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http://www.photo.gr/product/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-260
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Editorial
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           ΑΓΑΘΩΝ, 450-400 π.Χ., ΑΡΧΑΙΟΣ ΤΡΑΓΙΚΟΣ

                                                                                                           

����7�, 8��$�77�;�,
Νέος Πρόεδρος του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 259/9-5-2019 

η πράξη διορισμού του νέου 

Προέδρου του Μ.Φ.Θ.καθώς 

και της νέας Εφορείας με τριετή 

θητεία. Περισσότερες λεπτομέρειες 

καθώς και όλα τα άλλα πρόσωπα 

που απαρτίζουν την νέα Εφορεία 

του Μ.Φ.Θ. θα τα βρείτε στο 

προαναφερθέν ΦΕΚ. Εμείς θα 

σταθούμε για λίγο σε όσα κατά 

αποκλειστικότητα μας είπε σε 

τηλεφωνική μας επικοινωνία 

ο νέος Προέδρος του ΜΦΘ 

Γιώργος Κατσάγγελος, καθηγητής 

φωτογραφίας και Κοσμήτωρ στη 

Σχολή Καλών Τεχνών στο ΑΠΘ, 

με επιτυχή θητεία σε διοικητικές 

θέσεις σε φορείς και οργανισμούς 

κατά το παρελθόν, πολύ καλός 

φωτογράφος και επί σειρά ετών 

επιφυλλιδογράφος και συνεργάτης 

του περιοδικού μας. 

Ο Γιώργος Κατσάγγελος αναλαμβάνει -αμισθί- τη θέση του Προέδρου του ΜΦΘ 

και παράλληλα τη θέση μέλους στο ΔΣ του νεοσύστατου Μητροπολιτικού 

Οργανισμού Θεσσαλονίκης, γνωστού ως ΜΟMus, που περιλαμβάνει πέντε μεγάλα 

μουσεία μεταξύ των οποίων και το Μουσείο Φωτογραφίας μετά την διοικητική του 

υπαγωγή στο ΜΟMus και μετά από την επεισοδιακή παραίτηση του Διευθυντή 

του Ηρακλή Παπαϊωάννου που υποβλήθηκε με ανταλλαγή επιστολών σε κλίμα 

αντιπαράθεσης με την Υπουργό Πολιτισμού κ.Μυρσίνη Ζορμπά. 

Ιδού τι μας ανέφερε ο κ.Κατσάγγελος στην πολύ σύντομη επικοινωνία 

που είχαμε μαζί του:

1. Η διοικητική υπαγωγή ή η “ομπρέλα” του ΜΟMus όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, 

εξασφαλίζει οικονομίες κλίμακος χωρίς να επηρεάζει καθόλου το πρόγραμμα 

δράσεων και ενεργειών του ΜΦΘ.

2. Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί η θέση του Διευθυντή του Μουσείου που με βάση 

τον κανονισμό λειτουργίας του είναι κομβικής σημασίας.

3. Μόλις χθες (16/5) το ΜΦΘ παρέλαβε το πλούσιο και σημαντικό φωτογραφικό 

αρχείο του αείμνηστου πρωτοπόρου φωτογράφου της Θεσσαλονίκης Διογένη  

Νικολέρη το οποίο ήρθε να προστεθεί στα αρχεία των Ιορδανίδη, Boissonas και 

άλλων συλλογών που κατέχει το ΜΦΘ.

4. Στους στόχους του ΜΦΘ είναι να ανοίξει σύντομα γόνιμο διάλογο με όλα 

ανεξαιρέτως τα μέλη της ελληνικής φωτογραφικής κοινότητας ώστε να υιοθετήσει 

νέες ιδέες και προτάσεις με στόχο την όσο καλύτερη και αποτελασματική προβολή 

της Ελληνικής Φωτογραφίας, εντός και εκτός συνόρων. 

5.Σε ερώτησή μας αν υπάρχουν σκέψεις το ΜΦΘ να επεκτείνει τις δραστηριότητές του 

και προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μουσειακής πτέρυγας όπου θα εκτίθενται 

και τα μέσα παραγωγής των φωτογράφων μας τουτέστιν παλιές φωτογραφικές 

μηχανές και εξοπλισμοί άλλων εποχών συνεισφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 

σημαντικά στα έσοδα του Μουσείου από εισιτήρια κλπ ο κ.Κατσάγγελος δεν δίστασε 

να μας απαντήσει. Θεωρεί ότι αυτού του είδους αλλά και πολλοί άλλοι μακρόπνοοι 

σχεδιασμοί απαιτούν εκτός των σημαντικών πόρων για την υλοποίησή τους, σοβαρό 

επιτελικό σχεδιασμό από ένα ΔΣ σε πλήρη απαρτία και έναν ικανότατο Διευθυντή 

με οράματα και πίστη που θα τα υλοποιήσει και ο οποίος δεν υπάρχει ακόμη. Και 

πολιτική βούληση θα προσθέταμε εμείς όπως επίσης και ισχυρή βούληση εκ μέρους 

της Εφορείας του ΜΦΘ για μία τέτοια δραστηριότητα που απαιτεί συν τοις άλλοις και 

αλλαγή καταστατικού λειτουργίας του, εξειδικευμένο προσωπικό κλπ κλπ.

Κλείνοντας ευχόμαστε τόσο στον κ.Κατσάγγελο όσο και στην νέα Εφορεία του ΜΦΘ 

γόνιμη και επιτυχή θητεία προς όφελος της Ελληνικής Φωτογραφίας.

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

http://photobusiness.gr/images/%CF%86%CE%B5%CE%BA%20255%209_5_2019_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B5%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%9C%CE%A6%CE%98.pdf


������ 460 •  �����	
 20 �
��� 2019 ����
 3

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

Full frame,  
mirrorless  
Σύστημα EOS R.
Αγοράστε μία από τις επιλεγμένες 
μηχανές και έναν φακό, δηλώστε 
την αγορά σας και λάβετε 
Επιστροφή χρημάτων.*

CAPTURE THE
FUTURE

Richard Walch, Canon Ambassador

ΕΩΣ

600€
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ*

*Περίοδος προωθητικής ενέργειας: 27 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019. Η επιστροφή χρημάτων αφορά μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα. Ισχύουν όροι 
και προϋποθέσεις. Δηλώστε την αγορά σας και μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση: www.canon.gr/eos-r-promo/

https://www.canon.gr/eos-r-promo/


������ 460 •  �����	
 20 �
��� 2019 ����
 4

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

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, 

���?#!3$��,: 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 

Ξέρεις από... delivery  
Ένας φωτογράφος στο Βιετνάμ καταγράφει τις δυσκολίες που αντιμετοπίζουν οι επαγγελματίες τους είδους εκεί

