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EditorialΤο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

Θεσσαλονίκης, το Μακεδονικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και το 

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

συνυπέγραψαν πρόσφατα σύμφωνο 

συνεργασίας. Δεν μάθαμε ακριβώς 

τι προβλέπει αυτή η συμφωνία γιατί 

το ακριβές περιεχόμενό της δεν 

δημοσιεύθηκε κάπου. Υποθέτουμε ότι 

έγινε για καλό σκοπό: για να βοηθήσει 

συνέργειες, κοινές δράσεις, καλύτερη 

δημοσιότητα και προβολή κλπ. 

Αυτό που μας προβληματίζει με 

αυτές τις κατά τά άλλα «αθώες» 

υπογραφές είναι το γεγονός αυτό να μην 

αποτελέσει το πρώτο βήμα που αργά 

η γρήγορα θα καταλήξει στην πλήρη 

διοικητική και οικονομική συνένωση 

των τριών αυτόνομων τώρα φορέων 

«εις σάρκα μίαν». Με μία κεντρική 

διοίκηση, μία κεντρική γραμματεία και 

έναν «παντογνώστη» επιμελητή. Είναι 

μία εξέλιξη που ο φωτογραφικός κλάδος 

απορρίπτει κατηγορηματικά και μετά 

βδελυγμίας. Γιατί ανεξαρτήτως τι θα γίνει 

με τα δύο Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης της 

Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Φωτογραφίας 

πρέπει πάση θυσία όχι απλά να διατηρήσει 

την πλήρη διοικητική και οικονομική 

του αυτοτέλεια – αποδεσμευόμενο 

από το Κρατικό Μ.Σ.Τ.Θ. - αλλά να 

ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ο ρόλος 

του εφόσον είναι το μοναδικό Κρατικό 

Μουσείο Φωτογραφίας. Θα πρέπει 

τάχιστα να επιλυθούν τα οικονομικά του 

προβλήματα γιατί υποσχέσεις έχει λάβει 

πολλές κι απ’ όλες τις κυβερνήσεις τα 

τελευταία είκοσι χρόνια όχι όμως και 

τις πιστώσεις που απαιτούνται για την 

απρόσκοπτη λειτουργία του. Εξίσου 

σημαντική -κατά τη γνώμη μου- είναι 

και η άμεση δρομολόγηση της ριζικής 

αλλαγής του κανονισμού λειτουργίας του. 

Στον νέο κανονισμό πρέπει να υπάρχει 

πρόβλεψη για τη λειτουργία Μουσείου 

Φωτογραφικών Μηχανών και όλων όσων 

τέλος πάντων συνδέονται με την ιστορία 

της φωτογραφίας γιατί όσο κι αν ακούγεται 

παράξενο δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο 

στον υπάρχοντα κανονισμό του ΜΦΘ. 

Μιλούσα τις προάλλες με τον Άλκη Ξανθάκη, ο οποίος διατηρεί μία τεράστια προσωπική 

συλλογή φωτογραφικών μηχανών και αξεσουάρ που αριθμεί χιλιάδες σπάνια κομμάτια. 

Δεν θα είχε καμία αντίρρηση, όπως μου είπε, να δωρίσει όλη του την συλλογή στο ΜΦΘ 

αρκεί η πτέρυγα που θα την φιλοξενήσει να φέρει το όνομά του και να επιτραπεί στον ίδιο 

να επιμεληθεί την μεταφορά και τοποθέτηση των εκθεμάτων. Όμως εκτός του Ξανθάκη 

υπάρχουν κι άλλοι συλλέκτες ανά την Ελλάδα που με χαρά θα δώριζαν την συλλογή τους 

-πριν οι κληρονόμοι την βγάλουν στο σφυρί όσο όσο- εάν πείθονταν ότι θα αξιοποιηθεί από 

κάποιο σοβαρό φορέα. Μπορούν να στηθούν ολόκληρα φωτογραφικά στούντιο εποχής, 

φωτιστικά που δεν υπάρχουν πια, σκοτεινοί θάλαμοι, μηχανές-αντίκες και γενικά ν’ αναβιώσει 

όλη η ιστορία της Φωτογραφίας. Αυτή η παράλληλη δράση, μαζί με τις εκθέσεις, τα σεμινάρια 

κλπ. θα φέρει εισιτήρια δηλ. ζεστό χρήμα στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης -που 

είναι και το ζητούμενο από κάθε δημόσιο φορέα αυτή την οικονομικά δύσκολη εποχή που 

ζούμε -  απομακρύνοντας τις σκέψεις για «νοικοκυρέματα», «οικονομίες κλίμακος» κλπ. 

οι οποίες διαφορετικά πολύ σύντομα θα γίνουν πραγματικότητα βάζοντας τέλος στη 

λειτουργία του ΜΦΘ. 

                                                 ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

ΥΓ.: Στο θέμα θα επανέλθουμε σύντομα με συνέντευξη που υποσχέθηκε ότι θα μας 
       παραχωρήσει ο Διευθυντής του ΜΦΘ Ηρακλής Παπαϊωάννου

Φωτ.: Αβραάμ Παυλίδης από την έκθεσή του «Νέα Ερείπια» που διοργάνωσε  το Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης σε συνεργασία με το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης & επιμέλεια 
του Ηρακλή Παπαϊωάννου. ΜΙΕΤ Βίλα Καπαντζή – Βασ. Όλγας 108, έως τις 2 Ιουλίου 

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
Ο φόβος της κατάργησής του είναι σήμερα υπαρκτός όσο ποτέ άλλοτε
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http://www.photo.gr/shop/seminars/%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1-stieglitz
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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-248
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Mικρολαθάκια εν ώρα εργασίας; 
Πάντα συγχωρούνται...

������!

