνοντας την 

απόλυτη εμπιστοσύνη του προέδρου, 

ο Souza όχι μόνον τον απαθανάτιζε 

ανά πάσα στιγμή και ώρα αλλά είχε 

αναλάβει προσωπικά και τη διανομή 

των φωτογραφιών στον τύπο, στα social 

media, παντού. 

Έτσι σιγά-σιγά έχτισε την εικόνα του 

Obama ως προέδρου με πηγαίο 

χιούμορ, πάντοτε χαμογελαστού, 

καλού οικογενειάρχη, φιλικού και 

οικείου προς τους συνεργάτες του, 

άνετου και βολικού. Μία εικόνα τελείως 

διαφορετική από αυτήν του προκατόχου 

του G. Bush και σίγουρα του διαδόχου 

του στον Λευκό Οίκο Donald Trump. 

Ο τελευταίος όρισε στην θέση του Souza, 

την φωτογράφο Shealah Craighead, 

η οποία απ’ ότι είδαμε μέχρι σήμερα 

φιλοτεχνεί μία εικόνα ενός προέδρου 

των Η.Π.Α. ισχυρού, αταλάντευτου στις 

αποφάσεις του, δυναμικού, που ξέρει τι 

θέλει... Γιατί ως γνωστός ο φωτογράφος 

του προέδρου των Η.Π.Α. δεν χαράζει 

ο ίδιος γραμμή και πολιτική για το 

image του Προέδρου. Επιλέγεται από 

το επιτελείο του γιατί αυτό που του 

ανατίθεται να κάνει, ξέρει να το κάνει και 

μάλιστα πολύ καλά. Και κάτι ακόμη: 

Ο P. Souza είχε δουλέψει ως 

φωτογράφος και για τον πρόεδρο 

Reagan. Τότε όμως δεν υπήρχαν τα social 

media και η λαίμαργη εικονοφάγος 

εποχή μας. Του είχε ανατεθεί απλά και 

μόνον να κρατά το φωτογραφικό αρχείο 

του προέδρου...

                                    ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Δεν πρόκειται να δείτε ποτέ τον Donald Trump σε τέτοια πόζα! 

Ο Πρόεδρος είναι τρυφερός και οι συνομιλητές του το απολαμβάνουν...
Κάτω συνεργάτης του Προέδρου με μήλα που έχει... υπεξαιρέσει από το Οβάλ γραφείο!
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I AM CONCENTRATED PERFORMANCE

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

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

http://www.nikon.gr/el_GR/?
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Πέντε δημιουργικές ιδέες
Tips για έξυπνα φωτογραφικά εφέ!

��$�%&!

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 ���.�6#"���: 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=ES2_eNgrv4M
www.photo.gr
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http://www.stamos.com.gr/
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<�������� STANDARD  ZOOM �	� DSLR

Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM
H δεύτερη γενιά του best seller zoom της Canon για το full frame, διακρίνεται για το σταθερό 

του διάφραγμα. Αποτελείται από 17 οπτικά στοιχεία σε 12 ομάδες, εκ των οποίων 4 χυτά 

ασφαιρικά τύπου Gmo (Glass Mould)  που χαρίζουν εξαιρετική διακριτική ικανότητα και 

βελτιώνουν την περιφερειακή φωτεινότητα για καλύτερη συνολική απόδοση. Ο φακός 

είναι προστατευμένος για την υγρασία και τη σκόνη και περιλαμβάνει σύστημα οπτικής 

σταθεροποίησης IS με πλεονέκτημα 4 stop πιο αργή ταχύτητα από την θεωρητικά αναγκαία 

κατά τη φωτογράφηση στο χέρι. Επίσης διαθέτει μηχανισμό ίριδας με 10 πτερύγια που 

σχηματίζει τέλειο κύκλο για άριστο bokeh. Το δακτυλιοειδές μικρομοτέρ οδήγησης του 

AF τύπου USM και ο εσωτερικός μικροεπεξεργαστής μαζί με εξελιγμένους αλγόριθμους 

πιστώνονται την άμεση απόκριση εστίασης. Τέλος η μείωση των φαινομένων θάμβωσης και 

φαντασματωδών ειδώλων οφείλεται στην ειδική πολλαπλή επίστρωση τύπου Air Sphere.

K�������� �������	�� �	� DSLR 

Sigma 12-24mm 
f/4 DG HSM Art
Αποτελούμενος από 16 στοιχεία σε 11 ομάδες, και συμπεριλαμβάνοντας ειδικά 

κρύσταλλα FLD, ένα από τα μεγαλύτερα ασφαιρικά κρύσταλλα που έχουν 

ποτέ κατασκευαστεί και αναβαθμισμένο μοτέρ οδήγησης Hyper Sonic Motor 

με υψηλή ροπή για οδήγηση του μηχανισμού autofocus, αυτός ο zoom με το 

σταθερό διάφραγμα απευθύνεται κυρίως στον κόσμο των DSLR αλλά μπορεί και 

να χρησιμοποιηθεί σε μηχανές με αισθητήρα APS-C (με μετατροπή της εστιακής 

απόστασης σε 18-36mm). O φακός εστιάζει κοντά ως τα 24mm και ιδιαίτερα 

στο υπερευρυγώνιο άκρο δίνει τη δυνατότητα για τεράστιο βάθος πεδίου. Ο 

μηχανισμός ίριδας διαφράγματος με τα 9 πτερύγια ευνοεί την απόδοση του bokeh.

���	�� 6

<�������� ����������	<�� =�<��

�ikon PC 
Nikkor 19mm f/4E ED

Oι επαγγελματίες που αναλαμβάνουν αρχιτεκτονικά θέματα και δύσκολους 

εσωτερικούς χώρους θα εκτιμήσουν την ποιότητα και τις δυνατότητες αυτού του 

ειδικού φακού με κινήσεις πλάγιας μετατόπισης (shift) ±12mm και κλίσης (tilt) 

±7,5°. H συγκεκριμένη σχεδίαση προσφέρει μεγιστοποιημένο βαθμό επέμβασης 

στην απόδοση της προοπτικής εφόσον οι κινήσεις tilt & shift μπορούν να γίνουν 

ανεξάρτητα ενώ η κλίση (tilt) εφαρμόζεται παράλληλα ή κάθετα στη μετατόπιση. 

