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Καλές διακοπές!
Καλή ξεκούραση!
Μαζί ξανά την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου
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ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ
ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΟΡΑΣ.

Live for the story_
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Το playstation παιδιών του τρίτου κόσμου
Πραγματικά παιχνίδια που διαπλάθουν πραγματική φαντασία!

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 η 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
E5'!%: Τάκης Τζίμας, )9;9#% <#=!%: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

!$*)%: Άννα Μανουσάκη 9#()%: Φωτεινή Αβραμάκου

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò 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.
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α παραδείγματα είναι πολλά.
Σήμερα έρχεται να προστεθεί η
είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες,
άλλοτε πατρίδας της ελεύθερης
έκφρασης και των δημοκρατικών
ελευθεριών. Η αμερικανική
υπηρεσία ασφαλείας HomeLand
Security, στα πλαίσια ενημερωτικής
αντιτρομοκρατικής καμπάνιας, φθάνει
να κατονομάζει τη φωτογραφία ως
ύποπτη. Μάλιστα την έχει δεύτερη
στον κατάλογο των επιτηρούμενων
απειλητικών δραστηριοτήτων
στη σχετική αφίσα και αναφέρει
επι λέξει ότι “...ύποπτη είναι η
ληψη φωτογραφιών ή video ή το
παρατεταμένο ενδιαφέρον (sic) για
προσωπικό, εγκαταστάσεις, υποδομές
με ασυνήθιστο ή συγκεκαλυμμένο
τρόπο...”
Βέβαια προκλήθηκαν πολλές
αντιδράσεις. Από πλευράς της ένωσης
φωτορεπόρτερ NPPA(National
Press Photographers Association,
o εκπρόσωπος Mickey Ostereicher
δήλωσε ότι “Η καμπάνια

 $ * *'"*
Η μαζική υστερία κατά της τρομοκρατίας θίγει τα ατομικά δικαιώματα
των φωτογράφων στις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο
Κάθε μέρα διαβάζουμε κάποια είδηση ανά τον κόσμο για φωτογράφους που
στοχοποιούνται ως δήθεν τρομοκράτες. Με όλη αυτήν την κατευθυνόμενη
αντιτρομοκρατική υστερία, η απλή φωτογράφηση σε δημόσιους χώρους σε λίγο θα
γίνει συνώνυμη προπαρασκευαστικών πράξεων για τρομοκρατικές επιθέσεις, έστω και
αν ο ανύποπτος φωτογράφος κάνει μια απλή αναμνηστική snapshot.
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αποπροσανατολίζει γιατί βάζει τη
φωτογραφία σε πρωταγωνιστικό ρόλο
ανάμεσα στις ύποπτες δραστηριότητες
αντί απλά να προτρέπει τους πολίτες να
εντοπίζουν τις πραγματικά επικίνδυνες
συμπεριφορές. Η Πρώτη Τροπολογία
(First Amendment) του αμερικανικού
Συντάγματος κατοχυρώνει κατά
κατηγορηματικό τρόπο το δικαίωμα της
φωτογράφησης σε δημόσιους χώρους
και αυτό δεν μπορεί να ακυρωθεί...”
Από τη μεριά του ο εκπρόσωπος του
Κέντρου Brechner για την Ελευθερία
της Πληροφόρησης (που ανήκει
στο Πανεπιστήμιο της Florida) Frank
LoMonte δήλωσε σκωπτικά ότι μετά τις
τελευταίες κυβερνητικές πρωτοβουλίες
μόνον η φωτογραφία άγριας φύσης
είναι ελεύθερη.
Αν ληφθεί υπόψη πόσο ισχυρή είναι
η προστασία της ελεύθερης έκφρασης
στις ΗΠΑ, κατοχυρωμένης μέσω First
Amendment, τότε συνειδητοποιεί
κανείς ότι η φωτογραφία δέχεται
εναρχηστρωμένη επίθεση που
συνειδητά περιορίζει τις ατομικές
ελευθερίες. Mετά την 11η Σεπτ. 2011
και το Patriot’s Act του Bush τίποτε δεν
είναι ίδιο...
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Εthical EXIF
H πρωτοβουλία για την δεοντολογία στη φωτογραφία φύσης

Η

φωτογραφία φύσης είναι ένα συναρπαστικό αντικείμενο, που
απασχολεί αρκετούς επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους.
Πέρα από τις άλλες δυσκολίες στην προσέγγιση αφού αφορά έμβια
όντα, εμπλέκονται και αρκετά ζητήματα δεοντολογίας. Είναι σημαντικό
να τηρούνται οι άγραφοι κανόνες που δεσμεύουν τη συμπεριφορά και
πρακτική των φωτογράφων σε ορισμένα πλαίαια τόσο ασφάλειας όσο και
προστασίας/διατήρησης της άγριας ζωής. Πέρυσι το Πανεπιστήμιο Kelaniya
της Sri Lanka είχε ξεκινήσει μια διεθνή πρωτοβουλία για τη κωδικοποίηση
της δεοντολογίας στη φωτογραφία φύσης και άγριας ζωής με άξονα τους
εξής κανόνες:
•
Προτεραιότητα στη φύση
•
Η προστασία της φύσης πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για το
φωτογράφο
•
Ο φωτογράφος να σέβεται το αντικείμενό του
•
Να ελαχιστοποιεί την όχληση
•
•
•
•
•
•
•

