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ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

ΣΕΚΑΦ

5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Be part of the tech revolution!

www.photovision.gr
www.imageandtech.gr

ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ

ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΕΚΑΦ
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PHOTOVISION 2017. Διάλεξη Γιάννη Μπεχράκη. Ξέρετε κάποιον άλλο σύγχρονο Έλληνα
φωτογράφο να γεμίζει ασφυκτικά αίθουσες συνεδρίων & αμφιθέατρα Πανεπιστημίων σε
κάθε του διάλεξη;

'())*+,-./(0*+
Ένα υπέρλαμπρο άστρο της Ελληνικής Φωτογραφίας έδυσε

Ε
Η φωτογραφία μας είναι φτωχότερη.
Ένας εξαιρετικός Έλληνας
φωτογράφος με διεθνείς περγαμηνές,
βραβεία & διακρίσεις και –το
κυριότερο- πολύ αγαπητός από τους
συναδέλφους του και ανεξαιρέτως
όλους τους συμπατριώτες του, έφυγε
από τον μάταιο τούτο κόσμο.

νώ όλοι μας είμαστε… ψυχολογικά προετοιμασμένοι ν΄ ακούσουμε σε κάποια
έκτακτη είδηση του πρακτορείου REUTERS όπου δούλευε εδώ και πολλά
χρόνια, ότι έχασε την ζωή του στη διάρκεια κάποιας επικίνδυνης αποστολής σε
πεδίο μαχών ή έντονων κοινωνικών εξεγέρσεων που κάλυπτε, ο θάνατός του ήρθε
από άλλη αιτία. Ουδέποτε μίλησε για την μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα
με την επάρατο νόσο. Το κρατούσε σαν επτασφράγιστο μυστικό και αυτό γιατί δεν
ήθελε οι φίλοι, οι συνάδελφοί του και πάνω απ΄ όλα το ευρύ κοινό που τόσο πολύ
τον αγαπούσε, ν’αρχίσoυν να τον βλέπουν διαφορετικά. Με συμπόνια, με λύπη
και οίκτο για το πρόβλημά του. Όσοι ήξεραν τον χαρακτήρα του καταλαβαίνουν
πολύ καλά τους λόγους αυτής της στάσης του.
Βρισκόμαστε παραμονές διοργάνωσης της PHOTOVISIΟN 2017. Ακριβώς πριν δύο
χρόνια. Του τηλεφώνησα και του ζήτησα να ρθει και να μιλήσει για τη δουλειά του,
για το φωτορεπορτάζ. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι αποδέχτηκε
αμέσως την πρόσκληση θέτοντας μόνον ένα όρο: να τοποθετηθεί ειδικός
κουμπαράς όπου στο τέλος της διάλεξής του όσοι το ήθελαν θα άφηναν μία μικρή
ενίσχυση για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Είπα ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση
η προθυμία του γιατί εκείνη την χρονική στιγμή ο φωτογραφικός κλάδος βίωνε
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έντονα μία διχαστική περίοδο με δύο εκθέσεις, την ίδια ακριβώς
ημερομηνία και άλλα τέτοια ευτράπελα που ευτυχώς ο κλάδος
τα άφησε πίσω στην επικείμενη ενιαία πλέον διοργάνωση (5-7
Απριλίου). Ο όρος που έθεσε έγινε ασφαλώς άμεσα αποδεκτός
χωρίς ωστόσο να περάσει ποτέ από το μυαλό μας ότι αυτή του
η κίνηση είχε κάποια ιδιαίτερη σημασία πέραν του προφανούς.
Για τον ίδιο πιθανότατα αυτό να σήμαινε κάτι παραπάνω.
Ομολογώ ότι στα τριάντα και κάτι παραπάνω χρόνια που
ασχολούμαι με την έκδοση του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ και τα κοινά του
φωτογραφικού κλάδου, ουδέποτε συνάντησα αυτό το φαινόμενο
σε διάλεξη Έλληνα φωτογράφου. Τέτοια κοσμοσυρροή,
τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον, τέτοια έντονη εκδήλωση αγάπης
και θαυμασμού όπως στην διάλεξη του Γιάννη Μπεχράκη στη
Photovision 2017. Είχε δημιουργηθεί αδιαχώρητο στην τεράστια
αίθουσα του ΤΑΕ ΚWΟ DΟ, την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017. Από
την αρχή ως το τέλος της ομολογουμένως συναρπαστικής του
διάλεξης, δεν ακούγονταν… κιχ! Όλοι κρέμονταν από το στόμα
του ενώ στο τέλος όρθιοι όλοι τον χειροκροτούσαν! Πείτε μου
λοιπόν ποιος άλλος Έλληνας φωτογράφος σήμερα μπορεί να
πετύχει κάτι τέτοιο; Να γεμίζει τεράστιες αίθουσες και αμφιθέατρα,
να συνεγείρει τα πλήθη; Θα δυσκολευτείτε να βρείτε.
Ο Γιάννης Μπεχράκης τίμησε την Ελληνική Φωτογραφία στα
πέρατα της οικουμένης, έδωσε λάμψη και αίγλη στο τόσο
υποτιμημένο στον τόπο μας φωτορεπορτάζ, δίδαξε ήθος και
επαγγελματισμό. Ότι δηλαδή έχει σήμερα ανάγκη ο κλάδος
περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ



    

ΦΩΤ.: Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ-Μ. ΚΥΡΖΙΔΗΣ-Η.ΛΟΗΣ
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PHOTOVISION 2017
1. Ο Γ.Μ. υπογράφει αυτόγραφα στους θαυμαστές του
2. Ο κουμπαράς για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.
3. Αναμνηστική πόζα στο περίπτερο του ΦΩΤΟγράφου με τον
παλαίμαχο Έλληνα φωτορεπόρτερ Αριστοτέλη Σαρρηκώστα.
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How to Save 100,000 Cameras
A Look inside Camera Rescue Finland

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 Γ.Μ. 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
0O83*+PΤάκης Τζίμας, '-262)34+Q)3:R*+PΠαναγιώτης Καλδής JHSGJTUHIJPΜιχάλης Κυρζίδης,
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ.
Ήρθε το Φθινόπωρο και τα σχολεία άνοιξαν ξανά, αλλά μπορείτε
να κρατήσετε ζωντανές για πάντα τις ιστορίες από τις καλοκαιρινές
διακοπές.

Αγοράστε έναν Canon Selphy CP 1300 και εκτυπώστε τις αγαπημένες
φωτογραφίες σας σε αυτοκόλλητα.
Δείτε περισσότερα στη διεύθυνση www.canon.gr/funwithselphy
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Μεγάλη απώλεια για τη φωτοδημοσιογραφία ο θανατός του
Φτωχότερος είναι ο κόσμος του
φωτορεπορτάζ μετά τον αδόκητο
θάνατο του μεγάλου έλληνα
φωτορεπόρτερ Γιάννη Μπεχράκη.
Ο πολυβραβευμένος δημιουργός
εγκατέλειψε τα εγκόσμια το Σάββατο
2 Μαρτίου μετά μακρά μάχη με την
επάρατη νόσο.

Ε

ίχε καλύψει γεγονότα, συγκρούσεις και
θέατρα πολεμικών επιχειρήσεων σε
πολλά γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Με τον
φακό του είχε καταγράψει συγκλονιστικά
γεγονότα του 20ου και του 21ου αιώνα
μεταξύ των οποίων την κηδεία του Αγιατολάχ
Χομεϊνί στο Ιράν, τις πολιτικές αλλαγές στην
Ανατολική Ευρώπη, την κρίση στα Βαλκάνια

και του πολέμους στην Κροατία, την Βοσνία και το Κόσοβο, στην Τσετσενία, την
Σιέρα Λεόνε, στην Σομαλία, στο Αφγανιστάν και στον Λίβανο, την Αραβική Άνοιξη
κλπ. Συχνά δεν δίσταζε να ρισκάρει τη σωματική του ακεραιότητα και την ίδια
του τη ζωή, όπως το 2000 στη Σιέρρα Λεόνε όπου η δημοσιογραφική του ομάδα
έπεσε σε ενέδρα ανταρτών και σκοτώθηκαν σχεδόν όλοι εκτός από τον ίδιο και τον
νοτιοαφρικανό εικονολήπτη Mark Chisholm.
Ο παθιασμένος με την αντικειμενικότητα της πληροφόρησης και την αξία
της ενημέρωσης Γιάννης Μπεχράκης, σε όλη τη διάρκεια της πολυκύμαντης
σταδιοδρομίας του στο ρεπορτάζ, εμφορείτο από αταλάντευτη αφοσίωση στο έργο
του, θυμίζοντας τους μεγάλους λειτουργούς του είδους που αναδείχθηκαν στα πεδία
των μαχών του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, στην Κορέα και το Βιετνάμ, στις
συρράξεις της Αφρικής και τις κρίσεις στη Μέση Ανατολή. Για το Γιάννη Μπεχράκη
όμως πεδία μαχών ήταν και τα ανθρωπιστικά θέματα όπως το προσφυγικό για
το οποίο διακρίθηκε με την ομάδα του από το πρακτορείο Reuters με βραβείο
παγκόσμιας ακτινοβολίας, το Πούλιτζερ το 2016.
Για το Γιάννη Μπεχράκη έχουν να γραφούν ακόμη πολλά όσο διαρκεί η συγκίνηση
από το θάνατό του, και μετά που οι επίγονοι θα μελετούν το έργο του. Εμείς θα
τον θυμόμαστε σαν τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την ανάδειξη του
ελληνικού φωτορεπορτάζ, που άνοιξε το δρόμο και σε άλλους έλληνες ομοτέχνους
του, σαν το Γιάννη που γέμιζε τις αίθουσες όταν το περιοδικό μας διοργάνωνε
εκδηλώσεις για το φωτορεπορτάζ και έκανε το ακροατήριο να κρέμεται από τα
χείλη του και να δονείται από τη δύναμη των εικόνων του, για μοναδικό του ήθος
και πάθος και την αγάπη γι αυτό που έκανε. Δεν χρειάζεται να πούμε εμείς ότι ήταν
μεγάλος αφού αυταπόδεικτα έκανε τόσα μεγάλα και αληθινά πράγματα. Τα μεγάλα
και αληθινά δεν πεθαίνουν!