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, 

���?#!3$��,: 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.boredpanda.com/photography-moped-delivery-drivers-of-hanoi-jon-enoch/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
www.photo.gr
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��� 9 FPS | 493 ������ AF | FULL-FRAME 4K UHD | VR 5 �	
��� | 

�����
��
 �
�����
 QUAD VGA

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

� � � � � 
  � � � + 
 � � � 

� � � �  
 � � �  �  � � 
 , 
 � �

�'�� �!/)����� "�� (0��"!�('�% �'�� "�� video, 2 �#� ���!� (0��"!�(�)6� 
�2&��6� full frame Nikon Z 7���!���� �� /!�� ��2� ���/�2�� ����)/���2% )�� �2� 
��&��8�"'� �0� (�)6�, &�!2 ��2 �#�, �8�)�'���!"�� �����$!� Z. 	����86��� 
�2 �2����!"�): ��% �8��;�!'� �� ���% �#��% (�)�$% NIKKOR Z : ���8#7�� ��/ 
��!'��� 360 ���>���$% (�)�$% NIKKOR F*. ���8�$��� �:��!� �2� �����!'� 
�2% ����������):% ����):% ��/���2% �� #�� ��)!6� ��������0� �$��2��. 

Nikon_Z_Series_Opisthofyllo.indd   1 19/4/2019   6:22:31 μμ

https://www.nikon.gr/el_GR/products/category_pages/digital_cameras/mirrorless/overview.page
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B(��7��?3C����, �(����
Μια στρέβλωση χωρίς δικαίωση και λογική

Το πρόβλημα έχει αναφερθεί πολλές φορές σε διάφορα fora. Για παράδειγμα, η δημοφιλής με 

1,4εκ. ακολούθους στο ΥοutTube φωτογράφος Jessica Kobessi διεκτραγωδεί με πρόσφατο 

video (κάντε κλικ στην εικόνα) το πρόβλημα φωτογράφων που τους πλησιάζουν διάφοροι από 

εταιρίες και τους προτείνουν δουλειά άνευ αμοιβής με αντάλλαγμα την προβολή τους και την 

προώθηση του ονόματός τους ώστε δήθεν να αμειφθούν την επόμενη φορά. 

Και να πει κανείς ότι αυτά συμβαίνουν σε οικονομικά προβληματικές χώρες σαν την Ελλάδα; 

Σίγουρα παρατηρούνται και εδώ, αλλά περιέργως ισχύουν και στην πιο ανεπτυγμένη αγορά του 

κόσμου, στις ΗΠΑ, όπου το φαινόμενο Work for Exposure έχει εξελιχθεί σε μάστιγα. Διότι όταν 

έστω και λίγοι φωτογράφοι, ή μουσικοί, ή γραφίστες, ή ηθοποιοί ή σεναριογράφοι, δεχθούν τη 

δωρεάν εργασία, αυτό στην πραγματικότητα υποκλέπτει θέσεις αμειβόμενης απασχόλησης και 

πιέζει προς τα κάτω το επίπεδο των αμοιβών. Η αποδοχή, έστω και περιστασιακή, επίσης θίγει 

την αξιοπρέπεια αυτού που το αποδέχεται αφού αν γίνει γνωστή, είναι αμφίβολο αν ο επόμενος 

υποψήφιος εργοδότης θεωρήσει άξιο τον “τζάμπα” καλλιτέχνη που ο ίδιος αποτιμά (και υποτιμά) 

στο απόλυτο μηδέν το έργο του. 

Όλα αυτά προωθούν τη στρεβλή εντύπωση ότι οι καλλιτέχνες μπορούν και ίσως πρέπει να 

είναι πέρα και έξω από υλικές ανάγκες, να παράγουν έργο μόνον για την προσωπική τους 

ματαιοδοξία και αυτοπροβολή, να περπατούν στα σύννεφα... Ενώ οι εταιρίες (π.χ. οι οίκοι μόδας) 

δεν διανοούνται ότι δεν θα πληρώσουν τους άλλους προμηθευτές, το ενοίκιο, τις πρώτες ύλες, 

τα τρέχοντα έξοδα κλπ.  δεν σκέφτονται το ίδιο για τους φωτογράφους, αφού αυτοί “είναι 

καλλιτέχνες”. Τι να πει κανείς απέναντι σε τέτοιο παραλογισμό παρά το ότι εναπόκειται στους ίδιους  

τους δημιουργούς να υπερασπίσουν την αξιοπρέπειά τους με ένα κατηγορηματικό ΟΧΙ σε τέτοιες 

υποτιμητικές και απαξιωτικές συμπεριφορές. 

ΥΓ Το φαινόμενο διακωμωδείται στο Τwitter account For Exposure  

twitter.com/forexposure_txt?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 

Σε οποιοδήποτε επάγγελμα 

η πρόταση του τύπου “θα 

δουλέψεις χωρίς αμοιβή 

για να διαφημιστείς” 

θα αντιμετωπιζόταν με 

απορία, αμηχανία και 

κατά πάσα πιθανότητα 

θυμό. Είναι δύσκολο να 

φανταστούμε ακόμη και 

τους έχοντες απόλυτη 

ανάγκη, να δέχονται 

τον έσχατο εξευτελισμό. 

Κι όμως τα τελευταία 

χρόνια, τα φαινόμενα 

έχουν πάρει διαστάσεις 

και αφορούν κατά κύριο 

λόγο επαγγέλματα που 

σχετίζονται με τις τέχνες. 

Μουσικούς, ηθοποιούς,  

φωτογράφους κλπ. 

����$*&'��

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

https://www.youtube.com/watch?v=Hfx9ehwNG9k
twitter.com/forexposure_txt?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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http://www.stamos.com.gr/
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Αναμνηστκή φωτογραφία στο χώρο της έκθεσης

�� ��37(�� $�� *����
Με τον φακό σπουδαστών φωτογραφίας του ΑΚΤΟ

Το Πρόγραμμα Πιλοτικής Αναβάθμισης του Εμπορικού 

Τριγώνου του Δήμου Αθηναίων, με την ευγενική δωρεά του 

Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και τη χρηματοδότηση 

από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση 

Αθήνας), ο εκπαιδευτικός όμιλος ΑΚΤΟ και η EuroΜare 

ένωσαν τις δυνάμεις τους και, με την ιδιαίτερη ματιά των 

σπουδαστών φωτογραφίας, παρουσιάζουν εκείνους που 

διατηρούν ζωντανό και δραστήριο τον παραδοσιακό εμπορικό 

και δημιουργικό χαρακτήρα του Τριγώνου. Η σχετική έκθεση 

φωτογραφίας εγακινιάσθηκε την Παρσκευή 10 Μαΐου, με την 

απονομή βραβείων στις καλύτερες φωτογραφίες και συμετοχή 

πλήθος κόσμου απ’ όπου και το σχετικό ρεπορτάζ. 

