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EditorialΜε δελτίο τύπου που λάβαμε από 

την Κολωνία και συγκεκριμένα 

από τα κεντρικά γραφεία της 

Photokina, πληροφορηθήκαμε 

ότι η επόμενη Photokina θα 

πραγματοποιηθεί μεν αλλά με 

ψαλιδισμένη κατά δύο ημέρες τη 

διάρκειά της (Τετάρτη 26 έως & 

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018). 

Μάθαμε ακόμη ότι η έκθεση 

γίνεται ετήσια με την μεθεπόμενη 

διοργάνωση να μεταφέρεται μόλις 

λίγους μήνες μετά - τον Μάιο του 

2019. (Δεν διευκρινίζεται πότε 

ακριβώς και πόσες μέρες).

Για όλους εμάς, τους 

μεγαλύτερους σε ηλικία, που 

ζήσαμε από κοντά την χρυσή εποχή 

της αναλογικής φωτογραφίας, 

κατά την περίοδο 1980-2000, 

η Photokina ήταν η Μέκκα της 

φωτογραφικής βιομηχανίας. Το ιερό 

τέμενος της φωτογραφικής αγοράς 

όπου θα έπρεπε οπωσδήποτε να 

πάμε για να ενημερωθούμε. Να 

δούμε από κοντά και να αγγίξουμε 

τις νέες φωτογραφικές μηχανές, 

τους φακούς και εν γένει ό,τι νέο 

και πρωτοποριακό ανά διετία 

παρουσίαζαν εκεί τα εργοστάσια. 

Παράλληλα, αυτές οι λίγες μέρες 

στη Photokina ήταν και μέρες 

επικοινωνίας, συναντήσεων 

και επαφών με τους Έλληνες 

αντιπροσώπους φωτογραφικών, 

με στελέχη επιχειρήσεων imaging, 

με καλούς Έλληνες επαγγελματίες 

φωτογράφους που συνέρρεαν εκεί 

απ’ όλη την Ελλάδα αλλά κι απ’ 

όλο τον κόσμο. Όλοι παρόντες τη 

μέρα στην έκθεση και το βράδυ στις 

μπυραρίες και στα brauhaus της 

παλιάς πόλης. Ειρήσθω εν παρόδω 

θυμίζω ότι ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ είχε 

διοργανώσει αξέχαστα πάρτι στη 

Κολωνία το 1998, το 2000, 

το 2002... με δεκάδες και 

εκατοντάδες καλεσμένους. Με τη 

μπύρα να ρέει άφθονη και το κέφι 

να χτυπάει ταβάνι.

PHOTOKINA 2006
Mερική άποψη του τεράστιου περιπτέρου 
της Nokia. Η πρωτοπόρα -εκείνη την 
περίοδο- Φιλανδική εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας φλέρταρε στενά με τον 
φωτογραφικό χώρο. Είχε πολλά 
«φωτοκινητά» -όπως τα λέγαμε τότε- με 
ειδικές εφαρμογές για το φωτογραφείο 
(διπλανή φωτογραφία). Aντίστοιχα μεγάλο 
περίπτερο είχε και η Sony Ericsson. Ήταν 
η εποχή που γίνονταν διερευνήσεις ένθεν 
κακείθεν για πιθανό πάντρεμα των δύο 
κλάδων. Οι δρόμοι δυστυχώς χώρισαν 
και ο πολυπόθητος γάμος δεν έγινε ποτέ...

Photokina τέλος όπως την ξέραμε
Ριζικές αλλαγές στη διοργάνωση της έκθεσης με αβέβαια έκβαση

      Μετά ήρθε η ψηφιακή επανάσταση και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση στον κλάδο που 

άργησε να καταλάβει τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί ή μάλλον ότι θα συνέβαινε τόσο γρήγορα. 

Έτσι ύστερα από πολλές και συνεχώς μειούμενες σε εκθέτες και επισκέπτες διοργανώσεις, 

η Photokina, αυτός ο ογκόλιθος που κάποτε φαίνονταν αμετακίνητος, άρχισε να κουνιέται 

συθέμελα. Και εν τέλει μόλις τώρα να επιχειρεί αλλαγές οι οποίες πιστεύουμε ότι θα είναι και 

το κύκνειο άσμα της διοργάνωσης. Γιατί; Μα ποιος θα πάει στη Photokina τον Σεπτέμβριο του 

2018 κάτω από αυτές τις συνθήκες και μετά λίγους μήνες να πρέπει να ξαναπάει τον Μάϊο του 

2019; Γιατί τα εργοστάσια να μπουν στην διαδικασία να καλύψουν τα πολύ σημαντικά έξοδα 

συμμετοχής και μάλιστα σε δύο διοργανώσεις με απόσταση λίγων μηνών; Δεν υπάρχει λόγος να 

το κάνουν. Στο δελτίο τύπου που προαναφέραμε οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν αποδίδονται 

στη ριζική αλλαγή που έχει υποστεί ο κλάδος λόγω ψηφιακής τεχνολογίας. Λέγεται επί λέξει ότι 

οι ρυθμοί παραγωγής των ψηφιακών προϊόντων είναι καταιγιστικοί και όχι αργοί όπως παλιά, 

γεγονός που έχει αλλάξει άρδην τους σχεδιασμούς marketing των εργοστασίων imaging.

      Τα προβλήματα στη Photokina προκαλούν στον κλάδο την ίδια αίσθηση που είχε 

προκαλέσει η πτώχευση της Kodak. Mία «σταθερά», ένα ισχυρό σημείο αναφοράς της 

φωτογραφικής βιομηχανίας από τα ελάχιστα που είχαν απομείνει, κλονίζεται. Το γεγονός αυτό 

θα επηρεάσει όλον τον εκθεσιακό χάρτη της Ευρώπης όπου πραγματοποιούνται αντίστοιχες 

περιφερειακές εκθέσεις imaging. Προς ποία κατεύθυνση μέλλει να αποδειχθεί στην πράξη. 

                                                 ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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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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Προσέχουμε για την άτυχη στιγμή...
Κυνηγώντας την αποφασιστική...

������!