Π.ΚΑΛΔΗΣ
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Για τον θάνατο του Γιάννη Μπεχράκη

Ο Γιάννης Μπεχράκης, ένας από τους
σημαντικότερους φωτογράφους της γενιάς
του, απεβίωσε χτες στην Αθήνα μετά από
πάλη με τον καρκίνο. Ήταν 58 ετών.

οποία απουσίασε ο Γιάννης. Το να πει κανείς ότι απλώς τα κάλυψε με τον φακό του,
θα ήταν πολύ φτωχό. Με τις φωτογραφίες του σφράγισε τον ίδιο τον τρόπο με τον
οποίο θυμόμαστε τα γεγονότα - από τους πολέμους σε Αφγανιστάν και Σιέρα Λεόνε
μέχρι την προσφυγική κρίση και την Αραβική Άνοιξη.

Νοιώθοντας συντριβή για τον αδόκητο
θάνατό του, τα μέλη της ΕΑΞΤ εκφράζουν τα
θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια,
τους οικείους και τους συναδέλφους του στο
ειδησεογραφικό πρακτορείο
Reuters, στο οποίο εργάστηκε και διακρίθηκε
για περισσότερα από 30 χρόνια.
Για δεκαετίες ολόκληρες λίγα ήταν τα μεγάλα
πολεμικά, πολιτικά, αθλητικά και κοινωνικά
γεγονότα σε ολόκληρο τον κόσμο από τα

Ο κατάλογος των διεθνών διακρίσεων του Γιάννη Μπεχράκη αντανακλά τόσο την
ποιότητα της δουλειάς του όσο και τον προσωπικό κίνδυνο στον οποίον εξέθεσε
πολλές φορές τον εαυτό του στο δημοσιογραφικό του καθήκον.
Επιγραμματικά και μόνο αναφέρουμε τα βραβεία Pulitzer το 2016, World Press
Photo το 2000, Bayeux-Calvados το 2002 και τον τίτλο του Φωτογράφου της
Χρονιάς από την εφημερίδα Guardian το 2015.
Πέρα από την πολυσχιδή και δημιουργική δουλειά του, ο Γιάννης ήταν ενεργό και
δραστήριο μέλος τηςΕΑΞΤ. Θα τον θυμόμαστε για πάντα.
«Είμαι εκεί για να καταγράφω τις καλύτερες και τις χειρότερες πλευρές της
ανθρωπότητας», είπε κάποτε. Ας μείνουν αυτά τα λόγια ως παρακαταθήκη του.

 %&'& (()*+
Με οδύνη πληροφορηθήκαμε πριν λίγη ώρα ότι έφυγε από κοντά μας ο αγαπημένος φίλος, συνάδελφος,
δάσκαλος, ο πολυβραβευμένος φωτορεπόρτερ Γιάννης Μπεχράκης. Τα λόγια είναι φτωχά για να εκφράσουν το
μέγεθος της απώλειας για όλους εμάς που τον ζήσαμε από κοντά. Πάντα παρών στο δρόμο, σε συρράξεις, στο
προσφυγικό, πάντα εκεί όπου όλοι οι άλλοι φεύγουν και πάντα με την δικιά του μοναδική και ανεπανάληπτη
ματιά. Εκφράζουμε την απέραντη θλίψη και τα θέρμα μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
Φίλε Γιάννη καλό ταξίδι.
Το ΔΣ της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας
Για το ΔΣ
Χρήστος Μπόνης
Βασίλης Ασβεστόπουλος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΦΕ
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EPSON SURECOLOR
SC-P10000
Υψηλή παραγωγικότητα,
χωρίς συμβιβασμούς
στην ποιότητα με εύκολη
λειτουργία και συντήρηση!
Εγγύηση 3 ετών

EPSON WORKFORCE PRO
WF-C869RDTWF SERIES
Για εκτυπώσεις υψηλής
απόδοσης.
Εξοικονομήστε ενέργεια
και χρήματα με την
αξιόπιστη επαγγελματική
σειρά MFP 4 σε 1 που
σας δίνει τη δυνατότητα
υπολογισμού του κόστους
εκτύπωσης κι έχει ελάχιστες
ανάγκες παρέμβασης από
το χρήστη!



    

EPSON SURELAB SL-D700
Η ιδανική λύση για το σύγχρονο
φωτογραφικό κατάστημα, για
εκτύπωση φωτογραφιών, καρτών,
αντιγράφων έργων τέχνης και
άλλων προϊόντων υψηλής
ποιότητας εκτύπωσης.
q¡½ÓÁÍÈÅ×ÅÌÉÊ½Á
q£ËÒÀÔÑÈÆÔÒÎÇÐÁÆÉÏÍ×ÃÈÌ¼Õ
ποιότητας
q¡ÊÉÎÉÑÒ½ÁËÁÉÎÉËÎÍÎ½Á
q¨ÅÌÍÉ6MUSB$ISPNF%4

SURECOLOR SC-F6200 (HDK)
Εκτυπωτής dye sub 44 ιντσών
Ολοκληρωμένο πακέτο θερμικής
εξάχνωσης χρώματος για τη
δημιουργία υφασμάτων και
διαφημιστικών ειδών υψηλής
ποιότητας που συνοδεύεται με μαύρο
μελάνι HDK, το οποίο δημιουργήθηκε
κυρίως για χρήση με υφάσματα ώστε
να παράγεται βαθύ, ουδέτερο μαύρο
χρώμα και έντονες σκιές!

 

 !!"#
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“Μια φωτογραφία μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, να τον κάνει πιο δίκαιο”
Γιάννης Μπεχράκης (1960 - 2019) - In memoriam
Με βαθειά θλίψη και οδύνη, αποχαιρετάμε

η συναδελφική του αλληλεγγύη, με βάση τις εμπειρίες του, ήταν πρότυπα για το κλάδο

τον αγαπημένο φίλο, τον πολύπειρο
συνάδελφο, το δυναμικό μέλος μας Γιάννη

των φωτοειδησεογράφων.
Για κείνον η φωτογραφική στιγμή «Είναι εκείνο το απειροελάχιστο κομμάτι του

Μπεχράκη, έναν από τους κορυφαίους

δευτερολέπτου που αποτυπώνω με ένα κλικ της φωτογραφικής μηχανής. Με την

σύγχρονους φωτοειδησεογράφους

εμπειρία, το ένστικτο και τη φαντασία, μπορώ να δω λίγο ίσως μπροστά στον χρόνο και

του κόσμου, o οποίος υπηρέτησε με

να βρεθώ στο σημείο εκείνο όπου, με σύμμαχο το φως, θα πιάσω αυτή τη μαγική στιγμή,

απόλυτη αφοσίωση, για πάνω από τριάντα
χρόνια, μέσω της δημιουργικότητάς του, όχι

την «αποφασιστική στιγμή», όπως έλεγε ο Καρτιέ-Μπρεσόν, όπου οι γραμμές, οι σκιές,
οι φόρμες θα συνδυαστούν για να δημιουργήσουν κάτι πολύ δυνατό. Γι’ αυτό και, όταν

μόνο τη φωτογραφία αλλά
και τις πανανθρώπινες αξίες.

δουλεύω, είμαι πλήρως αφοσιωμένος σε αυτό που κάνω. Δεν φωτογραφίζω απλώς με
τα μάτια. Φωτογραφίζω με τα μάτια της ψυχής μου. Μόνο έτσι πιστεύω ότι μπορώ να
πετύχω αυτό το κλικ που θα αγγίξει τελικά, μέσω του Reuters, εκατομμύρια ανθρώπους σε
όλο τον πλανήτη»
Στα «διαλείμματα» των επιστροφών του από τις αποστολές, ήταν πάντα παρών στους
αγώνες του Οργανισμού για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας των φωτογράφων. Κι ενώ είχε αναδείξει την αισθητική και την ομορφιά
της φωτογραφίας στο ψηλότερο επίπεδο, όπως μαρτυρούν άλλωστε τα πάμπολλα
βραβεία που κατάκτησε, είχε πάντα στη σκέψη του το επόμενο περισσότερο όμορφο
δημιούργημά του, με την δική του πρωτότυπη καλλιτεχνική προσέγγιση, που όριζε ότι:
«Η ομορφιά υπάρχει παντού, όπως και η ασχήμια. Και πολλές φορές συμβαδίζουν. Και
το έχω δει αυτό, το έχω νιώσει, το έχω φωτογραφίσει. Στα χρόνια της δουλειάς μου, έχω
γίνει ο αυτόπτης μάρτυρας αυτής της συνύπαρξης. Δεν μιλάω όμως για ομορφιά με την
αισθητική έννοια του όρου. Μιλάω για μια όμορφη πράξη, μια όμορφη ενέργεια, μια
όμορφη στάση ζωής. Η ομορφιά μπορεί να εμφανιστεί μέσα από τη δυστυχία και την
καταστροφή».
Ο Γιάννης Μπεχράκης γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Σπούδασε φωτογραφία στο
Athens School of Arts and Technology και στο Πανεπιστήμιο Middlesex του Λονδίνου.
Εργάστηκε αρχικά ως φωτογράφος στην Αθήνα τη διετία 1985-86. Το 1988 ξεκίνησε
να δουλεύει για το Reuters στην Αθήνα. Η πρώτη του δουλειά στο εξωτερικό ήταν
η κάλυψη της κρίσης στην Λιβύη τον Ιανουάριο του 1989. Ήταν επικεφαλής του
φωτογραφικού τμήματος του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters σε Ελλάδα και
Κύπρο. Στη διάρκεια της καριέρας του έχει καλύψει πολέμους σε διάφορα μέρη του
κόσμου καθώς και μεγάλα πολιτικά και αθλητικά γεγονότα, με πολλαπλές αποστολές σε
χώρες, όπως το Ιράν, η Κροατία, το Κόσοβο, η Τσετσενία, η Σιέρα Λεόνε, η Σομαλία, το
Αφγανιστάν, η Αίγυπτος, η Λιβύη, η Τυνησία, το Ισραήλ, η Παλαιστίνη και η Συρία.
Για τη δουλειά του είχε βραβευτεί επανειλημμένα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
To 1998, το 2002 και το 2003 ανακηρύχτηκε European News Photographer of the Year,
από τα European Fuji Awards, ενώ κέρδισε επίσης τον τίτλο του Έλληνα Φωτορεπόρτερ
της Χρονιάς 7 φορές από την Fujifilm. To 2000 είχε αποσπάσει το 1η θέση στην
κατηγορία General News, Stories στο διαγωνισμό World Press Photo.Την ίδια χρονιά
κέρδισε το βραβείο του Ιδρύματος Μπότση, ενώ το 2002 κέρδισε το Βραβείο Κοινού
(People’s choice Prize) στα Παγκόσμια Βραβεία Πολεμικών Ανταποκριτών BayeuxCalvados Awards.
Το 2015 ο Guardian τον ανέδειξε ως το Φωτογράφο της Χρονιάς ενώ το 2016
απέσπασε Βραβείο Pulitzer, μαζί με τους συνεργάτες του στο Reuters Αλέξανδρο
Αβραμίδη και Άλκη Κωνσταντινίδη, στην κατηγορία Breaking News για τη δουλειά του
σχετικά με την προσφυγική κρίση. Tην ίδια χρονιά απέσπασε αλλά δύο βραβεία στα
Bayeux-Calvados Awards: κατέκτησε τόσο το Πρώτο Βραβείο της επιτροπής (που
αποτελείται από πολεμικούς ανταποκριτές παγκοσμίου φήμης) όσο και το Βραβείο
Κοινού – έγινε έτσι ο δεύτερος μόλις φωτορεπόρτερ που κερδίζει την ίδια χρονιά και τα
δυο βραβεία στα συνολικά 23 χρόνια του θεσμού!
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του, στη σύζυγό του Ελισάβετ, στην κόρη τους
Ρεβέκκα και στον γιο του Δημήτρη.

