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Είκοσι ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει
αφότου κυκλοφόρησε το πρώτο
τεύχος του περιοδικού Photobusiness
(1997): Μια έκδοση ειδικά σχεδιασμένη
για τον επαγγελματία φωτογράφο
Το εξώφυλλο του πρώτου
ιστορικού τεύχους
του Photobusiness!
Κυκλοφόρησε τον
Σεπτέμβριο του 1997.

και βιντεολήπτη. Με τιράζ 5.000
αντιτύπων σε μία εποχή που τα
ταχυδρομικά έξοδα αποστολής ήταν
πολύ φθηνά, το περιοδικό έφθανε σε
όλα τα φωτογραφεία της ελληνικής
επικράτειας, σε όλες τις αντιπροσωπείες,
σε όλες τις σχολές φωτογραφίας, σε
κάθε επαγγελματία. Ήταν το ιδανικό
μέσο που προσέφερε πλούσια
ενημέρωση από την ανθούσα τότε
φωτογραφική αγορά.

Ακριβώς 11 χρόνια μετά,
το 2008, γεννήθηκε το
εβδομαδιαίο ψηφιακό
αδελφάκι του, το
Photobusiness Weekly.
Kαι η εκδοτική ζωή
συνεχίζεται...

Ό

μως τα χρόνια περνούν και φέρνουν
στο πέρασμά τους νέα πράγματα,
νέες καταστάσεις...
Ήρθε (και δεν λέει να φύγει) η οικονομική
κρίση, ήρθε και ρίζωσε για τα καλά το
ίντερνετ, τα social media και φυσικά
η ψηφιακή τεχνολογία. Παρ’ όλα αυτά το
περιοδικό έμεινε όρθιο παρά την τεράστια
συρρίκνωση της διαφήμισης, μοναδικό
έσοδο της έκδοσης. Ενώ τα πρώτα
χρόνια διανεμόταν σε... κούτα λόγω των
πολλών διαφημιστικών φυλλαδίων και
των πολλών σελίδων ύλης, σιγά-σιγά
οι σελίδες του μειώθηκαν, επιδρώντας
αναπόφευκτα και στην απήχησή του.
Και τέθηκε το δίλημμα: Να ανασταλεί
η έκδοση ή να επιχειρηθεί το
επαναλανσάρισμα του περιοδικού
προσαρμόζοντας τα δεδομένα στις
ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία
της εικόνας; Επιλέξαμε την δεύτερη
λύση όχι γιατί είμαστε αθεράπευτα
αισιόδοξοι αλλά γιατί πιστεύουμε ότι
έχει κατακάτσει ο κουρνιαχτός του
ίντερνετ. Και με αυτό εννοούμε ότι ο
πολυάσχολος επαγγελματίας θα ήθελε
να βρει συγκεντρωμένες σε ένα έντυπο
τις απαραίτητες και -κυρίως- χρήσιμες
πληροφορίες για τη δουλειά του αντί να
τις αναζητά σε αμφιβόλου εγκυρότητας
sites στο διαδίκτυο. Ας δούμε λοιπόν
πως θα είναι η νέα εποχή για το
Photobusinnes.



    

Νέα εποχή για το Photobusiness
Σημαντικές αλλαγές στη διανομή, στην ύλη & στη σχεδίαση!
ΥΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ!
Από συμβουλές marketing και οργάνωσης της δουλειάς του επαγγελματία μέχρι super
προσφορές σε προϊόντα και εξοπλισμό από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου κι
από συμβουλές πετυχημένων Ελλήνων φωτογράφων μέχρι παραδείγματα από το διεθνές
στερέωμα. Ακόμη: θέματα φορολογικά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά, τεχνολογικά αλλά και
...ψυχολογικά (Θα αρθρογραφεί και ειδικός ψυχολόγος!)
ΝΕΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Η μεγάλη προσέλευση επαγγελματιών του κλάδου στη πρόσφατη Photovision ήταν
πραγματικός θησαυρός. Μας έδωσε την δυνατότητα να χαρτογραφήσουμε το χώρο
καταγράφοντας και το παραμικρό φωτογραφικό κατάστημα ανά την Ελλάδα. Επίσης και
πολλούς φωτογράφους που εργάζονται με “μπλοκάκι” από το σπίτι τους. Όλοι αυτοί θα
είναι οι νέοι αποδέκτες του ανανεωμένου Photobusiness. Ασφαλώς η λίστα θα ενημερώνεται
συνεχώς.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Οι διαφημιζόμενοι στο περιοδικό μαζί με το τιμολόγιο θα παραλαμβάνουν και τα παραστατικά
αποστολής: Τόσες χιλιάδες παραδόθηκαν στα ΕΛΤΑ, τόσα στην ACS (με την οποία
συνεργάζεται το περιοδικό μας). Πλήρες διαφάνεια λοιπόν και σε αυτό το κρίσιμο σημείο
ώστε να μην υπάρξει καμία αμφιβολία για το τιράζ του περιοδικού.
Όμως κοντός ψαλμός αλληλούια Σε λίγο καιρό θα έχετε την ευκαιρία να κρίνετε τις
αλλαγές που επιχειρήσαμε. Οι γνώμες σας θα ακουστούν με προσοχή και θα αξιοποιηθούν
καταλλήλως ώστε το Photobusiness να γίνει πραγματικά χρηστικό.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Και οι δύο εκδόσεις μόνον...