Περιλαμβάνει τρία στοιχεία χαμηλής διάχυσης ED και δύο ασφαιρικά ενώ έχει 

επίστρωση τύπου NanoCrystal και Super Integrated. Ο φακός είναι προστατευμένος 

για την υγρασία και την σκόνη ενώ η επίστρωση fluorine στο εμπρός και το 

πίσω κρύσταλλο απωθεί την βρωμιά και την υγρασία. Σημειώνουμε ακόμη το 

ηλεκτρομαγνητικά ελεγχόμενο διάφραγμα και την μικρότερη τιμή διαφράγματος f/32.
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KA������� ��LEPHOTO ZOOM �	� DSLR

Tamron SP 150-600mm f/5-6,3 Di VCUSD G2
Aυτός ο super τηλεφακός προορίζεται για full frame DSLR αλλά είναι επίσης συμβατός 

και με σώματα που έχουν αισθητήρες APS-C (oπότε η  γκάμα εστιακών αποστάσεων 

ισοδυναμεί με 225-900mm) H βελτιωμένη έκδοση του συστήματος οπτικής 

σταθεροποίησης της Tamron που ενσωματώνεται στο φακό, προσφέρει 

πλεονέκτημα 4,5stop και μάλιστα με τρεις επιλογές 

λειτουργίας. Ο φακός ενσωματώνει στη 

δομή του τρία οπτικά στοιχεία 

χαμηλής διάχυσης για την 

αντιμετώπιση των χρωματικών 

εκτροπών και αποτελείται από 

συνολικά 21 οπτικά στοιχεία σε 

13 group. Η ελάχιστη απόσταση 

εστίασης είναι 220εκ. Ανάμεσα στα 

λοιπά χαρακτηριστικά σημειώνουμε 

την πολλαπλή επίστρωση τύπου 

eBAND και BBAR για τη μείωση των 

φαντασματωδών ειδώλων και της 

θάμβωσης, το εξελιγμένο μοτέρ οδήγησης 

δακτυλιοειδούς τύπου και προστασία από 

την υγρασία με τσιμούχες.

T� ��$+��%� @%�J���� imaging 2017

HOTO ZOOM �	� DSLR

0-600mm f/5-6,3 Di VCUSD G2
ός προορίζεται για full frame DSLR αλλά είναι επίσης συμβατός 

ν αισθητήρες APS-C (oπότε η  γκάμα εστιακών αποστάσεων 

mm) H βελτιωμένη έκδοση του συστήματος οπτικής 

mron που ενσωματώνεται στο φακό, προσφέρει 

ι μάλιστα με τρεις επιλογές 

σωματώνει στη 

οιχεία 

ην 

ατικών 

αι από 

χεία σε 

πόσταση 

άμεσα στα 

ημειώνουμε 

ση τύπου 

μείωση των 

ων και της 

ο μοτέρ οδήγησης 

αι προστασία από 

ες.

<�������� =�<�� PRIME CSC

Fujinon XF 23mm f/2 WR
O γρήγορος  ημιευρυγώνιος της Fujifilm αποτελείται από 10 στοιχεία σε 6 

ομάδες ακι ενσωματώνει ένα ζεύγος ασφαιρικών στοιχείων που βοηθά στην 

αποτύπωση ευκρινέστατων εικόνων. Ο μηχανισμός οδήγησης με βηματικό 

μοτέρ παρέχει γρήγορη και ομαλή απόκριση του autofocus κσι μάλιστα 

όταν δουλεύει το phase detection ΑF o xρόνος υστέρησης ελαχιστοποιείται 

στο 0.05sec. Στα  άλλα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά συγκαταλέγονται η 

προηγμένη πολλαπλή επίστρωση EBC (Εlectron Beam Coating), η προστασία 

από τη διείσδυση υγρασίας και από τις χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, 

η ελάχιστη απόσταση εστίασης 22,5cm και ο μηχανισμός ίριδας διαφράγματος 

αποτελούμενος από 9 πτερύγια που ευνοεί το bokeh.

<�������� PRIME =�<�� �	� DSLR

Sigma 85mm  f/1,4 DG HSM Art
O συγκεκριμένος full frame τηλεφακός  της Sigma απευθύνεται στους 

φωτογράφους πορτραίτου και αυτούς που επιδιώκουν εντυπωσιακά 

εφέ με ρηχό βάθος πεδίου και ξεφοντάρισμα. Περιλαμβάνει δύο 

στοιχεία FLD ισοδύναμα σε απόδοση με τα κρύσταλλα fluorite και ένα 

στοιχείο AD (anomalous dispersion: ασυνεχούς διάχυσης)  με υψηλό 

διαθλαστικό δείκτη για να επιτευχθούν πολύ χαμηλές χρωματικές 

εκτροπές. Ο φακός έχει ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μηχανισμό ίριδας 

διαφράγματος με 9 πτερύγια και υπερηχητικό (hypersonic) ΗSM 

μοτέρ οδήγησης του autofocus για άμεση απόκριση αυτόματης 

εστίασης. Η ποιοτική κατασκευή στηρίζεται σε συνιστώσες όπως η 

ανθεκτική μοντούρα από μπρούτζο και το περίβλημα από συνθετικό 

υλικό υψηλής αντοχής που εξασφαλίζει μειωμένες θερμοκρασιακές 

διακυμάνσεις σε ακραία περιβάλλοντα και χαμηλό βάρος.
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http://www.fisheye.gr/
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KA������� STANDARD ZOOM  =�<�� �	� CSC

Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm f/2,8 II 
Asph. Power OIS
Aνάμεσα στην ανανεωμένη σειρά φακών της Panasonic Lumix G o γρήγορος 

12-35mm προσφέρει αθόρυβη λειτουργία χάρη στον εσωτερικό μηχανισμό 

οδήγησης και ειδικό σύστημα MicroStep για τον έλεγχο του διαφράγματος. Άλλο 

ένα πλεονέκτημα είναι η εξαιρετική συμπεριφορά κατά την παρακολούθηση 

κινούμενου αντικειμένου (AF tracking). Εφοδιάζεται με οπτική σταθεροποίηση 

Dual IS και Dual IS 2 πέντε αξόνων. Το τελευταίο σύστημα ενεργοποιείται σε 

συνεργασία με τελευταία μοντέλα CSC της Panasonic όπως GH5 και G85. 

Κατασκευαστικά αποτελείται από 14 οπτικά στοιχεία σε 9 ομάδες, εκ των οποίων 

4 ασφαιρικά με 5 ασφαιρικές επιφάνειες καθώς και ένα στοιχείο UHR (Ultra High 

Refractive Index= εξαιρετικά υψηλού διαθλαστικού δείκτη) και άλλο ένα UED 

(Ultra Extra low Dispersion). 

T� ��$+��%� @%�J���� imaging 2017
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Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4 IS Pro
Iσοδυναμώντας με 24-200mm λόγω συντελεστή επέκτασης της εστιακής 

