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Οι φωτογράφοι γάμου και οι άλλοι (φωτογράφοι)
Έχει ο καιρός γυρίσματα... 
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Τα πράγματα δεν ήταν ίδια με 

σήμερα. Κι όταν λέω «ήταν» δεν 

εννοώ το 1900 αλλά μόλις 20-30 

χρόνια πριν. Οι επαγγελματίες 

φωτογράφοι χωρίζονταν τότε σε τρεις 

βασικές κατηγορίες: Στη μικρή και 

«σνομπ» ελίτ των φωτογράφων που 

ασχολούνταν αποκλειστικά και μόνον 

με τη διαφημιστική φωτογραφία, 

στην πολύ ειδική κατηγορία των 

φωτορεπόρτερ και στη μεγάλη 

oμάδα των φωτογράφων που είχαν 

τα καταστήματά τους και ως κύρια 

πηγή εσόδων τη φωτογράφιση 

& βιντεοσκόπηση μυστηρίων, τις 

φωτογραφίες ταυτότητας-διαβατηρίων 

και τις εκτυπώσεις φωτογραφιών.

Η πρώτη, ελιτίστικη κατηγορία είχε το δικό της Σωματείο, την Ε.Φ.Ε.ΔΗ.Φ. 

(Ένωση Φωτογράφων Εφηρμοσμένης & Δημιουργικής Φωτογραφίας).  

Η έδρα του Σωματείου ήταν στην Αθήνα. Σήμερα δεν υφίσταται. Δεν ήταν καθόλου 

εύκολο να γίνει κανείς μέλος της ΕΦΕΔΗΦ. Ως μέλη γίνονταν δεκτά μόνον όσοι 

φωτογράφοι είχαν πραγματικά ως κύρια απασχόληση τη διαφημιστική φωτογραφία και 

αναλάμβαναν επίσης κι άλλες παρεμφερείς, «γκλαμουράτες» φωτογραφικές δουλειές.

Αυτή η μικρή κατηγορία επαγγελματιών φωτογράφων είχε σπουδάσει φωτογραφία 

στο εξωτερικό, πολλοί από αυτούς είχαν δουλέψει και εκτός συνόρων, μιλούσαν ξένες 

γλώσσες. Συνεργάζονταν αποκλειστικά με τις πανίσχυρες τότε διαφημιστικές εταιρίες, με 

τα μεγάλης κυκλοφορίας περιοδικά life style και της showbiz της δεκαετίας του 1980 και 

1990 και βεβαίως-βεβαίως πληρώνονταν πάρα πολύ καλά. Τα πολυτελή και συνήθως 

μεγάλα studio που διέθεταν, δεν είχαν πρόσοψη στο δρόμο, πολλά ήταν στα βόρεια 

προάστια και με άψογη διακόσμηση. Το όνειρο λοιπόν κάθε νέου φωτογράφου -τότε...- 

ήταν να ασχοληθεί με τη διαφημιστική φωτογραφία και τη φωτογραφία μόδας. Στο 

διεθνές στερέωμα μεσουρανούσαν τα λαμπρά άστρα του Helmut Newton, του Richard 

Avedon και στη χώρα μας, του αξέχαστου Ντίνου Διαμαντόπουλου...  

Ξαναθυμίζω: Είμαστε στις δεκαετίες ‘80 και ‘90.

Αδιανόητη αισθητική φωτογραφίας γάμου για 
προηγούμενες δεκαετίες, ειδικά για τη χώρα μας. 
Η είσοδος στον κλάδο έμπειρων φωτογράφων 
μόδας και διαφήμισης αλλά και ταλαντούχων 
φωτορεπόρτερ «μπόλιασε» το είδος με μια άλλη 
αισθητική ανεβάζοντας πολύ ψηλά τον πήχυ.  
Τόσο που έκανε εξαιρετικά δύσκολο τον 
ανταγωνισμό στους παραδοσιακούς φωτογράφους 
γάμου οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τα 
παλιά κλισέ της γαμήλιας φωτογραφίας, πράγμα 
καθόλου μα καθόλου εύκολο. Εξ ου και τα πολλά 
σεμινάρια φωτογραφίας γάμου όχι μόνον στη 
χώρα μας αλλά και διεθνώς...   

(Συνέχεια στη σελίδα 3)



�������	

�� ��������� �������������� �������	

���� ������� �����! ������ �"#$��$�% ��&����� ��

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

������������������������

�������	
���	�
�
�������	
�

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

http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-canon/
http://www.photo.gr/shop/seminars/workshop-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9/
http://www.photo.gr/shop/seminars/workshop-%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-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF/
http://www.photo.gr/shop/weddingseminars/3-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1/
http://www.photo.gr/workshops/
http://www.photo.gr/workshops/
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Αρχές της δεκαετίας του 1990: η παραπάνω φωτογραφία του Χάρη Σταθόπουλου για τη διαφημιστική καμπάνια της βότκα STOLICHNAYA 
είχε πληρωθεί 5.000.000 δραχμές από την διαφημιστική που χειριζόταν το λογαριασμό. Η ένθεση της φιάλης στη φωτογραφία είχε γίνει 
στο «σύστημα επεξεργασίας» των πανάκριβων εργαστηρίου ΑΔΑΜ έναντι 200.000 δρχ (δεν υπήρχε ακόμη το photoshop). Το στούντιο του 
φωτογράφου στεγάζονταν σε τεράστιο οίκημα επί της Λεωφόρου Κηφισίας. Ο tempora o mores...

�()*+,)-.

Η πολύ ειδική κατηγορία των 

φωτορεπόρτερ ήξερε να προστατεύει 

τα συμφέροντά της με το πανίσχυρο 

-τότε- σωματείο τους, την Ε.Φ.Ε. (Ένωση 

Φωτορεπόρτερ Ελλάδας) που υπάρχει 

και σήμερα. Τα μέλη της κάλυπταν κατά 

κύριο λόγο την τρέχουσα πολιτική 

επικαιρότητα και έβγαζαν -όχι όλοι, οι 

πιο καλά δικτυωμένοι με περιοδικά και 

εφημερίδες- ένα αξιοπρεπές μεροκάματο. 

Η τρίτη και πιο μεγάλη κατηγορία ήταν 

τα φωτογραφικά καταστήματα με τους 

ιδιοκτήτες τους να βγάζουν και αυτοί πολύ 

καλό μεροκάματο από τη φωτογράφιση 

μυστηρίων, από τις φωτογραφίες στα 

νυχτερινά κέντρα, από ταυτότητες και 

διαβατήρια και φυσικά από τις εμφανίσεις 

φιλμ και την εκτύπωση καθημερινά 

χιλιάδων φωτογραφιών στα νεοφερμένα 

τότε minilab που φύτρωναν σαν μανιτάρια 

σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτή  

η κατηγορία εκφράζονταν συνδικαλιστικά 

στην Αθήνα από την ΕΚΦΑ (Ένωση 

Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας).  

(Συνέχεια από τη σελίδα 2)

Όλα τα κατά τόπους αντίστοιχα σωματεία υπάγονταν στην ΠΟΦ (Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Φωτογράφων). ΕΚΦΑ και ΠΟΦ δραστηριοποιούνται και σήμερα.  

Έτσι πορεύονταν η φωτογραφική ζωή της χώρας μας, μέχρι που εισέβαλε στον κλάδο  

η ψηφιακή τεχνολογία, αλλάζοντας τα πάντα. Ακολούθησε και η οικονομική κρίση 

που άλλαξε τελείως τον χάρτη της ελληνικής φωτογραφίας -αλλά και διεθνώς- 

τουλάχιστον όπως τον ξέραμε. Να όμως που μέσα στην κρίση και στις ριζικές αλλαγές 

που βίωσε ο κλάδος, αναδύθηκε ένα είδος φωτογραφίας που σύντομα έμελε να 

προσελκύσει όλους ανεξαιρέτως τους φωτογράφους: Η σύγχρονη φωτογραφία 

γάμου. Ένα είδος εξαιρετικά σύνθετο που απαιτεί αισθητική παιδεία, ταλέντο, 

άριστη τεχνική κατάρτιση από τον φωτογράφο αλλά κυρίως τον συνδιασμό όλων 

των ειδικοτήτων ή κατηγοριών που προαναφέραμε. Γιατί η σύγχρονη φωτογραφία 

γάμου είναι ταυτόχρονα και διαφήμιση και μόδα και φωτορεπορτάζ αλλά και 

...κινηματογράφος και πολλά άλλα! Αν λάβει κανείς υπόψιν ότι η πάλαι ποτέ 

γκλαμουράτη διαφημιστική φωτογραφία έχει καταρρεύσει και σαν είδος αλλά και 

σαν πλουσιοπάροχη αμοιβή (το ίδιο συνέβη και με το παραδοσιακό φωτορεπορτάζ 

λόγω εκτόπισης περιοδικών και εφημερίδων από το διαδίκτυο), γίνεται απόλυτα 

κατανοητή η στροφή όλων (και της σνομπ ελίτ των διαφημιστών αλλά και μέρους 

των φωτορεπόρτερ) στην τρίτη κατηγορία (στους περιφρονημένους παλιά και 

αποκαλούμενους “γαμο-φωτογράφους”...). Αυτή την όσμωση του κλάδου, αυτή 

τη λίγο πολύ αναπόφευκτη εξέλιξη χαρακτήρισα ως θαυμάσια στο προηγούμενο 

σημείωμά μου (PBW No 387) που κάποιοι έσπευσαν να κριτικάρουν αρνητικά και... 

