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Σε αναζήτηση νέων αγορών & 

αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής πολλά εργαστήρια

Το ψηφιακό άλμπουμ είναι γεγονός 

αναμφισβήτητο ότι έδωσε μεγάλη 

ώθηση στη φωτογραφία γάμου. 

Γιατί πρόβαλε μ’ έναν μοναδικό 

τρόπο την γαμήλια τελετή, 

γιατί ανέδειξε την αισθητική της 

σύγχρονης φωτογραφίας γάμου 

διαχωρίζοντάς την από παρελθόν. 

Και για πολλούς άλλους λόγους. 

Παράλληλα προσέθεσε υπεραξία 

στους άμεσα εμπλεκόμενους στη 

δημιουργία του. 

Εδώ και αρκετά χρόνια η 

πορεία του ως νέο προϊόν 

υπήρξε ανοδική. Άφηνε ένα πολύ 

καλό ποσοστό κέρδους τόσο στο 

εργαστήριο που θα το κατασκεύαζε 

όσο και στον φωτογράφο που θα 

το μεταπωλούσε στο νεόνυμφο 

ζευγάρι. Και όποιο προϊόν αφήνει 

καλά κέρδη προκαλεί κι άλλους να 

διεκδικήσουν μερίδιο αγοράς. Όταν 

όμως μπαίνουν κι άλλοι και μάλιστα 

πολλοί ανταγωνιστές στο παιγνίδι οι 

τιμές αργά ή γρήγορα θα πέσουν. Το 

ίδιο και τα κέρδη. Γιατί είναι αδύνατη 

η εναρμονισμένη τήρηση υψηλών 

τιμών αφενός και αφετέρου διώκεται 

από τον νόμο. Έτσι λοιπόν κάποια 

στιγμή έσκασε σαν κεραυνός εν 

αιθρία η κατακόρυφη μείωση της 

τιμής «χονδρικής» στα 200 ευρώ για 

τέσσερα άλμπουμ -αν θυμάμαι καλά 

στη Photovision του 2011. 

Έκτοτε το γαϊτανάκι των μειώσεων, 

βοηθούσης και της οικονομικής 

κρίσης, καλά κρατεί. Σήμερα το 

προϊόν δείχνει να έχει κορεσθεί. 

Η αγορά στην οποία απευθύνεται 

κατά κύριο λόγο, τουτέστιν στους 

φωτογράφους γάμου, εξασφαλίζει 

μετά βίας ένα μικρό ποσοστό κέρδους 

στο εργαστήριο παραγωγής που 

αποδεικνύεται ανίκανο να καλύψει τα 

τεράστια έξοδα της επιχείρησης.

 

Έτσι αναπόφευκτα τα εργαστήρια θα αναζητήσουν κι άλλες αγορές, θα υιοθετήσουν 

κι άλλες πολιτικές πωλήσεων γιατί διαφορετικά θα αναγκαστούν να κλείσουν. 

Τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι δεν ενδιαφέρονται ή δεν μπορούν ή δεν το τολμούν να 

αναζητήσουν πελατεία σε άλλες αγορές πέραν της φωτογραφικής. Να προτείνουν δηλαδή 

το προϊόν τους π.χ. σε αρχιτεκτονικά γραφεία, σε κατασκευαστικές εταιρείες, σε γραφίστες, 

σε τουριστικά γραφεία και οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη ανάδειξης ενός έργου μέσα από 

τις καλαίσθητες και μοναδικές σελίδες ενός ψηφιακού άλμπουμ. Άρα αργά ή γρήγορα 

θα μπουν και στη «λιανική». Δηλαδή θα αναγκαστούν να πουλήσουν απευθείας στα 

νεόνυμφα ζευγάρια παρακάμπτοντας τους φωτογράφους και όποιος αντέξει...

