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Θα φύγουν από τον κλάδο αν δεν υπάρξει άμεση και δυναμική κινητοποίηση. Οι εξελίξεις τρέχουν!!! 

Το φωνάζαμε εδώ και χρόνια από 

τις σελίδες του περιοδικού μας 

και το διαμηνύαμε προς πάσα 

κατεύθυνση. Θα το φωνάξουμε 

γι΄ άλλη μια φορά: Είναι πολλά 

τα προσδοκώμενα έσοδα από την 

έκδοση των νέων ταυτοτήτων 

και ο πειρασμός μεγάλος για τις 

εταιρίες που θα εμπλακούν στην 

έκδοσή τους. Η διεκδίκηση του 

εσόδου από αυτό το έργο δεν 

έχει ακόμη τελειώσει. 

Η τελευταία μάχη δίνεται τώρα με 

αποκορύφωμα την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών που λήγει στις 

2 Μαρτίου.  

Οι εταιρίες που θα υποβάλουν προσφορές στον διαγωνισμό για την ανάληψη του 

έργου παραγωγής των νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων, αναζητούν τρόπους 

μεγαλύτερης κερδοφορίας μέσω των παρεχόμενων από αυτές προσφορών. 

Και ο μόνος τρόπος που θα τους εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η λήψη 

των φωτογραφιών να φύγει από το φωτογραφείο και να πάει σε δικά τους σημεία ανά 

την επικράτεια. Πόσα και που θα δημιουργηθούν αυτά δεν το γνωρίζουμε. 

Αυτό όμως που με βεβαιότητα πληροφορηθήκαμε σύμφωνα πάντοτε με απόλυτα 

εξακριβωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι ότι οι ενδιαφερόμενες για τον 

διαγωνισμό εταιρίες αναζήτησαν σε μεγάλα εργοστάσια της Ιαπωνίας προσφορές για 

την προμήθεια 800 ψηφιακών φωτογραφικών φωτογραφικών μηχανών και μάλιστα 

με ειδικές προδιαγραφές και προορισμό την χώρα μας!!! (...Έχει και τα καλά της 

η συμμετοχή σε διεθνείς ενώσεις φωτογραφικών περιοδικών). Αυτό σημαίνει ότι 

η ιδέα λήψης των φωτογραφιών εκτός του φωτογραφείου είναι απολύτως υπαρκτή και 

η απειλή δεν έχει εκλείψει παρά τα λεγόμενα και τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου 

από Υπουργούς και Σωματεία του κλάδου. Με δυο λόγια: πρέπει άμεσα να κινητοποιηθεί 

ο κλάδος για να αποτρέψει αυτή την μοιραία εξέλιξη που θα έχει ως αποτέλεσμα 

την απώλεια ενός πολύ σοβαρού εσόδου για το φωτογραφείο της γειτονιάς & για τις 

αντιπροσωπείες φωτογραφικών. Δηλαδή για όλο τον κλάδο. 

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

«� +�! ,�� *%�& .&.(5�& 6�& '(7�&�� ���*� �& ���))�� *%��" .�'�&�... »
                                                                                                 

WINSTON CHURCHILL

SOS! ��)������� �5�)�5�&� 
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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'.6�#�: Τάκης Τζίμας,��&��<�"�!� �="��5#�: 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'.6�#�: Τάκης Τζίμας,��&��<�"�!� �="��5#�: 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 

��)��(!

� .��)�&( ��� ������(���... 
...Για όσους ακόμα πιστεύουν ότι oι φωτογράφοι πατούν μόνο ένα κουμπί

www.photo.gr
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... Εγκαίνια ξανά και το σίριαλ των “εξαθλιωμένων“ Ελλήνων καλλιτεχνών 

συνεχίζεται με νέα επεισόδια

Το ότι ζούμε σε μία ιδιαίτερη 

χώρα, η οποία τη μια στιγμή σε 

κάνει να νιώθεις ότι βρίσκεσαι 

στην κορυφή του κόσμου και την 

άλλη, ότι έχεις κατρακυλήσει στα 

βάραθρα του σύμπαντος, είναι 

πλέον μάλλον “κλισέ“. 

Υπήρχε καμία πιθανότητα να 

ξεφύγει από τον ελληνικό 

σουρεαλισμό και η τέχνη; Δεν 

υπήρχε καμία περίπτωση να της 

δώσουμε καμία ευκαιρία διαφυγής. 

Μετά την πολυδημοσιευμένη 

πρόσφατη έρευνα υπό τον 

τίτλο “Συνθήκες εργασίας και 

διαβίωσης των εικαστικών 

καλλιτεχνών”, την οποίαν 

υπογράφουν οι κ.κ. Αλέ ξανδρος 

Μπαλτζή ς και Νικό λαος 

Τσιγγί λης, ήρθε - αναμενόμενα 

- άμεσα  η τοποθέ τηση της 

Προέ δρου του ΕΕΤΕ (Εικαστικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας) Εύ ας 

Μελά , η οποία, μεταξύ άλλων, σημειώνει: “Δυστυχώ ς δεν μπορού με να αφή σουμε 

έ ξω από  τα συμπερά σματά  μας πολιτικέ ς που εμποδί ζουν την ελευθερί α της Τέ χνης… 

η υποβά θμιση της καλλιτεχνική ς παιδεί ας- εί ναι ζή τημα δεμέ νο με τη γενικό τερη 

αισθητική  καλλιέ ργεια της κοινωνί ας, ό που αφή νεται στο σελοφά ν της διαφή μισης, των 

ριά λιτι και των τηλεοπτικώ ν προγραμμά των... Ό ποιος έ χει ζή σει την πραγματικό τητα 

της τέ χνης από  κοντά  ως γό νος, τη στέ ρηση και τις θυσί ες, δεν θέ λει να έ χει την 

ί δια δυσκολί α επιβί ωσης…”. Παράλληλα ανακοινώθηκε το άνοιγμα για το κοινό 

του ΕΜΣΤ στην Αθήνα την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020. Όπως ανακοίνωσε 

η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ο πρώτος μήνας λειτουργίας του ΕΜΣΤ θα 

είναι δοκιμαστικός για να ελεγχθεί εάν όντως τα πάντα λειτουργούν σύμφωνα με το 

πρόγραμμα σε συνθήκες πλήρους, κανονικής λειτουργίας.

