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Μιας και γίνεται πολύς λόγος 

τελευταία για τις άδειες που 

δεν δίνονται ή δίνονται για 

φωτογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις 

στα ιερά κι άβατα αρχαία μνημεία 

μας, θα ήθελα να φρεσκάρω λίγο  

την μνήμη μας με το τι έχει συμβεί τα 

τελευταία 170 χρόνια. Δηλαδή από 

εφευρέσεως φωτογραφίας (1839) και 

κινηματογράφου (1895).

Παρατήρηση πρώτη. Ανέκαθεν 

υπήρχαν σούπερ συντηρητικές 

φωνές που δεν ήθελαν επ’ ουδενί λόγο 

να δουν ...βλάσφημους φωτογράφους 

και κινηματογραφιστές να βεβηλώνουν 

με τη νεόφερτη τέχνη τους τα ιερά και 

όσια μνημεία – κληρονομιά από τους 

αρχαίους προγόνους μας.

Παρατήρηση δεύτερη. Πάντοτε 

βρισκόταν τρόπος αυτές οι φωνές να 

παρακάμπτονται όπως καλή ώρα τώρα 

με το Σούνιο (BBC) και τον Παρθενώνα 

(TV REAL Μαδρίτης).

Ιδού κάποια χαρακτηριστικά 

παραδείγματα από το παρελθόν.

1921. Ο γνωστός Αμερικανός 

φωτογράφος Edward Steichen 

(1879-1973) φωτογραφίζει στην 

Ακρόπολη τη διάσημη χορεύτρια 

Thérèse Duncan. Όλα γίνονται χωρίς 

απολύτως κανένα πρόβλημα. Η άδεια 

δίνεται αμέσως. Θυμίζω ότι η Ντάνκαν 

είχε πρωτοέλθει το 1901 στην Ελλάδα. 

Είχε δώσει παραστάσεις στο Βασιλικό 

Θέατρο και είχε ιδρύσει στην Αθήνα. 

το “Σπίτι του χορού” 

1928. Η δική μας Nelly’s (Έλλη 

Σουγιουλτζόγλου) φωτογραφίζει με 

φόντο τον Παρθενώνα την Γαλλίδα 

χορεύτρια Mona Paeva ...και γίνεται 

ένας ψιλοχαμός! Η άδεια που της είχε 

δώσει ο τότε Διευθυντής της Ακρόπολης 

Αλέξανδρος Φιλαδελφέας το προέβλεπε 

ξεκάθαρα: Ναι στη φωτογράφιση, 

όχι σε οποιαδήποτε δημοσίευση. 

Όμως η ζωή και η τέχνη χτίζουν τη 

δική τους πραγματικότητα. Η Nelly’s σχεδίαζε αρχικά να φωτογραφίσει την Paeva με 

αρχαιοελληνική αμφίεση τουτέστιν μουσελίνες, πέπλα αραχνοΰφαντα κλπ. 

Έκλεισαν λοιπόν οι πόρτες για το κοινό, άρχισε το ...γδύσιμο της χορεύτριας και 

οσονούπω η φωτογράφιση. Μόλις η Nelly’s αντίκρισε ολόγυμνη την Paeva με το 

υπέροχο σώμα της έκανε ότι της υπέδειξε το ένστικτό της: την φωτογράφισε γυμνή με 

μόνο αξεσουάρ ένα αραχνοΰφαντο υφασματάκι... 

«��� ���������� �� ���� !��� "�� �#$% ��&�'(#$% (#$ )��#"��)*��, �++� �*��� .56����!7 
�’  ���"���*�� !��� �(7 6��� .’ �$�#9%...»                                                                                                                             RINEKE DIJISTRA   

Editorial
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Μία σύντομη ιστορική αναδρομή

Η Théreèse Duncan όπως την απαθανάτισε στην Ακρόπολη ο διάσημος Αμερικανός φωτογράφος 
Edward Steichen το 1921

(Συνεχίζεται στην σελ. 2)
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Editorial

Η Γαλλίδα πριγκίπισσα Stéphanie Pauline Maria Amédée de Broglie 
ολόγυμνη στην Ακρόπολη σε μία από τις ελάχιστες φωτογραφίες που 
έχουν διασωθεί. Η ποιότητα είναι πολύ κακή γιατί προέρχεται από 
σκανάρισμα εφημερίδας της εποχής.

Έτσι γεννήθηκε η πασίγνωστη φωτογραφία της με φόντο 

τον Παρθενώνα. Μέχρις εδώ όλα καλά. Η Γαλλίδα 

χορεύτρια ενθουσιασμένη και η ίδια από το αποτέλεσμα 

επιστρέφει στο Παρίσι με μερικές από αυτές τις φωτογραφίες, 

δώρο της Nelly’s. Μετά από λίγους μήνες η Paeva δίνει 

στο γαλλικό περιοδικό Illustration de Paris κάποιες 

φωτογραφίες της -για άλλο λόγο- μεταξύ των οποίων και 

μία από την Ακρόπολη, την οποία όπως καταλαβαίνετε 

αμέσως δημοσίευσε το περιοδικό. Τα νέα έφτασαν σύντομα 

στην Αθήνα κι άρχισε το γαϊτανάκι των αντιδράσεων: 

“Αίσχος!”, “Βεβηλώθηκε ο ιερός βράχος της Ακρόπολης!”, 

“Ανηθικότητες, ασυδοσίες και απρέπειες με φόντο τον 

Παρθενώνα μας” ήταν μερικά από τα σχόλια του Τύπου... 

Αποτέλεσμα; Η Nelly’s ξαναφωτογράφισε στην Ακρόπολη, 

στο ίδιο στυλ και πνεύμα! Μοντέλο της αυτή τη φορά ήταν 

η Ουγγρικής καταγωγής χορεύτρια Nikolska φυσικά με την 

άδεια για άλλη μια φορά του Διευθυντή Αλεξ. Φιλαδελφέα.

1932. Νέο σκάνδαλο ξεσπάει με επίκεντρο αυτή τη φορά 

τη Γαλλίδα ζωγράφο Stéphanie Pauline Maria Amédée de 

Broglie. Με ορμητήριο το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία και 

με τη συνοδεία του Γάλλου συντρόφου της André Marc 

Mardochée Pariente, ζητούν και τελικά παίρνουν άδεια 

από το Υπουργείο Παιδείας για καλλιτεχνικούς σκοπούς 

στην Ακρόπολη. Η δουλειά ξεκινάει από τη ζωγραφική 

για να καταλήξει σε μία σειρά προκλητικών γυμνών του 

ζεύγους με φόντο τον Παρθενώνα. Ο Τύπος ωρύεται -ίσως 

δικαιολογημένα αυτή τη φορά- για βεβήλωση του 

Βράχου ενώ στον αντίποδα, ο γνωστός μας Διευθυντής 

της Ακρόπολης Αλεξ. Φιλαδελφέας, δηλώνει γοητευμένος 

από τους υπέροχους πίνακες της πριγκίπησας 

Σταφανίας-Παυλίνας... 

Η λίστα ασφαλώς δε σταματάει εδώ. Ακολούθησαν και 

πολλές άλλες φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις με φόντο 

τα αρχαία μνημεία μας στις οποίες θα αναφερθούμε κάποια 

άλλη στιγμή στο μέλλον.

                                                             ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

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

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

Nikon D850.indd   1 28/9/2017   4:33:01 μμ

https://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/slr/professional/d500
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Ο ...κόσμος που στρέφεται γύρω από τη φωτογραφία
Σε ένα video

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

E!=7�5%: Τάκης Τζίμας, ���$&$��<% �9����5%: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


���.$���!��%: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ���)56*.��%: Άννα Μανουσάκη 

�$���!��%: Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόηςwww.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

��+���!

https://www.facebook.com/LeicaCamera/videos/10155147208557735/
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Live for the story_

ΕΩΣ

300 € *

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ. 
Οι επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές DSLR της Canon προσφέρουν 
εξαιρετικές επιδόσεις, εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας και απαράμιλλη 
αξιοπιστία. Ανταλλάξτε οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή έχετε με ένα 
επαγγελματικό μοντέλο της Canon και κερδίστε έκπτωση έως 300€.

Μην χάσετε αυτήν τη μοναδική ευκαιρία για να ανανεώσετε τον εξοπλισμό 
σας και να διηγηθείτε τις ιστορίες σας με ασύγκριτη ποιότητα.

https://www.canon.gr/
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Στο Rogue One, prequel των Star Wars, 

το ρόλο του κυβερνήτη Grand Moff Tarkin 

παίζει ένας ηθοποιός CGI που επαναφέρει 

στη “κινηματογραφική ζωή” τον ήδη 

μακαρίτη από το 1994 βρετανό Peter 

Cushing (γνωστό από τους ρόλους του σε 

ταινίες τρόμου τις δεκατίες ‘70 και ‘80). Στο 

Χόλιγουντ οι παραγωγοί τρίβουν τα χέρια 

τους διότι έχουν καταφέρει να κατεβάσουν 

τα κόστη, ιδιαίτερα των κομπάρσων και 

των σκηνών πλήθους, μια τάση που 

ξεκίνησε από την τελευταία βερσιόν του 

Τιτανικού. 

Η τεχνολογία CGI (Computer Generated 

Imagery) δηλ. η δημιουργία 

ψηφιακών ηθοποιών που συμμετέχουν 

κανονικά σε σκηνές χτυπάει ταβάνι λόγω 

της επεκτεινόμενης ψηφιοποίησης στις 

κινηματογραφικές παραγωγές. 

Το ψηφιακά εφέ σε χαρακτήρες είναι παρόντα 

εδώ και δεκαετίες (η πρώτη εμφάνιση 

ήταν στην ταινία Young Sherlock το 1985) 

αλλά σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να 

δώσουμε αληθοφάνεια σε animated 

σκηνές δανειζόμενοι πρόσωπα ηθοποιών 

άλλων εποχών ή δημιουργώντας τελείως 

ρεαλιστικούς ηθοποιούς που δεν υπήρξαν 

ποτέ (και το κυριότερο δεν αμείβονται)... 

Άλλος ένας παράγοντας επέκτασης της 

συγκεκριμένης πρακτικής είναι ότι τα 

computer για εφαρμογές CGI γίνονται πιο 

προσιτά σε σχέση με τις μέρες που μόνον 

τα στούντιο της Pixar είχαν παρόμοιες 

δυνατότητες. Ταινίες όπως το Τhe Congress 

Virtual models στον κόσμο των smartphone
Πως τα ψηφιακό εφέ στον κινηματογράφο καταργούν τον άνθρωπο ως ηθοποιό ...& ως μοντέλο στη φωτογραφία!