€9

*

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
πριν φύγετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές!
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Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr
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Φύση
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Μέσα από τον φακό των διαγωνιζομένων στο National Geographic Traveler 2017

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 Η.Λ. 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
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Από τα selfie sticks στα selfie drones
Άλμα στο ναρκισσισμό

Γ

H πρώτη μου, δεν θα την έλεγα
τραυματική αλλά μάλλον έντονα
καταγεγραμμένη στο υποσυνείδητο,
εμπειρία του γράφοντος με τα selfie
sticks, ήταν πριν τρία ή τέσσερα χρόνια
στη Ρώμη. Στη Fontana di Trevi και
στο Pantheon oρδές αλλόφρονων
αμερικάνων και κινέζων, διαγ(κ)ωνίζονταν
για το μακρύτερο και πλέον επιβλητικό
selfie stick, αγνοώντας τους πάντες δίπλα
τους. Την ίδια στιγμή τριτοκοσμικοί
οικονομικοί μετανάστες ανταγωνίζονταν
μεταξύ τους, διεκδικώντας να πουλήσουν
sticks σε όλους τους υπόλοιπους που
για άγνωστους λόγους στερούνταν του
πολύτιμου αυτού αγαθού.
Η εικόνα επαναλαμβάνεται σε όλα τα
αρχετυπικά τουριστικά μέρη του πλανήτη.

ια παράδειγμα, διάβαζα στο CNET https://www.cnet.com/news/the-selfie-stick-acritical-study-machu-picchu/ για τον τύπο που πέρα από κάθε αναμενόμενη λογική,
βρήκε να αγοράσει selfie stick στο MachuPichu στο Περού (!). Παίρνοντας ως αφορμή
το περιστατικό το Cnet παραθέτει πορίσματα επιστημονικών ερευνών από έγκυρα
Πανεπιστήμια πάνω στις ψυχολογικές προεκτάσεις της χρήσης του καινοφανούς φωτοεξαρτήματος (sic).
O επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου του Τορόντο ψυχολόγος Daniel Re,
μελέτησε τις συνήθειες των μανιωδών του είδους φοιτητών του και αποφάνθηκε ότι οι
χρήστες έχουν αυξημένη αυτοεκτίμηση για τις δικές τους selfies και ενώ κατηγορούν
τους άλλους που εφαρμόζουν την ίδια πρακτική για ναρκισσισμό, εντούτοις δεν
βρίσκουν τίποτε μεμπτό στις δικές τους ανάλογες συμπεριφορές.
Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε αντίστοιχη έρευνα του Οhio State University με
υπεύθυνο τον καθηγητή Jesse Fox που πιστεύει ότι το selfie stick ευνοεί την κοινωνική
απομόνωση και το ναρκισσισμό καθώς και την συγκέντρωση σε εξωτερικά γνωρίσματα
εμφάνισης και την τάση οι άνθρωποι να επικοινωνούν μέσω εικόνων αντί με λέξεις.
Όμως φθάνει κάποια στιγμή που η κοινοτυπία γενικεύεται και όλοι αυτοί οι μανιακοί
των selfie που νομίζουν ότι πρωτοτυπούν, υποπίπτουν στη θανάσιμη παγίδα της
γενικής αδιαφορίας. Άρα μόδα είναι και θα περάσει ή μήπως θα μεταλλαχθεί
τεχνολογικά;
Το δεύτερο μάλλον, όπως θα σκεφθεί ο τεχνολογικά υποψιασμένος αναγνώστης,
πληροφορούμενος περισσότερα για την καινούργια μανία των selfie drones. Απ’ότι
φαίνεται ο ανθρώπινος ναρκισσισμός έχει όριο τον ουρανό (the sky is the limit)
Κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά... Ενώ λοιπόν τα drones στην πλειοψηφία τους
κατασκευάζονται για να εκπληρώνουν διαφορετικούς ρόλους: της φωτογραφικής
μηχανής, του αερομοντέλου, του παιγνιδιού, της εναέριας παρατήρησης και
ασφάλειας κλπ. τώρα κυκλοφορούν και νέα, αυτοματοποιημένα μοντέλα που με χαρά
>συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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αναλαμβάνουν την υπηρεσία των εναέριων
selfie λήψεων. Όπως για παράδειγμα το
μάλλον άγνωστο στην Ελλάδα Ηοver Camera
Passport που σχεδιάστηκε ad hoc για μια πολύ
συγκεκριμένη αποστολή: αυτοματοποιημένη
φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση του χειριστή.
Η συσκευή είναι σαν ιπτάμενη κάμερα-ρομπότ
που ακολουθεί πιστά το χειριστή από μικρή
απόσταση, με αυτοματοποιημένο τρόπο
εκτελώντας παρακολούθηση Face Track και
Body Track.
Αντίστοιχο είναι και το Υuneec Breeze 4K που
πετάει άνετα και σε εσωτερικούς χώρους και
στην λειτουργία selfie ακολουθεί το χρήστη
αυτόματα και παραμένει συνεχώς σε αναμονή
για εντολή λήψης selfie!
Αυτά είναι μόνον δύο ενδεικτικά μοντέλα με
παρόμοια χαρακτηριστικά ενώ η δυνατότητα
selfie γρήγορα επεκτείνεται στα χαρακτηριστικά
περισσότερων drones και μάλιστα με
επεκτάσεις τεχνητής νοημοσύνης, αναγνώριση
εντολών από την κάμερα μέσω χειρονομιών
(gesture recognition) κλπ.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
moc.sallopedsogroiy.www//:ptth
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Συμμετοχές μέχρι 18 Ιουλίου
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Αρβανίτης
Υποστήριξη lenticular
3D printing

