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Editorial

���������� & ���!"�����#��$
Μία λατρεμένη σχέση, ένα σπάνιο μονοθεματικό τεύχος

Θα μου επιτρέψετε σήμερα να σας 

παρουσιάσω μία, κατά την ταπεινή 

μου άποψη, σπάνια και χρήσιμη 

έκδοση για τον ευρύτερο κλάδο της 

εικόνας, κινούμενης και σταθερής. 

Πρόκειται για το 21ο μονοθεματικό 

τεύχος του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ που έρχεται 

να προστεθεί στην σειρά των πλέον 

αγαπημένων και ευπώλητων εκδόσεων 

του περιοδικού. Το νέο τεύχος θα 

κυκλοφορήσει από τα περίπτερα όλης 

της χώρας την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου. 

Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να σταθώ 

σε ένα όχι μόνον αριθμητικό 

αλλά ουσιαστικό χαρακτηριστικό της 

έκδοσης: Στο ότι τριάντα οκτώ (38) 

προσωπικότητες, γνωστοί διευθυντές 

φωτογραφίας, κινηματογραφιστές, 

σκηνοθέτες, φωτογράφοι και θεωρητικοί 

συνεργάστηκαν στην έκδοση του 

τεύχους. Πανεπιστημιακοί, σκηνοθέτες, 

διευθυντές φωτογραφίας και ερευνητές 

οι αρθρογράφοι στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία με σημαντική δραστηριότητα 

στη “ζώσα πραγματικότητα” της εικόνας. 

Τουτέστιν όλοι τους επαγγελματίες 

με πλούσιο και ουσιαστικό έργο στο 

ενεργητικό τους και καταξιωμένοι 

στον χώρο. Θα βρείτε τα ονόματά τους 

στα περιεχόμενα του τεύχους που θα 

αναρτηθούν σύντομα στο photo.gr. 

To ότι όλοι αυτοί οι ξεχωριστοί 

επιστήμονες και πολύ καλοί 

επαγγελματίες ανταποκρίθηκαν στην 

πρόσκληση του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

σημαίνει πολλά για το κύρος και την 

σοβαρότητα του περιοδικού μας. 

Δεύτερο σπουδαίο χαρακτηριστικό της 

έκδοσης είναι ότι καταπιάνεται διεξοδικά 

με ένα θέμα, την σχέση φωτογραφίας 

και κινηματογράφου, κάτι που δεν έχει 

ξαναγίνει άλλη φορά σε αυτή την έκταση 

και από σχεδόν όλες τις πιθανές και 

ελάχιστα ερευνημένες πτυχές του. 

Από την τεχνική προσέγγιση μέχρι την σημειολογική και ιστορική και από τα 

προσωπικά βιώματα του καθενός μέχρι τις ποικίλες αισθητικές προεκτάσεις. 

Και το κυριότερο: όλα τα κείμενα είναι γραμμένα σε απλή και κατανοητή γλώσσα και 

σχεδόν όλα συνοδεύονται από φωτογραφικά παραδείγματα και πλειάδα αναφορών σε 

σοβαρή φιλμογραφία και βιβλιογραφία. Αλλιώς ειπωμένο, η έκδοση έχει ακαδημαϊκά 

χαρακτηριστικά χωρίς όμως να είναι δυσνόητη και για λίγους. Το αντίθετο θα έλεγα. 

Εν κατακλείδι: Δεν υπάρχει φωτογράφος που να μην έχει κάποια στιγμή ασχοληθεί 

με τον κινηματογράφο, ούτε κινηματογραφιστής που να μην έχει ασχοληθεί με την 

φωτογραφία. Αυτή ακριβώς την αμοιβαία σχέση ή όσμωση αν προτιμάτε διερευνά στις 

132 σελίδες του το 21ο μονοθεματικό τεύχος του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ.

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

«�%��%�% "���'# �() ��*�+(�'$ (�' '(���"�,� ��$ ��.�5�6�%$ 7�$. 
�’ ���,�% ")��� )7�'$ 7�$ �#��'� �� ��+*%�% )�� "(��%��% �� %�(.!�+7%�% 

��'$ 7�):�'$ 7�$...»  MARK TWAIN
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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�5)�!$: Τάκης Τζίμας,���%'*'��=$ �,���6!$: Παναγιώτης Καλδής�Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

����!"�7%�$: Άννα Μανουσάκη �'��#��%$: 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�5)�!$: Τάκης Τζίμας,���%'*'��=$ �,���6!$: Παναγιώτης Καλδής�Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

>�..��%:���# �?� & �%(���#@: Ιωάννα Bασδέκη ����!"�7%�$: 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 

��.��#!

� (�).!C! %���� (�� 7!"�����=... 
...H τρέλα των ιώσεων και οι πιο απίστευτες λύσεις προστασίας!  

https://www.boredpanda.com/creative-ways-people-protect-corona-virus/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://www.boredpanda.com/creative-ways-people-protect-corona-virus/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
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Social & Google ��� �����	
����   

������ ��	 
� ��������� ������������� �� ������ ��	 ��� Social Media & Google  

����� ��	
 ���	����
 ��� �����
 �� ��	������
 ��	���������� �� �	����� �	� ��	 ��������	; 
����� �	�����
 ���	������
; ����� ��	
 �����������
 ���	����	
; ����
 �����
 ���� �� 
����
 ��
 «�	����	��» �� ��� ��	�	��
 ���� ��	�� �	� ��������	�; ��� �����
 ���� �	 �������	!

��� & LED. ��� �� ������
! 
������	 �
����	 ��� ���	 ��	 ����	 ����� �������  

�� �����	
�� ���������� �� �
�	
��� ���	 ��� �
���
������ �
��������� �����
	���.
"�� �������� �	� �� ������	�	����� ������� ���� ��� �����	����� �	� �
 ��	������ 
� ���	������� � �	���� ���
 ��� LED. #� �������	�� ���
 	� ��	���
 ������� � ��
 
����������
 �	� ��	������ � ��	�� �� �	���� ���
 & LED ���� & 	� ���	������
 ����	��
 �	�
. 

