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Editorial
Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι...
κάποτε υπήρχε το περιβόητο
μηχάνημα Muirhead. Με αυτό
μέσω τηλεφωνικής γραμμής
οι φωτορεπόρτερ έστελναν
φωτογραφίες την περίοδο 1960-80
σε όλο τον κόσμο. Χρειάζονταν
21 -πανάκριβα- λεπτά της ώρας για
να φθάσει μία φωτογραφία από το
γραφείο του Αριστοτέλη Σαρρηκώστα
στη σύνταξη μίας εφημερίδας στο
εξωτερικό.

Vivere pericolosamente
«Ζην επικινδύνως». Ένα βιβλίο-κατάθεση ψυχής από τον Αριστοτέλη Σαρρηκώστα
Είναι παρήγορο το γεγονός
ότι πολύ καλοί επαγγελματίες
φωτογράφοι στη χώρα
μας αναλαμβάνουν την

Έ

χω φωτογραφήσει τις μεγαλύτερες και διασημότερες καλλιτεχνικές μορφές που έχουν
κατά καιρούς περάσει από την Ελλάδα... Επίσης Βασιλείς, Προέδρους, Πρωθυπουργούς,
Δικτάτορες... Συμπέρασμα: όλα αυτά δεν μπορούν να σε αφήσουν ασυγκίνητο και να μην
αγαπήσεις παράφορα αυτήν τη δουλειά, που τελικά σου γίνεται έλξη, πάθος και ασύλληπτη

πρωτοβουλία -και συνήθως
τα δυσβάστακτα έξοδα- της
έκδοσης ενός βιβλίου με τα
απομνημονεύματα από την
περιπετειώδη και συναρπαστική
ζωή τους.
Ένα τέτοιο εξαιρετικό έργο ζωής
είναι το βιβλίο του γνωστού
φωτορεπόρτερ Αριστοτέλη
Σαρρηκώστα που κυκλοφόρησε
από τις εκδόσεις ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ.

πραγματική αγάπη.

Ακολουθεί μικρό απόσπασμα.

βγεις από την πολιορκημένη περιοχή όπου καλύπτεις το θέμα. Αυτή είναι η μαγεία που εγώ και
μερικοί ακόμη συνάδελφοι έχουμε ζήσει και κάποιοι ζουν ακόμη κάνοντας αυτή τη δουλειά...

Τ. Τ.

...Η ποικιλία και η καθημερινή εναλλαγή των θεμάτων, εκτός από την εμπειρία που προσφέρουν,
σου μαθαίνουν πράγματα που δεν θα μπορούσες να μάθεις ούτε στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια
του κόσμου. Τα γεγονότα εξελίσσονται τόσο γρήγορα που δεν σου δίνουν τον χρόνο να κάνεις τις
επιλογές που πιθανόν θα ήθελες. Η επικαιρότητα σε προγραμματίζει και όχι εσύ εκείνη, οι επαφές
και οι γνωριμίες με διάσημους αλλά και με ανθρώπους του υποκόσμου σε βοηθούν να δεις από
πολύ κοντά τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής...
...Τη μια μέρα να είσαι στην Αθήνα, την άλλη στην Αφρική, τη μια μέρα μέσα στον πόλεμο, την
άλλη στα μεγαλύτερα και πολυτελή ξενοδοχεία του κόσμου, τη μια μέρα να τρως χαβιάρι με το
κουτάλι της σούπας, την άλλη να είσαι νηστικός και διψασμένος τρεις μέρες, γιατί δεν μπορείς να

Είναι θαύμα, είναι όνειρο, είναι το καλύτερο επάγγελμα στον κόσμο!
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ

«       !"#  $%#.
 !%! &!' ( )!*)...»
OSCAR WILDE
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ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ
ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΟΡΑΣ.

Live for the story_
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Αν σου χαμογελάσει το λιοντάρι...
μάλλον δεν είναι για καλό

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
E$+%,: Τάκης Τζίμας, )&)6 78,: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

;,#: Άννα Μανουσάκη )$: Φωτεινή Αβραμάκου

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
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 smartphone   zoom  ...
Οppo και Huawei υπογράφουν τους φακούς smartphone του μέλλοντος

Γ

ράφαμε στο Φάκελλο περί
Computational Photography
στο τελευταίο τεύχος του
ΦΩΤΟγράφου που κυκλοφορεί
στα περίπτερα για το zoom στα
smartphone:

“H Computational Photoraphy
παρεμβαίνει και στα οπτικά
συστήματα των smartphone.
Αντί να έχουμε οπτικό zoom
που κατασκευαστικά δεν
χωράει στο smartphone, oι
σχεδιαστές βρίσκουν χώρο για
πολλές επιμέρους κάμερες με
φακούς διαφορετικών εστιακών
αποστάσεων. Η Samsung μέσα
στο 2018 έκανε τη διαφορά με
το τετρακάμερο Α9, η Huawei
καινοτόμησε με το Mate 20Pro
και τελικά οι πολλές κάμερες
(συνδυασμοί ανεξάρτητων
φακών και αισθητήρων) γίνονται
πλέον ...κατεστημένο. Εδώ
οι ανεξάρτητες μεταξύ΄τους
κάμερες τραβούν το ίδιο

 452 • 

καρέ με ελάχιστη μετατόπιση φάσης (λόγω απόστασης των οπτικών αξόνων) και οι ισχυροί
επεξεργαστές συνδυάζουν τα δεδομένα με σύμπτωση των pixel και άθροιση των δεδομένων
ώστε να δημιουργούνται σαν επαυξημένη πραγματικότητα οι ενδιάμεσες (ανύπαρκτες στην
πραγματικότητα) εστιακές αποστάσεις”.
Ένα βήμα μπροστά βρίσκεται η κινέζικη Oppo (λίγο γνωστή στην Ελλάδα) όπου από το 2017
είχε επινοήσει ένα οπτικό zoom 5x υβριδικού τύπου με πρισματικά και διαθλαστικά στοιχεία
που υλοποίησε η εταιρία CorePhotonics. Αν και το συγκεκριμένο πρωτότυπο δεν υλοποιήθηκε
στην παραγωγή, εν τούτοις η τεχνογνωσία που προέκυψε αξιοποιήθηκε στην επόμενη γενιά.
Φέτος λοιπόν στα πλαίσια του Mobile World Congress της Βαρκελώνης επισημοποιήθηκε η
ύπαρξη ενός πραγματικού πλέον project της Oppo με superzoom 16-160mm και αισθητήρα
48Megapixel. Kάτι αντίστοιχο διαρρέει αυτές τις ημέρες και η Huawei για το P30Pro.
Εν τω μεταξύ όλοι οι κατασκευαστές smartphone βρίσκονται σε αναβρασμό ποιός θα
κατασκευάσει το πιο ενδιαφέρον οπτικό σύστημα δελεάζοντας τους καταναλωτές αφού
πρόκειται για το βασικό “δόλωμα” του marketing σε μια αγορά που βρίσκεται πια σε κορεσμό:
(Σύμφωνα με τα στοιχεία της Gartner Research για το 4ο τρίμηνο του 2018 η αγορά αυξήθηκε
μόνον 0.1% και μάλιστα στις κατώτερες κατηγορίες ενώ οι αγοραστές ακριβών συσκευών
τείνουν να τις κρατούν περισσότερο χρόνο και έτσι να “αποδυναμώνουν” την αγορά. Μάλιστα
το καμπανάκι κτύπησε δυνατά για την κραταιά Apple που είδε μέιωση πωλήσεων -11,8%).
Σε αντιστάθμισμα των απωλειών της φέτος, η Apple διαρρέει ένα πιο πολύπλοκο
οπτικό υποσύστημα στο επόμενο iPhone ενώ μόνον η Google με τη σειρά Pixel (νυν
Pixel 3) παραμένει πιστή στο concept “ένας μοναδικός φακός και όλα τα υπόλοιπα μέσω
computational processing”. Όλη αυτή η εικόνα φανερώνει ότι στις hi end και σύντομα
στις mid range θα δούμε θεαματικές βελτιώσεις στο υποσύστημα οπτικών αφού οι
κατασκευάστριες εταιρίες τροφοδοτούν με τεράστια ποσά τα τμήμα R&D και πιέζουν για
θεαματικές φωτογραφικές βελτιώσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΗΣ

11 MA   2019
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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
 452 • 
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ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

ΣΕΚΑΦ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-WORKSHOPS-LIVE ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Κώστας Κορωναίος
«Η αποπλάνηση του Polaroid»
Μικρό δείγμα αυτής της δουλειάς δημοσιεύεται
στο τεύχος 259 του ΦΩΤΟγράφου που κυκλοφορεί.
Στη PHOTOVISION & IMAGE+TECH θα εκθέσει
35 αυθεντικά και πρωτότυπα έργα του και θα
απαντήσει σε ερωτήσεις για την τεχνική
και για την ιδιαίτερη αισθητική των
φωτογραφιών Polaroid.

advs.indd 1

«Η πόλη μου!»
Μεγάλη θεματική έκθεση φωτογραφίας με τη συμμετοχή
σωματείων, ομάδων & μεμονωμένων φωτογράφων
Και σε αυτή τη διοργάνωση της PHOTOVISION & IMAGE+TECH κάτω από την ίδια
στέγη δεκάδες φωτογραφικές ομάδες, οργανωμένοι φορείς αλλά και μεμονωμένοι
φωτογράφοι ενώνουν τη φωτογραφική τους ματιά, εκθέτοντας τις εικόνες τους με
κοινή θεματική: «Η πόλη μου!». Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο επίπεδο Ε αλλά και
σε άλλα σημεία εντός του εκθεσιακού χώρου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε πολλές και
ποιοτικές φωτογραφικές δουλειές.

Glamour Photography
Live φωτογραφήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα
με μοντέλα από τους φωτογράφους
του Αthens Art Studio
Η φωτογραφία Glamour είναι ένα πολύ δημοφιλές αλλά συνάμα εξαιρετικά
απαιτητικό είδος φωτογραφίας. Γιατί πραγματεύεται τον συγκερασμό του πορτραίτου
με την υπαινικτική, ατμοσφαιρική γοητεία της γυναικείας μορφής. Οι λήψεις θα
πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κοντά στο περίπτερο του
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ με ελεύθερη την πρακτική εξάσκηση και λήψη για όλους!

Το party του ΦΩΤΟγράφου
Έχει γίνει έθιμο, τώρα έχουμε άλλον ένα λόγο!

 452 • 

11 MA   2019

Το περιοδικό μας γιορτάζει τα 30 χρόνια από την έκδοσή
του. Θα τιμήσουμε το γεγονός ιδιαιτέρως στη διάρκεια της
έκθεσης - και όχι μόνον! Εκτός από τις super εορταστικές
προσφορές που θα βρείτε στο περίπτερό μας, το Σάββατο
6 Απριλίου διοργανώνουμε party ώρα 20:30 με δροσερή
μπύρα Heineken, κρασί & τσίπουρο ΤΣΙΛΙΛΗ.
Και φυσικά ζωντανή μουσική.
Σας περιμένουμε!
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ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

ΣΕΚΑΦ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-WORKSHOPS-LIVE ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Οrama Studies
30 χρόνια πριν...
30 χρόνια μετά... τι;

Εξειδικευμένα σεμινάρια φωτογραφίας

Επετειακή εκδήλωση με αφορμή
τα τριάντα χρόνια από την έκδοση
του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Ελάτε να αναπολήσουμε μαζί τα περασμένα αλλά
και να ανταλλάξουμε σκέψεις -και προβλέψεις- για το
μέλλον της φωτογραφίας. Έχουν κληθεί να μιλήσουν
σημαντικές προσωπικότητες από τον φωτογραφικό
χώρο αλλά και από τον χώρο των τεχνών και της
τεχνολογίας. Τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν
αργότερα από ο photo.gr & τα site της έκθεσης.

Οι σημαντικότεροι στο χώρο τους φωτογράφοι, μοιράζονται την εμπειρία τους
σ’ ένα πρωτοποριακό και γεμάτο δράση πρόγραμμα σεμιναρίων που περιλαμβάνει
ζωντανές φωτογραφίσεις, παρουσιάσεις και διαλέξεις, με παράλληλη μετάδοση
σε γιγαντοοθόνη. Oι εισηγητές παρουσιάζουν την εντυπωσιακή δουλειά τους και
αποκαλύπτουν τεχνικές, επαγγελματικά μυστικά και συμβουλές για μια επιτυχημένη
καριέρα στη φωτογραφία.
Σάββατο 6.4.2019
Advertising & Food Photography:
Making Delicious Pictures
Εισηγητής: Μάριος Θεολόγης
Ομιλία & Live φωτογράφιση, 10:00-13:00
Talk Fashion
Εισηγητής: Bill Georgoussis,

Σημειώστε την ημερομηνία:
Σάββατο 6 Απριλίου, ώρα 18:00
Μεγάλη αίθουσα Εκδηλώσεων, E1

Κυριακή 7.4.2019
Mastering Portrait Lighting
Εισηγητής: Κοσμάς Κουμιανός
Live φωτογράφιση,10:00-13:00
advs.indd 1

Creative Sport Photography
Εισηγητής: Vladimir Rys
Παρουσίαση & Ομιλία, 18:00-20:30

Παρουσίαση & Ομιλία, 18:00-20:30

Άλλες εκδηλώσεις
Από εκθέτες & φορείς
Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές (27/2) δεν
έχει ενημερωθεί το περιοδικό μας για τις λεπτομέρειες
από τις πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις και τα διάφορα
events που ετοιμάζουν οι μεγάλες εταιρείες/εκθέτες στα
περίπτερά τους. Απ’ ότι μαθαίνουμε θα είναι πολλές και
εντυπωσιακές! Μείνετε συντονισμένοι!

