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GDPRGDPR

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τετάρτη, 14 Nοεμβρίου.

Προσέλευση ώρα 18:30

http://www.photo.gr/product/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82/
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Πήρε την πρόσκληση από το τραπέζι και την 

κοιτούσε περίεργα. Την γύριζε πότε από τη μία 

πλευρά και πότε από την άλλη. Προσπαθούσε 

να καταλάβει τι είδους έκθεση είναι. 

«Ο καλλιτέχνης ΧΨΩ σας προσκαλεί 

στον Πολυχώρο Τέχνης ΑΒΓ όπου θα 

παρουσιάσει την τελευταία του δουλειά. 

Από … έως. Εγκαίνια…» Αδύνατον να 

καταλάβει. Ήταν έκθεση φωτογραφίας, 

ζωγραφικής, γλυπτικής, κάτι άλλο; 

Δεν το έγραφε. Τελικά το βρήκε: «Θα 

γκουγκλάρω τον τύπο και θα μάθω!!!».

Όλοι μας κάποια φορά, όπως ο φίλος μου 

προηγουμένως, έχουμε προσπαθήσει 

να καταλάβουμε σε τί είδους έκθεση μας 

καλούν να πάμε οι διάφορες προσκλήσεις 

που λαμβάνουμε είτε με email είτε με το 

ταχυδρομείο. Oι περισσότεροι εκθεσιακοί 

χώροι σπάνια έως καθόλου διευκρινίζουν τι 

ακριβώς έκθεση εγκαινιάζουν αντίθετα με τους 

φωτογράφους οι οποίοι πάντοτε σπεύδουν να 

το αναφέρουν: «Ο ΧΨΩ σας προσκαλεί στην 

τρίτη του ατομική έκθεση φωτογραφίας με 

θέμα…» ή «Ομαδική έκθεση φωτογραφίας 

των…». Με άλλα λόγια αυτό που θέλω να πω 

είναι ότι αρκετοί θεωρητικοί, κριτικοί της τέχνης 

και σίγουρα πολλοί από τους λεγόμενους 

«εικαστικούς» πιστεύουν ότι δεν έχει σημασία 

το μέσον ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για 

να παραχθεί ένα έργο τέχνης αλλά μόνον το 

έργο αυτό καθ’ εαυτό. Δεν πρέπει δηλ. να μας 

απασχολεί καθόλου πως έχει παραχθεί 

το -οποιοδήποτε- έργο αλλά να βλέπουμε 

μόνον το αποτέλεσμα. Να επικεντρωνόμαστε 

μόνον σε αυτό που θέλει να πει και να εκφράσει 

ο δημιουργός του γιατί αυτό και μόνον αυτό έχει 

σημασία. Να λοιπόν μία -από τις πολλές- ρίζες 

του κακού! Να λοιπόν μια καλή εξήγηση γιατί 

τόσα χρόνια δεν είχαμε ποτέ καλά μουσεία 

φωτογραφίας! Αφού -λένε υποκριτικά τις 

περισσότερες φορές - η φωτογραφία μπορεί να 

σταθεί ισάξια δίπλα από τα έργα ζωγραφικής 

και γλυπτικής σ’ ένα μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

ποιος ο λόγος να δημιουργηθούν χωριστά 

μουσεία φωτογραφίας;  

���������� �������� �����!"���
Η χρόνια διαμάχη συνεχίζεται & σήμερα με άλλη επιχειρηματολογία!

Έτσι δικαιολογείται το γεγονός γιατί στη χώρα μας λειτουργούν πάμπολλα 

κρατικά μουσεία σύγχρονης τέχνης -με ελάχιστα φωτογραφικά έργα στη συλλογή 

τους - κι ένα μόνον μικρό & αδύναμο κρατικό Μουσείο Φωτογραφίας. Το κακό 

είναι ότι αυτή τη λογική συμμερίζονται και οι εκάστοτε Υπουργοί Πολιτισμού. 

Γι’ αυτό ουδέποτε στάθηκαν θετικοί στην ιδέα δημιουργίας περισσοτέρων και 

εξειδικευμένων μουσείων φωτογραφίας. Τα παραπάνω που λέω δεν είναι 

λόγια του αέρα. Έχουμε συγκεκριμένα, πρόσφατα γεγονότα. Στις 23 Οκτωβρίου 

ψηφίστηκε στη Βουλή με ευρύτατη πλειοψηφία επί της αρχής, το νομοσχέδιο 

που προβλέπει τη συνένωση των κρατικών μουσείων «Εικαστικών Τεχνών» 

της Θεσσσαλονίκης. Το θέμα πέρασε στη Βουλή μετά βαΐων και κλάδων ως 

παράδειγμα «ενιαίας διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας φορέων πολιτισμού 

οι οποίοι θα διατηρούν την καλλιτεχνική τους αυτονομία και τις δυνατότητες 

αναπτυξιακών πρωτοβουλιών». Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης που 

με χίλια ζόρια είχε πάρει δικό του ΑΦΜ πέρασε και αυτό καθ’ ολοκληρίαν στη 

δικαιοδοσία του νέου φορέα (MOMus). Ας σημειωθεί ότι ουδέποτε (...) ήταν 

ανεξάρτητο! Πάντοτε, υπαγόταν διοικητικά στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης Θεσ/νίκης. Δηλαδή ούτε ένα ανεξάρτητο Μουσείο Φωτογραφίας δεν 

μπορούσαν ούτε μπορούν ν’ ανεχθούν οι «φίλοι» μας εικαστικοί! 

Editorial

«...� #��!����$ %��������&�� �' ��($ �)*�+ )����� �+' �����!����' ����� ),��� 
               )�� & %���,��6 )!��, *��!�:��+��, �;<�����6...»    

                                                                                                      

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

                                                                             
SUZAN SONTAG     

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου

€0,99

 το 
 τεύχος

Συμπληρώστε τα τεύχη 
του ΦΩΤΟγράφου* που λείπουν 

από τη βιβλιοθήκη σας!
                                                         *Εξαιρούνται τα μονοθεματικά τεύχη - δεν περιλαμβάνονται  μεταφορικά

��� ����� 	�� 22 
�������  
��� www.photo.gr
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Αναδημοσιεύουμε άρθρο 

από την ΑΥΓΗ στο οποίο 

αναπτύσσεται εκτενώς και 

με τα πιο θερμά λόγια το 

σκεπτικό της συνένωσης των 

Μουσείων της Θεσσαλονίκης. 

Αντίθετα από τα γραφόμενα, 

στη σύνταξη του περιοδικού 

μας έφθασαν «ψίθυροι» 

για απανωτές επιστολές 

παραίτησης και πολλές 

άλλες, αντίθετες γνώμες που 

εντόπισαν ήδη τις πρώτες 

δυσλειτουργίες στο νέο 

οργανόγραμμα, που μιλούν για 

ελλιπέστατη χρηματοδότηση 

του εγχειρήματος κ.α.

