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  Editorial

Η πρώτη εμπορική έκθεση τοπικής εμβέλειας πραγματοποιήθηκε πριν 221 ολόκληρα 

χρόνια, από 18-21 Σεπτεμβρίου 1798 στο προάστιο Champ-de-Mars του Παρισιού. Ήταν 

πρωτοβουλία του Γάλλου βουλευτή François de Neufchateau ο οποίος ήθελε να φέρει 

σε άμεση επαφή τους βιοτέχνες και παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής της Γαλλικής 

πρωτεύουσας με τους εμπόρους. Στην έκθεση έλαβαν μέρος 110 εκθέτες και γνώρισε 

τεράστια επιτυχία με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν στη Γαλλία τα επόμενα 50 χρόνια 

άλλες 11 μεγάλες εκθέσεις εθνικής εμβέλειας. Η μεγάλη όμως, τεράστια, Μέγιστη και 

ανεπανάληπτη έκθεση βιομηχανικών προϊόντων -είμαστε στην καρδιά της Βιομηχανικής 

Επανάστασης- διοργανώθηκε από την πανίσχυρη, υπερδύναμη της εποχής, Μ.Βρεττανία

και έμεινε γνωστή στην ιστορία ως The Great Exhibition. Φιλοξενήθηκε σ’ έναν νεόδμητο 

χώρο στη περιοχή Hyde Park του Λονδίνου. Για την κατασκευή του χρειάστηκαν 400 τόνοι 

γυαλί και 4.000 τόνοι σιδήρου! Στην έκθεση έλαβαν μέρος 40 κράτη και εγκαινιάστηκε 

με κάθε μεγαλοπρέπεια από την Βασίλισσα Βικτώρια. Παρέμεινε ανοιχτή για ασυνήθιστα 

μεγάλο χρονικό διάστημα: από 1 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου 1851. Την επισκέφθηκαν

-κρατηθείτε- 6.039.722 άτομα από όλη την Υφήλιο, νούμερο τεράστιο αν αναλογισθούμε 

ότι τα μοναδικά μέσα συγκοινωνίας της περιόδου ήταν τα καράβια και τα... κάρα.

Η απάντηση ήρθε σύντομα από την άλλη υπερδύναμη της εποχής, τη Γαλλία. Το 1855 με 

επικεφαλής τον πρίγκηπα Ναπολέοντα ΙΙΙ, διοργάνωσε την δική της Exposition Universelle 

στο υπερπολυτελές για την εποχή Palais de l’ Industrie των Παρσισίων από 15 Μαΐου 

έως 15 Νοενβρίου 1855 με ανάλογη επιτυχία. Και έκτοτε ο χορός των εκθέσεων -και του 

ανταγωνισμού- καλά κρατεί μέχρι τις μέρες μας. Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα...
   
                                                                                                                   ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Οι περισσότεροι άν όχι όλοι που 

διαβάζετε αυτές τις αράδες -και 

είσαστε κάμποσες χιλιάδες και 

σας ευχαριστώ γι’ αυτή την τιμή 

που μου κάνετε- έχετε σίγουρα 

επισκεφθεί την Photovision & 

Image Tech 2019 που έριξε αυλαία 

την Κυριακή το βράδυ 7 Απριλίου. 

Έχετε λοιπόν σχηματίσει στέρεη 

άποψη για το μέγεθός της, τους 

εκθέτες κι όλα τα άλλα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της φετινής 

διοργάνωσης. Άρα δεν χρειάζεται 

να προσθέσω εγώ κάτι παραπάνω. 

Δράττομαι λοιπόν της ευκαιρίας για 

να κάνω μια μικρή αναδρομή στην 

ιστορία των εκθέσεων από τον 

πολύ παλιό καλό καιρό μιας και 

μου αρέσουν οι ιστορίες που έχουν 

αυτό το νοσταλγικό άρωμα του 

παρελθόντος χρόνου...

The Great Exhibition
H πρώτη & μεγαλύτερη για δεκαετίες έκθεση!

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ PHOTOVISION & IMAGE TECH 2019.
Aπό αριστερά: Τ.Τζίμας/Περ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, Β.Λεβέντης/Πρόεδρος Ένωσης Κεντρώων, Κ.Τάγκαλος/Πρόεδρος ΣΕΚΑΦ, 

Λ.Κρέτσος/ Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεποικοινωνιών & Ενημέρωσης, Β.Χαραλάμπους/Be Best
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με τον Canon Zoemini

 Εκτυπώστε από τη φορητή συσκευή σας
 Εκτυπώστε φωτογραφίες 5x7,6cm (2x3") 
στη στιγμή 
Αυτοκόλλητη πίσω όψη με προστατευτικό 
που ξεκολλάει εύκολα

 Απόλυτα φορητός 

Δεν χρειάζεται μελάνι

  ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ.
MINI ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ.

SHOOT  REMEMBER  SHARE

https://www.canon.gr/printers/zoemini/
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Στις 7 Απριλίου ολοκληρώθηκε 

η Photovsion & Ιmage+Tech 

2019, με πανθομολογούμενη 

επιτυχία, σχεδόν καθολική 

συμμετοχή εταιριών και μεγάλη 

προσέλευση κοινού.

Οι μεγάλες αλλαγές στην 

τεχνολογία, τα νέα οικονομικά 

δεδομένα από τις επιπτώσεις 

της κρίσης και οι επιβαλλόμενες 

εκ των πραγμάτων συνέργειες 

και συνενώσεις δυνάμεων, 

καθόρισαν τη νέα εμφάνιση και 

διάρθρωση της θεσμοθετημένης 

στη συνείδηση των ανθρώπων 

της εικόνας & της τεχνολογίας 

έκθεσης. Έτσι αποδεικνύεται 

μέσω της έκθεσης ότι ο κόσμος 

του ελληνικού Imaging όχι 

μόνον επιβιώνει αλλά και 

αναπτύσσεται επιδεικνύοντας 

σταθερότητα, αντοχή και 

προσαρμογή στις δυσκολίες.


���������� Photovision & �mage+Tech 2019
Φωτογραφία & τεχνολογία μαζί σε μια επιτυχημένη συνδιοργάνωση

Η έκθεση στεγάστηκε με επιτυχία στο κτίριο της Ηelexpo, ένα από τους πλέον γνωστούς 

και προβεβλημένους εκθεσιακούς χώρους που δίνει χώρο στα περίπτερα σε 

τέσσερα διακριτά επίπεδα και επιτρέπει την άνετη περιήγηση στους φαρδείς διαδρόμους, 

ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες να σταθούν στα καλοβαλμένα περίπτερα, περιεργαζόμενοι 

προϊόντα και υπηρεσίες. Προβλήθηκε με δυνατή, πολυδιάστατη και εκτεταμένη διαφημιστική 

καμπάνια, σε μέσα μαζικής επικοινωνίας (τηλεόραση και ραδιόφωνο) στοχευμένη ιντερνετική 

προώθηση μέσω Google Ads, banner σε επιλεγμένα sites, εφημερίδες και περιοδικά, όλα τα 

μέσα του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ καθώς και από τα εξειδικευμένα sites photovision.gr και 

imageandtech.gr. Επίσης η έκθεση πλαισιώθηκε από πληθώρα εκδηλώσεων στα περίπτερα 

των εταιριών. Ομιλίες, παρουσιάσεις για συγκεκριμένα μοντέλα φωτογραφικών μηχανών, 

φακών και αξεσουάρ, φωτογραφικά happenings και ευκαιρίες για δημιουργικές λήψεις, 

αναλύσεις ειδικών για φωτογραφικές τεχνικές, μουσικά σύνολα και άλλες εμπνευσμένες 

παρεμβάσεις, έδωσαν ζωντάνια και παρακινούσαν τους επισκέπτες να μένουν για ώρες στους 

διαδρόμους, βρίσκοντας ολοένα διαφορετικά πράγματα να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει το πολυδιάστατο πρόγραμμα σεμιναρίων για επαγγελματίες που 

διοργάνωσαν οι φορείς Photo Wedding Stories και OramaStudies, επιβεβαιώνοντας την αξία 

της έκθεσης και την επιμορφωτική διάστασή της. Οπωσδήποτε δεν πρέπει να παραλείψουμε 

τη συμβολή των φωτογραφικών ομάδων, οργανωμένων φορέων και μεμονωμένων 

φωτογράφων, που με τη δημιουργική τους παρουσία και την φιλοξενία μεγάλων ή 

μικρότερων εκθέσεων σε διάφορα σημεία της έκθεσης, τόνισαν το εικαστικό στοιχείο 

και την καλλιτεχνική ταυτότητα της συνολικής προσπάθειας.