Λίγο πριν την επίσημη συνέντευξη τύπου, ήδη καλλιτέχνες και θεσμοί όπως το ΕΕΤΕ, 

αναφέρονται στην “εκποί ηση ορό φων του ΕΜΣΤ” που ανακοινώθηκαν ενώ το ΕΕΤΕ 

γράφει γαι την “θεσμική αλλαγή του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του 

ΕΜΣΤ… τίθεται απροκάλυπτα στην υπηρεσία της πολιτιστικής βιομηχανίας και των 

συμφερόντων της“. Αλλά και στις πρωτοβουλίες καλλιτεχνών, βρίσκει κανείς φερ’ 

ειπείν, ένα σχετικό βίντεο το οποίο ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα ο φωτογράφος 

και πρώην καθηγητής του εργαστηρίου φωτογραφίας στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 

Τεχνών Αθήνας, Μανόλης Μπαμπούσης, ο οποίος με τον δικό του, χαρακτηριστικό 

τρόπο, σχολιάζει τα νέα του ΕΜΣΤ. 

Η ουσία είναι η αυθεντική, μη επιτηδευμένη τέχνη, να αποκτήσει την θέση που της 

αξίζει στην Ελλάδα. Και μερικές φορές, είναι σημαντικό να κοιτάξουμε την μεγαλύτερη 

εικόνα των πραγμάτων και να μην αναλωνόμαστε στα ανούσια. 

       ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

https://vimeo.com/manolisbaboussis
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Photo Wedding Stories
10ο Συνέδριο 13-15 Μαρτίου 2020 
Fenix Hotel Γλυφάδα Αθήνα

O PWS ιδρύθηκε το 2009 με έδρα τη θεσσαλονίκη και όραμα 

να αποτελέσει ένα ανανεωτικό φορέα που να υλοποιήσει 

το όραμα για αναβάθμιση του επιπέδου της φωτογραφίας γάμου 

μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες όπως σεμινάρια, συνέδρια, 

διαγωνισμούς κλπ. και να αποτελέσει ένα δραστήριο πυρήνα 

δημιουργών που προωθούν την αλληλοβοήθεια και την 

επιμόρφωση. Ήδη ο PWS έχει διοργανώσει με επιτυχία πολλές 

εκδηλώσεις στην Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Κύπρο 

και Τουρκία, μετακαλώντας κορυφαίους ομιλητές όπως Yervant, 

Jerry Ghionis and Keda Ζ Feng κατά τα τελευταία χρόνια καθώς. 

Κατά το φετεινό 10ο συνέδριο του PWS από 13 ως 15 Μαρτίου, 

στο Fenix Hotel της Γλυφάδας, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες 

θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια με 

κορυφαία ονόματα εισηγητών.  

https://photoweddingstories.com/

Aπό το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας 13/3/2020 παραθέτουμε τα 

σεμινάρια του Κοσμά Κουμιανού και της Έλενας Παρασκευά. 

http://bit.ly/38yiUX2
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Κοσμάς Κουμιανός Portrait, beauty & fashion editorial Παρασκευή 13 

Μαρτίου 10.00-13.00

Πως να ακολουθήσει κάποιος καριέρα σττη διαφήμιση και τη μοδα. 

Φωτογραφικές τεχνικές και φωτισμοί στο στούντιο και location. Τρόποι να 

εργαστεί κανείς απλά και αποτελεσματικά.

Βιογραφικό

Ο Κοσμός Κουμιανός σπούδασε Πληροφορική στο ΤΕΙ Πειραιώς και 

ενώ εργαζόταν σε αυτό το αντικείμενο, αποφάσισε να κατευθύνει 

την δημιουργικότητά του σε φωτογραφικέςσπουδές.  Άρχισε με 

φωτογραφικά σεμινάρια στο Μικρό Πολυτεχνείο, συνέχισε με το 

Orama Art and PhotographyStudies και συμετέχοντας στο London 

Middlesex University of Photography ολοκλήρωσε στο Ιnternational 

Center of Photography της Νέας Υόρκης. Εν τω μεταξύ συμμετείχε 

σε πολλά σεμινάρια με εισηγητές διάσημους διεθνείς φωτογράφους 

μόδας και γάμου. Στην διδακτική του πείρα συγκαταλέγονται ομιλίες 

περί Εditorial Photography στο Newschool Athens και Mόδα στη 

σχολή Pansik. Εργάζεται στην Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείς με αντικείμενο τη 

φωτογραφία μόδας και πορτραίτου. 

https://pws.gr/product/κοσμάς-κουμιανός

https://pws.gr/product/%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82/
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Έλενα Παρασκευά Conceptual photography-the power of imagination 

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 19.00-22.00

Εξερευνώντας το σύνολο της φωτογραφικής μου δουλειάς θα αναφερθώ τη διαδικασία και 

τεχνική δημουργίας ενός εννοιολογικού πορτραίτου. Θα εστιάσω στην επίτευξη οπτικής 

ταυτότητας και ενός μοναδικού, δυνατού φωτογραφικού στιλ. Θα αναλύσω διεξοδικά τη 

διαδικασία σε όλα τα στάδια (concept, σχεδιασμό σκηνικού, styling καθώς και μερικά πράγματα 

για το φωτισμό και την επεξεργασία) που οδηγούν σε αξιομνημόνευτες και ασυνήθιστες εικόνες. 

