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Η έλευση της Νέας Χρονιάς για τις 

εκδόσεις του ΦΩΤΟγράφου, εκτός 

από τα περιοδικά μας, το site κλπ. 

οριοθετήθηκε  αντιπροσωπευτικά από το 

επανασχεδιασμένο Ημερολόγιο μας. Μερικοί 

από σας, αγαπητοί μας φίλοι, ήδη το κρατάτε 

στα χέρια σας και πολλοί θα το παραλάβετε 

μέσα στις ακριβώς επόμενες ημέρες. 

Η ανάγκη να οργανωθούμε καλύτερα 

είναι φανερή σε όλες τις πτυχές της 

καθημερινότητάς μας. Όταν τακτοποιήσουμε 

αποτελεσματικά τα οργανωτικά μας έχει πάντα 

θετικό αντίκτυπο και αντίκρυσμα σε χρόνο, 

χρήμα και ψυχική ηρεμία! Αυτό στάθηκε 

το βασικό κριτήριο στο νέο Ημερολόγιό 

μας. Να είναι εύχρηστο, βολικό, εύκολο 

στη μεταφορά, ελκυστικό στην εμφάνιση, 

λειτουργικό και να ευνοεί την οργάνωση του 

χρόνου και της απασχόλησης του καθενός 

μας, ιδιαίτερα δε αυτών που ασχολούνται με 

το Imaging. 

Αξιολογήσαμε λοιπόν ψηλά 

προτεραιότητες όπως το μέγεθος για να 

χωράει παντού, το βάρος για να μην σας 

δυσκολεύει στις μετακινήσεις αλλά να είναι 

πάντα μαζί σας, τα πληροφορικά στοιχεία 

για να είναι ενημερωμένο και επίκαιρο και 

βεβαίως το περιεχόμενο. Εκτός λοιπόν από 

την ημερήσια δομή που είναι λίγο πολύ 

δεδομένη και αυτονόητη, προσθέσαμε 

το memo εργασιών που διευκολύνει την 

υπενθύμιση για συγκεκριμένες εργασίες 

στα επαγγελματικά πλαίσια και αφήσαμε 

αρκετό χώρο για σημειώσεις και καταγραφές 

υποχρεώσεων, αναθέσεων κλπ. 

Όσο για τα πληροφοριακά στοιχεία που 

κατά παράδοση περιλαμβάνει το Ημερολόγιο 

σχετικά με αντιπροσωπείες, καταστήματα, 

service κλπ. τα δομήσαμε με τον πιο εύληπτο 

και συνοπτικό αλλά χωρίς ελλείψεις τρόπο. 

Πιστεύουμε ότι έτσι δίνουμε πλήρη εικόνα της 

αγοράς του imaging με τα αναγκαία στοιχεία 

επικοινωνίας. 

Μια φετεινή κανοτομία που χώρεσε 

στο μικρό σχήμα του Ημερολογίου αλλά 

θεωρούμε ότι έχει μεγάλη αξία, είναι οι 

διάφορες φόρμες που θα βρείτε στην αρχή. 

Πριν παραξενευτούν κάποιοι από τις μικρές 

διαστάσεις της σελίδας, να διευκρινήσουμε 

Hμερολόγιο 2018
Μικρότερο σε διαστάσεις, μεγαλύτερο σε ιδέες 

ότι είναι διαθέσιμες για κατέβασμα από το photo.gr/organize σε κανονικό μέγεθος 

σελίδας Α4. Αν λοιπόν θέλετε υποδείγματα για συμφωνητικά ανάθεσης φωτογραφικής 

ή video εργασίας, model’s release, ρεπεράζ, οικονομικό προγραμματισμό κλπ. τα έχουμε 

διαθέσιμα δωρεάν (και μάλιστα μπορείτε να τα τροποποιήσετε ελεύθερα και να τα φέρετε 

στα μέτρα σας). 

Μαζί με το Ημερολόγιο, η πρώτη μέσα στο 2018 έκδοση του Photobusiness Weekly 

μας δίνει την ευκαιρία να σας ευχηθούμε εκ βαθέων η Νέα Χρονιά να είναι ευτυχισμένη, 

δημιουργική, αποδοτική στην δουλειά και γεμάτη προσωπική και επαγγελματική επιτυχία 

και ευόδωση των στόχων. Να είμαστε όλοι γεροί και να συνεχίσουμε την σχέση που 

έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από το ηλεκτρονικό newsletter που κάθε 

εβδομάδα ενημερώνει για θέματα του Ιmaging στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα κόσμο 

που αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, απαιτητικό και ανταγωνιστικό, αλλά και με αρκετές 

ευκαιρίες για όσους νοιώσουν τον παλμό και τα σημεία των καιρών.                                                                                             

        Π.KAΛΔΗΣ

λό 2018

http://www.photo.gr/shop/books/%CF%84%CE%BF-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85-2018/
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...Μία selfie την μέρα  
Aπό 12 χρονών μέχρι και το γάμο...

�%&%'()

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 Μ.Κ. 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

�*+,-./0�Τάκης Τζίμας, �123435-6/��75-%8./0�Παναγιώτης Καλδής !9:�;<9=>:?90�Μιχάλης Κυρζίδης, 

�'@1A35-(*-1/0�Κωνσταντίνα Γκιτάκου �1%B.CDA21/0�Άννα Μανουσάκη 

�35-(*-2/0�Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας ΛόηςEEEFGH?:?FI9
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www.photo.gr
https://www.youtube.com/watch?v=65nfbW-27ps
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https://www.canon.gr/cashback/
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H προαιώνια αντιμαχία 

στον κόσμο της 

τεχνολογίας και των 

υπολογιστών ήταν το 

software απέναντι στο 

hardware. Ή αλλιώς 

το “προπατορικό” και 

“υπαρξιακό” ερώτημα 

για το ποιό είναι το 

πλέον σημαντικό. Το 

προγραμματιστικό σκέλος 

ή τα chip, οι επεξεργαστές 

και τα ηλεκτρονικά 

εξαρτήματα. 

Στο κομμάτι της φωτογραφίας το ίδιο αντικρουόμενο ζήτημα μεταφέρθηκε σε επίπεδο 

φωτογραφικού εξοπλισμού και φωτογραφικής ικανότητας. “Η φωτ. μηχανή κάνει το φωτογράφο ή 

το αντίθετο;” αναρωτήθηκαν πολλοί από καταβολής της φωτογραφικής εφεύρεσης. Ποτάμια μελάνης 

έχουν χυθεί γράφοντας σχετικά σε περιοδικά και βιβλία και αντίστοιχα δισεκατομμύρια bits και bytes 

έχουν αναλωθεί στα forums του διαδικτύου υποστηρίζοντας τη μία ή άλλη πλευρά. 

Τα επιχειρήματα μοιάζουν ανεξάντλητα. Χωρίς ταλέντο, έμπνευση, κατάρτιση και ενδιαφέρον 

θεματικό περιεχόμενο δε γίνεται φωτογραφία λένε οι μεν. Χωρίς προηγμένη μηχανή με τελευταίας 

γενιάς αισθητήρα και άψογους φακούς, καταδικάζεται στη μετριότητα και ο καλύτερος φωτογράφος, 

αντιτείνουν οι δε. Ψήγματα αλήθειας βρίσκουμε και στις δύο πλευρές. 

Όπως στην πλειονότητα των αμφίσημων προβλημάτων, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. 

Κατά την ταπεινή γνώμη του γράφοντος, πρέπει να συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις για να 

τείνει το αποτέλεσμα στην τελειότητα. Όμως έχουμε  στη φωτογρσφία άπειρα παραδείγματα όπου 

καταπληκτικές εικόνες καταγράφηκαν με πενιχρά μέσα και αντίξοες φωτιστικές συνθήκες. Η pinhole 

φωτογραφία είναι αψευδής μάρτυρας που συνηγορεί προς αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο και το κίνημα 

της lomography, η αφαιρετική φωτογραφία, η ξαφνική δημοφιλία του ασπρόμαυρου, το κίνημα της 

επιστροφής στο φιλμ κλπ. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα αμφισβήτησης και ρευστότητας για τις αξίες και τις προτεραιότητες της 

φωτογραφίας σήμερα, και το μπαλάκι ανάμεσα σε τέχνη και τεχνολογία, μπαίνει με εντυπωσιακή 

είσοδο η παράμετρος smartphone. Ένα μέσο που εισέβαλε από το πουθενά, απροσδόκητα, στον κόσμο 

της εικόνας. Εκεί που περιγελούσαμε και λοιδωρούσαμε αφ’ υψηλού τις θολές, άθλιας ανάλυσης 

φωτογραφίες από τα πρώτα κινητά μια δεκαετία πριν, δείτε που φθάσαμε σήμερα. 