Θα επανέλθουμε στο εγγύς 

μέλλον όταν μάθουμε 

περισσότερα.
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������ ������ ����
�� ����
�, ����� 	
� ����
 ���� �����.  ��
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������� �� video ������ ��������, �� 	�� �!���	�� 
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����	�
��
" ��
��"	�
� 	����	���� 	���
�
���� Quad VGA. #�	����������� �� 	
�� �
 ���	�	�
"� ����	��, 
� Z 7 ��$�� �� 
 ���
� NIKKOR Z �����
�� �
������ 
�	�� ����
�� ���� ���� 
�
����
��
� ���	���	
� 
�
�	
"���. ���%�	��	� ���� ���
������ ����	�	�	�� �	
 compact ���� �� ��$��	�� ���� 	�� Z 7 ������.  

45.7 MP | ISO 64-25600 | 493 ������ AF | 
��� 9 FPS | 	�
�	�� 360 ������� ����� NIKKOR F*

* ���� ������������ �� ��������!"� �����#��$. ���"%���� �� ��%#��� ����������& �� �����"���$ '�(�#$.

https://www.nikon.gr/el_GR/products/category_pages/digital_cameras/mirrorless/overview.page?utm_source=photo.gr&utm_medium=banner&utm_campaign=aug-2018-zseries
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Προβάλοντας...
...ένα πύργο σε μια άλλη «φηφιακή» διάσταση!

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

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

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

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

E�,6�+': Τάκης Τζίμας, ���;<;��$' �&���@+': Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

����+%����': Άννα Μανουσάκη �;��"���': Φωτεινή Αβραμάκουwww.photo.gr

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

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

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

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

��(�!"!

https://www.facebook.com/jaime.olguin/videos/10156834356503530/UzpfSTEyNTU2ODM4MTc6MTAyMTc2MzU1ODczNDIyNDQ/?__tn__=lC-R&eid=ARBS_pQoXfrfIuIcShMIhmmVeuNzKhXgtkgEjAuFGcwqffpBy4WgjgFiOTHpy2j2HJER62-LoViUTiXX&hc_ref=ARRdfV-lpJ2CZSnhDhzrxk5SEHDJkUdW660OQZJBUO-0pAuYVHQZwMQ86cBERbQQFcI&__xts__[0]=68.ARAbSzZSf2AbqeNeZkrjX3pM0UYmETQM2ps7d2AKPtgti43tWvqmMLbUZGsBafsWlj_C08dQVeVM6A8r3WRMw_RCwuVabAr-pYMGgGkdLGG-5OIFQYIOwv6bUN22Tbn6GNozdImoPLwW646UlLhuPPdhxo4MZ9JI5ECxFOn-y1Aif3xLfh_tJCtrTXW6ubE5nbS8jITntjJ3yZP9QbbXPCoHTtDLv96-3Nn6Q-E1Qa5dFL5wQIEoXtb1B2CRrfpKTsoX2zJwacShLIMRZc8_KxqyZ4R6Sqa9OaxKZocD4XSCnfLozGEQhZPSGIZYGprNxQhaLmKLV0Cft8O-NNTuTkzEk3QWpjwpv5lHc773occgT9YWo8blHZubGw
www.photo.gr
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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

1Συμβατότητα μέσω προσαρμογέα, οι φακοί EF-S χρησιμοποιούνται  
 μόνο με περικομμένο πεδίο.

https://www.canon.gr/cameras/eos-r-system/


������ 437 •  �����	
 12 ����	��� 2018 �����
 8

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

Benro
Νέο Gimbal

Το νέο εξελιγμένο gimbal τριών αξόνων RedDog R1 

προοριζόμενο για κάμερες βάρους ως 1,3κιλά, μόλις 

παρουσιάστηκε από την Benro και στοχεύει σε ελαφρές 

επαγγελματικές κάμερες ή μικρές Mirrorless με φακό. 

Περιλαμβάνει λαβή με επένδυση σιλικόνης, ισχυρή μπαταρία με 

αυτονομία 12ωρών και καλιμπράρισμα μέσω mobile app. Εχει 

δύο θέσεις λειτουργίες κάθετη και οριζόντια λαβή. Υποστηρίζει 

λειτουργίες Universal Follow, Locked down και Ηοrizontal 

Follow. Mε αυτές ο χρήστης μπορεί να διατηρήσει την κάμερα 

“κλειδωμένη” σε ένα αντικείμενο με ομαλή και ανεπηρέαστη 

από κραδασμούς κίνηση. Περιλαμβάνει ακόμη κατευθυντικό 

πλήκτρο, σπείρωμα υποδοχής εξαρτημάτων και υποδοχή 1/4” 

για τοποθέτηση σε τρίποδο.  PHOTOZONE

με 

ι 

ει 

” 

Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας
Συνάντηση της ΕΦΕ με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Λευτέρη Κρέτσο

Αντιπροσωπεία της Ένωσης 

Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, 

αποτελούμενη από τον πρόεδρο 

Χρήστο Μπόνη, τον αντιπρόεδρο 

Ορέστη Παναγιώτου και τα 

μέλη Μάριο Λώλο και Χριστίνα 

Ζαχοπούλου, συναντήθηκε την 

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου, κατόπιν 

αιτήματος της ΕΦΕ, με τον 

υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής 

κ. Λευτέρη Κρέτσο. Κύριο θέμα της 

συζήτησης ήταν τα άμεσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φωτορεπόρτερ στην 

Ελλάδα. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης νέων επαγγελματικών 

ταυτοτήτων της ΕΦΕ για το 2019  και το νομικό πλαίσιο που θα τις διέπει, καθώς 

και το θέμα της συνδρομής του Υπουργείου στη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας 

μέσω της οποίας, οι  αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες φωτορεπόρτερ θα 

μπορούν να διακινούν τις φωτογραφίες τους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στο 

ίδιο πλαίσιο, συμφωνήθηκε η προώθηση της θέσης του υπουργείου Ψηφιακής 

Πολιτικής σχετικά με την πρόσληψη φωτορεπόρτερ για τη στελέχωση των 

γραφείων Τύπου όλων των υπουργείων, καθώς και η συνδρομή του υπουργείου 

σε σχετικές δράσεις της αναβάθμισης της φωτοειδησεογραφικής εικόνας που θα 

αναλάβει η Ε.Φ.Ε.
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www.autokinisiexpo.gr
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Με παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων 

κ. Γιώργου Καμίνη, του ευρωβουλευτή 

κ. Γ. Γραμματικάκη, διακεκριμένων και γνωστών 

δημοσιογράφων και φωτογράφων και πληθώρας 

προσωπικοτήτων από τον ευρύτερο χώρο 

της φωτογραφίας  και των καλών τεχνών, 

πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 

2018 τα εγκαίνια της πρώτης ατομικής έκθεσης του 

δημοσιογράφου Νίκου Μεγγρέλη. Στο φιλόξενο 

χώρο της iFocus Gallery, στο κέντρο της Αθήνας, 

οι παρευρισκόμενοι ταξίδεψαν από το Μαρακές και 

τη Βαγδάτη μέχρι τη Βιέννη και την Πάρο, σε μια 

έκθεση για τη «στιγμή που περνάει και δε χάνεται». 

Πορτραίτα ανθρώπων, φωτογραφίες δρόμου και 

τοπίων συνθέτουν την έκθεση που επιμελήθηκε 

η Δώρα Λαβαζού.