απόστασης (2x στο σύστημα Micro 4/3) o φακός της Οlympus διαθέτει προστασία 

για την υγρασία, τη σκόνη και τις χαμηλές περιβαλλοντικές θερμοκρασίες. Στην 

αρχιτεκτονική του περιλαμβάνει ένα ασφαιρικό στοιχείο διπλής όψεως και τρία 

απλά ασφαιρικά στοιχεία συν πέντε ED, δύο Super HR και ένα ΗR. Διαθέτει 

μηχανισμό ίριδας διαφράγματος 7 πτερυγίων, autofocus MSC με χειροκίνητη 

ακύρωση και μπορεί να εστιάσει κοντά ως 15cm. Το εσωτερικό σύστημα οπτικής 

σταθεροποίησης συμβάλλει στην λήψη στο χέρι με ως 5stop πιο αργή ταχύτητα 

κλείστρου από την θεωρητικά συνιστώμενη. Όταν ο φακός προσαρμοστεί 

σε συμβατό σώμα Οlympus OM-D ή Pen τότε συνεργάζεται με τον οπτικό 

σταθεροποιητή της μηχανής προκειμένου να ενεργοποιηθεί το σύστημα Sync IS 

5αξόνων και μάλιστα αν συνδυαστεί με την E-M1 MkII καταλήγει στο εντυπωσιακό 

νούμερο των 6,5stop στο περιθώριο της λήψης στο χέρι χωρίς κίνδυνο 

NE ��
�����
  � 	�� 	��	� �O�O �O�O IMIM IMAGIAGA NG -  E�	��	��

KA������ DRONE

DJI Phantom 4Pro
Το κορυφαίο μοντέλο της DJI στην σειρά Phantom 

κατασκευαστικά χρησιμοποιεί μέρη από κράματα 

τιτανίου και μαγνησίου, προκειμένου να ενισχύσει 

την ακαμψία και αντοχή του σασί και ταυτόχρονα 

να κρατήσει το βάρος σε χαμηλά; επίπεδα. Χάρη 

στο σύστημα Flight Autonomy που υλοποιείται 

με πρόσθετους οπτικούς και υπέρυθρους 

αισθητήρες, μπoρεί να αποφύγει αποτελεσματικά 

τα εμπόδια στην τπήση. Εφοδιάζεται με κάμερα 

με αισθητήρα 1in. ανάλυσης 20Μegapixel, 

ηλεκτρομηχανικό κλείστρο για αποφυγή του 

φαινομένου rolling shutter  ενώ εντυπωσιακές 

είναι οι επιδόσεις και στο video 4K 60p. H 

εμβέλεια ελέγχου τπήσεων 7kmκαι η ηλεκτρική 

αυτονομία 30min. επαυξάνουν τις δυνατότητες. 
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Canson Infinity Baryta Prestige 340gsm
Πρόκειται για βαρύ φωτογραφικό χαρτί 340γρ.και βάση από 

ίνες βαμβακιού με επίστρωση baryta, απαλλαγμένο από οξέα. Η 

υφή και η τονική απόδοση προσομοιώνει αναλογικά “χημικά” 

αντίστοιχα υλικά εκτύπωσης. Διακρίνεται για την αντοχή στο 

χρόνο, το τονικό εύρος και το πλούσιο κοντράστ ενώ οι χροιές 

αποδίδονται καλύτερα χάρη στην υφή που πλησιάζει το smooth 

gloss φινίρισμα. Το βάρος και η ανθεκτικότητα στη μεταχείριση 

εγγυώνται την καλή συμπεριφορά στην αρχειοθέτηση, την 

εκθεσιακή χρήση κλπ. και γενικά σε όλες τις απαιτητικές εφαρμογές 

εκτύπωσης.

T� ��$+��%� @%�J���� imaging 2017
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�pson SureColor SC-P5000
O SC-P5000 προορίζεται για δοκίμια, φωτογραφία και 

FineArt και στηρίζεται σε 10μέλανο σύστημα, κεφαλές 

Precision Core TFP και τεχνολογία Epson Precision 

Dot. Xρησιμοποιεί κασέτες μελανιών χωρητικότητας 

Ultrachrome HDX για εκτεταμένη χρωματική γκάμα 

και πιο πυκνά μαύρα, με βελτιωμένη σταθερότητα και 

αντοχή. Επίσης χαρακτηρίζεται από μειωμένες ανάγκες 

συντήρησης και γενικότερα καλύτερη αξιοπιστία. Οι 

κεφαλές PrecisionCore έχουν 360 ακροφύσια η καθεμία 

και μεταβλητό μέγεθος μικροσταγονιδίου ως 3,5picolitre, 

ενώ το έγχρωμο panel LCD κάνει τις ρυθμίσεις και την 

συνήθη λειτουργία πιο εύκολη και λειτουργική.

<������� ���	���

LG 27MD5KA UltraFine 5K
Tο hi end UltraFine 5K κάνει προσιτή την 

τεχνολογία 5Κ στους φωτογράφους που 

χρησιμοποιούν MacBookPro. Mε την 

εντυπωσιακή ανάλυση 5120x2880 pixel και 

την κάλυψη xρωματικού χώρου DCI-P3, 

το μεγέθους 27in. monitor ζωντανεύει με 

εξαιρετική λεπτομέρεια τις φωτογραφικές 

εικόνες. Η σύνδεση γίνεται μέσω καλωδίου 

Thunderbolt 3 που ταυτόχρονα μπορεί 

να παρέχει και ηλεκτρική ισχύ ως 85W. 

Eπίσης οι τρεις επαφές USB-C παρέχουν 

συνδεσιμότητα σε άλλες περιφερειακές 

συσκευές. Η συσκευή ενσωματώνει ηχεία, 

webcam και μικρόφωνο για ολοκληρωμένη 

εμπειρία. Είναι μια φουτουριστική σχεδίαση 

με το βλέμμα στη μορφή των πραγμάτων 

που έρχονται και άριστο δείγμα της 

τεχνογνωσίας της LG.
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https://www.musicworldexpo.gr/
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Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Θεσσαλονίκης
Επαναδραστηριοποίηση του σωματείου

Την πρόθεση τους για την επανασύσταση του Σωματείου Επαγγελματιών Φωτογράφων Θεσσαλονίκης εξέφρασε μια δραστήρια 

ομάδα επαγγελματιών που προσκαλεί τους συναδέλφους από τη συμπρωτεύουσα να λάβουν μέρος σε ανοιχτή συζήτηση σχετικά 

με την εκ νέου λειτουργία του σωματείου ή τη δημιουργία νέου με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου, όπως π.χ. 

τη μαύρη εργασία, και την οργάνωση συλλογικών δράσεων προς όφελος των επαγγελματιών. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε 

αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27), στις 15 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00. 

Οι φωτογράφοι παρακαλούνται  να έχουν μαζί τους την σφραγίδα τους για την πιστοποίηση των στοιχείων τους.
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Σημαντική διάκριση για τη Λουίζα Γκουλιαμάκη
Βραβεύθηκε με το βραβείο Anja Niedringhaus Courage in Photojournalism Award

Ανάμεσα στις τρεις φωτορεπόρτερ 

που διακρίθηκαν φέτος στο πλαίσιο 

του βραβείου “Anja Niedringhaus 

Courage in Photojournalism Award” 

είναι και η φωτογράφος Λουίζα 

Γκουλιαμάκη. Σύμφωνα με την 

κριτική επιτροπή, η Γκουλιαμάκη 

κατάφερε επιδέξια να αποτυπώσει 

τόσο την προσφυγική κρίση στην 

Ευρώπη όσο και την επανάσταση 

στην Ουκρανία. Η φωτογραφική 

της δουλειά χαρακτηρίζεται για 

την αμεσότητά και την ένταση των 

συγκρούσεων που καταγράφει ενώ 

παράλληλα περιλαμβάνει στιγμές 

ανθρωπιάς και ευαισθησίας. 