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=cQf2bUpnMzg&t
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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Η πρώτη εμπειρία ήταν το 1990, 

όταν πρωτόβγαλτος ακόμη 

στο χώρο των φωτογραφικών 

εντύπων, και εκπροσωπώντας το 

εξίσου νεοφερμένο ΦΩΤΟγράφο, 

επισκέφθηκα τη Photokina. 

Tα μεγέθη ήταν συγκλονιστικά, 

τα περίπτερα κολοσσιαία, 

τα οικονομικά μεγέθη 

δυσθεώρητα, η κινητικότητα 

non-stop, oι απαιτήσεις από τους 

δημοσιογράφους που κάλυπταν 

την έκθεση εξοντωτικές και η όλη 

αίσθηση άκρως επιβλητική, ειδικά 

για εμάς από την περιφέρεια της 

Ευρώπης. 

Με λίγα λόγια ήταν “the place to 

be” αν ήθελες να υπάρχεις στον 

κόσμο του ειδικού φωτογραφικού 

τύπου, να έχεις εθνική και διεθνή 

υπόσταση. 

Συναντούσες τα μεγάλα ονόματα των εταιριών, έπαιρνες δεκάλεπτες συνεντεύξεις-

αστραπή από top executives, προέδρους και αντιπροέδρους, μάθαινες τις νοοτροπίες 

και τα τρικ της δουλειάς, έτρεχες ασταμάτητα και δεν είχες καιρό ούτε για καφέ. Η ροή 

πληροφόρησης ήταν συνεχής και αδυσώπητη. Τίποτε δεν έπρεπε να χαθεί. Όλα ήταν 

τυπωμένα στο χαρτί ή ...ειπωμένα σε μικροκασέττες Olympus Pearlcorder, το πιο βασικό 

αξεσουάρ του δημοσιογράφου. Στο τέλος της ημέρας έφευγες κατάκοπος με ασήκωτες 

τσάντες γεμάτες δελτία τύπου, τυπωμένες φωτό προϊόντων, προσπέκτους και βιβλία. Ο 

γράφων τότε σε πέντε ημέρες έχασε ισάριθμα κιλά... 

Aπό τότε πολύ νερό κύλησε στο Ρήνο κάτω από τη γέφυρα Ηοhenzollern, που 

ακολουθούσαμε για να διασχίσουμε το ποτάμι, εγκαταλείποντας το Halle 1. Ούτε καν τα 

κτήρια της Koln Messe δεν έχουν μείνει ίδια. Τα παλιά, κτισμένα στη δεκαετία του 1950 

Ηalle 1-3, έχουν πουληθεί στο κανάλι RTL, έχουν κτιστεί καινούργια και οι πάντα εργατικοί  

γερμανοί ιθύνοντες της διοργάνωσης αναζητούν την βιωσιμότητα της Photokina. 

Στη νέα ψηφιακή εποχή που ανέτειλε με επαναστατικό τρόπο πριν μερικά χρόνια και 

τώρα που πλέον δεν είναι επανάσταση αλλά καθεστωτική καθημερινότητα, τα πράγματα 

είναι τελείως διαφορετικά. Το άπαν σχεδόν της ενημέρωσης γίνεται μέσω internet. Τα 

εργοστάσια έχουν αλλάξει τη δομή των πόρων που διαθέτουν για δημοσιότητα και 

PR, με διαφορετικές προτεραιότητες. Οι μεγάλες διεθνείς κλαδικές εκθέσεις είναι πολύ 

κοστοβόρες για τα εργοστάσια, ειδικά σε κλάδους σαν το imaging που έχουν σημειώσει 

τόση υποχώρηση τα τελευταία χρόνια. Όλοι οι executives που είκοσι χρόνια πριν με χαρά 

εκταμίευαν τεράστια ποσά για συμμετοχή στην Photokina, αντιμετωπίζουν την πρόκληση 

Photokina-II
Μια προσωπική άποψη

Στην τελευταία Photokina 2016 είχαμε παρατηρήσει κάποια «περίεργα» σημάδια. Για παράδειγμα στην κεντρική είσοδο της έκθεσης 
(φωτογραφία άνω δεξιά) αναγραφόταν πάντοτε η ημερομηνία της επόμενης διοργάνωσης - όχι όμως αυτή τη φορά... 
Η ανακοίνωση για το 2018 αναρτήθηκε πολύ διακριτικά, σε μια άλλη έξοδο, χωρίς πολλή κίνηση... Τυχαίο;

�"��*��;�<
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της περικοπής δαπανών. Ως πότε αυτοί 

όλοι θα αντέχουν τα απίστευτα κόστη; 

Ένα αξιοπρεπές δωμάτιο τετράστερου 

ξενοδοχείου στην Κολωνία έχει 

το λιγότερο 300 ευρώ τη βραδιά 

κατά τη διάρκεια της έκθεσης (αφού 

νομίμως διπλασιάζονται οι τιμές)... 

φανταστείτε τι budget πρέπει να έχει 

ένα  εργοστάσιο που θα φέρει εκατό 

και παραπάνω άτομα από την Άπω 

Ανατολή με αεροπορικά εισιτήρια, 

διαμονές, μεταφορές εκθεσιακού 

υλικού, κατασκευές περιπτέρων, 

ασφάλειες κλπ. 

Η Photokina εδραιώθηκε ως 

αναμφισβήτητη κορυφαία έκθεση 

του Imaging και μάλιστα διετής γιατί 

ανταποκρινόταν στο προφίλ του 

κλάδου. Με την εκτύπωση στην πρώτη 

θέση της κερδοφορίας ως πρόσφατα, 

φυσικό ήταν να χρειάζεται κάτι γιγάντιο 

για τα minilab, τα τεράστια εκτυπωτικά 

υψηλής παραγωγής, τον εξοπλισμό 

studio κλπ. Αυτό καθόρισε και τη διετή 

περιοδικότητα. Ας μην ξεχνάμε άλλες 

τεράστιες εκθέσεις όπως η Drupa με 

τετραετή κύκλο (λογικό αν σκεφθούμε 

ότι η Drupa αναφέρεται στον 

τυπογραφικό κλάδο με τις τεράστιες κυλινδρικές και άλλες μηχανές της λιθογραφίας). 