Η θετική και γόνιμη εμπειρία από τη Phtotovision & Ιmage+Tech 2019 που μόλις έκλεισε 

τις πύλες της, μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον της εικόνας και ανεβάζει τον πήχυ των 

προσδοικιών για την επόμενη διοργάνωση.   Π.Κ.

��������	
�
�	����
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https://www.nikon.gr/el_GR/news-press/press.tag/news/easter-19-cashback-gr.dcr
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Χαιρετισμό απεύθυναν οι: Λ.Κρέτσος/ Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεποικοινωνιών & Ενημέρωσης, Β.Λεβέντης / Πρόεδρος Ένωσης Κεντρώων, 
Κ.Τάγκαλος/Πρόεδρος ΣΕΚΑΦ, Σπ. Διαμαντόπουλος / Πρόεδρος ΠΟΦ, Β.Χαραλάμπους/Be Best & Τ.Τζίμας/Περ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

��������	
�
�	����

Χορηγοί της 
δεξίωσης 
εγκαινίων ήταν το 
catering ΔΕΙΠΝΟ-
ΣΟΦΙΣΤΉΡΙΟΝ,  
η ΑΘΗΝΑΪΚΗ 
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ & 
η ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΑΕ 
τους οποίους 
ευχαριστούμε 
θερμά για την 
άψογη συνεργασία!

Στιγμιότυπο από τον χώρο των εγκανίων

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΖΙΔΗΣ
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www.tsililis.gr
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Η είσοδος και οι διάδρομοι της έκθεσης είχαν συνεχή ροή και πολλές 
φορές πλημμύριζαν κυριολεκτικά από κόσμο!
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http://www.stamos.com.gr/
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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, 

��),!�.�"��: Άννα Μανουσάκη �#%�;��"�: Φωτεινή Αβραμάκουwww.photo.gr

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

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

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

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

Στιγμιότυπα και απόψεις από την έκθεση 
Με το φακό των επισκεπτών

Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), θα δημοσιευθούν εδώ.

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, 

��),!�.�"��: Άννα Μανουσάκη �#%�;��"�: Φωτεινή Αβραμάκουwww.photo.gr

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

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

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

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

�)�)=;!

https://www.youtube.com/watch?v=pjvXyvKcmWE&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=iKcXU_fdvlE&t=19s
www.photo.gr
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 WEDDING
EDITORIAL

GEORGE
 DIMOPOULOS
� ����� � � �� 	
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https://fashionphotographyworkshop.blogspot.com/p/wedding-editorial.html
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Στο περίπτερο της Nikon Σάκης Μπατζάλης, Νίκος Πεκρίδης, Salvatore Dimino και Χρήστος Τόλης μίλησαν για το έργο τους και μοιράστηκαν μυστικά

Στο περίπτερο της Fujifilm studio οι επισκέπτες να δοκιμάσουν όλα τα μοντέλα μηχανών σε live shooting στο στούντιο που είχε στηθεί

Στο περίπτερο της Stamos SA o  Μιχάλης Μπασιάκος και Θοδωρής Μάρκου επιδείκνυαν τις φωτογραφικές και βίντεο - δυνατότητες των νέων Sony 

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

Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο

δίκτυο καταστημάτων

• •

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

�� �������	
�� ����� Tamron

 
	�

Photozone_Tamron_Cash Back.indd   1 12/4/2019   4:39:53 μμ

www.facebook.com/photozone.gr/
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O ambassador της Panasonic ελληνικής καταγωγής Daimon Xanthopoulos στο περίπτερο της Intertech 

��������	
�
�	����

Άκης Παναγιωτίδης και η μπάντα του για ένα μουσικό event -έκπληξη στο περίπτερο της Καμπανάος Α.Ε.Ε.

Μουσικά σύνολα στο περίπτερο της Divitec, κλήρωση ενός εκτυπωτή Kodak 6900 και πολλά άλλα happenings 
διαμόρφωσαν ζεστή και πολύ φιλική ατμόσφαιρα!
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SURECOLOR 
SC-P6000 
SERIES
Επαγγελματικός 
φωτογραφικός 
εκτυπωτής 24 
ιντσών
Για επαγγελματικές 
φωτογραφίες και εκτυπώσεις 
έργων τέχνης υψηλής 
ποιότητας, με ακρίβεια και 
μεγάλη διάρκεια σε μια 
σειρά μέσων.

κτυπώσειςπώσεις 
ήςής
εια και 
μια 

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

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! 

ECOTANK L805
ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
• Φωτογραφική εκτύπωση υψηλής 

ποιότητας χωρίς περιθώρια σε 
μέγεθος έως Α4

•  Δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi
• Απευθείας εκτύπωση σε CD/DVD
• Περιλαμβάνονται φιαλίδια 6 

χρωμάτων των 70 ml με αυθεντικά 
μελάνια της Epson

• Πιστοποίηση ENERGY STAR

http://www.fisheye.gr/
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Ο Λουκάς Χαψής «ζωγραφίζει» στο περίπτερο της Polaroid δείχνοντας την τεχνική emulsion lift η οποία είναι εφικτή με τα νέα αναλώσιμα της εταιρίας

Face Painting στο περίπτερο της Μanios Cine tools 

��������	
�
�	����

Σε μεγάλη πίστα αγωνιστικών μοντέλων δοκίμαζαν οι επισκέπτες την απόκριση Autofocus της OM-D E-M1X στο περίπτερο της Olympus
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Καλλιτεχνικό γυμνό ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

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. 

• 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. 

• 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

• 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

1o Βραβείο

info

2o Βραβείο

3o Βραβείο

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

www.photo.gr/eroticart
Οι όροι του διαγωνισμού καθώς και η συμμετοχές σας στο

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

www.erotic-festival.com  |  eroticart.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τελευταίες μέρες για τη συμμετοχή σας! Υποβολή συμμετοχών έως 29 Απριλίου!

www.photo.gr/eroticart
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Στο περίπτερο του ΦΩΤΟγράφου Studio Photography - Harley - Glamour - Transformers - Eπέτειος 30 χρόνων 

��������	
�
�	����
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Image+Tech & Photovision ��� � ������ �� �
�����, 
��� ����� �� ������ �� 
�����
���� ����� �	� ������.

��������� �.	. 	. ����� 32 & �
�. ��� 43, 121 33 ���������, 
���.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977 

e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr

https://kabanaos.gr/
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Τούρτες με κεράκια για τα 30 χρόνια του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ και ευχές για μακροημέρευση του περιοδικού, οικογενειακά στιγμιότυπα 
μπροστά από το γιγάντιο επετειακό εξώφυλλο και φυσικά μία νοσταλγική αναπόληση του παρελθόντος με διακεκριμένους 
καλεσμένους απ’ όπου και η παραπάνω φωτογραφία. 

��������	
�
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Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου

Μακ. Αμύνης 6, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310242124

alboom.gr@gmail.com
www.alboom.gr

1

Ολοκληρωμένο πακέτο βάπτισης2

Ολοκληρωμένο πακέτο βάπτισης3

Περιλαμβάνει: Άλμπουμ 30x80 - 25 σαλ. • Άλμπουμ 15χ40 - 25 σαλ.
Κουτί για το μεγάλο άλμπουμ & Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD

1+2=215€
1+3=240€
με συνοδευτικά
κουτιά και DVD

180€

1+2=170€
1+3=195€
με συνοδευτικά
κουτιά και DVD

150€

1+2=195€
1+3=230€
με συνοδευτικά
κουτιά και DVD

170€

Περιλαμβάνει: Άλμπουμ 30x60 - 20 σαλ. • Άλμπουμ 20χ40 - 20 σαλ.
Κουτί για το μεγάλο άλμπουμ • Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD

Περιλαμβάνει: Άλμπουμ 30x60 - 20 σαλ. • Άλμπουμ 20χ40 - 20 σαλ.
Κουτί για το μεγάλο άλμπουμ • Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD

1) Φωτογραφία passepartout 
2) Λινό ύφασμα με ξύλινο στοιχείο & εκτύπωση UV

2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ

1) Ενιαίο με φωτογραφία 2) Φωτογραφία + δερματίνη 
3) Εκτύπωση UV στη δερματίνη

Ξύλινο με εκτύπωση UV

3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ

ΕΞΩΦΥΛΛO

http://www.alboom.gr/
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Σεμινάρια & διαγωνισμός φωτογραφίας γάμου από τους PWS με ομιλητές τους Jerry Ghionis, Νίκος Πεκρίδη, Salvatore Diminio κ.α.