ήδη πραγματεύονται ένα δυστοπικό μέλλον όπου η εικονική πραγματικότητα 

έχει εκτοπίσει το αληθινό και μία ηθοποιός έχει πουλήσει τα δικαιώματα 

ψηφιακής κλωνοποίησης του εαυτού της. Και ο κατάλογος συνεχίζεται...

Η καθηγήτρια Νadia Magnenat Thalmann, που ειδικεύεται σε εικονικούς 

ανθρώπους τα τελευταία τριάντα χρόνια, αποκαλύπτει ότι οι παραγωγοί έχουν 

σοβαρούς λόγους να προωθούν τη νέα τεχνολογία. “Σε ταινίες μεγάλου 

κόστους, οι αμοιβές ακόμη και των δεύτερων ονομάτων είναι δυσθεώρητες 

και όσο τελειοποείται η σκηνική παρουσία των ψηφιακών ηθοποιών, τόσο 

ανεβαίνει η “ζήτησή” τους. Σύντομα, οι τρίτοι και ίσως οι δεύτεροι ρόλοι, 

κινδυνεύουν από τον ψηφιακό ανταγωνισμό. Από την άλλη μεριά, ανοίγονται 

τεράστιες τεχνικές δυνατότητες όπως η ευκολία, μετά από 3D σκανάρισμα, να 

απεικονίζεται ένας ηθοποιός σε διαφορετικές ηλικίες. Παραπέρα, η επέκταση της 

τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει στα computer CGI ελευθερία κινήσεων ώστε 

να χρειάζονται λιγότερο προγραμματισμό για τις ενδιάμεσες κινήσεις και να  

συντομεύουν τους χρόνους παραγωγής”.

Στον κόσμο των υπολογιστών το downsizing, είναι νόμος. Ό,τι κάποτε έτρεχε 

σε mainframe τώρα αποτελεί υπολογιστική δυνατότητα των laptop, σχεδόν και 

των smartphone. Ήδη τα τελευταία έχουν θαυμαστές ικανότητες video editing 

που δέκα χρόνια πριν ανήκαν σε βαριά desktop συστήματα και αντίστοιχες 

κάρτες γραφικών. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε virtual characters και στο 

smartphone; Ή, συγκεκριμένα, virtual models; 

Kάπως έτσι προέκυψε το Αugmented Reality Photo Studio, μια εφαρμογή για 

πορτραίτα όπου χρησιμοποιούνται εικονικά glamour μοντέλα, και μάλιστα 

με πολλές παραμετροποιήσεις για επεμβάσεις στους  φωτισμούς, τις καιρικές 

συνθήκες στον εξωτερικό χώρο κλπ.Μμε απλά λόγια, η εφαρμογή δίνει τη 

δυνατότητα να αναμειχθεί το πραγματικό setup με εικονικά 3D στοιχεία στα 

οποία περιλαμβάνεται και το μοντέλο (με πολλές επιλογές). Το app (δείτε  

https://youtu.be/xOiaWSoNYv4) δημουργήθηκε από τον Raffael Dickreuter 

που προέρχεται από το Χόλιγουντ και έχει δουλέψει στα εφέ των ταινιών Iron 

Man, Avengers 2, Termination Salvation και Man of Steel. Koστίζει μόνον 

10 δολ. ενώ προσφέρει in app αγορές περισσότερων εικονικών μοντέλων 

για 1 δολ. έκαστο. Αν η τάση συνεχιστεί, τα πραγματικά μοντέλα θα οδηγηθούν 

στην ανεργία και τα smartphone θα έχουν άλλο ένα λόγο να περηφανεύονται 

ότι υποκαθιστούν τα πάντα!        

                                                                                                   Π.ΚΑΛΔΗΣ

����.!7(�#

https://youtu.be/xOiaWSoNYv4
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http://www.stamos.com.gr/
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Shape ‘n’ light seminars 
& Διαγωνισμός Best of Greece 2018

Άλλη μία διοργάνωση σεμιναρίων της ομάδας 

Shape ‘n’ Light ολοκληρώθηκε με επιτυχία 

στις 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2018 στην Αθήνα. 

Χαρακτηριστικά της τριήμερης εκδήλωσης 

ήταν η πολύπλευρη θεματολογία στις ομιλίες 

σχετικές, όχι μόνο με τη φωτογραφία γάμου, 

αλλά και με τη φωτογραφία πορτραίτου, τη 

φωτογραφία μόδας, το καλλιτεχνικό γυμνό, 

το marketing, το album design, το color 

management και τεχνικές Ρhotoshop. 

Η προσέλευση ήταν μεγάλη ενώ το υψηλό 

επίπεδο όλων των ομιλιών άφησε εξαιρετικές 

εντυπώσεις σε όσους τα παρακολούθησαν. 

Το ίδιο ήταν σαφές και για την αρτιότητα της όλης 

εκδήλωσης σε επίπεδο οργάνωσης.

Ο δεύτερος διαγωνισμός BEST OF GREECE 2018 

έφτασε τις 2000 συμμετοχές με συμμετέχοντες 

πολλούς νέους αλλά και αναγνωρισμένους 

επαγγελματίες  που ανταποκρίθηκαν στην 

πρόσκληση των διοργανωτών.

Η όλη εκδήλωση υποστηρίχθηκε και από αρκετές 

φωτογραφικές εταιρίες που είτε παρουσίασαν 

προϊόντα τους με stand έξω από τα σεμινάρια, 

είτε προσέφεραν προϊόντα τους ως δώρα στους 

νικητές του διαγωνισμού.
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        Μερικά ακόμη στιγμιότυπα από τα σεμινάρια Shape ‘n’ Light στον εκθεσιακό χώρο Hellexpo στο Μαρούσι 
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Tεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

26-27-28 Μαΐου 2018

Η Γκαλερί των Αναγνωστών πάει ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ!

ENAΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ!

Για πρώτη φορά στην τριαντάχρονη ιστορία του ΦΩΤΟγράφου  
επιλεγμένες φωτογραφίες Αναγνωστών 

από την πλέον δημοφιλή στήλη του περιοδικού θα αποτελέσουν 
τον κορμό μίας μεγάλης εικαστικής έκθεσης. Θα διεκδικήσουν 

επάξια μία δεύτερη ανάγνωση, αυτή τη φορά στο φυσικό 
περιβάλλον ενός «πραγματικού» εκθεσιακού χώρου. 

Έτσι, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει τους 
δημιουργούς, να συνομιλήσει μαζί τους και παράλληλα θα δοθεί 
η ευκαιρία στους ίδιους τους δημιουργούς να δοκιμάσουν την τύχη 

των έργων τους -γιατί όχι- και στις πωλήσεις!  

Eκθέσεις
Εκτός από την Γκαλερί 
των Αναγνωστών θα 

φιλοξενηθούν κι άλλες 
σημαντικές φωτογραφικές 
εκθέσεις με διευρυμένη 

θεματολογία. Θα 
ανακοινωθούν σύντομα 
στο www.photo.gr μόλις 

διευκρινιστούν 
οι τελευταίες λεπτομέρειες.

∆ιαγωνισμοί
Παράλληλα με το event της 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ τρέχει ήδη 
Μεγάλος φωτογραφικός 
διαγωνισμός με θέμα: 
«Ο Εθνικός Κήπος στις 
τέσσερις εποχές του 

χρόνου», συνδιοργάνωση του 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ με τον ∆ήμο 
Αθηναίων & τον ΟΠΑΝ∆Α 

(δείτε σελ. 39)  

∆ιαλέξεις 
Στο ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟ 1
 - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ της 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ θα 

πραγματοποιηθούν ανοιχτές 
συζητήσεις και διαλέξεις 

για την τέχνη & την 
αισθητική της φωτογραφίας 
με εισηγητές διακεκριμένους 

φωτογράφους και 
θεωρητικούς  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324 
ΜΕΤΡΟ: Σταθμός «Κεραμεικός», ΤΡΟΛΕΪ: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο», 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Αναγνώστες, φωτογραφίες των οποίων έχουν δημοσιευτεί στη Γκαλερί, 
θα ενημερωθούν με προσωπικό e-mail για τη διαδικασία μέχρι 12 Μαρτίου.

Τέχνη , ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ , τεχνολογία! 
Σε προκαθορισμένα σημεία του εκθεσιακού χώρου Θα υπάρχουν stand, στα οποία θα μπορούν 
οι επισκέπτες στη διάρκεια της εκδήλωσης να ενημερωθούν για τα πρόσφατα προϊόντα και 

υπηρεσίες που παρέχουν οι χορηγοί της εκδήλωσης - γνωστές αντιπροσωπείες φωτογραφικών 
του κλάδου. Οι συμμετοχές των εταιριών/χορηγών θα ανακοινωθούν στο www.photo.gr 

& στο τεύχος Μαΐου του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ.

 

ΔΙOÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  
ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485,  e-mail:info@photo.gr, www.facebook.com/galleries

×ÏÑÇÃΟΣ  ÅΠÉÊÏÉÍÙÍΙÁΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σάββατο 26/5: 18:00-22:00, Κυριακή 27 & ∆ευτέρα 28/5:11:00-21:00galleries
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http://www.photo.gr/galleries/
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Q
���	� �
��Q� DSLR 

Canon EOS 200D
Αν το μέγεθος είναι αποφασιστικός παράγοντας στην επιλογή 

μηχανής με εναλλάξιμους φακούς τότε η Canon EOS 200D 

αφήνει ελάχιστα περιθώρια στις mirrorless αντιπάλους της. 

Αυτή η προσιτή DSLR, διαθέσιμη σε kit με τον EF-S 18-55mm, 

ενσωματώνει τον αναβαθμισμένο αισθητήρα APS-C CMOS με 

ανάλυση 24.2MP με Dual Pixel CMOS AF. Διαθέτοντας οπτικό 

viewfinder και οθόνη 3 ιντσών Vari-Angle touchscreen LCD, 

η EOS 200D παραδίδει μέχρι 5 fps, έχει σύστημα AF εννέα 

σημείων, αναδιπλούμενο flash και λειτουργίες εύκολου 

διαμοιρασμού στα social media χάρη στο ενσωματωμένο 

Wi-Fi, NFC και Bluetooth. Με δυνατότητα λήψης JPEG και 

RAW και βίντεο 1080/60p, η μηχανή προσφέρει διάφορες 

λειτουργίες AF, έκθεσης, σκηνών και auto-bracketing.