Ο Νίκος Μεγγρέλης μιλώντας για την απόπειρά 

του να εκθέσει για πρώτη φορά τις φωτογραφίες 

του, είπε: “Αιχμαλωτίζοντας” τη στιγμή μπορείς να 

εκτιμήσεις την αξία της. Πρώτα από όλα την αξία της 

ίδιας της ζωής. Ότι είσαι ζωντανός, με δύο χέρια, δυο 

πόδια και ένα μυαλό να λειτουργεί. Και ταυτόχρονα 

εκτιμάς αυτό που βλέπεις. “Βλέπεις” τις λεπτομέρειές 

του, το ψηλαφίζεις, το αφουγκράζεσαι. Είτε αυτό είναι 

ένα τοπίο, είτε ένα πορτρέτο, είτε ένα στιγμιότυπο. 

Η αξία της φωτογραφίας δεν κρίνεται μόνο από τη 

στιγμή του κλικ αλλά και σε βάθος χρόνου…”.

Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Νοεμβρίου 2018

Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας 57 και 

Ιπποκράτους 13, Αθήνα

� ����%$ :�; :�!�"�� ��� ,� *"�����
Με ιδιαίτερη επιτυχία τα εγκαίνια της έκθεσης του δημοσιογράφου Νίκου Μεγγρέλη

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο κ. Νίκος Μεγγρέλης, ο δήμαρχος Αθηναίων 
κ. Γιώργος Καμίνης & ο εκδότης του περ. ΦΩΤΟγράφος κ. Τάκης Τζίμας 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Η υπεύθυνη της iFocus Gallery και επιμελήτρια της 
έκθεσης κα Δώρα Λαβαζού, ο κ. Νίκος Μεγγρέλης, ο εκδότης του περιοδικού 
ΦΩΤΟγράφος κ. Τάκης Τζίμας και ο ευρωβουλευτής και διακεκριμένος φυσικός 
κ. Γιώργος Γραμματικάκης 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Η κα Βίκυ Μπράιλα και η κα Αδαμαντία 
Μπουκουβάλα από τη διαφημιστική εταιρεία One Whole της Epson, χορηγό 
εκτυπώσεων της έκθεσης και η κα Δώρα Λαβαζού.
Δεξιά: Ο παλαίμαχος φωτορεπόρτερ κ. Ντίμης Αργυρόπουλος 

F���!�:�!�"#
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http://www.stamos.com.gr/
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Flickr
Δεν θα ισχύει το όριο των 1000 εικόνων για Creative Commons

Ίσως διαβάσατε στο προηγούμενο PBWeekly (από τη στήλη Περισκόπιο) για το Flickr που εξαγοράστηκε από τη 

SmugMug και την αλλαγή πολιτικής στις αποθηκευμένες φωτογραφίες. Εν συντομία, το γενναιόδωρο όριο του 

ενός Terrabyte καταργείται οριστικά και όλοι συμπεριλαμβανομένων και των παλιών χρηστών και μέσα σε δύο τρεις 

μήνες θα πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο δωρεάν όριο των 1000 φωτογραφικών καρέ ή να πληρώσουν για να 

ενεργοποιήσουν το Flickr Pro έναντι 50δολ. το χρόνο. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εξαγγελίες του νέου αφεντικού Don 

McAskill, επέφεραν πολλές αντιδράσεις από δυσαρεστημένους χρήστες. Ιδιαίτερα προβλήθηκε από τα μέσα η ένσταση 

όσων είχαν δώσει υλικό Creative Commοns και ήταν σωσμένο στο Flickr. O CEO του Creative Commons, Ryan Merkley 

ποστάρισε ότι “...Πολλοί χρήστες ανησυχούν για το όριο στους δωρεάν λογαρισμούς του Flickr που θα επηρεάσει 

υλικό CC και πολύ πιθανόν θα σβηστεί. Μας έχουν προσεγγίσει διαμαρτυρόμενοι αρκετοί χρήστες και πιστεύουμε ότι 

μαζί μπορούμε να βρούμε μια λύση στη βάση της καλής πίστης και της συλλογικής δημιουργικότητας.” Μετά απόλίγο 

πρόσθεσε: “...έχω εμπιστοσύνη στον Don (MacAskill) ότι θα συνεργαστούμε καθώς κατανοεί πόσο σημαντικό είναι το 

έργο των Creative Commons και πόσο έχει βοηθήσει η πλατφόρμα Flickr όλα αυτά τα χρόνια.”

Μετά τα ποσταρίσματα του Merkley ακολούθησε η αντίδραση του Flickr που διευκρίνισε ότι τελικά δεν θα επηρεαστούν 

οι φωτογραφίες CC και δεν θα συνυπολογιστούν στο όριο των 1000. Σε όλους τους φορείς Creative Commons θα 

δοθεί δωρεάν Flickr Pro λογαριασμός. Mάλιστα ήδη έχει φτιαχτεί ειδική σελίδα στο Flickr για μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς που προωθούν CC εικόνες. 



������ 437 •  �����	
 12 ����	��� 2018 �����
 13

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

http://www.fisheye.gr/
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Leica Q-P
H πιο “διακριτική” εκδοχή της Q

Mε το φαινόμενο Leica έχουμε ασχοληθεί 

επανειλημμένα. Περισσότερο από φωτογραφικές 

μηχανές, παράγει κύρος και κοινωνική καταξίωση, αν δεν 

λειτουργεί και ως επένδυση. Όμως στους χαλεπούς καιρούς 

μας προκαλεί και κάποιες παρενέργειες, όπως προβλήματα 

ασφάλειας στο δρόμο, κακόβουλα βλέμματα κλπ. Οι 

γερμανοί φαίνεται ότι είναι σε επίγνωση. Έτσι είναι σε εξέλιξη 

ένα πρόγραμμα debranding όπου αφαιρείται η διάσημη 

κόκκινη βούλα από την μετωπική επιφάνεια συγκεκριμένων 

μοντέλων σε μια προσπάθεια πιο διακριτικής εμφάνισης. 

Στο ρυθμό αυτό ζει η Leica Q-P που επί της ουσίας δεν είναι 

τίποτε περισσότερο από μια Leica Q χωρίς το “κόκκινο 

στίγμα”. Το ίδιο το εργοστάσιο εξηγεί την κίνηση ως τάση 

προς το μινιμαλισμό και την “απαρατήρητη” παρουσίαση 

αλλά εμείς γνωρίζουμε... Τώρα πια η ένδειξη Leica υπάρχει 

μόνον στην καλλιγραφία επάνω αριστερά. Πέραν αυτού, 

η άλλη αξιοσημείωτη διαφορά είναι ο επανασχεδιασμένος 

μηχανισμός στο κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου. Για 

όσους έχουν ασθενή μνήμη, η Leica Q είναι μια full frame 

sensor compact με 24Megapixel “ευγενή” ευρ υγώνιο φακό 

Summilux 28mm f/1,7, EVF 3,68εκ. dot, ευαισθησία ως 

ISO 50.000 και την γνωστή “θωρακισμένη” ολομεταλλική 

κατασκευή από αλουμίνιο και μαγνήσιο. 

photo.gr

www.photo.gr
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A FUN SERVICE FOR YOUR EVENTS !