Π

άλεψε σκληρά, μέσω της μαχόμενης
φωτοειδησεογραφίας, με όπλα το
απαράμιλλο θάρρος του και την φωτογραφική
μηχανή, προκειμένου να δημοσιοποιηθεί
τεκμηριωμένα σε όλο τον κόσμο η αλήθεια
καθώς, όπως έλεγε, «Μια φωτογραφία μπορεί
να αλλάξει τον κόσμο, να τον κάνει πιο
δίκαιο» και για να εξασφαλίσει “ότι κανείς δεν
θα μπορεί να πει: δεν γνώριζα”.
Την πίστη του στην υπεράσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη
δεοντολογία της φωτοειδησεογραφίας
περιέγραψε εύγλωττα ο ίδιος λέγοντας ότι:
«..Μπορώ να δείξω με τις φωτογραφίες μου
αυτό που θεωρώ δίκαιο και καλό, εάν μπορώ
να εκφράσω αυτές τις πανανθρώπινες αξίες,
τότε έχω κάνει το καθήκον μου. Γιατί για μένα η
φωτογραφία είναι φορέας ενός μηνύματος. Και
νιώθω πάρα πολύ έντονη την ανάγκη να μπορώ
να μιλώ γι’ αυτούς που έχουν αδικηθεί ή γι’
αυτούς που δεν έχουν φωνή. Αυτή νιώθω ότι
είναι η αποστολή μου … να σας αφηγηθώ την
ιστορία, ώστε εσείς να αποφασίσετε τι θέλετε να
κάνετε …».
«...Με τη φωτογραφία απέδειξα ότι οι σούπερ
ήρωες δεν υπάρχουν μόνο στη φαντασία μας.
Υπάρχουν και στη ζωή. Μπορεί να είναι ένας
απλός άνθρωπος χωρίς μόρφωση, ένας φτωχός,
ένας ζητιάνος, κάποιος που δεν του δίνεις
ενδεχομένως καμία σημασία. Έρχεται όμως μια
στιγμή που αυτός ο άνθρωπος θα κάνει μια
πράξη τόσο δυνατή, που θα σε αφήσει άναυδο
με την ομορφιά της...».
Υπήρξε μανιώδης με την τελειότητα,
ανθεκτικός σε ακραίες συνθήκες εργασίας,
σκληρός με τον εαυτό του, περήφανος, αλλά
και πολύ ευαίσθητος με όσα ταυτόχρονα
κατέγραφε βαθειά χαραγμένα στη προσωπική
μνήμη του, παράλληλα με την φωτογραφική
κάμερά του. Αυτά τα χαράγματα καθόρισαν και
το μονοπάτι της ζωής του, καθώς το ήθος και
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Εκτύπωση πορσελάνης
Η εταιρεία μας παρέχει στους
πελάτες της, την υπηρεσία της
ψηφιακής εκτύπωσης σε πορσελάνη,
με άψογο αποτέλεσμα, τέλεια
απόδοση χρωμάτων με μεγάλη
αντοχή στο χρόνο και στις πιο
δύσκολες καιρικές συνθήκες!!!
Οι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές μας, η
συνέπεια και ο γρήγορος χρόνος παράδοσης,
δημιουργούν μια συνεχώς αυξανόμενη
δυναμική και ταυτόχρονα την υποχρέωση να
γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.
Διαθέτουμε επίσης μια μεγάλη γκάμα από
βάσεις – κορνίζες, ανάλογα με τις ανάγκες
και τις προτιμήσεις των πελατών μας.

ßÖáåÖâÖäçÖÚÚ
ÝýôĄòôą ÕĀû×ôùñäøĄüĆćðĄüçúþ)D[
HPDLOLQIR#NDEDQDRVJUwww.kabanaos.gr
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Σεμινάριο με τον Σωτήρη Τσακανίκα στην Photovision & Image+Τech

T

ην Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00-13:00 το PWS (Photo Wedding Stories)
διοργανώνει το σεμινάριο “Μethod beats talent” στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης
PhotoVision & Image + Tech με εισηγητή τον Σωτήρη Τσακανίκα. Η παρουσίαση θα έχει ως
κεντρικό θεματικό άξονα το σύγχρονο γάμο και θα διαρκέσει συνολικά τρεις ώρες. Ο Σωτήρης
Τσακανίκας θα αναλύσει στα πλαίσια της διάλεξης τους τρόπους με τους οποίους ο σύγχρονος
επαγγελματίας μπορεί να μετεξελίχθεί από τοπικός φωτογράφος γάμων σε φωτογράφο μεγάλων
και glamorous κοινωνικών εκδηλώσεων. Aκόμη επεξηγεί πώς μπορεί κανείς να παρουσιάσει το
προσωπικό του ύφος και να προωθήσει το έργο του στα πλαίσια του ανταγωνιστικού κλίματος
τόσων ταλαντούχων φωτογράφων. Ο εισηγητής θα μιλήσει για το προσωπικό του ύφος και
στυλ, καθώς και τις νέες τάσεις στους γάμους. To κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται στα
35€ και μπορεί κανείς να το κλείσει εκ των προτέρων από την ιστοσελίδα του PWS.
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Δείτε περισσότερα για τον εισηγητή εδώ
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Σωτήρης Τσακανίκας

Ο Σωτήρης επιστρέφει στο PWS με μια παρουσίαση 3 ωρών μιλώντας για τους γάμους στις ημέρες μας.
Πώς ο σύγχρονος επαγγελματίας μπορεί να ξεφύγει από τον εαυτό του και να παρουσιάσει το έργο του.
Πώς σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό περιβάλλον μπορεί να μετατραπεί από έναν τοπικό φωτογράφο γάμου
σε ένα φωτογράφο μεγάλων και glamourous γάμων.

κλείστε θέση στο www.pws.gr

35€ τώρα
50€ μετά τις 15 Μαρτίου

Τηλ. κρατήσεις 6941429979. 2310452299
www.photoweddingstories.com
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«Ο Εθνικός Κήπος στις τέσσερις εποχές του χρόνου»
Ο Εθνικός Κήπος, το πιο δημοφιλές σημείο του
Αττικού πρασίνου στην καρδιά της πρωτεύουσας,
αποδείχθηκε ότι ενέπνευσε και κατέκτησε τους
λάτρεις της φωτογραφίας, με το διαγωνισμό
“Ο Εθνικός Κήπος στις 4 εποχές του χρόνου”
που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Αθηναίων
και το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος.
Τα εγκαίνια της απολογιστικής έκθεσης του ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΗΠΟΥ πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία
στην Τεχνόπολη, την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου
στις 19:00 παρουσία της κας Ελένης Μυριβήλη,
Αντιδημάρχου Πρασίνου & Ανθεκτικότητας στην
Κλιματική Αλλαγή του Δήμου Αθηναίων καθώς
και των Νίκου Μεγγρέλη, δημοσιογράφου και
αντιπροέδρου της Τεχνόπολης, Κώστα Τάγκαλου
Πρόεδρο ΣΕΚΑΦ και Τάκη Τζίμα εκδότη του
περιοδικού ΦΩΤΟγράφος. Μαζί με την έκθεση
έγινε και η απονομή των βραβείων καθώς και των
επαίνων στους διακριθέντες της τέταρτης περιόδου
(Χειμώνας). Σε όλους όσους είχαν διακριθεί με
ανάρτηση στην περίφραξη του Εθνικού Κήπου και
στις τέσσερις περιόδους απονεμήθηκε αναμνηστική
πλακέτα.
Οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να δουν από
κοντά όλα τα διακριθέντα έργα και των τεσσάρων
περιόδων του διαγωνισμού και να έλθουν σε επαφή
με τους δημιουργούς σε πολύ ζεστό κλίμα.