Εννοείται ότι τα τελευταία χρόνια είναι εμφανές και υπαρκτό το ροκάνισμα του 

αντικειμένου από άλλες -ετήσιες- εκθέσεις είτε καταναλωτικών ηλεκτρονικών όπως η 

αμερικανική CES, είτε γενικού περιεχομένου όπως η γερμανική iFA είτε imaging όπως 

η ιαπωνική CP+. Εμφανής είναι και η απροθυμία των εκθετών να πληρώνουν όσο στο 

παρελθόν, η δραματική μείωση της παρουσίας του photofinishing, η συρρίκνωση του 

εκθεσιακού χώρου σε τετραγωνικά, το μειωμένο ενδιαφέρον του τύπου αλλά και η 

απουσία της συνταγής που θα αναβίωνε το λαμπρό παρελθόν. 

Aπλούστατα μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Ούτε και οι σπασμωδικές αντιδράσεις 

του κάθε μαρκετίστα που λέει ότι θα κάνουμε rebranding και θα ξεπεράσουμε τα 

προβλήματά μας. Εδώ θα συμφωνήσω  με το συνάδελφο Jaron Schneider στο 

http://www.imaging-resource.com/articles/photokina-to-become-yearly-event-

fulfilling-wish-literally-no-one-asked-for o οποίος γελοιοποιεί το δελτίο τύπου που 

όλοι λάβαμε. Ξέρετε, εκεί που αναφέρουν οι γερμανοί ότι θα το σλόγκαν “Ιmaging 

Unlimited” θα κινητοποιήσουν και τον κλάδο και την “περιφέρεια” που εμπλέκει το 

Internet of Things και με την ...πρωτότυπη λύση της ετήσιας οργάνωσης η Photokina 

θα επανεφεύρει τον εαυτό της (με την κρυφή φιλοδοξία να αποσπάσει όλο το κοινό 

της CES που τώρα γεμίζει ασφυκτικά το Las Vegas). 

Προσωπικά θεωρώ ότι κάθε brand κουβαλάει μια ταυτότητα που κτίζεται σε 

βάθος χρόνου και πρέπει να διέπεται από συνέπεια και αξιοπρέπεια. Δεν γίνεται να 

μετασχηματιστεί ακαριαία σε κάτι διαφορετικό, ενώ αναπτύσσεται και παρακμάζει 

μαζί με τον κλάδο στον οποίο εντάσσεται. Να θέσω ένα απλό παράδειγμα: Δε γίνεται 

να ευημερήσει μια έκθεση αυτοκινήτου αν για κάποιο λόγο τα κράτη μας στρέψουν 

στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.  Η μικρότερη φιλοδοξία, το ευπρεπές συμμάζεμα, τα 

μειωμένα κόστη για τους συμμετέχοντες κλπ. θα μπορούσαν να είναι η απάντηση μέχρι 

το Imaging να βρει το νέο του δρόμο. Πάντως το Imaging δεν πεθαίνει. Για τις εκθέσεις, 

δεν είμαι βέβαιος...

     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

����������

http://www.imaging-resource.com/articles/photokina-to-become-yearly-event-fulfilling-wish-literally-no-one-asked-for
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Αναρωτιέται ο βρετανικός οργανισμός 

Royal Society for Public Health, ένας 

ανεξάρτητος φορέας που ασχολείται 

με την προαγωγή και βελτίωση της 

δημόσιας υγείας. Ο οργανισμός 

εκπόνησε μια έρευνα με τίτλο 

#StatusOfMind με δείγμα 1500 νεαρών 

ατόμων, ηλικίας 14-24 ετών, σχετικά με 

το πώς επηρεάζουν τα social media την 

πνευματική υγεία.

 

Οι ερευνητές ζήτησαν από τους 

συμμετέχοντες να βαθμολογήσουν, 

σε κλίμακα -2 έως +2, πως τους 

επηρεάζουν πέντε πλατφόρμες σε 

διαφορετικούς παράγοντες που 

σχετίζονται με την πνευματική τους υγεία. 

Οι πλατφόρμες ήταν το YouTube, το 

Twitter, το Facebook, το Snapchat και 

το Instagram. Τα ευρήματα της έρευνας 

έδειξαν ότι το Instagram είναι αυτό που 

επηρεάζει πιο αρνητικά τον ύπνο, την 

εικόνα που έχουν οι νέοι για το σώμα 

τους, το FoMo (fear of missing out: 

αγχώδης διαταραχή που προκαλείται 

όταν το υποκείμενο νιώθει πως κάτι 

συναρπαστικό συμβαίνει αλλά δεν το βιώνει ο ίδιος και συνήθως υποκινείται από τα post 

στα social media), το bullying και το άγχος. Η έρευνα επιβεβαιώνει αυτό που εμπειρικά 

όλο αντιλαμβανόμαστε. Για παράδειγμα, η προβολή ψευδών και μη ρεαλιστικών 

προτύπων του γυναικείου σώματος είναι κάτι για το οποίο παλιότερα κατηγορούσαμε 

τα περιοδικά αλλά τώρα μεγάλο μερίδιο της ευθύνης μεταφέρεται και στα social media. 

Βέβαια δεν ήταν όλα τα πορίσματα αρνητικά αφού φαίνεται πως οι νέοι ενημερώνονται για 

διάφορα θέματα υγείας από άλλους χρήστες που μοιράζονται τις εμπειρίες στις δημοφιλείς 

πλατφόρμες. 

H Royal Society for Public Health προτείνει διάφορους τρόπους για να τον χειρισμό των 

αρνητικών συνεπειών των social media όπως για παράδειγμα το να υπάρχει σήμανση για 

τις φωτογραφίες που έχουν δεχτεί επεξεργασία ή να αναγνωρίζουν οι πλατφόρμες τους 

χρήστες που φαίνεται από τα post ότι πάσχουν από κάποια διαταραχή και διακριτικά να 

φροντίζουν για την υποστήριξή τους. Η σήμανση των επεξεργασμένων φωτογραφιών δεν 

είναι κάτι που συζητιέται για πρώτη φορά. Πρόσφατα μάλιστα έγινε και νόμος στη Γαλλία 

και από την 1η Οκτωβρίου 2017 θα είναι υποχρεωτική για τις διαφημιστικές φωτογραφίες. 

