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Παρασκευή 29 Νοεμβρίου

€0,99

ανά 
τεύχος

Για παραγγελίες: 
www.photo.gr/magazines

Συμπληρώστε τα τεύχη 
του ΦΩΤΟγράφου 

που λείπουν 
από τη βιβλιοθήκη σας

� �������� 	�
��	 	� ��������� ��� 
�� site ��� ��������� ��� �� ����� 

��	� 29 & 30 ��������� 2019

http://www.photo.gr/magazines/
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Τρουπάκη 1, 104 45, Αθήνα

Βazaar παλιών τευχών, 
σπάνιων εκδόσεων, 

αφισών, βιβλίων, λευκωμάτων!!!

Τιμές bazaar! 
Aπό €0,99 μέχρι €4,99

���!�"�!
�	 �������$� 	�
���� ���%��	��	%�  �'� 2/12/2019 

	� ����� $����� ��� ������ ��� ��������� 

Στα γραφεία του
ΦΩΤΟγράφου
Σας περιμένουμε!

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ - PORTES OUVERTES - OPEN DOORS

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, 12:00 - 20:00

https://g.page/PHOTOgraphos_Magazine?share
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Editorial

      STEVE JOBS

Η μικρή μας έρευνα και αναφορά 

στις ιδιωτικές συλλογές 

φωτογραφικών μηχανών και 

εξοπλισμού -ελλείψει κρατικού 

μουσείου φωτογραφικής 

τεχνολογίας- έφερε στο φως της 

δημοσιότητας μια ακόμη σοβαρή 

προσπάθεια: Τη συλλογή της 

οικογένειας Λεβέντη που εκτίθεται 

στους χώρους υποδοχής του 

πολυτελούς ξενοδοχείου Leventis 

Αrt Suites, στο Καϊμακτσαλάν 

(Παναγίτσα Πέλλας).

Στη σύντομη επικοινωνία που 

είχαμε με τον κ. Θωμά Λεβέντη, 

μας περιέγραψε την αφετηρία 

δημιουργίας της συλλογής, το 

περιεχόμενο αλλά και τη στόχευση 

αυτού του μακροχρόνιου και 

κοστοβόρου έργου. Μανιώδης 

συλλέκτης υπήρξε ο παππούς Θωμάς 

Λεβέντης, ο οποίος και ξεκίνησε τη 

συλλογή παλιών φωτογραφικών 

μηχανών και πάσης φύσεως 

φωτογραφικού εξοπλισμού πολλές 

δεκαετίες πριν. Ήταν τυροκόμος στο 

επάγγελμα αλλά αγαπούσε την τέχνη 

της φωτογραφίας. Θυμίζουμε επ’ 

ευκαιρία την αντίστοιχη πορεία των 

Αδερφών Μανάκια από τις στάνες, 

τα κοπάδια ζώων και τις βουνοκορφές 

της Αβδέλλας Γρεβενών στο Παρίσι 

για σπουδές και την εισαγωγή από 

τους ίδιους για πρώτη φορά του 

κινηματογράφου στη χώρα μας περί 

το 1896-1900. Το πάθος του παππού 

Θωμά Λεβέντη για τη συλλογή 

παλιών φωτογραφικών μηχανών, 

κληρονόμησαν τα παιδιά του και 

σήμερα τα εγγόνια του. Αποτέλεσμα: 

Η συλλογή στη τωρινή της μορφή 

περιλαμβάνει πάνω από 2.500 

πολύτιμα συλλεκτικά αντικείμενα, 

όπως παλιές και δυσεύρετες 

φωτογραφικές μηχανές, φωτόμετρα, ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

�� )+��6��)��! #�% ��7��� – �’ M*��%
Η συλλογή Λεβέντη στο Καϊμακτσαλάν

φωτιστικά, διάφορα αξεσουάρ και πάσης φύσεως φωτογραφικά εξαρτήματα. Είναι τόσα 

πολλά τα συλλεκτικά αντικείμενα που έχουν συγκεντρωθεί ώστε πλέον δε χωρούν στις 

ήδη πάρα πολλές προθήκες του ξενοδοχείου, μας είπε ο κ. Λεβέντης. Τα εκθέματα δεν τα 

απολαμβάνουν μόνον οι ένοικοι του πολυτελούς ξενοδοχείου αλλά και ελεύθερα όποιος 

άλλος ενδιαφέρεται. Μάλιστα οργανώνονται ξεναγήσεις γκρουπ, σχολείων κλπ. γιατί εκτός 

από παλιές φωτογραφικές μηχανές στο ξενοδοχείο εκτίθενται και δεκάδες άλλα έργα τέχνης 

(ζωγραφικής, γλυπτά κ.ά.). Η είσοδος στο χώρο είναι ελεύθερη και δεν έχει απολύτως καμία 

εμπορική στόχευση (π.χ. εισιτήριο) μας τόνισε ο κ. Λεβέντης. Γι’ αυτό το λόγο απευθύνει 

πρόσκληση μέσω του περιοδικού μας σε όποιον βρίσκεται σε απόγνωση και δεν ξέρει τι να 

κάνει τις παλιές μηχανές του, να επικοινωνήσει μαζί του στο 23810 34141 γιατί στο εκθετήριο 

του ξενοδοχείου θα βρουν φιλόξενο χώρο. Χαιρετίζουμε και συγχαίρουμε δημόσια την 

οικογένεια Λεβέντη όπως και τόσους άλλους αφανείς και άγνωστους συλλέκτες που έχουν 

διασώσει με τον οβολό και το πάθος τους ένα πολύτιμο κομμάτι της φωτογραφικής ιστορίας 

της πατρίδας μας. Γιατί τα μέσα δημιουργίας φωτογραφιών συνδέονται σε σημαντικό βαθμό 

με το εικαστικό αποτέλεσμα. Υποδηλώνουν τον χαρακτήρα του φωτογράφου και την 

προσέγγισή του -μέσω αυτών- του κόσμου (τους)...

Μερική άποψη από τις προθήκες του ξενοδοχείου με την έκθεση. Εικόνα από το blog golden-greece.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 

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, 

?�""���7���! �*� & ������!$: Ιωάννα Bασδέκη ���);#�(��%: Άννα Μανουσάκη www.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 

��"��!!

������% ��’ �� ����"=��
Δυνατές και άγνωστες ιστορικές εικόνες

https://youtu.be/CSvcjDe1Jq4
www.photo.gr
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Live for the story_

ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΛΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΕΛΕΙΑ

*Επιστροφή χρημάτων για σπουδαστές, σε επιλεγμένα προϊόντα Canon.

**Για να λάβουν μέρος στην προωθητική ενέργεια Επιστροφής χρημάτων, οι συμμετέχοντες πρέπει να αγοράσουν ένα προϊόν προωθητικής ενέργειας από συμμετέχοντα  
σημεία λιανικής πώλησης εντός της Ελλάδας μεταξύ 1/8 και 31/12/2019. Τα αιτήματα πρέπει να υποβληθούν συμπληρώνοντας πλήρως και σωστά την online φόρμα  
αιτήματος (και καθορίζοντας έναν έγκυρο σειριακό αριθμό EEA προϊόντος) έως τα μεσάνυκτα της 31/12/2019. Αναλυτικές πληροφορίες: www.canon.gr/studentcashback. 
Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με το αίτημά σας, επικοινωνήστε στον τηλεφωνικό αριθμό υποστήριξης των καταναλωτικών προϊόντων Canon, 210 969 6422.