Software vs glass
Η τεχνολογία των smartphone απειλεί τους πραγματικούς φακούς;

$%&'()*+',
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Τα smartphones έχουν στην πράξη 

εξαφανίσει από προσώπου γης 

τις compact φωτ. μηχανές. Για πάρα 

πολλούς ανθρώπους στον πλανήτη, 

αντιπροσωπεύουν το μοναδικό μέσο 

imaging όντας ταυτόχρονα και φωτ. μηχανή 

και βιντεοκάμερα και voice recorder και 

και... Στην αρχή λοιιπόν, περιφρονούσαμε 

τους μικροσκοπικούς αισθητήρες 1/2,3in. 

με τη λογική ότι τα απειροελάχιστων 

διαστάσεων pixel βγάζουν χάλια ποιότητα. 

Το ίδιο γελούσαμε με τους πλαστικούς 

φακούς μεγέθους φακής. 

Εδώ λοιπόν ήλθε η Αυτού 

Μεγαλειότης το software να κάνει παιγνίδι. 

Τα smartphones φοράνε πλέον τόσο 

εξελιγμένες και γρήγορες CPU και GPU 

ώστε πολλά ξεπερνούν τους desktop 

και laptop υπολογιστές που έχουμε στο 

σπίτι μας. Πάνω εκεί παίζουν απίστευτοι 

αλγόριθμοι σε επίπεδο firmware (δηλ. 

software που τρέχει εσωτερικά στο 

smartphone χωρίς να το ελέγχει άμεσα 

ο χρήστης). Οι αλγόριθμοι αυτοί κάνουν 

τρελά πράγματα: αφαιρούν το θόρυβο, κάνουν sharpen θολές εικόνες, αποκαθιστούν 

το κοντράστ, διορθώνουν το κόντρα φως και βγάζουν πολύ πιο σωστή φωτομέτρηση 

από αυτή που θα πετυχαίναμε μόνοι μας στην συμβατική camera, κάνουν HDR (high 

dynamic range) εικόνες με ρυθμιζόμενη διαβάθμιση, βρίσκουν τα πρόσωπα στην 

εικόνα και εστιάζουν και φωτομετρούν αναφορικά με αυτά, βρίσκουν το κινούμενο 

θέμα και βάζουν την κατάλληλη ταχύτητα κλείστρου για να το “παγώσουν” και ων ουκ 

έστι αριθμός άλλες δυνατότητες.

Μια δημοφιλής πρόσφατη λειτουργία των smartphone είναι η εξομοίωση 

πορτραίτου. Δηλ. προσομοιώνουν το ξεφοντάρισμα, το θόλωμα του φόντου σε 

φωτογραφίες προσώπων που κανονικά θα επιτυγχανόταν μόνον έχοντας ένα ακριβό 

και εξειδικευμένο τηλεφακό πορτραίτου και ανοικτό διάφραγμα της τάξης του f/2 ή 

παρόμοιο. 

Να δούμε ένα τυπικό παράδειγμα: Το πρόσφατο super smartphone της Google, 

το Pixel 2, αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και νευρωνικά δίκτυα προκειμένου να 

“καταλάβει” ποιά είναι τα στοιχεία του φόντου και να θολώσει με ρεαλιστικό τρόπο 

το πίσω πλάνο δημιουργώντας την ψευδαίσθηση του μειωμένου βάθους πεδίου. 

Mάλιστα, όπως είπαν οι υπεύθυνοι της Google, δια στόματος Charles Chow, developer 

Camera NX, το νέο χαρακτηριστικό θα μεταφερθεί αυτούσιο μέσω του app  Camera NX 

σε προηγούμενα μοντέλα όπως το Pixel και τα Nexus 5X και 6Ρ. 

Mε άλλα λόγια θα έχουμε σύντομα μια γενιά χρηστών που δεν θα γνωρίζουν καν 

ότι η φωτογραφία πορτραίτου χρειάζεται ειδικό φακό. Γι αυτούς, όλα θα είναι software. 

Kαι οι φωτογράφοι θα είναι στα μάτια του κόσμου, μια φράξια μυστήριων τύπων που 

παλεύουν με ακριβά ογκώδη συστήματα χωρίς ο πολύς κόσμος να κατανοεί το γιατί. 

Ζούμε σε περίεργους καιρούς για τη φωτογραφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

��������

www.photo.gr
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http://www.stamos.com.gr/
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Ποιες επιβαρύνσεις φέρνει το 2018 στο ασφαλιστικό 
των αυτοαπασχολουμένων

Να «κλείσει» όλα τα ανοικτά μέτωπα στο επίπεδο των εισφορών, προκειμένου το 

νέο έτος ο ΕΦΚΑ να είναι «καθαρός» από βάρη και παραφωνίες που προκάλεσαν 

τεράστια ταλαιπωρία και ανασφάλεια σε 1,4 εκατ. μη μισθωτούς, επιδιώκει η ηγεσία του 

υπουργείου Εργασίας. Οι υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ έχουν πάρει φωτιά, καθώς επιδιώκουν 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμψηφισμών και συνείσπραξης των εισφορών, ενώ 

και στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης καταρτίζονται οι αναγκαίες διατάξεις 

και εγκύκλιοι που θα ξεμπλοκάρουν προβλήματα που χρόνισαν.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η νομοθετική διάταξη για τους τίτλους κτήσης. Σύμφωνα 

με αυτήν, όλοι ανεξαιρέτως οι επαγγελματίες μισθωτοί, συνταξιούχοι, ακόμη και 

φοιτητές, που θα λάβουν εντός του 2018 αμοιβή μέσω απόδειξης δαπάνης (τίτλος κτήσης), 

θα καταβάλουν εισφορές 26,95% για κύρια ασφάλιση και υγεία. Η διάταξη είναι έτοιμη 

και αναμένεται να κατατεθεί ακόμη και με τη μορφή τροπολογίας προς ψήφιση στη Βουλή, 

σύντομα. Οι εισφορές, θα παρακρατούνται στην πηγή, θα αφαιρούνται δηλαδή από την 

αμοιβή του προσώπου που θα λαμβάνει τον τίτλο κτήσης, και θα καταβάλλεται στον 

ΕΦΚΑ από τον αντισυμβαλλόμενο - εργοδότη. Μάλιστα, αρχικά θα αφαιρείται ο φόρος της 

τάξεως του 20% και στη συνέχεια θα υπολογίζεται η εισφορά. Ειδικά για όσους δεν έχουν 

άλλη ασφάλιση ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες και κυρίως για τους ανέργους θα 

προβλέπεται η υποχρέωση υπογραφής σύμβασης, μέσω της οποίας θα προσδιορίζεται 

ο ασφαλιστικός χρόvoς στον οποίο θα αντιστοιχεί κάθε φορά η αμοιβή με τίτλο κτήσης. 