Και ενώ φυσικά αυτό είναι ένα θετικό βήμα για την προστασία ειδικά των νέων γυναικών 

που επηρεάζονται περισσότερο, ο δρόμος φαίνεται να είναι μακρύς και δύσκολος. H 

χρήση των social media δεν πρόκειται να μειωθεί και οι πιο δημοφιλείς χρήστες είναι 

αυτοί με τα αψεγάδιαστα σώματα και την πολυτελή ζωή, αυτοί που εισπράττουν από τα 

διάφορα brands για να ποστάρουν ακριβώς αυτό το περιεχόμενο που αντιμετωπίζουμε 

ως προβληματικό και προσπαθούμε να το ταγκάρουμε (για να μιλήσουμε με όρους social 

media) ως πηγή του κακού. Η πηγή όμως δεν βρίσκεται ούτε στα social media ούτε στο 

Photoshop αλλά στην αδυναμία μας ως κοινωνία να προσφέρουμε ρεαλιστικά πρότυπα ή 

έστω την πολυφωνία που μπορεί να φιλοξενήσει πολλά περισσότερα και φυσικά στο ότι 

δε θωρακίζουμε την νέα γενιά απέναντι στις ψυχολογικές πιέσεις, μέσω της ενημέρωσης 

και της εκπαίδευσης. 

      KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Instagram
Μας επηρεάζει αρνητικά το δημοφιλές μέσο; 

Low Key



������ 374 •  �����	
 29 �
��� 2017 ����
 10

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

http://www.kabanaos.gr/index.php/el/
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Panono 360°
Άδοξο τέλος για την σφαιρική κάμερα

Η εταιρία που βρίσκεται πίσω από την κατασκευή της σφαιρικής βιντεοκάμερας 

Panono 360°κήρυξε πτώχευση πριν λίγες μέρες. Αυτό σημαίνει πως οι υποστηρικτές 

της καμπάνιας χρηματοδότησης της στο Indiegogo, καθώς και εκείνοι που την προ-

παρήγγειλαν μέσω μεταπωλητών δεν θα λάβουν το προϊόν. Όμως ας πάρουμε τα 

πράγματα από την αρχή. Το 2013 η γερμανική start-up κατάφερε να συγκεντρώσει 

1,25 εκ ευρώ. για τη μαζική παραγωγή του project. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν δεν 

υπολόγισε σωστά τον απαιτούμενο χρόνο εξέλιξης του. Οι επίσημες πληροφορίες έλεγαν 

πως η Panono 360° θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2014, αλλά αντί αυτού το μόνο που 

είδαμε ήταν η δεύτερη έκδοση του πρωτότυπου τον Φεβρουάριο του 2015. Μερικούς 

μήνες αργότερα ανακοινώθηκε πως ξεκίνησαν οι πρώτες παραδόσεις της βιντεοκάμερας. 

Ωστόσο, η είδηση αφορούσε μόνο τους πελάτες λιανικής και όχι τους υποστηρικτές-

χρηματοδότες του Indiegogo. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως οι πρώτοι καλούνταν να 

καταβάλουν περισσότερα χρήματα από τους δεύτερους και κάπως έτσι η εταιρία ήλπιζε 

να αναπληρώσει τα κενά στα οικονομικά της, με σκοπό συνεχίσει την παραγωγή. Τελικά 

το εν λόγω σχέδιο δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα και η υλοποίηση της φιλόδοξης 

Panono 360 εγκαταλείφθηκε (τουλάχιστον για την ώρα).

Leica
Λύση στο πρόβλημα 
ξεφλουδίσματος του 
αισθητήρα

Οι κάτοχοι μηχανών της γερμανικής 

εταιρίας που αντιμετωπίζουν 

το λεγόμενο “ξεφλούδισμα” του 

αισθητήρα, θα μπορούν από τις 16 

Αυγούστου 2017 να ζητήσουν δωρεάν 

επισκευή από εξουσιοδοτημένο 

service. Απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η αγορά της μηχανής να 

πραγματοποιήθηκε εντός πέντε ετών 

από την εμφάνιση του σφάλματος. 

Εναλλακτικά οι χρήστες σε κάποιες 

περιπτώσεις θα έχουν το δικαίωμα 

ανταλλαγής του ελαττωματικού 

μοντέλου με ένα καινούριο Typ 240. Τα 

περισσότερα κρούσματα αφορούν τις 

M9, M9-P, M Monochrom και M-E, ενώ 

η επίσημη παραδοχή του προβλήματος 

έγινε το 2014. Δείτε αναλυτικά τις 

προϋποθέσεις εδώ:

https://us.leica-camera.com

Prolab
Δωρεάν κουτί παρουσίασης 
άλμπουμ

Το εργαστήριο ψηφιακών εκτυπώσεων 

και κατασκευής άλμπουμ, ανανεώνει 

τη συσκευασία του και προσφέρει δωρεάν 

ένα ξύλινο κουτί με κάθε άλμπουμ. Είναι 

διαθέσιμο για τις διαστάσεις άλμπουμ 

30x80, 35x70, 30x60, σε φυσικό ή σκούρο 

χρώμα. Στο κέντρο του ο πελάτης μπορεί 

να εκτυπώσει τον τίτλο του έργου (π.χ. το 

όνομα του ζευγαριού). Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τη προσφορά: 

http://www.prolab.gr

������������������������������������������� ��
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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/
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Cone
Αναζήτηση των χρωμάτων 
Pantone στη φύση

To Cone αποτελεί ένα app 

για iOS, το οποίο μέσω του 

φωτογραφικού υποσυστήματος 

του iPhone/iPad, αναγνωρίζει 

τα χρώματα σε μια σκηνή και 

παραθέτει τις τιμές hex, καθώς και 

τα συγγενικά χρώματα της παλέτας 

Pantone. Για τις ανάγκες τις 

τελευταίας λειτουργίας, μετατρέπει 

τους εκάστοτε τόνους της 

φωτογραφίες στο χρωματικό χώρο 

LAB. Αναμένεται να φανεί ιδιαίτερα 

χρήσιμο στους γραφίστες και τους 

web designers που νοιάζονται 

ιδιαίτερα για τη δημιουργία μιας 

συγκεκριμένης ομάδας χρωμάτων, 

για την ανάπτυξη του κάθε project. 

