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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

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

http://www.photo.gr/newss/bazaar-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%87%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%80%ce%ac%ce%bd%ce%b9%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%86%ce%b9%cf%83/
https://g.page/PHOTOgraphos_Magazine?share
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Editorial

      STEVE JOBS

Έχω επισκεφθεί τα μεγαλύτερα και καλλίτερα οργανωμένα φωτογραφικά 

μουσεία στην Ευρώπη (Αγγλία, Ολλανδία, Ελβετία και τις ΗΠΑ) και έχω 

καταλάβει την αντίληψη με την οποία δημιουργήθηκαν και λειτουργούν. 

Με αυτό εννοώ ότι δεν είναι απλά μια «αποθήκη» με φωτογραφίες η συλλεκτικά 

είδη στις προθήκες τους, αλλά αποτελούν ένα ζωντανό κύτταρο που επιδιώκει να 

προσελκύσει και να εκπαιδεύσει μέσα από τα εκθέματά του τους μεγάλους και 

κυρίως τους μικρότερους. Σαν παράδειγμα αναφέρω ότι τον Απρίλιο 1988, όταν 

επισκέφθηκα το Εθνικό Μουσείο Φωτογραφίας και Κινηματογράφου στο Bradford 

της Αγγλίας, το τετραήμερο του Πάσχα επισκέφθηκαν το μουσείο 7.000 άτομα! 

Δυστυχώς πολλά ελληνικά μουσεία αδιαφορούν για τον κύριο στόχο τους, που  

πρέπει να είναι η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, που πηγαίνουν σ’ αυτά. 

Για να προσελκύσει όμως κόσμο ένα μουσείο πρέπει να βρει τους κατάλληλους 

εκείνους μηχανισμούς η πιο σωστά να διαθέτει την κατάλληλη «δομή» των 

εκθεμάτων του, για να είναι «φιλικά» και «ενδιαφέροντα» στους μικρούς και 

μεγάλους επισκέπτες. Ανάμεσα στα μέσα που χρησιμοποιούν τα ξένα μουσεία 

είναι η δυνατότητα αλληλοεπίδρασης των επισκεπτών με τα εκθέματα ιδιαίτερα 

για τα παιδιά, η δημιουργία διοραμάτων, η κατασκευή πλήρως εξοπλισμένων 

στούντιο του 19ου αιώνα, σκοτεινοί θάλαμοι, λειτουργικές camera obscura, 

ερμηνευτικά βίντεο. κ.ά. 

Με μεγάλη μου χαρά παραχωρώ 

σήμερα την στήλη στον αγαπητό φίλο 

και συνεργάτη του περιοδικού μας 

Άλκη Ξ.Ξανθάκη με την παρέμβαση 

του οποίου ολοκληρώνεται ο κύκλος 

άρθρων που αφιερώσαμε στην ανάγκη 

δημιουργίας Μουσείου Φωτογραφικής 

Τεχνολογίας στη χώρα μας. Θυμίζω ότι ο 

Άλκης Ξανθάκης εκτός από μελετητής και 

ερευνητής της ιστορίας της φωτογραφίας, 

είναι μανιώδης συλλέκτης παλιών 

φωτογραφικών μηχανών και εξοπλισμού. 

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μικρό 

μέρος υπομνήματος που είχε υποβάλει 

-χωρίς επιτυχία- στο νεοσύστατο Ίδρυμα 

Στ.Νιάρχος για την δημιουργία, στους 

χώρους του, Μουσείου Φωτογραφίας.

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

�� 7:,"/!�7��& ��) �!��5� – ����," & ,�$�',�5" ��!")
Η συλλογή του Άλκη Ξ.Ξανθάκη και αποσπάσματα υπομνήματος που είχε υποβάλει στο Ίδρυμα Στ. Νιάρχος

(Συνεχίζεται στη σελίδα 5)

1. Σπάνια διοπτική μηχανή Bolsey reflex 35mm  2. Ειδικό μοντέλο της γερμανικής Ernemann για τροπικά κλίματα 
3.Μηχανή για φιλμ 127. Τaο Optical Japan,1938. (Συλλογή Α.Ξ.Ξανθάκη).

1 2 3
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  Editorial

Αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουμε ένα τέτοιο χώρο, βασισμένοι 

στην τεχνογνωσία των ξένων μουσείων σε συνδυασμό 

με το υπάρχον υλικό το οποίο επί 45 χρόνια συνέλεγα 

γι’ αυτόν αποκλειστικά το σκοπό. Η φωτογραφία της 

ψηφιακής εποχής, τείνει να εξαφανίσει την ιστορία 180 

χρόνων της παραδοσιακής φωτογραφίας, με την οποία 

καταγράφηκαν τα πιο δραματικά και σημαντικά γεγονότα 

των χρόνων αυτών. 

Αναφέρθηκα πιο πριν στη σημασία του εκπαιδευτικού 

ρόλου ενός τέτοιου Μουσείου. Έτσι, πέρα από τις άμεσες 

εμπειρίες (hands-on) των επισκεπτών και ιδιαίτερα 

των νέων, θεωρώ απαραίτητη τη δημιουργία μιας 

φωτογραφικής βιβλιοθήκης που θα συστεγάζεται με τα 

φωτογραφικά εκθέματα. Θα μπορούσε να διοργανώνει 

διάφορες εκδηλώσεις όπως π.χ. διαλέξεις, παρουσιάσεις 

νέων προϊόντων, φωτογραφικών εκθέσεων Ελλήνων και 

ξένων φωτογράφων, σεμιναρίων, καθώς και εκθέσεων 

που θα προέρχονται από άλλα αντίστοιχα μουσεία 

του εξωτερικού και να αποτελούν τον πυρήνα του 

Φωτογραφικού Κέντρου, το οποίο θα είναι ενταγμένο 

στο γενικότερο πλαίσιο του Μουσείου. Ένας τέτοιος 

συνδυασμός, που μπορεί να γίνει με μικρό επιπλέον 

κόστος, αλλά απαιτεί μεγάλη διάθεση και φαντασία, 

μπορεί στο άμεσο μέλλον από τη δημιουργία του 

«Κέντρου» να αποφέρει και οικονομικά οφέλη, που 

θα μειώσουν μέρος του κόστους λειτουργίας του. 

