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MOPQROST
Μπορεί να έχουν περάσει ακριβώς
73 χρόνια από την άνευ όρων
παράδοση των Ναζιστικών
στρατευμάτων στους Συμμάχους,
όμως το φαινόμενο Χίτλερ με την
απροσμέτρητη ανάδευση παθών,
εντάσεων και ιδεοληψιών -εκτός των
εκατομμυρίων νεκρών που άφησεεπανέρχεται συνεχώς στο προσκήνιο
της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά με
αφορμή το αρχείο της Λένι Ρίφενσταλ
που περιήλθε στη δικαιοδοσία
του Μουσείου Φωτογραφίας του
Βερολίνου.

Η

Λένι Ρίφενσταλ -για όσους δεν το
γνωρίζουν- γεννήθηκε το 1902 και
πέθανε 101 ετών το 2003. Eκτός από πολύ
καλή φωτογράφος και σκηνοθέτις, υπήρξε
θαυμάστρια του Χίτλερ και της Ναζιστικής
ιδεολογίας, προσόντα που αξιοποίησε στο
έπακρο ο υπουργός προπαγάνδας του
Χίτλερ, Γιόζεφ Γκέμπελς. Μετά το 1945 και
ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια της ζωής
της “το γύρισε”, υποστηρίζοντας ότι όποιος
δεν ήταν μαζί με το Ναζιστικό καθεστώς,
θεωρούνταν αυτόματα ότι ήταν εναντίον
του, ότι ενήργησε έτσι για να επιβιώσει,
ότι ήταν πολιτικά ουδέτερη κλπ.
Από την άλλη μεριά ο γνωστός και επίσης
πολύ καλός φωτογράφος Χ. Νιούτον
(1920-2004) αναγκάστηκε να εγκαταλείψει
με περιπετειώδη τρόπο το Βερολίνο
το 1938 σε ηλικία 18 ετών, γιατί ήταν
εβραϊκής καταγωγής και ως εκ θαύματος
γλύτωσε τα κρεματόρια του Νταχάου και
του Άουσβιτς. Η ειρωνεία της τύχης έφερε
έτσι τα πράγματα -ή μάλλον θα έλεγα
η ισχυρή βούληση της Διεύθυνσης του
Μουσείου Φωτογραφίας του Βερολίνου το
επεδίωξε- ώστε μετά από δεκαετίες οι δύο
δημιουργοί να «σμίξουν»...
Ας δούμε τα γεγονότα.

Χίτλερ & Ριφενσταλ

A*0?D6*9+,5UA51/4+0/7+/*
Η κορυφαία προπαγανδίστρια του Χίτλερ μαζί με τον εβραϊκής
καταγωγής Χ. Νιούτον στο Μουσείο Φωτογραφίας του Βερολίνου...
Το Μουσείο Φωτογραφίας του Βερολίνου ανακοίνωσε πριν λίγες εβδομάδες ότι
περιήλθε στην κατοχή του ολόκληρο το αρχείο της Λένι Ρίφενσταλ που ούτε λίγο ούτε
πολύ περιλαμβάνει 700 κιβώτια με φωτογραφίες, φιλμ, προσωπικά αντικείμενα, μέχρι
και τα σκάφανδρα που η Ρίφενσταλ χρησιμοποιούσε για τις καταδύσεις της σε ηλικία
...80 ετών! Όμως ακριβώς στο ίδιο Μουσείο υπάρχει κι ένα πολύ αξιόλογο υλικό του
Νιούτον και αυτό ακριβώς το γεγονός στάθηκε η αφορμή να θεωρηθεί αυτή
η «συνύπαρξη» των δύο δημιουργών ως ανίερη και απαράδεκτη.
Η επίσημη βιογράφος της Ρίφενσταλ, Νίνα Γκλάντις με δηλώσεις της, υποστήριξε ότι
από το αρχείο που έχει περιέλθει στο Μουσείο Φωτογραφίας του Βερολίνου λείπουν
σίγουρα πάρα πολλές φωτογραφίες και φιλμ τα οποία η Ρίφενσταλ κατέστρεψε ή
έκρυψε κάπου μετά την πτώση του Χίτλερ για να μην της καταλογισθούν ευθύνες για
συνεργασία με το καθεστώς κλπ.
(Συνεχίζεται στην σελίδα 4)
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MOPQROST
(Συνέχεια από την σελίδα 2)

Η

γραμματέας της Ρίφενσταλ,

Γκιζέλα Χαν -μοναδική
κληρονόμος της- υποστήριξε
ότι ο Νιούτον και η Ρίφενσταλ
αλληλογραφούσαν!
Μάλιστα, παρουσίασε επιστολή
του με την οποία της εξέφραζε
τον θαυμασμό του. Φίλοι
του Νιούτον υποστήριξαν ότι
εσκεμμένα της έγραψε
ο Νιούτον γιατί ήθελε να
την πείσει να του ποζάρει
στα γενέθλια των 100
της χρόνων... Άλλοι πάλι
επιχειρηματολόγησαν από τα
social media ότι μπορεί
ο Νιούτον να ήταν εβραίος, όμως
όλη η φιλοσοφία της δουλειάς
του -τα ξανθά μοντέλα και
οι αυστηρές πόζες τους...ήταν ...ναζιστικής τεχνοτροπίας
και λογικής!!!
Κάποιοι ακόμη επικριτές
της «ανίερης» συνύπαρξης
Ρίφενσταλ και Νιούτον, ωρύονται
λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν
να προβάλει το καλύτερο
Μουσείο Φωτογραφίας της
Γερμανίας, το έργο της πιο
ταλαντούχας προπαγανδίστριας
του Χίτλερ χωρίς να λάβει
υπόψιν το γεγονός ότι ακριβώς
δίπλα από το Μουσείο βρίσκεται
ο ιστορικός κινηματογράφος
Ufa Palast όπου προβλήθηκε
η άκρως ναζιστική ταινία της
Ρίφενσταλ «Ο θρίαμβος της
θέλησης» με την παρουσία των
Χίτλερ και Γκέμπελς...
Θυμίζουμε ότι αυτή η ταινία
ήταν το αποτέλεσμα ανάθεσης
το 1934 στη Ρίφενσταλ από
τους Ναζί της κάλυψης του
6ου Συνεδρίου του Ναζιστικού
κόμματος στη Νυρεμβέργη στο
οποίο συμμετείχαν 1.000.000
σύνεδροι. Και οι αντεγκλήσεις
και οι διαφωνίες δεν λένε
να κοπάσουν.
Πέραν του αδιαμφισβήτητου
λοιπόν γεγονότος ότι για πολλάπολλά ακόμη χρόνια
ο Ναζισμός που πέρασε
δια πυρός και σιδήρου την
Οικουμένη, θα προκαλεί



  

Με τον διαβόητο Χίμλερ στο γύρισμα ταινίας της το 1934

Η Ρίφενσταλ στο Πολωνικό μέτωπο το 1939

συζητήσεις, μια πιο ψύχραιμη ματιά στα γεγονότα μας αποκαλύπτει ότι όλα τα παραπάνω
είναι επινοήσεις και «θόρυβος marketing» εν όψει της προώθησης της επικείμενης μεγάλης
αναδρομικής έκθεσης του Μουσείου για την Ρίφενσταλ.
Ερώτηση: Έχει άραγε κάποια αξία σήμερα να μιλάμε για ανίερες «συζεύξεις» και
«συνυρπάξεις» όταν έχουμε δει και βλέπουμε γύρω μας απείρως χειρότερες καταστάσεις;
Και για να θυμηθούμε τους αρχαίους ημών προγόνους «Αληθές είναι ότι συμφέρει και αγαθόν
(καλό) ότι ωφελεί»...
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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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.

ΕΩΣ

300€

Live for the story_
* Η προωθητική ενέργεια ισχύει από 10/4/2018 έως 14/5/2018.
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Όλα είναι θέμα ισορροπίας
Η τέχνη του στέκειν...