���������	


NEW
Fun customisation  

now available

OPTIONAL 
COIN ACCEPTOR

Panoramic
tripod head Panorama photo

High Speed
One-Pass
Tandem Printer

X610

DIGITAL LAB SERVICE Μ. Ε.Π.Ε.
Φιλοκτήτου 6, 136 78, Αχαρναί, Τηλ.: 210 2442585, Fax: 210 2442589, email: info@digitallabservice.gr  www.digitallabservice.gr

Tοπικός συνεργάτης: ΚΡΗΤΗ Παπαδόπουλος Ευθύμιος | 2810 390515

Κατευθείαν απ’ τη Photokina… 
Ταχύτατος εκτυπωτής φωτογραφικής ποιότητας (1.000 φωτογραφίες σε 
λιγότερα από 30min, δηλ. 1,5 sec. ανά φωτ. για 10x15cm) 
Νέο φωτογραφικό χαρτί υψηλής ποιότητας με χαμηλό κόστος αγοράς 
φιλικό στο περιβάλλον χωρίς τοξικά στοιχεία. 
Πανοραμική εκτύπωση μέχρι 142cm

P525L

Support 
Wireless Printing

Support Memory 
Card Printing

Laptops Tablets/iPads Smartphones/
iPhones

Support smart 
NFC connection

Ο ιδανικός εκτυπωτής για 
φωτογράφους εκδηλώσεων! 
• Μικρές διαστάσεις για εύκολη μεταφορά
• Σύνδεση σε Photo Booth, Photo Kiosk 
• Ευέλικτη συνδεσιμότητα και ασύρματη  
 εκτύπωση (με χρήση app) 
• Άριστη ποιότητα φωτογραφιών

550€ 

400€* 
Eγγύηση

2 έτη

Η χαρούμενη διάσταση στη 
φωτογραφία εκδηλώσεων! 

ONAL OPTIONOPTIONALOPTIO
TORCOIN ACCEPTOR

� ������ 	
��� ��� ��������� 
���� ��	
�, �����, ��������, 
��������� ��������� �.�. 
• Εύκολη μεταφορά (μόλις 43,5kg σε 3 
κομμάτια). • Εκτύπωση φωτογραφιών 
και απευθείας αποστολή φωτογραφιών 
σε Twtter, Facebook ή σε email • Mέχρι 
6 templates, από 1 έως 4 πόζες ανά 
φωτογραφία). • Ευχάριστο, γρήγορο 
και πολύ εύκολο στη χρήση software. 

�610

Ultra-Fast Panorama photo Cost Saving Green Technology

1.5

M��O 
3sec.

��

15x21cm 

ΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ | ΣΥΝΕΧΗΣ ΡΟΗ 

*Π
ρο

 Φ
Π

Α

DLS_Hiti_Selfie_Booth.indd   1 12/11/2018   11:56:53 πμ

https://digitallabservice.gr/language/el/
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Pixelmator Photo για iPad
Mε ισχυρή δόση Artificial Intelligence

Ιrix 
150 f/2,8 macro από μια νέα εταιρία

παρόλα τα προβλήματα στην αγορά των 

φωτογραφικών και την πτώση πωλήσεων 

system-cameras, συνεχώς εμφανίζονται νέοι 

μικροί παίκτες στην αγορά των οπτικών. 

Αυτό αποτελεί ελπιδοφόρο σημάδια για την 

φωτογραφική σκηνή αφού ο ανταγωνισμός 

φέρνει νέες ιδέες και θεωρητικά τουλάχιστον, 

καλύτερες τιμές. Ας δούμε λοιπόν την πρόταση 

της Irix. Πρόκειται για ένα macro τηλεφακό 150mm με αναπαραγωγή life 

size 1:1, που εξυπηρετεί όταν έχουμε να φωτογραφήσουμε από μεγαλύτερη 

απόσταση αντικείμενα σε closeup όπως έντομα, κοσμήματα κλπ. Περιλαμβάνει 

12 οπτικά στοιχεία κατανεμημένα σε 9 ομάδες Η ελάχιστη απόσταση εστίασης 

είναι 34,5cm. Λόγω αρκετού βάρους (840γρ.) εφοδιάζεται από κατασκευής με 

ειδικό κολλάρο προσαρμογής σε τρίποδο ώστε να μην επιβαρύνει μηχανικά τη 

μοντούρα της μηχανής . Θα κυκλοφορεί σε μοντούρες για Canon, Nikon και 

Pentax, αποκλειστικά manual focus. 

Με την αύξηση της επεξεργαστικής ισχύος 

των iPad και την υποστήριξη pen για τα 

iPad Pro, ολοένα και πιο πολλά apps υπόσχονται 

επαγγελματικού επιπέδου post production 

εμπειρία. Το γνωστό μας από το Mac Pixelmator 

πρόκειται να μεταφερθεί στην πλατφόρμα iOS 

ως Pixelmator Photo ενσωματώνοντας την 

προγραμματιστική μηχανή Apple Core ML. 

Βασικό χαρακτηριστικό του app θα είναι η 

εκεταταμένη αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, 

αξιοποιώντας ένα αλγόριθμο που έχει προκύψει 

από την επεξεργασία 20εκ. επαγγελματικών 

φωτογραφιών. Το app ακολουθεί την σχολή 

της μη καταστροφικής επεξεργασίας όπως το 

Lightroom. Απαριθμούμε εν συντομία τις βασικές 

λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης ΜL Fix, ML 

Crop και ML Preset που χρησιμεύουν στην 

βελτίωση των εικόνων. Για παράδειγμα το ML 

Crop μιμείται το ιδανικό κροπάρισμα που θα 

αποφάσιζε ο έμπειρος φωτογράφος ενώ το ML Fix 

βελτιστοποιεί το χρώμα, την ισορροπία λευκών 

και την εκφώτιση της εικόας. Η ιδιαίτερη λειτουργία ML Preset προσομοιώνει τη 

συμπεριφορά συγκεκριμένων φιλμ κάτι ανάλογο με την αντίστοιχη λειτουργία 

σε μηχανές της Fujifilm, μόνο που εδώ η προσομοίωση αφορά εμουλσιόν από 

διαφορετικούς κατασκευαστές (όπως Ilford, Kodak και Fujifilm). 
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Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ  P H O T O  &  V I D E O

Πατούσα 1, Πλ.Κάνιγγος, Αθήνα, Τ.Κ.: 106 77,
Tηλ. 210 3304544, 210 3847157,  
Fax.: 210 3847181, E-mail: info@adorama.gr  

Απόκτησε τον απόλυτο έλεγχο για 
τέλειες επαγγελματικές λήψεις!

