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Aνοιξιάτικο τεύχος

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-253/
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Μια ιστορική στιγμή για την Ελληνική Φωτογραφία, ένα ακόμη καλό νέο για τον κλάδο!

���6������������������������������������������������������� �� ���No�	
��7���!8!�
��

92:)�3;2�2.<�%&�,;%$.&�%5=�*$%&'(2*12=�%2/%&%>%$3?�-1%-�4-:?�	

Το πρώτο βήμα έγινε το 1985  

στο ΤΕΙ Αθήνας, με την ίδρυση 

του πρώτου και μοναδικού στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας 

μας, Τμήματος Φωτογραφίας.  

Μετά από σχεδόν σαράντα χρόνια,  

η προσπάθεια ολοκληρώνεται με την 

ένταξη του Τμήματος Φωτογραφίας 

& Οπτικοακουστικών Τεχνών -όπως 

λέγεται σήμερα- του ΤΕΙ Αθήνας στο 

νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής. Ένα χρόνιο και πάγιο 

αίτημα του φωτογραφικού κλάδου 

ικανοποιείται.

Το σχετικό νομοσχέδιο που 

προβλέπει την ίδρυση του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

ψηφίσθηκε με διευρυμένη πλειοψηφία, 

την Δευτέρα 26/2/2018 από την Βουλή 

των Ελλήνων και αποτελεί πλέον νόμο 

του Ελληνικού Κράτους. Με άλλα 

λόγια, η χώρα μας,179 χρόνια μετά την 

εφεύρεση της φωτογραφίας, πράττει 

αυτό που έχουν πράξει εδώ και πολλές 

δεκαετίες όλες οι πολιτισμένες χώρες 

της υφηλίου: Αναγνωρίζει, επιτέλους, 

το δικαίωμα στη Φωτογραφία να 

διδάσκεται στην ανώτατη εκπαιδευτική 

βαθμίδα, με ό,τι θετικό αυτή η 

εξέλιξη συνεπάγεται. Θετικό για την 

έρευνα στον συγκεκριμένο κλάδο. 

Για την ανάπτυξη του θεωρητικού 

λόγου. Για τη δημιουργία πεδίου 

δράσης των καλύτερων καθηγητών 

του είδους, που πλέον είναι πολλοί, 

με διδακτορικά από τα καλύτερα 

Πανεπιστήμια Ευρώπης και Αμερικής. 

Για την προβολή και τη διάδοση της 

ελληνικής φωτογραφίας και πολλά-

πολλά άλλα. Ας σημειωθεί, επίσης, ότι 

η «πανεπιστημιοποίηση» του Τμήματος, 

το βρίσκει με έτοιμο πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, του οποίου 

η λειτουργία ξεκίνησε πριν 3 χρόνια.  

    Η πορεία προς αυτό το αποτέλεσμα δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Δόθηκαν 

σκληρές μάχες με τους κατά καιρούς ιθύνοντες της Ελληνικής Πολιτείας από τα σωματεία 

και άλλες σημαίνουσες προσωπικότητες του κλάδου στις αρχές της δεκαετίας του 1980, 

προκειμένου να πεισθούν για το αυτονόητο: ότι η Φωτογραφία πρέπει να διδάσκεται σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο -και περιβάλλον- όπως σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο.  

Γιατί η φωτογραφία δεν προκύπτει από ένα απλό «κλικ» της μηχανής. Γιατί η εικόνα lato 

sensu, ως επικοινωνιακό -και όχι μόνο- εργαλείο, κυριαρχεί και τείνει να κυριαρχήσει 

ακόμα περισσότερο στη ζωή μας. Γιατί όλα σχεδόν πλέον είναι εικόνα!

        Ας μνημονευθεί κάπου εδώ και η προσπάθεια του αείμνηστου πρύτανη της ΑΣΚΤ Νίκου 

Κεσσανλή, να εισάγει την διδασκαλία της Φωτογραφίας και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 

Τεχνών της Αθήνας το 1995-96 με απώτερο στόχο τη δημιουργία Τομέα Φωτογραφίας. 

Η προσπάθειά του δεν βρήκε την ανταπόκριση που έπρεπε και κουτσουρεμένη 

περιορίσθηκε στη δημιουργία μίας θέσης καθηγητή, ενώ είκοσι χρόνια μετά η ΑΣΚΤ δεν 

κατέκτησε σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο ό,τι της αναλογεί. Ας γυρίσουμε όμως στο 

Τμήμα Φωτογραφίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κι ας πούμε και τούτο: ότι πρέπει 

να αποδείξει στην ελληνική κοινωνία με το πλούσιο έργο των καθηγητών που διαθέτει, 

την υψηλή βαθμολογία εισαγωγής των φοιτητών που το κατατάσσουν στην πρώτη 

τριάδα προτίμησης στις πανελλήνιες εξετάσεις μεταξύ ΟΛΩΝ των σχολών, ό,τι άξιζε την 

αναβάθμιση - κάτι για το οποίο δεν έχουμε καμία αμφιβολία!
                                                                                                          ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Όλοι στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ του Δήμου Αθηναίων, 26-28 Μαϊου, στην νέα και πρωτοποριακή  
εκδήλωση που ετοιμάζει ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ!
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Η Γκαλερί των Αναγνωστών πάει ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ!
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 3�����$ 100, �)�1�, 213 0109300, 213 0109324 
ΜΕΤΡΟ: ��+"&$ «7��"��)&$», ΤΡΟΛΕΪ: No. 21 (�& �"&���), ����� «�%�#���», 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ: 049, 815, 838, 914, I18, �18, ����� «�%�#���»

�6��	��6: �� ��������$, �%�������$ �%� ����%� #���� '�"�������� ��� �)����, 
+ ���"��%+�*� "� ����%��)& e-mail �� �� '�'�)�� "#��� 12 ������.

����, ���������, ��������
! 
�� ���)+����"#� ��"�� ��� �)+���)�* ����� � �������� stand, �� ���� + "����*� 

�� ����)#���$ ��� '���)�� ��$ �)'(�%��$ � ���"��%+�*� �� � ��&��� ���J&�� )� 
��������$ ��� ��#���� �� ������� ��$ �)'(�%��$ - ��%��#$ �������%����$ �%������)�� 

��� )��'��. �� ��""����#$ �%� �������/������� + �)���%+�*� ��� www.photo.gr 
& ��� ��*��$ �L�� ��� ��
��8���9.

 

��OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  
ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 8541400, e-mail:info@photo.gr, www.facebook.com/PhotographosGalleries/

×ÏÑÇÃ��  Å�ÉÊÏÉÍÙÍ�Á�

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ��//�� 26/5: 18:00-22:00, 7���)( 27 & ;���#� 28/5:11:00-21:00
ΕΙΣΟΔΟΣ ���*+��� "��� �& �����( ��� photo.gr/galleries_entrance ( "� �����(��� 3 ����galleriesgalleries

http://www.photo.gr/galleries/
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Επιτέλους θετικά μηνύματα για 

τους επαγγελματίες φωτογράφους 

έρχονται από το μέτωπο των 

αστυνομικών ταυτοτήτων. 

Μετά την αναταραχή από 

τις διαρροές για αποκλεισμό 

των φωτογράφων και τις 

συνακόλουθες κινητοποιήσεις 

και διαμαρτυρίες την περασμένη 

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, καθώς 

και τις επικοινωνίες που έγιναν 

ανάμεσα στο προεδρείο της ΠΟΦ 

και τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Προστασίας του Πολίτη κο Τόσκα, 

οι πληροφορίες που έρχονται 

είναι ευνοϊκές.