��"!7.6�� ���H�*� 
��	
 2018 

������ 	�
���� ��� ���������
Στην παραθαλάσσια πόλη Cascais λίγο έξω από την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας 

Λισσαβώνα, φιλοξενήθηκε φέτος η τακτική ετήσια συνάντηση των μελών της 

Τechnical Image Press Association, στην  οποία περιλαμβάνεται και η ανάδειξη κατόπιν 

ψηφοφορίας των προϊόντων της χρονιάς. Τα περιοδικά-μέλη εκπροσωπήθηκαν από 

διευθυντές σύνταξης και αρχισυντάκτες  από την Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αυστραλία, 

η δε επίσημη τελετή απονομής θα λάβει χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 στα πλαίσια της 

Photokina, στην Κολωνία της Γερμανίας. Η γκάμα των σαράντα βραβευμένων προϊόντων 

για το 2018 περιλαμβάνει εκτός από φωτ. μηχανές διάφορων φορμά και φακούς, 

εκτυπωτές, oθόνες, αξεσουάρ, imaging software, αποθηκευτικά μέσα, actioncam κλπ. 

Από φέτος η παγκόσμια απήχηση και αναγνώριση των έγκυρων βραβείων της TIPA 

υπογραμμίζεται από την επωνυμία που προσαρμόζεται εφεξής ως TIPA WORLD AWARDS.

Φωτ. Petra Sagnak
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 

Παλαιστίνης 8, 17455 Άθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr 

��������	

SP 24-70mm f/2,8 

Di VC USD G2 


	 ������� Benro 

��� ����	 ���� 

���� Nissin.
Ισχύει για ορισμένους 
κωδικούς και μέχρι 

εξαντλήσεως 
των αποθεμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στο 
εξουσιοδοτημένο δίκτυο 
καταστημάτων.

�������	 
������!

https://www.facebook.com/photozone.gr/
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KA���	� APS-C DSLR 
��
 �	���	������� 

Nikon D7500 
Στοχεύοντας απευθείας στους 

φωτογράφους που θέλουν 

να εκμεταλλευτούν τη πλήρη 

γκάμα των φακών Nikon και 

την τεχνογνωσία της  εταιρίας 

στην μεσαία κατηγορία τιμής, ο 

αισθητήρας DX format, ανάλυσης 

20.9MP της D7500 δίνει στους 

φωτογράφους την αίσθηση του 

ελέγχου των πολλών παραμέτρων 

και επιλογών. Η μηχανή έχει 

πολύ καλές επιδόσεις σε χαμηλές 

φωτιστικές συνθήκες, εξαιρετική 

διάρκεια ζωής της μπαταρίας 

και αρθρωτή οθόνη αφής 3.2 

ιντσών. Η κλίμακα ISO κυμαίνεται 

στα 100-51.200 με γρηγορότερη 

ταχύτητα τα 1/8000 δευτ. και 

λειτουργία burst στα 8 καρέ 

το δευτ. σε πλήρη ανάλυση. 

Υπάρχουν αρκετές προχωρημένες 

επιλογές που επιτρέπουν στους 

φωτογράφους να εξερευνήσουν 

μια πληθώρα δημιουργικών 

δυνατοτήτων.  

KA���	� FULL-FRAME DSLR 
��
 �	���	������� 

Canon EOS 6D Mark II 
Στοχεύοντας στους προχωρημένους 

ερασιτέχνες και χομπίστες, ή ακόμα και 

στους επαγγελματίες που ψάχνουν ένα 

δεύτερο ελαφρύ σώμα, η full-frame 6D 

Mark II ενσωματώνει τον ολοκαίνουργιο 

αισθητήρα 26.2MP με την τεχνολογία 

Dual Pixel CMOS AF που υποβοηθά το 

AF στη λειτουργία live view και στη λήψη 

βίντεο. Η μηχανή έχει τη συνηθισμένη 

κλίμακα ISO στα 100-40,000, και μέχρι ISO 

25,600 όταν τραβάμε Full HD 60p video. 

Επιτυγχάνει ριπή (burst) μέχρι 6.5 fps όταν 

χρησιμοποιούμε το οπτικό viewfinder 

και 4.5 fps όταν δουλεύουμε με την 

πλήρως αρθρωτή 3 ιντσών οθόνη Vari-

Angle LCD. Στις επιλογές συνδεσιμότητας 

βρίσκουμε το WiFi, NFC και Bluetooth, 

μαζί με ενσωματωμένο GPS. Η εστίαση 

είναι γρήγορη και αξιόπιστη χάρη στα 45 

σημεία AF σταυροειδούς τύπου. 

T� !�+9���� (�#X7��� imaging 2018
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https://www.alboom.gr/
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KA���	� 
PROFESSIONAL DSLR 

Nikon D850
Η Nikon D850 συνδυάζει όλα 

τα στοιχεία που αναδεικνύουν 

την επαγγελματική DSLR της 

χρονιάς. Με τον αισθητήρα 

ανάλυσης 45.7MP BSI CMOS 

και τον επεξεργαστή EXPEED 5, 

η D850 μπορεί να καταγράψει 

μέχρι 9 fps (χρησιμοποιώντας 

το προαιρετικό MB-D18 Multi-

Power Battery Pack με τη 

μπαταρία EN-EL18B  - που 

χρησιμοποιείται στη D5) για 51 

συνεχόμενα καρέ σε φορμά 14-

bit NEF. Η εστίαση είναι ταχύτατη 

με 99 σταυροειδή σημεία AF 

και ξεχωριστό αισθητήρα AF 

(κατώφλι ευαισθησίας AF -4EV). 

Το αδιαβροχοποιημένο σώμα 

είναι φτιαγμένο από κράμα 

μαγνησίου και ανθρακονήματα, 

ενώ η μπαταρία διαρκεί για 1840 

λήψεις σε πλήρη ανάλυση ή 70 

λεπτά video 4K UHD με μία μόνο 

φόρτιση. 

Q
���	�� SUPERZOOM 
;
Q�� ��
 DSLR

Tamron 18-400mm F/3.5-
6.3 Di II VC HLD (Model 
B028) 
Έχοντας εντυπωσιακή γκάμα εστιακών 

αποστάσεων 28-620mm (σε ισοδυναμία 

35mm) σε APS-C φορμά, ο ανθεκτικός 

όλα-σε-ένα Tamron 18-400mm με 

zoom 22.2X έχει μήκος μόλις 12.14cm 

και ζυγίζει 705gr. To μοτέρ οδήγησης 

ΑF τύπου HLD (High/Low torque-

modulated Drive) είναι σχεδιασμένο για 

να εξοικονομεί ενέργεια και να λειτουργεί  

με απόλυτη ομαλότητα ενώ χάρη στο 

μικρό του μέγεθος συμβάλλει στη μείωση 

των διαστάσεων. Σημειώνουμε την 

καινοτομική σχεδίαση του περιβλήματος 

με τρεις έκκεντρους άξονες κινήσεων 

για το zoom. Ενσωματώνεται ακόμη 

σύστημα οπτικήs σταθεροποίησης ενώ 

αξιοσημείωτες είναι οι macro δυνατότητες 

αφού ο φακός καταφέρνει να εστιάζει ως 

μόλις 45cm από το εστιακό επίπεδο.
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http://www.fisheye.gr/
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Q
���	�� ��	������� _��� ��
 DSLR 

SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art
Με μοντούρες για μηχανές Canon, Nikon και Sigma και συμβατός 

με τον αντάπτορα Sigma MC-11 για Sony E-mount, ο Sigma14-

24mm F2.8 DG HSM | Art αποδίδει εξαιρετικά με υψηλά επίπεδα 

ευκρίνειας με σχεδόν μηδενικές παραμορφώσεις μαζί με ταχύτατο 

και ακριβές AF, που συνδυάζεται απόλυτα με τις σημερινές 

μηχανές υψηλής ανάλυσης. Ο φακός διαθέτει τρία FLD οπτικά 

στοιχεία χαμηλής διάχυσης, τρία στοιχεία SLD (Special Low 

Dispersion) και τρία ασφαιρικ, συμπεριλαμβανομένου ενός 

στοιχείου διαμέτρου 80mm υψηλής ακρίβειας κατασκευασμένο 

με τεχνικές έκχυσης. Έχει στεγανοποιηθεί σε διάφορα σημεία 

για να προστατεύεται από τη σκόνη και τα σταγονίδια υγρασίας. 

Η έκδοση για τη μοντούρα Nikon έχει ηλεκτρομαγνητικό 

διάφραγμα ενώ η έκδοση Canon είναι συμβατή με τη λειτουργία 

Canon Lens Aberration Correction.

Q
���	�� PRIME ;
Q�� ��
 DSLR

Canon EF 85mm f/1.4L IS USM 
Ιδανικός για φωτογραφήσεις πορτραίτου σε στούντιο και σε 

εξωτερικούς χώρους καθώς και φωτογραφία φύσης, ο EF 85mm 

f/1.4L είναι ο πρώτος κοντός prime Canon της σειράς L με οπτική 

σταθεροποίηση που δίνει μέχρι και 4 στοπ αντιστάθμισης, 

διευκολύνοντας τις λήψεις στο χέρι σε συνθήκες χαμηλού 

φωτισμού. Ο ανθεκτικός στη σκόνη και την υγρασία φακός 

διαθέτει 9 πτερύγια του μηχανισμού ίριδας διαφράγματος για 

όμορφα bokeh, ειδικά όταν χρησιμοποιείται στην ελάχιστη 

απόσταση εστίασης στα 0.85mm (2.79 ft) με ανοιχτά διαφράγματα. 

Σημειώνουμε την άμεση απόκριση autofocus που πιστώνεται στο 

δακτυλιοειδές μοτέρ οδήγησης της αυτόματης εστίασης USM και τη 

σχεδίαση rear focus. Ο φακός περιλαμβάνει 14 οπτικά κρύσταλλα 

σε 10 group ανάμεσα στα οποία και ένα ασφαιρικό στοιχείο 

κατασκευασμένο με τεχνικές έκχυσης και την τεχνολογία αντι-

ανακλαστικής επίστρωσης της Canon. 