Όσο για τους συνταξιούχους, για τον ασφαλιστικό χρόνο στον οποίο θα αντιστοιχεί 

η απόδειξη δαπάνης θα προβλέπεται αντίστοιχη μείωση της σύνταξης κατά 60%. Για 

τους πρώτους μήνες του 2018, πιθανότατα τον Φεβρουάριο, παραπέμπεται σύμφωνα 

Από την 1/1/18 εισφορές 26,9% 
για αμοιβές με αποδείξεις δαπάνης*

με το επικρατέστερο σενάριο η 

έναρξη παρακράτησης εισφορών 

επικούρησης και εφάπαξ για ελεύθερους 

επαγγελματίες και αυτοαπασχο-

λουμένους. Βάσει του σχεδιασμού, 

ο πρώτος καταλογισμός εισφορών για 

επικουρική (7%) ή/και πρόνοια (4%) 

στους περίπου 200.000 μη μισθωτούς 

που έχουν υποχρέωση ασφάλισης 

γι’ αυτούς τους κλάδους θα γίνει τον 

Φεβρουάριο με τα ειδοποιητήρια 

Ιανουαρίου 2018. Στην πράξη, οι 

συγκεκριμένοι θα κληθούν για έναν 

ολόκληρο χρόνο να πληρώνουν διπλές 

εισφορές, τόσο για το 2017 όσο και για 

το νέο έτος. Είναι μάλιστα πολύ πιθανό 

η είσπραξη των αναδρομικών για το 

12μηνο του 2017 να ξεκινήσει από τον 

Μάρτιο, με τις εισφορές Φεβρουαρίου.

Μάλιστα, στις προθέσεις του υπουργείου 

είναι ο καταλογισμός των εισφορών 

επικούρησης και εφάπαξ να ξεκινήσει 

αφού έχει ολοκληρωθεί ο μεγάλος 

συμψηφισμός των εισφορών για το 

σύνολο των μη μισθωτών, με βάση τα 

εισοδήματα του 2016. Και αυτό γιατί 

όσοι δήλωσαν το 2016 χαμηλότερα 

εισοδήματα από το 2015 στην εφορία, 

και έχουν πληρώσει υψηλότερες 

εισφορές ΕΦΚΑ από αυτές που πράγματι 

τους αναλογούσαν, θα έχουν «πιστωτικό 

υπόλοιπο». Αν λοιπόν είναι ταυτόχρονα 

υπόχρεοι για επικούρηση ή/και εφάπαξ, 

οι καθυστερούμενες εισφορές ΕΤΕ-ΑΕΠ 

του 2017 μπορούν να καλυφθούν εξ 

ολοκλήρου ή εν μέρει από αυτό το 

υπόλοιπο. Βασική προϋπόθεση, βέβαια, 

είναι να μην έχουν άλλες οφειλές. 

Μάλιστα, οι επιστροφές από τον ΕΦΚΑ 

προς τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν 

θα είναι πολλές, καθώς δεν ήταν λίγοι οι 

μη μισθωτοί που, γνωρίζοντας εξαρχής 

ότι οι τελικές εισφορές θα υπολογιστούν 

με βάση το εισόδημα που δηλώθηκε το 

2016, έκαναν χρήση της δυνατότητας για 

μερική καταβολή εισφορών. Δυνατότητα, 

την οποία δίνει το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο, προβλέποντας το ενδεχόμενο 

καταβολής μέρους των οφειλόμενων 

εισφορών με στόχο την αύξηση των 

ταμειακών εισροών του ΕΦΚΑ.

* Αναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

της Κυριακής 17/12

ΠΟΙΟΙ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ
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https://www.vasilikos.com.gr/
https://www.nitecore.gr/
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Lightroom 

H τελευταία standalone έκδοση

Πολλά σχόλια έχουν γραφεί και 

διαμαρτυρίες έχουν διατυπωθεί 

για την απόφαση της Adobe να 

σταματήσει την ανεξάρτητη από 

το cloud, standalone εκδοση του 

Lightroom. H στιγμή λοιπόν έφθασε και 

ο κύβος ερρίφθη. Με την ενημέρωση 

Νο 6.14 τελειώνει μια εποχή. Per se, η 

ενημέρωση δεν είναι σημαντική αφού 

περιλαμβάνει μόνον διόρθωση κάποιων 

bugs και προσθέτει συμβατότητα με 

κάποιες φωτ. μηχανές. Επειδή δεν θα 

υποστηρίζονται μελλοντικές ψηφιακές 

φωτ. μηχανές η Adobe δίνει ως μόνη 

λύση την αξιοποίηση του δωρεάν DNG 

converter που υποστηρίζει και άλλα 

παλιότερα προγράμματα της εταιρίας 

http://supportdownloads.adobe.com/

thankyou.jsp?ftpID=6285&fileID=6321

Ιmatag 
Αόρατο ψηφιακό υδατογράφημα

Η προστασία του copyright για φωτογραφίες είναι μια προβληματική υπόθεση, ειδικά 

στην ψηφιακιή εποχή όπου η αναπαραγωγή των δεδομένων είναι πανεύκολη. Η 

τεχνολογία των υδατογραφημάτων δεν είναι καινούργια και έχει προταθεί από τα πρώτα 

στάδια της ψηφιακής εικόνας. Όμως έχει τους περιορισμούς της εφόσον δεν αποκλείεται 

η πιθανότητα οι κακοπροαίρετοι χρήστες να αφαιρέσουν με κάποιο τρόπο το 

υδατογράφημα. Ειδικότερα μάλιστα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης είναι απόλυτα 

εφικτή η αυτόματη αφαίρεση υδατογραφήματος. 

Μια προχωρημένη ιδέα που εφαρμόζει το Imatag είναι το “κρυφό” υδατογράφημα 

(convert watermark). Mόλις “εμφυτευτεί” η προστασία σε ορισμένη εικόνα, μέσω του 

site μπορεί να γίνει έλεγχος online και πιστοποίηση κατά πόσον αυτή χρησιμοποιείται 

κάπου στο web. Aκόμη και αν τροποποιηθεί η ανάλυση ή κροπαριστεί η εικόνα, 

το imatag παραμένει αποτελεσματικό. Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει ως 1GB 

“προστατευόμενων” φωτογραφικών δωρεάν ενώ αν επιθυμεί πιο γενικευμένη 

προστασία, προσφέρεται το premium account με 100GB σποθηκευτικού χώρου για 

10ευρώ το μήνα https://imatag.com/en/for-photographers/ 

Yongnuo YN14mm f/2,8
Πολύ προσιτός υπερευρυγώνιος

Mετά τις αντίστοιχες παρουσίες σε φακούς prime 35, 50, 85 κσι 100mm, η 

Yongnuo προχώρησε στη σχεδίαση και παραγωγή ενός υπερευρυγώνιου 

14mm για μοντούρα Canon EF με πολλές ομοιότητες με τον οriginal. O φακός 

περιλαμβάνει 14 οπτικά στοιχεία κατανεμημένα σε 11 ομάδες και έχει 7 πτερύγια 

στο μηχανισμό ίριδας διαφράγματος. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι μόλις 

20cm. Για την οδήγηση του autofocus φροντίζει ένα μοτέρ τύπου DC.
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�: info@photometron.com | www.photometron.com

http://www.photometron.com/el/
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«Τα πρόσωπα των Χριστουγέννων» 
Από την Paloma Parrott εξοπλισμό Nikon

Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, η Nikon παρουσιάζει την 

ενότητα φωτογραφιών «Τα πρόσωπα των Χριστουγέννων» της 

φωτογράφου Paloma Parrot. Η δημιουργός επικεντρώθηκε στους 

ανθρώπους που βοηθούν κάθε χρόνο στην τήρηση των σχετικών 

παραδόσεων. 

Ταξιδεύοντας σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, η Parrot αξιοποίησε 

την πρόσφατη Nikon D7500, σε συνδυασμό με τους φακούς AF-S 

DX Nikkor 16-80mm f/2.8-4E ED VR και AF-S Nikkor 50mm f/1.4G. 

Mε δεδομένο ότι η D7500 ανήκει στην κατηγορία DX, δηλαδή έχει 

αισθητήρα APS-C (23.5mm x15.6 mm), η ισοδύναμη εστιακή απόσταση 

του φακού 50mm είναι 75mm και του zoom 16-80mm τα 24-120mm. 