Όλες οι διαλέξεις θα είναι στα Ελληνικά. Εισιτήρια: viva.gr.& στο χώρο διεξαγωγής
Τηλ.: 2107701709 - orama@oramastudies.gr
www.oramastudies.gr/helexpo-seminars| Aίθουσα E3

PhotoWeddingStories Σεμινάρια φωτογραφίας γάμου
Παρασκευή 5.4.2019
10:00-13:00 Σωτήρης Τσακανίκας

Σάββατο 6.4.2019
10:00-13:00 Νίκος Πεκρίδης

Κυριακή 7.4.2019
10:00-13:00 Johnson Wee

Η μέθοδος κερδίζει το ταλέντο

Η φιλοσοφία του γάμου

Σεμινάριο φωτισμού

19:00-22:00 Salvatore Dimino

19:00-22:00 Jerry Ghionis

19:00-22:00 Jerry Ghionis

Διαχειριστείτε 100 γάμους τον χρόνο!

Αξία, θνησιμότητα & κληρονομιά

Ποζάροντας δύσκολα θέματα

Aίθουσα E2 | Πληροφορίες: 6944717786, 2310452299 www.pws.gr

ME ×ÏÑÇÃ ÅÉÊÏÉÍÙÍÁ

×ÏÑÇÃI ÅÉÊÏÉÍÙÍÁ
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Σεμινάριο με τον Salvatore Dimino στην Photovision & Image+Τech

Σ

εμινάριο με θέμα «Πώς να διαχειριστείτε 100 γάμους τον χρόνο!» διοργανώνει το PWS
(PhotoWeddingStories) στα πλαίσια της PhotoVision & Image+Tech στις 5 Απριλίου 2019.
Ο εισηγητής είναι ο Salvatore Dimino, ο οποίος θα αναπτύξει στο τρίωρο του σεμιναρίου πώς
μπορεί κανείς να διαχειριστεί εκατό γάμους το χρόνο και να παραδώσει τις φωτογραφίες σε
λιγότερο από τέσσερις μήνες. Ένα ακόμη θέμα που θα τεθεί στα πλαίσια του σεμιναρίου είναι το
ποζάρισμα καθώς και διάφοροι έξυπνοι τρόποι διαχείρισης του φωτός. Η τιμή του σεμιναρίου
είναι κανονικά στα 50€. Στην περίπτωση που κάποιος κάνει κράτηση μέχρι τις 15 Μαρτίου η τιμή
ανέρχεται στο προνομιακό ποσό των 35€.
Σημ: Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να παρευρίσκονται μισή ώρα νωρίτερα από την
προκαθορισμένη ώρα έναρξης του σεμιναρίου. Για δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο δείτε την
ιστοσελίδα του PWS.

 452 • 
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ SALVATORE DIMINO
Ο Salvatore Dimino είναι φωτογράφος & Master WPPI - Master PWS.
Toυ έχουν απονεμηθεί πολλές διακρίσεις στο διάστημα 2013 έως και
2017 μεταξύ των οποίων Best Wedding Photographer, Elite Wedding
Photographer κ.α. Γεννήθηκε στο Elisabeth του New Jersey στις ΗΠΑ
το 1979. Ξεκίνησε πολύ νέος και πολύ πριν τελειώσει το σχολείο
άρχισε να δουλεύει με τον πατέρα του, αφοσιωμένος από τότε στο
μεγάλο του μεράκι, την φωτογραφία.
Σε ηλικία μόλις 15 ετών συμμετείχε για πρώτη φορά σε σεμινάριο, και
από τότε παρακολούθησε διάφορα σεμινάρια όπου είχε την ευκαιρία
να γνωρίσει επιφανείς φωτογράφους από όλο τον κόσμο. Μετά από
πολλά χρόνια πείρας, το φωτογραφικό του στυλ είναι μοναδικό,
ιδιαίτερο και αλάνθαστο. Όταν δουλεύει σε εξωτερικό περιβάλλον,
περιμένει να αιχμαλωτίσει την ομορφιά των λεπτομερειών και το
αυθόρμητο της στιγμής. Οι φωτογραφίες του είναι γεμάτες από
ατμοσφαιρικότητα, αλλά πέρα από την τεχνική, το πραγματικό μυστικό
της δουλειάς του είναι η σχέση φυσικότητας που είναι σε θέση να
δημιουργήσει με τα ζευγάρια, σε τέτοιο σημείο ώστε φωτογράφος
και ζευγάρι να περάσουν την ημέρα του γάμου με άνεση και χωρίς
υπερένταση.
Με τον τρόπο του ο Salvatore Dimino καταφέρνει να ελαφρύνει από
το άγχος τα ζευγάρια σε μια ημέρα τόσο σημαντική για αυτά και να
δημιουργήσει κατάσταση χαράς και αρμονικής συνεργασίας.
5 Απριλίου 2019 | Έναρξη: 19:00 - Τέλος: 22:00 Εγγραφές: 6944717786, 2310452299
Περισσότερες πληροφορίες: https://pws.gr/convention-seminars/
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  Tamron

*Η προσφορά ισχύει ως 30 Απριλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο
δίκτυο καταστημάτων

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

Photozone_Tamron_Cash Back.indd 1
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#! Talk Fashion
Με τον Bill Georgoussis από το Orama Photography Studies
στα πλαίσια της Photovision & Image+Τech

Σ

εμινάριο με τίτλο ‘Talk Fashion’ και εισηγητή τον Bill Georgoussis
διοργανώνει το Orama Photography Studies στα πλαίσια της Photovision
& Imagetech.
Ο Bill Georgoussis είναι από τους καταξιωμένους και κορυφαίους
φωτογράφους μόδας. Στο σεμινάριο εξηγεί ότι η καριέρα στη φωτογραφία
μόδας δεν είναι άπιαστο όνειρο. Στη διάλεξη του θα παρουσιάσει στο κοινό
τις εμπειρίες του, θα δώσει συμβουλές για επιτυχημένη σταδιοδρομία και θα
αποκαλύψει μυστικά αναφορικά με το πώς μπορεί κάποιος να δημιουργήσει
και να προωθήσει με επιτυχία portfolio, πώς μπορεί να μεριμνήσει για την
προβολή του, καθώς και συμβουλές για να μετατρέψει την έμπνευσή του σε
δημιουργία!
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Απριλίου 2019. Οι
συμμετέχοντες απαιτείται να βρίσκονται μισή ώρα ενωρίτερα στο χώρο. Το
workshop θα διαρκέσει από τις 18:00 έως τις 20:30 και τα εισιτήρια κοστίζουν
30 ευρώ εάν τα παραλάβει κανείς από το ταμείο και 25 ευρώ από τα σημεία
προπώλησης.
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Τα ποιοτικότερα και
οικονομικότερα
Sublimation μελάνια!
Tώρα και στην Ελλάδα
αποκλειστικά από την
ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ ΑΕ

• Απόδοση High Definition
• Εξαιρετικό μαύρο.
• Ζωντανά χρώματα
• Εξαιρετική σχέση ποιότητας / τιμής
• Ιδανικά για όλα τα δημοφιλή
μοντέλα εκτυπωτών sublimation!