Αποκτήστε τα τώρα στο eshop μας

STABILIZERS GIMBALS  

Crane-2  
3-Axis Stabilizer with Follow 

Focus for Select Canon DSLRs

Evolution 
3-Axis Handheld Gimbal 

Stabilizer for GoPro

Crane Plus   
Handheld Gimbal 

Stabilizer

Rider-M   
3-axis Mini Portable 
Stabilizer for GoPro

Crane-M  
 3-Axis Handheld 
Gimbal Stabilizer

Smooth 3   
 3-Axis Handheld 
Gimbal Stabilizer

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ACCESSORIES

Dual Handheld 
Grip For Crane-M/
V2/Plus/Smooth 

3/Crane 

Thumb Bluetooth   
Remote Control 

For Smooth-Q/3/
Ride-M/Crane-M/

V2/Plus/2

Motion Sensor   
 Remote Control 

With Follow Focus 
for Crane 2

 Monitor 
for Crane 2

Metal Holder   
1/4 Thread 

with flexible Metal 
Pipe for Crane 2

Monopod Net   
 for Crane 2

Tripod   
 for All Gimbals

OR
GI

N 
ST

UD
IO

S

www.adorama.gr

http://www.adorama.gr/
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Nadia Meli 
Φωτογράφος γάμων και νέα Πρεσβευτής Nikon 

Το πιο πρόσφατο μέλος στην ομάδα πρεσβευτών της Nikon για την Ευρώπη, 

η Nadia Meli, γεννήθηκε στην Ιταλία, μεγάλωσε στη Γερμανία και τώρα ζει 

στο Brighton της Αγγλίας. Το ταξίδι της Nadia στον κόσμο της επαγγελματικής 

εικόνας ξεκίνησε το 2010 μετά από χρόνια ερασιτεχνικής ενασχόλησης, όταν 

μια φίλη τής ζήτησε να φωτογραφίσει επαγγελματικά τον γάμο της. Το στιλ 

της χαρακτηρίζεται από το όραμα και τον στόχο να κάνει πραγματικότητα την 

αίσθηση του «ανήκειν». Το μεγαλύτερο πάθος της είναι οι άνθρωποι και οι 

ιστορίες τους.

Το 2018, η Nadia συνεχίζει να ασχολείται με τη φωτογράφιση γάμων, ενώ 

ανέλαβε και σεμινάρια φωτογραφίας που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους 

συμμετέχοντες να βρουν τη δική τους καλλιτεχνική κλίση.

Όπως λέει η ίδια. «Τέσσερις λέξεις περιγράφουν τη δουλειά μου: χαρά, 

αυθεντικότητα, οικειότητα, ζωντάνια. Και αυτές τις λέξεις θέλω να εκφράσω μέσα 

από τις φωτογραφίες μου. Η τεχνολογία της Νikon με βοήθησε να εξελιχθώ και 

να δημιουργήσω το δικό μου στιλ. Είμαι πολύ περήφανη που είμαι μέλος του 

Προγράμματος Πρεσβευτών της Nikon στην Ευρώπη μαζί με κάποιους από τους 

σπουδαιότερους φωτογράφους της ηπείρου» 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη δουλειά της Nadia Meli, δείτε 

www.nikon.gr/el_GR/learn_explore/ambassadors/europe_ambassadors/nadia_

meli/overview.page 

www.nikon.gr/el_GR/learn_explore/ambassadors/europe_ambassadors/nadia_meli/overview.page
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https://www.alboom.gr/
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Lomography 
Μονοχρωματικό φιλμ από κινηματογραφικό στοκ

Photopea
Mικρό Photoshop οnline

Το one man show δεν είναι και τόσο σπάνιο στον προγραμματισμό. 

Και στο imaging αρκετοί μεμονωμένοι προγραμματιστές έχουν 

δημιουργήσει με ατομική προσπάθεια εξαιρετικά utilities με μορφή 

freeware ή shareware. Όμως η περίπτωση του Photopea είναι εντελώς 

ξεχωριστή. Προέκυψε από την δουλειά του τσέχου Ιvan Kutskir κατά 

τη διάρκεια των σπουδών του, όταν μαζί με την εμβάθυνση στον 

προγραμματισμό είχε την φιλοδοξία να φτιάξει ένα online ισοδύναμο του 

Photoshop, στον ελεύθερο χρόνο του. Τον απασχόλησε για 7.000 ώρες 

γραψίματος κώδικα αλλά το αποτέλεσμα νομίζουμε ότι τον δικαιώνει. 

Το app τρέχει εξ ολοκλήρου σε HTML5 (δεν προϋποθέτει εγκατάσταση 

plugin), έχει εμφάνιση που παραπέμπει στο κλασικό προϊόν της Adobe και 

υποστηρίζει layers, μάσκες, smart objects, styles αλλά και διανυσματικά 

στοιχεία όπως vector shapes και μάσκες. Επίσης είναι ένα από τα λίγα apps 

με εγγενή υποστήριξη του φορμά psd. H δωρεάν εφαρμογή ενσωματώνει 

διαφημίσεις αν όμως κάποιος θέλει να απαλλαγεί από τη σχετική όχληση, 

ας προτιμήσει την πληρωμένη εκδοχή με κόστος 9δολ. το μήνα ή 20δολ.

το τρίμηνο (που επίσης προσφέρει παραπάνω χαρακτηριστικά και support). 

www.photopea.com

h

Οι νοσταλγοί της αναλογικής 

εποχής που είναι περισσότεροι 

απόσο φανταζόμαστε, θαυμάζουν 

το φιλμ και χρησιμοποιούν αρκετά 

ρολά από διάφορες εμουλσιόν, αν και 

η προσφερόμενη ποικιλία είναι πια 

περιορισμένη. Στη μικρή γκάμα των 

ασπρόμαυρων που επιβιώνουν έρχεται 

να προστεθεί το Lomography B/W 400 35mm Berlin Kino. Η εμουλσιόν προέρχεται 

από στοκ κινηματογραφικού φιλμ κομμένου στα μέτρα της κασέττας 135! Η αρχική 

του χρήση προοριζόταν για ατμοσφαιρικές μονόχρωμες κινηματογραφικές λήψεις 

με λίγο φωτισμό. Γι αυτό είχε βασική ευαισθησία 400 ASA αλλά σύμφωνα με τη 

lomography έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά πουσαρίσματος +1 ως +3stop φθάνοντας 

ως 3200 ΑSA. Για την εμφάνιση μπορούν να αξιοποιηθούν στάνταρ developer όπως 

Kodak D-76, HC-110 ή Ilfosol-3. Διατίθεται σε πενταπλή συσκευασία (πεντάδα) με 

κόστος περίπου στα 9-10δολ. για κάθε 36άρι φιλμ.
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Φωτογραφικό οδοιπορικό στον Τύρναβο
Στους ρυθμούς των καζαναριών με τη Μάρω Κουρή

Το τσίπουρο, συνδεδεμένο στην λαϊκή παράδοση με την περιοχή του Τυρνάβου, διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην τοπική κοινότητα. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, ήθη και έθιμα της 

περιοχής συνδέουν το απόσταγμα με τη θεσσαλική πόλη και τους κατοίκους της.  Κάθε χρόνο, από τον 

Οκτώβριο και για δύο μήνες, τα καζάνια στα παραδοσιακά αποστακτήρια βράζουν ασταμάτητα μέρα 

νύχτα, αλλάζοντας χέρια από παραγωγό σε παραγωγό. Την περίοδο της απόσταξης όλα κινούνται 

στους ρυθμούς των «καζαναριών» και της τέχνης του τσίπουρου, με ντόπιους και επισκέπτες να γίνονται 

μια μεγάλη παρέα. Κατά τη διάρκεια του οδοιπορικού και υπό την καθοδήγηση της φωτορεπόρτερ 

και οινολόγου Μάρως Κουρή, οι συμμετέχοντες θα φωτογραφίσουν τον τρόπο ζωής στην περιοχή 

του Τυρνάβου, τους ανθρώπους και τις παραδόσεις τους, κατά την διαδικασία της παραγωγής του 

τσίπουρου. Η πρώτη μέρα του εργαστηρίου θα είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση δουλειάς και 