��������	
�
�	����



������ 456 •  �����	
 15 
�	���� 2019 ����
 22

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

��������� 	
����, 
������ �	�������

��������	� & ���
���� 

sublimation 

SAWGRASS SG800

GRAPHTEC 
CE6000-60 (24’’)

SEFA HEAT PRESS 

http://www.fisheye.gr/
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Talk Fashion με τον Bill Georgoussis από το Orama Studies

Παρουσίαση της νέας έκδοσης του προγράμματος Easy Digital Album 3.5  Avb Photoworld

Παρουσίαση της νέας Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, του προγράμματος DaVinci Resolve, όπως και το workstation της ΑmyDV

��������	
�
�	����



������ 456 •  �����	
 15 
�	���� 2019 ����
 24

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

https://www.blackpoint.gr/demo
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ΧΑΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ, ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΒΡΗΚΕ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ
Κατά την αποχώρηση των εκθετών μετά το πέρας της έκθεσης, το βράδυ της Κυριακής 7 Απριλίου, 

κυκλοφορούσε «ορφανό» και εξυπηρετούσε διάφορους εκθέτες ένα ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ πτυσσόμενο - 
αναδιπλούμενο το οποίο και αναζητείται... Παρακαλείται όποιος το βρήκε και πιθανόν το «περιμάζεψε» 

να επικοινωνήσει μαζί μου γιατί είναι απαραίτητο εργαλείο της δουλειάς μου.
Σας ευχαριστώ ειλικρινά! 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΡΟΣ  6932 038 035

��������	
�
�	����

Master Class φωτισμού 
από τον Μπάμπη 
Τσουκιά 
στο περίπτερο 
της Alba PV

Kατάμεστη αίθουσα και στην εκδήλωση της Εl Greco με τον Σάκη Μπατζάλη σε ένα σεμινάριο φωτισμού
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ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΑΙΚΗΣ» ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ.
Από αριστερά Παναγιώτης Καλδής, αρχισυντάκτης, Τάκης Τζίμας ιδρυτής και εκδότης, Άλκης Ξ. Ξανθάκης, ιστορικός και σταθερός 

coloumnist για πολλά χρόνια ως σήμερα και Μενέλαος Μελετζής συνιδρυτής του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ.

��������	
�
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Σε επίσημη press conference αναγγέλθηκε η ανάληψη της αντιπροσωπείας των
drones Yuneec από τη Δ.& Ι.Δαμκαλίδης ΑΕ. Επακολούθησε τεχνική ανάλυση
στο περίπτερο της εταιρίας από τον Ρένο Παπαπάσχο.



������ 456 •  �����	
 15 
�	���� 2019 ����
 27

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

  
��������	
�
�	����

Κοσμοσυρροή στην πάντα δημοφιλή εκθεσιακή παρουσία των Instagramers

Moναδικά Polaroid πορτραίτα στην αναδρομική έκθεση του μεγάλου έλληνα φωτογράφου μάδας Κώστα Κορωναίου
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TYPOMA.indd   1 27/9/2018   3:34:44 μμ

https://tipoma.gr/
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Kάπου ανάμεσα στο περίπτερο Αthens Art Studio και από το φωτογραφικό στούντιο στο 
περίπτερο του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος κάπου εκεί θα είδατε τους Γ.Μυριαγκό, Α. Βογιατζάκη 
και το team των συνεργατών τους!
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Συνάντηση μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων 

Φωτογραφίσεις και στο περίπτερο της Λέσχης ν.κ. Κωνσταντινοπολιτών

Cosplay στο περίπτερο της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας 

��������	
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PHOTOVISION & IMAGE+TECH 2019 - ΤΕΛΟΣ Α’ ΜΕΡΟΥΣ
H συνέχεια την επόμενη εβομάδα. Μείνετε συντονισμένοι! 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks 
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG... ΤΑ
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€6,90 Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Photoshop


Lightroom
94

ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 
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ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!
ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή  
ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά... ΤΑ
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€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!42
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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποφθέγματα 
διάσημων 

δημιουργών

Cover.indd   1 24/1/2018   4:53:51 μμ

€6,90

���������

������!

�������	 


�� ���� ������������� � ��							

�  � � � � � � 	 � 
 	  � � � 
 �   � � � 
 � 	 TEY��

NO 9
���� 
�
�	

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

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως  
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...
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TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί: 
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»

Νο 19: 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

KΙΝΗΣΗΣ 
& ΔΡΑΣΗΣ 

Υπό έκδοση. 
Κυκλοφορεί 

6 Ιουνίου 2019
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
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MINI PORTFOLIO 

Πέντε γνωστοί 
φωτογράφοι 

αποκαλύπτουν! 
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 
εξέλιξη της νυχτερινής 
φωτογραφίας

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

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού 

&
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Δωρεάν 
μεταφορικά*!

*Για αγορές άνω των €25 

18+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd   1 31/1/2019   3:16:22 μμ

Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400 

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr 
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Νο 19: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ KΙΝΗΣΗΣ & ΔΡΑΣΗΣ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 6 Ιουνίου 2019

http://www.photo.gr/monothematika/
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Firmware update "�. ��!=?�';
Nέα ήθη... 

Οι επαγγελματίες σίγουρα θα το εκτιμήσουν αφού όλες οι πρώτες ενδείξεις από τεστ μιλάνε 

για μια πολύ ενδιαφέρουσα στο Professional Video συσκευή.. Παρόμοιες τεχνολογίες μέχρι 

στιγμής ενσωματώνονταν μόνον σε επαγγελματικές βιντεοκάμερες της Panasonic όπως το μοντέλο 

EVA1. Eνδεικτικά να αναφέρουμε ότι to V-log προσφέρει περιθώριο +2stop δυναμικής περιοχής 

καλύτερο συγκριτικά με τις πετυχημένες Panasonic GH4 και GH5.

Όλα αυτά ακούγονται τέλεια. Eκτός από μια μικρή λεπτομέρεια. Η Panasonic ζητάει να 

...πληρώνεται το update. Στον κόσμο τoυ hardware είναι μάλλον ασυνήθιστο να χρεώνεται ο 

πελάτης την αναβάθμιση, μια ...κακή συνήθεια που αποτελεί κατεστημένο στο software, όπου οι 

εταιρίες επιβάλλουν συνεχώς χαράτσια με την μορφή πληρωμένων upgrade  και έχουν φθάσει 

στο καταναλωτικό μοντέλο της συνδρομής. Στο software δηλαδή, μάλλον ενοικιάζεις παρά είσαι 

ιδιοκτήτης. Όμως στις πραγματικές, απτές και χειροπιαστές ηλεκτρονικές συσκευές, στα smartphone, 

τα tablet, τα περιφερειακά υπολογιστών (εκτυπωτές, κάρτες γραφικών κλπ.) δεν είθισται να 

χρεώνονται οι νέες εκδόσεις του λειτουργικού, τα καινούργια driver για κάρτες γραφικών ή 

motherboard κλπ.Οϋτε το έχει αποτολμήσει καμία εταιρία του φωτογραφικού χώρου. 

Μάλιστα φίρμες όπως η Fujifilm έχουν κτίσει τη φήμη και απήχησή τους σε σταθερή πολιτική 

έκδοσης αλεπάλληλων firmware που ανακαλύπτουν νέες δυνατότητες ή λύνουν προβλήματα.

Στην περίπτωση Panasonic έχουμε μια μηχανή, την DC-S1, με πολύ ικανό hardware και 

“κλειδωμένες” κάποιες δυνατότητες που για να “ξεκλειδώσουν” πρέπει να πληρωθεί εξτρά 

ο κατασκευαστής. Αυτό εισάγει καινά δαιμόνια... ένα επικίνδυνο στην σύλληψή του μοντέλο 

κερδοφορίας που αν θέσει σε πειρασμό και άλλους κατασκευαστές, σίγουρα θα πιέσει οικονομικά 

τους καταναλωτές. Πολλοί εκφράζουν δυσφορία για τα νέα “ήθη” που αποπειράται να εισάγει η 

Panasonic ενώ άλλοι επικαλούνται την ελευθερία του επιχειρείν. 