Να προετοιμάζεται πριν την λήψη
Να ενημερώνεται για τους κανόνες και τη δεοντολογία
Να ζητά άδεια όπου απαιτείται
Να σέβεται τους υπόλοιπους φωτογράφους
Πάντα να θυμάται ότι είναι επισκέπτης
Να εναρμονίζεται με το περιβάλλον
Να προστατεύει ιδιαιτέρως τα απειλούμενα είδη
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Ο φωτογράφος άγριας ζωής
Paul Bertner έχοντας υπόψη τα
...περίεργα που συμβαίνουν
ιδιαιτέρως στη μακροφωτογραφία
αλλά και γενικά στο wildlife
αποφάσισε να προτείνει το
Ethicla Exif, για το οποίο θα
εξηγήσουμε παρακάτω. Πράγματι
στη μακροφωτογραφία είναι πολύ
συνηθισμένο τα εντυπωσιακά
έντομα που βλέπουμε να είναι
αναισθητοποιημένα, νεκρά ή
...ταριχευμένα. Αλλά και σε
άλλους ζώντες οργανισμούς που
είναι επικίνδυνοι ή δυσπρόσιτοι
συνηθίζετια να αιχμαλωτίζονται
ή να αναισθητοποιούνται για
τις ανάγκες της φωτογράφησης.
Πίσω από τον λαμπερό κόσμο
του macro, ιδιαίτερα σε χώρες του
τρίτου κόσμου, συχνά στήνεται
μια παράλληλη βιομηχανία
ντόπιων οδηγών και ξεναγών
που αναλαμβάνουν να βρουν
στον ενθουσιώδή ερασιτέχνη
ή επαγγελματία διάφορους
έμβιους οργανισμούς σε ...βολικές
συνθήκες.
Αυτό ακριβώς το πρόβλημα
εισηγείται να αντιμετωπίσει μέσω
του Ethical Exif o Βertner. Αφού
στα metadata έχουμε ένα σωρό
τεχνικές πληροφορίες, γιατί να
μην προσθέσουμε και κάποιες
δεοντολογικού ενδιαφέροντος;
Για παράδειγμα, θα μπορούσαν
να περιλαμβάνονται ενδείξεις για
τα εξής:
• Κατάσταση αντικειμένου:
αιχμαλωσία, αναισθητοποίηση,
ελεύθερο
• Υγεία αντικειμένου:
• Διάρκεια αιχμαλωσίας
• Επεμβάσεις στο φυσικό
περιβάλλον
• Τυχόν διορθώσεις που
επεμβαίνουν στο ρεαλισμό της
σκηνής.
Πράγματι, αν oι φωτογράφοι
φύσης υιοθετούσαν την πρόταση
για όλα αυτά τα Ethical data
(απολύτως εφικτή από τεχνικής
πλευράς) αρκετά θα μπορούσαν
ν’ αλλάξουν στην προστασία
της άγριας ζωής και του
περιβάλλοντος.
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SUMMER CASHBACK

Επωφεληθείτε

από τη μοναδική καλοκαιρινή ευκαιρία
& εμπλουτίστε την γκάμα των φακών σας!
Cash Back με κέρδος έως και 150€ σε επιλεγμένους φακούς Tamron
για αγορές μέχρι 31-7-2018 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο
δίκτυο καταστημάτων

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
Παλαιστίνης 8, 17455 Αθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr

Photozone_Tamron_Cash
      4 2 6 •Back.indd
   1
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Fujifilm XF10
Στον αστερισμό των large format compact
Από όλες τις κατηγορίες compact φωτογραφικών μηχανών, μόνο οι
superzoom και οι large sensor μηχανές διατηρούν την ακτινοβολία τους
και προσελκύουν αγοραστές. Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσεται η
καινουργια APS-C size compact XF10, με ενσωματωμένο pancake φακό
18,5 mm f/2,8 (ισοδύναμος ευρυγώνιο 28mm), o oποίος μας θυμίζει
αμέσως την γνωστή X70.