Και οι δύο φακοί προσφέρουν φωτεινό διάφραγμα και ελκυστικό 

bokeh (ειδικά ο 50mm f/1.4 που έχει εννέα λεπίδες στην ίριδα), 

στοιχεία που είναι βασικά για τα πορτραίτα. Μερικά από τα πρόσωπα 

που φωτογράφισε είναι: η Julie Tuner, κατασκευάστρια παιγνιδιών, η 

Jade Downer, κατασκευάστρια ευχετήριων καρτών, ο Anders Larsen, 

καλλιεργητής δέντρων, ο Daniel Aust, κατασκευαστής παιχνιδιών, ο 

Mike Wallace, ζαχαροπλάστης, ο Tom Count, κατασκευαστής καλτσών 

του Άϊ-Βασίλη και ο UpiVirkkula, εκτροφέας ταράνδων.  Μπορείτε να 

δείτε όλες τις φωτογραφίες του project εδώ: https://www.nikon.gr/el_

GR/learn_explore/faces-of-christmas-portrait-photography-series.page

και περισσότερη δουλειά της Paloma Parrot εδώ:

www.instagram.com/palomaparrot
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΜΒΑ

ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ K-Fix

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΣΕ ΚΟΥΠΕΣ, ΚΑΠΕΛΑ,

Τ-SHIRTS, MOUSE PADS,
PUZZLES 

PHOTO-BOOKS

4 τέσσερα
ψηφιακά άλμπουμ

190

200

ΔΩΡΟ 1 ΚΟΥΤΙ & 1 ΘΗΚΗ ΓΙΑ 2ΠΛΟ
CD/DVD & 5 CARDPOSTAL
η προσφορά ισχύει για αποστολή αρχείων εως 15/01/18

alboom.gr@gmail.com 

https://www.alboom.gr/
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Darktable
Αντίπαλος του Lightroom και μάλιστα δωρεάν

Στους αντίποδες της πολιτικής της Adobe που θέλει να εξαναγκάσει 

μεσοπρόθεσμα τους πολυπληθείς χρήστες Lightroom να περάσουν 

στο συνδρομητικό μοντέλο χρήσης, υπάρχουν και φθηνότερες ή ακόμη 

και δωρεάν λύσεις. Το darktable αποτελεί μια από αυτές τις προτάσεις. 

Υπάρχει μάλιστα από το 2009 διαθέσιμο για χρήστες ΜacOS και Linux και 

τώρα αποκτά έκδοση 2.4.0 για Windows (xάρη στηνπροσωπική δουλειά 

του προγραμματιστή Peter Budal). Όπως και όλα τα συναφή προγράμματα, 

λειτουργεί με μη καταστροφική επέμβαση στα αρχεία RAW και μάλιστα 

ειδικεύεται σε batch processing. Αν και αναφέρονται κάποια bugs που 

αναμένονται να διορθωθούν σύντομα η λίστα με τις δυνατότητες του 

(δωρεάν) προγράμματος είναι ενθαρρυντική.

Eπιτάχυνση επεξεργασίας με αξιοποίηση υπολογιστικής ισχύος και της GPU 

(Graphics Processor)

Yποστήριξη color management με προφίλ sRGB, Adobe RGB, XYZ και 

linearRGB

Cross Platform συμβατότητα

Υποστήριξη tags, stars και άλλων στοιχείων από τα metadata για τη 

διαχείριση αρχείου

Υποστήριξη σχεδόν όλων των φορμά π.χ. JPEG, CR2, NEF, HDR, PFM, RAF 

Υποστήριξη 21 γλωσσών μεταξύ των οποίων και ελληνικά

Περιλαμβάνει 61 Module

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το κατεβάσουν από https://www.darktable.

org/install/

Artificial Intelligence
Στο χορό των εφαρμογών στην 
φωτογραφία μέσω Google

Mέσα στον καινούργιο χρόνο θα 

ακούμε ολοένα και περισσότερο 

για τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο 

της ψηφιακής εικόνας. Μέχρι στιγμής 

η πιο δημοφιλής εφαρμογή της είναι 

η “αναγνώριση” και η “αξιολόγηση” 

περιεχομένου. Ο κολοσσός που ακούει 

στο όνομα Google δε θα μπορούσε να 

απουσιάζει από το χορό της ΑΙ. Προ ημερών 

λοιπόν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το 

project ΝΙΜΑ (Νeural Image Assessment) 

Νευρωνική αξιολόγηση εικόνω για το οποίο 

είχε δημοσιευθεί και σχετικό white paper 

στο site του Cornell University (https://arxiv.

org/abs/1709.05424).

Το ΝΙΜΑ είναι “εκπαιδευμένο” να 

“ποσοτικοποιεί” την ποιότητα και αρτιότητα 

της εικόνας και να αξιολογεί την αισθητική 

του περιεχομένου. Ενώ μέχρι στιγμής 

παρόμοια συστήματα περιορίζονταν στην 

αξιολόγηση των τεχνικών λεπτομερειών 

όπως ευκρίνεια, χρωματική πιστότητα 

και ακρίβεια, κατάλοιπα θορύβου κλπ.  

τα πιο εξελιγμένα πλέον “εκφέρουν 

άποψη” για υποκειμενικά χαρακτηριστικά 

που σχετίζονται με την αισθητική, τα 

συναισθήματα που προκαλεί μια εικόνα 

κλπ. μάλιστα το ΝΙΜΑ έχει προγραμματιστεί 

να δίνει σκορ στην κλίμακα 1-10 για την 

αισθητική της εικόνας.  
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http://batterypackservice.gr/index.php
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Godox AD600Pro
Bελτιώσεις στο πετυχημένο μονομπλόκ

Το best seller της Godox στα μονομπλόκ 

φλας αναβαθμίζεται σε έκδοση Pro. H ισχύς 

παραμένει 600Watt/sec. αλλά βελτιώνεται ο χρόνος 

επαναφόρτισης σε μόλις 0.9sec. (από 2,5sec.) 

και αντικαθίσταται το miniUSB με USB-C. Eπίσης 

έχει  αυξηθεί η ισχύς του πιλότου στα 38Watt 

(έναντι 10W). Στα πλεονεκτήματα της αναβάθμισης 

συγκαταλέγεται η νέα λειτουργία σταθεροποιημένου 

χρώματος (Stable Color Temperature Mode) και η 

επανασχεδιασμένη μοντούρα της κεφαλής. 

ox AD600Pro
ώσεις στο πετυχημένο μονομπλόκ

est seller της Godox στα μονομπλόκ 

ς αναβαθμίζεται σε έκδοση Pro. H ισχύς 

νει 600Watt/sec. αλλά βελτιώνεται ο χρόνος 

όρτισης σε μόλις 0.9sec. (από 2,5sec.) 

καθίσταται το miniUSB με USB-C. Eπίσης 

ξηθεί η ισχύς του πιλότου στα 38Watt 

10W). Στα πλεονεκτήματα της αναβάθμισης 

αλέγεται η νέα λειτουργία σταθεροποιημένου 

ος (Stable Color Temperature Mode) και η 

χεδιασμένη μοντούρα της κεφαλής.

LG 4K HDR projector
Προβολέας υπερυψηλής ανάλυσης 

Δεν έχουν περάσει μόνον τα monitor στον αστερισμό 

του 4Κ... Η τάση τώρα αγκαλιάζει και τα ψηφιακά 

συστήματα προβολής. Το μοντέλο HU80KA της LG είναι 

χαρακτηριστικό υπό την έννοια ότι ανήκει στην κατηγορία 

των οικιακών και όχι των επαγγελματικών συσκευών 

του είδους (professional 4K projector υπήρχαν από 

καιρό) αλλά με τη φιλοδοξία να αποτελέσει το επίκεντρο 

ενός συστήματος Το νέο projector έχει πολύ μικρότερο 

όγκο από τα ανταγωνιστικά και πείθει με τις μικρές του 

διαστάσεις για τον οικιακό του χαρακτήρα. Η φωτιστική 

ισχύς του, 2500 ANSI lumen, είναι τυπική για την 

κατηγορία ενώ προστίθενται ηχεία και HDR που ταιριάζει 

σε κινηματογραφική προβολή. Υποστηρίζει ακόμη webOS 

όπως και οι έξυπνες τηλεοράσεις της LG που σημαίνει ότι 

η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη είναι μόνον 

η τεχνολογία προβολής. Το LG HU80KA εξοπλίζεται με 

οπτική έξοδο ήχου, HDMI, Bluetooth (όπου μπορεί να 

κάνει pairing με ποντίκι και πληκτρολόγιο) και είσοδο 

USB 3.0 με δυνατότητα media player. Η τιμή θα κυμαίνεται 

γύρω στα 2000 ευρώ. 
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http://www.saramonic.gr/
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GorillaPod Mobile Rig
Μινιατούρα με δυο βραχίονες

Aπό μια εταιρία που μας έχει συνηθίσει στα “έξυπνα” 

αξεσουάρ, έρχεται  ένα ολοκληρωμένο σύστημα στήριξης 

για κατόχους smartphone. Το Mobile Rig ενθαρρύνει τον 

κάτοχο να μπει στο αντικείμενο των mini βιντεοπαραγωγών 

με αξιώσεις. Το ευέλικτο αυτό τριποδάκι έχει δύο επιπρόσθετα 

σκέλη (πέρα από τα κανονικά τρία) στα οποία μπορούν 

να αναρτηθούν αξεσουάρ όπως φωτιστικές πηγές LED 

ή μικρόφωνο ή κάτι άλλο. Συνοδεύεται από cold shoe 

μοντούρες. Η κατασκευή είναι από αλουμίνιο, πλαστικό ABS 

και ανοιξείδωτο ατσάλι.