Αναβαθμίστε τις φωτογραφικές 
σας ικανότητες.

Επωφεληθείτε από τις ειδικές 
εκπτώσεις για σπουδαστές σε 
επιλεγμένες μηχανές, φακούς 
και εκτυπωτές Canon.*

ΕΩΣ 
300€

Επιστροφή**

http://bit.ly/2JFnvvP
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K!�� ��*7�� #� �;� �lympus
Eπισφαλής η θέση του κλάδου φωτογραφικών

����(����� 

Λίγες μέρες πριν άρχισε στο 

internet μια ακατάσχετη 

φημολογία για το μέλλον των 

φωτογραφικών της Olympus. 

Όλα άρχισαν από ένα post 

ενός ρώσου σχολιαστή στο 

forum Personal View, μετά 

φιλοξενήθηκαν στο Photo 

Rumors, μεταφέρθηκαν 

στο “εξειδικευμένο” για το 

σύστημα Micro 4/3 43 Rumors 

και ο καπνός εξαπλώθηκε τόσο 

πολύ ώστε όλοι έψαχναν τη 

φωτιά... 

Ο λόγος για το Imaging Division της Οlympus που αντιστοιχεί μόλις στο 6% των πωλήσεων 

του group ενώ ο συντριπτικά μεγαλύτερος όγκος των εσόδων προέρχεται από το Medical 

Technology Division. Εκεί η Olympus είναι ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς παίκτες 

στα ενδοσκόπια και γενικά τη διαγνωστική απεικόνιση. Σύμφωνα λοιπόν με τις διαρροές, το 

φωτογραφικό τμήμα της Οlympus πρόκειται να πωληθεί ή να αλλάξει ριζικά ενώ το Olympus 

leak αποδόθηκε σε ανώνυμα μεσαία στελέχη. 

Τις αρνητικές εντυπώσεις ενίσχυσε 

η δημοσίευση της στρατηγικής 

της Οlympus για την επόμενη 

πενταετία όπου δεν αναφέρεται κάτι 

συγκεκριμένο για το πολύπαθο 

Imaging Division ενώ είναι γνωστό 

ότι οι μέτοχοι πιέζουν για καλύτερες 

οικονομικές επιδόσεις. Μάλιστα από 

τότε που το venture capital Value Act 

Capital Management απέκτησε το 5% 

των μετοχών, και κατάφερε να διορίσει 

δύο μέλη στο διοικητικό συμβούλιο, 

οι συζητήσεις για αναδιάρθρωση της 

Olympus δίνουν και παίρνουν..

Η συζήτηση περί Οlympus φούντωσε τόσο πολύ ώστε ο ίδιος ο CEO της εταιρίας Yasuo Taekuchi 

αναγκάστηκε να προβεί σε μια ασυνήθιστη για τα γιαπωνέζικα ήθη διάψευσηα ότι δηλ. δεν 

υπάρχουν σχέδια πώλησης. 

Πριν όμως λαλήσει τρεις φορές ο πετεινός, τρεις ημέρες μετά, ο ίδιος ο κος Τaekuchi σε 

συνέντευξη στο έγκυρο οικονομικό περιοδικό Bloomberg παραδέχθηκε ότι υπάρχουν σχέδια 

για μείωση προσωπικού, για αύξηση των περιθωρίων κέρδους ως το 2023 και για συγκέντρωση 

στον ιατρικό τομέα. Αν αυτά δεν σημαίνουν ότι κτυπάνε προειδοποιητικές βολές για το μέλλον 

των φωτογραφικών μηχανών Οlympus όπως τις γνωρίζουμε ως σήμερα, τότε δεν ξέρουμε τι θα 

ήταν πιο απειλητικό στον ορίζοντα...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Jindrich Streit
Όταν οι φωτογράφοι φυλακίζονταν εξαιτίας των έργων τους

Βρισκόμαστε στην καρδιά της Ευρώπης - όπως αρέσει σε πολλά ταξιδιωτικά γραφεία να αναγράφουν στις προσφορές 

τους, αναφερόμενα στην Τσεχία - την εποχή του ανατολικού μπλοκ, στην τότε Τσεχοσλοβακία. Ο Jindrich Streit, ζει 

σε ένα μικρό, γραφικό χωριό, το Sovinec (Σόβινετς) όπου διδάσκει. Έχει αποφοιτήσει από το Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο 

του πανέμορφου Olomouc (Ολομόουτς) και ανακαλύπτει παράλληλα την αγάπη του για την φωτογραφία. Αρχίζει να 

φωτογραφίζει “απλώς” τους συντοπίτες του, με ασπρόμαυρο φιλμάκι, εμπνευσμένος από την πρόταση του καθηγητή 

Jan Smok, ο οποίος του είπε, “Θα έπρεπε να φωτογραφίζουμε, εκεί που ζούμε”, στην αυθεντική τους πραγματικότητα, 

η οποία δεν είναι ιδιαίτερα εύθυμη, αλλά είναι γνήσια. 

Σαν ένα φάντασμα κινείται ανάμεσα στους ανθρώπους, στις πιο ιδιωτικές στιγμές τους. Εκείνοι δεν δίνουν καμία σημασία 

στον φωτογραφικό φακό, συνεχίζουν τη ζωή τους σαν σε ένα γκρίζο θέατρο του παραλόγου, ενώ ο Streit αποτυπώνει 

τους αφανείς, τους απλούς και τους αγνώστους - ‘γιατί να τους φωτογραφίσει κανείς αυτούς΄; Και όμως, εκεί βρίσκεται 

όλη η ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης, σε αυτές τις αληθινές, καθημερινές στιγμές. Το πολιτικό πλαίσιο όμως τότε ήταν 

ανελεύθερο κι αυτό αντικατοπτριζόταν σαφέστατα στα πορτρέτα και τα στιγμιότυπα του χωριού που φωτογράφιζε ο 

Streit. Και αυτό δεν άρεσε στη μυστική αστυνομία η οποία, μετά από μία έκθεση που διοργάνωσε ο φωτογράφος, του 

κατέσχεσε τα αρνητικά του και τον έβαλε στην φυλακή. Έχασε και την διδακτική δουλειά του αλλά πολύ σύντομα 

άρχισε να φωτογραφίζει ξανά, ιδιαιτέρως προσεκτικά, αυτή την φορά. 

Και τα οξύμωρα της τέχνης και της ζωής; Ο Jindra από το Sovinec, όπως τον αποκαλούν αλλά του αρέσει και να 

αυτοαποκαλείται, είναι σήμερα ένας από τους σπουδαιότερους Τσέχους φωτογράφους και τα έργα του συγκαταλέγονται 

στις μεγαλύτερες συλλογές μουσείων του κόσμου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 εγκαινιάζεται μεγάλη έκθεση του Jindrich Streit,  υπό τον τίτλο «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - 

RETROSPECTION» στην Image Gallery της Αθήνας, όπου θα παρευρεθεί ο ίδιος ο φωτογράφος. `

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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  In Memoriam

Terry O’ Neill, � )+��6�!)�% �+� 
�(�*�+� *(H;(�

Αυτό το φθινόπωρο, έχουν φύγει σπουδαία φωτογραφικά ονόματα, 

από τούτο τον κόσμο. Πριν λίγες ημέρες, εξέλιπε και ένας από τους 

μεγαλύτερους φωτογράφους διασημοτήτων, ο βρετανός Terry O’ Neill, σε 

ηλικία 81 ετών. 