Σ

την πραγματικότητα πρόκειται για πιο οικονομική έκδοση αφού δεν
“φοράει” τον X-Trans αισθητήρα αλλά ένα φθηνότερο Bayer pattern που
όμως έχει καλύτερη ανάλυση (24Megapixel). Για την εξοικονόμηση κόστους
έχουν παραλειφθεί κάποια στοιχεία όπως η περιστροφική κλίμακα επιλογής
ταχυτήτων, τον επιλογέα λειτουργιών εστίασης και την αρθρωτή οθόνη
περικόποντας έτσι και το βάρος κατά 18% συγκριτικά με την Χ70. Παρ όλα
αυτά η μοντέρνα οθόνη, τύπου αφής, προσφέρει δυνατότητα χειρονομιών
με swipe που υποκαθιστούν το Dpad (ενώ υπάρχει joystick για το autofocus)
Για τις περιπτώσεις που η εστιακή απόσταση των 18,5mm μοιάζει λίγη,
φροντίζει γι αυτό η λειτουργία Digital Teleconverter που προσφέρει το
ισοδύνομο των 35mm και 50mm. Οι σχεδιαστές δεν θέλησαν ν αφήσουν
παραπονεμένους τους θιασώτες του Instagram και προσφέρουν επιλογή 1:1
μέσω touchscreen, θέλοντας να διευκολύνουν το άμεσο ανέβασμα στα social
media. Όπως δήλωσε ο κος Υugi Igarashi , γενικός διευθυντής Fujifilm North
America Electronic Imaging, “Μας ενθουσιάζει το γεγονός ότι παρουσιάσαμε
την ΧF10, μια premium ελαφριά compact ικανή για εξαιρετική ποιότητα
εικόνας που έχει μικρές διαστάσεις και μπορεί κάποιος να την έχει πάντα μαζί
του και να μοιράζεται εύκολα τις εικόνες του”.
O εθισμένος στις ευκολίες άλλων μοντέλων της Fujifilm θα χαρεί να βρει και
στη νέα XF10 ένδεκα προσομοιώσεις γνωστών εμουλσιόν φιλμ Fujifilm που
λειτουργούν σαν έτοιμα χρωματικά προφίλ καθώς και δεκαεννέα Προηγμένα
Φίλτρα (Advanced Filters) ανάμεσα στα οποία δύο (Rich & Fine, Monochrome
NIR) είναι τελείως καινούργια προσθέτοντας μια δημιουργική προσωπική
πινελιά στις εικόνες.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αισθητήρας 24Μegapixel Bayer pattern APS-C
size
Ριπή (burst) 6fps
Ευαισθησία: ΙSO 200-12800
Φακός Fujinon 18,5mm f/2,8 digital zoom 1,8x
Οθόνη TFT LCD 3in. 1.04M dot
Φωτομέτρηση: multi, average, spot
Eμβέλεια φλας 5,5m
Video MPEG-4 H.264 4K/15fps full HD 60p/24p
Wireless WiFi 802.11b/g/n Bluetooth 4.1 LE
(Low Energy)
Mπαταρία: Fuji NP-95 li ion επαρκής για 330
καρέ (CIPA)
Διαστάσεις: 113 x 64 x 41 mm
Βάρος: 280γρ.
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Διασυρμός του ονόματος Kodak
Απαγόρευση του project KashMiner από την Αμερικανική Ρυθμιστική Αρχή SEC
Tα γράφαμε υπεραναλυτικά
στο τεύχος 400 σελ. 6επ. του
Photobusiness Weekly, ίσως
με τον πιο εκτενή και διεξοδικό
τρόπο που παρουσιάστηκε
το θέμα στον ελληνικό τύπο.
Στις αρχές του χρόνου, η
τρέλα των κρυπτονομισμάτων
ήταν στο απόγειο, το bitcoin
χτύπαγε ταβάνι με 14.000 δολ.
ανταλλακτική αξία και όλοι οι

ουκ έστι αριθμός, κρυπτονομισμάτων. Συνεργάστηκε λοιπόν με την εταιρία Wenn Digital
για τη δημιουργία των Κοdakcoins, ενώ θέλησε να μπει και στην αγορά του hardware για

έσα στη γενικότερη
αναταραχή προέκυψε και
ένα παρακλάδι της Kodak, όπου
ένας από τους “επιγόνους” ο
CEO Jeff Clarke, σκέφθηκε ότι
μπορούσε κι αυτός να κάνει

coinmining, πουλώντας το μηχάνημα Kashminer στην τιμή των 3.400δολ.
Έκτοτε τα πράγματα κύλισαν λίγο περίεργα αφού μόλις πριν δυο μήνες λειτούργησε
η πλατφόρμα ψηφιακής διαχείρισης copyright ΚοdakOne και το συνδεδεμένο
κρυπτονόμισμα Kodakcoin. H υπολανθάνουσα ιδέα είναι ότι οι αγοραπωλησίες
ψηφιακού περιεχομένου (φωτογραφιών) θα γίνονται με Κοdakcoins που εγγυάται
η WennDigital, μέλος του ομίλου ICOx Innovations, με βάση το πρωτόκολλο SAFT
(Simple Agreement for Future Tokens) το οποίο αρχικά αντιστοιχίζει κάθε Kodakcoin
με ένα δολλάριο ΗΠΑ. Αρχικά περίπου 40.000 επενδυτές είχαν ενδιαφερθεί αλλά το
project ταλαιπωρήθηκε από καθυστερήσεις καθώς και από έρευνες της Ομοσπονδιακής
Υπηρεσίας SEC (Securities and Exchange Commission). H μετοχή της Kodak στην αρχή
του χρόνου που έγιναν οι εξαγγελίες ανέβηκε εντυπωσιακά κερδίζοντας 120% για να
υποχωρήσει πολύ γρήγορα 15%.
Το τελευταίο πλήγμα προήλθε από τη SEC που χθες ανακοίνωσε την απαγόρευση
πωλήσεων του Kashminer μηχανήματoς, αφού εξακριβώθηκε ότι η εταιρία Spotlite που
έχει τα δικαιώματα, ουδέποτε παραχώρησε άδεια στην Kodak για να το αξιοποιήσει ως
coinminer (όπως είχαμε ξαναγράψει πρόκειται για rebadge του κινέζικου Antminer S9 της
κατασκευάστριας εταιρίας Bitmain).
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της καμπάνιας της Kodak η ενοικίαση του μηχανήματος
για δύο χρόνια θα απέφερε σε κάθε χρήστη καθαρό κέρδος 375δολ. το μήνα. Όπως
αποδείχθηκε για να ισχύσει αυτό το σενάριο έπρεπε το bitcoin να έχει ισοτιμία 28.000