Με μια ένσταση: μήπως ξεχνάμε ότι ο μεμονωμένος αγοραστής βρίσκεται σε μειονεκτική θέση 

απέναντι στον κάθε βιομηχανικό κολοσσό; Μήπως τελικά θα πρέπει οι υπεύθυνοι marketing να 

πάψουν να βλέπουν τον αγοραστή σαν πορτοφόλι και μόνον; Μήπως η πολιτική της κερδοφορίας 

έχει τα όριά της και έναν ελάχιστο ηθικό φραγμό;

H είδηση θα περνούσε στα 

ψιλά αν δεν ξεσηκώνονταν 

στα forum διάφοροι χρήστες 

για την κακή αρχή που 

γίνεται και τις ενδεχόμενες 

επιπτώσεις. Να λοιπόν περί 

τίνος πρόκειται: 

Δεν πρόλαβαν καλά 

καλά να κυκλοφορήσουν 

στην αγορά τα πρώτα 

κομμάτια παραγωγής της 

(εξαιρετικής) full frame 

mirrorless Panasonic S1 

και η εταιρία προχώρησε 

στην εξαγγελία του πρώτου 

firmware update που 

προσθέτει ορισμένα αξιόλογα 

video χαρακτηριστικά 

(συγκεκριμένα 4:2:2 10-bit 

4K 24p/30p internal video 

recording, 4:2:2 10-bit 4K 60p 

HDMI output και Full V-Log 

recording). 

�"=�������

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΗΣ
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Kυκλοφορεί
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T� ���	��� ������	� �maging �� 40 ��	�������
Από το 1991 ως σήμερα η Technical Image Press Association τηρεί το θεσμό της ετήσιας 

διάσκεψης των μελών για την απονομή των βραβείων Ιmaging στα καλύτερα προΪόντα 

της Χρονιάς που ξεχώρισαν με την τεχνολογία, τις επιδόσεις και το design. Εκδότες 

και διευθυντές σύνταξης τριάντα διαφορετικών περιοδικών από όλες τις ηπείρους, 

συνεδρίασαν στην Bangkok της Ταϋλάνδης από 14 ως 17 Μαρτίου, αντάλλαξαν απόψεις 

και ψήφισαν αναδεικνύοντας τα επικρατέστερα προϊόντα της βιομηχανίας του Imaging.

Όλα τα μέλη της ΤΙΡΑ στο ξενοδοχείο SO Sofitel που φιλοξένησε την διάσκεψη

1. Oι παράγκες συνυπάρχουν στην ίδια περιοχή με
    ουρανοξύστες. Η Bangkok αναπτύσσεται ραγδαία 
    αφού επί της ουσίας έχει γίνει αποικία της Κίνας
2. Οι κινέζοι τουρίστες κατακλύζουν την Ταϋλάνδη όπως 
    και τα κινέζικα κεφάλαια...
3. H αρχιτεκτονική της Βangkok καταστρέφεται από τα
     εναέρια καλώδια που γεμίζουν τους δρόμους – όπως
     ακριβώς και στην Κίνα.
4. Παντού στην Bangkok φωτογραφίες του βασιλιά σε κιτς
    χρυσές γιγαντοκορνίζες. Μίλησε κανείς για προσωπολατρεία;
5. Street food παντού.
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�ikon Z7
H ναυαρχίδα της Nikon στις mirrorless 

εφοδιάζεται με αισθητήρα full frame 

(FX format) 45,7Megapixel που 

δημιουργεί εντυπωσιακές σε ανάλυση 

εικόνες, Η ευαισθησία κυμαίνεται 

στην κλίμακα ISO 64-25600 που 

μπορεί να φθάσει σε χαμηλό επίπεδο 

ISO 32 και υψηλό ΙSO 102.400 (με 

ενίσχυση push/pull). Όσον αφορά 

το ηλεκτρονικό σκόπευτρο EVF 

με την υψηλή ανάλυση 3,69εκ. 

dot προσφέρει τη δυνατότητα 

για απεικόνιση πρόσθετων 

πληροφοριακών ενδείξεων. Τα 

επαγγελματικά χαρακτηριστικά video 

εκτός από 4K UHD περιλαμβάνουν  

full HD ως 120p, υποστήριξη Active 

D-Lighting, ηλεκτρονικό VR και 

βοήθημα focus peak. Η υποστήριξη 

Τimecode σημαίνει ότι διευκολύνεται 

ο συγχρονισμός video και ήχου από 

πολλαπλές συσκευές. Σε συνεργασία 

με φακούς νέας σειράς Nikkor Z 

εξασφαλίζεται η αθόρυβη λειτουργία 

κατά τη διαρκεια της βιντεοσκόπησης.

C
���	� ���
�
� 
C
����	�
� FULL FRAME 
���
�� 

Canon EOS RP
H compact και προσιτή EOS RP 

προστίθεται στην οικογένεια Full frame 

mirrorless Canon, με επίκεντρο τον 

αισθητήρα CMOS 26MP, τον επεξεργαστή 

Digic 8 και το σύστημα Dual Pixel AF.  

H πλήρως αρθρωτή οθόνη 3in. και το 

ηλεκτρονικό σκόπευτρο 2.36εκ. dot 

ολοκληρώνουν την εικόνα. Η EOS 

RP είναι σε θέση να κάνει λήψη video 

4K/24p που πλαισιώνεται από πλευράς 

hardware με interfaces HDMI, ακουστικών 

και μικροφώνου. Η λειτουργικότητα 

του Visual Guide διευκολύνει τους 

πρωτόπειρους χρήστες δείχνοντας πως 

οι διάφορες ρυθμίσεις επηρεάζουν 

την τελική εικόνα. Εξαιρετική επίδοση 

αποτελεί το κατώφλι ευαισθησίας 

autofocus, μετρημένο στα -5ΕV  (με φακό 

φωτεινότητας f/1,2).

T) �)�(�"=) �=�J�%�) imaging 2019
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Fujifilm GFX 50R
Προοριζόμενη κυρίως στους 

επαγγελματίες και πολύ 

προχωρημένους ερασιτέχνες, η 

νέα ψηφιακή μηχανή μεσαίου 

φορμά της Fujifilm στηρίζεται σε 

μεγάλο αισθητήρα 43,8x32,9mm 

και νέας γενιάς επεξεργαστή 

X-Processor Pro ενώ ξεχωρίζει 

με την τηλεμετρική εμφάνιση. 

Υποστηρίζει τα γνωστά προφίλ 

προσομοίωσης φιλμ της Fujfilm 

Film Simulation. To σώμα είναι 

κατασκευασμένο με υψηλά 

ποιοτικά στάνταρ, με σασί από 

ανθεκτικό κράμα μαγνησιου και 

στεγανοποίηση με τσιμούχες σε 

64 επίκαιρα σημεία. Παρόλο το 

μέγεθος, είναι σχετικά ελαφριά και 

διατηρείται σε λογικές διαστάσεις. 

Να σημειώσουμε ακόμη την 

υποστήριξη σύνδεσης χαμηλής 

ηλεκτρικής κατανάλωσης μέσω 

Bluetooth για την συνεργασία με 

smartphone ή tablet κσι το app 

Fujifilm Camera Remote.

C
���	� ��
����
��C� 
��CRO 4/3 MHXANH

Olympus OM-D M1X
Με εντυπωσιακές προδιαγραφές και 

μεγάλες τεχνολογικές βελτιώσεις, η νέα 

ναυαρχίδα στη γκάμα Olympus προορίζεται 

για τους επαγγελματίες που εκτιμούν την 

ταχύτατη λειτουργία ριπής, την απίστευτη 

οπτική  σταθεροποίηση και το σώμα 

που τροφοδοτείται από δύο ταχείας 

επαναφόρτισης μπαταρίες για αυτονομία 870 

λήψεων. Στο ηλεκτρονικό μέρος βρίσκουμε 

τον προηγμένο αισθητήρα Live MOS Micro 

4/3 20.4Megapixel που σε συνεργασία 

με τους ισχυρούς δίδυμους επεξεργαστές 

TruePic VIII, δίνει δυνατότητα ριπής 60fps σε 

λειτουργία ΑF/ΑΕ Lock ενώ στο ProCapture 

Mode φθάνει στα 35 διαδοχικά καρέ RAW 

πλήρους ανάλυσης . Με ενεργοποιημένο το 

Ιntelligent Detection η ΟΜ-D E-M1X μπορεί 

να παρακολουθεί αποτελεσματικά αντικείμενα 

που κινούνται με υψηλές ταχύτητες. 