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
@3=+E;WΤάκης Τζίμας, 064<4*+F;7*+,XE;WΠαναγιώτης Καλδής !RPKORYZPQRWΜιχάλης Κυρζίδης,

[[[:\]QPQ:^R

.B094*+)@+0;WΚωνσταντίνα Γκιτάκου 0,DE1?960;WΆννα Μανουσάκη
4*+)@+6;WΦωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόης
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galleries
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
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Òß0~ĚΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485, e-mail: info@photo.gr, www.photo.gr/galleries

ÕÇÖØÑÔĆÆÇÖÕÇÓÃÎÃÛÑÖ
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Που πάει η φωτογραφία;

ÞĈĄüôýñàôÔĂĈđĄô
æèààÙçÙêãèá
ÞČĆćñąÕĀćČĀüï÷úą

àôĀđþúąàăôÿăĂĐĆúą

êčĈă÷ąðĊăĆäĀĐĈýĀăĆþõüû÷ûĈòĆ7ĀòĀõĈăĆêčĈă÷ąõĊóõĆ äĄĈýþăõþăĉćĈýþĒāèùċāĒā7(,ÖüòāõĆ

      
        

ßÿĄõĆăĄĂČĂďĀĎČĈāĊûĀ÷ûďöČûćxçćČĈČÿçwÿċûċđćþÿþÿwõćĂwÿČĂćČÿĐćĈĆĈā÷û
ČĂďâÿČçûxøõćûċĐÿþøćûăĉćûûċöwûćČĎćxĊûąČăąçwÿČûüĈĆĉćċČĈwĂĐûćăċwø
xûĊûāĎāöďČĂďĈăÿĄÿĆ÷ĄÿăďöČûćĊûāþû÷ÿď×ĊĉČûwÿČĂćýĂĀăûąöČÿĐćĈĆĈā÷û 
ČĈđďûđČĈwûČăċwĈúďąûăČĂćČûĐúČĂČûxûĊûāĎāöďČĂďĂĀĎČĈāĊûĀ÷ûċđćĈĆăąçąûă
ÿăþăąøČÿĊûĈąĆçþĈďČĂďxĈđĈćĈwçĒĈđwÿąûĆĆăČÿĐćăąöĀĎČĈāĊûĀ÷û üĊ÷ċąÿČûă 
ċöwÿĊûċČĈąûČĉĀĆăxĊĎČøāćĎĊĎćwÿČûüĈĆĉćáăÿćĉčÿĎĊöčĂąÿûĊĐăąçxĎď 
ĂýĂĀăûąöÿxÿĄÿĊāûċ÷ûČĎćĈxČăąĉćþÿþĈwõćĎćčûöČûćĈąđĊăøČÿĊĈďxûĊçāĈćČûďċČĂćÿĄõĆăĄĂ
ČĂďąûĆĆăČÿĐćăąöďĀĎČĈāĊûĀ÷ûďċöwÿĊûĀû÷ćÿČûăxĎďĂÿćċĎwçČĎċöČĂďċČĈþăûþ÷ąČđĈÿ÷ćûă
xÿĊăċċøČÿĊĈąĊ÷ċăwĂċČĂćxûĊûČöĊĂċĂąûăÿąČ÷wĂċĂČĎćÿxÿĊĐøwÿćĎćûĆĆûāĉć

ÙąìĉċăĄõüăÿă÷óõĆåõāùĄýćĈûĀóăĉåõąýćóčāçĉ÷÷ąõĊñõĆ



ßĀĎČĈāĊûĀ÷ûČõąćĈČĎćăċČĈĊăąĉćąûăąĈăćĎćăąĉćċđāąđĊăĉćČĂďÿxĈĐöďČĂď
ÒûĆĆăąöÿxûćçċČûċĂ êĈwûćČăċwøď ČÿĐćĈĆĈā÷ûo ûxĈċąĈxĈúċÿċČĂćĐÿăĊûĀõČĂċĂ
ČĈđûćčĊĉxĈđąûăċČĂþđćûČøČĂČçČĈđćûxûĊçāÿăąûăćûþĂwăĈđĊāÿ÷Ĉ÷þăĈďČĈćąøċwĈ
ČĈđ ČĈĈxČăąøxÿĊăüçĆĆĈćwõċûċČĈćĈxĈ÷ĈčûąûČĈăąĈúċÿÙöwÿĊû đxçĊĐĈđć çĊûāÿ 
Ĉăċđćčöąÿďÿąÿ÷ćÿďxĈđčûÿxăČĊõýĈđćwăûćõûþăçċČûċĂČĂďĀĎČĈāĊûĀ÷ûď xĈđčû
ÿxăČĊõýĈđćĐĊøćăûwÿČç ČĂćâÿČûĀĎČĈāĊûĀ÷ûÔûÿxûĆĂčÿđčÿ÷ çĊûāÿ ĂçxĈýĂČĈđ)FHFMąûă
ČĈđ"EPSOPāăûČĈČõĆĈďČĂďČõĐćĂďąûăąûČçċđćõxÿăûČĂďĀĎČĈāĊûĀ÷ûďñĂûćçāąĂČĈđûćčĊĉxĈđ
ćûÿąĀĊûċČÿ÷xõĊûćČĈđĆøāĈđčûÿĄûąĈĆĈđčöċÿăćûđxçĊĐÿă ċÿxÿ÷ċwûÿćøďxûāąĈċwăĈxĈăĂwõćĈđ
ąûăăċĈxÿþĎwõćĈđąøċwĈđ xĊĈċĀõĊĈćČûďČăďÿăąøćÿďÿąÿ÷ćÿďxĈđčûwăĆĈúćāăûČĈøćÿăĊĈąûăČĂć
ÿĆÿđčÿĊ÷ûČĈđûćčĊĉxĈđáûăxĈăûčûÿ÷ćûăČûÿąĀĊûċČăąçwõċû ĂĊĂČĈĊăąö ČĈúĀĈďČĂďćõûď
ÿăąøćûďxĈđčûûxĈþ÷þÿăČĂćõûÿxĈĐö

äôĀôöüđćúąÞôþ÷ñą
ÖąċýćĉāĈðþĈûĆĄùąýăøýþĒāêíèä÷ąðĊăĆ 3+272%86,1(66

   

éxĊĈāĊûwwûČăċwøďđxĈĆĈāăċČĉć TNBSUQIPOFąûăĀĎČĈāĊûĀăąĉćwĂĐûćĉćwÿ
ÿćċĎwçČĎċĂČÿĐćăąĉćEFFQMFBSOJOHąûăûćČ÷ċČĈăĐĈđďûĆāøĊăčwĈđď ÿĄÿĆ÷ċċÿČûă
ċđćÿĐĉďąûăüĊ÷ċąÿăþăûĊąĉďxÿĊăċċøČÿĊÿďÿĀûĊwĈāõďċČĈJNBHJOHÛxøČĂć
ČûđČĈxĈ÷ĂċĂxĊĈċĉxĎćċČăďĀĎČwĂĐûćõďĎďČûĊĈwxĈČăąçČĈx÷ûČĂď(PPHMF 
ąûăČĂþăûĐÿ÷ĊăċĂxÿĊăÿĐĈwõćĈđČĎćĀĎČĈčĂąĉćąûčĉďąûăČĂćmûĄăĈĆøāĂċĂn 
ČĈđĀĎČĈāĊûĀăąĈúđĆăąĈú
ÛÞ×çÑç×ÑýąwĄĀĈćąýĊý wĈówýāövČčąùăåąýĊýýÿÿĈùþôĉĊĆXXXQIPUPHSHBMMFSJFT
ÑÞÙÒÛ×ÞàÛ×ÒÛ×ÛÞ×ÒùĊĀĈĀċýõĉýāĈåwĈĆĊýĈùāöĊĀĊĆč ýĄåĊýóÿăùāĈù 
Õèç×ÛÓÛê×ÝÙwöćĈù

ÕÇÖØÑÔĆÆÇÖÕÇÓÃÎÃÛÑÖ

êčĈă÷ąðĊăĆÚýþõćĈýþĐĆäĀĐĈýĀăĆþõüû÷ûĈòĆĈûĆÖçßè





   