ΝΕΟ

Π

         sublimation.

 . . .
 32 &  . 

43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ BILL GEORGOUSSIS
Ο Bill γεννήθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου
ολοκλήρωσε το Bachelor of Arts στο RMIT στην καλλιτεχνική
φωτογραφία και τις κινηματογραφικές σπουδές. Είναι ένας
από τους κορυφαίους φωτογράφους μόδας και οι δουλειές
του τον έχουν ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο. Έχει ζήσει και
εργαστεί στις μεγάλες πρωτεύουσες της μόδας, το Μιλάνο,
το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Το έργο του έχει
δημοσιευθεί σε μεγάλα διεθνή περιοδικά όπως: Numero,
Marie Claire, Dazed & Confused, Rolling Stone, Ozon,
L’Officiel και πολλά άλλα.
https://www.georgoussis.eu
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παρουσίαση & Ομιλία: Bill Georgoussis
Ημερομηνία: Σάββατο 6 Απριλίου
Ώρες: 18:00-20:30
Εισιτήρια: Προπώληση 25€ Ταμείο 30€
Ολοήμερο 50€ (περιλαμβάνει την παρακολούθηση δύο
σεμιναρίων της ίδιας μέρας, ισχύει μόνο στην προπώληση)
https://www.oramastudies.gr/helexpo-seminars/talkfashion/
Για αγορά εισιτηρίων: www.viva.gr/tickets/seminars/
helexpo/image-tech-photovision-seminars/
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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!

 452 • 
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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.
• Απίθανη ευελιξία
• Εκτύπωση φωτογραφιών υψηλής
ποιότητας
• Αξιοπιστία και οικονομία
• Μελάνι UltraChrome D6-S

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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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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Wedding Showroom V&A Giotopoulos, Ιωάννινα
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Diego Cervo / shutterstock.com
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© Shutterfly

One-stop shop
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6HOåH%RRWK
A FUN SERVICE FOR YOUR EVENTS !

Ελάτε να selfάρουμε στην

NEW

Τιμή Έκπληξη!




Περίπτερο D14
• Κάνετε νυχτερινά και βαρεθήκατε
τους διάφορους εκτυπωτές;
• Εκτύπωση 10x15cm σε 1’’ σας κάνει;
• Εκτύπωση 15x20cm σε 3’’ σας κάνει;
• Κόστος φωτογραφίας υπέρ χαμηλό σαςς κάνει;
  610      
     !

• 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.

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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© Snapfish
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Πορουσιάστρια της βραδιάς ήταν η Μαντώ Γαστεράτου

Η DJ Xenia Ghali

Samsung Galaxy S10
Πρεμιέρα στο Caravel

M

ια βραδιά γεμάτη Galaxy S10, S10+ και S10e επεφύλασσε τους
εκπροσώπους του τύπου και των media η Samsung Electronics
Hellas την Πέμπτη 7 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Caravel. Στελέχη της
Samsung Electronics Hellas με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο
Samsung Electronics Hellas κο Byung Moo Shin, παρουσίασαν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της επόμενης γενιάς Galaxy S10 και συνοδευτικών
wearables. Ο κος Shin στην ομιλία του είπε μεταξύ άλλων και δήλωσε:
«Την προηγούμενη δεκαετία, η Samsung δεσμεύτηκε να προσφέρει,
με το portfolio των προϊόντων Galaxy, την καλύτερη επιλογή για τους
καταναλωτές. Με αυτή την κληρονομιά πορευόμαστε και σήμερα
παρουσιάζουμε το μέλλον. Μένουμε πιστοί στο όραμά μας ώστε να είμαστε
ο πρωτοπόρος νέων εμπειριών που θα μας ακολουθούν σε κάθε βήμα».
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πρόσκληση

Openhouse Event
στη Λεμεσό της Κύπρου
 17 M  2019 • Ajax Hotel

  • 10:00 -18:00

Η Στάμος ΑΕ σας προσκαλεί στο μεγάλο ετήσιο Open house Event που διοργανώνει σε συνεργασία με
τον επίσημο συνεργάτη της κο Γιώργο Βαρελά, την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 στη Λεμεσό της Κύπρου.
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Ajax από τις 10:00 μέχρι τις 18:00.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί

• Η πλήρης γκάμα των high end φακών και σωμάτων Sony Alpha, μεταξύ των οποίων και τα νέα
προϊόντα Sony a6400 και Sony FE 135mm f/1.8 GM
• Η ανανεωμένη γκάμα προϊόντων εκτύπωσης της DNP, με κεντρικό έκθεμα το DNP Yodabooth,
το επίσημο Photobooth της εταιρίας
- Πλήρη γκάμα προϊόντων φωτογραφικού φωτισμού Godox
• Προϊόντα των νέων αντιπροσωπειών της ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ, φακών Laowa & φωτιστικών Litra
• Τα νέα 5’’ προϊόντα Ninja V και Shinobi της Atomos

 452 • 
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Η μονογραφία του Νίκου Αποστολόπουλου περιλαμβάνει υλικό από 37 χρόνια φωτορεπορτάζ.