Q
���	�� ��
��
	  _��� ;
Q��

SIGMA 24-70mm f/2.8 DG OS HSM | Art
Για πολλούς φωτογράφους η εστιακή απόσταση 24-70mm 

θεωρείται στάνταρ στην καθημερινότητά τους για πολλά 

αντικείμενα, περιλαμβανομένου του ρεπορτάζ, της φωτογραφίας 

δρόμου, του ταξιδιού, ακόμη και της άγριας φύσης και 

τοπίου. Ο Sigma 24-70mm f/2.8 DG OS HSM | Art προσφέρει 

πολλά πλεονεκτήματα: σταθερή τιμή διαφράγματος, οπτική 

σταθεροποίηση και εξαιρετικό bokeh χάρη στο μηχανισμό ίριδας 

διαφράγματος 9 πτερυγίων και την ελάχιστη απόσταση εστίασης 

μόλις 37cm. O φακός είναι προστατευμένος από τη σκόνη και 

υγρασία και ενσωματώνει ένα τελευταίας γενιάς ηλεκτρομαγνητικό 

μηχανισμό ελέγχου του διαφράγματος για σώματα Nikon ενώ η 

έκδοση για μοντούρα Canon είναι συμβατή με τη λειτουργία Lens 

Aberration Correction.
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Q
���	�� ��
����
��Q�� ;
Q��

Nikon AF-S Nikkor 180-400mm f/4E TC1 FL  ED VR
Πρόκειται για μια προχωρημένη σχεδίαση με ενσωματωμένο converter 1,4x, οπτική σταθεροποίηση με περιθώριο 4stop, 

προστασία από την σκόνη και την υγρασία, καθώς και τη μοναδική ικανότητα να επεκτείνει την εστιακή απόσταση ως τα 

560mm (ή ως τα 840mm με σώμα που φορά αισθητήρα DX-format).  Προορίζεται ως πεί το πλείστον για φωτογράφους 

φύσης, σπορ, κίνησης και δράσης. Η υλοποίηση του teleconverter μέσα στο σώμα μεταφράζεται σε αυξημένη 

χρηστικότητα σε πολλαπλές συνθήκες. Όταν συνδυάζεται με προηγμένα σώματα όπως τη Νikon D850, το autofocus 

λειτουργεί ακόμη πιο αποτελεσματικά.

Q
���	�� ��
����
��Q�� ;
Q��

Q
���	�� ��LEPHOTO ZOOM DLSR

Tamron 70-210mm F/4 Di VC USD (Model A034)
H γκάμα εστιακών αποστάσεων 70-210mm αποτελεί την πρώτη επιλογή των φωτογράφων φύσης και τοπίου για 

μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Αυτός ο φακός της Tamron με τις εστιακες αποστάσεις από 70mm ως 210mm για full frame 

και APS-C μηχανές τύπου DSLR προσφέρει σταθεροποίηση με περιθώριο ως 4stop από τη συνιστώμενη. Στη σχεδίαση 

περιλαμβάνει 20 οπτικά στοιχεία σε 14 ομάδες εκ των οποιων τρία χαμηλής διάχυσης LD. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης 

είναι 95εκ. ενώ ο μηχανισμός διαφράγματος αποτελούμενος από εννέα πτερύγια δίνει ευχάριστο bokeh. O συνδυασμός 

διπλού επεξεργαστή MPU, εσωτερικής εστίασης (δεν αλλάζει το εξωτερικό μήκος κατά την εστάιση) και μοτέρ οδήγησης 

Ultrasonic Silent Drive εξασφαλίζουν άνετη χρήση και άμεση απόκριση autofocus.
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KA���	� ��RRORLESS/CSC 
��
 �	���	������� 

Panasonic 
LUMIX DC-G9
Η Lumix G9 χαρακτηρίζεται από 

υψηλή ποιότητα εικόνας που 

συνδυάζεται με το εντυπωσιακό 

frame rate. Η mirrorless μηχανή 

της Panasonic παραδίδει μέχρι  

60 fps σε φορμά JPEG και Raw 

ενσωματώνοντας σύστημα autofocus 

DFD-AF με υστέρηση μόλις τα 

0.04 δευτ. Εξίσου εντυπωσιακό 

είναι το ενσωματωμένο σύστημα 

σταθεροποίησης. Αποσβένει μέχρι 

και 6.5 stop και παρέχει λειτουργία 

υψηλής ανάλυσης με λήψεις μέχρι 

80-megapixel μέσω της τεχνολογίας 

sensor shift. Οι φωτογράφοι 

μπορούν να συνθέσουν τα κάδρα 

τους μέσω της επαφικής αρθρωτής 

οθόνης τριών ιντσών ή μέσω του 

υπερ-ευκρινούς OLED-Viewfinder. 

Q
���	� FULL FRAME 
�IRRORLESS ��
 
�	���	�������

Sony a7 III
H ανανεωμένη τρίτη έκδοση της Α7 

full frame mirrorless συνδυάζει ένα 

αισθητήρα ΒSI CMOS 24Megapixel 

ανάλυσης 24Megapixel ικανό 

για καταγραφή εικόνων υψηλής 

ανάλυσης σε ριπή 10fps με 

ενδιαφέρουσες video δυνατότητες 

4Κ. Το πολύ αποτελεσματικό 

σύστημα σταθεροποίησης πέντε 

αξόνων προσφέρει πλεονέκτημα 

5stop. Σημειώνουμε ακόμη το 

φωτεινό σκόπευτρο 2,59Μ dot 

τύπου OLED, την αποθήκευση 

σε δύο κάρτες SDXC και τον νέο 

επεξεργαστή που αναλαμβάνει 

το χειρισμό των αρχειων RAW 

14bit. Η εργονομική εικόνα 

ολοκληρώνεται με την επαφική 

οθόνη, τη νέα ανατομική λαβή 

και την αυξημένη διάρκεια της 

μπαταρίας.
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Αγαπητέ 
Αναγνώστη! 

O νέος  Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR 2016/679 που θα τεθεί 

σε ισχύ και στη χώρα μας πολύ σύντομα, μας υποχρεώνει 

να διακόψουμε την αποστολή του... 

...αν δεν μας δηλώσεις εγγράφως 

ότι αποδέχεσαι να σου τα στέλνουμε! 

Γι’ αυτό κάνε σήμερα -όχι αύριο!- την εγγραφή σου στο...

www.photo.gr/freepress
 Mόνον έτσι θα συνεχίσεις να παραλαμβάνεις 

δωρεάν το Photobusiness & το Photobusiness Weekly.

Σε ευχαριστούμε!

& του

http://www.photo.gr/freepress/
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Q
���	� �
��Q� �IRRORLESS

Canon EOS M50
Mια επιλογή που διευκολύνει όσους θέλουν να αναβαθμιστούν από το smartphone σε πιο σοβαρή μηχανή και να αποκτήσουν 

όλες τις δημιουργικές δυνατότητες, αντιπροσωπεύει η νέα EOS M50. Διαθέτει αισθητήρα 24.1Megapixel σε φορμά APS-C με Dual 

Pixel Autofocus καθώς και ενσωματώμένο ηλεκτρονικό σκόπευτρο EVF. Eκτός από τις ικανότητές της σε λήψη φωτογραφιών με 

χαμηλό φωτισμό, η EOS M50 διαθέτει video 4K και slow motion 120p. Εργονομικά ικανοποιεί με το μικρών διαστάσεων και την 

αρθρωτή Vari-Angle οθόνη επαφικού τύπου. Και βέβαια έχει όλες τις αναγκαίες δυνατότητες συνδεσιμότητας με υποστήριξη WiFi, 

NFC και Bluetooth για αυτοματοποιημένη μεταφορά εικόνων προς smart συσκευές.

���	� �
��Q� �IRRORLESS

Q
���	� FULL FRAME MIRRORLESS
PROFESSIONAL �b��� �
�����
�

Sony A9
Οι επαγγελματίες και απαιτητικοί ερασιτέχνες 

φωτογράφοι γάμων, κοινωνικών εκδηλώσεων, 

σπορ και δράση, χρειάζονται μια μηχανή με άμεση 

απόκριση που μπορεί να επιτύχει ταχύτατες λήψεις 

και πολύ καλή ανάλυση. Η νέα Α9 24Μegapixel, 

αποδίδει σε όλες τις παραμέτρους με απίστευτο 

ρυθμό 20fps διατηρώντας την αυτόματη εστίαση 

και με ενδιάμεση μνήμη buffer με δυναμικότητα 

241 συμπιεσμένων καρέ RAW ή 362 καρέ JPEG, 

και μάλιστα χωρίς blackout της εικόνας από το 

σκόπευτρο στη συνεχή λήψη. H A9 ενσωματώνει 

οπτική σταθεροποίηση με ανοχή 5stop σε σχέση με 

την θεωρούμενη ως ασφαλή ταχύτητα λήψης στο 

χέρι, και σύστημα autofocus με 693 σημεία εστίαση 

τα οποία καλύπτουν το 93% της επιφάνειας του 

καρέ, που σημαίνει ότι τα κινούμενα αντικείμενα 

“συλλαμβάνονται” και νετάρουν ακόμη και όταν 

η καταγραφή ξεκινήσει αφού ένα αντικείμενο ήταν 

ήδη εν κινήσει. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

υψηλότερες ενεργειακές ανάγκες η Α9 εφοδιάζεται με 

μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία, επαρκή για 

χιλιάδες λήψεις ανά φόρτιση.

ε 
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Aνοιξιάτικο τεύχος

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες

στα περίπτερα

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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Q
���	� FULL FRAME 
MIRRORLESS PROFESSIONAL 
�b��� 
�
����

Sony A7R III
Συνδυάζει υψηλής ανάλυση με 

αισθητήρα full frame και προσθέτει 

ριπή 10fps που ισχύει για 76 

διαδοχικά καρέ JPEG/RAW αρχεία. 

Χάρη στην τεχνολογία BSI CMOS, 

την αρχιτεκτονική xωρίς διάκενα 

και την αντιανακλαστική επίστρωση 

στο chip και την ανάλυση των 

42.4Megapixel σε συνεργασία 

με τον επεξεργαστή Bionz X 

τελευταίας γενιάς, η μηχανή 

επιτυγχάνει εξαιρετική ευκρίνεια, 

χαμηλό θόρυβο και ευρεία 

δυναμική περιοχή που εκτείνεται σε 

15 stop στις χαμηλότερες ρυθμίσεις 

ευαισθησίας ISO. Επιπλέον, κατά τις 

λήψεις με χαμηλό φωτισμό, έρχεται 

σε αρωγή του φωτογράφου, το 

αποτελεσματικό σύστημα οπτικής 

σταθεροποίησης πέντε αξόνων που 

προσφέρει πλεονέκτημα λήψης με 

κατά 5,5 stop πιο αργή ταχύτητα 

κλείστρου από την “θεωρούμενη 

τυπικά ασφαλή” για τράβηγμα στο 

χέρι.

KA���	� PROFESSIONAL 
COMPACT 

Canon PowerShot 
G1X Mark III
Επαγγελματίες και προχωρημένοι φωτογράφοι 

συχνά ψάχνουν μια δεύτερη μηχανή που να 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που έχουν 

ως προς την ποιότητα και συγχρόνως να είναι 

ελαφριά, φορητή και ιδανική για το ταξίδι. 

