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Editorial

Φωτογραφία γάμου
Επεισόδιο ΧΧ Οι “κτηματίες”
Σε μάστιγα για τους επαγγελματίες φωτογράφους που
αναλαμβάνουν γάμους εξελίσσεται η απληστία των
κτηματιών. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όταν
ένας επαγγελματίας αναλαμβάνει ένα γάμο, ακόμη και στην
περίπτωση που υπογράψει συμφωνητικό με το ζευγάρι, σχεδόν
ποτέ δεν προνοεί να υποβάλει συμπληρωματικούς όρους
(ποιούς ακριβώς όρους θα δούμε στη συνέχεια...).

Κ

ατά κανόνα το συμφωνητικό ρυθμίζει τα της αμοβής, της
ημερομηνίας, το περιεχόμενο της ανάθεσης (π.χ. αν έχει και
next day, αν περιλαμβάνει δεξίωση κλπ.) την κάλυψη εξόδων αν ο
γάμος γίνεται κάπου μακριά κλπ.
Σε όλο αυτό το πακέτο όμως, ο φωτογράφος (και το ζευγάρι)
λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο (επί του προκειμένου, τον κτηματία).
Αν λοιπόν το ζευγάρι αποφασίσει να φιλοξενήσει την γαμήλια
δεξίωση σε ένα από τα δεκάδες ή εκατοντάδες κατεσπαρμένα
στην επικράτεια κτήματα (γράφε κάθετες επιχειρήσεις) που μέχρι
εκκλησάκι διαθέτουν, όχι από ευσέβεια αλλά για λόγους one stop
wedding, ο φωτογράφος θα έχει προβλήματα.
Tι λογής προβλήματα; διαβάστε στα ειδικά group στο facebook
και θα φρίξετε... όσοι δεν έχετε ακούσει τα παράπονα από
επαγγελματίες φωτογράφους. Ο “κτηματίας” λοιπόν εκτός από το
ότι φροντίζει να πασάρει στο ζεύγος το catering, τον ανθοστολισμό,
την τούρτα κλπ. της αρεσκείας του, παίρνοντας μίζες και προμήθειες
από παντού, θέλει κι άλλα.
Έχει λοιπόν πολύ συχνά στη δούλεψή του καναδύο φωτογράφους
(;). Αγνοώντας τελείως και μη έχοντας ποτέ ειδοποιήσει σχετικά
το ζεύγος, τους έχει “εξουσιοδοτήσει” να σηκώνονται μέσα στη
δεξίωση και να τραβάνε το ζευγάρι και κυρίως τους καλεσμένους,
πιέζοντάς τους να αγοράσουν φωτό από το “event”. Aκριβώς με την
ίδια λογική και τακτική που γινόταν στα νυκτερινά κέντρα. Βέβαια
τώρα τα μπουζουκάδικα και ξενυχτάδικα διέρχονται κρίση οπότε το
είδος έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό στα κτήματα. Ίσως και οι ίδιοι
άνθρωποι, ποιός ξέρει...
Και αν στα ξενυχτάδικα αυτό δεν ενοχλούσε, στο γάμο τα πράγματα
είναι διαφορετικά. Εδώ υπάρχει εντολή [“φορολογητέα” αφού οι
επαγγελματίες φροντίζουν να αποφεύγουν μπελάδες με το ΣΔΟΕ]
από το ζευγάρι προς το δικό του φωτογράφο για την κάλυψη της
εκδήλωσης - την οποία έχουν πληρώσει αδρά. Έχουν νοικιάσει το
χώρο, έχουν πληρώσει τις υπηρεσίες εστίασης και διασκέδασης κλπ.
Πως δικαιούται ο “κτηματίας” από το παράθυρο να βγάλει και άλλα
χρήματα πέραν των συμφωνηθέντων;

«...Αν μπορούσα να πω την ιστορία με λόγια, δεν θα χρειαζόμουν να σέρνω
μια φωτογραφική μηχανή...»

LEWIS W. HINE
ΤΕΥΧΟΣ 432 • ∆ΕΥΤΕΡΑ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
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Editorial
Όλοι αυτοί οι θρασύτατοι βασίζονται στο ότι το ζεύγος που
παντρεύεται δεν επιθυμεί να χαλάσει την καλύτερη ημέρα
της ζωής του και να αρχίσει τον έγγαμο βίο με ένα ομηρικό
καυγά, έστω και όχι ανάμεσα σε γαμπρό, νύφη, πεθερικά και
σία, αλλά με ένα -άπληστο- τρίτο. Και μένει ανυπεράσπιστος
ο επαγγελματίας κανονικός, νομότυπος, “φορολογητέος”
φωτογράφος να διαπληκτίζεται με τους “γκρι/μαύρους” που
κάνουν την αρπαχτή. Που τυπώνουν επιτόπου και περνάνε τις
φωτό από χέρι σε χέρι στους καλεσμένους. Που οι τελευταίοι
αγοράζουν πιστεύοντας ότι προέρχονται από τον επίσημο
φωτογράφο του γάμου και οι τύποι είναι οι ...βοηθοί του.
Που ο “επίσημος” τραβάει τα μαλλιά του. Που αν εμφανιστεί
κανένας έλεγχος, κανένα ΙΚΑ ή καμία άλλη φορομπηχτική αρχή
θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας και τους κυρίους
δεν τους ξέρει. Που δεν θα τον πιστεύουν κιόλας...
Προτάσεις δικές μας:
1. Στο έγγραφο συμφωνητικό του γάμου προστίθεται όρος

«Η ανάθεση στον.... πραγματοποιείται από τον/την ..... υπό
τον πρόσθετο όρο και προϋπόθεση ότι θα είναι ο μόνος και
αποκλειστικός φωτογράφος/βιντεολήπτης πριν και καθ όλη
τη διάρκεια της τελετής, σε τυχόν next day shooting και στη
δεξίωση όπου και αν πραγματοποιηθεί. Δραστηριοποίηση
άλλων φωτογράφων έστω εκ μέρους τρίτων π.χ. ιδιοκτήτου
κτήματος, χώρου δεξιώσεων, κέντρων διασκέδασης κλπ.
δεν είναι δεκτή και το ζεύγος αναλαμβάνει να αποκλείσει
παρόμοιο ενδεχόμενο κατά την κατάρτιση συμφωνίας με
τους ιδιοκτήτες αντίστοιχων κτημάτων, χώρων δεξιώσεων,
κέντρων διασκέδασης κλπ».
2. Οι επαγγελματικές ενώσεις, η Παν. Ομοσπονδία
Φωτογράφων και οι επαγγελματίες φωτογράφοι να
αναλάβουν την σχετική ενημέρωση σε ομαδική και
προσωπική βάση.
Αυτά στα καθ’ ημάς. Θα πίστευε κανείς ότι σε “πολιτισμένες”
χώρες δεν θα συνέβαιναν παρατράγουδα. Κι όμως. Τα
διεκτραγωδεί το www.secretlifeofweddings.com. Στις ΗΠΑ
λοιπόν ιδιοκτήτες χώρων δεξιώσεων, αλλά και λουλουδάδες,
wedding planers, ζαχαροπλάστες κλπ. θεωρούν “δημοκρατικό
δικαίωμά” τους να τους παραχωρούν δωρεάν υλικό οι
φωτογράφοι του γάμου και να το επιβάλλουν με το έτσι θέλω.
Μέχρι που ο κόμπος έφτασε στο χτένι και οι φωτογράφοι
βγάζουν τ’ άπλυτα στη φόρα στο #WeddingVentorEntitlement.
Οι επαγγελματίες καταγγέλλουν και δημοσιοποιούν την
αχαρακτήριστη συμπεριφορά των αμερικανών ιδιοκτητών
αιθουσών δεξιώσεων, κτημάτων κλπ. που απαιτούν φωτογραφικό υλικό ποντάροντας στην αμηχανία και υποχωρητικότητα
των επαγγελματιών φωτογράφων που και εκεί δεν θέλουν μια
αντιδικία να σπιλώσει την ημέρα του γάμου. Επίσης υπάρχει
το θέμα των προσωπικών δεδομένων: Ο φωτογράφος δεν
καλύπτεται να εκχωρήσει σε τρίτους εικόνες από το γάμο
αν περιλαμβάνουν άτομα που μετέχουν στη δεξίωση και
ενδεχομένως εμφανιστούν σε κάποιου είδους διαφήμιση
ή ανάρτηση που προωθεί ο χώρος δεξίωσης, κτήμα κλπ.)
Συχνά μάλιστα οι ιδιοκτήτες των χώρων είναι φορτικοί ή και
προσβλητικοί και απαιτούν δωρεάν υλικό, ισχυριζόμενοι ότι
κάνουν διαφήμιση στο φωτογράφο.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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ΝΕΑ EOS R

