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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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Όλοι θα είναι εκεί! Εσείς;

  

• DIGITAL IMAGING
•  
• VIDEO &



• PROFESSIONAL MEDIA
•       
•      
• PHOTOBOOK
• MOBILE IMAGING
• PHOTOFINISHING

Η Μεγάλη έκθεση imaging & τεχνολογίας ανοίγει τις πύλες της στο κοινό
5 Απριλίου. Χαιρετισμός του κ.Κώστα Τάγκαλου προέδρου του ΣΕΚΑΦ
(Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών, Αντιπροσώπων & Εμπόρων
Φωτογραφικών Ειδών & Συστημάτων Εικόνας)

•     
• 

 /WORKSHOPS

• LIVE   

 5,
11:00  21:00

  6 &  7

www.imageandtech.gr
www.photovision.gr
ME ×ÏÑÇÃ ÅÉÊÏÉÍÙÍÁ

Σε 100
100.000
000 αντίτυπα τυπώθηκε το
ενημερωτικό φυλλάδιο της έκθεσης!
Αναζητήστε το στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 24-25 Μαρτίου.

Μια υποδειγματική
συνεργασία

Ε

πειδή τίποτα δεν είναι αυτονόητο
οφείλω να πω ότι για την διοργάνωση
της επικείμενης έκθεσης του κλάδου μας
ένωσαν τις δυνάμεις τους και εργάσθηκαν
συστηματικά δύο διοργανώτριες εταιρείες
με την σθεναρή υποστήριξη του ΣΕΚΑΦ.
Aφενός το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ με
την πολύχρονη εμπειρία διοργάνωσης
της Photovision, της μακροβιότερης
κλαδικής έκθεσης στη χώρα μας
(διοργανώνεται σταθερά από το 1995)
και αφετέρου η δυναμικά ανερχόμενη
Be Best, με πάμπολλες πετυχημένες
εκθέσεις στο ενεργητικό της. Το εγχείρημα
δεν ήταν καθόλου εύκολο. Έπρεπε να
ξαπεραστούν πολλές δυσκολίες...
Όμως το αποτέλεσμα, όπως θα φανεί στο
HELEXPO 5-7 Απριλίου, είμαι σίγουρος
ότι θα δικαιώσει τις επιλογές μας. Δείτε τις
σελίδες που ακολουθούν και θα πεισθείτε
για του λόγου το αληθές. RV λοιπόν
στην μεγάλη έκθεση του κλάδου μας!
18/3/2019 11:10:37 μμ

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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info@sekaf.gr, www.sekaf.gr



2

ON LINE  



O IMAGING - E   

ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ,

ΑΝΗΚΕΙ Σ' ΕΣΑΣ.

Μόλις το φως μπει στον φακό, η EOS 5D Mark IV καταγράφει κάθε μικρή
διαφορά, κάθε χρώμα και κάθε λεπτομέρεια.
Κερδίστε τώρα έκπτωση έως και 300€!*
ΕΩΣ

300€
ΕΚΠΤΩΣΗ*

*Η προωθητική ενέργεια διαρκεί από 11 Μαρτίου έως 7 Απριλίου 2019. Η έκπτωση αφορά μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα. Ανατρέξτε στον
αναλυτικό κατάλογο συμμετεχόντων προϊόντων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση: www.canon.gr/getready
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Η τεχνολογία στην υπηρεσία του σπιτιού
...Και πως μπορεί αυτή να αποτύχει!

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 Κ.Ρ. 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, "#"$% &$': 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.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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ΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ ΜΕ Α/Β ΣΕΙΡΑ
Oι εταιρείες που ΔΗΛΩΣΑΝ ήδη συμμέτοχη στην έκθεση μέχρι (22/3/19)



B6 CALPRO

D18 | ALBOOM www.alboom.gr
• Ψηφιακά άλμπουμ • Εκτυπώσεις • Ψηφιακές εκτυπώσεις
• Συσκευασία

D3 | ALBUMAKE www.albumake.com
• Ψηφιακά άλμπουμ – Εκτυπώσεις – Business coaching for
Photographers

B6 | 

.&

 ..

B2 |   . & . .. www.
damkalidis.gr
• NIKON • SANDISK • WD • G-TECH • VARTA • CRYSTAL
AUDIO • CASELOGIC • THULE • ILFORD • MITSUBISHI •
POLAROID • PATERSON • ROLLEI • REMINGTON • RUSSELL
HOBBS • ARIETE • BEPER • LEIFHEIT • SOEHNLE • XAVAX

www.albapv.gr
• MANFROTTO • METZ • NATIONAL GEOGRAPHIC • APUTURE
• ΝISI • GITZO • LASTOLITE • POCKET WIZARD • AVENGER •
JINBEI LED, • RODENSTOCK • NANGUANG • CAMBO • ABC •
Polaris • LUMINUS • VILTROX

D23 | DELUXE FRAMES

D16 | A .. www.amydv.gr

Kodak • Citizen • SnapFoto Kiosks • Odessos Colour • Pilex
Tech • ViewSonic • NAS Synology

• ADOBE • BLACKMAGIC DESIGN • BLUEFISH444 • DIGITAL
MUSEUMS • DIGITAL PROJECTIONS • DIGITAL SIGNAGE
• EDITSHARE • HAWK WOODS • INFOCUS • LaON •
LASERGRAPHICS • LUMENS • MARSHAL • MATROX • METUS •
MIKME MRMC • MULTICAM SYSTEMS • PARALINX • PTZ • P + S
• REFLECMEDIA • TELEPROMPTERS • TELESTREAM • TERADEK,
QUICKLINK • TIGER TECHNOLOGIES, ProMAX, IBM, LENOVO •
WACOM • ZLENSE

D15 |   ... X-Rite - Pantone
www.developmentltd.gr • Εμπoρία ειδών πληροφορικής

D21 22 -30 | ART DIGITAL ALBUM
www.artdigitalalbum.gr
• Ψηφιακά άλμπουμ

D23 | AYLON PRODUCTIONS
www.aylonproductions.gr
• Παραγωγή ταινιών • Ψηφιοποίηση φωτογραφικών &
κινηματογραφικών φιλμ

D10 | 

 

-   

www.tipoma.gr
• Εργαστήριο φωτογραφίας & επεξεργασία εικόνας

D26 | BATTERYPACK www.batterypack.gr
• Μπαταρίες καταναλωτικές, βιομηχανικές & ειδικές (Fujitsu,
Renata, Powersonic, Fujitron), ανακατασκευή Batterypacks

D14 | BLACK POINT www.blackpoin.gr
• Digital Solution

    ...

www.blk.gr
• JVC • Panasonic • Freefly MOVI • Carl Zeiss • Varavon • Redrock •
Metabones • G-Technology • SmallHD • Syrp • VMIX • Datavideo •
Teradek • Atomos • Beachtek • Genus • Secced • Saramonic

C5 | BTS telecom www.btstelecom.gr
 454 •  

www.photohliadis.gr
• Κορνίζες

D1 | DIGITRADE www.digitrade.gr
D12 | DIGITAL ART www.digitalartphoto.gr
• Εκτυπώσεις • Ψηφιακό Άλμπουμ

D14 | DIGITAL LAB SERVICE ...
digitallabservice.gr
• Durst • Kis minilab • Polielettronica • ZBE Chromira • HiTi
Printers • Selfie Booth • Plotters • Tetenal solution • Kapa fix
• Ξύλινα USB

B10 | DIVITEC ..

www.divitec.gr
• Κοdak • Veneccia • Sinfonia • CITIZEN • LUCKY • Intenso •
LENCO • Rivacase • NILOX • Mykronoz • Benq • Intech • YI

B8 | D RENTAL HOUSE
www.dkrentalhouse.com
D5α | EL GRECO elgrecoalbum.gr
• Ψηφιακά άλμπουμ • Εκτυπώσεις

D7 |  



xaraxeis.gr
• Ανεξίτηλες εκτυπώσεις σε πορσελάνη • Φωτοκεραμικές
εκτυπώσεις – Fineart εκτυπώσεις • Ψηφιακές εκτυπώσεις UV
– Εκτυπώσεις Plotter • Αναλώσιμα Sublimation – Χαράξεις
& Κοπές σε: Γρανίτη – Ξύλο – Plexiglass – Γυαλί 3D – Laser
κοπής & χάραξης – Είδη γάμου & βάπτισης

11 | EPSON HELLAS www.epson.gr
• Epson

8 | FISHEYE ... www.fisheye.gr
• Εκτυπωτές, Αναλώσιμα, μηχανήματα & υλικά Sublimation

B16 | BLK   



|
www.calpro.gr
• RED • ROTOLIGHT LED • SKB • VELVET LED • ZEISS

26 MA 

2019

D2 | FOTOVISION

www.fotovision.gr
• PHASE ONE – MAMIYA LEAF • CAPTURE ONE

D17 | FOTO ZOOM ALBUM
www.fotozoomalbum.gr
• Ψηφιακά άλμπουμ
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ΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ ΜΕ Α/Β ΣΕΙΡΑ
Oι εταιρείες που ΔΗΛΩΣΑΝ ήδη συμμέτοχη στην έκθεση μέχρι (21/3/19)



1 | FUJIFILM HELLAS www.fujifilm.gr

D25 | MALCON ART www.malcon-art.gr

• Fufifilm φωτογραφικά προϊόντα (ερασιτεχνικά &
επαγγελματικά)

• Κορνίζες • Άλμπουμ φωτογραφιών

9 | GALAXY HELLAS www.ricoh-imaging.gr

B12 | MANIOS CINE TOOLS

www.lexar.com www.lowepro.com www.freshnrebel.com
• HAMA • LEXAR • LOWEPRO • FRESH & REBEL • THOMSON

www.manioscinetools.gr
• 3 LEGGED THING • AVtec • ΑXCOM • BD • BLUE STAR •
CAMRADE • CANON • CANON EOS CINEMA • CARTONI •
CHIMERA • CHROSZIEL • DEDOLIGHT • DMG • DOP • EASYRIG
• EWA MARINE • F&V LED • FILMGEAR • FLOWCINE • FORMATT
• HAGUE • HPRC • IKAN • KINO FLO • KINORG • LITEPANELS
LED • LOWEL • MATTHEWS STUDIO EQUIPMENT • MIGGO •
MTF • MILLER • MINDSHIFT • ORCA • P+S TECHNIK • PAG •
PEAK DESIGN • PHOCUSLINE • PORTA JIB • ROSCO • SAVAGE
• SCHNEIDER OPTICS • SMARTSYSTEM • STEADICAM •
STEADYTRACKER • TETHER TOOLS • THINK TANK • TIFFEN •
TILTA • TOKINA • TRANSVIDEO • ULTRALIGHT • VIBESTA LED •
VIDEO DEVICES • VOCAS • WOODEN CAMERA • ZACUTO DSLR

D7 | 

D29 | MANIPULADOS AGON S.L.

• RICOH • PENTAX • FEIJU TECH • DELKIN κάρτες

D11 | GIFTS & MORE – 

.