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Γ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

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

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

E������: Τάκης Τζίμας, ��"#$#%�&� �'%��(��: 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 

https://www.youtube.com/watch?v=hIE0iagc7JY
www.photo.gr
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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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Π.ΚΑΛΔΗΣ

�"��*��9�;

Όλοι αρέσκονται να αναφέρονται 

στις “επαναστατικές” αλλαγές, 

τις ανατροπές που έχει επιφέρει 

η ψηφιακή εποχή της εικόνας.  

Με ισοπεδωτική αυταρέσκεια 

επισημαίνουν την κατάργηση 

του κοστοβόρου φιλμ και τον 

συνακόλουθο “εκδημοκρατισμό” 

της φωτογραφικής ενασχόλησης, 

απελευθερωμένης πλέον από 

τα δεσμά των δαπανηρών 

αναλώσιμων. Η ιστορία βέβαια 

μας διδάσκει ότι κάθε τεχνολογικό 

άλμα συνεπαγόταν συνήθως τη 

μαζικοποίηση και διεύρυνση της 

καταναλωτικής βάσης. Έτσι δεν 

είναι τυχαίο που η φωτογραφία 

πλέον έχει διαδοθεί τόσο πολύ 

και έχει τόσο πλατιά εφαρμογή 

αφού δεν στοιχίζει τίποτε να 

φωτογραφίζεις και ελάχιστα να 

έχεις το βασικό εξοπλισμό (λέγε με 

smartphone). 

Στην αυτοκινητοβιομηχανία το 

Model-Τ της Ford και αργότερα 

το Volkswagen, ήταν απότοκα της 

καθιέρωσης της μαζικής παραγωγής, 

στα ηλεκτρονικά όπως ραδιόφωνα 

και τηλεοράσεις οι ημιαγωγοί έφεραν 

τη δραματική μείωση του κόστους 

σε σχέση με τις πρωτόγονες λυχνίες, 

στα μόνιτορ τα LCD panel (σε 

σύγκριση με τον καθοδικό σωλήνα) 

οδήγησαν τις τιμές στο ελάχιστο και τόσα άλλα παραδείγματα μπορούμε να επικαλεστούμε προς 

την ίδια κατεύθυνση. Στα δικά μας, οι αισθητήρες CMOS, ιδιαίτερα αυτοί των μικρών μεγεθών που 

συναντάμε σε compact και smartphone, στοιχίζουν μονοψήφιο αριθμό δολαρίων. 

Η αγορά έχει κατακλυστεί από φθηνά υποσυστήματα φωτ. μηχανής ή βιντεοκάμερας που στην 

ουσία δε διαφέρουν αφού με το υψηλό refresh rate ο ίδιος αισθητήρας αναλαμβάνει και τον 

ένα και τον άλλο ρόλο. Μάλιστα στις φθηνές λύσεις μιλάμε για module (αρθρώματα) που 

ενσωματώνουν το απλό, σχεδόν πάντοτε πλαστικό υποσύστημα του φακού. Γι αυτό και οι κάμερες 

βρίσκονται παντού: ακόμη και στο απλούστερο κινητό, σε πάμφθηνες actioncam, σε drone των 50 

δολ., σε οικιακά συστήματα παρακολούθησης βρεφών και παιδιών κλπ. 

Ίσως δεν το γνωρίζετε αλλά η πιο φθηνή (κατασκευαστικά) ψηφιακή κάμερα όλων των εποχών, 

υλοποιήθηκε από τη διεθνή αλυσίδα καταστημάτων ΙΚΕΑ. Η Ikea Knappa Kamera εμφανίστηκε 

ως concept (αλλά ποτέ ως εμπορικό προϊόν) το 2012. Σχεδιάστηκε από τον Jesper Kouthoofd και 

υπήρξε η μοναδική ψηφιακή compact από χαρτόνι θυμίζοντας έντονα το Google Cartboard Virtual 

Reality Kit. Η Knappa συναρμολογείται από το χρήστη (με μικρές βίδες), και αποτελείται από ένα 

πλαστικό μέρος που περιλαμβάνει φακό, ηλεκτρονικά μέρη και την επαφή USB, θέση για τις δύο 

μπαταρίες ΑΑΑ και μόνον δύο πλήκτρα, ένα για τo Οn/Off και τις λήψεις και ένα για το σβήσιμο των 

εικόνων από την εσωτερική μνήμη των μόλις 15MB αρκετή για 40 καρέ των 2,2Megapixel.

Όμως δεν ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε στο κοινό μια “αναλώσιμη” ψηφιακή φωτ. 

μηχανή. Στα ίχνη των φιλμάτων SUC (Single Use Cameras) τo 2003 έκανε την εμφάνισή της στην 

αμερικάνικη αλυσίδα καταστημάτων Ritz Cameras, το μοντέλο Dakota Digital 1.2Megapixel. 

Σημειώνουμε την εντυπωσιακά χαμηλή για την εποχή τιμή των 10.99 δολ. Τότε οποιαδήποτε 

compact ανάλογης ανάλυσης δεν κόστιζε λιγότερο από 80-100δολ. Ήταν η πρώτη ψηφιακή 

μιας χρήσης υπό την έννοια ότι μετά τη λήψη ο κάτοχος παρέδιδε τη μηχανή στο εργαστήριο και 

παρελάμβανε τις φωτογραφίες του σε CD πληρώνοντας 10 δολ. για την υπηρεσία. Ωστόσο σύντομα 

οι hackers ανέλαβαν να ξεκλειδώσουν τη Dakota και να την μετατρέψουν σε κανονική μηχανή 

“πολλών χρήσεων” επεμβαίνοντας στο firmware. 