Oι ταυτότητες στους φωτογράφους! 
Kαλοί οιωνοί στο μέτωπο των ταυτοτήτων

Όπως μας δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΦ Σπύρος Διαμαντόπουλος, ο γενικός 

γραμματέας του Υπουργείου κος Αναγνωστάκης ενημέρωσε ότι υπάρχει 

κατ’ αρχήν απόφαση το έργο των φωτογραφιών στις αστυνομικές ταυτότητες να 

παραμείνει στους επαγγελματίες του χώρου. Βέβαια αυτή τη στιγμή δεν έχουν δοθεί 

διευκρινήσεις για τον τρόπο νομοθετικής έκφρασης και υλοποίησης αυτής της 

αρχικής απόφασης, τις προϋποθέσεις, προδιαγραφές κλπ. Όλα προς στιγμήν είναι 

ρευστά γι αυτό και ο κλάδος πρέπει να παραμένει σε υψηλή επαγρύπνηση ώστε να 

ενημερωθούν τα μέλη των πρωτοβάθμιων οργανώσεων και να διατυπωθούν με 

οριστικό τρόπο οι ρυθμίσεις καθώς και να εξειδικευθούν προτάσεις που ακόμη δεν 

έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ήδη η ΕΚΦΑ συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση την Τετάρτη 7 του μηνός, όπως 

και το αντίστοιχο σωματείο του Πειραιά. Επίσης παρόμοιες πρωτοβουλίες με έκτακτες 

συγκλήσεις διοικητικών οργάνων και συνελεύσεων οργανώνονται από αρκετές 

πρωτοβάθμιες ενώσεις από την Ελλάδα τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές.
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http://www.damkalidis.gr/
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Όταν το photoshop πέσει σε λάθος χέρια  
Τα social media αγιάζουν τα μέσα...

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.Γκ. 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

�CD<%5=E�Τάκης Τζίμας, +-/F/3%>=��G3%2H5=E�Παναγιώτης Καλδής �IJ�KLIMOJPIE�Μιχάλης Κυρζίδης, 

�(0+4/3%)C%+=E�Κωνσταντίνα Γκιτάκου +2*5,14-+=E�Άννα Μανουσάκη 

�/3%)C%-=E�Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας ΛόηςQQQ?RSPJP?TI
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https://www.youtube.com/watch?v=XTX3Wa00Hnc
www.photo.gr
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Εξερευνήστε έναν νέο κόσμο δημιουργικών δυνατοτήτων 
με το παιδί σας και το Canon Creative Park

Aνακαλύψτε περισσότερα: www.canon.gr/endlesstoys

ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ.

https://www.canon.gr/endlesstoys/
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Η τεχνητή νοημοσύνη στα φωτογραφικά αρχεία
Η Google καταλογοποιεί με ΑΙ τέσσερα εκατομμύρια φωτογραφίες του περιοδικού LIFE

Μπορεί οι θρύλοι να ξεθωριάζουν 

αλλά πάντα κάτι μένει από την 

παλιά λάμψη, να αντιφεγγίζει τη 

δόξα του ένδοξου παρελθόντος. 

Στην περίπτωση του αρχετυπικού 

φωτογραφικού περιοδικού LIFE 

έμεινε το αρχείο του. 

Για να μαθαίνουν οι  νεώτεροι, το 

LIFE ήταν ένα άσημο περιοδικό 

μέχρι το 1936 που το εξαγόρασε 

ο ιδιοκτήτης του Time Magazine 

Henry Luce και το αφιέρωσε στο 

φωτορεπορτάζ. Από τότε και 

ως το 1978 κυκλοφορούσε σε 

εβδομαδιαία βάση, συμπίποντας 

με τη χρυσή εποχή του 

φωτογραφικού ντοκουμέντου. 

Τότε έφθανε να πουλάει ως 15 

εκ. αντίτυπα την εβδομάδα (!) και 

αρθρογραφούσαν στις σελίδες 

τεράστιες προσωπικότητες όπως 

ο πρωθυπουργός της βρετανίας 

Winston Churchill και ο πρόεδρος 

της Αμερικής Ηarry Truman.  

Kατά τη διάρκεια του πολέμου 

φιλοξένησε θρυλικά ρεπορτάζ 

όπως του Robert Capa από την 

απόβαση στη Νορμανδία, του  

W. Eugene Smith από το μέτωπο 

του Ειρηνικού και την κλασική Ημέρα Νίκης του Αlfred Eisenstaedt. Στη χρυσή δεκαετία του 

1960 το LIFE έγινε διάσημο για τις έγχρωμες εικόνες του, μια εντυπωσιακή καινοτομία για την 

εποχή. Επανδρωνόταν από ονόματα όπως ο Gordon Parks, ενώ δημοσίευε φλέγοντα θέματα 

επικαιρότητας για τον πόλεμο στην Ινδοκίνα, τους Κennedy και το διαστημικό πρόγραμμα 

Apollo. Σταδιακά η επέλαση της τηλεόρασης μείωσε την απήχηση των περιοδικών και λόγω 

πτώσης κυκλοφορίας το LIFE το 1978 μετατράπηκε σε μηνιαίο.

Από το Νοέμβριο του 2008, η  Google ανέλαβε από κοινού με τη μητρική εταιρία Time 

την καταλογοποίηση του τεράστιου φωτογραφικού αρχείου του LIFE. Πολλές από 

αυτές τις εικόνες δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ. Ο αριθμός τους υπολογίζεται κοντά στα 6εκ. 

αντιπροσωπεύοντας μεγάλο μέρος της ιστορίας του 20ου αιώνα αν και υπολογίζεται ότι 

μόνον το 5% αξιοποιήθηκε για δημοσίευση. Μέρος του αρχείου είναι καταχωρημένο 

στο Google Cultural Institute ενώ το αρχείο των τευχών είναι διαθέσιμο μέσω Google 

Book Search. Πολύ ψηλά στη λίστα των πιο αποτελεσματικών εφαρμογών τεχνητής 

νοημοσύνης βρίσκεται η αναγνώριση περιεχομένου. Ουσιαστικά πρόκειται για μια 

πιο εξεζητημένη εκδοχή της αυτόματης αναγνώρισης σκηνών. Όπου με τεχνικές deep 

learning “μαθαίνει” ο υπολογιστής τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε μια εικόνα 

και αναγνωρίζονται και μάλιστα ταυτοποιούνται πρόσωπα ή τοποθεσίες. Αυτή η 

διαδικασία απαιτεί βέβαια αυξημένη υπολογιστική ισχύ. Όλα αυτά “κολλάνε” με το νέο 

project Google LIFE Tags. Εδώ οι software engineers της Google εφαρμόζουν ένα νέο 

αλγόριθμο αναγνώρισης περιεχομένου προκειμένου να αναλύσουν και να βάλουν tags 

και keywords σε περίπου τέσσερα εκατομμύρια φωτογραφίες από το αρχείο του LIFE.  

Όπως είναι εμφανές σε τέτοιο πλήθος φωτογραφιών είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση 

και εξεύρεση υλικού, γι αυτό και αποκτά τόση αξία η αυτοματοποίηση με αναγνώριση 

και “ταγκάρισμα” προσώπων και πραγμάτων.  

Τώρα με το LIFE Tags η Google φιλοδοξεί να βάλει τα θεμέλια για ένα διαδραστικό 

πανόραμα της ιστορίας του 20ου αιώνα. Οι επισκέπτες θα μπορούν να αναζητούν 

με θεματικά κριτήρια εικόνες αρχείου LIFE κάνοντας απλά κλικ στα αντίστοιχα tags. 

Χρησιμοποιώντας αυνδυαστικά κάποια από τα χιλιάδες tags, o επισκέπτης να μπορεί να 

περιορίζει την έρευνα μέχρι να φθάσει στο ζητούμενο.   
                                                                                                              Π.ΚΑΛΔΗΣ

"-(+4C<.+&
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https://www.shapenlight.com/
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Ημέρα δοκιμών στη Photometron!