ßĐĊöċĂČĈđąăćĂČĈúČĂĆÿĀĉćĈđ ČĎćýĂĀăûąĉćwăąĊĉćÿúĐĊĂċČĎćwĂĐûćĉćõĐÿă
þăÿđąĈĆúćÿăČûwõāăċČûČĂćûwÿċøČĂČûČĂďĆöýĂď õĐÿăþăÿđĊúćÿăČĂčÿwûČĈĆĈā÷ûąûă
ČĈđďĐĊöċČÿďČĂďĀĎČĈāĊûĀ÷ûď õĐÿăxĊĈċčõċÿăxĈĆĆõďþĂwăĈđĊāăąõďþđćûČøČĂČÿďûĆĆç
xûĊçĆĆĂĆûõĐÿăûxĎĆõċÿăąçxĈăÿďxûĆûăøČÿĊÿďxĈăøČĂČÿďČĂďĀĎČĈāĊûĀăąöďþăûþăąûċ÷ûď
ÝþĉąûăxĈĆĆçĐĊøćăûąđĊăûĊĐÿ÷ĂĀĎČĈāĊûĀ÷ûĈčøćĂÛĊąÿČõďxĊĈċÿāā÷ċÿăďwÿČû
ĀĎČĈāĊûĀăąçwõċûõĐĈđćąĈĊÿċčÿ÷ çĆĆÿďõĐĈđćxÿĊăĈĊăċčÿ÷×ûĊûwõćÿăċČûčÿĊö
wÿÿĄûăĊÿČăąçûxĈČÿĆõċwûČûĂÿăąûċČăąöÿwüçčđćċĂąûăĂĐĊöċĂČĂďĀĎČĈāĊûĀ÷ûď
ċđćþđûċČăąçąûăwÿçĆĆûwõċûċČĂċúāĐĊĈćĂČõĐćĂwÿûćûćÿĎwõćÿďwĈĊĀõď

×üïĀĀúąàăøĊĄïýúą
6HQLRU(GLWRU6SHFLDO3URMHFWV5(87(561HZVSLFWXUHV

éđćúąÞôööøþïĄúą
 

æćĄĂööĈþďćĄôăðùü ôĀĂüĊćñĆĈùñćúĆú
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ÙöwÿĊûxÿĊăċċøČÿĊĈûxøxĈČõđxçĊĐÿăĂûćçāąĂćûđxçĊĐĈđćÿxûāāÿĆwûČ÷ÿď
ĀĎČĈĊÿxøĊČÿĊwÿxĈĆĆõďāćĉċÿăďNVMUJNFEJBÙÿõćûýĂĀăûąøąøċwĈwÿČûxûĊûþĈċăûąç
ââÝćûÿĄûĀûć÷ĒĈćČûăąûăwÿČĈćą÷ćþđćĈČĂďxûĊûxĆĂĊĈĀøĊĂċĂďûxøČû4PDJBM.FEJB 
ąçxĈăûââÝxûāąĈċw÷ĈđÿxăxõþĈđûćûĆûwüçćĈđćČĂćxĆĂĊĈĀøĊĂċĂČĈđxĆûćöČĂ
éăĀĎČĈĊÿxøĊČÿĊxû÷ĒĈđćõćûċĂwûćČăąøĊøĆĈċÿûđČöČĂćõûČçĄĂxĊûāwçČĎć

äôĀôöüđćúąäôăô÷úÿúćĄďăĂĈþĂą
(Ąßõüû÷ûĈòĆêčĈă÷ąõĊóõĆćĈûçċăÿòßõÿĒāèùċāĒāĈăĉåõāùĄýćĈûĀóăĉÞčõāāóāčā







 





ßõĆÿđċĂČĂďýĂĀăûąöďČÿĐćĈĆĈā÷ûďõĐÿăûćûwĀăċüöČĂČûÿxĂĊÿçċÿăČăďċđćöčÿăÿď
ČøċĈČĈđÿxûāāÿĆwûČ÷ûøċĈąûăČĈđÿĊûċăČõĐćĂĀĎČĈāĊçĀĈđċÿüûčwøxĈđ ćĈw÷ĒĎ 
wxĈĊĈúwÿćûwăĆPúwÿāăûČĈxõĊûċwûċÿwăûçĆĆĂÿxĈĐö ÿćČđxĎċăûąĉćûĆĆûāĉć ČĂ
mâÿČçČĂãĎČĈāĊûĀ÷ûnÿxĈĐöÙvûđČöČĂćõûąûČçċČûċĂ ąçČăĀû÷ćÿČûăćûõĐÿăĈĊăċČăąç
ĈĆĈąĆĂĊĎčÿ÷ ÿćĉąçČăąûăćĈúĊāăĈxĊĈþăûāĊçĀÿČûăċČĈćĈĊ÷ĒĈćČûxĈđûąøwĂþÿćČĈ
õĐĈđwÿċđćÿăþĂČĈxĈăöċÿă×Ĉăûÿ÷ćûăĂćõûąûČçċČûċĂxĊûāwçČĎćxĈđõĐÿăþăûwĈĊĀĎčÿ÷
×ĈăÿďûĆĆûāõďõĐÿăÿxăĀõĊÿăąûăxĉďwxĈĊĈúwÿćûČăďûxĈČăwöċĈđwÿ

äþïćČĀåüõðþþúą
êčĈă÷ąðĊăĆøðćþõÿăĆĊčĈă÷ąõĊóõĆ









ëĈxûĊÿĆčøćþÿćwxĈĊĈúwÿćûČĈûĆĆçĄĈđwÿąûăāăvûđČøċđćöčĎďČĈwđčĈxĈăĈúwÿ 
ëĈwõĆĆĈćþÿćwxĈĊĈúwÿćûČĈþăûwĈĊĀĉċĈđwÿąûăāăvûđČøČĈûćČăwÿČĎx÷ĒĈđwÿçĆĆĈČÿ
wÿÿĆx÷þûąûăçĆĆĈČÿwÿĀøüĈâøćĈČĈxûĊøćwxĈĊĈúwÿćûþăûĐÿăĊăċČĈúwÿwÿČĈćû
ÿąwÿČûĆĆÿđČĈúwÿČăďþđćûČøČĂČÿďxĈđwûďxĊĈċĀõĊÿăûxĈĀÿúāĈćČûďČăďxûā÷þÿďxĈđ
ČăďċđćĈþÿúĈđćßûćČăĀûČăąöûđČöċđćčöąĂāÿććçÿăćõûxĈĆúÿćþăûĀõĊĈćČûąûăāøćăwû
ÿĊĎČöwûČûxĈđčûûxûćČĂčĈúćċČĈwõĆĆĈćxĈđûāćĈĈúwÿ 

ÔÇÍËÆÃ



!""#$

galleries

Live φωτογραφήσεις
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×ùčwýĈāvóąĆďvý

ÜDQGVRQćùĄąăĎĐāĈõĈčāċăąû÷Ēā
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Η Γκάλερι του ΦΩΤΟγράφου
   



 
    

     

   

(þüñĈăĉāĊčĈă÷ąðĊăý
ØýõĄąĒĈûĊăąðćĈûāĈąýõāĈðċąăāûýćĈăąóõĈăĉêíèä÷ąðĊăĉùĄýÿù÷ĀñāùĆ
ĊčĈă÷ąõĊóùĆÖāõ÷āčćĈĒāõĄĐĈûāĄÿñăāøûĀăĊýÿòćĈòÿûĈăĉĄùąýăøýþăđ
øýùþøýþăđāĀóõøùđĈùąûõāð÷āčćûćĈăĊĉćýþĐĄùąýöðÿÿăāùāĐĆùþüùćýõþăđ
ċĒąăĉÜØþõÿùąóĈčāÖāõ÷āčćĈĒāñċùýĈûāõĄõąċòĈûĆćĈõĄąĒĈõþýĐÿõĆ
ĈùđċûĈăĉĄùąýăøýþăđùāĒþõüýùąĒüûþùćĈûćûĀùąýāòĈûĆøýùĉąĉĀñāûĀăąĊò
ĈăāâăñĀöąýăĈăĉ

