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Editorial

Στιγμιότυπο από την συνάντηση επαγγελματικών σωματείων & φορέων που είχε διοργανώσει το περιοδικό μας τον Οκτώβριο του 2015

Φωτογραφία & εκλογές
Πρέπει η φωτογραφία να μπει δυναμικά στο προεκλογικό κάδρο!
Ακούσατε όλο αυτό το διάστημα που
μαίνεται ο προεκλογικός αγώνας των
κομμάτων να γίνεται κουβέντα για
θέματα πολιτισμού; Διαβάσατε κάποια
παράγραφο σε κάποιο πρόγραμμα
κόμματος να διατυπώνονται
συγκεκριμένες προτάσεις που να
αφορούν τον ευρύτερο φωτογραφικό
κλάδο; Η απάντηση είναι ένα
κατηγορηματικό όχι.

Γ

ιατί άραγε; Δεν υπάρχουν προβλήματα προς επίλυση; Όλα είναι καλώς καμωμένα και
σωστά τακτοποιημένα; Ή μήπως είναι πολυτέλεια να θέτει ο φωτογραφικός κλάδος τα
δικά του προβλήματα όταν άλλοι κλάδοι-ατμομηχανές της οικονομίας μας όπως
π.χ. ο οικοδομικός/κατασκευαστικός έχουν καταρρεύσει; Γιατί αν υιοθετήσουμε την
λογική των ουραγών της οικονομίας και των φτωχών συγγενών είμαστε άξιοι της τύχης
μας. Πιστεύω ότι έφθασε η στιγμή ο κλάδος μας να ξαναμπεί στο κάδρο. Να θέσει ευθέως
τα προβλήματα που τον απασχολούν στην προεκλογική κουβέντα και να αποσπάσει
δεσμεύεσεις για την επίλυσή τους στη νέα τάξη πραγμάτων που θα διαμορφωθεί μετά
την 7η Ιουλίου. Μα ποια είναι αυτά τα ειδικά κλαδικά προβλήματα; Θα παρατηρήσουν οι
περισσότεροι. Είμαστε άραγε προετοιμασμένοι να απαντήσουμε;
(Συνεχίζεται στη σελ. 4)

« Αναγνωρίζουμε εύκολα ποιος είναι επαγγελματίας φωτογράφος ανάμεσα σ’ ένα γκρουπ
με τουρίστες: είναι αυτός που προσπαθεί να κρύψει τη μηχανή του...»
ROLAND TOPOR, 1937-1997 ΓΑΛΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ & ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
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ΕΩΣ 250€ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ*
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
Απαθανατίστε τις καλύτερες στιγμές του καλοκαιριού.
Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.canon.gr/cashback.

* Η προωθητική ενέργεια ισχύει από 20 Μαΐου έως και 31 Ιουλίου 2019. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, για όσο υπάρχει απόθεμα.
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Editorial
(Συνέχεια από τη σελ. 2)

Athens Photo World
Απάντηση στο editorial του προηγουμένου τεύχους

Ο

ι πιο πολλοί και μάλιστα οι παλιότεροι
σε ηλικία ζουν μέσα στην παραίτηση και
την απαισιοδοξία. Βιώνουν την διάψευση των
προσδοκιών τους ότι κάτι θα άλλαζε τα τελευταία
χρόνια. Όμως για να λυθεί ένα πρόβλημα αυτό
θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να τεθεί. Ποια άραγε
προβλήματα τέθηκαν ‘’μετ’ επιτάσεως’’ όλα αυτά τα
χρόνια, πέραν της φωτογραφίας διαβατηρίων και
ταυτοτήτων -σε βαθμό που κόμματα και κοινωνία
να θεωρούν ότι μόνον αυτό το θέμα απασχολεί
τους φωτογράφους;
Ας πάμε λίγα χρόνια πίσω και ας θυμηθούμε
κάποια γεγονότα. Οκτώβριος 2015: Μόλις
ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σχηματίσει κυβέρνηση και διαφαινόταν
κάποια προοπτική διακυβέρνησης της χώρας
υπό “προοδευτική” ηγεσία, το περιοδικό μας δεν
έχασε καιρό. Διοργάνωσε συνάντηση όλων των
εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων του
φωτογραφικού κλάδου, φορέων και Πανεπιστημίων
(ΤΕΙ τότε) όπου διδασκόταν η φωτογραφία με σκοπό
την σύνταξη ενός Οδικού Χάρτη για τη φωτογραφία.
Με άλλα λόγια, επιδιώξαμε όλοι μαζί να
καταγράψουμε δέκα ζητήματα που απασχολούν
τον κλάδο, τα οποία ξεκάθαρα διατυπωμένα
και με την υπογραφή όλων θα προωθούνταν
στη νεά κυβέρνηση, σε όλα τα κόμματα,
σε όλα τα μέσα ενημέρωσης.
Παράλληλα όλοι θα δεσμεύονταν να τα
υπερασπισθούν και να απαιτήσουν λύσεις.
Δύο ολόκληρους μήνες δούλεψαν οι συντάκτες και
η γραμματεία του περιοδικού μας σε επικοινωνία
με όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους για την
διαμόρφωση του τελικού κειμένου το οποίο
ουδέποτε ολοκληρώθηκε και όλη η προσπάθεια
πήγε χαμένη. Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά,
δεν έχει κανένα νόημα να αναλύσουμε γιατί αυτή
η προσπάθεια απέτυχε αλλά να συμφωνήσουμε
σ’ ένα πράγμα: ότι τα σύγχρονα προβλήματα του
φωτογραφικού κλάδου απαιτούν σύγχρονες
λύσεις. Και να ξαναπιάσουμε την κουβέντα
εκεί που την αφήσαμε.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Καλημέρα κύριε Τζίμα,
Ευχαριστούμε πολύ για την αναφορά σας στο Athens Photo World.
Θα ήθελα να απαντήσω στο άρθρο σας.
Το APW δεν είναι εναντίον κάποιου άλλου φεστιβάλ. Ίσα-ίσα
επιδιώκουμε συνεργασίες οι οποίες θα ανακοινωθούν στο κοντινό
μέλλον. Είναι ανοιχτό και δωρεάν για όλους, σχεδόν όλο το 24ωρο στα
πιο πολυσύχναστα μέρη της πόλης.
Σχετικά με την ημερομηνία: Στην συνέντευξη τύπου στις 20/5 στο
Δημαρχείο της Αθήνας, την οποία είχε καλύψει η συντάκτρια σας, είχα
αναφέρει ότι το APW μόνο για φέτος θα γίνει τον Ιούνιο λόγω των
Ευρωπαϊκών και Δημοτικών εκλογών που είχαμε τον Μάιο. Από του
χρόνου και όλα τα επόμενα χρόνια η ημερομηνία του θα είνα σταθερή.
Οι τελευταίες δέκα μέρες του Μαϊου 2020, 2021…
Φιλικά,
Θανάσης Σταυράκης
ΑPW