H Photometron διοργανώνει open house την 

Τετάρτη 14 Μαρτίου, 11:00πμ – 19:00μμ, στα 

γραφεία της (Λεωφ. Αλεξάνδρας 192α Αθήνα, έναντι 

μετρό Αμπελοκήπων). Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν 

την ευκαιρία να δοκιμάσουν κάθε τύπο φακού Zeiss 

πάνω στις δικές τους φωτογραφικές ή κινηματογραφικές 

μηχανές, με μοντούρες Canon, Nikon & Sony. Επιπλέον 

όσοι φωτογράφοι προσέλθουν, θα μπορέσουν  να 

φωτογραφήσουν με τη Hasselblad X1D, να δοκιμάσουν 

του φακούς της και να κρατήσουν τα αρχεία για 

περαιτέρω μελέτη στον χώρο τους.

Επιπλέον θα μπορούν ενημερωθούν για τα εργαλεία της 

Datacolor και πόσο εύκολα μπορούν να καλιμπράρουν 

τους AF φακούς τους ή να δημιουργήσουν profile 

στον αισθητήρα της μηχανής τους και στην οθόνη 

τους με τα κατάλληλα όργανα. Τέλος, θα μπορούν 

να δουν από κοντά μεγάλη ποικιλία φωτιστικών 

συμπεριλαμβανομένου και του mini STUDIO TTL, του 

πιο φορητού TTL Studio system από την SMDV. Για την 

ημέρα αυτή και μόνο θα ισχύουν και μεγάλες προσφορές 

για την αγορά εξοπλισμού.

Είσοδος ελεύθερη

e-mail: info@photometron.com

PHOTOMETRON.com

on!

ς
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Αν θες κι εσύ να διαβάζεις το περιοδικό Photo Business 
κάνε την εγγραφή σου εδώ: www.photo.gr/freepress

Το περιοδικό του επαγγελματία

Η διανομή του περιοδικού Photo Business είναι δωρεάν για τους επαγγελματίες φωτογράφους, βιντεογράφους, φοιτητές σχολών φωτογραφίας & 
κινηματογράφου, φωτογραφικά καταστήματα και εργαστήρια, και στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ευρύτερου τομέα imaging.

http://www.photo.gr/freepress/
https://www.youtube.com/watch?v=ydEULGHCpIg
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Tenba Solstice
H νέα γενιά backpack 

Mε μια νέα σειρά φωτογραφικών τσαντών συναντά η Tenba το 2018. Η οικογένεια Solstice περιλαμβάνει τρία μοντέλα backpack 

σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου φωτογράφου στο trekking, το ταξίδι και κάθε φωτογραφική 

αποστολή. Τα τρια διαδοχικά μεγέθη θα εξυπρετήσουν διάφορα συστήματα και ανάγκες των φωτογράφων, από το χρήστη που 

έχει ένα ελαφρό σύστημα με mirrorless ως τον απαιτητικό επαγγελματία που μεταφέρει πολύ εξοπλισμό. Το σύστημα ανοίγματος 

εξασφαλίζει το περιεχόμενο κατά τη μεταφορά και επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση, ενώ η ανατομική πλάτη με ειδικό αφρώδες υλικό 

και επένδυση που δεν κουράζει την πλάτη δίνει το μέτρο της άνεσης. Στην κατασκευή έχουν αξιοποιηθεί κορυφαίας ποιότητας υλικά 

και ανθεκτικά φερμουάρ. PHOTO ZONE 210 9842842 www.photozone.gr

Το “ανάποδο” άνοιγμα παρέχει μέγιστη ασφάλεια

Η σχεδίαση των ιμάντων 
συμβάλλει στην σωστή 
κατανομή του βάρους.

Για το σύγχρονο 
φωτογράφο προβλέπετει 
ειδικός χώρος για το laptop.

Ένα μικρό τρίποδο προσδένεται 
με ασφάλεια στο πλάι.

Αν χαλάσει ο καιρός 
κανένα πρόβλημα. Υπάρχει 
αδιάβροχο κάλυμμα.
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http://www.stamos.com.gr/
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Rylo 360° με 
συμβατότητα Android
H επιτυχημένη κάμερα 360° αποκτά 
δεύτερη έκδοση.

Η Rylo 360° παρουσιάστηκε πριν ένα 

χρόνο περίπου και τότε έκανε ιδιαίτερη 

αίσθηση. Υπήρχε ένα μειονέκτημα όμως, 

που δεν ήταν άλλο από τη συμβατότητά  

της αποκλειστικά με συσκευές iOS.  

Η νέα έκδοση προσθέτει τη συμβατότητα 

με Android μέσω της νέας συνοδευτικής 

εφαρμογής για τα συμβατά smartphone 

και με το αντίστοιχο, νέο επίσης, καλώδιο 

συγχρονισμού. Η Rylo 360° διαθέτει δύο 

φακούς 208° για να κάνει λήψη 4Κ video.  

Το smartphone app που τη συνοδεύει 

επιτρέπει να γίνει μοντάζ του video και 

"σκηνοθεσία" μετά τη λήψη. Αυτό σημαίνει 

ότι πριν το export (ή το sharing) του video, 

μπορούν να τεθούν εστιακά σημεία,  

ή αντικείμενα τα οποία θα ακολουθούνται.

Η συμβατότητα αφορά συσκευές με Android 

6.0, ή μεταγενέστερο, και περιορίζεται στα 

περισσότερο ισχυρά smartphone ή tablet, 

τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη 

επεξεργαστική ισχύ. Μπορείτε να δείτε τις 

συμβατές συσκευές, επισκεφθείτε τη σελίδα 

υποστήριξης της Rylo  

https://goo.gl/tPPYcdp g gp g g

Φωτόμετρο Sekonic L-308X  
Νέα, προηγμένη έκδοση του best seller L308.

Το L-308X λανσάρεται με την... κεκτημένη ταχύτητα που του προσδίδουν οι 

επιτυχημένοι του πρόγονοι και, ιδιαίτερα, η μεγάλη εμπορική επιτυχία του L308, που 

είχε μικρές διαστάσεις και προσφερόταν σε ελκυστική τιμή.

Το νέο Sekonic L-308X είναι φτιαγμένο για φωτογράφους και κινηματογραφιστές, ενώ είναι 

εξοπλισμένο με προηγμένες λειτουργίες, περιλαμβανομένων εκείνων που απαντώνται στα 

L308S και L-308DC. Στα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνεται φωτιζόμενη οθόνη που μπορεί 

να προσαρμοστεί ως προς τα δεδομένα απεικόνισης. Διαθέτει λειτουργία προτεραιότητας 

διαφράγματος (F) για τη φωτογραφία και ευαισθησία ISO 850 για να υπάρχει ταίριασμα με 

τις μηχανές Canon Cinema, όπως η C300. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν το L-308X 

ιδιαίτερα ευέλικτο και προσιτό φωτόμετρο για χρήση σε φωτογραφία και video.

���@

υ 

ίναι 

στα 

ορεί 

ας 

με

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

Epson: Οι inkjet εκτοπίζουν τους laser printers
Αποτελέσματα έρευνας για τους επαγγελματικούς εκτυπωτές

Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας, τα οποία ανακοίνωσε η Epson, το 74% των 

επαγγελματιών που έχουν επιρροή και ευθύνη για τη λήψη των αποφάσεων 

στην Ευρώπη, προτίμησαν την τεχνολογία inkjet, όταν τους παρουσίασαν τα 

στοιχεία που επηρεάζουν την επιλογή τεχνολογιών επαγγελματικής εκτύπωσης.  

H έρευνα που έγινε online μέσω κοινωνικών δικτύων, ψηφιακών μέσων 

ενημέρωσης και απευθείας δικτύων αλληλογραφίας σε 21 ευρωπαϊκές χώρες, 

ανάμεσά τους και η Ελλάδα, συγκέντρωσε πληροφορίες από περισσότερους από 

8.000 επαγγελματίες.Σύμφωνα με την Epson, οι απαντήσεις καταδεικνύουν ότι παρά 

τις παρανοήσεις σχετικά με την τεχνολογία inkjet, η συντριπτική πλειονότητα,  

το 81%, θα επέλεγε επαγγελματικούς inkjet εκτυπωτές, αν τους παρουσίαζαν όλες 

τις πραγματικές πτυχές των επιλογών εκτύπωσης.

