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Photokina
 
Σημαντικές οργανωτικές αλλαγές 

«Τα πάντα ρει» είχαν πει πολύ σωστά  

οι Αρχαίοι ημών πρόγονοι. Όλα είναι 

ρευστά, τα πάντα αλλάζουν, όλα 

μεταβάλλονται στο διάβα του χρόνου. 

Η αιωνιότητα είναι μια έννοια που την 

συναντάει κανείς μόνον στα μεταθανάτια 

δόγματα των θρησκειών. Μόνο στον ...άλλο 

κόσμο όλα είναι ήρεμα και σταθερά  

«εις τους αιώνας των αιώνων»...

Έκανα αυτή την μελαγχολική εισαγωγή για να 

αναφερθώ στην άλλοτε κραταιά, μεγάλη και 

πανίσχυρη έκθεση του φωτογραφικού κλάδου, 

στη γνωστή μας Photokina. Στην έκθεση που 

όλοι την δεκαετία του 1990 νομίζαμε ότι θα 

ήταν εκεί για πάντα. Που πιστεύαμε ότι αυτός 

ο γίγαντας, αυτός ο εκθεσιακός κολοσσός 

της Γερμανίας θα μας περίμενε στις όχθες του 

Ρήνου στην γραφική πόλη της Κολωνίας κάθε 

δύο χρόνια αρχές του Φθινοπώρου, με ότι 

καλύτερο είχαν να παρουσιάσουν τα εργοστάσια 

φωτογραφικών από κάθε γωνιά της οικουμένης. 

Φυσικά το νέο δεν έσκασε ως κεραυνός εν 

αιθρία. Όλοι τα τελευταία χρόνια βλέπαμε την 

πτωτική πορεία της έκθεσης και περιμέναμε 

από στιγμή σε στιγμή την αντίδραση της 

διοργάνωσης η οποία εκδηλώθηκε πριν λίγους 

μήνες. Τελευταία λοιπόν Photokina φέτος όπως 

τουλάχιστον την ξέραμε, από 26-29 Σεπτεμβρίου 

2018 (Mόνον 4 ημέρες αντί για 6). Στη συνέχεια 

μετακομίζει στον Μάιο (8-11/5/2019) και θα 

πραγματοποιείται πλέον κάθε ...χρόνο!  

Πως θα πάνε τα εργοστάσια στην ίδια έκθεση 

μέσα σε μόλις λίγους μήνες κι αν πράγματι   

η ετήσια διοργάνωση πετύχει, είναι τα μυστήρια 

που υποθέτουμε ότι οι Γερμανοί έχουν λύσει 

γιατί πραγματικά δεν τα καταλαβαίνουμε.  

Αναμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον το 

“Γερμανικό πείραμα” για να εξάγουμε και τα δικά 

μας συμπεράσματα για τα καθ’ ημάς εκθεσιακά 

πράγματα. Γιατί -θυμίζω- έχουμε σημαντικές 

αλλαγές και στη δική μας Photovision η οποία 

όπως το έχουμε προαναγγείλει, συνενώνεται 

με την Ιmage+tech expo και από 5-7 Απριλίου 

2019 οι δύο εκθέσεις θα πραγματοποιηθούν «εις 

σάρκαν μία» στον εκθεσιακό χώρο Helexpo, στο 

Μαρούσι. Είπαμε... Τα πάντα ρει.   
 
                                              ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Το εξώφυλλο του νέου τεύχους του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Νο 254 Μαΐου - Ιουνίου 2018.  
Αναζητήστε το  στα περίπτερα όλης της χώρας από την Πέμπτη 3 Μαΐου.
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I AM CONCENTRATED PERFORMANCE

I AM THE NEW NIKON D500. Είμαι μία επαγγελματική φωτογραφική μηχανή 
σε μικρό και εύχρηστο μέγεθος. Διαθέτω ένα εκπληκτικό σύστημα AF 153 
σημείων και δυνατότητα εγγραφής video ποιότητας 4K/UHD. Παρέχω εξαιρετική 
ευαισθησία ISO 51.200 και μοναδικό αισθητήρα μέτρησης ΑΕ 180.000 pixel. 
To SnapBridge χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth® για τη σύνδεση της 
φωτογραφικής σου μηχανής με συμβατές έξυπνες συσκευές, επιτρέποντάς σου 
να ανεβάζεις αυτόματα όλες σου τις φωτογραφίες και τα video. Είμαι η υψηλή 
απόδοση σε μικρό μέγεθος. Μάθε περισσότερα στο nikon.gr

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc.
 και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από τη Nikon Corporation υπόκειται σε εκχώρηση άδειας.

https://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/slr/professional/d500
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Μικρά tips για φωτογραφία πορτραίτου  
Πειραματισμοί με μηδαμινής αξίας υλικά.

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr

�?0-.(/O�Τάκης Τζίμας, �91CBC+.,/��Q+.*R(/O�Παναγιώτης Καλδής �KI�SHKTUIJKO�Μιχάλης Κυρζίδης, 

�6)9;C+.<?.9/O�Κωνσταντίνα Γκιτάκου �9*2('7;19/O�Άννα Μανουσάκη 

�C+.<?.1/O�Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας ΛόηςVVV:WXJIJ:YK
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https://www.youtube.com/watch?v=W4wA7J9nkzA
www.photo.gr
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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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Aνάμεσα στα στρεβλωτικά 

φαινόμενα της κρίσης που 

μαστίζει τη φωτογραφία 

διεθνώς, είναι η πρωτόγνωρη 

τάση, οργανωμένες εταιρίες, 

με budget, καταστήματα, 

εντυπωσιακές γκάμες 

προϊόντων, να ζητούν από 

φωτογράφους δωρεάν 

χρήση υλικού δια δικούς 

τους προωθητικούς και 

διαφημιστικούς σκοπούς. 

Χάμπουργκερ 10 δολάρια - Φωτογραφία δωρεάν
Πως τα social media απειλούν την επαγγελματική αμοιβή των φωτογράφων

Όλα αυτά άρχισαν εδώ και μερικά χρόνια, όσα ακριβώς μετρούν τα social media. Ποτέ στο 

παρελθόν δεν διανοείτο επαγγελματίας να απαιτήσει από φωτογράφο, τελείως άγνωστόν 

του και πιθανόν σε αντιδιαμετρική πλευρά του πλανήτη, την παροχή τζάμπα φωτογραφιών. 

Αυτό αν γινόταν στην εποχή του φιλμ, θα έμοιαζε σαν εξωπραγματική ερώτηση από κάποιον 

..διαταραγμένο ψυχικά. Το ίδιο και δέκα χρόνια πριν. Ποιός άραγε θα αποτολμούσε να 

ζητήσει δωρεάν εικονογράφηση για το φυλλάδιό του, την βιτρίνα του ή για μια καμπάνια;  

Tώρα, βομβαρδιζόμαστε σπό δημοσιεύματα στο internet με χειροπιαστές περιπτώσεις 

επαγγελματιών φωτογράφων που τους προσέγγισαν εταιρίες ζητώντας με περισσή αναίδεια 

και στη φτήνεια της μη χρέωσης, φωτογραφίες και μάλιστα με την υπόσχεση ότι έτσι ο 

φωτογράφος διαφημίζεται κιόλας. Οι ίδιες ακριβώς εταιρικές οντότητες, μικρές ή μεγάλες, 

που δεν έχουν αντίρρηση στο έξοδο του γραφίστα που σχεδιάζει το φυλλάδιο, του 

τυπογράφου που το τυπώνει και της διαφημιστικής που το υποστηρίζει, ξαφνικά αποκτούν 

καβούρια στην τσέπη αν είναι για τη μικρή αμοιβή του φωτογράφου. 

Και αν κάποιος διατυπώσει ένσταση κσι πει ότι στον κόσμο του internet όλα σχεδόν είναι 

δωρεάν... άρα και οι φωτογραφίες, να τον διαβεβαιώσουμε ότι ούτε το hosting, ούτε το 

web design, oύτε η συντήρηση είναι δωρεάν και κανένας που διατηρεί την ιντερνετική του 

παρουσία δεν διανοήθηκε ότι αυτά δεν έχουν κόστος.