Στιγμιότυπο από έκθεση του Athens Photo Word στους μεγάλους
καλαίσθητους χώρους του Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ που είναι ο κύριος
χορηγός της διοργάνωσης. Περισσότερα θα βρείτε σε επόμενες σελίδες.

photo.gr
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Χαλαρά!

Αγάπη μου φωτογράφησα τα παιδιά...
Ένας Ιάπωνας φωτο...ζωγραφίζει σε ένα πρωτότυπο project

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
Eκδότης: Τάκης Τζίμας, ∆ιευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

∆ιαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη Συντάκτες: Φωτεινή Αβραμάκου

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò 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.
Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr
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ikon Cashback
Kαλοκαιρινή προσφορά

Ο

ι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν εξοπλισμό Νikon, μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα επωφελούμενοι από την καλοκαιρινή
προσφορά “Cashback” με άμεση επιστροφή ως €600 σε αγορά συγκεκριμένων φωτογραφικών μηχανών Nikon και φακών Nikkor
σε επιλεγμένα καταστήματα. Η προσφορά ισχύει ως και to Σάββατο 14/09/2019 για τις εξής μηχανές και φακούς με άμεση αφαίρεση της
έκπτωσης από το σημείο πώλησης.

NIKON COOLPIX
COOLPIX P900
COOLPIX W300
COOLPIX A900
COOLPIX B500

CASHBACK
50 €
50 €
50 €
30 €

Φακοί NIKKOR Z

NIKON Z
Z 7 + FTZ kit
Z 7 + 24–70 f/4 + FTZ kit
Z 6 + FTZ kit
Z 6 + 24–70 f/4 + FTZ kit

CASHBACK
300 €
400 €
300 €
400 €

ΦΑΚΟΙ NIKKOR FX

NIKON DSLR
D850 σώμα ή kit
D750 σώμα ή kit
D7500 σώμα ή kit
D7200 σώμα ή kit
D5600 σώμα ή kit
D5300 σώμα ή kit
D3500 σώμα ή kit

CASHBACK
300 €
300 €
200 €
200 €
100€
50 €
100€
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CASHBACK

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

200 €

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

100 €

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

100 €

AF-S NIKKOR 200–500mm f/5.6E ED VR

150 €

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

120 €

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

100 €

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

80 €

AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR

50 €

ΦΑΚΟΙ NIKKOR DX
AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR
AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II

100 €
100 €
50 €
40 €
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€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

Παράταση
προσφοράς
λόγω
μεγάλης
ζήτησης!

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;
• Μπες τώρα στο eshop www.photo.gr/subscription και αγόρασε αυτή τη μοναδική επετειακή προσφορά ή
• Τηλεφώνησε στο 210 8541400
(Το δώρο θα σου αποσταλεί μαζί με το επόμενο -κανονικό- τεύχος Νο 261 που θα κυκλοφορήσει 4 Ιουλίου
Η προσφορά παρατείνεται μέχρι 6 ΙουËίου 2019

MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 | 5
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Epson
Επέκταση του δικτύου Dry Lab με προσθήκη της εταιρίας ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ ΑΕΕ
Η Epson επεκτείνει το δίκτυο συνεργατών της στον τομέα των προϊόντων Dry Lab, εντάσσοντας
την εταιρεία ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ ΑΕΕ στην ομάδα των μεταπωλητών της. Η συγκεκριμένη εταιρεία
αποτελεί πλέον επίσημο μεταπωλητή των εκτυπωτών SL-D3000 και SL-D800 για την ελληνική
αγορά. Με αυτό τον τρόπο, από την 1η Ιουνίου 2019, όλη η σειρά των επαγγελματικών
εκτυπωτών SureLab της Epson και τα αναλώσιμά, διατίθενται μέσω των εταιρειών:
•
ASIS (Ελλάδα)
•
Fisheye (Ελλάδα)
•
ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ (Ελλάδα)
•
CHN Paper (Κύπρος)
Η εταιρεία ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ ΑΕΕ διαθέτοντας εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για τη κάλυψη
των αναγκών των πελατών σε ζητήματα τεχνικών προβλημάτων, αναλαμβάνει και την τεχνική
υποστήριξη ή επισκευή των προϊόντων SL-D3000, SL-D800 και SL-D700.