./0 1 2
ÕööøþĂăĂĐþĂĈæĂĉüïĀĀôÕþïĆúąàüĊôñþÕþøüĉðĄú×øČĄöòôÕĀćČĀôýďăĂĈþĂą
ÕûôĀïĆüĂąÕĀćČĀĂĐþúÖïĆČÕĄöĈĄïýúąÖôĆòþúąÖôĆüþďăĂĈþĂąäôĀôöüđćúą
ÖøĄĂăĂĐþĂĈßĈ÷òôÖĂþĂĀïýúąæăĐĄĂąØĂĈýïýúąÖôĆòþúąÙĈûĈÿüïćĂĈ
ÙþøĈûøĄòôÚñ÷ĄĂĈÜðÿüąÚĂĄÿăïąêĄñĆćĂą,QGLYHUL1LFRODVÞôõôþüđćúą
êĄñĆćĂąÞôþôčćùüïĀ×ýïĄĂÞôĀćïąÞČĀĆćôĀćòĀĂąÞôĄôûôĀïĆúąáüýďþôĂą
ÞôĄôĀćïĀúØðĆăĂüĀôÞôĆĆôĀñÖĂĐþôÞôĆćôĀüđćúąÞČĀĆćôĀćòĀĂąÞôĎÿøĀïýúą
ÖôĆòþúąÞðýĂąßøĈćðĄúąÞøĉôþïąäïĀĂąÞĂþþüôþñ×øČĄöòôÞďÿĀôĄú
ØñÿúćĄôÞĄúćüýďą×üïĀĀúąÞĄòýĂą×üđĄöĂąÞĈăĄüôĀďąàïĄýĂąßČþïýĂą
Üøď÷ČĄĂąàôþôăðćĆôąÕþðāôĀ÷ĄĂąàüĊôúþò÷úą×øđĄöüĂąàăñćĂąàïýúą
àăĂĈþĂĈöĂĐĄúąØúÿñćĄúąäôĀćôõďąÖôĆòþúąäôăăïąéĐþþúąäôćøĄïýúą
æćðĉôĀĂąäđĊĂĈÖïĆČåúÿôĀćČĀïýúÙþðĀúæôõõôÔ÷úÙüĄñĀúæôĀĆĂĀðćúą
æăĐĄĂąæýþñýôêôĄïæČĉĄĂĀïêĄĐĆôçĄüôĀćôĉĈþþò÷úąØúÿñćĄúąçĆüýĂĐĄúą
×üïĀĀúąçĆüþò÷úąÝČïĀĀúąçĆüþòýúąÝČïĀĀúąéôÿăĄüýôćùñąçĄüôĀćïĉĈþþĂą
éüþòăăĂĈéòþüăăĂąêôćùúüôýđõĂĈáòýĂąêĄúĆćò÷úąßïùôĄĂą
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Eκθέσεις φωτογραφίας
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Eκθέσεις φωτογραφίας

l3ODVHDERy


áùĈăāĊõþĐĈûĆ5HQ§H5HYDK
Η φωτογράφος Renée Revah προσεγγίζει τον
υποθαλάσσιο κόσμο, στρέφοντας την προσοχή της
κάτω από την επιφάνεια. Ο βυθός, τόπος ιερός για
την ίδια, γίνεται ερέθισμα έμπνευσης και δημιουργίας.
Δελφίνια, αστερίες, χελώνες, κοχύλια, πλάσματα μικρά
και μεγάλα αποτυπώνονται σε μια σειρά φωτογραφιών
με φόντο τη θάλασσα. Η Revah σημειώνει «Tον λένε
Βυθό, αλλά μοιάζει με Ανύψωση σε έναν Κοινό Ψυχικό
Τόπο. Μια χώρα όπου οι υπόκωφοι ήχοι, τα πλάσματα,
τα υπόγεια ρεύματα, έρχονται να εκφράσουν μέσα
από εσένα τα αιώνια μυστικά που μας ενώνουν όλους.
Καθώς με χαϊδεύει το φως που διαθλάται, σχηματίζει
γεωμετρικούς καταρράκτες που λούζουν έναν κόσμο,
που μοιάζει με αυτόν που αναγνωρίζω μέσα μου. Έναν
κόσμο που με ακολουθεί και στον ύπνο μου και με
δένει μαζί του ένας υγρός ασημένιος μίτος. Και εγώ
γίνομαι η Αριάδνη του, ψάχνοντας όλο και πιο βαθειά
μέσα του, όλο και πιο ψηλά μέσα μου».
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Eκθέσεις φωτογραφίας

 

thens Art Studio

Η έκθεση παρουσιάζει τα έργα των σπουδαστών και μελών της φωτογραφικής ομάδας Team Art, η οποία έχει δημιουργηθεί από τους
ιδρυτές του στούντιο και πρώην σπουδαστές. Η θεματολογία των έργων ποικίλει ανάμεσα σε πορτραίτα, μόδα, glamour, γυμνό, still
life κ.α. Την έκθεση επιμελούνται οι φωτογράφοι του Athens Art Studio Αλέξανδρος Βογιατζάκης και Γιώργος Μυριαγκός.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Athens Art Studio επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.athensartstudio.gr.
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Eκθέσεις φωτογραφίας



Andre Kertesz Melancholic Tulip



Francesca Woodman

Nevi

áùĄăÿÿñĆøąðćùýĆĈăL)RFXVćĈûāèùċāĐĄăÿû
ßòöøąøõ÷Ăÿï÷øąăĄüĀćúĀðýûøĆúéìçãJDOOHULHVĆćúĀçøĊĀďăĂþúĆćĂăĄďöĄôÿÿôćČĀăôĄïþþúþČĀ÷ĄïĆøČĀ
ðĄĊøćôüĀôăĄĂĆćøûøòúĆĈÿÿøćĂĊñćĂĈL)RFXV
ÜL)RFXVFRPPXQLW\üõĄõąăĉćýðćùýĈûāĄąĒĈûĈûĆăĀõøýþòñþüùćûĀùĈóĈÿălÜĀùÿõ÷ċăÿýþòĀăĉĈñċāû
õćþĒāĈõĆyùāĒĄõąðÿÿûÿõĈăþăýāĐüõñċùýĈûāùĉþõýąóõāõ÷āčąóćùýĈăĉĆøûĀýăĉą÷ăđĆĈûĆăĀðøõĆáùćûĀùóă
õĊùĈûąóõĆĈûáHODQFKROLD*HQHURVDûñþüùćûĄąăćù÷÷óúùýĀùøýõĊăąùĈýþòăĄĈýþòĈûāćþăĈùýāòĄÿùĉąðĈûĆ
Āùÿõ÷ċăÿóõĆøóāăāĈõĆćĈăüùõĈòøýõĊăąùĈýþñĆùąĀûāùóùĆĈûĆèûāñþüùćûùĄýĀùÿùóĈõýûÙĒąõàõöõúăđåõąðÿÿûÿõ
ĈûāßĉąýõþòõĄĐĈýĆñčĆĈýĆĈăL)RFXVøýăą÷õāĒāùýñāõøčąùðāùą÷õćĈòąýăĊčĈă÷ąõĊóõĆ÷ýõĄõýøýð
þõýùĊòöăĉĆñčĆùĈĒāÚýćû÷òĈąýùĆĈăĉćùĀýāõąóăĉüõùóāõýăýĊčĈă÷ąðĊăýÙĒąõàõöõúăđáõąóõáĄõāăđĈõ
þõý5HQHH5HYDKäý÷ăāùóĆþõÿăđāĈõýāõøûÿĒćăĉāĈûćĉĀĀùĈăċòĈčāĄõýøýĒāćĈăLQIR#LIRFXVJU
èûāßĉąýõþòćĈýĆüõĄąõ÷ĀõĈăĄăýûüùóăĀýÿóõĈăĉßĒćĈõÙùÿċðăăĄăóăĆüõĀýÿòćùýĀùĈõĂđðÿÿčā÷ýõĈûā
õāõ÷þõýĐĈûĈõùþĀðüûćûĆĈăĉĈùċāýþăđĀñćăĉćĈûĊčĈă÷ąõĊóõĆĀñćõõĄĐćċùĈýþðĄõąõøùó÷ĀõĈõèûāóøýõĀñąõćĈýĆ
ĈûāèùċāĐĄăÿûüõùĄýćþùĊüùóûćĉāĈðþĈąýõĈăĉøýõøýþĈĉõþăđĄùąýăøýþăđL)RFXVâñöýßõāóāýõûăĄăóõüõ
ĄõąăĉćýðćùýĈăĊčĈă÷ąõĊýþĐĈûĆñą÷ăùāĒüõćĉúûĈòćùýĀùĈăþăýāĐ÷ýõĈăĈąĐĄăĀùĈăāăĄăóăĈăùĀĄāùđćĈûþù
ÖĄĐĈăĄąĐ÷ąõĀĀõøùāÿùóĄăĉāăýćĉúûĈòćùýĆçĉ÷þùþąýĀñāõĈûÙùĉĈñąõõĄĐĈýĆčĆĈýĆ
ăýùĄýćþñĄĈùĆĈăĉêíèäJDOOHULHVüõñċăĉāĈûøĉāõĈĐĈûĈõāõõþăđćăĉāùĄĈð÷ĉāõóþùĆøûĀýăĉą÷ăđĆāõćĉúûĈăđā÷ýõ
Ĉăñą÷ăĈăĉĆçĈûćĉúòĈûćûlêčĈă÷ąõĊóõ÷ñāăĉĆüûÿĉþăđyćĉĀĀùĈñċăĉāăýĊčĈă÷ąðĊăýØõąĉĊõÿýðÙûĀăĄăđÿăĉ
áõąóõáĄõāăđĈõÚÿñāûæûĀõāĈčāðþû5HHQH5HYDKçĈñĊûèćăĉĄðþû×õćýÿýþòëóăĉþõýáõąóõßõĄĄðĈăĉèû
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Προεκτάσεις του πιο επαναστατικού software
εργαλείου της χρονιάς
Για το Lens της Google, τον πολυμήχανο “φακό”
που αποκαλύπτει λεπτομέρειες και πληροφορίες για
οτιδήποτε “βλέπει” έχουμε αναφερθεί ξανά. Όμως
συνεχώς έρχονται στο προσκήνιο νέες πληροφορίες
για το εργαλείο αυτό που ενσωματώθηκε αρχικά στο
Google Assistant, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
προσφέρεται και μάλιστα δωρεάν και για το iOS,
εκτός του Android, μέσω Google Photos.