Πέρα από την ενδιαφέρουσα ιδέα 

που ενσαρκώνει το Cone, αξίζει 

να σημειωθεί πως ο σχεδιαστής 

και προγραμματιστής του, 

Kushagra Agarwal, πάσχει από 

αχρωματοψία!

Olympus TG-5
 Υποβρύχια compact με ριπή 20fps και video 4K 

H ιστορία της Olympus στις compact μηχανές από την εποχή του φιλμ έως σήμερα, 

δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες με τη κυκλοφορία κάθε νέου μοντέλου. Η TG-5, 

έρχεται να αντικαταστήσει τη δημοφιλή TG-4 και έχει να επιδείξει μια σειρά από νέα 

χαρακτηριστικά. Πρώτα από όλα διαθέτει επανασχεδιασμένο αισθητήρα BSI CMOS  

12MP, ελαττώνοντας την ανάλυση κατά 4MP σε σύγκριση με τον προκάτοχο για να 

πετύχει καλύτερη απόδοση σε χαμηλές φωτιστικές συνθήκες. Ο επεξεργαστής TruePic 

VIII, είναι ο ίδιος που βρίσκουμε στη ναυαρχίδα E-M1 Mark II. Ο φακός με φωτεινότητα 

f/2-4.9 είναι ισοδύναμος με 25-100mm. Μοναδική αλλά ουσιαστική αναβάθμιση εδώ 

είναι το διπλό στεγανοποιητικό τζαμάκι, που αντιμετωπίζει την εμφάνιση υγρασίας στο 

εμπρόσθιο κρύσταλλο, όταν αλλάζει απότομα η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στη 

λειτουργία macro η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι 1cm. 

Όσο αφορά το σώμα, έχει ενισχυθεί με υλικά που είναι ανθεκτικά στις σκληρές 

συνθήκες, όντας στεγανό σε βάθος 15μ. κάτω από την επιφάνεια του νερού. Επίσης 

παραμένει λειτουργική ύστερα από πτώσεις από τα 2,1μ και άσκηση βάρους 100kg. Στη 

επάνω πλευρά της μηχανής εκτός από το παραδοσιακό χειριστήριο για το zoom και το 

log On/Off (δάνειο από την TG Tracker) συναντάμε έναν ακόμα επιλογέα, που μπορεί 

να αναλάβει την αντιστάθμιση έκθεσης. Επιπλέον σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του 

προηγούμενου μοντέλου είναι η ριπή 20fps (αντί για 5 fps) και το μεγαλύτερο εύρος 

ISO, 100-12800. Μπορεί να αναλάβει ρόλο actioncam, εγγράφοντας video UHD 4K 

στα 30p ή Full HD στα 120fps, με σταθεροποίηση 2,5stop. Tέλος, υποστηρίζει πλήθος 

αξεσουάρ που επεκτείνουν τις δυνατότητες της, όπως αντάπτορες φακού tele/fisheye 

conversion, ring led, housing (που αυξάνει το υποστηριζόμενο βάθος ασφαλούς 

κατάδυσης σε 45m) κ.α. Είναι διαθέσιμη σε μαύρο ή κόκκινο χρώμα.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• αισθητήρας: BSI-CMOS μεγέθους 1/2.3in. (6.17 x 4.55 mm) και ανάλυσης 

12MP • επεξεργαστής: TruePic VIII • φακός: f/2-4.9 ισοδύναμος με 25-

100mm • ταχύτητα κλείστρου: 4sec-1/2000 • σημεία εστίασης: 25 • 

ISO: 100-12800 • ριπή: 20fps video: 3840 x 2160 στα 30p / 102 Mbps 

και 1920 x 1080 @ 60p / 52 Mbps • αυτονομία μπαταρίας: 340 λήψεις • 

υποστηριζόμενα format αρχείου: jpeg, RAW (ORF) • υλικό κατασκευής 

σώματος: μέταλλο  • Wi-Fi, GPS • διαστάσεις: 113x66x32mm • βάρος: 250g.
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http://www.imagco.com/imc/
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Google
Αυτόματη αφαίρεση ανεπιθύμητων μοτίβων 
από τη φωτογραφία;

Όλοι οι φωτογράφοι έχουν πιθανότατα δυσανασχετήσει κάποια στιγμή 

για ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που βρίσκεται μπροστά από το 

θέμα και «καταστρέφει» τη λήψη, π.χ. το κιγκλίδωμα στα γήπεδα. Παρόλο 

που η αφαίρεση τέτοιων στοιχείων είναι εφικτή εδώ και αρκετά χρόνια 

μέσω προγραμμάτων επεξεργασίας, η Google κάνει το επόμενο βήμα 

επιδεικνύοντας τη τεχνολογία που τα αφαιρεί αυτόματα. Συγκεκριμένα, 

πριν λίγες μέρες στην ετήσια παρουσίαση Ι/Ο, ο CEO του τεχνολογικού 

κολοσσού, Sundar Pichai, αποκάλυψε ένα μικρό δείγμα των δυνατοτήτων 

που θα συνοδεύουν μια μελλοντική έκδοση του Google Photos. 

Φαίνεται πως η περιγραφόμενη τεχνολογία είναι προϊόν της επιτυχημένης 

συνεργασίας Google-MIT, που επιφυλάσσει περισσότερες καινοτομίες για 

το κοντινό μέλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη 

φετινή παρουσίαση Ι/Ο εδώ: https://www.youtube.com/watch?time_

continue=662&v=Y2VF8tmLFHw

BenQ PD2710QC
100% κάλυψη sRGB

Απευθυνόμενη στους επαγγελματίες φωτογράφους και γραφίστες η νέα 

οθόνη IPS LED της BenQ προσφέρει ανάλυση QHD (2560x1440) σε 27in. 