Ήταν ένας από τους πρώτους φωτογράφους που ήδη από την δεκαετία 

του 1960 κατάλαβαν ότι το κοινό, ενδιαφέρεται για τα πρόσωπα 

διάσημων ηθοποιών και τραγουδιστών, πέραν των πολιτικών και 

κοινωνικών θεμάτων. Φωτογράφισε, ιερά τέρατα της έβδομης τέχνης και 

της μουσικής με χαρακτηριστική άνεση και οικειότητα. Brigitte Bardot, 

Nicole Kidman, Frank Sinatra, Elton John, The Beatles, David Bowie, Amy 

Winehouse… μία λίστα εντυπωσιακή, αλλά κυρίως, πορτρέτα αξέχαστα. 
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Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στο καινουργοφερμένο 

κόσμημα των εκθεσιακών και μουσειακών χώρων 

της Αθήνας, το νεότευκτο Ίδρυμα Βασίλης και Ελίζας 

Γουλανδρή, κοντά στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό 

Στάδιο, φιλοξενήθηκε το 2ο Capture the Future event 

της Canon. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι 

του ειδικού τύπου και επαγγελματίες φωτογράφοι που 

προσκλήθηκαν προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά 

την σειρά full frame mirrorless Canon EOS R και RP και 

επιπλέον την εξειδικευμένη μηχανή αστροφωτογραφίας 

EOS Ra μαζί με τους φακούς με την νέα μοντούρα RF που 

συμπληρώνουν ιδανικά τις δυνατότητες των μηχανών. 

Canon 
Eκδήλωση Capture the Future

Το βασικό άξονα ενδιαφέροντος της ημερίδας αποτέλεσαν οι εισηγήσεις των επαγγελματιών φωτογράφων Canon 

ambassadors Clive Booth από τη Βρετανία και των ημέτερων Πέτρου Σοφικίτη και Μπάμπη Τσουκιά. Ο Clive Booth 

είναι σημαντικός βρετανός δημουργός στον κόσμο του imaging με background graphic designer και εξέχουσες 

συνεργσίες με μεγάλα ονόματα όπως Don Mc Cullin, Nick Knight, Miles Aldridge κλπ. Στο τρέχον porftolio πελατών του 

συγκαταλέγονται ηχηρά ονόματα όπως ouse of Holland, George Michael, Canon Europe, Asus, Intel, H&M, Ernst & Young, 

Fiat, Shu Uemura and L’Oreal, Aston Martin, Hackett London, Louis Vuitton, Moet & Chandon κλπ. Ο Clive στην ένθερμη 

και αυθόρμητη παρουσίασή του μίλησε εκτενώς για την επίδραση που είχε στη δημουργική του ματιά το οικοσύστημα 

της Canon καθώς και τις εμπειρίες από τις mirrorless ΕΟS R/RP, ιδιαίτερα αναφορικά με πρόσφατη συνεργασία του με το 

Birmingham Royal Ballet. 
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Ο Πέτρος Σοφικίτης ήταν ένας εκ των τριών 
βασικών ομιλητών

Γέμισε ασφυκτικά το αμιφιθέατρο του Ιδρύματος 
Β. και Ε. Γουλανδρή

Τον Clive Booth παρουσίασε από πλευράς Canon Greece ο Δρόσος Δρόσος

Ο επίσης βασικός Μπάμπης Τσουκιάς μετέφερε την εμπειρία του 
από το σύστημα Canon

O Clive Booth καθήλωσε το κοινό παρουσιάζοντας δουλειές του 
για μεγάλους πελάτες αλλά και προσωπικά project

P+��������!$ 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
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MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 | 7

��������	
 ��� ����� �������
� 	�!

Τι κερδίζεις με τη συνδρομή;
• Παραλαμβάνεις πρώτος στο χώρο σου με την ACS το ΦΩΤΟγράφο - πριν κυκλοφορήσει στα περίπτερα.
• Εξοικονομείς χρήματα! Με τη διετή συνδρομή στην ουσία πληρώνεις για 11τεύχη ενώ παραλαμβάνεις12.
• Αποφεύγεις τυχόν μελλοντικές αυξήσεις στην τιμή πώλησης του περιοδικού.
• Δεν έχεις το άγχος να το αγοράσεις ή το ενδεχόμενο εξάντλησης από τα περίπτερα.
• Απολαμβάνεις ειδικές προσφορές που προορίζονται μόνο για τους συνδρομητές.

Πώς θα γίνεις συνδρομητής;
ή Mπες τώρα στο eshop www.photo.gr/subscription και αγόρασε αυτή τη μοναδική επετειακή προσφορά. 

Το δώρο θα σου αποσταλεί μαζί με το επόμενο τεύχος του ΦΩΤΟγράφου
ή Tηλεφώνησε στο 210 8541400. 

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

Η προσφορά ισχύει έως & 15 Δεκεμβρίου 2019

Γίνε τώρα συνδρομητής ή ανανέωσε 
τη συνδρομή σου για δύο χρόνια 
(12 τεύχη αξίας €64) & κέρδισε 

δώρα συνολικής αξίας €40:
1  Ένα Rollei Lens Ball & 

2  Ένα Ilford Photo Album Kit 

�������
	40!

1 2

Periexomena_263.indd   7 24/10/2019   1:42:57 μμ

http://bit.ly/2FcQTYw
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«New Pilot Experience Challenge» 
Εκδήλωση της GreekRotors για τα drones DJI.

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 στο Γαλάτσι και συγκεκριμένα στο πολιτιστικό 

κέντρο Καμίνι, η επίσημη αντιπροσωπεία της DJI Ελλάδας, διοργανώνει ανοιχτό 

event, ειδικά σχεδιασμένο για νέους χρήστες μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), 

με σκοπό να αντιληφθούν και να βιώσουν την εμπειρία του να πετάει κανείς με τα 

drones της DJI.

Θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική διάλεξη και στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι θα 

οδηγηθούν σε εξωτερικό χώρο όπου θα πετάξουν drones από τη γκάμα της DJI υπό την 

καθοδήγηση πεπειραμένων εκπαιδευτών. Tα στελέχη της σχολής Drone Pilot School, 

θα βρίσκονται εκεί ώστε να κατευθύνουν σωστά και να εξηγήσουν πόσο εύκολη είναι 

η χρήση ενός drone DJI. Οι νέοι πιλότοι μετά το πέρας της εκδήλωσης θα κερδίσουν 

δώρα της εταιρείας, αφού ολοκληρώσουν τη δοκιμασία «New Pilot Experience 

Challenge»!