Oι digital SUC ευαγγελίστηκαν το πολύ φθηνό, επαναλαμβάνοντας με άλλο ψηφιακό ένδυμα 

το πρότυπο των φιλμάτων SUC. Τελικά όμως δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος αφού οι κανονικές 

digital compact με τη σειρά τους φθήνηναν πολύ και τέλος τη σκυτάλη πήραν τα smartphone που 

χαρίζουν “τζάμπα ”και μαζικά (λόγω παραγωγής σε εκατομμύρια κομμάτια) την φωτογραφική 

ευκαιρία. Τώρα κατά πόσον αυτή η διάδοση επιφέρει τη σοβαρή ενασχόληση με τη φωτογραφία 

είναι κάτι προς συζήτηση. Αν δηλαδή όλη αυτή η τεράστια μαζικοποίηση καταλήγει σε άνοδο 

του επιπέδου. Προσωπικά φοβούμαι ότι το “τζάμπα” ενστικτωδώς κάνει το τυπικό χρήστη να μην 

παίρνει τη φωτογραφία στα σοβαρά...

Ψηφιακή, πιο ψηφιακή, σχεδόν τζάμπα...
Τι σημαίνει η πλατιά διάδοση της ψηφιακής εικόνας

Ψ
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http://www.stamos.com.gr/
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Sony
Επίδειξη της RX10 III στη φωτογραφία 
άγριας φύσης

Η Sony και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για την Προστασία της 

Υπαίθρου (European Outdoor Conservation Association 

- EOCA) συνεργάστηκαν ώστε να κινητοποιήσουν όλο τον 

κόσμο, σχετικά με τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση. Στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν τα 101 βασικότερα 

είδη ζώων. Οι φωτογράφοι της Sony αξιοποίησαν την 

ναυαρχίδα των superzoom compact της εταιρίας, RX10 III, 

για τη δημιουργία μιας πλούσιας σειράς φωτογραφιών που 

μελετά την καθημερινότητα της πανίδας.Πιο συγκεκριμένα ο 

Βρετανός φωτογράφος Sam Hobson και φιναλίστ φωτογράφος 

άγριας φύσης για το 2014 και το 2016, ο βραβευμένος 

Φινλανδός φωτογράφος άγριας φύσης Lassi Rautiainen, ο 

Ισπανός φωτογράφος φύσης Javier Alonso Huerta, ο Pavel 

Kaplun που ασχολείται με την καλλιτεχνική φωτογραφία και ο 

Ελβετός Markus P. Stähli αξιοποιώντας την αθόρυβη λειτουργία 

κλείστρου και τον φακό 24-600mm f/2.4-4 προσέγγισαν 

επιτυχημένα πλήθος ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον. Δείτε 

περισσότερες φωτογραφίες εδώ: 

https://www.mynewsdesk.com/uk

Photo Story

https://www.mynewsdesk.com/uk/sony/pressreleases/up-close-from-afar-with-the-worlds-most-endangered-animals-1947751
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Κορυτσάς 31, ΤΚ 54638 Θεσσαλονίκη
t. 2310 927749 • f. 2310 960322
www.arxphotolab.gr • support@arxphotolab.gr  

focus στις ανάγκες σας!
• Ψηφιακά άλμπουμ

• Fine art εκτυπώσεις

• Ευχολόγια

• Ευχαριστήριες κάρτες

• Θήκες USB 

• Προσκλητήρια 

• Ημερολόγια

15 ������

Fine art εκτύπωση & kapa 

fix μαύρο & passepartout

R03 
Εξώφυλλο με ορατές ραφές

Εξώφυλλο για ψηφιακό 

άλμπουμ με συνδυασμό 

πλαστικοποιημένης 

φωτογραφίας & δερματίνης, 

με διπλή ορατή ραφή σε 

αντίστοιχο χρωματισμό.

X13 
Εξώφυλλο με παράθυρο 

& τυπωμένη λωρίδα

Ιδιαίτερο εξώφυλλο για 

ψηφιακό άλμπουμ με 

παράθυρο & εκτυπωμένη 

λωρίδα σε εσοχή.

http://www.arxphotolab.gr/


������ 372 •  �����	
 15 �
��� 2017 ����
 10

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

Φωτογραφικές μνήμες 
από τη σύγχρονη Ελλάδα
Ξεκίνησε η έκθεση με έργα του 
Κώστα Μπαλάφα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την 

Παρασκευή 5 Μαΐου τα εγκαίνια της 

έκθεσης «Φωτογραφικές μνήμες από τη 

σύγχρονη Ελλάδα». Στην εκδήλωση ήταν 

μεταξύ άλλων ο ο Πρόεδρος της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης - Πολιτιστικού Οργανισμού 

του Δήμου Πατρέων Βασίλης Θωμόπουλος, 

εκπρόσωποι του Μουσείου Μπενάκη καθώς 

και πολλοί φωτογράφοι, εικαστικοί και φίλοι 

της φωτογραφίας. Υπενθυμίζεται ότι στην 

έκθεση παρουσιάζονται έργα του σπουδαίου 

φωτογράφου Κώστα Μπαλάφα, ο οποίος 

φωτογράφισε τη ζωή και τα έθιμα των 

ανθρώπων της επαρχίας, καταφέρνοντας να 

σκιαγραφήσει την Ελλάδα του μεταπολέμου. 

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 

φετινού φεστιβάλ «Μέρες Φωτογραφίες 

στην Πάτρα». Την έκθεση διοργανώνουν 

η Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας «Ηδύφως» 

και η Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Πατρέων, σε συνεργασία 

με τα Φωτογραφικά Αρχεία του Μουσείου 

Μπενάκη. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 28 Μαΐου

Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Πάτρας, 

Ακτή Δυμαίων 50, Πάτρα

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη 

«Ηδύφως», http://www.idifos.com

>?�;�"9;���@
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ΘΕΜΑ: Η Ελλάδα μας

��������: 	
� 210 8541400 � � email: seminars@photo.gr � on line 	
� www.photo.gr/workshops/

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

����� ����������: ���	�� ��
������� ���������� ����!"��#  ���	�$�% 1 - 104 45 &. '������ (#�� �)�� �%� ���� *������ 282)

���������� �;�� ��� �	�����%��� ��	 �� 9�� �%
��	����� 8��� MasterClass!  