Η

εταιρία Αρβανίτης είναι πλέον

αντιπρόσωπος των προϊόντων
της Imagiam στην Ελλάδα. Όσο
αφορά τις εκτυπώσεις, οι καταναλωτές
μπορούν να επωφεληθούν από τα
πλεονεκτήματα του lenticular printing,
το οποίο προορίζεται για διαφημιστικές
εφαρμογές και δίνει στον θεατή την
αίσθηση του 3D. Η εταιρία θα δέχεται

παραγγελίες από τις 4 Σεπτεμβρίου και
παράλληλα θα προτείνει συνοδευτικά
πακέτα προσφορών. Ακόμα, προσθέτει
στις υπηρεσίες της την πλαστικοποίηση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν
περισσότερες πληροφορίες εδώ:
http://arvanitis-p.gr/

Jinbei EF-60
Ισχυρό φωτιστικό LED σε διάφορα kit
Η Jinbei παράγει αξιόλογα και προσιτά φωτιστικά σώματα. Το EF-60 παρέχει
φωτεινότητα 8500lumen (ρυθμίζεται μέσω dimmer), με υψηλό δείκτη χρωματικής
ακρίβειας CRI>95. Ο compact σχεδιασμός και η δυνατότητα τροφοδοσίας με
τροφοδοτικό ή μπαταρία τύπου Sony NP-F το καθιστά κατάλληλο για φωτογραφία/
video γάμου ή λήψεις on location. Η διάρκεια ζωής της λάμπας ξεπερνά της 100.000
ώρες. Είναι συμβατό με μεγάλη γκάμα αξεσουάρ όπως ευρυγώνιο ή συγκεντρωτικό
ανακλαστήρα, softbox κ.α. To Jinbei EF-60 είναι διαθέσιμο σε τέσσερα κιτ (δύο
φωτιστικά και τσάντα, τρία φωτιστικά και τσάντα, δύο φωτιστικά με light stand και
τσάντα, τρία φωτιστικά με light stand και τσάντα).
Αλεξάνδρου & ΣΙΑ Ε.Ε.
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Epson
Υποστήριξη της επετείου του archisearch.gr

Ο

ιστότοπος archisearch.gr συμπλήρωσε έξι χρόνια παρουσίας στον
χώρο και για να το γιορτάσει διοργάνωσε πάρτι στον εκθεσιακό χώρο
της εταιρίας Kanelli S.A. στις 3 Ιουλίου. Η Epson ανέλαβε να υποστηρίξει
υλικοτεχνικά την βραδιά διαθέτοντας τον επαγγελματικό projector EBL1505U. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 250 αναγνωρισμένοι αρχιτέκτονες
και σχεδιαστές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες
πάνω στο αντικείμενο τους. Σημαντικό γεγονός της βραδιάς ήταν η παρουσίαση
του λευκώματος Orthographs από τον δημιουργό του, Γιώργη Γερόλυμπο.
Επίσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ταινία
μικρού μήκους από το Architecture and Design Film Festival, της Νέας Υόρκης.
Το μοντέλο EB-L1505U αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα 3LCD laser projector
και με αναμενόμενες 20.000 ώρες καλής λειτουργίας. Το γεγονός αυτό
τον καθιστά ικανό να ανταποκριθεί σε απαιτητικές συνθήκες χρήσης, όπως
συναυλιακοί χώροι και θέατρα.

Photobucket
Ξαφνική αλλαγή πολιτικής εκθέτει εκ. χρήστες

H

γνωστή υπηρεσία αποθήκευσης και διαμοιρασμού
φωτογραφιών μέσω hotlinking, προχώρησε την περασμένη
εβδομάδα σε απροειδοποίητη αλλαγή των όρων χρήσης,
απενεργοποιώντας εκατομμύρια συνδέσεις.
Από το 2003 οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν
την υπηρεσία “κερδίζοντας” bandwidth, γεγονός που την έκανε
εξαιρετικά δημοφιλή. Συγκεκριμένα, μετράει 100 εκ. μέλη τα οποία
έχουν ανεβάσει συνολικά 10 εκ. εικόνες. Πλέον, το Photobucket
ζητά 400 ευρώ σε ετήσια βάση για τις ίδιες παροχές, γεγονός που
εξόργισε τους χρήστες. Μάλιστα, δεν προσέφερε κάποια χρονική
περίοδο προσαρμογής στα νέα δεδομένα, με αποτέλεσμα πολλοί
ιστότοποι να είναι πλέον δυσλειτουργικοί, λόγω μη εμφάνισης των
εικόνων μέσω 3rd party hosting. Πάντως, αυτό που κατά κύριο
λόγο προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια των χρηστών δεν είναι
η επιβολή υποχρέωση πληρωμής, αλλά ότι τέθηκε σε ισχύ χωρίς
προειδοποίηση.
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Fotodiox
Pro DLX Strech
Με ενσωματωμένο
δαχτυλίδι προέκτασης