���������: ���	 �������

�	, Marketing & Management Consultant | ����� ����	�
� ���� 
�����: !������ 12 "�������� 2020, ��������: 17:00 ��	 21:00 (4 ���)
���!� ���"������: #����� ����
����
 �������� "$!%����	, ������� 1, 104 45 ����� 
�!��!� �#����!���: 35€ (� $
%� ��
	�%&���
 '*�). 
$�$%'(") *%+%,-/-0#)")": '��������

���������: �������	 ��������	, ������������� ���
����
�, studio 01.
�����: (�����, 15 "�������� 2020, ��������: 10:00 ��	 14:00 (4 ���)
���!� ���"������: #����� ����
����
 �������� "$!%����	, ������� 1, 104 45 ����� 
�!��!� �#����!���: 25€ (� $
%� ��
	�%&���
 '*�). 
$�$%'(") *%+%,-/-0#)")": '��������

��$�$�
'�&���+��

��&&�$�
'�&���+��

12

15

17:00 -21:00

10:00 -14:00

()�%*!+.# / 68�#!%9%;+#
• $������� ��	�	�� ������������
 � ������������
 �������������
 • ) ��	�	�� ��	 Facebook  • ) ��	�	�� ��	 Instagram • ) ��	�	�� ��	 
Linkedin • ) ��	�	�� ��	 Youtube • ) ��������� ��� 	� ��	��������
 ���	������
 • ) ��	�	�� ��	 Google My Business (%��2����� Google, 
�����
 Google)  • 5� ���������� ���� ���
 ���������
 • 5	 ������ ��� likes ��� � �����	�� �	�
 �� ��	������� ��������6� �����6� 
• -� ���������
 ��� �	������� ������ (Facebook – Instagram – Linkedin)  • ) �������� ��� Google (%��2�����-*�	�	��-0outube) 
• ) �����	�� �	� ��������	��	
 �� ����	������, ��
 ����	������
 �� ��	��	�� ��� ��
 ��	��	��
 �� ������	 �	�����
 - �6����
 �.�.

6# #�#9)6%)� 68�#!# %*$(:
• - ������
 � ���
 & LED • 8��
 	� ����	�����
 ��� �� ���	�������� • 5� ����� �	 Guide Number  • *6
 �	 ���
 ������2�� ��� ������ 
��
 ���	������
 • 5� ����� �	 TTL • *�
 �����	��2���� �	 ���
 � �� ���	������� ����� • 5� �������� � �� ������ ��
 ��	��	���
 
����	� • *6
 ����2�� 	 ������
 ���� �����	�	�	�� �	 ���
 � �������� • X���� ���
 ����
 Hot shoe • *������� �9������� ���
 
���������
 ��� mini softbox • 5� ������ �� 9��	�� ��� �� LED •  X������� ���	������ ��� LED E9������� ��� LED �.�.

ΝΕΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

�� �����	
�� �� �����
	��

ΜΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!

� ! ����� «/ ���������< ��=�
<» & �
� �
�������� ���=	 ��	 �����<	 ��	

...& ���� ����	 €18,90! 

E������	: www.photo.gr/workshops • info@photo.gr • 210 8541400

Samiinars Jan 2020.indd   39 23/1/2020   1:53:10 μμ

http://bit.ly/2THBHdU
http://bit.ly/2RLVpmb
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� ! ����� «/ ���������< ��=�
<» & �
� �
�������� ���=	 ��	 �����<	 ��	

...& ���� ����	 €18,90! 

E������	: www.photo.gr/workshops • info@photo.gr • 210 8541400

������� ������� �����	������ ������� 
;
������ �� �o Photoshop - *�������	 �������	 ��� ����� ����� ���
 ��=
��< ��

• *��	������ �	� �	�����	�: �������� - *�����
 - ���	�
• <������� ������ ��� �������� 	�����. �	������	� ������� ������� (RAW, TIFF, JPEG ���).
• E������ (Layers): =��	��
 ��� 	���	�: ���������� ��������, ��������
 - ����	� �����9�
,

��	�������
 �������
 � �������, ����
 ��� ������� ���9�������
 ��� ������
.
• >������� ��� ���9������� ���	�����6�. ����������: �������� ��������, 

�������� ��������
, �9����, ����� �	���	�.
• ������	�� ����	�
 ������� ��� ����� �� �����6���
, WEB ���.
• %������� ����	�. "������ ������
. �����������
 ���������
 ���	������
.
• %��	����	� �������6� (actions).
• "��������� � Adobe Bridge.

���� ����� ���� �����	����;
T������ �
������ ����
��� �������<	 ���
 ���������< ��������< �� ������������

• ����� � ���	�� (20) ��������
 ��
 ���	������
. 5������
 � �� C������ 	���.
• #� ����� ��	���� ������� & ��	�����
 �	�
 -���9������
 ��� ��	�
 �	�
 ������	���
- � 

	�����
 & ����������
 �����������
 ��� ��� -������- ������� ��� ��������� �	�
 ��������.
• *�������� �� ����� �� �������� �������� ���� ��������� ��
 ���	������
 � ����������� 

���������: ���	 ��������	, ������������� ���
����
�, www.nikosalpha.com
�����: !������ 19 "�������� 2020,  ��������: 17:00 ��	 21:00 (4 ���)
���!� ���"������: #����� ����
����
 �������� "$!%����	, ������� 1, 104 45 ����� 
�!��!� �#����!���: 25€ (� $
%� ��
	�%&���
 '*�). 
$�$%'(") *%+%,-/-0#)")": '��������

����������: +��

� �������, writer, photographer, curator - www.vasdeki.com, www.fotograficus.gr
�����: !������ 26 "�������� 2020, ��������: 17:00 ��	 21:00 (4 ���)
���!� ���"������: #����� ����
����
 �������� "$!%����	, ������� 1, 104 45 ����� 
�!��!� �#����!���: 25€ (� $
%� ��
	�%&���
 '*�). 
$�$%'(") *%+%,-/-0#)")": '��������

��$�$�
'�&���+��26 17:00 -21:00

��� ��	����	�
 ���	���	�
 ��6 ’ ��� ���� ���������� �� ���	������	�� ���	�� ��	����� �	� ������	�� ��������� 
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Συνάντηση για το θέμα των ταυτοτήτων

Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου της ΠΟΦ, “... Σε συνάντηση που έγινε ανάμεσα στην Π.Ο.Φ που εκπροσωπήθηκε 

από τον Πρόεδρο Σπύρο Διαμαντόπουλο και τον Γ. Γραμματέα Ανδρέα Ανδρεόπουλο και τον Γενικό Διευθυντή 

του γραφείου του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Πιερρακάκου. κ. Κων/νο Χαραλαμπίδη, η Π.Ο.Φ 

ενημερώθηκε ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση του Γ. Διευθυντή, ο νέος διαγωνισμός για τα Δελτία Αστυνομικής 

Ταυτότητας στηρίζεται στην 1476B-18 Κ Υ Α. Από αυτό προκύπτει ότι η ανάθεση δεν αφορά την λήψη φωτογραφιών.