Καλύπτει ολόκληρο τον χρωματικό χώρο sRGB, για υψηλή χρωματική ακρίβεια 

στην επεξεργασία εικόνας και είναι πιστοποιημένη από την Technicolor, ως προς 

την τήρηση αυστηρών προτύπων που χρησιμοποιούνται στο Hollywood. Χάρη 

στην υποστήριξη του πρωτόκολλου USB-C (5 Gbps SuperSpeed), επιτρέπει 

φόρτιση φορητού υπολογιστή, μεταφορά δεδομένων, σύνδεση στο διαδίκτυο, 

μετάδοση ήχου/βίντεο κ.λπ. Επίσης, διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία και θύρες 

HDMI και DisplayPort. Ο προσαρμοσμένοι τρόποι 

λειτουργίας CAD/CAM, Animation και Darkroom σε 

συνδυασμό με τις ευρείες γωνίες θέασης βοηθούν 

το χρήστη να φέρει εις πέρας την εκάστοτε εργασία. 

Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο μέσω της βάσης 

VESA, σε οριζόντιο ή κάθετο προσανατολισμό. 

Είναι διαθέσιμη μέσω του επίσημου αντιπροσώπου 

Divitec.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=662&v=Y2VF8tmLFHw
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Επαγγελματικά μελάνια, χαρτιά & καμβάδες 
σε προσιτές τιμές

DIGITAL LAB SERVICE Ε.Π.Ε.
Φιλοκτήτου 6, 136 78, Αχαρναί, Τηλ.: 210 2442585, Fax: 210 2442589, email: info@digitallabservice.gr  www.digitallabservice.gr

Tοπικοί συνεργάτες: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ρωσσίδης Ξενοφών | 2310 927749 • ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Παπαδόπουλος Ευθύμιος | 2810 390515

• PVC ενδόφυλλα για ψηφιακά άλμπουμ

• PVC foam board 
ΝΕΑ 

προιόντα

DLS.indd   1 11/5/2017   4:18:04 μμ

http://www.digitallabservice.gr/
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Στάχυα από το 
χωράφι μας
Έκθεση των μελών της 
Φωτογραφικής Λέσχης 
Λάρισας

Στο πλαίσιο της φετινής 

διοργάνωσης «Μέρες 

Φωτογραφίας στην Πάτρα», η 

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας 

παρουσιάζει μια νέα έκθεση 

φωτογραφίας. Υπό τον τίτλο 

«Στάχυα από το χωράφι μας», τα 

μέλη της ομάδας προσεγγίζουν 

την πόλη της Λάρισας. Κάποια 

από τα έργα ήταν και συνεχίζουν 

να είναι σε εξέλιξη ενώ άλλα 

δημιουργήθηκαν με αφορμή 

το σεμινάριο Ιστορίας και 

Θεωρίας της Φωτογραφίας που 

πραγματοποιήθηκε στη λέσχη από 

τον φωτογράφο και καθηγητή 

φωτογραφίας Πάρι Πετρίδη. 

Τις «Μέρες Φωτογραφίας» 

διοργανώνει η Φωτογραφική 

Λέσχη Πάτρας «Ηδύφως» σε 

συνεργασία με τη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικό 

Οργανισμό Δήμου Πατρέων.

�����"�� B�$"*��: BC� 2 �<#%.<#

��"'$#%*�: ����� ��,<���� 

<#���, "C+��<� �<'%��� 

118, �����

����<+<�."�: PC�<Q��+��& 

B*)� ������ «��'+C�», 

idifos@yahoo.gr, www.idifos.gr

HARD LIGHT PORTRAITS vol.2
Λέσχη Φωτογραφίας Κωνσταντινουπολιτών

Στην νέα της έκθεση, η Λέσχη Φωτογραφίας Κωνσταντινουπολιτών δημιουργεί 

πορτραίτα μέσα από την αντίθεση σκιάς και φωτός. Υπό την καθοδήγηση του Κώστα 

Κανάκη, τα μέλη της ομάδας αφηγούνται τη φωτογραφική προσέγγιση μέσα από την 

τεχνική του σκληρού φωτισμού και της αέναης κίνησης. Οι αντιθέσεις αποτελούν κύριο 

χαρακτηριστικό της έκθεσης, η οποία συνδυάζοντας την έκφραση και το συναίσθημα 

αναδεικνύει την πλαστικότητα της ανθρώπινης μορφής και τη γοητεία της κίνησης. 

Στην έκθεση συμμετέχουν με έργα τους δεκατρία μέλη της Λέσχης Φωτογραφίας 

Κωνσταντινουπολιτών. 

�Q��.%��: ��SS��< 27 ��T<#, 19.00

�����"�� B�$"*��: BC� 4 �<#%.<#

��"'$#%*�: ��%���U��< �<����*���� WB%��<, ����".� ��%���C�.<# 4, 
�*<';<��, 

�. �C%.�, 
$&%�

�B�"� ��� U�"� �"��<#�Q.��: �"#�B�� – ����*�"#& 18.00 – 21.00 

����<+<�."�: B*)� PC�<Q��+.�� %.�. WC%*��%��%<#;<���U%, photo.lesxi.

konpol@gmail.com, https://artphotographyclub.wordpress.com, https://

www.facebook.com/����-PC�<Q��+.��-�B<#-W'��<#-WC%*��%��%<#;<���

U%-234106500047219 

Μόλις πριν δύο εβδομάδες 

παρουσιάστηκε η νέα κεφαλή 

φλας της Profoto, B1Χ και τώρα η 

εταιρία προχωρά σε απόσυρση της 

μπαταρίας της, λόγω ενός πιθανού 

ζητήματος ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα 

οι κάτοχοι των Β1Χ (κωδικός 100399) 

με ημερομηνίες κατασκευής 2017-09 και 

2017-16 καλούνται να επιστρέψουν άμεσα 

τις μπαταρίες σε έναν από τους τοπικούς 

μεταπωλητές ή να επικοινωνήσουν με το 

τμήμα υποστήριξης: http://profoto.com/

int/support

Profoto B1X
Απόσυρση της μπαταρίας λόγω ελαττώματος 
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�  � � � � � � 	 � 
 	  � � � 
 �   � � � 
 � 	