T

α νέα έρχονται από την πρόσφατη διάσκεψη
(8-10 Μαΐου) Google I/O developer conference στο
MountainView της Καλιφόρνια. Το Lens αυτή τη στιγμή
είναι η πιο απτή εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης
μέσω δεδομένων εικόνας στην καθημερινότητα του
χρήστη, πολύ περισσότερο από έξυπνους θερμοστάτες
ή έξυπνα ηχεία. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Lens
είναι ότι εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε φωτογραφία
έχει τραβηχθεί τώρα ή στο παρελθόν και βρίσκεται
αποθηκευμένη σε smartphone ή tablet, που τρέχει
Android ή iOS, σύντομα δε και σε προσωπικούς
υπολογιστές.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για προέκταση του
Google Search του οποίου αξιοποιεί την τεράστια
database προκειμένου να ταυτοποιήσει φωτογραφικό
υλικό και να το συσχετίσει με σχετιζόμενες
πληροφορίες. Για παράδειγμα αν έχετε στα photos του
iPhone μια συγκεκριμένη φωτογραφία που απεικονίζει
ένα κτήριο κάπου στον πλανήτη, το Lens θα αναλύσει το
περιεχόμενο και θα προσπαθήσει να το ταυτοποιήσει με
ό,τι πιο κοντινό στην database. To ίδιο θα προσπαθήσει
να ταυτοποιήσει μια τοπική φορεσιά, ένα αθλητικό
παπούτσι ή ένα όχημα μιας αυτοκινητοβιομηχανίας.
Όμως δεν σταματάει εκεί. Έχει προέκταση και στα
Google Maps, τους χάρτες που τόσοι και τόσοι από
εμάς χρησιμοποιούμε. Μόνον που εκεί συσχετίζεται
με Google Street View και προσφέρει πληροφορίες
επαυξημένης προγματικότητας για το γεωγραφικό
σημείο που μας ενδιαφέρει. Το ίδιο χρήσιμο θα
φανεί σε κάποιον υποψήφιο αγοραστή ηλεκτρικής
συσκευής. Οχι μόνον θα την αναγνωρίσει από την
φωτογραφική της εικόνα, αλλά και θα συμπληρώσει
τα στοιχεία με διαθεσιμότητα, τιμές, τυχόν προσφορές
κλπ συμβάλλοντας στην διαφάνεια της αγοράς, και
αποτελώντας ένα εργαλείο marketing νέας γενιάς που
σίγουρα η Google θα χρυσοπουλήσει στις εταιρίες.
Αλλά και για τους φιλότεχνους μια επίσκεψη στο
Μουσείο μετουσιώνεται σε εμπειρία νέου τύπου. Απλά
κοιτάζοντας μέσα από το φακό του smartphone τους
ζωγραφικούς πίνακες, ο χρήστης έχει την δυνατότητα
να ακούσει και να δει ένα εικονικό ξεναγό να του



  

 

αφιερώνει -προσωπικά- χρόνο και να του παρέχει κάθε επιθυμητή
πληροφορία για το έργο σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.
Οι προεκτάσεις του Lens είναι απεριόριστες και ανοίγουν νέους
ορίζοντες στην πληροφόρηση, στις αγορές, στα ταξείδια, στην
εκπαίδευση κλπ. Αφού αυτή η παντογνώστρια ψηφιακή βιβλιοθήκη
άπειρων πληροφοριών, φέρνει τη γνώση στην οθόνη κάθε κινητού
με τον πιο απλό αλλά και καταιγιστικά εγκλειστικό τρόπο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Profoto
Aπό την καμπάνια με τον Michael Anthony.

Α

πό το παρόν τεύχος, το PhotoBusiness Weekly ξεκινά μια νέα στήλη. Θέλοντας να φέρει το
αναγνωστικό κοινό σε επαφή με πρωτότυπες καμπάνιες απ ‘ολο τον κόσμο, κάθε εβδομάδα
η ομάδα του περιοδικού θα επιλέγει ένα διαφορετικό πρότζεκτ, τόσο από την Ελλάδα όσο και από
το εξωτερικό. Αυτή τη φορά ακολουθούμε το φωτογράφο Michael Anthony, στη φωτογράφηση
γαμήλιων πορτραίτων για τη Profoto.

Επιλογές από πολύ προσεγμένα διαφημιστικά βίντεο του κλάδου imaging
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Το περιοδικό του επαγγελματία

Μόλις
κυκλοφλόρησε!

Αν θες κι εσύ να διαβάζεις το περιοδικό Photo Business
κάνε την εγγραφή σου εδώ: www.photo.gr/freepress
Η διανομή του περιοδικού Photo Business είναι δωρεάν για τους επαγγελματίες φωτογράφους, βιντεογράφους, φοιτητές σχολών φωτογραφίας &
κινηματογράφου, φωτογραφικά καταστήματα και εργαστήρια, και στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ευρύτερου τομέα imaging.
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Yongnuo macro
H γκάμα επεκτείνεται

Μ

ετά τους standard 50άρηδες και semiwide 35άρηδες η γκάμα φακών Υοngnuo επεκτείνεται πάντα με κύριο
χαρακτηριστικό τη χαμηλή τιμή. Τώρα ήλθε η σειρά των macro. H κατά Yongnuo εκδοχή του macro φακού έχει εστιακή
απόσταση 60mm, full frame κάλυψη και φωτεινότητα f/2 ενώ αναπαράγει είδωλο 1:1 lifesize. H σχεδίαση με δέκα στοιχεία σε
εννέα γκρουπ, είναι αρκετά προχωρημένη με ηλεκτρονικό έλεγχο διαφράγματος και δυνατότητα αναβάθμισης firmware μέσω
USB. Όμως δεν αναφέρεται ακόμη για ποιές μοντούρες θα κατασκευάζεται αν και οι εικόνες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα
δείχνουν μοντούρα Canon EF.

Sony SL-E
Σειρά εξωτερικών δίσκων SSD με δυνατότητα
tethering

H

νέα σειρά SSD δίσκων SL-E, που λανσάρισε η Sony είναι
συμβατή με υπολογιστές Mac και Windows καθώς και
Android χάρη στην θύρα USB3.1 Type-C. Επίσης μπορεί να
συνδεθεί σε μηχανές Sony Αlpha για απευθείας αποθήκευση
στο δίσκο των λήψεων σε λειτουργία tethered. H σειρά SSD
SL-E διακρίνεται για την υψηλή ταχύτητα διαμεταγωγής
των δεδομένων, η οποία φτάνει τα 520MB/s κατά την
εγγραφή και τα 540MB/s στην ανάγνωση ενώ κυκλοφορεί
σε χωρητικότητες 240GB, 480GB, 960GB. Oι δίσκοι Sony SL-E
συνοδεύoνται από το λογισμικό ENC DataVault Lite software
για την κρυπτογράφηση εικόνων και αρχείων.
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Hasselblad XCD 21mm f/4
O πιο ευρυγώνιος φακός για το σύστημα X1D

O

νέος φακός 21mm f/4 είναι ο πιο ευρυγώνιος φακός που σχεδίασε ποτέ η Hasselblad και προορίζεται για
χρήση με τη mirrorless μεσαίου φορμά X1D. Για να πάρουμε μια ιδέα της κάλυψής του, αρκεί να αναφέρουμε
ότι αντιστοιχεί σε φακό 17mm στο φορμά 35mm και έχει οπτικό πεδίο 105° κατάλληλο για αντικείμενα όπως
εκτεταμένα τοπία και εσωτερικά μεγάλων κτηρίων. Ακολουθεί σχεδίαση leaf shutter ενσωματώνοντας το κλείστρο
διαφραγματικού τύπου που επιτρέπει συγχρονισμό φλας σε όλες τις ταχύτητες κλείστρου ως και 1/2000sec.
Σχεδιαστικά, περιλαμβάνει 13 στοιχεία σε 9 γκρουπ εκ των οποίων δύο ασφαιρικά και έχει μηχανισμό εσωτερικής
εστίασης που διατηρεί σταθερό το φυσικό μήκος σε όλες τις αποστάσεις εστίασης από την πιο κοντινή (32cm) ως
το άπειρο. Ο φακός έχει ελεύθερο μήκος 106mm, διάμετρο σπειρώματος φίλτρου 77mm και ζυγίζει 600γρ. Η
συνιστώμενη τιμή στην Ευρώπη θα είναι 3000 ευρώ.