Επίσης η ΠΟΦ ενημερώθηκε για την πρόθεση του Υπουργείου να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πολιτών, για 

φωτογραφίες σε έγγραφα όπως απολυτήρια Λυκείου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων έχοντας γνώση ότι το 

ζήτημα των νέων Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων αφορά πρώτα και κύρια το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 

θα επιμείνει στην προσπάθεια της για συνάντηση με το εν λόγω Υπουργείο”.

K��7! �(���%."���+� >�..��%:�+� ������#��� �����5'���=$ �%.�(���=7�' 
Κοπή πίττας και σεμινάριο 

Η πάντα δραστήρια Ενωση Επαγγελματιών Καλλιτεχνών 

Φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου φιλοξένησε στις 

19 Ιανουαρίου ειδικό σεμινάριο διαχείρισης του χρώματος, στην 

λήψη, στην οθόνη και στην εκτύπωση με την υποστήριξη των 

εταιριών Photometron και DigiTrade, όπου επίσης αναλύθηκαν 

θέματα επαγγελματικού φωτογραφικού workflow με εισηγητές 

τους Αθανάσιο Μυλωνά και Κώστα Τάγκαλο.  Το σεμινάριο που 

πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Ιανουαρίου από της 10:00 το 

πρωί ως της 14:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ» 

και παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον επαγγελματίες 

φωτογράφοι από Μεσσηνία, Αργολίδα και Κορινθία.

Ακολούθησε Γενική Συνέλευση του Σωματείου, απολογισμός, 

ανάγνωση του πορίσματος της Ελεγκτικής Επιτροπής, έγκριση 

πεπραγμένων, προϋπολογισμός, προτάσεις και σχεδιασμός 

έργου.  Στην συνέχεια οι επαγγελματίες φωτογράφοι-μέλη 

έκοψαν την πίτα και αντάλλαξαν προβληματισμούς και απόψεις 

απολαμβάνοντας την συναδελφική επικοινωνία και αλληλεγγύη.

Υπενθυμίζουμε ότι με βάση πρόσφατες αρχιαιρεσίες τον 

Δεκέμβριο 2019 έχει συγκροτηθεί νέο Δ.Σ. ως εξής: πρόεδρος 

Χρόνης Χρονόπουλος, Α’ αντιπρόεδρος Σπύρος Τασσόπουλος, 

β’ αντιπρόεδρος Γιώργος Μέλλιος, γενικός γραμματέας Νικήτας 

Κώτσιαρης, ταμίας Αναστάσιος Φιλόπουλος και μέλη Αργύρης 

Μπιγιάκης και Αιμιλία Βουδικλάρη.



������ 490 •  �����	
 3  ���	��
	I�� 2020 ����
 9

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

http://bit.ly/2C4RfOx


������ 490 •  �����	
 3  ���	��
	I�� 2020 ����
 10

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

�� �%��7�)(��

Σε ένα εισαγωγικό σημείωμα 

στο ειδικό μονοθεματικό 

τεύχος Φωτογραφία και 

Κινηματογράφος που 

κυκλοφορεί εντός των ημερών, 

γράφαμε για την δύσκολη 

σχέση ανάμεσα στις όμορες 

τέχνες και τη δυναμική 

τεχνικής προσέγγισης που 

δημιουργεί η επικράτηση 

της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Δηλ. ότι η σύγκλιση των μέσων 

καταγραφής ακίνητης και 

κινούμενης εικόνας, θέτει τις 

προϋποθέσεις για αντίστοιχες 

συγκλίσεις στο workflow. 

Και όμως... Ο κόσμος του 

κινηματογράφου έχει τις δικές 

του λογικές και τους δικούς 

του συναισθηματισμούς. 

Εκεί λοιπόν που θα περίμενε 

κανείς την γενίκευση της 

ψηφιακής τεχνολογίας στην 

κινηματογραφία, οι τελευταίες 

ειδήσεις τείνουν να μας 

διαψεύσουν και να αναιρέσουν 

το θέσφατο της φηφιακής 

επικράτησης και επικυριαρχίας.

Το 2015 λοιπόν, η Kodak είχε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τα μεγαλύτερα στούντιο του 

Hollywood, και συγκεκριμένα 20th Century Fox, Walt Disney Co., Warner Bros. Entertainment 

Inc., NBC Universal Inc., Paramount Pictures Corp. και Sony Pictures όπου παρείχε διαβεβαιώσεις 

ότι θα συνέχιζε επαρκή παραγωγή κινηματογραφικού φιλμ για να καλύψει για πέντε χρόνια όσες 

κινηματογραφικές παραγωγές θα έβλεπαν τα φώτα των προβολέων σε αυτό το διάστημα και 

δεν ήταν καθόλου λίγες... Το μνημόνιο αυτό κράτησε στη ζωή ένα μέρος της Kodak αλλά και 

διατήρησε το status quo στον κινηματογράφο, όπου η “ιερή πομπίνα” εκτός από τη συγκεκριμένη 

χρωματική και τονική παλέτα που εκφράζει στο Α και Ω την σκηνοθετική άποψη, έχει σοβαρά 

πλεονεκτήματα στον έλεγχο της διακίνησης του κινηματογραφικού προϊόντος αφού δεν 

αντιγράφεται και δεν λαθροπροβάλλεται, τουλάχιστον στις κινηματογραφικές αίθουσες. 