• Άλμπουμ, κορνίζα

6 | GREEK ROTORS – DJI Store
www.greekrotors.gr
• Dji • Rc Models εξοπλισμός αεροφωτογράφησης

2 | HDG Hellas www.hamadi.gr
 

www.theocharis-bros.com
• ALPHA • BVA • CIEFFE • HOFMANN • FERLASTER • SCHLEIZER
• KENRO • ZETA • MATIN • LERO • ZEP

agon-xatman.com
• Υλικά αναλώσιμα

D6 | ICONNET www.iconnet.gr

D19 | MONTAZLAB www.montazlab.com

• Ψηφιακά άλμπουμ, photobooks, προϊόντα και υπηρεσίες για
επαγγελματίες

• Υπηρεσίες μοντάζ & επεξεργασίας εικόνας

5 | INTERTECH www.panasonic.gr
• PANASONIC • ILUV • RICOH • GESTETNER • SATEL • WITECH

D20 | IRIS COLOR www.iriscolor.gr
• Ψηφιακά άλμπουμ

..E. www.kabanaos.gr

• KODAK • ΙLFORD • TECCO • CHROMALUXE • UNISUB •
TECHNOTAPE • SAWGRASS • ADKINS / HPD • SEFA • DORR •
EUROLIGHT • TURA • TETENAL • KLS

B6 |   ... www.calavitis.gr
• ARRI • ANGENIEUX • COOKE • EGRIPMENT • LEMO
• BLUESHAPE • PORTAPROMT • FISCHER • ETC • AEQ/ KROMA
• COSMOLIGHT • SACHTLER • AUTOCUE • BESTLIGHT • DEXEL
• CARTONI – FOR A • RYCOTE • SANKEN • THELIGHT • VDB
• ANTON • BAUER • FUJIFILM Cine • IFF • O CONNOR • PLURA
• PERCON • DENZ • CANFORD • BACKSTAGE • FORTINGE
• COEMAR • PLASTICA PANARO

D29 | 



 

www.facebook.com/groups/usedphotoequipment
• Φωτογραφικός εξοπλισμός

17 | KODAK alaris www.kodakalaris.com
• Kodak Moments

D19 | 



 A. & K. ..

www.corniza.gr
• Εισαγωγές & εμπόριο κορνιζών

 454 •  

D11 |   .. / 3 SIGN ...
www.baxevanidis.gr
• Μηχανήματα & αναλώσιμα για ψηφιακές εκτυπώσεις
sublimation, υλικά θερμομεταφοράς

D12 |   

  

www.fasmanet.gr

B7 | 
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D11 | MY ALBUMS www.myalbums.gr
• Ψηφιακό άλμπουμ

D24 | ONE PRINT

www.oneprintlab.gr
• The Instapix • Photo Booth • Event Videography • Printing

D27 | ORAMA STUDIES www.oramastudies.gr
• Σχολή φωτογραφίας

D6 | PHOTO AND BOX I.K.E.
www.happybox.gr
• Ψηφιακά & κλασικά άλμπουμ

D31 | PHOTOBOOKFORALL
www.photobookforall.com
• Ψηφιακά άλμπουμ • Photobook

D1 | PHOTOMETRON

www.photometron.com
• BRONCOLOR • COBOLT • DATACOLOR • HASSELBLAD • HPRC •
SUNBOUNCE • NEC • SMDV • ZEISS • Υπηρεσίες rental

D32 | PHOTOSTATION I.K.E.
www.photostation.gr
• Εμπορία, επισκευή, συντήρηση φωτογραφικών ειδών

 8
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ΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ ΜΕ Α/Β ΣΕΙΡΑ
Oι εταιρείες που ΔΗΛΩΣΑΝ ήδη συμμέτοχη στην έκθεση μέχρι (21/3/19)



B15 | PHOTOZONE

www.photozone.gr
• ΒENRO • SAMYANG • TAMRON • HOYA • NISSIN • DSLR rig • TENBA
• LENSPEN • JOBY • JJC • KENKO • KIWI • MEIKE • 360o Fly 4K

D9 | PROLAB www.prolab.gr

B14 | RENT PHOTO VIDEO

ATHENS ART STUDIO
  (Ατομική έκθεση)
• Corinthian photography club Φωτ/κή Λέσχη Κορίνθου
• !" #$%. ' #$%(%)* #. . ...
•
   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

www.rentphotovideo.gr
• Eνοικιάσεις φωτογραφικού εξοπλισμού & video

• 

• Printing: C-type/Giclee fine art/Large Format/Sublimation/
Digital albums

D29 | PROREC HELLAS www.prorechellas.gr

C1 | SAMSUNG ELECTRONICS  ..
www.samsung.com/gr
• Samsung

B16 | SHENZHEN JIAYZ PHOTO
INDUSTRIAL LTD www.saramonic.gr
B8 | SIGMA GREECE www.tsaknaridis.gr
• SIGMA

D8 | 



 . & . ..

www.spondilidis.gr
• PANODIA • WALTHER • LA VITA

B3-4 |  .. www.stamos.com.gr
• DNP • SONY • GODOX • YONGNUO • ATOMOS • FJ
WESTCOTT • DILAND • E-IMAGE • SWIT • SHOOTOOLS • NEST
• 8SINN • ADATA • RITEK / RIDATA • MAGMOD • GUDSEN /
MOZA GIMBALS • SPIDER • ADVENTA • COMMLITE

D2 | T  .. www.kounio.gr
• COKIN • ELINCHROM • PHOTOFLEX • NODAL NINJA •
INNOVATRONIX • PΗΟΤΤΙΧ

D28 | THE PAPER BOX www.thepaperbox.gr
D7 | THESSALBUM thessalbum@gmail.com
• Handmade Album & boxes

D19 | VASILIKOS import-trade www.vasilikos.com.gr
• YUKON and PULSAR • NITECORE • PRACTIKA • GARRETT

D15 | VIPromotion vipromotion.gr
D15α | VK ALBUMS www.vkalbums.gr
• Κατασκευή χειροποίητων άλμπουμ & ξύλινων κουτιών

B14 | ZEGETRON www.olympus.gr
• OLYMPUS • CULLMANN • SILICON POWER • RAZER • KONAMI
• WARNER BROS. • SEGA • MIO GPS

D33 | ZETARM www.zetarm.com
• Cine video tools



Φορείς & Οργανισμοί, Σωματεία,
Λέσχες & Περιοδικά – Ομαδικές &
ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

 + #, # +   
• +# ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤ/ΦΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
• -/ 0"' (Ατομική έκθεση)
• FOTO CLICK
• FUJIFILM X-PHOTOGRAPHERS
• GREEK INSTAGRAMERS EVENTS
• IFOCUS
• +2(%/ +$3/ (Ατομική έκθεση)
• (3*4/ +$56/ (Ατομική έκθεση)
• 3/ 4%67*/ (Ατομική έκθεση)
• artPhotoClub
/ Λέσχη Φωτογραφίας ν.κ.Κωνσταντινουπολιτών /
• 

 (Ατομική έκθεση)
• . 08%/-. 7*/- . 7!2%/
(Εκδόσεις Τόπος- Φωτογραφία)
• METAPOLIS
• !2%/

!/ (Ατομική έκθεση)

• # ΠANΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ
• 47(%"

%"/ %%"/

Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών
& Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
• 


•   + #,!5/
• PHOTO PROLETARII
• +#
• Sound of click
• #,-!5/
• #$%!5" (8 *)7*/
• #$%!5" ' +*%/
• #$%!5" ' «Shadows» Δήμος Πεντέλης
•   + PHOTONET & PHOTOContest
• 6%7 #$%!56 !(%" 42
• %!/ 767*/ (Ατομική έκθεση)

…   
    !
     !
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Βρείτε στο
τεύχος
πρόσκληση
για την έκθεση
όπως και
αφίσα για να
την αναρτήσετε
στο κατάστημά
σας!

Ανώνυμο-1 1

14/3/2019 2:23:37
μμ

Tεύχος 78 | Ξεκίνησε η διανομή
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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!

30 χρόνια πριν... 30 χρόνια μετά... τι;
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 από ο photo.gr & τα site της έκθεσης.
Σημειώστε την ημερομηνία:
Σάββατο 6 Απριλίου, ώρα 18:00 Μεγάλη αίθουσα Εκδηλώσεων, E1

Το party του ΦΩΤΟγράφου
Έχει γίνει έθιμο, τώρα έχουμε άλλον ένα λόγο!
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 και τσίπουρο ΤΣΙΛΙΛΗ. Και φυσικά ζωντανή μουσική.
Σας περιμένουμε!
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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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Κώστας Κορωναίος
«Η αποπλάνηση του Polaroid» | Aτομική έκθεση
Όταν οι συμβατικές φωτογραφικές τεχνικές αγγίζουν τα όριά τους, ο δημιουργός με τις ευαίσθητες κεραίες του το συνειδητοποιεί
και αναζητά την πρωτοτυπία. Να ξεφύγει από την πεπατημένη. Να υλοποιήσει με μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο το όρομά
του, την προσωπική του εικόνα. Τα υλικά στιγμιαίας εμφάνισης της Polaroid ταίριαζαν σε παρόμοιες πειραματικές εφαρμογές και
αναζητήσεις – και μάλιστα στην τεχνική emulsion transfer (ή lift) την οποία υπηρέτησε σε επίπεδο state of art o Κώστας Κορωναίος.
Στη PHOTOVISION & IMAGE+TECH θα εκθέσει 35 αυθεντικά έργα του και θα απαντήσει σε ερωτήσεις για την τεχνική και για την
ιδιαίτερη αισθητική των φωτογραφιών Polaroid. Tμήμα αυτής της δουλειάς δημοσιεύεται στο τεύχος Νο 259 του ΦΩΤΟγράφου
που κυκλοφορεί.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Κώστας Κορωναίος συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα περιοδικά στα editorial μόδας, πάρα πολλές διαφημιστικές εταιρείες και
σχεδόν με όλες, τις μεγάλες βιοτεχνίες ένδυσης για καταλόγους και διαφημιστικές καταχωρήσεις. Το επαγγελματικό του μεράκι
έχει ταξιδεύσει σε πολλά εξωτικά μέρη του κόσμου, δημιουργώντας εικόνες. Έχει πειραματιστεί με διάφορες φωτογραφικές
τεχνοτροπίες και έχει παρουσιάσει πολλές καλλιτεχνικές δουλειές του ειδικά με Polaroid.
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Bahareh Hosseini/Metapolis

Νίκος Tσιμπούλης / Shadows



Πάνος Μυρογιαννάκης

«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 διαμορφωμένους
χώρους σε πολλά σημεία εντός του εκθεσιακού
χώρου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε πολλές ποιοτικές
φωτογραφικές δουλειές.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ
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Εκδηλώσεις ManiosCineTools
Στην Photovision & Image+Tech

Σ

το περίπτερό της εταιρίας το Σάββατο από τις 15.00 και μετά
και την Κυριακή από τις 12.00 και μετά, ο make up & special
FX artist Δημήτρη Φίλιο θα δημιουργήσει δυο make up looks
χρησιμοποιώντας εντυπωσιακά 3D προσθετικά στα μοντέλα
του. Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά
τη μοναδική αυτή διαδικασία, να φωτογραφίσουν και οι
καλύτεροι/ες θα επιβραβευτούν.
Στην Άίθουσα σεμιναρίων Ε4 το Σάββατο 6 Απριλίου 2019
στις 13.00-14.00 ο φωτογράφος Νίκος Ρέσκος θα εξηγήσει
πως τα εργαλεία της TETHER TOOLS έχουν γίνει αναπόσπαστο
μέρος της βελτίωσης της καθημερινής δουλειάς του. Όσοι
παρευρεθούν θα αποκτήσουν ένα κουπόνι έκπτωσης 10% σε
όλους τους κωδικούς της TETHER TOOLS το οποίο μπορούν να
εξαργυρώσουν σε σχετικές αγορές στο επίσημο εγχώριο κανάλι
πώλησης των TETHER TOOLS μέχρι και 19 Απριλίου!
Στην Αίθουσα σεμιναρίων Ε4 την Κυριακή 7 Απριλίου 2019 στις
15.00-16.00 ο Δημήτρης Κατρανίδης από την DK RENTALS/
PRODUCTIONS θα μιλήσει για την Canon Cinema EOS C200
αναλύοντας τις τεχνικές προδιαγραφές και τα μυστικά του
σημαντικού αυτού μοντέλου.
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EPSON SURECOLOR
SC-P10000
Υψηλή παραγωγικότητα,
χωρίς συμβιβασμούς
στην ποιότητα με εύκολη
λειτουργία και συντήρηση!
Εγγύηση 3 ετών

4.800€
προ ΦΠΑ

SURECOLOR
SC-P6000
SERIES

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.