Η

νέα σειρά ανταπτόρων της Fotodiox

δεν επιτρέπει μόνο την προσάρτηση
φακών άλλων εταιριών στο σώμα της
μηχανής, αλλά προσδίδει και δυνατότητες
για macro φωτογράφηση. Στη δομή τους
συναντάμε κυλινδρικούς μηχανισμούς
που επεκτείνουν τη διαδρομή της
φωτεινής δέσμης ανάμεσα στο φακό και
τον αισθητήρα. Πρακτικά, αυξάνουν την
απόσταση φακού και εστιακού επιπέδου.
Είναι διαθέσιμοι για μηχανές Sony E, Micro
Four Thirds και Fujifilm X επιτρέποντας
την προσάρτηση φακών Canon EOS/FD,
Contax/Yashica, Leica R, Minolta MD,
Nikon, Olympus Zuiko (OM) και Pentax
K. Επίσης, κάθε αντάπτορας DLX Strech
προσθέτει δαχτυλίδι διαφραγμάτων
στους φακούς που δεν διαθέτουν.
Ακόμα, κυκλοφόρησαν τρία φίλτρα
ουδέτερης πυκνότητας (drop-in) που
προσαρμόζονται με μαγνήτη στο πίσω
μέρος του αντάπτορα. Μπορείτε να δείτε
στο παρακάτω video μια επίδειξη χρήσης
του με μηχανή της Sony:

https://www.youtube.com/
watch?v=MXHFxReMBnQ

Zorki Photo Mono
Ασπρόμαυρο φιλμ χαμηλής ευαισθησίας

Η

είδηση κυκλοφορίας νέου φιλμ στις μέρες μας δεν αποτελεί πλέον αναπάντεχη
είδηση ύστερα από τις παρουσιάσεις των Kodak Ektachrome, Ferrania P30m,
LomoChrome Purple 400 και Rollei Vario Chrome. Το πέμπτο φιλμ του 2017 είναι
ασπρόμαυρο με ευαισθησία ISO 50 και φέρει το γνώριμο -από την δεκαετία του 1960brandname Zorki. Οι μηχανές του σοβιετικού εργοστασίου ήταν αντίγραφα Leica.
Παρότι, το brandname βρίσκεται σήμερα σε διαφορετικά χέρια, ο προσανατολισμός
συνεχίζει να είναι η αναλογική φωτογραφία. Το Zorki Photo Mono αποδίδει έντονο
contrast, λεπτό κόκκο και μπορεί να πουσαριστεί ως ISO 400. Μπορείτε να το
προπαραγγείλετε από εδώ: https://www.zorkiphoto.co.uk

Kodak Premier Digital Paper
Για επαγγελματικές εκτυπώσεις με πλούσιo contrast

Τ

α νέα αναλώσιμα της Kodak Alaris είναι σχεδιασμένα για επαγγελματικές εκτυπώσεις σε minilab και LFP (large format printer). Διατίθενται
σε πολλές διαφορετικές διαστάσεις που ξεκινούν από 12,7x187m και φτάνουν 40,6x89m (ρολό). Χάρη στη νέα φόρμουλα, το χαρτί
διακρίνεται για την πλούσια αναπαραγωγή των σκοτεινών τμημάτων της εικόνας (shadows) και για την διατήρηση της χρωματικής πιστότητας
σε βάθος χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραγγείλουν το Premier Digital Paper από τον αντιπρόσωπο DIVITEC AE ή να το
αναζητήσουν στους επίσημους διανομείς.
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Mutoh ValueJet
VJ-626Uf
Με έξι μελάνια και μεγαλύτερο
τραπέζι

O

εκτυπωτής ValueJet VJ-626Uf της

κατηγορίας UV LED διαδέχεται
τον δημοφιλή VJ426, προσφέροντας
τραπέζι μεγαλύτερων διαστάσεων.
Συγκεκριμένα, έχει μήκος 594mm και
πλάτος 483 mm (έναντι 483x329mm
του προκατόχου) και υποστηρίζει πάχος
υλικού έως 150mm. Χρησιμοποιεί
εξαμέλανο σύστημα δίχως επικίνδυνες
πτητικές ουσίες, οπότε δεν απαιτείται η
χρήση ειδικού φίλτρου. Να σημειωθεί
πως σε πολλά ανταγωνιστικά
μηχανήματα αξιοποιείται solvent μελάνι
που θέτει σε κίνδυνο την υγεία του
χειριστή. Κάνει χρήση της τεχνολογίας
Micro Piezo Inkjet, με ανάλυση
1440dpi. Οι διαστάσεις του είναι
1188x1533.6x604.3mm.
Διατίθεται μέσω του επίσημου
αντιπροσώπου Dataworks.