Βιογραφικό

Η Έλενα Παρασκευά γεννήθηκε στην Κύπρο και εργάστηκε στις ΗΠΑ για μια δεκαετία ως 

διοικητικό στέλεχος marketing για την πολυεθνική Nestle, ως υπεύθυνη marketing Water 

Division North and South America.  Επιστρέφοντας στον τόπο καταγωγής της, 

ασχολήθηκε με τον κόσμο της φωτογραφίας ως τρόπο να ανακαλύψει τον εαυτό 

της μετά από μια σοβαρή ασθένεια. Η αρχική περιέργεια έγινε έμμονη ιδέα. Οι 

σποραδικές απόπειρες της αποτύπωσης της ομορφιάς μέσω ανάμειξης στοιχείων 

του φύλου και του στιλ, σύντομα έγιναν προσπάθεια να σχηματίσει μια δυνατή 

οπτική ταυτότητα μέσω του εννοιολογικού πορτραίτου και της αφήγησης, με 

στιλιζαρισμένα και συχνά σουρεαλιστικά στοιχεία. 

Αν και ένα σημαντικό μέρος της τρέχουσας δουλειάς της αφορά αναθέσεις, 

αρέσκεται να δημιουργεί σειράς με υπολανθάνον κοινωνικό μήνυμα που της 

επιτρέπουν αν χρησιμοποιεί τη φαντασία για να συλλαμβάνει σενάρια και να 

σχεδιάζει σκηνές που αποτυπώνουν την ουσία της σύγχρονης ζωής. 

Έχει ασχοληθεί με μόδα, εμπορική και fine art φωτογραφία για πελάτες ανά τον κόσμο, 

από χώρες όπως οι ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο και Αυστραλία, ενώ έχει δημοσιεύσεις σε πλήθος 

φωτογραφικών περιοδικών όπως PDN, Photography Masterclass, Dodho, Digital Camera, 

Digital Photographer, N-Photo, DigitalisPhoto Magazine, Good Light κλπ. Δουλειές της έχουν 

αναρτηθεί σε γκαλερί της Νέας Υόρκης, Παρισίων, Λονδίνου, Αυστρίας και βεβαίως Κύπρου. 

Έχει διακριθεί με Χρυσά και Ασημένια Μετάλλια σε διεθνείς φωτογραφικούς διαγωνισμούς 

όπως το  PDN, LensCulture Portrait Awards, IPA, Neutral Density, Prix De La Photographie 

Paris, MIFA, One Eyeland, Trierenberg Supercircuit, Chromatic Awards κλπ. Ονομάστηκε Digital 

Camera Photographer Of The Year for 2018. 

https://pws.gr/product/έλενα-παρασκευά/

 

https://pws.gr/product/%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AC/
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Η πρώτη δημόσια εκδήλωση του νέου σωματείου φωτορεπόρτερ & εικονοληπτών

Στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα 

εκδηλώσεων του πολυτελούς 

NJV Athens Plaza Hotel 

στην Πλατεία Συντάγματος, 

πραγματοποιήθηκε η κοπή 

της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 

της ΠΕΦΦΕΕ (Πανελλήνια 

Ένωση Φωτοειδησεογράφων, 

Φωτογράφων και Εικονοληπτών  

Επικαίρων). 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους βουλευτές και πολιτικοί, δήμαρχοι 

φίλα προσκείμενοι στο ΔΣ  που είχαν έρθει ειδικά από την Πελοπόννησο, 

προσωπικότητες και παράγοντες από τον χώρο του αθλητισμού, εκπρόσωποι 

πρεσβειών, πολλοί εκδότες περιοδικών και εφημερίδων, εκπρόσωποι Σωματείων 

και Οργανώσεων, γνωστοί νομικοί και επιχειρηματίες, πολλοί δημοσιογράφοι και 

φυσικά πολλοί φωτογράφοι. Συγχαρητήριες επιστολές απέστειλε το Γραφείο του 

Πρόεδρου της Βουλής των Ελλήνων, η Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.Σοφία Σακοράφα, 

ο Πρόεδρος του ΠΣΑΤ κ.Γιάννης Θεοδωρακόπουλος κ.α. Η εκδήλωση αυτή, πρώτη 

του νεοσύστατου Σωματείου, είχε σαν σκοπό να συστηθεί στο ευρύ κοινό αφενός και 

αφετέρου να παρουσιάσει τις στοχεύσεις του ΔΣ για το επόμενο διάστημα που είναι 

πολλές και φιλόδοξες. Όπως π.χ. η υλοποίηση ποικίλων δράσεων με την Ένωση 

Ευρωπαίων Δημοσιογράφων καθώς και με τον πολιτιστικό Όμιλο ΕΞΑΛΕΙΠΤΡΟΝ 

που διευθύνει η κ.Λάτση. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν επίσης 

έπαινοι ενώ ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η απονομή τιμητικής πλακέτας στον 

συνταξιούχο φωτορεπόρτερ κ.Ιωάννη Βούτο καθώς επίσης και στους αποβιώσαντες 

φωτορεπόρτερ Αθανάσιο Μπότση και Δημήτριο Νίτσιο. Κονφερανσιέ & παρουσιαστές 

της εκδήλωσης ήταν οι γνωστοί δημοσιογράφοι Διονύσης Μποτώνης (ΕΡΤ) και 

η κ.Σπυριδούλα-Ίριδα Σπανέα (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ). Τέλος ας αναφερθεί ότι η εκδήλωση 

υποστηρίχθηκε οικονομικά από τον επιχειρηματία Σωτήρη Κουφογιάννη τον οποίο η 

ΠΕΦΦΕΕ θέλει να ευχαριστήσει δημόσια.

1. Μερική άποψη 
της αίθουσας όπου 
πραγματοποιήθηκε 
η εκδήλωση. 
2. Ο πρόεδρος 
του νέου 
σωματείου Βασίλης 
Κουτρουμάνος 
απευθύνει χαιρετισμό.
3. Από δεξιά:
Ισίδωρος 
Κούβελος, Ειρήνη 
Νικολοπούλου, 
Γιάννης Σκάλκος 
& Βασίλης 
Κουτρουμάνος