1.890€

• Απίθανη ευελιξία
• Εκτύπωση φωτογραφιών
υψηλής ποιότητας
• Αξιοπιστία και οικονομία
• Μελάνι UltraChrome D6-S
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προ ΦΠΑ

Επαγγελματικός
φωτογραφικός
εκτυπωτής 24
ιντσών
Για επαγγελματικές
κτυπώσεις
πώσεις
φωτογραφίες και εκτυπώσεις
ής
έργων τέχνης υψηλής
εια και
ποιότητας, με ακρίβεια
μεγάλη διάρκεια σε μια
σειρά μέσων.

1.727€
προ ΦΠΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ
Μελάνια pigment UltraChrome HD για χρώματα υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα από την
Pantone® • Κεφαλή εκτύπωσης Epson TFP PrecisionCore για σταθερά αποτελέσματα και
αξιόπιστη εκτύπωση υψηλής ποιότητας • Υψηλή ανθεκτικότητα στο φως που σε φωτογραφικό
χαρτί Premium Glossy μπορεί να διαρκέσουν έως και 60 χρόνια • Φύσιγγες μελανιών μεγάλης
χωρητικότητας για μεγαλύτερο κύκλο εκτύπωσης μέχρι την αντικατάσταση • Ευκολία χρήσης
με τον ευκρινή πίνακα ελέγχου LCD και φόρτωση μέσων χωρίς άτρακτο
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Johnson Wee
Σεμινάριο φωτισμού PWS

Σ

εμινάριο με αντικείμενο τις τεχνικές φωτισμού διοργανώνει το PWS στα πλαίσια
της έκθεσης PhotoVision & Image+Tech. Κατά τη διάρκειά του ο Johnson Wee θα
αποκαλύψει στους συμμετέχοντες δημιουργικές μεθόδους, ώστε να αξιοποιήσουν
ειδικές τεχνικές φωτισμού στο προπαρασκευαστικό στάδιο της τελετής ενός γάμου.
Ο Johnson Wee είναι master WPPI και θα αποκαλύψει στο κοινό την προετοιμασία
που κάνει, όπως επίσης το πώς διαχειρίζεται το φως με το δικό του πρωτοποριακό
τρόπο. Αυτό βέβαια περιλαμβάνει διάφορες φωτιστικές πηγές και περίτεχνες
φωτιστικές πηγές που δίνουν απίστευτα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Μέσω του
μοναδικού χειρισμού του φωτός που επιτυγχάνει ο Johnson Wee αναδεικνύεται
το έντονο δραματικό ύφος και η ιδιαίτερη ατμοσφαιρικότητα που ταιριάζει στο
επιδιωκόμενο αισθητικό αποτέλεσμα.
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7+(/,*+7,76(/)
ǻȦȡİȐȞȈİȝȚȞȐȡȚȠ
ǹʌȡȚȜȓȠȣ
ǷȡĮ 
ǼȚıȘȖȘĲȒȢ
6$.,6%$7=$/,6

211 1823855 - 215 5400798
info@elgrecoalbum.gr

Σολωμού 9, Περιστέρι
http://elgrecoalbum.gr

*Είσοδος ελεύθερη κατόπιν εγγραφής στο https://photovision.gr/the-light-itself/
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
JOHNSON WEE
Ο Johnson Wee είναι
φωτογράφος και double
master WPPI-FMPA. Κατάγεται
από την Ασία και είναι ένα από
τα μεγάλα ανερχόμενα ταλέντα
στη φωτογραφία γάμου.
Προερχόμενος από οικογένεια
σπουδαίων φωτογράφων,
ακολούθησε τις συμβουλές
της μητέρας του ξεκινώντας
τα πρώτα του βήματα στη
φωτογραφική εκπαίδευση. Το
ενδιαφέρον του για τον κόσμο
της μόδας και οι επιρροές του
από σκηνοθέτες όπως ο Martin
Scorcese & o Wes Anderson
τον βοήθησαν να αναπτύξει μια
κινηματογραφική οπτική στα
πλάνα του και ιδιαίτερο ύφος
στις λήψεις του. Η ικανότητά
του να ανακαλύπτει καινοτόμες
ιδέες πέρα από τα τετριμμένα,
δημιουργεί ένα εξωπραγματικό
σκηνικό στις εικόνες του,
το οποίο διεγείρει έντονα
συναισθήματα.
Τηλ. κρατήσεις θέσεων:
6944717786, 2310452299
Tόπος: ΗΕLEXPO MAΡΟΥΣΙ
Ημερομηνία & Ώρα: Κυριακή
7/4/19 ώρα10:00-13:00
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SAWGRASS SG400



SEFA HEAT PRESS

SILHOUETTE CAMEO 3

ΒΙΝΥΛΙΑ POLI-TAPE
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Cosplay Happening
 Photovision & Image+Tech   . . .
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  6947372463 |
e-mail: kyriakos.kokkos@efe.com.gr
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The light itself
Σεμινάριο από τον Sakis Batzalis & την EL GRECO για επαγγελματίες
φωτογράφους (* κατόπιν εγγραφής)

Ο

βραβευμένος, Wedding & Portrait photographer, Sakis Batzalis, παρουσιάζει το σεμινάριο
«THE LIGHT ITSELF», χορηγία της εταιρείας ψηφιακών άλμπουμ EL GRECO. Στις δύο ώρες
που διαρκεί η παρουσίαση θα μάθετε πως φωτίζει και καθοδηγεί τα ζευγάρια του, σκεπτόμενος το άλμπουμ του γάμου τους, πως ποζάρουν για τα πορτρέτα που δημιουργεί στο στούντιό του και όλα τα μυστικά που θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε τα έσοδά σας. Η παρουσίαση
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Photovision & Image+Tech 2019 | 5-7 Απριλίου στο HELEXPO
MAROUSSI το Σάββατο 6 Απριλίου 2019 στις 15:00 στην αίθουσα Ε1. Η είσοδος είναι δωρεάν
κατόπιν εγγραφής* στο: https://photovision.gr/the-light-itself/
*Προσοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας εγγραφών.
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ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ ΚΟΥΠΕΣ SQ,
Q, 11oz
Για αγορά 3 κιβωτίων (108 τεμάχια)
το 4ο κιβώτιο (36 τεμάχια) δώρο
Τελική τιμή μετά την
προσφορά

Τεχνικ
Τεχ
Τεχνικά
νι ά χαρακτηριστικά
χαρακτη
χαρα
κτηρισ
ριστικ
τικά
ά Shin
S
Shiny
hinyy mug
mug whi
wh
white
te (SQ
(SQ)
Q) 11oz
11o
oz
Diameter
Diamet
Dia
meter
e

82 mm

Ηeight
Ηeight

95 mm

Weight
h

appx.
appx. 345 g

Printing
P nti
Pri
t ng technique
tecchni
hnique
que

Sublimation
Sublim
Sub
limati
ation
on

Quantity
Q nti
Qua
t ty / box
ox

36 Pcs

**11oz SQ mug >
A Grade (up to minimum 200 dishwasher cycles)**

0,66€
το τεμάχιο

Π

Η προσφορά ισχύει για ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας τρία (3) κιβώτια.
Η παραπάνω προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Η παραπάνω τιμή είναι πλέον ΦΠΑ. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς.

 . . .
 32 &  . 

43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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ΑΜΥ DV
Σεμινάρια και παρουσιάσεις
στα πλαίσια της Photovision
& Image+Τech
 4
Παρασκευή 18:00-19:00
Wirecast 12
& μικρά στούντιο παραγωγής
Θα γίνει παρουσίαση της τελευταίας
έκδοσης του πανίσχυρου
προγράμματος Wirecast καθώς
και της σουίτας επιλογών για την
δημιουργία βελτιστοποιημένων,
ολοκληρωμένων, μικρών στούντιο
παραγωγής.

Σάββατο 19:00-20:00
DaVinci Resolve για τον
χώρο του Production και
παρουσίαση της Blackmagic
Pocket Cinema 4K
Εισηγητές από το τμήμα dvlab.eu και
την AmyDV θα μας παρουσιάσουν
την νέα κάμερα Pocket Cinema
camera 4K και θα μας μεταφέρουν
βήμα-βήμα στις δυνατότητες χρήσης
του περιβάλλοντος DaVinci Resolve
για την παραγωγή. Την παρουσίαση
συμπληρώνουν οι εξαιρετικές κάρτες
μνήμης της Angelbird καθώς και τα
συστήματα τροφοδοσίας της HawkWoods (νέα σειρά μπαταριών NP/ΝPF
υψηλής χωρητικότητας).

Κυριακή 18:30-19:30
DaVinci Resolve για PostProduction και παρουσίαση
της σειράς Post-Production
Workstations της AmyDV
Εισηγητές από το τμήμα dvlab.eu και
της AmyDV θα μας παρουσιάσουν
βήμα-βήμα τις δυνατότητες χρήσης
του περιβάλλοντος DaVinci Resolve
για Post-Production, VFX, Grading και
Delivery χρησιμοποιώντας τα υψηλής
απόδοσης workstations της AmyDV.

 .

   D16
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Οrama Studies
Εξειδικευμένα σεμινάρια φωτογραφίας
Σημαντικοί στο χώρο τους φωτογράφοι, μοιράζονται την εμπειρία τους
σ’ ένα γεμάτο δράση πρόγραμμα σεμιναρίων που περιλαμβάνει ζωντανές φωτογραφίσεις, παρουσιάσεις
και διαλέξεις, με παράλληλη μετάδοση σε γιγαντοοθόνη. Oι εισηγητές παρουσιάζουν τη 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

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

Talk Fashion
Εισηγητής: Bill Georgoussis,
Παρουσίαση & Ομιλία, 18:00-20:30

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

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
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Kodak 6900 Photo Printer
O νέος θερμικός εκτυπωτής της Kodak συνδυάζει το χαμηλό κόστος με την
μεγάλη χωρητικότητα αναλωσίμου και την υψηλή ταχύτητα. Το νέο αναλώσιμο
6900 media είναι συμβατό με τα μοντέλα των εκτυπωτών 68XX και 605.
O εκτυπωτής 6900 συνδέεται με τους σταθμούς εργασίας της
Kodak G4XL1 και πάνω και με το λειτουργικό v7.2 και πάνω



:


  – τυπώνει μέγεθος 10x15 cm σε 8 δευτερόλεπτα
    
  – 750 φωτογραφίες 10x15 cm ανά ρολό
  - 33% ελαφρύτερος από τον 6850 - Βάρος: 17,5 kg
  : 29 x37,5 x 34,5 cm - 118 mm μικρότερο βάθος από τον 6850
     : 5x15 cm, 10x15 cm 15x15 cm, 15x20 cm και
πανοραμικές εκτυπώσεις (15x30, 15x35, 15x45, 15x50 cm)

! "

 



Προμηθευτείτε τον
με την προσφορά
της DIVITEC AE
Stand B10

# 9x12,7 cm, 12,7x12,7 cm και 12,7x18 cm είναι

διαθέσιμη μετά από εγκατάσταση kit μετατροπής

#  # Gloss και Μatte
$% &      6900 συμβατό με τα μοντέλα των εκτυπωτών 68XX
'  #      για τα διαφορετικά μεγέθη
(#  ίδια με αυτή της απόδοσης του 6850
)#    αναλωσίμου για ευχρηστία