ΤΕΥΧΟΣ 464 • ∆ΕΥΤΕΡΑ 17 IOYNIΟΥ 2019

ΣΕΛΙ∆Α 10

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ÛăċčûćøwûċČÿ ăþăû÷ČÿĊĂ đxÿĊĂĀçćÿăû ąûă Čăwö, āăû ČĂć ÿxõąČûċĂ ČĂď
ċđćÿĊāûċ÷ûď ČĂď ÿČûăĊÿ÷ûď wûď wÿ ČĂć EPSON, ċČĈđď ÿxûāāÿĆwûČăąĈúď
ÿąČđxĎČõď ąûă Čû ûćûĆĉċăwû Drylab (Surelab -D700/800 – D3000).
ìxĈċĐøwûċČÿ øČă čû ċđćÿĐ÷ċĈđwÿ ČĂć xĊĈċxçčÿăç wûď āăû ćû xĊĈċĀõĊĈđwÿ
ĈĆĈąĆĂĊĎwõćÿď Ćúċÿăď ċČĈđď ÿxûāāÿĆwûČ÷ÿď ĀĎČĈāĊçĀĈđď.
ß ĈăąĈāõćÿăû ČĂď áÛâ×ÛèÛéÙ ÛÝÝ

MHXANHMATA – ÛèÛÕæÙàâÛ – ëÝíèàáß ì×éÙëßêàÖß

SL-D800

SL-D3000
Epson.indd 1

19/3/2019 3:44:32 πμ

ßÖáåÖâÖäç Ö.Ú.Ú.
ÝýôĄòôą 32 & ÕĀû. ×ôùñ 43, 121 33 äøĄüĆćðĄü, çúþ.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr

Kabanaos_Epson Prosfora.indd 1
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Athens Photo
World
Στιγμιότυπα

Μ

ε γνωστά πρόσωπα από
διαφορετικές γενιές της ελληνικής
φωτοδημοσιογραφίας πραγματοποιήθηκαν
τα βασικά εγκαίνια του APW. Στο
μνημειώδες κτίριο, τον Πύργο Βιβλίων του
Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος,
είδαμε την αναδρομική έκθεση, υπό τον
τίτλο “Eyewitness”, του Γιάννη Μπεχράκη
καθώς και τις 157 βραβευμένες εικόνες
του διεθνούς διαγωνισμού World Press
Photo. Με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά
του πορτρέτα και πολλές από τις πιο
διάσημες φωτογραφίες του, μέσα σε
μαύρα κάδρα, μας υποδέχτηκε νοερά
ο Γιάννης Μπεχράκης. Με μια ξαφνική
ανακοίνωση, ενημερωθήκαμε ότι η
έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι
τα τέλη Αυγούστου 2019. Αντίθετα,
στην ομαδική έκθεση με εικόνες από 43
φωτογράφους, θα δείτε έντονες σκηνές
από δύσκολα μέρη του πλανήτη, όπως την
κεντρική εικόνα του φετινού διαγωνισμού
με το τραγικό κοριτσάκι που κλαίει στα
σύνορα του Μεξικού (John Moore, “Crying
Girl on the Border”). Ας ελπίσουμε ότι
εικόνες σαν αυτές βοηθούν στην επίλυση
των προβλημάτων που απεικονίζουν,
ακόμη και μόνο χάρη στην ενημέρωση
που παρέχουν.
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Nest
ĲȡȓʌȠįĮ

ĭȫĲĮ Led

Jupio ĳȫĲĮ led

ƴƵƣƪƧƳƣ

ǂǑǝ Ǖǐ 1975

ǔǕǈǒǀǇǐǖǍǆ ǕǊǓ ǂǎƽǄǋǆǓ Ǖǐǖ
ǔǞǄǘǒǐǎǐǖ ǆǑǂǄǄǆǌǍǂǕǀǂ
ǗǚǕǐǄǒƽǗǐǖ ǋǂǊ
ǃǊǎǕǆǐǄǒƽǗǐǖ!

Boya ȂȚțȡȩĳȦȞĮ

Nest
ȝȠȞȩʌȠįĮ

Agfa țȐȡĲİȢ
& ȝʌĮĲĮȡȓİȢ
(ĮȜțĮȜȚțȑȢ ǹǹǹ & ǹǹ)

Jupio
ĳȠȡĲȚıĲȑȢ
& ȝʌĮĲĮȡȓİȢ

ĭȩ
ĭȩȞĲĮ
ȖȚĮ
ıĲȠȪȞĲȚȠ
ƳǚǕƿǔǕǆ ǍǂǓ ǄǊǂ
ǕǊǓ ǕǊǍƾǓ ǘǐǎǅǒǊǋƿǓ

ÇÒËÔÉÎÇÔ ÃÏÕËÒÓÑÔÚÒÇËÇÔ

Ã×ÑË ÔËÃÍËÃÓËÆÉ Ñ.Ç.

ÒâñâåêâíÝîõè 11, »îú Òâõßôêâ, 111 41 Ãéßîâ, Õèì.: 210 3213691 & 210 2236690, Fax: 210 2236698
www.videophot.gr e-mail: info@videophot.gr
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Φωτορεπορτάζ
Στιγμιότυπο από την παρουσίαση
των 3 υποψηφίων για το βραβείο
του Athens Photo World: Γιάννης
Αντωνόπουλος, Δημήτρης
Μιχαλάκης και Θοδωρής Νικολάου.
Το βραβείο έλαβε τελικά ο πρώτος
εξ αυτών με το πρότζεκτ «south east
of eden» επικεντρωμένο στα πρώην
σοσιαλιστικά κράτη αλλά κυρίως
στην υπανάπτυκτη και θλιβερή
πραγματικότητά τους.

Athens Photo World

ΦΩΤ.: JEFF VANDERPOOL

Τελετή λήξης, βραδιά απονομής του βραβείου APW και κάποιες σκέψεις
Παρόλο που επίσημα ήταν η βραδιά λήξης του νέου φεστιβάλ
φωτοειδησεογραφίας, στην πραγματικότητα ορισμένες από τις βασικές του
δράσεις θα συνεχιστούν. Η κεντρική μάλιστα έκθεση, η αναδρομική δηλαδή του
εμπνευστή του φεστιβάλ, εκλιπόντος Γιάννη Μπεχράκη, θα συνεχιστεί μέχρι τα
τέλη Αυγούστου.