������7���(+

1

2 3
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1. Στιγμιότυπο από την κοπή της βασιλόπιτας 2. Αναμνηστική φωτογραφία από την 
απονομή επαίνου στο περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ για τη συμβολή του στην προβολή 
της Ελληνικής Φωτογραφίας. Το παρέλαβε ο εκδότης μας Τάκης Τζίμας από τον ταμία 
της ΠΕΦΦΕΕ κ.Νεκτάριο Μπότση  3, 4. Με την κ. Νανά Λάτση και άλλα μέλη του ΔΣ 
του πολιτιστικού Ομίλου ΕΞΑΛΕΙΠΤΡΟΝ που έκοψαν επίσης την πρωτοχρονιάτικη πίτα 
τους στη διάρκεια της εκδήλωσης 5. Η υπογραφή μνημονίου με την Ένωση Ευρωπαίων 
Δημοσιογράφων είναι γεγονός! 6. Καθιστοί: Η Ελληνίδα Πρωταθλήτρια Σκοποβολής με 
τις περισσότερες συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες κ.Άγη Κασούμη & ο κ.Ισίδωρος  
Κούβελος, Πρόεδρος της Διεθνούς και Ελληνικής Ολυμπιακής Ομοσπονδίας. Όρθιος 
ο τιμηθείς φωτορεπόρτερ Γιάννης Βούτος  7. Με την Μορφωτική ακόλουθο της 
πρεσβείας της Τσεχίας κ.Lucia kuligova  8. Οι παρουσιαστές της βραδιάς Διονύσης 
Μποτώνης (ΕΡΤ) και Σπυριδούλα-Ίριδα Σπανέα (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ).
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• � ����� �
���� ������ & ��
������ �
�� -��������� �� ��
�� �
�� ��������
����- �� 
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�� "�������.
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���� �
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����. � 	
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�� ����, ����� ��� 
�!
���, �� �	
�� ��� �$����� ��� ��!���	�� �����! *�
 ��������
 ! �����!
$� ������ ������ 
!������ �
� ���
�
$� �
� �%�
 ��� 	��������	�� ����
����� ����: �� ���� �
 ��
����	� $�
� 	� ���� 
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���������	: �����	 �	����, writer, photographer, curator - www.vasdeki.com, www.fotograficus.gr
�
��	: ������� 26 ������	���� 2020, ��	����	: 17:00 ��� 21:00 (4 ���)
����� ����	�����: �����	 ��
�	���� ���
��
��! �"�#������, �������� 1, 104 45 	���� 
������ ��

������: 25€ (� !"#� ���"$�#%���" &'	). 
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ΝΕΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

�� �����	
�� �� �����
	��

ΜΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!

� �� �
�%�� «& ������	�
�� ��'	��» & ��	 �������	�
�� ��!'�� ��� ��
%���� 	�

...& ���� ����	 €18,90! 

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

��!��!�
&�%�����*��26 17:00 -21:00

Samiinars _Μονοσελιδα Jan 2020.indd   42 16/2/2020   2:05:36 μμ

http://bit.ly/30DbFJU
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Canon
Kαμπάνια για τις νέες συσκευές εκτύπωσης multifunction

Η ενημερωτική καμπάνια “Boost 

your Business” (https://www.

canon.gr/boostyourbusiness) 

της Canon εξηγεί στην πράξη 

τα πλεονεκτήματα των 

επαγγελματικών συστημάτων 

εκτύπωσης και σάρωσης Canon 

για τη σύγχρονη μικρή επιχείρηση. 

Μέσα από την παράθεση τεσσάρων 

case studies, εντοπίζονται οι 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια 

σύγχρονη επιχείρηση.

Η Canon δίνει έμπρακτα τη 

λύση, παρουσιάζοντας την 

επιτυχημένη χρήση των σειρών Pixma 

και iSensys από τέσσερις εταιρείες 

της Ν.Α. Ευρώπης, που ιδρύθηκαν 

και στελεχώνονται από νέους, 

δυναμικούς επαγγελματίες, που με το 

παράδειγμά τους, δείχνουν το δρόμο.

Στη χώρα μας, η εταιρεία 

διοργάνωσης εκδηλώσεων και 

περιηγήσεων Big Olive, χρησιμοποιεί 

τον Canon PIXMA G6040 για να 

εκτυπώνει ταχύτατα φακέλους, 

κάρτες, έγγραφα A4, φωτογραφίες 

χωρίς περιθώρια και εξατομικευμένα 

διαφημιστικά. Ο ίδιος εκτυπωτής, με 

τις μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενές 

μελανιού, βοηθά το στούντιο 

σχεδιασμού εσωτερικών χώρων Viktoria Faynblat στην Ουκρανία. Στο Βουκουρέστι, η 

εταιρεία City Flowers χρησιμοποιεί τα μοντέλα Canon PIXMA G6040 και Canon i-Sensys 

MF746Cx για όλες της τις ανάγκες. Τον Canon i-SENSYS MF746Cx επέλεξε και η Σλοβενική 

εταιρεία οργανικών καλλυντικών Nelipot, για να καλύψει μεγάλο όγκο εκτυπώσεων και 

σαρώσεων.

Ο Canon PIXMA G6040 εκτυπώνει, σαρώνει, αντιγράφει και συνδέεται στο cloud με 

την εφαρμογή Canon PRINT. Πρακτικές φιάλες μελανιού για εύκολη αναπλήρωση των 

δεξαμενών, χωρητικότητα 350 φύλλων απλού χαρτιού για περισσότερο χρόνο συνεχούς 

λειτουργίας και δυνατότητα εκτύπωσης έως και 18.000 σελίδων από 3 φιάλες μαύρου 

μελανιού ή 7.700 σελίδων από ένα σετ έγχρωμων μελανιών*, για σταθερή ποιότητα 

με χαμηλό κόστος ανά σελίδα, καθιστούν τον G6040, έναν αξιόπιστο και παραγωγικό 

συνεργάτη.