Διάρκεια έκθεσης: Μέχρι 19 Μαΐου 

Χώτρος: Παλαιά Αποθήκη Χάρτου, Χρυσοσπηλαιωτίσσης 3

Η κριτική επιτροπή επί το έργον: Χαρά-Ελένη Μητσοτάκη (επικεφαλής 
Δημοσίων Σχέσεων & Πολιτισμού Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών), 
Ελένη Ράπτη (διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων Φυσικού Αερίου 
Αττικής),  Τάκης Τζίμας (εκδότης περ. ΦΩΤΟγράφος), Αλέξης Κανιάρης 
(διευθυντής ΕuroMare) και Άλκης Ξ. Ξανθάκης (ιστορικός Φωτογραφίας, 
συγγραφέας, διευθυντής Προγράμματος Φωτογραφίας ΑΚΤΟ).

Η παραπάνω φωτογραφία της σπουδάστριας του ΑΚΤΟ Έφης Καρατζά 
κέρδισε ως έπαθλο ένα ταξίδι για δύο άτομα σε μία μεγάλη έκθεση 
φωτογραφίας του εξωτερικού. Χορηγός του επάθλου ήταν 
ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. 
Επ’ ευκαιρία: Η έκθεση φωτογραφίας παρουσιάζει στιγμές από την 
καθημερινότητα ανθρώπων της περιοχής του Ιστορικού Τριγώνου του 
κέντρου της Αθήνας, με τα «κλικ» 39 σπουδαστών και συνολικά 56 
φωτογραφίες σε ένα εμβληματικό κτίριο του αθηναϊκού εκλεκτικισμού 
της δεκαετίας του ’30. Είναι τα πορτραίτα εκείνων που επιμένουν 
να επιχειρούν σε αυτήν τη γειτονιά του κέντρου της Αθήνας, 
αποδεικνύοντας πως η συνάντηση εμπορίου, τέχνης και αστικής 
αναβάθμισης μπορεί να προκαλέσει συγκινητικά (φωτογραφικά) 
θαύματα! 
Χορηγός της καλλιτεχνικής δράσης ήταν το Φυσικό Αέριο, μία ιστορική 
εταιρεία, στενά συνδεδεμένη με το Κέντρο της Αθήνας.
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MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 | 5

��������	
 ��� ����� �������
� 	�!

���� 
����	 
€29,99!
Γίνε τώρα συνδρομητής ή ανανέωσε 
τη συνδρομή σου για δύο χρόνια 
(12 τεύχη αξίας 64€) και κέρδισε ΔΩΡΟ 
μία φωτογραφική τσάντα Hama «Syscase» 
Camera Backpack170, μαύρη, 
αξίας €29,99     

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.

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 τηλεφώνησε στο 210 8541400 

                                                       Η προσφορά ισχύει έως 6 Ιουνίου 2019

1 9 8 9 2 0 1 99 8 9 2 0 1

Επωφεληθείτε! Σας συμφέρει!

Επ
Σα
Ε
Σ

Periexomena_260.indd   5 19/4/2019   5:41:54 μμ

http://www.photo.gr/product/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF/
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B(��7��?�*&, ���7(��$!&, EroticART 
Φωτορεπορτάζ από την τελετή απονομής των βραβείων

Σε χαλαρή και φιλική ατμόσφαιρα και με την προσέλευση -ασυνήθιστα σε 

σχέση με άλλες εκδηλώσεις του κλάδου imaging- πολλών δημοσιογράφων 

και φωτογράφων, πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου όπου παρουσιάστηκε 

το φετινό πρόγραμμα της έκθεσης EROTICART 2019 (17-20 Μαΐου, ΤΑΕ ΚWO DO). 

Μεταξύ των εκδηλώσεων της έκθεσης περιλαμβάνεται και φωτογραφική έκθεση 

καλλιτεχνικού γυμνού, που υποστήριξε και το περιοδικό μας. Στη διάρκεια της 

συνέντευξης τύπου απομενήθηκαν τα βραβεία και οι έπαινοι στους διακριθέντες, 

απ’ όπου και τα στιγμιότυπα. 

Περισσότερα στο http://www.photo.gr/eroticart/  

Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΝΝΑ ΓΑΡΤΑΓΑΝΗ. ΚΕΡΔΙΣΕ:
-  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

Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΛΑΧΑΚΗ. KΕΡΔΙΣΕ:
- Δωρεάν δίωρη φωτογράφιση με ανδρικό ή 
γυναικείο μοντέλο από Performer της EroticART
- 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.Στιγμιότυπο από την συνέντευξη τύπου

Αριστερά ο κ.Γιάννης Τσιλίδης, φωτογράφος με περγαμηνές και πολλά βραβεία στη 
φωτογραφία καλλιτεχνικού γυμνού και ψυχή της διοργάνωσης του διαγωνισμού 
φωτογραφίας. Δεξιά ο εκδότης μας Τάκης Τζίμας στη διάρκεια του σύντομου χαιρετισμού 
του κατά την διάρκεια της τελετής απονομής.

Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: IGOR KAMIENSKI. ΚΕΡΔΙΣΕ:
- 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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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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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Τα Portfolio Reviews, μία από τις σημαντικότερς 

εκδηλώσεις του Athens Photo Festival, προσφέρουν την 

ευκαιρία σε φωτογράφους και καλλιτέχνες να έρθουν σε 

επαφή με καταξιωμένους επαγγελματίες από τη διεθνή 

φωτογραφική κοινότητα, να λάβουν εξατομικευμένες 

συμβουλές για τη δουλειά τους και να αναζητήσουν 

το δρόμο προς διεθνή φεστιβάλ, μέσα ενημέρωσης και 

δίκτυα. Τα Portfolio Reviews, θα πραγματοποιηθούν τη 

Δευτέρα 24 και Τρίτη 25 Ιουνίου στο Μουσείο Μπενάκη. 

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 25 επιμελητές 

μουσείων, διευθυντές φεστιβάλ, εκδότες, editors, 

κριτικοί και θεωρητικοί της τέχνης από 14 χώρες. Η 

δράση αυτή αναπτύσσεται μέσα από μία σειρά ατομικών 

συναντήσεων και παρέχει τις απαραίτητες συνθήκες για 

ανταλλαγή απόψεων και τη δημιουργία προσωπικών και 

επαγγελματικών επαφών. Tαυτόχρονα, επιχειρούν να 

λειτουργήσουν ως ευκαιρία συσπείρωσης και συνεργασίας 

πολιτιστικών φορέων από διαφορετικές χώρες, με απώτερο 

στόχο να ενθαρρύνουν τη δικτύωση, την προώθηση 

του φωτογραφικού έργου και την κινητικότητα των 

καλλιτεχνών στον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Μετά 

το πέρας των συναντήσεων, οι reviewers θα επιλέξουν 

την καλύτερη φωτογραφική εργασία, στην οποία και θα 

απονείμουν το ειδικό βραβείο «Best Portfolio 2019». Οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώσουν την προτίμησή 

τους από τον κατάλογο των reviewers. Το τελικό 

πρόγραμμα των συναντήσεων θα διαμορφωθεί βάσει 

της διαθεσιμότητας των reviewers και την προτίμηση των 

συμμετεχόντων. Στη διπλανή στήλη δημοσιεύονται τα 

ονόματα των reviewers.