Η

μονογραφία του Νίκου Αποστολόπουλου, ο οποίος είναι 37
χρόνια φωτορεπόρτερ και επίκουρου καθηγητή του τμήματος
Φωτογραφίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αναδεικνύει στις
400 σελίδες της, γεγονότα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980,
πραγματοποιώντας ένα ταξίδι στο χρόνο και τον τόπο της ελληνικής
πολιτκής, αθλητικής και κοινωνικής σκηνής. Το βιβλίο περιλαμβάνει
τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά πολιτικά γεγονότα
που σημάδεψαν τον Νίκο Αποστολόπουλο, όπως οι νεκροί του
Νοέμβρη του ’80 και εμβληματικές πρόσωπα της πολιτικής σκηνής.
Η δεύτερη ενότητα αφορά αθλητικά γεγονότα που έχουν χαρακτεί
βαθιά στη συλλογική μας μνήμη, όπως το Eurobasket του ’87 ενώ
η τελευταία ενότητα κινείται στον κόσμο της Τέχνης. Η επίσημη
παρουσίαση θα γίνει στην Βlank Wall Gallery, τη Δευτέρα 18 Μαρτίου
και ώρα 7μμ. Για το βιβλίο και το έργο του Νίκου Αποστολόπουλου θα
μιλήσουν και θα παρέμβουν οι Βασίλης Βαμβακάς, Αναπλ. Καθηγητής
ΜΜΕ, ΑΠΘ, Φώτης Καγγελάρης, Δρ.Ψυχοπαθολογίας, Επιστ.
Συνεργάτης Παν/μίου Δυτ.Αττικής και Νικήτας Χιωτίνης, Κοσμήτωρ
Σχολής Εφαρμ/νων Τεχνών και Πολιτισμού του Παν/μίου Δυτ. Αττικής
με μαγνητοσκοπημένη παρέμβαση, οι Δημήτρης Βεργάδος, Δ/ντής
Τομέα ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης ΣΕΒ, ο Γρηγόρης Βλασσάς,
Καθηγητής Παν/μίου Δυτ.Αττικής, Δ/ντής ΠΜΣ του Τμ.Φωτ/φίας & Οπτ/
κών Τεχνών, ο Γιάννης Βλαστάρης, Δημοσιογράφος, συγγραφέας, ο
Παναγής Παναγιωτόπουλος, Επίκ.Καθηγητής Κοινωνιολογίας, ΕΚΠΑ,
ο Αριστοτέλης Σαρρηκώστας, Φωτορεπόρτερ Associated Press & η
Μεταξία Τριανταφύλλου, πολιτική επιστήμων.
Η παρουσίαση πλαισιώνεται από αναδρομική έκθεση φωτογραφίαςντοκουμέντου. Η έκθεση θα λειτουργήσει και την Τρίτη 19 Μαρτίου
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κατά τις ώρες 11:00-13:00 και 16:00-21:30.
Επίσης ο Νίκος Αποστολόπουλος θα ξεναγεί σπουδαστές
Σχολών Φωτογραφίας κατόπιν συνεννόησης με την κα
Περιβολάρη στο 6982480471.
Έγραψαν μεταξύ άλλων
“Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ”
¨...Μια πολύ ενδιαφέρουσα τομή επέρχεται το καλοκαίρι
του 1987, την οποία μπορούμε να παρατηρήσουμε τόσο σε
ποσότητα όσο και σε ποιότητα με παραδειγματικό τρόπο στο
έργο του Νίκου Αποστολόπουλου...” “... Το φωτογραφικό
ρεπορτάζ του Νίκου Αποστολόπουλου αποτυπώνει ακριβώς
την πανηγυρική ατμόσφαιρα που απλώνονταν όχι μόνο
μέσα στο γήπεδο αλλά από την πλατεία Ομονοίας μέχρι το
ξενοδοχείο που κατέλυε η ομάδα στην Γλυφάδα...”

Δρ. Βασίλης Βαμβακάς, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα
Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ.
“ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ”
“...Ο Ν. Αποστολόπουλος, ιχνευτής κομματιών
πραγματικότητας τα οποία αποδίδει με τη
μεγαλειώδη του σύνθεση των 80’s σε εικόνα,
θησαυροφύλακας των θραυσμάτων και
σπαραγμάτων του βιωμένου χρόνου μας, μας δεξιώνεται σ’
αυτή την περιήγηση γεγονότων όπου η χρονική απόσταση
επιτρέπει το μειδίαμα στα χείλη στη θέαση αυτής
τούτης της ζωής που μπορεί, ίσως, να είναι ωραία...”

Δρ. Φώτης Καγγελάρης, συγγραφέας
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Nadav Kander
Βραβείο Εξαιρετικής Προσφοράς στη Φωτογραφία στα Sony World Photography Awards 2019

Ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Φωτογραφίας ανακοίνωσε ότι ο Nadav Kander θα τιμηθεί με το
Βραβείο Εξαιρετικής Προσφοράς στη Φωτογραφία στα Sony World Photography Awards
2019. Το έργο του Nadav Kander θα παρουσιαστεί στην Έκθεση Sony World Photography
Awards στο Somerset House, στο Λονδίνο, από τις 18 Απριλίου μέχρι τις 6 Μαΐου. Ο
καλλιτέχνης θα τιμηθεί στην τελετή απονομής των Βραβείων του Λονδίνου στις 17 Απριλίου
για την πετυχημένη του πορεία και τη σημαντική προσφορά στην φωτογραφία. Η αντίστοιχη
έκθεση θα δώσει στους επισκέπτες τη ευκαιρία να δουν από κοντά επτά διαφορετικά έργα
του Kander στον ίδιο χώρο, άλλα αναγνωρίσιμα και άλλα λιγότερο γνωστά στο κοινό,
όπως πορτρέτα, μορφολογικές μελέτες, τοπία και κινούμενες εικόνες. Οι φωτογραφίες του
καλλιτέχνη είναι διαθέσιμες στο press.worldphoto.org
Την έναρξη της έκθεσης την Πέμπτη 18 Απριλίου στο Somerset House, θα σηματοδοτήσει η
δημόσια συζήτηση του Nadav Kander και του William A. Ewing. Προς τιμή του θα εκδοθεί
αντίστοιχος τόμος που θα περιλαμβάνει επίσης ένα δοκίμιο για το έργο του καλλιτέχνη από
τον David Campany, καθώς και επιλεγμένη συλλογή από φωτογραφίες.
Μιλώντας για το βραβείο, ο Nadav Kander σχολίασε: «Είναι μεγάλη τιμή, να είσαι ο

αποδέκτης του Βραβείου Εξαιρετικής Προσφοράς στη Φωτογραφία για το 2019, καθώς
σημαίνει πως υπήρξες έμπνευση για άλλους καλλιτέχνες και δεν νομίζω ότι υπάρχει
μεγαλύτερη φιλοφρόνηση από αυτή. Αισθάνομαι τιμή που βρίσκομαι στην ίδια θέση με τους
προηγούμενους αποδέκτες του βραβείου. Αν έχω καταφέρει να εμπνεύσω τους ανθρώπους
να κάνουν βαθύτερη αναζήτηση και να φωτογραφίζουν αυθεντικά, τότε η τιμή αυτή είναι
διπλή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη Sony και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φωτογραφίας
για αυτόν τον θεσμό που δημιούργησαν».
Ο Scott Gray, Διευθύνων Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Φωτογραφίας, προσθέτει:
«Ο Nadav Kander ξεχωρίζει για την διαφορετικότητά του, τη δύναμη και την ευφυία του.
Δυναμικές, ισχυρές φωτογραφίες με απίστευτη κλιμάκωση, συχνά παρουσιάζουν την
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κυριαρχία του ανθρώπου πάνω
στην αθωότητα του περιβάλλοντός
μας. Είμαι ενθουσιασμένος που
ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Φωτογραφίας μπορεί να τιμήσει
έναν τόσο σημαντικό καλλιτέχνη,
παρουσιάζοντας έργα από όλη την
καριέρα του.»
Με την αποδοχή του Βραβείου
Εξαιρετικής Προσφοράς στη
Φωτογραφία, ο Kander αποτελεί
μέλος της ομάδας των υπόλοιπων
διακεκριμένων καλλιτεχνών,
μεταξύ των οποίων οι Candida
Höfer, Martin Parr, Elliott Erwitt,
William Klein, Eve Arnold και Mary
Ellen Mark.
Παραπέρα, η ατομική
έκθεση, «Nadav Kander: Dark
Line - The Thames Estuary»,
πραγματοποιείται στο Flowers
Gallery της Νέας Υόρκης από τις
4 Απριλίου έως τις 25 Μαΐου του
2019.
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Federation of European Photographers Talent Award
Aνακοινώθηκαν οι φιναλίστ για τη χρονιά 2019