Σε ό,τι αφορά τις περισσότερο διαδεδομένες παρανοήσεις, οι περισσότεροι από 

τους ερωτηθέντες, το 62%, εσφαλμένα πιστεύουν ότι ένας εκτυπωτής laser παράγει 

λιγότερο CO2, ενώ το 56% πιστεύει, επίσης εσφαλμένα, ότι παράγει λιγότερα 

κατάλοιπα από έναν inkjet. Επιπλέον, το 69% των ερωτηθέντων θεώρησαν 

λανθασμένα ότι ένας εκτυπωτής laser εξασφαλίζει υψηλότερη παραγωγικότητα, 

λόγω του μειωμένου χρόνου που απαιτείται για συντήρηση και κατάσταση εκτός 

λειτουργίας. Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς IDC, «η τεχνολογία inkjet 

αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 10,2% (CAGR) στη Δυτική Ευρώπη, μέχρι το 2020. 

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ένα κενό ως προς την ενημέρωση».
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 
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Επωφεληθείτε από την μεγάλη προσφορά Benro
Aποσύρετε το παλιό σας τρίποδο και αποκτήστε σε προνομιακή τιμή 
το προηγμένο τρίποδο Benro C1980 με κεφαλή Ν1 κατασκευασμένο 
από ανθρακονήματα. To Carbon Fibre είναι το πιο μοντέρνο και ανθε-
κτικό υλικό που χαρίζει χαμηλότερο βάρος ενώ έχει υψηλή αντοχή.

��������������

M

από
ας 

ο Be
To C
ει χ

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

ΕΕπωφφφφελλλληθείτε α
Aππποοοσο ύρετε ε ττοτ  παλιό σσσ
τοττττ  πππππροροροροηγηγηηγμέέένο ττρίρρ ποδο
απααα ό ανθρακονήμμματαταα α. T
κτικόόό υλικό ποοπου χαρίζε χαμηλότερο βάροςοςει χικό που χαχ ρίζε

EYKAΙΡΙΑ

https://www.facebook.com/photozone.gr/
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11o PHOTONET Show 
Στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη στις 10 & 11 Μαρτίου 2018

Φωτογραφικές λέσχες και σωματεία που θα συμμετέχουν ενεργά στη διοργάνωση είναι:

Eνημέρωση ΠΟΦ     

To παρών στο 11ο Photonet Show θα δώσει και η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ. Ο Πρόεδρος του ΔΣ Σπύρος Διαμαντόπουλος θα μιλήσει τόσο για το 

φλέγον θέμα των νέων ταυτοτήτων για το οποίο ανέκυψαν εξελίξεις όσο και για τα 

υπόλοιπα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Μαρτίου, με ώρα έναρξης τις 12μμ.

Ανοιχτή συζήτηση

Με θέμα «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ – Η ΕΙΚΟΝΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΑ 

ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ» και εκλεκτούς συμμετέχοντες θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 

10 Μαρτίου (ώρα έναρξης 6μμ) στην αίθουσα Rosso του ξενοδοχείου με ελεύθερη είσοδο.

Συμμετέχουν (αλφαβητικά) οι:

Γιώργος Κατσάγγελος (Καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.)

Ηρακλής Παπαϊωάννου (Διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης)

Μαριτίνα Παπαμήτρου (Συντονίστρια προγραμμάτων για τους Γιατρούς του Κόσμου)

Θανάσης Σταυράκης (Επικεφαλής Φωτοειδησεογράφος του Associated Press για Ελλάδα, 

Κύπρο, Αλβανία και ΠΓΔΜ.)

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Μενέλαος Μελετζής.

Επισκέπτες

Η είσοδος της έκθεσης θα είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες.

Ωράριο: Η έκθεση θα λειτουργήσει (Σάββατο & Κυριακή) από τις 11πμ ως τις 7μμ.

Η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα του Σ.Ε.Κ.Α.Φ.

Πληροφορίες – εγγραφές  στο τηλέφωνο 2108320834 (Περιοδικό Photonet) και στο site 

www.nexusmedia.gr

Tο περιοδικό Photonet διοργανώνει 

το 11ο Photonet Show στην 

Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Porto 

Palace. Συμμετέχουν μερικές από τις 

μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου του 

imaging καθώς και φωτογραφικές 

λέσχες και σωματεία.

Oι εταιρίες που θα λάβουν μέρος 

στο 11ο Photonet Show είναι οι 

παρακάτω:

ALBOOM DIGITAL-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.

ARX PHOTOLAB- ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

CANON

DATAWORKS

DIVITEC AE

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ

EPSON

FISH EYE LTD

FUJIFILM  HELLAS A.E.

GALAXY  HELLAS  ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Ε. (PENTAX)

JM SOLUTIONS –  ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

MANIOS CINE TOOLS ΕΠΕ

NEXUS PUBLICATIONS AE & PHOTO 

CONTEST

ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ Γ.& Ρ. Ο.Ε.

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.

THESSALBUM
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Adventure photography ������ 15 �	
���
��� ����!"!# � #$�� ��� %!�#%��!#��, ��� !&!�!"'�(��, ��� $�)(�� *�# ��� %!�#%�)'�(�� (�� �"(�; 

�*���!(�! '� �(+���-!/�! 3! �� extreme sports, ��	��6�����	*�# ��' outdoor �7������/�; 

� ������	 
�����
�	 ����	 ����	 ��	 ��������� ��� ������� masterclass. �� ������������	 �� ����� ���� ��� 
��� ����������� ������������, ��	 �������	, ��� �!�������, ��	 �"�����������	 ��� ��������	, ���	 "��
��������	 �����	, 

�� 
��� ��� ���	 �����������	 ��� �����. #�������, �� ����� ��� �������� �� ���������� $��������	 ��������	 ��� 
�������� ��� �� ��!��"�� ��� ��� �� ��%������� ��	 �������	 ���� ��� ��	 
������
��	.

&'()*)+)(: 9�<*)� =�>?� �������	�
  www.facebook.com/loukas.hapsis.photography/
-'/01&'/: 18:00 - 22:00  1�(+�( (233&+��)(: €45 
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����:  AB�C�6��BD�B��	FGHIJ, =�#(��%�"��< 6 & M����%N�!7�, 105 63, P�'�(���)*#, I-?'�

��� ������		�:  ANOI
� 2018 
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Camera, action, go!

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες

για δήλωση συμμετοχής

http://www.photo.gr/shop/seminars_technics/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-adventure-photography/
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ShiftCam 2.0 
Με 12 φακούς για iPhone

Η ShiftCam ανακοίνωσε μια νέα θήκη με 

ενσωματωμένους δώδεκα φακούς για χρήση με 

συσκευές iPhone. Το σύστημα αποτελείται από ένα 

βασικό 6-in 1 Travel set – μέσω του οποίου γίνονται 

διαθέσιμοι έξι διαφορετικοί φακοί για συσκευές 

iPhone 7+, iPhone 8+ και iPhone X (για τα iPhone 7 

και iPhone 8 είναι διαθέσιμοι 4 φακοί στο βασικό σετ). 

Η θήκη του βασικού σετ περιλαμβάνει ευρυγώνιο 

φακό για τη λήψη selfie. Το βασικό σετ επεκτείνεται 

με φακούς της σειράς Pro Lens, οι οποίοι μπορούν 

να τοποθετηθούν στη θήκη, μετά την αφαίρεση 

των φακών του βασικού σετ. Στη σειρά Pro Lens 

περιλαμβάνονται 180° fisheye, 20x macro, 10x 

macro, τηλεφακός 2x, και ευρυγώνιος φακός 120°. H 

ShiftCam δέχεται προπαραγγελίες για το ShiftCam 2.0 

και υποστηρίζει την κατασκευή του μέσω καμπάνιας 

στο Κickstarter. Το κόστος του βασικού σετ είναι $49, 

ενώ για το βασικό σετ και όλους τους φακούς Pro 

Lens το κόστος είναι $347. To βασικό σετ και ένας 

φακός Pro Lens στοιχίζουν $98.