Έλεγε τότε ο εκπρόσωπος και CEO της Kodak Jeff Clarke: “To film ήταν και παραμένει ζωτικό μέρος 

της κουλτούρας του κινηματογράφου. Με την υποστήριξη των μεγάλων στούντιο, θα συνεχίσουμε 

να παρέχουμε υλικό για τη βιομηχανία του σινεμά, με τον ασύγκριτο χρωματικό πλούτο, τις 

πλούσιες υφές, ώστε να διευκολύνουμε τους κινηματογραφιστές να εκφραστούν μέσα από την 

τέχνη τους”. Τότε εκφράστηκαν επιφυλάξεις ότι αυτή ήταν μόνον μια μεταβατική συμφωνία και 

σίγουρα η επικράτηση της ψηφιακής κινηματογραφίας με τα σοβσρά πλεονεκτήματα κόστους, 

θα στείλει το φιλμ στο χρονοντούλαπο της ιστορίας του σινεμάσ. Τελικά κανένα επάγγελμα 

δεν είναι πιο παρακινδυνευμένο από τον τεχνολογικό προφήτη όπου ο υπαρξιακός φόβος της 

διάψευσης, κινδυνεύει να αναιρέσει κάθε αξιοπιστία των λεγομένων. Να λοπόν που σύμφωνα με 

χθεσινό δημοσίευμα στο Hollywood Reporter, τα μεγάλα στούντιο του Hollywood, Disney, NBC-

Universal, Paramount, Sony και Warner Bros. Φέρεται ότι έχουν καταλήξει σε δεύτερο μνημόνιο 

με την Kodak, βάσει του οποίου δεσμεύονται να απορροφήσουν “μη ανακοινώσιμες” ποσότητες 

κινηματογραφικού φιλμ. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε το σοβαρό μερίδιο από παραγωγές του 

Bollywood που διανύει περίοδο μεγάλης παραγωγικότητας και είναι γνωστό για την αγάπη του στο 

συμβατικό φιλμ τριοξικής κυτταρίνης. 

Από όσο φαίνεται το μοντέλο παραγωγής και διανομής με κινηματογραφικό φιλμ στις συμβατικές 

πομπίνες αντί για ψηφιακά αρχεία σε σκληρούς δίσκους, φαίνεται ότι εξακολουθεί να εξυπηρετεί 

τα συμφέροντα των μεγάλων παραγωγών και των blockbusters. Όσο αυτό δεν αλλάζει, το 

κινηματογραφικό φιλμ θα εξακολουθεί να αποτελεί ένα απρόσμενο αναχρονισμό σε ένα κόσμο 

σχεδόν ολοκληρωτικά ψηφιακό...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

��." ��� digital 7��� ���!"�����#��
Μια σχέση με απρόβλεπτες διακυμάνσεις
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Είναι αυτό το οπτικό marketing του μέλλοντος; 

Πριν μερικές εβδομάδες, 

διαβάσαμε για τον 

διαγωνισμό φωτογραφίας 

πορτρέτου ο οποίος 

θα έστελνε τις εικόνες 

σας στο διάστημα…

κυριολεκτικά, μέσω 

ειδικής τεχνολογίας. 

Τα αποτελέσματα με τους 

τελικούς νικητές δεν 

έχουν ανακοινωθεί ακόμη 

από το British Journal of 

Photography. 

Κοιτάζοντας όμως λίγο πιο προσεκτικά, την εταιρεία με την οποίαν συνεργάστηκε το γνωστό 

βρετανικό περιοδικό φωτογραφίας (ένα από τα παλαιότερα του κόσμου), αρχίζει και 

συνειδητοποιεί πως πρόκειται για μία ομάδα ανθρώπων η οποία υπόσχεται πως θα στείλει 

το “προϊόν σας στο διάστημα”. Πραγματικά. Σε πρώτη ανάγνωση, μπορεί να σκεφτεί κανείς 

πως πρόκειται για fake news, αλλά με μία δεύτερη ματιά, γίνεται σαφές πως η εταιρεία και 

οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι αυθεντικές. Από την ιστοσελίδα τους φαίνεται ότι έχουν 

συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες. 

Με ειδικές hi tech κατασκευές και ένα ανθεκτικό μίνι αερόστατο, σε ένα από τα προωθητικά 

βίντεο φαίνεται ο φορητός υπολογιστής συγκεκριμένης εταιρίας να ανυψώνεται, ψηλά στα 

όρια της γήινης ατμόσφαιρας,  σε ύψος 135,000 πόδια (41 χιλιόμετρα). Εκεί “όπου έχουμε το 

μαύρο του διαστήματος, την λεπτή γαλάζια γραμμή της ατμόσφαιρας και την κύρτωση της γης”, 

όπως εξηγεί ο Tom Felton. Εκεί ίπταται εντυπωσιακά το προϊόν σας και μετά οι εικόνες του θα 

μεταδοθούν στους πιθανούς πελάτες σας. 

Τόσο βομβαρδισμένοι πλέον οι καταναλωτές από εικόνες, που πρέπει το προϊόν να ταξιδέψει 

στην στρατόσφαιρα. Η εικόνα του διαστήματος παραμένει ακόμη (τουλάχιστον) μία δυνατή 

εικόνα για την ανθρωπότητα. Διόλου κορεσμένη. 

Όμως πριν φτάσουμε στο διάστημα, μήπως θα έπρεπε ακόμη να αξιοποιούμε και να εκτιμούμε 

τις θεσπέσιες εικόνες που μας προσφέρει - ακόμη - αυτός ο μαγικός, συνάμα τραυματισμένος, 

πλανήτης που λέγεται Γη;… 

                                                                                                                   ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Calderone & 
gopian
Κινητή έκθεση μεταχειρισμένου εξοπλισμού, ιστορικών 
φωτογραφικών μηχανών και  φωτισμού 

Το Calderone σε συνεργασία με τις εταιρείες Agopian και Picopoulos Camera 

Service διοργανώνει την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 (12:00 έως 19:00):

Κινητή έκθεση μεταχειρισμένου εξοπλισμού, ιστορικών φωτογραφικών 

μηχανών αναλογικών και ψηφιακών και φωτισμού, που αποτελεί το νέο 

εγχείρημα της εταιρείας Αγκοπιάν. 

Δωρεάν έλεγχο του φωτογραφικού εξοπλισμού σας από την εταιρεία Picopoulos 

Camera Service 

Πρώτη συνάντηση/ενημέρωση/εγγραφή (για το 6ήμερο σεμινάριο αναλογικής 

φωτογραφίας που διοργανώνεται από το Calderone τον Φεβρουάριο (07 εώς 

09 και 14 εώς 16). Το σεμινάριο απευθύνεται σε αρχάριους ή ερασιτέχνες 

φωτογράφους, οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την αναλογική φωτογραφία 

και τον σκοτεινό θάλαμο 

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν:

- Τη δωρεάν πλατφόρμα “ago used: μεταχειρισμένος εξοπλισμός”. Θα εκτεθούν 

μηχανές και φωτογραφικός εξοπλισμός προς πώληση, Canon, Nikon, Olympus, 

Minolta, Leica, Picca, Contax, Pentax, Yashica, Hasselblad, Mamiya, Rolleiflex, 

Arca Swiss, Sinar, Linchof, Meike, Profoto, Jobo, Manfrotto, Rowi κλπ. 