Η είσοδος είναι δωρεάν, αλλά για την ομαλή  διεξαγωγή της εκδήλωσης προϋποτίθεται 

διαδικασία κράτησης.μέσα από το link https://events.dji.com/activity/show/id/2070/l/en 

Για περισσότερες πληροφορίες  επισκεφτείτε το https://dji-store.gr/NPE/

photo.gr
photo.gr
Το έγκυρο

φωτογραφικό site 

www.photo.gr
https://dji-store.gr/NPE/
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http://bit.ly/2Wz53KT
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Photoshop ��� iPad
Kαθ’ οδόν βελτιώσεις

Με επικρίσεις έγινε δεκτή η πρώτη “φουλ” 

έκδοση του Photoshop για iPad. Οι 

πιο πολλές αρνητικές γνώμες εστιάζουν 

στην έλλειψη βασικών χαρακτηριστικών 

συγκριτικά με τη desktop έκδοση. Η Adobe 

μάλλον θορυβήθηκε και δια στόματος Pam 

Clark, Photoshop Product Manager, έσπευσε 

να ανακοινώσει ότι προγραμματίζει άμεσα 

σημαντικές αναβαθμίσεις. 

Το πρώτο χαρακτηριστικό που θα προστεθεί 

ακόμη και πριν το τέλος της χρονιάς είναι το 

Ai Powered Select Subject εργαλείο επιλογής, 

επιπλέον το Cloud Documents  θα επιτρέπει 

τον αυτόματο συγχρονισμό ανάμεσα σε αρχεία 

εικόνων στο iPad και στη desktop έκδοση, 

με την λιγότερη δυνατή απασχόληση του 

δικτύου δεδομένων, χωρίς δηλ. να χρειάζεται 

να αποθηκευτεί π.χ. oλόκληρη η εικόνα 

ενώ άλλαξαν μόνον μερικά pixel. Επίσης θα 

προστεθούν εργαλεία όπως το Refine Edge 

Brush και το Curves Adjustment Layer και 

θα ενοποιηθεί το workflow ανάμεσα στο 

Lightroom/Photoshop iPad Edition. 
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

6-8 M������ 2020 | Tae Kwon Do

��
��� 34, 131 22 ��	�� 

T: 210 8250128-9

info@be-best.gr | www.be-best.gr
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 1, 104 45, ����� 

T: 210 85 41 400

info@photo.gr | www.photo.gr
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Take Your Business Further

21x28 Photographos_Storage.indd   1 7/10/2019   10:27:40 πμ

http://bit.ly/2qZ5v9f
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Sony RX10 IV
Animal Eye Autofocus

Αν νομίζετε ότι το Eye Focus 

είναι η μόδα της χρονιάς στο 

Imaging, μάλλον είστε ένα βήμα πίσω.. 

αναθεωρήστε λοιπόν μαθαίνοντας ότι 

η Sony εξέλιξε τη δυνατότητα ακόμη 

περισσότερο λαβαίνοντας υπόψη τις 

απαιτήσεις των ζωόφιλων αυτού του 

πλανήτη. Έτσι η τελευταία RX10 IV θα 

διαθέτει μέσω firmware update και 

Real Time Animal Eye Autofocus, όπως 

άλλωστε πρόσφατα απέκτησαν κα 

άλλες mirorless της ίδιας εταιρίας, πάλι 

με ενημέρωση του firmware. H Sony 

δε διευκρινίζει επακριβώς ποιά ζώα 

αναγνωρίζονται αυτόματα, και κρατάει 

μια επιφύλαξη, διευκρινίζοντας ότι το 

Animal Eye Detection ενδεχομένως να 

μην ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις με 

“προβλήματα λόγω περιβάλλοντος, 

είδους ή κίνησης”. 

“P+��6��)��>” 
attery Case 
Η επίσημη θήκη με μπαταρία 
του iPhone 11 επιφυλάσσει μια 
έκπληξη

Πρόκειται για ένα από τα πιο χρήσιμα 

αλλά και πιο άγνωστα αξεσουάρ 

για iPhone. Συνήθως το επιζητούν οι 

επαγγελματίες που χρειάζονται πολλή 

αυτονομία για τη μπαταρία και κινούνται 

συχνά μακριά από τη βάση τους. Μιλάμε 

βέβαια για το Smart battery case της 

Apple που έχει βγει για αρκετές διαδοχικές 

εκδόσεις iPhone. Περιλαμβάνει μια εξτρά 

μπαταρία που συνδέεται μέσω της εκάστοτε 

επαφής φόρτισης, όπου η μπαταρία 

βέβαια είναι πλήρως ενσωματωμένη στην 

θήκη αυξάνοντας το πάχος κατά μερικά 

χιλιοστά. Το ενδιαφέρον στοιχείο βέβαια 

είναι η ενσωμάτωση shutter release – 

κουμπιού απελευθέρωσης κλείστρου που 

ενεργοποιεί το camera app κσαι κάνει λήψη 

(φωτογραφίας με απλό πάτημα και video με 

παρατεταμένο). Η νέα αυτή ευκολία που θα 

ενθουσιάσει τους φωτογραφόφιλους, έρχεται 

σε συνέχεια της εμφάνισης των νέων iPhone 

11 που με τη διπλή και τριπλή κάμερα δίνουν 

ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη φωτογραφία.
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� �� 310€

������
���� Cash Back

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

Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο

δίκτυο καταστημάτων

� �������� 	���� 
���
������ �	���� Tamron
�	� ����
� ��� 31 ��������� � ������ 
�	�����
�� ��� 	���
�����.

�����������	 
���	 
30 ��
�����...

http://bit.ly/2C2YarO
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Ricoh Theta SC2
Νέα κάμερα 360 

Tη γκάμα 360 εμπλουτίζει το νέο μοντέλο Theta SC2 

δεύτερης γενιάς, που διαδέχεται την προηγούμενη SC 

με μια σειρά αναβαθμίσεων. Διαθέτει νέο αισθητήρα CMOS 

14Megapixel μεγέθους 1/2,3in. O oποίος παράγει video UHD 

4K 3840x1920pixel σε ρυθμό 30fps. Επίσης υποστηρίζει τρεις νέες 

λειτουργίες FaceMode που αναγνωρίζει ανθρώπινα πρόσωπα και μάλιστα 

ρετουσάρει και την επιδερμίδα, Night View που ειναι βελτιστοποιημένη για χαμηλό 

περιβαλλοντικό φωτισμό  και Lens by Lens που διορθώνει ξεχωριστά την έκθεση για τους 

δύο δίδυμους φακοιύς. Επίσης έχει προστεθεί μια μικρή οθόνη ενδείξεων OLED μικρότερων 

διαστάσεων από την αντίστοιχη της Theta Z1, με πληροφορίες για τις ρυθμίσεις και την διάρκεια 

της μπαταρίας. Η κάμερα ενσωματώνει WiFi και Bluetooth  ενώ ο έλεγχος γίνεται μέσω του αντίστοιχου 

smartphone app. Θια κυκλοφορεί σε τέσσερα χρώματα: μπλε, ροζ, λευκό και μπεζ.