ΣΥΣΤΗΜΑ MIRRORLESS
ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΡΕ

Ετοιμαστείτε για την
απόλυτη εμπειρία λήψης.
Σχεδιασμένη για το αύριο,
αλλά συμβατή με τους
φακούς EF και EF-S που
χρησιμοποιείτε σήμερα.1

Παρέχεται
προσαρμογέας
βάσης
EF-EOS R

Παραγγείλτε τώρα

Συμβατότητα μέσω προσαρμογέα, οι φακοί EF-S χρησιμοποιούνται
μόνο με περικομμένο πεδίο.
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Ι. Μανάφης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E:+*&>: Τάκης Τζίμας, '(!5!";> $"@&>: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
'&%('>: Άννα Μανουσάκη !":(>: Φωτεινή Αβραμάκου

www.photo.gr

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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Light Source

Africa in the Photobook
Eκατόν εξήντα χρόνια σε μια διαδικτυακή συλλογή

Ι

Ο Ben Krewinkel, φωτογράφος, ιστορικός
και καθηγητής φωτογραφίας, με ειδίκευση
στους τομείς της αφρικανικής ιστορίας και
φωτογραφίας ντοκουμέντου, ξεκίνησε
το 2015 την ιστοσελίδα Africa in the

στορικές εκδόσεις, πολιτικά φυλλάδια, ακόμη και παιδικά βιβλία, τα
οποία έχουν γραφεί, φωτογραφηθεί και εκδοθεί από Ευρωπαίους
συνθέτουν το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής, όπως σημειώνει άρθρο
του περιοδικού British Journal of Photography. Ο Krewinkel θεωρεί
ότι οι Αφρικανοί καλλιτέχνες θα μπορούσαν και θα έπρεπε να είναι πιο

Photobook. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική
βιβλιοθήκη, με εκδόσεις από το 1858 (βλ.
ενότητα Early albums) έως το 2018, στην
οποία ο επισκέπτης μπορεί να ανακαλύψει,
«ξεφυλλίσει» και σε ορισμένες περιπτώσεις
να κατεβάσει photobook για την Αφρική.
Ταξινομημένα ανά τίτλο και ανά χώρα, τα
περισσότερα βιβλία προέρχονται από την
ιδιωτική συλλογή του φωτογράφου, με
βάση το Haarlem της Ολλανδίας. Με διάθεση
συνεχούς έρευνας και αναζήτησης, ο ίδιος
εμπλουτίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον
ιστότοπο, συνθέτοντας έτσι μια βάση με όλο
και πλουσιότερο υλικό μελέτης, για όποιον
επιθυμεί να εξετάσει την οπτική αναπαράσταση
της Αφρικής μέσω του photobook.

ορατοί στον δυτικό φωτογραφικό κόσμο, προσθέτοντας ότι παρότι από τη
δεκαετία του ’90 υπάρχουν όλο και περισσότεροι που παρουσιάζουν τη
δουλειά τους στην Ευρώπη, συχνά καταλήγουν τελικά να προβάλλονται
τα ίδια ονόματα. Σε ερώτηση του διαδικτυακού περιοδικού Paper Journal,
αναφορικά με το αν σκοπεύει να διευρύνει τη συλλογή περιλαμβάνοντας
περισσότερα βιβλία από Αφρικανούς φωτογράφους, ο ίδιος απαντά: «Όσο
περισσότεροι Αφρικανοί φωτογράφοι τόσο το καλύτερο. Το μεγαλύτερο
μέρος της συλλογής αποτελείται από βιβλία με προέλευση την Ευρώπη.
Ακόμη και πολλά photobook η παραγωγή των οποίων έγινε σε αφρικανικές
χώρες, αμέσως μετά την ανεξαρτησία τους, περιλαμβάνουν φωτογραφίες
τραβηγμένες από Ευρωπαίους φωτογράφους. Αυτός είναι και ο λόγος
που η ιστοσελίδα ονομάζεται Africa in the Photobook και όχι African
Photobooks».
Τα βιβλία που προβάλλονται δεν συμφωνούν πάντα με τις απόψεις του
δημιουργού, αφού στα περιεχόμενα μπορεί να βρει κανείς εκδόσεις
προπαγανδιστικές, πατερναλιστικές, ακόμη και ρατσιστικές.
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Σε συνέντευξή του το 2016 στο blog FOTOTA,
μιλώντας για τα κριτήριά επιλογής των photobook
που περιλαμβάνει στην ιστοσελίδα του, ο Krewinkel
τόνιζε μεταξύ άλλων, πως κάθε βιβλίο θα πρέπει να
τον ενδιαφέρει με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. «[...]
Θα αναρτήσω βιβλία, το περιεχόμενο των οποίων δε
με βρίσκει σύμφωνο, επειδή μπορεί να πρόκειται για
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εκδόσεις, με συχνά πολύ
ωραία παραγωγή. Πολλά από τα προπαγανδιστικά
βιβλία αποτελούν ένα τέτοιο παράδειγμα».
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν παίξει το δικό
τους ρόλο στη συνολική προσπάθεια, μιας και η
σελίδα του Africa in the Photobook στο facebook
λειτουργεί ως ένα σημείο αμφίδρομης επικοινωνίας
ανθρώπων με κοινό ενδιαφέρον την Αφρική ή/και
το φωτογραφικό βιβλίο. «Ένας γραφίστας από την
Ισπανία μου έδειξε ένα εξαιρετικό προπαγανδιστικό
βιβλίο για το Βελγικό Κογκό, από την Ισπανία, ενώ
βρήκε και μια κριτική του βιβλίου από εφημερίδα
που είχε κυκλοφορήσει την εποχή της έκδοσης.
Αυτό με βοήθησε έτσι ώστε να χρονολογήσω το
βιβλίο» αναφέρει ως παράδειγμα ο Krewinkel.
Ο εξωστρεφής χαρακτήρας του εγχειρήματος
αποδεικνύεται παράλληλα και από το γεγονός ότι η
ιστοσελίδα προσκαλεί φωτογράφους και εκδότες να
συνεισφέρουν στην προσπάθεια, μέσω υποβολής
των βιβλίων τους. Στόχος της πλατφόρμας είναι
εξάλλου να καταστήσει τα βιβλία προσβάσιμα
σε ευρύτερο κοινό και ταυτόχρονα να ανοίξει το
διάλογο ανάμεσα σε μαθητές, φωτογράφους και
ειδικούς. Πρόσφατο τμήμα της «βιβλιοθήκης»
αποτελεί η ενότητα Early albums (downloads), η
οποία συγκεντρώνει εκδόσεις του 19ου αιώνα και
των αρχών του 20ου. Η πλειονότητα των βιβλίων της
συγκεκριμένης κατηγορίας δεν ανήκει στη συλλογή
του Krewinkel, οπότε και ο επισκέπτης παραπέμπεται
συνήθως σε άλλη ιστοσελίδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι
σήμερα είναι σχεδόν αδύνατον να βρει κάποιος τις
περισσότερες από τις συμπεριληφθείσες εκδόσεις.
Το παραπάνω εγχείρημα δε σταματά εδώ.
Συνεργαζόμενος με την νοτιοαφρικανική εκδοτική
εταιρεία Fourthwall Books, ο Krewinkel ελπίζει
μέχρι το τέλος του 2019 να εκδόσει τον πρώτο τόμο
του πρότζεκτ, ο οποίος, μέσα από μακροσκελές
εισαγωγικό κείμενο ιστορικού περιεχομένου,
περιπτώσεις μελέτης και δοκίμια Αφρικανών ειδικών
του χώρου, θα εστιάζει στην Αφρική την περίοδο
της αποικιοκρατίας. Εν συνεχεία, σκιαγραφώντας την
περίοδο της αποικιοκρατίας, από τη δεκαετία του ’60
μέχρι τα τέλη του ’90, αναμένεται και ένας δεύτερος
τόμος με αντίστοιχο περιεχόμενο, ενώ σε δεύτερο
χρόνο ο Krewinkel ελπίζει μελλοντικά να εκδώσει
τρίτο τόμο, αφιερωμένο στα σύγχρονα photobooks
για την Αφρική.
https://africainthephotobook.com
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΒΡΑΜΑΚΟΥ
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Photokina 2018 Highlights