Mirjam Kooiman, Curator, FOAM, Netherlands

Jim Casper, Editor-in-Chief & Co-Founder, Lens Culture, Netherlands

Ann-Christin Bertrand, Curator, C/O Berlin Foundation, Germany

Xavier Canonne, Director, La Musée de la Photographie, Belgium

Nathalie Herschdorfer, Director, Museum of Fine Arts Le Locle, 

Switzerland

Lydia Dorner, Curator Assistant, Musée de l’Elysée, Switzerland

Emilia van Lynden, Independent Consultant & Board Member of 

Unseen, Netherlands

Daniel Blochwitz, Artistic Director, Photo Basel, Switzerland

Hercules Papaioannou, Curator, MOMus - Thessaloniki Museum of 

Photography, Greece

Mona Schubert, Curator Assistant, Fotomuseum Winterthur, Switzerland

Andreas Mϋler-Pohle, Artist & Publisher, European Photography, 

Germany

Nela Eggenberger, Chief Editor, EIKON International Magazine for 

Photography and Media Art, Austria

Alexis Vasilikos, Editor, Phases Magazine, Greece

Moshe Rosenzveig, Founder & Creative Director, Head On Photo 

Festival, Australia

Dusan Kochol, Director, OFF_festival Bratislava, Slovakia

Erik Vroons, Editor at Large, GUP Magazine, Netherlands

Sarah Gilbert, Features Picture Editor, Guardian News and Media, UK

Christina Androulidaki, Director, Can Gallery, Greece

Eyal Landesman, Director, PHOTO IS:RAEL Festival, Israel 

Manolis Moresopoulos, Director, Athens Photo Festival, Greece

Natasha Christia, Independent Curator & Writer, Spain

Dusan Smodej, Managing Director, Fotopub Festival, Slovenia

Apostolos Zerdevas, Educator & Associate Curator of Athens Photo 

Festival, Greece

VOID, Independent publishing house, Greece 

Athens Photo Festival
Πολλά ονόματα διεθνούς κύρους συμμετέχουν στα φετινά portfolio Reviews

https://www.photofestival.gr/portfolio-reviews
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https://www.arxphotolab.gr/
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Anhui, China
Oμαδική έκθεση Γρηγόρη Βλασσά, Γιώργου Κατσάγγελου, 
Αριστείδη Κοντογεώργη & των κινέζων φωτογράφων Qui 
Bo, Fang Chun & Hu Lihua στη Θεσσαλονίκη 

Τον  Νοέμβριο του 2018 τρεις  Έλληνες φωτογράφοι - καθηγητές 

φωτογραφίας σε Ελληνικά Πανεπιστήμια οι Γρηγόρης Βλασσάς, Γιώργος 

Κατσάγγελος και Αριστείδης Κοντογεώργης, δέχτηκαν την τιμητική 

πρόσκληση να εκθέσουν τις φωτογραφικές εργασίες τους και να 

παρουσιάσουν το έργο  τους στο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας στην 

περιοχή Ανχούι της Κίνας. Στην συνέχεια αυτής της συνεργασίας με την 

αρωγή της διεύθυνσης του φεστιβάλ οι τρεις Έλληνες φωτογράφοι που 

εργάστηκαν στην Κίνα εκθέτουν τις φωτογραφίες τους. Την  επιμέλεια 

της έκθεσης έχει ο επίσης πανεπιστημιακός  καθηγητής της ιστορίας της 

Τέχνης Δρ. Μάνος Στεφανίδης. Ε κθέτουν παράλληλα και τρείς Κινέζοι 

φωτογράφοι, οι Qui Bo, Fang Chun & Hu Lihua.

Την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 20:00 έγιναν  τα εγκαίνια. Η 

έκθεση θα διαρκέσει έως τις 14 Ιουνίου 2019.

CASA BIANCA Bασιλίσσης Όλγας 108, Θεσσαλονίκη

Καθημερινά 10:00 έως 16:00 pinakothiki@thessaloniki.gr 
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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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�'& �#� “���B��”
Το αναλυτικό πρόγραμμα

Δυναμικά έχει μπει στα φωτογραφικά την φετινή άνοιξη η πόλη της 

Πάτρας με πληθώρα φωτογραφικών εκδηλώσεων: ατομικές και 

ομαδικές εκθέσεις, φωτο-μαραθώνιος και απονομές βραβείων. 

Αν βρεθείτε στην πόλη, επισκεφθείτε τα παρακάτω δρώμενα: 

    Στην Αγορά Αργύρη συνεχίζεται η ομαδική έκθεση των μελών της 

ΦΛΠ ΗΔΥΦΩΣ με τον τίτλο “Φθορά”. 

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό ως τις 7 Ιουνίου.

Στην Δημοτική Πινακοθήκη συνεχίζεται μέχρι τις 8 Ιουνίου η ατομική 

έκθεση «Συρτάρι ΧΧΙΙ, φωτογραφίες σε αποσύνθεση « του Λεωνίδα 

Κουργιαντάκη, υπό την αιγίδα του Μουσείου Μπενάκη. 

Παρουσίαση του Παύλου Κοζαλίδη με θέμα “«China - Ηouse of 

butterflies” το Σάββατο 18 Μαΐου , 

12:30 μεσημέρι στη Δημοτική Πινακοθήκη. 

Τελετή λήξης Φεστιβάλ, Απονομές βραβείων και έκθεση φωτογραφιών 

του Φωτομαραθώνιου Πάτρας 2019. 

Την Κυριακή 9 Ιουνίου στο Αίθριο Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου 

στις 20:00.

Τέλος να σημειωθεί ότι το φεστιβάλ διοργανώνεται από την 

Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας – “ΗΔΥΦΩΣ” σε συνεργασία με τη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων.

Διάρκεια φεστιβάλ: 12 Μαΐου - 9 Ιουνίου 2019

Διεύθυνση: Διάφοροι χώροι στην Πάτρα

Πληροφορίες: http://www.idifos.com/meresfotografias/ www.

patrasculture.com

ΗΔΥΦΩΣ Κύπρου 63 www.idifos.gr 26441 Πάτρα email: idifos@

yahoo.gr



������ 460 •  �����	
 20 �
��� 2019 ����
 17

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

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

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

ΚΕΡΔΙΣΤΕ 
ΕΝΑΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ KODAK 6900 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ ΑΕΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΪΟΥ

KODAK 6900 PHOTO PRINTER 

• Υψηλή ταχύτητα: εκτυπώνει 10x15cm σε 8sec. 
και 15x20 σε 16sec. 