Ναι! Εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι καλύτεροι φωτογράφοι σήμερα στη χώρα μας 

είναι οι φωτογράφοι γάμου! 

 ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

http://www.photo.gr/shop/weddingseminars/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CE%B4%CE%AD%CE%BD-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81/
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���� �� Photoshop»
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«Food Photography» 
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���� �� Postproduction»
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https://www.youtube.com/watch?v=8Ffr4b9WvuA
https://www.youtube.com/watch?v=HtcYLjxs1Ng
https://www.youtube.com/watch?v=SGWkNBKPgwM
https://www.youtube.com/watch?v=de2YSrnZhEY
https://www.youtube.com/watch?v=h49WB2GwA6A
https://www.youtube.com/watch?v=mzDKSJQSWmk
https://www.youtube.com/watch?v=AG9jDYFqupk
https://www.youtube.com/watch?v=6Apgvh6IvsU
https://www.youtube.com/watch?v=bx1npdTXtuI
https://www.youtube.com/watch?v=AS4UDRcnYwU
https://www.youtube.com/watch?v=0Ewm6OBWSQ8
https://www.youtube.com/watch?v=0Ewm6OBWSQ8
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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

�789:;<=�Τάκης Τζίμας, �>?@A@B:C<��DB:2E;<=�Παναγιώτης Καλδής #,*�F),GH*+,=�Μιχάλης Κυρζίδης, 

�4I>J@B:57:><=�Κωνσταντίνα Γκιτάκου �>2K;LMJ?><=�Άννα Μανουσάκη 

�@B:57:?<=�Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας ΛόηςOOOPQR+*+PS,
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Φωτογράφοι εναντίον βιντεογράφων
Σε μία αμφίρροπη μάχη...

https://www.youtube.com/watch?v=7o9pKc-iFoQ
www.photo.gr
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ΕΙΜΑΙ Η ΝΕΑ NIKON FULL FRAME D850. Ο ισχυρός συνδυασμός υψηλής 
ταχύτητας και υψηλής ανάλυσης. Χάρη στον αισθητήρα 45,7 MP FX CMOS με οπίσθιο φωτισμό 
της Nikon και την ταχύτητα λήψης 9* καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), η νέα D850 ανοίγει έναν νέο 
κόσμο δυνατοτήτων. Είτε φωτογραφίζετε γάμους είτε τοπία, διαφημιστική αθλητική φωτογραφία 
ή μόδα, με ISO 64 έως 25600, κορυφαίο οπτικό σκόπευτρο, AF 153 σημείων, λειτουργία άηχης 
λήψης, μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας, video time lapse ποιότητας 8K** και πλήρους κάδρου 
4K UHD, η D850 αποτυπώνει εικόνες και video που πάντα θεωρούσατε αδύνατο να γίνουν. 
Εξοπλίστε τη νέα σας D850 με τους βραβευμένους φακούς NIKKOR για να φωτογραφίζετε 
περισσότερα. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση nikon.gr

* Απαιτεί το EN-EL 18B και το προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D18.
**Απαιτεί ρυθμίσεις περιοδικού χρονοδιακόπτη και λογισμικό τρίτου κατασκευαστή

http://www.nikon.gr/el_GR/?


�������	

�� ��������� �������������� ��������

���� ������� �����! ������ �"#$��$�% ��&����� ��

Xρηματοδότηση τύπου crowdfunding
....τί γίνεται με τη φωτογραφική σκηνή;

Το concept για τις πλατφόρμες χρηματοδότησης “πλατιάς λαϊκής βάσης” με 

τα αρχετυπικά kickstarter και indiegogo, στάθηκε τόσο επαναστατικό όσο 

και το ίδιο το Internet. Eνεργοποίησε την κρυμμένη επιχειρηματικότητα σε 

ανθρώπους με σημαντικές ιδέες. Ανανέωσε την εικόνα του καπιταλισμού, 

ανατρέποντας την έννοια της σώρρευσης σε λίγα άτομα και εταιρίες, και 

καταλήγοντας στην εκδημοκρατισμένη, συμμετοχική μορφή όπου πολλοί 

ενδιαφερόμενοι επενδύουν από λίγα. Κάπως έτσι μας προκύπτει ο λαϊκός 

καπιταλισμός που φέρνει κοντά τον σχεδιαστή και τον παραγωγό με τον 

καταναλωτή σε μια πρωτόγνωρη αμφίδρομη σχέση όπου πληρώνεις το 

προϊόν πριν καν το δεις, το χρημοτοδοτείς και αισθάνεσαι ότι συνδράμεις τη 

δημιουργικότητα. 

Η έννοια του crowdfunding, συνδέεται όχι μονόδρομα και υποχρεωτικά, αλλά 

σε πολύ μεγάλο βαθμό, με την πρωτότυπη τεχνολογία. Ρεαλιστικές αλλά 

και τρελές ιδέες για gadgets και προϊόντα που ποτέ δεν υπήρξαν, ζητούν να 

πάρουν σάρκα και οστά με την μικρή ή μεγαλύτερη στήριξη των ενδιαφερόμενων. 

Συνήθως οι επενδυτές, αν το πλάνο πιάσει το στόχο και μεταφερθεί στην απτή 

πραγματικότητα, ανταμείβονται με το προϊόν σε προνομιακή τιμή. Αυτό είναι 

το μοντέλο που περνάει από τις πλέον δημοφιλείς πλατφόρμες kickstarter.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

&?4>J79T>U

com, indiegogo.com, rockethub.com, 

peerbackers.com κλπ. Η επιτυχία του 

crowdfunding δεν έχει αφήσει ασυγκίνητο 

τον κόσμο της φωτογραφίας. Όπως μας 

λέει το Petapixel, τα τελευταία χρόνια 

συγκεντρώθηκε ποσόν 50εκ. δολ. για τη 

χρηματοδότηση project με φωτογραφικό 

χαρακτήρα, μόνο στις δύο βασικές 

πλατφόρμες kickstarter και indiegogo. 

Περιέργως το πιο δημοφιλές αντικείμενο 

δεν ήταν ούτε οι μηχανές ούτε οι φακοί (αν 

και προϊόντα όπως ο φακός Lomography 

Daguerreotype Achromat αποδείχθηκαν 

πολύ δημοφιλή) αλλά οι ...τσάντες. 

Πρωταθλήτρια η ”νεοφυής” εταιρία Peak 

Design που υποδέχθηκε χρηματοδότηση 

ύψους 14εκ. δολ. και πρόσθεσε στο 

λογότυπό της με περηφάνεια: “The world’s 

most crowdfunded active company”. 

O ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος 

Pete Dering ξεκίνησε το 2011 όταν το 

crowdfunding ήταν στα σπάργανα και 

αποδίδει την επιτυχία του στην συνεχή 

επαφή με τους υποστηρικτές του που δίνουν 

διαρκώς feedback για τις τσάντες του και 

εκείνος τα προσαρμόζει αναλόγως.  

Η Peak Design έχει υπερκαλύψει και 

απορροφήσει δέκα καμπάνιες αξίας ενός 

εκατομμυρίων δολ. η καθεμία και άλλες 

δεκατέσσερις των 500.000 δολ. Και μάλιστα 

όλες μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο από την 

ανακοίνωσή τους. 