Ο Canon i-SENSYS MF746Cx αποτελεί το κορυφαίο μοντέλο στη σειρά του: παρέχει 

δυνατότητα φαξ και προσφέρει εκτεταμένες επιλογές ασφάλειας και διαχείρισης κόστους, 

αποτελώντας την ιδανική επιλογή για τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Αποδίδει μέχρι και 27 

σελίδες το λεπτό, σαρώνει φύλλα και από τις δύο όψεις με ένα πέρασμα, και συνεργάζεται με 

φορητές συσκευές Android και iOS.
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George Karbus
O Nikon ambassador καταγράφει την φύση στους ωκεανούς

Ο George Karbus, βραβευμένος φωτογράφος άγριας φύσης και πρεσβευτής της 

Nikon,, κυκλοφόρησε μια  σειρά εικόνων από τον ωκεανό, εμπνευσμένη από 

τα ταξίδια του σε όλο τον πλανήτη, εδώ και πάνω από 15 χρόνια.. Εξοπλισμένος 

με τις D850, D5, Z 7 και φακούς Nikkor, ο George ελπίζει ότι οι εικόνες του θα μας 

εμπνεύσουν για να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε τον φυσικό περιβάλλον 

των θαλασσών. Το ταξίδι στη φωτογραφία ξεκίνησε για τον George όταν 

μετακόμισε στο Λάχιντς, μια μικρή πόλη στη δυτική ακτή της Ιρλανδίας. Μετά από 

εβδομάδες εξερεύνηση, συνάντησε ένα μοναχικό ρινοδέλφινο. Ο George άρχισε 

να φωτογραφίζει το δελφίνι και να παρατηρεί τις κινήσεις του, μαθαίνοντας πώς να 

κολυμπά μαζί με αυτά τα θηλαστικά του ωκεανού με προσοχή και σεβασμό.

Ο George μας είπε: «Συνεχώς εξαφανίζουμε πηγές τροφίμων από τα ζώα του 

ωκεανού, γεγονός που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για τα φυσικά οικοσυστήματα, 

ενώ ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στον φυσικό κόσμο και τα είδη του 

είναι πλέον αδύνατο να αγνοηθεί. Χάρη στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πλανήτη 

μας και στο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην αποκατάστασή του. Πιστεύω ότι 

για να σώσουμε τον κόσμο, πρέπει να τον αγαπήσουμε. Αυτό θέλω να εμπνεύσω 

στους ανθρώπους με τις φωτογραφίες μου.» 

Από τότε που άρχισε να εξερευνά τη θαλάσσια ζωή, ο George συνάντησε πολλά είδη 

της θαλάσσιας άγριας φύσης, όπως όρκες στη Νορβηγική Θάλασσα και δελφίνια 

στον Ειρηνικό Ωκεανό..«Υπάρχουν αρκετές προκλήσεις. Δουλεύω κυρίως με μεγάλα 

και γρήγορα θηλαστικά, όπως οι φάλαινες και τα δελφίνια, επομένως η μεγαλύτερη 

πρόκληση είναι η ετοιμότητα να κινηθείς γρήγορα. Πρέπει να αντιδρώ αμέσως σε 

οποιαδήποτε κατάσταση και να ρυθμίζω αμέσως τη θέση μου ώστε να έχω στη διάθεσή 

μου μεγάλη γωνία και σύνθεση. Όλα αυτά, ενώ βεβαιώνομαι ότι είμαι απόλυτα 

προσεκτικός με αυτά τα πλάσματα.»

Για να καταγράψει τη θαλάσσια ζωή, ο George Κarbus χρησιμοποίησε σώματα 
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Nikon D850,  D5 και την πρόσφατη full frame mirrorless Z 7.  O φωτογράφος μας 

προτιμά τον φακό AF-S Fisheye Nikkor 8-15mm f/3.5-4.5E ED για την υποβρύχια 

φωτογράφιση, καθώς και τους  AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR, AF Fisheye 

Nikkor 16mm f/2.8D και AF-S Nikkor 16-35mm f/4G ED VR.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα για το Nikon Special 

Project του George Karbus εδώ. 
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Εργαστήρια 
Φωτογραφίας

Σεμινάρια
Εντατικά σεμινάρια σύγχρονης 

θεωρίας και πρακτικής της 

φωτογραφίας για αρχάριους και 

προχωρημένους

Hellenic 
Centre for 
Photography

THE 
LEARNING
CENTRE

Εξ αποστάσεως (E-Learning)

Ευέλικτο πρόγραμμα εξ 

αποστάσεως μαθημάτων 

εισαγωγικής επιμόρφωσης  

στην καλλιτεχνική φωτογραφία

Κύκλοι μαθημάτων

Εργαστηριακό σεμινάριο τριών 

κύκλων (ακαδημαϊκών εξαμήνων) 

για τη φωτογραφία ως μέσο 

δημιουργικής έκφρασης

Παδιά & Έφηβοι

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

ειδικά διαμορφωμένο για 

παιδιά (7-12 ετών) και για 

εφήβους (13-17 ετών)

w
w

w
.h

cp
.g

r

Νέοι κύκλοι μαθημάτων με έναρξη το Μάρτιο  
από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας

http://bit.ly/39SPa7e
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Photometron seminar
e-Commerce: Φωτισμός και λήψη για μικρά studio

Θα παρουσιαστούν, τεχνικές και εξοπλισμοί για άνετη και εύκολη 

παραγωγή λήψεων σε εφαρμογές e-commerce

1o μέρος: Τετάρτη 26/2 στην έδρα της εταιρίας Λεωφ. Αλεξάνδρας 

192a, Αμπελόκηποι 115 21 

Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ με προεγγραφή,

• Λήψη μικρών προϊόντων σε καμπίνες φωτισμού, τύποι 

καμπίνων και τρόποι φωτισμού

• Τύποι φωτισμού, LED, flash

• Λήψη με μηχανές Canon EOS 5D Mk4 και EOS R/RP

• Διαχείριση χρώματος

2ο μέρος: Τετάρτη 4/3 στην έδρα της εταιρίας | Κόστος συμμετοχής 

25€ και ΔΩΡΕΑΝ για όσους συμμετείχαν στο 1ο μέρος,

• Φωτογράφιση μοντέλου, ρούχο - κόσμημα

• Χρήση μηχανών και φακών Canon

• Μικτός φωτισμός Daylight & Flash

• Μικτός φωτισμός Daylight & LED

• Έλεγχος φωτισμού & τύποι ανακλαστήρων

• High speed & motion

• Διαχείριση σωστού χρώματος στην οθόνη  και την εκτύπωση

• Καλωδιακή αποθήκευση

3o μέρος: (θα ανακοινωθεί)