Φωτορεπόρτερ του Πρακτορείου France - Presse πάνω από 25 χρόνια, η Λουίζα Γκουλιαμάκη 

έχει καλύψει διεθνή γεγονότα, μεταξύ των οποίων την αλβανική επανάσταση, τους 

πολέμους στην πρώην Γιουγκοσλαβία και το Κόσοβο, τις συγκρούσεις στη Γεωργία, την 

επανάσταση στο Κίεβο, τις διαμαρτυρίες ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, τις πορείες στην 

Αθήνα και την προσφυγική κρίση. Η φωτορεπόρτερ δήλωσε στο πλαίσιο της διάκρισής της: 

«Έχω φοβηθεί, χτυπηθεί από την αστυνομία ενώ έχω βρεθεί σε καταστάσεις από τις οποίες δεν 

ήμουν σίγουρη ότι θα βγω ζωντανή. Αλλά, όπως έκανε και η Anja, πιστεύω ότι χρειάζεται να 

συνεχίζουμε να πιέζουμε μέσα από το ρεπορτάζ μας. Το χρωστάμε στους πρόσφυγες, στα θύματα 

των πολέμων και της κοινωνικής αδικίας, στους ίδιους τους θεατές μας. Υπάρχουν ακόμη πολλές 

σημαντικές ιστορίες που χρειάζεται να ειπωθούν». Το βραβείο “Anja Niedringhaus Courage 

in Photojournalism Award” δημιουργήθηκε το 2014 από την “International Women’s Media 

Foundation” προς τιμήν της ζωής και του έργου της βραβευμενης με Πούλιτζερ φωτογράφου 

Anja Niedringhaus. Νικήτρια του φετινού βραβείου, αναδείχθηκε η φωτογράφος Stephanie 

Sinclair, γνωστή για το φωτογραφικό της έργο σε ζητήματα φύλου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Τιμητική διάκριση έλαβε ακόμη η φωτορεπόρτερ Nicole Tung, η οποία με την υποστήριξη της 

IWMF, έχει εστιάσει αυτή την περίοδο στην αυξανόμενη βία εναντίον των γυναικών στην Τουρκία 

ενώ παράλληλα καταγράφει τον πληθυσμό των Γιαζίντι στο Ιράκ και τις επιθέσεις στη Μοσούλη. 

Η νικήτρια θα λάβει πέρα από το βραβείο και το χρηματικό έπαθλο των $20.000.

Πληροφορίες: International Women’s Media Foundation (IWMF), https://www.iwmf.org
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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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Epson WorkForce DS-
780N
Σαρωτής εγγράφων με τροφοδότη 

Το νέο μέλος της οικογένειας WorkForce 

αποτελεί ένα σαρωτή δικτύου με οθόνη 

αφής και τροφοδότη φύλλων σε compact 

μέγεθος, που σκοπό έχει τη διευκόλυνση 

της κοινής χρήσης εγγράφων στο σπίτι ή 

το γραφείο. Προορίζεται για μεγάλο όγκο 

εργασιών, με αυτόματο τροφοδότη 100 

σελίδων (ADF), συνδεσιμότητα USB 3.0 

και υψηλή ταχύτητα έγχρωμης σάρωσης 

που ισοδυναμεί με 45 σελίδες/λεπτό ή 90 

εικόνες/λεπτό στα 300 dpi. Ενδιαφέρον έχει η 

δυνατότητα αργής σάρωσης που αναλαμβάνει 

τα ευαίσθητα έγγραφα, όπως εκείνα που 

φέρουν αυτοκόλλητα post-it. Επιπλέον, 

η συσκευή προειδοποιεί το διαχειριστή σε 

περίπτωση που χρειάζεται συντήρηση και 

προσφέρει λεπτομερείς αναφορές χρήσης. 

Συνοδεύεται από το λογισμικό Document 

Capture Pro, μέσω του οποίου ο χρήστης 

διαχειρίζεται προχωρημένες λειτουργίες 

δικτύωσης και ασφάλειας. 

Zhong Yi Optics
Δυο γρήγοροι prime φακοί για τη Fujifilm GFX

Η κινέζικη εταιρία είναι γνωστή για τους prime φακούς της, ενώ πρόσφατα 

έχει εξαγοράσει το brand Mitakon. Παράγει οπτικά με manual εστίαση 

που προορίζονται για Micro Four Thirds, APS-C και full frame. Αυτή τη 

φορά, στρέφει την προσοχή της στο μεσαίο φορμά και συγκεκριμένα στη 

Fujifilm GFX. Μάλιστα οι Speedmaster 65mm f/1.4 και Speedmaster 85mm 

f/1.2, αποτελούν τους πιο φωτεινούς φακούς που έχουν κυκλοφορήσει 

μέχρι στιγμής για την εν λόγω πλατφόρμα. Με όρους full-frame, ο πρώτος 

αντιστοιχεί σε 51mm, 

ενώ ο δεύτερος (που 

ήδη κυκλοφορεί 

για τα υπόλοιπα 

φορμά) σε 67mm. 

Ο Speedmaster 

85mm f/1.2 διαθέτει 

στοιχεία ED, HRI  και 

χαμηλής διασποράς. 

H ίριδα αποτελείται 

από 11 λεπίδες, για 

ελκυστικό bokeh. 

Επιπλέον, έχει 

ελάχιστη απόσταση 

εστίασης 1m και 

δέχεται φίλτρα 

διαμέτρου 77mm. 

 

Samyang Lens Station USB dock
Για ρυθμίσεις και αναβαθμίση του firmware

Ακολουθώντας τα βήματα της Sigma, η Samyang παρουσίασε πριν λίγες μέρες στο 2017 Seoul International Photo & Imaging Show το 

δικό της USB dock για υποστήριξη των φακών. Συνδέοντας το Lens Station στη μοντούρα του φακού και εκκινώντας το συνοδευτικό 

λογισμικό στο PC/Mac, ο χρήστης μπορεί να καλιμπράρει την εστίαση, να βελτιώσει τη συμπεριφορά του stabilizer ή του autofocus 

ανάλογα το είδος φωτογράφησης και να αναβαθμίσει το firmware. Για την ώρα δεν γνωρίζουμε ποιοι φακοί θα υποστηρίζονται, αλλά 

σύντομα ο κατασκευαστής θα γνωστοποιήσει τα αναλυτικά χαρακτηριστικά. 
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Canon
Hunkeler Innovationdays 2017

Με επιτυχημένη παρουσία της Canon διεξάχθηκε η έκθεση Hunkeler 

Innovationdays 2017, στην Ελβετία. Μερικά από τα μηχανήματα inkjet που 

συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών, που αντιπροσωπεύουν  ευρύ φάσμα 

παρόχων εκτύπωσης (print service providers – PSPs), είναι τα Océ ProStream,  Océ 

VarioPrint i300 και το πιεστήριο με γραφίτη imagePRESS C10000VP. H επίδειξη 

έγινε με τη παραγωγή βιβλίων, φωτογραφικών λευκωμάτων, καταλόγων που 

πλαισίωσαν μια ολοκληρωμένη προωθητική καμπάνια για την μάρκα ανδρικής 

ένδυσης Hackett. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της εταιρίας, το κοινό της 

έκθεσης αναζήτησε νέες λύσεις και καινοτομικά προϊόντα στην εκτύπωση web. 

Sigma
Δυο φακοί Cine Prime 
Τ/2 

Το εύρος εστιακών 

αποστάσεων που καλύπτει 

η σειρά κινηματογραφικών 

φακών Cine Prime 

διευρύνεται σημαντικά με τη 

προσθήκη των High Speed 

FF 14mm T2 και 135mm 

T2. O υπερευρυγώνιος έχει 

ελάχιστη απόσταση εστίασης 

27cm, ενώ ο ο τηλεφακός 

87cm. Η ίριδα και των δύο 

δομείται από 9 πτερύγια. 