ένα δικό του κρυπτονόμισμα,
ζηλεύοντας τη δόξα (και τον
πλούτο) των Bitcoin, Ethereum,
Ripple, Monero και άλλων, ων

δολ. έναντι 14.000 του υψηλού όλων των εποχών και 7.000δολ. σήμερα. Αντίστοιχες
“κρυπτονομισματικές” επιδόσεις θα έπρεπε να πετύχει και το Κοdakcoin για να είναι
βιώσιμο το εγχείρημα Kashminer ενώ αυτή τη στιγμή δεν έχει αρχίσει ακόμη
η διαπραγμάτευση στις αγορές του κρυπτονομίσματος της Κοdak.

ψηφιακοί “χρυσωρύχοι” ήθελαν
να εγκαταστήσουν bitcoin
miners δηλ. ειδικά μηχανήματα
“εξόρυξης”.

Μ
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Fujifilm
Kαταιγισμός νέων φακών στο σύστημα Fujinon X

Η

μεγάλη και συνεχώς αυξανόμενη επιτυχία του συστήματος
ματος φακών Fujinon για
τη σειρά μηχανών Χ, φέρνει την επέκταση της γκάμας.. Σήμερα η εταιρία μας
εντυπωσίασε με δύο νέους φακούς αλλά την προαγγελία τριών ακόμη. Ας τους
δούμε διεξοδικά:
Ο Fujinon XF 8-16mm f/2,8 είναι ο πιο ευρυγώνιος της σειράς. Η αρχιτεκτονική
του είναι αρκετά πολύπλοκη και περιέχει 20 οπτικά στοιχεία κατανεμημένα σε
13 ομάδες εκ των οποίων 4 ασφαιρικά και 6 χαμηλής διάχυσης ED καθώς και 3
Super ED. Eπίσης περιέχεται και ένα “πλέον” oπτικό στοιχείο (floating element)
για τον έλεγχο του zoom. Η όλη σχεδίαση έχει βελτιστοποιηθεί για την διόρθωση
της καμπυλότητας πεδίου που εξ ορισμού προβληματίζει στις ultrawide εστιακές
αποστάσεις. Όπως και σε άλλους WR φακους της σειράς, ο XF 8-16mm φακός
διαθέτει σφραγιστικές ελαστικές τσιμούχες σε 11 σημεία για την προστασία από
την διείσδυση υγρασίας και σκόνης ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί και σε χαμηλές
θερμοκρασίες ως -10°C.
Ο επόμενος πολύ ενδιαφέρων φακός είναι ο super telephoto Fujinon XF 200mm
με γρήγορο διάφραγμα f/2 που συνοδεύεται από teleconverter 1,4x (κάνοντάς τον
δηλ. 300mm f/2,8). To ανθεκτικό περίβλημα είναι από ελαφρύ κράμα μαγνησίου
και βέβαια η κατασκευή είναι WR (Weather Resist) δηλ. προστατευμένη από
την υγρασία και σκόνη. Περιλαμβάνει 19 κρύσταλλα σε 14 ομάδες ανάμεσα στα

οποία ξεχωρίζουμε το μεγάλης διαμέτρου
και αντίστοιχης φωτοσυλλεκτικής ικανότητας
εμπρός στοιχείο Super ED, δύο ακόμη οπτικά
στοιχεία ED. Επίσης υπάρχει Focus Preset δηλ.
προεπιλεγμένο σημείο εστίασης ώστε να μην
καθυστερεί το AF όταν αρκεί η προεστίαση.
Επόμενοι στον προγραμματισμό έιναι ένας
ευρυγώνιος XF16mm f/2,8 WR, ένας στάνταρ
zoom XF 16-80mm με σταθερό διάφραγμα
f/4 που υποθέτουμε ότι θα αποδειχθεί πολύ
δημοφιλής για πρώτος φακός σε πολλά
συστήματα και o super fast ΧF33mm f/1.
Να υπενθυμίσουμε ότι για όλους τους
φακούς Fujinon XF ισχύει συντελεστής
πολλαπλασιασμού εστιακής απόστασης 1,5x
εφόσον τα σώματα ακολουθούν το φορμά
APS-C.