�������� 
��
� • �� 
������ 	���� ���
�����
�
�� • �������
�� ������	�

 ,��%�%���: 7
��
�� #���$����&
 /�$����� ��
������	 �	��;��$: 8 ���� 
  3��� ��� %
9��� ����
������%�%�:  ’ �
�
� 9�&
��� 29 =�>�&, 11:00 -19:00  
  F’ �
�
� ��
��
� 31 =�>�&, 11:00 -19:00
 &����� �	

���6��:  €80 (��� � !"#)

/�	�9�� 29 � ���$��% 31 A�B�	 11:00 - 19:00 

T� 
	����$ ��	 Lightroom

 • ���������$� workflow ���B����	��� ��� ���� 
%�� ��
�������$ • �%���� o���$�	� ��
��������% ��
�����& 
• 7&$����	�� Lightroom � Photoshop ��� ������
��� ���
���	�
� • C������ �B����� ��
�������$ • C������ ��
�%� 	� 

���
���
� • ���$����� «���$�$» �����*�$ • Advanced 
������ �����	��� • ���
��	� *���
�$ • =���	� ���%��&
 • ��*%
�
� ��'��� ���B����	�� ��
�������$ • Backup ��� �	������ • E�� ������ ����� ����
���� 	&��&���•••• ��������� � ��*�*�*�*�*�*�*�*�*� %
%
%
%
%%
%
�
�
�
�
�� � ��

������ �� ����� 	� 	���� 
�� 8 «���������� �������» 

����� €6,90 !

A��$ �% PhotoVision �����;�
>$����� ;��� 
��$;%� ?��%�%�!

http://www.photo.gr/shop/seminars/t%CE%B1-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-lightroom


������ 372 •  �����	
 15 �
��� 2017 ����
 12

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

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

H;� ��� �� ��9��� �� �����?��� ��� �� drones �� 9�� ��
��$��� 
� �������� ��$��%�% ����%�

’ �
�
�: /�	�9�� 12 I�	���	 17:00-21:00 & ���$��% 14 I�	���	 16:00-20:00
F’ �
�
�: /�	�9�� 26 I�	���	 17:00-21:00 & ���$��% 28 I�	���	 16:00-20:00

�������<�?����� 
� Drones

H��� ������;�	����	� �� ��
��$���: �� �����������%$ ���
� ��’ ��� ��� 
� drones ��& '��
���$
�� 	
�$ ����$��� 
�����. �� ���&$ ��� ���
�&���%$ ��� �� ��$�&$ ����
��� �B�	��	� �
�	��. �� ����%$ $� �B������%$ 
� '��&������ 
	&	
��
� ��� 
� software ��� 
�$ 	�	
� *����	� 
�&�. �� �$������%$ ��� 
�$ $�� ��$�$�	� �
�	�� 
�$ drones 	
�$ 

����'�, 
�&� 
����&� $� ����&��B�&$ 
�$ �B����	� 
�&� ��� 
� 	��
��� �������
�
� 
��
�$ ��� �����-����� ����!

��������: 	
� 210 8541400 � � email: seminars@photo.gr � on line 	
� www.photo.gr/workshops/

Q���%���� 
9���: ���	�� ��
������� ���������� ����!"��#  ���	�$�% 1 - 104 45 &. '������ (#�� �)�� �%� ���� *������ 282)

�������� 
��
� • �� 
������ 	���� ���
�����
�
�� • �������
�� ������	�

 ,��%�%���: #$
�$�� #$
3�&��
��
 /�$����� ��
������	 �	��;��$: 8 ���� 	� '%� ����� 
  3��� ��� %
9��� ����
������%�%�:  ’ �
�
� 9�&
.12/6 17:00-21:00 & ��
. 14/6 16:00-20:00
  F’ �
�
� 9�&
. 26/6 17:00-21:00 & ��
��
� 28/6 16:00- 20:00
 &����� �	

���6��:  €80 (��� � !"#)

A��$ �% PhotoVision �����;�
>$����� ;��� 
��$;%� ?��%�%�!

http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-drones
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�")%��� )��������*����:

Mini PC (CPU i3 / i5 / i7, 

250GB, 4GB RAM)

Camera: CANON EOS 1200D

Printer: HiTi 525

LED: LG

���*��*"��: 65x47x172 cm

���;�: 40kg.

Photo booth
Για instant φωτογραφίες με επαγγελματική εκτύπωση 

� ������	
 ���	��
 PhotoBooth �����	���� ��� �� ��� 	������� �������� 

�������������, � instant �������� ������ � ����� ���������	
 ������� 	� � 

���������� �� ���	���� �	��������, ���� ������, ��������, ��������	�� ��������� �� ����� 

������� 	��. ! ���	� ��
�� �� � ���� ����"��� ���� � DSLR Canon EOS 1200D, � 

�����	�� �	�����
� HiTi 525, � ����� �
� 15in. 	� mini PC. # $�
���� ������ � �������� 

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

��������� �� ������ 	���". # ���������� ��� ���������� ������$����� ���� �� �� 

� 	������	� ��	��, ��� ����$�� �������� �� ���
	���� ��� ������� ��� ��	���� �� FTP 

server 
 �	����, ��� ����������� �� 	���	�, �� $�
�� �� ������� $����. Να σημειωθεί πως 

αποσυναρμολογείται εύκολα για μεγάλη φορητότητα και η πρόσοψη μπορεί να διαμορφωθεί με τα 

κατάλληλα γραφιστικά για την εκάστοτε ανάγκη.