Κόστος συμμετοχής 60€ (30€ για όσους συμμετείχαν στο 1ο & 2ο 

μέρος),

Παρουσίαση σε studio από κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου:

• Στήσιμο και φωτισμοί μοντέλων

• Χρήση υψηλού συγχρονισμού και μηχανών μεσαίου φορμά

• Λήψη άσπρο στο άσπρο & μαύρο στο μαύρο

• Υψηλή απόδοση & έλεγχος στον φωτισμό

• Πορτραίτα motion bluer με φώτα LED

• Διαχείριση εικόνας και χρώματος στον Η/Υ

Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών

Για πληροφορίες και κράτηση επικοινωνήστε με την Photometron 

στο 210 6006239 η στον συνδεσμο 

https://www.facebook.com/events/135724170999192/
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Micro 4/3
Νέοι παίκτες στο 
προσκήνιο

Tρεις σημαντικές εταιρίες 

αποφάσισαν να 

προσχωρήσουν στο στάνταρ 

Micro 4/3 στο οποίο ως 

γνωστόν έχουν πρωτοστατήσει 

οι Olympus και Panasonic 

αλλά έχουν αφήσει ανοικτό για 

κάθε ενδιαφερόμενο. ΄Ετσι οι 

εταιρίες Yongnuo, Mediaedge 

και Venus Optics θα παράγουν 

προϊόντα Micro 4/3. Από 

αυτές οι κινέζικες Yongnuo 

και Venus Optics (που ανήκει 

στον όμιλο Anhui ChangGeng 

Optics Technology Company) 

παρήγαγαν και τα προηγούμενα 

χρόνια κάποιους φακούς σε 

“ανεπίσημη” βάση, ενώ η 

λιγότερο γνωστή ιαπωνική 

ΜediaEdge ασχολείται με 

εφαρμογές Video streaming. 


���.�6,&� �"�"���" �&),
Προειδοποιήσεις και από τη Fujifilm

Mετά από τη lomography και την Kodak Αlaris, άλλος ένας οίκος 

κατασκευής φιλμ εξέδωσε προειδοποιητική οδηγία για τους 

κινδύνους από τα νέα scanner που έχει αρχίσει να εγκαθιστά η 

αμερικανική υπηρεσία TSA (Transportation Security Administration) 

σε επιλεγμένα αεροδρόμια των ΗΠΑ. Tα μηχανήματα τοποθετούνται 

σταδιακά σε 145 αεροδρόμια, σε εκτέλεση ανάθεσης για 300 μονάδες 

αξίας 96,8εκ. δολ. που ανέλαβε η εταιρία Smiths Detection.  Τα 

νέα scanner xρησιμοποιούν υψηλότερες δόσεις ακτινοβολίας που 

μπορούν να είναι επιβλαβείς ακόμη και για τα σχετικά χαμηλότερης 

ευαισθησίας αναλώσιμα άμεσης εμφάνισης instax της Fujifilm. Στα 

αεροδρόμια που είναι εγκατεστημένα τα scanner αυτά ήδη έχουν 

αναρτηθεί πινακίδες που καλούν τους κατόχους να συσκευάζουν τα 

φιλμ και τα υλικά άμεσης εμφάνισης σε διαφανείς πλαστικές σακούλες 

και να ζητούν έλεγχο στο χέρι από το προσωπικό ασφαλείας. 
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Omnivision
Νέος σένσορας για smartphone

Η τρίτη μεγάλη εταιρία κατασκευής αισθητήρων μετά τη Sony και τη Samsung, 

είναι η Omnivision. To νέο της προϊόν OV64C είναι ειδικά σχεδιασμένο 

για ανταγωνιστικές φωτογραφικές και video επιδόσεις και έχει μέγεθος 1/1,7in. 

Ή 7,4x5,5mm και ανάλυση 64Megapixel. Όμως το ενδιαφέρον στοιχείο δεν 

είναι η μεγάλη ανάλυση αλλά η ενσωματωμένη τεχνολογία PureCell Plus. Σε 

χαμηλό περιβαλλοντικό φως ο αισθητήρας χρησιμοποιεί τεχνικές pixel binning 

συνδυάζοντας ανά τετράδες τα pixel (μεγέθους 0,8μm) προκειμένου να παράγει 

αρχεία 16Megapixel με χαμηλό επίπεδο θορύβου και καλύτερη δυναμική 

περιοχή. Με τον ίδιο τρόπο πετυχαίνει ψηφιακό zoom 2x στα 16MP. To chip έχει 

ενσωματωμένο phase detect AF, HDR και είναι ικανό για 8Κ video 30fps. 

Sony
Eπικυρίαρχος στους αισθητήρες

Ηγεμονική θέση στον τομέα των 

imaging sensor (φωτό/video 

αισθητήρων) έχει κατακτήσει η Sony 

σύμφωνα με στοιχεία από την ιαπωνική 

εταιρία ερευνών αγοράς Techno 

Systems Research. Όπως προκύπτει 

από το διάγραμμα που παραθέτουμε, 

κατέχει σχεδόν το μισό της αγοράς με 

γενναίο μερίδιο 49,1%ενώ ακολουθεί 

σε μεγάλη απόσταση η δεύτερη 

Samsung με μόλις17,9% και αυτό παρά 

την διακηρυγμένη πρόθεσή της από 

το 2018 να επεκτείνει την παραγωγή 

imaging sensors με την φιλοδοξία 

κάποια στιγμή να υποσκελίσει τη Sony. 

Για το σκοπό αυτό η Samsung μετέτρεψε 

την παραγωγή σε εργοστάσια που 

προηγουμένως κατασκεύαζαν μνήμες 

DRAM όπως η μονάδα στην πόλη 

Ηwasung της Κορέας ενώ με τη σειρά 

της η Sony κτίζει νέο εργοστάσιο στη 

Nagasaki της Ιαπωνίας.