Αντίστοιχα πετυχημένη ήταν και η 

καμπάνια του Ryan Stout για τον ψηφιακό 

φωτογραφικό βοηθό Arsenal που 

απεκόμισε χρηματοδοτική στήριξη πάνω 

από 3εκ. δολ. Στη βάση της πυραμίδας 

βρέθηκαν οι “φθηνές” καμπάνιες για απλά 

φωτογραφικά αξεσουάρ που αναζητούσαν 

κεφάλαια της τάξης των 100.000 δολ. ή 

λιγότερο. Βέβαια υπάρχουν και ένα σωρό 

παράξενες ιδέες που θέλουν να γίνουν 

προϊόντα όπως το Τenikle τρίποδο που 

κολλάει παντού και φιλοδοξεί να κλέψει 

την επιτυχία του Joby GorillaPod. Εμείς 

τουλάχιστον, δε γνωρίζουμε ποιός θα 

ήθελε ένα σύστημα στήριξης που μοιάζει με 

...alien. Άβυσσος η ψυχή των καταναλωτών 

και των υποστηρικτών του crowdfunding. 
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ΗΛΙΑΣ ΛΟΗΣ

Konica Minolta
Το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος στην επίσημη παρουσίαση του JetVarnish 3DS & iFoil-S (MGI)

Στις εγκαταστάσεις Digital Image 

Square της Konica Minolta 

Hellas, ενώπιον προσκεκλημένων 

δημοσιογράφων, παρουσιάστηκε για 

πρώτη φορά στη χώρα το σύστημα 

UV εκτυπωτή JetVarnish 3DS & iFoil-S 

(MGI). Απευθύνεται σε ψηφιακά 

εργαστήρια εκτύπωσης και εκδοτικούς 

οίκους βιβλίων/ημερολογίων που 

δραστηριοποιούνται σε ευρεία γκάμα 

εκτυπώσεων, που ξεκινά από διαφημιστικά έντυπα (σε μεγάλες ποσότητες) και φθάνει 

τα εξώφυλλα βιβλίων και τις συσκευασίες. Το θερμό καλωσόρισμα έγινε από τον 

Αλέξάνδρο Ζαβολιά, Sales & Marketing Manager της εταιρίας, ο οποίος αναφέρθηκε 

στις ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς, παρέθεσε στοιχεία σχετικών ερευνών και 

επικεντρώθηκε στις καινοτομίες που φέρνει το νέο προϊόν. Ύστερα, ήρθε η σειρά του 

εξειδικευμένου τεχνικού Βασίλη Αντωνόπουλου, να παρουσιάσει λεπτομερώς τις 

διαθέσιμες επιλογές φινιρίσματος (βερνίκι απλό ή ανάγλυφο και χρυσοτυπία επίπεδη 

ή ανάγλυφη) και να κάνει επίδειξη λειτουργίας του μηχανήματος, μέσα από απλά 

βήματα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη δυνατότητα εφαρμογής έως δύο διαφορετικών 

χρωμάτων foil σε ένα πέρασμα, καθώς και στο foil on foil. 

Αριστερά ο Αλέξάνδρος Ζαβολιάς και δεξιά ο Βασίλης Αντωνόπουλος κατά τις παρουσιάσεις τους
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http://photoweddingstories.com/
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Τις νεότερες και πιο ενδιαφέρουσες μηχανές της Canon θα έχουν την ευκαιρία 

να γνωρίσουν από κοντά και να φωτογραφίσουν μαζί τους οι συμμετέχοντες 

στο Masterclass του ΦΩΤΟγράφου «Μάθε τη Canon μηχανή σου». Μετά το τρίωρο 

σεμινάριο όπου θα αναλύσουμε όλα τα μυστικά του χειρισμού των δημοφιλών 

φωτ. μηχανών, θα ακολουθήσει hands-on με τη βοήθεια των εκπροσώπων της 

εταιρείας, αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες στο masterclass. Σας περιμένουμε 

στο Palmie Bistro, τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, 17:00-21:00. 

Canon EΟS 6D MkII
Η βασική στη γκάμα full frame Canon DSLR, δεύτερης γενιάς πλέον, αποκαθιστά 

την ανταγωνιστικότητα στο autofocus (κατά τη λειτουργία LiveView) με το λίαν 

εξελιγμένο αισθητήρα CMOS με τεχνολογία Dual Pixel. Επιπλέον προσφέρει 

αξιοσημείωτη ταχύτητα και σε λειτουργία σκόπευσης μέσω πενταπρίσματος με το 

phase detect ΑF 45 σημείων. Ο αισθητήρας διακρίνεται για την πολύ μεγαλύτερη 

ευαισθησία (ως ISO 102.400) και δυναμική περιοχή. Το burst mode 6,5fps, η πλήρως 

αρθρωτή οθόνη 3,0in. Και οι ηλεκτρονικές ευκολίες με WiFi/NFC, Bluetooth και 

ενσωματωμένο GPS συμπληρώνουν την προσωπικότητα του νέου μοντέλου.

Canon EOS 5D MkIV
Aκολουθώντας την παράδοση της θρυλικής σειράς EOS 5D, η εκπρόσωπος 4ης 

γενιάς της πιο δημοφιλούς full frame της εταιρίας, είναι μια εξαιρετική full frame 

30,4Μegapixel και συνάμα ένα επαγγελματικό σύστημα βιντεοσκόπησης 4Κ. Με τη 

βοήθεια του επεξεργαστή DIGIC 6+ φθάνει σε εξαιρετική επίδοση burst mode 7fps 

σε continuous. Nέο είναι το autofocus phase detect με 61 σημεία εστίασηςHigh 

Density Reticular ενώ το Dual Pixel CMOS AF προσφέρει την καλύτερη δυνατή 

απόκριση εστίασης σε λειτουργία LiveView. Oι χρήστες μπορούν ακόμη να 

αξιοποιούν την επαφική οθόνη 3,2ιν. Για αν ορίζουν τα σημεία εστίασης. Επίσης το 

σύστημα Dual Pixel RAW ενεργοποιεί τις μικρομετρικές ρυθμίσεις και διορθώσεις 

στην εστίαση και το bokeh μετά τη λήψη της φωτογραφίας.

Canon EOS M5
H πιο προχωρημένη mirrorless στην οικογένεια Canon έχει εξελιγμένο αισθητήρα 

Dual Pixel CMOS ΑPS-C size με υπερεπαρκή ανάλυση 24Megapixel, αρθρωτή 

οθόνη 3,2in. αξιόπιστο χρωματικά και αναλυτικό ηλεκτρονικό σκόπευτρο τύπου 

EVF με ανάλυση  2,36MP και όλα τα αναγκαία 

χειριστήρια που θα είχε και μια αντίστοιχη DSLR για 

απαιτητικούς χρήστες. Μαζί με κάποιο καλό φακό 

της σειράς EF-M σχηματίζει ένα ικανό σύνολο που 

δίνει στο φωτογράφο την εντύπωση ότι κρατά μια 

μικρή μεν αλλά πλήρη σε δυνατότητες και ρυθμίσεις 

“πραγματική” μηχανή με ποιότητα κατασκευής 

made in Japan.

EOS 750D
Μικρή σε διαστάσεις αλλά πλούσια σε δυνατότητες, 

το πετυχημένο αυτό μοντέλο DSLR συνδυάζει 

επαρκέστατη ανάλυση 24,2ΜΡ από τον αισθητήρα 

CMOS APS-C size, υβριδικό autofocus 19 σημείων, 

και φωτρομέτρηση με ειδικό chip RGB+IR 7560pixel. 

Η αρθρωτή οθόνη 3in. θα βοηθήσει σε κάθε 

δύσκολη γωνία λήψης. Ενσωματώνεται ακόμη WiFi 

με NFC όσο για το video το 1080/30p θα καλύψει 

σχεδόν όλους τους χρήστες.

Canon 
Ένα συναρπαστικό hands-on: αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο στις 9 Οκτωβρίου

http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-canon/
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Φωτογραφικός Μαραθώνιος της Αθήνας
Δηλώστε συμμετοχή 

Το Athens Photo Marathon, η μεγαλύτερη 

ανοιχτή φωτογραφική διοργάνωση 

διαγωνιστικού χαρακτήρα στην Ελλάδα, 

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 

Οκτωβρίου 2017. Με γενικό motto 

«We are all photographers», το Athens 

Photo Marathon καλεί τους φίλους της 

φωτογραφίας σε ένα ξεχωριστό και ανοιχτό 

σε όλους φωτογραφικό δρώμενο στην 

πόλη.

Το Athens Photo Μarathon ξεφεύγει από 

τα όρια toy συμβατικού διαγωνισμού, 

προτείνοντας να δούμε την πόλη που ζούμε, 

την πόλη που αλλάζει, με άλλο βλέμμα. 

Μοναδική προϋπόθεση για τη συμμετοχή 

είναι η διάθεση για πειραματισμό, έκφραση 

και δημιουργία.