Photokina 2018
Highlights - B’ μέρος

Για όσους έχουν συνδέσει τη Photokina με τη διετή διοργάνωση κάθε δεύτερο
φθινόπωρο σε ένα παγκόσμιο θεσμό του imaging που ανάγεται στη δεκαετία του 1950,
η φετεινή έκθεση αποτελεί το τέλος. Και συνάμα την αρχή για την επόμενη φάση, της
ετήσιας διοργάνωσης, αρχής γενομένης από τον προσεχή Μάιο 2019.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΧΡ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ - ΒΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PHOTOKINA PRESS TEAM

Epson @ Photokina

Ό

πως και στις προηγούμενες διοργανώσεις το περίπτερο περιείχε τα
πάντα από απλά scanner ως μεγάλα LFP.
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SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ USB STICKS + BOXES
Η προσφορά ισχύει μέχρι 31.10.2018

Για περιορισμένα τεμάχια και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

USB 2.0

+

KOYTI

16€

+ΦΠΑ

USB 3.0

+

KOYTI

18€

+ΦΠΑ

*Στην τιμή περιλαμβάνονται το USB και το κουτί του με χάραξη
και στα δυο αντικείμενα.
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 4 sets.

USB 3.0

+

KOYTI

22€

+ΦΠΑ

*Στην τιμή περιλαμβάνονται το USB και το κουτί του με χάραξη και στα δυο αντικείμενα.
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 4 sets.

USB 3.0

+

KOYTI

22€

+ΦΠΑ

*Στην τιμή περιλαμβάνονται το USB και το κουτί του με χάραξη
και στα δυο αντικείμενα.
Δεν περιλαμβάνεται η εκτύπωση φωτογραφιών.
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 4 sets.

ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

WWW.ICONNET.GR
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Photokina 2018 Highlights

Tamron @ Photokina

Σ

την Tamron οι επισκέπτες μπορούσαν να δοκιμάζουν το φακό του
ενδιαφέροντός τους σε όποια μοντούρα ήθελαν.

Samyang @ Photokina

H

κορεάτικη Samayng εξέθετε όλη τη γκάμα από φωτογραφικούς ως cinema φακούς
μαζί με τα πρώτα autofocus οπτικά που παράγει.
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   sublimation
    
 !!!

 Merry Christmas 11oz
!"  "



#!$  
$!   3 %'

2,80€

2,80€

) 
#!$ 
" 21cm 
! !'
t-shirt

#!$ 
( «»
$ 
 ( 

5,40€
2,07€

 . . .
 32 &  . 

43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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Photokina 2018 Highlights

DNP @ Photokina
Η DNP είναι στην κορυφή πωλήσεων στα θερμικά printer και συγκέντρωνε όπως πάντα
το επαγγελματικό κοινό.

Τhinktank
Retrospective V.2

H

εταιρία που ξεκίνησε σαν startup,
πηγαίνιει από το καλό στο καλύτερο.
Με την ευκαιρία της Photokina παρουσίασε
τη σειρά Retrospective V.2 με έξι μοντέλα.
Υιοθετώντας ρετρό design και ύφασμα
για την εξωτερική εμφάνιση οι τσάντες
κρύβουν τα πλεονεκτήματά τους στο
εσωτερικό με χώρο για δύο σώματα,
laptop ή tablet, αρκετούς φακούς σε
διαφορετικές εστιακές αποστάσεις,
μικροαξεσουάρ κλπ. το εξωτερικό ύφασμα
έχει υποστεί ειδική πλαστικοποίηση με
πολυουρεθάνη για αδιαβροχοποίηση.
Κάτω από το καπάκι (flap) κρύβεται
ο κεντρικός αποθηκευτικός χώρος
προστατευμένος με φερμουάρ ώστε να μην
μπαίνουν σκόνες κλπ.
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Photokina 2018 Highlights

kina Opera 50mm f/1,4

Ο

pirme φακός της Τοkina είχε αναγγελθεί ως πρωτότυπο στην έκθεση
CP+ της Yokohama την περασμένη άνοιξη. Στη Photokina, στο περίπτερο
της εταιρίας, υπήρχε ως έκθεμα το τελικό προϊόν (final product). H σειρά
Οpera αποτελεί την απάντηση της Tokina στη σειρά Sigma Αrt, με υψηλά
κατασκευαστικά στάνταρ και ανώτερη απόδοση. Ο φακός ζυγίζει 950γρ.
και αποτελείται από όχι λιγότερα από 15 οπτικά στοιχεία κατανεμημένα σε 9
ομάδες. Τρία από αυτά είναι χαμηλής διάχυσης και ένα ασφαιρικό στην πίσω
ομάδα στοιχείων. Για την αντιμετώπιση των φαινομένων θάμβωσης φροντίζει
η η ειδική επίστρωση Extremely Low Reflection.To σπείρωμα υποδοχής
φίλτρου έχει διάμετρο 72mm. Η οδήγηση του autofocus επιτυγχάνεται
μέσω δακτυλιοειδούς υπερηχητικού μοτέρ. Η δε οπή ίριδας διαφράγματος
σχηματίζεται από 9 πτερύγια.