Η G1 X Mark III πληροί αυτά τα κριτήρια με 

τον αισθητήρα 24.2MP APS-C CMOS sensor 

με Dual Pixel CMOS AF, πλήρως αρθρωτή 

οθόνη αφής 3 ιντσών LCD, και 2.36 million 

dot ανάλυσης OLED EVF, Full HD video, οπτική 

σταθεροποίηση και φακό 24-72mm. Η κάμερα 

επιτυγχάνει ριπή μέχρι 7 fps, έχει κλίμακα ISO 

100-25.600 και είναι ανθεκτική στη σκόνη και 

την υγρασία. Η δυνατότητα φόρτισης με USB 

προσθέτει ένα ακόμα παράγοντα άνεσης για 

τους φωτογράφους που είναι σε κίνηση.

T� $(7+#�(� ��"!7.6�� ���H�*� TIPA  2018 > .�# �(76��# ��9�#% �#$ PhotoBusiness Weekly
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JPEG XS νέο 
φορμά εικόνας
Ειδικά σχεδιασμένο 
για 4K streaming και VR.

To νέο φορμά έχει αναπτυχθεί 

από τον ίδιο οργανισμό που έχει 

αναπτύξει το πασίγνωστο φορμά 

συμπίεσης ακίνητων εικόνων και 

το οποίο φέρει το όνομα του, Joint 

Photographic Experts Group (JPEG). Η 

βασική διαφορά του  JPEG XS σε σχέση 

με το κλασικό JPEG είναι η χρήση για 

την οποία προορίζεται. Το JPEG XS 

είναι φτιαγμένο για streaming εικόνας 

μέσω συνδέσεων Wi-Fi και 5G. Οι 

σχεδιαστές έλαβαν σοβαρά υπόψη τις 

εφαρμογές όπου θα χρησιμοποιηθεί 

το νέο φορμά και την ασφάλεια που 

απαιτείται σε πολλές από αυτές. Το JPEG 

XS μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί 

για streaming 

video από 

συσκευές 

drone, αλλά 

και για 

εφαρμογές 

αυτόνομης 

οδήγησης. Έτσι, 

η ποιότητα της 

κινούμενης 

εικόνας που θα μεταδίδει είναι καίριας 

σημασίας. 

Οι προδιαγραφές του JPEG XS 

προβλέπουν μικρότερη συμπίεση της 

εικόνας από ό,τι το κλασικό JPEG. To 

JPEG συμπιέζει τα δεδομένα εικόνας 

με λόγο κατά μέσο όρο γύρω στο 

10:1, ενώ το JPEG XS με λόγο 6:1.. 

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία 

κωδικοποίησης της εικόνας που 

χρησιμοποιούμε λιγότερη συμπίεση με 

στόχο τη διατήρηση της ποιότητας, ενώ 

ταυτόχρονα κάνουμε την επεξεργασία 

λιγότερο ενεργοβόρα. Η ιδέα είναι να 

χρησιμοποιούμε λιγότερους πόρους, 

τους οποίους χρησιμοποιούμε πιο 

σοφά. Ένα παράδειγμα προς μίμηση.» 

δήλωσε ο επικεφαλής καθηγητής του 

JPEG, Touradj Ebrahimi, από το École 

Polytechnique Fédérale De Lausanne 

(EPFL), κατά την επίσημη παρουσίαση 

του νέου φορμά.

Το μόνο που απομένει για την 

ευρύτερη χρήση του  JPEG XS είναι η 

έγκρισή ISO.

Sony Xperia XZ2 Premium 

Smartphone με ευαισθησία ISO51200

Η Sony ανακοίνωσε το Xperia XZ2 Premium, το πρώτο smartphone της εταιρείας με 

διπλή κάμερα. Το φωτογραφικό υπο-σύστημα διαθέτει εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 

για το είδος της συσκευής. Η Motion Eye Dual camera της Sony χρησιμοποιεί έναν 

«ασπρόμαυρο αισθητήρα» 12Megapixel και έναν έγχρωμο αισθητήρα 19Megapixel για 

την επαύξηση των λεπτομερειών και της αντίθεσης στην έγχρωμη εικόνα. To μέγεθος και 

των δύο είναι 1/2,3 ίντσες. Η συνδυαστική χρήση δεδομένων και από τους δύο αισθητήρες 

επιτρέπει την επίτευξη εξαιρετικά υψηλής ευαισθησίας. Το Xperia XZ2 Premium κάνει λήψη 

video σε ευαισθησία ως ISO 12.800, την υψηλότερη ευαισθησία στον κόσμο για εγγραφή 

video σε smartphone. Για τη λήψη φωτογραφιών, η ευαισθησία αγγίζει την ISO 51.200. 

Η Sony λέει ότι, τέτοιες επιδόσεις απαντώνται μόνο σε επαγγελματικές μηχανές με Live 

ViewFinder. Επίσης, προσφέρεται Super slow motion video 960fps. H λήψη video είναι 4Κ 

HDR και υποστηρίζεται από οθόνη 5,8» με αντίστοιχες προδιαγραφές και προστασία 3D 

Gorilla. Στις δυνατότητες του Xperia XZ2 Premium περιλαμβάνεται η προσομοίωση bokeh 

εφέ, όπως είναι η τάση στις μέρες μας με τα τηλέφωνα διπλής κάμερας.

Το νέο smartphone της Sony βασίζεται σε chip Qualcomm Snapdragon 845, τρέχει 

Android 8.0 Oreo, διαθέτει 6GB RAM και μπαταρία 3540mAh. Η  εμπρόσθια κάμερα δίνει 

εικόνες 13Megapixel με αισθητήρα 1/3,06 ιντσών. Το smartphone είναι ανθεκτικό στο 

νερό εκπληρώνοντας τις προδιαγραφές IP65/IP68.
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Nikon 
Κυριαρχία στα βραβεία World Press Photo 2018

Την περασμένη εβδομάδα, ο διαγωνισμός φωτορεπορτάζ World Press Photo ανακοίνωσε τους νικητές του 

2018. Οι περισσότεροι από αυτούς περιελάμβαναν στα στοιχεία που κατέθεσαν πληροφορίες σχετικά με τον 

εξοπλισμό που χρησιμοποίησαν για τη λήψη των εικόνων τους. Η αξιοποίηση των  διαθέσιμων στοιχείων οδη-

γεί σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα: Από τις 129 νικήτριες εικόνες, 97 περιελάμβαναν λεπτομέρειες για τον εξο-

πλισμό που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία τους. Το συμπέρασμα σε μια πρόταση είναι ότι η Nikon κυριάρ-

χησε και ότι οι DSLR εξακολουθούν να κυριαρχούν έναντι των Mirrorless. Ο εξοπλισμός Nikon εμφανίζεται στο 

51,5% των περιπτώσεων, με δεύτερη την Canon με 29,9%. Η Fujifilm εμφανίζεται στο 6,2% των περιπτώσεων, 

ενώ η Sony στο 5,1%. Όσον αφορά το είδος της φωτ. μηχανής, 83,5% των φωτογραφιών έχουν ληφθεί με DSLR 

και 11,3% με Mirrorless ενώ για ποσοστό 5,2% δεν προκύπτουν στοιχεία από τα metadata. Τα γραφήματα που 

συνοδεύουν το άρθρο προέρχονται από το site Photolari.

Υποστήριξη στα αρχεία Sony ARQ από το LR 
Μέσω αναβάθμισης

Τα αρχεία που έχουν εγγραφεί με τη λειτουργία Pixel Shift στην Sony a7R III μπορούν 

πλέον να ανοίξουν στο Lightroom Classic CC, μετά την  ενημέρωση που έγινε στο 

πρόγραμμα στις 8 Απρίλιου. Η ενημέρωση προσθέτει υποστήριξη για τα αρχεία ARQ, από 

τη στιγμή που τα πρωτότυπα αρχεία a7R III έχουν περάσει από το πρόγραμμα Imaging 

Edge της Sony. Το Imaging Edge απαιτείται για τη συνένωση των τεσσάρων αρχείων ARW 

raw σε μια εικόνα ως αρχείο ARQ. 

Προηγουμένως, τα αρχεία ARQ έπρεπε να μετατραπούν σε DNG προκειμένου να δεχθούν 

επεξεργασία στα προγράμματα της Adobe. To  Lightroom Classic CC 7.3 καταργεί αυτή 

την ανάγκη. Προτεινόμενη από πολλούς μέθοδος μετατροπής των ARQ σε DNG είναι το 

πρόγραμμα SonyPixelShift2DNG, διαθέσιμο εδώ: https://www.fastrawviewer.com/blog/

SonyPixelShift2DNG-converter-Beta
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Ιnstagram
Ενεργοποίηση κατεβάσματος 
φωτογραφιών;

Σύμφωνα με φημολογία στο 

διαδίκτυο, όπως συμβαίνει με το 

Facebook, το ίδιο και με το Instagram: 

Θα μπορείτε να κατεβάζετε από το 

κοινωνικό μέσο τις φωτογραφίες σας, 

όπως και το σύνολο των δεδομένων 

που έχετε κάνει upload κατά καιρούς. 

Η φορητότητα των δεδομένων είναι 

ένα από τα βασικά ζητούμενα για τα 

κοινωνικά μέσα, με τον ίδιο τρόπο 

που αυτό συμβαίνει και με τους 

τηλεφωνικούς αριθμούς. Εξάλλου, 

η δυνατότητα να κατεβάζει κανείς τα 

δεδομένα του και να μπορεί να τα 

χρησιμοποιεί, ενδεχομένως, σε κάποιο 

άλλο μέσο, είναι μία τις βασικές αρχές 

που πρέπει να τηρούν οι υπηρεσίες που 

διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα 

στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον γενικό 

κανονισμό προστασίας δεδομένων 

(GDPR), ο οποίος θα ισχύει στην 

Ευρώπη από την 25η Μαΐου 2018.

Από τη στιγμή που η δυνατότητα 

θα είναι διαθέσιμη, ο κάθε χρήστης 

θα μπορεί να κατεβάζει τα σχόλια, 

τις ιστορίες (Stories) και τις λεζάντες 

που έχει κάνει upload στο Instagram, 

περιλαμβανομένων των φωτογραφιών 

του φυσικά, και να τα ανεβάζει σε 

κάποιο εναλλακτικό κοινωνικό μέσο. 