• Υψηλή χωρητικότητα αναλώσιμου:
750 φωτογραφίες 10x15cm ανά ρολό

• Μικρότερο βάρος: 33% ελαφρύτερος 
από τον 6850 

• Συμπαγές μέγεθος: 118mm μικρότερο βάθος από 
τον 6850 

• Διαστάσεις φωτογραφιών: 5x15cm, 10x15cm, 
15Χ15cm, 15x20cm και πανοραμικές εκτυπώσεις 

• Δυνατότητα εκτύπωσης: 9x12.7cm, 12.7x12.7cm, 
12.7x18cm (με κιτ μετατροπής) 

• Επιφάνειες εκτύπωσης: gloss & matte 

• Νέο θερμικό αναλώσιμο: 6900 συμβατό με τα 
μοντέλα των εκτυπωτών 68ΧΧ 

• Μπροστινή φόρτωση αναλώσιμου για ευχρηστία 

Όροι συμμετοχής: Η κλήρωση ισχύει για επαγγελματίες φωτογράφους και φωτογραφικά καταστήματα. Με κάθε παραγγελία άνω 

των 300 ευρώ στην Καμπανάος ΑΕΕ καθόλη τη διάρκεια του μήνα Μαΐου, λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση ενός εκτυπωτή Kodak 

Photo Printer 6900. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα3/6/2019 στα γραφεία της εταιρείας.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενοι και νέοι πελάτες. 

Ο νέος θερμικός 
εκτυπωτής της Kodak 

συνδυάζει χαμηλό κόστος 
και υψηλή ταχύτητα. 

https://kabanaos.gr/
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Profoto A1X
Bελτιωμένη έκδοση

Το Profoto A1 προκάλεσε 

πολλές θετικές εντυπώσεις 

με το πρωτότυπο στρογγυλό 

κάτοπτρο αντί για το συνηθισμένο 

παραλληλόγραμμο των 

συνηθισμένων φορητών φλας. Το νέο 

Α1Χ συμπληρώνει και δεν διαδέχεται 

το “απλό” Α1 με πιο δυνατές 

προδιαγραφές όπως 450 λάμψεις 

αντί 350 λάμψεων πλήρους ισχύος 

του Α1, χρόνο ανακύκλωσης λάμψης 

1sec. αντί για 1.2sec. 20 ασύρματα 

κανάλια επικοινωνίας αντί για 8 και 

νέες ενδείξεις στο panel, παρόμοιες 

με το Profoto B10. Mε το “απλό” Α1 

το ενώνουν πολλά στοιχεία όπως 

η υποστήριξη AiriTTL, η μοντούρα 

για υποδοχή εξαρτημάτων Light 

Shaping, πιλότο LED και δυνατότητα 

αναβάθμισης firmware . 

Atomos Shinobi 5” 
Ήλθε στην Ελλάδα το νέο SDI & HDMI HDR Photo/Video Monitor

Το Atomos Shinobi SDI 5” SDI & HDMI HDR Photo/Video Monitor.είναι το νέο προϊόν της Atomοs για τον 

επαγγελματία βιντεογράφο. Έχει μέγεθος 5,2’’, ανάλυση 1920x1200 pixel και φωτεινότητα 1000 nit. Με 

αυτονομία χρήσης 5 ώρες (με μπαταρία 6600mAh τύπου F970), βάρος μόλις 196gr, υποστήριξη 3D-Luts και 

πιστή απεικόνιση (σε ανάλυση HD) οποιουδήποτε 4K σήματος μέσω SDI & HDMI καλωδίου, αποτελεί το ιδανικό 

συμπλήρωμα για οποιαδήποτε σύγχρονη Mirroless, DSLR ή Cinema Camera. Επιπλέον το Shinobi ενσωματώνει την 

πρωτοποριακή τεχνολογία AtomHDR με 10-bit monitor processing που επιτρέπει τη φυσική απεικόνιση 10 stop 

δυναμικού εύρους, κάτι που είναι απαραίτητο στις εγγραφές log των σύγχρονων καμερών.

Στάμος ΑΕ
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sublimation 

SAWGRASS SG800

GRAPHTEC 
CE6000-60 (24’’)

SEFA HEAT PRESS 

http://www.fisheye.gr/
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Sandisk 
Extreme 
H πιο γρήγορη και 
χωρητική κάρτα 
MicroSD

Η τεχνολογίας συρρίκνωσης 

τεράστιας αποθηκευτικής 

ικανότητας σε chip-

μινιατούρες καλά κρατεί 

χάρη στις κατασκευαστικές 

μεθόδους μεγάλου 

βαθμού ολοκλήρωσης 

(large scale integration). 

Την πραγματικότητα αυτή 

αποδεικνύει με τον πιο 

παραστατικό τρόπο η 

κυκλοφορία της ταχύτερης 

μικρότερηες κάρταςς Sandisk 

Extreme 1TB U3 A2. Mε βάση 

την ένδειξη V30 εγγυάται 

κατώτατη συνεχή ταχύτητα 

εγγραφής τουλάχιστον 

30MB/sec. Ενώ υπακούει 

στη νέα προδιαγραφή της 

SD Association Αpplication 

Performance Class 2 που 

υποδηλώνει δυνατότητα 

διαχείρισης 3000iOPS (read) και 

2000iOPS (write) ή ελάχιστη 

συνεχή ταχύτητα τουλάχιστον 

10MB/sec.


dobe
Προβλήματα για τους παλιότερους χρήστες Creative Cloud

Δεν έχουν τέλος τα νέα που ενοχοποιούν την Adobe για κατάχρηση δεσπόζουσας θέση 

στην αγορά του software. To πιο πρόσφατο ήταν η ειδοποίηση ότι θα περιοριστεί 

ο αριθμός των πρόσφατων εκδόσεων Creative Cloud στις τελευταίες δύο και δεν θα 

υπάρχουν διαθέσιμες παλαιότερες. Αν και αυτό δημιουργεί προβλήματα σε κάποιους με 

παλιότερους υπολογιστές, το χειρότερο ήλθε προχθές όπου με email η Adobe “απειλεί” 

τους συνδρομητές ότι η χρήση παλιότερων εκδόσεων ενδέχεται να τους κάνει υπόλογους 

σε αγωγές από τρίτες εταιρίες βάσει συμφωνιών περιορισμένης διάρκειας που είχε συνάψει 

η Adobe μαζί τους. Όπως φαίνεται, η Adobe είχε ενσωματώσει τεχνολογίες τρίτων 

εταιριών με περιορισμένο χρονικό ορίζοντα στα πακέτα CC προηγούμενων εκδόσεων 

και είτε έχουν εκπνεύσει είτε έχουν ρήτρες αριθμού χρηστών που πρέπει να ανακοινώνει 

ώστε να αποδίδονται τα δικαιώματα βάσει ποσοστών. Οι τρίτοι software developers δεν 

κατονομάζονται στην ανακοίνωση της Adobe αλλά πέρυσι είχε γίνει γνωστή η κίηση της 

Dolby Systems που υπέβαλε αγωγή για παραβίαση από πλευράς Adobe της ενημέρωσης για 

αριθμό χρηστών βάσει των οποίων έπρεπε να καταβληθούν τα δικαιώματα (royalties).