Τ

ο FEP ανακοίνωσε τους φιναλίστ στο διαγωνισμό Emerging Talent Award
2019. Mε αλφαβητική σειρά είναι οι εξής: Auriane Argaud σπουδαστής στο
IRFMA30 στην περιοχή της Nimes στη Γαλλία, Tim Hoffesommer σπουδαστής στο
πανεπιστήμιο Dortmund στη Γερμανία, Agnieszka Iwanska Μαθητευόμενη στο
Fotograf Løtvedt studio του Bergen στην Νορβηγία.
Ο νικητής θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής των βραβείων FEP στο
Innsbruck της Αυστρίας, μαζί με την παρουσίαση των νικητών για τον
διαγωνισμό FEP European Professional Photographer of the Year Awards για τη
χρονιά 2019.
Το βραβείο FETA είναι ανοιχτό για κάθε τελειόφοιτο σπουδαστή φωτογραφίας
για πτυχίο πανεπιστημίου τουλάχιστον τριετούς φοίτησης ή κάποιο ισοδύναμο
αναγνωρισμένο πτυχίο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι κάτω των τριάντα ετών.
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“Woman”
Έκθεση Φωτογραφiας στην iFocus Photo Gallery

Τ

ο iFocus διοργανώνει ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο
“Woman”, η οποία θα διαρκέσει έως και τις 28 Μαρτίου. Tην
έκθεση επιμελείται η Δώρα Λαβαζού και θα φιλοξενηθεί στο χώρο
της iFocus Photo Gallery. Οι φωτογράφοι που θα συμμετέχουν είναι
οι εξής:
Αλέξανδρος Μερτζάνης, Αλεξάνδρα Φωκαέως, Αγνή Παχούλη,
Ανδρέας Ζαφείρης, Άννα Πατρώνη, Αντώνης Μακρυδημήτρης,
Αντώνης Διασκούρης, Αριστέα Μπουλουξή, Αθηνά Γαλανάκη,
Βάγια Βασιλοπούλου, Σίσσυ Μπίστολα, Χρήστος Νικόλης,
Χρήστος Ζορμπάς, Κώστας Ευαγγέλου, Χλόη Μαυρουδή, Δανάη
Αργυρακοπούλου, Δέσποινα Δεληβασίλη, Δήμητρα Καλλιοτζή,
Δήμητρα Κουφάκη, Δήμητρα Παπαθανασίου, Δήμητρα Σωτηρίου,
Δημήτρης Καράβολος, Δημήτρης Καλύβεζας, Δημήτρης Ντάφος,
Δημήτρης Σταθόπουλος, Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, Διονύσης
Παράσχης, Ευτύχης Ανδρεαδάκης, Έλενα Σκρήπκα, Ελένη Αγγελίδου,
Ελένη Κούτλα, Ελένη Ιωάννου, Ελένη Πατρινού, Ευάγγελος
Ιατρόπουλος, Ευγενία Αραβαντινού, Φιλοκτήτης Σαλαμήνιος, Φωτεινή
Παλιεράκη, Χρήστος Βήχας, Ιώ Καλογιαννάκου, Ιωάννα Κολοβού,
Ιωάννης Τσιλίδης, Ιορδάνης Κεραμιδάς, Ιωάννης Κουρταλής, Νέβι
Κανίνια, Καλλιόπη Κατσιδονιώτη, Καλλιόπη Χατζοπούλου, Κατερίνα
Τσάκωνα, Κυράκος Πανίτσας, Φωτεινή Κρανάκη, Κρυσταλλία
Ιωαννίδου, Λένια Θεοδώρου, Λία Πετάλα, Λουλουδιά Γρέδη,
Μαρία Αραμπατζάνη, Μαρία Αργυρίου, Μαρία Μπούρου, Μαρία
Ζέρβα-Θεοδώρου, Μαρία Λαμπριάδου, Μαρία Μαντώνη, Μαρίλη
Ηλιάδου, Μαρίνα Ροβίθη, Μαρίνα Νότα, Μανίκας Βασίλης, Μαρίτα
Καμπούρη, Ματίνα Αναγνωστοπούλου, Μία Λάμπρου, Νάντια
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Φωτάκη, Νατάσα Κουρή, Νικόλ Οικονόμου, Νίκος
Ευστρατίου, Νίκος Νιχεμ, Νίκος Μεγγρέλης, Ντάρλα,
Όλια Μουρουζίδου, Τούλα Ροδοπούλου, Πελαγία
Τζανέτου, Πέτυ Αιγινήτου, Φίλιππος Μαράκης, Μαρία
Ραμπία, Κώστας Μπλον, Σπυριδούλα Γουμένου,
Σπύρος Δελάλης, Σπύρος Λάμπρου, Σταμπάνης
Κώστας, Στέφανος Ταμβάκης, Στράτος Αλοίμονος,
Τατιάνα Τζουμάκη, Τάκης Παπάζογλου, Τίμος Λύτρας,
Τάσος Κακολύρης, Θέμιδα Ζήδρου, Θεωνά Χριστίνα,
Θεόδωρος Κατσίκης, Βαγγέλης Γεωργίου, Βαρνάβα
Βαρνάβας, Βασίλης Μπατζανόπουλος, Βασίλης Γκίζας,
Βασίλης Παύγελος, Βάσση Λαμπρινή, Βασιλική
Κούβδoυ, Βίκη Καλογιάννη, Βλάσσης Μαυραγάνης,
Βούλα Φιλιππάκη, Γιώργος Μαρινάκης, Αλέξανδρος
Παρωτίδης, Γκάρο Καλαϊτζιάν
Χορηγοί Επικοινωνίας: Περιοδικό Φωτογράφος,
Attica TV, WomanToc, InfoWoman, Living
Postcards
Χορηγός Bread Factory
Σχεδιασμός αφίσας Κώστας Δελχάς
Φωτογραφία αφίσας: Γιώργος Κουτσουβέλης
Tόπος: iFocus Photo Gallery Ακαδημίας 57 &
Ιπποκράτους 13.
Διάρκεια: ως 28/3/2019
Ωράριο έκθεσης: 12.30-18.30 τις καθημερινές, τα
Σάββατα 12-17.00. H έκθεση θα είναι κλειστή τις
Κυριακές και τις επίσημες αργίες.
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πάνω στη φωτογράφιση της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς,
παρουσιάσεις για βασικές
τεχνικές λήψης και φωτογραφικής
σύνθεσης, εξωτερικές
φωτογραφίσεις και κριτική
ανάλυση των αποτελεσμάτων της
φωτογράφισης. Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε ενήλικες.
Οι συμμετέχοντες δεν είναι
απαραίτητο να έχουν ιδιαίτερες
γνώσεις φωτογραφίας, αλλά
πρέπει να διαθέτουν δική τους
φωτογραφική μηχανή.
Διάρκεια: 13 ώρες
Τόπος διεξαγωγής: MOMus
- Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης
Hμέρες & ώρες διεξαγωγής:
Τετάρτη 13 Μαρτίου, ώρες 18:0020:00,
Σάββατο 16 και Κυριακή 17
Μαρτίου, ώρες 12:00-18:00