Digital Lab Service >��;��&�;# 6, 
)��%�., 136 78 ���.: 2102442585
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https://www.musicworldexpo.gr/
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Public
Ξεκίνησαν οι υποβολές συμμετοχών

Τα Public, διοργανώνουν για δεύτερη χρόνια τον ανοιχτό φωτογραφικό διαγωνισμό Public Moments Awards και 

καλούν επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν υπέροχες εικόνες 

να αναδείξουν το ταλέντο τους, να κερδίσουν μεγάλα βραβεία, χρηματικά έπαθλα και διακρίσεις. Οι θεματικές 

κατηγορίες του φετινού διαγωνισμού είναι: Τρέχοντα Ζητήματα, Αθλητισμός, και Φωτογραφία Δρόμου. Στην 

πορεία του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν δύο ακόμα θεματικές κατηγορίες. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν 

μπορούν να στείλουν τις φωτογραφίες τους από τις 24 Μαρτίου έως τις 20 Νοεμβρίου 2017. Η κριτική επιτροπή θα 

αξιολογήσει τις έγκυρες συμμετοχές από τις 21-30 Νοεμβρίου και θα αναδείξει τους νικητές που θα ανακοινωθούν 

επίσημα στη τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στα αρχές Δεκεμβρίου. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από 

τους Γιάννη Μπεχράκη, Θοδωρή Μάρκου και Θανάση Σταυράκη. http://publicmoments.gr

2017

http://publicmoments.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 

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

60€

12 ΤΕΥΧH

13_MONOTHEMATIKA_17x24_new.indd   1 11/5/2017   3:20:53 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/


������ 372 •  �����	
 15 �
��� 2017 ����
 17

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

National Geographic Travel Photographer of the year
Οι συμμετοχές ξεκίνησαν

Την άρρηκτη σχέση του National Geographic με την ταξιδιωτική φωτογραφία τονίζει για ακόμη μια χρονιά ο σχετικός 

διαγωνισμός που αναζητά τους καλύτερους φωτογράφους του κόσμου στη κατηγορία. Φέτος κύριο μέρος του 

βραβείου είναι ένα δεκαήμερο ταξίδι αναψυχής στα νησιά Galapagos. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν 

τα έργα τους σε τρεις κατηγορίες: φύση, πόλη και άνθρωπος. Δείτε αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού εδώ:

http://travel.nationalgeographic.com/photographer-of-the-year-2017/
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���� & ���	
� � � � � �  � � � � 	 � � 
 � � � �  � � �  � �

� � �  � � � � � �
 � � 


Στα περίπτερα μέχρι 21 Μαΐου

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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Epson
Η βαρύτητα στο dye-sublimation στην έκθεση FESPA 2017

Η Epson συνεργάστηκε με σχεδιαστές μόδας και διακόσμησης με σκοπό την πλήρη 

επίδειξη των δυνατοτήτων των εκτυπωτών dye sublimation SureColor, στην 

έκθεση FESPA 2017. Στο περίπτερο της, εκτέθηκαν γυναικεία ενδύματα υψηλής ραπτικής 

σχεδιασμένα από τον Richard Quinn και τυπωμένα, από τον ίδιο, σε ύφασμα και σε 

αλουμινόχαρτο Mylar, αξιοποιώντας τον εκτυπωτή SureColor dye-sublimation της 

σειράς SC-F. Ύστερα από την αποφοίτησή του από το Central St. Martins στο Λονδίνο το 

περασμένο έτος, ο Richard κέρδισε το διεθνές βραβείο «H&M Design 2017», ενώ είναι 

ένας από τους εκατό παράγοντες με πολιτιστική επιρροή, σύμφωνα με το περιοδικό Dazed 

Magazine για το 2017. Επιπλέον πρόσφατα του αποδόθηκε ο τίτλος «One to Watch» 

για το 2017 από το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας. Αυτό τον καιρό, ο Richard δημιουργεί 

το δικό του studio ψηφιακής εκτύπωσης στο Λονδίνο, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 

της Epson, όπου θα σχεδιάζει, θα εκτυπώνει και θα δημιουργεί όλες τις συλλογές του 

επί τόπου, ενώ παράλληλα θα επιμελείται εργαστήρια ψηφιακής εκτύπωσης για νέους 

σχεδιαστές. Σύγχρονα σχέδια διακόσμησης, της Evgenia Guliev από το Πανεπιστήμιο 

Niederrhein της Γερμανίας, μαζί με δέκα ακόμη φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Birmingham 

του Ηνωμένου Βασίλειου, χρησιμοποιήθηκαν για να παρουσιαστεί  η τεχνολογίας inkjet 

της Epson για την παραγωγή ευρείας γκάμας προϊόντων διακόσμησης. Η ταπετσαρία, οι 

καναπέδες, τα μαξιλάρια και τα φωτιστικά στο σαλόνι και τους χώρους φιλοξενίας του 

περιπτέρου παρουσιάζουν ποικιλία πρωτότυπων σχεδίων που έχουν παραχθεί με τους 

εκτυπωτές Εco-Solvent της σειράς SC-S και dye-sublimation  της σειράς SC-F. Τέλος, ο 

SC-S80600 (64in.) δέκα χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του κόκκινου, του λευκού και 

του μεταλλικού για ακριβή πιστότητα στο χρώμα τύπωνε κατά τη διάρκεια της έκθεσης 

δείγματα από ταπετσαρίες 2.2m Digimura Tactile, τα οποία ολοκληρώνοντας αμέσως με 

Fotoba, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να τα πάρουν μαζί τους αποχωρώντας. 

Canon 
Video Creator Kits
Προσθήκη EOS M6 & 800D

Τον Απρίλιο η ιαπωνική εταιρία 

εισήγαγε τα μοντέλα EOS M6 

και EOS 800D, που πέρα από τη 

φωτογραφία, προορίζονται για 

video σε low budget παραγωγές. 