BenQ @ Photokina
Τη γκάμα προΊόντων με έμφαση σε 4Κ HDR
projector και επαγγελματικά monitor έδειχνε η
ταϊβανέζικη BenQ
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ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ’ ΦΑΣΗ «Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ»
1O ΔΩΡΟ

2O ΔΩΡΟ

3O ΔΩΡΟ

*3 LAYFLAT PHOTOBOOK
42x30cm  20  
(40   ),     ,
      
(450 gsm),        189€

*3 LAYFLAT PHOTOBOOK
42x30cm  20  
(40   ),     ,
      
(450 gsm),        189€

*3 LAYFLAT PHOTOBOOK
42x30cm  20  
(40   ),     ,
      
(450 gsm),        189€

& 81)4 89310#*+) 3#5374
50x70cm   Myikona
High Definition,   210€

& 7&+ 89310#*+) 3#5374
50x70cm   Myikona
High Definition,   140€

& *34 89310#*+4 3#534
50x70cm   Myikona
High Definition,   70€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΩΡΩΝ:

€399

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΩΡΩΝ:

  15            
             
       Photobook HD,     ,
 30x30cm    , 40  

50%

Όλοι
κεδίζουν ΕΚΠΤΩΣΗ

€329

Αξία δώρων

€50

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΩΡΩΝ:

€259

ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΩΡΩΝ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ»

Έκαστο

=    "         «! »
        50%    photobook HD.
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

   " &     "$ :

www.photo.gr/NationalGarden

     1
43
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Photokina 2018 Highlights

Kodak alaris @ Photokina
H aναλογική τυπωμένη φωτογραφία είχε την τιμητική της στο περίπτερο

GoPro @ Photokina
Η πρωταθλήτρια των actioncam παρουσίαζε την ολόφρεσκη σειρά Hero 7
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Photokina 2018 Highlights

DJI @ Photokina
Έχοντας κυριαρχήσει σχεδόν
ολοκληρωτικά στην αγορά των
drones, συγκέντρωνε το γενικό
ενδιαφέρον ειδικά για τα πρόσφατα
compact μοντέλα DJI Mavic 2 Pro
(με φακό Hasselblad και αισθητήρα
1in.) και Mavic 2 Zoom ( το πρώτο
με 2χ zoom 24-48mm).

Ζeiss
Batis 40mm f/2 close focus

Π

ροκειμένου να καλύψει το κενό στη γκάμα
κάμα
της με τους super fast φακούς της δηλ..
τον ευρυγώνιο 25mm f/2 και τον τηλεφακό
ό
πορτραίτου 85mm f/1,8, η γερμανική
Zeiss παρουσίασε τον ημιευρυγώνιο/
στάνταρ 40mm f/2 Batis συμπληρώνοντας
έτσι τη γκάμα Ε-mount στο εύρος
18-135mmm. Όπως και όλοι οι άλλοι
φακοί στη σειρά Batis, έχει αυτόματη
εστίαση και είναι αδιαβροχοποιημένος
ενώ υπάρχει ενσωματωμένο OLED panel
με ένδειξη για την απόσταση εστίασης.
Ο συγκεκριμένος φακός εστιάζει αρκετά
κοντά στα 24mm δικαιώνοντας έτσι το όνομά
μά
του και επιτυγχάνοντας λόγο αναπαραγωγής
ής
1:3,3. Παρούσα είναι και η φημισμένη πολλαπλή
λαπλή
επίστρωση Zeiss T* που βελτιώνει τη συμπεριφορά
εριφορά
ως προς τα φαντασματώδη είδωλα και την θάμβωση.
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Photokina 2018 Highlights

Gitzo Mini Traveller

Ό

σοι έχουν συνδέσει το brand Gitzo με μεγαλοπρεπή επαγγελματικά carbon
τρίποδα, ας ετοιμαστούν για την ανατροπή. Το μεγάλο νέο της Gitzo
για τη Photokina ήταν ένα πολύ μικρό tabletop τριποδάκι, το Mini Traveller,
κατασκευασμένο όμως σε ποιοτικά στάνταρ state of art με υλικό Gitzo eXact Tube
και αλουμινένια κεφαλή. Ζυγίζει 200γρ. Και έχει ελεύθερο μήκος 22cm σε σύμπτυξη
για μεταφορά ενώ αντέχει φορτίο ως 3kg. Θα κυκλοφορεί σε δύο φινιρίσματα
μαύρο και το ιδιαίτερο Noir Decor. Η τιμή θα είναι ανάλογη του γοητρου της φίρμας
δηλ. γύρω στα 200δολ.!!

Huawei @ Photokina
Προφανώς το highlight στη Huawei ήταν το
πολυσυζητημένο P20Pro.
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e1: tipoma@otenet.gr • e2: info@tipoma.gr • www.tipoma.gr • www.facebook.com/tipoma
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Photokina 2018 Highlights

Noritsu @ Photokina
Η πάλαι ποτέ ηγέτιδα των minilab πλέον σε πιο minimal
λύσεις επαγγελματικής εκτύπωσης

Voigtlander φακοί
Για Leica M και Sony

H

γνωστή μας Cosina παράγει μεγάλη γκάμα manual focus
φακών με brandname Voigtlander. Στο περίπτερό της στην
έκθεση η εταιρία παρουσίασε νέα φωτογραφικά οπτικά, όπως
ο Νοkton 50mm f/1,2 Asph. Για μοντούρα Leica M, αρκετά
πιο φθηνό από τον Leica Noctilux 50mm f/0,95 και με πολύ
καλή εξ ολοκλήρου μεταλλική κατασκευή. Μια άλλη πρεμιέρα
ήταν ο 110mm Apo Macro Lanthar με λόγο αναπαραγωγής
1:1 lifesize και ελάχιστη απόσταση εστίασης 35cm. O φακός
διαθέτει ηλεκτρονικές επαφές για τη μοντούρα Sony E-mount
;ώστε να περνάνε όλες οι πληροφορίες για το διάφραγμα και
την απόσταση εστίασης. Ο φακός ζυγίζει 770γρ. Ο τρίτος νέος
φακός ήταν ένας Nokton 40mm f/1,2 Αsph. γνωστός από
χράνια από την κυκλοφορία τοιυ για άλλες μοντούρες που
τώρα θα προσαρμόζεται και σε Sony E-mount. Καινούργια
σχεδίαση αποτελεί ο Color Skopar 21mm f/3,5 πάλι για E-mount
αποτελούμενος από εννέα οπτικά στοιχεία σε οκτώ ομάδες και
πολύ προσεγμένο μηχανισμό ίριδας με 10 πτερύγια.
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thessalonikiphoto
biennale2O18

©Anaïs Boileau

21 ΕΚΘΕΣΕΙΣ, 142 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, 32 ΧΩΡΕΣ, 16 ΧΩΡΟΙ, πάνω από 1.000 ΕΡΓΑ

9|18 1|19
-

Φορέας διοργάνωσης

Φορέας χρηματοδότησης

Με την υποστήριξη

Υπό την αιγίδα

Χορηγός

Χορηγός αερομεταφορών

Χορηγοί επικοινωνίας
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Photokina Highlights

Hahnemühle @ Photokina

Mitsubishi @ Photokina

Τα Fine Art και Museum grade χαρτιά της εταιρίας
προσέλκυαν τους μανιώδεις της ποιοτικής εκτύπωσης.

Και φέτος έδωσε το παρόν η εξειδικευμένη στο dye
sublimation printing ιαπωνική εταιρία.