Divitec 

 4,    .: 210 2855080 Fax: 210 6657552
orders@divitec.gr www.divitec.gr www.facebook.com/Divitec.Greece/
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Epson LFP Specialist & Service Manager



E B
 B11

Λίγο πριν την πραγματοποίηση της φετινής Photovision & Image+Tech, ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη της ελληνικής
αγοράς imaging, o κος Δ. Μπότσιος της Epson, στην εκτενή συνέντευξή του, μας αποκαλύπτει πολλά στοιχεία για τις
δραστηριότητες της εταιρίας του που είναι leader σε πολλούς τομείς και συνεχώς επεκτείνει τη γκάμα προϊόντων της.
• Ας ξεκινήσουμε από το brandname.
Η Epson αρχικά ήταν μια εταιρία που κατά βάση απευθυνόταν στους τελικούς
καταναλωτές με τα inkjet printer της. Σταδιακά ασχολήθηκε και στον
επαγγελματικό χώρο με τα large format inkjet εκτυπωτικά, τα οποία ενδιέφεραν
τόσο στο φωτογραφικό τομέα, όσο και το PrePress λόγω του ψηφιακού δοκιμίου.
Στη συνέχεια και με δεδομένη την εξέλιξη της τεχνολογίας, η Epson αξιοποίησε
τις ευκαιρίες σε τομείς τόσο διαφορετικούς όπως το office automation και η
παραγωγή υφασμάτων. Επαναστατικό ήταν το βήμα με το Ink Tank System που
μείωσε εντυπωσιακά το κόστος εκτύπωσης και μετά τις οικιακές εφαρμογές μπήκε
και στις επιχειρήσεις. Aλλά και στα υφάσματα πλέον η inkjet εκτύπωση έχει
ολοένα διευρυνόμενη αποδοχή. Στο χώρο του textile λοιπόν χρησιμοποιούνται
sublimation χρωστικές, τυπώνοντας στο χαρτί και μετά με πρέσσα μεταφέρονται
οι χρωστικές στο ύφασμα (πολυεστέρας 70%). Τώρα για μπλουζάκια, δέρμα και
μετάξι, απλά απαιτείται άλλη τεχνολογία και άλλος εξοπλισμός.
Πως καταφέρατε να εισχωρήσετε στον κόσμο των business εκτυπώσεων που
ήταν προνομιακός χώρος του laser;
Όντως οι επιχειρήσεις προτιμούσαν laser λόγω ταχύτητας και κόστους εκτύπωσης.
Μέχρι που ήλθε η Epson με τα Workforce εκτυπωτικά της, ιδιαίτερα της τελευταίας
γενιάς, τα οποία κατάφεραν ν ανατρέψουν το σκηνικό με τα πλεονεκτήματά τους
δηλ. το πολύ χαμηλότερο κόστος αναλώσιμου λόγω EcoTank, την πλεονεκτική
κατανάλωση ενέργειας και στην εκτύπωση και στην αναμονή και το μηδενικό
κόστος άλλων αναλώσιμων εκτός μελανιού -ενώ το laser σε τακτά διαστήματα
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θέλει τύμπανα, φούρνο, συλλέκτη, ιμάντες
κλπ. Έτσι οι εκτυπωτές μας κατέκτησαν το
επαγγελματικό κοινό: Από τα καταστήματα
που τυπώνουν τις αποδείξεις τους ως τις
εφαρμογές office σε μεγάλες επιχειρήσεις
με δικτυακό περιβάλλον που εξυπηρετεί
πολυάριθμο προσωπικό κλπ. Γιατί συνέβη
αυτό; Διότι αγοράζοντας ένα Epson EcoTank
έχεις αμέσως τα μελάνια για 14.000
έγχρωμες σελίδες και αυτό είναι ένα πολύ
ισχυρό και πειστικό επιχείρημα.
Οι εκτυπωτές EcoTank στην ελληνική
αγορά, έχουν πάει καλύτερα στο retail ή
στο business;
Θεωρούμε ότι είμαστε εξίσου πετυχημένοι
και στους δύο τομείς, Το έχουμε
επαληθεύσει και από το service και από
τους μεταπωλητές μας: Τoυς εκτυπωτές
EcoTank προτιμούν όσοι τυπώνουν αρκετά,
όπως για παράδειγμα ένας οικιακός
χρήστης, ένας δάσκαλος που θέλει να
τυπώνει εργασίες σπίτι του για τη δουλειά
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Όλα αυτά αποδεικνύουν περίτρανα
ότι η τεχνολογία Inkjet συνεχίζει να
εξελίσσεται και να επεκτείνεται και
δεν θα πάψει να μας εντυπωσιάζει
με την ποικιλία των εφαρμογών.

του ή μια επιχείρηση που τυπώνει τα τιμολόγιά της και θέλει πολύ φθηνό κόστος.
Με την ευκαιρία, η Epson κατέχει το 80% της αγοράς αυτών των εκτυπωτών με τα
επαναγεμιζόμενα δοχεία μελανιών παρόλο που το αρχικό κόστος αγοράς παρόμοιων
συσκευών είναι μεγαλύτερο. Μπορεί η αγορά printing γενικώς να παραμένει στάσιμη,
όμως το μερίδιο αυτών των εκτυπωτών συνεχώς αυξάνεται. Οι καταναλωτές κατανοούν
και την οικονομία που επιτυγχάνουν και εκτιμούν ότι με αυτό τον τρόπο προστατεύουν
το περιβάλλον μειώνοντας τα απόβλητα και πετυχαίνοντας καλύτερο ενεργειακό
αποτύπωμα με τη χρήση των συσκευών τους.
Στα επίπεδα scanner η Epson έχει ηγετική θέση. Πως πηγαίνει αυτή η αγορά;
Με δεδομένο ότι τα πολυμηχανήματα (MFP) περιλαμβάνουν scanner, δεν είναι
πολλοί οι ερασιτέχνες που επενδύουν σε ανώτερης κατηγορίας flatbed scanner για
να ψηφιοποιήσουν το φωτογραφικό τους υλικό. Από την άλλη μεριά, στην αγορά
πιο πολλή ζήτηση έχουν τα γρήγορα document scanner, τα οποία έχουν δυνατότητα
γρήγορης και αυτοματοποιημένης ψηφιοποίησης μεγάλου αριθμού εγγράφων. Επίσης
μερικοί φωτογράφοι που έχουν μεγάλα αρχεία προτιμούν να αναθέτουν τη δουλειά
σε κάποιο επαγγελματικό εργαστήριο. Παρόλα αυτά η Epson πρόσφατα κυκλοφόρησε
ένα εξειδικευμένο flatbed FastFoto FF680W που είναι σε θέση να εξυπηρετήσει
μεγάλο αριθμό φωτογραφιών προς σάρωση/ψηφιοποίηση. Εξακολουθούμε βέβαια
να διαθέτουμε την εξαιρετική σειρά Perfection V για τους απαιτητικούς φωτογράφους
καθώς και κάποια εξειδικευμένα προϊόντα όπως το Surecolor SC-T5200 που εκτός από
εκτύπωση κάνει ψηφιοποίηση αρχιτεκτονικών σχεδίων.
Αναρωτιόμαστε αν η τεχνολογία inkjet κάπου έχει φθάσει στα όριά της.
Σε αντίθετση με την τεχνολογία laser, το inkjet έχει πολλές διαφοροποιήσεις. Ανάλογα
με την εφαρμογή έχουμε διαφορετικά μηχανήματα, άλλα μελάνια, μηχανισμούς
προώθησης, διαχείριση αναλώσιμου υλικού κλπ. H Epson με την ιδιόκτητη τεχνολογία
κεφαλών Precision Core μπορεί να σχεδιάζει αντί για block, στοιχεία κεφαλής τα οποία
κτίζει κατά το δοκούν. Για παράδειγμα, προκειμένου να φτιάξει ένα δεκαμέλανο LFP
χρησιμοποιεί πέντε παρόμοια στοιχεία με δύο κανάλια το καθένα και φτιάχνει μια
κεφαλή με δέκα κανάλια. Μια ετικετέζα με UV μελάνια και εκτύπωση σε ένα πέρασμα,
χρησιμοποιεί πολλά τέτοια στοιχεία σε stacked διάταξη, ένα για κάθε χρώμα. Με τον
ίδιο τρόπο, τις ίδιες κεφαλές και κάποιες τροποποιήσεις στο software και στα υλικά
με τα οποία και τα δύο κατασκευάζονται, μπορούμε να έχουμε μελάνια UV, μελάνια
sublimation, μελάνια dye, pigment, solvent κλπ. επίσης παρουσιάσαμε τα ν έα LFP
P10000/P20000 με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα εκτύπωσης.
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Τελευταία ασχολείστε και με
solvent εκτυπωτές που ταιριάζουν
σε εκτυιπώσεις εξωτερικών
χώρων.
Δεν είναι ορθή η αντίληψη ότι το
solvent είναι για αποκλειστικά
για εκτυπώσεις που αναρτώνται
σε εξωτερικούς χώρους και το
pigment προορίζονται για τα
εσωτερικά. Για παράδειγμα τα
προϊόντα LFP SureColor T5200
T7200, τα οποία χρησιμοποιούν
χρωστικές pigment και είναι
πενταμέλανα με photo black και
matte black. Mε αυτά μπορείς
να εκτυπώσεις, για παράδειγμα,
τις αφίσες ενός super market, το
οποίο θέλει να κάνει καμπάνια
μιας εβδομάδας προκειμένου
να διαφημίσει τα προϊόντα του
και τις προσφορές του. Ή να
τυπώσεις σε υφασμάτινο υλικό
και να κάνεις banner εξωτερικού
χώρου για μια βδομάδα. Άρα με
μικρή επένδυση μπορείς να έχεις
για μικρής διάρκειας αναρτήσεις,
εκτυπώσεις εξωτερικού χώρου.

Αναλώσιμα μεγάλης χωρητικότητας
και αντίστοιχα υψηλής οικονομίας για
επαγγελματικούς (άνω) ή οικιακούς
(κάτω) εκτυπωτές inkjet.
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αλλά ο βιντεοπροβολέας διατηρεί
το πλεονέκτημά του όταν πρέπει να
προβάλει σε επιφάνεια με διαγώνιο
π.χ.100in. εκεί που μια τηλεόραση δεν
μπορεί.