Η φετινή διοργάνωση κορυφώνεται με την 

ανάδειξη των καλύτερων συμμετοχών και 

την ειδική έκθεση με τις φωτογραφίες που 

διακρίθηκαν, στο Μουσείο Μπενάκη, στα 

πλαίσια του Athens Photo Festival 2018. Οι 

νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν βραβεία 

συνολικής αξίας €9.000. Το Athens Photo 

Marathon διοργανώνεται από το Ελληνικό 

Κέντρο Φωτογραφίας με την υποστήριξη της 

Nikon, στο πλαίσιο του Athens Photo Festival 

2017, το οποίο πραγματοποιείται με δωρητή 

το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στα πλαίσια των εορτασμών των 100ών 

γενεθλίων της Nikon, η Δ. & Ι. Δαμκαλίδης 

ΑΕ, ως επίσημος αντιπρόσωπος των 

προϊόντων Nikon στην Ελλάδα, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει 

την επίσημη συνεργασία της Nikon με το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας μέσω της 

υποστήριξης του Φωτογραφικού Μαραθώνιου της Αθήνας που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του Athens Photo Festival 2017. Η Nikon με χαρά υποστηρίζει τον διαγωνισμό 

Athens Photo Marathon πιστεύοντας ότι πολλοί φωτογράφοι, ανεξαρτήτως επιπέδου και 

τεχνικών γνώσεων, θα ενθουσιαστούν εξερευνώντας τον κόσμο της φωτογραφίας και θα 

δημιουργήσουν εντυπωσιακές εικόνες της πόλης μέσα από τη δική τους ματιά.

Οι τέσσερις πρώτοι νικητές θα κερδίσουν kit φωτογραφικών μηχανών Nikon DSLR, ενώ 

οι φωτογραφίες τους θα συμπεριληφθούν στην ειδική έκθεση. Συγκεκριμένα, ειδικά 

καταρτισμένη κριτική επιτροπή θα επιλέξει την καλύτερη συμμετοχή που θα κερδίσει ένα 

kit DSLR φωτογραφικής μηχανής:

��Nikon D500 με φακό AF-S DX NIKKOR 16-80mm VR

Το κοινό θα επιβραβεύσει τις τρεις καλύτερες συμμετοχές που θα κερδίσουν ένα από τα 

παρακάτω kit DSLR φωτογραφικών μηχανών:

� Nikon D7100 με φακό AF-S DX NIKKOR 18-140mm VR

� Nikon D3400 με φακό AF-P DX NIKKOR 18-55mm

��Nikon 1 J5 με φακό + 10–30mm PD-ZOOM VR

Επιπρόσθετα, θα υπάρχουν θεματικά βραβεία και έπαινοι της επιτροπής.

Το  Athens Photo Marathon θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, με 

σημείο εκκίνησης το Μουσείο Μπενάκη (κτίριο Πειραιώς) και διάρκεια 11:00 έως 18:00. Το 

φωτογραφικό δρώμενο θα ολοκληρωθεί με την ανάδειξη των καλύτερων συμμετοχών και 

την έκθεση των φωτογραφιών που διακρίθηκαν στο Μουσείο Μπενάκη, κατά τη διάρκεια 

του Athens Photo Festival 2018. Την ημέρα του φωτογραφικού μαραθώνιου, στο Μουσείο 

Μπενάκη -χώρο εκκίνησης και τερματισμού του μαραθώνιου- θα εκτίθενται προϊόντα 

Nikon και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις πρωτοποριακές 

επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και φακούς της Nikon, να γνωρίσουν τις νέες 

τεχνολογίες που ενσωματώνουν και να λάβουν πληροφορίες για τα προϊόντα από τους 

εξειδικευμένους εκπροσώπους τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας.

Η συμμετοχή στο Athens Photo Marathon είναι δωρεάν. Οι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 

να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.photomarathon.gr.

Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 15 Οκτωβρίου

Διάρκεια δράσης: 11:00-18:00

Σημείο εκκίνησης: Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο οδού Πειραιώς)
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Δημιουργήσαμε την ομάδα Shape 

n’ Light με αφορμή το κοινό 

μας πάθος για τη φωτογραφία. 

Η αλληλοεκτίμηση, ο αμοιβαίος 

σεβασμός, η εμπιστοσύνη και η 

πολύχρονη εμπειρία μας σε δύο 

συμπληρωματικούς κλάδους του 

χώρου, αποτέλεσαν τη βάση για 

να δημιουργήσουμε μια συνέργεια 

Δύο έμπειροι επαγγελματίες 

του χώρου, ο Θάνος Ασφής 

από τη φωτογραφία γάμου 

και ο Σταύρος Ζάρας από 

το photofinishing και την 

παραγωγή ψηφιακών 

άλμπουμ, ένωσαν τις 

δυνάμεις τους για μια 

επιμορφωτική πρωτοβουλία 

με πολλές φιλοδοξίες. 

Στη συνέντευξη που μας 

παραχώρησαν, ανέπτυξαν 

με θέρμη τις προτάσεις 

και το όραμά τους για την 

επαγγελματική φωτογραφία 

γάμου και πως το επίπεδο 

μπορεί να επιδέχεται 

βελτίωση και νέα δυναμική. 

Shape n’ Light Seminars, 1-2 Νοεμβρίου 2017, HELEXPO
Συνέντευξη με τους διοργανωτές των σεμιναρίων Θάνο Ασφή & Σταύρο Zάρα

1-2  
NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
HELEXPO / ΜΑΡΟΥΣΙ

SHAPE n’ LIGHT  
WORKSHOPS

SAKIS  
BATZALIS

GREG  
MOMENT

PASCAL  
DÉLÉ

WEDDING PHOTOGRAPHY & VIDEOGRAPHY

SHAPE    N’
LIGHT

με αποκλειστικό στόχο την διαρκή επιμόρφωση της ελληνικής φωτογραφικής αγοράς.

Μας ενδιαφέρει μέσα από συντονισμένες ενέργειες να δώσουμε ώθηση στο επίπεδο της 

φωτογραφίας γάμου στην Ελλάδα. Θεωρούμε πως το επίπεδο των Ελλήνων φωτογράφων 

είναι ήδη αρκετά υψηλό και από τεχνικής αλλά και από αισθητικής πλευράς. Μέσα από 

τέτοιες δράσεις και με σωστά βήματα μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. 

 

 

Τα workshops που θα παρουσιάσουμε 1-2 Νοεμβρίου απευθύνονται σε φωτογράφους 

και βιντεογράφους που ασχολούνται με τον γάμο. Οι ενδιαφερόμενοι που θα 

παρακολουθήσουν τα workshops μας, θα βελτιώσουν τις τεχνικές τους γνώσεις, θα 

έρθουν σε επαφή και θα συνδυάσουν τη δική τους αισθητική και οπτική με την οπτική 

άλλων αναγνωρισμένων φωτογράφων για να εξελιχθούν επαγγελματικά μέσα από μικρές 

ταχύρρυθμες ενέσεις εκπαίδευσης.

https://www.shapenlight.com/
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 

«Πολύ inspiring σεμινάρια! Ένα δυναμικό 

τριήμερο! Μπράβο!!!» 

    Maria Ntrougia 

«Μοναδική εμπειρία, άρτια οργάνωση, 

κορυφαίοι εισηγητές! Συγχαρητήρια!»    
                         Aris Batistatos 
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Η διοργάνωση επιτυχημένων 

σεμιναρίων για μεγάλο αριθμό 

συμμετεχόντων είναι αρκετά 

πολύπλοκη υπόθεση αφού 

απαιτεί την εκτέλεση πολλών 

και διαφορετικών ενεργειών 

μέχρι την ημέρα της δράσης. 

Είμαστε περήφανοι για το 

υψηλό επίπεδο οργάνωσης 

αλλά και την ουσιαστική γνώση 

που προσφέρουμε σε όσους 

παρακολουθούν τις δράσεις μας.

Μιλώντας με γεγονότα, τα 

σεμινάρια που αναλάβαμε και 

διοργανώσαμε στην  

1η Ιmage+Τech στις 10-

12 Μαρτίου 2017, τα 

παρακολούθησαν 2.500 θεατές, 

ένας πραγματικά εντυπωσιακός 

αριθμός όχι μόνον για τα 

ελληνικά αλλά και για τα διεθνή 

δεδομένα. Το αποτέλεσμα και 

τα σχόλια που λάβαμε από τους 

συμμετέχοντες, επιβεβαίωσαν ότι 

το επίπεδο οργάνωσης ήταν άρτιο 

και τους προσφέραμε  

πραγματική αξία. 

Δράσεις όπως η αυτόματη 

μετάφραση στα ελληνικά κατά 

τη διάρκεια των ξένων ομιλητών 

συνέβησαν για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα. Φιλοξενήσαμε 

ομιλητές παγκοσμίου επιπέδου 

όπως την Lindsay Adler την οποία 

παρακολούθησαν 750 άνθρωποι 

με τιμή εισιτηρίου μόλις 30 ευρώ!