Μ

ια άλλη σημαντική ανακοίνωση προήλθε από τον διευθυντή του φεστιβάλ
Θανάση Σταυράκη ο οποίος δήλωσε πως το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου θα
υποστηρίξει το φεστιβάλ για τα επόμενα τρία χρόνια. Αρκετά εντυπωσιακό νέο για ένα
πρωτοεμφανιζόμενο φεστιβάλ και μακάρι και άλλα σημαντικά πολιτιστικά δρώμενα να
λαμβάνουν παρόμοια μακροχρόνια χρηματοδότηση και στήριξη.
Επίσης, σύμφωνα με τον Θ. Σταυράκη, το APW θα πραγματοποιείται τις τελευταίες
δέκα ημέρες του Μαίου όπως ήταν και η αρχική πρόθεση των διοργανωτών
(υπενθυμίζουμε ότι φέτος συμπίπτει, χρονικά, με την άλλη μεγάλη φωτογραφική
διοργάνωση της Αθήνας, το Athens Photo Festival).
Και βέβαια, η μεγάλη παρουσία της βραδιάς ήταν εκείνη του διάσημου αμερικανού
φωτορεπόρτερ James Nachtwey, ο οποίος θέλησε κατ’ αυτόν τον τρόπο να αποτίσει
φόρο τιμής στον παλιό του φίλο και συνάδελφο Γιάννη Μπεχράκη. Σε δική μας
ερώτηση, απάντησε χαρακτηριστικά ότι «πιστεύει ότι ο Γιάννης αποτελεί έμπνευση
και κίνητρο για τους νέους στην Ελλάδα» ενώ φάνηκε κι ένα από τα λιγοστά του
χαμόγελα όταν ανέφερα ότι σε παλαιότερη συνέντευξη με τον Μπεχράκη, ο τελευταίος
είχε πει ότι ο Nachtwey υπήρξε η δική του έμπνευση. Και πρόσθεσε, «Σας ευχαριστώ
που μοιραστήκατε αυτή την ανάμνηση μαζί μου».
Επίσημα λοιπόν το νέο φεστιβάλ φωτορεπορτάζ μας αποχαιρέτησε, αλλά οι δυνατές
και συχνά σοκαριστικές εικόνες του Γιάννη Μπεχράκη ή των νικητών του World Press
Photo Awards μας περιμένουν ακόμη. Εικόνες από εμπόλεμες ζώνες του πλανήτη
όπως αυτές που μας «βομβαρδίζουν» μέσα κι από τις τηλεοπτικές μας οθόνες,
καθημερινά. Απλώς τώρα τις βλέπουμε στατικά, όση ώρα θέλουμε, σε μεγάλες
εκτυπώσεις, παραδίπλα από βιβλία. Εικόνες οι οποίες θέλουν να ενημερώσουν αλλά
συχνά σοκάρουν. Ξέρουμε όμως όλοι ότι υπάρχει η καταστροφή, ο πόνος και η
αδικία σε πολλές γωνιές του πλανήτη μας. Οι χιλιάδες αυτές εικόνες, από εκατοντάδες
φωτορεπόρτερ ανά την υφήλιο, κάθε μέρα, κάθε βδομάδα, ενημερώνουν, κάποιες
βραβεύονται κιόλας. Το θέμα είναι να βοηθούν, ουσιαστικά (κάτι το οποίο σίγουρα
ενίοτε καταφέρνουν).
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Ο γνωστός αμερικανός
φωτορεπόρτερ James Nachtwey
κατά την σύντομη ομιλία του μίλησε
μόνο για τον φίλο και συνάδελφό
του Γιάννη Μπεχράκη και είπε
εμφανώς συγκινημένος: «Με τον
Γιάννη γνωριζόμαστε πάρα πολλά
χρόνια, δουλέψαμε μαζί στις ίδιες
εμπόλεμες ζώνες... Πιστεύω ότι είχε
μέσα του το DNA ενός αρχαίου
Έλληνα πολεμιστή, το σπαθί του
ήταν η μηχανή του. Είμαι μαζί σας για
να θρηνήσουμε την απώλειά του και
να γιορτάσουμε την ζωή του...».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα ήταν χρήσιμο να
υπάρχει γραπτή προειδοποίηση για
τους μικρούς επισκέπτες του ΚΠΣΝ
αναφορικά με την προβολή σκληρών
εικόνων...
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Ευελιξία, ταχύτητα, ποιότητα εκτύπωσης & οικονομία!

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

Epson SureLab SL-D800
Ο SL-D80 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευελιξία των μέσων,
υποστηρίζει γυαλιστερό, ιλουστρασιόν και ματ χαρτί, σε πλάτη ρολών
που κυμαίνονται από 89 χιλ. έως 210 χιλ. και μήκη 50 χιλ. έως 1.000
χιλ. με εντυπωσιακή ταχύτητα παραγωγής 360 φωτογραφιών (15 x 10
εκ.) ανά ώρα (PPH) και υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, με ευρεία γκάμα
χρωμάτων, βαθιά μαύρα και εξαιρετικά γυαλιστερό φινίρισμα.
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Οικονομική απόδοση
Αθόρυβος
Χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
Μεγάλη παραγωγικότητα
Χαμηλή κατανάλωση
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Φωτορεπορτάζ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧΟΙΝΑΣ

Athens Photo Festival
Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις

Ε

γκαινιάστηκε το γνωστό σε όλους μας Athens Photo Festival στο κεντρικό κτίριο των δράσεων,
δηλαδή στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς. Eβδομήντα καλλιτέχνες από δεκάδες χώρες
μας προτείνουν τη δική τους θέαση του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού κι έτσι το αθηναϊκό και όχι
μόνο κοινό, έχει μια καλή ευκαιρία να δει τί συμβαίνει εκτός συνόρων στη σύχρονη φωτογραφική
δημιουργία - και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Εντός των επόμενων ημερών εγκαινιάζονται
και όλες οι περαιτέρω εκθέσεις, σε διάφορα σημεία της Αθήνας, ενώ θα πραγματοποιηθούν και τα
καθιερωμένα portfolio reviews. Ι.Β.
Αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.photofestival.gr
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Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Φωτογραφικά εργαστήρια για εφήβους

Α

ν είστε εσείς οι ίδιοι ή τα παιδιά σας μεταξύ 13-16 ετών, έχετε την ευκαιρία
τον Ιούλιο (αν δεν έχετε φύγει για διακοπές βέβαια) να παρακολουθήσετε
ενδιαφέροντα εργαστήρια φωτογραφίας στους ωραίους χώρους του Μουσείου
Φωτογραφίας της πόλης. Σημειώστε ότι έχουν κόστος της τάξης των 50 ευρώ/
άτομο. Συγκεκριμένα:

Φωτογραφία 13-16: Εισαγωγή στην τέχνη της Φωτογραφίας
Δευτέρα 1 Ιουλίου - Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 / ώρες 11:00-14:00
Στο εργαστήριο οι έφηβοι θα εκπαιδευτούν στην τέχνη της φωτογραφίας μέσα
από μια σειρά παιχνιδιών και πρακτικών δραστηριοτήτων. Θα μάθουν για τις
λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής, τις ιδιότητες του φωτός, τη σύνθεση
της εικόνας, αναλύοντας έννοιες όπως κάδρο, οπτική γωνία, αποφασιστική
στιγμή, ενώ θα ασχοληθούν με τις βασικές αρχές της φωτογραφικής τεχνικής.
Σχεδιασμός και υλοποίηση: Στέφανος Τσακίρης

Φωτογραφία 13-16: Δημιουργικές εφαρμογές
Δευτέρα 8 Ιουλίου - Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 / ώρες 11:00-14:00
Το εργαστήριο αφορά έννοιες όπως φωτοειδησεογραφία, φωτογραφία
δρόμου, πορτραίτο, προσωπική φωτογραφία. Μέσα από μια σειρά πρακτικών,
αλλά και θεωρητικών μαθημάτων, οι έφηβοι θα διερευνήσουν τη σχέση
αντικειμενικότητας/υποκειμενικότητας στη φωτογραφία, θα κατανοήσουν την
αφηγηματική και εκφραστική δυνατότητα της προσωπικής φωτογραφίας και θα
δημιουργήσουν το δικό τους φωτογραφικό ημερολόγιο.
Σχεδιασμός και υλοποίηση: Άρτεμις Πυρπύλη

ΤΕΥΧΟΣ 464 • ∆ΕΥΤΕΡΑ 17 IOYNIΟΥ 2019

Φωτογραφία 13-16: Εικόνες του
εαυτού
Δευτέρα 15 Ιουλίου - Παρασκευή 19 Ιουλίου
2019 / ώρες 11:00 – 14:00
Στο πλαίσιο της έκθεσης «Νέοι Έλληνες
Φωτογράφοι» που παρουσιάζεται στον χώρο
του ΜΦΘ, οι έφηβοι θα διερευνήσουν τον
βαθύτερο εαυτό τους, τις προσωπικές τους
ανάγκες, όνειρα και φόβους και θα μάθουν
τον τρόπο να τα αποτυπώνουν φωτογραφικά.
Το κάθε μάθημα θα έχει στοιχεία τεχνικής
και οπτικής παιδείας, καθώς και πλήθος
φωτογραφικών ασκήσεων. Στόχος είναι με
το πέρας των μαθημάτων κάθε έφηβος να
έχει δημιουργήσει το δικό του προσωπικό
λεύκωμα με φωτογραφίες που αφορούν το
πώς βλέπει τον εαυτό του και τις σχέσεις του
με τους γύρω του.
Σχεδιασμός και υλοποίηση: Μαρία
Κοκορότσκου, Αντώνης Βλάχος.
Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής
(μέχρι 27 Ιουνίου 2019): τηλ.:
2310.566716 / info.thmp@culture.gr
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Εγγυημένη ποιότητα,
υψηλές επιδόσεις
Μηχανήματα & αναλώσιμα

sublimation

SAWGRASS SG800

GRAPHTEC
CE6000-60 (24’’)
SEFA HEAT PRESS
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Καλλιτεχνικά νέα

Μουσείο Μπενάκη
“Στο ίδιο ποτάμι δύο φορές”