Για παράδειγμα, διαβάζουμε σήμερα στο fstoppers.com μια πρόσφατη ιστοριούλα από 

την αντίπερα πλευρά του Ατλαντικού, στην πατρίδα της επαγγελματικής φωτογραφίας, 

τις ανεπτυγμένες και μη εξαιρετέες Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Wasim Ahmad, επαγγελματίας 

φωτογράφος με έδρα τη Νέα Υόρκη, είχε κάνει μερικές προσωπικές φωτογραφίες από το 

χαμπουγκεράδικο White Castle και μάλιστα από το χορτοφαγικό τους, νέο προϊόν Ιmpossible 

burger, τις οποίες ανέβασε στο instagram. 

�169;?-@94
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Σύντομα, τον πλησίασε κάποιος 

από την εταιρία, και στο πολύ 

χαλαρό ζήτησε τη φωτογραφία για 

εταιρική χρήση, παραλείποντας 

οποιαδήποτε αναφορά σε 

αμοιβή... βεβαίως-βεβαίως. Όταν ο 

φωτογράφος απάντησε τονίζοντας 

την επαγγελματική του ιδιότητα και 

προτείνοντας μια λογική αμοιβή 

προς συζήτηση, ...έφαγε πόρτα με 

ένα μεγαλοπρεπές “...δυστυχώς 

δεν ενδιαφερόμαστε...”. ¨

Όπως αποκαλύπτει ο ίδιος, δεν 

θα έθιγε το θέμα αν δεν τον είχαν 

οχλήσει με παρόμοιες αδάπανες 

(γι αυτούς) προτάσεις σημαντικές 

εταιρίες όπως Μazda (αυτοκίνητα), 

Newsday (εφημερίδα), Krispy 

Kreme (φαγώσιμα) και το ίδιο το 

Syracuse University. Όπως λέει ο 

ίδιος, ενέδωσε, αν και με πολλές 

επιφυλάξεις, μόνο στο τελευταίο 

γιατί πρόκειται για μορφωτικό ίδρυμα, αν και στις ΗΠΑ δεν διαφέρουν επί της 

ουσίας από κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. 

Επίσης το βασικό πρόβλημα των φωτογράφων ακόμη αν σε κάποιες περιπτώσεις 

μπορεί να είναι ευνοϊκά διακείμενοι σε μια επιμέρους πρόταση, για δωρεάν 

παραχώρηση υλικού, είναι ότι η φωτογραφία ξεφεύγει από τα χέρια τους.

Σε πολλές περιπτώσεις, κάποιος εμφανίζεται και ζητά ευγενικά μια άδεια να 

ξαναποστάρει κάτι στα social media, όμως μετά ο έλεγχος χάνεται, κάποιος 

άλλος στην εταιρία παίρνει το free υλικό στα χέρια του και περιχαρής για 

την επιτυχία, το χρησιμοποιεί όπως νάναι. Και καταλήγει στο σχόλιο σχετικά 

με τον άκομψο και αγενή τρόπο που τελειώνει η συζήτηση σε όλες αυτές τις 

περιπτώσεις, όταν ο φωτογράφος ...τολμήσει να αναφερθεί στην επίμαχη 

παράμετρο της αμοιβής...

Τι να προσθέσει κανείς περισσότερο; Η αφθονία φωτογραφικού υλικού 

αναρτημένη στα social media, έχει παραμορφώσει την αντίληψη του μέσου 

ανθρώπου για την αξία της φωτογραφίας. Επίσης στα στελέχη του marketing στην 

προσπάθεια ανταγωνισμού και πάση δυνάμει μείωσης των δαπανών, προσπαθούν 

-και τους περνάει- να κάνουν περικοπές στους πιο αδύνατους κρίκους της 

αλυσίδας, εκεί που θεωρούν ότι θα συναντήσουν μειωμένες αντιστάσεις. 

Αν λοιπόν οι ίδιοι φωτογράφοι δεν κλείσουν τις κερκόπορτες και δεν προασπίσουν 

πρώτοι την αξιοπρέπεια της δουλειάς τους, τότε η στρέβλωση της δωρεάν εργασίας 

θα γενικευτεί με καταστροφικά αποτελέσματα.

      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ 
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Το επαναστατικό Speedlite 470EX AI (Αrtificial 

Intelligence) κινεί αυτόματα την κεφαλή προκειμένου 

να δημιουργήσει την ιδανική γωνία ανάκλασης της 

δέσμης (bounce) για τα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας 

προφλασιές για τον υπολογισμό της απόστασης, μετά 

για την απόσταση από την οροφή και στο τέλος την 

τοποθέτηση της κεφαλής για την οριστική λήψη. Η 

μετατόπιση αυτή παραμετροποιείται ανάλογα με την 

οριζόντια ή κατακόρυφη θέση της φωτ. μηχανής. Το φλας 

επίσης προσφέρει υποβοήθηση αυτόματης εστίασης και 

κάλυψη φακών από 14/24mm ως 105mm. Συνολικά, το 

έξυπνο αυτό φλας κάνει ένα μεγάλο βήμα στην επίτευξη 

καλύτερων αποτελεσμάτων ακόμη και από επαγγελματίες 

φωτογράφους. 
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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. 
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Οι δραστήριοι φωτογράφοι φύσης και περιπέτειας 

μπορούν να κουβαλούν μαζί τους τη Nikon 

COOLPIX W300 γνωρίζοντας ότι θα ανταποκριθεί 

σε ότι χρειαστεί. Αδιάβροχη μέχρι τα 30 μέτρα για 

60 λεπτά, ανθεκτική σε θερμοκρασίες μέχρι -10° 

C, στους κραδασμούς και τη σκόνη, η CoolPIx 

W300 παραδίδει βίντεο 4K video και φωτογραφίες 

ανάλυσης 16MP καθώς και time-lapse. Οι επιλογές 

αυξάνονται με το 5x οπτικό zoom με το Hybrid 

Vibration Reduction καθώς και το 4K UHD video με 

στερεοφωνικό ήχο. Η δράση μπορεί να μοιραστεί 

μέσω του Bluetooth και του ενσωματωμένου Wi-Fi 

και την υποστήριξη SnapBridge. Στο ταξίδι παρέχει 

πολύτιμες πληροφορίες μέσω του ενσωματωμένου 

GPS, eCompass, αλτίμετρου, βυθόμετρου και μετρητή 

της ατμοσφαιρικής και υδροστατικής πίεσης. 
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http://www.stamos.com.gr/
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H νέα σφαιρική κεφαλή της Manfrotto, 

διακρίνεται για την ευρεία διαθέσιμη 

γκάμα ομαλών κινήσεων που π βοηθούν 

αποφασιστικά το φωτογράφο τοπίου και 

πορτραίτου. Απευθύνεται σε ερασιτέχνες και 

επαγγελματίες που θέλουν να καδράρουν 

γρήγορα και εύκολα πάνω το τρίποδό 

τους, έχοντας μηχανές mirrorless ή DSLR 

μεσαίας κατηγορίας βάρους. Η κεφαλή 

Μanfrotto 494 κατασκευάζεται από ελαφρό 

κράμα αλουμινίου και δέχεται φορτίο ως 

8κιλά. Έχει τρία βασικά χειριστήρια: το 

κεντρικό κλείδωμα, έλεγχο τριβής και ένα 

πανοραμικό κουμπί για την οριζοντίωση. 