T) �)�(�"=) �=�J�%�) imaging 2019

����
 3
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Panasonic S1
H S1 διπλασιάζει την αξία της ως μια 

full frame mirrorless 24.5Μegapixel με 

πολύ γρήγορο autofocus και ικανότητα 

παρακολούθησης κινούμενων αντικειμένων 

και ως επαγγελματική βιντεοκάμερα. 

Προσφέρει 4K 30p/25p video με full pixel 

readout δηλ. αξιοποίηση ολόκληρης της 

επιφάνειας του αισθητήρα ενώ υποστηρίζει 

4.2.2 10bit εσωτερική εγγραφή και έξοδο 

καθαρού HDMI συν V-log, πλεονεκτήματα 

πολύ σημαντικά για τους βιντεογράφους. 

Επίσης ενσωματώνει οπτικό σταθεροποιητή 

πέντε αξόνων επί του αισθητήρα που 

όταν συνδυαστεί με τους φακούς 

S-Series επιτυγχάνει περιθώριο 6 stop 

στις ληψεις στο χέρι.  Για το κομμάτι της 

φωτογραφίας, μέσω High Resolution mode 

η Panasonic S1 μπορεί να δώσει αρχεία 

ανάλυσης 96Μegapixel κσι επίσης διαθέτει 

κλείστρο με χρονισμό ωσ 1/8000sec. και 

συγχρονισμό flash 1/320sec.

T) �)�(�"=) �=�J�%�) imaging 2019
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Ricoh GR III
Mε τη GR ΙΙΙ ταξιδιώτες φωτογράφοι θα απολαύσουν μια compact 

μηχανή με μεγάλο αισθητήρα που τους επιτρέπει να κάνουν 

ποιοτικές λήψεις χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρουν βαρύ και 

κουραστικό εξοπλισμό. Αυτό το μοντέλο της Ricoh έχει σώμα με 

ελαφρύ κράμα μαγνησίου , αναβαθμισμένο αισθητήρα APS-C 

με οπτική σταθεοροποίηση τριών αξόνων επί του αισθητήρα και 

σύστημα autofocus phase detect. O πολύ καλός ευρυγώνιος 

φακός 18,3mm f/2,8 (ισοδύναμος με 28mm) αποτελείται από έξι 

οπτικά στοιχεία σε 4 ομάδες (εκ των οποίων τα δύο ασφαιρικά) 

και εστιάζει ως 6cm. Διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο ND 2stop, 

επαφική οθόνη 3in και θύρα USB-C για έξοδο σήματος video, με 

βάση το πρότυπο Displayport. 

C
���	� SUPERZOOM COMPACT

Sony RX100 VI
To τελευταίο μοντέλο στη σειρά RX100 καταφέρνει να 

υλοποιήσει μια πολύ λεπτή για superzoom κατασεκυή 

με τον καινούργιο φακό Zeiss Vario Sonnar T* 24-

200mm (ισοδυναμία full frame).  Καινούργιος είναι και ο 

αισθητήρας μιας ίντσας 20.1Megapixel Exmor RS CMOS 

με ενσωματωμένο DRAM chip για τη μεγιστοποίηση της 

ταχύτητας. Η σταθερότητα των λήψεων εξασφαλίζεται με το 

Οptical StaadyShot 4stop. Εντυπωσιακή είναι η απόκριση AF 

με υστέρηση μόλις 0.03sec. Ενώ τα 315 σημεία ΑF και τα 25 

σημεία Contrast Detect εξασφαλίζουν την ακρίβεια. Άλλα 

προηγμένα χαρακτηριστικά της αυτόματης εστίασης είναι το 

High-density Tracking AF και το  Advanced Eye AF. Αλλά η 

ταχύτητα της RX100 VI έχει καιάλλα πρόσωπα όπως η ριπή 

24fps (ισχύει για 233 διαδοχικά καρέ) με ενεργοποιημένο 

το AF/AE tracking. H μηχανή επίσης προσφέρει 4Κ video με 

εξελιγμένες προδιαγραφές S-Gamut και  S-Log3.

T) �)�(�"=) �=�J�%�) imaging 2019
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Sony Alpha 6400
H τελευταία προσθήκη της Sony στη σειρά Α6x00 ξεχωρίζει με 

τις εντυπωσιακές επιδόσεις του autofocus.  Διαθέτει 425 σημεία 

phase detect και contrast detect που καταλαμβάνουν περίπου 

το 85% της επιφάνειας του καρέ και μαζί με τον τελευταίας γενιάς 

Bionz X επεξεργαστή προερχόμενο από την Α9 καταφέρνει 

να εστιάζει με σχεδόν μηδενική υστέρηση μόλις 0.02sec. 

Χάρη στις τεχνικές αναγνώρισης προσώπων με υποβοήθηση 

τεχνητής νοημοσύνης, εστιάζει στα μάτια (Eye AF) και προσφέρει 

βελτιωμένη εμπειρία autofocus ως προς την ταχύτητα, την 

ακρίβεια και την παρακολούθηση κινούμενων αντικειμένων. 

Αλλά και οι φίλοι του video θα ικανοποιηθούν από τη 

δυνατότητα εσωτερικής εγγραφής 4Κ video με full pixel readout 

από ολόκληρη την επιφάνεια του αισθητήρα. Προσθέστε σε όλα 

αυτά το σασί μαγνησίου, την αρθρωτή οθόνη και το εξελιγμένο 

EVF σκόπευτρο με OLED panel.
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Fujifim X-T30
H προσιτή APS-C format νέα μηχανή 

στο σύστημα Fujifilm X έχει αισθητήρα 

CMOS ανάλυσης 26.1Μegapixel και νέο 

τετραπύρηνο επεξεργαστή που συμβάλλει 

στην ταχύτατη απόκριση AF και την 

ακρίβεια στον εντοπισμό προσώπων. H 

X-T30 με το compact και ελαφρύ σώμα 

υλοποιείται με πολλές βελτιώσεις όπως 

το μοχλό που αντικαθιστά το D-Pad και 

την επαφική οθόνη που διευκοιλύνει 

θεαματικά την πλοήγηση σε μενού και 

διάφορες επιλογές. Η απήχηση της X-T30 

ατους φίλους του video διευρύνεται με 

το UHD 4K video ή Full HD 1080p καθώς 

και την ηχογράφηση υψηλής ποιότητας 

χωρίς εξτρά εξοπλισμό. Χάρη στο 

ενσωματωμένο WiFi και Bluetooth V4.2 

είναι εύκολη η συνεργασία με την δωρεάν 

εφαρμογή Fujfilm Camera Remote.

C
���	� DSLR

Nikon D3500
Aυτή η compact και ελαφριά DSLR 

απευθύνεται σε ερασιτέχνες που 

επιθυμούν να αναβαθμιστούν σε μια 

μηχανή-σύστημα με πλήρη γκάμα 

φακών και αξεσουάρ και επίσης 

θέλουν να ενισχύσουν την αίσθηση 

δημιουργικότητας. Η μηχανή έχει 

αισθητήρα 24,2Μegapixel, κλίμακα 

ευαισθησίας ISO 100-25.600, ριπή 5fps 

και δυνατότητα video full HD 1080/60p. 

Αξιοποιώντας το SnapBridge oι χρήστες 

εύκολα μπορούν να διαμοιραστούν 

εικόνες με smartphone και tablet. Επισης 

μπορούν να τηλεχειριστούν από την 

έξυπνη συσκευή τη D3500 και να έχουν 

πρόσβαση στην υπηρεσία Nikon Image 

Space.