Huawei
Η Artificial Intelligence υποκαθιστά την κριτική επιτροπή -για πρώτη
φορά σε φωτογραφικό διαγωνισμό...

Μ

ε κίνδυνο να γίνουμε βαρετοί, φέτος είναι η χρονιά AI. Kάθε εβδομάδα στο
Weekly σας έχουμε κάτι καινούργιο. Αλλά τώρα θα σας καταπλήξουμε
...τελείως! Η αναγνώριση περιεχομένου είναι ένα από τα δυνατά σημεία της τεχνητής
νοημοσύνης στο Imaging. Εξ άλλου έχουμε γράψει σχετικά και για την αξιοποίηση
ΑΙ για την διαχείριση και αξιολόγηση περιεχομένου σε φωτοθήκες όπως π.χ. το
Shutterstock. O διαγωνισμός περιστρέφεται γυρω από την εφαρμογή AI στο κορυφαίο
μοντέλο της Huawei, το P20Pro και έχει θέμα “Spark a Renaissance”. Κριτές θα είναι
από κοινού η τεχνητή νοημοσύνη του P20Pro και ο φωτογράφος της Leica Alex
Lambrechts. O διαγωνισμός περιλαμβάνει πέντε θεματικές κατηγορίες – προκλήσεις Α
Νew Renaissance, After Dark, Deep in Detail, Moment in Time και Wide-eyed World.
Οι νικητές θα κερδίσουν βραβεία πενήντα κινητά Ρ20Pro και ταξίδια στην Φλωρεντία.
Δυστυχώς οι συμμετοχές είναι ανοικτές μόνον στους μόνιμους κατοίκους των εξής
ευρωπαϊκών χωρών. Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία,
Ολλανδία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Απουσιάζει (βέβαια) η Ελλάς...
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Οι κατώτατοι μισθοί στην Ευρώπη το 2013 & το 2018
Για να ξέρουμε τι έπαιρναν και τι παίρνουν οι άλλoι Ευρωπαίοι πολίτες...
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Adobe Photoshop
Full έκδοση για iPad

M

ετά τις διάφορες εκδόσεις του
Lightroom για iPad, σειρά έχει το
Photoshop. Η είδηση διέρρευσε από το
ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.
Αν τη θεωρήσουμε αξιόπιστη, το σχετικό
app θα ανέβει στο AppStore στις αρχές
της επόμενης χρονιάς ενώ θα εξαγγελθεί
επίσημα τον Οκτώβριο στην Adobe MAX
Conference.
H ύπαρξη cross platform Photoshop,
επιβεβαιώθηκε από τον CPO της Adobe
Scott Belsky που σχολίασε την πρόθεση
της εταιρίας να φέρει το προϊόν στην
αγορά το ταχύτερο, χωρίς όμως να
προσδιορίζει χρονικό ορίζοντα. Οι
υπάρχουσες mini εκδόσεις Photoshop
Express, Fix, Mix καθώς και το Lightroom
Mobile δεν έχουν τις πλήρεις δυνατότητες
ενώ η full έκδοση, σε συνδυασμό με την
αναβαθμισμένη επεξεργαστική ισχύ ιδίως
των iPad PRO θα δώσει καινούργια ώθηση
στους mobile χρήστες. Επίσης θα κάνει πιο
ανταγωνιστικά τα iPad σε σύγκριση με την
πλατφόρμα Surface της Microsoft.

Moza Mini-MI Smartphone Gimbal Stabilizer

Τ

ο Gudsen Moza Mini-MI είναι ένα gimbal ειδικά σχεδιασμένο για συνεργασία
με smartphone. Πέρα από την απόλυτη σταθερότητα στις video λήψεις
σας με το smartphone, το Mini-MI προσφέρει τη δυνατότητα ασύρματης (σε
συμβατά smartphones) φόρτισης της μπαταρίας του κινητού σας. Το αποτέλεσμα
είναι ότι μπορείτε να κάνετε video λήψεις έχοντας πολύ μεγαλύτερη αυτονομία
μπαταρίας. Παράλληλα, μέσω του ειδικού MOZA App (διαθέσιμου για IOS
και Android smartphone) έχετε στα χέρια σας εκπληκτικές επαγγελματικές
φωτογραφικές και βιντεογραφικές δυνατότητες! Χρησιμοποιώντας τα
ενσωματωμένα στο Mini-MI πλήκτρα μπορείτε μέσω του MOZA App να ελέγξετε
το focus, zoom, shutter speed, ISO, EV, white balance του κινητού σας και
επιπλέον μπορείτε να δημιουργήσετε μοναδικά time lapse και πανοραμικές
φωτογραφίες μεταξύ άλλων!
Το Μοza διατίθεται ήδη στην Ελληνική Αγορά από την ελληνική αντιπροσωπεία
Stamos SA.

Project Light camera
Ανάμεσα στους χρηματοδότες και η Leica!