Περιλαμβάνει την πλακέτα γρήγορης 

απελευθέρωσης Manfrotto 200PL-Pro με τα 

συστήματα προσαρμογής  Arca-Swiss και 

Manfrotto RC2.
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Το νέο δημοφιλές Α3+ εκτυπωτικό μηχάνημα της Epson καταλαμβάνει πολύ λογικό χώρο 47,6x78,5x41,2cm στην 

επιφάνεια του γραφείου και ζυγίζει επίσης λογικά, μόλις 8,5κιλά. Χρησιμοποιεί εξαμέλανο σύστημα εκτύπωσης που 

περιλαμβάνει και ένα εξειδικευμένο γκρι μελάνι για βελτιστοποίηση των ασπρόμαυρων εκτυπώσεων. Το μεταβλητό 

μέγεθος μικροσταγονιδίου μεγέθους ως 1,5picolitre πιστώνεται την επίτευξη υψηλής ανάλυσης 5760x1440pixel και το 

σχεδόν αόρατο ράστερ. Τυπώνοντας χαρτιά ως Α3+ μπορεί να χειριστεί διαφορετικά είδη χαρτιών, ακόμη και χονδρά 

χαρτόνια μέσω του ειδικού δίσκου τροφοδοσίας χωρητικότητας 50 φύλλων, αλλά και εκτυπώσεις διπλής όψης. Οι 

ρυθμίσεις γίνονται εύκολα μέσω της έγχρωμης οθόνης 2,4in. Mέσω WiFi μπορεί να τυπώνει από smartphone ή tablet. 
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 
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SP 24-70mm f/2,8  

Di VC USD G2  
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Ισχύει για ορισμένους 
κωδικούς και μέχρι 

εξαντλήσεως 
των αποθεμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στο 
εξουσιοδοτημένο δίκτυο 
καταστημάτων.
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https://www.facebook.com/photozone.gr/
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Με διαστάσεις 83,4x113.3mm και 

βάρος 663γρ. αυτός ο φακός καλύπτει 

μεγάλη γκάμα εστιακών αποστάσεων 

και είναι ιδανικός για ταξιδιωτικά, τοπία, 

φύση και πορτραίτο. Προσφέρει άμεση 

απόκριση και αθόρυβη λειτουργία, 

χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα 

οδήγησης Direct Drive SSM καθώς 

και ζωντανά και ακριβή χρώματα στα 

οποία συμβάλλουν τα τρία οπτικά 

στοιχεία ED και η ειδική πολλαπλή 

επίστρωση Nano AR. Παραπέρα, με 

την ελάχιστη απόσταση εστίασης 

38cm αποκτά επιδόσεις και στο close-

up. Eπίσης, με τον μηχανισμό ίριδας 

διαφράγματος αποτελούμενο από 

εννέα πτερύγια επιτυγχάνει βελτιωμένο 

bokeh. Σημειώνουμε ακόμη ότι ο φακός 

προστατεύεται με ειδικές σφραγιστικές 

τσιμούχες για τη σκόνη και την υγρασία 

ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί σε 

αντίξοες καιρικές συνθήκες.
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To βραβείο της TIPA για το 

Καλύτερο Design δόθηκε σε 

ένα προϊόν που συνδυάζει 

τη λειτουργικότητα με ένα 

μοναδικό σχεδιαστικό concept. 

Το «υβρίδιο» της instax SQUARE 

SQ10 συνάδει με την «αναλογική» 

τάση, προσφέροντας έναν 

συνδυασμό ψηφιακής λήψης και 

της τεχνολογίας της στιγμιαίας 

εμφάνισης. Αυτή η όμορφη και 

φορητή μηχανή έχει πλήκτρο 

απελευθέρωσης του κλείστρου 

δεξιά και αριστερά με κλείδωμα 

AE/AF lock, πολλές δημιουργικές 

λειτουργίες έκθεσης με macro 

και έναν επιλογέα που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την 

επεξεργασία και την εκτύπωσης. Οι 

εικόνες μπορούν να σωθούν στην 

εσωτερική μνήμη της μηχανής ή 

σε κάρτα SD και να τυπωθούν σε 

ειδικό εκτυπωτή φορτωμένο με 

instax SQUARE “φιλμ.”
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http://www.fisheye.gr/
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Oι compact telephoto zoom φακοί ταιριάζουν στη φωτογραφία σπορ, κίνησης, δράσης και άγριας φύσης. Ο Sony 100-400mm 

f/4,5-5,6GM OSS ζυγίζει μόλις 1395γρ. και το φυσικό του μήκος είναι 205mm διευκολύνοντας τη μεταφορά σε εξωτερικές λήψεις 

και σε σπορ ή το φυσικό περιβάλλον. Οι απαιτήσεις των χρηστών σε παρόμοιες εφαρμογές περιλαμβάνουν άμεση απόκριση 

του autofocus, το οποίο στην περίπτωσή μας οδηγείται από διπλό γραμμικό αθόρυβο μοτέρ στην διάταξη που η ίδια η Sony 

ονομάζει Direct Drive SSM. Eπίσης ο μηχανισμός του zoom έχει μεταβλητή ρύθμιση ροπής για γρήγορο ή αργό ζουμάρισμα 

κατά περίπτωση. Το ενσωματωμένο σύστημα οπτικής σταθεροποίησης συνεργαζόμενο με τη σταθεροποίηση 5 αξόνων επί του 

αισθητήρα σε συγκεκριμένα μοντέλα CSC Sony σειράς Alpha, μειώνει εντυπωσιακά τα προβλήματα camera shake.
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Ανάμεσα στους προχωρημένους 

ερασιτέχνες και τους επαγγελματίες 

φωτογράφους, είναι δημοφιλής η 

κατηγορία των compact μηχανών με 

προηγμένες προδιαγραφές και εξαιρετική 

ποιότητα εικόνας όπως η Panasonic 

Lumix TZ200. Mε τον αισθητήρα 1in. 

20.1Megapixel υψηλής ευαισθησίας μπορεί 

να ρυθμιστεί ως ISO 12800 (με ενίσχυση 

ως 25.600) ώστε να ανταποκρίνεται 

πολύ καλά και σε συνθήκες χαμηλού 

περιβαλλοντικού φωτισμού. Ο φακός 

Leica DC καλύπτει γκάμα εστιακών 

αποστάσεων 24-360mm ενώ σημειώνουμε 

το εξαιρετικό σκόπευτρο και το macro μόλις 

στα 3cm από την επιφάνεια του εμπρός 

στοιχείου, και τη σταθεροποίηση 5 αξόνων. 

Επίσης περιλαμβάνεται video 4K 30P και 

υποστήριξη RAW format στις φωτογραφίες.
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https://tipoma.gr/
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Η Panasonic Lumix GH5S μπορεί να αξιοποιηθεί επαγγελματικά τόσο για τη φωτογραφία όσο και για το βίντεο, αν και οι 

δυνατότητές της είναι περισσότερες στο δεύτερο. Η μηχανή έχει τη μεγαλύτερη ευαισθησία ανάμεσα σε όλες τις Lumix, 

ειδικά στον χαμηλό φωτισμό. Ο αισθητήρας 10.2Megapixel High Sensitivity MOS χρησιμοποιεί την τεχνολογία “Dual 

Native ISO Technology” για να καταγράψει ακόμα και τις πιο σκοτεινές περιοχές, επιτρέποντας τις λήψεις με υψηλά ISO 

με ελάχιστο φως. Έχει πολλές επιλογές στη λήψη βίντεο συμπεριλαμβανομένου του κινηματογραφικού 4K/60p και του 

Full HD/200Mbps. Από φωτογραφικής πλευράς, η GH5S παραδίδει εικόνες σε 14-bit Raw με ριπή 11fps, ενώ με 12-bit 

αρχεία η ριπή ανεβαίνει στα 12 fps. Η διπλή υποδοχή κάρτας μπορεί να διαχειριστεί τη ροή των δεδομένων. Eπίσης 

σημειώνουμε τις εξόδους HDMI και USB-C. 
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Προχωρημένοι και επαγγελματίες φωτογράφοι αναζητούν 

μια πλήρη σουίτα με εργαλεία επεξεργασίας και διαχείρισης 

που να τους βοηθούν στο να εκμεταλλεύονται στο έπακρο 

τις εικόνες τους. Η DxO έχει εξελίξει το βραβευμένο 

πρόγραμμα Optics Pro, γνωστό για τη δυνατότητα 

επεξεργασίας των RAW αρχείων, συμπεριλαμβανομένων 

των εργαλείων τοπικής επιλογής και ρυθμίσεων 

χρησιμοποιώντας την τεχνολογία U Point της Nik Software. 

Η συλλογή των «έξυπνων» εργαλείων auto-correction, 

συμπεριλαμβανομένων DxO Smart Lighting, Prime de-

Noising, DxO Clearview και Spot-Weighted με τα οποία 

μπορούν να διορθωθούν αυτόματα συγκεκριμένες περιοχές 

της εικόνας, ενισχύει την ευκολία του προγράμματος. 