�ikon firmware
Update για Ζ 6, Ζ 7, Ζ 50

Nikon ανακοίνωσε την διαθεσιμότητα της 

έκδοσης firmware 3.00 για τις φωτογραφικές 

μηχανές full frame mirrorless Nikon Z 7 και Z 6 και 

της έκδοσης 1.10 για τη φωτογραφική μηχανή DX 

mirrorless Z 50. Αυτές οι ενημερώσεις firmware 

παρέχουν αρκετές βελτιώσεις στα υπάρχοντα 

χαρακτηριστικά, κάνοντας τη σειρά mirrorless 

φωτογραφικών μηχανών ακόμη πιο ισχυρή. 

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρούν σε  

λήψη του firmware 3.00 για την Z 7 εδώ και για 

την Z 6 εδώ. Επίσης το firmware 1.10 για την Z 

50 υπάρχει εδώ.
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!

Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400 
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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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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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Οι μεγάλοι νικητές 

Ένας ελληνικός διαγωνισμός φωτορεπορτάζ μόλις 

ανακοίνωσε τους επιλεγμένους νικητές. Ποιά ήταν όμως 

καταρχήν τα δεδομένα του συγκεκριμένου διαγωνισμού; Διότι 

και αυτός είναι ένας σημαντικός διαγωνιστικός παράγοντας που 

καλό είναι να τον γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος. 

Εβδομήντα δύο φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφοι υπέβαλαν 

στον διαγωνισμό που προκήρυξε το Μορφωτικό Ίδρυμα της 

Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-

Θράκης περισσότερες από 600 φωτογραφίες με πεδίο 

αναφοράς ολόκληρη την Ελλάδα, ενταγμένες στις θεματικές 

κατηγορίες: 1. Πολιτική, 2. Κοινωνία, 3. Πολιτισμός (τέχνες, 

επιστήμες, τεχνολογία), 4. Αθλητισμός, 5. Περιβάλλον. 

Με τίτλο #PRESS_photostories, η κριτική επιτροπή ξεχώρισε 

τελικά 127 φωτογραφίες οι οποίες θα συμπεριληφθούν και σε 

σχετική έκθεση στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς. 

Η μεγάλη νικήτρια ήταν γυναίκα φωτορεπόρτερ, η Τατιάνα 

Μπόλαρη, η οποία με χαμηλό πλάνο, αποτύπωσε μία υπέροχη 

στιγμή από τον τερματισμό του αυθεντικού Μαραθωνίου. 

Στις εκφράσεις των αθλητών, μοιάζει να συμπυκνώνεται όλη 

η ουσία και η υπέρτατη προσπάθεια που καταβάλλει ακόμη 

και ο πιο απλός ερασιτέχνης αθλητής. Διότι ο τερματισμός του 

Μαραθωνίου συμβολίζει, πέρα από μία αθλητική κατάκτηση, 

μία προσωπική ψυχική και σωματική, νίκη. 

Τα βραβεία και οι έπαινοι θα απονεμηθούν στους 

φωτογράφους κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης, την 

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.

ΒΡΑΒΕΙΟ στην κατηγορία Πολιτική
Δημήτρης Καπάνταης
Διαδηλωτής επιτίθεται σε άνδρα των ΜAT σε επεισόδια που έγιναν στην 
Αθήνα με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών 
Μάικ Πομπέο (5 Οκτωβρίου 2019)
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12 Οκτωβρίου 2019 - 16 Φεβρουαρίου 2020

‘ΣΤΑΣΗ’ - Απολογισμός 

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η ανταπόκριση 

του κοινού κυμάνθηκε σε πολύ καλά επίπεδα (η 

προσέλευση έφτασε τα 29.000 άτομα) ενώ προωθήθηκε 

σε όλες τις μορφές του Τύπου. Φιλοξένησε για τέσσερις 

μήνες, 50 και πλέον καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Παρουσίασε κάτω από την ίδια ομπρέλα την 

προσέγγιση 11 επιμελητών. Έκανε για πρώτη φορά στην 

ιστορία της άνοιγμα στην Αθήνα. Ενέταξε στους κόλπους 

της, όπως κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ Περφόρμανς 

Θεσσαλονίκης. Υιοθέτησε τέσσερα παράλληλα projects/

δράσεις, διοργάνωσε εννέα εκδηλώσεις λόγου, 

προγραμμάτισε ξεναγήσεις για το ευρύ κοινό και 

εκπαιδευτικά προγράμματα για τις σχολικές ομάδες σε 

τακτική βάση και συνοδεύτηκε για άλλη μια φορά από 

δίγλωσσο (ελληνικά/αγγλικά) κατάλογο.

Η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 

συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης).

www.thessalonikibiennale.gr

www.momus.gr 

patzug hertweck
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Δύο Αθηναίοι φωτογράφοι 
συναντιούνται στην Κατερίνη

Φίλοι στη ζωή αλλά και συνοδοιπόροι στην 

φωτογραφική τους πορεία, ο Άκης Δέτσης 

& Δημήτρης Μυτάς αποφάσισαν να εκθέσουν 

-ο ένας απέναντι από τον άλλον- μακριά από 

την γενέτειρά τους, έργα αστικού τοπίου και 

σύγχρονης εποχής. Οπωσδήποτε, σημαντικό 

είναι να υλοποιούνται εκθέσεις φωτογραφίας 

εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας. 

Με τον τίτλο, “PROJECTION” - “S-CAPE”: 

Κοντινοί μα και παράλληλοι φωτογραφικοί 

κόσμοι, οι δύο φίλοι έκριναν ότι η κοινή 

έκθεση μπορεί να προσφέρει πλουσιότερη και 

πολύπλευρη εμπειρία, και καλούν το θεατή 

να επικοινωνήσει με την ματιά τους πάνω 

στο περιβάλλον της εποχής μας, τα αδιέξοδα 

των πόλεων και τους δρόμους που βρίσκει 

η φωτογραφική τους τέχνη μέσα σε αυστηρά 

δομημένα πεδία.