αντίστοιχων αναθέσεων της εισηγήτριας, ούτως ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν φωτογραφικά τη 

θεματολογία τους. Τις επόμενες μέρες, οι συμμετέχοντες θα φωτογραφίσουν σε επιλεγμένες τοποθεσίες, 

λαμβάνοντας από τη Μάρω Κουρή συμβουλές και προσωπική αξιολόγηση σχετικά με την ανάπτυξη 

και εξέλιξη της εργασίας τους. Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με ανάλυση και κριτική των εικόνων. Το 

εκπαιδευτικό οδοιπορικό απευθύνεται σε αρχάριους αλλά και σε πιο έμπειρους φωτογράφους που 

επιθυμούν να μάθουν να αποτυπώνουν τα βιώματα και τις εμπειρίες τους σε εικόνες. Οι συμμετέχοντες 

θα πρέπει να έχουν μαζί τους laptop για την επεξεργασία των εικόνων. Σημειώνεται ότι στο κόστος 

του σεμιναρίου δεν περιλαμβάνονται η διαμονή και οι μετακινήσεις. H σχολή θα εξυπηρετήσει όσους 

δεν έχουν τρόπο μετακίνησης φέρνοντάς τους σε επαφή με όσους συμμετέχοντες έχουν μεταφορικό 

μέσο. Ακόμη η σχολή έχει εξασφαλίσει δωμάτια με πρωινό σε ξενώνα στη Λάρισα όπου θα γίνονται 

οι εισηγήσεις. Όσοι θα ήθελαν να ενημερωθούν για τις μετακινήσεις και να κάνουν κράτηση δωματίου 

καλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της σχολής. 

Εγγραφές: έως 19 Νοεμβρίου

Ημερομηνίες: 23 - 25 Νοεμβρίου | έναρξη: Παρασκευή 19:00, λήξη: Κυριακή 19:00

Πληροφορίες - Εγγραφές: Όραμα Φωτογραφικές Σπουδές, Τηλ. 2107701709, 

https://www.oramastudies.gr/travel-programs-gr/tirnavos 
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Επαναλαμβάνεται λόγω 
της μεγάλης ζήτησης

http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-canon/
http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-sony/
http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-fujifilm/
http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD/
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The Story Behind the Image
Παρουσίαση του φωτογράφου Τάσου Ανέστη από iFocus

Το iFocus.gr παρουσιάζει το πολυβραβευμένο φωτογράφο Τάσο Ανέστη. Ο φωτογράφος θα 

παρουσιάσει το φωτογραφικό του έργο, τόσο μέσα από παλιότερες φωτογραφικές του σειρές 

όσο και από πρόσφατες εργασίες του όπως είναι οι φωτογραφίες από το πρόσφατο ταξίδι του 

στην Ισλανδία, με πηγή έμπνευσης το ποίημα του Edgar Allan Poe, “A Dream Within a Dream”. 

Οι επισκέπτες της εκδήλωσης θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν μαζί του για τεχνικά θέματα 

και να μάθουν περισσότερα για την ιστορία πίσω από κάθε φωτογραφία του. Όσοι θα ήθελαν να 

παρακολουθήσουν την εκδήλωση καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας e-mail με θέμα 

“The Story Behind the Image - Τάσος Ανέστης” στο info@ifocus.gr. 

Kontrast
Έκθεση στη Blank Wall Gallery

Ο Γιάννης Γιαννάτος και ο Γιώργος Λιζάρδος, 

δύο άνθρωποι με διαφορετική άποψη για τη 

φωτογραφία, ενώνουν τις δουλειές τους σε μία έκθεση 

γεμάτη αντιθέσεις.

Εγκαίνια: Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, 20:00

Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Νοεμβρίου

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, 

Κυψέλη, Αθήνα

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 2114052138, 

info@blankwallgallery.com, 

http://www.blankwallgallery.com 

 

Παρουσίαση: Δευτέρα 12 

Νοεμβρίου, 18:30

Διεύθυνση: Cafe Public 

Συντάγματος

Πληροφορίες: iFocus, 

https://www.ifocus.gr 
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Οι συναντήσεις της Πέμπτης
Φωτογραφικές παρουσιάσεις σε επιμέλεια του Πλάτωνα Ριβέλλη

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία 

με το Φωτογραφικό Κύκλο παρουσιάζουν, 

στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, τις 

«Συναντήσεις της Πέμπτης». Σύγχρονοι Έλληνες 

φωτογράφοι, επιλεγμένοι από τον Πλάτωνα Ριβέλλη 

και μέλη του Φωτογραφικού Κύκλου, παρουσιάζουν 

το καλλιτεχνικό έργο τους,  συζητούν μεταξύ τους 

για τις θεματικές, τις προσεγγίσεις και τις επιλογές 

τους και απαντούν στις ερωτήσεις του κοινού. 

Ακολουθεί το πρόγραμμα συναντήσεων για το 2018. 

• Ανδρέας Σχοινάς, Πάνος Ροζάκης και Νίκος Κωνσταντινίδης

Ημέρα και ώρα: 15 Νοεμβρίου, 19:00 – 21:00

• Έλενα Καμίλη, Μαρία Μπανούτα και Γιάννης Ζήσης

Ημέρα και ώρα: 29 Νοεμβρίου, 19:00 – 21:00 

• Βάλια Γκέντσου, Λία Ζαννή και Περικλής Αντωνίου

Ημέρα και ώρα: 13 Δεκεμβρίου, 19:00 – 21:00

Διεύθυνση: Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, Αθήνα

Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών, Τηλ. 210 3680052, 

culture@hau.gr, www.hau.gr/culture

Face Forward …into my home
Tο διαδραστικό πρόγραμμα μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη

Μετά την πρώτη επιτυχημένη παρουσίασή του στην Αθήνα και την 

υποδοχή του στο Ηράκλειο Κρήτης, το διαδραστικό πρόγραμμα “Face 

Forward …into my home” μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη έτσι ώστε να 

παρουσιάσει στο κοινό τα πρόσωπα και τις ιστορίες είκοσι έξι προσφύγων και 

αιτούντων άσυλο που ζουν στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα 

αποτελείται από τις εξής τρεις φάσεις: α) βιωματικά εργαστήρια αφήγησης στα 

οποία πρόσφυγες, με έναυσμα την παρουσίαση έργων από τη συλλογή του 

Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, αφηγούνται προσωπικές τους ιστορίες, 

β) φωτογράφιση των συμμετεχόντων και γ) έκθεση με τα φωτογραφικά 

τους πορτραίτα και ηχητικά κείμενα των προσωπικών ιστοριών τους. Όλοι 

οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που συμμετέχουν υποστηρίζονται μέσω 

του προγράμματος ESTIA (Στήριξη Έκτακτης Ανάγκης για τη Στέγαση και 

την Ένταξη), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες (UNHCR), σε συνεργασία με την ελληνική Κυβέρνηση, την τοπική 

αυτοδιοίκηση και μη κυβερνητικές οργανώσεις, με χρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη με την 

υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, του προγράμματος REACT και του 

59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 

Εγκαίνια: Σάββατο 10 Νοεμβρίου, 18:00

Διάρκεια έκθεσης: έως 9 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Δημοτικός εκθεσιακός χώρος 

(πρώην Αποθήκη Στρατού), Προβλήτα Α’, Λιμάνι 

Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες: Face Forward …into my home, 

http://www.faceforward.gr 
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Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός
�������� ���	��- �������� 
���������� - �������� ������� & �������

& ��� ����� ������ ������, �H �NOI�� ��� 2019
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� ���
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�������	�
�� �� �	��� ����, �� ��� ��������� ����
� ��� ������� ����
��, 
��� ������������� ���� ��� ������ ��� ����������� ��� ����
��� 

����������� ��� �!��� ��� ���� ��� �������� ���"�� ��� "����. 
K��� ����� ���� ���� ��� ������������. #�������� ���������� ���� ����� 
�������"�� ��� photo.gr/NationalGarden, ��������� ������� �� �������"� 
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��� ������� �$��! 