Είτε μας αρέσει είτε όχι έτσι δουλεύει η ελεύθερη αγορά. Κι όταν διάφοροι 

παρεμβάλλονται στην λειτουργία της δημιουργούνται στρεβλώσεις. Και παρεξηγήσεις και 

μπόλικη δουλειά για δικηγόρους -θα πρόσθετα. Ξαναθυμίζω ότι το ίδιο παράλογο και 

επιχειρηματικά αυτοκτονικό ακούγονταν η πώληση στα 200 ευρώ πριν κάποια χρόνια για 

τέσσερα άλμπουμ παρακαλώ-μικρά μεγάλα δεν είχε σημασία. Σήμερα όλα τα εργαστήρια 

-με ελάχιστες εξαιρέσεις- έχουν υιοθετήσει παρόμοιες τιμές και κάποια πωλούν ακόμη πιο 

χαμηλά! Αναμένουμε μ’ ενδιαφέρον τη συνέχεια...
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

«� #��'!($� )#* #$*�� ��*'�'�*+. � ���'!($� )#* #$*�� ��#,%�1 & ��'�"'%��+. 

!'� ��! �#'%�#� #$*�� '� ��!%�6�� *� "!*#($"#�1...»                                                                                                 

WINSTON CHURCHILL
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Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), θα δημοσιευθούν εδώ.
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...Η ζωή ενός σύγχρονου Ταρζάν

https://www.youtube.com/watch?v=v5gTEC1qs30
www.photo.gr
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Ο κορωνοϊός ναρκοθετεί την παγκόσμια υγεία και επιδρά ακόμη χειρότερα στην παγκόσμια οικονομία

H ιστοσελίδα του MWC (Mobile 

World Congress) του μεγαλύτερου 

διεθνούς εκθεσιακού γεγονότος 

που διοργανώνεται κάθε χρόνο 

στα τέλη Φεβρουαρίου στη 

Βαρκελώνη (φέτος επρόκειτο να 

πραγματοποιηθεί από 24 ως 27 

Φεβρουαρίου) δείχνει το event 

του ...2021. Καμία πληροφορία 

για το 2020 που απλά δεν υπήρξε. 

Η φετεινή διοργάνωση του MWC 

αναβλήθηκε εν μέσω ανησυχιών 

για την επικίνδυνη διάδοση 

της επιδημίας του κορωνοϊού 

που αρχικά όλοι ήλπιζαν ότι θα 

περιοριστεί στα εθνικά όρια της 

Κίνας και οι πιο αισιόδοξοι στην 

κοιτίδα της εμφάνισής του, στη 

διάσημη πλέον -και άγνωστη 

πρότινος στη Δύση- επαρχία 

Χουμπέι. 

Kάπου εκεί, μετά την πρώτη 

ακύρωση του MWC, ακολουθεί 

η αλυσιδωτή αντίδραση που αυτή 

τη στιγμή δυναμιτίζει την παγκόσμια 

οικονομία. Μέρα με τη μέρα ακούμε 

φημολογίες και διαψεύσεις που 

τελικά επαληθεύονται. 

Στο μέτωπο των εκθέσεων 

τεχνολογικού ενδιαφέροντος, 

ακυρώθηκε η F8 Facebook Global Marketing Summit (9 Μαρτίου στο San fransisco) 

η μεγάλη έκθεση Game Developers Conference (16 Μαρτίου επίσης στο San 

Fransisco) όπου εκτός από όλους τους κινέζους συμμετέχοντες στην τελευταία φάση 

οπισθοχώρησαν οι μεγάλοι Μicrosoft, Sony, Facebook, Epic Games κλπ. 

Τεράστια αίσθηση έκανε η ακύρωση της μεγαλύτερης τουριστικής διοργάνωσης ITB 2020 

του  Βερολίνου που επιφέρει σοβαρό πλήγμα στη βιομηχανία του διεθνούς τουρισμού 

αφού εκεί οι μεγάλοι tour operators συνηθίζουν να κλείνουν τεράστια συμβόλαια για 

την επόμενη τουριστική σαιζόν. Για να μην αναφερθούμε βέβαια στις κλαδικές εκθέσεις 

διάφορων επιμέρους τομέων που ο αριθμός των ακυρώσεων αυξάνεται εντυπωσιακά 

ενώ κινδυνεύουν να τιναχθούν στον αέρα οι Ολυμπιακοί του Τόκιο το καλοκαίρι...