Όπως και οι υπόλοιποι 

πέντε φακοί της σειράς 

υποστηρίζουν ανάλυση έως 

8K και είναι διαθέσιμοι για 

μοντούρες PL, EF και E.
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Huawei
Αυξημένη δραστηριότητα στην καινοτομία

Οι πολυάριθμες αιτήσεις κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας που κατέθεσε η Huawei το 

περασμένο έτος, την κατέταξαν στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, φανερώνοντας 

τη βαρύτητα που δίνει στις νέες τεχνολογίες. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό γραφείο πατεντών 

(Europe Patent Office - EPO), μέσα στο 2016 η κινέζικη εταιρία κατέθεσε 2.390 αιτήσεις, ως αποτέλεσμα της σταθερής επένδυσης του 10% των 

ετήσιων εσόδων της στην έρευνα. Συγκεκριμένα, διαθέτει 15 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) σε όλο τον κόσμο.. Συμμετέχει ακόιμη σε 36 

κέντρα καινοτομίας, κυρίως στην Ευρώπη (Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο). Παράλληλα, 

στην παγκόσμια αγορά των smartphones, το 2016 εδραίωσε τη θέση της στην πρώτη τριάδα των κατασκευαστών, με πωλήσεις 133 εκ. συσκευών 

και μερίδιο 8,9%. Ακόμα, διατήρησε την πρώτη θέση στην αγορά της Κίνας, με πωλήσεις 76,2 εκατ. τεμαχίων, μερίδιο 16% και ετήσιο ρυθμό 

ανάπτυξης 20,9% (Canalys).

Huawei

Dell
Nέο ΗDR monitor

Η Dell αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 

εταιρίες στο χώρο των high-end monitor 

και είναι βασικός ανταγωνιστής των LG, 

Eizo και Apple. Με την οθόνη HDR10 

κάνει τη παρθενική της εμφάνιση στη 

κατηγορία HDR, η οποία απευθύνεται 

σε επαγγελματίες φωτογράφους 

και κινηματογραφιστές, παρέχοντας 

100% κάλυψη του Adobe RGB. Ειδικά 

σχεδιασμένη για το στάδιο του post 

production, όσο αφορά τους χρωματικούς 

χώρους, υποστηρίζει το 100% του 

REC 709, το 97.7% του DCI-P3 και το 

76.9% του REC2020. Διαθέτει ανάλυση 

4K στις 27in., ενώ η φωτεινότητα 

αγγίζει τα 1.000 nits, με πιστοποίηση 

UHD Alliance Premium. Κάθε χρήστης 

μπορεί να δημιουργήσει τα δικά του 

πρότυπα καλιμπραρίσματος, μέσω του 

συνοδευτικού λογισμικού UltraSharp 

Calibration.

Nikon
Αναλυτικοί οδηγοί και συμβουλές φωτογράφησης 

Αναπτύσσοντας την ενότητα Learn & Explore του επίσημου ιστότοπου της, 

η Nikon προσθέτει εκπαιδευτικά άρθρα με συμβουλές φωτογράφησης. 

Το πρώτο αφορά τη φωτογραφία macro και περιέχει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες, από τον εξοπλισμό και τη τεχνική έως παραδείγματα λήψεων 

από γνωστούς φωτογράφους. Μπορείτε να το διαβάσετε και να ενημερωθείτε 

για τους κατάλληλους macro φακούς εδώ: http://www.nikon.gr/el_GR/learn-

and-explore/photography-articles.tag



������ 370 •  �� 	�
 2  ���� 2017 ���	�� 18

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

���	�� 18

��� � ����� �’	�
� ���!

€ 12

Tε
τρ

άχ
ρω

μο
, 2

28
 σ

ελ
ίδ

ες
, 1

7x
24

, I
SB

N
 9

78
-9

60
-7

70
4-

13
-9

   
    

   
   

   
   

   
   

   
   

 

� ���� 
�	�������� 
�	����� 
�� ���	��	 ��� �
��� ���.

���, ��� €12���, ��� €12

��� ������!"�!# 
www.photo.gr/books • ��$.: 210 8541400 • info@photo.gr

$� %� "!�&!� ��' (� )�)"�'*�+� #�# 

http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/


������ 370 •  �� 	�
 2  ���� 2017 ���	�� 19

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

Μέρες Φωτογραφίας στην Πάτρα
Το καθιερωμένο φεστιβάλ επιστρέφει 
Οι «Μέρες Φωτογραφίας στην Πάτρα» επιστρέφουν με ανανεωμένο πρόγραμμα 

εκθέσεων και δράσεων σε όλη την πόλη. Από τις 5 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου, 

σε διαφορετικά σημεία της πόλης, προβάλλεται το έργο παλαιότερων και νέων 

φωτογράφων μέσα από εκθέσεις και παρουσιάσεις.  Ανάμεσα στις εκδηλώσεις, η 

έκθεση με έργα του Κώστα Μπαλάφα από το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου 

Μπενάκη και οι παρουσιάσεις των φωτογράφων Πέτρου Κοτζαμπάση, Κωνσταντίνου 

Ιγνατιάδη και Βαγγέλη Γιωτόπουλου. Από τις δράσεις της φετινής διοργάνωσης δεν 

λείπει ο Φωτομαραθώνιος Πάτρας, ο οποίος για πρώτη φορά καλεί το κοινό σε 

συμμετοχή και με φωτογραφικές μηχανές άμεση εμφάνισης (instant film).

Μνημείων Μνήμες
Σε συνέχεια της ομώνυμης έκδοσης

Αφιερωμένη στη φωτογραφική απεικόνιση των αρχαίων μνημείων 

της Αθήνας κατά το 19ο αιώνα, η έκθεση παρουσιάζει τις ιστορικές, 

κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις της Ελλάδας, όπως αποτυπώθηκαν 

από τον φακό Ελλήνων και ξένων φωτογράφων εκείνης της εποχής. 

Υπενθυμίζεται ότι κυκλοφορεί ήδη η ομότιτλη έκδοση του Μουσείου 

Φωτογραφίας Καλαμαριάς «Χρήστος Καλεμκερής», στην οποία η 

αρχαιολόγος Μαρία Φαρμάκη παρουσιάζει έρευνα και σπάνιες πρωτότυπες 

φωτογραφίες με αφορμή τη διδακτορική της διατριβή. 