Υπό σκέψη βρίσκεται η ιδέα, στην περίπτωση που 

δημιουργηθεί η προτεινόμενη φωτογραφική βιβλιοθήκη, 

να προσφέρω σε αυτήν την προσωπική μου βιβλιοθήκη 

η οποία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.200 τόμους 

βιβλίων σύγχρονων αλλά και πολλών εγχειριδίων 

φωτογραφίας του 19ου αιώνα.
 

ΑΛΚΗΣ Ξ.ΞΑΝΘΑΚΗΣ

Κύριε Διευθυντά,

Με την επίκαιρη δημοσίευση των τελευταίων άρθρων στο έγκριτο περιοδικό σας για την τύχη των αρχείων των 

φωτογράφων, επιθυμώ να σας γνωρίσω και μια άλλη πλευρά από τον φωτογραφικό κλάδο.

ΧΑΝΙΑ 1943. Ο Κώστας Αγγελάκης και τα αδέλφια Μάρκος και Μιχάλης Φαντάκης, φίλοι, αποφασίζουν και ανοίγουν 

ένα μικρό φωτογραφείο. Ο Μάρκος Φαντάκης έφυγε νωρίς από την ζωή και οι δύο φίλοι Κώστας Αγγελάκης και Μιχάλης 

Φαντάκης συνεχίζουν τον συνεταιρισμό τους με φιλική, αρμονική και επαγγελματική δεοντολογία. Η επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία ήταν συνυφασμένη με την κοινωνική ζωή την ιστορία και την εξέλιξη της πόλης των Χανίων. 

Ο συνεταιρισμός έφτασε με πλήρη δραστηριότητα το 1977, έτος νέων αποφάσεων για τους δύο συνεταίρους, βιολογικό 

έτος επαγγελματικής δραστηριότητας, έτοιμοι για το επόμενο στάδιο της συνταξιοδότησης. ‘Έχουν έτοιμη τη διάδοχη 

κατάσταση, τα παιδιά τους: τον Στέλιο Αγγελάκη και τον Γιώργο Φαντάκη. Συνεχίζουν με την ήδη σφυρηλατημένη φιλία και 

συνεταιριστική συνεργασία των γονέων τους για άλλα 35 χρόνια! Ο Στέλιος Αγγελάκης βγαίνει πρώτος στην σύνταξη το 

2012 και ο Γιώργος Φαντάκης συνεχίζει για άλλα επτά χρόνια, για να βγει στην σύνταξη λίγο πριν φύγει το 2019. Εβδομήντα  

χρόνια φωτογραφικός συνεταιρισμός στα Χανιά! Εβδομήντα χρόνια φωτογραφική ιστορία των Χανίων! ΔΥΟ ΓΕΝΙΕΣ! 

Ευχαριστώ για την φιλιξενία,

Φάνης Μανουσάκης

Φωτογράφος, Χανιά

�!&��� ��� ,�� �!=,� 
Ένας ιδανικός τρόπος διαδοχής και παράδοσης από γενιά σε γενιά...

(Συνέχεια από τη σελίδα 3)

Αεροφωτογραφική μηχανή χειρός περ. 1945-50, αμερικανικής κατασκευής. 
(Συλλογή Α.Ξ.Ξανθάκη).

Μηχανή επαλίθευσης στόχου από πυροβόλο όπλο Bοfors του Β’ 
Παγκοσμίου πολέμου, αγγλικής κατασκευής. (Συλλογή Α.Ξ.Ξανθάκη)
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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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Άρχισα να συλλέγω φωτογραφικές και 

κινηματογραφικές μηχανές και εξαρτήματά 

τους (φακούς, φωτόμετρα, τηλέμετρα, εργαλεία 

σκοτεινού θαλάμου κλπ) από το 1970. 

Όλα σχεδόν είναι καταχωρημένα σε βάση 

δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει γύρω στα 

3.000 τεμάχια. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν 

ορισμένα που είναι πολύ σπάνια γιατί π.χ. 

ήταν πολύ ακριβά και κυκλοφόρησαν σε λίγα 

κομμάτια, ή άλλα που για διάφορους λόγους 

καταστράφηκε μεγάλο μέρος τους.

Υπάρχουν επίσης μηχανές που ανήκαν σε 

επώνυμους φωτογράφους, όπως π.χ. η μηχανή 

της Nelly’s με την οποία φωτογράφησε τις 

Β’ Δελφικές Εορτές το 1929, το φωτόμετρό 

της και άλλα εξαρτήματα, το βουρτσάκι με 

το οποίο καθάριζε τους φακούς της μηχανής 

του ο Γιώργος Σεφέρης, που ήταν μανιώδης 

ερασιτέχνης φωτογράφος, η μηχανή του 

φωτογράφου Δήμου Πατρίδη, που ήταν και 

ο τελευταίος φωτογράφος της Βασιλικής 

οικογένειας κ.α.