Sony
Δύο νέες σειρές τηλεοράσεων 4Κ HDR 

Η σειρά XF83 διαθέτει τον 4K HDR επεξεργαστή X1 και προτείνεται σε όσους 

αναζητούν εικόνα υψηλής ποιότητας σε μέγεθος οθόνης 60, ή 70 ίντσες.  Με 

τη  λειτουργία φωνητικού ελέγχου και το Android TV, η σειρά XF83, επιτρέπει 

την άμεση πρόσβαση σε ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και χιλιάδες εφαρμογές και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα παιχνιδιών. Η σειρά XF70 προσφέρει 

αναβαθμισμένη εικόνα  4K σε HDR, σε τέσσερα μεγέθη οθόνης (43�, 49�, 55�, 65�). 
Με την τεχνολογία 4K X-Reality PRO, η  σειρά XF70 αναβαθμίζει τη λεπτομέρεια και 

την ευκρίνεια και συνεπώς  την ποιότητα της εικόνας, συνολικά. Και οι δύο σειρές 

διαθέτουν κατάλληλα σχεδιασμένη βάση για να μην είναι εμφανή τα καλώδια από 

τους αποκωδικοποιητές και τις συσκευές Blu-ray. Οι σειρές τηλεοράσεων XF83 και 

XF70 θα είναι διαθέσιμες από την Sony μέσα στην άνοιξη.

Σε κινέζικα χέρια η GoPro;
Πιθανή εξαγορά από την Xiaomi

Όσοι παρακολουθείτε τα επιχειρηματικά ρεπορτάζ θα γνωρίζετε ότι η GoPro βρίσκεται σε δεινή 

οικονομική θέση. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας από $10 δισ. έχει πέσει στα 761 εκ. δολ. 

Σήμερα και οι μετοχές έχουν “βυθιστεί”. Το φιάσκο με την απόπειρα να μπει στα drones, με το 

αποτυχημένο Karma δεν βοήθησε καθόλου.  

Η κινέζικη Xiaomi αυτή τη στιγμή είναι μια από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες στο χώρο των καταναλωτικών ηλεκτρονικών με τα 

προσιτά smartphone RedMi και άλλες  σειρές ενώ κατασκευάζει και actioncam, με το brand Yi HD Action Camera. Φυσικά,  η GoPro 

δείχνει και είναι μεγαθήριο στις actioncam αφού είναι η μοναδική εταιρία που έκανε τις GoPro συνώνυμες με το είδος. 

Οι φήμες που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή αναφέρουν ως τιμή εξαγοράς της GoPro το $1 δισ, το οποίο προτίθεται να καταβάλει 

η Xiaomi. Μπορεί η τιμή να δείχνει χαμηλή, αλλά η μέτρια πορεία της στην αγορά των drone και ο ανταγωνισμός που δέχονται οι 

κάμερες GoPro Hero μάλλον θα την κάνουν δελεαστική για την GoPro. Σε ό,τι αφορά την Xiaomi, η τεχνολογία και το brand GoPro 

ίσως ταιριάξουν γάντι στo Mi Drone 4K και σε μελλοντικά μοντέλα της εταιρείας. 

Οι φήμες εξαγοράς έχουν δώσει ώθηση στην τιμή μετοχής της GoPro. 
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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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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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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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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

14+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika.indd   1 22/2/2018   2:36:40 μμ

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


������ 413 •  �����	
 23 A�	���� 2018 ����
 33

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

Νέο μικρόφωνο από τη Rode
VideoMic Pro+ 

Η Rode δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις: κυριαρχεί στις υλοποιήσεις 

μικροφώνων on-camera την εποχή του YouTube και των vloggers. Η 

κυριαρχία της Rode στα on-camera μικρόφωνα έχει ξεκινήσει από το 2008, 

αλλά η ιστορία της ξεκινά πολύ πριν, το 1967, όταν και ιδρύθηκε ως Freedman 

Electronics στην Αυστραλία. To brand “Rode” εμφανίστηκε το 1990 και η 

σημερινή επιτυχία της εταιρείας βασίζεται στη μεγάλη επένδυση το 2000. 

Σήμερα, το νέο on-camera μικρόφωνο της εταιρείας, VideoMic Pro+, έρχεται να 

αντικαταστήσει το πασίγνωστο Rode VideoMic Pro. H πιο πρόσφατη δημιουργία 

της Rode υλοποιεί μια σειρά από αναβαθμίσεις σε σχέση με το προηγούμενο 

μοντέλο, με κυριότερη τη δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης και 

απενεργοποίησης ταυτόχρονα με τη μηχανή. Ενσωματωμένα είναι δύο υψιπερατά 

φίλτρα στα 75Hz και 150Hz, δυνατότητα τροφοδοσίας από USB, μπαταρίες 2xAA 

ή από το Rode LB1 LiIon battery pack με φόρτιση στο μικρόφωνο. Βελτιωμένο 

είναι το αντιανεμικό κάλυμμα, ενώ υπάρχει κλείδωμα στο βύσμα 3,5mm για την 

αποφυγή ακούσιας αποσύνδεσης. Ξεχωριστός είναι ο έλεγχος της στάθμης για 

κάθε κανάλι.

Νέο μικρόφωνο από τ

Band.it λαστιχένια 
δακτυλίδια
Ταιριάζουν ..γάντι στους φακούς

Οι δακτύλιοι Band.it είναι πρόσθετα 

grip για τους φακούς και σκοπό 

έχουν να βοηθήσουν στον καλύτερο 

χειρισμό ελαχιστοποιώντας τις 

πιθανότητες να γλιστρήσουν τα δάκτυλά 

σας από τα περιστροφικά χειριστήρια. 

Κάθε Band.it είναι ένας δακτύλιος 

από μαλακό ελαστομερές, το οποίο 

τοποθετείται πάνω στα δακτυλίδια 

εστίασης και zoom. 

Για κάθε φακό υπάρχουν ειδικά 

διαμορφωμένα Band.it. Η διάμετρος και 

το πλάτος κάθε Band.it είναι με ακρίβεια 

προσδιορισμένα, ενώ το εσωτερικό της 

επιφάνειας του είναι διαμορφωμένο έτσι 

ώστε να μεγιστοποιεί την προσαρμογή. 

Πέρα από την καλύτερη πρόσφυση, η 

μεγαλύτερη διάμετρος που αποκτούν 

τα περιστροφικά χειριστήρια συμβάλλει 

στην επιπλέον ακρίβεια ρύθμισης, ενώ ο 

φακός καταπονείται λιγότερο από τους 

κραδασμούς. Τα Band.it για κάθε φακό 

είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του 

κατασκευαστή: www.camerabandit.com

Μετατρέποντας το smartphone σε DSLR
Νέος αντάπτορας

Οι κάμερες των smartphone εξελίσσονται συνεχώς, αλλά έχουν 

πολύ δρόμο για να ανταγωνιστούν τις DSLR και mirrorless 

μηχανές. To πιθανότερο δε, είναι αυτό να μην επιτευχθεί ποτέ, λόγω 

μικρών αισθητήρων που συνεχίζουν να αποτελούν περιοριστικό 

παράγοντα. Αυτό ίσως αλλάξει αν εφαρμοστεί η ιδέα της Cinematics 

International. Με τον αντάπτορα που φαίνεται στη φωτογραφία οι 

χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους φακούς των DSLR στο 

κινητό. Συμβατοί θα είναι φακοί με μοντούρες για μηχανές Sony, 

Nikon, Canon – “σχεδόν όλοι αυτοί οι φακοί”, αναφέρει η Lanxin 

Zheng από τη Cinematics International στο video που μπορείτε να 

δείτε εδώ: https://youtu.be/RVmilrBvdAc
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Kυκλοφoρεί!

NEO

Kali Photo_21x28 - 1.indd   1 29/1/2018   2:27:05 μμ

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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Sony World Photography Awards
Ανακοινώθηκαν οι νικητές

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φωτογραφίας ανακοίνωσε στο πλαίσιο της τελετής απονομής στο Λονδίνο, τους 

νικητές του διαγωνισμού Sony World Photography Αwards 2018. Φωτογράφος της Χρονιάς ανακηρύχθη-

κε η Alys Tomlinson, η οποία, τιμώμενη για τη συλλογή της με τίτλο “Ex-voto”, έλαβε έπαθλο αξίας $25.000. 

Οι κριτές των Βραβείων εγκωμίασαν το συγκεκριμένο έργο για την καλαίσθητη παραγωγή, την τεχνική αρι-

στεία και την ευαίσθητη απεικόνιση των προσκυνημάτων που η φωτογράφος αποτύπωσε στις πόλεις 

Λούρδη της Γαλλίας, Ballyvourney της Ιρλανδίας και Grabarka της Πολωνίας. Ακόμη ανακοινώθηκαν οι νικη-

τές και οι φιναλίστ των 10 κατηγοριών του Επαγγελματικού Διαγωνισμού καθώς και οι νικητές του Ανοιχτού 

Διαγωνισμού, της κατηγορίας Νέων και Σπουδαστών. Με το πρώτο βραβείο στο Διαγωνισμό Επαγγελματιών 

τιμήθηκαν οι: Gianmaria Gava (Αρχιτεκτονική), Fredrik Lerneryd (Σύγχρονα Θέματα), Florian Ruiz (Δημιουρ-

γικότητα), Mohd Samsul Mohd Said (Νέα και Επικαιρότητα), Alys Tomlinson (Ανακάλυψη), Luca Locatelli (Το-

πίο), Roselena Ramistella (Φυσικός Κόσμος και Άγρια Φύση), Tom Oldham (Πορτραίτο), Balazs Gardi (Αθλη-

τισμός) και Edgar Martins (Νεκρή Φύση). Φωτογράφος της Χρονιάς για τον Ανοιχτό Διαγωνισμό ανακηρύ-

χθηκε ο Veselin Atanasov, η φωτογραφία του οποίου διακρίθηκε, ανάμεσα στους δέκα νικητές των κατηγο-

ριών του Ανοιχτού Διαγωνισμού. Αποσπώντας τη διάκριση ως καλύτερη μεμονωμένη εικόνα στον κόσμο, η 

φωτογραφία του Atanasov τιμήθηκε με έπαθλο $5.000. Φωτογράφος της Χρονιάς στην κατηγορία Νέων ανα-

κηρύχθηκε η Megan Johnson ενώ Φωτογράφος της Χρονιάς στην κατηγορία Σπουδαστών ο Samuel Bolduc. 

Υπενθυμίζεται ότι με το Βραβείο Εξαιρετικής Προσφοράς στην Φωτογραφία τιμήθηκε φέτος η Candida Höfer. 