Ακολουθώντας την τακτική των 

προηγούμενων εκδόσεων Video 

Creator Kits, το πακέτο με την EOS 

M6 προσφέρει φακό EF-M 15-45mm 

f/3.5-6.3 IS STM, κάρτα μνήμης 32GB 

SDHC και μικρόφωνο Rode VideoMic 

GO. Στο αντίστοιχο κιτ της 800D, η 

μόνη διαφοροποίηση είναι ο φακός 

EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM. Και 

οι δύο μηχανές διακρίνονται για το 

video Full HD και την τεχνολογία Dual 

Pixel CMOS AF. Τη δεύτερη μάλιστα 

όπως και την περιστρεφόμενη οθόνη 

τις βλέπουμε να αναγράφονται στο 

εξωτερικό τμήμα των πολύχρωμων 

συσκευασιών με μεγάλα γράμματα. 
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

 ��  http://www.yiorgosdepollas.com����"�. 
%�F%?*�H% �;# 9"��;���;' >���F��+;�

Συμμετοχές δεκτές μέχρι 7 Ιουνίου

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://twitter.com/photographosmag
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XiaoYi
Βιντεοκάμερες ασφαλείας για το σπίτι και το αυτοκίνητο

Οι βιντεοκάμερες IP της Yi Technology παρέχουν μια σειρά από έξυπνες λειτουργίες 

με στόχο την ασφάλεια του σπιτιού ή του αυτοκινήτου. Η σειρά  ΥΙ Ηοme and Dome 

Cameras περιλαμβάνει μοντέλα με φωτεινούς φακούς από  f/2.0 έως f/2.8 και κάλυψη 

οπτικής γωνίας  111° έως 130°.  Προσφέρουν ανάλυση Full HD, ήχο και zoom 4x. 

Συγκεκριμένα, το μοντέλο Dome κάνει οριζόντια περιστροφή 345° και κάθετη 115°, ώστε 

ο χώρος παρακολουθείται από κάθε γωνία. Η λειτουργία νυχτερινής όρασης επιτελείται 

από αισθητήρα υπέρυθρων (940nm) που ανταποκρίνεται ακόμα και σε χαμηλές 

φωτιστικές συνθήκες. Όταν ο χρήστης ενεργοποιεί την ανίχνευση κίνησης, η συσκευή 

μπορεί να στέλνει αυτόματα μήνυμα στο smartphone του κατόχου, προειδοποιώντας τον 

για ύποπτα περιστατικά.  

Με τη σειρά της, η Yi Dash βιντεοκάμερα ασφαλείας ειδικά σχεδιασμένη για το 

αυτοκίνητο με σύστημα ADAS(Advanced Driver Assistance System) και Wi-Fi. Δύναται 

να αναλύει δεδομένα, όπως η ταχύτητα και η απόσταση του οχήματος και να στέλνει 

ηχητικές ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο σε περίπτωση απόκλισης από τη λωρίδα ή 

επικίνδυνης οδήγησης. Είναι εξοπλισμένη με φακό 165°, ελαχιστοποιώντας τα “τυφλά” 

σημεία για τον οδηγό, καλύπτοντας και τις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας. Στη περίπτωση 

ατυχήματος η εγγραφή video ξεκινά αυτόματα, ώστε το υλικό να αξιοποιηθεί αργότερα 

για ποικίλους λόγους. Οι κάμερες XiaoYi αντιπροσωπεύονται από την 

DIVITEC A.E.

Xi Yi

Phase One 100MP 
IQ3 Achromatic
Για ασπρόμαυρη 
φωτογραφία υψηλού 
δυναμικού εύρους

Για τους λάτρεις της ασπρόμαυρης 

φωτογραφίας στο μεσαίο φορμά, 

η Phase One παρουσίασε μία ειδική 

έκδοση της πλάτης IQ3 χωρίς 

έγχρωμο Bayer και IR φίλτρο στον 

αισθητήρα. Η απουσία των δύο 

τελευταίων ενισχύει την ευκρίνεια, 

υπόσχεται καλύτερη συμπεριφορά 

του ISO (έως 51,200) σε χαμηλές 

φωτιστικές συνθήκες και επιτρέπει 

περισσότερο φως να φτάσει στην 

φωτοευαίσθητη επιφάνεια (+1 stop). 

Ενσωματώνεται στην IQ3 XF ή άλλες 

μηχανές μεσαίου φορμά. Κατά τα 

άλλα, παρέχει όλες τις λειτουργίες 

της έγχρωμης έκδοσης: ηλεκτρονικό 

κλείστρο με δυνατότητα έκθεσης 

έως 60 λεπτά, Liveview, έξοδο 

HDMI, συνδεσιμότητα WiFi κ.λπ. 

Είναι διαθέσιμη μέσω του επίσημου 

αντιπροσώπου. 

FOTOVISION

photo.gr

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

Σημαντική αναβάθμιση firmware για τις OM-D E-M1 Mark II/E-M5 Mark II και PEN-F

Με την εγκατάσταση των νέων firmware, 1.2 στην Ε-Μ1 Mark II, 3.0 στην Ε-Μ5 Mark II και 2.0 στην PEN-F, οι χρήστες τους θα 

επωφεληθούν από την συμβατότητα με το Profoto Air Remote TTL-O, που συνεπάγεται πρόσβαση στα φλας Profoto AirTTL.

Η E-M1 Mark II, θα μπορεί πλέον να κάνει λήψεις σε λειτουργία High Res Shot και Focus Stacking, ενώ συνεργάζεται με aftermarket φλας, 

δηλαδή που δεν κατασκευάζονται από την Olympus. Επίσης, προστέθηκε η δυνατότητα για αυτόματη ενεργοποίηση της οθόνης, όταν 

απομακρύνουμε το μάτι μας από το σκόπευτρο. Eπιπλέον, έγιναν βελτιώσεις στην εκτίμηση διάρκειας τη μπαταρίας και στα χρώματα του 

EVF. Οι E-M5 Mark II και PEN-F αποκτούν την επιλογή ‘Save Setting/Mysets’, που διαθέτει ήδη η E-M1 Mark II. 