Όμως να συγκεντρωθούμε στα καθ’ ημάς και στην καθιερωμένη έκθεση του Imaging, 

τη Photokina. Όπως θυμούνται οι προσεκτικοί αναγνώστες, ο διαχρονικός εκθεσιακός 

θεσμός του κόσμου της εικόνας έχει περιπέσει σε κρίσιμη φάση μετά την αμφιλεγόμενη 

απόφαση των διαργανωτών να αλλάξουν την περιοδικότητα από διετή σε ετήσια. Δεν 

χρειάζεται να πούμε για την περυσινή ακύρωση της έκθεσης του Μαίου 2019 μετά 

την αντίδραση πολλών εκθετών. Φέτος η κακοτυχία κτυπάει για άλλη μια φορά την 

Photokina διασπείροντας αμφιβολίες για την τελική υλοποίηση ή όχι της φετεινής 

διοργάνωσης που είναι προγραμματισμένη για 27 ως 30 Μαίου. Τουλάχιστον έτσι 

προκύπτει ένα χρονικό παράθυρο όπου θα υπάρξει το αναγκαίο περιθώριο για την 

εξέλιξη των γεγονότων με την επιδημία/πανδημία του απεχθούς κορωνοϊού. 

Σε συνέντευξη τύπου αυτή την εβδομάδα η διοργανώτρια KolnMesse μέσω του 

εκπροσώπου της και αντιπροέδρου Christoph Werner ανέφερε ότι “Σε αυτή τη 

χρονική στιγμή, δεν υπάρχει λόγος να παγώσουμε ένα event μεγάλης κλίμακας σαν τη 

Photokina”. Με τη σειρά του ο Kai Hillebrand πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανικών 

Βιομηχανιών Ιmaging, δήλωσε “Όσο οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς για την Υγεία δεν 

απαγορεύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο την τέλεση εκθέσεων, η όποια απόφαση παραμένει 

στη διακριτική ευχέρεια των διοργανωτών” Μέχρι στιγμής τα μεγάλα εργοστάσια που θα 

απουσιάσουν ούτως ή άλλως είναι: Leica, Nikon, Olympus και Fujifilm. Oπότε, τη στιγμή 

που διαβάζετε αυτές τις γραμμές όλα τα ενδεχόμενο παραμένουν ανοιχτά αφήνοντας τις 

όποιες προφητείες εκτεθειμένες στην διάψευση. 

       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Το Μουσείο ανοίγει και όλα τα άλλα… κλείνουν (ενόψει κορωνοϊού)

Το πολύπαθο, μέχρι προσφάτως, Εθνικό μας Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης, πραγματικά άνοιξε πριν λίγες ημέρες, σε ένα ηλιόλουστο πρωϊνό. 

Είμασταν εκεί. Μαζί με πολιτικούς και πολιτιστικούς εκπροσώπους, 

δημοσιογράφους και φιλότεχνους. Και είχαμε και μία ενδιαφέρουσα, 

σύντομη συζήτηση με τον επιμελητή φωτογραφίας του ΕΜΣΤ, 

Σταμάτη Σχιζάκη. 

“Μόλις μάθουμε και τη διαθεσιμότητα του Πρωθυπουργού”, είπε στην 

πολυαναμενόμενη συνέντευξη τύπου το πρωϊνό της Δευτέρας (24.2.2020), 

η Υπουργός Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη, “θα πραγματοποιηθούν τα 

επίσημα εγκαίνια του ΕΜΣΤ”. 

Την στιγμή που μπαίνεις στο ψηλοτάβανο βιομηχανικό κτίριο του αρχιτέκτονα 

Τάκη Ζενέτου (για την ακριβεία, ό,τι έχει απομείνει από το αρχικό κτίσμα), 

όπου λειτούργησε το εργοστάσιο της ΦΙΞ, και σε υποδέχονται τώρα όμορφες 

νέες δεσποινίδες για να σου δώσουν τον πρώτο κατάλογο που κυκλοφορεί 

το πολύπαθο (μέχρι πρόσφατα) ΕΜΣΤ της νέας εποχής, ξέρεις, αναμφίβολα, 

πως πρόκειται για μία σημαντική ημέρα. Σημαντική, μεταξύ άλλων, για την 

πολιτιστική καθημερινότητα των Αθηναίων και των επισκεπτών της. 