Παρακολουθούμε συστηματικά τη 

παγκόσμια αγορά και γνωρίζουμε 

τι συμβαίνει στο εξωτερικό, 

ποιοι φωτογράφοι είναι τα 

δυνατά ονόματα στις διάφορες 

χώρες του κόσμου και ποιοι 

διδάσκουν με επιτυχία την τέχνη 

τους στη φωτογραφία γάμου. 

Είμαστε, λοιπόν έτοιμοι, ώστε να 

προσκαλούμε κάθε φορά τους 

καταλληλότερους ομιλητές για 

να τους φέρουμε σε επαφή με 

τους Έλληνες φωτογράφους και 

βιντεογράφους.
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Θέλουμε τα βήματά μας να είναι 

σταθερά και ανοδικά, δημιουργώντας 

ευκαιρίες σε συναδέλφους 

επαγγελματίες της εικόνας να γίνουν 

ακόμη καλύτεροι.

Προς το παρόν προσθέτουμε στην 

ομάδα μας νέα ικανά στελέχη, 

έτσι ώστε τα σεμινάριά μας να 

χαρακτηρίζονται κυρίως από 

τον επαγγελματισμό και την 

άρτια οργάνωση. Παράλληλα 

εστιάζουμε στη συνεχή προσωπική μας βελτίωση και αξιολόγηση ώστε να παρουσιάζουμε 

αποκλειστικά ομιλητές και περιεχόμενο εξαιρετικά υψηλού επιπέδου. Σχεδιάζουμε επίσης 

να διοργανώσουμε workshops και εκτός Αθήνας. Σύντομα θα ανακοινώσουμε ένα σταθερό 

πρόγραμμα με όλες τις ημερομηνίες και τα μέρη με τις διοργανώσεις του έτους.

Παράλληλα επιδιώκουμε τα σεμινάριά μας εκτός από την επιμόρφωση να εμπεριέχουν και 

άλλες δράσεις όπως ψυχαγωγικά events. Τέτοιες εκδηλώσεις πέρα από το επιμορφωτικό 

τους πρόσημο, δεν παύουν να αποτελούν και ένα χώρο συνεύρεσης ανθρώπων που 

ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο. Όταν επαγγελματίες του ίδιου κλάδου μοιράζονται 

το χρόνο τους, ανταλλάσσουν τις απόψεις τους και δημιουργούν προϋποθέσεις σύσφιξης 

των σχέσεών τους, η γενικότερη εικόνα της αγοράς αυτής βελτιώνεται. Μία αγορά 

που βελτιώνεται, βελτιώνεται για όλους όσους κινούνται μέσα σ’ αυτήν. Τα σεμινάρια 

δημιουργούν ακριβώς αυτές τις προϋποθέσεις ανόδου, αφού ταυτόχρονα βελτιώνουν  

το ποιοτικό επίπεδο όσων τα παρακολουθούν. 

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΑ WORKSHOPS ΤΗΣ SHAPE N’ LIGHT, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ:

Shapenlight.com
Μπορείτε να κλείσετε online το εισιτήριό σας (Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα).

Ειδικές τιμές 30% χαμηλότερες για όσους κλείσουν μέχρι 10/10/2017. 

https://www.shapenlight.com/
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Smart Deals 
“The Smartphone Festival by Huawei”

Το “The Smartphone Festival by Huawei” ξεκίνησε δυναμικά. Από τις 26 Σεπτεμβρίου 

και μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε 

διάφορες δράσεις και σε online διαγωνισμούς, να κερδίσουν δώρα και εμπειρίες, αλλά και να 

μάθουν σημαντικά tips για τη σωστή χρήση των κινητών που θα τους βοηθήσει να κάνουν την 

κατάλληλη επιλογή smartphone σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Η πρωτοβουλία της Huawei στοχεύει στην ενημέρωση αλλά και την επιβράβευση του 

καταναλωτικού κοινού και με τη συνεργασία των αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρονικών 

ειδών οι συσκευές Huawei P10, P10 Plus, P10 lite και P9 lite 2017 θα διατίθενται σε 

προνομιακές τιμές. Στην επίσημη παρουσίαση της καμπάνιας που πραγματοποιήθηκε στο 

Huawei Service Center, μεταξύ άλλων ανακοινώθηκε και η νέα υπηρεσία Pick up & Return, με 

την οποία η Huawei αναλαμβάνει δωρεάν την παραλαβή της συσκευής προς επισκευή και την 

επιστροφή της στο κάτοχό της, σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα.

Photos
Αυτόματη βαθμολόγηση 
φωτογραφιών από 
μελλοντική έκδοση;

Η Apple προχώρησε σε εξαγορά 

της Ragaind, μιας εταιρίας που 

αναπτύσσει λογισμικό αυτόματης 

βαθμολόγησης των φωτογραφιών. 

Τα κριτήρια που θέτει για την τελική 

βαθμολογία της εκάστοτε εικόνας 

είναι η σύνθεση, ο φωτισμός, η 

προοπτική αλλά και…η αισθητική. 

Η Apple δεν έχει επιβεβαιώσει 

επίσημα το γεγονός, το συνηθίζει 

άλλωστε σε παρόμοιες περιπτώσεις 

που αφορούν την κατοχύρωση 

πατέντας/αγορά δικαιωμάτων κ.λπ., 

αλλά η είδηση προέρχεται από 

έγκυρες πηγές. Παρόλο που τέτοιου 

είδους προγράμματα έχουν μεγάλη 

χρησιμότητα σε πλατφόρμες stock 

φωτογραφιών, επιταχύνοντας τη 

διαδικασία επιλογής, υπάρχουν 

προφανείς αντιρρήσεις για το πόσο 

καλά μπορούν να τα καταφέρουν. Για 

την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες 

για το πως θα αξιοποιήσει ο 

τεχνολογικός κολοσσός την 

τεχνογνωσία της Ragaind, αλλά 

είναι πιθανό να δούμε το εν 

λόγω λογισμικό να εφαρμόζεται 

στα προγράμματα διαχείρισης/

επεξεργασίας στις πλατφόρμες 

iOS και Macintosh. Μπορείτε να 

δείτε παραδείγματα εφαρμογής της 

αυτόμαστης βαθμολόγησης εδώ:  

regaind.io/#results_demo_container

Epson
Cashback έως 115€ σε επιλεγμένους εκτυπωτές 

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Epson προσφέρει τη δυνατότητα επιστροφής 

χρημάτων, ύστερα από αγορά επιλεγμένων εκτυπωτών, μέσω της προωθητικής 

ενέργειας Cashback. Το ποσό επιστρέφεται στους αγοραστές, μέσω τραπεζικής 

συναλλαγής, ενώ ξεκινά από 15€ φτάνει έως τα 115€, ανάλογα με το μοντέλο. 

Η προσφορά ισχύει για αγορές εκτυπωτών, που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ 

1 Οκτωβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην επίσημη σελίδα της Epson, εντός 30 ημερών 

από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Δείτε ποια μοντέλα περιλαμβάνονται στο 

cashback εδώ: https://www.epson.gr/promotions/cashback
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Shiftcam
Τρεις φακοί και ένα φωτιστικό LED για smartphone στο ίδιο αξεσουάρ

Η Shiftcam είναι η εταιρία που βρίσκεται πίσω από το καινοτόμο σύστημα φακών 

Shiftcam for iPhone 7 Plus, που παρουσιάστηκε στην αρχή της χρονιάς και απέσπασε 

θετικές κριτικές. Το επόμενο προϊόν της, το Revolcam, εξασφάλισε πριν λίγες μέρες 

χρηματοδότηση μέσω καμπάνιας Kickstarter και μάλιστα συγκέντρωσε οκταπλάσιο ποσό 

($ 391,136) έναντι αρχικού στόχου ($ 50,000). Ο φακός με σταθερή εστιακή απόσταση 

(συνήθως ευρυγώνιος) που συναντάμε στα φωτ. υποσυστήματα των smartphone αποτελεί 

πλέον περιοριστικό παράγοντα για αρκετούς χρήστες. Οι λύσεις έρχονται είτε από τους 

ίδιους τους κατασκευαστές έξυπνων συσκευών (βλέπε LG G5/G6, Apple iPhone 7/8 

plus), είτε από εταιρίες σαν την Shiftcam. Η Shiftcam κατάφερε να χωρέσει τρεις φακούς 

(fish eye, ευρυγώνιο και macro) και ένα φωτιστικό LED σε ένα αξεσουάρ με universal 

μηχανισμό προσαρμογής, για συμβατότητα με οποιοδήποτε smartphone. Η επιλογή 

της επιθυμητής εστιακής απόστασης γίνεται με περιστροφή της τριπλέτας φακών, ο 

σχεδιασμός της οποίας είναι εμπνευσμένος από τις φορητές κινηματογραφικές κάμερες 

λήψης της δεκαετιών ‘50 και ‘60. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι το LED (ρυθμιζόμενης 

ισχύος) μπορεί να αποσπαστεί από το μαγνητικό mount του Revolcam και να στηριχθεί σε 

σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια.  Αυτό μας επιτρέπει να διαφοροποιoύμε την ποιότητα του 

φωτισμού για πιο απαιτητικές λήψεις. Για τους ενδιαφερόμενους: https://www.kickstarter.

com/projects/shiftcam/revolcam-the-multi-lens-photo-revolution-for-smart

Google Clips
«‘Εξυπνες» φωτογραφικές 
δυνατότητες

Παράλληλα με την παρουσίαση 

του Pixel 2, η Google επιφύλασσε 

μια έκπληξη στο κοινό της, το Clips. 