�� �����	
�� �� 
�����
	��

http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-panasonic
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Android
Εκατομμύρια συσκευές ευπρόσβλητες σε κενό ασφαλείας 
που αφορά την κάμερα

Σύμφωνα με την εταιρία αναλυτών ασφαλείας Checkmarx 

ανακαλύφθηκε κενό ασφαλείας στο λειτουργικό Android το οποίο 

επιτρέπει σε κακόβουλο λογισμικό να διεισδύσει στα camera apps και 

να έχει πρόσβαση και στο υπάρχον αποθηκευμένο υλικό, φωτογραφίες 

και video, καθώς και στα Exif data. Aν και το πρόβλημα έχει διορθωθεί 

στα smartphone της ίδιας της Google (Pixel) και της Samsung (Galaxy) εν 

τούτοις παραμένει σε πολλές άλλες συσκευές. Οι αναλυτές της Checkmarx 

πρώτα ερεύνησαν το app της Google στη σειρά Pixel και όταν τεκμηρίωσαν 

ότι αφήνει κενά που επιτρέπουν σε τρίτους να πάρουν τον έλεγχο της 

κάμερας και όλων των αποθηκευμένων δεδομένων photo/video, τότε 

ανακάλυψαν ότι το ίδιο ισχύει και με σχεδόν όλα τα αντίστοιχα apps. 

Το κενό φθάνει τόσο μακριά όσο να επιτρέπει ακόμη και καταγραφή 

τηλεφωνημάτων μέσω της ενεργοποίησης (χωρίς να το αντιληφθεί ο 

χρήστης) του video app. Επίσης θα μπορούσαν τρίτα κακόβουλα άτομα να 

αποσπάσουν υλικό με σκοπό τον εκβιασμό κλπ. 

FiLMiC FirstLight
Camera app με έμφαση στο RAW

Ενα συνηθισμένο επιχείρημα υπέρ των “κανονικών” φωτογραφικών μηχανών απέναντι στα smartphone, 

είναι η υπεροχή του RAW format που υποστηρίζεται από τις πρώτες. Την πραγματικότητα αυτή φιλοδοξεί 

να ανατρέψει το FiLMiC FirstLight, ένα app εστιασμένο στους απαιτητικούς χρήστες, προερχόμενο από την ίδια 

εταιρία που έχει φτιάξει το FiLMiC Pro Camera app. Το FirstLight δίνει πολύ περισσότερες “επαγγελματικές” 

δυνατότητες όπως υποστήριξη Tiff και DNG αρχείων, δυνατότητα καταγραφής δεδομένων copyright στα Exif 

data, ιστόγραμμα, Adaptive Film Gain, ΑutoExposure, tap swipe focus κλπ. Άλλα επαγγελματικά εργαλεία του 

app περιλαμβάνουν πλέγμα γραμμώσεων grid, λειτουργία ριπής, υποστήριξη φορμά HEIC, πολλαπλές αναλογίες 

καρέ multi aspect (από 16:9 ως τετράγωνο 1:1) και τηλεχειρισμό με Bluetooth. To FiLMiC είναι διαθέσιμο μέσω 

AppStore ενώ τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά ξεκλειδώνουν έναντι ετήσιας συνδρομής 7,99 δολ.
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www.albapv.gr

-25%

€64
119€

Manfrotto Reloader Collection
Mοναδικής αντοχής και λειτουργικότητας τσάντες 
για τον επαγγελματία και τον απαιτητικό χρήστη

Mεγάλες προσφορές 

Συνδυάστε 
Ι. Το πιο διάσημο και επώνυμο επιτραπέζιο 

τριποδάκι Manfrotto Pixi
II.  Tην ειδική βάση για smartphone Μanfrotto 

TwistGrip συμβατή με όλες τις συσκευές και σε 
οποιαδήποτε θέση

III. Το μικρό αλλά ισχυρό φωτιστικό LED Manfrotto 
LumiePlay με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
πολυμερών λιθίου και σύστημα προσαρμογής 
φίλτρων (περιλαμβάνονται)

Η απόλυτη λύση  για φωτογραφίες και 
video με smartphone σε ...απόλυτη τιμή

Εξαιρετικά ανθεκτικές και ελαφρές χάρη 
στον πρωτοποριακό σκελετό από 
πολυπροπυλένιο και ράβδους 

από ειδικό  απορροφητικό υλικό 

http://bit.ly/2oHf8Ja
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�ikon Z 6 & Z 7
Firmware update version 
2.10

H τελευταία αναβάθμιση 

firmware για τις δημοφιλείς 

full frame mirrorless Nikon Z 6 & 

Z7 φέρνει τις εξής αναβαθμίσεις: 

Yποστήριξη  VR των νέων DX 

format φακών NIKKOR Z DX 16–

50mm f/3.5–6.3 VR και NIKKOR Z 

DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR 

H ευαισθησία ISO ρυθμίζεται και 

μέσω του δακτυλιδιού Control 

Ring του φακού και προστίθεται 

στα custom settings

Για τους φακούς  NIKKOR Z 

24–70mm f/2.8 S και NIKKOR Z 

58mm f/0.95 S Noct προστίθεται 

ένδειξη όλων των διαφραγμάτων 

σε Aperture Priority/Manual

Διόρθωση bugs που αφορούν 

παρασιτικό θόρυβο, απεικόνισης 

ώρα κλπ.

www.calpro.gr 

��������� 16, 11 634, �	��
, �: 210 7220722 & �: 6944 205 901
info@calpro.gr | sales@calpro.gr | FB: www.facebook.com/calpro.gr
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http://bit.ly/37cCTtQ
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Χριστουγεννιάτικη μπάλα 
γυάλινη χρυσή, κόκκινη και πράσινη

Χιονόμπαλα 
Χριστουγεννιάτικη

με glitter χιονιού

Προσωποποιημένα 
χριστουγεννιάτικα δώρα

Μεγάλη ποικιλία σε χριστουγεννιάτικες μπάλες, 
χιονόμπαλες, κούπες, κεραμικά στολίδια.

Κούπα χρυσή & ασημένια 
11oz

Χριστουγεννιάτικο στολίδι 
Aστέρι & μπάλα για κρέμασμα

στο δέντρο 

Χριστουγεννιάτικο κεραμικό στολίδι
Σε σχήμα δέντρου, 

αστέριού και καμπάνας

Χριστουγεννιάτικο 
ξύλινο στολίδι

για κρέμασμα στο δέντρο

Χριστουγεννιάτικο
στολίδι «χιονονιφάδα»
για κρέμασμα στο δέντρο

Κούπα Merry Christmas 

11oz προτυπωμένη εσωτερικά

http://bit.ly/3372x0N
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Με το φακό του Nikon Ambassador Sebastián Liste

Ο φημισμένος φωτογράφος και πρεσβευτής της Nikon, Sebastián Liste, ατο 

πιο πρόσφατο project του, ερεύνησε τις συνέπειες του εποικισμού και της 

αποψίλωσης στην τοπική απασχόληση, το εμπόριο, τον εκτοπισμό κοινοτήτων και 

το περιβάλλον του Αμαζονίου. 