Όσο αφορά τα οπτικά, το νέο firmware (1.1) του φακού γενικής χρήσης M.Zuiko Digital ED 12-100 f/4 IS PRO συνεργάζεται με τις αντίστοιχες 

αναβαθμίσεις των μηχανών και βελτιώνει αισθητά την απόδοση του 5-axis Sync IS. 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις νέες λειτουργίες των τριών μηχανών εδώ: https://www.olympus.gr/corporate/el/press_centre/press_

releases/consumer/firmware_upgrades_1.jsp. Ακόμα, με αφορμή τη συνεργασία τους, Olympus και Profoto ανακοίνωσαν διαγωνισμό στη 

πλατφόρμα 500px, με θέμα ‘Seeking light in nature’. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανεβάσουν εικόνες με ιδανικό φυσικό φωτισμό στη 

φύση,  έως τις 22  Μαΐου και ο τυχερός θα κερδίσει εξοπλισμό από τις δύο εταιρίες. 

Περισσότερες πληροφορίες  https://500px.com/quests

Ash in Art
Φωτογραφική απόδραση σε Ναύπλιο και Μυκήνες

Η φωτογραφική ομάδα Ash in Art διοργανώνει νέα φωτοεξόρμηση, καλώντας όσους 

θα ήθελαν να δηλώσουν συμμετοχή. Με προορισμό το Ναύπλιο και τις Μυκήνες, οι 

συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφίσουν την πόλη των Μυκηνών και 

να περιηγηθούν στο γραφικό Ναύπλιο, στην Ακροναυπλία και το Παλαμήδι. Το κόστος 

συμμετοχής περιλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης και τα εισιτήρια για την είσοδο στον 

αρχαιολογικό χώρο, το Μουσείο και τον Θησαυρό του Ατρέως.

Εκδρομή: Κυριακή 4 Ιουνίου 2017, 8.00 – 20.00

Κράτηση θέσης: Τηλ. 2109216890, 6948688829 

Πληροφορίες: Ash in Art, info@ashinart.com, http://www.ashinart.com, https://www.

facebook.com/ashinart.official

Olympus
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Watermarks
Έκθεση του Ηλία Κοσίντα

Ο φωτογράφος Ηλίας Κοσίντας, στη δεύτερη ατομική του έκθεση, παρουσιάζει 

σειρά έργων αφιερωμένων στο θαλάσσιο βυθό. Σε αντίθεση με την προηγούμενη 

φωτογραφική του δουλειά η οποία ήταν κατά βάση αναλογική και ασπρόμαυρη, στην 

έκθεση “Watermarks” παρουσιάζεται μια σειρά έγχρωμων και ψηφιακών έργων. Το 

θαλασσινό νερό γίνεται παραμορφωτικό κάτοπτρο, σε εικόνες όπου πρωταγωνιστούν 

πλάσματα, τοπία και θησαυροί που υπάρχουν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Εγκαίνια: Πέμπτη 18 Μαΐου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 1 Ιουνίου 2017

Διεύθυνση: The Image Gallery, Λεωφ. Αμαλίας 36, Αθήνα

Πληροφορίες: The Image Gallery, Τηλ. 2103230534, mail@theimage.gr, www.theimage.gr

Φωτογραφικός 
Κύκλος
«Πέμπτες» στο Μουσείο 
Μπενάκη

Οι καθιερωμένες παρουσιάσεις του 

Φωτογραφικού Κύκλου επιστρέφουν 

στο Μουσείο Μπενάκη. Το Μάιο και τον 

Ιούνιο, το κτήριο της Οδού Πειραιώς 

φιλοξενεί φωτογράφους και μέλη του 

Φωτογραφικού Κύκλου, δίνοντας 

στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει 

τους ίδιους και τη φωτογραφική 

τους δουλειά. Το πρόγραμμα των 

εκδηλώσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Στην 

επόμενη συνάντηση, την Πέμπτη 18 

Μαΐου, η Νίκη Γουζούαση παρουσιάζει 

τους φωτογράφους Τζούλια Κουράφα, 

Μαρία Μπανούτα, Κωστή Μπιτζάνη και 

Ηλία Νόκα. Η είσοδος στις συναντήσεις 

έχει επιβάρυνση 3 ευρώ. Για τα 

μέλη του Φωτογραφικού Κύκλου, η 

συμμετοχή είναι ελεύθερη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 18 Μαΐου

Εισηγήτρια: Νίκη Γουζούαση

Φωτογράφοι: Τζούλια Κουράφα, 

Μαρία Μπανούτα, Κωστή Μπιτζάνης, 

Ηλίας Νόκας

Πέμπτη 8 Ιουνίου

Εισηγητής: Ανδρέας Παραδεισόπουλος 

Φωτογράφοι: Βασίλης Γεροντάκος, 

Μανώλης Καραταράκης, Γεωργία 

Πανάκια

Πέμπτη 15 Ιουνίου

Εισηγητής: Παναγιώτης Μαρκολέφας 

Φωτογράφοι: Σπύρος Γιαρμενίτης, 

Ειρήνη Κορινθίου, Τούλα Ροδοπούλου

Πέμπτη 22 Ιουνίου

Εισηγητής: Σπύρος Παναγιωτόπουλος 

(Σιλουανός)

Φωτογράφοι: Ειρήνη Λαχανά, 

Δήμητρα Σταυροπούλου, Πηγή Ψη 

Διάρκεια: 19.30 – 21.30

Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, 

Πειραιώς 138, Αθήνα

Είσοδος: 3 ευρώ

Πληροφορίες: 

Φωτογραφικός Κύκλος, 

Τηλ. 2103645577, 

info@photocircle.gr, 

https://www.photocircle.gr 

Πλάτων Ριβέλλης, platon@rivellis.gr, 

https://www.rivellis.gr 
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Η δική μου Ελλάδα
Υποβρύχια φωτογραφία από το 
Φίλιππο Μαράκη

Στην πρώτη ατομική του έκθεση, ο 

φωτογράφος Φίλιππος Μαράκης παρουσιάζει 

στο κοινό, σημεία του ελληνικού βυθού που δε 

συναντά κανείς καθημερινά. Μικροοργανισμοί, 

γυμνοβράγχια, ψάρια και δύτες που εξερευνούν 

ναυάγια σκιαγραφούν τον κόσμο που υπάρχει 

κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στα 

πέντε χρόνια ενασχόλησής του με την αυτόνομη 

κατάδυση, ο φωτογράφος καλεί τους επισκέπτες 

να γνωρίσουν τη δική του Ελλάδα, μέσα 

από σαράντα macro και wideangle εικόνες. 