Οι νικητές παρευρέθηκαν στην τελετή απονομής των βραβείων στο Λονδίνο και έλαβαν ως έπαθλο φωτογραφικό 

εξοπλισμό Sony και προβολή στο βιβλίο των νικητών. Όλες οι βραβευμένες και διακριθείσες εικόνες παρουσιά-

ζονται στην έκθεση “Sony World Photography Awards 2018” στο Somerset House, στο Λονδίνο έως τις 6 Μαΐου.

https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/winners-galleries/2018-1
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Πρόσκληση συμμετοχής στους διαγωνισμούς του Photometria
Θεματικός διαγωνισμος φωτογραφίας & Φωτοbook Dummy Awards 2018

Το διεθνές φεστιβάλ Photometria επιστρέφει για 

10η συνεχόμενη χρονιά. Στο πλαίσιο των φετινών 

εκδηλώσεων, διοργανώνονται δύο διαγωνισμοί 

φωτογραφίας και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 

υποβάλουν τα έργα τους.

HERE WE ARE 
Κυριολεκτικά δοσμένη η θεματική αναφέρεται στο 

«εδώ και τώρα». Υπονοεί μία ορισμένη θέση είτε σε 

υποθετικό είτε σε πραγματικό χώρο. Σε μεταφορική 

ανάγνωση, πρόκειται για ένα κομβικό σημείο ή 

σημείο αναφοράς, σε κάθε πτυχή της καθημερινής 

ζωής. Κάθε συμμετέχων μπορεί να πάρει μέρος 

στο διαγωνισμό υποβάλλοντας ένα φωτογραφικό 

έργο. Την Τετάρτη 23 Μαΐου θα ανακοινωθούν τα 

αποτελέσματα με τις 25 καλύτερες φωτογραφίες, 

η έκθεση των οποίων θα πραγματοποιηθεί από 

τις 23 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου στον Πολιτιστικό 

Πολυχώρο Δ.Χατζής. Στη συνέχεια η έκθεση θα 

παρουσιαστεί σε δεκατρεις πόλεις της Ελλάδας 

και τρεις του εξωτερικού. Τα αποτελέσματα των 

βραβείων θα ανακοινωθούν στην τελετή λήξης του 

Photometria International Photography Festival που 

θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου στον Πολιτιστικό 

Πολυχώρο Δ.Χατζής. Παράλληλα οι φωτογραφίες 

που θα διακριθούν θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

www.photometria.gr. Την κριτική επιτροπή του 

διαγωνισμού αποτελούν ο Τάσος Σχίζας, ο Ηλίας 

Μπουργιώτης, η Ρέα Παπαδοπούλου, η Tania Franco 

Klein και ο Sebastian Vaida. 

Υποβολή: έως 30 Απριλίου

1ο Βραβείο Κριτικής επιτροπής: Nikon D3400 + AF-P 

18-55mm kit 

2ο Βραβείο Κριτικής επιτροπής: Φωτογραφικά βιβλία 

αξίας 130 ευρώ

3ο Βραβείο Κριτικής επιτροπής: Φωτογραφικά βιβλία 

αξίας 70 ευρώ

ΦΩΤΟBOOK DUMMY AWARDS 2018
Με στόχο ο δημιουργός και εκδότης να έχει μια πρώτη εικόνα για τη μορφή, 

το μέγεθος και τη φύση του τελικού βιβλίου, ο όρος “dummy” αναφέρεται 

στην αρχική ιδέα και ατελή πρώτη έκδοση ενός βιβλίου. Οι συμμετέχοντες 

καλούνται να υποβάλουν μια ατομική ή συλλογική δουλειά, επιχειρώντας 

το έργο τους να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τελική του έκδοση. Τα 

επιλεγμένα βιβλία των φιναλίστ θα εκτεθούν κατά τη διάρκεια του Διεθνούς 

Φεστιβάλ Φωτογραφίας Photometria στα Ιωάννινα ενώ στη συνέχεια μέσω  

κινητής βιβλιοθήκης θα ταξιδέψουν στα Χανιά, στους συνεργάτες της Λέσχης 

Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Χανίων, στη Βαλένθια και σε άλλα 

φεστιβαλ με τα οποία συνεργάζεται το Photometria. Την κριτική επιτροπή του 

διαγωνισμού αποτελούν η φωτογραφος και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 

Sussex Εύα Βουτσάκη, η επιμελήτρια φωτογραφικών εκθέσεων και εκδόσεων 

και σύμβουλος συγκρότησης πορτφόλιο και ανάπτυξης φωτογραφικού 

πρότζεκτ Ελένη Μουζακίτη και ο  διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης Ηρακλής Παπαιωάννου.

1ο Βραβείο: Δωρεάν παραγωγή, γραφιστική επιμέλεια και τύπωμα 100 

αντιτύπων, καθοδήγηση από την Εύα Βουτσάκη, δυνατότητα πώλησης του 

ολοκληρωμένου βιβλίου μέσω του Photobookstore.gr

2ο Βραβείο: Γραφιστική προετοιμασία του βιβλίου, καθοδήγηση & δυνατότητα 

πώλησης του ολοκληρωμένου βιβλίου μέσω του Photobookstore.gr 

3ο Βραβείο: Δωρεάν καθοδήγηση μέσω δύο skype συναντήσεων και 

δυνατότητα πώλησης του ολοκληρωμένου βιβλίου μέσω Photobookstore.gr 

Υποβολή: έως 30 Απριλίου 2018

Πληροφορίες - Συμμετοχή: International Photography Festival Photometria, 

info@photometria.gr  http://www.photometria.gr 
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες

για τη συμμετοχή σας

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/


������ 413 •  �����	
 23 A�	���� 2018 ����
 38

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

TransEurope
Νέο σημείο συνάντησης για τους ανερχόμενους καλλιτέχνες

Το “TransEurope" αποτελεί μια 

νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα που 

απευθύνεται σε επαγγελματίες 

φωτογράφους και εικαστικούς. Με 

στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση 

σε επαγγελματικές ευκαιρίες, να 

βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων 

δεξιοτήτων και να δημιουργήσει τις 

συνθήκες για μεγαλύτερη διακίνηση 

των φωτογραφικών και εικαστικών 

έργων, το πρόγραμμα απευθύνεται 

σε καλλιτέχνες που είτε είναι 

ανερχόμενοι είτε βρίσκονται στο 

μέσο της σταδιοδρομίας τους.

Οι δράσεις του “TransEurope” περιλαμβάνουν συνολικά τη ψηφιακή πλατφόρμα 

transeuropephoto.eu, δεκατέσσερα προπαρασκευαστικά εργαστήρια, portfolio reviews, 

τρεις ομαδικές εκθέσεις και ένα περιοδικό με τριάντα επιλεγμένους συμμετέχοντες, το οποίο 

θα εκδοθεί το 2019. Στις άμεσες εκδηλώσεις της πλατφόρμας είναι τα προπαρασκευαστικά 

εργαστήρια με τον Arno Gisinger, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στη Βιβλιοθήκη του 

Ιδρύματος Ωνάση στις 26 και 27 Απριλίου 2018. Τα μαθήματα επιχειρούν να ενισχύσουν το 

θεωρητικό υπόβαθρο της φωτογραφικής πρακτικής των συμμετεχόντων. Το εργαστήριο θα 

πραγματοποιηθεί στα αγγλικά. Για όσους θα ήθελαν να πάρουν μέρος, υπάρχουν ακόμη 

θέσεις για το εργαστήριο της Πέμπτης 26 Απριλίου. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν το 

εργαστήριο με εισηγητή τον Lewis Bush, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαΐου 2018 

στο Βουκουρέστι καθώς και τα Portfolio Reviews στην Αθήνα που θα γίνουν από 21 έως 23 

Ιουνίου 2018 στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Κατά τη διάρκεια των Portfolio Reviews οι 

συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν και να συζητήσουν με περισσότερους 

από είκοσι επιμελητές μουσείων και φεστιβάλ, εκπροσώπους ιδρυμάτων, ακαδημαϊκούς, 

συντάκτες και καλλιτεχνικούς διευθυντές από το διεθνή φωτογραφικό χώρο. Στόχος  της 

διοργάνωσης στην Αθήνα είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της πολιτιστικής σκηνής στη 

νοτιοανατολική Ευρώπη. Προθεσμία υποβολής συμμετοχών έχει οριστεί η Δευτέρα 21 

Μαΐου. Το “TransEurope" διοργανώνουν το φεστιβάλ PhotoEspana, το Φινλανδικό Μουσείο 

Φωτογραφίας και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Euromare.

Πληροφορίες – Συμμετοχή: TransEurope, http://transeuropephoto.eu 
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Φροντίδα για τις σκιές
Μια σύμπραξη Βελλούδιου & Εμπειρίκου

Με κεντρικό άξονα το έργο και την προσωπικότητα του Θάνου Μούρραη-Βελλούδιου, το The Box και 

ο ποιητής και καλλιτέχνης Δημοσθένης Αγραφιώτης διοργανώνουν έκθεση φωτογραφίας για τον 

άνθρωπο-ορχήστρα, που συνέλαβε την τέχνη αλλά και την ιστορία ως μια διαρκή δοκιμασία. Έπηρεασμένος 

από το ντανταϊστικό κίνημα, ο Βελλούδιος εισήγαγε την ιδέα της «Φαντασιομετρικής Τέχνης». Στο πλαίσιο 

αυτής της avant garde θεώρησης πραγμάτων,  κατασκεύασε μια σειρά αντικειμένων τα οποία ανέθεσε στον 

Ανδρέα Εμπειρίκο να τα καταγράψει φωτογραφικά, μέσα από έναν κοινό πειραματισμό πάνω στα αντικείμενα 

και τη σκιά τους. Στην έκθεση παρουσιάζονται επιλεγμένες φωτογραφίες από αυτή τη συνεργασία. Το υλικό 

που παρουσιάζεται ανήκει στις συλλογές του Αντώνη Νταγκαδάκη και Λεωνίδα Εμπειρίκου. Το πρόγραμμα 

συμπληρώνουν προβολές ταινιών, μουσική εκδήλωση, συζήτηση και έκθεση αντικειμένων.

                                                                  Διάρκεια έκθεσης: έως 17 Μαΐου

                                                        Διεύθυνση: Τhe Box, Δορυλαίου 12, Αθήνα

              Πληροφορίες: The Box, Τηλ. 2106463788, info@thebox-athens.org, www.thebox-athens.org   

Έκθεση πορτραίτου 
στη Blank Wall Gallery

Πορτραίτα που ποικίλουν παρουσιάζουν 

ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, μέσα από το 

φακό 105 καλλιτεχνών. Στην έκθεση συμμετέχουν 

τόσο ερασιτέχνες όσο και επαγγελματίες 

φωτογράφοι, σε επιμέλεια Μάρκου Δολόπικου.