Nikon Nikkor Hub
Γνωριμία με τους φακούς Nikkor

H

Nikkor Hub αποτελεί μία διαδικτυακή ενότητα, μέρος του επίσημου ιστότοπου της
εταιρίας, όπου οι χρήστες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την τεχνολογία
των φακών Nikkor, αλλά και των οπτικών ευρύτερα. Ο επισκέπτης είναι σε θέση να
κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες κάθε φακού ανάλογα το είδος της φωτογράφισης, με τη
βοήθεια διάφορων γραφημάτων και παραδειγμάτων λήψης. Απευθύνεται κυρίως σε
ενθουσιώδεις ερασιτέχνες φωτογράφους που θέλουν να μάθουν περισσότερα για την
τεχνολογία και τη χρησιμότητα των φακών. Μπορείτε να το επισκεφτείτε από την αρχική
σελίδα του nikon.gr, επιλέγοντας «Προϊόντα» και «Φακοί NIKKOR» από το κύριο μενού
ή ακολουθώντας το παρακάτω link:
http://www.nikon.gr/el_GR/product/nikkor-lenses/overview
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Φωτ.: Ελένη Ιωάννου

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία
Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ιουλίου - Αυγούστου 2017

Λ

ίγες μέρες πριν το κλείσιμο για τις θερινές διακοπές, η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία
διοργανώνει δύο εκθέσεις και δύο παρουσιάσεις. Ο Ιούλιος ξεκινά με την ατομική
έκθεση του Ευάγγελου Κρασούλη και συνεχίζεται με την ομαδική έκθεση των μελών
της ΕΦΕ με τίτλο «Πινελιές με χρώμα Ελλάδας». Παράληλα, στο πλαίσιο παρουσίασης
σημαντικών φωτογράφων και δασκάλων φωτογραφίας, η ΕΦΕ παρουσιάζει στο κοινό
το έργο του Τάσου Σχίζα. Η τελευταία δραστηριότητα είναι της εταιρίας Dell η οποία
παρουσιάζει στα μέλη και τους φίλους της ΕΦΕ οθόνες για desktop και laptop, εξηγώντας
στους φωτογράφους τη σημαντική σχέση της σωστής επεξεργασίας με τη σωστή οθόνη. Η
περίοδος 2016/17 κλείνει με την αποχαιρετιστήρια συνάντηση των μελών της ΕΦΕ, η οποία
θα παραμείνει κλειστή λόγω θερινών διακοπών από 16 Ιουλίου έως 3 Σεπτεμβρίου.

Workshop καλλιτεχνικού γυμνού στη φύση
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μυηθούν στη φωτογράφιση γυμνού, σε ένα
workshop βασισμένο σε ιδέες του Γιάννη Τσιλίδη, της Γιώτας Τσώκου και του Κυριάκου
Κόκκου. Υπεύθυνος της διοργάνωσης είναι ο Κυριάκος Κόκκος.
9 και 16 Ιουλίου (νυχτερινή φωτογράφιση: 15 Ιουλίου)
3 και 10 Σεπτεμβρίου (νυχτερινή φωτογράφιση: 26 Αυγούστου)

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Οπτικοακουστικών
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η ΕΦΕ προκήρυξε τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Οπτικοακουστικών για το 2017. Συγκεκριμένα, οι επιμέρους διαγωνισμοί είναι ο 20ος
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ηχοράματος, ο 24ος Παναλλήνιος διαγωνισμός Διαποράματος,
ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Time Lapse και ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Video
Art. Κριτές των διαγωνισμών θα είναι ο καθηγητής του τμήματος Φωτογραφίας και
Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας Γρηγόρης Βλασσάς, ο Στάθης Ευσταθιάδης και οι
καθηγητές Μυρτώ Βουνάτσου και Τάσος Λυμπεράκης.



    

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Ατομική έκθεση του
Ευάγγελου Κρασούλη
Σάββατο 1 Ιουλίου 2017
Παρουσίαση του έργου
του Τάσου Σχίζα
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017
Πινελιές με χρώμα Ελλάδας
Ομαδική έκθεση των μελών της ΕΦΕ
Σάββατο 8 Ιουλίου 2017
Η DELL στην ΕΦΕ
Τετάρτη 12 Ιουλίου
Αποχαιρετιστήρια βραδιά
των μελών της ΕΦΕ
Σάββατο 15 Ιουλίου 2017
Διεύθυνση: Ελληνική Φωτογραφική
Εταιρεία, Πόντου 12, Ιλίσια, Aθήνα
Πληροφορίες:
Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία,
Τηλ. 2108228131,
info@efe.com.gr,
www.efe.com.gr
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METApolis
Η Φωτογραφική έκθεση ”Loss” ταξιδεύει στην Κρήτη