Πρόκειται για μια “έξυπνη” συσκευή που 

έχει σχεδιαστεί για τη αυτοματοποιημένη 

λήψη φωτογραφιών/εγγραφή video 

καθημερινών στιγμών. Είναι τετράγωνη 

με μήκος πλευράς μόλις 5εκ. και μπορεί 

να προσαρτηθεί σχεδόν οπουδήποτε, 

χάρη στο μανταλάκι που βρίσκεται στην 

πίσω πλευρά. Έχει φακό με διάφραγμα 

f/2.4 και οπτικό πεδίο130°. Αναγνωρίζει 

τα χαρακτηριστικά των προσώπων 

που εμφανίζονται στο καταγγεγραμένο 

υλικό και μέσω λογισμικού artificial 

intelligence μπορεί να διευκολύνει 

μελλοντικές λήψεις ή να προτείνει τις 

καλύτερες στιγμές ενός video. Επιπλέον, 

η λειτουργία lens 

occlusion detection 

προειδοποιεί τον 

χρήστη, με αποστολή 

μηνύματος στο 

συνδεδεμένο 

smartphone, όταν κάποιο αντικείμενο 

βρίσκεται πολύ κοντά στον φακό και 

εμποδίζει τη φωτογράφηση πιθανών 

θεμάτων.H αυτονομία της μπαταρίας 

επιτρέπει τρεις ώρες χρήσης. Το 

υλικό αποθηκεύεται στον εσωτερικό 

αποθηκευτικό χώρο 16GB ή μπορεί να 

αποσταλεί αυτόματα στο smartphone 

για αποθήκευση σε cloud. Η λειτουργία 

Motion photo (όπως και στο Pixel 2) 

εγγράφει video πολύ μικρής διάρκειας με 

σκοπό τη δημιουργία κινούμενης εικόνας 

(gif).
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Konica Minolta
Ολοκληρωμένη λύση UV Printer 

Η KonicaMinolta, σε συνεργασία με τη Graphcom, άνεπτυξε το σύστημα UV εκτυπωτή JetVarnish 3DS & iFoil-S (MGI) που υπόσχεται 

αποτελέσματα υψηλής ποιότητας στο φινίρισμα και τη διακόσμηση του εντύπου. Απευθύνεται σε ψηφιακά εργαστήρια εκτύπωσης 

και εκδοτικούς οίκους βιβλίων/ημερολογιών που δραστηριοποιούνται σε ευρεία γκάμα εκτυπώσεων, που ξεκινά από διαφημιστικά 

έντυπα (σε μεγάλες ποσότητες) και φθάνει τα εξώφυλλα βιβλίων και τις συσκευασίες. Στις διαθέσιμες επιλογές φινιρίσματος 

περιλαμβάνονται: βερνίκι απλό ή ανάγλυφο και χρυσοτυπία (επίπεδη ή ανάγλυφη). Eπίσης, υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής έως δύο 

διαφορετικών χρωμάτων foil σε ένα πέρασμα, καθώς και foil on foil. Ακόμα, το ενσωματωμένο AIS Smart Scanner χρησιμοποιεί ένα 

εξελιγμένο σύστημα scanner για να βρίσκει τις συμπτώσεις σε κάθε φύλλο ξεχωριστά, επιτρέποντας το φινίρισμα εκτυπώσεων (offset ή 

ψηφιακών) με μεγάλη ακρίβεια.

Insta360
Η πρώτη Street View Auto Ready κάμερα για το Street 
View της Google

Η “σφαιρική” κάμερα της Insta360, με ανάλυση 8Κ, είναι η πρώτη που 

λαμβάνει την πιστοποίηση της Google για συνεργασία με τη δημοφιλή 

υπηρεσία Street View. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για εγγραφή υλικού 360°, 

ενώ βρίσκεται προσαρτημένη σε αυτοκίνητο που κινείται (χάρη στο ειδικό 

mount RIDIC). Βεβαίως, είναι εξοπλισμένη με stabilizer και προσφέρει ριπή 

5fps στη μέγιστη διαθέσιμη ανάλυση φωτογραφίας. Ο χρήστης μπορεί 

να ανεβάζει το υλικό στο Street View με τη βοήθεια του λογισμικού 

Stitcher της Insta360 και μέσα στους επόμενους μήνες ο έλεγχος της θα 

επιτυγχάνεται από το Street View app της Google. 

Στα πλαίσια του προγράμματος δανεισμού εξοπλισμού της Google, πένηντα 

φωτογράφοι από όλο τον κόσμο θα λάβουν την Insta360 Pro για να 

εμπλουτίσουν με νέες τοποθεσίες το Street View. Η τιμή της, συγκριτικά 

με άλλες βιντεοκαμέρες που αξιοποιούνται αποκλειστικά από την Google 

για εγγραφή υλικού 360°, κρίνεται μάλλον λογική ( $3,499). Για τους 

ενδιαφερόμενους: 

www.bhphotovideo.com/c/product/1324606-REG/insta360_in36p_pro_vr_

reimagined_360.html
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Google Pixel 2 
Στην κορυφή των smartphones από τη DxOMark

Στη δεύτερη έκδοσή του, το smartphone της Google συνεχίζει να έχει καθαρά 

φωτογραφικό προσανατολισμό και το εργαστήριο της DxOMark κατατάσσει 

στην κορυφή με βαθμολογία 98. Ακολουθεί τη νέα τάση στα smartphone καθώς 

κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις: κανονική με οθόνη 5in. και XL με οθόνη 6in. Και οι 

Παραδείγματα λήψεων του Timmy McGurr.

δύο ακολουθουν την τεχνολογία 

OLED, έχοντας  υψηλό λόγο αντίθεσης 

100.000/1, χαρακτηριστικό για OLED 

panel. Το βασικό φωτ. υποσύστημα 

διαθέτει αισθητήρα 12,2MP και φακό με 

μέγιστο διάφραγμα f/1.8, ενώ οι selfies 

(απο τη μπροστινή φωτ. μηχανή) έχουν 

ανάλυση 8MP και ενεργοποιούνται 

και με φωνητική εντολή. Η πολύ καλή 

ποιότητα απεικόνισης οφείλεται σε μια 

λειτουργία που αξιοποιεί, μονίμως, 

τη ριπή κάνοντας λήψη αρκετών 

φωτογραφιών, οι οποίες ύστερα 

ενώνονται αστραπιαία σε ένα καρέ 

μέσω λογισμικού. Αναβαθμισμένο είναι 

το σύστημα autofocus, υποσχόμενο 

λιγότερες αστοχίες σε συνθήκες 

χαμηλού φωτισμού). Επίσης, το 

βελτιωμένο stabilizer περιορίζει τα 

ανεπιθύμητα αποτελέσματα των 

κραδασμών κατά τη διάρκεια εγγραφής 

video. Επίσης, το Pixel 2 προσφέρει 

τη λειτουργία portrait, η οποία δεν 

βασίζεται σε δεύτερο  φακό (όπως στο 

iPhone 7/8 Plus), αλλά σε λογισμικό 

που μιμείται τον τρόπο συμπεριφοράς 

του bokeh. Η Motion Photos αποτελεί 

μία ακόμα ενδιαφέρουσα λειτουργία 

που είναι συγγενική με τα Live Photos 

της Apple και εγγράφει video 3 δευτ. 

παράλληλα με τη λήψη φωτογραφιών. 