Wacom Intuos Pen
Αναβαθμισμένη έκδοση για περισσότερη 
δημιουργικότητα

Η σημαντικά αναβαθμισμένη έκδοση της ψηφιοπινακίδας Intuos 

είναι σχεδιασμένη για δημιουργικούς και ενθουσιώδεις 

δημιουργούς, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρία Wacom. 

Η συσκευή προσφέρεται με λογισμικό σχεδίασης, ζωγραφικής 

και επεξεργασίας εικόνων. Αναβαθμισμένη είναι η πένα, η οποία 

διαθέτει 4.096 επίπεδα ευαισθησίας και λειτουργεί χωρίς μπαταρίες, 

με τεχνολογία Wacom EMR. Το Intuos ενσωματώνει πομποδέκτη 

Bluetooth και είναι διαθέσιμο σε μικρά και μεσαία μεγέθη. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα νέα μοντέλα έχουν ίδια σε μέγεθος ενεργή επιφάνεια 

με τις προηγούμενες εκδόσεις, αλλά  μικρότερο μέγεθος και βάρος. 

Άλλα χαρακτηριστικά είναι, το ενσωματωμένο tray για την πένα, τα 

τέσσερα πλήκτρα express, το ενδεικτικό LED και η μεγαλύτερη κατά 

60% διάρκεια ζωής της μπαταρίας αν ο αγοραστής προτιμήσει κάποιο 

μοντέλο με Bluetooth..

MAGMOD στην Ελλάδα!
Tα γνωστά light modifiers έρχονται από την Stamos AE

Το επαναστατικό σύστημα light modifiers για Speedlite Flash της 

Αμερικάνικης εταιρίας MAGMOD διατίθεται πλέον στην Ελληνική 

Φωτογραφική αγορλα από τη ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. Τα modifiers της MagMod 

κατασκευάζονται από κορυφαίας ποιότητας και αντοχής σιλικόνη και 

προσαρμόζονται εύκολα σε οποιοδήποτε Speedlite Flash της αγοράς 

χάρις σε ένα πανέξυπνο και πανίσχυρο σύστημα μαγνητών νεοδυμίου 

που διαθέτουν. Είναι πρακτικά άθραυστα, διαθέτουν μικρό όγκο και 

χρησιμοποιούνται συνδυαστικά για να πετυχαίνετε το αποτέλεσμα 

φωτισμού που χρειάζεστε σε κάθε περίπτωση! Τα προϊόντα της 

MAGMOD θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο φωτογραφικό 

κοινό κατά τη διάρκεια του 11ου Photonet Show (10 & 11 Μαρτίου 

2018, Porto Palace, Θεσσαλονίκη)
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http://www.hdseminars.gr/kyklos-seminarion-spring-2018
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Voigtlander@CP+
Τρεις καινούργιοι φακοί 

Η πάντα παραγωγική ιαπωνική Cosina επιμένει στον τομέα των οπτικών 

με manual focus, και το επιβειβαιώνει παρουσιάζοντας στην έκθεση CP+ 

δύο φακούς για Sony E-mount και έναν γρήγορο Nocton για Leica M mount. 

O πρώτος, o υπερευρυγώνιος 21mm f/3,5 Aspherical ανήκει στην οικογένεια 

Color-Skopar, περιλαμβάνει εννέα οπτικά κρύσταλλα σε οκτώ ομάδες ενώ 

η ίριδα διαφράγματος με τις 10 λεπίδες σχηματίζει σχεδόν τέλειο κύκλο για 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα bokeh. Αν και χειροκίνητης εστίασης, διαθέτει 

τις απαραίτητες ηλεκτρικές επαφές για μεταφορά πληροφοριακών δεδομένων 

στη μοντούρα E-mount. Στην ίδια μοντούρα, απευθύνεται ο Apo-Lanthar 

110mm f/2,5 Macro με δυνατότητα αναπαραγωγής lifesize 1:1. Υιοθετεί 

σχεδίαση πλεόντων στοιχείων για την διόρθωση της εγγύς εστίασης και την 

βελτιστοποίηση της ευκρίνειας σε όλες τις αποστάσεις φακού/αντικειμένου. 

Περιέχει 14 οπτικά στοιχεία σε 12 γκρουπ και προηγμένο μηχανισμό ίριδας 

διαφράγματος με 10 λεπίδες. Τέλος ο Nocton 50mm f/1,2 Asphericla 

προορίζεται για rangefinder Leica και έχει εντυπωσιακά χαρακτηριστικά όπως 

ίριδα διαφράγματος με 12 λεπίδες ενώ στο εσωτερικό του βρίσκουμε οκτώ 

στοιχεία κατανεμημένα σε έξι γκρουπ.

Έφυγε από τη ζωή  
ο φωτογράφος  
Γιώργος Πούπης

Ο φωτογράφος Γιώργος Πούπης 

έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 6 

Μαρτίου, ύστερα από εγκεφαλικό 

επεισόδιο. Ο Γιώργος Πούπης γεννήθηκε 

στην Πτολεμαϊδα και είχε σπουδάσει 

Αρχιτεκτονική στην Ιταλία και Πλαστικές 

Τέχνες και Φωτογραφία στη Γαλλία. 

Από το 1980 εγκαταστάθηκε στη 

Θεσσαλονίκη όπου εργαζόταν στο χώρο 

της δημιουργικής και καλλιτεχνικής 

φωτογραφίας. Πραγματοποίησε 

πολλές ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό ενώ κυκλοφόρησε 

λευκώματα με φωτογραφίες του. Υπήρξε 

ο προσωπικός φωτογράφος του Γιάννη 

Τσαρούχη στο Παρίσι και φωτογράφος 

δεκάδων λευκωμάτων για το Άγιον Όρος.

Η επόμενη φωτογραφική έκθεση του 

Γιώργου Πούπη θα γίνει τον ερχόμενο 

Ιούνιο (5 Ιουνίου – 15 Σεπτεμβρίου) στην 

Αγιορειτική Εστία Θεσσαλονίκης με θέμα 

τους «Σταυρούς» του Αγίου Όρους.

Έκλεισε το πρακτορείο 
ImageBrief 
Οι γίγαντες επικράτησαν 

Η υπηρεσία ImageBrief ιδρύθηκε το 2011 και η 

διαφορά της από τις άλλες υπηρεσίες stock 

photography είναι ότι οι εταιρείες μπορούσαν 

να ζητούν δουλειές on-demand καθορίζοντας 

με λεπτομέρειες το είδος της δουλειάς που 

χρειάζονταν. Τις προηγούμενες ημέρες, η 

υπηρεσία ανακοίνωσε το οριστικό κλείσιμο της 

στις 8 Μαρτίου, ενημερώνοντας, παράλληλα, 

τους χρήστες φωτογράφους να κατεβάσουν τις 

δουλείες τους από τους servers της. H ImageBrief 

είχε καταφέρει να εισάγει μια μεγάλη αλλαγή 

στον συγκεκριμένο κλάδο, φέρνοντας σε επαφή 

περισσότερους από 70.000 δημιουργούς με 

πελάτες από όλο τον κόσμο. 



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

���� ��������������� ������ ��� �� �! ��"������ ��

Κάντε τα συναισθήματα σας  
να κρατήσουν για πάντα.
Εβδομάδες γάμου της ZEISS.

Κερδίστε  

μέχρι και  

€500

Η περίοδος των γάμων πλησιάζει. Προετοιμαστείτε για σεζόν με τις εβδομάδες γάμου 
της ZEISS: κερδίστε εκπτώσεις μέχρι €500 στην αρχική τιμή των φακών πορτραίτου  
ZEISS 85mm και 135mm. 