Εγκαίνια: Πέμπτη 4 Μαΐου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Μαΐου

Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων «Μελίνα», 

Ηρακλειδών 66 και Θεσσαλονίκης, Θησείο, Αθήνα

Διοργάνωση: Μουσείο Φωτογραφίας Καλαμαριάς «Χρήστος Καλεμκερής», Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου 

Αθηναίων

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Φωτογραφικές Μνήμες από τη Σύγχρονη Ελλάδα

Έκθεση με φωτογραφικά έργα του Κώστα Μπαλάφα

Εγκαίνια: Παρασκευή 5 Μαΐου, 20.00

Διάρκεια: έως 28 Μαΐου

Διεύθυνση: Δ. Πινακοθήκη, Μαιζώνος 110, Πάτρα

Κοίτα με

Ομαδική έκθεση της Φωτογραφικής Λέσχης 

«Ηδύφως»

Εγκαίνια: Τετάρτη 10 Μαΐου, 19.30

Διάρκεια: έως 27 Μαΐου

Διεύθυνση: Αγορά Αργύρη, Αγίου Ανδρέου 12, 

Αθήνα

Στάχυα από το χωράφι μας

Ομαδική έκθεση της Φωτογραφικής Λέσχης 

Λάρισας

Εγκαίνια: Σάββατο 19 Μαΐου, 19.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 2 Ιουνίου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
«Εμμονές» - Πέτρος Κοτζαμπάσης (12 Μαΐου, 

19.00, Αγορά Αργύρη)

Φωτογραφικό έργο Κωστή Αντωνιάδη (15 

Μαΐου, 19.00, Αγορά Αργύρη)

Φωτογραφικό έργο Βαγγέλη Γιωτόπουλου (17 

Μαΐου, 19.00, Αγορά Αργύρη)

Φωτογραφικό έργο Κώστα Μπαλάφα – 

Γεωργία Ιμσιρίδου (26 Μαΐου, 19.00, Δημοτική 

Πινακοθήκη)

ΔΡΑΣΕΙΣ
Φωτομαραθώνιος Πάτρας

Διάρκεια: 10.00 – 20.00

Διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου, Πάτρα

Τελετή Λήξης – Απονομή βραβείων

Εκδήλωση: Κυριακή 28 Μαΐου, 20.00

Διεύθυνση: Αίθριο Παλαιού Δημοτικού 

Νοσοκομείου, Πλατεία Κορυλλού 2, Πάτρα

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας 

«Ηδύφως», http://www.idifos.com 
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 «A woman to love II»  
Η Ατομική Έκθεση του Σπύρου Παπαδάτου στη Βαρκελώνη & 
προ παρουσίαση στο Cascara, Μελίσσια-Αθήνα

Στην κοσμοπολίτικη Βαρκελώνη μεταφέρεται η έκθεση του Σπύρου Παπαδάτου Α 

Woman to Love II. Θα φιλοξενηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο της Βαρκελώνης Ateneu 

Sagrerenc Espai 30.  Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 13 Μαίου 2017, στις 

19:00 το απόγευμα. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό έως και τη Παρασκευή 26 

Μαίου 2017 και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Για όσους δεν θα δουν την έκθεση στην Βαρκελώνη θα πραγματοποιηθεί προ-

παρουσίαση (Vernissage) της έκθεσης  Αθήνα στο Cascara all day Bar στα Μελίσσια.  

Από 3 ως 10 Μαϊου παλιές και νεώτερες 

φωτογραφίες του Σ. Παπαδάτου θα 

παρουσιάζονται στο χώρο του Cascara 

που αγκάλιασε την καλλιτεχνική αυτή 

προσπάθεια. 

Συγκεκριμένα, στην έκθεση θα 

παρουσιαστούν νέα έργα σε σχέση με την 

αρχική παρουσίασή της στην Αθήνα  - προ 

ενός έτους, κάποια εκ των οποίων -όπως 

το “Maria Woman 2”- απέσπασαν νέες 

διακρίσεις σε πολύ σημαντικούς διεθνείς 

διαγωνισμούς καλλιτεχνικής φωτογραφίας 

ως Selected Author (ανάρτηση) στο: 

“NEW Bi - Continental Photo Circuit 

2016» αλλά και στον ιστορικό κορυφαίο 

διεθνή διαγωνισμό “TRIERENBERG SUPER 

CIRCUIT 2017” της Αυστρίας , ως μέλος 

της ομαδικής συμμετοχής της Ελληνικής 

Φωτογραφικής Εταιρίας (ΕΦΕ) η οποία 

μάλιστα απέσπασε Χρυσό Μετάλλιο στην 

κατηγορία Best Mixed Clubs.

Υπενθυμίζουμε ότι η έκθεση SPAP 

Photography “A Woman to Love II” 

αρχικά παρουσιάστηκε στο πολιτιστικό 

κέντρο Μπενετάτος του Δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού τον Μάιο-Ιούλιο του 2016, και 

λόγω της  επιτυχίας της ξεκίνησε Tour 

μεταφέρθηκε τον Μάρτιο του 2017 στην 

Δημοτική Πινακοθήκη του Ηρακλείου 

Κρήτης στο ιστορικό κτήριο της  Βασιλικής 

του Αγίου Μάρκου.

Ο SPAP Photography (φωτογράφος 

Σπύρος Παπαδάτος) παρουσιάζει, με το 

δικό του μάτι, πόζες γυναικείας ομορφιάς 

που απεικονίζουν την πλαστικότητα και 

αρμονία του γυναικείου σώματος και την 

καλλιτεχνική ευαισθησία του δημιουργού 

τους. 

 

Cascara-Μελίσσια: 

Τετάρτη 3 Μαίου 2017 -20:00

Καλλιτεχνική Επιμέλεια Έκθεσης: 

Τούλα Μπράτη- Κόκκαλη 
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Αβραάμ Παυλίδης
«Νέα Ερείπια»

Η τέχνη μου κι εγώ
Σεμινάριο θεραπευτικής φωτογραφίας

Η φωτογραφία, τέχνη που συνδέεται μεταξύ άλλων με την καθημερινότητα, γίνεται μέσο θεραπευτικής αναζήτησης, σε ένα σεμινάριο 

με εισηγήτρια την Αγγελική Καστρινέλλη. Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να περιηγηθούν και να ανακαλύψουν τον 

εσωτερικό τους κόσμο, παρατηρώντας τις φωτογραφίες που οι ίδιοι έχουν τραβήξει.

Σεμινάριο: 13 και 20 Μαΐου  Διεύθυνση: Ελληνοβρετανικό, Ρεθύμνου 2, Αθήνα

Κόστος: 80 ευρώ (30 ευρώ για φοιτητές και άνεργους)

Πληροφορίες: Ελληνοβρετανικό, Τηλ. 2108217710, contact@bhc.gr, http://www.ellinovretaniko.gr 

Ο Αβραάμ Παυλίδης προσεγγίζει το στοιχείο της εγκατάλειψης στο πέρασμα του χρόνου. Η συγκεκριμένη φωτογραφική σειρά 

ξεκίνησε 25 χρόνια πριν, όταν  ο Παυλίδης άρχισε να αποτυπώνει την αυθεντικότητα της εγκατάλειψης στην ελληνική επαρ-

χία. Το 2010 κι ενώ η χώρα βρίσκεται σε κρίση, ο φωτογράφος στρέφει το βλέμμα του στις εγκαταλειμμένες βιομηχανικές εγκαταστά-

σεις, καλύπτοντας έτσι την εγκατάλειψη από διαφορετικό σημείο. Φωτογράφος και γνώστης του αρχιτεκτονικού σχεδίου, ο Αβραάμ 

Παυλίδης γίνεται παρατηρητής της παράδοσης και του εκσυγχρονισμού, εκφράζοντας παράλληλα τη νεωτερικότητα όπως τη βίωσε 

η ελληνική κοινωνία. Την έκθεση έχει επιμεληθεί ο Διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Ηρακλής Παπαϊωάννου. 