Όλοι οι χρήστες της νέας ναυρχίδας 

της Google έχουν στη διάθεση τους 

απεριόριστο αποθηκευτικό χώρο 

στο Google Photos για το υλικό που 

δημιουργούν με το Pixel 2. Κατά τα 

άλλα, το smartphone είναι αδιάβροχο 

με κύριο υλικό κατασκευής το 

αλουμίνιο, έχει αισθητήρα αναγνώρισης 

δακτυλικού αποτυπώματος και 

υποστηρίζει ταχεία φόρτιση (15 λεπτά 

φόρτισης ισοδυναμούν με 7 ώρες 

λειτουργίας). Κυκλοφορεί σε τρία 

χρώματα: μαύρο, άσπρο και μπλε.
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Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ�
ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone; 
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ 
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου... 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...
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Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks 
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG... ΤΑ

 Ε
ΚΤ

Ο
Σ 

ΣΕ
ΙΡ

Α
Σ 

ΤΕ
ΥΧ

Η
 Τ

Ο
Υ 

Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

Α
Φ

Ο
Υ 

ΚΥ
ΚΛ

Ο
Φ

Ο
ΡΟ

ΥΝ
 Τ

ΡΕ
ΙΣ

 Φ
Ο

ΡΕ
Σ 

ΤΟ
 Χ

ΡΟ
Ν

Ο
ΕΠ

Ο
Μ

ΕΝ
Η

 Ε
ΚΔ

Ο
ΣΗ

: 
Π

ΕΜ
Π

ΤΗ
 1

 Φ
ΕΒ

ΡΟ
ΥΑ

ΡΙ
Ο

Υ
 2

01
8

0
9

9
7
7
1
1
0
5
3
9
4
0
0
4

����� Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017

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

    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως  
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
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ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο 
«1 φωτό 1000 λέξεις»

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: To βιβλίο 
«Επέκινα»

Νο 15:

Ποια είναι καλή 
φωτογραφία; 
Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί 

1 Φεβρουαρίου
2018

Δωρεάν μεταφορικά*! 
*Για αγορές άνω των €25

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr 

http://www.photo.gr/monothematika/
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Δημήτρης Κρανιώτης - Κωνσταντίνος Ιγνατιάδης
Στον ρυθμό των χρησμών με την Πίνα Μπάους

Δύο άνθρωποι που είχαν γνωρίσει 

τη σπουδαία Γερμανίδα χορογράφο 

και χορεύτρια Πίνα Μπάους, ο ποιητής 

Δημήτρης Κρανιώτης και ο φωτογράφος 

Κωνσταντίνος Ιγνατιάδης, συνυπογράφουν 

ένα ιδιαίτερο βιβλίο που εκδόθηκε πριν από 

λίγες μέρες: το Pina au rythme des oracles / 

Pina in the rhythm of oracles.

Ο Δημήτρης Κρανιώτης συνεργάστηκε με 

την Πίνα Μπάους ως δραματουργός για τη 

δημιουργία των δύο έργων Das Stück mit 

dem Schiff (1993) και Ein Trauerspiel (1994) 

και έγραψε τα κείμενα του βιβλίου στα 

γαλλικά στο Βούπερταλ, κατά τη διάρκεια 

της συνεργασίας τους. Ο Κωνσταντίνος 

Ιγνατιάδης φωτογράφισε τις παραστάσεις του 

έργου Ein Trauerspiel στο Théâtre de la Ville, 

στο Παρίσι, τον Φεβρουάριο του 1995. 

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου 

οι φωτογραφίες του Κωνσταντίνου 

Ιγνατιάδη εκτίθενται στον Φωταγωγό με 

μια υποβλητική σύλληψη και διευθέτηση 

του χώρου από τον ίδιο τον φωτογράφο. 

Με ειδικό φωτισμό, ποταμίσια άμμο και 

μαύρο πανί αναπαριστάται με απλά μέσα 

η θεατρικότητα και η πλαστικότητα των 

χορευτών της Πίνα Μπάους. Το βιβλίο, εκτός 

από τα κείμενα, περιέχει 27 φωτογραφίες 

του Κωνσταντίνου Ιγνατιάδη και τέσσερις φωτογραφίες της χορογράφου, τραβηγμένες από 

τον Δημήτρη Κρανιώτη στα ταξίδια της στην Ελλάδα. Όλες οι φωτογραφίες δημοσιεύονται για 

πρώτη φορά, είναι τυπωμένες με διτονική επεξεργασία του Νίκου Αλεξιάδη, η σελιδοποίηση 

έγινε από τη «Θυμέλη» και η βιβλιοδεσία είναι χειροποίητη από τον Νίκο Καρακώστα στο 

«Ψιμύθι». Η έκθεση θα διαρκέσει ως το Σάββατο 14 Οκτωβρίου. Την ημέρα στον χώρο της 

έκθεσης θα βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Ιγνατιάδης, ο οποίος θα μιλήσει για τη δουλειά του.  

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 59Β ΚΑΙ ΛΙΜΠΟΝΑ [ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ ΚΟΥΡΤΑΚΗ], ΤΗΛ. 210 3839355

ΩΡΕΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.00-20.00, ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ 12.00-17.00
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Contrast / Αντίθεση
4η διοργάνωση του Φεστιβάλ Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

Η 4η διοργάνωση του φεστιβάλ (Νοέμβριος 2017) βασίστηκε στην δυναμική συνεργασία τριών ομάδων φωτογραφίας της 

Θεσσαλονίκης «Φωτοπόροι, «ΚΛΙΚers», «Φ» και στην παραγωγή πέντε ομαδικών θεματικών εκθέσεων. Στη συνέχεια, με τη 

συνεργασία του Photometria International Photography Festival, προστέθηκαν εννέα ατομικές δουλειές από τις «Παράλληλες φωνές». 

Τέλος, επιλέχθηκαν τρεις σύγχρονοι Έλληνες φωτογράφοι, που θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά ατομική έκθεση στην Ελλάδα. 

Εκτός από τις εκθέσεις, το φεστιβάλ πλαισιώθηκε με μια εκδήλωση λόγου στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, με θέμα τα 

«Φωτογραφικά Φεστιβάλ», καθώς και με portfolio reviews στον Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο.

Διοργάνωση: «Φωτοπόροι, «ΚΛΙΚers», «Φ»

Επιμέλεια: Τάσος Σχίζας

Φωτ.: Αλεξία Λεχωνίδου
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«ΟΝΕΙΡΑ», ομαδική έκθεση
Εγκαίνια: Τετάρτη 1 Νοεμβρίου στις 18:00

Διάρκεια: 1 – 30 Νοεμβρίου 2017

Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: 

Αποθήκη  Α’ του λιμανιού, στην προβλήτα 

Α΄, τηλ. 2310508398

«ΠΡΟΣΩΠΑ», ομαδική έκθεση
Εγκαίνια: Τετάρτη 1 Νοεμβρίου στις 21:00

Διάρκεια: 1 – 19 Νοεμβρίου 2017

Chalkos Gallery: Ιουστινιανού 21,  

τηλ. 231025 0956

«ΑΣΗΜΑΝΤΟ ΘΕΜΑ», ομαδική 
έκθεση
Εγκαίνια: Πέμπτη 2 Νοεμβρίου στις 18:00

Διάρκεια: 2 – 30 Νοεμβρίου 2017

Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο: Κομνηνών 24, 

τηλ. 2310271003

“CODICI” Ευθύμης Ντελής
«ΨΙΘΥΡΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ» Δέσποινα 

Κλωνάρη

«ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΑΠΑΤΗΣ» Μαίρη 

Βελούδου

Εγκαίνια: Πέμπτη 2 Νοεμβρίου στις 21:00

Διάρκεια: 2 –12 Νοεμβρίου 2017

Toss Gallery: Βηλαρά 1 & Συγγρού (στο 

cocktail bar La Doze), τηλ. 2310532986

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΟΥ στο Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, με θέμα τα 

φεστιβάλ, με ομιλητές:

Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Photometria International Photography 

Festival

Φωτογραφικού Ειδώλου

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 στις 19:00

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης: 

Αποθήκη Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 

Ναυάρχου Βότση 3, τηλ. 2310566716

PORTFOLIO REVIEWS στον Πολυχώρο 

Εικόνας Κούνιο από τους Ηρακλή 

Παπαϊωάννου, Παναγιώτη Παπουτσή, Τάσο 

Σχίζα

Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 11:00 -14:00

Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο: Κομνηνών 24, 

τηλ. 2310271003

«ΕΚΤΟΣ», ομαδική έκθεση
Εγκαίνια: Κυριακή 5 Νοεμβρίου στις 18:00

Διάρκεια: 5 – 30 Νοεμβρίου 2017

Κέντρο Πολιτισμού Τούμπας: Κλεάνθους 57, 

τηλ. 2313318541

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΦΩΝΕΣ:
«ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ» Πολυδεύκης Ασωνίτης

“MALPLENA TEMPO” Κωνσταντίνος 

Γδοντάκης

«ΣΕΡΒΙΑ: ΜΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» 

Βασίλης Ζαβερδάς

«ΦΡΕΝΗΡΗΣ ΠΟΛΗ» Zhou HanShun

«Η ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ» Αντιγόνη 

Κουράκου

“IN THEIR MINDS” Σάββας Κόης

“REHAB” Frederic Luczak

“A SAUCERFUL OF SECRETS” Σταύρος 

Σταματίου

“FRAGMENTS” Νικόλας Χρυσός

Φιλοξενία εννέα ατομικών δουλειών 

«Παράλληλες φωνές» του Photometria 

International Photography Festival.