����


Lifecake της Canon
Πάνω από δύο εκατομμύρια χρήστες 

To Lifecake είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που δημιουργήθηκε το 2012 και 

απευθύνεται στους γονείς που επιθυμούν να μοιράζονται τις οικογενειακές 

φωτογραφίες με τους συγγενείς. Η απήχησή του ολοένα και αυξάνεται, καθώς 

πλέον είναι εγγεγραμμένοι πάνω από  δύο εκατομμύρια χρήστες και έχουν γίνει 

περίπου 120 εκατ. μεταφορτώσεις. 

Το Lifecake παρέχει μια σειρά από 

ρυθμίσεις απορρήτου που υπόσχονται 

να κρατήσουν ασφαλή τα δεδομένα 

του χρήστη, τα οποία είναι ορατά 

μόνο στα μέλη κάθε οικογένειας-

ομάδας. Συγκεκριμένα, μέσα από 

απλά βήματα, ακόμη και οι αρχάριοι 

μπορούν να ορίσουν ποιες ομάδες 

χρηστών αποκτούν πρόσβαση στο 

υλικό τους. 

Το Lifecake δεν απαιτεί συνδρομή. 

Με την εγγραφή κάθε χρήστης 

μπορεί να ανεβάσει ως 10GB υλικού 

(πλήρες μέγεθος φωτογραφιών χωρίς 

συμπίεση). Στην περίπτωση που 

χρειαστεί περισσότερο αποθηκευτικό 

χώρο, με 36 €/ χρόνο δικαιούται να 

ανεβάζει απεριόριστες φωτογραφίες/

video.

Σύμφωνα με έρευνα των Nominet/

ParentZone σε δείγμα 2.000 Bρετανών 

γονέων, αρκετοί από αυτούς δεν 

διέθεταν τις βασικές γνώσεις σχετικά 

με τις ρυθμίσεις ασφαλείας του 

λογαριασμού τους στα κοινωνικά 

δίκτυα. 

Επίσης, άξιο αναφοράς είναι το 

γεγονός πως οι περισσότεροι 

γονείς που συμμετείχαν, δήλωσαν 

πως μοιράζονται σχεδόν 1.500 

φωτογραφίες των παιδιών τους στα 

κοινωνικά δίκτυα πριν εκείνα φτάσουν 

την ηλικία των πέντε ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

κάνουν εγγραφή στο Lifecake εδώ:

https://www.lifecake.com
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Canon
Κατοπτρικός φακός 400mm f/5.6;

Σε ένα από τα προσφάτως κατοχυρωμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

της Canon, περιγράφεται η σχεδίαση κατοπτρικού φακού με 

εστιακή απόσταση 400mm και διάφραγμα f/5.6. Οι κατοπτρικοί 

(mirror) είναι μία σπάνια κατηγορία φακών, έχοντας τα δικά της 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Χρησιμοποιούν συνδυασμό 

ανακλαστικών και διαθλαστικών στοιχείων και πετυχαίνουν μεγάλη 

μείωση του εξωτερικού μήκους επί τη βάσει της σχεδιαστικής αρχής της 

αναδιπλωμένης οπτικής δέσμης. Δηλαδή αντί η πορεία των φωτεινών 

ακτίνων να είναι ευθύγραμμη, εισέρχεται από το πρώτο διαθλαστικό 

στοιχείο, ανακλάται σε διαδοχικά κατοπτρικά στοιχεία και εξέρχεται 

από το τελευταίο προς τη μεριά του αισθητήρα. Η συνολική διαδρομή 

της φωτεινής δέσμης είναι ακριβώς ίδια στο συμβατικό και κατοπτρικό 

φακό. Με τη μόνη διαφορά ότι στην πρώτη περίπτωση είναι μια ευθεία 

και στη δεύτερη άθροισμα μικρότερων ευθειών. Ένα προτέρημα 

αυτής της σχεδίασης είναι οι μειωμένες χρωματικές εκτροπές, αφού 

αυτές οφείλονται σε διαθλαστικά σφάλματα των συμβατικών οπτικών 

στοιχείων. Επιπλέον, είναι αισθητά ελαφρύτεροι και μικρότεροι σε 

σύγκριση με τους κανονικούς. Ένα από τα κυριότερα μειονεκτήματα 

τους είναι η αδυναμία υποστήριξης συστήματος autofocus. Αν λοιπόν 

η εν λόγω κατοπτρική σχεδίαση πάρει τον δρόμο για το εργοστάσιο της 

Canon, μπορεί να προσφέρει μία προσιτή λύση τηλεφακού 400mm και 

μάλιστα με πολύ καλή φωτεινότητα. 

http://www.alfastyle.gr/
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LG GLOi ρομπότ
Βοηθοί για τις αγορές και τις αποσκευές

Σε πόσο καιρό άραγε η ζωή μας θα μοιάζει με το 

μυθιστόρημα Sci Fi του Asimov; Σύντομα εφόσον 

αρχίσουν να μαζικοποιούνται ρομποτάκια σαν τα 

Concept Robots GLOi της LG. Kατά πάσα πιθανότητα 

θα εμφανιστούν στη μεγάλη έκθεση καταναλωτικών 

ηλεκτρονικών CES στο Las Vegas (9-12Ιαν.). Τα 

θαυμαστά αυτά έξυπνα μηχανήματα εκτελούν 

υπηρεσίες βοηθών. Το Serving Robot σερβίρει 

φαγητά και ποτά και προορίζεται για εστιατόρια και 

αεροδρόμια. Το Porter Robot (αχθοφόρος) μεταφέρει 

αποσκευές και μάλιστα στις δυνατότητές του είναι 

να κάνει baggage dropoff σε αεροδρόμια και να 

ανεβάζει τις βαλίτσες από τη ρεσεψιόν στο σωστό 

δωμάτιο του ξενοδοχείου. Τέλος το Shopping Cart 

Roibot είναι αυτό που υποδηλώνει η ονομασία του 

δηλ. ένα έξυπνο καρότσι αγορών για το supermarket 

με δυνατότητα όχι μόνο μεταφοράς προϊόντων αλλά 

σκαναρίσματος barcode και άμεσης διεκπεραίωσης 

αγορών χωρίς να περάσει από τηνουρά του ταμείου. 

LG
Βο

αρχ

Con

θα 

ηλε

θαυ

υπη

φαγ

αερ

απο

να κ

ανε

δωμ

Roi

δηλ

με δ

σκα

αγο

http://www.myalbums.gr/
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Φαγητό 

Περισσότερες πληροφορίες στο 
περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Νο 252 
που κυκλοφορεί στα περίπτερα 

& στο www.photo.gr/myphoto/

gallery-anagnoston

Με ανάρτηση στο www.photo.gr

/myphoto/gallery-anagnoston

Αποστολή φωτογραφιών 

μέχρι 4 Φεβρουαρίου

με τους παρακάτω τρόπους:

Με e-mail 

στο photographosmag@yahoo.gr

Με CD στην ταχυδρομική διεύθυνση:  

Περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, 
Τρουπάκη 1, 104 45, Αθήνα

Μαγειρέψτε 
...νόστιμες 
φωτογραφίες!
Επιλεγμένες φωτογραφίες 
θα δημοσιευτούν 
στα περιοδικά ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 
& ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ

Μεγάλος διαγωνισμός φωτογραφίας! 