- Το πρώτο κινητό μουσείο με ιστορικές φωτογραφικές μηχανές 

- Τα πιο σύγχρονα μοντέλα φωτιστικών της Profoto: A1, B10 και C1. 

- Έκθεση φωτογραφίας από τους σπουδαστές του Calderone Έλενα Γαλάνη, 

Γιάννη Κωνστάντιο, Γιάννη Καραχάλιο, Ερασμία Χουλιάρα, Γιώργο Κοτσαρίνη, 

Σάκη Κοτσίρα, Γιώργο Κονδύλη, Γιάννη Ζέρβα και Υπαπαντή Παπαδογιάννη,

- Είσοδος ελεύθερη: Calderone, Μελενίκου 31, Βοτανικός, (5 λεπτά απο τον 

σταθμό του μετρό Κεραμεικός) 

*Η έκθεση φιλοξενείται στο Φουαγιέ, (2ος όροφος)

 

https://www.calderone.gr/

http://www.agopian.gr/
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ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: 
www.photo.gr/e shop - 210 8541400 - info@photo.gr

Μικρό για να χωράει παντού

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
12,5cmχ16cm
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟ
12,5cmχ16cm

€4,90

31η ΕΚΔΟΣΗ
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Νέο φωτογραφικό χαρτί MultiGrade RC Deluxe

Polaroid Originals 
OneStep 2 VF Blue (Limited edition) 

Η OneStep 2 VF Blue (Limited edition) είναι μία νέα 

φωτογραφική μηχανή Polaroid εμπνευσμένη από 

την αυθεντική OneStep Polaroid και αναβαθμισμένη 

ώστε να αποτελεί μία απλή και εύκολη στη χρήση 

στιγμιαία φωτογραφική μηχανή. Απλά πάρτε μερικά 

στιγμιαία φιλμ i-Type και είστε έτοιμοι. Η νέα μηχανή 

διαθέτει υψηλής ποιότητας φακό και  ισχυρό φλας, ενώ 

το νέο, βελτιωμένο σκόπευτρο κάνει το καδράρισμα 

των λήψεών σας πιο εύκολο.

Η OneStep 2 VF Blue (Limited edition) είναι συμβατή 

με έγχρωμα και ασπρόμαυρα φιλμ i-Type, καθώς και 

φιλμ τύπου 600. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 

προϊόντα Polaroid Originals, επισκεφθείτε 

www.polaroidoriginals.com

ώ 

Tο νέο χαρτί ILFORD MultiGrade RC 

Deluxe αντιπροσωπεύει την 5η γενιά 

του πιο δημοφιλούς ασπρόμαυρου 

φωτογραφικού χαρτιού στον κόσμο 

και ενσωματώνει την πιο πρόσφατη 

emulsion. Αυτό το χαρτί αποτελεί 

την κατάλληλη επιλογή τόσο για 

αρχάριους και φοιτητές όσο και για 

τους επαγγελματίες του σκοτεινού 

φωτογραφικού θαλάμου, που 

θέλουν χαρτί πολλαπλού κοντράστ 

προσφέροντας πλήρη τονική γκάμα 

και εξαιρετική ποιότητα εικόνας χάρη 

στο μεγάλο εύρος βαθμίδων αντίθεσης 00-5. Σε σχέση με το παλαιότερο ILFORD 

MultiGrade IV RC Deluxe, το το νέο χαρτί έχει  πιο ουδέτερο τόνο βάσης και ελαφρά 

πιο θερμή χροιά. Ως αποτέλεσμα, το προϊόν είναι τοποθετημένο μεταξύ του Multigrade 

RC Cooltone και του Multigrade RC Warmtone. Το νέο προϊόν έχει επίσης υψηλότερη 

μέγιστη πυκνότητα, δίνοντας μεγαλύτερο βάθος στις εκτυπώσεις και ελαφρώς εκτεταμένη 

τονική γκάμα σε σύγκριση με το MG IV RC.

Το νέο Multigrade RC Deluxe είναι περίπου 1 stop πιο γρήγορο από το MG IV RC 

και δεν έχει πλέον απότομη αλλαγή στα βήματα έκθεσης μεταξύ της βαθμίδας 3,5 

και της βαθμίδας 4. Το νέο χαρτί είναι σχεδιασμένο για πιο εύκολη εκτύπωση από τα 

περισσότερα αρνητικά και έχει πιο ομαλή χαρακτηριστική καμπύλη (χωρίς βήματα). 

Το νέο χαρτί είναι πλήρως συμβατό με φίλτρα ILFORD MULTIGRADE, με παλαιότερα 

συστήματα κεφαλών έκθεσης Multigrade 500/600 και άλλα συστήματα μεγεθυντικών 

μηχανών μεταβλητής αντίθεσης.
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Polaroid Originals 
OneStep 2 VF Stranger Things Edition

Η αναλογική στιγμιαία φωτογραφική μηχανή Polaroid 

OneStep βασίστηκε σχεδιαστικά στα εμβληματικά 

χρώματα κόκκινο και μπλε της blockbuster τηλεοπτικής 

σειράς του Netflix «Stranger Things». H μηχανή 

εκτός των άλλων  διαθέτει ένα καινοτόμο φλας που 

αναπτύχθηκε από το Εθνικό Εργαστήριο Hawkins και το 

οποίο προσφέρει εξαιρετικές λήψεις σε κάθε του λάμψη!