Η ανακοίνωση προκάλεσε πολλές διαμαρτυρίες χρηστών όπως αυτών που αναγκάζονται να 

αλλάξουν έκδοση CC η οποία με τη σειρά της επισύρει αλλαγή λειτουργικού ιδίως σε MacOS 

X και ίσως και απαξίωση παλιότερων υπολογιστών. 

�ew York Times
Τέλος (?) για το blog Times Lens

Σε “διαθεσιμότητα” τίθεται το διάσημο blog New York Times Lens στο τέλος 

του μηνός. Όπως γνωστοποίησε με σημείωμά του ο διευθυντής φωτογραφίας 

των ΝΥΤ Meaghan Looram, το blog θα “μετασχηματιστεί”. Με τα δικά του λόγια 

“Το Lens προέκυψε σε διαφορετική εποχή. Τότε οι ψηφιακές πλατφόρμες έθεταν 

νέες προκλήσεις στο imaging, και το Lens παρείχε μια ειδική βάση για παρουσίαση 

φωτογραφικού υλικού. Από τότε, τα μέσα διακίνησης φωτογραφιών άλλαξαν. 

Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η κατάλληλη συγκυρία για εορτάσουμε την επιτυχία 

του Lens και και να σκεφθούμε για το μέλλον.” Με βάση όλα αυτά το Lens δεν 

καταργείται αλλά θα επανέλθει με άλλη μορφή που εξυπηρετεί καλύτερα τις 

τρέχουσες ανάγκες.
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������ 460 •  �����	
 20 �
��� 2019 ����
 22

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

Osmo Action
Σκληρός ανταγωνισμός για την GoPro Hero 7

Αφού εδραιώθηκε και σχεδόν μονοπωλεί τον κόσμο των drones, και μετά την παταγώδη αποτυχία του drone 

Karma της GoPro, η κινέζικη DJI πιέζει την τελευταία για μια ακόμη φορά, κυκλοφορώντας την Osmo Action 

σαν ευθεία απάντηση στην Ηero7. H πρώτη actioncam της DJI έχει ενισχυμένη κατασκευή, αισθητήρα 1/2,3in. 

12,3Megapixel, video 4K HDR, φακό με κάλυψη 145°  και ηλεκτρονική σταθεροποίηση εικόνας με το σύστημα 

RockSteady. Eκτός από την επαφική έγχρωμη οθόνη 2,2in. που καταλαμβάνει oλόκληρη την επιφάνεια της 

πλάτης, η μηχανή έχει άλλη μια δευτερεύουσα οθόνη 1,4in. στην πλευρά του φακού που χρησιμεύει κυρίως για 

selfies. Αν χρειάζεται αδιαβροχοποίηση πέρα από το 1m βάθος, προσφέρεται προστατευτική υποβρύχια  θήκη 

(housing). Καθόσον αφορά το imaging, η μηχανη καταγράφει ακίνητες εικόνες 12Megapixel σε φορμά DNG ή 

JPEG και αναλογίες πλευρών 16:9 ή 4:3. H ευαισθησία φθάνει τα ISO 3200. Στο video το μέγιστο bitrate είναι 

100Mbps ενώ αν κάποιος χρειάζεται slow motion μπορεί να φθάσει ως 240fps σε ανάλυση 1080p. 

Jupio
LED φωτιστικά

Η γνωστή για τα φορητά φλας JUPIO 

κατασκευάζει και πολλά άλλα συστήματα 

φωτισμού. Έτσι συμπληρώνει τη γκάμα της 

με τα δημοφιλή σήμερα, LED φωτιστικά που 

διαθέτει σε ποικιλία και προσιτές τιμές, για 

ερασιτέχνες και επαγγελματίες της εικόνας. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε το Jupio PowerLED 

330 Dual με 330 διπλά στοιχεία LED, ρύθμιση 

χρωματικής θερμοκρασίας, φωτιστική ισχύ 

2200lux, πτερύγια barndoor και διαστάσεις 

18x12,7x3,3cm, το πιο μικρό Jupio PowerLED 

150 με 150 στοιχεία, φωτιστική ισχύ 1350lux, 

ρύθμιση Kelvin ανάμεσα σε 3200-6000 

βαθμούς, τροφοδοσία με συνηθισμένες 

μπαταρίες λιθίου τύπου Sony NP-F και 

διαστάσεις 14x7,5x2cm και το μεγάλης 

επιφάνειας (για καλύτερη διάχυση φωτός) 

Jupio PowerLED 288 που περιλαμβάνει 

288 στοιχεία LED, εχει ρυθμιση χρωματικής 

θερμοκρασίας 3200-6000Κelvin και διαστάσεις 

37,6x26,6x2,5cm. 

Videophot.gr
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https://tipoma.gr/
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�ikon firmware
Update για Ζ6/Ζ7

Η έκδοση 2.0 του firmware για τις νέες full frame 

mirrorless Nikon Z 7 και Nikon Z 6 αφορά τις εξής 

λειτουργίες:

1. Αυτόματη εστίαση (AF) ανίχνευσης ματιών: Εστιάζει 

αυτόματα στα ανθρώπινα μάτια στη λειτουργία AF 

(AF-S, AF-C). Όταν εντοπίζονται πολλοί άνθρωποι στο 

καρέ, ο πολυ-επιλογέας ή ο υπο-επιλογέας μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για να επιλέξουν σε ποιο ακριβώς 

μάτι εστιάζει η φωτογραφική μηχανή. Μόλις τραβηχτεί η 

φωτογραφία, ο χρήστης μπορεί εύκολα να επαληθεύσει 

την ορθή εστίαση στην εικόνα πατώντας το κουμπί “OK”

2. Επέκταση του εύρους ανίχνευσης AF σε συνθήκες 

χαμηλού φωτισμού  από �1 EV σε �2 EV στη Z 7 και 

από �2 EV σε �3,5 EV στη Z 6.

3. Προσθήκη της δυνατότητας παρακολούθησης 

αυτόματης έκθεσης (AE) στη λειτουργία συνεχών 

λήψεων υψηλής ταχύτητας (παρατεταμένη). Το firmware 

v.2.0 προσθέτει υποστήριξη για την παρακολούθηση 

AE σε λειτουργία συνεχών λήψεων υψηλής ταχύτητας 

(παρατεταμένη), επιτρέποντας στις φωτογραφικές 

μηχανές να παρακολουθούν την έκθεση ακριβώς όπως 

γίνεται με την εστίαση (παρακολούθηση AF). 