H «καθαρή» και καλά οργανωμένη επιφάνεια εργασίας 

περιλαμβάνει 30 διαφορετικά προσαρμόσιμα presets και 

πρόσβαση στα DxO FilmPack και ViewPoint plug-ins. 
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Αγαπητέ 
Αναγνώστη!  
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Για τους φωτογράφους που βρίσκονται 

σε κίνηση και θέλουν να κουβαλούν 

ένα σώμα με ενσωματωμένο φακό 

25χ zoom, η Sony RX10 IV είναι η 

αδιαμφισβήτητη επιλογή. Με φακό 

24-600mm (ισοδυναμία 35mm) 

Zeiss Vario-Sonnar T* με ανάλυση 

20.1MP, αισθητήρα 1.0-type Exmor 

RS CMOS και phase detection 

AF, η μηχανή έχει ενσωματωμένο 

σύστημα σταθεροποίησης Optical 

SteadyShot για απόσβεση μέχρι 

και 4.5 EV. Η μηχανή είναι 

εξαιρετικά φορητή αναλογικά 

με τις δυνατότητες του 

zoom, με ανταπόκριση AF 

στα 0.03 δευτ. Συνολικά, 

η RX10 IV είναι εξαιρετική 

επιλογή για φωτογράφους 

ταξιδιωτικής, σπορ και 

τοπίου που θέλουν έναν 

συνδυασμό μηχανής/φακού 

για όλες τις φωτογραφικές τους 

ανάγκες. 
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Ο νέος ελαφρύς και compact Samyang 35mm 

f/2,8 FE προορίζεται για Sony full frame 

μηχανές. Yιοθετεί pancake σχεδίαση που 

προεξέχει μόλις 3,3cm από το σώμα και ζυγίζει 

μόλις 85γρ. Στη δομή του περιλαμβάνει επτά 

οπτικά στοιχεία σε έξι ομάδες, ανάμεσά τους 

δύο ασφαιρικά και ένα υψηλό διαθλαστικό 

δείκτη ενώ δεν πρέπει να παραλείψουμε το 

ρόλο της ειδικής πολλαπλής επίστρωσης UMC 

Ultra Multi Coating της Samyang Optics που 

βοηθούν στη μείωση των οπτικών σφαλμάτων 

και της διάχυσης. Ο μηχανισμός ίριδας 

διαφράγματος με επτά πτερύγια συμβάλλει στις 

επιδόσεις και μάλιστα εν όψει της πολύ λογικής 

τιμής. Ο μικρός αυτός φακός είναι ιδανικός για 

φωτογράφους ταξιδιωτικών θεμάτων.
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Pulitzer
Οι νικητές των φετινών βραβείων 

Ανακοινώθηκαν οι νικητές των βραβείων Pulitzer για το 2018. Στις φωτογραφικές 

διακρίσεις παρατηρείται και φέτος το κρίσιμο θέμα της προσφυγικής 

μετανάστευσης, έτσι όπως το αποτύπωσε η φωτογραφική ομάδα του 

Ειδησεογραφικού Πρακτορείου Reuters. 

Στους διακριθέντες φέτος είναι και ο φωτογράφος της εφημερίδας “The Daily 

Progress” Ryan Kelly. Καταφέρνοντας με ακρίβεια να αποτυπώσει τη στιγμή που 

ένα αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε διαδηλωτές της ακροδεξιάς πορείας “Unite the Right, 

στην πόλη Charlottesville της Virginia– δυστύχημα το οποίο κάλυψαν ειδησεογραφικά 

πρακτορεία σε όλη την χώρα- ο φωτογράφος ξεχώρισε στην φωτογραφική κατηγορία 

«Επικαιρότητα». Σε άρθρο του το Ινστιτούτο Σπουδών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

Poynter αναφέρει ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε τη τελευταία μέρα 

του Kelly στην εφημερίδα, μιας και είχε υποβάλει την παραίτηση του για να εργαστεί 

ως freelancer. Στην κατηγορία «Θεματική Φωτογραφία» βραβεύτηκε η φωτογραφική 

ομάδα του Ειδησεογραφικού Πρακτορείου Reuters, η οποία, σύμφωνα με τα βραβεία, 

τιμήθηκε για τις «σοκαριστικές φωτογραφίες οι οποίες φανερώνουν τη βία που βίωσαν 

οι πρόσφυγες Rohingya καταφεύγοντας στη Μιανμάρ». Το Reuters είχε υποβάλει 

αρχικά τις συγκεκριμένες φωτογραφίες στην κατηγορία «Επικαιρότητα». Ωστόσο, έπειτα 

από απόφαση της επιτροπής των Pulitzer, η συμμετοχή μεταφέρθηκε στην κατηγορία 

«Θεματική Φωτογραφία». Κάθε νικητής εκτός από το τιμητικό δίπλωμα θα λάβει και 

ποσόν $15.000.  

© Ryan Kelly / The Daily Progress

Από τη φωτογραφική ομάδα του Reuters
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Ανοιξιάτικη προσφορά Νο1
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Aποβίωσε ο φωτορεπόρτερ του  
Magnum Abbas Αttar 
Σε ηλικία 74 ετών

Ο Ιρανός φωτορεπόρτερ και φωτογράφος του πρακτορείου Magnum 

Abbas Attar έφυγε από τη ζωή στις 25 Απριλίου στο Παρίσι. Την 

είδηση ανακοίνωσε το Magnum, δημοσιεύοντας παράλληλα και 

μερικές αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες της εξηκονταετούς καριέρας 

του σπουδαίου φωτογράφου.

Το 1981 ο Abbas Attar έγινε δόκιμο μέλος του Magnum και μόνιμο 

μέλος το 1985. Νωρίτερα είχε υπάρξει μέλος των πρακτορείων 

SIPA και Gamma. Γνωστός για τις εντυπωσιακές εικόνες του, είχε 

καλύψει πολέμους και επαναστάσεις στο Βιετνάμ, τη Μέση Ανατολή, 

το Μπαγκλαντές, τη Δημοκρατία της Μπιάφρα, τη Χιλή, την Κούβα 

και τη Βόρεια Ιρλανδία. Την περίοδο 1978-1980 ασχολήθηκε με την 

Ιρανική επανάσταση, εκδίδοντας αργότερα το βιβλίο “Iran Diary”, στο 

οποίο περιελάμβανε κείμενα σε μορφή ημερολογίου. Σύμφωνα με την 

ιστοσελίδα Petapixel, τα 17 χρόνια που ακολούθησαν ο Abbas ταξίδεψε 

σε όλο τον κόσμο. Από το 1983 έως το 1986 κατέγραψε τη ζωή στο 

Μεξικό, έργο που παρουσίασε αργότερα στην έκθεση και στο ομότιτλο 

βιβλίο  “Return to Mexico: Journeys Beyond the Mask”.

Ινδονησία. 1989. © A. Abbas / Magnum Photos

Βιετνάμ 1973. Ο φωτορεπόρτερ A. Abbas 
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«Συνήθιζα να περιγράφω τον εαυτό 

μου ως φωτορεπόρτερ, κάτι για το 

οποίο ήμουν ιδιαίτερα περήφανος» 

έγραφε ο Abbas στο Magnum το 

2017. «Η επιλογή ήταν να σκεφτώ τον 

εαυτό μου είτε ως καλλιτέχνη είτε ως 

φωτορεπόρτερ. Δεν ήταν αποτέλεσμα 

μετριοφροσύνης, το γεγονός ότι με 

αποκαλούσα φωτορεπόρτερ, αλλά 

αποτέλεσμα υπεροψίας. Πίστευα ότι 

το φωτορεπορτάζ ήταν ανώτερο, 

ωστόσο σήμερα δεν αυτοαποκαλούμαι 

φωτορεπόρτερ γιατί -παρότι 

χρησιμοποιώ τεχνικές φωτορεπορτάζ 

και οι εικόνες μου δημοσιεύονται σε 

περιοδικά και εφημερίδες- δουλεύω 

αφενός εμβαθύνοντας στα πράγματα και 

αφετέρου αφιερώνοντας μεγάλα χρονικά 

διαστήματα. Δε δημιουργώ απλά ιστορίες 

για το τι συμβαίνει. Δημιουργώ ιστορίες 

για το δικό μου τρόπο να βλέπω το τι 

συμβαίνει».

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο 

Abbas ασχολήθηκε με το ζήτημα της 

θρησκείας, θεματική στην οποία εστίασε 

ενδελεχώς. Το ενδιαφέρον του αυτό είχε 

πυροδοτήσει -σύμφωνα με το Magnum- 

η επανάσταση στο Ιράν. Ο φωτορεπόρτερ 

μελέτησε την άνοδο του Ισλαμισμού 

σε 29 χώρες, δίνοντας μάλιστα 

ιδιαίτερη προσοχή στις τρομοκρατικές 

επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. 