Π

ολύ πρόσφατα έχουμε γράψει για το project L16 και τη Light camera.
Την ιδέα δηλ. να υπάρξουν στην ίδια συσκευή imaging όχι δύο και τρεις
φακοί με τους αντίστοιχους αισθητήρες ( που έχουμε δει μέχρι στιγμής σε
smartphone υλοποιήσεις) αλλά ...16 υποσύνολα οπτικών/αισθητήρων και
ισχυροί επεξεργαστές που θα “ανασυνθέτουν” εικόνες σε ευρύτατο φάσμα
εστιακών αποστάσεων, γωνιών ληψης, 3D κλπ. Το φάσμα εφαρμογών είναι
πολύ διευρυμένο και εκτείνεται πολύ πέρα από το συμβατικό imaging, ως
συστήματα ασφαλείας και επιτήρησης, ρομποτικά, εναέρια παρακολούθηση
κλπ. Όλα αυτά είναι γνωστά εδώ και καιρό, μας διαφεύγει όμως η εξής
λεπτομέρεια: Η Light εξασφάλισε τεράστια χρηματοδότηση ύψους 121εκ. δολ.
από το ιαπωνικό επενδυτικό σχήμα Softbank Vision Fund στο οποίο μετέχει με
άγνωστο ποσόν και η γερμανική Leica.
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Για παραγγελίες: 210 8541400 ή www.photo.gr/prosfores
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Sony RX100 VA
Γεφυρώνοντας το κενό με την
RX100 VI

Α

θόρυβα και διακριτικά σε σχέση με την
ενθουσιώδη παρουσίαση της RX100 VI,
η Sony αναβάθμισε στα σημεία την RX100
V κάνοντάς την πιο ελκυστική. Ταυτόχρονα
σοβαρεύει το δίλημμα επιλογής ανάμεσα
στα δύο “γειτονικά” στη γκάμα μοντέλα.
Η βασική διαφορά ανάμεσα στην “απλή”
RX100 V και την έκδοση VA έγκειται στον
επεξεργαστή και στο firmware, αλλά και
σε πολλές λειτουργικές λεπτομέρειες. Πιο
σημαντική είναι η προσθήκη My Menu που
παραμετροποιεί και γκρουπάρει μια σειρά
ρυθμίσεων. Επίσης έχει βελτιωθεί η απόδοση
στις λειτουργίες Εye AF και Subject Tracking.
Oι υπόλοιπες λεπτομέρειες που αλλάζουν
είναι:
• Μεγαλύτερη ενδιάμεση μνήμη (buffer) ως
233 αρχεία
• Proxy movie λειτουργία (τραβάει
ταυτοχρόνως και ένα αρχείο 720p μαζί με το
4Κ)
• Zone autofocus
• Λειτουργίες φωτομέτρησης: Spot metering
μεταβλητού μεγέθους, μέσου όρου
ολόκληρου του καρέ και Ηighiight Spot
• Tρεις επιλογές για Auto White balance
(Standard, White & Ambience)
Όμως υπάρχουν και σημαντικές διαφορές
που θα κάνουν κάποιους να προχωρήσουν
στην RX100 VI όπως η επαφική οθόνη,
η αυξημένη άρθρωση της οθόνης, το
Hybrid Log Gamma κλπ. Και βέβαια η πιο
ουσιαστική είναι ο superzoom φακός 24200mm f/2,8-4,5 της VI έναντι του “κοντού”
αλλά πιο φωτεινού 24-70mm f/1,8-2,8 της
VA, που διαφοροποιεί την κατηγορία των
δύο μοντέλων και μας κάνει να πιστεύουμε
ότι θα διατηρηθούν στη γκάμα για αρκετό
καιρό.
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Blackmagic
Εξωτερική μονάδα γραφικών για Macbook Pro

Δ

εν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν εξωτερικές μονάδες
γραφικών για laptop της Apple. Tώρα μάλιστα ενθαρρύνονται με
τη μεγάλη ταχύτητα διαμεταγωγής του πρωτοκόλλου Thunderbolt 3
(40Gbps) που για να πάρουμε μια ένδειξη είναι πολύ μεγαλύτερο από
ενός δίσκου SSD SATA III (6Gbps). Mια τέτοια λύση για παράδειγμα έχει η
Sonnet που κυκλοφορεί το breakout box eGFX το οποίο δέχεται ισχυρές
κάρτες γραφικών όπως AMD Radeon Pro WX 5100, WX 7100, WX 9100
και SSG; καθώς και NVIDIA Quadro® GP100, P4000, P5000 και P6000. Η
πρόταση της Blackmagic απευθύνεται στον κόσμο του video editing που
χρειάζεται μεγάλη ισχύ γραφικών. Η αυστραλιανή εταιρία συνεργάστηκε με
την Apple προκειμένου να δημιουργήσει τον εξωτερικό σταθμό γραφικών
Blackmagic eGPU, που σύμφωνα με την εταιρία φέρνει επιδόσεις αντάξιες
ενός ισχυρού σταθμού εργασίας: εξοπλίζεται με GPU AMD Radeon Pro
580, 8GB GDDR5 ξεχωριστό τροφοδοτικό και θύρες HDMI, USB 3.0 και
Thunderbolt 3.0. Με βάση τους ισχυρισμούς του κατασκευαστή, οι επιδόσεις
γραφικών εκτοξεύονται στο 800% σε σύγκριση με το 13άρι Macbook Pro
και 280% σε σύγκριση με το 15άρι. Επίσης μπορεί να συνδεθεί απευθείας με
προχωρημένα monitor όπως το καινoύργιο LG Ultrafine 5K. Tαυτόχρονα,
είναι δυνατόν να συνδεθεί και άλλο monitor, με την προϋπόθεση το
Macbook Pro να τρέχει ΜacOS High Sierra ή μεταγενέστερο.
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Έκθεση φωτογραφικού βιβλίου στο Μουσείο Μπενάκη
Στα πλαίσια του Athens Photo Festival