&������ �������"$: 

'()*+-01+: ��� 3� ���	
���
2�)#0*34: ��� 31 �������� 2019

5����
�: �� ������������ ��� www.photo.gr/NationalGarden 
��� �� �������� ��� ��� ������� ���. ������!

3�������
 ���� �������"�� & ������� �������"$: 
www.photo.gr/NationalGarden

...& έκθεση στη Λεωφόρο Β. Σοφίας! 
�� ��������� ����������� �� ������� �� 
��������� 1,5�2m 

��� ��������� ��� ������ ����� ��� ��� �. ���������� ������

  

ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ’ ΦΑΣΗ «Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ» 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΩΡΩΝ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ»

�*3 LAYFLAT PHOTOBOOK 
42x30cm �� 20 �����	� 

(40 ���
���), �� ������	�� ����
, 
������	��� ��
����� ���
��� 

(450 gsm), �������� �������-
��	����� ������� ��
�� 189€ 

& 7&+ 8�9310#�*+) �3#537�4 
50x70cm �� �������� Myikona 

High Definition, ��
�� 140€

�*3 LAYFLAT PHOTOBOOK 
42x30cm �� 20 �����	� 

(40 ���
���), �� ������	�� ����
, 
������	��� ��
����� ���
��� 

(450 gsm), �������� �������-
��	����� ������� ��
�� 189€  

& 81�)4 8�9310#�*+) �3#537�4 
50x70cm �� �������� Myikona 

High Definition, ��
�� 210€

 Γ’ φάση

1O ΔΩΡΟ 2O ΔΩΡΟ 3O ΔΩΡΟ

��� �� 15 ���������� ��� �� �	���	���� ��	 �	 ������
�� ����  
������	������ ���� ������ ��� �� ����������	���
 ��
 ��� ���	�
���� 

��
�� �� ����� ���� ��� ��� Photobook HD, �� �������	�� ����
, 
�	������� 30x30cm �� �������� �������, 40 ���
���

=��� �� �������"���� ��� �	����	��� ��� ���
��� «!�	������» 
�� ����
���� ������ �������� 50% �� ��� �� photobook HD. 

�*3 LAYFLAT PHOTOBOOK 
42x30cm �� 20 �����	� 

(40 ���
���), �� ������	�� ����
, 
������	��� ��
����� ���
��� 

(450 gsm), �������� �������-
��	����� ������� ��
�� 189€ 

& �*34 8�9310#�*+4 �3#534 
50x70cm �� �������� Myikona 

High Definition, ��
�� 70€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΩΡΩΝ: €399 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΩΡΩΝ: €329 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΩΡΩΝ: €259

€50
Αξία δώρων

Έκαστο

Όλοι 
κεδίζουν

50%
ΕΚΠΤΩΣΗ

http://www.photo.gr/nationalgarden/
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Photometria Festival: Parallel Voices
Ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό portfolio 

Το Photometria International Photography Festival προκηρύσσει διαγωνισμό portfolio. Όσοι θα ήθελαν να 

πάρουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν ένα portfolio δεκαπέντε φωτογραφιών, από το 

οποίο θα επιλεγούν οκτώ φωτογραφίες. Στη σειρά φωτογραφιών οι συμμετέχοντες μπορούν να  πραγματεύονται 

ένα θέμα της αρεσκείας τους, μια ιδέα, ακόμη και την αφήγηση μιας ιστορίας. Τα εννέα portfolio που θα 

ξεχωρίσουν θα εκτεθούν υπό τον τίτλο “Parallel Voices”, ενώ τα επόμενα δέκα θα παρουσιαστούν ως προβολές. 

Η τελική επιλογή θα γίνει βάσει της συνάφειας των φωτογραφιών με το θέμα, της συνοχής του συνόλου 

των φωτογραφιών και της καλλιτεχνικής και αισθητικής ποιότητας των φωτογραφιών. Κάθε φωτογράφος θα 

πρέπει να στείλει τις φωτογραφίες του σε ψηφιακή μορφή μέσω WeTransfer στο portfolio@photometria.gr, 

σημειώνοντας στο e-mail, τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες, τα παρακάτω στοιχεία: τίτλος 

έργου, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση/πόλη, τηλέφωνο, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, περιγραφή 

του έργου. Την κριτική επιτροπή απαρτίζουν ο Παναγιώτης Παπουτσής, ο Αχιλλέας Τζιάκος και ο Παναγιώτης 

Παππάς. Προϋπόθεση ούτως ώστε να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή είναι η καταβολή του ποσού των 

δεκαπέντε ευρώ. 

Συμμετοχή: έως 31 Δεκεμβρίου

Πληροφορίες: Photometria International Photography Festival, http://www.photometria.gr 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks 
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG... ΤΑ
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Photoshop
��

Lightroom
94

ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 
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ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!
ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή  
ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά... ΤΑ
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Αποφθέγματα 
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δημιουργών
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone; 
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ 
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου... 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...
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Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως  
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...
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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»

Νο 18: 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
& ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. 

Υπό έκδοση. 
Κυκλοφορεί 

7 Φεβρουαρίου 
2019

���������	

��
��!

�������	 


�� ���� ������ �		

T E Y � � �

NO 16
����� 
������

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
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
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MINI PORTFOLIO 

Πέντε γνωστοί 
φωτογράφοι 

αποκαλύπτουν! 
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 
εξέλιξη της νυχτερινής 
φωτογραφίας

    Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!52

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού 
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Δωρεάν 
μεταφορικά*!