Άλλες μηχανές έχουν ιδιαίτερα και μοναδικά 

χαρακτηριστικά όπως η Canon 7  35 mm, 

που διαθέτει το πιο φωτεινό φακό στον 

κόσμο, f/0,95, μηχανές με λίγο γνωστές 

τεχνολογικές πρωτιές, όπως η πρώτη μηχανή 

με κουπλαρισμένο τηλέμετρο ή μια άλλη 

με το πρώτο ενσωματωμένο φωτόμετρο 

καδμίου, η πρώτη προσπάθεια συνδυασμού 

της Kodak και της Nikon για την κατασκευή 

της πρώτης επαγγελματική ψηφιακής μηχανής 

(DCS - Digital Camera System) κ.α. Η συλλογή 

μoυ περιλαμβάνει επίσης τα πρώτα, μοντέλα 

γνωστών μηχανών που άφησαν ιστορία, 

όπως της πρώτης Leica (1925), της πρώτης 

Contax (1932) της πρώτης Rοlleiflex (1929), 

της Ermanox με τον φωτεινότερο για την εποχή 

της φακό Ernostar 150mm f/1,7 (1925), την 

περίφημη Voightlander Prominent 105mm f/4,5 

(1932) και φυσικά, διάφορες κατηγορίες των 

στερεοσκοπικών μηχανών και στερεοσκοπίων. 

Μακρύς είναι ο κατάλογος και άλλων τύπων 

φωτογραφικών μηχανών, στις περισσότερες από 

τις οποίες υπάρχει και το πρώτο μοντέλο που 

παράχθηκε. Ξεχωριστό τμήμα αποτελούν και οι 

στιγμιαίες μηχανές, οι Polaroid, που ξεπερνούν 

τις 70. Ανάμεσα τους βέβαια το πρώτο μοντέλο 

που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 1948.

Στις πολλές κατηγορίες τύπων θα ήθελα επίσης 

να αναφέρω εκείνην που έχει σχέση με τις 

μηχανές (φωτογραφικές και κινηματογραφικές) 

που κατασκευάστηκαν για πολεμική χρήση. 

Ενδεικτικά αναφέρω τον φορητό και μεταφερόμενο σκοτεινό θάλαμο του 

Αμερικανικού στρατού, τις ογκώδεις και βαριές αεροφωτογραφικές μηχανές του 

Β’ Παγκοσμίου πολέμου, αλλά και νεώτερες, της μηχανές επαλήθευσης στόχου 

(gun cameras) που βρίσκονταν στα καταδιωκτικά αεροπλάνα, τη σπανιότατη 

μηχανή του ναυτικού για την επαλήθευση αντιαεροπορικών στόχων και το 

περισκόπιο χαρακωμάτων που συνδέεται με ειδική φωτογραφική μηχανή, 

Σοβιετικής κατασκευής, προς χρήση από τον στρατό της τότε Ανατολικής 

Γερμανίας. Μεγάλος τομέας της συλλογής μου είναι αφιερωμένος στα αντικείμενα 

όλων των ειδών (ψεύτικες φωτογραφικές μηχανές, διακοσμητικές φιγούρες, 

ρολόγια, αναπτήρες, κοσμήματα κ.α.) τα οποία μιμούνται ή αναφέρονται στη 

φωτογραφία χωρίς όμως να μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες. Ονομάζονται 

«toy cameras» ή «non-cameras» και αποτελούν ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος 

μιας συλλογής, γιατί μας δείχνουν το ρόλο και την επιρροή που μπορεί να έχει 

η φωτογραφία και ο κινηματογράφος σε διακοσμητικά κυρίως αντικείμενα της 

καθημερινής μας ζωής. Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει περίπου 900 κομμάτια, 

που συμπεριλαμβάνονται στον αρχικό συνολικό αριθμό που ανέφερα. Υπάρχει 

επίσης ένας μικρός σχετικά αριθμός κινηματογραφικών μηχανών (κυρίως 

ερασιτεχνικών) λήψης και προβολής, η πρώτη γαλλική μηχανή λήψης προβολής 

για ερασιτέχνες στην Ευρώπη, η Pathe 9,5mm, χειροκίνητες μηχανές προβολής 

αρχών του 20ου αιώνα καθώς και άλλα εξαρτήματα (μουβιόλες, κολλέζες 

κ.α.). Τέλος υπάρχει ικανός αριθμός εκτυπωτικών μηχανών, μαυρόασπρων 

και έγχρωμων, οι οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα μέσα σε έναν 

επισκέψιμο «σκοτεινό θάλαμο», σε συνδυασμό με τα άλλα εξαρτήματά του 

(παλαιά τανκ, μπουκάλια, λεκάνες κ.α.)

Οι μηχανές από μόνες τους δεν μπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον αν 

δεν συνοδεύονται από επεξηγηματικά κείμενα και (όπου υπάρχουν) ενδεικτικές 

φωτογραφίες που επεξηγούν η συμπληρώνουν τα εκθέματα.