Ι

διαίτερα πλούσιο μοιάζει να είναι από πολιτιστικές δράσεις το φετινό καλοκαίρι, σε σημείο που δυσκολεύεσαι
να τα προλάβεις όλα. Όταν όμως και το ίδιο το New York Times γράφει για την έντονη πολιτιστική, εναλλακτική
δραστηριότητα της πρωτεύουσας και κατά πόσο αξίζει να την επισκεφθείς (Charly Wilder άρθρο, Ιούνιος 2018), τότε μόνο
έκπληξη δεν πρέπει να προκαλεί αυτή η ποικιλία.
Για την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης με τον κρυπτικό τίτλο “Στο ίδιο ποτάμι δύο φορές”, σε επιμέλεια Margot
Norton, Natalie Bell, συνεργάστηκαν δυνατοί πολιτιστικοί φορείς, το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, το New Museum της Νέας Υόρκης, σε
συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και μας καλούν από τις 20 Ιουνίου να μελετήσουμε έργα διαφορετικών τεχνοτροπιών
από Έλληνες και ξένους δημιουργούς που ζουν στην Αθήνα.
Την έκθεση θα συνοδεύει εικονογραφημένος κατάλογος σε σχεδίαση της An Art Service, με δοκίμιο των επιμελητριών και
κείμενα από τη Νάντια Αργυροπούλου, τη Δανάη Γιαννόγλου, τη Delia Gonzalez και τον Θεόφιλο Τραμπούλη, με στόχο τη
δημιουργία μιας πηγής πληροφοριών για την πολύπλευρη αθηναϊκή εικαστική σκηνή - από τα underground happenings
και τις ακτιβιστικές πρωτοβουλίες μέχρι τους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους και τα διαδικτυακά art zines.
Καλλιτέχνες: Αμαλία Βεκρή, Νικόλας Βεντουράκης, Βαγγέλης Βλάχος, Ειρήνη Βουρλούμη, Εύα Γιαννακοπούλου,
Αναστασία Δούκα, Neritan Zinxhiria, Delia Gonzalez, Λάκης & Άρης Ιωνάς / The Callas, Διονύσης Καβαλλιεράτος, Εύη
Καλογηροπούλου, Κατερίνα Κομιανού, Navine G. Khan-Dossos / Σ.Υ.Δ., Παναγιώτης Λουκάς, Πέτρος Μώρης, Ραλλού
Παναγιώτου, Βασίλης Παπαγεωργίου, Άγγελος Παπαδημητρίου, Ρένα Παπασπύρου, Ευτύχης Πατσουράκης, Αναστασία
Παύλου, Γιώργος Πρίνος, Κώστας Σαχπάζης, Βαλίνια Σβορώνου, Εύα Στεφανή, Σωκράτης Σωκράτους, Αλέξανδρος
Τζάννης, Ίρις Τουλιάτου, Δημήτρης Τσουανάτος, Παύλος Φυσάκης και Ελένη Χριστοδούλου.
Εγκαίνια: Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 ώρα 20:00
Διάρκεια: 20 Ιουνίου - 22 Σεπτεμβρίου 2019
Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Αθήνα
Πληροφορίες: www.deste.gr, www.benaki.gr
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13.6 - 28.7

75 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ | 30 ΧΩΡΕΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ / ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138

ATHENS
PHOTO
FESTIVAL
2019

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

© Chloe Rosser
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Καλλιτεχνικά νέα

Φεστιβάλ Βωβούσας
Εργαστήρια φωτογραφίας και video στην Πίνδο!

Ο

κόσμος αναζητά σήμερα τα εναλλακτικά δρώμενα. Άλλωστε αυτό δείχνει
και η ύπαρξή τους και η δημιουργία ολοένα και περισσότερων. Αν θέλετε
λοιπόν να αναρριχηθείτε τον Ιούλιο στα 1000 μέτρα, κοντά στις κορυφές της
βόρειας Πίνδου και παράλληλα να διδαχθείτε κάτι που δεν γνωρίζετε μέχρι
σήμερα, διαβάστε σχετικά με τα προτεινόμενα εργαστήρια του Φεστιβάλ
Βωβούσας και ίσως να αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά σας!

Οι δράσεις στο φεστιβάλ Βωβούσας:
O Βασίλης Λουλές, για 4η χρονιά ενορχηστρώνει -ως άλλος ναύαρχος- το
εργαστήριο ντοκιμαντέρ καταγράφοντας την προφορική ιστορία του τόπου.
(Λίγες διαθέσιμες θέσεις).
O συγγραφέας Βαγγέλης Ραπτόπουλος, διδάσκει σε εργαστήριο δημιουργικής
γραφής και αναθέτει στους μαθητές του τη συγγραφή των κειμένων του
μοναδικού εργαλείου «προπαγάνδας» του Φεστιβάλ Βωβούσας, της καθημερινής
εφημερίδας Αώος.
Η ομάδα «Μπουλούκι» που απαρτίζεται από αρχιτέκτονες και μηχανικούς,
έρχεται στη Βωβούσα και μαζί με τους συμμετέχοντες συμπράττει με
εξειδικευμένους ντόπιους τεχνίτες ξύλινων κατασκευών. (Λίγες διαθέσιμες
θέσεις).
Η βοτανοθεραπεύτρια Κωνσταντίνα Λίτσα, σας μυεί στα μυστικά των βοτάνων
και των ευεργετικών ιδιοτήτων τους.
Οι καλλιτεχνικές συντροφιές Three Dots και IRAK για τρίτη χρονιά εξελίσσουν τις
δεξιότητές σας στις κατασκευές και τη χαρακτική.
Η Ελένη Νταλαμπέκη, παίρνει κάρβουνα και μπογιές και αποβιβάζεται στη
Βωβούσα για να αφυπνήσει τον ζωγράφο που κρύβεται μέσα σας.
Εργαστήριο κουκλοθεάτρου από τη Μαρμίτα. «Ανεβάστε» τη δική σας
παράσταση, σε σενάριο, ερμηνεία και δημιουργία χαρακτήρων εξολοκλήρου δική
σας.
Δήλωση συμμετοχής: Μέχρι 24 Ιουνίου 2019.
Πληροφορίες: https://vovousafestival.gr
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1

Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου

180€
1+2=215€
1+3=240€
με συνοδευτικά
κουτιά και DVD

Μακ. Αμύνης 6, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310242124

Περιλαμβάνει: Άλμπουμ 30x80 - 25 σαλ. • Άλμπουμ 15χ40 - 25 σαλ.
Κουτί για το μεγάλο άλμπουμ & Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD
2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
1) Φωτογραφία passepartout
2) Λινό ύφασμα με ξύλινο στοιχείο & εκτύπωση UV