    

Ο διαγωνισμός και στις τέσσερις περιόδους (από την άνοιξη του
2018 ως το χειμώνα 2018/19) συγκέντρωσε περισσότερες από 4.000
συμμετοχές, αναδεικνύοντας όψεις του πιο δημοφιλούς επισκέψιμου
σημείου αττικού πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Οι ερασιτέχνες
φωτογράφοι ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό, δημιουργικότητα,
πρωτοτυπία και ευαισθησία στην πρόσκληση, και αποτύπωσαν
με το δικό τους τρόπο τις συστάδες των δένδρων, τις αλέες, τα
μονοπάτια και τις διάφορες εσωτερικές διαδρομές και στάθηκαν
στον πλούτο της φύσης, τα αγάλματα, τις λίμνες κλπ. είτε με
τοπιογραφία είτε με πιο αυθόρμητα καρέ.
Μεγάλος Χορηγός δώρων για την 4η φάση του διαγωνισμού
(Χειμώνας) ήταν η εταιρία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ που προσέφερε έπαθλα
αξίας! Αναλυτικά:
Το πρώτο βραβείο κέρδισε ο Σωτήρης Δημόπουλος,
Μία φωτ. μηχανή SONY ILCE-6000L με φακό16-50mm αξίας €499
Το δεύτερο βραβείο κέρδισε ο Ζακαρία Αμίν,
Μία ψηφιακή φωτ. μηχανή SONY DSC-RX100 αξίας €349
Το τρίτο βραβείο κέρδισε η Χρυσούλα Λαζοπούλου,
Μία ψηφιακή φωτ. μηχανή SONY DSC-HX350 αξίας €299.
Οι δεκαοκτώ καλύτερες φωτογραφίες για την περίοδο «Χειμώνας»,
όπως τις επέλεξε η κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους
φωτογράφους Βασίλη Νίκα και Ιωάννα Βασδέκη, την διευθύντρια
του Εθνικού Κήπου Κατερίνα Αγοραστού και τον εκδότη του
περιοδικού ΦΩΤΟγράφος Τάκη Τζίμα, είναι ήδη αναρτημένες στην
περίφραξη του Εθνικού Κήπου επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας, σε
διαστάσεις 1.5x2m στην μεγαλύτερη υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας
που φιλοξενείται τώρα στην Αθήνα.
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ΦΩΤ.: Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΖΙΔΗΣ-Γ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 22-24/2

Χαιρέτισαν η Λ. Μυριβήλη Αντιδήμαρχος Αθηναίων, ο Ν. Μεγγρέλης Αντιπρόεδρος ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ, ο Κ. Τάγκαλος Πρόεδρος ΣΕΚΑΦ & ο εκδότης μας Τ. Τζίμας

Άνω: όλοι οι διακριθέντες
με ανάρτηση τιμήθηκαν
με αναμνηστική
προσωποποιημένη πλακέτα
Κάτω: εκτός από μέσα
κοσμοσυρροή και στην
είσοδο!

Χορηγός εκτυπώσεων

Η αναδρομική έκθεση στην Τεχνόπολη πραγματοποιήθηκε με
την ευγενική υποστήριξη της Fujifilm Hellas. Στον ίδιο χώρο,
αλλά σε διαφορετικό επίπεδο παρουσιάστηκε ξεχωριστή έκθεση
φωτογραφίας & διαλέξεις της κοινότητας των X-Photographers.



    

Oι εκτυπώσεις των φωτογραφικών έργων πραγματοποιήθηκαν
με την ευγενική χορηγία του πολύ καλού φωτογραφικού
εργαστηρίου - εκθεσιακού χώρου L,a,boutique, γνωστού
για τις Fine Αrt εκτυπώσεις του.
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Αξία
δώρου

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
Mία φωτ. μηχανή SONY ILCE-6000L με φακό16-50mm ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΩΡΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
Μία ψηφιακή φωτ. μηχανή SONY DSC-RX100

€499
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€349
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ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
Mία φωτ. μηχανή
SONY DSC-HX350
ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΩΡΟΥ



    

Αξία
δώρου

€299
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Έκθεση φωτογραφίας του Βασίλη Καρκατσέλη

Β

ρεθήκαμε στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του Βασίλη
Καρκατσέλη ‘Προ και μετά-φωτογραφίες’ -η οποία διαρκεί
μέχρι και τις 10 Μαρτίου -στο χώρο της Booze Cooperativa
(Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα) . Στην έκθεση προσήλθε πλήθος
κόσμου και παρουσιάστηκαν οι τρεις ενότητες από το έργο
του Βασίλη Καρκατσέλη με βάση τη φωτογραφία, το δήθεν
ρεαλιστικό και αδιαμεσολάβητο αυτό μέσο έκφρασης. Τον
δημιουργό προβληματίζει το γεγονός από που αρχίζει και πότε
τελειώνει μία φωτογραφία.
Το έργο του εντάσσεται στην ομαδική έκθεση 7+1
χωροΣυνθέσεις, σε επιμέλεια του Γιάννη Ευθυμιάδη και μέσω
αυτής της σύμπραξης επιχειρείται να χαραχθούν, στους χώρους
του BOOZE, διαδρομές ανάμεσα στη ζωγραφική, την γλυπτική,
τη φωτογραφία και τη μουσική.
Διάρκεια: ως 10 Μαρτίου 2019
Επιμέλεια: Γιάννης Ευθυμιάδης
Ώρες λειτουργίας: 11:00-21:00 (Καθημερινά)
Τοποθεσία: Booze Cooperativa, Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα
Ελεύθερη είσοδος



    

ΦΩΤ.: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Kυκλοφορεί


    

 

 !!"#

πριν από περίπου πέντε χρόνια. Ως
νικητής του «Εθνικού Βραβείου» για
την Ελλάδα, ο κ. Αλαφάκης πρόκειται
να λάβει ως έπαθλο τον πιο πρόσφατο
φωτογραφικό εξοπλισμό Sony.
Επιπλέον, η νικήτρια φωτογραφία
του θα παρουσιαστεί στην Έκθεση
Sony World Photography Awards στο
Λονδίνο από τις 18 Απριλίου έως τις
6 Μαΐου και θα συμπεριληφθεί στο
λεύκωμα των Βραβείων για το 2019.
Οι νικητές του ‘‘Ανοιχτού
Διαγωνισμού’’ είναι οι εξής:

© Φίλιππος Αλαφάκης. National Awards 1st Place, Greece, Shortlist, Open competition,
Motion, 2019 Sony World Photography Awards
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Οι ανακοινώσεις των Εθνικών Βραβείων.
Στις 26/2/2019 οι διοργανωτές των Sony World Photography Awards 2019
ανεκοίνωσαν τους διακριθέντες των Εθνικών Βραβείων, με νικητή για την Ελλάδα
τον Φίλιππο Αλαφάκη. Επίσης ανακοινώθηκαν και οι νικητές για τον «Ανοιχτό
Διαγωνισμό». Ο Φίλιππος Αλαφάκης ανακηρύχθηκε νικητής του «Εθνικού
Βραβείου» για την Ελλάδα και έτσι έχει την ευκαιρία να προβληθεί το έργο του σε
παγκόσμια κλίμακα.

Η

επιλογή του φωτογράφου έγινε από την αρμόδια κριτική επιτροπή για
τη φωτογραφία «Τα χέρια», όπου απεικονίζεται εκείνο το χιλιοστό του
δευτερολέπτου όπου ένας άνθρωπος κάνει κατάδυση από τραμπολίνο σε κατάμεστη
από κόσμο παραλία, στη Ρόδο.
Ο κ. Αλαφάκης εργάζεται ως βοηθός φαρμακοποιού και ζει στη Ρόδο. Η φωτογραφία
είναι γι’ αυτόν το αγαπημένο του χόμπι, ενώ άρχισε να φωτογραφίζει τοπία και φύση



    

Αρχιτεκτονική: Philippe Sarfati,
Γαλλία, με την φωτογραφία
«Heatwave»
Πολιτισμός (υποστηρίζεται από την
Culture Trip): Pan Jianhua, Ηπειρωτική
Κίνα, με την φωτογραφία «Shadow
Puppetry»
Δημιουργικότητα: Martin Stranka,
Τσεχία, με την φωτογραφία «Dreamers
and Warriors»
Κίνηση: Christy Lee Rogers, Αμερική,
με την φωτογραφία «Harmony»
Τοπίο: Hal Gage, Αμερική, με την
φωτογραφία «Stumps, Alder Lake,
Nisqually River, Oregon»
Φυσικός κόσμος και άγρια φύση:
Tracey Lund, Μεγάλη Βρετανία, με την
φωτογραφία «Underwater Gannets»
Πορτρέτο: Richard Ansett, Μεγάλη
Βρετανία, με την φωτογραφία «Grayson
Perry – Birth»Νεκρή φύση: Rachel Yee
Laam Lai, Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ, με την
φωτογραφία «Peony and Leaves»
Φωτογραφία δρόμου: Carole Pariat,
Γαλλία, με την φωτό «Open-Air Toilet»
Ταξίδια (υποστηρίζονται από τη
Eurostar): Nicolas Boyer, Γαλλία με
την φωτογραφία «Woman Wearing a
Wedding Dress».Οι φωτογραφίες είναι
διαθέσιμες στη διεύθυνση
www.worldphoto.org/press
Η λίστα με τους φιναλίστ για τον
«Διαγωνισμό Επαγγελματιών»
και για την κατηγορία Student θα
δημοσιοποιηθεί στις 26 Μαρτίου. Οι
φωτογράφος της Χρονιάς και οι νικητές
του «Διαγωνισμού Επαγγελματιών»
θα ανακοινωθούν στις 17 Απριλίου.
Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.worldphoto.org
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Πετυχημένη συμμετοχή

Σ

την Graphica 2019, από
22 ως 24 Φεβρουαρίου,
στο ΜΕΚ, η Atlas Digital
παρουσίασε την ολοκληρωμένη
σειρά προϊόντων της, καθώς
και νέα μοντέλα και λύσεις
για την αγορά της Οπτικής
Επικοινωνίας. Ανάμεσα σε αυτά,
το νέο BT-12 Direct to Garment
εκτυπωτικό της Roland σε πρώτη
παρουσίαση, που συνδυάζει την
υψηλή αξιοπιστία της εταιρείας
με την προσιτή τιμή, και είναι
ιδανικό για μικρές επιχειρήσεις
και σημεία πώλησης που θέλουν
να αυξήσουν τα προσφερόμενα
προϊόντα και τα έσοδά τους.
Σημαντικό ήταν το ενδιαφέρον
για μηχανήματα εκτύπωσης
υφασμάτων με sublimation
ή απευθείας, και απευθείας



εκτύπωσης ενδυμάτων με τα μηχανήματα της Roland, Colorjet και Βrother. Το δημοφιλές
εκτυπωτικό αντικειμένων Roland VersaUV LEF, με πλήθος εφαρμογών, έδωσε για μια
ακόμα φορά ιδέες στους επισκέπτες της έκθεσης, ενώ ο συνδυασμός του με το cotodesign,
προαιρετικό λογισμικό διαχείρισης σχεδιασμού και εκτύπωσης, έδειξε πως η διαδικασία
εκτύπωσης προσποιημένων αντικειμένων μπορεί να μετατραπεί σε μια ευχάριστη εμπειρία
για τους τελικούς πελάτες, και σε μια ευκαιρία αύξησης του πελατολογίου για τους
επαγγελματίες. Επίσης, το επίπεδο κοπτικό RV5080 Valiani συνδυάστηκε με τα επίπεδα
εκτυπωτικά της Roland, για λύσεις κοπής και πίκμανσης μια μεγάλης σειράς υλικών.
Το μεγάλης διάστασης επίπεδο εκτυπωτικό LEJ640S Roland, η κεντητική μηχανή της brother,
τα Laser χαρακτικά Acro & ULS, τα Huion Digitizers, καθώς και η γνωστή σειρά εκτυπωτικών
και εκτυπωτικών-κοπτικών της Roland και άλλα μηχανήματα συμπλήρωσαν τη γκάμα των
προϊόντων που παρουσίασε η Atlas Digital πιστή στη φιλοσοφία της για παροχή μεγάλης
γκάμας ψηφιακών λύσεων και υποστήριξης νέων εφαρμογών
Άτλας Digital ΑΕ - Τηλ: 210-9845771 fax: 210-9845081 e-mail: marketing@atlasdigital.gr
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A FUN SERVICE FOR YOUR EVENTS !