Το «Μουσείον» κατά τους αρχαίους ήταν, εκτός από το οικοδόμημα ή ίδρυμα 

που περιελάμβανε συλλογή αντικειμένων τέχνης ή επιστήμης και το διδασκαλείο, 

δηλαδή ο τόπος για την καλλιέργεια των γραμμάτων και των τεχνών. Ένα τέτοιο 

«Μουσείο» οραματίζομαι να δημιουργηθεί με την συνδρομή του Ιδρύματός σας 

(Σ.Σ.: Αναφέρεται στο Ίδρυμα Σ. Νιάρχος) το οποίο και στο παρελθόν έχει αποδείξει 

έμπρακτα το ενδιαφέρον του για πρωτοβουλίες, που προάγουν τον πολιτισμό και 

την τέχνη, στην Ελλάδα. Μεταξύ των προθέσεών μου, ώστε το Μουσείο να γίνει 

πιο ελκυστικό σε μικρούς και μεγάλους, είναι και η δημιουργία «διοραμάτων» 

(αναπαραστάσεων) με τα οποία ο επισκέπτης θα βιώνει καλλίτερα τη χρήση 

και τη λειτουργία των φωτογραφικών και κινηματογραφικών συστημάτων του 

παρελθόντος. Π.χ. τη χρήση μεγάλων αεροφωτογραφιών στο φόντο που να 

επεξηγούν το ρόλο των αεροφωτογραφικών μηχανών. Τη δημιουργία ενός 

φωτογραφικού στούντιο του 19ου αιώνα, με ανθρώπινα ομοιώματα σε φυσικό 

μέγεθος, που θα κάνει κατανοητό τον τρόπο φωτογράφησης και τη χρήση του 

φυσικού φωτισμού στη λήψη κ.ά. Η δημιουργία επίσης ενός σκοτεινού θαλάμου 

ο οποίος θα περιλαμβάνει διαφόρων τύπων μεγεθυντήρες και εκτυπωτικά 

μηχανήματα, λεκάνες κλπ. (καθώς και τον μεγάλο ξύλινο μεγεθυντήρα της 

φωτογράφου Nelly’s), θα δείχνει παραστατικά πως γινόταν η εκτύπωση των 

φωτογραφιών,  μαυρόασπρων και έγχρωμων χαρτιών και η εμφάνιση των φιλμ. 

(Αυτό θα μπορούσε να γίνει και σε μορφή εκπαιδευτικού μαθήματος). Τέλος 

η παρουσία μιας φιγούρας σε φυσικό μέγεθος ενός υπαίθριου φωτογράφου που 

βρίσκονταν στις διάφορες πλατείες, με την άσπρη μπλούζα του και τη μηχανή στο 

ξύλινο τρίποδο, που ήταν ταυτόχρονα και σκοτεινός θάλαμος, όπου εμφάνιζε και 

αντέγραφε σε λίγα λεπτά τη φωτογραφία, αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα της 

νοοτροπίας πάνω στο οποίο θα δομηθεί το Μουσείο... 

   � #'$$"/= �"'  
Τα σημαντικότερα κομάτια και κάποιες σκέψεις για την αξιοποίησή της στους χώρους ενός μουσείου 

ΑΛΚΗΣ Ξ.ΞΑΝΘΑΚΗΣ 
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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, ���'*'�,=) �C�,�(�): Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

���7��5#��): 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, ���'*'�,=) �C�,�(�): Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��$$�,�����& ��� & !��"!,&F: Ιωάννα Bασδέκη ���7��5#��): 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 

��$�!&!

�&�"�" &/�$�� �"' �’ �5@�, �� 7"%=*���!
Χαριτωμένες συμπτώσεις...

http://photobusiness.gr/xalara/Agalmata.html
wwwphoto.gr
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http://bit.ly/37oO6ru
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� “�"������” �#,"!5� ���) 7��"C
..ή πως φουντώνει η συζήτηση περί υπηρεσιών και φωτογραφικού εμπορίου

��!�#����" 

Καμιά φορά η συγκυρία παίζει 

περίεργα παιγνίδια. Όπως στην 

περίπτωση του φωτογράφου Greg 

Reigler στην Φλόριντα των ΗΠΑ. 

Ο αμερικανός φίλος μας συνέβη 

να είναι οπαδός της πιο hi tech 

τεχνολογίας και έχει εγκαταστήσει 

στο σπίτι του το video-κουδούνι 

Nest Ηello (ξέρετε της εταιρίας 

που ανήκει πλέον στη Google 

και φτιάχνει έξυπνες οικιακές 

συσκευές όπως τον περίφημο 

έξυπνο θερμοστάτη). Πρόκειται 

για ένα τεχνολογικό mini θαύμα 

που ξεπερνάει την έννοια της 

θυροτηλεόρασης: έχει night 

vision, streaming της εικόνας 

μέσω WiFi από την εξώπορτα του 

σπιτιού σας ως όποιο σημείο του 

πλανήτη βρίσκεστε, αυτόματη 

αναγνώριση προσώπων, 

αυτόματες απαντήσεις, λειτουργία 

security camera με αποθήκευση 

αρχείων στο σύννεφο και ένα 

σωρό άλλα καταπληκτικά.

Εκείνο το πρωινό του Νοεμβρίου ο Reigler απουσίαζε. Το Nest Hello έκανε απλά το 

καθήκον του και κατέγραψε κάτι πραγματικά ενδιαφέρον:  Ένα λευκό φορτηγάκι από το 

οποίο κατέβηκε ένας τύπος με στολή FedEx -ξέρετε, της πιο γνωστής μαζί με DHL και UPS 

διεθνούς εταιρίας courier- και απλά πέταξε κάτω χαλαρά ένα δέμα. Μόνον που το δέμα 

περιείχε ένα φακό Canon αξίας περίπου 1.500 δολ. με αποδέκτη τον φωτογράφο μας, τον 

Greg Riegler. Ο οποίος χάρη στο πανέξυπνο θυροτηλέφωνο-συσκευή παρακολούθησης 

(?) είχε στα χέρια του το καυτό αποδεικτικό υλικό για την θρασύτατη κακομεταχείριση του 

πολύτιμου φακού του. Αυτού που πριν καλά καλά περάσει στα χέρια του ιδιοκτήτη, είχε 

υποβληθεί σε ακούσιο crash test – με άγνωστη επίδραση. Ο Reigler γνωστοποίησε το πάθημά 

του στο Reddit ανεβάζοντας το σχετικό βιντεάκι -που αμέσως έγινε viral. 