2

Ολοκληρωμένο πακέτο βάπτισης

150€
1+2=170€
1+3=195€
με συνοδευτικά
κουτιά και DVD

Περιλαμβάνει: Άλμπουμ 30x60 - 20 σαλ. • Άλμπουμ 20χ40 - 20 σαλ.
Κουτί για το μεγάλο άλμπουμ • Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD
3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
1) Ενιαίο με φωτογραφία 2) Φωτογραφία + δερματίνη
3) Εκτύπωση UV στη δερματίνη

3

Ολοκληρωμένο πακέτο βάπτισης

170€
1+2=195€
1+3=230€
με συνοδευτικά
κουτιά και DVD

Περιλαμβάνει: Άλμπουμ 30x60 - 20 σαλ. • Άλμπουμ 20χ40 - 20 σαλ.
Κουτί για το μεγάλο άλμπουμ • Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD
ΕΞΩΦΥΛΛO
Ξύλινο με εκτύπωση UV
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Καλλιτεχνικά νέα

Τα παράξενα του φωτογραφικού κόσμου
Ο Andy Warhol… αντέγραψε μια φωτογράφο

Τ

ο ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση στην τέχνη γενικότερα, είναι κάτι που ακούγεται
συχνά στους καλλιτεχνικούς κύκλους, άλλοι συμφωνούν κι άλλοι διαφωνούν,
αμφότεροι με δυνατά επιχειρήματα. Πριν λίγο καιρό έγινε στη Νέα Υόρκη δικαστήριο,
όπου η φωτογράφος Lynn Goldsmith κατηγορούσε ανοιχτά τον διάσημο εικαστικό ότι
βασίστηκε πάνω σε μια δική της φωτογραφία προκειμένου να δημιουργήσει μεταξοτυπίες
με το πρόσωπο του τραγουδιστή Prince. Αν κοιτάξει κανείς και τις δύο εικόνες,
αναμφισβήτητα υπάρχουν - υπερβολικές - ομοιότητες. Ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος
τόνισε στην επιχειρηματολογία του ότι οι δύο καλλιτέχνες “εξυπηρετούν τελείως
διαφορετικούς σκοπούς” και πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι “δεν καταναλώνουμε τον
Prince ως άτομο ή ίνδαλμα, καταναλώνουμε την εικόνα.” Από την άλλη, ο δικηγόρος της

Goldsmith είπε ότι “… ο τρόπος
αντιμετώπισης της νομοθεσίας
για την τέχνη και τα πνευματικά
δικαιώματα είναι σε εξέλιξη.”
Τελική απόφαση δεν υπήρξε,
αλλά σίγουρα όλη η υπόθεση
εγείρει - ξανά - πολλά ερωτήματα
που αφορούν στην “ιδιοκτησία”
ενός έργου τέχνης ή ακόμη και
μιας πνευματικής ιδέας…

Παζάρι καλλιτεχνικών (και όχι μόνο) βιβλίων
Στην Βίλα Καπαντζή

Κ

άθε βιβλιοθήκη θα έπρεπε να έχει κάποια βασικά βιβλία τέχνης και λογοτεχνίας αλλά πολλές φορές
τα κόστη τους είναι αποτρεπτικά και φαντάζουν συχνά σχεδόν σαν είδη πολυτελείας. Αν βρίσκεστε στη
Θεσσαλονίκη, κάντε μια πολιτιστική στάση στη Βίλα Καπαντζή. Στο Παζάρι θα διατεθεί μεγάλο μέρος των
εκδόσεων του ΜΙΕΤ και του ΕΛΙΑ με έκπτωση 50% έως 70%. Το παζάρι με τον τίτλο “Βιβλία στον κήπο”
διοργανώνεται από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
Διεύθυνση: Βίλα Καπαντζή – Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 108
Κατάλογος βιβλίων: https://bit.ly/2MqQY0D
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Καλλιτεχνικά νέα
δουλειά από τις αρχές Μαρτίου και
την τελειώνουν στα τέλη Δεκεμβρίου.
Μένουν μόνιμα σε παραπήγματα στα
οποία ζεσταίνονται με ξυλόσομπες.
Μαγειρεύουν μόνοι τους σε παλιές
μασίνες. Όλα τριγύρω τους είναι
κατάμαυρα. Λες και το μαύρο κάρβουνο
τους προστατεύει από το κρύο και τη
ζέστη. Οι οικογένειές τους ζουν αλλού.
Είναι πολύ εργατικοί και φιλότιμοι…”
Διοργάνωση: Βασίλης Νιτσιάκος και
Ελένη Μπίντση.
Παράλληλα, στο Intrepid Art Cafe του
Λονδίνου, προβάλλεται η δουλειά του
Πολυδεύκη με θέμα “Χορεύοντας με
την καρδιά της” η οποία προέκυψε από
την καλλιτεχνική του συνεργασία με την
χορογράφο Λάουρα Τσιάτη. Η δουλειά
είναι εμπνευσμένη από τη δουλειά δύο
πολύ σπουδαίων φωτογράφων: Του
Emanuel Alvarez Bravo και του Andre
Kertez.
Ελλάδα:
Διάρκεια: 25 Ιουνίου - 31 Ιουλίου
2019
Διεύθυνση: Φιλίππου Νίκογλου 1,
Θεσσαλονίκη 546 42,
Πληροφορίες: 231 088 9840
Λονδίνο:
Διάρκεια: : Έως τέλη Ιουλίου 2019
Διεύθυνση: 38 Hornsey High Street
N87NX London

Πολυδεύκης Ασωνίτης
Εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη και το Λονδίνο