Με αφορμή το γεγονός ότι αυτή του 

η καταγραφή είχε χαρακτηριστεί από 

πολλούς προφητική, ο Abbas σχολίασε 

πέρυσι στο ειδησεογραφικό δίκτυο BBC 

Culture: «Έχοντας καλύψει την Ιρανική 

επανάσταση για δύο χρόνια, μπορούσα 

να δω ότι το κύμα του θρησκευτικού 

πάθους που αναπτύχθηκε από τον 

Χομεϊνί δεν επρόκειτο να σταματήσει στα 

σύνορα του Ιράν, αλλά θα εξαπλωνόταν 

σε όλο το μουσουλμανικό κόσμο». Το 

τελευταίο διάστημα ο Abbas συνέχιζε να 

εξερευνά το θέμα της θρησκείας με κύριο 

ενδιαφέρον τον Ιουδαϊσμό. 

Ο πρόεδρος του Magnum, Thomas 

Dworzak, δήλωσε σχετικά με την 

απώλεια: «Ήταν στυλοβάτης του 

Magnum, πνευματικός πατέρας μιας 

γενιάς νέων φωτορεπόρτερ. Ιρανός 

που μετανάστευσε στο Παρίσι, ήταν 

πολίτης του κόσμου τον οποίο αδιάκοπα 

κατέγραφε· τους πολέμους του, τις 

καταστροφές του, τις επαναστάσεις και 

τις αναταραχές του, τις πεποιθήσεις 

του. Είναι απέραντη η θλίψη που τον 

χάνουμε...». Ανατολικό Πακιστάν 1971. © A. Abbas / Magnum Photos

Αϊτή. 2000. © A. Abbas / Magnum Photos

Σαουδική Αραβία.  1992. © A. Abbas / Magnum Photos



�������	
	�� ���������������������
� ��������\

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

1

Hi-tech Market

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

*� �������� 	
� �
�������
� �� ���	� ��������

€999!
R/? 3/ S2� T?T1G/... 

.�/$, ��  €21, % ��

E?/ 6/5/FF41G4=: 210 8541400 - photo.gr/prosfores
*� �������� 	
� �
�������
� �

RRRR/? 3/ S2� T?TT

.�/$, ��  €2

E?/ 6/5/FF41G4=: 210 8541400

R/? U/VG 3� XY3�F5/X?08 4ZdZU�F5@X<U/ «c?/ 
XY3�F5/XG/… >G1?4= 1D\4?=» F?/ 3<9 ?S?/G345< W>DW<  
3Y9 j11]9Y9 U4 3< XY3�F5/XG/ & 3�Z= XY3�F5@X�Z=! 

m/W?0@ c/d]U/3/ 
nY3�F5/XG/= - 5� ������
q 61]5<= 0/? /6/5/G3<3�= �S<F8= F?/ 
3<9 34>9?0] 3<= XY3�F5/XG/= /68 3� 
u DY= 3� v! w�Z 0@d4 >�U6GW3/= 0/? 
U411�93?08= XY3�F5@X�= 65D64? 9/ D>4?! 

3�45
� 
6�!

89/;�/
�,

 25
8 �

��
��

�, 
17

×2
4�

�.,
 IS

BN
 97

8-
96

0-
77

04
-11

-5

�/
�,

 15
2 �

��
��

�, 
17

×2
4�

�.,
 IS

BN
 96

0-
77

04
-0

5-
3

&

Ανοιξιάτικη προσφορά Νο2

http://www.photo.gr/shop/prosfores/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BD%CE%BF2/
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Μια νέα σειρά φωτογραφιών δημοσιεύθηκε από τη Nikon. Σε 

συνεργασία με τη στυλίστρια και ενδυματολόγο Colin Bach και τη 

φωτογράφο Julia Kennedy, ο κόσμος της μόδας συναντά τα πιο 

εντυπωσιακά δείγματα τέχνης του δρόμου στο Λονδίνο. 

Στις φωτογραφίες της η Kennedy καταφέρνει να αποτυπώσει τον 

δυναμισμό και τους γρήγορους ρυθμούς της ζωής στην πόλη, καθώς 

και την υπερβολή της βιομηχανίας της μόδας. Η φωτογραφική σειρά 

αντικατοπτρίζει την πρακτική της φωτογράφου σύμφωνα με την οποία η 

μόδα δεν πρέπει να περιορίζεται στην πασαρέλα, αλλά αντίθετα θα πρέπει 

να είναι διαθέσιμη σε κάθε περιβάλλον. Οι εικόνες εστιάζουν στο ζωντανό 

χρώμα, την πλούσια υφή και την κίνηση, ενώ το styling και τα σκηνικά 

εντάσσουν τα μοντέλα στο πλαίσιο εντυπωσιακών τοιχογραφιών του 

βόρειου και του ανατολικού Λονδίνου. Η Julia Kennedy σχολίασε σχετικά: 

«Το Λονδίνο αναγνωρίζεται διεθνώς για τα διαπιστευτήριά του στη μόδα 

και τη ζωντανή τέχνη του δρόμου και εγώ πάντα αναζητώ συναρπαστικά 

χρώματα και υφές. Η ταχύτητα, η υψηλή ανάλυση και η ευαισθησία στο 

φως της D850, σήμαιναν ότι μπορούσα να αποτυπώσω όλη την κίνηση, 

τη λεπτομέρεια και το χρώμα σε κάθε σκηνή – δημιουργώντας αίσθηση 

ενθουσιασμού σε αυτές τις καθημερινές αστικές συνθήκες». 

Πρόκειται για μια αποκλειστική σειρά φωτογραφιών, αποτελούμενη από 

οκτώ μέρη. Για το συγκεκριμένο πρότζεκτ χρησιμοποιήθηκε η φωτογραφική 

μηχανή Nikon D850 σε συνδυασμό με τους φακούς AF-S Nikkor 24-70mm 

f/2,8E ED VR, AF-S Nikkor 14-24mm f/2,8G ED και AF-S Nikkor 14-24mm 

f/2,8G ED.Στα φωτογραφικά έργα μπορεί κανείς να δει graffiti των 

καλλιτεχνών DRT και SR. X, Paula Plim, Darren John, Dr Zadok, Ananda 

Nahú, Darry Perier, Otto Schade και Dan Kitchener.

Nikon
Η μόδα συναντάει την τέχνη του δρόμου 

 Julia Kennedy, D850, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2,8E ED VR        
Τοιχογραφία από τον Darren John, Τάουερ Χάμλετς

Julia Kennedy, D850, AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED                         
Τοιχογραφίες από DRT (Α) και Sr. X (Δ), Κάμντεν  

Julia Kennedy, D850, AF-S NIKKOR 20mm f/1,8G ED 
Τοιχογραφία από τον Otto Schade, Κάμντεν  
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        Julia Kennedy, D850, AF-S NIKKOR 20mm f/1,8G ED. Τοιχογραφία από τον Otto Schade, Κάμντεν     

                          Julia Kennedy, D850, AF-S NIKKOR 14-24mm f/2,8G ED. Τοιχογραφία από τον Dr Zadoc, Χάκνεϊ
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Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400 
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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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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποφθέγματα 
διάσημων 

δημιουργών
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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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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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�

TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί: 
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»

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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LG CineBeam Laser 4K
Ο βραβευμένος προβολέας laser της LG και στην ελληνική αγορά.

Ο LG HU80KA έχει λάβει το βραβείο «Best of Innovation» στη CES 2018 και το 

«Best of the Best Product Design» στα Red Dot Designs Award. Οι προβολείς 

που υποστηρίζουν εικόνες 4K τείνουν να είναι βαρείς, ακριβοί και πολύπλοκοι στην 

εγκατάσταση τους στο σπίτι. Οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές της LG ανέλαβαν την 

πρόκληση να μειώσουν το μέγεθος του 4Κ Laser προβολέα της LG χωρίς να επηρεάσουν 

την ποιότητα της εικόνας και διατηρώντας την τιμή σε χαμηλά επίπεδα. Ο προβολέας 

CineBeam 4K Laser προβάλλει εικόνα 150 ιντσών, έχει ισχύ 2.500 lumen και είναι ο 

πιο φωτεινός προβολέας της LG, συμβατός με HDR 10. Ο προβολέας ενσωματώνει δύο 

ισχυρά ηχεία 7W και στις επιλογές σύνδεσης του περιλαμβάνονται USB, Ethernet, HDMI 

και Wi-Fi. 