Gastronomos & Photographos.indd   2 11/12/2017   2:22:47 μμ

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
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Medphoto
Εγκαινιάζεται η κεντρική έκθεση του 2ου Μεσογειακού Φεστιβάλ Φωτογραφίας 

Στις 13 Ιανουαρίου 2018 εγκαινιάζεται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης στο Ρέθυμνο 

η έκθεση Critical Archives III: Identities, στo πλαίσιο του 2ου Μεσογειακού Φεστιβάλ 

Φωτογραφίας. Την έκθεση επιμελήθηκαν οι Μαρία Μαραγκού, Παύλος Φυσάκης, Δημήτρης 

Κεχρής και Γιώργος Καραηλίας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η κεντρική έκθεση του Φεστιβάλ διερευνά τις πολλαπλές 

ταυτότητες/ετερότητες που αναδύονται εντός της ραγδαία μετασχηματιζόμενης σήμερα 

ευρωπαϊκής επικράτειας και θέτει το ερώτημα αν έχει νόημα να μιλάμε για ενιαία ευρωπαϊκή 

ταυτότητα. Στην έκθεση, ένα μωσαϊκό φωτογραφικών και video projects ψηλαφεί τη νέα 

Ευρώπη που διαμορφώνεται. Φωτογράφοι από όλο τον κόσμο έρχονται με τα έργα τους να 

αναδείξουν τη νέα ανθρωπογεωγραφία που ζυμώνεται μέρα με τη μέρα σε έναν τόπο που 

έχει δημιουργηθεί και συνεχίζει να δημιουργείται μέσα από τη συνύπαρξη και τη ρήξη μεταξύ 

πολιτισμών, θρησκειών, γλωσσών, φυλών, λαών.

Στην έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Μαρτίου 2018, παρουσιάζονται έργα των:

Julián Barón, Lewis Bush, Turi Calafato, Federico Clavarino, Giovanna Del Sarto, Rineke 

Dijkstra, Ça�da� Erdo�an, George Georgiou, Jim Goldberg, Paul Graham, Robin Hammond, 

Nick Hannes, Jovana Hasimi, Alessandro Imbriaco, Davide Monteleone, Simon Norfolk, 

Mark Power, Georges Salameh, Jérôme Sessini, Άνιας Βουλούδη, Θάλειας Γαλανοπούλου, 

Γεράσιμου Δομένικου, Πέτρου 

Ευσταθιάδη, Γιάννη Καρπούζη, 

Δημήτρη Κοιλαλού, Χαράλαμπου  

Κυδωνάκη, Γιώργου Μάκκα, Νίκου 

Μάρκου, Μάρι Μασουρίδου, 

Στεφανίας Ορφανίδου, Νίκου Πηλού, 

Κοσμά Σταθόπουλου και Δάφνης 

Τόλη.

Διοργάνωση: Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης Κρήτης, KOLEKTIV8

Εγκαίνια: Σάββατο 13 Ιανουαρίου 

2018

Ώρα: 20.30

Διάρκεια: 22 Δεκεμβρίου 2017 

- 10 Μαρτίου 2018

Μεσολογγίου 32, Ρέθυμνο

Jerome Sessini - MAGNUM PHOTOS - MedPhoto Festival Nick Hannes - MedPhoto Festival



�������	

�� ��������� � �������������� ��������5

���� �������������� ������ � !"��"�# ��$����� ��

��������
����	����
 %&'(���)�)��

http://www.photo.gr/prosfores/


������ 399 •  �����	
 8  I
���
	��� 2018 ����
 26

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

fplus
Πρόγραμμα δράσεων για τον Ιανουάριο

Η φωτογραφική ομάδα fplus, μέσα από μία πλούσια δράση που περιλαμβάνει 

εκθέσεις, σεμινάρια, παρουσιάσεις φωτογράφων, ομιλίες, διαλέξεις και 

διαγωνισμούς δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της ομάδας, αλλά και όλους όσους 

τους ενδιαφέρει η τέχνη της φωτογραφίας να διευρύνουν τους φωτογραφικούς 

τους ορίζοντες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Φωτογραφίες που άλλαξαν τον κόσμο»

Παρουσίαση - αφιέρωμα (Επιμέλεια / Έλενα Κανάκη)

Τρίτη 9 Ιανουαρίου, 19.00

«Φωτογραφικά - δημιουργικά project»

Σεμινάριο φωτογραφίας (Εισηγητής / Νίκος Κατσιαρίμπας)

Τρίτη 16 Ιανουαρίου, 19.00

«Bruno Barbey»

Παρουσίαση – αφιέρωμα (Επιμέλεια / Θεανώ Ιωαννίδη)

Τρίτη 23 Ιανουαρίου, 19.00

«Σάκης Δαζάνης»

Παρουσίαση φωτογραφικής δουλειάς

Σάββατο 28 Ιανουαρίου, 19.00

Photo Sunday / Ιανουάριος 2018 – Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Κυριακή 28 Ιανουαρίου, 00.01 – 23.59

www.facebook.com/photosunday.gr

«Keaton vs Chaplin»

Ομιλία (Γιάννης Στρατουδάκης)

Τρίτη 30 Ιανουαρίου, 19.00

Διεύθυνση: Μύλος του Παππά, Γεωργιάδου 53, Λάρισα

Πληροφορίες: fplus, info@fplus.gr, http://fplus.gr

Φωτ: Νικόλαος Κατσιαρίμπας

Βασίλης Κολτούκης
Κυκλοφορεί το τέταρτο 
λεύκωμα του

Στο νέο του λέυκωμα με τίτλο 

«Μια χώρα για όλα τα μάτια» ο 

εικαστικός και φωτογράφος Βασίλης 

Κολτούκης προτείνει μια διαφορετική 

θέαση του κόσμου γύρω μας. Στη 

δίγλωσση έκδοση ο φωτογράφος 

προχωρά σε μια αναφωτογράφηση 

και σύνθεση έργων των Édouard 

Boubat, Bernard Plossu, Daid  

Moriyama, Nabuyoshi Araki, Helmut 

Newton, Josef Koudelka, Tina 

Modotti και άλλων. Τα περισσότερα 

έργα του βιβλίου σχολιάζει η Γαλλίδα 

Catherine Auzuret, τα κείμενα της 

οποίας μεταφράζονται στα ελληνικά. 

Παλαιότερα λευκώματα του Βασίλη 

Κολτούκη είναι τα “Music on the 

Road”, «Οδησσός Ονείρων» και 

«Σελίδες που ψιθυρίζουν».

Δίγλωση έκδοση

Εκδόσεις: Μετρονόμος

Σελίδες: 176

ISBN: 978-618- 5010-93- 5
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«Η τεχνική της αναλογικής 
και της ψηφιακής φωτογραφίας»
Νέα ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου 

Η 10η ηλεκτρονική έκδοση (Ιανουάριος 2018) συνεχίζει την καθιερωμένη ανανέωση 

του e-book, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2008. Η ηλεκτρονική έκδοση 

διατίθεται δωρεάν και είναι διαθέσιμη για κατέβασμα από την παρακάτω σελίδα του 

περιοδικού: http://www.photoeidolo.gr/N/7%20BOOK/index.html

Η έντυπη έκδοση διατίθεται σε βιβλιοπωλεία, φωτογραφικά καταστήματα και 

στα γραφεία του περιοδικού στη διεύθυνση Nαυμ. Έλλης 4, 54625 Λαδάδικα – 

Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 638447. «Η τεχνική της αναλογικής και της ψηφιακής 