"'"6 , B'"!;, ,#'
Εργαστήριο στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Τ

ο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία MONUMENTA, διοργανώνει εργαστήριο αρχιτεκτονικής
φωτογραφίας με τίτλο «Εισαγωγή στη Φωτογράφιση Μνημείων», με εισηγητή τον
φωτογράφο Στέργιο Καράβατο. Το εργαστήριο περιλαμβάνει ιστορική αναδρομή

   B

Κόστος συμμετοχής: 60,00 ευρώ/
άτομο.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και
την Τρίτη 12 Μαρτίου
Για περισσότερες πληροφορίες:
2310-566716 / info.thmp@
culture.gr

B  B)"!

Έκθεση φωτογραφίας Καλούδη | Νικολαρεΐζη | Ράλλη

Έ

κθεση φωτογραφίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας θα
λειτουργεί επί τρεις μήνες (Μάρτιο-Απρίλιο & Μάιο) στο ΦΟΥΓΑΡΟ με
επιλεγμένα έργα των Καλούδη, Νικολαρεϊζη και Ράλλη, καταξιωμένων
φωτογράφων. Την έκθεση επιμελείται η Φλωρίκα Κυριακοπούλου. Οι τρεις
γυναίκες φωτογράφοι συνδέονται από τα σχολικά τους χρόνια και με τα
χρόνια η καθεμία ακολούθησε το προσωπικό της μονοπάτι στην τέχνη της
φωτογραφίας, καταγράφοντας με επιτυχία τη δική της πορεία. Με αφορμή
αυτή τη σχέση είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται στα πλαίσια έκθεσης,
δουλεύοντας από κοινού και επιλέγοντας σημαντικές στιγμές από τη διαδρομή
τους στη ζωή. Αν και φαινομενικά τα έργα τους είναι διαφορετικά, ωστόσο
υπάρχουν ισχυροί συνεκτικοί δεσμοί ανάμεσά τους.
Όπως σημειώνεται και στον κατάλογο που συνοδεύει την έκθεση «Με τρόπο
άκρως προσωπικό και υπογεγραμμένο, η Κατερίνα Καλούδη, η Ιωάννα
Νικολαρεΐζη και η Ιωάννα Ράλλη σχοινοβάτησαν πάνω από πέντε βάραθρα:
την αρχή, τη θηλυκότητα, την προέλευση, την παρατήρηση και τη βύθιση.
Ακριβώς αυτή η αναμέτρηση είναι η κεντρομόλος που κρατά την ενότητα στην
έκθεση και φέρνει τελικά την ισορροπία μέσα από κοινά χαρακτηριστικά, όπως
το χιούμορ, η πνευματικότητα, το στιγμιαίο και το οικείο».
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INFO: Ωράριο λειτουργίας
Πέμπτη & Παρασκευή 5 - 10 μμ |
Σάββατο & Κυριακή 12πμ - 10μμ
ΦΟΥΓΑΡΟ Ασκληπιού 98 Ναύπλιο
21100 27520 47300 | info@fougaro.gr
www.fougaro.gr | www.facebook.com/
To.Fougaro
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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
05

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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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

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
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
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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...
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ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
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Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG...

09

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

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

Photoshop
& Lightroom

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

24/1/2018 4:53:51 μμ
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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 Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού

Cover_Nychterini_Fotographia.indd 1

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

31/5/2018 1:24:22 μμ

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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#+$6 C$&, Dehydrated
Νορβηγικό Ινστιτούτο

Σ

υνεχίζεται η ομαδική έκθεση με τίτλο «De-Hydrated», στο
πλαίσιο του εορτασμού των 30 χρόνων του Νορβηγικού
Ινστιτούτου Αθηνών.
Oι εικόνες που εκτίθενται στο Νορβηγικό Ινστιτούτο
προέκυψαν στη διάρκεια εντατικού εβδομαδιαίου εργαστηρίου
που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των ASFA photo courses
στην Ύδρα τον Ιούλιο του 2018.
Συμμετέχοντες από Ελλάδα, Νορβηγία, Σουηδία και Ολλανδία
δούλεψαν μαζί πάνω σε διάφορα project, συζήτησαν
σύγχρονα φωτογραφικά θέματα και παρήγαγαν έργο υπό την
επίβλεψη των Κώστα Ιωαννίδη, Stig Marlon Weston, Ελένης
Μουζακίτη, Λίλας Ζώτου και Λάμπρου Παπανικολάτου. Οι
καλλιτέχνες με τη δική τους ματιά θέλησαν να αποδώσουν
ταο ανθρώπινο και φυσικό τοπίο της Ύδρας, ενός τα πιο
γνωστά και τουριστικά ελληνικά νησιά αλλά με αγέρωχη,
αυστηρή ομορφιά. Συμμετέχοντες: Eva Aalmo Bertelsen,
Karin Fajersson, Klara Opdahl, Sofia Tolis, Knut Werner Alsen,
Ευθύμιος Βουδρής, Αντώνης Δασκαλάκης, Φαίη Κουτζούκου,
Μίλτος Παπαδημητρόπουλος, Λιώ Τσιάχα.
Επιμέλεια: Κώστας Ιωαννίδης, Ελένη Μουζακίτη, Ντέλια
Τζωρτζάκη
Ημερομηνία: ως: 15/3
Ωράριο: 12.00-16.00
Τοποθεσία: Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών, Τσάμη
Καρατάσου 5, Αθήνα
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www.photo.gr/monothematika • ,(.: 210 8541400 • info@photo.gr
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Guru Shots
“Photographer of the Υear 2018”