 
Η προσφορά αφορά ένα φακό ανά αγοραστή. Η προσφορά ισχύει για αγορές μόνο μέσω των εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών της ZEISS  
και μέσω των online shop. Η έκπτωση αφορά την προτεινόμενη τιμή λιανικής του κατασκευαστή. Η ZEISS και οι συνεργαζόμενοι διανομείς  
διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης του προγράμματος όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο στοκ για την υποστήριξη του. 

Photographer Daran Wu

D/��$#0��*��'�PNR��|�PPU�RP��.+���|��F�RPQ�`QQ`RMN�
�F�YBd;e9:;<;W@<>;B/c;W�|�888/9:;<;W@<>;B/c;W

Επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις σε επιλεγμένους φακούς της ZEISS  
από 1η Μαρτίου έως 15 Απριλίου 2018.

http://www.photometron.com/en/
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Ειδικές εκδόσεις για εύκολη μεταφορά

Η σειρά SLIM της Benro είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους κύκλους των 

φωτογράφων που χρειάζονται ένα εύχρηστο, σταθερό και εύκολο στη 

μεταφορά τρίποδο. Τα δύο τελευταία μοντέλα θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα 

την ευκολία μεταφοράς με στόχο τις όσο δυνατόν πιο μικρές διαστάσεις με 

το τρίποδο μαζεμένο. Καθένα έχει ελεύθερο μήκος μόνον 33cm σε σύμπτυξη  

παρότι ανοίγει σε ύψος 145cm. Aυτό επιτυγχάνεται με τη σχεδίαση 5 τμημάτων 

για κάθε σκέλος ενω η βασική διαφορά τους είναι η κατασκευή στην μία 

περίπτωση από αλουμίνιο και στην άλλη από ανθρακονήματα για παραπέρα 

μείωση βάρους. Οι σύνδεσμοι κατασκευάζονται από ανθεκτικό ανοδιωμένο 

αλουμίνιο και για ευκολία στο στήσιμο του τριπόδου χρειάζονται μόνο μισή 

περιστροφή από τη θέση κλειδώματος στο ξεκλείδωμα. Για μεγαλύτερη 

σταθερότητα υπάρχει άγκιστρο κάτω από την κεντρική κολώνα από το οποίο 

μπορεί να αναρτηθεί πρόσθετο βάρος (έρμα) ώστε να αυξηθεί η μάζα του 

συνόλου. Το ενσωματωμένο αλφάδι δίνει συνεχώς πληροφορία για την 

οριζοντιότητα της μηχανής. Και στις δύο εκδόσεις χρησιμοποιείται η ίδια compact 

σφαιρική κεφαλή Ν00 με σύστημα απελευθέρωσης Arca Swiss. H έκδοση 

αλουμινίου έχει βάρος 1,2kg. και η carbon 1.07kg.

Μαθήματα φωτογραφίας 
με ...ηλεκτροσόκ
...επώδυνο σύστημα εκμάθησης!

Για όσους δεν έχουν την ευχέρεια να 

διαβάσουν, ή να παρακολουθήσουν 

κάποιο σεμινάριο, υπάρχει τρόπος 

εκμάθησης για τη λήψη φωτογραφιών. 

Αυτός ο -μάλλον πρωτότυπος- τρόπος είναι 

τα μικρά ηλεκτροσόκ... που προσφέρει 

το Prosthetic Photographer. Το σύστημα 

είναι σχεδιασμένο για χρήση με DSLR και 

Mirrorless μηχανές και χρησιμοποιεί τεχνητή 

νοημοσύνη για να ανιχνεύει συνεχώς το 

περιβάλλον για «ιδανικές» σκηνές που θα 

άξιζαν να φωτογραφηθούν. Μόλις γίνει 

αντιληπτή μια τέτοια σκηνή, ο φωτογράφος 

ειδοποιείται με ένα διακριτικό (υποθέτουμε) 

ηλεκτρικό σήμα, έτσι ώστε να πατήσει 

το πατήσει το πλήκτρο απελευθέρωσης 

του κλείστρου. Για την εκπαίδευση του 

συστήματος έχουν χρησιμοποιηθεί χιλιάδες 

φωτογραφίες που προηγουμένως έχουν 

αξιολογηθεί ως επαρκείς και ευχάριστες. 

ύ λ ά
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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-1%CE%BF-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC/
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-2%CE%BF-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC/
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By Pagratis Pagratidis
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Προσιτά tablet 
σχεδίασης από τη Huion
Τρία νέα μοντέλα tablet 

Η Huion κατασκευάζει Graphic 

Tablets, Pen Displays και Light Pads. 

Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι 

αναγνωρίζουν 8.192 επίπεδα πίεσης, έτσι 

ώστε να αποτελούν ακριβές και χρήσιμο 

εργαλείο δημιουργίας. Μπορούν να 

προγραμματιστούν σε πολλά πλήκτρα τους, 

στα οποία μπορούν να αντιστοιχιστούν 

συντομεύσεις λειτουργιών, ενώ είναι 

συμβατά με υπολογιστές Windows και Mac. 

Τα πάνελ των συσκευών είναι τύπου IPS 

και εξασφαλίζουν αρκετά μεγάλη γωνία 

θέασης και κάλυψη της χρωματικής γκάμας 

NTSC κατά 72%. Αξιοσημείωτο είναι το 

χαρακτηριστικό των Graphic Tablets, τα 

οποία διαθέτουν γραφίδες electromagnetic 

resonance, οι οποίες λειτουργούν χωρίς 

μπαταρία. H αντιπροσωπεία της Atlas Digital 

S.A. διαθέτει τα Huion tablet σε ποικίλες 

ενεργές διαγωνίους και, όπως αναφέρει 

στην ανακοίνωσή της, τα προσφέρει σε 

ελκυστικές τιμές.

Προσιτά tabletΠ ά bl

http://www.laboutiquefineart.com/
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http://www.dataworks.gr/
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“Μήνας καλλιτεχνικού Γυμνού” 
Από το L,a,boutique

Το L,a,boutique απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής προς φωτογράφους, 

επαγγελματίες και ερασιτέχνες, στην έκθεση φωτογραφίας με θέμα: “Το Γυμνό 

στη Φωτογραφία σήμερα”.  Πιστό στις αρχές που θεμελιώνουν τον λόγο δημιουργίας 

του, επιθυμεί να καθιερώσει τον Ιούνιο ως “Μήνα καλλιτεχνικού Γυμνού”, μέσα από 

ετήσια έκθεση αφιερωμένη στο αγαπημένο θέμα, αρχής γενόμενης από τον Ιούνιο του 

2018. H έκθεση επιχειρεί να αναδείξει τις ποικίλες προσεγγίσεις του γυμνού σήμερα, 

τεχνικές και αισθητικές, με εργαλείο το φακό και θέμα το ανθρώπινο σώμα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα portfolio τους μέχρις τις 6/5/2018. Η 

υποβολή είναι δωρεάν αλλά οι συμμετέχοντες θα κληθούν να υποβάλλουν το κόστος 

συμμετοχής στην έκθεση, το οποίο φυσικά θα είναι ανάλογο των παροχών.

Η συμμετοχή περιλαμβάνει:

-Εκτύπωση των επιλεγμένων έργων (τουλάχιστον δύο έργα) σε Fine Art χαρτί 

μουσειακής ποιότητας από το πλέον σύγχρονο και εξειδικευμένο εργαστήριο Fine Art 

Printing του L,a,boutique, συνοδευόμενες από πιστοποιητικό εγγύησης ποιότητας και 

διάρκειας ζωής της κατασκευάστριας εταιρίας, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο.

Διαστάσεις εκτυπωμένων έργων.

RATIO 3:2: 50x75cm εκτυπωμένο θέμα με λευκό περιθώριο 2,5cm περιμετρικά

RATIO 1:1: 60x60cm εκτυπωμένο θέμα με λευκό περιθώριο 2,5cm περιμετρικά

*Τα επιλεγμένα έργα θα πρέπει να σταλούν στη μέγιστη δυνατή ανάλυση για την 

εκτύπωσή τους.