Αυτές οι εικόνες είναι οι πιο πρόσφατες στο έργο του Sebastián, ο οποίος 

αποτυπώνει τις εικόνες του Αμαζονίου τα τελευταία οκτώ χρόνια. Ο φωτογράφος 

επικεντρώθηκε στον διηπειρωτικό αυτοκινητόδρομο Trans-Amazonian Highway 

και τα χωριά που τον περιβάλλουν. Ο σκοπός του είναι να γνωρίσει στις 

νέες γενιές την εξελισσόμενη γεωγραφία του Αμαζονίου και συγκεκριμένα, 

τον κοινωνικό, πολιτικό και περιβαλλοντικά σημαντικό αντίκτυπο αυτού του 

αυτοκινητόδρομου.

Όπως λέει ο Sebastián, «Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου είχε θετικό 

οικονομικό αντίκτυπο, αλλά οδήγησε επίσης σε εκτοπισμούς των ντόπιων από τις 

κοινότητές τους, παράνομη ιδιωτικοποίηση δημόσιων εδαφών και χιλιάδες άτομα 

που εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες σε αγροτικές και κτηνοτροφικές φάρμες. 

Υπάρχουν πολλές απομονωμένες κοινότητες που ζουν στο τροπικό δάσος και τα 

μέλη τους έχουν πλέον δουλειές αλλά η ζωή τους έχει αλλάξει για πάντα.»

Στο project ο Sebastián χρησιμοποίησε την D850, παράλληλα με τη Z 7. Οι τρεις 

φακοί που είχε πάντοτε μαζί του είναι οι AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G και AF-S 

NIKKOR 58mm f/1.4G καθώς και ο NIKKOR Z 24-70mm f/4 S.
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Το πρόγραμμα Nikon Europe Special Project

Το πρόγραμμα Special Project της Nikon Europe 

δίνει την ευκαιρία στους Πρεσβευτές της Nikon, να 

πραγματοποιήσουν τα project των ονείρων τους. Το 

πρόγραμμα αποτελεί μέρος της αποστολής της Nikon 

για την υποστήριξη σημαντικών φωτογράφων δίνοντάς 

τους μια πλατφόρμα όπου μπορούν να αναλαμβάνουν 

έργα που τους εμπνέουν, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν 

μια κοινότητα εικαστικών καλλιτεχνών που θέλουν να 

αλλάξουν τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα.
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ReignLab.indd   1 6/11/2019   6:23:30 μμ

http://bit.ly/2OoxmYJ
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Jindrich Streit - 
«
�
�?����� - RETROSPECTION»
Αναδρομική του σπουδαίου φωτογράφου στην Αθήνα

Μία από τις πιο σημαντικές φωτογραφικές εκθέσεις του 2019, 

εγκαινιάζεται σε λίγες ημέρες στο κέντρο της Αθήνας, παρουσία 

του ιδίου του δημιουργού. Ο καταξιωμένος Τσέχος φωτογράφος Jindrich 

Streit θα παρευρεθεί στη βραδιά των εγκαινίων, γεγονός που αποτελεί μία 

μοναδική εμπειρία να συναντήσετε αλλά και να μιλήσετε με έναν ζωντανό 

θρύλο της κεντροευρωπαϊκής φωτογραφίας. 

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να δουν 40 ασπρόμαυρες 

φωτογραφίες οι οποίες φέρνουν στην Ελλάδα τις μοναδικές εικόνες από την 

Τσεχοσλοβακία και έπειτα την Τσεχική Δημοκρατία των δεκαετιών ΄80 - ΄90. 

Στο ενεργητικό του έχει περισσότερες από 1300 ατομικές εκθέσεις. Εξέδωσε 

35 βιβλία και πολλούς καταλόγους. Τα έργα του υπάρχουν στις πιο 

σπουδαίες συλλογές ανά τον κόσμο (μεταξύ άλλων το Μουσείο Μοντέρνας 

Τέχνης της Νέας Υόρκης, η Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσινγκτον, το Μουσείο 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Πράγα, η Πινακοθήκη της Μοραβίας στο Μπρνο). 

Πραγματοποιείται σε διοργάνωση της Πρεσβείας της Τσεχικής Δημοκρατίας 

στην Αθήνα και της Image Gallery. 

Εγκαίνια: 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00

Διάρκεια: 27 Νοεμβρίου 2019 έως και τις 4 Δεκεμβρίου 2019

Διεύθυνση: The Image Gallery, Βασ. Σοφίας 36, Σύνταγμα 

Πληροφορίες: www.mzv.cz/athens, www.theimage.gr, www.jindrichstreit.cz
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http://bit.ly/33T0ZrI
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Η Αλβανία μέσα από τους φακoύς της Common Routes

Οι βαλκανικές χώρες ανέκαθεν αποτελούσαν 

πηγή έμπνευσης για πολλούς φωτογράφους. 

Διέπονται από μια αλλόκοτη μελαγχολία των 

καταστάσεων που πέρασαν, μια ελπίδα για όσα 

ήρθαν ή θα έρθουν αλλά και πολλά απομεινάρια 

της κοινωνικο-πολιτικής κατάστασης του χτες. 

Οξύμωρα, ένας φωτογραφικός παράδεισμος για 

φωτογράφους δρόμου και ντοκουμέντου. 

Τώρα έρχεται η ομάδα Common Routes, η 

οποία παρουσιάζει το τέταρτο φωτογραφικό της 

οδοιπορικό στα Βαλκάνια, στο πλαίσιο του project 

«Βαλκάνια: Κοινές Διαδρομές” με θέμα της αυτή 

την φορά την κοντινή μας Αλβανία. οι φωτογράφοι 

Γιώργος Ασημακόπουλος, Χαρά Έρτσου, Τάσος 

Κουτσιαύτης, Δημοσθένης Μαραγκός, Μιχάλης 

Νικολαίδης, Γιώργος Τσακανίκας και Τόλης 

Χατζηγνατίου ταξίδεψαν το Νοέμβριο του 2018 στην 

Αλβανία καλύπτοντας φωτογραφικά 1.300 περίπου 

οδικά χιλιόμετρα κι εμείς μπορούμε να δούμε τώρα, 

αν αποτύπωσαν κάτι διαφορετικό απ’ όσα έχουμε 

δει μέχρι σήμερα από την βαλκανική τούτη χώρα. 

Διάρκεια: 23 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: ΑΣΚΤ, Πειραιώς 256, Αθήνα

Πληροφορίες: https://www.facebook.com/

events/536136987200757/
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http://bit.ly/2JEoz3l
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Η γη στο επίκεντρο

Έχετε δει ποτέ έκθεση η οποία συνδυάζει την 

τέχνη, τη μετεωρολογία και την φιλοσοφία; 

Είναι βέβαιο, ότι στο εγγύς μέλλον θα αρχίσουμε 

να βλέπουμε ολοένα και περισσότερες εκθέσεις 

που θα εμπεριέχουν κλιματολογικές ανησυχίες 

αλλά τώρα άμεσα, μπορείτε να δείτε την ομαδική 

έκθεση “Ανακάλεσμα της Γης/Recall of Earth, με 

συμμετοχή εικοσιτριών διεθνών καλλιτεχνών 

και σε επιμέλεια της Σοφίας Παντελιάδου. 

Σημειώστε επίσης, ότι τη βραδιά των εγκαινίων θα 

πραγματοποιηθεί μία ιδιαίτερη περφόρμανς από 

τον Κρίστιαν Κ. Σραίντερ. 