Όπως ήταν φυσικό τα σχόλια έδωσαν και πήραν. Οι ενθουσιώδεις φωτογράφοι εξέφρασαν 

την αγανάκτηση και τον αποτροπιασμό τους για την οικτρή τύχη του φακού που πριν 

κάνει τις παρθενικές του λήψεις, δέχθηκε τέτοιο σοκ. Οι έχοντες καταναλωτική συνείδηση 

συμβούλευσαν τον παθόντα να επιστρέψει το φακό και να ζητήσει αποζημίωση από τη FedEx 

(όπως αποδείχθηκε μετέπειτα επρόκειτο για υπεργολάβο της FedEx που έκανε τον φακό 

deliveries). Oι δε σκεπτόμενοι με οικονομικό προσανατολισμό, άρχισαν να αναλύουν τις 

συνέπειες της υπερσυγκέντρωσης του εμπορίου στους online γίγαντες όπως η Amazon, μια 

κατάσταση που πιέζει με τη σειρά της τους ταχυμεταφορείς των οποίων το έργο αυξάνεται 

μεν αλλά με συμπιεσμένα κοστολόγια. Με αποτέλεσμα και αυτοί να μεταφέρουν διαδοχικά 

το stress στον επόμενο κρίκο της αλυσίδα,ς προσλαμβάνοντας υπεργολάβους «με το 

κομμάτι» και χαμηλότερες αμοιβές. Οι οποίες πενιχρές αμοιβές εύλογα υποβιβάζουν την 

ποιότητα των υπηρεσιών. Την επόμενη φορά λοιπόν που κάποιος παραγγέλει φακό online 

για να εξοικονομήσει μερικά δολλάρια σε σύγκριση με το φωτογραφικό κατάστημα, ας είναι 

προετοιμασμένος για το χειρότερο, λένε οι σχολιαστές. Και εμείς από την αντίπερα όχθη του 

Ατλαντικού, προσυπογράφουμε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

https://youtu.be/IUrwO2J_cnI
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Black Friday
Μαύρη Παρασκευή: ποιά είναι η αληθινή της ιστορία; 

Η πολυπόθητη καταναλωτική ημέρα της χρονιάς έχει φτάσει. Όλοι είμαστε έτοιμοι στην αγοραστική αφετηρία 

και αναμένουμε το πυρ! Έχετε σκεφτεί ποτέ, γιατί όμως αποκαλείται Black Friday (και τί οξύμωρο να έχουμε 

συνδυάσει την λέξη “μαύρη” με καταναλωτική ευφορία); Μπορεί να ακούσετε, ειδικά από ανθρώπους που έχουν 

στενή σχέση με την αμερικανική πραγματικότητα, ότι αφορά στην πρώτη Παρασκευή που ακολουθεί την Ημέρα των 

Ευχαριστίων, την γνωστή αμερικανική εορτή Thanksgiving. 

Γεγονός είναι ότι η πρώτη φορά που αναφέρθηκε ο όρος “Μαύρη Παρασκευή”, αρχικά αφορούσε σε οικονομική 

κρίση και όχι στην χαρά των αγορών. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 1869, δύο χρηματιστές της 

Wall Street, οι Jim Fisk και Jay Gould, αγόρασαν μια σημαντική ποσότητα χρυσού των ΗΠΑ, με την ελπίδα ότι 

θα αποκομίσουν τεράστια κέρδη. Αντιθέτως όμως, η αμερικανική αγορά χρυσού κατέρρευσε. Μαζί και μεγάλα 

ονόματα της Wall Street. Πολλά χρόνια αργότερα, τη δεκαετία του 1950, αστυνομικοί στη Φιλαδέλφεια άρχισαν 

να αποκαλούν Μαύρη την Παρασκευή, μετά το Thanksgiving, όταν πλήθος τουριστών και καταναλωτών έρχονταν 

στην πόλη για να παρακολουθήσουν αγώνες αμερικανικού ποδοσφαίρου, προκαλώντας γενικό κομφούζιο, 

κυκλοφοριακό χάος και όχι μόνο. Η ονομασία άρχισε να εξαπλώνεται στην Φιλαδέλφεια. Κάποιοι καταστηματάρχες, 

προκειμένου να αποφύγουν την αρνητική έννοια της λέξης “μαύρη”, προσπάθησαν να την μετονομάσουν σε 

“Big Friday”. Τελικά επικράτησε όμως η “Μαύρη Παρασκευή” την οποία και υποδεχόμαστε. 

Ποιά σχέση έχει η ιστορία μας με την φωτογραφία; Άμεση καμία απολύτως, έμμεση σχέση όμως έχει. Αφενός διότι 

πολλοί θα τρέξουμε να αγοράσουμε φωτογραφικές μηχανές ή άλλα αξεσουάρ κι αφετέρου γιατί η μέρα αυτή 

προσφέρεται για εξαιρετική φωτογραφία δρόμου, πορτρέτου ή ντοκουμέντου. Ειδικά αν ξέρουμε να παρατηρούμε 

οξυδερκώς, να μην αντιγράφουμε γνωστούς φωτογράφους, να γινόμαστε διακριτικοί, αλλά πάνω απ’ όλα να 

προσεγγίζουμε τα θέματά μας με σεβασμό και όχι ως φωτογραφικά… κοράκια!