Fujifilm Instax SQ20

Π

όσες φορές στο παρελθόν βλέποντας τις χαριτωμένες μηχανές άμεσης
εμφάνισης της Fujifilm δεν σκεφθήκαμε ότι θα έπρεπε να κάνουν κάτι
παραπάνω από εκτυπώσεις; την ευχή αυτή είχε εκπληρώσει η περυσινή SQ10.
Διάδοχός της είναι η SQ20 που καταφέρνει να είναι συγχρόνως ψηφιακή φωτ.
μηχανή και βιντεοκάμερα δηλ. ητέλεια fun camera. Mε τον αισθητήρα της
καταγράφει τετράγωνες στατικές ψηφιακές εικόνες ανάλυσης 1920x1920pixel
καθώς και τετράγωνου φορμά video (!) 800x800pixel. H πρωτότυπη λειτουργία
Frame Grab επιτρέπει στο χρήστη να τραβήξει ένα σύντομο video clip 15sec. Και να
διαλέξει για τύπωμα ένα οποιοδήποτε καρέ από αυτό. Επίσης, η λειτουργία Time
Shift Collage επιτρέπει την εκτύπωση τεσσάρων καρέ σε ένα φύλλο χαρτί με ένα
μόνον πάτημα του πλήκτρου απελευθέρωσης. Όσο για τις selfie διευκολύνονται με
ένα ειδικό καθρέφτη δίπλα στο φακό. Σαν κανονική ψηφιακή μηχανή έχει τις δικές
της προδιαγραφές που παραπέμπουν σε κανονική digital compact δηλαδή οθόνη
2,7in. 230Κ dot εσωτερική μνήμη που επαρκεί για 50 καρέ ή 30sec. Video, φακό
ισοδύναμο με 33mm και slot για κάρτα μνήμης MicroSD.
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Photokina 2018 Highlights

TIPA @ Photokina
Την Τετάρτη 26 Σεπτ. το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή επίσημης απονομής των έγκυρων βραβείων που κάθε
χρόνο πραγματοποιεί η παγκόσμια ένωση των φωτογραφικών περιοδικών Technical Image Press Association της οποίας ιδρυτικά μέλη
αποτελούν οι έντυπες εκδόσεις μας Photobusiness και ΦΩΤΟγράφος.

LowePro
Protactic AW II

Η

μεγάλη γκάμα της LowePro εμπλουτίστηκε με ένα
ακόμη μέλος, την τσάντα πλάτης Pro Tactic AW II,
αναβάθμιση του best seller μοντέλου MkI, αλλά με καλύτερη
αντικραδασμική προστασία, ενισχυμένα τοιχώματα με
περισσότερο μονωτικό υλικό ενδιάμεσα και πιο πολλά
διαμερίσματα αποθήκευσης και μεταφοράς εξαρτημάτων. Η
συγκεκριμένη τσάντα βγαίνει σε δύο διαστάσεις: στη “μεγάλη”
σειρά 450 και τη μικρότερη 350, ώστε να χωράνε αντιστοίχως
laptop 15in. ή 13in. Και στις δύο περιπτώσεις έχουν πλευρική
πρόσβαση, ιμάντες πρόσδεσης για τρίποδο στα κατάλληλα
σημεία, ζώνη συγκράτησης στο εμπρός μέρος του σώματος,
αδιάβροχο και άλλα στοιχεία βελτιωμένης εργονομίας.

 432 • 

8  

 2018



29

ON LINE 

 

O IMAGING - E 

Nikon D850
Προσφορά Cashback €300

Μ

ια σημαντική έκπτωση και μείωση κόστους περιμένει όσους αποφασίσουν αυτό τον καιρό να προχωρήσουν
στην αγορά της κορυφαίας Nikon D850. Aν λοιπόν κινηθούν και αγοράσουν την μηχανή ως 31 Ιανουαρίου
2019 θα τύχουν άμεσης επιστροφής ποσού 300ευρώ από την κανονική τιμή.
Η προσφορά Cashback ισχύει για την πώληση σώματος φωτογραφικής μηχανής D850 ή kit με φακό 24-120mm f/4G
ED VR. Το ποσό του CASHBACK ανέρχεται σε 300€.
Η αφαίρεση της αξίας του “CASHBACK” γίνεται άμεσα από το σημείο πώλησης.
Η αγορά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τη χρονική περίοδο από 28.09.2018 έως και 31.01.2019 σε επιλεγμένα
καταστήματα λιανικής.

Ο

Γιώργος Δεπόλλας παρατηρεί, αφηγείται, σχολιάζει, χαμογελά και σαρκάζει μέσα από τις φωτογραφίες και

τις μικρές ιστορίες που τις συνοδεύουν. Κάθε εικόνα είναι κι ένα προσωπικό διήγημα, εξίσου εκφραστικό και
σημαντικό, γι’ αυτό ο δημιουργός συνεχώς μας συναρπάζει.... Bρείτε τον στο facebook.
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400€
Επιστροφή
χρημάτων**

Canon
Εκπτώσεις αποκλειστικά για φοιτητές
Μια νέα προσφορά για την φοιτητική κοινότητα ανακοίνωσε η Canon, δίνοντας τη δυνατότητα σε φοιτητές να αποκτήσουν νέο
εξοπλισμό Canon και να κερδίσουν έως και €1000. Συγκεκριμένα, με την αγορά εξοπλισμού απεικόνισης και εκτύπωσης της Canon
από συνεργαζόμενο κατάστημα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα για να πραγματοποιηθεί κατάθεση
του ποσού επιστροφής, που αναλογεί στο προϊόν που θα αγοράσουν, απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Οι επιλογές
καλύπτουν πλούσια γκάμα προϊόντων όπως φωτογραφικές μηχανές DSLR και mirrorless της σειράς EOS, φακούς και αξεσουάρ
Canon, βιντεοκάμερες EOS Cinema και LEGRIA και φωτογραφικούς εκτυπωτές PIXMA. Η προσφορά ισχύει ως 21 Οκτωβρίου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τους όρους της προσφοράς μπορείτε να
βρείτε στο https://www.canon.gr/studentcashback
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ΦΩΤOΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ

Sony sports photography
Εvent για επαγγελματίες φωτογράφους

Τ

ην Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018, στην πίστα flat-track στις
εγκαταστάσεις του Auto-festival στις Αφίδνες, η Sony Hellas
παρουσίασε όλη την γκάμα επαγγελματικών φωτογραφικών
σε φωτογράφους σπορ και αγώνων. Μετά από σύντομη
παρουσίαση των κυριότερων προϊόντων και τεχνολογιών
της ιαπωνικής εταιρίας, οι παρευρισκόμενοι επαγγελματίες
φωτογράφοι είχαν στην διάθεσή τους να δοκιμάσουν όλη
την γκάμα των mirrorless μηχανών αλλά και σχεδόν όλους
τους hi-end φακούς, συμπεριλαμβανομένου του 400άρη αξίας
12.000 ευρώ! Όπως ήταν αναμενόμενο, το ενδιαφέρον τράβηξε
σχεδόν αποκλειστικά ο 400mm f/2.8 που δεν προλάβαινε να
αλλάζει χέρια (υπήρχαν δύο κομμάτια!) σε συνδυασμό πάντα
με την κορυφαία Alpha 9. Οι εντυπώσεις από τον φακό υπήρξαν
άριστες, όχι μόνο ως προς τη λειτουργία -που σε συνεχείς λήψεις
νομίζεις ότι τραβά video χωρίς να χάνει καθόλου το θέμα- αλλά
και το πολύ λογικό βάρος καθώς τελικά το μονόποδο δεν
χρειάστηκε καθόλου. B.K.
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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
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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

Cover_street_Final.indd 1

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

2/6/2016 7:25:49 μμ

29/3/2016 1:14:51 μμ
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης
MINI PORTFOLIO
MINI PORTFOLIO

Πέντε γνωστοί
Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!
αποκαλύπτουν!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

Photoshop
& Lightroom

Cover_.indd 1

28/9/2017 5:00:52 μμ

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...