Ελάτε να selfάρουμε στην

NEW

Τιμή Έκπληξη!


Περίπτερο D14
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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
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Διακρίσεις στα βραβεία iF Design Awards 2019

T

o φωτογραφικό σύστημα mirrorless Nikon Z και η φωτογραφική
μηχανή COOLPIX P1000 διακρίθηκαν με βραβεία iF Design Awards για
την αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων.
Τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα βραβεία «iF Design Awards»
χρηματοδοτούνται από την iF International Forum Design GmbH
και αναγνωρίζουν την εξειδίκευση στη δημιουργία προϊόντων, την
επικοινωνία και τη συσκευασία. Φέτος οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 6.375,
προερχόμενες από 52 χώρες και αξιολογήθηκαν από πάνελ 67 έγκριτων
ειδικών της σχεδίασης. Τα υποψήφια προϊόντα αξιολογήθηκαν με βάση
την καινοτομία, τη λειτουργικότητα, την αισθητική, την υπευθυνότητα και
τη θέση τους στην αγορά.

qGUIXj!"M
Underwater compact

H

νέα WG6 συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση της
Pentax/Ricoh στις υποβρύχιες compact. To
καινούργιο μοντέλο είναι στεγανοποιημένο για
καταδύσεις ως 20m, ανθεκτικό στις προσκρούσεις
από ύψος 2,1m και σε ακραίες θερμοκρασίες
ως -10°C. Στο επίκεντρό του έχει τον αισθητήρα
20Megapixel τύπου BSI-CMOS sensor και το φακό
με ισοδυναμία. 28-140mm. Ενσωματώνει μονάδα
GPS, ring flash γύρω από το φακό με LED, oθόνη
3in. και τροφοδοσία μέσω USB-C θύρας. Επίσης
προσφέρει και video 4K/30p.
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Ο νέος ευρυγώνιος zoom της σειράς Ζ

Ε

να από τα μεγαλύτερα προβλήματα στους
υπερευρυγώνιους zoom είναι τα καμπύλα

και μεγάλου μεγέθους εμπρός στοιχεία τα οποία
δεν επιτρέπουν την προσαρμογή προστατευτικών
φίλτρων. Ο καινούργιος ultrawide zoom που
προστίθεται στη σειρά Nikkor Z αντιμετωπίζει το
πρόβλημα με ειδική σχεδίαση του εμπρός οπτικού
στοιχείου και έχει κανονικό σπείρωμα υποδοχής
φίλτρων διαμέτρου 82mm.
O φακός προορίζεται για τους λάτρεις των τοπίων,
της αρχιτεκτονικής και ταξειδιωτικής φωτογραφίας
κλπ. και με το λογικό βάρος μόλις 485γρ.
διευκολύνει τη μεταφορά μέσα στη φωτογραφική
τσάντα (συγκριτικά είναι 28% ελαφρύτερος από
τον δημοφιλή AF-S 16-35mm f/4G ED VR). Bέβαια
ένα μέρος εξοικονόμησης βάρους προέρχεται
από την παράλειψη μηχανισμού VR αφού οι
Nikon Z6/Z7 ενσωματώνουν σύστημα οπτικής
σταθεροποίησης πέντε αξόνων επί του αισθητήρα
και έτσι δεν χρειάζονται VR οι αντίστοιχοι φακοί
της σειράς. Ο Ζ14-30mm f/4 S αποτελείται από
14 οπτικά στοιχεία σε 12 ομάδες εκ των οποίων
τέσσερα τύπου χαμηλής διάχυσης (ED Extra low
Dispersion) και τέσσερα ασφαιρικά. Στα οπτικά
στοιχεία εφαρμόζεται πολλαπλή επίστρωση
Nano Crystal για την αντιμετώπιση φαινομένων
θάμβωσης και φαντασματωδών ειδώλων.
Ο φακός κατασκευάζεται με τα γνωστά υψηλά
στάνταρ Nikon και προκειμένου να παρέχει
αξιοπιστία και μακροζωία ακόμη και υπό αντίξοες
περιβαλλοντικές συνθήκες, ενσωματώνει
στεγανοποίηση κατά της υγρασίας και της σκόνης.

a a 
Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
(μια ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις)
Του Φώτη Καγγελάρη
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Στη δομή του φακού υπάρχουν
δεκαπέντε κρύσταλλα σε εννέα
γκρουπ. Ο μηχανισμός ίριδας
διαφράγματος περιλαμβάνει εννέα
λεπίδες οι οποίες συμβάλλουν
στο βέλτιστο bokeh. Την οδήγηση
του autofocus αναλαμβάνει ειδικό
υπερηχητικό αθόρυβο μοτέρ. Η
ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι
40cm και το οπτικό πεδίο 47°. O
φακός δέχεται φίλτρα διαμέτρου
72mm και φέρει προστατευτικό
λάστιχο στην βάση της μοντούρας
για την αποφυγή εισόδου σκόνης και

yImG]K
y
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Νέα Hi end σειρά Οpera

O

Tokina Opera 50mm F/1.4 είναι ένας νέος premium φακός για DSLR Canon και
Nikon, κατασκευασμένος με τα υψηλότερα πρότυπα. Μαζί με τη σειρά “Firin”
που απευθύνεται σε mirrorless, εκπροσωπεί το όραμα της Tokina για το μέλλον. O
Opera 50mm παράγει εικόνες με ελαχιστοποιημένη παραμόρφωση και φέρει ποιοτικά
οπτικά τα οποία δικαιολογούν τις διαστάσεις. Mπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά
είδη φωτογραφίας, από μόδα και πορτραίτο, μέχρι τοπίο και ταξίδι, ακόμα και για
αστροφωτογραφία. Τα οπτικά στοιχεία κατασκευάζονται με τις τελευταίες τεχνολογίες και
φέρουν την νέα επίστρωση Tokina ELR (Extremely Low Reflection). Το αποτέλεσμα είναι η
εξάλειψη των φαινομένων ghosting και flaring όταν η λήψη γίνεται κάτω από έντονο φως
έντονες φωτιστικές συνθήκες.

είναι αδιαβροχοποιημένος σε οχτώ
σημεία για την προστασία από την
υγρασία.
Δεύτερος στη σειρά Τοkina Opera
είναι ο υπερευρυγώνιος 16-28mm
f/2.8, made in Japan, με τα ίδια
υψηλά κατασκευαστικά standard
όπως π.χ. μερική αδιαβροχοποίηση
για προστασία από τις καιρικές
συνθήκες. Έχει κάλυψη full frame
και υιοθετεί σχεδίαση εσωτερικής
εστίασης με μη περιστρεφόμενο
εμπρός στοιχείο και ενσωματωμένο
παρασολέιγ. Ο φακός διαθέτει
σύνθετη αρχιτεκτονική με 15 στοιχεία
σε 13 ομάδες, περιλαμβάνοντας ένα
Aspherical P-MO στοιχείο και οπτικά
στοιχεία Super-Low Dispersion, τα
οποία εξαλείφουν τις χρωματικές και
σφαιρικές παραμορφώσεις, όπως
επίσης μειώνουν τυχόν εκτροπές
ghosting & flaring.

SHOOTING
FROM THE HEART
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www.kasimisphotography.com
workshops@kasimisphotography.com
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Νέο μοντέλο 360°

Η

Ricoh Theta Z1 είναι το πιο

πρόσφατο μοντέλο μηχανής
360° της εταιρίας. Υποστηρίζει
λήψεις φωτογραφιών 360° με
ανάλυση 23Μegapixel (6720x3360
pixel). Τo compact σώμα είναι
εξοπλισμένο με αισθητήρα CMOS
Βack Side Illuminated 1.0 ίντσας.
Περιλαμβάνει ποικίλες λειτουργίες
λήψεων, όπως προτεραιότητα
διαφράγματος, επιτρέποντας στον
χρήστη να πραγματοποιήσει λήψεις
υψηλής ποιότητας, με προρρυθμίσεις
για ύπαιθρο, νυχτερινές λήψεις,
λήψεις εσωτερικού χώρου, τροπικές
παραλίες ή χιονισμένα βουνά.
Επιπρόσθετα, καθίσταται δυνατή η
λήψη εντυπωσιακών σφαιρικών βίντεο,
360° σε ανάλυση 4K (3840x1920
pixel) και 30 καρέ ανά sec (fps) χάρη
στην αποτελεσματική σταθεροποίηση
3-αξόνων.
To κύριο σώμα της κάμερας, με την
OLED οθόνη EL 0.93 ιντσών και το
κουμπί Λειτουργιών (Fn), χαρίζει στους
χρήστες πρόσβαση σε ποικίλες ενδείξεις
με μια ματιά, συμπεριλαμβανομένου
του αριθμού λήψεων, των
ρυθμίσεων της έκθεσης και πολλών
άλλων, βελτιώνοντας σημαντικά
την λειτουργικότητα της κάμερας.
Επιπρόσθετα με το φορμά JPEG, η
Theta Z1 τώρα υποστηρίζει και φορμά
Adobe® DNG (RAW) ώστε οι χρήστες
να απολαμβάνουν επαγγελματική
επεξεργασία εικόνας όπως με μία
κάμερα DSLR/mirrorless. Περισσότερες
βελτιώσεις στις βασικές επιδόσεις
φαίνονται στο σύστημα AndroidTM,
το οποίο προσφέρει ευελιξία στον
αριθμό των επεκτάσεων που κάποιος
μπορεί να προσφέρει στην Z1 μέσω της
εγκατάστασης επιπρόσθετων plug-ins.
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Prime τηλεφακός στην “καλή σειρά” της Sony