Σ

υνεχίζεται η έκθεση φωτογραφικού βιβλίου, η οποία διοργανώνεται με την ευκαιρία του φετεινού Athens Photo
Festival. Περισσότερα από τριακόσια επιλεγμένα βιβλία απ’ όλο τον κόσμο παρουσιάζονται στο ισόγειο του
Μουσείου Μπενάκη, στο κτήριο της Οδού Πειραιώς. Βιβλία από καλλιτέχνες (self published) και διεθνείς εκδοτικούς
οίκους, εκδόσεις περιορισμένου αριθμού αντιτύπων, καταλόγοι, bookzines και DIY έντυπα σε σχέση με τη φωτογραφία
αντανακλούν τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, για το βιβλίο ως ολοκληρωμένο έργο.
Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Ιουλίου
Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Πέμπτη και Κυριακή 10:00-18:00, Παρασκευή και Σάββατο 10:00-22:00
Πληροφορίες: Athens Photo Festival, https://www.photofestival.gr

Έβρος
Oμαδική έκθεση από το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης

Ε

ίκοσι ένα φωτογράφοι απαθανάτισαν τις φυσικές ομορφιές, τα ήθη, τα έθιμα και την
καθημερινότητα των ανθρώπων του νομού Έβρου. Η φύση, η παράδοση και οι πόλεις
του νομού προβάλλονται μέσα από το φακό των μελών του Κέντρου Δημιουργικής
Φωτογραφίας Θράκης. Με έργα τους συμμετέχουν οι φωτογράφοι Αγγελική Αναγνώστου,
Νίκος Ανδρεαδάκης, Σταμάτης Βούλγαρης. Δήμητρα Γεροντίδη, Μαρία Γκομίνη, Γεωργία
Δημητρίου, Δήμητρα Εφραιμίδου, Νίκος Ζωάκης, Σωτήρης Ζωάκης, Θωμάς Καπετανίδης,
Νίκος Λαμπόγλου, Χρήστος Μαλτέζος, Γιάννης Μπουλταδάκης, Ηλίας Παπαδάκης, Κατερίνα
α
Παπαπαναγιώτου, Άννα Παρασκευίδου, Γιούλα Πάτση, Ανέζα Σπανοπούλου, Μάριος
Σταθόπουλος, Τζούλια Τσιρίδου και Συμεών Χατζηλίδης.
Διάρκεια έκθεσης: έως 22 Ιουλίου
Διεύθυνση: Νομαρχείο, Αλεξανδρούπολη
Πληροφορίες: Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης, www.kedifot.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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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Oκτώ mini portfolio
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Ιστορία & αισθητική
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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...

9 771105 394004

01

ISSN 1105-3941

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...

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Cover.indd 1
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

Know How για καλύτερες φωτογραφίες
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29/3/2016 1:14:51 μμ
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης



MINI PORTFOLIO

Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αναδρομή στην
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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...
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Κυκλοφορεί
7 Ιουνίου 2018

Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

24/1/2018 4:53:51 μμ

Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
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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...
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
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Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

N
&
Υπό έκδοση.
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 4 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού
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Δωρεάν μεταφορικά !
Νο 17: Still life Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 4 Oκτωβρίου 2018

*

*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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Φωτογραφικές Συναντήσεις
Στα Χανιά το 2019