Χαρακτηριστικά: 

• Ευκολία στη χρήση • Φακός σταθερής εστιακής 

απόστασης υψηλής ποιότητας • Ισχυρό φλας • 

Φωτόμετρο • Λειτουργία αυτοφωτογράφισης 

• Διακόπτης φωτεινού / σκούρου για ρύθμιση 

φωτεινότητας • Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία λιθίου • Καλώδιο USB για φόρτιση της 

μπαταρίας • Συμβατά αναλώσιμα: i-Type (Color και B&W) 

/ 600 Film (Color και B&W) για 8 πόζες • Διαστάσεις: 

150m(Μ)x110m(Β)x95mm(Y) • Βάρος: 460gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα 

της Polaroid Originals, επισκεφθείτε  

www.polaroidoriginals.com 
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Canon report
Πτώση κερδών και τζίρου

Την έκθεση για τα οικονομικά 

αποτελέσματα του 2019 κοινοποίησε 

η Canon. Όπως προκύπτει, ο τζίρος 

σημείωσε πτώση 16,8% και η κερδοφορία 

62%, αντίστοιχα. Ο τομέας των μηχανών 

με εναλλακτούς φακούς δηλ. DSLR και 

mirrorless, επηρεάστηκε με -15% ως 

αποτέλεσμα της πίεσης από τα smartphone 

αλλά και της ωρίμανσης της ψηφιακής 

τεχνολογίας στην εικόνα. Για το μέλλον η 

έκθεση προβλέπει συνέχεια στην πτωτική 

τάση ως προς τα τεμάχια αλλά ανάκαμψη 

της κερδοφορίας μέσω προηγμένων 

προϊόντων, κυρίως mirrorless και φακών. 

Μάλιστα το κείμενο σημειώνει: 

“Προκειμένου να ανακάμψουμε από την 

υστέρηση στην αγορά των mirrorless, 

σχεδιάζουμε να παρουσιάσουμε ένα νέο 

μοντέλο που ενσωματώνει καινούργιο 

αισθητήρα και επεξεργαστή με ακόμη πιο 

εξελιγμένες λειτουργίες. Εργαζόμαστε για 

το σκοπό της επαύξησης της παρουσίας 

μας στην κατηγορία των φωτογραφικών 

μηχανών τύπου mirrorless και σε 

σημαντικές εκθέσεις ανά τον κόσμο. Ακόμη 

και εν μέσω σκληρού ανταγωνισμού, 

θα επεκτείνουμε τις πωλήσεις μοντέλων 

ανώτερης κατηγορίας ωθούμενοι από την 

αναγγελία νέων μοντέλων και στοχεύουμε 

σε αύξηση του μεριδίου μας στις 

mirrorless.”

Με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις 

η Canon προσδοκά πωλήσεις και 

κερδοφορία 787δισ γιεν και 53,5δις γιεν 

για την επόμενη χρονιά, που αντιστοιχούν 

σε μείωση -2,5%και αύξηση 11,5% 

αντίστοιχα, υπολογιζόμενα σε ετήσια 

βάση. Μέρος της βελτίωσης των δεικτών 

θα προέλθει από την επιτάχυνση της 

παραγωγικότητας στις βιομηχανικές 

μονάδες που παράγουν mirrorless. 

Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

https://www.instagram.com/photographosmag/
https://www.facebook.com/periodiko.photographos/
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
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DNP 
Photo
QW410

Ένα νέο εκτυπωτή 

dye sublimation 

μικρών διαστάσεων 

(20x19x24cm) 

παρουσίασε η DNP 

με σκοπό να καλύψει 

εκτυπώσεις μικρών 

φορμά ως 4x6in. 

(10x15cm). O printer 

τυπώνει από ρολό 

χαρτί  σε photo glossy 

και matte. Με ένα 

προαιρετικό ασύρματο 

εξάρτημα μπορεί να 

τυπώνει απευθείας 

από συσκευές Android 

και iOS αλλά και από 

υπολογιστές Mac/

Windows. Ο ελάχιστος 

χρόνος εκτύπωσης 

είναι 19sec. για πρώτη 

εκτύπωση 10x15cm. 

GANPaint
Νευρωνικά δίκτυα προσθέτουν 
λεπτομέρειες σε εικόνες

Η αναγγελία έρχεται από μία ομάδα 

ερευνητών του Πανεπιστημίου MIT 

(ΙΒΜ Watson Lab) και του τμήματος 

ερευνών της IBM. Αυτοί εφεύραν 

ένα online εργαλείο ονομαζόμενο 

GANPaint Studio που βασίζεται σε 

τεχνολογία νευρωνικών δικτύων GAN 

(Generative Adversarial Networks) με 

σκποό την προσθήκη νέων στοιχείων σε 

υπάρχουσες φωτογραφίες όπως δένδρα, 

βλάστηση, ουρανό, σύννεφα κλπ Προς 

το παρόν η επινόηση είναι σε αρχικό 

στάδιο και δεν δίνει υψηλές αναλύσεις, 

οι οποίες όμως σίγουρα θα προστεθούν 

μόλις εξελιχθούν οι σχετικοί αλγόριθμοι. 

Υπενθυμίζουμε ότι παρόμοιο concept 

είχε και το εργαλείο GauGAN της Nvidia 

που “παράγει” φωτορεαλιστικές εικόνες 

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

Πέντε γνωστοί 
φωτογράφοι 

αποκαλύπτουν! 
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 
εξέλιξη της νυχτερινής 
φωτογραφίας

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

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού 

&
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Δωρεάν 
μεταφορικά*!

*Για αγορές 

άνω των €25 
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Νο 21: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & KΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 6 Φεβρουαρίου 2020
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Travel Photographer of the Year
Υπέροχες εικόνες από τους επιλεγμένους νικητές!

Ένας πολύ ενδιαφέρων διεθνής διαγωνισμός, μόλις ανακοίνωσε τους 

μεγάλους νικητές του αλλά και τους μικρούς του διαγωνιζόμενους, 

καθότι απευθύνεται και σε παιδιά και εφήβους. Οι επιλεγμένες εικόνες είναι 

πράγματι εντυπωσιακές και μας θυμίζουν, για άλλη μια φορά, τη σημασία 

του φυσικού και ζωϊκού κόσμου καθώς και την αμφίδρομη σχέση με τον 

άνθρωπο.

Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση της εντεκάχρονης Indigo Larmour, η 

οποία κάνει με τους γονείς της αυτού που αποκαλείται στην εναλλακτική 

εκπαίδευση “world schooling”, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και μαθαίνει 

βιωματικά αυτά που θα μάθαινε μέσα από βιβλία ή υπολογιστές στο κλασικό 

σχολείο. Οι φωτογραφίες της, έλαβαν το πρώτο βραβείο στην ηλικιακή της 

κατηγορία. Και αναμφισβήτητα έπεται συνέχεια, καθότι τώρα ταξιδεύει με την 

οικογένειά της σε ένα τροχόσπιτο από την Ινδία προς το Ηνωμένο Βασίλειο!