H

σειρά G Master ξεκίνησε με πολλές φιλοδοξίες να εκπροσωπήσει το
ασυμβίβαστο εγχείρημα της εταιρίας για κορυφαία οπτικά στο full
frame, xωρίς ενδοιασμούς για το κόστος. Σιγά-σιγά η σειρά οκοκληρώνεται
και η τελευταία προσθήκη είναι ο καινούργιος prime -μακρύς- τηλεφακός
πορτραίτου 135mm f/1,8G Master. O φακός έχει τυπική σχεδίαση με
συμβατικό δακτυλίδι διαφραγμάτων, ηλεκτρονικό σύστημα εστίασης με
4 γραμμικά μοτέρ και manual focus, περιοριστή εστίασης (Iimiter), δύο
ρυθμιζόμενα χειριστήρια focus hold και επιλογέα ΑF/MF. Επίσης διαθέτει
εξαιρετικό μηχανισμό ίριδας διαφράγματος αποτελούμενο από 11 πτερύγια.
Εσωτερικά περιέχει 13 στοιχεία σε 10 ομάδες ανάμεσα στα οποία ορισμένα
τύπου (Extra-low Dispersion), ED και (Extreme Aspherical). Η ελάχιστη
απόσταση εστίασης είναι μόλις 70cm. Aξίζει να σημειωθεί ότιπρόκειται για
το 31ο μέλος στην οικογένεια φακών FE για Sony Full frame.
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
135mm focal length
Mέγιστη φωτεινότητα f/1.8
Δομή: 13 οπτικά στοιχεία/10ομάδες μεταξύ των οποίων στοιχεία Super ED
(Extra-low Dispersion), ED και ΧA (Extreme Aspherical)
Διάφραγμα με 11 πτερύγια
Τέσσερα γραμμικά μοτέρ οδήγησης τύπου XD (Extreme Dynamic)
Εστίαση πλεόντων στοιχείων
Μέγιστη μεγέθυνση 0.25x και ελάχιστη απόσταση εστίασης 0.7m
Μηχανισμός εσωτερικής εστίασης που δεν αλλάζει το εξωτερικό μήκος
Εσωτερικό περίβλημα από μαγνήσιο
Επίστρωση εμπρός στοιχείου με υδροφοβικό και ελαιοφοβικό fluorine
Στεγανοποίηση/αδιαβροχοποίηση
Δακτυλίδι διαφραγμάτων με ή χωρίς click
Γραμμικό manual focus
Δύο ρυθμιζόμενα πλήκτρα Focus Hold
Focus Limiter (Full,από το άπειρο ως 1.5m, και από τα 2m ως 0.7m)
Autofocus/Manual Focus επιλογέας
Διαστάσεις: 89.5mmx127mm
Kυκλοφορία: Απρίλιος 2019
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Προσαρμογή έντεκα φακών στο L-Mount

Μ

ετά την ανακοίνωση τον περασμένο Σεπτέμβριο για την πρωτοβουλία
L-Mount στην οποία κατέληξαν Leica, Panasonic και Sigma στο μέτωπο
των mirrorless full frame, ήλθε η ώρα να υλοποιηθεί η συμφωνία. Έτσι
η Sigma προσάρμοσε υπάρχοντες φακούς στο L-Mount και εξήγγειλε 11
ξεχωριστούς φακούς από τη σειρά Art.
1. 14mm f/1.8 DG HSM Art O μοναδικός υπερευρυγώνιος με τέτοιο
διάφραγμα σε αυτή την εστιακή απόσταση
2. 20mm f/1.4 DG HSM Art:Υπερευρυγώνιος με πολύ φωτεινό διάφραγμα
3. 24mm f/1.4 DG HSM Art : Ήδη γνωστός και καθιερωμένος στην κλάση του
4. 28mm f/1.4 DG HSM Art: Πολυβραβευμένος φακός σε αυτήν την
δημοφιλή εστιακή απόσταση
5. 35mm f/1.4 DG HSM Art: Ένας από τους best seller prime φακούς της
εταιρίας
6. 40mm f/1.4 DG HSM Art: από τις πιο πρόσφατες σχεδιάσεις
7. 50mm f/1.4 DG HSM Art: Με επανασχεδίαση για βελτιστοποίηση της
αναλυτικής ικανότητας στην στάνταρ κατηγορία 50mm
8. 70mm f/2.8 DG Macro Art: O πρώτος macro που αξιώνεται να πάρει το
πρόθεμα Αrt Lens
9. 85mm f/1.4 DG HSM Art: Ειδικός πολύ φωτεινός φακός πορτραίτου
10. 105mm f/1.4 DG HSM Art: Φακός που στα τεστ έχει κατακτήσει την
προσωνυμία bokeh master
11. 135mm f/1.8 DG HSM Art: Πιο “μακρύς” prime για πορτραίτο.
Όλοι οι ανωτέρω φακοί έχουν βελτιστοποιημένη απόκριση autofocus

και είναι συμβατοί με το AF-C mode
της Panasonic S1/S1R καθώς και με
σύστημα διορθώσεων των εκτροπών in
camera. Εκτός από την πολύ ανθεκτική
μοντούρα από μπρούτζο, έχουν μερική
αδιαβροχοποίηση για προστασία από
υγρασία και σκόνη.
Επίσης η Sigma ανακοίνωσε και το Mount
Converter MC-21 για μετατροπή από
Sigma και Canon EF φακούς σε μοντούρα
L-Mount για σώματα όπως οι δύο
καινούργιες Panasonic’s new S1R and S1.

zv{GtGL^
Προ των πυλών μεγάλη αύξηση τιμών στα αναλογικά προϊόντα!

Δ

εν πρόκειται για πρωταπριλιάτικο αστείο. Από την 1η Απριλίου τα
“αργυρούχα” προϊόντα που απομένουν στον κατάλογο της Fujifilm
θα υποστούν μεγάλες αυξήσεις τουλάχιστον 30% σε σχέση με τον τωρινό
τιμοκατάλογο. Οι επιβαρύνσεις αφορούν προϊόντα όπως τα έγχρωμα αρνητικά
Fujicolor Superia, C200, X-Tra400 και Pro400H, διάφορα slides Velvia 50 & 100,
Provia 100F και μηχανές μιας χρήσης με φιλμ. Αυξήσεις αλλά όχι τόσο μεγάλες
όσο τα φιλμ θα δουν και τα έγχρωμα χαρτιά της εταιρίας που χρησιμοποιούν
χημική εμφάνιση. Για τις μεγάλες αυξήσεις οι υπεύθυνοι της ιαπωνικής εταιρίας
επικαλούνται σημαντικές επιβαρύνσεις κόστους. Επίσης ενημερώνουν ότι δεν
αυξάνονται καθόλου οι τιμές των προϊόντων Ιnstax.
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Ξεκινά η εμπορική διάθεση

Έ

χει παρουσιαστεί στην περασμένη Photokina τον περασμένο Σεπτέμβριο και τώρα αρχίζει να διατίθεται
κανονικά στο παγκόσμιο καταναλωτικό κοινό. Λίγες σχεδιάσεις έχουν τόση ιστορία όση η Ricoh GR Digital
που αντέγραψε με ακρίβεια την εξωτερική εμφάνιση της αναλογικής αντίστοιχης από τη δεκαετία του 1990. Η
σειρά GR κυκλοφορεί από το 2008 (!) και είναι μάλλον η μακροβιότερη digital compact με αισθητήρα APS-C.
Η έκδοση GR III ενσωματώνει prime φακό ισοδύναμο με 28mm f/2,8 αποτελούμενο από έξι κρύσταλλα (δύο
ασφαιρικά) σε τέσσερις ομάδες. Η εγγύτερη απόσταση εστίασης είναι μόλις 6cm συγκριτικά με 10cm της GR II
ενώ παραμένει και το ενσωματωμένο ND φίλτρο. Ο αισθητήρας APS-C ανέβηκε στα 24Megapixel και ξεχωρίζει
με την ενσωματωμένη σταθεροποίηση. H απόκριση και ακρίβεια του autofocus έχουν βελτιωθεί πολύ χάρη
στα pixel Phase detect επί του αισθητήρα. Αλλά και το video αποδίδει καλύτερα με full HD 1080/60p.

GmI]
Firmware update για Nikon Z6/Z7

Η

Nikon ανακοίνωσε την ανάπτυξη
του νέου firmware για τις
φωτογραφικές μηχανές mirrorless
full frame Nikon cZ 7 και Nikon Z
6. Το firmware θα εξασφαλίζει νέες
λειτουργίες, όπως AF ανίχνευσης
ματιών, έξοδο video RAW και
υποστήριξη για κάρτες μνήμης
CFexpress. Επιπρόσθετα, οι λειτουργίες
AF/AE των φωτογραφικών μηχανών
θα βελτιωθούν. Η σειρά Z θα συνεχίσει
να ανταποκρίνεται στις ολοένα
μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών
και θα παρέχει εξελιγμένες εμπειρίες
απεικόνισης.
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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
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

01

2
1


05

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

Ė  Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

9 771105 394004

ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone;
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου...
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...

9 771105 394004

ISSN 1105-3941

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

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

Know How για καλύτερες φωτογραφίες

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

Ιστορία & αισθητική
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης
MINI PORTFOLIO

Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!
ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή
ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά...

01



ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

9 771105 394004

9 771105 394004

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

09

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

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



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018




Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών



Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ *()30#*.3*.(9OHLJTBDTGjVJ?=9nRW<JWVHKIM@QH
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑOHLEH@9URWC=VJTB9hWK;H>H@MWCHP

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

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

Δωρεάν
μεταφορικά*!