T) �)�(�"=) �=�J�%�) imaging 2019
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/
https://www.instagram.com/photographosmag/
https://www.facebook.com/periodiko.photographos/
https://twitter.com/photographosmag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
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Wedding Editorial Master class 
Σεμινάριο από τον George Dimopoulos

Στις 19, 20 και 21 Απριλίου ο φωτογράφος George Dimopoulos διοργανώνει 

τριήμερο σεμινάριο φωτογραφίας γάμου Wedding Editorial Masterclass. Το 

workshop απευθύνεται σε αρχάριους και επαγγελματίες φωτογράφους που θέλουν 

να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να εμπλουτίσουν το προσωπικό τους wedding 

portfolio με σκηνοθετημένες φωτογραφίες υψηλής αξίας. Το διαδραστικό σεμινάριο 

έχει αναβαθμισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, με προσωποποιημένη καθοδήγηση και 

εκπαίδευση που προσαρμόζεται στο επίπεδο του κάθε εκπαιδευόμενου. Tην πρώτη 

ημέρα, το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει καλλιτεχνική φωτογράφιση next 

day με φυσικό και τεχνητό φως, τη δεύτερη καλλιτεχνική φωτογράφιση πορτραίτου στο 

στούντιο, ενώ το τριήμερο σεμινάριο ολοκληρώνεται με τη διαδικασία αξιολόγησης και 

επιλογής του φωτογραφικού υλικού, την επεξεργασία και τη δημιουργία επαγγελματικού 

wedding album. fashionphotographyworkshop.blogspot.com/p/wedding-editorial.html

* Στους συνδρομητές και στους αναγνώστες του περιοδικού Φωτογράφος 
παρέχεται 30% έκπτωση με online προεγγραφή. Πληροφορίες και κρατήσεις : 
2109562274 | reception@fpw.gr

https://fashionphotographyworkshop.blogspot.com/p/wedding-editorial.html
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Venus Optics 
Nέοι κινηματογραφικοί φακοί Laowa 

Στην έκθεση επαγγελματικoύ video/cinema NAB στο Las Vegas, λανσαρίστηκαν 

νέοι φακοί που είχαν αναγγελθεί στη Photokina τον περασμένο Σεπτέμβριο. 

Συγκεκριμένα ο ΟΟΜ 25-100mm T2,9 είναι σχεδιασμένος για να μην υποφέρει 

από φαινόμενο focus breathing. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην εξάλειψη των 

χρωματικών και γεωμετρικών εκτροπών, τo focus shift στο εύρος του zoom και 

αποκλίσεις στην εκφώτιση. Ο κύκλος κάλυψης 32mm ανταποκρίνεται σε αισθητήρες 

εντύπωση προκαλεί η πολύ 

καλύτερη ηλεκτρική αυτονομία 

της EOS 250D με 1070 καρέ και 

το καλύτερο video 4K 24p (αλλά 

με κροπάρισμα από το κέντρο του 

αισθητήρα). Να σημειώσουμε ότι 

στο video 4K δε λειτουργεί το Dual 

Pixe AF. 

Canon EOS 250D
Aναβάθμιση στην μικρή κατηγορία DSLR

Παρουσιάζοντας την τελευταία EOS 250D, οι υπεύθυνοι της Canon σε κάθε ευκαιρία 

τόνισαν ότι πρόκειται για τη μικρότερη και ελαφρύτερη της σειράς DSLR. Παραμένει 

ο αισθητήρας APS-C  24Megapixel αλλά έχει αλλάξει ο επεξεργαστής Digic * τελευταίας 

γενιάς. Το σύστημα εστίασης ενσωματωμένο στον αισθητήρα τύπου Dual Pixel AF 

εξασφαλίζει την ακρίβεια του autofocus, έχοντας εννέα επιλέξιμα σημείαα κθαώς και 

spot AF. Όπως και στην EOS 200D και εδώ συναντάμε την πλήρως αρθρωτή οθόνη 

μεγέθους 3in. και ανάλυσης 1.04εκ. dot, τη ριπή 5fps απόλυτα επαρκή για ερασιτεχνική 

χρήση και την ασύρματη συνδεσιμότητα WiFi. Μελετώντας τις προδιαγραφές θετική 
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Super 35mm. Ο εύτερος της σειράς 

είναι ο ευρυγώνιος 12mm T2,9 

Zero-D (μηδενικής παραμόρφωσης) 

που έχει μεγαλύτερο κύκλο 

κάλυψης 46,5mm και τεράστιο 

σπείρωμα φίλτρου 110mm. 
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Panasonic Lumix G-90
Λίγο πιο κάτω από τη G9

Aν η κορυφαία Lumix G9 είναι εκτός προϋπολογισμού για ορισμένους αγοραστές, η νέα G90 αποτελεί μια πρώτης τάξεως 

υποψηφιότητα, και αντικαθιστά τη G80 που είναι μαζί μας τα τρία τελευταία χρόνια. Σε σχέση με την προκάτοχο μοιάζει 

να είναι πιο εύρωστη κατασκευαστικά και μεγαλύτερων διαστάσεων (130x94x77mm) από την G80. To EVF τύπου OLED είναι 

ίδιο αλλά η πλήρως αρθρωτή οθόνη έχει δεχθεί αύξηση ανάλυσης στα 1.24εκ. dot. Καινούργιος είναι ο αισθητήρας Micro 

4/3 20Μegapixel ενώ αναβάθμιση την έχει δεχθεί το video με 4K UHD 30/24fps (ισχύει κροπάρισμα του αισθητήρα 1,25x που 

σημαίνει ότι η φαινομενική εστιακή απόσταση οποιουδήποτε φακού πολλαπλασιάζεται ανάλογα. Θα κυκλοφορεί ως κιτ με 

τον φακό Lumix G 12-60mm f/3,5-5,6 PowerOIS (24-120mm ισοδυναμία full frame). 

Sigma MC-21 L-mount adaptor 
Σύντομα και στην ελληνική αγορά

Εντός του Μαΐου αναμένεται στην ελληνική αγορά ο ειδικός προσαρμογέας φακών Canon EF (full frame)  

με κωδικό Sigma ΜC-21 για συνεργασία με σώματα L-Mount δηλ. Panasonic S1 series και Leica. O 

adapter έχει ένα ενδεικτικό lED που επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία των ηλεκτρονικών επαφών ενώ δέχεται 

και firmware updates. Επίσης έχει κυκλοφορήσει αντίστοιχος ΜC11 για προσαρμογή φακών Sigma SA σε 

L-mount. Aπό τον Ιούνιο θα αρχίσει η τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς με φακούς Sigma της ανώτερης 

σειράς Αrt σε L-Mount. 

14mm F1.8 DG HSM | Art

20mm F1.4 DG HSM | Art

24mm F1.4 DG HSM | Art

28mm F1.4 DG HSM | Art

35mm F1.4 DG HSM | Art

40mm F1.4 DG HSM | Art

50mm F1.4 DG HSM | Art

70mm F2.8 DG Macro | Art

85mm F1.4 DG HSM | Art

105mm F1.4 DG HSM | Art

135mm F1.8 DG HSM | Art
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σει η τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς με φακούς Sigma της ανώτερης 
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Apurture Amaran 
AL-MW LED
Yποβρύχιο φωτιστικό LED

Αν ψάχνετε το διαφορετικό φωτιστικό 

συνεχούς ροής με ασυνήθιστες 

δυνατότητες, τότε η γνωστή  Apurture έχει 

ένα μικρό μοντέλο LED που εκπλήσσει. Κατ 

αρχήν είναι αδιάβροχο σε βάθος 10m με 

προδιαγραφές ΙΡ68, έχει ενσωματωμένη 

μπαταρία λιθίου που επαναφορτίζεται με απλό 

USB-C καλώδιο και δίνει χρόνο λειτουργίας ως 

24 ώρες, 10 διαβαθμίσεις φωτιστικής ισχύος 

και χρωματική πιστότητα CRI>95 & TLCI. To 

μοναδικό στοιχείο του Amaran AL-MW-LED 

είναι ότι διαθέτει ενσωματωμένα εφέ αστραπής, 

πυροτεχνημάτων, TV, light bulb και ...paparazzi. 