D+� *�� �� ��,�	� �� ����A	%	 ��� %� drones �	 ,�� �	���!��� �	 ����%��� 	
!��"�" �%��"�

�’ �����: 6	�%,�� 12 E������ 17:00-21:00 & �	%!�%" 14 E������ 16:00-20:00
9’ �����: 6	�%,�� 26 E������ 17:00-21:00 & �	%!�%" 28 E������ 16:00-20:00

�%����I�A��%�� �	 Drones

D��� ������+�������� %� �	���!���: �� �����������6� ��!
� ��’ ��� ��� 
� drones ��� =��
����
�� 	
�� ������*� 
�����. �� ����� ��� ���
�����6� *�� �� *����� ���*
�*� �+�	*�	� �
�	��. �� ����6� �� �+������6� 
� =�������*� 
	�	
��
� *�� 
� software ��� 
�� 	�	
� ;����	� 
���. �� ��������6� ��� 
�� ��� *�����	� �
�	�� 
�� drones 	
�� 

����=�, 
��� 
������ �� �������+��� 
�� �+����	� 
��� *�� 
� 	��
�*� �*�����
�
� 
��
�� *�� �����-����� ����!

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

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

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

 3��"�"%��: ��
!��� ��
C����
��
 6�!��	�� �	�������� ����+��!: 8 !��� 	� =6� ����� 
  7�	� ��� "�,�	� ������%����"�"�:  �’ ����� "��
.12/6 17:00-21:00 & %�
. 14/6 16:00-20:00
  9’ ����� "��
. 26/6 17:00-21:00 & %�
��
� 28/6 16:00- 20:00
 #*�%�� ����	%�;��:  €80 (%�� � &'�)

>	%! %" PhotoVision 	����+��@!�	%�� +*� �	�!+"� A�%"�"�!

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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Memento Mori
Ατομική έκθεση του Στέφανου Κουρατζή

Τα έργα της έκθεσης σκιαγραφούν τα Ορυχεία της Κύπρου όπως τα προσέγγισε 

ο βραβευμένος φωτογράφος Στέφανος Κουρατζής. Μέσα από 26 ασπρόμαυρες 

φωτογραφίες ο καλλιτέχνης δίνει την προσωπική του ματιά, με τον τίτλο της 

έκθεσης να παραπέμπει στην ομώνυμη λατινική φράση. «Να θυμάμαι ότι είσαι 

θνητός» ή αλλιώς “Memento Mori”, ψιθύριζαν στους Ρωμαίους αυτοκράτορες 

την ώρα της στέψης τους ενώ αρκετούς αιώνες αργότερα η φράση επανήλθε στη 

βικτωριανή εποχή, με την ανακάλυψη της δαγκεροτυπίας. Ο Στέφανος Κουρατζής 

έχει συνεργαστεί με διεθνή ΜΜΕ και ειδησεογραφικά Πρακτορεία. Για τη 

φωτογραφική του δουλειά έχει διακριθεί μεταξύ άλλων στους διαγωνισμούς IPA, 

PX3 και Fujifilm Euro Press. Την έκθεση διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιήσει ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κώστας Γουλιάμος.

�Q��.%��: �"#�B�� 29 ��T<#, 19.00

�����"�� B�$"*��: BC� 4 �<#%.<#

��"'$#%*�: �<����*���� WB%��< ��%";�*��,.<#, �#�C;�X�� ��%";�*�&,�< 

W';�<#, "#�C*.�, W';�<�

�B�"� ��� U�"� �"��<#�Q.��: ��$�,"��%� 9.00 – 21.00

PlaSEAbo
Έκθεση της Renee Revah

Υποσυνείδητο και βυθός γίνονται 

αντικείμενα σπουδής στη νέα έκθεση της 

Renee Revah. Υπό τον τίτλο “PlaSEAbo”, 

η Renee προσεγγίζει πλάσματα και τοπία 

κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, 

καλώντας τον θεατή να ρίξει μια ματιά στο 

βυθό όπως τον είδε η ίδια η φωτογράφος. 

�����"�� B�$"*��: 1 – 30 �<#%.<#

��"'$#%*�: Placebo Pharmacy, . 

�<#���Q,B%�� 85, ��#+���

�B�"� ��� U�"� �"��<#�Q.��: �"#�B�� – 

��SS��< 8.00 – 23.00
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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/
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Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης
Έκθεση της φωτογράφου Stella Johnson

� Stella Johnson επισκέπτεται τον εκθεσιακό χώρο της Φωτογραφικής Εταιρείας 

Μυτιλήνης για να παρουσιάσει μερικά από τα φωτογραφικά της έργα. Τα τελευταία 

δέκα χρόνια η φωτογράφος επισκέπτεται κάθε χρόνο τη Μυτιλήνη και την Κρήτη, 

με αφορμή το τελευταίο της πρότζεκτ για την ελληνική κουλτούρα. Επαγγελματίας 

φωτογράφος και καθηγήτρια φωτογραφίας σε Πανεπιστήμια της Βοστώνης και του Μέιν, 

η Stella Johnson είναι ευρέως γνωστή για το έργο της στις λεγόμενες «αναπτυσσόμενες» 

χώρες. Έχει ταξιδέψει στην Αφρική, την Νότια Αμερική και το Μεξικό, για να καταγράψει 

τις ζωές των γυναικών και των οικογενειών τους. Στην έκθεση παρουσιάζεται μέρος της 

φωτογραφικής της δουλειάς. 