Νο 19:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
KΙΝΗΣΗΣ
& ΔΡΑΣΗΣ
Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
6 Ιουνίου 2019

*Για αγορές άνω των €25

Νο 19: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ KΙΝΗΣΗΣ & ΔΡΑΣΗΣ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 6 Ιουνίου 2019

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr
Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400
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Σεμινάριο φωτογραφικής εμπειρίας και γευσιγνωσίας κρασιών 7 Απριλίου 2019

Σ

τους λάτρεις της φωτογραφίας και του ποιοτικού κρασιού
απευθύνεται το “διαφορετικό” Σεμινάριο Φωτογραφίας που
διοργανώνεται στον Πύργο Βασιλίσσης στις 7 Απριλίου, υπό την
επίβλεψη του γνωστού φωτογράφου Φάνη Μούρτου. Το σεμινάριο
θα αφορά βασικές αρχές θεωρίας και πράξης της φωτογραφίας,
όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν όσα
μάθουν φωτογραφίζοντας τον αμπελώνα του Πύργου Βασιλίσσης,
αποκομίζοντας έτσι μια μοναδική πολυεπίπεδη εμπειρία. Η επίσκεψη
θα διαρκέσει 2,5΄ώρες και θα περιλαμβάνει την επίσκεψη στον Πύργο,
περιήγηση στον βιολογικό αμπελώνα, τους στάβλους με τα άλογα,
τους κήπους και το Οινοποιείο. Κατά την διάρκεια της ξενάγησης
οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφίσουν υπό
την καθοδήγηση του Φάνη Μούρτου. Στο τέλος της ξενάγησης
θα γίνει οινογνωστική δοκιμή των κρασιών του κτήματος και θα
επακολουθήσει ελαφρύ γεύμα. Το event aπευθύνεται σε κάθε φίλο
της τέχνης της φωτογραφίας, ανεξάρτητα από επίπεδο γνώσεων, που
επιθυμεί να βελτιώσει την τεχνική του και σε όποιον αγαπά το καλό
κρασί και θέλει να περιηγηθεί στον κόσμο του και να το απολαύσει.
Περισσότερες πληροφορίες: www.fstoppluswine.gr
Email: photo@fanismourtos.gr
Τηλ.: 693 6816466
facebook.com/fstoppluswine
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Βιβλιοπαρουσίαση

Τ

ο Σάββατο 9/3 και ώρα

11π.μ θα πραγματοποιηθεί η
βιβλιοπαρουσίαση του φωτογραφικού
άλμπουμ “Ο ΠΑΟΚ του ’70” με το
φακό του Μιχάλη Παππού. Η έκδοση
οφείλεται στον οίκο UNIVERSITY
STUDIO PRESS και υποστηρίχθηκε
από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Την επιμελήθηκε
ο Κούλης Αποστολίδης και το κομμάτι
της έρευνας και των συνεντεύξεων
ανέλαβε ο Κώστας Μπλιάτκας. Η
βιβλιοπαρουσίαση θα πραγματοποιηθεί
στο χώρο του Macedonia Palace
στην ΑΙΘΟΥΣΑ ‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ι’. Τη συζήτηση θα συντονίζει ο
συγγραφέας- δημοσιογράφος Κώστας
Μπλιάτκας. Ομιλητές θα είναι οι Κούλης
Αποστολίδης και Γιώργος Κούδας,
παλαίμαχοι διεθνείς ποδοσφαιριστές
του ΠΑΟΚ, ο Μιχάλης Παππούς
φωτογράφος και φωτορεπόρτερ, ο
Γιώργος Λυσσαρίδης, εκπαιδευτικός
- συγγραφέας, ο Κυριάκος Κυριάκος
υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
και ο Γιάννης Κανονίδης πρόεδρος
Συλλόγου Παρκινσονικών ασθενών
και Φίλων Βορείου Ελλάδος. Μέρος
των εσόδων θα διατεθεί στο σύλλογο
Παρκινσονικών ασθενών και Φίλων
Βορείου Ελλάδος.
Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 ώρα 11π.μ.
MΑCEDONIA PALACE
( ΑΙΘΟΥΣΑ ‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι’)
Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου 2
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310- 897197

a73;A/:@9:0:'#;='3'04
Ομιλία στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Τ

ο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του κύκλου
ομιλιών ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ, διοργανώνει την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019
στις 19:00, εκδήλωση λόγου με τίτλο «Φωτογραφία και Πολιτική».
Στην εκδήλωση θα τεθούν προς συζήτηση θέματα που αφορούν την
πόλωση και τον ανταγωνισμό στην κοινωνική και πολιτική ζωή και
το πώς αποτυπώνονται και μετουσιώνονται στην τέχνη. Επίσης, θα
εξετασθεί η στενή σχέση της φωτογραφίας με την πολιτική, με την
ευρεία έννοια του όρου, μέσα από το πλήθος διαφορετικών πρακτικών
και εφαρμογών της, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι φωτογραφίες
παράγουν πολιτικές συνέπειες, ακόμη κι όταν δεν φαίνεται να είναι
αυτός ο στόχος τους. Τέλος, θα συζητηθεί ο τρόπος που η σύγχρονη
τέχνη διαχειρίζεται το συμπαγές αποτύπωμα της μνήμης. Τη συζήτηση
θα συντονίσει η δημοσιογράφος Μαρίνα Αιμιλία Κοντού. Ομιλητές θα
είναι ο καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ Γιάννης
Σταυρακάκης, η ιστορικός τέχνης και Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΜOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Συραγώ Τσιάρα και ο θεωρητικός
της φωτογραφίας, επιμελητής του MOMus-Μουσείου Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης, Ηρακλής Παπαϊωάννου.
Η είσοδος προς το κοινό είναι ελεύθερη.
Πληροφορίες:
MOMus - Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Αποθήκη Α΄, 1ος όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 566716
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Σεμινάρια με τον Κίμωνα
Αξαόπουλο

Σ

εμινάρια με εγγραφές κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου Οκτωβρίου-

Ιουνίου και ολιγομελή τμήματα
πραγματοποιεί ο Πειραϊκός Σύνδεσμος
με εισηγητή τον Κίμωνα Αξαόπουλο.
Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα
βραχύχρονων εξειδικευμένων
σεμιναρίων και ατομικών ανάλογα
με το επίπεδο που βρίσκεται κάθε
ενδιαφερόμενος. Τα σεμινάρια έχουν
ευέλικτο ωράριο διδασκαλίας και
καλύπτονται τόσο πρακτικά όσο και
θεωρητικά θέματα προς διερεύνηση
με ενδεικτικές θεματικές την Οπτική
Αντίληψη &Οπτική επικοινωνία,
«ανάγνωση» των εικόνων, Τεχνική
προσέγγιση της φωτογραφικής εικόνας
, Ιστορία της Φωτογραφίας, Πορτραίτο,
Ψηφιακή επεξεργασία κ.α.
Περαιτέρω πληροφορίες:
Tηλ. 6932305880
e-mail : kimon@otenet.gr
https://www.facebook.com/kimon.
photopsychophilosoph
Πειραϊκός Σύνδεσμος, Καραΐσκου 104
και Σωτήρος. 3ος όροφος
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Σεμινάριο στη Μυτιλήνη

Σ

εμινάριο φωτογραφίας με τον Γιώργο Δεπόλλα (από τα ιδρυτικά μέλη
του Φωτογραφικού Κέντρου Αθηνών) διοργανώνει η Φωτογραφική
Εταιρεία Μυτιλήνης στο χώρο της στο Κάτω Κάστρο από 8 ως 11 Μαρτίου
2019. Το σεμινάριο θα χωρίζεται σε τρία μέρη, όπου στις 8 Μαρτίου θα
γίνει γνωριμία των συμμετεχόντων, καθώς και η παρουσίαση του εισηγητή
αναφορικά με το τι είναι straight photography. Το δεύτερο μέρος το Σάββατο
9 Μαρτίου θα αφιερωθεί στο σεμινάριο περί σκηνοθετημένης φωτογραφίας
και αυτοπορτραίτου ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας θα γίνουν portfolio
reviews. Κατά τη διάρκεια του τρίτο και τελευταίου μέρους του σεμιναρίου
οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν εξορμήσεις προκειμένου
να παρακολουθήσουν το έθιμο των Κουδουνάτων στο Μεσότοπο
φωτογραφίζοντας υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντος. Οι θέσεις του
σεμιναρίου είναι περιορισμένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής:
στον Πρόεδρο της ΦΕΜ κ. Στρατή Τσουλέλλη
τηλ.6932316040
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Ομαδική έκθεση φωτογραφίας

Π

ραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της
10ης ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας

με θέμα «Φωτογραφία Δρόμου» από
τη Φωτογραφική Ομάδα της Λήμνου
με την υποστήριξη του ΟΕΠΑ Λήμνου
το Σάββατο 2 Μαρτίου. Η έκθεση θα
διαρκέσει μέχρι και τις 9 Μαρτίου και
στεγάζεται στο Χώρο Τέχνης «Αποθήκη»,
στο παλιό λιμάνι της Μύρινας. Η είσοδος
για το κοινό είναι από τις 7 το απόγευμα
έως τις 10 το βράδυ.
Συμμετέχουν οι: Αλογάρα Παρασκευή,
Βαρελτζή Μαρία, Γκαλιούρης Ιωάννης,
Δημάρη Κική, Δρακόπουλος Χάρης,
Καραχάλιος Γιώργος, Κασσανδριανός
Κώστας, Κατσανεβάκη Μαρία,
Κιουρανάκη Μαρούσα, Κολώνη Ελένη,
Κοντέλλης Γιώργος, Κουμιανού Μαρία,
Λάζου Δέσποινα, Λαμπρούδης Θανάσης,
Λιαδέλλης Στρατής, Μαγκούτης Θάνος,
Μανώλης Κωνσταντίνος, Μηδέλια
Φωτεινή, Μπαβέας Θεόδωρος,
Μπογιατζόγλου Νίκος, Μπουλώτης
Δημήτρης, Παλαιολόγος Σάββας,
Παπαγγελής Άγγελος, Παπαλεοντίου
Κώστας, Παπαμαλής Απόστολος, Πορρή
Σοφία, Πραβλής Παντελής, Σπαρής
Μάνος, Στεφανιδάκη Φωτεινή.
Tόπος διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης
«Αποθήκη» (παλιό λιμάνι Μύρινας)
Διάρκεια: ως 9/3
Ωράριο Έκθεσης: 19:00-22:00
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Έκθεση φωτογραφίας στη Γκαλερί Κέννεντυ