Η επιβλητική παρουσία Epson κατά την προηγούμενη Photovision 2017

Αντίστοιχα, o eco solvent SureColor SC-S80610 χρησιμοποιεί 10 μελάνια, με λευκό και
ασημί εναλλάξ, για φωτογραφική ποιότητα. Έχει το μικρότερο όγκο μικροσταγονιδίου
(droplet) ανάμεσα στον ανταγωνισμό, και μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθεί για
εσωτερική διακόσμηση, για ντύσιμο οχημάτων, αλλά και για εσωτερική διακόσμηση
με χαμηλό κόστος εκτύπωσης και φωτογραφική ποιότητα.
Κι εδώ ερχόμαστε στη συμβουλή της Epson προς τον επαγγελματία ότι το αντικείμενό
του δεν περιορίζεται στο διαβατήριο και την ταυτότητα αλλά θα πρέπει να είναι
προετοιμασμένος για την επόμενη μέρα της εκτύπωσης. Εφόσον ως φωτογράφος είναι
εξοικειωμένος και με το καλλιτεχνικό μέρος, το χρώμα κλπ. θα πρέπει να ανανεώσει
τη γκάμα των υπηρεσιών του. Να επεκταθεί σε ταπετσαρίες για το σπίτι, μπλουζάκια
με θέματα που φέρνει ο πελάτης κλπ. Μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες δεν ξεπερνούν
στο μέγιστο το ύψος των 15.000 ως 18.000 ευρώ (για ένα solvent εκτυπωτή που
αυξάνει κατά πολύ την προϊοντική γκάμα), όταν κάποτε τα minilab στοίχιζαν
πολλαπλάσια.
Πως πηγαίνουν τα ψηφιακά projector;
Πλέον έχουμε επεκταθεί και στα μηχανήματα μόνιμης εγκατάστασης,(installations)
χρησιμοποιώντας τεχνολογία laser δηλ. ειδική πηγή φωτός laser με μεγάλη
διάρκεια ζωής… Είμαστε Νο1 κατασκευαστές από το 2001. Ναι μεν υπάρχει μια
μείωση στα φθηνά συστήματα λόγω των πολύ χαμηλών τιμών των τηλεοράσεων
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Ποιές άλλες δραστηριότητες της Epson
δεν είναι ευρύτερα γνωστές, άραγε;
Η Epson εδώ και αρκετά χρόνια
ασχολείται με το βιομηχανικό τομέα.
Για παράδειγμα, το 2016 εξαγόρασε
κατά 100% την ιταλική Robustelli, που
εδρεύει στην περιοχή του Komo, ένα
κορυφαίο όνομα στην εκτύπωση σε
ύφασμα με πελάτες διάσημους οίκους
μόδας όπως Armani, Hermes κλπ.
Παράλληλα εξαγόρασε κατά 100%
και την εταιρία For.Τex, η οποία επίσης
βρίσκεται στην περιοχή του Komo,
και κατασκευάζει τα ειδικά χημικά, για
το print σε υφάσματα. Οπότε τώρα η
Epson με τη στρατηγική αυτή εξαγορά,
απέκτησε τις σχετικές τεχνολογίες και τις
συνδυάζει με τις δικές της μπαίνοντας
στο βιομηχανικό χώρο. Έχει τα ρομπότ
για τις γραμμές παραγωγής, έχει τις
ετικετέζες δύο ειδών και στο μέλλον
θα παράγει περισσότερα προϊόντα στο
βιομηχανικό τομέα.

Τεράστιο μηχάνημα textile printer της
ιταλικής Robustelli που πλέον ανήκει
στον όμιλο Epson.
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Nikon
Tα κορυφαία προϊόντα Nikon στην Photovision & Image+Tech
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 B2

Ο

ι μηχανικοί της Νikon σχεδίασαν
από το μηδέν τη μορφή των
μελλοντικών εξελίξεων στον κόσμο της
εικόνας. Με εργονομία που υπερέχει,
με τελείως νέα μοντούρα διαμέτρου
55mm, οπτικά μέρη πέρα από κάθε
συμβιβασμό και το know how που
μόνον η Nikon μπορεί να προσφέρει.
Έτσι αναδύθηκε η νέα σειρά μηχανών
Nikon Z6 και Ζ7 και φακών Νikkor Z: ο
εξοπλισμός που κάνει πραγματικότητα
τη φωτογραφική σας έμπνευση στην
πιο τέλεια εκδοχή της.
ΠΕΡΙ ΜΟΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΝ Ζ
Η μεγάλη μοντούρα Νikon Z
διαμέτρου 55mm αφήνει περιθώριο
για σχεδίαση φακών με μεγάλο
κύκλο κάλυψης και βελτιστοποιημένη
συμμετρική σχεδίαση, χώρο για το
σύστημα οπτικής σταθεροποίησης
ενώη απόσταση backflange σημαίνει
καλύτερα χαρακτηριστικά πρόσπτωσης
οπτικής δέσμης στην φωτοευαίσθητη
επιφάνεια. Περισσότεροι από ενενήντα
Nikkor AFS είναι συμβατοί σε όλες
τους τις λειτουργίες (VR, αθόρυβη
λειτουργία, PDAF, 4K video κλπ.) μέσω
του αντάπτορα FTZ.
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P H O T O

WHITE ON BLACK STUDIO

C R E D I T

handcrafted digital photo printing

© 2019 b y P R O L A B
all rights reserve

ANTONI TRITSI 112, 56226, THESSALONIKI / GREECE
PHONE: +30 2310 600 508 / +30 2310 588 420 / MAIL: INFO@PROLAB.GR
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Fujifilm Hellas
Δυναμική παρουσία του συστήματος Χ στη
Photovision & Image+Tech
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   Fujifilm Hellas,              
            ! " #" !#$ $ 
#$ Fujifilm $    ! " $    % " Instax
     &              
     & .
'  “ " !" ”  hi-end imaging     mirrorless
#" !#& &    #  FujiFilm GFX 50R $   
mirrorless Fufifilm X-T3.
( digital medium format & GFX 50R 
   rangefinder  & 
 )" GFX 50S 50Megapixel  #$  compact   ,   
 " #   design, " &  # % %   ) 
       OLED 3,89 . dot. O        swipe
  %     !   .   # *   'luetooth
! %   #   "  smartphone/tablet.
(  +-3 1  $         best seller X-T2,
 *        %     !!    #" !# 

   autofocus 1  425      % 
  )  &   #   ) !   & 26Megapixel.
)       %   #  EVF 3,69 . dot. 
11    $   !&         ! 
 1   !#$ WR, $         & &.
 !!   #" !# ) "*   %    " & Fujifilm
Frontier DE-100     !    #" !#$. 
professional inkjet printer Frontier DE100,   #   compact   
   !  $ ViViDiA D-photo,   $  :&    
 1200x1200dpi       #  glossy, silk  luster
$  %   !.
  
  E    %   ,        
    #" !# !   &  "
X-Photographers  Fujifilm.
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  €28
Γίνε τώρα συνδρομητής ή ανανέωσε τη
συνδρομή σου για δύο χρόνια (12 τεύχη αξίας
64€) και κέρδισε ΔΩΡΟ ένα τρίποδο National
Geographic, αξίας €28!
Τι κερδίζεις με τη συνδρομή σου;
• Θα παραλάβεις πρώτος στο χώρο σου
με την ACS
το ΦΩΤΟγράφο πριν κυκλοφορήσει
στα περίπτερα.
• Εξοικονομείς χρήματα! Με τη διετή συνδρομή
σου στην ουσία πληρώνεις για 11τεύχη ενώ
παραλαμβάνεις12.
• Αποφεύγεις τυχόν μελλοντικές αυξήσεις στην
τιμή πώλησης
του περιοδικού.
• Δεν έχεις το άγχος να το αγοράσεις ή τον
φόβο εξάντλησής του.
• Απολαμβάνεις ειδικές προσφορές που
προορίζονται μόνο για τους συνδρομητές.

ΝG 3 Way
Head
Tripod S NGPHMIDI

ίτε!
Επωφεληθε
ει!
Σας συμφέρ

Πώς θα γίνεις συνδρομητής;
ή μπες τώρα στο eshop www.photo.gr/
subscription και αγόρασε αυτή τη μοναδική
επετειακή προσφορά. (Το δώρο θα σου
αποσταλεί μαζί με το επόμενο τεύχος Νο 260).
ή βρες μας στο περίπτερο του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
στη PHOTOVISΙON & IMAGE+TECH και γίνε
εκεί συνδρομητής.
ή τηλεφώνησε στο 210 8541400
Η προσφορά ισχύει έως 7 Απριλίου
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Stamos
 B |  3-4
    | 





(    %    !"!&   & )  %
 )   !  !!   #" !# , 1 !# 
 !# &.  1  $       :
. ( &  !   Sony Europe !   & "
High End Sony Alpha $  Pro Video  < ".
. (    $  "   " $ % "  DNP Photo
Imaging. . (    $   &  ! % "
#"  %     Godox.
  <    #       !      ! 
  , ) &      %   )).
 $  *      #    !   < ", 
        $         *& .  
  &       *   =  " & & ,
      " #" !# )   % 
  -      *  . > !    "
 Photovision 1  % $
   " &   
&  
   &   &    % )  %.
? " &  
           & 
Sony Alpha.                 
%!  Full Frame $    ! ! #$  .
    DNP, ! $  #      DNP Yodabooth,
 #   Photobooth   !      & " ! 
marketing   events. @     ) "  
 best-seller Godox AD400-Pro,    Laowa 24mm f/14 Probe
Macro Manual B,  # on-camera LED  !  LitraPRO
  #  gimbal Moza AIR 2.
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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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Υuneec
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα
επαγγελματικού επιπέδου drones

A

πό την πρωτοπόρο στα
εξακόπτερα Υuneec έρχεται
το επαγγελματικό sUAS Η520,
προοριζόμενο για αποστολές
εναέριας επιτήρησης, ασφάλειας,
κατασκευές και χαρτογραφίας. Επίσης
προσφέρεται για βιντεοσκοπήσεις
επαγγελματικού επιπέδου 4Κ/2Κ/ΗD
video ή φωτογραφίες 20Megapixel.
Ενσωματώνει υψηλού επιπέδου
προδιαγραφές όπως ανακλινόμενο
σύστημα προσγείωσης για να αφήνει
ελεύθερο πεδίο 360°. Η απόλυτη
ακρίβεια mapping εξασφαλίζεται από
το σύστημαRTK (Real Time Kimematic)
της ελβετικής Fixposition. Mε το Η520
εξασφαλίζονται τα δεδομένα σας,
αφού κανείς δεν μπορεί να υποκλέψει
τα στοιχεία ανάμεσα στο drone και
τη μονάδα remote control ST16S.
Όλες οι συμβατές κάμερες μπορούν
να εναλλαγούν χωρίς να διακοπεί η
λειτουργία του drone.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

info

Καλλιτεχνικό γυμνό
Το γυμνό διαχρονικά στάθηκε σημαντικό και αναπόσπαστο θέμα στην φωτογραφική δημιουργία.
Αποθεώθηκε από την κλασσική αρχαιότητα και την Αναγέννηση και στην πορεία του χρόνου κατέχει
περίοπτη θέση στις εικαστικές τέχνες, σε σημείο που σήμερα δεν χρειάζεται να αιτιολογήσουμε την αξία
και την αποδοχή του στον κόσμο της φωτογραφίας.
Την επίδοσή του στο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΟ αξίζει να διερευνήσει κάθε φωτογράφος που θέλει να μελετήσει
τη φόρμα και το φως και πως αλληλεπιδρούν με το ανθρώπινο σώμα, ν’ αναζητήσει την πλαστικότητα,
την υφή και τη μορφή, προσεγγίζοντας το θέμα με τις προσωπικές του αντιλήψεις, τεχνικές και ερμηνείες.

1o Βραβείο

• Δωρεάν δίωρη φωτογράφηση με Αντρικό ή Γυναικείο μοντέλο από Performer της Έκθεσης.
• Προνομιακή εκτύπωση και θέση στην Έκθεση φωτογραφίας που θα γίνει στα πλαίσια της EroticART
• Δωροεπιταγή εκτυπώσεων σε εταιρεία ψηφιακών εκτυπώσεων άξιας 150 ευρώ.
• Τέσσερα εισιτήρια δωρεάν εισόδου για όλες τις μέρες τις έκθεσης.