Τ

ο Εθνογραφικό και Λαογραφικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης (ΛΕΜΜ-Θ)
παρουσιάζει την πρόσφατη φωτογραφική δουλειά του Πολυδεύκη Ασωνίτη
με θέμα τους καρβουνιάρηδες των Γρεβενών. Η φωτογράφιση έγινε το 2018 και το
2019 σε ένα από τα μεγαλύτερα εργοτάξια παραδοσιακής παραγωγής κάρβουνου
στην Ελλάδα. Εικονίζονται διεξοδικά όλα τα στάδια της επεξεργασίας μέσα από
52 ασπρόμαυρες φωτογραφίες. “Οι καρβουνιάρηδες των Γρεβενών ξεκινούν τη
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Καλλιτεχνικά νέα

Ανδρέας
Ζαχαράτος,
The Greek Icon
Ατομική έκθεση

Ο

Ανδρέας Ζαχαράτος παρουσιάζει τo
τελευταίο του φωτογραφικό έργο:
«The Greek Icon» στο πλαίσιο του 48ου
Φεστιβάλ Ολύμπου 2019. Η επιμελήτρια
της έκθεσης Τζένη Λυκουρέζου αναφέρει
μεταξύ άλλων: «….Ο Ανδρέας Ζαχαράτος
στρέφει τον φακό του στο σύνολο της
Ελληνικής Επικράτειας επιχειρώντας
να σκιαγραφήσει τη σύγχρονη και
συνάμα διαχρονική προσωπογραφία
της χώρας του, με επίκεντρο πάντα τον
Άνθρωπο. Το THE GREEK ICON μας
ταξιδεύει ενεργοποιώντας τη κρίση, το
συναίσθημα και την υπενθύμιση πως όσα
παρατηρούμε, συμβαίνουν, συνέβησαν,
πολλοί από μας τα έχουν ζήσει, τα έχουν
απαντήσει και συνεπώς αναγνωρίζουν τον
τοπικό και εθνικό μας εαυτό.»
Διάρκεια: 15 Ιουλίου-30 Αυγούστου
2019
Διεύθυνση: Κέντρο Μεσογειακών
Ψηφιδωτών Δίου, Αίθουσα Ερατώ
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Καλλιτεχνικά νέα

Π.Ο.Φ.Π.Α.
Όταν φοιτητές φωτογραφίζουν

Ο

φωτογραφικός τομέας του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών Πανεπιστημίου
Αθηνών (Π.Ο.Φ.Π.Α.) ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό καθώς τα μέλη
του, παλαιότερα και νέα, παρουσιάζουν το φωτογραφικό έργο του φετινού
κύκλου σεμιναρίων, έτσι όπως το αποτύπωσαν σε ασπρόμαυρα και έγχρωμα
καρέ, ψηφιακά και αναλογικά. Οι εικόνες που θα εκτεθούν στην αίθουσα του
κινηματοθέατρου Ίριδας αποτελούν το επιστέγασμα της φετινής προσπάθειας των
μαθητών του Φωτογραφικού Τομέα, ο οποίος κάθε χρόνο διοργανώνει σεμινάρια
φωτογραφίας, αποσκοπώντας όχι μόνο στην τεχνική κατάρτιση των συμμετεχόντων

αλλά κυρίως στη διαμόρφωση και τη
καλλιέργεια της φωτογραφικής αντίληψης
και της εξερεύνησης του φωτογραφικού
μέσου.
Διάρκεια: Μέχρι 23 Ιουνίου 2019
Διεύθυνση: Κινηματοθέατρο «Ίριδα»,
Ακαδημίας 55 και Ιπποκράτους 15

Λέσχη Φωτογραφίας
Κωνσταντινουπολιτών / artPhotoClub
Ομαδική έκθεση στην Blank Wall Gallery

Μ

ε κεντρικό θέμα την κίνηση και υπό τον τίτλο, Division Vol III, Photography
Exhibition-Solo Projects, παρουσιάζονται τα προσωπικά πρότζεκτ των
μελών της Λέσχης. Η σχέση ζωής και τέχνης σε μια προσωπική προσέγγιση,
όπου οι πολύπλευρες όψεις της μεταβαλλόμενης και υποκειμενικής για τον κάθε
φωτογράφο πραγματικότητας, είναι προορισμένες να μην συναντηθούν ποτέ. Η
Λέσχη Φωτογραφίας ν.κ.Κωνσταντινουπολιτών/artPhotoClub δραστηριοποιείται
στα φωτογραφικά δρώμενα από το 2006, υπό την καθοδήγηση του φωτογράφου
Χρήστου Κανάκη, με έδρα τη Φιλοθέη.
Eγκαίνια: 21 Ιουνίου 2019 Διάρκεια: 21 - 26 Ιουνίου 2019
Διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 55 Κυψέλη
Πληροφορίες: photo.lesxi.konpol@gmail.com, www.blankwallgallery.com
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη

Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!

TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί:
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Oκτώ mini portfolio
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
05

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

9 771105 394004

01

ISSN 1105-3941

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

9 771105 394004

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

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

Know How για καλύτερες φωτογραφίες

Cover.indd 1

Cover_street_Final.indd 1

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

Ιστορία & αισθητική
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης
MINI PORTFOLIO

Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

Photoshop
& Lightroom

Cover_.indd 1

28/9/2017 5:00:52 μμ

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...
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
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Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

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

9 771105 394004

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

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας
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Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών
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Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
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ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ
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Δωρεάν

Νο 20:
PHOTO
STORAGE

μεταφορικά !
*

Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
3 Οκτωβρίου
2019

*Για αγορές άνω των €25

h 2019
Νο 20: PHOTO STORAGE Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 3 Oκτωβρίου

h

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr
Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400
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ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΠΡΙΝ 26 ΧΡΟΝΙΑ... Από το 16ο τεύχος του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος / 7-8/1992
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