Σ

τις 18 Μαρτίου εγκαινιάζεται η ένατη έκθεση της ετήσιας σειράς
«Φωτογραφικά Ζεύγη» σε συνεργασία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης,
του Hellenic American College (HAEC) και του «Φωτογραφικού Κύκλου»
και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Απριλίου. Τη σειρά των εκθέσεων διευθύνει
ο Πλάτων Ριβέλλης, ιδρυτής του Φωτογραφικού Κύκλου και θεωρητικός
της Φωτογραφίας. Επιμελητής της συγκεκριμένης έκθεσης είναι ο Πάνος
Ροζάκης και θα παρουσιαστούν οι φωτογραφίες του Παύλου Κούρκαφα και
του Άγγελου Μπαλάτσα, των οποίων η δουλειά έχει κοινές αναζητήσεις,
πνευματική συγγένεια, ενώ παράλληλα τρέφεται από διαφορές και γόνιμες
αντιπαραθέσεις, δικαιώνοντας με αυτό τον τρόπο τη συνύπαρξή τους.
Εγκαίνια έκθεσης: Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, 19:30
Γκαλερί Κέννεντι Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, Αθήνα
Διάρκεια έκθεσης 18 Μαρτίου - 6 Απριλίου 2019 Είσοδος ελεύθερη
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Διαγωνισμός στο Instagram

Δ

ιαγωνισμό στο Instagram στα πλαίσια

του Corinth Exposed Festival,
διοργανώνει η Φωτογραφική Λέσχη
Κορίνθου, το Πελοποννησιακό Ινστιτούτο
Τεχνών, το Global Art Studios και ο
Δήμος Κορινθίων σε συνεργασία με το
ΚΕ.Π.Α.Π. Φωτογραφίζοντας την Κόρινθο
ο φωτογράφος αποκτά την ευκαιρία
να ενταχθεί στο InstaWall της έκθεσης
Corinth Exposed 2019. Στην περίπτωση
που διακριθεί η φωτογραφία του ως
πρώτη στην κατάταξη κερδίζει υποτροφία
σεμιναρίων στο τμήμα φωτογραφίας
του Global Art Studios. Οι 100 φιναλίστ
θα τιμηθούν με ανάρτηση. Οι υποβολές
συμμετοχών συνεχίζονται ως 31/3, στην
online πλατφόρμα του Corinth Exposed
Festival 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες & όρους
συμμετοχής:
https://corinthexposed.globalarts.gr/
corinth-exposed
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Έκθεση φωτογραφίας «Αρχιπέλαγος» στο Μέγαρο Εϋνάρδου

Τ

ο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης παρουσιάζει την έκθεση
φωτογραφίας του Σταύρου Καλαφάτη με τίτλο “Αρχιπέλαγος” την
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 στις 20.00 στο Μέγαρο Εϋνάρδου.
Ο Στράτος Καλαφάτης γράφει στον πρόλογο της αντίστοιχης έκδοσης που
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα: «Η εργασία του Αρχιπελάγους ξεκίνησε
από μια ανάθεση των επιμελητών της 10ης Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής
της Βενετίας. Η Κατερίνα Κοτζιά, ο Ηλίας Κωνσταντόπουλος, ο Λόης
Παπαδόπουλος και η Κορίνα Φιλοξενίδου, στηριγμένοι στην αιρετική
πεποίθηση του ιστορικού Ruggiero Romano ότι το Αρχιπέλαγος είναι μια
πόλη, έθεσαν την ιδέα αυτή ως άξονα της ελληνικής συμμετοχής. Αυτήν
τη θεματική της υδάτινης πόλης προσπαθήσαμε να οπτικοποιήσουμε,
μαζί με τον φίλο και εκλεκτό φωτογράφο Σπύρο Στάβερη. Ανέλαβα
να φωτογραφίσω τα πλοία και τις διαδρομές τους, ενώ ο Στάβερης θα
κατέγραφε το ανθρώπινο στοιχείο, που κατακλύζει τα νησιά του Αιγαίου
τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι εικόνες που προέκυψαν, παρουσιάστηκαν για
πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2006 στο ελληνικό περίπτερο, στα Giardini
της Βενετίας… Έτσι περνούσαν τα καλοκαίρια, με τη θάλασσα να με υιοθετεί
ξυπόλυτο, ηλιοκαμένο και ευτυχή.Τη θάλασσα τη γνώρισα μέσα από τον
ήχο της. Έφτανε τα βράδια τραχύς, ρυθμικός, στο παιδικό μου δωμάτιο. Η
εικόνα της ήταν τόσο παρούσα που σχεδόν μου διέφευγε… »
Διάρκεια έκθεσης: Παρασκευή 15 Μαρτίου έως Σάββατο 20 Απριλίου 2019
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή, 12.00 – 18.00 Σάββατο, 11.00 – 17.00
Τόπος διεξαγωγής: Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγ. Κωνσταντίνου 20 & Μενάνδρου
Πληροφορίες: 210 3234 267, 210 5223 101 (ώρες λειτουργίας έκθεσης)
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Διεθνής πρόσκληση συμμετοχών

Ξ

εκίνησαν οι υποβολές συμμετοχών για το Αthens Photo Festival 2019. Η προθεσμία των υποβολών τελειώνει στις
31 Μαρτίου. Το φεστιβάλ δέχεται υλικό από νέους καθώς και καταξιωμένους φωτογράφους από όλο τον κόσμο
για το πρόγραμμα εκθέσεων του 2019. Οι δουλειές που θα επιλεχθούν θα εκτεθούν από τις 6 Ιουνίου έως και 29
Ιουλίου 2019 στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138).
Το εκθεσιακό πρόγραμμα θα χαρακτηρίζεται από ευρεία γκάμα που θα περιλαμβάνει όλα τα φωτογραφικά είδη,
ξεκινώντας από fine art και conceptual φωτογραφία ως το ντοκουμέντο, τη φωτοδημοσιογραφία, τα installation που
έχουν ως βάση τη φωτογραφία, διάφορες performance και διαδραστικές δουλειές με βάση τα πολυμέσα. Το φεστιβάλ
επίσης καλωσορίζει τις συμμετοχές για το Photobook Show με προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος επίσης ως 31/3.
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.photofestival.gr/#submit
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Έκθεση φωτογραφίας του Σταύρου Χαμπάκη

Η

ατομική έκθεση φωτογραφίας του Σταύρου Χαμπάκη θα φιλοξενηθεί
στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ακρωτηρίου Κολώνα στην Κροτόνε
(αρχαία αποικία Κρότων της Κάτω Ιταλίας) από τις 7 ως τις 30 Μαρτίου
2019 και θα έχει τίτλο «Μέσα από τα μάτια των παιδιών». Η έκθεση
πραγματοποιείται στα πλαίσια του 19ου Festival dell’ Aurora, με τίτλο
«Μεσόγειος χωρίς Σύνορα».
Οι φωτογραφίες του Σταύρου Χαμπάκη επικεντρώνονται στα πρώιμα
χρόνια της βίαιης μετανάστευσης των Σύριων προσφύγων, προκειμένου να
επιβιώσουν από τον εμφύλιο πόλεμο που μαινόταν στην πατρίδα τους, τη
Συρία, ο οποίος και κόστισε πολλές ανθρώπινες ζωές.
Το μαζικό κύμα μετανάστευσης των πολιτικών προσφύγων ξεκίνησε το 2012
και κλιμακώθηκε σταδιακά, καθώς δημιουργήθηκε έντονη η τάση μετάβασης
από διαμαρτυρίες σε ένοπλες μάχες οι οποίες κορυφώθηκαν τους πρώτους
μήνες του’16. Το ταξίδι του Σταύρου Χαμπάκη ξεκινάει από τα ανατολικά
σύνορα έως τα βόρεια της Ελλάδας και επικεντρώνεται στις εμπειρίες των
παιδιών και τον αντίκτυπο που είχε η βίαιη απόσπαση από τον ομφάλιο λώρο
της πατρίδας τους.
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Διεθνής διαγωνισμός
φωτογραφίας

Ά

νοιξε η φόρμα για τις υποβολές
συμμετοχών σχετικά με το διεθνή

διαγωνισμό φωτογραφίας Η2Ο. Η
προθεσμία υποβολής των φωτογραφιών
λήγει στις 31 Μαρτίου. Ο διαγωνισμός
έχει ως κεντρικό θεματικό του άξονα,
το νερό και γίνεται με τη συνεργασία
φορέων όπως: το Πολιτιστικό Ίδρυμα
Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), το Φεστιβάλ
Φωτογραφίας Κορινθίας 2019 / Corinth
Exposed Photography Festival 2019,
η Φωτογραφική Λέσχη Κορίνθου και
τέλος το Πελοποννησιακό Ινστιτούτο
Τεχνών. Ο διαγωνισμός αποτελεί
επί μέρους δράση του Φεστιβάλ
Φωτογραφίας Κορινθίας 2019 / Corinth
Exposed Photography Festival 2019. Οι
τελικές φωτογραφίες που θα επιλεγούν
από την αρμόδια Κριτική Επιτροπή
θα εκτεθούν τον Μάϊο του 2019 στο
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.
Για περαιτέρω πληροφορίες:
https://corinthexposed.globalarts.gr/
corinth-exposed-2019/internationalcompetition-aqua-water

c;,/;@9=3*+<QA./;)*+
2):90:+cc

https://corinthexposed.globalarts.gr/
corinth-exposed-2019/jury-committee

Έκθεση φωτογραφίας

Ο

Δήμος Αιγάλεω, στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της
Γυναίκας για το 2019, διοργανώνει έκθεση Φωτογραφίας με θέμα
«Το προφίλ της Σύγχρονης Γυναίκας». Την Παρασκευή 8 Μαρτίου και ώρα
19:00 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια στο Πνευματικό Κέντρο ‘’Γιάννης
Ρίτσος’’ και θα υπάρξει επιπλέον συναυλία της ορχήστρας ACADEMICA
του Ωδείου Αθηνών, καθώς και ομιλία για την ‘’Εικόνα της γυναίκας στη
διαφήμιση’’ με ομιλητή τον Γιώργο Βρεττάκο, Λέκτορα του Τμήματος
Φωτογραφίας του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 15/3 και οι ώρες που θα είναι ανοιχτή
για το κοινό είναι από τις 17:00-20:00.

photo.gr
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