Συνοδεύεται από ομότιτλο κατάλογο.

Διάρκεια έκθεσης: ως 2 Ιουλίου  Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ

Βίλα Καπαντζή, Βασιλίσσης Όλγας 108, Θεσσαλονίκη

Διοργάνωση: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης σε συνεργασία με το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, τηλ. 2310295170 www.miet.gr

Μεσοπολεμικός κινηματογράφος, Μεταλλεία Δομοκού, 27 Οκτωβρίου 2012
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Περιαστικό τοπίο
Ομαδική έκθεση Σπουδαστών Τμήματος  Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνας

Γιώργος Δεπόλλας
www.yiorgosdepollas.com

Μετά από μεγάλο διάστημα προετοιμασίας ο Γιώργος Δεπόλλας 

ανακοίνωσε τη δημιουργία της προσωπικής του ιστοσελίδας. 

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν δείγματα της φωτογραφικής 

του δουλειάς και να διαβάσουν κείμενα καθώς και συνεντεύξεις, 

που έχει δώσει κατά καιρούς. Παράλληλα, είναι αναρτημένο το 

ντοκιμαντέρ «Ο ξένος» της σειράς «Οπτική Γωνία» που γυρίστηκε 

για την ΕΡΤ το 2013. Αφιερωμένο στο φωτογράφο Γιώργο Δεπόλλα 

το ντοκιμαντέρ φέρνει τους θεατές πιο κοντά στην έντονη και 

πληθωρική προσωπικότητα του φωτογράφου καθώς και στο 

πλούσιο πολυσχιδές έργο του. Ο φωτογράφος και συνιδρυτής 

του Image Studio, του Φωτογραφικού Κέντρου Αθηνών και της 

Εκδοτικής Εταιρείας Fotorama, Γιώργος Δεπόλλας ασχολείται με την 

εφαρμοσμένη και καλλιτεχνική φωτογραφία από το 1975. Από το 

1985 διδάσκει στη σχολή Βακαλό. 

Η Έκθεση στον Διάδρομο αποτελεί πρωτοβουλία των σπουδαστών του τμήματος Φωτογραφίας 

και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας. Σκοπό έχει την παρουσίαση μερικών από τα καλύτερα 

έργα που δημιουργήθηκαν είτε στο πλαίσιο των μαθημάτων, είτε αναπτύχθηκαν ως προσωπικά 

project. Λαμβάνει χώρα στους διαδρόμους της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών και ανανεώνει την 

θεματολογία της, κατά μέσο όρο, κάθε τρίμηνο. Αυτή τη φορά, καταπιάνεται με το περιαστικό τοπίο 

και τη φωτογράφηση περιοχών στα όρια της πόλης, εκεί που το αστικό τοπίο μοιάζει να σταματά. Οι 

συμμετέχοντες προσεγγίζουν το χώρο του τοπίου γύρω απ’ την πόλη, άλλοτε επικεντρωμένοι στις 

αρχές της τοπιογραφίας και άλλοτε αξιοποιώντας τον ως τόπο αφήγησης ιστοριών. 

Εγκαίνια: 8 Μαίου 2017

Διάρκεια: έως 27 Μαΐου

Ώρες λειτουργίας: 9:00-18:00

Διεύθυνση: ΤΕΙ Αθήνας, 

Αγίου Σπυρίδωνος 28, 

Αιγάλεω 122 43

ekthesistodiadromo@hotmail.com

Φωτ.: Γιώργος Παπαστεργής
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Rapid Eye Movement
Έκθεση του Λευτέρη Παρασκευαΐδη

Σε ένα πρότζεκτ που ξεκίνησε εννέα χρόνια πριν, ο Λευτέρης Παρασκευαϊδης 

επιχειρεί ένα φωτογραφικό πείραμα, για να καταγράψει τελικά τη διαδικασία 

του ονείρου. Ο άνθρωπος της σύγχρονης αστικής κοινωνίας βλέπει καθημερινά 

χιλιάδες εικόνες. Άμυνα σε αυτά τα ποικίλα ερεθίσματα αποτελεί η διεργασία 

του ύπνου. Ο εγκέφαλος, κρατώντας τις εικόνες που θεωρεί πιο σημαντικές, 

καταλήγει να δημιουργεί σχήματα και εικόνες μεταφυσικές, πλάθοντας 

καταστάσεις που το άτομο δεν έχει ξαναδεί. Ο Λευτέρης Παρασκευαΐδης είναι 

φωτογράφος με έδρα την Αθήνα. Μερικές από τις πιο γνωστές φωτογραφικές 

του δουλειές είναι το «Σκοτεινό Χωριό» και το «Αστικό Χρωμοφόρμιο». Το 2011 

πήρε μέρος στην ομαδική έκθεση “Street Life”του φεστιβάλ Photometria.

Εγκαίνια: Τετάρτη 24 Μαΐου, 20.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Ιουνίου

Διεύθυνση: BOO! Cafe - Bar, Σαρρή 21, Θησείο, Αθήνα

Πληροφορίες: Λευτέρης Παρασκευαΐδης, elparaskevaidis@gmail.com, http://

lefterisparaskevaidis.com

Δημήτρης Ρουστάνης – 
Ανδρέας Κατσικούδης
Εργαστήρι γυμνού στη θάλασσα

Υπό την καθοδήγηση των έμπειρων 

φωτογράφων Δημήτρη Ρουστάνη και 

Ανδρέα Κατσικούδη, οι συμμετέχοντες 

θα έχουν την ευκαιρία να μυηθούν στη 

φωτογραφία γυμνού. Κατά τη διάρκεια 

του εργαστηρίου κάθε φωτογράφος θα 

αναλαμβάνει δεκαπέντε λεπτά τη σκηνοθεσία, 

ενώ στη συνέχεια θα μπορεί να πραγματοποιεί 

λήψεις, πίσω από το συμμετέχοντα που έχει 

αναλάβει τη σκηνοθεσία. Το σεμινάριο θα 

πραγματοποιηθεί σε παραλία της Αττικής 

με φυσικό φως και ανακλαστήρες, ενώ οι 

συμμετέχοντες μπορούν αν το επιθυμούν να 

φέρουν επιπλέον αντικείμενα έτσι ώστε να 

προετοιμάσουν τις λήψεις τους. Οι φωτογραφίες 

που θα προκύψουν από το εργαστήρι 

γυμνού θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα 

πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 

στον χώρο του Cinemarian. Κράτηση θέσης 

στο σεμινάριο θα πραγματοποιείται έπειτα 

από κατάθεση προκαταβολής 20 ευρώ και 

αποστολή e-mail στον Ανδρέα Κατσικούδη.  