Η

έκθεση “Loss” της ομάδας Metapolis θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα εκθέσεων και στον κήπο του εστιατορίου «Ράφτης» στο
Ηράκλειο έως τις 30 Ιούλιου2017. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα πολυάριθμων Ελλήνων φωτογράφων και είναι μία μελέτη
πάνω στην «Απώλεια». Μία έννοια που αναφέρεται στην ενέργεια ή το αποτέλεσμα του χάνω κάτι που αγαπώ, που κατέχω, που
θεωρώ δεδομένο και την εντοπίζουμε με διάφορες μορφές, όπως την απώλεια του πλούτου, της αθωότητας, της μνήμης, της υγείας,
της ζωής, του εαυτού, της ταυτότητας και της ελπίδας. Τα μέλη της φωτογραφικής παρέας του METAPolis, μοιράζονται με το κοινό την
δική τους έννοια της Απώλειας... σκέψεις, εικόνες, στιγμές, φωτογραφικά κλικ μέσα από ένα ταξίδι γνώσης και ζωής στην πόλη, στην
περιήγηση, στην ίδια την ψυχή. www.metapolis.gr
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Αναστασία
Μιχαήλογλου &
Τάσος Σχίζας
Στη Blank Wall Gallery

Έ

ως τις 19 Ιουλίου 2017 η Blank

Wall Gallery θα φιλοξενήσει τις
εκθέσεις φωτογραφίας της Αναστασίας
Μιχαήλογλου και του Τάσου Σχίζα, που
έχουν κοινή αφετηρία τις συναυλίες Jazz.
Φωτογραφίες εμπνευσμένες από τον
εκρηκτικό, γαλάζιο ήχο της Jazz, από τη
μυσταγωγική ατμόσφαιρα των συναυλιών
και από την καλλιτεχνική έκφραση των
μουσικών. Η πρώτη παρουσίαση έγινε
τον Φεβρουάριο στην Θεσσαλονίκη, στον
Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο.
Διάρκεια έκθεσης 7 - 19 Ιουλίου 2017.
Είσοδος ελεύθερη
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 14:30
– 21:30
Σάββατο: 11:30 – 14:00
Κυριακή, Δευτέρα: Κλειστά
Blank Wall Gallery
Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη
http://www.blankwallgallery.com/

Public Moments
Και διαγωνισμός Mobile Moments

Ο

διαγωνισμός των Public συνεχίζεται, καλώντας ερασιτέχνες και επαγγελματίες
φωτογράφους να δηλώσουν συμμετοχή με 5 έως 12 φωτογραφίες. Θεματικές
ενότητες είναι οι κατηγορίες «Τρέχοντα Ζητήματα», «Αθλητισμός» και «Φωτογραφία
Δρόμου». Στην επιλογή των έργων που θα διακριθούν κριτική επιτροπή είναι ο
πολυβραβευμένος φωτορεπόρτερ του Reuters Γιάννης Μπεχράκης, ο φωτογράφος
Θοδωρής Μάρκου και ο φωτορεπόρτερ και προϊστάμενος του διεθνούς πρακτορείου
ειδήσεων Associated Press Θανάση Σταυράκη.
Υποβολή: έως 20 Νοεμβρίου 2017
Παράλληλα, ένας ακόμη διαγωνισμός αφιερωμένος στη φωτογραφία με smartphone
πραγματοποιείται από τα Public. Υπό τον τίτλο Public Moments, κάθε μήνα
ανακοινώνεται μια διαφορετική θεματική. Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν
μέχρι τέσσερις (4) φωτογραφίες, τραβηγμένες από το κινητό τους τηλέφωνο. Ο νικητής
προκύπτει έπειτα από ψηφοφορία του κοινού. Θεματική για το μήνα Ιούλιο το «Ταξίδι».
Πληροφορίες – υποβολή συμμετοχών: Public Moments, http://www.publicmoments.gr

Στο φως
Οι Διαδρομές στη Μάρπησσα επιστρέφουν

Η

εθελοντική ομάδα «Διαδρομές στη Μάρπησσα» διοργανώνει το 8ο βιωματικό σεμινάριο
πολιτισμού. Θεματική της φετινής συνάντησης είναι ο άνθρωπος, ο τόπος και το φως των
Κυκλάδων. Από τις 25 έως τις 27 Αυγούστου 2017, στον παραδοσιακό οικισμό Μάρπησσα,
δημιουργούνται θεματικοί σταθμοί και εκθέσεις. Τα δρώμενα θα πλαισιώνουν εργαστήρια,
ομιλίες, συναυλίες και παιχνίδια. Οι Διαδρομές στη Μάρπησσα πραγματοποιούνται με την
υποστήριξη της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου.
Διάρκεια: 25 – 27 Αυγούστου 2017
Διεύθυνση: Μάρπησσα, Πάρος
Πληροφορίες: Διαδρομές στη Μάρπησσα, info@stimarpissa.gr, https://stimarpissa.gr
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

ÂÇ³Ñª

ÂÇ³Ñª

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
§¯Á To βιβλίο
«Επέκινα»

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
§¯Á το βιβλίο
«1 φωτό 1000 λέξεις»