Μεγάλη νικήτρια, γενικά, αναδείχθηκε η Ισπανίδα Spain Katy, ερασιτέχνης 

φωτογράφος η οποία ταξιδεύει σε διάφορες χώρες και ως ειδήμων 

κτηνίατρος μελετά την σχέση των ασθενειών και τις παραμέτρους αυτών 

μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Δύο βασικά βραβεία, δόθηκαν λοιπόν σε 

εκπροσώπους του γυναικείου φύλου.

Αναλυτικά οι νικητές και οι φωτογραφίες τους: www.tpoty.com
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Art of Building Photographer 
of the Year 2019
Εντυπωσιακά κτίρια σε πρώτο πλάνο!

Οι μεγάλοι νικητές του διεθνούς διαγωνισμού Art of 

Building Photographer of the Year 2019, ανακοινώθηκαν 

πριν λίγες ημέρες από το Chartered Institute of Building 

(CIOB) και πράγματι αντικρύζει κανείς συναρπαστικές εικόνες. 

Το βραβείο του κοινού, το οποίο εντυπωσιάζει με την γωνία 

λήψης και την άψογη γεωμετρική σύνθεση, τραβήχτηκε από 

τον Alexandr Bormotin σε μία στάση του μετρό της Μόσχας. 

Θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως πηγή έμπνευσης για 

το δικό μας αθηναϊκό μετρό, διότι μερικές φορές οι πιο 

ενδιαφέρουσες εικόνες βρίσκονται μπροστά μας κάθε μέρα, 

αλλά δεν το συνειδητοποιούμε. Εντυπωσιακά κτίρια λοιπόν 

ως… φωτογραφικά μοντέλα. Αξιοσημείωτο είναι και το 

βραβείο που δόθηκε από την κριτική επιτροπή στον Pedro 

Luis Ajuriaguerra Saiz για την συγκλονιστική αντανάκλαση 

που αποτύπωσε του μουσείου επιστήμης στη Valencia από τον 

αρχιτέκτονα Santiago Calatrava. 
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Photopolis Agrinio Photo Festival
Νέος φωτογραφικός διαγωνισμός 

Ποιητικός ο τίτλος του νέου διαγωνισμού, «Ολάνθιστος γκρεμός της γυναικός το 

σώμα” και σαφώς, μία πρό(σ)κληση για το πώς να ερμηνεύσει κάθε φωτογράφος την 

φιλολογική αυτή φράση του μοναδικού συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη. 

Οι διοργανωτές υπόσχονται πλούσια δώρα στους τρεις πρώτους βασικούς νικητές ενώ 

οι 15 καλύτερες φωτογραφίες θα αναρτηθούν στο φεστιβάλ φωτογραφίας “Photopolis”- 

Agrinio Photo Festival από 3 μέχρι 21 Ιουνίου, θα συμπεριληφθούν στο βιβλίο-λεύκωμα 

του φεστιβάλ και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα και στα κοινωνικά δίκτυα του 

φεστιβάλ. Σημειώστε πως δεν υπάρχει χρέωση για την υποβολή των έργων. 

Οι τρεις καλύτερες φωτογραφίες θα βραβευθούν με τα παρακάτω δώρα:

1ο  Βραβείο: 

• Ενα flash Godox TT685, προσφορά της εταιρείας ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ.

• Έπαινος.

• Φωτογραφικό λεύκωμα “Athos” του Σταύρου Καλαφάτη.

• Φωτογραφικό λεύκωμα ” Vague stories” της Μαρίας Σπυροπούλου.

• Φωτογραφικό λεύκωμα “Εικόνες μιας άλλη Ευρώπης” του Κωνσταντίνου Πίττα. 

• Φωτογραφικό λεύκωμα  των φωτογραφιών του φεστιβάλ.

2ο  και 3ο Βραβείο: 

• Έπαινος.

• Φωτογραφικό λεύκωμα “Athos” του Σταύρου Καλαφάτη.

• Φωτογραφικό λεύκωμα ” Vague stories” της Μαρίας Σπυροπούλου.


() ��'$ �%.��,$ 7�� �(��� �!$ >,(��'
Φωτογραφίζοντας (σ)τους Δελφούς

Το τοπίο των Δελφών έχει μια ιδιαίτερη φωτογένεια και αποτελεί εξαιρετικό τόπο για να 

εκφραστεί κανείς δημιουργικά, είτε είναι επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης (αν και αυτές 

οι δύο έννοιες είναι σχετικές στη φωτογραφία). 

Το καλοκαίρι του 2019, ο Πλάτων Ριβέλλης πραγματοποίησε ένα ειδικό σεμινάριο, στους 

Δελφούς και κατόπιν επιμελήθηκε την έκθεση των 51 συμμετεχόντων στο ιδιαίτερο κτίριο 

του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Τώρα, η έκθεση κατηφορίζει στην Αθήνα 

και εγκαινιάζεται στο γνωστό και δραστήριο «Σπίτι της Κύπρου». Είναι μια ευκαιρία να την 

δουν, όλοι όσοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στο τόσο, ιστορικά φορτισμένο, τοπίο των 

Δελφών. 

Εγκαίνια: 5 Φεβρουαρίου 2020, 8.30-10.30 μ.μ. 

Διάρκεια: 5 - 21 Φεβρουαρίου 2020

Διεύθυνση: Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα, https://spititiskyprou.gr

• Φωτογραφικό λεύκωμα 

“Εικόνες μιας άλλη Ευρώπης” του 

Κωνσταντίνου Πίττα. 

• Φωτογραφικό λεύκωμα  των 

φωτογραφιών του φεστιβάλ.

 (τα λευκώματα είναι προσφορά 

των φωτογράφων).

Υποβολή συμμετοχών: ως 

29 Φεβρουαρίου 2020, στον 

σύνδεσμο:

https://www.photopolis.gr/

panelladikos-diagonismos-

fotografias-2020/ 

Περαιτέρω πληροφορίες: email: 

info@photopolis.gr και στο 

τηλέφωνο 6977904118.
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Ελεύθερη είσοδος κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα!