2o Βραβείο

• Ένα Flash Rollei Unit 56 (Canon/Nikon) προσφορά του καταστήματος aa-digitalphoto Σταυρινάκης.
• Προνομιακή εκτύπωση και θέση στην Έκθεση φωτογραφίας που θα γίνει στα πλαίσια της EroticART
• Τέσσερα εισιτήρια δωρεάν εισόδου για όλες τις μέρες τις έκθεσης

3o Βραβείο

• Δωροεπιταγή εκτυπώσεων σε εταιρεία ψηφιακών εκτυπώσεων άξιας 150 ευρώ
• Προνομιακή εκτύπωση και θέση στην Έκθεση φωτογραφίας που θα γίνει στα πλαίσια της EroticART
• Τέσσερα εισιτήρια δωρεάν εισόδου για όλες τις μέρες τις έκθεσης
Οι όροι του διαγωνισμού καθώς και η συμμετοχές σας στο

www.photo.gr/eroticart
Συνολικά θα διακριθούν 25 έργα, δηλαδή θα έχουμε 25 Αναρτήσεις (με διαστάσεις που
θα ανακοινωθούν προσεχώς). Τα τρία εξ αυτών θα είναι οι τρεις πρώτοι νικητές.
Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν δωρεάν πρόσκληση
για την ημέρα των εγκαινίων δηλαδή στις 17/5

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

www.erotic-festival.com | eroticart.gr
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Zhiyun-Tech WEEBILL LAB
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H !"# $% &' &(%)' *(&')'
Η περίπτωση HIPA
Στον πολύπλοκο, πολυδιάστατο και πολυφωνικό κόσμο
των διεθνών φωτογραφικών διαγωνισμών πολλά παίζονται.
Στο ένα άκρο υπάρχουν αδιάβλητες διοργανώσεις
από φορείς κύρους, με σοβαρές κριτικές επιτροπές και
μεγάλη ακτινοβολία και στο άλλο άκρο συνωστίζονται oι
προβληματικοί, περίεργοι, περιθωριακοί, συχνά ασήμαντοι
ή απλά ύποπτοι, επιδεχόμενοι πολλών αμφισβητήσεων
διαγωνισμοί. Οι τελευταίοι είναι άλλοτε ευκαιριακοί,
για να προμοτάρουν περιστασιακά μια δραστηριότητα,
μια πόλη ή μια πρωτοβουλία, και συχνά κερδοσκοπικοί
δηλ. αποσκοπώντας στα έσοδα από το κόστος συμμετοχής
στο διαγωνισμό και όχι με γνώμονα ευγενή ιδανικά περί
καλλιέργειας της φωτογραφικής τέχνης κλπ.

Ε

κτός όμως από την εγκυρότητα και αντικειμενικότητα
του διαγωνισμού, στην αντίπερα όχθη στέκονται
οι συμμετέχοντες. Θεωρητικά, οι πάντες οφείλουν να
συμμορφώνονται στους όρους και τους κανονισμούς και να μην
προσπαθούν να παρακάμψουν ή να παραβούν τα παραδεκτά
ηθικά στάνταρ. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που κάποιοι
νικητές εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι καταδολίευσαν τους
όρους συμμετοχής και ανακλήθηκαν οι βραβεύσεις τους. Θα
σταθούμε εδώ στο πρόσφατο θόρυβο που προέκυψε με το
τελευταίο βραβείο του διαγωνισμού ΗΙΡΑ Photography Prize.
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Η φωτογραφία που τράβηξε ο διοργανωτής του tour Ab Rashid
και αποδεικνύει ότι η φωτογραφία είχε στηθεί για ολόκληρο group
φωτογράφων
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Oι αναγνώστες του ΦΩΤΟγράφου πιθανόν θυμούνται ότι ο θεσμός που
τιτλοφορείται από τα αρχικά των λέξεων Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum International Photography Awards, αποτελεί πρωτοβουλία
του Σείχη του Ντουμπάι και τρέχει ήδη για όγδοη χρονιά σε διεθνές επίπεδο
με γενναιόδωρα χρηματικά έπαθλα που -εύλογα- προσελκύουν μεγάλο
ενδιαφέρον από πολλούς φωτογράφους ανά τον κόσμο.
Φέτος το μεγάλο έπαθλο (120.000δολ.) απονεμήθηκε στον μαλαισιανό
Edwin Ong Wee Kee για το πορτραίτο μιας φτωχής βιετναμέζας μητέρας
με προβλήματα όρασης που κρατά στοργικά στην αγκαλιά το παιδί της,
επιβραβεύοντας το ανθρωπιστικό μήνυμα και την αχτίδα αισιοδοξίας για την
επόμενη γενιά στην περιφέρεια της Ν.Α/ Ασίας.
Όμως ο μαλαισιανός φωτογράφος δεν πρόλαβε να δρέψει τους καρπούς της
δόξας και της δημοσιότητας και δυστυχώς γι αυτόν άρχισαν τα παρατράγουδα.
Βλέπετε στην εποχή του internet όλα μαθαίνονται πολύ γρήγορα και το
κυριότερο από πάρα πολλούς. Κάποιος είδε τη νικήτρια φωτογραφία και κάτι
θυμήθηκε. Ότι η επίμαχη εικόνα ήταν στημένη από τον φωτογράφο Ab Rashid
για ολόκληρο γκρουπ φωτογράφων που έκαναν φωτοσαφάρι στο Βιετνάμ και
περνούσαν από ένα ριζοχώραφο. Ο Edwin Ong Wee Kee υπερασπίζεται το
βραβείο επκαλούμενος ότι δεν υπάρχει όρος στο διαγωνισμός που απαγορεύει
κάτι τέτοιο ενώ οι καλά πληροφορημένοι περί ΗΙΡΑ θυμούνται ότι πάντα
στα βραβεία υπάρχει μια σαφής προδιάθεση να ευνοούνται ρεπορταζιακές
φωτογραφίες με ανθρωπιστικό περιεχόμενο που περιέχουν ένα μήνυμα υπέρ
του Τρίτου Κόσμου, υπέρ των φτωχών και κατατρεγμένων.
Τα προβληματικά σημεία που εγείρουν ερωτήματα ηθικής και δεοντολογίας,
είναι όμως πολλά. Κατ’ αρχήν προκύπτει ζήτημα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σε ποιόν ανήκει [πραγματικά και όχι τυπικά] μια στημένη, μπροστά στους
φακούς ενός γκρουπ φωτογράφων, λήψη; Σε αυτό που έκανε το συγκεκριμένο
κλικ ή σε αυτόν που την έστησε; Στην πραγματικότητα όλα τα μέλη της ομάδας
με το γκρουπ είχαν στην κατοχή τους μια πανομοιότυπη εικόνα...
με ότι αυτό συνεπάγεται. Μετά μπαίνουν πιο προχωρημένα θέματα ηθικής.
Ποιό είναι το ηθικό έρεισμα των καλοβαλμένων και ευημερούντων
φωτογράφων από δύση και ανατολή που κάνουν φωτοσαφάρι και καδράρουν
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την ένδεια, την ανέχεια και τη δυστυχία;
Μήπως για καταγγελτικούς λόγους ή
απλά για να αισθανθούν καλύτερα οι ίδιοι
με τον πανάκριβο εξοπλισμό τους και τη
δυνατότητα να κάνουν εξωτικά ταξείδια σε
φτωχές χώρες όπου οι κάτοικοι είναι απλά
φωτογραφικά αντικείμενα; Στο προκείμενο
μερικοί σχολιαστές στοιχειοθετούν το
φωτογραφικό φαινόμενο ”poverty
porn” και το αποκηρύσσουν σα μια
αποδοκιμαστέα μορφή φωτογραφίας
που γίνεται με επίφαση ευαισθησίας και
στην πραγματικότητα σε κλίμα ψυχρής
αδιαφορίας. Ακόμη χειρότερα όλα αυτά
γίνονται στο κυνήγι πλουσιοπάροχων
βραβείων σαν κι αυτό της ΗΙΡΑ.

Π.ΚΑΛΔΗΣ
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agMod MagBox
Eπαναστατικό αξεσουάρ φωτισμού

Τ

ο oνομαστό ευέλικτο softbox MagBox της MagMod είναι πλέον διαθέσιμο και στην
ελληνική αγορά από τη Stamos SA. Στην καρδιά του συστήματος βρίσκονται τρία

εξαρτήματα:
1. Το MagMod MagShoe, μια πανίσχυρη βάση στήριξης σε lightstand, που επιτρέπει την
αλλαγή της γωνίας κλίσης με ένα μόνο χέρι πιέζοντας την ειδική λαβή.
2. Το MagMod MagRing, ένα μαγνητικό speedring που καθιστά τη χρήση μεγαλύτερων
modifiers με speedlite flash απλή υπόθεση
3. Το MagBox Octa, ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και καινοτόμο 60cm οκτάγωνο softbox.
Το MagMod MagBox είναι το κορυφαίο oκταγωνικό softbox διαμέτρου 60cm
που κυκλοφορεί συμβατό με οποιδήποτε φορητό flash (με χρήση του MagMod
MagRing) ή με Studio Flash με μοντούρα Bowens, Elinchrom ή Profoto (με χρήση του
αντίστοιχου MagMod SpeedRing). Η μαγνητική βάση το καθιστά επίσης το ταχύτερα
συναρμολογούμενο softbox της αγοράς όταν συνδυάζεται με το MagRing. Προσαρμόζεται
αμέσως με τους ισχυρούς μαγνήτες και απελευθερώνεται το με το πάτημα ενός κουμπιού!
Παράλληλα διαθέτει σύστημα τύπου ομπρέλας για γρήγορο στήσιμο και μάζεμα. Το
Magbox διαχέει ομοιόμορφα απ’ άκρη σε άκρη το φως του φλας ενώ η έτοιμη υποδοχή
για χρωματικά φίλτρα και η συμβατότητα με το προαιρετικό FocusDiffuser που λειτουργεί
σαν grid περιορίζει τη διάχυση του φωτός σε λιγότερες μοίρες.
ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ
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ppo Reno
Oι πρώτες διαρροές

Γ

ια το επαναστατικό υβριδικό zoom 10x
της Oppo έχουμε γράψει επανειλημμένα
στο PBWeekly, καθώς αλλάζει τα δεδομένα
στις κάμερες των smartphone. Tελικά, το
πρώτο μοντέλο στο οποίο θα “φορεθεί”
λέγεται Oppo Reno και θα παρουσιαστεί
επίσημα στις 10 Απριλίου. Από τις πρώτες
πληροφορίες θα φοράει τριπλή κάμερα
με βασικό αισθητήρα 48Megapixel
επιπρόσθετα με τον υβριδικό φακο 10x,
πανίσχυρη CPU Qualcomm Snapdragon
855 και μεγάλη μπαταρία 4000mAh για
να ανταπεξέρχεται τις αυξημένες ανάγκες
ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Samyang AF 85mm f/1,4FE
Για Sony Full frame

Η

τελευταία προσθήκη της Samyang στη γκάμα φακών και μάλιστα
ένας από τους λίγους autofocus, είναι ο τηλεφακός πορτραίτου
85mm f/1,4 FE για Sony Full frame. Mάλιστα πρόκειται για τον έκτο στη
σειρά φακό αυτόματης εστίασης της κορεάτικης εταιρίας. Η οδήγηση του
autofocus γίνεται μέσω αθόρυβου μηχανισμού Dual Linear Sonic Motor
(DLSM) που χρησιμοποιεί ένα παλμικό σύστημα μετάδοσης της κίνησης
για να μετακινήσει μικρομετρικά τα οπτικά στοιχεία. Ο φακός αποτελείται
από 11 στοιχεία σε 8 ομάδες εκ των οποίων ένα πολύ χαμηλής διάχυσης
Extra Low Dispersion (ΕD) και τέσσερα υψηλού διαθλαστικού δείκτη
(High Refractive index). Από ειδικό κράμα κατασκευάζεται ο μηχανισμός
ίριδας διαφράγματος που αποτελείται από εννέα πτερύγια. Το περίβλημα
κατασκευάζεται με τη σειρά από αλουμίνιο για μείωση βάρους. Για
την αντιμετώπιση της θάμβωσης και των φαντασματωδών ειδώλων
φροντίζει η ειδική επίστρωση Ultra Multi Coating (UMC). Η ελάχιστη
απόσταση εστίασης είναι 90cm και η διάμετρος φίλτρου 77mm.