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

Η υπέροχη φωτογραφία του Paul Strand από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, 1915
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�lympus
Oδικός χάρτης 
φακών 2020

Διαψεύδοντας τη 

φημολογία περί 

αποχώρησης από το 

φωτογραφικό κλάδο, 

η ιαπωνική Olympus 

εξήγγειλε τον οδικό 

χάρτη παρουσίασης νέων 

φακών Micro 4/3 για την 

επόμενη χρονιά. O νέος 

προγραμματισμός αναφέρεται 

σε τρεις φακούς Ι. ED 12-

45mm f/4.0 Pro standard 

zoom, ED 100-400mm 

f/5.0-6.3 IS super-telephoto 

και ED 150-400mm f/4.5 

TC1.25x IS PRO. Δεν έγιναν 

γνωστές καθόλου τεχνικές 

λεπτομέρειες παρά μόνον 

μια γενική δήλωση ότι 

οι προδιαγραφές θα ανα 

κοινωθούν με την επίσημη 

παρουσίαση των νέων 

οπτικών. 
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DIGITAL LAB SERVICE Μ. Ε.Π.Ε.
Φιλοκτήτου 6, 136 78, Αχαρναί, Τηλ.: 210 2442585, Fax: 210 2442589, 

email: info@digitallabservice.gr  www.digitallabservice.gr

P525L

Support 
Wireless Printing

Support Memory 
Card Printing

Laptops Tablets/iPads Smartphones/
iPhones

Support smart 
NFC connection

*Π
ρο

 Φ
Π

Α

Ο ιδανικός εκτυπωτής για 
φωτογράφους εκδηλώσεων! 
• Μικρές διαστάσεις για εύκολη μεταφορά • Σύνδεση σε Photo 
Booth, Photo Kiosk • Ευέλικτη συνδεσιμότητα και ασύρματη 
εκτύπωση (με χρήση app) • Άριστη ποιότητα φωτογραφιών

490€*

*Τιμή χωρίς ΦΠΑ  *Περιορισμένος αριθμός εκτυπωτών

ΟΟ δδ όό ήή

�lack Friday 

& ��������	 10x15 �
� 
0,07€ /��
	�����

DLS_Hiti_Black Friday_A4_21x29,7.indd   1 28/11/2019   5:21:15 μμ

http://bit.ly/2QXXZqe
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photo.gr
photo.gr
Το έγκυρο

φωτογραφικό site 

Mitakon 85mm f/2,8 
Supermacro 
Με λόγο αναπαραγωγής ως 5x lifesize

Στην πολύ εξειδικευμένη κατηγορία των φακών macro με δυνατότητα 

μεγέθυνσης πάνω από 1x στοχεύει ο νέος φακός της κινέζικης 

κατασκευάστριας Zhong Yi Optics. H ιδιαιτερότητά του έγκειται στη 

δυνατότητα να μεγεθύνει ως 5x, ένα χαρακτηριστικό που απαντά σε ελάχιστα 

οπτικά με πιο διαχρονικό τον Canon MP-E 65mm f/2,8 και κάποια άλλα 

εξειδικευμένα μοντέλα της Mitakon και της Laowa. Στο προκείμενο η 

ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι μόλις 10cm μετρημένη από το εστιακό 

επίπεδο. Ο φακός έχει τηλεκεντρική σχεδίαση που σημαίνει ότι οι ακτίνες 

της φωτεινής δέσμης προσπίπτουν σε ευθεία και όχι υπό γωνία για 

βέλτιστη ευκρίνεαι και μείωση εκτροπών. Αποτελείται από 12 στοιχεία σε 

8 ομάδες με ορισμένα αποχρωματικά κρύσταλλα. Ο φακος έχει μάλλον 

περιορισμένο βάρος (750γρ.) αν λάβει κανεί υπόψη την προέκταση του 

ελικοειδούς μηχανισμού, την βάση προσαρμογής τριπόδου και γενικότερα 

την πολυπλοκότητα.

www.photo.gr
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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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Luminar 4
Ανταγωνισμός για το 
“κατεστημένο” software

Επεξεργασία εικόνας δε 

σημαίνει αναγκαστικά 

Photoshop. Υπάρχουν 

ανταγωνιστικά software 

εργαλεία εκεί έξω που αξίζουν 

την προσοχή μας. Όπως το 

Luminar Photo Editor που στην 

έκδοση 4 αναβαθμίζει τις ικανότητές 

του. Προσφέρει υποστήριξη RAW, 

layers και  μάσκες, καθώς και έξυπνα 

εργαλεία αφαίρεσης ανεπιθύμητων 

λεπτομερειών και χρωματικών 

διορθώσεων. Επίσης για πρώτη 

φορά στο Luminar προβλέπεται 

batch processing. Tα μενού είναι 

αρκετά εργονομικά με αυτονόητη 

χρηστικότητα ώστε να μειώνεται ο 

χρόνος εξοικείωσης. 
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http://bit.ly/2JEoz3l
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��&���) @��#,�����) 7:,"/!�75�) NASA
...σε δημοπροασία στο Sotheby’s 

Αν είστε συλλέκτης και έχετε τα χρήματα ίσως ενδιαφέρει. Αλλιώς η είδηση έχει ...ακαδημαϊκή αξία. 

Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ο έγκυρος οίκος Sotheby’s προγραμματίζει οnline δημοπρασία με τίτλο Space 

Photography όπου περιλαμβάνονται εικόνες από την σειρά της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας 

NASA “Red Number” καθώς και παλιές vintage φωτογραφίες με “διαστημικό” περιεχόμενο. Η εκτιμώμενη 

αξία κάθε φωτογραφίας από τις 200 που θα δημοπρατηθούν, διαφοροποιείται από 600 ως 9.000δολ. 