Αντικείμενο αυτού του εκθεσιακού εγχειρήματος 

είναι η λέξη Καιρός στην αμφισημία της: από τη 

μια σχετίζεται με τα καιρικά φαινόμενα κι από την 

άλλη με τη χρονικότητα, την «καίρια στιγμή». 

Η έκθεση πραγματοποιείται με την ευγενική 

υποστήριξη της Αυστριακής Πρεσβείας στην 

Αθήνα. 

Εγκαίνια: Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 στις 20:00

Διάρκεια: 28 Νοεμβρίου ‘19 – 26 Ιανουαρίου 2020

Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

του ΜΙΕΤ, Βίλα Καπαντζή – Βασιλίσσης Όλγας 108 

Πληροφορίες: 2310 295 170-1, www.miet.gr
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Typoma 2.indd   1 7/11/2019   12:43:12 μμ

http://bit.ly/34mEyuQ
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Μουσείο Μπενάκη

Θυμάμαι ακόμη την πρώτη έκθεση που είχε 

διοργανώσει η LiFO με μεγάλες εκτυπώσεις 

πορτρέτων να μας κοιτούν κατά τη βραδιά των 

εγκαινίων, 15 χρόνια πριν. Ήταν κάτι πολύ φρέσκο και 

σύγχρονο για την αθηναϊκή πραγματικότητα εκείνης 

της εποχής. Άλλα πορτρέτα ήταν φωτογραφημένα 

καλύτερα και άλλα με πιο απλό, βασικό τρόπο. Αλλά 

πάντα δεν μας αρέσει, υποσυνείδητα, εντέλει να 

κοιτάζουμε κάτι όμορφο, όπως τα πρόσωπα νέων, ως 

επί το πλείστον, Αθηναίων; 

Στην καθιερωμένη πλέον έκθεση της LiFO, θα δούμε 

περισσότερα από 150 πορτρέτα κορυφαίων Ελλήνων 

φωτογράφων που έχουν συνεργαστεί με το γνωστό 

freepress. Το σύνθημα φέτος είναι «Αθηναίοι είναι 

όσοι την Αθήνα αγαπούν» και αυτό, όσο είναι δυνατό, 

αποτυπώνεται στα πρόσωπα των φωτογραφιζόμενων. 

Η έκθεση θα συνοδευτεί από μια πολυσέλιδη έκδοση 

μεγάλου τιράζ που θα διανεμηθεί δωρεάν σε όλη 

την πόλη. Συμμετέχουν οι φωτογράφοι: Σπύρος 

Στάβερης, Αναστασία Βουτυροπούλου, Πάρις Ταβιτιάν, 

Freddie F., Παντελής Ζερβός, Charlie Makkos, Στάθης 

Μαμαλάκης, Γιάννης Μπουρνιάς, Νίκος Κατσαρός, 

Photoharrie, Σπύρος Σιμωτάς.

Διάρκεια: 27 Νοεμβρίου 2019 

έως τις 2 Φεβρουαρίου 2020

Διεύθυνση: Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Γκάζι

Πληροφορίες: www.benaki.org
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Τα ήθη και τα έθιμα της Πρέβεζας έχουν 

διατηρηθεί στο πέρασμα των χρόνων 

και μαρτυρούν τη μακραίωνη παράδοση 

της πόλης. Σε όλη τη διάρκεια του 

χρόνου πραγματοποιούνται στην πόλη 

εκδηλώσεις καλλιτεχνικού και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και πολλές 

γιορτές με αποκορύφωμα το Καρναβάλι της 

Πρεβεζάνικης Αποκριάς.

Παρέες από μεταμφιεσμένους γυρίζουν 

στην πόλη χορεύοντας, ξεφαντώνοντας 

και τραγουδώντας, ενώ το όλο κλίμα 

παραπέμπει σε μια έντονη  διονυσιακή 

ατμόσφαιρα βρίθοντας φαντασίας, έμπνευσης  

και ευθυμίας. Δεν ξέρω ποια είναι η σχέση σας 

με τις Απόκριες, εγώ τις λατρεύω! 

Γιατί τότε ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο 

τη ζωή, παίζοντας με την πραγματικότητα και 

τα όρια της. Πραγματικό  και φανταστικό μαζί. 

Χαρείτε και απολαύστε τη γιορτή. 

Αρκεί η καλή παρέα και η θετική διάθεση. 

Φαντασία, θέληση και κέφι να υπάρχουν 

κι όλα έρχονται. Αυτά είναι που μένουν. 

Αυτές οι στιγμές, οι γλετζέδικες, φτιάχνουν τις 

πιο ωραίες αναμνήσεις, αναβιώνοντας γεμάτα 

θύμησες και νοσταλγία τα  θέλω μας από τη 

ζεστασιά των παιδικών μας χρόνων έως τις πιο 

απόκρυφες επιθυμίες μας.

Η καλλιτέχνις φωτογράφος Αικατερίνη 

Κορωναίου αναδομεί τον χώρο. 

Αλλάζει το «στιγμή σταμάτα» που είπε ο 

A�����!����% ���#�>(��% ��� �;� ?������� ?��+�����
Έκθεση στον «Ιωνικό Σύνδεσμο» στη Νέα Ιωνία Αττικής ως 29 Νοεμβρίου

Φάουστ για τη φωτογραφία και της δίνει διάρκεια. Εάν αφιερώσουμε χρόνο 

κοιτώντας τις φωτογραφίες της έκθεσής της -που φιλοξενείται ως τις 29 Nοεμβρίου  

στον «Ιωνικό Σύνδεσμο» στη Νέα Ιωνία- αυτές μας μιλούν. Μέσα από την 

πανδαισία των χρωμάτων της Κορωναίου, την πόλη την νιώθεις αλλιώς. Η πόλη 

χορεύει, όλα αλλάζουν. Κινούνται τα κτίρια, κινούνται οι άνθρωποι και όλα μαζί  

μεταμορφώνονται και διαχέονται. 

Τα πρόσωπα χάνουν τα χαρακτηριστικά τους και λειτουργούν ως ένα νέο σύνολο.

Ο χωρόχρονος δεν ακινητοποιείται αλλά αποκτά διάρκεια. Το βλέμμα 

της Αικατερίνης Κορωναίου διαμέσου του φακού της αναδεικνύει θέματα 

φωτογραφίζοντάς τα με την απαράμιλλη δεξιότητά της αλλά και την τεχνική  της. 

Οι τριάντα φωτογραφίες της έκθεσης τυπωμένες σε  μεγάλες διαστάσεις 50x60εκ. 

μεταφέρουν  μια αίσθηση χαράς και μια κατάσταση τέλειας νιρβάνα. 

Δρ. Γρηγόριος Βλασσάς

Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ

Η Αικατερίνη Κορωναίου γεννήθηκε στην Πρέβεζα. 

Είναι βιβλιοθηκονόμος και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα 

ειδίκευσης στην Επιστήμη της Πληροφορίας από το 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εργάζεται στον  Δήμο Πρέβεζας στο 

Τμήμα Πολιτισμού ενώ έχει διδάξει σε Μεταπτυχιακά 

Προγράμματα Σπουδών στο ΠαΔΑ καθώς και σε 

Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Έχει διδαχθεί την τέχνη 

της φωτογραφίας στα ΔΙΕΚ Πρέβεζας και Άρτας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος στην 

ΕΦΕ Πρέβεζας 2015-2017 και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο 1ο,2ο 

& 3ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας & Βίντεο της Πρέβεζας. 