Meyer Optik Nocturnus
Mικρή ιστορία εξαπάτησης α λα γερμανικά!

Γ

ια τη χρεωκοπία ατης γερμανικής εταιρίας οπτικών Meyer Optik,
και τις περιπέτειές της με προσπάθειες crowdfunding έχουμε γράψει
αρκετά την προηγούμενη χρονιά. Αυτό που δεν γνωρίζαμε μέχρι
στιγμής είναι ότι οι υποτιθέμενοι νομοταγείς και άψογοι γερμανοί, αυτή
τη φορά εξαπατούσαν και έκλεβαν το κοινό τους. Αυτό αποκαλύφθηκε
από τους νέους ιδιοκτήτες του brandname, από την εταιρία OPC
Optics που μετά από εσωτερική έρευνα ανεκάλυψε “πράματα και
θάματα”. Όπως δήλωσε ο Timo Heinze, Μanaging Director, και ο ίδιος
σοκαρίστηκε ανακαλύποντας ότι ο πολυδιαφημισμένος Nocturnus
f/0,95 δεν ήταν τίποτε περισσότερο παρά ένας Mitakon Speedmaster
f/0,95 κατασκευασμένος από την εταιρία Zhongyl, αλλά με σφραγίδα
Made in Germany που βέβαια αυτό συνιστά τουλάχιστον εξαπάτηση
των αγοραστών.
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SLR Magic
Φακοί ΜicroPrime video για Fujifilm
X-mount

H

γνωστή στους επαγγελματίες σειρά
professional φακών video MicroPrime
τώρα θα κυκλοφορήσει για τη μοντούρα
Fujifilm X. Να σημειώσουμε βέβαια ότι οι
εστιακές αποστάσεις τροποποιούνται με
συντελεστή 1,5x (λόγω crop factor του
αισθητήρα APS-C size). Όλοι οι φακοί της
σειράς μοιάζουνεξωτερικά και έχουν το
ίδιο σύστημα 0.8MOD gear. Ο μόνος που
διαφέρει σχεδιαστικά είναι ο καινούργιςο
12mm T2.8 που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το
APS-C format. H γκάμα απαρτίζεται από τους
εξής φακούς:
• 12mm T2.8 • 15mm T3.5 • 18mm T2.8
• 25mm T1.5 • 35mm T1.3 • 50mm T1.2
• 75mm T1.5

Zenit 50mm f/0,95 for F- ount
Το πιο φωτεινό διάφραγμα αλλά μόνον manual focus

Ο

ι παλιότεροι σίγουρα θυμούνται τις σοβιετικές Zenit, τις βαριές,
άκομψες αλλά πάμφθηνες ρεφλέξ της εποχής του φιλμ με τη
βιδωτή μοντούρα Μ42. Το εργοστάσιο έχει αναβιώσει στην σύγχρονη
εποχή και μάλιστα είχε κάνει θόρυβο με μια περιορισμένης παραγωγής
rebadged εκδοχή της LeicaM. Τελείως απρόσμενα εμφανίστηκε λοιπόν
ο στάνταρ 50άρης Zenitar f/0,95 για μοντούρα Sony FE (full frame)
manual focus. Έτσι στη μοντούρα δεν έχει καθόλου ηλεκτρονικές
επαφές. Εσωτερικά περιλαμβάνει εννέα κρύσταλλα σε οκτώ ομάδες
και έχει state of art μηχανισμό ίριδας διαφράγματος με 14 πτερύγια. Ο
φακός ζυγίζει ...μόλις 1.100γρ.

CFExpress 2.0
To νέο στάνταρ για κάρτες μνήμης

Μ

ε πρωτοβουλία της CompactFlash Αssociation θεσπίστηκε
το πρότυπο CFExpress v.2.0, ως αναβάθμιση του
CFExpress v.1.0 που προσθέτει δύο ακόμη μεγέθη σε σχέση με το
τρέχον φυσικό μέγεθος το οποίο είναι ταυτόσημο εξωτερικά με
XQD. Έτσι πλέον θα κατατάσσονται σε Τype A (20x28x2,8mm)
με μονό δίαυλο και μέγιστη διαμεταγωγή 1GB/sec, Type B
(38,5x29,8x3,8mm) με δύο διαύλους και max 2GB/sec. και
τέλος Type C με μέγεθος 54x74x4,8mm με τέσσερις διαύλους
και θεωρητικό όριο στα 4GB/sec. Σύμφωνα με τις προβλέψεις
οι προβλεπόμενες χρήσεις σε φωτογραφικό εξοπλισμό, drones
κλπ. αφορούν κυρίως Type A και Β, ενώ για CFExpress Type
C αναμένεται εφαρμογή κυρίως σε μεγάλες επαγγελματικές
βιντεοκάμερες.
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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...

9 771105 394004

01

ISSN 1105-3941

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

Cover.indd 1

Cover_street_Final.indd 1

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

Ιστορία & αισθητική
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29/3/2016 1:14:51 μμ
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης
MINI PORTFOLIO

Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

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...

Cover.indd 1
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42

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
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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

52

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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«Αιχμαλωτιζοντας τον χρόνο»

Π

αρουσιάστηκε η μονογραφία του Νίκου
Αποστολόπουλου που περιέχει την δημιουργική
του πορεία στα 37 χρόνια χρόνια φωτορεπορτάζ. Η
εκδήλωση για το βιβλίο και την ομώνυμη έκθεση
πραγματοποιήθηκε στην Βlank Wall Gallery στις
18 Μαρτίου. Η μονογραφία του επί 37 χρόνια
φωτορεπόρτερ και επίκουρου καθηγητή του
Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών
Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ν.
Αποστολόπουλου, αναδεικνύει στις 400 σελίδες
της, γεγονότα από τις αρχές της δεκαετίας του 80’,
πραγματοποιώντας ένα ταξίδι στο χρόνο και τον τόπο
της ελληνικής πραγματικότητας. Είναι χωρισμένη
σε 3 βασικές θεματικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα
αφορά πολιτικά γεγονότα που σημάδεψαν τον Νίκο
Αποστολόπουλο, όπως οι νεκροί του Νοέμβρη του
’80 και εμβληματικά πρόσωπα της πολιτικής σκηνής.
Η δεύτερη ενότητα αφορά αθλητικά γεγονότα που
έχουν χαραχθεί βαθιά στη συλλογική μας μνήμη,
όπως το Eurobasket του ’87 ενώ η τελευταία ενότητα
κινείται γύρω από τον κόσμο της Τέχνης.
Στα εγκαίνια της παρουσίασης για το βιβλίο και
το έργο του Νίκου Αποστολόπουλου μίλησαν (με
αλφαβητική σειρά), οι: Βέργαδος Δημήτρης, Δ/ντής
Τομέα ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης ΣΕΒ, Βλασσάς
Γρηγόρης, Καθηγητής Παν/μίου Δυτ.Αττικής,
Δ/ντής ΠΜΣ του Τμ.Φωτ/φίας & Οπτ/κών
Τεχνών, Βλαστάρης Γιάννης, Δημοσιογράφος,
Παναγιωτόπουλος Παναγής, Επίκ.Καθηγητής
Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ, & η Τριανταφύλλου Μεταξία,
Πολιτικός Επιστήμων. Επίσης, με μαγνητοσκοπημένη
παρέμβαση παρενέβησαν οι Βαμβακάς Βασίλης,
Αναπλ. Καθηγητής ΜΜΕ, ΑΠΘ, Καγγελάρης Φώτης,
διδάκτωρ Ψυχοπαθολογίας-συγγραφέας & Χιωτίνης
Νικήτας, Κοσμήτωρ Σχολής Εφαρμ/νων Τεχνών και
Πολιτισμού του Παν/μίου Δυτ.Αττικής.
Το περιοδικό μας εύχεται στον Νίκο
Αποστολόπουλο, καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο
του και πάντα επιτυχίες!

Με τους συναδέλφους του, μέλη της Ε.Φ.Ε.
(Από αριστερα): Κομίνη Κώστα, Καλοπίση Δημήτρη, Τριχιά
Παναγιώτη & Μπόνη Χρήστο.

Με τον Αντιπρόεδρο της ΝΔ Κωστή Χατζηδάκη μπροστά στο πορτρέτο του που
ήταν μέρος της καμπάνιας «Πρόσωπα και Απόψεις για την Ευρώπη»

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ-ΘΩΜΑΣ ΓΚΑΖΕΛΗΣ
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Athens Photo Festival
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για
συμμετοχές ως 31 Μαρτίου

Ο

λοκληρώνονται οι υποβολές συμμετοχών
για το Αthens Photo Festival 2019 ως 31
Μαρτίου. Οι δουλειές που θα επιλεχθούν θα
εκτεθούν από τις 6 Ιουνίου έως και 29 Ιουλίου
2019 στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138).
Το εκθεσιακό πρόγραμμα 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 δέχεται
τις συμμετοχές για το Photobook Show με
τελική προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
επίσης την 31η Μαρτίου 2019.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.
photofestival.gr/#submit

;"+! FEP
Φωτογράφος της χρονιάς ο Juhamatti Vahdersalo

Σ

τις 16 Μαρτίου η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ευρωπαίων
Φωτογράφων FEP ανεκοίνωσε τα επίσημα αποτελέσματα του
ετήσιου διαγωνισμού. Ο τίτλος του επαγγελματία φωτογράφου της
χρονιάς 2019 απονεμήθηκε στον Φιλανδό φωτογράφο Juhamatti
Vahdersalo, νικητή της Χρυσής κάμερας στην κατηγορία Illustrative /
Digital του διαγωνισμού
Σε άλλες κατηγορίες διακρίθηκαν οι Enda Cavanagh από την Ιρλανδία
στην κατηγορία της διαφήμισης, Patrizia Burra από την Ιταλία στην
κατηγορία της μόδας, Eberhard Ehmke από Γερμανία στην κατηγορία
τοπίο, Laila Villebeck από Σουηδία στο πορτραίτο, Μarcos Rodriguez
από Ισπανία στο φωτορεπορτάζ, Hannu Raimano από Φινλανδία στα
σπορ, και οι Carlos Felipe Ortiz από Ισπανία και Martin Steenhaut
από Βέλγιο στις κατηγορίες γάμος και άγρια φύση αντίστοιχα. Οι
διακριθέντες αναδείχθηκαν μέσα από 2.400 συμμετέχοντες.