Εγκαίνια: Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, ώρα 

20:30

Διάρκεια: 28 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου 2020

Διεύθυνση: Γκαλερί ΜΑΤΙ, Αβέρωφ 4, Κατερίνη

Πληροφορίες: Τηλ: 2351031275 - 

www.e-mati.g - b-mati@hotmail.gr Φ
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Ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής

Στη νέα “φυλή” των ανθρώπων της ψηφιακής εποχής, απευθύνεται ο διαγωνισμός φέτος, με τον σχετικό τίτλο 

«TECHNOTRIBALISM». Θα μπορούσε να εκληφθεί και ως ειρωνικός ο τίτλος, αλλά στο επεξηγηματικό κείμενο που 

συνοδεύει το κάλεσμα, μπορεί και να αναγνωρίσει ο καθένας μας τον εαυτό του/της. Διότι οι περισσότεροι μοιάζει να 

είμαστε πλέον καλωδιωμένοι σε όλα μας τα ψηφιακά εξαρτήματα. 

Τώρα λοιπόν, το Athens Digital Arts Festival, καλεί την καλλιτεχνική κοινότητα καθώς και τις κοινότητες των επιστημών 

και της τεχνολογίας, να υποβάλουν έργα και επιτεύγματα τα οποία να υπογραμμίζουν, να σχολιάζουν, να διαβλέπουν 

ή και να ορίζουν αυτή την σύγχρονη εποχή, με σκοπό να συνθέσει το περιεχόμενο για το επερχόμενο 16ο φεστιβάλ το 

οποίο θα λάβει χώρα την άνοιξη του 2020.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ: http://2020.adaf.gr

�'�)��� CITRONNE
Ο φανταστικός χώρος του Νίκου Μάρκου

Ένας από τους ανεγνωρισμένους πλέον εκπροσώπους της 

σύγχρονης φωτογραφικής δημιουργίας στην Ελλάδα, ο Νίκος 

Μάρκου, δημιουργεί αυτή την φορά αλλόκοτα σκηνοθετημένες 

φωτογραφίες, όπου από «objets trouvés», όπως πέτρες, χώμα, 

χαρτί και βόλους, κατασκευάζει δικούς του κόσμους. 

Στην φωτογραφική ενότητα, που παρουσιάζεται στην ατομική του 

έκθεση στην Γκαλερί CITRONNE - Αθήνα, οι φωτογραφίες του είναι 

καταγραφή / ντοκουμέντο ενός εσωτερικού κόσμου - το «Inner 

Space». Είναι μια εικαστική άσκηση ανάμεσα στο φυσικό και στο 

τεχνητό· προσομοιάζει στο φυσικό,  απορρέει, όμως, από την 

φαντασία του φωτογράφου.

Εγκαίνια: Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου στις 8.00 μ.μ.

Διάρκεια έκθεσης: 26 Φεβρουαρίου - 30 Απριλίου 2020

Διεύθυνση: Γκαλερί CITRONNE- Athens, Πατριάρχου Ιωακείμ 19, 

Κολωνάκι, 4ος όροφος
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Το έγκυρο φωτογραφικό site 
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Ομιλία του διεθνούς φήμης φωτογράφου Laurent Ballesta

Το τελευταίο διάστημα, το γνωστό μας ωραίο μουσείο στην Κηφισιά, αφιερώνει ολοένα και 

περισσότερες ενδιαφέρουσες δράσεις του στην προστασία και την κατανόηση των σημερινών 

περιβαλλοντικών συνθηκών του πλανήτη. 

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, οι ιθύνοντες έχουν καλέσει για μία βραδιά τον διεθνούς φήμης 

Βιολόγο και Περιβαλλοντικό Φωτογράφο Laurent Ballesta, ο οποίος θα μιλήσει για τις εξερευνητικές του 

αποστολές, από την Ανταρκτική έως τη Μεσόγειο. 

Δυο επιφανή μέλη της Ωκεανολογικής Εταιρείας «Ανδρομέδα» θα συμμετάσχουν επίσης στην εκδήλωση, 

η Julie Deter, ερευνήτρια στην «Ανδρομέδα» και στο Πανεπιστήμιο του Montpellier και ο Pierre Descamp 

υδρο-βιολόγος, Πρόεδρος της «Ανδρομέδα-Ωκεανολογία» και «Ανδρομέδα-Ωκεανολογία» του Μονακό.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα

Πότε: Δευτέρα 24 

Φεβρουαρίου 2020, 

στις 18.30

Διεύθυνση: Λεβίδου 

13, Κηφισιά 

Πληροφορίες: 

www.gnhm.gr

www.photo.gr
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Μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή μέσω της τέχνης
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Μία διαφορετική έκθεση θα συναντήσετε αυτό 

το διάστημα στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών 

_ ΜOMus, όπου συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενες και 

οι εκπαιδευόμενοι (2017-2020) του 3ου Σχολείου 

Δεύτερης Ευκαιρίας του Γενικού Καταστήματος Κράτησης 

Θεσσαλονίκης (Διαβατά). 

Η έκθεση περιλαμβάνει κείμενα και έργα (φωτογραφίες, 

σχέδια, ζωγραφική, βίντεο, performance, εγκαταστάσεις, 

χαρακτικά, ..) των εκπαιδευόμενων του σχολείου, καθώς 

και έργα των καλλιτεχνών που έχουν μπει και έχουν 

δουλέψει στις φυλακές. Κάποια έργα είναι συλλογικά, 

κάποια έχουν δημιουργηθεί από τους εκπαιδευόμενους 

υπό την επίβλεψη των καλλιτεχνών και κάποια άλλα είναι 

αφιερωμένα από τους καλλιτέχνες στους κρατούμενους ή 

στην εμπειρία τους στη φυλακή.

Αυτή η έκθεση δεν είναι μόνο 9 καλλιτέχνες, μία 

επιμελήτρια και το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών του 

MOMus. Eίναι και περίπου 110 εκπαιδευόμενες και 

εκπαιδευόμενοι (2017-2020) από το 3ο Σχολείο Δεύτερης 

Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στο Γενικό 

Κατάστημα Κράτησης Διαβατών.

Επιμέλεια: Σοφία Ελίζα Μπουράτση

Διάρκεια: Μέχρι 26 Απριλίου 2020

Διεύθυνση: Πειραματικό Κέντρο Τεχνών _ ΜOMus, 

Αποθήκη Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες: 231 059 3270
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