Oι κάτοχοι Nikon Z6 και Z7 μπορούν να κατεβάσουν 

δωρεάν το νέο firmware από https://downloadcenter.

nikonimglib.com/

Honor 20Pro
Mε φωτεινότητα f/1,4

Το Honor είναι το off brand 

της Huawei για λίγο πιο 

φθηνές συσκευές με πολύ καλές 

προδιαγραφές. Αυτή την φορά 

όμως το κορυφαίο στη γκάμα Honor 

20Pro [για το οποιο μαθαίνουμε 

από διάσπαρτες ειδήσεις στο 

web χωρίς να έχει παρουσιαστεί 

επίσημα] ξεπερνάει τον ανταγωνισμό 

τουλάχιστον σε μία παράμετρο, στην 

φωτεινότητα του φακού. Το νέο 

smartphone έχει τετραπλή camera 

με βασικό αισθητήρα 48Μegapixel 

(και 12Μegapixel με συνδυασμό 

Pixel ανά τέσσερα με τεχνική pixel-

binning), βελτιωμένο θόρυβο και 

δυναμική περιοχή. Από τις πρώτες 

διαρροές έχουν προκύψει και άλλες 

πληροφορίες για τις προδιαγραφές 

όπως εντυπωσιακή οθόνη IPS 6,26in. 

Με ανάλυση full HD, επεξεργαστή 

Kirin 980 και 6GB RAM. 
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Συνάντηση σύγχρονης τέχνης

Πολλές φορές ακούμε διάφορους ανθρώπους να αναρωτιούνται για την δυσανάγνωστη πορεία 

της σύγχρονης τέχνης, εντός αυτής υπάγεται και η σύγχρονη φωτογραφία συχνά. Έχετε την 

ευκαιρία να δείτε αμιγώς σύγχρονα έργα στην μεγάλη διεθνή διοργάνωση Platforms Project 2019, 

με συμμετοχή 800 καλλιτεχνών από πολλές χώρες αλλά και την Ελλάδα. Το Platforms Project είναι 

μία διεθνής έκθεση ανεξάρτητων καλλιτεχνών που δρουν ομαδικά, στοχεύοντας στη δημιουργία 

διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας, ανταλλαγής πρότζεκτ και προώθησης καλλιτεχνών 

διεθνώς. Διότι πριν κρίνουμε κάτι, καλό είναι να το έχουμε προηγουμένως μελετήσει ενδελεχώς 

και τελικά να αποφασίσουμε αν μας αρέσει ή όχι!

Διάρκεια έκθεσης: 

16 Μαΐου - 19 Μαΐου 

2019

Διεύθυνση: ΑΣΚΤ, 

Πειραιώς 256, Αθήνα

Πληροφορίες: 

platformsproject.com

W"!�, ��+;����'�);�+
Στιγμές γέννησης στην έκθεση “Traveller”

Ελάχιστες είναι οι εκθέσεις που ασχολούνται με 

το δύσκολο αλλά συνάμα υπέροχο θέαμα της 

γέννησης ενός ανθρώπου. Η βοηθός μητρότητας 

και φωτογράφος Θέμις Στυλιανοπούλου επέλεξε να 

αποτυπώσει τις πρώτες στιγμές μετά τη γέννα στην 

αμιγώς ρεαλιστική τους αποτύπωση. Σε μια χώρα 

όπου κυριαρχούν σε τρομακτικό, για τα διεθνή 

πρότυπα, βαθμό οι γεννήσεις μέσω καισαρικής, 

η έκθεση έρχεται να υπενθυμίσει την μοναδική 

στιγμή επαφής του νεογέννητου με την μητέρα. 

Πραγματοποιείται σε επιμέλεια της Δέσποινας 

Σιδηροπούλου.

Διάρκεια έκθεσης: 12 - 19 Μαΐου 2019

Διεύθυνση: Γκαλερί - ισμός, Ευπατρίδων 17 & 

Τριπτολέμου, Γκάζι, Αθήνα 

Πληροφορίες:  210 3463 990 | www.ismos.gr
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks 
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG... ΤΑ
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Photoshop
��

Lightroom
94

ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 
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ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

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

Αποφθέγματα 
διάσημων 

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

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

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

����
�����

�
����!


������ 

��� ����	 ���
�
 ���

T E Y � � �

NNOO  1616
����� 
���"��

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 

&

Cover_Nychterini_Fotographia.indd   1 31/5/2018   1:24:22 μμ

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 

1 9 8 9 2 0 1 99 2

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

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

http://www.photo.gr/monothematika/


������ 460 •  �����	
 20 �
��� 2019 ����
 28

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

��B�� 2019
Εργαστήριο φωτογραφίας του Πλάτωνα Ριβέλλη

Στο μοναδικής ομορφιάς δελφικό τοπίο και συγκεκριμένα 

στους ενεργειακά πλούσιους Δελφούς, θα πραγματοποιηθεί 

ένα εξειδικευμένο εργαστήριο (συνολική διάρκεια 12 ωρών) του 

Φωτογραφικού Κύκλου σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Δελφών, κατά το διάστημα 7 έως 10 Ιουνίου 2019. Φέτος το θέμα 

είναι οι Δελφοί στη σημερινή τους μορφή και στο σύνολό τους, πέρα 

από τον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος άλλωστε φωτογραφήθηκε 

εκτεταμένα κατά την πρώτη συνάντηση του 2016. Οι φωτογράφοι θα 

είναι ελεύθεροι να συνεχίσουν τη φωτογραφική τους έρευνα και μετά 

το πέρας του σεμιναρίου αποστέλλοντας τις φωτογραφίες τους στον 

Πλάτωνα Ριβέλλη με απώτερο στόχο, όπως κάθε χρόνο, τη δημιουργία 

μιας ομαδικής έκθεσης, η οποία θα φιλοξενηθεί στους χώρους του 

Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών τον Οκτώβριο του 2020.

Πληροφορίες:

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Φρυνίχου 9, Αθήνα

Τηλ. 210 3312781 (10.00-15.00)


��!�*= "*%�$# 3�, ��;!'���3��+
Μυστική Θεσσαλονίκη 

Περπατώντας αργά το βράδυ, μέχρι τα ξημερώματα σε γνωστά στενάκια της συμπρωτεύουσας, 

στα Λαδάδικα, στο λιμάνι, στην Άνω Πόλη και πιο πέρα, η φωτογράφος Λία Ναλμπαντίδου 

αποτυπώνει υποφωτισμένα αστικά τοπία με διάθεση αναμνήσεων. Αστικά μυστικά της 

συμπρωτεύουσας ή αλλιώς το προσωπικό της πρότζεκτ το οποίο εμφανίστηκε πριν λίγα χρόνια 

σε μορφή βιβλίου υπό τον τίτλο «Urban Secret Garden: Α trilogy book of photographs», 

εκτίθενται τώρα στην Βίλα Καπαντζή. Τα αστικά στιγμιότυπα συνδυάζονται με παλιές οικογενειακές 

φωτογραφίες και δημιουργούν μία νέα πραγματικότητα. Ο σχεδιασμός της έκθεσης έγινε με τη 

συνεργασία της αρχιτεκτόνισσας Ειρήνης Σάπκα.