Εγκαίνια: Παρασκευή 20 Απριλίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 3 Μαΐου

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 

55, Κυψέλη, Αθήνα

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 

2114052138, info@blankwallgallery.com, http://

www.blankwallgallery.com 
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Studio Μελενίκου

 Ο Άγγελος συνομιλεί 

με τον Κώστα

Στο πλαίσιο του θεσμού 

«καλλιτέχνης του μήνα», το 

Studio Μελενίκου προσκαλεί 

στον χώρο του τον άνθρωπο 

πίσω από την ιδέα της κοινωνικής 

κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» 

Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο 

και το φωτογράφο Άγγελο 

Μπαράι, σε μια συζήτηση όπου θα 

παρουσιάσουν το έργο τους και 

θα μιλήσουν για τις εμπειρίες τους. 

Παράλληλα, στον χώρο θα υπάρχει 

κουτί ενίσχυσης της κοινωνικής 

κουζίνας ενώ θα γίνει και συλλογή 

από φάρμακα, πελτέ τομάτας, καφέ, 

χαρτί, πλαστικά μαχαιροπίρουνα, 

αλουμινόχαρτο, γάλατα μακράς 

διάρκειας, λάδι, συσκευασμένα 

είδη πρωινού και σκεύη αλουμινίου 

μιας χρήσης. Λόγω περιορισμένου 

αριθμού θέσεων όσοι θα ήθελαν 

να παρακολουθήσουν τη συζήτηση 

καλούνται να συμπληρώσουν 

την φόρμα που υπάρχει στην 

ιστοσελίδα.

Πληροφορίες – Συμμετοχή: 

Studio Μελενίκου, https://

studiomelenikou.gr 

Διεθνής διάκρισης στον Strato Agiani 

Από την Olympus

Η φωτογραφία του Strato Agiani από την 

ιστορικής σημασίας πτήση του David 

Bremner ξεχώρισε ανάμεσα σε δεκάδες 

άλλες φωτογραφίες από όλο τον κόσμο και 

βραβεύθηκε ως “Photo Of The Month” από 

την Olympus. Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 

2016 στο πλαίσιο του Kavala Air Sea Show 

και της ιστορικής πτήσης που έκανε ο David 

Bremner με το Bristol Scout, ένα αεροπλάνο 

που κατασκεύασε ο ίδιος και είναι ακριβής 

ρέπλικα του ομώνυμου αεροσκάφους του 

Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Με εξοπλισμό και 

τεχνική υποστήριξη από την Olympus Greece ο Strato Agiani βρέθηκε στην Θάσο 

όπου για τρεις ημέρες όπου κατέγραψε τη μοναδική πτήση, έχοντας υπό τη επίβλεψή 

του μια ομάδα δέκα φωτογράφων.  

Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες του “Bristol Scout” μπορείτε να 

επισκεφθείτε το http://lightpulse.gr/el/portfolio/the-bristol-scout 
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Παρουσίαση Σταύρου 
Σταματίου 

Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς

Σε μια εκδήλωση στο χώρο της Λέσχης, 

οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν το έργο του Σταύρου Σταματίου. 

Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει 

συζήτηση με το κοινό. Ο Σταύρος Σταματίου 

έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις, ενώ 

φωτογραφίες του έχουν δημοσιευτεί σε 

ελληνικά και ξένα έντυπα και ηλεκτρονικά 

περιοδικά. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του 

στις Φωτογραφικές Λέσχες της Φλώρινας, 

του Βόλου, των Χανίων καθώς και στον 

Φωτογραφικό Όμιλο του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εκδήλωση: Σάββατο 21 Απριλίου, 19.30

Διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς, 

Μπουφίδου 32-34, Λιβαδειά

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη 

Λιβαδειάς, fotolesxilivadias@gmail.com, 

http://www.fotolesxilivadias.gr

Διάκριση Παναγή Χρυσοβέργη 

Στο διαγωνισμό Event Photography Awards

Ανακοινώθηκαν οι φιναλίστ του φετινού διαγωνισμού Event Photography 

Awards. Ανάμεσα στους διακριθέντες είναι ο Έλληνας φωτογράφος Παναγής 

Χρυσοβέργης ο οποίος ξεχώρισε με τη φωτογραφία του “Kiss” στην κατηγορία «Ιδιωτικά 

Events». Στην ίδια κατηγορία διακρίθηκαν πέντε ακόμη φωτογράφοι. Ο διαγωνισμός 

αποτελείται συνολικά από 12 κατηγορίες: «Πίσω από τις Σκηνές», «Εταιρικά Events», 

«Γάμοι», «Χώροι Εκδηλώσεων», «Φαγητό & Ποτό», «Trade Shows», «Πολιτιστικά 

Events», «Μουσικά Events», «Εμπειρικά Events», «Αθλητικά Events», «Ιδιωτικά 

Events» και «Ερασιτέχνες». Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 3 Μαΐου σε τελετή 

που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Βρετανικού Μουσείου. Ο μεγάλος νικητής 

των Βραβείων θα λάβει είτε μια επιταγή των £1.000 είτε ένα κουπόνι ίσης αξίας για 

φωτογραφικό εξοπλισμό.

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας

Ανοιχτή ξενάγηση σε δύο εκθέσεις

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα διοργανώνει την 

Κυριακή 22 Απριλίου ανοιχτή ξενάγηση στις εκθέσεις «Η μνήμη της 

πόλης- Λάρισα-Κατοχή-Απελευθέρωση 1941-44» και «Οι πλημμύρες της 

Λάρισας - Η περίπτωση του 1883». Λόγω περιορισμένων συμμετοχών οι 

ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν για κράτηση θέσης.

Η έκθεση «Η μνήμη της πόλης- Λάρισα-Κατοχή- Απελευθέρωση 1941-44» 

περιλαμβάνει 70 φωτογραφίες του αρχείου φωτογραφιών του Βύρωνα 

Μήτου, μαζί με 50 φωτογραφίες της συλλογής της Φωτοθήκης Λάρισας, της Ισραηλιτικής Κοινότητας, της συλλογής Ζαμπερίν και της 

συλλογής Τάκη Τλούπα. Σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης και επιμελητή ΚΜΣΤ Γιάννη Μπόλη, η έκθεση φιλοξενείται στο αίθριο του 

ισογείου της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα. Υπό τον τίτλο «Οι πλημμύρες της Λάρισας - Η περίπτωση του 

1883», η έκθεση παρουσιάζει φωτογραφίες από την πλημμύρα του Πηνειού κατά τον Οκτώβριο του 1883. Η λήψη τους έγινε από τον 

φωτογράφο Ιωάννη Λεονταρίδη από τη Θεσσαλονίκη και αποτυπώνει την έκταση της πλημμύρας, τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η 

Λάρισα καθώς και τη μορφή της πόλης όπως ήταν δύο χρόνια μετά την απελευθέρωση. Τα πρωτότυπα φωτογραφικά έργα ήταν ανοιχτά 

στο κοινό έως τις 15 Απριλίου ενώ πλεόν οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν ακριβή αντίγραφα των φωτογραφιών.

Ξενάγηση: Κυριακή 22 Απριλίου, 12.00

Κρατήσεις θέσεων: Τηλ. 2410672499

Πληροφορίες: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, info@katsigrasmuseum.gr, http://www.katsigrasmuseum.gr 
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Μεταφορά 
σεμιναρίου 
ανάλυσης ταινιών

Το «Σεμινάριο ανάλυσης 

ταινιών» του Πλάτωνα 

Ριβέλλη μεταφέρεται στην 

Τσακάλωφ 44, όπου είναι και η 

έδρα του Φωτογραφικού Κύκλου. 

Ο χώρος θα χρησιμοποιείται στο 

εξής για σεμινάρια, αλλά και ως 

μικρό εντευκτήριο για τα μέλη του 

Κύκλου. 

Πληροφορίες: Πλάτων Ριβέλλης, 

platon@rivellis.gr, www.rivellis.gr 

Μέσα από πρωτότυπο αρχειακό υλικό παρουσιάζεται η διαδρομή που μπορεί να κάνει ένας 

σύγχρονος περιπατητής, ξεκινώντας από το ναό του Ολυμπίου Διός και την Πύλη του Αδριανού, 

έως τον Παρθενώνα και το μνημείο του Φιλοπάππου. Κάθε μνημείο παρουσιάζεται μέσα από την  

ιδεολογική και καλλιτεχνική οπτική των πρώτων ελλήνων και ξένων φωτογράφων. Τις φωτογραφίες 

της έκθεσης συμπληρώνουν τρεις εφαρμογές νέων τεχνολογιών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 

Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α). Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται απαρτίζουν την πολυτελή έκδοση του 

Μουσείου με τίτλο «Μνημείων Μνήμες, Η φωτογραφική απεικόνιση των αρχαίων μνημείων της Αθήνας 

κατά τον 19ο αιώνα», σε μελέτη, τεκμηρίωση και συγγραφή της δρ. αρχαιολογίας, κ. Μαρίας Φαρμάκη. 

Την έκθεση διοργανώνουν το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και το Μουσείο 

Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» του Δήμου Καλαμαριάς. 

Εγκαίνια: 20 Απριλίου, 20.00 Διάρκεια έκθεσης: έως 17 Ιουνίου 2018

Διεύθυνση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αίθ. «Κυριάκος Κρόκος», Λ. Στρατού 2, Θεσσαλονίκη

info: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Τηλ. 2313306400, mbp@culture.gr, http://www.mbp.gr 

Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» Δήμου Καλαμαριάς, Τηλ. 2310403564, museumf@

otenet.gr, http://www.kalemkerisphotomuseum.gr 

Athens Photo Festival
Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι 2018
Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, στο πλαίσιο των δράσεων του για την ανάπτυξη της 

σύγχρονης ελληνικής φωτογραφίας, προσκαλεί νέους φωτογράφους και καλλιτέχνες 

να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος καλούνται να 

συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής, συνοδευόμενη 

από το φωτογραφικό υλικό. Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ενότητα έως 

15 φωτογραφιών σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων. Η κατάθεση του υλικού μπορεί 

να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου του Athens Photo Festival είτε 

ταχυδρομικά. Η έκθεση των Νέων Ελλήνων Φωτογράφων θα παρουσιαστεί από τις 

6 Ιουνίου έως τις 29 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Athens Photo Festival στο Μουσείο 

Μπενάκη.

Υποβολή: έως 2 Μαΐου 2018

Πληροφορίες – Συμμετοχή: Athens Photo Festival, https://www.photofestival.gr 

«Μνημείων Μνήμες» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
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