Cover.indd 1
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ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

9 771105 394004
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Σελίδες
με δικές
τις δικές
νυχτερινές
λήψεις
όλων
ειδών!
Σελίδες
με τις
σαςσας
νυχτερινές
λήψεις
όλων
των των
ειδών!

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

09

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...

9 771105 394004

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
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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!
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 4 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 4 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

31/5/2018
31/5/2018 1:24:22
μμ 1:24:22 μμ

Νο 18:Νο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
& ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ.
έκδοση. Κυκλοφορεί
7 Φεβρουαρίου
17: Still life
Υπό έκδοση.Υπό
Κυκλοφορεί
4 Oκτωβρίου
2018 2019

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

17+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd 1
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Ανδρέας Καμουτσής
Παρουσίαση X-Photographer

Τ

ο διαδικτυακό περιοδικό iFocus παρουσιάζει τον Ανδρέα Καμουτσή,
επίσημο X-Photographer της FujiFilm. Ο φωτογράφος θα δείξει
το φωτογραφικό του έργο μέσα από παλιά και νέα του πρότζεκτ,
ενώ παράλληλα το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει μαζί
του. Κατά τη διάρκεια της έκδηλωσης θα παρουσιαστεί για πρώτη
φορά στην Ελλάδα η νέα mirrorless φωτογραφική μηχανή X-T3 της
FujiFilm, παρουσία στελεχών της Fujifilm Hellas. Ακόμη, στο τέλος
της παρουσίασης θα κληρωθεί μία FujiFilm XF10, μοντέλο που μόλις
κυκλοφόρησε στην αγορά. Στην αρχή και στο τέλος της εκδήλωσης το
κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει μηχανές και φακούς της σειράς
Fujifilm Χ.
Εκδήλωση: Fujifilm X Photographer παρουσίαση
Δευτέρα 8 Οκτωβρίου, 19:00
Διεύθυνση: Cafe Public Συντάγματος

Αγγελία
Ζητείται έμπειρος/η υπάλληλος έως 29 ετών, από το κατάστημα PLANETA, ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΒΙΝΤΕΟ
ΚΛΑΜΠ – ΦΩΤΟΤΥΠΕΙΟ, στο Παγκράτι.
Απαραίτητα:
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, σε φωτογραφικό κατάστημα. • Άριστη γνώση φωτογραφίας, λήψης και επεξεργασίας με τα
Photoshop & Lightroom • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση
• Πολύ καλή γνώση, γραπτά και προφορικά, της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας
Επιθυμητά:
Γνώσεις Γραφιστικής και ανάλογων λογισμικών, όπως Ιllustrator, κλπ
Σπουδές Φωτογραφίας ή Γραφιστικής και ανάλογο πτυχίο
Προσφέρουμε μισθό αναλόγως προσόντων, πλήρη απασχόληση & ασφάλιση, μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης.
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Mε το φακό της Nikon P1000
Η superzoom που καταργεί τις αποστάσεις
Κάποιες φορές η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε
και παρατηρούμε τον κόσμο. Μία από αυτές τις περιτπώσεις
είναι η Nikon CoolPix P1000 με τον εκπληκτικό φακό superzoom
ισοδύναμο με 24-3000mm. Tις εκπληκτικές δυνατότητες
της P1000 δείχνει το video “Α Νew view of the Moon” που
δημιούργησαν οι Alex Gorosh στο ρόλο του εικονολήπτη και
Wylie Overstreet με την ιδιότητα του παρουσιαστή.

B

ασικά, “.. η Νikon P1000 είναι ένα πτυσσόμενο τηλεσκόπιο
ικανό για ωραίες φωτογραφίες και video” μας είπε ο Αlex
Gorosh. “Όσοι έχουν δει τα αποτελέσματα μένουν έκπληκτοι αφού
ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες της ανθρώπινης όρασης.
Για το project επιλέξαμε σημεία στο Los Angeles γεμάτα κόσμο
που πιστεύαμε ότι θα ήταν συνεργάσιμοι – και πράγματι ήταν.
Συγκεκριμένα το video γυρίστηκε στις τοποθεσίες santa Monica
Pier, Runyon Canyon Park, Palisades Park και στο ζωολογικό
κήπο Santa Ana Zoo με πολλούς “κομπάρσους” να συμμετέχουν
αυθόρμητα. Σε όλους αυτούς οι δυνατότητες zoom έκαναν τρομερή
εντύπωση και αντέδρασαν με έκπληξη και ικανοποίηση βλέποντας
στην οθόνη πολύ μακρινές λεπτομέρειες όπως η γιγάντια επιγραφή
Holywood στην μακρινή πλαγιά.
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ÏÊÄÈÒÁÈ
onitor ultra wide 
  ,
  ,   !

LG 34 in.
LG 34WK95U-W 34’’ 5K UltraWide®
Nano IPS LED Monitor
•  34in
• A
: 5120 x 2160
• Interfaces: Thunderbolt™ 3.0, DVI-D, DisplayPort, HDMI
• DCI-P3 98%
• HDR Support
• 4-Side Virtually Borderless Display

:
€1300 + 

Τηλ.: 210 8541400 • info@photo.gr
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ΑΚΤΟ
Δέκα υποτροφίες Master

O

εκπαιδευτικός όμιλος AKTO, ανακοίνωσε τη διάθεση δέκα υποτροφιών
πλήρους φοίτησης στα μεταπτυχιακά του προγράμματα. Συγκεκριμένα
το πρόγραμμα υποτροφιών αφορά μεταπτυχιακά σπουδών Art & Design και
συγκεκριμένα τα εξής: Master of Arts in Design (Campus Θεσσαλονίκης),
Master of Arts in Photography & Visual Language (Campus Αθήνας), Master
of Arts in Digital Design & Interactive Applications (Campus Αθήνας) και
Master of Arts in Fashion Brand Communication & Styling (Campus Αθήνας).
Τα προγράμματα σπουδών απευθύνονται σε πτυχιούχους και σε αποφοίτους
λυκείου με αποδεδειγμένη, τουλάχιστον, πενταετή επαγγελματική
εμπειρία σε σχετικούς τομείς. Τα μαθήματα διεξάγονται στα ελληνικά και
οδηγούν στην απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου Master of Arts, που
εκδίδεται και απονέμεται απευθείας από το αγγλικό κρατικό Πανεπιστήμιο
Middlesex University London. Οι υποτροφίες χορηγούνται στο πλαίσιο του
προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2018-19, του ΑΚΤΟ.
Αιτήσεις: έως 10 Οκτωβρίου 2018
Πληροφορίες – Υποβολή αιτήσεων: https://akto.gr

Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης
Tuscany Dream - Όνειρο Τοσκάνης

Η

έκθεση παρουσιάζει φωτογραφίες που προέκυψαν από το κοινό
ταξίδι φωτογράφων μελών της ΦΕΜ και φίλων φωτογράφων από
τη Σμύρνη, στην Τοσκάνη. Η ίδια έκθεση θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο
και στην Urla της Τουρκίας.
Διάρκεια έκθεσης: έως 5 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης
Πληροφορίες: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, \Τηλ. 2251041555,
photo@fem.gr, http://www.fem.gr
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Thessaloniki PhotoBiennale 2018
Έκθεση στην Αθήνα
Ο πόλεμος και η διαχείριση των αποτελεσμάτων
του έχει ανοίξει και στο χώρο της καλλιτεχνικής
δημιουργίας έντονες συζητήσεις. Η εικόνα
καθορίζεται από, αλλά και καθορίζει, το πώς
αντιλαμβάνονται και βιώνουν την κατάσταση όχι