Η

Blank Wall Gallery θα φιλοξενήσει
στην Αθήνα έκθεση φωτογραφίας
της διεθνούς φωτογραφικής πλατφόρμας
GuruShots με τίτλο “Photographer of the
year 2018”. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα
γίνουν χώρα την Πέμπτη 14/3 και ώρα
20:00 στο χώρο της Blank Wall Gallery.
H έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 16
Μαρτίου.
Οι συμμετοχές έφθασαν τις 460 χιλιάδες. Εν
τέλει προκρίθηκαν για να παρουσιαστούν
600 φωτογράφοι στην έκθεση. Εκπρόσωποι
της GuruShots αλλά και φωτογράφοι από
το εξωτερικό θα βρίσκονται στη Blank Wall
Gallery κατά τη διάρκεια της έκθεσης για να
γνωρίσουν Έλληνες φωτογράφους και να
συνομιλήσουν μαζί τους.
Είσοδος Ελεύθερη
Πληροφορίες:
www.blankwallgallery.com
info@blankwallgallery.com
[p]+30.211.4052.138
[m]+30.694.3868.124
Blank Wall Gallery
Φωκίωνος Νέγρη 55 Κυψέλη
[p]+30.211.4052.138 [m]+30.694.3868.124
www.blankwallgallery.com
Ωρες:
Πέμπτη 14/3: 20:00 - 23:00.
Παρασκευή 15/3: 12:00 - 18:00
Σάββατο 16/3: 12:00 - 18:00

Caesura- % $! # 
Φωτογραφική έκθεση του Δημήτρη Κοιλαλού
Στις 27 Μαρτίου εγκαινιάζεται η φωτογραφική έκθεση του Δημήτρη
Κοιλαλού ‘’Caesura - Όσο κρατάει μια ανάσα’’ στο Μουσείο Μπενάκη,
Πειραιώς 138. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 26 Μαίου.
Ο όρος CAESURA σημαίνει τη σύντομη σιωπηλή παύση στη μέση ενός
ποιητικού στίχου ή μιας μουσικής φράσης, μία κοφτή άηχη ανάσα· είναι
μια έννοια που χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει τον σιωπηλό
ενδιάμεσο χρόνο ανάμεσα σε δύο περιόδους βίαιες και ταραγμένες: τη ζωή
στην αφετηρία του ταξιδιού και τη ζωή στο -άγνωστο- πέρας της διαδρομής.
Πρόκειται για μια αναγωγή στην περιπέτεια χιλιάδων προσφύγων που
διέσχισαν το Αιγαίο, χωρίς να γνωρίζουν το παραμικρό για το τί τους
επιφυλάσσει το μέλλον.
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Γκαλερί a.antonopoulou.art

Σ

υνεχίζεται η έκθεση φωτογραφίας
της Νότας Κυριαζή στην Γκαλερί
a.antonopoulou.art μέχρι και τις 30
Μαρτίου. Η κεντρική θεματική της
έκθεσης είναι το δάσος. Όπως γράφει
ο Θάνος Σταθόπουλος στον κατάλογο
της έκθεσης {…} Η Νότα Κυριαζή
αγαπά τα δάση. Φωτογραφίζει δάση
με το βλέμμα της και το φακό της
να προσπαθούν να συλλάβουν, όχι
την ομορφιά των δέντρων, αλλά τη
μυστική ζωή τους. Ηρεμία, γαλήνη,
διαύγεια, εσωτερικότητα, αλλά και
μια αίσθηση απειλής, ανησυχίας,
ένα είδος ταραχής αποτυπώνονται
στις φωτογραφίες της Κυριαζή. Μια
ονειρική αφήγηση που σε οδηγεί
κατευθείαν στο παραμύθι, σε στοιχειά
της φύσης και σε ξωτικά, σε δαιμονικό
χορό και σε ιεροτελεστία, στο φύσημα
του ανέμου και στο θρόισμα των
φύλλων {…}
Διάρκεια: -30 Μαρτίου
Ημέρες/Ώρες: Τετ. – Παρ. 2:00 – 8:00
μμ. και Σάββατο 12:00 – 4:00 μμ
Τοποθεσία: Γκαλερί a.antonopoulou.
art, Αριστοφάνους 20, Ψυρρή
Είσοδο Δωρεάν
Πληροφορίες / Κρατήσεις:
2103214994

« U&!' $ , $% )»
  , >7!)
Ως 20 Μαρτίου

Η

ομαδική έκθεση φωτογραφίας «Ο Άνθρωπος και η Εικόνα του» σε
συνδιοργάνωση από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
(ΕΠΚΔ) και το Σπίτι της Κύπρου παρατείνεται μέχρι και τις 20 Μαρτίου. Στην
έκθεση που φιλοξενείται στο Σπίτι της Κύπρου φιλοξενούνται τα έργα 67
φωτογράφων με 188 φωτογραφίες στο σύνολο. Την έκθεση επιμελείται ο
Πλάτων Ριβέλλης και τη συντονίζει η Μαρία Ραγιά.
Μεταξύ άλλων ο Πλάτων Ριβέλλης είπε για την έκθεση «…Οι φωτογραφίες

εκτέθηκαν για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
(ΕΠΚΔ) τον Οκτώβριο του 2018.Τα σεμινάρια των Δελφών αποφασίστηκε
(ήδη από την πρώτη χρονιά) να ακολουθούνται από μια έκθεση
φωτογραφίας με τη συμμετοχή όσο γίνεται περισσότερων από τους
φωτογράφους που τα παρακολούθησαν. Άλλωστε, κάθε ομαδική έκθεση
πρέπει να είναι ένα μωσαϊκό με συνεκτικό πυρήνα. Ο θεατής της έκθεσης
(αυτής αλλά και κάθε έκθεσης) καλό είναι να λησμονεί το θέμα της. Και
επειδή η έκθεση είναι ομαδική να την αντιμετωπίσει με τον τρόπο που
κτίστηκε. Δηλαδή, σαν πολλές και (πολύ) μικρές ατομικές εκθέσεις, οι
οποίες αφού του αποκαλύψουν τις σχηματικές προτάσεις που επιχειρεί
να αρθρώσει ο κάθε φωτογράφος, του προκαλέσουν έναν δημιουργικό
προβληματισμό..»
Διοργάνωση: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (ΕΠΚΔ)- Σπίτι της
Κύπρου
Τόπος διεξαγωγής: Σπίτι της Κύπρου –Ξενοφώντος 2Α Σύνταγμα, Αθήνα
ΠΑΡΑΤΑΣΗ έκθεσης: ως 20 Μαρτίου
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη 10.00-18.00, Τρίτη-ΠέμπτηΠαρασκευή 10.00-15.00
Συμμετοχή: 67 φωτογράφοι με 188 φωτογραφίες
Επιμέλεια έκθεσης: Πλάτων Ριβέλλης
Συντονισμός έκθεσης: Μαρία Ραγιά
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Συνδεθείτε μαζί μας
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