Ο Φίλιππος Μαράκης διακρίθηκε στο διεθνή 

διαγωνισμό υποβρύχιας φωτογραφίας “ADA 

Οpen IUPC 2017” που πραγματοποιήθηκε 

στο Βελγράδι, κατακτώντας την 4η θέση στην 

κατηγορία ambient και την 5η στην κατηγορία 

Macro. Παράλληλα, είναι ένας από τους πρώτους 

Έλληνες υποβρύχιους φωτογράφους που έχουν 

φωτογραφίσει το λεοντόψαρο Pterois miles, στις 

ελληνικές θάλασσες. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 15 Μαΐου

Διεύθυνση: Βασιλική Αγίου Μάρκου, Πλατεία 

Λιονταριών, Ηράκλειο, Κρήτη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00 

– 21.00

Πληροφορίες: Φίλιππος Μαράκης, info@

philmarakis.com, http://www.philmarakis.com

Φωτογραφική Ομάδα Λήμνου
Αναγνώριση της ομάδας ως επίσημου σωματείου

Την πρώτη της συνέλευση ως επίσημο σωματείο πραγματοποίησε η 

Φωτογραφική Ομάδα Λήμνου. Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ψηφοφορία 

με στόχο την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Καλλιτεχνικής Επιτροπής και 

Εξελεγκτικής Επιτροπής. Από τα 

27 ιδρυτικά μέλη της ομάδας 

εκλέχθηκαν για το Διοικητικό 

Συμβούλιο οι Ελένη Κολώνη, 

Κωνσταντίνος Μανώλης, 

Δημήτρης Μπουλώτης και 

Παντελής Πραβλής, για την 

Καλλιτεχνική Επιτροπή οι 

Γιώργος Καραχάλιος, Γιώργος 

Κοντέλλης, Κωνσταντίνος 

Μανώλης, Παντελής Πραβλής 

και Μάνος Σπαρής και για 

την Εξελεγκτική Επιτροπή οι 

Μαρία Κουμιανού και Σοφία 

Πορρή. Η Φωτογραφική Ομάδα 

Λήμνου ιδρύθηκε το 2013, 

συμβάλλοντας μέχρι και σήμερα 

στην πολιτιστική ανάπτυξη 

της Λήμνου. Με αφορμή τη 

μετατροπή της σε επίσημο 

σωματείο και τη νέα δυναμική 

που προσφέρει η συγκεκριμένη 

εξέλιξη, η Φωτογραφική Ομάδα 

Λήμνου καλεί όσους φωτογράφους θα ήθελαν να πάρουν μέρος στις δράσεις 

της, πραγματοποιώντας την εγγραφή τους στην ομάδα. Η εγγραφή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με υποβολή της αντίστοιχης αίτησης είτε ηλεκτρονικά είτε 

ιδιόχειρα σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πληροφορίες - Εγγραφές: Φωτογραφική Ομάδα Λήμνου, 

photolimnos.2013@gmail.com
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Από την ανασκαφή στην παρουσίαση
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Η έκθεση παρουσιάζει τις προσπάθειες των εργαζόμενων στο 

Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάδειξη, αποκατάσταση και 

φύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι επισκέπτες του Αίθριου 

του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης θα έχουν την 

ευκαιρία να δουν και να γνωρίσουν το έργο των υπαλλήλων της 

Ε.Φ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ και της Ε.Φ.Α. ΞΑΝΘΗΣ. Η έκθεση παρουσιάζεται 

στο πλαίσιο εκδηλώσεων «Οι εργαζόμενοι του Πολιτισμού στην 

κοινωνία», που πραγματοποιεί ο Σύλλογος Υπαλλήλων του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού Βόρειας Ελλάδος.

Εγκαίνια: Κυριακή 14 Μαΐου, 21.00

Διεύθυνση: Αίθριο Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Μ. 

Ανδρόνικου 6, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Τηλ. 

2313310201, amth@culture.gr, https://www.amth.gr

Έρχεται σε λίγες μέρες
13ο Athens Digital Arts Festival

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών επιστρέφει, καλώντας το κοινό στο ιστορικό κέντρο της 

Αθήνας. Με τη θεματική “PostFuture”, η φετινή διοργάνωση παραπέμπει στο μέλλον, μέσα από 

μια σειρά δράσεων και εκθέσεων. Η εικονική πραγματικότητα αναμειγνύεται με την καθημερινότητα, 

εξερευνώντας τα όρια ανάμεσα στην εικόνα και την πραγματικότητα. Περισσότεροι από 250 καλλιτέχνες 

από 22 χώρες καταθέτουν την οπτική τους σχετικά με το μετα-μέλλον μέσα από εκθέσεις, δράσεις και 

ομιλίες. Στο πρόγραμμα εκδηλώσεων είναι μεταξύ άλλων ομιλίες και εργαστήρια, όπως το Museum 

Beyond The Digital της Bhavani Esapathi και το Browser History Dating του Dries Depoorter αλλά 

και ο διαγωνισμός VR Creations ο οποίος σε συνεργασία με την εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιχειρεί να 

δημιουργήσει την πρώτη ψηφιακή VR gallery, με έργα που θα φτιάξει το κοινό. 

Διάρκεια: 18-21 Μαΐου 2017

Διεύθυνση: Ιστορικό Κέντρο 

Αθήνας, Μητροπόλεως 23, 

Αθήνα

Πληροφορίες: 

Athens Digital Arts Festival, 

Τηλ. 2103230005, 

info@adaf.gr, 

http://2017.adaf.gr
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