*Τα εκτυπωμένα έργα που δεν θα πωληθούν, ανήκουν και επιστρέφονται στους 

καλλιτέχνες.

- Aνάρτηση των έργων. Ειδικά σχεδιασμένος 

και επαρκής χώρος για σωστή θέαση των 

έργων. 1,30 τρέχοντα μέτρα τοίχου για 

ανάρτηση 2 τουλάχιστον έργων από κάθε 

καλλιτέχνη σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη. 

Τα έργα αναρτώνται προσεκτικά και με τις 

κατάλληλες αποστάσεις, ώστε να μπορούν 

να αναπνεύσουν και να αναδειχθούν.

-Εκθεσιακός φωτισμός. Φροντίζουμε ώστε 

κάθε έργο να είναι σωστά φωτισμένο, 

με εξειδικευμένο φωτισμό με σώματα 

3000° και 4000° Kelvin, με CRI 90 για 

πιστή αναπαραγωγή των χρωμάτων 

και ελαχιστοποίηση του φαινομένου 

του μεταμερισμού, στη περίπτωση 

ασπρόμαυρων εκτυπώσεων. Για τις 

ασπρόμαυρες εκτυπώσεις λαμβάνεται 

υπόψιν η θερμοκρασία φωτός που θα 

δεχτεί το έργο και γίνεται η απαραίτητη 

αντιστάθμιση κατά την διαδικασία της 

εκτύπωσης.

του καλλιτέχνη, τις πληροφορίες του έργου, 

καθώς και την τιμή του.

Τύπου, αποστολή προσκλήσεων στο 

mailing list του L,a,boutique, συνεχείς 

αναρτήσεις στα social media, ανακοινώσεις 

και μόνιμη φιλοξενία των έργων 

των συμμετεχόντων στο website του 

L,a,boutique. Δυνατότητα αποστολής της 

δική σας mailing list μέσω του L,a,boutique.

έκθεσης και κατασκευή του.

έργων για λογαριασμό των καλλιτεχνών.

Το L,a,boutique ΔΕΝ κρατάει καμία 

προμήθεια από τις ενδεχόμενες πωλήσεις 

των έργων. Οι καλλιτέχνες ειδοποιούνται 

για τις πωλήσεις και μπορούν να λάβουν 

άμεσα τα χρήματα από τις πωλήσεις των 

έργων τους.

εγκαινίων της έκθεσης.

* Διάρκεια έκθεσης 4 εβδομάδες.

* 30 ώρες την εβδομάδα επισκέψιμη για το 

κοινό.

* Μια Κυριακή επιπλέον ανοιχτή 

πρόσκληση.

* Έκπτωση σε κάθε επανεκτύπωση τιράζ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν 

ηλεκτρονικά στο lb@laboutiquefineart.com

- Μέχρι 36 αρχεία JPG, 72 dpi, μεγέθους 

τουλάχιστον 1600pix η μεγάλη πλευρά.

- Σύντομο βιογραφικό, μαζί με στοιχεία 

επικοινωνίας τους
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες

για δήλωση συμμετοχής

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-2/
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-sony-2/
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-fujifilm/
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες

για δήλωση συμμετοχής

http://www.photo.gr/shop/seminars_technics/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CF%86%CE%BB%CE%B1%CF%82-led-2/
http://www.photo.gr/shop/seminars_technics/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-lightroom-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%CF%82/
http://www.photo.gr/shop/seminars_technics/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5/
http://www.photo.gr/shop/seminars_technics/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-portfolio-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82/
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Πρόσκληση για συμμετοχή

Tο Eλληνικό Kέντρο Φωτογραφίας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων  για συμμετοχή στο 

φετινό Athens Photo Festival. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές, 

εκπαιδευτικά προγράμματα, portfolio reviews, ομιλίες και παράλληλες εκδηλώσεις. Σημείο εκκίνησης θα είναι το 

Μουσείο Μπενάκη στην οδό Πειραιώς, ενώ οι εκθέσεις θα επεκταθούν και σε άλλους χώρους του ευρύτερου αστικού 

κέντρου της Αθήνας. Φέτος, το Athens Photo Festival εισέρχεται στην τέταρτη δεκαετία συνεπούς παρουσίας του 

στη διεθνή φωτογραφική σκηνή. Καλλιτέχνες, ομάδες και φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους είτε 

στο εκθεσιακό πρόγραμμα είτε στην έκθεση photobook.

Υποβολή: έως 4 Απριλίου

Πληροφορίες – Συμμετοχή: Athens Photo Festival, https://www.photofestival.gr 
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http://www.photo.gr/nationalgarden/
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Sabine Weiss
Βραβείο συνολικής προσφοράς από 
τη Swiss Photo Academy

Με το βραβείο συνολικής προσφοράς 

τίμησε η Ελβετική Ακαδημία της 

Φωτογραφίας τη φωτογράφο Sabine 

Weiss. Η 93χρονη Sabine Weiss είναι 

γνωστή για τον ουμανιστικό χαρακτήρα 

των φωτογραφιών της και η δουλειά της 

έχει δημοσιευτεί στα μεγαλύτερα περιοδικά 

διεθνώς όπως το Vogue, Time, Paris Match 

και Esquire. Η κριτική επιτροπή δήλωσε 

για τη Weiss: «στις φωτογραφίες της 

καταλαβαίνουμε πως είναι να φωτογραφίζεις 

με ευαισθησία και συμπόνια».

Η Sabine Weiss γεννήθηκε στην Ελβετία 

το 1924. Το 1942 αποφάσισε να γίνει 

φωτογράφος και το 1946 μετακόμισε 

στο Παρίσι, όπου έγινε βοηθός του 

Willy Maywald. Κατά τη διάρκεια της 

μακρόχρονης καριέρας της ασχολήθηκε 

με τη φωτογραφία μόδας, τη διαφημιστική 

φωτογραφία, το ντοκουμέντο κ.α. Στον 

ελεύθερο της χρόνο εξερευνούσε με 

τη μηχανή την ανθρώπινη φύση και οι 

φωτογραφίες της συγκίνησαν τον Edward 

Steichen, ο οποίος εκείνη την εποχή ετοίμαζε 

την ιστορική πλέον έκθεση στο MOMA, 

The Family of Man, και αποφάσισε να 

συμπεριλάβει τρεις από τις φωτογραφίες της. 

Το 2010 της απονεμήθηκε το Παράσημο της 

Λεγεώνας της Τιμής από τον Πρόεδρο της 

Γαλλικής Δημοκρατίας.
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Στη σειρά εκθέσεων Φωτογραφικά Ζεύγη παρουσιάζεται κάθε χρόνο η δουλειά 

δύο φωτογράφων και μελών του σωματείου «Φωτογραφικός Κύκλος», των 

οποίων οι δρόμοι της ζωής ή της φωτογραφίας συναντώνται με κάποιο τρόπο. 

Η όγδοη έκθεση, σε επιμέλεια Πάνου Ροζάκη, παρουσιάζει φωτογραφίες του 

Στέργιου Παπαδάκη και του Κώστα Σερέτη, δύο φωτογράφων που συνδέονται με 

στενή φιλική σχέση. Την έκθεση παρουσιάζουν η Ελληνοαμερικανική Ένωση και 

το Hellenic American College, σε συνεργασία με τον «Φωτογραφικό Κύκλο». 

Εγκαίνια: Τρίτη 13 Μαρτίου, 19.30 

Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Μαρτίου 

Διεύθυνση: Γκαλερί Κέννεντυ της 

Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, 

Μασσαλίας 22, Αθήνα 

Πληροφορίες: Φωτογραφικός Κύκλος, 

https://www.photocircle.gr 

Στέργιος Παπαδάκης και Κώστας Σερέτης 
«Φωτογραφικά Ζεύγη»
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Ανοιξιάτικη προσφορά Νο1
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Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας
                                                          Επιστρέφει και φέτος

Με πλούσιο πρόγραμμα ξεκινά το 4ο Φεστιβάλ Corinth Exposed. Ανάμεσα στις δράσεις και ένας διαγωνισμός 

φωτογραφίας με θέμα την «παράδοση». Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος καλούνται να υποβάλουν μέχρι 

πέντε φωτογραφικά έργα έως το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018. Τα διακριθέντα έργα θα παρουσιαστούν στο Μουσείο 

Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας 2018-Corinth Exposed 

2018 και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με την υποστήριξη της 

Πινακοθήκης του Δήμου Κορινθίων, του ΚΕ.ΠΑ.Π του Δήμου Κορινθίων και του Πελοποννησιακού Ινστιτούτου Τεχνών. 