φωτογραφίας» αποτελεί ένα σύγχρονο βιβλίο, που έχει σκοπό να καλύψει με τη 

μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα 

τις ανάγκες ενός ερασιτέχνη 

ή σπουδαστή ή επαγγελματία 

φωτογράφου. Η φωτογραφία 

αντιμετωπίζεται μικτά (ψηφιακή 

και αναλογική μαζί). Στην 

ύλη περιλαμβάνονται: Οι 

οριοθετήσεις, για την καλύτερη 

κατανόηση του περιεχομένου, ο 

εξοπλισμός που χρειαζόμαστε, 

η χρήση της φωτογραφικής 

μηχανής, με απλό τρόπο για 

την εύκολη εισαγωγή του νέου 

στη φωτογραφία, η λήψη, 

στην οποία δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα στη φωτομέτρηση, 

που αποτελεί και τον 

σημαντικότερο παράγοντά της, 

οι φωτογραφικές τεχνικές, για 

όσους αναζητούν περισσότερα 

εκφραστικά μέσα, ο φωτισμός, 

που οι περισσότεροι 

παραμελούν παρά τη 

σπουδαιότητά του, ο σκοτεινός 

θάλαμος (ασπρόμαυρος 

και έγχρωμος), για όσους 

επιθυμούν να διατηρήσουν 

τις βάσεις του παρελθόντος 

και να αποχτήσουν «κλασική 

φωτογραφική ταυτότητα» και τέλος η ψηφιακή επεξεργασία, εστιασμένη κυρίως στο 

Photoshop και δοσμένη στα μέτρα της φωτογραφίας, με τέτοιο τρόπο, που να αφορά 

παράλληλα τον αρχάριο, αλλά και τον «ψαγμένο» φωτογράφο.

Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Τάσος Σχίζας. Ο Τ. Σχίζας διδάσκει φωτογραφία από το 

1991 ως σήμερα σε λέσχες και μεταλυκειακές σχολές. Από το 1993 ως το 1996 εξέδιδε 

το «Γυάλινο μάτι», το ασπρόμαυρο φωτογραφικό περιοδικό, που διανέμονταν δωρεάν 

στη Θεσσαλονίκη και πραγματοποίησε 20 τεύχη. Από το 1996 ως το 2010 εξέδιδε το 

«Φωτογραφικό Είδωλο», το μονοθεματικό καλλιτεχνικό φωτο-γραφικό περιοδικό 

και πραγματοποίησε 28 τεύχη. Συντονίζει τρεις φωτογραφικές ομάδες («Φωτοπόροι», 

«ΚΛΙΚers», «Ομάδα Φ») επιμελείται και διοργανώνει  (μαζί με τις παραπάνω ομάδες) 

το Contrast / Αντίθεση: Φεστιβάλ Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Ασχολήθηκε με 

διοργανώσεις εκθέσεων, διαλέξεων, παρουσιάσεων και σεμιναρίων. Έγραψε πλήθος 

σημειώσεων, δημοσίευσε σειρά άρθρων και παρουσίασε portfolios σε περιοδικά και 

στο διαδίκτυο. Έχει γράψει τρία βιβλία (Η τεχνική της αναλογικής και της ψηφιακής 

φωτογραφίας, Αληθινό ψέμα,  Το είδωλο της μουσικής) και έχει πραγματοποιήσει 19 

ατομικές εκθέσεις και συμμετείχε σε 51 ομαδικές.

Η Γραμματική της 
Πόλης / Αρχαιότητα
στο Victoria Square Project

H φωτογράφος Μαρίλη Ζάρκου 

συνθέτει με ένα μυθιστόρημα 

εικόνων με πρωταγωνιστές έργα 

της αρχαιότητας. Ασπρόμαυρα 

φωτογραφικά έργα τονίζουν 

τον  -παραδόξως- σύγχρονο 

χαρακτήρα της αρχαιότητας και 

το πώς ακριβώς η αρχαιότητα 

διασώζεται μέσα από το έργο 

ποιητών όπως ο Γιώργος 

Σεφέρης και ο Νίκος Καρούζος, 

αλλά και αρχιτεκτόνων όπως 

ο Άρης Κωνσταντινίδης και ο 

Δημήτρης Πικιώνης. Στην έκθεση 

παρουσιάζονται 24 φωτογραφίες, 

όσες και οι ώρες της ημέρας.

Tο Victoria Square Project 

είναι ένα κοινωνικό γλυπτό 

του καλλιτέχνη Rick Lowe. 

Δημιουργήθηκε με αφορμή την 

πρόσκληση του καλλιτέχνη στη 

Documenta 14 που φιλοξενήθηκε 

για πρώτη φορά στην Αθήνα. 

Το πρότζεκτ έχει στόχο να 

ενισχύσει τα πολιτιστικά και 

ιστορικά πλεονεκτήματα της 

περιοχής μέσα από τη συνεργασία 

διαφορετικών κοινοτήτων, 

τοπικών επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, 

καλλιτεχνών, ομάδων, κατοίκων 

και του Δήμου.

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 

Ιανουαρίου 2018

Διεύθυνση: Victoria Square Project, 

Ελπίδος 13, Αθήνα

Πληροφορίες: 

Victoria Square Project, 

http://victoriasquareproject.gr
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«Ίσως όλοι οι δράκοι της ζωής μας να ’ναι πριγκιπέσες, που δεν προσμένουν παρά 

την ώρα που θα μας δουν όμορφους και τολμηρούς. Ίσως κάθε τι τρομακτικό να ‘ναι 

στο απώτερο βάθος του, έρημο και αβοήθητο και να προσμένει από μας βοήθεια».  

Rainer Maria Rilke, Γράμματα σε ένα νέο ποιητή.

Η γκαλερί ArtZone 42 θα παρουσιάσει από τις 11 Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου 

2018 την ομαδική έκθεση με τίτλο Once upon a…dragon σε επιμέλεια της 

θεωρητικού τέχνης Δόμνας Χανουμίδου. Τριάντα πέντε Έλληνες και ξένοι σύγχρονοι 

καλλιτέχνες, με αφορμή το απόσπασμα του Rainer Maria Rilke επιχειρούν να 

αποτυπώσουν εικαστικά τη δική τους προσωπική αναμέτρηση με το φόβο. Τα εγκαίνια 

θα πραγματοποιηθούν στην Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 στις 8.00 μμ. Η επιμελήτρια 

σημειώνει σχετικά: «Το συλλογικό φαντασιακό, μέσα από την αλάθητη σοφία του, 

αποτύπωσε συμβολικά σε πολυάριθμες εκφάνσεις του λαϊκού δυτικού πολιτισμού, όπως 

θρύλους, δοξασίες, παραμύθια ή θρησκευτικές αλληγορίες, το συναίσθημα του φόβου, 

αυτή την ενστικτώδη, φυσιολογική αντίδραση του ανθρώπινου ψυχισμού απέναντι σε 

έναν εξωτερικό κίνδυνο ή μια απειλή, ως ένα δράκοντα, ως ένα απόκοσμο, τερατόμορφο 

ον δηλαδή, με γιγάντιες διαστάσεις, κακόβουλες διαθέσεις και υπερφυσικές δυνάμεις. 

Και φυσικά η εξόντωσή του τέρατος και η αποκατάσταση της τάξης απαιτούσε 

την παράτολμη και γενναία επέμβαση μόνο ενός ήρωα. Ενός δηλαδή εκλεκτού 

υπερανθρώπου».