Έχουμε το προνόμιο να βρισκόμαστε σε μία χώρα με εκπληκτικά ιστορικά μνημεία, τα οποία φαντάζουν, όσον 

αφορά την ευκολία πρόσβασης, μακρινό όνειρο για χιλιάδες τουρίστες. Ακόμη και αν το οικονομικό σκέλος, 

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για εσάς, τώρα μπορείτε κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα - μέχρι τις 31 Μαρτίου, 

να επισκεφθείτε δωρεάν όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία της χώρας, με σχετική 

υπουργική απόφαση που είναι σε ισχύ. Μία σπουδαία ευκαιρία για βιωματική εκμάθηση της ιστορίας αλλά και της 

σύγχρονης εποχής μας. 

Φωτ.: Jeff Vanderpool

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site 

www.photo.gr
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Ατομική έκθεση Χρ. Ζήσου στη Λάρισα

Πώς είναι οι αγαπημένες μας παραλίες, όταν τα φώτα της καλοκαρινής σεζόν σβήνουν, όλα αποσυναρμολογούνται 

και τα μέρη που βλέπαμε το καλοκαίρι, γίνονται αγνώριστα, μέσα στο χειμωνιάτικο τοπίο; Αυτό προσπαθεί να 

αποτυπώσει, στην πρώτη του ατομική έκθεση, ο Χρίστος Ζήσος, ο οποίος θέλει τελικά να διηγηθεί τις δικές του ιστορίες. 

Η έκθεση «Beach Stories» πραγματοποιείται από την Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία 

Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων. Διαρκεί έως τις 6 Φεβρουαρίου 2020. 

Πού: Φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου Ζιαζιά, Ροδόπης 48, Λάρισα

5+1 �.��
Η ομάδα του Πολυδεύκη Ασωνίτη εκθέτει στην 
Ηγουμενίτσα

Σε ένα σύνολο 80 φωτογραφιών θα παρουσιασθεί η δουλειά των μελών 

της σεμιναριακής ομάδας του Πολυδεύκη Ασωνίτη, όπου ο επισκέπτης 

θα δει τόσο δεδομένα θέματα όσο και δείγματα του προσωπικού ύφους 

κάθε συμμετέχοντος. Έμφαση δόθηκε, κατά τη διάρκεια της περασμένης 

χρονιάς, στα διαφορετικά είδη φωτογραφίας και θα δείτε διάφορα 

δείγματα, από σκηνοθετημένη φωτογραφία μέχρι την αυθόρμητη σύλληψη 

ενός στιγμιότυπου. Συμμετέχουν: Aφροδίτη Σπυρίδωνος, Sharon Nichols, 

Γιώργος Λαχανίδης, Ελένη-Γρηγορία Χρηστοδουλίδη, Φώτης Ζάγκας.

Διάρκεια: 2 Φεβρουαρίου - 15 Μαρτίου 2020

Πληροφορίες: 2665 028539

Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, Εθνική οδός Ιωαννίνων 

Ηγουμενίτσας

os 

ας 

ν 

ο 
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Ελληνοαμερικανική Ένωση

Αν παρακολουθείτε τις καθιερωμένες “Συναντήσεις της Πέμπτης» του Πλάτωνα Ριβέλλη, 

μπορείτε, τις επόμενες ημέρες, να δείτε τις εξής παρουσιάσεις φωτογράφων: 

6 Φεβρουαρίου: Κώστας Μητρόπουλος & Κατερίνα Παττακού,

13 Φεβρουαρίου: Αλέξανδρος Βρεττάκος

Πού: Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα), www.hau.gr

�� 
�"?���� ������#��� 
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Μία διαφορετική έκθεση φωτογραφίας 

Μπορεί για το ευρύτερο φωτογραφικό κοινό της 

Αττικής, να μην έχει συνδεθεί η περιοχή της 

Νίκαιας με φωτογραφική ιστορία, αλλά τα γεγονότα 

αποδεικνύουν το αντίθετο: στην πραγματικότητα, βρίσκει 

κανείς - ιστορικά - μία πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφική 

δημιουργία, από πρόσφυγες Αρμένιους φωτογράφους 

πρώτης και δεύτερης γενιάς, οι οποίοι έδρασαν από την 

ανάδυση της συνοικίας, στα τέλη του 1922, έως το 1960.

Σε 120 φωτογραφίες αποτυπώνεται η δραστήρια 

συμμετοχή του αρμενικού στοιχείου στη συγκρότηση 

της προσφυγικής Κοκκινιάς, ως δεύτερης μεγαλύτερης 

κοινότητας δίπλα στους Έλληνες Μικρασιάτες. Μεγάλο 

μέρος της έκθεσης αφιερώνεται στους Διλδιλιάν, 

οικογένεια φωτογράφων με καταγωγή από την περιοχή 

της Μερζιφούντας και με μακρά επιτυχή δραστηριότητα 

στη βορειοανατολική Ανατολία. Η έκθεση των 

φωτογραφιών των Διλδιλιάν έγινε δυνατή χάρη στην 

ευγενική παραχώρηση από τον Άρμεν Μαρσουμπιάν, 

απόγονο της οικογένειας, του δικαιώματος χρήσης 

των ψηφιακών φωτογραφικών αρχείων της ελληνικής 

περιόδου. Είναι η πρώτη φορά που μέρος του 

πλουσιότατου αρχείου εκτίθεται στην Ελλάδα.

Εξάλλου, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον Πωλ Φαρατζιάν, 

τον καλλιτέχνη φωτογράφο της πόλης. Στις αρχές 

της δεκαετίας του 1950 επιμελήθηκε το φωτισμό σε 

γνωστές κινηματογραφικές ταινίες, με σπουδαιότερη τη 

συνεργασία του στο Πικρό Ψωμί του Γρηγόρη Γρηγορίου. 

Στην έκθεση εκπροσωπούνται ακόμη, μεταξύ άλλων, οι 

φωτογράφοι Αγκόπ Δαλιάν, Γκάρο Ντουμανιάν, Πενιμιάν, 

Αντρανίκ Τεμπερίκογλου και Σέρκο Ντουμανιάν.

Εγκαίνια: 16 Φεβρουαρίου, 7μ.μ. 

Διάρκεια: 16 Φεβρουαρίου - 12 Απριλίου 2020

Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, 

Ραιδεστού 32 & Π. Τσαλδάρη, Νίκαια

Πληροφορίες: https://www.nikaia-rentis.gov.gr, 

pinakothiki-nikaiarentis.gr/
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