Διάρκεια έκθεσης: 07 Μαΐου 

- 28 Ιουνίου 2019

Διεύθυνση: ΜΙΕΤ Πολιτιστικό 

Κέντρο, Λεωφ. Βασιλίσσης 

Όλγας 108, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: 

+302310295170 

www.miet.gr
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Kυκλοφορεί
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Photographia & Zographiki_21x28.indd   170 6/2/2019   6:02:24 μμ

http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-no-18-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%B6%CF%89%CE%B3
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Η Φωτογραφική Εταιρεία 

Μυτιλήνης εγκαινιάζει την 

έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη 

Φωτίου μέλους της ΦΕΜ, με 

τίτλο «Σεργιάνι στα Βαλκάνια», τη 

Δευτέρα 20 Μαΐου στις 7:00μμ., 

στον εκθεσιακό της χώρο, 3η 

πάροδος Μικράς Ασίας, στο Κάτω 

Κάστρο Μυτιλήνης. Πληροφορίες: 

www.fem.gr. 

Silke Storjohann & Kathrine Nielsen
Διαμέσου της Αθήνας: μία εναλλακτική φωτογραφική βόλτα

Ήδη από τη δεκαετία του 1970 φωτογράφοι όπως ο αμερικανός Stephen 

Shore άρχισαν να καταγράφουν τα λεγόμενά “visual diaries” (οπτικά 

ημερολόγια) κι έκτοτε ακολούθησαν εκατοντάδες - αν όχι χιλιάδες - 

φωτογράφοι που αποτύπωναν, με έναν φαινομενικά αυθόρμητο τρόπο την 

καθημερινότητά τους. Σε παρόμοιο πλαίσιο κινούνται οι γερμανίδες Silke 

Storjohann & Kathrine Nielsen οι οποίες περπάτησαν και φωτογράφισαν σε 

σημεία της Αθήνας όπως η Ακαδημία Πλάτωνος ενώ κατόπιν κρέμασαν τις 

φωτογραφίες σε διάφορους χώρους των Εξαρχείων. Αν θέλετε, ακολουθήστε 

τις 18 & 19 Μαίου στον ιδιαίτερο περίπατό τους

ARTIST WALK_Σάββατο 18 Μαϊου, 7 μ.μ. και Κυριακή 19 Μαϊου, 12 το 

μεσημέρι, Στουρνάρη 2, Πλατεία Εξαρχείων, www.ka-si.eu
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 �� http://www.yiorgosdepollas.com�*�;��3 
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.instagram.com/photographosmag/
https://www.facebook.com/periodiko.photographos/
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
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STOP PRESS
Μην ξεχνάτε,  το Σάββατο 

18 Μαίου, όλα τα μουσεία 

ανοίγουν τις πόρτες τους στο 

κοινό, με ελεύθερη είσοδο 

στο πλαίσιο της Διεθνούς 

Ημέρας κι Ευρωπαϊκής Νύχτας 

Μουσείων. Έτσι, μπορείτε 

μεταξύ άλλων να δείτε την, 

διεθνών προδιαγραφών, 

έκθεση “Οι δρόμοι της Αραβίας” 

στο Μπενάκη Πειραιώς ή να 

περιπλανηθείτε στο Μουσείο 

Ακρόπολης μέχρι τα μεσάνυχτα!

������
 ��


Την πρώτη του ατομική έκθεση 

εγκαινιάζει ο Βαγγέλης Πρασσάς, 

με τίτλο Clandestino, στον χώρο 

της θεατρικής ομάδας Λούνα Cantat 

Πλάτωνος 36, στην Ακαδημία Πλάτωνος. 

Εμπνευσμένος από τις εσωτερικές 

αναζητήσεις μιας γυναίκας, σκιαγραφεί 

την πορεία της μέσα από΄πορτρέτα, 

τοπία και άλλα. Διαρκεί έως τις 

24 Μαΐου 2019. 

Στα πλαίσια των εκθέσεων της 

Φωτογραφικής Ομάδας Κέρκυρας 

ΦΩΤΟΚΛΙΚ, στην αίθουσα εκθέσεων 

Αλέξης Αγ. Βασιλείου 12 στην Πίνια, θα 

πραγματοποιηθεί ομαδική έκθεση υπό 

τον τίτλο, “Η πόλη μας”. Η έκθεση αυτή 

παρουσιάστηκε στην PHOTOVISION 2019 

στην ΑΘΗΝΑ. Διαρκεί έως τις 15 Ιουνίου 

2019.

Διαγωνισμός Φωτογραφίας 

από την αλυσίδα πολιτισμού IANOS

Βρείτε μία φωτογραφία η οποία 

αποτυπώνει την έννοια των Αντιθέσεων, 

με όλες τις πολυσχιδείς ερμηνείες αυτών 

και στείλτε την στον εξής σύνδεσμο: 

https://www.ianos.gr/diagonismoi/

diagonismos-fotografias-2019.html. 

Εκεί θα βρείτε και τις αναλυτικές οδηγίες 

καθώς και τα βραβεία που θα δοθούν 

στις καλύτερες εικόνες. Συμμετοχές 

γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Μαίου 2019.  

| www.ianos.gr

E;;#���!���*���*= \�($#
Τα απλωμένα ρούχα στην φωτογραφία

Μία ιδιότυπη έκθεση με κεντρικό της θέμα την Μπουγάδα αποφάσισε 

να προτείνει ο Φωτογραφικός Κύκλος όπου παρουσιάζονται τα έργα 

100 συμμετεχόντων ενώ έκαστος εκθέτει μόνο μία σχετική φωτογραφία. Ο 

επιμελητής της έκθεσης Πλάτων Ριβέλλης σημειώνει χαρακτηριστικά: «Μια 

μπουγάδα συμβολίζει όχι ένα σπίτι αλλά ένα σπιτικό. Ειδικά για μας που 

ζούμε σε ηλιόλουστη μεσογειακή χώρα, τα κρεμασμένα ρούχα που λάμπουν 

στον ήλιο δίνουν την αίσθηση ότι όλα βαίνουν καλώς και ότι δεν έχουμε να 

φοβόμαστε τίποτα”. Μια απλή, καθημερινή (και ανιαρή συνήθως) οικιακή 

εργασία μετουσιώνεται σε μέσο δημιουργικής έκθεσης…

Διάρκεια έκθεσης: 16 Μαΐου - 8 Ιουνίου 2019

Διεύθυνση: Μασσαλίας 22, Αθήνα 

Πληροφορίες: 2103680052, 2103680047 | www.hau.gr
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