Συμμετέχουν αλφαβητικά οι καλλιτέχνες: ΑΡΣΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΑΥΓΕΡΗΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ, ΒΑΛΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΥ, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ, 

ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΑΝΝΑ, ΓΚΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΙΒΑ ΕΛΛΗ, 

ΔΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΤΣΚΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΚΑΣΣΑΡΑ ΧΑΡΑ, ΚΙΤΜΕΡΙΔΗΣ 

ΝΙΚΟΣ, ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, 

ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 

ΦΑΝΗΣ, ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ, ΣΙΑΛΑΚΑΣ 

ΝΙΚΟΣ, ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΖΟΥΜΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΤΡΟΥΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΣΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ, ΤΣΙΑΠΑΡΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΦΕΝ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΦΙΛΙΠΗ 

ΜΥΡΤΩ, ΦΩΛΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 

ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, DA-KISS, 

GENERAL VICTORIA, PAPAKOSTAS 

DEMETRIOS, PEREGOZ ROBERTO, 

SCHIAVINA ELISA.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 11 

Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου 2018

Ωράριο λειτουργίας:

Τρίτη, Πέμπτη , Παρασκευή 15:00 – 21:00,

Τετάρτη & Σάββατο 11:00 – 15:00

ART ZONE 42

Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 42

Άγαλμα Τρούμαν, 11635 Αθήνα

τ. 210 7259549, www.artzone42.gr

Φάνης Λογοθέτης ‘’The Abyss’’, 40x50εκ., φωτογραφία σε fine art print

Once upon a… dragon 
Στη γκαλερί ARTZONE 42
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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
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Photoshop
��

Lightroom
94

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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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 

14+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika.indd   1 28/9/2017   5:20:46 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

��

Νίκος Καζαντζάκης
Τρεις εκθέσεις αφιερωμένες στον σπουδαίο συγγραφέα

Το αφιέρωμα με γενικό τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης, ο κοσμοπαρωρίτης» 

επιχειρεί να παρουσιάσει τη ζωή και το έργο του σπουδαίου συγγραφέα. 

Η κύρια έκθεση του αφιερώματος αναδεικνύει γνωστές και άγνωστες πτυχές 

της ζωής, του έργου και των ταξιδιών του Νίκου Καζαντζάκη μέσα από 

χειρόγραφα, φωτογραφίες και ποικίλο πληροφοριακό υλικό. Παράλληλα 

δύο ακόμα εκθέσεις επιχειρούν να προσεγγίσουν το καζαντζακικό επικό 

ποίημα «Οδύσσεια» και την επαφή του έλληνα λογοτέχνη με τον κόσμο 

της Ανατολής. Τις εκθέσεις συμπληρώνει πρόγραμμα εκδηλώσεων. Το 

αφιέρωμα διοργανώνουν το Μουσείο Μπενάκη και οι Εκδόσεις Καζαντζάκη, 

σε συνεργασία με το Μουσείο Καζαντζάκη, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, την 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.

Διάρκεια αφιερώματος: έως 25 Φεβρουαρίου 2018

Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο Οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138 και 

Ανδρονίκου, Αθήνα

Μουσείο Μπενάκη, Πινακοθήκη Γκίκα, Κριεζώτου 3, Αθήνα

Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης, Ασωμάτων 22 και Διπύλου 12, Αθήνα

Πληροφορίες: Μουσείο Μπενάκη, Τηλ. 2103453111, benaki@benaki.gr

https://www.benaki.gr

Βράβευση Αλέξανδρου 
Μωυσή 
Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε τον 

Αλέξανδρο Μωυσή για το βιβλίο του 

«Πανόραμα του Νισήμ Λεβή, 1898-1944: οι 

στερεοσκοπικές φωτογραφίες και τα ταξίδια ενός 

Γιαννιώτη γιατρού». Το λεύκωμα-φωτογραφικό 

οδοιπορικό αφηγείται την ιστορία του Γιαννιώτη 

γιατρού Νισήμ Λεβή, όπως αυτή διασώθηκε 

μέσα από τις στερεοσκοπικές πλάκες που ο 

ίδιος είχε τραβήξει. Ο γιατρός και φωτογράφος 

Νισήμ Λεβή εξορίστηκε το 1944 στο στρατόπεδο 

του θανάτου Άουτσβιτς από το οποίο δεν 

επέστρεψε ποτέ. Ξεκινώντας από τα τελευταία 

χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας ως το 1944, 

ο Λεβή αποτυπώνει στιγμές από τη ζωή εκείνη 

την εποχή. Οι σπουδές στο Μονπελιέ και το 

Παρίσι, η επιστροφή στα Ιωάννινα και τα ταξίδια 

την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων είναι 

μόνο μερικοί από τους σταθμούς που συναντά 

ο αναγνώστης στο βιβλίο. Ο επιμελητής της 

έκδοσης Αλέξανδρος Μωυσής είναι εγγονός της 

ανηψιάς του Νισήμ Λεβή. Το βιβλίο κυκλοφορεί 

από τις εκδόσεις Καπόν.

Μέλη της οικογένειας Λεβή έξω από το σπίτι τους 
στα Ιωάννινα, 1898.

https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
http://bit.ly/2x1O6ud
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
https://www.instagram.com/photographosmag/
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Πολυδεύκης Ασωνίτης
Έκθεση Φωτογραφίας 

Ο Πολυδεύκης Ασωνίτης εκθέτει φωτογραφίες του στο 

ίδρυμα Γκανή στα Ιωάννινα, από 20/2 έως 15 Μαρτίου 

2018. Η θεματολογία του αφορά φωτογραφίες δρόμου 

με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Παράλληλα, 

εκτίθεται και η καινούρια του συνθετική δουλειά που 

πραγματοποίησε σε συνεργασία με τη χορογράφο Λάουρα 

Τσιάτι, με φόντο το όμορφο τοπίο στη λίμνη των Ιωαννίνων, 

στην Αρίστη και στο Πάπιγκο.

«Διαδρομές»
Σεμινάρια από τη φωτογραφική 
ομάδα 

Η φωτογραφική ομάδα «Διαδρομές» 

ξεκινά ένα νέο κύκλο σεμιναρίων 

το 2018. Ένα νέο ταχύρρυθμο 

τμήμα, καλεί όσους επιθυμούν να 

εξοικειωθούν με τη φωτογραφία και 

την φωτογραφική τους μηχανή, να 

δηλώσουν συμμετοχή. Το σεμινάριο 

θα ολοκληρωθεί με την ετήσια έκθεση 

των μαθητών της σχολής τον Ιούνιο. 

Υπό τον τίτλο «Φωτογραφία και 

Κινηματογράφος» ένα ακόμη σεμινάριο 

ξεκινά. Το μάθημα απευθύνεται σε 

όσους κατέχουν τις βασικές γνώσεις 

της φωτογραφίας και επιθυμούν να 

διευρύνουν τους φωτογραφικούς τους 

ορίζοντες, μέσα από την αναζήτηση 

της σχέση της φωτογραφίας με τον 

κινηματογράφο.

Σεμινάριο Φωτογραφίας

Έναρξη: Τετάρτη 10 Ιανουαρίου

Φωτογραφία και Κινηματογράφος

Έναρξη: Πέμπτη 25 Ιανουαρίου

Πληροφορίες – Εγγραφές: Διαδρομές, 

info@diadromeseminars.gr, 

www.diadromeseminars.gr

«Κοινοί Ιεροί Τόποι 
στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο»
Παράταση της έκθεσης 

Όπως έκαναν στο παρελθόν για αιώνες, έτσι και σήμερα πολλοί Χριστιανοί, 

Μουσουλμάνοι και Εβραίοι προσεύχονται σε ιερά που ανήκουν σε μια άλλη 

θρησκεία. Η ύπαρξη κοινών ιερών τόπων είναι ένα φαινόμενο με βαθιές ρίζες στη 

Μεσόγειο. Η τριμερής έκθεση Κοινοί Ιεροί Τόποι διερευνά το φαινόμενο αυτό, 

εντοπίζοντάς το σε συγκεκριμένα παραδείγματα και γεωγραφικά πλαίσια. Μέχρι σήμερα 

περισσότεροι από 10.000 επισκέπτες έχουν επισκεφθεί την έκθεση. Παράλληλα, στο 

χώρο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης συνεχίζεται το πρόγραμμα ανοιχτών 

ξεναγήσεων για το κοινό κάθε Πέμπτη απόγευμα και κάθε Κυριακή μεσημέρι. Την έκθεση 

διοργανώνουν το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Παράταση: έως 14 Ιανουαρίου

Διεύθυνση: Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατίας 154, Θεσσαλονίκη

Γενί Τζαμί, Αρχαιολογικού Μουσείου 30, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, www.greekstatemuseum.com

Φωτ: Δημήτρης Κοντός. 
Εργάτες, αγρότες, 

φοιτητές, τρίπτυχο. 
Αθήνα 1975. Συλλογή 

Μουσείου Βορρέ.
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