Canon IVY Mini 
Photo Printer
Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητα 
5x7,5cm σε δευτερόλεπτα.

Ο μικρότερος και ελαφρύτερος 

εκτυπωτής που έχει 

παραγάγει ποτέ η Canon χειρίζεται 

από το Canon Mini Print app 

για να δώσει σε δευτερόλεπτα  

φωτογραφίες και αυτοκόλλητα. 

Η εφαρμογή της Canon 

περιλαμβάνει δημιουργικά φίλτρα, 

όπως κορνίζες φωτογραφιών 

και αυτοκόλλητων ετικετών, 

παραμόρφωση προσώπου με 

επαυξημένη πραγματικότητα 

(AR), καθώς και εργαλεία για 

την προσθήκη κειμένου κείμενο, 

αστείων frame και ζωγραφική. Οι 

εκτυπώσεις που δίνει ο φορητός 

και τροφοδοτούμενος από 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία IVY, 

γίνονται σε χαρτιά Zink Smart 

Sheet (έτσι ονομάζονται στην 

Αμερική), δεν μουτζουρώνουν και 

είναι ανθεκτικές στο νερό. 



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


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

   ���� ���� ����  !��"#� ��;
� � � � � � 
� � � � 	 � M AT I K O  
 � � � � 

Kυκλοφoρεί!

NEO

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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Η Epson στο Athens Science Festival 2018
Για 5η συνεχή χρονιά 

Επιστήμη χωρίς σύνορα’’, είναι ο φετινός τίτλος του Athens Science Festival και 

έχει στόχο να επιβεβαιώσει ότι η σύγχρονη επιστημονική έρευνα δεν περιορίζεται 

στα τεχνητά ή φυσικά σύνορα των χωρών, ούτε στα όρια μεταξύ των διαφόρων 

επιστημονικών κλάδων και ειδικοτήτων, αλλά αφορά όλους τους πολίτες του κόσμου, 

είτε ασχολούνται με αυτήν, είτε απλώς επωφελούνται από τα επιτεύγματά της.  

Από 24 έως 29 Απριλίου, μικροί και μεγάλοι επισκέπτες του Φεστιβάλ στην Τεχνόπολη 

του Δήμου Αθηναίων έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε περισσότερα από 

200 διαφορετικά δρώμενα: 

συναρπαστικές συζητήσεις με 

καταξιωμένους Έλληνες και 

ξένους επιστήμονες, εκθέσεις, 

παρουσιάσεις, προβολές, 

εργαστήρια, εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και επιμορφωτικά 

παιχνίδια. 

Σε ό,τι αφορά την Epson, o 

κορυφαίος βιντεοπροβολέας 

εγκατάστασης από τη σειρά EB-Z 

έχει τοποθετηθεί στην κεντρική 

αίθουσα ομιλιών του Φεστιβάλ. 

Κεντρικό ρόλο έχει, επίσης, η 

κάμερα εγγράφων Epson ELP-

DC11, που χρησιμοποιείται από 

ερευνητικές ομάδες και επιστήμονες 

για πειράματα που διεξάγονται κατά 

τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

 

Stop στα 
φωτογραφικά για 
την Casio  
Το χρονικό μιας 
προαναγγελθείσας 
αποχώρησης...

ΗCasio σταματά τις 

επιχειρηματικές 

της δραστηριότητες στις 

φωτογραφικές μηχανές. Η 

εταιρεία ασχολείται με τον 

κλάδο για περισσότερο 

από δύο δεκαετίες, αλλά 

τα δυσμενή οικονομικά 

αποτελέσματα την οδηγούν 

στην αποχώρηση.  

H Casio είχε απώλειες 500 

εκατομμυρίων γιεν ($4,58 

εκ.) στη χρήση που έληξε 

Μάρτιο του 2017. Σύμφωνα με 

πληροφορίες, η Casio σχεδιάζει 

να αλλάξει  στρατηγική στις 

ψηφιακές φωτογραφικές και 

να ακολουθήσει εκείνη που 

εφαρμόζει και στα μουσικά 

όργανα. Δεν αποκλείεται 

να δούμε κάποια υψηλού 

κόστους φωτογραφική 

μηχανή mirrorless από την 

Casio μεσοπρόθεσμα, πάντα 

σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες 

πληροφορίες. Το μόνο βέβαιο 

για τώρα είναι ότι η Casio έχει 

εξέλθει από την ελληνική 

αγορά φωτογραφικών 

μηχανών, πολλά χρόνια τώρα...
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Κάμερα E-mount με φιλμ
Ποιος να το φανταζόταν...

Είχατε σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τους φακούς 

από το σύστημα E της Sony με φιλμ; Αν όχι, καιρός είναι. Η LEX είναι μια 

φωτογραφική μηχανή με φιλμ που έχει σχεδιάσει ο Alexander Gee. Στόχος του 

ήταν να εκμεταλλευτεί τους φακούς της Sony που διέθετε για να κάνει λήψεις με 

φιλμ. Ο Gee υποχρεώθηκε να ξεκινήσει από λευκό χαρτί τη σχεδίαση της δικής του 

μηχανής με φιλμ με μοντούρα Sony Ε-mount. Ο δημιουργός λέει ότι η σχεδίαση της  

LEX (από το όνομα του, Α-Lex) του έδωσε την ευκαιρία να μάθει CAD, 3D-printing, 

τεχνικές κατασκευής, στοιχεία από την επιστήμη των υλικών, ακόμη και χύτευση 

για την κατασκευή μεταλλικών μερών της κάμερας. Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε 

περισσότερα, ή ακόμη και να αποκτήσετε την LEX, ρίξτε μια ματιά στο:   

http://www.lexoptical.com/coming-soon.html

Νέος φακός Meike  
MK 85mm f/1.8
Ο πρώτος φακός αυτόματης 
εστίασης της εταιρείας

Όταν βλέπαμε τις πρώτες 

προσπάθειες κινέζικων εταιριών 

να κατασκευάσουν φωτ. μηχανές 

και φακούς χαμογελούσαμε με 

συγκατάβαση. Το ίδιο συνέβαινε και 

πιο πριν με τα κινέζικα καταναλωτικά 

ηλεκτρονικά. Όμως η πρόοδος στην Κίνα 

έχει εξωπραγματικούς ρυθμούς, το ίδιο 

και τα τεχνολογικά άλματά τους. Μια από 

αυτές τις νέας γενιάς εταιρίες στην Κίνα 

είναι η Μeike με έδρα το Hong Kong που 

ειδικεύεται σε φλας και φωτογραφικά 

αξεσουάρ, και τώρα κάνει τα πρώτα της 

βήματα στους φακούς. H Meike λοιπόν 

παρουσίασε τον πρώτο autofocus φακό 

της, τον MK 85mm f/1.8 AF. Αρχικά, ο 

φακός θεωρήθηκε ότι θα είναι συμβατός 

με συστήματα της Canon, αλλά νεώτερες 

πληροφορίες αναφέρουν ότι θα 

κυκλοφορεί και για Nikon και Sony. 

Ο φακός μοιάζει αρκετά με τον Yongnuo 

YN 85mm f/1.8. Αποτελείται από εννέα 

στοιχεία σε έξι ομάδες, και έχει οπτική 

γωνία 28,5°. Η ελάχιστη απόσταση 

εστίασης του είναι 85cm και δέχεται 

φίλτρα διαμέτρου 67mm. 

photo.gr

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

Συνδεθείτε μαζί μας

������

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/
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Τέσσερις φακοί Laowa από τη Venus Optics
Φακοί για για Canon EF, Nikon F (FX), Pentax KAF2, Sony FE, Fujifilm GFX.