! - < +' =&> 1977-1979
Έκθεση της Pamela Browne

Έ

κθεση φωτογραφίας της Pamela Browne με τίτλο «Οία - Πορτρέτο ενός χωριού 1977-1979»
εγκαινιάζεται την Πέμπτη 11/4 στην Image Gallery. Το υλικό που παρουσιάζει η δημιουργός
ανάγεται στη δεκαετία του 1970 στη Σαντορίνη (Οία & Φοινικιά). Η εποχή της «αθωότητας» πριν
την τουριστική επέλαση, απεικονίζει την καθημερινότητα των κατοίκων. Tην έκθεση επιμελούνται
οι Ηλίας Κοσίντας και η Έμιλυ Μανδηλαρά με την ευγενική υποστήριξη του Βασίλη Μανδηλαρά.
H Pamela Browne επισκέφτηκε τυχαία τη Σαντορίνη και το νησί την καθήλωσε, ειδικά η
απλότητα και η αθωότητα της σχεδόν εγκαταλελειμένης τότε κοινωνίας και των ανθρώπων που
επιβίωναν μέσα από την πατροπαράδοτη σχέση τους με τη γη και τη θάλασσα. Σχεδόν σαράντα
χρόνια μετά, εκείνες οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες αποτελούν τα τελευταία απομεινάρια από ένα
τρόπο ζωής που έφυγε ανεπιστρεπτί.
Διάρκεια: 12 - 21 Απριλίου 2019
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη με Παρασκευή: 16:00 - 20:00, Σάββατο: 11:00 -17:00, Κυριακή: 12:00 16:00, Δευτέρα: ΚΛΕΙΣΤΑ
Τηλέφωνο: 210 32 30 534
The Image Gallery, Βασ. Αμαλίας 36, Αθήνα www.theimage.gr
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Με τον Φώτη Καγγελάρη στο ΦΚΘ

Τ

ο Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
διοργανώνει τη Δευτέρα 1/4 στις 20:00
στο Café Bazaar, στα πλαίσια των μηνιαίων
συναντήσεων, εκδήλωση με θέμα ΜΕΤΑΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ με κεντρικό τιμώμενο πρόσωπο
και εισηγητή τον αγαπητό στους φωτογράφους
Φώτη Καγγελάρη με αφορμή το νέο του βιβλίο
‘‘ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΜΟΥ- Η εικονική απόδειξη
της ευτυχίας’’ σε εκδόσεις Ευρασία.
Θα παρέμβουν στην εισήγηση και θα
σχολιάσουν οι Σωκράτης Δεληβογιατζής:
Καθηγητής Φιλοσοφίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Βασίλης
Καρκατσέλης: Καλλιτεχνικός Διευθυντής
του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης,
Φωτογράφος-Εικαστικός και Ιωάννης Μήτρου:
Διδάσκων στη Σχολή Καλών Τεχνών του
ΑΠΘ, Ψυχαναλυτής. Θα ακολουθήσει
συζήτηση. Ο Φώτης Καγγελάρης είναι
διδάκτωρ Ψυχοπαθολογίας, συγγραφέας
των βιβλίων:«ΗΟΜΟ PHOTOGRAPHICUS»
(Εκδόσεις Ροπή) ,«ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ, Η ΛΕΞΗ ΚΑΙ
Ο ΚΟΣΜΟΣ» (Εκδόσεις Αρμός),«ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΝΑΙ» (Εκδόσεις Άγκυρα), «ΤΟ ΒΑΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» ( Εκδόσεις Ευρασία) κ.α.
Δευτέρα 1 Απριλίου ώρα 20.00 στο CAFE
BAZAAR, Παπαμάρκου 34, Πλατεία Άθωνος
Τηλέφωνο: 2310241817.
Είσοδος ελεύθερη

?&- *% ' @&'
Φωτογραφικές δραστηριότητες στη Ρόδο

Τ

ην Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 ο Δ.Ο.Π.Α.Ρ,ο Δήμος Ρόδου & το Φωτογραφικό
Εργαστήρι Ρόδου, με την υποστήριξη του περιοδικού ¨Φωτογράφος” και
σε συνεργασία με τα τμήματα του προγράμματος Αθλητισμός και Γυναίκα του
Δήμου, διοργανώνουν φωτογραφικό οδοιπορικό στον Έμπωνα. Η μεταφορά θα
γίνει δωρεάν με λεωφορείο από τη Ρόδο. Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί στις
9:00 π.μ από το parking του ΔΑΚ Καλλιπάτειρα στο Καρακόνερο και η επιστροφή
στις 5 μ.μ με πρώτη στάση στην Ιερά Μονή Αρταμίτου με μια αναφορά στην
Φωτογραφία Τοπίου.
Η Yρώ Χρυσάνθου (Πτυχιούχος Φωτογράφος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής)
θα δώσει χρήσιμες συμβουλές στους συμμετέχοντες που θα έχουν πολλές
φωτογραφικές ευκαιρίες.
Η δεύτερη επιλογή είναι προαιρετική πεζοπορική διαδρομή 4-5 χλμ. από την
Μονή Αρταμίτου προς τον ευρύτερο δασικό και αγροτικό περιβάλλοντα χώρο
που εκτείνεται στους πρόποδες του Ατταβύρου, με προορισμό τον Έμπωνα.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μέσω email στο :
photolab2018@yahoo.com ως την Πέμπτη 21 Μαρτίου
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Φωτ.: Τάκης Ζερδεβάς

« J#+'' K:: < ' #»
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας σημαντικών φωτογράφων μας

Η

έκθεση εγκαινιάζεται στις 27 Μαρτίου στον πολιτιστικό
χώρο της Macart. Συμμετέχουν με έργα τους οκτώ διεθνώς
αναγνωρισμένοι Έλληνες φωτογράφοι: Γιώργης Γερόλυμπος, Γιώργος
Δεπόλλας, Τάκης Ζερδεβάς, Πάνος Κοκκινιάς, Παναγιώτης Λάμπρου,
Καρολίνα Μέη, Χρίστος Σιμάτος και Γιάννης Σούλης.
Εκτός των παραπάνω, θα εκτεθούν επίσης φωτογραφίες του γνωστού,
για την ενασχόλησή του με την ιστορία της Αθήνας, δημοσιογράφου
και συγγραφέα Νίκου Βατόπουλου και του ζωγράφου Αχιλλέα
Χρηστίδη. Συμμετέχουν ακόμη δύο νεότεροι φωτογράφοι,
η Δήμητρα Βαρουξή και ο Θανάσης Ζέκος. Η εκδήλωση αποτελεί
συνέχεια της επιτυχημένης έκθεσης «ενδιάμεσοι χώροι» που
πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2015, συγκεντρώνοντας το
ενδιαφέρον εικαστικών, δημοσιογράφων, σχολών και συλλόγων
φωτογραφίας, σχολείων, καθώς και μεγάλου αριθμού φιλότεχνων.
Αυτή τη φορά οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες μέσα από 38 εικόνες,
καταθέτουν την δική τους οπτική γωνία για το Κλεινόν Άστυ, στο
οποίο εναλλάσσονται το ένδοξο παρελθόν με τους ρυθμούς των
εντάσεων και των αντιθέσεων του σήμερα. Η έκθεση τελεί υπό την
αιγίδα του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Με την ευκαιρία της εκδήλωσης,
θα εκδοθεί κατάλογος με τα έργα των συμμετεχόντων, ο οποίος θα
μοιραστεί δωρεάν στους επισκέπτες.
Πολιτιστικός Χώρος Macart: Λένορμαν 244, Αθήνα,
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 27/4/2019. Είσοδος: ελεύθερη.
Φωτ.: Χρίστος Σιμάτος
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Έκθεση Φωτογραφίας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη,φιλοξενεί έκθεση φωτογραφίας του Κωνσταντίνου
Πίττα με τίτλο «Αθήνα – Κωνσταντινούπολη» σε επιμέλεια της Ίριδας Κρητικού. Τα εγκαίνια της έκθεσης
πραγματοποιήθηκαν στις 22 Μαρτίου και η έκθεση θα συνεχιστεί έως τις 15 Απριλίου 2019.

Η

έκθεση του Κωνσταντίνου Πίττα Αθήνα - Κωνσταντινούπολη σχεδιάστηκε ως οργανικός και αλληλένδετος
διάλογος δύο αγαπημένων πόλεων του φωτογράφου, της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης, ενώ κοινό
σημείο αναφοράς αποτελεί η δεκαετία του ‘80, μαζί με εκατοντάδες μικρές ατμοσφαιρικές ασπρόμαυρες πτυχές
της που διασώζονται με επίμονη τρυφερότητα από τον φακό του Πίττα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχουν οριστικά
χαθεί, σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης. «Είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο ακριβώς», σημειώνει ο Κ.Πίττας, «όταν
είδα για πρώτη φορά, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο της Πόλης, τις δύο ωραίες αίθουσές του που επικοινωνούν
μεταξύ τους. Σκέφτηκα τότε ότι θα μπορούσα να βάλω τις δύο πόλεις -τις φωτογραφίες των ανθρώπων πού είχα
από την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη - να επικοινωνούν, να είναι αντικριστά, όπως είναι και οι πόλεις και οι
χώρες τους αντικριστά στο Αιγαίο... Οι φωτογραφίες είναι παλιές, της δεκαετίας του 80 (υπάρχουν και λίγες από την
Πόλη σήμερα). Βλέπουμε έτσι τις δυο πόλεις και στο παρελθόν τους, από μια εποχή που έχει παρέλθει και για τις
δύο ανεπιστρεπτί...». Η έκθεση περιλαμβάνει 70 περίπου φωτογραφίες μεγάλων διαστάσεων, 45 από την Αθήνα
και 25 από την Κωνσταντινούπολη. Ένα μικρό μέρος των φωτογραφιών με θέμα την Αθήνα και τους Αθηναίους
παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη το 2016, ενώ μια μεγαλύτερη συλλογή κυκλοφόρησε σε βιβλίο το 2017.
Οι φωτογραφίες της Κωνσταντινούπολης παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Η έκθεση πρόκειται να μεταφερθεί στην
Αθήνα το φθινόπωρο του 2019.
Διάρκεια έκθεσης: έως 15 Απριλίου 2019
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 15:00 - 20:00
Πληροφορίες: Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Turnacibasi 22, 34433 Κωνσταντινούπολη
www.mfa.gr/istanbul, https://www.facebook.com/sismanogliomegaro/?ref=settings
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Alexander Lamont Henderson
Έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη

O

φωτογράφος Alexander Lamont Henderson (1838-1907) διακρίθηκε για τις υπηρεσίες του από την Βασίλισσα
Βικτωρία της Βρετανίας. Υπήρξε μέλος της Βασιλικής Φωτογραφικής Εταιρείας. Από το έργο του δεν έχει διασωθεί
το σύνολο όπως και λιγοστά είναι τα γνωστά βιογραφικά του στοιχεία. Στις προσωπικές του φωτογραφίες εντάσσονται
ταξειδιωτικές εντυπώσεις από διάφορες χώρες της Mεσογείου. Στην ομώνυμη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη πρόκειται
να παρουσιαστούν για πρώτη φορά οι φωτογραφίες που φιλοτέχνησε στην Ελλάδα το 1904. Ο φακός του αποτυπώνει
σκηνές από την καθημερινή ζωή της πόλης με τους μικροπωλητές να πρωταγωνιστούν ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν
οι λήψεις που πραγματοποίησε στο εσωτερικό των βασιλικών ανακτόρων στην στο Τατόι. H έκθεση συνεχίζεται ως το
Σάββατο 13 Απριλίου οπότε και η επιμελήτρια της έκθεσης, Αλίκη Τσίργιαλου, θα κάνει την τελευταία επίσημη ξενάγηση
αναλύοντας τη ζωή και το έργο του Alexander Lamont Henderson.
Εισιτήρια: €5 (Η συμμετοχή στις ξεναγήσεις επιβαρύνει το εισιτήριο της έκθεσης κατά € 2)

« <' (+> : '>
D»
Παράταση του 2ου Φωτογραφικού Διαγωνισμού

Π

αράταση δεκαπέντε ημερών δόθηκε στον φωτογραφικό διαγωνισμό με
θέμα “Τα πέτρινα γεφύρια του νομού Δράμας” , το οποίο προκήρυξε η
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Κύκλωψ πριν λίγους μήνες. Υπενθυμίζουμε
ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και ελεύθερη σε όσους έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι οι δημιουργοί των τριών
φωτογραφιών που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία θα
επιβραβευθούν από την ΑμΚΕ Κύκλωψ με τρία χρηματικά έπαθλα:
1ο βραβείο: 3.000 ευρώ,
2ο βραβείο: 2.000 ευρώ
3ο βραβείο: 1.000 ευρώ.
Τελευταία προθεσμία υποβολής συμμετοχών ορίζεται πλέον η Κυριακή 14
Ιουλίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες : http://www.cyclops-amke.gr ή στη διεύθυνση:
cyclops.amke@gmail.com
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