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:
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Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. Αφορά παραλαβή των τευχών από τα γραφεία μας
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Ο φεμινισμός
στα χρόνια της
μεταπολίτευσης
Έκθεση του Ιδρύματος της
Βουλής των Ελλήνων

Η

έκθεση αποτελείται από φωτογραφίες,
πρωτοσέλιδα εφημερίδων, έντυπα,

χειρόγραφα, αφίσες και οπτικοακουστικά
τεκμήρια, βιβλία και περιοδικά που
παρουσιάζουν τις ιδέες, τις διεκδικήσεις, τη
συγκρότηση δυναμικών συλλογικοτήτων
και τη δράση φεμινιστικού κινήματος,
το οποίο στις δεκαετίες του 1970 και
του 1980 επηρέασε σημαντικά την
ελληνική κοινωνία, αναδεικνύοντας
και άλλες πτυχές του αγώνα για τη
γυναικεία απελευθέρωση. Η έκθεση του
Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων «Ο
φεμινισμός στα χρόνια της μεταπολίτευσης,
1974-1990: ιδέες, συλλογικότητες,
διεκδικήσεις» εγκαινιάστηκε την Τετάρτη
7 Ιουνίου 2017 από τον πρόεδρο της
Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικόλαο Βούτση.
Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 17
Δεκεμβρίου 2017.
Εκθεσιακός χώρος του Ιδρύματος της
Βουλής των Ελλήνων
Βασιλίσσης Σοφίας 11 (είσοδος από
Σέκερη), Αθήνα 106 71
τηλ.: 210 3735249, 210-3735247
Μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2017
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 9:00-16:00,
Πέμπτη 9:00-20:00, Σαββατοκύριακο
10:00-15:00

Περιήγηση στην Τελειότητα
Από τον Ιταλό φωτογράφο Paolo Morello

H

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία
με τον Δήμο Χανίων, το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και τον Σύλλογο
Φίλοι της Ιταλίας, διοργανώνουν την έκθεση «Περιήγηση στην Τελειότητα» του Ιταλού
φωτογράφου Paolo Morello. Η έκθεση, που θα φιλοξενηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Χανίων από τις 3 ως τις 23 Ιουλίου 2017, αποτελεί εικαστικό φόρο τιμής στο μεγαλείο
του Αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο
Paolo Morello, γεννημένος στο Παλέρμο της Σικελίας και μεγαλωμένος -όπως αφηγείται
ο ίδιος- με τα Έπη του Ομήρου στη σκιά των αρχαίων ναών της Μεγάλης Ελλάδας,
αποφάσισε το 2014 να αφιερώσει ένα μεγάλο κεφάλαιο της φωτογραφικής δουλειάς
του στην τεκμηρίωση των σημαντικότερων ελληνικών αρχαιολογικών χώρων.
Ξεκίνησε την έρευνά του με την πρόθεση να επανεξετάσει τις μυθικές, τις θεμελιώδεις
γι’ αυτόν τοποθεσίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού και, ως ιστορικός τέχνης, επέλεξε σαν
συντρόφους του ταξιδιού του τον Όμηρο και τον Παυσανία. Φυσικά, ο καλλιτέχνης, ως
καλός γνώστης της Ιστορίας, δεν θα μπορούσε να παραλείψει να αποτίσει φόρο τιμής και
στα υπέροχα αρχαία μνημεία της Μεγάλης Ελλάδας που βρίσκονται σε Ιταλικό έδαφος.
Δημιουργήθηκε έτσι μια σειρά 200 φωτογραφιών από τις οποίες 20 επιλεγμένες εικόνες
θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Αρχαιολογικό Μουσείο των
Χανίων».
Αρχαιολογικό Μουσείο των Χανίων
Έως τις 23 Ιουλίου 2017
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα: 1 μ.μ. - 8 μ.μ., Τρίτη – Κυριακή 8 π.μ. - 8 μ.μ.
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Και τα τρία βιβλία!
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Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr
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Athens Digital Arts Festival 2017
#PostFuture Journey

Σ

το πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του, το ADAF 2017 παρουσιάζει την έκθεση #PostFuture Journey στον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”, μέχρι τις 23 Ιουλίου 2017. Η νέα, πολυμεσική έκθεση προσκαλεί επισκέπτες και επιβάτες σε ένα ταξίδι σε μέλλον «πέραν του ψηφιακού». Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», όντας
σημείο σύνδεσης της εναλλασσόμενης πραγματικότητας των ανθρώπων-ταξιδιωτών, αποτελεί ιδανικό χώρο για την έκθεση
αυτή που αποτελείται από installations και προβολές video art και animation, καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η έκθεση παρουσιάζει 41 έργα video art και animation, 25 εκ των οποίων θα προβληθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Antiparos International
Photo Festival
Το διεθνές φεστιβάλ Αντιπάρου
επιστρέφει για 5η χρονιά