�)�\)��%' �=��,�=; ��C�� 
“CASHBACK” σε επιλεγμένες φωτογραφικές μηχανές και φακούς 

Οι υποψήφιοι αγοραστές 

μπορούν να επωφεληθούν 

πό την Πασχαλινή προσφορά 

(cashback) της ΝΙΚΟΝ  με άμεση 

επιστροφή χρημάτων έως 

€500 σε αγορά συγκεκριμένων 

φωτογραφικών μηχανών Nikon 

και φακών NIKKOR, σε επιλεγμένα 

καταστήματα. Η προσφορά ισχύει 

από Δευτέρα 01/04/2019 έως και 

Τρίτη 30/04/2019 στα εξής:

NIKON COOLPIX CASHBACK
COOLPIX P900 50 €
COOLPIX A900 50 €
COOLPIX B500 30 €
NIKON Z CASHBACK
Z 7  σώμα ή kit 400 €
Z 6  σώμα ή kit 300 €
NIKON DSLR CASHBACK
D850 ���� � kit 300 €
D750 ���� � kit 300 €
D7500 ���� � kit 300 €
D7200 ���� � kit 200 €
D5300 ���� � kit 50 €
D3500 ���� � kit 100
NIKKOR Z για mirrorless φωτ/κή μηχανή CASHBACK
NIKKOR Z 35mm f/1.8 S 100 €
NIKKOR Z 50mm f/1.8 S 100 €
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Red Dot Awards 
Nikon με Product Design 2019 

Mε τη διάκριση “Red Dot Award: Product Design 2019” τιμήθηκε η νέα σειρά 

Mirrorless Nikon Z και το σκόπευτρο  DF-M1 της superzoom CoolPix P1000. 

Τα βραβεία απονεμήθηκαν από επιτροπή 

Φωτογραφικό σύστημα mirrorless Nikon Ζ Το νέο σύστημα mirrorless έχει 

αναγνωριστεί για τις καινοτομίες του, τις επιδόσεις και την τεχνολογία mirrorless. 

Περιλαμβάνει δύο φωτογραφικές μηχανές mirrorless, την Z 7 και την Z 6, με 

μια νέα μοντούρα μεγαλύτερης διαμέτρου 55mm, στην οποία ταιριάζουν οι 

προηγμένοι φακοί NIKKOR Z S-line.

Σκόπευτρο DF-M1 για CoolPix P1000 Το σκοπευτικό κουκκίδας DF-M1 τιμήθηκε με 

το βραβείο Product Design της φετινής χρονιάς για την εργονομική σχεδίαση που  

επιτρέπει στο χρήστη να να παρακολουθεί 

τα αντικείμενα λήψης χωρίς να βλέπει 

υποχρεωτικά μέσα από το φακό.

Ο διαγωνισμός Red Dot Design Awards 

υποστηρίζεται από το Design Zentrum 

Nordrhein Westfalen της Γερμανίας. 

Τα προϊόντα που βραβεύτηκαν θα 

παρουσιαστούν σε ειδική έκθεση από τις 

8 Ιουλίου 2019 έως τις 30 Ιουνίου 2020, 

στο Red Dot Design Museum στο Εssen της 

Γερμανίας.

Canon Pixma G
Οικονομικοί εκτυπωτές με επαναγειμιζόμενα μελάνια 

Oι τρείς νέοι μικρών διαστάεων οικονομικοί εκτυπωτές  σειράς Canon PIXMA 

G επεκτείνουν τη γκάμα της εταιρίας. Απευθύνονται στην αγορά χρηστών 

σε μικρά γραφεία ή εργαζόμενους από το σπίτι (SOHO) το Canon PIXMA 

G6050 είναι ένα έγχρωμο πολυμηχάνημα με δυνατότητες σάρωσης και 

αντιγραφής και πρακτικό εμπρόσθιο πίνακα ενδείξειων με ρυθμιζόμενη -υπό 

γωνία- οθόνη LCD 2 γραμμών. Ο Canon PIXMA G5050 ξεχωρίζει με την 

δυνατότητα δικτύωσης Ethernet και WiFi και τέλος ο Canon PIXMA GM2050 

είναι ένας ασπρόμαυρος εκτυπωτής με επαναγεμιζόμενο δοχείο μελανιού, 

που παρέχει χαμηλό κόστος λειτουργίας και υψηλή παραγωγικότητα. 

Το επανασχεδιασμένο μαύρο μελάνι pigment” Canon, παράγει υψηλής 

ευκρίνειας και καθαρότητας κείμενο, ιδανικό για έγγραφα και παρουσιάσεις 

με επαγγελματική όψη. Οι Canon PIXMA G6050 και Canon PIXMA G5050 

μπορούν επίσης να τυπώσουν εντυπωσιακού χρώματος φωτογραφίες χωρίς 

περιθώρια, μεγέθους μέχρι Α4, και τυπώνουν φωτογραφίες 10x15 εκατοστών 

σε περίπου 37 δευτερόλεπτα1. Οι Canon PIXMA G6050, Canon PIXMA G5050 

και Canon PIXMA GM2050 θα είναι διαθέσιμοι από το δίκτυο μεταπωλητών 

της Canon από τον Ιούνιο του 2019. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 

να επισκεφθείτε το https://www.canon.gr/printers/refillable-ink-tank-printers. 

1 
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Κατά τη διάρκεια κάλυψης του 
προσφυγικού στα Διαβατά 

Για ακόμη μία φορά η ‘Ενωση 

Φωτορεπόρτερ Ελλάδος αναγκάζεται 

να καταγγείλει περιστατικό αστυνομικής 

βίας εναντίον του φωτορεπόρτερ Γιώργου 

Μουτάφη, κατά τη διάρκεια της κάλυψης 

των γεγονότων του προσφυγικού 

στην περιοχή Διαβατών- Ειδομένης. 

Συγκεκριμένα ένας ένστολος των ΜΑΤ 

επιτέθηκε στον φωτορεπόρτερ Γιώργο 

Μουτάφη πισώπλατα με κλωτσιά και 

ακολούθησε χτύπημα με την ασπίδα στο 

πρόσωπο και το κεφάλι του παθόντος. 

Η Ενωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας 

απευθύνει έκκληση στο Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη, ώστε να προβεί 

στις απαραίτητες ενέργειες και φυσικά 

εκφράζει για πολλοστή φορά την 

αγανάκτησή της για τέτοιου είδους βίαιες 

συμπεριφορές αστυνομικών κατά των 

ανθρώπων που ασκούν το λειτούργημα 

της ενημέρωσης.
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Φωτογραφική ομάδα “The Photo Gang” στο χώρο Τabya 

Η φωτογραφική ομάδα The PHOTO GANG παρουσιάζει την 1η ομαδική έκθεση 

φωτογραφίας με θέμα: “Το Πέρασμα Του Χρόνου”, τα εγκαίνια της οποίας θα 

πραγματοποιηθούν στις 14 Απριλίου και ώρα 18.00 στο χώρο Tabya στη Θεσσαλονίκη. 

Συμμετέχουν οι: Κωνσταντίνος Ευγενίδης, Γρηγόρης Βασιλειάδης, Νίκος Κουγιουμτζής, 

Νατάσα Παπαδοπούλου, Μαρία Τσιαούση, Σόφη Λαζαρίδου, Αθανάσιος Δήμου, Ελένη Σαέρ 

και Κωνσταντίνος Πιτυκάκης.

Η φωτογραφική ομάδα The PHOTO GANG ξεκίνησε διαδικτυακά πριν περίπου ένα χρόνο 

με πρωτοβουλία των ερασιτεχνών φωτογράφων Κωνσταντίνου Ευγενίδη και Γρηγόρη 

Βασιλειάδη.  Η έκθεση θα διαρκέσει ως και τις 21 Απριλίου 2019 με ωράριο λειτουργίας 

18.00-21.00.

Περισσότερα για τις δράσεις της ομάδας, μπορείτε να δείτε στην επίσημη σελίδα της ομάδας 

στο Facebook: The PHOTO GANG  (@thephotogang.thessaloniki). 