Μ

ετά από δεκαεπτά χρόνια παρουσίας στον χώρο
της ελληνικής φωτογραφίας, οι Φωτογραφικές
Συναντήσεις Κυθήρων αλλάζουν τόπο διεξαγωγής και γίνονται
Φωτογραφικές Συναντήσεις στα Χανιά. Υπό την αιγίδα πλέον
του Δήμου Χανίων και με διευρυμένη οργανωτική ομάδα,
ο φωτογραφικός θεσμός αρχίζει νέα διαδρομή, το Μάιο του
2019. Από την ίδρυση των Συναντήσεων το 2002, κεντρικός
άξονας υπήρξε το διήμερο Συνέδριο για την Ιστορία της
Ελληνικής Φωτογραφίας. Με καινούργια επιστημονική
επιτροπή, οι Φωτογραφικές Συναντήσεις αναβαθμίζονται
σε επίσημο επιστημονικό συνέδριο, στοιχείο το οποίο θα
συμβάλλει στη συμμετοχή ακαδημαϊκών ερευνητών τόσο
από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Παράλληλα,
θα συνεχιστούν και οι υπόλοιπες δραστηριότητες των
Συναντήσεων, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Νέων
Ελλήνων Φωτογράφων, ατομικών εκθέσεων αλλά και
διαφόρων εκδηλώσεων που θα οργανωθούν σε συνεργασία με
τον Δήμο Χανίων κι άλλους πολιτισμικούς φορείς. Η καινούργια
οργανωτική ομάδα των Φωτογραφικών Συναντήσεων
αποτελείται από τους Γιώργο Αναστασάκη, Κωστή Αντωνιάδη,
Πάρι Πετρίδη, Πηνελόπη Πετσίνη και Γιάννη Σταθάτο.

Πληροφορίες: https://www.facebook.com/PhotoEncounters

photo.gr
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www.photo.gr/monothematika • !.: 210 8541400 • info@photo.gr
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iFocus.gr
Ανοιχτός διαγωνισμός
φωτογραφίας

Η

διαδικτυακή κοινότητα του
iFocus.gr διοργανώνει τον
πρώτο διαγωνισμό φωτογραφίας,
με τίτλο «Ο κόσμος μέσα από τα
μάτια μου». Φωτογράφοι και φίλοι
της φωτογραφίας καλούνται να
αποτυπώσουν τον κόσμο όπως τον
βλέπουν και να υποβάλλουν τις
φωτογραφίες τους στο διαγωνισμό,
διεκδικώντας μία φωτογραφική
μηχανή Nikon D3400 (με φακό
18-55 mm) χορηγία της εταιρίας
Δ.&Ι. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.και τρεις
υποτροφίες για τα εργαστήρια
φωτογραφίας του iFocus.gr για το
έτος 2018-19. Συγκεκριμένα πρόκειται
για μία υποτροφία για το τμήμα των
νεοεισερχόντων στη φωτογραφία,
μία υποτροφία για το τμήμα της
κριτικής-πορτφόλιο και φωτογραφίας
κινηματογράφου-τηλεόρασης και
μία υποτροφία επεξεργάσιας εικόνας
(Photoshop-Lightroom) διάρκειας
τριών μηνών. H θεματική του
διαγωνισμού είναι ελεύθερη. Οι
φωτογραφίες μπορούν να έχουν είτε
ανεξάρτητο θέμα ή ενιαίο. Ωστόσο
δεν πρέπει να περιλαμβάνουν
υπογραφές, υδατογραφήματα, στοιχεία
επικοινωνίας, και περιθώρια.
Για περισσότερες πληροφορίες και
συμμετοχή στο διαγωνισμό εδώ.

Ριζάρειο Ίδρυμα - Μονοδένδρι Ζαγορίου
Φωτογραφικά έργα του Γιώργου Σεφέρη

Σ

Mικρή αγγελία
Πωλείται Durst Theta 50 με
εγγύηση και παρακαταθήκη
ανταλλακτικών για ψηφιακά
άλμπουμ.
Πλήρως ανακατασκευασμένο.
Ευκολίες πληρωμής.
Τιμή: 25.000
Τηλ. 6932038035
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την έκθεση παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες που τράβηξε ο
νομπελίστας ποιητής, αποτυπώνοντας την καθημερινότητα και τα ενδιαφέροντά του,
από τα φοιτητικά του χρόνια στο Παρίσι την περίοδο 1918-1924 μέχρι τις τελευταίες
εκδρομές του το διάστημα 1969-1970. Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην
Πάτρα και την Αθήνα το 2000, ενώ στη συνέχεια ταξίδεψε σε άλλες πόλεις της Ελλάδας
και του εξωτερικού. Στο Ριζάρειο Εκθεσιακό Κέντρο Μονοδενδρίου φιλοξενούνται
ογδόντα τέσσερις ασπρόμαυρες φωτογραφίες, οι οποίες εκτίθενται με επεξηματικές
λεζάντες, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο το πολύπλευρο ταλέντο του ποιητή. Την
έκθεση επιμελήθηκε ο Διονύσης Καψάλης.
Εγκαίνια: Σάββατο 21 Ιουλίου 2018, 19.00
Διάρκεια έκθεσης: έως Ιούλιο 2019
Διεύθυνση: Ριζάρειο Εκθεσιακό Κέντρο Μονοδενδρίου Ιωαννίνων
Πληροφορίες: Ριζάρειο Εκθεσιακό Κέντρο Μονοδενδρίου Ιωαννίνων, Τηλ. 2653071573,
exib@rizarios.eu, http://www.rizarios.eu
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας

 426 • 

23 IOY I 2018





28

ON LINE    



26  

 426 • 

O IMAGING - E 

...



@'  15 )<"% 9 @)5< ,(% / 5-6/1992

23 IOY I 2018





29