Τ

ο «μικρότερο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας στον κόσμο» όπως χαρακτηρίστηκε από το British Journal of
Photography, επιστρέφει και φέτος στην Αντίπαρο. Φωτογράφοι από από την Ελλάδα, τη Βραζιλία, την Κολομβία, τη Γαλλία, τον Καναδά και τη Γερμανία θα παρουσιάσουν τα έργα
τους μέσα από 19 ξεχωριστές εκθέσεις, επικεφαλής των οποίων θα είναι ο Γάλλος φωτογράφος Pol Kurucz και η Brazilian
Kolor Collective. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια από τον Χάρη Κακαρούχα και τον Βασίλη Γεροντάκο καθώς
και μία παρουσίαση του Μιχαήλ Μοσχολιού. Οι φωτογραφίες
των εκθέσεων παρουσιάζονται στη γκαλερί τέχνης «Αντί» αλλά
και υπαίθρια, στους τοίχους του Κάστρου του 15ου αιώνα. Το
Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Αντιπάρου ξεκίνησε το 2013,
με ιδρυτές του την ιδιοκτήτρια της γκαλερί «ΑΝΤΙ» Μαίρη Χατζάκη, το μηχανικό και φωτογράφο Γιάννη Μπαγούρδα και τον
τουρίστα David Frazer Wray. Πρόσφατα πήρε τη μορφή Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα.



    

Φωτ: Pol Kurucz / Kolor Collective

Διάρκεια: έως 10 Ιουλίου 2017
Πληροφορίες: Antiparos International Photo Festival, http://www.
antiparosphotofestival.com
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Pragma
Ομαδική έκθεση των μαθητών

Μ

ε κοινό άξονα την

κοινωνική και τεκμηριωτική
φωτογραφία, παρουσιάζονται
έργα που προέκυψαν στο πλαίσιο
εργαστηρίων με αντικείμενο το είδος
αυτό φωτογραφίας, γνωστό και ως
documentary. Τα ατομικά projects
που αναπτύχθηκαν, προσεγγίζουν
το ζήτημα της καταγραφής της
πραγματικότητας, τόσο από
κοινωνικής όσο και ατομικής πλευράς
και επιχειρούν να αποκαλύψουν
αθέατες πλευρές γεγονότων και
καταστάσεων του παρόντος που
παρουσιάζουν κοινωνικοπολιτικό
ενδιαφέρον, επιστρατεύοντας τη
ρεαλιστική απεικόνιση, αλλά και
το κωδικοποιημένο μήνυμα, σε
μια προσπάθεια παρατήρησης και
ανάγνωσης του κόσμου.

Εισηγητές:
Αλέξανδρος Κατσής | alexandroskatsis.
com
Χριστίνα Γεωργιάδου
| christinageorgiadou.com
Επιμέλεια Έκθεσης
Θάνος Παπαδόπουλος
Μεθώνης 65 & Θεμιστοκλέους –
Εξάρχεια
Διάρκεια: 30 Ιουνίου εως 9 Ιουλίου
2017
Ώρες: 12:00-22:00 Είσοδος Ελεύθερη

Asfa Photo Courses
Καλοκαιρινό εργαστήριο σε συνεργασία με το Photometria
International Photography

T

o Asfa Photo Courses σε συνεργασία με το Photometria International Photography
Festival θα βρίσκεται για την βδομάδα 12 -17 Αυγούστου 2017, στον καλλιτεχνικό
σταθμό της ΑΣΚΤ στο Τσεπέλοβο στα Ζαγοροχώρια των Ιωαννίνων με το καλοκαιρινό
εργαστήριο “Postcards from home” και εισηγήτριες την Λία Ναλμπαντίδου & την
Φωτεινή Παπαχατζή. To Asfa Photo Courses είναι το πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων
στη φωτογραφία που ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2016 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών με τη διαχειριστική εποπτεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
(ΕΛΚΕ). Στελεχώνεται από ομάδα διδασκόντων της ΑΣΚΤ και εξωτερικών συνεργατών
τους με σπουδές, πολυετή διδακτική εμπειρία και ερευνητικά ενδιαφέροντα πάνω
στη θεωρία και την πρακτική της φωτογραφίας. Σε συνεργασία με το Photometria
International Photography Festival επιχειρούν να δώσουν μια ιδιαίτερη πνοή στον
καλλιτεχνικό σταθμό της ΑΣΚT στο Τσεπέλοβο και την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους
να συνδυάσουν την αναψυχή με την δημιουργική διαδικασία.
Στο καλοκαιρινό εργαστήριο “Postcards from Ηome” οι συμμετέχοντες θα
διερευνήσουν την έννοια του σπιτιού σε σχέση με τις προσωπικές τους επιλογές: η
επιστροφή στο “πατρικό”, στο χωριό, η μετανάστευση, ο οικείος τόπος κι ο ανοίκειος,
η φύση ως σπίτι κλπ. Η έννοια του σπιτιού παρέχει ένα πλαίσιο για ένα ευρύ φάσμα
φωτογραφικών προσεγγίσεων ενώ ενθαρρύνονται ιδιαίτερα οι διεπιστημονικές
προσεγγίσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση, ένα σύντομο
κείμενο δήλωσης προθέσεων - προσδοκιών καθώς και ένα portfolio φωτογραφιών
μέχρι 8 Ιουλίου 2017.
Περισσότερες πληροφορίες www.asfaphotocourses.gr/postcards-from-home και
www.postcardsfromhome.net

photo.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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