“K?� ��� ����;��”
Αναστασία Μιχαήλογλου &  Τάσος Σχίζας

Το Photologio και το Φωτογραφικό Είδωλο παρουσιάζουν  έκθεση 

φωτογραφίας, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν την 

Παρασκευή 19 Απριλίου στο Athens Heart Mall στην Αίθουσα C-10 στο 2ο 

επίπεδο. Συγκεκριμένα  στην έκθεση περιλαμβάνονται  έργα της Αναστασίας 

Μιχαήλογλου και του Τάσου Σχίζα και μάλιστα δυο ξεχωριστές δουλειές 

των φωτογράφων με κοινό άξονα τις αντιθέσεις. Η Αναστασία Μιχαήλογλου 

παρουσιάζει την σειρά “Φως στο σκοτάδι” και ο Τάσος Σχίζας την σειρά 

“Johatsu / Ανάμεσα”. Το υλικό παρουσιάστηκε με ψηφιακή προβολή στο 

Φεστιβάλ Βόλου, τον Ιούνιο του 2018, και τώρα εμφανίζεται για πρώτη 

φορά εκτυπωμένο. Επίσης τη Δευτέρα 22 Απριλίου στις 6:30 μ.μ. θα 

πραγματοποιηθεί ομιλία με τίτλο:  Η δύναμη του portfolio για την ανάδειξη 

του φωτογραφικού έργου, όπου οι Αναστασία Μιχαήλογλου και Τάσος Σχίζας 

θα μιλήσουν για τη δύναμη του portfolio για την ανάδειξη του φωτογραφικού 

έργου και θα παρουσιάσουν δουλειές τους με ψηφιακή προβολή.

Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 19 Απριλίου στις 7:00 μ.μ.  

Διάρκεια έκθεσης: 19 Απριλίου – 2 Μαΐου 2019

Ωράριο λειτουργίας: καθημερινά 10.00 π.μ. – 9.00 μ.μ. 

Χώρος: Αthens Heart Mall (αίθουσα C-10, 2ο επίπεδο):  Πειραιώς 180, Αθήνα 

Facebook event: 

https://www.facebook.com/events/2229881517273193/
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Street Photography
Έκθεση στην Blank Wall Gallery

Η Φωτογραφία Δρόμου ασκεί γοητεία τόσο στο φωτογράφο όσο 

και στο θεατή, γιατί οι εικόνες που παρουσιάζονται είναι πάντα 

ενδιαφέρουσες και πολλές φορές έχουν έντονο το στοιχείο της έκπληξης. 

Σκηνές που διαδραματίζονται σε μεγάλες ή μικρές πόλεις, οικείες στο μάτι 

του θεατή ή εντελώς άγνωστες, καταφέρνουν να μας ταξιδέψουν και να μας 

βάλουν στην ατμόσφαιρα και την ψυχολογία της στιγμής. Ακόμα και η πιο 

μικρή λεπτομέρεια συμβάλλει στη αφήγηση της ιστορίας που μας λέει ο 

φωτογράφος μέσα από τις εικόνες του.’’ Την έκθεση με θεματικό άξονα τη 

Φωτογραφία Δρόμοου επιμελείται ο Μάρκος Δολόπικος και φιλοξενεί η  

Blank Wall Gallery. Η έκθεσηι θα διαρκέσει ως 17 Απριλίου.

Blank Wall Gallery

Φωκίωνος Νέγρη 55 Κυψέλη, τηλ. 211 4052138 

www.blankwallgallery.com

Τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης Zωντανό Μνημείο έγιναν τστις 5 Απριλίου 

στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας ‘Λεωνίδας Κανελλόπουλος’. Την έκθεση 

επιμελείται η αρχιτέκτων μηχανικός, Αναστασία Δάλμα και είναι ανοιχτή προς το κοινό 

μέχρι και τις 24/4. Πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Ελευσίνας και από 

το ΝΠΔΔ  Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής 

Δήμου Ελευσίνας. 

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας

Δραγούμη 37, Παραλία Ελευσίνας

Τηλ: 210 5545460| 210 5565614

Ώρες λειτουργίας: Tρίτη- Παρασκευή: 

10:00- 13:00 & 17:00- 20:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 13:00

“_?%�)%� �%!�".�”
Έκθεση φωτογραφίας της Ασπασίας Σταυροπούλου στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας
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MALACCA
Φωτογραφική έκθεση του Θόδωρου Βρανά

Στις 17/4  εγκαινιάζεται ατομική έκθεση φωτογραφίας του Θοδωρή Βρανά στις 20:00 στο χώρο The 

Hub Events, στα Κάτω Πετράλωνα με τον τίτλο Malacca και αφορμή την πρόσφατη περιπέτεια 

υγείας της αδελφής του δημιουργού.  Τον Απρίλιο του 2017, η  επιτυχημένη stand up κωμικός 

Κατερίνα Βρανά βρέθηκε στην πόλη Malacca της Μαλαισίας στο πλαίσιο μεγάλης περιοδείας, όπου 

και αρρώστησε βαριά, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η ζωή της. Χρειάστηκαν πέντε χειρουργικές 

επεμβάσεις, πολύμηνη παραμονή σε νοσοκομεία της Μαλαισίας και της Ελλάδας, προτού επιστρέψει 

στο πατρικό της σπίτι. Έκτοτε, διανύει  περίοδο αποκατάστασης. Από την πρώτη στιγμή ο αδελφός της 

Θόδωρος Βρανάς, επαγγελματίας φωτογράφος, βρέθηκε στο πλευρό της. Ενστικτωδώς στην αρχή, πιο 

συνειδητά αργότερα, ξεκίνησε να καταγράφει με τη μηχανή του τα πάντα: Την πορεία της Κατερίνας, τα 

κτίρια, τα τοπία, τους δρόμους, τους ανθρώπους… Μια καταγραφή των συναισθημάτων του καθώς και 

των αντιδράσεων της οικογένειάς του απέναντι σ’ αυτό που είχε συμβεί. Ένα μικρό δείγμα όλης αυτής 

της διαδικασίας, η οποία βρίσκεται εν εξελίξει,  έχει την ευκαιρία να δει ο επισκέπτης της ατομικής του 

έκθεσης “Malacca”, η οποία θα φιλοξενείται στο The Hub Events.

 `�$"�! ,?���=),.)� Performances & Reperformances 
Έκθεση του Θόδωρη Φράγκου & Γιάννη Γαλανόπουλου στο χώρο του Barrett 

Malacca, έκθεση 

φωτογραφίας του 

Θόδωρου Βρανά

Εγκαίνια: 17 

Απριλίου στις 20:00

Τόπος διεξαγωγής: 

The Hub Events, 

Αλκμήνης 5, Κάτω 

Πετράλωνα

Διάρκεια: έως 22 

Απριλίου

Ώρες: Καθημερινά 

12:00-20:00

Στις 17 Απριλίου εγκαινιάζεται η φωτογραφική έκθεση των Θοδωρή Φράγκου και Γιάννη 

Γαλανόπουλου στο χώρο Barrett, στου Ψυρρή. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή προς το κοινό έως τις 

17/5 και αφορά προ-κατασκευασμένες παραστάσεις κοινωνικής και ιδιωτικής ζωής. “Η θεατρικότητα 

στις εικαστικές τέχνες σημαίνει ότι ένα έργο τέχνης προσελκύει την προσοχή στον εαυτό του επειδή 

έχει δημιουργηθεί για τον θεατή και έτσι εισβάλλει στην εμπειρία του (θεατή)” (Beams, 2016). ‘’Οι 

φαινομενικά άσχετες μεταξύ τους, εικόνες των Γιάννη Γαλανόπουλου και Θοδώρη Φράγκου έχουν στην 

πραγματικότητα μια παράξενη ομοιότητα. Αποτελούν παραστάσεις και ανα-παραστασεις κοινωνικής 

και ιδιωτικής ζωής που εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων, παραγόμενο 

από διαφορετικές φωτογενείς συσκευές και για διαφορετικά ακροατήρια...Η ειρωνεία του πρότζεκτ 

Performances and Re-Performances είναι οτι οι καλλιτέχνες ειναι τόσο οι σκηνοθέτες όσο και οι ηθοποιοί 

των παραστάσεων και επανα-παραστάσεων τους και ότι χρειάζεται τουλάχιστον ένας και μόνο θεατής 

για να ξεκινήσει το θέαμα. Πόσες από όλες αυτές τις θεατρικές πρακτικές των καλλιτεχνών εκτελούνται 

μπροστά από την κάμερα και πόσες με χωρίς κάμερα και ψηφιακή επεξεργασία είναι μια παράπλευρη 

ιστορία σε αυτό το παιχνίδι εμφανίσεων.’’

Πληροφορίες: Barrett: Πρωτογένους 11, Ψυρρή Ωρες λειτουργίας: 11:00- 15:00

Τηλ: 21 0321 8373 Eίσοδος ελεύθερη
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