Εργαστήρι: Κυριακή 7 Μαΐου, 8.30

Κόστος: 40 ευρώ (30 ευρώ για τους μαθητές 

του Ανδρέα Κατσικούδη)

Πληροφορίες - Εγγραφές: Ανδρέας 

Κατσικούδης, akatsikoudis@yahoo.com, http://

akatsikoudis.blogspot.gr
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Γκίκας - Craxton - Leigh Fermor
Στη Λεβέντειο Πινακοθήκη της Λευκωσίας

Η ζωή των καλλιτεχνών και στενών φίλων Νίκου 

Χατζηκυριάκου-Γκίκα, John Craxton και Patrick 

Leigh Fermor, σκιαγραφείται σε μια κοινή έκθεση, από τα 

πρώτα χρόνια γνωριμίας τους μέχρι και το τέλος της ζωής 

τους. Σε μια  παρουσίαση που συγκεντρώνει έργα τέχνης, 

φωτογραφίες, αποσπάσματα από κείμενα, χειρόγραφα, 

επιστολές και εκδόσεις, ο επισκέπτης παρακολουθεί 

σημεία της προσωπικής και της καλλιτεχνικής πορείας 

των τριών δημιουργών, πάντα με κοινό παρονομαστή 

την αγάπη τους για την Ελλάδα. Η έκθεση διαρθρώνεται 

χρονολογικά αλλά και θεματικά, με άξονα την Ύδρα, την 

Καρδαμύλη, την Κρήτη και την Κέρκυρα, τόπους έμπνευσης 

και δημιουργίας των τριών καλλιτεχνών. Τα έργα που 

παρουσιάζονται προέρχονται κυρίως από την Πινακοθήκη 

Γκίκα του Μουσείου Μπενάκη και το Craxton Estate στο 

Λονδίνο, καθώς και από μουσεία και ιδιωτικές συλλογές στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Την έκθεση επιμελήθηκαν η Εβίτα 

Αράπογλου, ο Sir Michael Llewellyn-Smith, ο Ian Collins και 

η Ιωάννα Μωραΐτη. Μετά την παρουσίασή της στη Λεβέντειο 

Πινακοθήκη, η έκθεση θα μεταφερθεί στο Μουσείο Μπενάκη 

και στο Βρετανικό Μουσείο.

Διάρκεια έκθεσης: έως 22 Μαΐου

Διεύθυνση: Λεβέντειος Πινακοθήκη, Αναστασίου Γ. Λεβέντη 

5 (πρώην Λεωνίδου) , Λευκωσία, Κύπρος

Πληροφορίες: Μουσείο Μπενάκη, http://www.benaki.gr 

Λεβέντειος Πινακοθήκη, +357 22668838, info@

leventisgallery.org, http://www.leventisgallery.org

Corinth Exposed 2017
Παρουσίαση των Extreme 
Photographers

Ο Βαγγέλης Κουτσοδόντης και ο Γιώργος 

Νταλιάνης, γνωστοί και ως Extreme 

Photographers, επισκέπτονται το φετινό Corinth 

Exposed, για μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση. 

Λάτρεις των extreme sports και της φωτογραφίας, 

οι Extreme Photographers θα ταξιδέψουν το κοινό 

σε μέρη και τοπία της Ελλάδας που δε βλέπει κανείς 

εύκολα, μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 

Φαράγγια και δύσκολα προσβάσιμες σπηλιές είναι 

μόνο μερικά από τα μέρη που οι επισκέπτες του 

Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου θα έχουν 

την ευκαιρία να δουν, μέσα από το φακό των δύο 

ενθουσιωδών φωτογράφων.

Παρουσίαση: Κυριακή 30 Απριλίου, 17.00

Διεύθυνση: Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο, 

είσοδος Λουτρακίου, Ισθμός Κορίνθου

Πληροφορίες: Corinthian Exposed, https://

corinthexposed.globalarts.gr 
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Στα περίπτερα μέχρι 21 Μαΐου
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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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Journey in the Labyrinth
Έκθεση της Θαλασσινής Δούμα

Από τα τοπία της Γροιλανδίας και τα υπόγεια φαράγγια της Αριζόνα μέχρι τους 

ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης, η Θαλασσινή Δούμα πραγματοποιεί ένα ταξίδι 

στον κόσμο και παράλληλα στον χωροχρόνο. Τρεις διαφορετικές ενότητες στην 

ίδια έκθεση, καλούν το θεατή να παρατηρήσει φόρμες, συχνά μεταβαλλόμενες 

και διαρκώς αναγεννημένες. Το αρχαίο συναντά το μοντέρνο, σε μια σειρά 

ασπρόμαυρων φωτογραφικών έργων, καταλήγοντας σε ένα κοινό σημείο αναφοράς, 

τις μυθικές ρίζες της Ελλάδας και την ιδέα 

του λαβύρινθου. Η έκθεση πραγματοποιείται 

υπό την αιγίδα του Τμήματος Γεωλογίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών και του Ιταλικού 

Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, στο πλαίσιο 

εκδηλώσεων του Τμήματος Γεωλογίας για τα 

40 χρόνια από την ίδρυσή του. Την έκθεση 

διοργανώνει η Αίθουσα Τέχνης «Τεχνοχώρος», 

σε επιμέλεια της Νίνας Φραγκοπούλου. Στις 15 

Ιουνίου, η έκθεση «Journey in the Labyrinth» 

θα μεταφερθεί στην Αθήνα για να παρουσιαστεί 

στην Αίθουσα Τέχνης «Τεχνοχώρος». 

Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Μαΐου 

Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, 

Νέα Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών

Πληροφορίες: Αρχαιολογικό Μουσείο 

Πατρών, Τηλ. 2613616100, efaacha@culture.gr, 

http://www.ampatron.gr

Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης
Σεμινάριο φωτογραφικού 
πορτραίτου

Το πορτραίτο, είδος που καλύπτει το 

μεγαλύτερο μέρος της φωτογραφικής 

δραστηρίοτητας γίνεται βασική θεματική 

του νέου σεμιναρίου του Μουσείου 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Υπό τον 

τίτλο «Η απεικόνιση του φωτογραφικού 

πορτραίτου: η αναπαράσταση και η 

έκφραση» το σεμινάριο καλύπτει μέσα από 

μια σειρά μαθημάτων τόσο το θεωρητικό 

όσο και το τεχνικό μέρος του πορτραίτου, 

ξεκινώντας από ορισμούς και έννοιες 

μέσα από μια σύντομη αναδρομή στην 

ιστορία της φωτογραφίας. Παράλληλα, 

στις συναντήσεις θα αναπτυχθούν 

ενότητες γύρω από το τεχνικό μέρος ενώ 

θα συζητηθούν θέματα όπως η σχέση 

φωτογράφου και φωτογραφιζόμενου, 

η «τελετουργία» της διαδικασίας, η 

σημασία της «χημείας» στην επικοινωνία 

και ο τρόπος με τον οποίο τα παραπάνω 

διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. 

Εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η 

φωτογράφος Ιωάννα Φωτιάδου. Το 

σεμινάριο απευθύνεται σε όσους έχουν 

βασικές γνώσεις της φωτογραφίας και θα 

αποτελείται από εισηγήσεις, εβδομαδιαίες 

ασκήσεις, συζήτηση και κριτική των 

εργασιών, οργανωμένη επίσκεψη σε 

φωτογραφικό στούντιο και τελική εργασία.

Διάρκεια: 12 Μαΐου – 9 Ιουνίου 2017 

Σεμινάριο: κάθε Παρασκευή 18.00 – 21.00

Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α’, Ναυάρχου 

Βότση 3, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Κόστος συμμετοχής: 60 ευρώ

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: 

Έλλη Τσίνογλου, Τηλ. 2310566716, info.

thmp@culture.gr
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