Εγκαίνια: Κυριακή 5 Νοεμβρίου στις 18:00

Διάρκεια: 5 – 30 Νοεμβρίου 2017

Κέντρο Πολιτισμού Τούμπας: Κλεάνθους 

57, τηλ. 2313318541

«ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ», ομαδική έκθεση
Εγκαίνια: Δευτέρα 13 Νοεμβρίου στις 19:00

Διάρκεια: 13 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου

Ιανός Αίθουσα Τέχνης: Αριστοτέλους 7, 

2310277004

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Και τα τρία βιβλία!
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Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την ιστορία 
& αισθητική της 
φωτογραφίας!

€25*
�����

http://www.photo.gr/shop/books/i-prosfora-tou-mina-2/
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«Fusion»
Έκθεση φωτογραφίας στο Booze Cooperativa

Την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 στις 20:00, το Booze Cooperativa εγκαινιάζει την ομαδική 

έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «FUSION».

Η έκθεση αυτή είναι το αποτέλεσμα των εργασιών των συμμετεχόντων στα σεμινάρια που 

πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2016-2017 από τον Βασίλη Γεροντάκο.

Γιάννης Καρπούζης  
& Κοσμάς Σταθόπουλος 
Σεμινάρια καλλιτεχνικής φωτογραφίας στο Fårö

Ο Γιάννης Καρπούζης και ο Κοσμάς Σταθόπουλος επισκέπτονται 

τον χώρο του Fårö για μια σειρά σεμιναρίων καλλιτεχνικής 

φωτογραφίας. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι συμμετέχοντες 

θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τα τεχνικά, ερμηνευτικά και 

αισθητικά εργαλεία που είναι απαραίτητα έτσι ώστε να εκφραστούν 

μέσα από τη φωτογραφία. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε 

δώδεκα τρίωρες συναντήσεις.

Ημερομηνία έναρξης: Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017

Μέρα και ώρα: Παρασκευή, 18.00-21.00

Διεύθυνση: Fårö, Έβρου 14, πλησίον πλατείας Μαβίλη, Αθήνα

Κόστος συμμετοχής: 240€ (+24% ΦΠΑ) και 195€ (+24% ΦΠΑ) για 

φοιτητές και ανέργους

Πληροφορίες: Fårö, Τηλ. 2107717544, info@faro.gr, www.faro.gr 

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Νοεμβρίου.

Είσοδος ελεύθερη

Booze Cooperative

Κολοκοτρώνη 57, Κέντρο

Τηλ.: 2114053733
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€ 12
Tετράχρωμο, 228 σελίδες, 17x24, ISBN 978-960-7704-13-9   
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Τάσος Σχίζας
Νέος κύκλος σεμιναρίων φωτογραφίας  
στον Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο

Νέος κύκλος σεμιναρίων φωτογραφίας ξεκινάει από τον Οκτώβριο στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης στον Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο, από τον Τάσο Σχίζα.Επίσης, για 

όσους βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης, υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσουν 

μαθήματα φωτογραφίας εξ αποστάσεως.

Πρόκειται για σειρά μαθημάτων χωρισμένα σε τρία ανεξάρτητα σεμινάρια (Φωτογραφία 

Ι, Ψηφιακή Επεξεργασία Ι, Καλλιτεχνική Φωτογραφία Ι), που πραγματοποιούνται σε δύο 

κύκλους (Οκτώβριος – Ιανουάριος και Φεβρουάριος – Μάιος).

http://www.photoeidolo.gr/seminaria/seminaria6a.html

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Πρόκειται για μια σειρά μαθημάτων που πραγματοποιούνται από τον Τάσο Σχίζα, 

χωρισμένα σε έξι ανεξάρτητα σεμινάρια (Λήψη Ι, Λήψη ΙΙ, Ψηφιακή επεξεργασία I, 

Ψηφιακή επεξεργασία IΙ, Καλλιτεχνική φωτογραφία I, Καλλιτεχνική φωτογραφία II) και 

σχεδιασμένα για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.

http://www.photoeidolo.gr/seminaria/seminaria1.html

Η εγγραφή στα σεμινάρια μπορεί να γίνει στον Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο (Κομνηνών 

24, Λουλουδάδικα) ή με αποστολή της φόρμας εγγραφής με email.

Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο: 2310 271003

Τάσος Σχίζας: 2310 638447, 6974 898910

http://www.photoeidolo.gr/seminaria.html

https://www.facebook.com/events/1885484085100204/?active_tab=about

Ελληνικό Κέντρο 
Φωτογραφίας
Νέος κύκλος εργαστηρίων 

Τα εργαστήρια δημιουργικής 

φωτογραφίας επιστρέφουν στο 

Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας. Το 

πρόγραμμα αναπτύσεται σε τρεις 

αυτοτελείς κύκλους. O πρώτος 

κύκλος μαθημάτων έχει στόχο την 

εξοικείωση των συμμετεχόντων με 

την αισθητική, τις πρακτικές και τις 

τεχνικές της σύγχρονης φωτογραφίας. 

Ο δεύτερος κύκλος αποσκοπεί 

στη διερεύνηση της αισθητικής 

και της πρακτικής της σύγχρονης 

φωτογραφίας καθώς και στην εξέλιξη 

σε τεχνικό και δημιουργικό επίπεδο. 

Ο τρίτος κύκλος αποτελεί ένα σχήμα 

συμβουλευτικής καθοδήγησης με 

τελικό στόχο την ολοκλήρωση μιας 

προσωπικής θεματικής ενότητας 

φωτογραφικών έργων ως πορτφόλιο, 

εκθεσιακή πρόταση ή self published 

photobook.

Διεύθυνση: Ελληνικό Κέντρο 

Φωτογραφίας, Στρατηγού Κοντούλη 3, 

Αθήνα

Πληροφορίες – Δηλώσεις 

συμμετοχής: Ελληνικό Κέντρο 

Φωτογραφίας, Τηλ. 2109211751, 

contact@hcp.gr, http://hcp.gr
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Το ΜΦΘ ταξιδέυει και παρουσιάζει το έργο τριών Ελλήνων φωτογράφων σε 

Αθήνα, Κύθηρα και Φιλιππούπολη. Αρχικά, οι Φωτογραφικές Συναντήσεις 

Κυθήρων 2017 συνεργάζονται με το ΜΦΘ και παρουσιάζουν μια ανθολογία έργων 

του σημαντικού ιστορικού φωτογράφου Λεωνίδα Παπάζογλου, στην έκθεση 

«Φωτογραφίες από την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα». Έπειτα από μία εξαιρετικά 

επιτυχημένη πορεία στη Θεσσαλονίκη, η έκθεση φωτογραφίας «Νέα ερείπια» του 

Αβραάμ Παυλίδη, που συνδιοργανώνουν το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 

με το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, μεταφέρεται στην Αθήνα. Τα εγκαίνια 

της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου, στις 20.00, στο Μέγαρο 

Εϋνάρδου, όπου η έκθεση θα φιλοξενείται έως τις 25 Νοεμβρίου. Παράλληλα, το 

ΜΦΘ συνεχίζει τις συνεργασίες και εκτός συνόρων, καθώς συνδιοργανώνει με το 

Κέντρο Φωτογραφίας Φιλιππούπολης και τον Δήμο Φιλιππούπολης την έκθεση 

του φωτογράφου Πέτρου Ευσταθιάδη με τίτλο 

“Invisible limits / Makeshift structures”.  

Η έκθεση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του ετήσιου 

φωτογραφικού φεστιβάλ “International Meetings 

of Photography”. Η έκθεση εγκαινιάζεται την 

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου στις 18.00, στο Balabanov 

Ηouse, με την υποστήριξη του Δημοτικού 

Ινστιτούτου Αρχαίας Φιλιππούπολης, του City Art 

Gallery και του Περιφερειακού Μουσείου Ιστορίας. 

Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310566716, thmphoto.gr

Φως Σκιές Χρώματα
Έκθεση της φωτογραφικής ομάδας «Αμπάριζα»

Υπό τον τίτλο «Κάδρα» η ομάδα παρουσιάζει στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου 

ΚΑΜΙΝΙ φωτογραφικά έργα των μελών της. Την έκθεση επιμελείται η Κατερίνα Ντόνα.

Εγκαίνια: Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 16 Οκτωβρίου 2017

Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο ΚΑΜΙΝΙ, Ρεθύμνης 36 και Χρ. Καψάλη 14, Γαλάτσι, Αθήνα

Παραγωγές του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
Σε Αθήνα, Κύθηρα και Βουλγαρία
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