Angels”, δημιουργούν ένα υβριδικό έργο μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, με
αφορμή τη διαδικασία καταστροφής εκατό λέμβων, στις οποίες επέβαιναν
μετανάστες από την Βόρεια Αφρική κατευθυνόμενοι προς την Σικελία, ο Richard
Mosse με το “Grid (Moria)” του Richard Mosse, γυρισμένο με στρατιωτικές
θερμικές κάμερες στο στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων στη Μόρια

μόνο οι απλοί θεατές της, αλλά και αυτοί που την
υφίστανται. Στο πλαίσιο αυτό το Athens Photo
Festival, το MedPhoto Festival και η Thessaloniki
PhotoBiennale 2018, διοργανώνουν από κοινού
την έκθεση “You refuse to understand / you
don’t say anything / watching me die”. Τρία έργα,

της Λέσβου, κάνει μία ευθεία νύξη στο πώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
βλέπουν εκατομμύρια εκτοπισμένους ανθρώπους, ενώ η Δάφνη Τόλη, με
το “Uprooted”, παρουσιάζει το πώς οι ίδιοι οι πρόσφυγες και μετανάστες
καταγράφουν την περιπέτειά τους μέσα από τα κινητά τους τηλέφωνα. Σε μια
περίοδο όπου το προσφυγικό-μεταναστευτικό έχει ενταχθεί σε μια κανονικότητα
που συνοδεύεται από εικόνες που αρχίζουν και τελειώνουν στην απεικόνιση

ριζικά διαφορετικά μεταξύ τους, τοποθετούν τον
άξονα της συζήτησης στα διαφορετικά βλέμματα
γύρω από την προσφυγική/μεταναστευτική
κρίση, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το ζήτημα
του αυτοπροσδιορισμού. Οι Adam Broomberg
και Oliver Chanarin με το “The Bureaucracy of

των συμπτωμάτων, η έκθεση προτείνει ένα διαφορετικό βλέμμα ενός ζητήματος
που παραμένει ανοιχτό.
Διάρκεια έκθεσης: έως 18 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, Αθήνα
Πληροφορίες: Thessaloniki PhotoBiennale 2018, www.photobiennale-greece.gr

Πέρα από το καθήκον
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Τ

ο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σε συνεργασία με την Ισπανική Πρεσβεία στην Ελλάδα παρουσιάζει την περιοδική έκθεση
φωτογραφίας «Πέρα από το καθήκον: η ανθρωπιστική απάντηση της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Ισπανίας στο Ολοκαύτωμα».
Το υλικό της έκθεσης αφηγείται στο κοινό την ηρωική και πολλές φορές αντίθετη με την επίσημη πολιτική της χώρας προσπάθεια
στελεχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Ισπανίας να σώσουν τις ζωές Σεφαραδιτών Εβραίων, που κινδύνευσαν την περίοδο του
Ολοκαυτώματος κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Η οφειλή ευγνωμοσύνης που έχουμε απέναντί τους μετατρέπει την έκθεση σε
ένα δίκαιο φόρο τιμής στην αξία και τη γενναία προσπάθεια που αυτοί οι διπλωμάτες και υπάλληλοι της Εξωτερικής Υπηρεσίας μας
κατέβαλαν για να σώσουν χιλιάδες ζωές χωρίς να διακρίνουν φυλές, σύνορα, υπηκοότητες ή θρησκείες. Η σκέψη μας σε αυτούς
και η αδιαμφισβήτητη τιμή που τους αξίζει, θα διατηρήσουν τη μνήμη τους ζωντανή» σημειώνει σε κείμενό του ο επιμελητής της
έκθεσης Χοσέ Αντόνιο Λισμπόνα.
Διάρκεια έκθεσης: έως 19 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, κεντρικό αίθριο, Λεωφ. Στρατού 2, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, www.mbp.gr
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Βέροια
Δωρεάν μαθήματα φωτογραφίας

Γ

ια ακόμη μια χρονιά, η Φωτογραφική
Ομάδα Βέροιας «Αντίθεσις» διοργανώνει
μαθήματα φωτογραφίας για όσους θα ήθελαν
να μάθουν την ιστορία και την τεχνική της
φωτογραφίας. Με εισηγητές ερασιτέχνες
φωτογράφους, μέλη της ομάδας, τα
μαθήματα θα ασχοληθούν με τις ενότητες:
Εισαγωγή στη φωτογραφία, Ταχύτητα
κλείστρου, Διάφραγμα, ISO-Φακοί, Σύνθεση
και Φώτοβολτα. Η πρώτη συνάντηση θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου.
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων η
δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη.
Δηλώσεις συμμετοχής: έως 16 Οκτωβρίου
Μαθήματα: κάθε Δευτέρα, 20:00-22:00
Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 10, κάτω
όροφος της Δημοτικής Αγοράς, Βέροια
Πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής:
Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας «Αντίθεσις»,
https://www.facebook.com/antithesisphoto,
antithesisphoto@gmail.com

Sony World Photography Awards 2019
Ανακοινώθηκε η κριτική επιτροπή

Ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Φωτογραφίας ανακοίνωσε τα μέλη της κριτικής
επιτροπής για τα Sony World Photography Awards 2019. Η φετινή
επιτροπή, που πρόκειται να κρίνει τις συλλογές από τις δέκα κατηγορίες του
Διαγωνισμού Επαγγελματιών αποτελείται από τον Erin Barnett, διευθυντή
εκθέσεων και συλλογών του International Center of Photography στις
ΗΠΑ, τον Brendan Embser, συντάκτη του περιοδικού Aperture, τον Olivier
Laurent, photo editor στην εφημερίδα «The Washington Post», την Emma
Lewis, βοηθό επιμελήτρια στη Tate Gallery και την Isabella van Marle, Head
of Exhibitor Relations στην ολλανδική φωτογραφική πλατφόρμα Unseen.
Πρόεδρος της επιτροπής πρόκειται να είναι ο φωτογράφος και παραγωγός
Mike Trow. Για τον Ανοιχτό Διαγωνισμό, τη θέση της προέδρου αναλαμβάνει
η Rebecca McClelland, διευθύντρια φωτογραφίας και καλλιτεχνική υπεύθυνη
για την Saatchi Saatchi & Prodigious, η οποία θα προεδρεύει, επίσης,
στην κατηγορία των Νέων και την κατηγορία των Εθνικών Βραβείων. Οι
συμμετέχοντες φέτος στο διαγωνισμό στην κατηγορία Student θα κριθoύν
επιπλέον από άλλους τρεις κριτές από τον Διεθνή Οργανισμό Φωτογραφίας
- τον Jason Baron, Creative Head of Photography του BBC Creative, τον
Bruno Bayley, Managing Editor του πρακτορείου Magnum Photos και τον
Jeff Hamada, εκδότη και ιδρυτή της καναδικής διαδικτυακής πλατφόρμας
BOOOOOOOM. Υπενθυμίζεται ότι οι προσθεσμίες συμμετοχής για τον
επικείμενο διαγωνισμό είναι: 30 Νοεμβρίου - Διαγωνισμός Student | 4
Ιανουαρίου – Ανοιχτός Διαγωνισμός, Κατηγορία Νέων και Εθνικών Βραβείων |
11 Ιανουαρίου – Διαγωνισμός Επαγγελματιών.