Εγκαίνια: 24 Νοεμβρίου 2019 στις 17:30

Διάρκεια: 24 - 29 Νοεμβρίου 2019 Ωράριο λειτουργίας: 18:00 - 21:00

Τοποθεσία: Ιωνικός Σύνδεσμος

Διεύθυνση: Τσουρούκτσόγλου 1 & Ηρακλείου 251, Νέα Ιωνία Αττικής
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THE GREEK ICON
Ατομική έκθεση του Ανδρέα Ζαχαράτου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκθεση του Ανδρέα 

Ζαχαράτου, THE GREEK ICON, στην γκαλερί iFocus, η οποία 

παρουσιάστηκε πρώτη φορά στην Αθήνα, μετά από την περιοδεία 

της σε άλλα μέρη ανά την Ελλάδα. «Για μένα ήταν πάντοτε 

πρόκληση η εικόνα της Ελλάδας», σχολιάζει ο ίδιος ο φωτογράφος 

σχετικά με τα έργα του, όπου αποτυπώνει στιγμιότυπα από την 

ελληνική επικράτεια, με τον ιδιαίτερο του φωτογραφικό τρόπο. Και 

όπως σημειώνει, η επιμελήτρια της εκθέσεως Τζένη Λυκουρέζου: 

“Σε μια μεγάλη λοιπόν κλιμακωτή παράταξη φωτογραφιών, 

οι οποίες οριοθετούνται από τις χρονολογίες 1979 - 2018, 

παρουσιάζεται αυτό που ο φωτογράφος επεδίωκε: ο εαυτός του σε 

σχέση με το τόπο που γεννήθηκε και ζει…”. 

www.ifocus.gr
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!
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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 20: 
PHOTO 

STORAGE

Υπό έκδοση. 
Κυκλοφορεί 
3 Οκτωβρίου

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 

&

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

Δωρεάν 
μεταφορικά*!

*Για αγορές 

άνω των €25 

Ν h h
Νο 21: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & KΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 6 Φεβρουαρίου 2020

20+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd   1 23/10/2019   1:40:45 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

http://www.photo.gr/monothematika/
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Αν έχετε τρία ποιήματα και τρεις έως έξι 

φωτογραφίες με θέμα την Γυναίκα, 

μπορείτε να δοκιμάσετε τις πολιτιστικές σας 

δυνάμεις, στον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό 

Ποίησης και Φωτογραφίας που διοργανώνει 

ο Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου δια του 

Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτιστικών 

Δραστηριοτήτων. Έχει δοθεί παράταση στην 

υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 

2019. Δοκιμάστε το, ποτέ δεν ξέρετε!

Για περισσότερες πληροφορίες οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στο τηλέφωνο: 2310759766 και 6937304340 

(υπεύθυνη κ. Ρίτσα Γεωργιάδου) και στην 

ιστοσελίδα www.kordelio-evosmou.gr.

�*� *�:�(; ��� �!�; ?�����&7�
Ο καταξιωμένος Έλληνας φωτογράφος αλλά και ιδιάζων αναλυτής της 

δημιουργικής διαδικασίας, Χάρης Κακαρούχας, παρουσιάζει το νέο του 

εκδοτικό έργο, υπό τον φιλοσοφικό και ποιητικό τίτλο “Natural Presence”, 

στη νεοσύστατη γκαλερί Luminous Eye (Μητσαίων 2Α, Κουκάκι), της οποίας 

και είναι ένας εκ των ιδρυτών. Στο βιβλίο θα συναντήσετε πορτρέτα σε έναν 

εσωτερικό συνδυασμό με τοπία, μία διαλογιστική συνύπαρξη ανθρώπων και 

φύσης η οποία αποτυπώνεται φωτογραφικά. Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, 

στις 20:00. Πληροφορίες: 2111161206.
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

�����
 45

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες

για τη συμμετοχή σας.

Λήξη 24/11

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.facebook.com/periodiko.photographos/
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
https://www.instagram.com/photographosmag/
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• Πόσο ωραίο και ουσιαστικό είναι 

όταν ένας νέος άνθρωπος, αποφασίζει 

να αφοσιωθεί δημιουργικά στην 

τρίτη ηλικία, την οποίαν τόσο 

συχνά παραμελούμε. Ο Βασίλης 

Νεμπεγλεριώτης, εμπνευσμένος από 

την αγάπη για τον παππού του, έκανε 

ένα διετές φωτογραφικό οδοιπορικό 

στο Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας 

και τώρα, υπό τον τίτλο «...λιβάδι από 

ασφοδίλι…” (βασισμένο σε ποιήμα 

του Λορέντζου Μαβίλη), εκθέτει στον 

Ισόγειο εκθεσιακό χώρο του Μύλου 

του Παππά (Γεωργιάδου 53, Λάρισα). 

Διαρκεί μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2019. 

Πληροφορίες: http://fplus.gr.

• Η Blank Wall Gallery παρουσιάζει 

την αναδρομική έκθεση της Γιώτας 

Κουλιανού, σε επιμέλεια Γιώργου 

Ασημακόπουλου, η οποία είναι 

διδάκτωρ κοινωνικής ψυχολογίας 

με ειδικότητα στα γυναικεία θέματα 

και τις διαφυλικές σχέσεις βίας στην 

κοινωνία και την τέχνη. Οι σπουδές 

της, η παιδεία και το επάγγελμα 

της κοινωνικής ψυχολόγου έχουν 

υπάρξει καταλυτικοί παράγοντες στη 

διαμόρφωση της φωτογραφικής της 

ματιάς αλλά και της θεματολογίας 

που πραγματεύεται. Διάρκεια: έως 27 

Νοεμβρίου 2019 (Φωκίωνος Νέγρη 55 

Κυψέλη, www.blankwallgallery.com). 

• Η Epson υποστήριξε την έκθεση της 

φωτογράφου Μελίτα Βαγγελάτου με 

αφορμή το έργο της «Καζαμπλάνκα» 

και ανέλαβε την αποτύπωση των 

χαρακτηριστικών της λήψεων, ώστε 

να δημιουργηθεί μία μοναδική 

φωτογραφική έκθεση σχετικά με 

τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της 

πόλης, την οποία η φωτογράφος 

απαθανάτισε με σκοπό τη διατήρηση 

της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Στις 

φωτογραφίες της μάλιστα βασίστηκε 

η πρόταση για την εγγραφή της 

αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα της 

Καζαμπλάνκα στον κατάλογο των 

Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

της UNESCO. Η έκθεση διαρκεί 

μέχρι την 1η Μαρτίου του 2020 στο 

Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης, στην 

Αθήνα. Πληροφορίες: 

www.benaki.org.



������ 482 •  �����	
 25 ����	I�� 2019 �����
 47

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

�	�� 26 �	���
... 
�� �� 16� ��&7�% ��� �����:���& P���6�!)�% / 9-10/1992