GoPro
Μικρή αισιοδοξία από τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2018

T

α οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2018 έδωσε στη δημοσιότητα
η GoPro από τα οποία διαφαίνονται μικρές ακτίδες αισιοδοξίας, όπως για
παράδειγμα οριακή αύξηση παραγωγής (σε τεμάχια) κατά 3%. Όμως διατηρείται
ο χαμηλός τζίρος στα 202εκ. δολ. που αντιστοιχεί σε 7% πτώση σε ετήσια
βάση. Ο CEO της εταιρείας, Nick Woodman, διετύπωσε την πεποίθηση ότι τα
πράγματα θα αλλάξουν για την GoPro. Οι προσδοκίες του Woodman βασίζονται
στις προσδοκώμενες πωλήσεις των Hero5 Black και Hero6 Black και, κυρίως,
στην αρχική ζήτηση που υπάρχει για την οικονομική Hero. Παράλληλα με την
άνοδο των πωλήσεων, η GoPro εφαρμόζει ένα πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα
διαχείρισης των καναλιών πωλήσεων, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να περιορίσει
τα έξοδα. Αισιοδοξία στους κύκλους της GoPro προκαλεί και η διαρκής αύξηση
των ακολούθων της στο Instagram που πλέον φθάνουν τα 15εκ.
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Αμερικανική έρευνα για το photosharing
Kαι οι ψυχολογικές θετικές επιπτώσεις

Σ

ύμφωνα με αμερικανική έρευνα, η λήψη και ο διαμοιρασμκός στα social media μιας φωτογραφίας την
ημέρα συνδέεται άμεσα με την “ευεξία” του φωτογράφου. Ο ακριβής τίτλος της έρευνας είναι “The daily
digital practice as a form of self-care: Using photography for everyday well-being” και διήρκεσε δύο μήνες.
Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν την “Digital Daily Practice” της φωτογράφισης και διαμοιρασμού μιας
φωτογραφίας στα social media. Οι ερευνητές μελέτησαν τα φωτογραφικά θέματα, αλλά και τη αλληλεπίδραση
με άλλους χρήστες. Στο συμπέρασμά τους λένε ότι, η λήψη ακόμη και μίας φωτογραφίας την ημέρα δεν είναι
κάτι απλό, αλλά μια σύνθετη και ποικιλόμορφη διεργασία και σχετίζεται με θετικό τρόπο με την ευεξία του
ατόμου. “Ακόμη και μια φωτογραφία για πέταμα (“rubbish photograph” στο αγγλικό κείμενο) αποκτά αξία αν
κάποιος σχολιάσει”, αναφέρουν. Η αλληλεπίδραση με άλλα μέλη της κοινότητας, ακόμη και με αυτόν τον –
απλοϊκό για εμάς– τρόπο μειώνει τη μοναξιά, αυξάνει την άσκηση και τη φροντίδα για τον εαυτό και εν δυνάμει
την αναπόληση, αναφέρουν οι ερευνητές στα σχόλιά τους.

Νέο firmware για τη Sony α7RIII
Και update για το Imaging Edge tool

Μ

ία νέα δυνατότητα λήψης εικόνων ανά 0,5sec στη
λειτουργία Pixel Shift Multi Shooting προσέθεσε η
Sony. Επιπλέον, είναι δυνατό το bracketing σε αθόρυβη
λειτουργία (Silent Mode) για ασυμπίεστα αρχεία Raw.
Βελτιωμένο εμφανίζεται το Eye AF, το οποίο υπό ορισμένεςς
συνθήκες δεν λειτουργούσε σωστά. Επίσης, επιλύεται ένα
πρόβλημα με την απεικόνιση ρύθμισης φωτεινότητας του
EVF σε manual mode. Πλέον αυτών, η Sony λέει ότι με
την αναβάθμιση στο firmware 1.10, κάμερα κερδίζει σε
σταθερότητα λειτουργίας.
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Phantom 4 Pro V2.0
Κατά 60% πιο αθόρυβο drone

T

o νέο drone της DJI παρουσιάζει κατά 4dB χαμηλότερο
θόρυβο πτήσης, κάτι που σημαίνει ότι παράγει κατά 60%
λιγότερο θόρυβο από το αρχικό μοντέλο. Πρόκειται για
αναβαθμισμένη έκδοση του Phantom 4 Pro με το σύστημα
μετάδοσης video υψηλής ανάλυσης με ελάχιστη καθυστέρηση,
OcuSync. Τα υπόλοιπα βασικά μέρη του drone ταυτίζονται με
το Phantom 4 Pro, έχοντας αισθητήρα Exmor R CMOS 1 ίντσας,
με ανάλυση 20Mpixel και video 4Κ/60fps. Υποστηρίζεται λήψη
ριπής στα 14fps. Ο φακός f/2,8 (ισοδύναμος με 24mm) είναι
βελτιστοποιημένος για «εναέρια λήψη». O χρονισμός κλείστρου
φθάνει το 1/2000sec και επιτυγχάνεται με μηχανική διάταξη.
Τέλος, διαθέσιμο είναι το αυτόματο, έξυπνο σύστημα πτήσης
FlightAutonomy της DJI.

Νέο firmware για τις X1D και H6D της Hasselblad
Aναβαθμίσεις σε εργαλείο ισορροπίας λευκού, interval timer,
bracketing και προφίλ.

Μ

ε το firmware 1.21 η Hasselblad προσθέτει σημαντικές δυνατότητες στις X1D και
H6D. Με το εργαλείο εξισορρόπησης του λευκού, η Hasselblad προσφέρει τη
δυνατότητα ορισμού της θερμοκρασίας λευκού και της απόχρωσης (tint) στις λήψεις.
Το bracketing της έκθεσης κάνει δυνατή τη λήψη έως και 9 καρέ με διαφορετικές
ρυθμίσεις. Ευχάριστη προσθήκη, πιστεύουμε, είναι η δυνατότητα για τη δημιουργία
σειράς λήψεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα – time-lapse shots. Τέλος, επτά custom
προφίλ είναι στη διάθεση του φωτογράφου, τα οποία επιταχύνουν το set up της
μηχανής μέσω της ενσωμάτωσης έτοιμων σετ ρυθμίσεων. Μπορείτε να κατεβάσετε το
νέο firmware από το My Hasselblad > Downloads, στο hasselblad.com
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Google Photos με
επιχρωματισμό
Σειρά αναβαθμίσεων

H

υπηρεσία Google Photos
είναι από τις πιο εύχρηστες

για να κάνετε αυτόματο backup
των εικόνων που βρίσκονται
στο κινητό. Στο πλαίσιο του
συνεδρίου Google I/O για
τους προγραμματιστές Google,

QooCam: 4K 360° και 3D 180° κάμερα
Πανοραμική κάμερα-στιλό

Η

QooCam μπορεί να κάνει λήψη 4K video 360°, ενώ μπορεί να αλλάξει mode
(και σχήμα) για να κάνει λήψη 3D video με γωνία κάλυψης 180°. Επιπλέον,
διαθέτει τεχνολογία “αίσθησης του βάθους”, κάτι που απλά σημαίνει ότι επιτρέπει
την εστίαση μετά τη λήψη. Ενδιαφέρον έχουν, από χρηστική άποψη, το μέγεθος και το
σχήμα της κάμερας. Δεν είναι μεγαλύτερη από ένα smartphone και το σχήμα μοιάζει
με ένα ευμέγεθες στιλό. Η QooCam, που χρηματοδοτείται μέσω Kickstarter για να
κυκλοφορήσει στην Αμερική τον ερχόμενο Αύγουστο, συνοδεύεται από smartphone
app, διαθέτει σταθεροποίηση εικόνας, υποστηρίζει video live stream και Slow-motion
video μέσω λήψης 120fps.