�Q��.%��: �"����� 7 �<#%.<#, 19.30

�����"�� B�$"*��: BC� 13 �<#%.<#

��"'$#%*�: PC�<Q��+��& �����".� �#���&%��, 3� ;��<�<� ������ 
*.��, W��C 

W�*��< �#���&%��

�B�"� ��� U�"� �"��<#�Q.��: ��$�,"��%� 19.30 – 21.30

����<+<�."�: PC�<Q��+��& �����".� �#���&%��, ���. 2251041555, photo@fem.gr, 

http://www.fem.gr

Κάλλος
Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα; 
Συζήτηση με Γιώργο 
Καλαντζή, Πέτρο 
Κουνούκλα και Πλάτωνα 
Ριβέλλη

Με αφορμή τη θεματική 

«Κάλλος: Πολυτέλεια ή 

αναγκαιότητα», ο βιολόγος και 

υποψήφιος διδάκτωρ φιλοσοφίας 

Γιώργος Καλαντζής, ο αρχαιολόγος 

και ιστορικός τέχνης Πέτρος 

Κουνούκλας και ο φωτογράφος και 

θεωρητικός της φωτογραφίας Πλάτων 

Ριβέλλης επισκέπτονται το κεντρικό 

κτίριο του Μουσείου Μπενάκη για 

μια ιδιαίτερη συζήτηση. Ο καθένας 

τους από διαφορετικό χώρο, θα 

ξεκινήσουν ένα διάλογο περί κάλλους 

με τη συμμετοχή του κοινού καθ’ 

ολη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Τη 

συζήτηση θα συντονίσει η Μένια 

Μπακάρα, η οποία είχε και την ιδέα 

της συγκεκριμένης εκδήλωσης. 

���&�C*�: �"����� 17 �<#%.<#, 

19.00

��"'$#%*�: �<#*".< �;"%���, 

W<#,;��� 1, W<�C%���, 
$&%�

����<+<�."�: �<#*".< �;"%���, 

���. 2103671000, benaki@benaki.

gr, http://www.benaki.gr
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���, ����� €12���, ����� €12

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

"� #� ���$�� ��% &� '�'��%(�)� !�! 

http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Summer Inn Paradise
Καλοκαιρινή έκθεση φωτογραφίας στην Κρήτη

� έκθεση παρουσιάζει μια επιλογή έργων από δύο διαφορετικές φωτογραφικές δουλειές. Οι φωτογράφοι Αγγελική 

Σβορώνου και Μαρίνος Τσαγκαράκης ενώνουν τη σειρά έργων τους με τίτλο “Summer in’ Greece” και “Paradise” 

αντίστοιχα, κάτω από την κοινή έκθεση με τίτλο “Symmer Inn Paradise”. Σε δύο μεμονωμένες προσεγγίσεις, οι δύο 

φωτογράφοι παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της περιπλάνησής τους στα τουριστικά παράλια της Βορειοανατολικής 

Κρήτης. Ο Μαρίνος Τσαγκαράκης επισκέπτεται την Κρήτη κατά τη διάρκεια του χειμώνα ενώ η Αγγελική Σβορώνου 

συνεχίζει την αναζήτηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Εικόνες καθημερινές και όμορφες συναντούν έργα εγκατάλειψης 

και φθοράς για να σχηματίσουν την πολυπρισματική όψη ενός νησιού. Την έκθεση επιμελείται η Αγγελική Σβορώνου. 

                                                                  �Q��.%��: ����*�"#& 26 ��T<#, 19.00

                                                                   �����"�� B�$"*��: BC� 18 �<#%.<# 

                                     ��"'$#%*�: ��,<���& ��%��<$&�� 
Q.<# ���<��<#, �*.$�, W�&��

           �B�"� ��� U�"� �"��<#�Q.��: ��$�,"��%� 18.00 – 21.00, ��SS��< – W#����& 1.00 – 14.00 ��� 18.00 – 21.00
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���, ����� €12���, ����� €12

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

&% ��%�*&% +/&%���+�)% BESTSELLER!

http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Δήμος Ανατολικής Μάνης
Έκθεση του Βασίλη Κουτρουμάνου

Η Μάνη τιμά τους Ολυμπιονίκες και τους Παγκόσμιους πρωταθλητές σε μία εκδήλωση με θέμα Αθλητισμός-Ολυμπισμός-

Κοινωνία στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Αν. Μάνης. Παράλληλα στο Κέντρο θα εκτεθεί και το μέρος των φωτογραφιών 

του βραβευμένου φωτογράφου Βασίλη Κουτρουμάνου από τους τελευταίους Ολυμπιακούς αγώνες υπό τον τίτλο «Από το 

Ρϊο με αγάπη».  

«Αθλητισμός, Ολυμπισμός, Κοινωνία». Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Αν. Μάνης, ώρα 19.00

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

-Η θέση της γυναίκας στον αθλητισμό διαχρονικά 

Βούλα Κοζομπόλη, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών

-Σχολείο και αθλητισμός. Προκλήσεις και προοπτικές 

Βούλα Ζυγούρη, Γ.Γ. Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών

-Ο Αθλητισμός στα πέτρινα χρόνια 

Μαρία Χριστοφορίδου, Άρση Βαρών

Συμμετέχουν οι Ολυμπιονίκες και Παγκόσμιοι Πρωταθλητές: Πέτρος Γαλακτόπουλος, Ελληνορωμαϊκή πάλη

Χριστίνα Γιαζιτζίδου, Κωπηλασία  Γιάννης Θωμάκος, Πόλο  Ανδρέας Κοσματόπουλος, Ιστιοπλοΐα 

Γιώργος Χατζηιωαννίδης, Ελεύθερη πάληΤην εκδήλωση θα συντονίσει η κ. Σπυριδούλα Σπανέα, δημοσιογράφος της 

εφημερίδας «Καθημερινή». Στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης θα λειτουργήσει έκθεση φωτογραφίας με 

θέμα «Από το Ρίο με αγάπη» του πολυβραβευμένου Έλληνα Φωτορεπόρτερ Βασίλη Κουτρουμάνου.

Ωράριο λειτουργίας έκθεσης 10.00-13.00 και 18.00-21.00.

photo.gr

www.photo.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

 ��  http://www.yiorgosdepollas.com����"�. 
%�Q%C*�U% �<# ;"��<���<' P���Q��+<�

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


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

������ 143 •  ������� 5  ����
�� 2012 ���
�� 27

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

������ 374 •  ������� 29 ����� 2017 ���
�� 27

�
� 26 ����
�... ��� �� 13� ������ ��� �������!�� "���#�$%�� / 7-2-1992