���������

Οι τέσσερις νέοι φακοί είναι οι: Laowa 10-18mm f / 4.5-5.6 FE Zoom, Laowa 100mm f / 2.8 2Χ Ultra Macro APO, Laowa 

17mm f / 4 GFX Zero-D και Laowa 4mm f / 2.8 Fisheye MFT. Σύμφωνα με τη Venus, ο Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE 

Zoom σχεδιάστηκε κυρίως για ταξιδιωτική φωτογραφία, προσφέροντας γωνία λήψης μεταξύ 102° και 130°. Το βάρος του 

είναι 496gr. και έχει μήκος μικρότερο από 100cm. Ο φακός είναι ο πιο ευρυγώνιος zoom στον κόσμο για E-mount full 

frame. Ο Laowa 100mm f/2.8 Ultra Macro APO είναι σχεδιασμένος για αισθητήρες full frame και μπορεί να εστιάσει 

από μεγέθυνση 2:1 έως το άπειρο. Το μεγάλο εύρος μεγέθυνσης επιτρέπει στους φωτογράφους macro να αποτυπώνουν 

αντικείμενα κάθε μεγέθους. Ο φακός είναι κατάλληλος και για πορτραίτα και διαθέτει αποχρωματική διόρθωση που 

εξαλείφει κάθε χρωματική εκτροπή. Είναι διαθέσιμος για Canon EF, Nikon F (FX), Pentax KAF2 και Sony FE.

Ο Laowa 17mm f/4 GFX Zero-D είναι διαθέσιμος για Fujifilm GFX και καλύπτει οπτικό πεδίο 113° με σχεδόν μηδενική 

παραμόρφωση. Είναι κατάλληλος για λήψεις τοπίου, αρχιτεκτονικά θέματα και εσωτερικούς χώρους.

Τέλος, ο Laowa 4mm f/2.8 Fisheye MFT είναι στο σύστημα Micro Four Thirds. Πρόκειται για έναν φακό fisheye με γωνία 

κάλυψης 210° με ισοδύναμο Full-Frame 8mm. Το βάρος του είναι μόλις 135gr,
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Η Μεταπολεμική Απεικόνιση  

της Ελλάδας, 1950-1960  

| Βούλα Παπαϊωάννου

Εγκαίνια: Παρασκευή 4 Μαΐου, 20.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 2 Ιουνίου 

Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη

Φωτομαραθώνιος Πάτρας 2018

Κυριακή 6 Μαΐου, 10.00-20.00,  

Πλατεία Γεωργίου 

Νύχτες Φωτογραφίας  

| Φ.Λ.Π. ΗΔΥΦΩΣ

Εγκαίνια: Δευτέρα 7 Μαΐου, 19.00 

Διάρκεια έκθεσης: έως 19 Μαΐου 

Διεύθυνση: Αγορά Αργύρη 

Μέρες Φωτογραφίας 
Ξεκινούν στην Πάτρα

Για έβδομη συνεχή χρονιά, η 

Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας – 

ΗΔΥΦΩΣ διοργανώνει, σε συνεργασία 

με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη – 

Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου 

Πατρέων, το φεστιβάλ «Μέρες της 

Φωτογραφίας». Ατομικές και ομαδικές 

εκθέσεις, ομιλίες, φωτογραφίσεις και 

ο καθιερωμένος Φωτομαραθώνιος 

Πάτρας αποτελούν τις εκδηλώσεις 

που θα πραγματοποιηθούν και φέτος 

στην πόλη. Σε συνεργασία με το 

Μουσείο Μπενάκη, η Φ.Λ.Π. ΗΔΥΦΩΣ 

παρουσιάζει την έκθεση της Βούλας 

Παπαϊωάννου με τίτλο «Η μεταπολεμική 

απεικόνιση της Ελλάδας, 1950-1960». 

Εκτός από τη Φωτογραφική Λέσχη 

Πάτρας – ΗΔΥΦΩΣ, στο πρόγραμμα 

εκθέσεων συμμετέχουν και άλλες 

φωτογραφικές λέσχες, όπως ο 

φωτογραφικός όμιλος Καβάλας. 

Παράλληλα, το φεστιβάλ περιλαμβάνει 

παρουσιάσεις της δουλειάς 

γνωστών Ελλήνων φωτογράφων. 

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν από το 

φωτογράφο Μιχάλη Πολιτόπουλο, 

τη φωτορεπόρτερ-Photo coach 

Μάρω Κουρή και τον διευθυντή του 

Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

Ηρακλή Παπαϊωάννου. Στο φετινό 

Φωτομαραθώνιο Πάτρας, ερασιτέχνες 

και επαγγελματίες φωτογράφοι 

καλούνται να πάρουν τη φωτογραφική 

τους μηχανή, αναζητώντας εικόνες για 

τις 8 θεματικές του διαγωνισμού.

Έκθεση μελών Φωτ/κού Ομίλου Καβάλας

Εγκαίνια: Παρασκευή 11 Μαΐου, 20.00 

Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Μαίου 

Διεύθυνση: Παλαιά Δημοτικά Λουτρά

Νυχτερινή φωτογράφιση στον 

κυματοθραύστη της Αγ. Νικολάου

Δευτέρα 14 Μαΐου, 20.00

«Φλερτάροντας με την αποτυχία»  

Από τον φωτογράφο Μιχάλη Πολιτόπουλο 

Πέμπτη 17 Μαΐου, 19.00, Αγορά Αργύρη

«Η ευδαιμονία του τίποτα»  

Από την φωτορεπόρτερ και photo coach 

Μάρω Κουρή 

Δευτέρα 21 Μαΐου, 19.00, Αγορά Αργύρη

«Μια άλλη ζωή: Ανθρώπινες ροές/

άγνωστες οδύσσειες» Από τον διευθυντή 

του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

Ηρακλή Παπαιωάννου 

Παρασκευή 1 Ιουνίου, 19.00, Δημοτική 

Πινακοθήκη

Τελετή λήξης φεστιβάλ, απονομές 

βραβείων και έκθεση φωτογραφιών του

Φωτομαραθώνιου Πάτρας 2018 

Κυριακή 3 Ιουνίου, 20.00, Αίθριο Παλαιού 

Δημοτικού Νοσοκομείου 

Πληροφορίες:  

Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας – ΗΔΥΦΩΣ, 

www.idifos.gr 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
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Freak και σουρεαλιστικό 
πορτραίτο
Σεμινάριο

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί 

σε εξωτερικό χώρο στην Αθήνα, με 

εισηγητές τους φωτογράφους Δημήτρη 

Ρουστάνη και Μπάμπη Ντιρίντη. Στο 

σεμινάριο θα συμμετέχει μοντέλο 

χορεύτρια με εκπαίδευση σε ακροβατικά 

και βαμμένη με freak μακιγιάζ ενώ 

στον χώρο θα υπάρχουν ανακλαστήρες 

και αντικείμενα που θα βοηθήσουν τη 

σκηνοθεσία.

Εργαστήριο: Κυριακή 6 Μαΐου, 15.30-

18.30

Κόστος: 30 ευρώ (15 ευρώ για τους 

μαθητές του Ανδρέα Κατσικούδη)

Πληροφορίες - Κρατήσεις θέσεων: 

Δημήτρης Ρουστάνης, Τηλ. 6972799787, 

dimitriscanon@hotmail.com 

Μεσαιωνικού Φεστιβάλ Ρόδου
Διαγωνισμός φωτογραφίας

Το «Μεσαιωνικό Ρόδο» διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με στόχο 

τη δημιουργία της αφίσας του επερχόμενου Μεσαιωνικού Φεστιβάλ. Οι 

ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή έως τρεις 

φωτογραφίες. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος τόσο ερασιτέχνες όσο 

και επαγγελματίες φωτογράφοι. Η καλύτερη φωτογραφία του 1ου Νικητή, θα γίνει 

η αφίσα και το εξώφυλλο του προγράμματος του 12ου Μεσαιωνικού Φεστιβάλ 

ενώ παράλληλα στους τρεις νικητές θα απονεμηθεί αναμνηστική πλακέτα. 

Παράλληλα, φωτογραφίες των νικητών θα τυπωθούν σε καμβά έτσι ώστε να 

παρουσιαστούν στο πλαίσιο θεματικής έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί στον 

Πύργο της Πύλης d’ Amboise.