  

 

μια σειρά από ενδιαφέροντα
χαρακτηριστικά ανακοινώθηκαν
και θα είναι διαθέσιμα το
επόμενο χρονικό διάστημα.
Έτσι, η Google με τεχνητή
νοημοσύνη θα αναγνωρίζει τα
αντικείμενα και τα πρόσωπα σε
μια ασπρόμαυρη φωτογραφία
και θα την επιχρωματίζει. Αρκεί
να ανεβάσετε μια ασπρόμαυρη
εικόνα στο Google Photos.
Με τον ίδιο τρόπο, η Google
θα μπορεί να διαχωρίζει τα
αντικείμενα και να αναγνωρίζει
έγγραφα κειμένου και να τα
μετατρέπει σε pdf. Δυνατή θα
είναι και η επιδιόρθωση της
έκθεσης με χρήση Αrtificlal
intelligence.
Επιπλέον, βελτιωμένη θα
μπορεί να είναι η αναζήτηση
και η ταξινόμηση των εικόνων,
όπως και η ενσωμάτωση των
νέων χαρακτηριστικών σε άλλα
app. Η Google δεν έδωσε
χρονοδιάγραμμα για το πότε
θα γίνουν διαθέσιμες οι νέες
δυνατότητες για Android και iOS.
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Καθηγητές του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής με τον Μακαριώτατο
Αρχιεπίσκοπο Τιράνων Δυρραχίου
& πάσης Αλβανίας Αναστάσιο
(Γιαννουλάτο).
Καθηγητές του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής με εκπροσώπους του
Πανεπιστημίου των Τιράνων.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επίσημη επίσκεψη αντιπροσωπείας στα Τίρανα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+

Α

ντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελούμενη από τους Καθηγητές: Δρ. Παναγιώτη
Καλδή Καθηγητή, Δρ. Περικλή Λύτρα Καθηγητή, Δρ. Γρηγόριο Βλασσά Καθηγητή, Δρ. Ευάγγελο Λάζο
Καθηγητή και Δρ. Αριστείδη Κοντογεώργη Επίκουρο Καθηγητή επισκέφθηκε για διδασκαλία το Πανεπιστήμιο των
Τιράνων στην Αλβανία μετά από σχετική πρόσκληση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +. Μεταξύ άλλων
συμφωνήθηκε η σύσφιξη των σχέσεων των δύο Πανεπιστημίων δεδομένης της αναδιοργάνωσης και των δύο
ιδρυμάτων. Επιπροσθέτως η αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έγινε δεκτή και συνεργάστηκε
με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο (Γιαννουλάτο) στον
οποίο μεταφέρθηκε η πρόθεση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής κ. Κωνσταντίνου Μουτζούρη για την
ανακήρυξη του Μακαριώτατου ως επιτίμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
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«Η μεταπολεμική
απεικόνιση της
Ελλάδας, 1950-1960»
Με τον φακό της
Βούλας Παπαϊωάννου

Μ

ε μεγάλη προσέλευση κόσμου
πραγματοποιήθηκαν την
Παρασκευή 4 Μαΐου τα εγκαίνια της
έκθεσης της Βούλας Παπαϊωάννου
με τίτλο «Η μεταπολεμική απεικόνιση
της Ελλάδας, 1950-1960». Παρόντες
στην εκδήλωση ήταν ο πρόεδρος της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικού
Οργανισμού του Δήμου Πατρέων
Βασίλης Θωμόπουλος, η υπεύθυνη
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γιάννα
Παναγοπούλου, εκπρόσωποι του
Μουσείου Μπενάκη, o αναπληρωτής
Πρύτανις Χρήστος Μπούρας καθώς και
πάρα πολλοί φωτογράφοι και φίλοι της
φωτογραφίας. Η έκθεση παρουσιάζει
έργα από τα Φωτογραφικά Αρχεία του
Μουσείου Μπενάκη, στο πλαίσιο του
φεστιβάλ «Μέρες Φωτογραφίας 2018»
που πραγματοποιείται στην Πάτρα.
Διάρκεια έκθεσης: έως 3 Ιουνίου
Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη
Πατρών, Μαιζώνος 110, Πάτρα
Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη
Ηδύφως, idifos@yahoo.gr,
http://www.idifos.com
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«Νύχτες
Φωτογραφίας»
Τα εγκαίνια της έκθεσης

Σ

υνεχίζονται οι εκδηλώσεις του
φεστιβάλ «Μέρες Φωτογραφίας».
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης
πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία
τα εγκαίνια της έκθεσης «Νύχτες
Φωτογραφίας», όπου τα μέλη της
Φωτογραφικής Λέσχης Ηδύφως
παρουσίασαν περισσότερες από 120
φωτογραφίες. Παράλληλα, οι επισκέπτες
της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να
προμηθευτούν το φωτογραφικό λεύκωμα
που εκτύπωσε η λέσχη με αφορμή τα
δέκα χρόνια λειτουργίας της.
Διάρκεια έκθεσης: έως 18 Μαΐου
Διεύθυνση: Αγορά Αργύρη, Αγίου
Ανδρέα 12, Πάτρα
Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη
Ηδύφως, idifos@yahoo.gr,
http://www.idifos.com
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«Φωτοπόροι» & «Φ»
Έκθεση των φωτογραφικών ομάδων
Στη φετινή έκθεση 66 μέλη των ομάδων παρουσιάζουν την άποψη τους για τη θεματική «Στον δρόμο».
Με την έκθεση αυτή, κλείνει η φετινή σεζόν των διοργανώσεων του Πολυχώρου Εικόνας Κούνιο. Την
έκθεση επιμελήθηκε ο Τάσος Σχίζας.
Εγκαίνια: Παρασκευή 25 Μαΐου, 18.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, Κομνηνών 24, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Φωτογραφικό Είδωλο, Τηλ. 2310638447, www.photoeidolo.gr

Πρόσκληση συμμετοχής
«Out of Focus»

Η

φωτογραφική λέσχη “Out of Focus” καλεί όσους θα
ήθελαν να πάρουν μέρος στη δεύτερη ανοιχτή έκθεση
φωτογραφίας της με θέμα «Η Ηχώ του Χρόνου». Κάθε
συμμετέχων μπορεί να πάρει μέρος με έως πέντε ασπρόμαυρες
ή έγχρωμες φωτογραφίες. Το κόστος συμμετοχής στην έκθεση
ανέρχεται στα δέκα ευρώ ανά φωτογραφία, με στόχο την
κάλυψη των εξόδων της εκτύπωσης των φωτογραφιών και
των λοιπών δαπανών της έκθεσης. Οι τελικές φωτογραφίες της
έκθεσης θα επιλεχθούν από τα τακτικά μέλη της λέσχης. Τα
αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στη σελίδα της ομάδας “Out of
Focus 2014” στο facebook, έως τα τέλη Αυγούστου.