*Για αγορές άνω των €25 

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr 
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
MMHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΣΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EEΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
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MINI PORTFOLIO 

Πέντε γνωστοί 
φωτογράφοι

αποκαλύπτουν! 
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 
εξέλιξη της νυχτερινής 
φωτογραφίας

 Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!52
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
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
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MINI PORTFOLIO 

Πέντε γνωστοί 
φωτογράφοι 

αποκαλύπτουν! 
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 
εξέλιξη της νυχτερινής 
φωτογραφίας

    Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!52
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Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας 

διοργανώνει εντατικό εξ αποστάσεως 

σεμινάριο εισαγωγής στην τεχνική και 

αισθητική της φωτογραφίας. Το εργαστήριο 

απευθύνεται σε άτομα που δεν διαθέτουν 

ιδιαίτερες γνώσεις και επιθυμούν να 

προσεγγίσουν τη φωτογραφία τόσο τεχνικά 

όσο και μέσω μιας συνολικής θεώρησης του 

μέσου και της πρακτικής του. Στόχος είναι η 

εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές 

τεχνικές παραμέτρους της λήψης, σύνθεσης 

και φωτισμού και η πρακτική τους εξάσκηση 

πάνω σε κύριες θεματικές του φωτογραφικού 

μέσου, όπως το πορτραίτο, το στιγμιότυπο, 

η τοπιογραφία και το still life. Το σεμινάριο 

θα αναπτυχθεί σε δέκα εβδομαδιαίες 

Ημερίδα με θέμα το πορτρέτο
στην Αλεξανδρούπολη

Η τέχνη του πορτρέτου αποδόθηκε και ερμηνεύτηκε στον εκάστοτε 

πολιτισμό διαφορετικά. Οι αρχαίοι πολιτισμοί μέχρι και την αναγέννηση 

το αντιμετώπισαν συμβολικά. Στη συνέχεια το πρόσωπο άρχισε να αποτελεί το 

εργαλείο εξερεύνησης του ίδιου του καλλιτέχνη, ενώ σήμερα η προσωπογραφία 

γίνεται “Selfie” και ο καλλιτέχνης στρέφεται στον εαυτό του ως απόλυτο 

σύμβολο. Η ημερίδα αποτελείται από δύο ενότητες με εισηγητές τον Ανδρέα 

Τσονίδη, ψυχοθεραπευτή και φωτογράφο, τον Ηρακλή Παπαϊωάννου, διευθυντή 

του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και διδάκτορα φωτογραφίας του 

Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΑΠΘ και το 

Χάρη Κακαρούχα, φωτογράφο. Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πρώτη ενότητα • 18:15 -18:45 | Φωτογραφικό πορτρέτο: η 

κατασκευή του αληθινού εαυτού | Ανδρέας Τσονίδης  • 18:45 - 19:15 | Πορτρέτο | 

Ηρακλής Παπαϊωάννου  Δεύτερη ενότητα • 19:30 - 20:00 | Από το πορτρέτο στη 

προσωπογραφία | Χάρης Κακαρούχας,  • 20:00 - 20:30 | Ερωτήσεις – Συζήτηση 

Ημερίδα: Σάββατο 8 Δεκεμβρίου (Προσέλευση – Εγγραφές: 17:30 | Έναρξη: 18:00)

Διεύθυνση: Νομαρχείο, Αλεξανδρούπολης, Μεγ. Αλέξανδρου, Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες: Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης, Τηλ. 2551552828, 

info@kedifot.gr, www.kedifot.gr 

Εισαγωγή στην τεχνική και αισθητική της φωτογραφίας
Εξ αποστάσεως σεμινάριο στο Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας

ενότητες, υιοθετώντας τη δομή ενός εξ αποστάσεως μαθήματος δηλαδή με 

βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις, διδακτικό υλικό, ανάθεση ασκήσεων και κριτική 

ανάλυση των εργασιών των συμμετεχόντων καθώς και με επικοινωνία μέσω 

ατομικών και ομαδικών διαδικτυακών συνεδριών. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί 

μια δια ζώσης προαιρετική ομαδική συνάντηση, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί 

και θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν αν 

την παρακολουθήσουν όποτε και όσες φορές θέλουν. Κατόπιν της ολοκλήρωσης 

των μαθημάτων θα δοθεί στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης 

από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας. Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Στέργιος 

Καράβατος. 

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 26 Νοεμβρίου

Διάρκεια: έως 3 Δεκεμβρίου

Κόστος: 280 ευρώ

Πληροφορίες – Εγγραφή: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, Τηλ. 2109211751, 

contact@hcp.gr, https://hcp.gr 
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

�����
 

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
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Μεθοριακοί σταθμοί 
κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα
Έκθεση του φωτογράφου Γιάννη Σκουλά

Σύγχρονες φωτογραφίες των φυλακίων στην παλαιά συνοριακή γραμμή της 

Ελλάδας, συνομιλούν με αντικείμενα και ιστορικά τεκμήρια από τις συλλογές 

του Λαογραφικού Μουσείου, δίνοντας στο θεατή μια εικόνα για την Λάρισα και την 

ευρύτερη περιοχή από το 1881 έως το 1912. Στην έκθεση παρουσιάζονται εικόνες 

από ελληνικά και οθωμανικά φυλάκια που ήταν στην πραγματικότητα αντικριστά, 

σε ένα διάδρομο με διαχωριστική λωρίδα στο πάτωμα και τις πινακίδες «Βασίλειον 

της Ελλάδος» και «Οθωμανική Αυτοκρατορία». Τις φωτογραφίες του Γιάννη Σκουλά 

συμπληρώνει ιστορικό και τεκμηριωτικό υλικό από τα αρχεία του Ελλ. Στρατού 

και του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας. Ακόμη, στο πλαίσιο της 

ίδιας εκδήλωσης τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με τίτλο 

“Φυλάκια Γραμμής ΜΕΛΟΥΝΑΣ Λάρισα 1881–1912 - 31 Χρόνια Μεθοριακή Πόλη”. 

Με ομιλίες συμμετέχουν οι: Δρ ιστορίας του Πανεπιστημίου Παρισίων Ιωάννης 

Αντωνόπουλος,  Δρ αγρονόμος, τοπογράφος και μηχανικός Ελένη Γκαδόλου, 

ο συνταξιούχος ιατρός Νίκος Παπαθεοδώρου, ο επίτιμος δικηγόρος Αριστείδης 

Παπαχατζόπουλος, ο εκδότης του Θεσσαλικού Ημερολογίου Κώστας Σπανός, η 

διευθύντρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας Φανή Καλοκαιρινού και 

ο φωτογράφος Γιάννης Σκουλάς. Την εκδήλωση διοργανώνει η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ 

«ΑΧΙΛΛΕΑΣ». 

Εγκαίνια έκθεσης: Σάββατο 10 Νοεμβρίου, 20:00

Ημερίδα: Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, 10:00 – 13:00

Διεύθυνση: Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, Γ. Γουργιώτη, πάροδος οδού 

Φαρσάλων, συνοικία Χαραυγή, Λάρισα  

Πληροφορίες: Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, Τηλ. 2410239446

Sudek ή Saudek; 
Διάλεξη του Χρήστου 
Κοψαχείλη

Ο εισηγητής θα αναλύσει μέσα 

από αντιθέσεις και σχολιασμό, 

το έργο των Τσέχων φωτογράφων 

Jan Saudek και Josef Sudek, θέτοντας 

ερωτήματα και προβληματισμούς 

για την καλλιτεχνική φωτογραφία 

σήμερα. Η διάλεξη εντάσσεται στο 

πρόγραμμα διαλέξεων του Κώστα 

Κοψαχείλη, που διοργανώνει το 

iFocus μια φορά το μήνα. Πρόκειται 

για τη δεύτερη κατά σειρά διάλεξη. 

Λόγω περιορισμένων θέσεων, είναι 

απαραίτητη η κράτηση θέσης μέσω 

αποστολής e-mail στο info@ifocus.gr. 

Διάλεξη: Τρίτη 13 Νοεμβρίου, 19:30

Διεύθυνση: iFocus Gallery, 

Ακαδημίας 57 και Ιπποκράτους 13, 

Αθήνα

Κόστος: 10 ευρώ + ΦΠΑ | διάλεξη

Πληροφορίες: iFocus, 

Τηλ. 2103647088
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