Παράλληλα, υπό τον τίτλο «Φωτογράφισε την Κόρινθο και ….», ένας ακόμη διαγωνισμός καλεί σε συμμετοχή, μέσα από 

το hashtag #corinthexposed. Ο δημιουργός της καλύτερης φωτογραφίας θα κερδίσει υποτροφία για την συμμετοχή του 

στο επόμενο σεμινάριο των Global Arts Studios, ενώ η καλύτερη φωτογραφία θα κερδίσει βραβείο από την Olympus. Οι 

100 φωτογραφίες που θα διακριθούν στο διαγωνισμό θα τυπωθούν και θα εκτεθούν σε Insta Wall με θέμα την Κορινθία.

Υποβολή: έως 31 Μαρτίου  πληροφορίες – Συμμετοχή: Corinth Exposed,  

https://corinthexposed.globalarts.gr 
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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
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    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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ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!
ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή  
ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά... ΤΑ
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!��
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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποφθέγματα 
διάσημων 

δημιουργών
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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»

Δωρεάν μεταφορικά*! 
*Για αγορές άνω των €25

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

Νο 16: Nυχτερινή & αστρο-φωτογραφία Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 7 Ιουνίου 2018

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

                      “Color rendering” του Zalman Shklyar

Ο Zalman Shklyar ειδικεύεται στη φωτογραφία δρόμου, με έμφαση στην προοπτική, τα σχήματα και την 

έκφραση των προσώπων. «Όταν ο θεατής πρσπαθεί να καταλάβει τη φωτογραφία, τότε η φωτογραφία 

είναι επιτυχημένη» σημειώνει ο Shklyar, πιστεύοντας ότι το κυριότερο πράγμα στη φωτογραφία δεν είναι η 

δημιουργία αλλά η κατανόηση. Την έκθεση επιμελήθηκε ο Μάρκος Δολόπικος. 

Διάρκεια : έως 15 Μαρτίου Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη, Αθήνα

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 2114052138, info@blankwallgallery.com, www.blankwallgallery.com 

Στο ντοκιμαντέρ της με τίτλο «Από την Αφρική με αγάπη – Ελληνοαιθιοπικά» η Χριστίνα Βάζου προσεγγίζει την ελληνική κοινότητα 

στην Αιθιοπία, αναδεικνύοντας την ανάγκη των μελών της να ταυτιστούν με δυο πατρίδες. Η πρώτη επαφή με τους Ελληνοαιθίοπες 

γίνεται το 1997, όταν η φωτογράφος κάνει ένα φωτογραφικό ρεπορτάζ για την ελληνική κοινότητα της Αντίς Αμπέμπα. Είκοσι χρόνια 

αργότερα, η Βάζου επιστρέφει με στόχο να αναδείξει τα ιδιαίτερα θέματα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη κοινότητα. Στα τέλη του 

προηγούμενου αιώνα, πολλοί Έλληνες μετανάστες που έφτασαν στην Αιθιοπία δημιούργησαν οικογένεια με Αιθιοπίδες γυναίκες. 

Χωρίς να έχει την απαραίτητη πληροφόρηση ένα μεγάλο ποσοστό, ενώ αναγνώρισε τα παιδιά, δεν τα δήλωσε στην ελληνική πρεσβεία 

και αμέλησε να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Έτσι, αφενός άνθρώποι με ελληνικές ρίζες, 

που ενώ μιλάνε Ελληνικά και λαμβάνουν ελληνική παιδεία, αντιμετωπίζονται ως ξένοι όταν έρχονται στην Ελλάδα και αφετέρου η 

Ελληνική πολιτεία αδυνατεί να τους παράσχει την ελληνική υπηκοότητα. Η φωτογράφος σημειώνει μεταξύ άλλων πως «με αυτόν τον 

τρόπο η πολιτεία κλείνει σε μία μικρή μερίδα ανθρώπων το δρόμο για μια καλύτερη ζωή και διώχνει από την αγκαλιά της εκείνους, 

που αγαπάνε βαθιά την Ελλάδα». Η Χριστίνα Βάζου γεννήθηκε στη Γερμανία. Είναι φωτογράφος με εξειδίκευση στο ρεπορτάζ και τη 

φωτογραφία ντοκουμέντο. Το «Από την Αφρική με αγάπη - Ελληνοαιθιοπικά» προβληθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 

Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Φρίντα Λιάππα και στην Αίθουσα Χρήστος Τσακίρης.  

 

                                            Πληροφορίες: Ελληνοαιθιοπικά, https://www.facebook.com/Greekethiopics  

                                          Χριστίνα Βάζου, www.christinavazou.wordpress.com, www.christinavazou.com 

Μέσα από τον κινηματογραφικό φακό της Χριστίνας Βάζου
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photo.gr

www.photo.gr
http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

�����

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/
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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Μια σύχρονη οπτική προσέγγιση στις 
παραδοσιακές στολές της Λετονίας
Υπό τον τίτλο “From Folk Dresses to Clothing”, η έκθεση 
παρουσιάζει την πλούσια ιστορία.

Τριάντα φωτογραφικά έργα σε δύο ενότητες μεταφέρουν στο θεατή ένα 

σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, μέσα από τη 

ματιά του Λετονού φωτογράφου �������Rikveilis. Δώδεκα έργα προέρχονται 

από τη σειρά φωτογραφιών «Ημερολόγιο», η οποία δίνει έμφαση στις 

λεπτομέρειες των γυναικείων και ανδρικών παραδοσιακών ενδυμασιών, 

ενώ οι υπόλοιπες δεκαοκτώ φωτογραφίες προέρχονται από τη σειρά «Η 

ζωή της παραδοσιακής ενδυμασίας», επιδεικνύοντας την πολυτέλεια και 

την μεγαλοπρέπεια των παραδοσιακών λετονικών στολών στην σύγχρονη 

εποχή. Μετά την παρουσίασή της στην Αθήνα, η έκθεση θα ταξιδέψει στη 

Θεσσαλονίκη, στην Αίγινα και στην Κύπρο. Την έκθεση διοργανώνει η 

Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Λετονίας στην Ελληνική Δημοκρατία, στο 

πλάισιο των εορτασμών για τα εκατό χρόνια ανεξαρτησίας της Λετονίας.  

 

Εγκαίνια: Πέμπτη 8 Μαρτίου, 19.00 

Διάρκεια έκθεσης: έως 18 Μαρτίου 

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

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

www.theimage.gr 

Φωτογραφική 
απόδραση στην ορεινή 
Αρκαδία

Οι Φωτοερευνητές και η Ελεύθερη 

Σπουδή Φωτογραφίας διοργανώνουν 

το Σαββατο 17 και την Κυριακή 18 

Μαρτίου διήμερη φωτογραφική απόδραση 

στην ορεινή Αρκαδία. Ανάμεσα στους 

προορισμούς της εκδρομής θα είναι το 

σπήλαιο Κάψιας, το δάσος της Δαβιάς και 

τα χωριά Βυτίνα, Λαγκάδια και Στεμνίτσα. 

Πληροφορίες – Δηλώσεις 

συμμετοχής: Κίμων Αξαόπουλος, 

Τηλ. 6932305880, kimon@otenet.gr, 

https://www.facebook.com/kimon.

photopsychophilosoph 
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http://www.photo.gr/shop/themedmags/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-no-15-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AC-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AE/
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