Πληροφορίες - Συμμετοχή: Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου, info@medievalfestival.

gr, www.medievalfestival.gr 

“Clean Art” 
Από τον Ορίζοντα Γεγονότων

O Oρίζοντας Γεγονότων στο πλαίσιο της θεματικής “Clean Art (Καθαρή 

Τέχνη)” διοργανώνει έκθεση με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από 

διαφορετικές μορφές τέχνης. Στην έκθεση συμμετέχει με έργα του και ο 

φωτογράφος Κίμων Αξαόπουλος. Ο Ορίζοντας 

Γεγονότων ιδρύθηκε το 2006. Πρόκειται για μια 

πρωτοβουλία με δράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στο εξωτερικό. Τα θέματα των εκθέσεων και 

των καλλιτεχνικών δράσεων χωρίζονται στις εξής 

ενότητες: Σχέδιο Πόλης, Αυτή τη φορά να μην 

ξεχάσουμε, Φεστιβάλ Αντιδιαφήμισης, Εικονο-ποίηση, 

Είναι αυτό Τέχνη;, Clean Art (καθαρή τέχνη), Τράπεζα 

Τέχνης (artbank), Φεστιβάλ 3d Κινηματογράφου 

“ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ”, Εφήμερη Τέχνη και Ουτοπία.  

Διάρκεια έκθεσης: έως 4 Μαΐου 

Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαρκοπούλου, Γ. Παπαβασιλείου 34, 

Μαρκόπουλος 

Πληροφορίες: Ορίζοντας Γεγονότων, http://blog.orizontasgegonoton.gr 

“Clean Art”
Από τον Ορίζοντα Γεγονότων

OOρίζοντας Γεγονότων στο πλαίσιο της θεματικής “Clean Art (Καθαρή 

Τέχνη)” διοργανώνει έκθεση με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από 

διαφορετικές μορφές τέχνης. Στην έκθεση συμμετέχει με έργα του και ο 

φωτογράφος Κίμων Αξαόπουλος. Ο Ορίζοντας 

Γεγονότων ιδρύθηκε το 2006. Πρόκειται για μια 

πρωτοβουλία με δράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στο εξωτερικό. Τα θέματα των εκθέσεων και 

των καλλιτεχνικών δράσεων χωρίζονται στις εξής

ενότητες: Σχέδιο Πόλης, Αυτή τη φορά να μην 

ξεχάσουμε, Φεστιβάλ Αντιδιαφήμισης, Εικονο-ποίηση,

Είναι αυτό Τέχνη;, Clean Art (καθαρή τέχνη), Τράπεζα 

Τέχνης (artbank), Φεστιβάλ 3d Κινηματογράφου 

“ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ”, Εφήμερη Τέχνη και Ουτοπία. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 4 Μαΐου

Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαρκοπούλου, Γ. Παπαβασιλείου 34, 

Μαρκόπουλος

Πληροφορίες: Ορίζοντας Γεγονότων, http://blog.orizontasgegonoton.gr
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Τριλογία της Σιωπής:
Εκθέσεις, ομιλίες, προβολές

Με αφετηρία την Τριλογία της Σιωπής του Μπέργκμαν ο μουσικός και 

φωτογράφος Κωνσταντίνος Ζαρμακούπης, σε συνεργασία με το Ρομάντσο, 

προσκαλεί δημιουργούς κι ερμηνευτές να 

μοιραστούν με το κοινό τη σχέση τους με 

τη σιωπή. Το πρόγραμμα του τριημέρου 

περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας με 

έργα του Γιάννη Σίμου, Γιάννη Πάλλα 

και Κωνσταντίνου Ζαρμακούπη, ομιλίες 

των Διονύση Καψάλη, Γιάννη Αντιόχου, 

Νίκου Ερηνάκη, Ρούλας Πατεράκη, 

Γιάννη Λεοντάρη και Φοίβου Δεληβοριά, 

περφόρμανς χορού και συναυλίες, ενώ 

κάθε βραδιά θα κλείνει με την προβολή 

μιας ταινίας από την Τριλογία της Σιωπής 

του Μπέργκμαν. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Bergman 

Foundation, στο πλαίσιο του Bergman 100.

Διάρκεια: ως 29 Απριλίου 2018

Διεύθυνση: Ρομάντσο Αναξαγόρα 3- 5 Κέντρο Αθήνας

Chania International 
Photo Festival 
Κάλεσμα σε συμμετοχή 

Το Chania International Photo 

Festival, επιχειρώντας να 

καθιερωθεί στα φωτογραφικά 

δρώμενα, καλεί φωτογράφους 

απ΄όλο τον κόσμο να υποβάλουν 

τα έργα τους. Οι συμμετέχοντες 

μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα 

σε 16 κατηγορίες. Συγκεκριμένα 

οι κατηγορίες είναι: Αστικό Τοπίο, 

Μονοχρωματική, Καλλιτεχνική, 

Φωτογραφία Δρόμου, Τοπίο, 

Ταξιδιωτική, Χρώμα, Πορτραίτα, 

Άγρια Ζωή, Αφηρημένη, 

Αρχιτεκτονική, Εννοιολογική, 

Ντοκουμέντου, Macro, Φύση 

και Πανοραμική. Δεν απαιτείται 

χρηματικό αντίτιμο για την υποβολή 

έργων. Τα φωτογραφικά έργα που 

θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο 

της διοργάνωσης θα επιλέξει 

κριτική επιτροπή. Παράλληλα, η 

επιτροπή θα ξεχωρίσει το έργο τριών 

φωτογράφων, ο πρώτος από τους 

οποίους θα βραβευθεί με $1.000.Το 

φεστιβάλ διοργανώνει η Blank Wall 

Gallery, σε συνεργασία με το Δήμο 

Χανίων, από τις 28 Αυγούστου έως 

τις 5 Σεπτεμβρίου.

Υποβολή: έως 20 Μαΐου

Πληροφορίες – Συμμετοχή:  

Chania International Photo Festival, 

info@cipfestival.com,  

http://www.cipfestival.com 



�������	
	�� ���������������������
� ��������^

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

 

Διάφραγμα 26 
Παρουσίαση του φωτογράφου 
Μιχάλη Πατσούρα

Η φωτογραφική ομάδα Διάφραγμα 26 

φιλοξενεί το φωτογράφο Μιχάλη 

Πατσούρα. Ο φωτογράφος θα βρεθεί στον 

χώρο του Cinemarian για να παρουσιάσει 

επιλεγμένα έργα από τη φωτογραφική του 

πορεία ενώ παράλληλα θα συζητήσει για 

τη φωτογραφία ως τέχνη και επάγγελμα. 

Ο Μιχάλης Πατσούρας είναι εξωτερικός 

συνεργάτης σε ελληνικά και ξένα περιοδικά 

και εφημερίδες. Από το 2009 εργάζεται ως 

freelancer φωτογράφος.

Παρουσίαση: Σάββατο 28 Απριλίου, 20.00 

Διεύθυνση: Cinemarian, Γενναίου 

Κολοκοτρώνη 42, Αθήνα

Πληροφορίες: Διάφραγμα 26, 

https://www.diafragma26.gr 

“O”
Το Λευκό στην πόλη

H έκθεση παρουσιάζει το έργο 45 μελών της φωτογραφικής ομάδας του Metapolis. 

Eμπνευσμένα από φωτογραφικές ασκήσεις, τα έργα εισάγουν το θεατή στον κόσμο 

της σκηνοθετημένης φωτογραφίας. Η θεατρικότητα της σκηνής αποκαλύπτεται με 

πρωταγωνιστή πάντα ένα λευκό μπαλάκι. 

Εγκαίνια: Πέμπτη 3 Μαΐου, 20.00 

Διάρκεια έκθεσης: έως 19 Μαΐου

Διεύθυνση: Metapolis Gallery, Στοά Καΐρη 6, Μοναστήριο, Αθήνα

Πληροφορίες: Metapolis, Τηλ. 2103253550, info@metapolis.gr, http://www.metapolis.gr 

Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Έκθεση δεύτερου διαγωνισμού 
Εικαστικών στη Βέροια

Η Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας σε συνεργασία 

με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ημαθίας, Πέλλας και 

Πιερίας, διοργανώνουν έκθεση του 2ου 

διαγωνισμού Εικαστικών. Στην έκθεση 

συμμετέχει με έργα των μελών της και η 

Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας «Αντίθεσις».  

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Απριλίου 

Διεύθυνση: Αντωνιάδειος Στέγη 

Γραμμάτων & Τεχνών, Μελά Παύλου & 

Μπιζανίου, Βέροια  

Πληροφορίες: Φωτογραφική 

Ομάδα Βέροιας «Αντίθεσις», https://

antithesisphoto.wordpress.com 
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