Μερικές από τις εικόνες προέρχονται από επώνυμους φωτογράφους όπως Jack Fletcher, Buzz Aldrin, 

LMP Fred Haise κλπ. Επίσης μεγάλο μέρος των φωτογραφιών προέρχεται από τη σειρά Red Number που 

υποδηλώνει εκτύπωση σε χρωμογενές υλικό με με ένδειξη γνησιότητας NASA τυπωμένη στο περιθώριο ή 

ως υδατογράφημα. Η συλλογή κατά μεγάλο ποσοστό ανήκει στον Philip Kulpa και οι υπόλοιπες προέρχονται 

από την κληρονομιά του Bill Taub, του πρώτου φωτογράφου της NASA. Οι online προσφορές λήγουν στις 3 

Δεκεμβρίου.

https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2019/space-photography-online 
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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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� J. Streit #,�� 
*=��

Συναντήσαμε τον διακεκριμένο Τσέχο φωτογράφο 

Jindrich Streit λίγες ώρες πριν τα εγκαίνια της πρώτης 

του έκθεσης στην Αθήνα. Μας μίλησε διεξοδικά για όλα τα 

έργα που παρουσιάζει μόλις για μία εβδομάδα στην Image 

Gallery, απέναντι από τον Εθνικό Κήπο. Για την συγκεκριμένη 

παρουσίαση, έχει δημιουργήσει ενότητες, οι οποίες αφορούν 

στην ίδια την ζωή μας: Γέννηση, Έρωτας, Εργασία, Γιορτές, 

Θάνατος, Πολιτική. Θα έχετε την μοναδική ευκαιρία να δείτε 

υπέροχες αναλογικές φωτογραφίες του Streit, μερικές από 

τις πιο διάσημες, οι οποίες έχουν καταγραφεί στην ιστορία 

της φωτογραφικής τέχνης. Yπενθυμίζουμε ότι η έκθεση 

διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας στην 

Αθήνα και την Image Gallery. Mην χάσετε, στο επόμενο τεύχος 

του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος, την συνέντευξη που παραχώρησε 

ειδικά για τους αναγνώστες μας! 

Διάρκεια: Μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2019

Διεύθυνση: Αμαλίας 36, Αθήνα

Πληροφορίες: https://www.mzv.cz/athens/el/index.html

ΦΩΤ.: ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Μπορεί να μην αφορά άμεσα στην φωτογραφική τέχνη, αλλά η 7η τέχνη 

μοιράζεται πολλά με την φωτογραφία. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που 

δημιουργοί των ταινιών, είναι οι μικροί, φρέσκοι, ταλαντούχοι άνθρωποι αυτού του 

κόσμου, τότε είναι υποχρέωση μας, να αναφερθούμε στο Φεστιβάλ Ολυμπίας. 

Είναι μια μοναδική αποκεντρωμένη πολιτιστική διοργάνωση, όπου εκτός των 86 

ταινιών που έχουν γυριστεί από επαγγελματίες ενήλικες, θα δούμε 239 ταινίες που 

έχουν γυρίσει  παιδιά από 48 χώρες, μόνα τους ή σε σχολεία. 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, διοργανώνεται 

πρώτη φορά φέτος στους εντυπωσιακούς χώρους που του έχουν παραχωρηθεί από 

την Περιφέρεια, στον χώρο των Αποθηκών ΑΣΟ (συγκρότημα κτηρίων στο κέντρο του 

Πύργου). Ταυτόχρονα, θα γίνουν προβολές, εργαστήρια και άλλες δράσεις και στον 

Πύργο, την Αμαλιάδα και δεκαπέντε ακόμα πόλεις (για πρώτη φορά και σε τέσσερα 

μεγάλα νησιά: Κω, Λέσβο, Σαντορίνη και Ζάκυνθο.). 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους κατάφερε 

στο πέρασμα του χρόνου, χάρη στην επιμονή των τριών βασικών συντελεστών 

του, των Δημήτρη Σπύρου, Νίκου Θεοδοσίου και Χρήστου Κωνσταντόπουλου, να 

καθιερωθεί διεθνώς ως ένα από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ παιδικού και εφηβικού 

κινηματογράφου, συνδυάζοντας τον ψυχαγωγικό με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Ουσιαστικά, θα δούμε πέραν του 22ου Φεστιβάλ, την 19η Ευρωπαϊκή Συνάντηση 

Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio και θα μπορούν επιπλέον 

οι μικροί -παιδιά ή έφηβοι- δημιουργοί, να παρακολουθήσουν ενδιαφέροντα, 

δημιουργικά εργαστήρια σε διάφορα σημεία της χώρας. 

Το Υπουργείο Παιδείας ενθαρρύνει με έγγραφό του προς όλα τα σχολεία της χώρας 

την συμμετοχή των ελλήνων μαθητών στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στον 

Πύργο.

Εγκαίνια: Σάββατο 30 Nοεμβρίου, στις 8.30 μ.μ., στον κινηματογράφο Απόλλων, 

στον Πύργο

Διάρκεια: 30 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου 2019

Διεύθυνση: Πύργος, Αμαλιάδα και άλλες πόλεις και νησιά της Ελλάδας

Πληροφορίες: www.olympiafestival.gr

���*��) R�#,�%&$ ������,"/!&7"' �$'��5�) 
Όταν τα παιδιά και οι νέοι κινηματογραφούν!
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http://bit.ly/2Wz53KT
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U:�&) ��!��5��) 
Λεύκωμα «Προσωπα & αμαμνήσεις - Οξυά Μαστοροχωρίων»