photo.gr
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Κολυμβητές II
Έκθεση της Λίζης Καλλιγά

Σ

την έκθεση που παρουσιάζεται στην
Αίθουσα Τέχνης Αθηνών παρουσιάζονται
ζωγραφικά έργα και φωτογραφίες των
τελευταίων πέντε ετών, με έμφαση σε
έργα του 2017-2018. Όλα τα έργα έχουν
γίνει στις Σπέτσες όπου η καλλιτέχνις
περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου της
παρατηρώντας τη θάλασσα ή σχεδιάζοντας
τους κολυμβητές στην μικρή παραλία του
Αγίου Νικολάου. Δεν πρόκειται για μια
νέα δουλειά της Καλλιγά, καθώς η ίδια
άρχισε να δουλεύει το θέμα “Κολυμβητές”
το 1994, συνεχίζοντας μέχρι σήμερα,
παράλληλα με τα θέματα του καθημερινού
της περιβάλλοντός. Από το 2003 έργα της
συγκεκριμένης σειράς έχουν παρουσιασθεί,
σε διάφορες εκδοχές, σε εκθέσεις μεταξύ των
οποίων και της Mπιενάλε της Αλεξάνδρειας,
όπου και βραβεύτηκαν με τον Χρυσό
Φάρο της Μπιενάλε το 2005. Σημειώνεται
ότι ορισμένα έργα της σειράς αποτελούν
μέρος της συλλογής του Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης. Την έκθεση “Κολυμβητές
II” συνοδεύει κείμενο του ιστορικού και
κριτικού τέχνης Ντένη Ζαχαρόπουλου.
Εγκαίνια: Πέμπτη 4 Οκτωβρίου, 19:30
Διάρκεια έκθεσης: έως 3 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών,
Γλύκωνος 4, Κολωνάκι, Αθήνα
Πληροφορίες: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών,
Τηλ. 2107213938, info@athensartgallery.gr,
http://www.athensartgallery.gr

Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας
Νέος κύκλος Εργαστηρίων Δημιουργικής Φωτογραφίας
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το νέο κύκλο σεμιναρίων δημιουργικής
φωτογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας. Το πρόγραμμα
των μαθημάτων αναπτύσσεται σε τρεις αυτοτελείς κύκλους, με στόχο
τη διερεύνηση της σύγχρονης φωτογραφικής πρακτικής και αισθητικής,
την εξάσκηση του κριτικού βλέμματος, την εξοικείωση με τις τεχνικές και
την τεχνολογία του μέσου και τη δημιουργία ολοκληρωμένου portfolio.
Tο πρόγραμμα πλαισιώνεται από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εκθέσεις
φωτογραφίας με κριτική ανάλυση των φωτογραφικών έργων, ενώ
παράλληλα προσκεκλημένοι ομιλητές θα κληθούν να συνεισφέρουν
στο εργαστήριο με παρουσιάσεις και διαλέξεις. Με την ολοκλήρωση των
μαθημάτων θα δοθούν στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης
από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

Δημιουργική Φωτογραφία I
Διδάσκουσα: Ηώ Πάσχου
Έναρξη πρώτου κύκλου:
18 Οκτωβρίου (1o τμήμα, 18:30-21:30)
19 Οκτωβρίου (2o τμήμα, 18:30-21:30)
25 Οκτωβρίου (3o τμήμα, 10:00-13:00)

Δημιουργική Φωτογραφία ΙΙ
Διδάσκων: Κώστας Γουδής
Έναρξη δεύτερου κύκλου:
23 Οκτωβρίου (1o τμήμα)
24 Οκτωβρίου (2o τμήμα)

Δημιουργική Φωτογραφία IΙΙ
Διδάσκoντες: Κωστής Αντωνιάδης, Κώστας Γουδής, Νατάσσα Μαρκίδου
Έναρξη τρίτου κύκλου: 5 Νοεμβρίου
Πληροφορίες - Εγγραφές: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, Τηλ.
2109211750, contact@hcp.gr, https://hcp.gr
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Ξεχασμένα Αρνητικά, 1978-1988
Έκθεση του Άλεξ Παπαϊωάννου

Σ

τη νέα του έκθεση ο Άλεξ (eyEat) Παπαϊωάννου
παρουσιάζει μία συλλογή απεικονίσεων από παλιά αρνητικά
σε συνδυασμό με μικτά ψηφιακά μέσα, που ανατρέχουν σε
αυτοπροσωπογραφίες, συναισθήματα, θέματα καθημερινότητας
και αυτοκριτικής. Η έκθεση σηματοδοτεί την επιστροφή του
φωτογράφου στην Ελλάδα, μιας και πρόκειται για την πρώτη
ατομική έκθεση του στον ελλαδικό χώρο.
Ο Βασίλης Γεροντάκος σημειώνει για τα έργα του Παπαϊωάννου:
«Τα εσωτερικά τοπία του σκοτεινά και επιμελώς φτιαγμένα,
γίνονται ιδιότυπα σήματα που γνέφουν στους θεατές, και χώροι
προστατευτικοί για να κρατήσει ο ίδιος ζωντανές τις εύθραυστες
αλλά πολύτιμες μνήμες του. Άλλοτε πάλι γίνονται αιχμηρές
μαρτυρίες και χειρονομίες σπασμωδικές των συμβάντων στα
οποία εμμονικά ξαναγυρνά. Και όπως γίνεται συνήθως σε
τέτοιες περιπτώσεις, οι εικόνες αυτές γίνονται και καθρέφτης που
αντανακλά μια εσώτερη ζωή με ιδιότυπους κώδικες. Ο Άλεξ
Παπαϊωάννου, τελικά, με έναν τρόπο ανακατασκευάζει το ιστορικό
μιας δεκαετίας, και αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η μνήμη
μπορεί να γίνει και ένα εργαλείο αναδημιουργίας του κόσμου».
Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Οκτωβρίου 2018
Διεύθυνση: The Box, Δορυλαίου 10, Αθήνα
Πληροφορίες: Ξεχασμένα Αρνητικά, 1978-1988, https://el-gr.
facebook.com/events/310766939505673

Φωτίζοντας την έμπνευση
Ετήσια έκθεση σπουδαστών του Athens Art Studio

Ο

ι σπουδαστές πρώτου και δεύτερου έτους των τμημάτων «Έλεγχος τεχνητού και φυσικού φωτισμού. Θεωρία και πρακτική
εφαρμογή στο στούντιο» παρουσιάζουν τα προσωπικά τους πρότζεκτ, τα οποία δημιούργησαν έπειτα από θεωρητική και

πρακτική εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη φωτογραφία. Στην έκθεση συμμετέχουν οι: Μάνος Γαυρίλης, Γιώργος Θεοδωράκης, Γιώργος
Μαρκάκης, Κώστας Θεοφανίδης, Απόστολος Λιάγκας, Δημήτρης Μαστρανδρικός, Δημήτρης Ευαγγελιστής, Ιγνάτιος Μακρής και
Θεοχάρης Γεωργάτος. Εισηγητές των σεμιναρίων ήταν οι φωτογράφοι του Athens Art Studio Αλέξανδρος Βογιατζάκης και Γιώργος
Μυριαγκός.
Εγκαίνια: Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, 20:00
Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Couleur Locale, Νορμανού 3, Μοναστηράκι, Αθήνα
Πληροφορίες: Athens Art Studio, Τηλ. 2109703980, 2109939995, info@athensartstudio.gr, http://www.athensartstudio.gr
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