Υποβολή: έως 15 Ιουνίου
Συμμετοχή: Out of Focus, Outoffocus2014@gmail.com
Πληροφορίες: Out of Focus, http://outoffocus2014.blogspot.gr
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Ανοιξιάτικη προσφορά Ν 1

Hi-techοMarket
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«Όνειρα»
Του Φωτογραφικού Κύκλου
Ο Φωτογραφικός Κύκλος διοργανώνει ομαδική έκθεση με φωτογραφίες των μελών
του. Την έκθεση επιμελούνται ο Πλάτων Ριβέλλης και ο Άγγελος Μίχας.
Εγκαίνια: Παρασκευή 25 Μαΐου, 20.00
Διεύθυνση: The Box, Δορυλαίου 12, Πλατεία Μαβίλη, Αθήνα
Πληροφορίες: Πλάτων Ριβέλλης, platon@rivellis.gr, https://www.rivellis.gr

“After the Party”
Όλγα Τζίμου

Σ

την έκθεσή της με τίτλο “After
the Party”, η φωτογράφος
Όλγα Τζίμου πραγματεύεται το
θέμα του χρόνου. Άνθρωποι
εγκαταστημένοι σε έναν
κινηματογραφικό χώρο,
τα πρόσωπα των έργων
πρωταγωνιστούν σε σκηνές
βγαλμένες από το πρόσφατο
αστικό ελληνικό παρελθόν. Την
έκθεση επιμελήθηκε ο ομότιμος
καθηγητής φωτογραφίας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Κωστής Αντωνιάδης. Η έκθεση
παρουσιάζεται στο πλαίσιο του
φετινού Athens Photo Festival.
Εγκαίνια:
Τρίτη 5 Ιουνίου, 19.30 – 22.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Ιουνίου
Διεύθυνση:
Gallery «7», Σόλωνος 20, Αθήνα
Πληροφορίες: Gallery «7»,
Τηλ. 2103612050, gallery7@hol.
gr, www.gallery7.gr
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Ανοιξιάτικη προσφορά Ν 2

Hi-techοMarket
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Φωτογραφικός
Κύκλος
Αλλαγή παρουσιάσεων

Τ

ην Πέμπτη 24 Μαΐου θα
πραγματοποιηθεί η δωδέκατη

φετινή παρουσίαση φωτογράφων
του Κύκλου στο Μουσείο Μπενάκη
της οδού Πειραιώς. Παρουσιαστής
θα είναι ο Παύλος Κούρκαφας,
με παρουσιαζόμενους τη Δώρα
Λαβαζού, τη Μαρία Μπανούτα
και την Χριστίνα Μπελεσάκου.
Την Πέμπτη 14 Ιουνίου θα γίνει η
δέκατη τρίτη φετινή παρουσίαση
φωτογράφων του Κύκλου, με
παρουσιάστρια τη Νίκη Γουζούαση
και παρουσιαζόμενους τον Σπύρο
Γιαρμενίτη, τον Ηλία Νόκα και τη
Δέσποινα Πιλάτη.
Πληροφορίες: Φωτογραφικός
Κύκλος, https://www.photocircle.gr

«Φωτο-ψευδαισθήσεις»
Τριήμερο εργαστήριο φωτογραφίας

Σ

το πλαίσιο των εβδομαδιαίων συναντήσεων, η Φωτογραφική Ομάδα fplus, σε
συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων
και το Kaveh Kanes, διοργανώνουν τριήμερο εργαστήριο φωτογραφίας, με τίτλο
«Φωτο-ψευδαισθήσεις». Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι ο Παύλος Σταυρουλάκης
και ο Στέλιος Χαρίσης.

Διάρκεια: Σάββατο 12 Μαΐου και Κυριακή 13 Μαΐου
Διεύθυνση: Μύλος Παππά, Γεωργιάδου 53, Λάρισα
Πληροφορίες -Δηλώσεις συμμετοχής: stavroulakispavlos@yahoo.gr, stelhar_1999@
hotmail.com

The ZONE project
Έκθεση του Γάλλου φωτογράφου Pol Kurucz

Τ

ο “The ZONE project” ξεκίνησε το 2015 από τον Γάλλο
φωτογράφο Pol Kurucz και την κολεκτίβα Kolor Art από
την Βραζιλία. Εμπνευσμένο από κοινωνικά θέματα όπως
η Βραζιλιάνικη ντραγκ σκηνή και οι ντόπιοι σχεδιαστές
μόδας και καλλιτέχνες, η έκθεση παρουσιάζει μια σειρά από
φωτογραφίες, τραβηγμένες στο στούντιο της κολεκτίβας στο
Ρίο ντε Τζανέιρο. Στο πλαίσιο του «Μήνα Φωτογραφίας»
η έκθεση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του
Antiparos International Photo Festival.
Εγκαίνια: Παρασκευή 11 Μαΐου, 19.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 17 Μαΐου
Διεύθυνση: Νεροτριβή, Πήγες Κρύας Λιβαδειάς
Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς,
fotolesxilivadias@gmail.com, http://www.fotolesxilivadias.gr
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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»
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Ė  Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

Ė  B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016










ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Oκτώ mini portfolio
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Ιστορία & αισθητική
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

01





05

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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ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ

Ė  Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

9 771105 394004

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...

9 771105 394004

ISSN 1105-3941

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΥΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Know How για καλύτερες φωτογραφίες

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι
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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...

01

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

9 771105 394004

!"

Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!
ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

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...

09

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

9 771105 394004

!

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018





Νο 16:
Nυχτερινή
& αστροφωτογραφία
Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
7 Ιουνίου 2018

Δωρεάν μεταφορικά !
*

*Για

αγορές άνω των €25

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr
Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400
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Φωτογραφική Λέσχη
Αρχιτεκτονικής
Ετήσια Έκθεση

Η

ετήσια έκθεση της Φωτογραφικής
Λέσχης Αρχιτεκτονικής Σχολής

κινείται γύρω από τους θεματικούς
κύκλους της χαράς και της αναζήτησης.
Έργα τους παρουσιάζουν παλιά και νέα
μέλη της ομάδας. Η ΦΛΑΣ ιδρύθηκε
το 1995 από μια παρέα φοιτητών του
τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ.
Έκτοτε τα μέλη ανανεώνονται κάθε
χρόνο, από όλες πλέον τις σχολές
του πανεπιστήμιου, συνεχίζοντας να
δημιουργούν, να αναζητούν και να
πειραματίζονται.
Εγκαίνια: Παρασκευή 11 Μαΐου, 21.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 25 Μαΐου
Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων,
1ος όροφος
Πληροφορίες: Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
https://www.auth.gr

«Μίλησε Μνήμη»
Ομάδα 443 Photographica

Ε

μπνευσμένη από τον τίτλο της αυτοβιογραφίας του Ρώσου λογοτέχνη Βλαντιμίρ
Ναμπόκοφ, η φωτογραφική έκθεση «Μίλησε μνήμη» παρουσιάζει τα έργα 17
φωτογράφων της ομάδας 443
Photographica. Την έκθεση επιμελήθηκε η Ιωάννα Γεωργοπούλου.

Εγκαίνια: Παρασκευή 18 Μαΐου, 20.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Ιουνίου
Διεύθυνση: Booze Cooperativa, Κολοκοτρώνη 54, Αθήνα
Πληροφορίες: 443 Photographica, 443photographica@gmail.com, https://www.
facebook.com/443art

photo.gr
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Kυκλοφoρεί!
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Joan Leigh Fermor
Φωτογράφος και αγαπημένη
Στη διάρκεια της ελεύθερης σχέσης που τους ένωνε, η Joan και o Paddy Leigh Fermor μοιράστηκαν τη ζωή τους ως
εραστές και ως φίλοι. Φωτογράφος όχι ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό, η Joan φωτογράφησε το 1940 το βομβαρδισμό
του Λονδίνου ενώ τις δεκαετίες του 1940, του 1950 και του 1960 έβγαλε αμέτρητες φωτογραφίες ανθρώπων και τόπων,
ταξιδεύοντας μαζί με τον Paddy στην Ελλάδα. Στην νέα αυτή έκθεση και ομότιτλη έκδοση ο Ian Collins και η Olivia Stewart
φέρνουν το κοινό σε επαφή με το έργο της Fermor, μέσα από υλικό που παραχωρήθηκε από το Joan Leigh Fermor Estate.
Εγκαίνια: Τρίτη 22 Μαΐου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 21 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας, Αθήνα
Πληροφορίες: Μουσείο Μπενάκη, Τηλ. 2103671000, benaki@benaki.gr, https://www.benaki.gr

“Strimoniko New Ethical Photography”
Έκθεση της ομάδας

Η

φωτογραφική ομάδα του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Στρυμονικού
Σερρών διοργανώνει έκθεση φωτογραφίας των αποφοίτων του έτους
2017-2018. Στην έκθεση συμμετέχουν οι μαθητές Βαγγέλης Πριάμης, Ζωζώ
Παπαδοπούλου, Ιωάννα Διαμαντίδου, Αγάπη Γεωργουλίδου, Κωνσταντίνα
Αγγελοπούλου, Γιώργος Καδής, Γεωργία Ψωμά, Χριστίνα Ψωμά, Νάσια Σιδέρη,
Μαρία Μανωλίδου, Ευαγγελία Ονταμπασίδου και Παρθένα Χαριστέα.
Διάρκεια έκθεσης: 26 Μαΐου - 3 Ιουνίου
Διεύθυνση: Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Στρυμονικού
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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