Ένα λεύκωμα πορτραίτων και καταγεγραμμένων αφηγήσεων με την προσωπική σφραγίδα 

του Θωμα Καρανίκα. Μια βιωματική προσέγγιση από την Οξυά Μαστοροχωρίων την 

οποία επισκέφθηκε τον Αύγουστο του 2014 και φωτογράφισε τους γεροντότερους του 

χωριού. Ταυτόχρονα κατέγραψε της δικές τους ιστορίες από τα νιάτα τους. Ο ίδιος σημειώνει 

«Ανατρέχοντας  στο φωτογραφικό υλικό και ακούγοντας τις διηγήσεις, αποφάσισα ότι το σύνολο 

του οπτικοακουστικού υλικού, οφείλει να παρουσιαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε 

να τιμά τους εικονιζόμενους όπως τους αρμόζει και να αποδίδει την ανάλογη βαρύτητα. Έτσι  

σχεδίασα ένα επιτραπέζιο φωτογραφικό λεύκωμα πολυτελείας που παρουσιάζει τι εικόνες σε 

μεγάλο μέγεθος, σε συνδυασμό με γραπτά αποσπάσματα των αφηγήσεων.

Κάθε τόπος ορίζεται από το φυσικό του περιβάλλον και από τους ανθρώπους του. Οι τόποι 

πάντα εκεί μένουν, οι άνθρωποι δυστυχώς όχι.  Το συγκεκριμένο λεύκωμα είναι μια προσπάθεια 

διατήρησης της σύνδεσης αυτών των δύο στοιχείων και της μεταβίβασης του ανθρώπινου 

στοιχείου στις επόμενες γενιές». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λεύκωμα ΕΔΩ

https://thomaskaranikas.com/photobook_oxya/
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���� Cash Back

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

Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο

δίκτυο καταστημάτων

? A��BC��D �C��D EAF!EG�H���I C�J�KI Tamron
J�F FBLKEF HMI 31 �J MP���� Q �HL�FI ER�� !QBEMI  M� �A��E�D M�.

�����������	 
���	 
30 ��
�����...

http://bit.ly/2C2YarO
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,"���= ,�) Jocasta
Η σιωπή της φύσης

Οι φωτογραφί ες της Jocasta 

πραγματεύ ονται τις ώ ρες ανατολής και 

δύ σης του ηλί ου κατά  τις οποί ες η σιωπή , 

η ακινησί α και η φευγαλέ α εντύ πωση της 

φύ σης προκαλού ν συναισθή ματα ηρεμί ας 

και γαλή νης. Οι χρωματικέ ς παλέ τες 

που αναδύ ονται από  τις εικό νες αυτέ ς 

εντυπώ νουν στη συνεί δηση την απέ ραντη 

ομορφιά  του κό σμου γύ ρω μας και ανά γουν 

τις, συνή θως παραθαλά σσιες ή  παραλή μνιες 

περιοχέ ς στις οποί ες έ χουν τραβηχτεί , σε 

χώ ρους μυστικιστικού ς. Η θεματική  της 

πρώ της σειρά ς εί ναι τμή μα της έ κθεσης 

«Ανατολέ ς – Δύ σεις», ενώ  η θεματική  της 

δεύ τερης σειρά ς εί ναι “Νερά ». Η έκθεση 

πραγματοποιείται σε επιμέλεια του Βαγγέ λη 

Βασαλά κη.

Διεύθυνση: Παναιτώ λιο, Πλ. Παναιτωλί ου, Αλσού πολη, Νέ α Ιωνί α Αττικής

Διά ρκεια: Κυριακή  1 Δεκεμβρί ου 2019 – Παρασκευή  6 Δεκεμβρί ου 2019
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www.intercolordigital.gr

(�)����
'� 277, 17674  *���	�$�,  T: 210 9416782 | F: 210 9427420

E: intcolor@otenet.gr | F: Intercolor Digital | S: www.intercolordigital.gr
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'� 277, 17674  *���	�$�,  T: 210 9416782 | F: 210 9427420

E: intcolor@otenet.gr | F: Intercolor Digital | S: www.intercolordigital.gr

A��
���������: Photobook, ������� album 
& ��������� ����� ��� ��������.

Intercolor_Digital2.indd   1 28/11/2019   8:28:57 μμ

http://bit.ly/2OQNh22
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Πόσο υπέροχα έχει αποτυπώσει ο Andre Kertesz 

και ο Henri Cartier-Bresson, χειμωνιάτικα αστικά 

τοπία, με απόμακρες ανθρώπινες φιγούρες που 

στέκουν μέσα στο κάδρο, σαν πνεύματα αλλοτινών 

εποχών. Πρόκειται, αναμφίβολα, για ένα από τα πιο 

αγαπημένα φωτογραφικά θέματα, είτε φωτογραφίζει 

κανείς ερασιτεχνικά, είτε επαγγελματικά. Το κάδρο 

του χειμώνα με την ανθρώπινη παρουσία, αποτελεί 

παγκόσμιο φωτογραφικό θέμα. 

Στην ομαδική έκθεση “People & Winter”, έγινε 

επιλογή τέτοιων εικόνων, από φωτογράφους 

διαφόρων χωρών, εξ ου και η ποικιλία της 

προσέγγισης και του οπτικού ύφους, που θα 

συναντήσετε κατά την επίσκεψή σας. 

Το ενδιαφέρον είναι, πώς αποτυπώνεται 

η διαφορετική τοποθεσία λήψης εκάστοτε 

φωτογράφου, στην τελική εικόνα. 

Alexander Romanov # Russia
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Blank Wall Gallery 

Ο χειμώνας και οι άνθρωποι

Διάρκεια:29 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2019, Διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 55 Κυψέλη, www.blankwallgallery.com

 



������ 483 •  �����	
 2  �����	I�� 2019 �����
 32

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

http://bit.ly/33T0ZrI
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