Όλοι γνωρίζουμε την μακροχρόνια περιπέτεια του ΕΜΣΤ (“όπως έχουμε 

συνηθίσει να το λέμε κι έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε να το λέμε”, 

https://youtu.be/4GB9Y0d7O4I
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είπε η υπουργός) το οποίο, έχει περάσει τον 

γολγοθά του μέσα από 14 (!) διαφορετικές 

“πολιτικές ηγεσίες”. Η κυρία Μενδώνη πρόσθεσε 

πως η ίδια εκπροσωπεί την 15η πολιτική ηγεσία. 

“Ανοίγει για πρώτη φορά με τις μόνιμες συλλογές 

του… μέχρι σήμερα λειτουργούσε ως ένας 

πολιτιστικός πολυχώρος, όμως ο προορισμός του 

είναι να είναι ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης… 

Δεν ανοίγει στην Αθήνα άλλος ένας πολιτιστικός 

πολυχώρος”, είπε στον πρόλογό της η Υπουργός 

Πολιτισμού. Διεθυντής δεν υπάρχει ακόμη 

επισήμως, αλλά σύμφωνα με την Υπουργό 

Πολιτισμού, “θα γίνει διορισμός διευθυντή 

διετούς θητείας”. 

“Κάλλιο αργά παρά ποτέ”, είπε χαρακτηριστικά στο 

δικό του καλωσόρισμα ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος 

Σταύρος Νιάρχος, Γιώργος Αγουρίδης, ο οποίος 

τόνισε ότι “σήμερα θα φύγουμε πιο γεμάτοι από το 

μουσείο”. Υπενθυμίζουμε πως το Ίδρυμα υπήρξε 

μέγας δωρητής του ΕΜΣΤ. Το ποσό της δωρεάς 

ανέρχεται στα 3 εκ. ευρώ και υπήρξε καθοριστικής 

σημασίας για το άνοιγμα του Μουσείου.

Και τί θα ακριβώς θα δείτε στο χαρακτηριστικό κτίριο 

του ΕΜΣΤ τώρα; Περίπου 180 έργα σύγχρονης τέχνης 

από τις μόνιμες συλλογές του, όπου θα συναντήσετε 

πολλά από τα πιο δημοσιευμένα και συχνά 

προβεβλημένα ονόματα Ελλήνων καλλιτεχνών: 

Ψυχοπαίδης, Κουνέλης, Κοκκινίδης, Στράτου, 

Βελώνης (το έργο του οποίου κινδυνεύει να… 

ποδοπατηθεί από τις πολυπληθείς ομάδες σχολείων 

που πρόκειται να επισκεφθούν το μουσείο, όπως 

τολμήσαμε να επισημάνουμε κατά την ξενάγησή 

μας), Κοκκινιάς, Φάρος είναι μερικά εξ αυτών. 

Οι πρώτοι επισκέπτες του ΕΜΣΤ, πριν και από τους 

δημοσιογράφους, ήταν μαθητές του Πειραματικού 

Σχολείου Πλάκας, μαζί με τον μεγαλοσυλλέκτη 

έργων τέχνης Δάκη Ιωάννου. Βέβαια, η έμφαση 

πρέπει να δοθεί στα παιδιά και στις νέες γενιές. 

Εκείνοι είναι που θα διαμορφώσουν τον πολιτιστικό 

χάρτη της μελλοντικής Ελλάδας. 

Όμως απαιτείται και μία διακριτική προσοχή 

όσον αφορά στα εκθέματα σύγχρονης τέχνης - σε 

σχέση με τις νεότερες γενιές - η οποία συχνά είναι 

δυσανάγνωστη και για μορφωμένους ενήλικες. 

Ειδικά όταν κάθεσαι στο καφέ του ωραίου, 

μινιμαλιστικού ισογείου και στον τοίχο παίζει το 

‘text-based animation’ του εικαστικού διδύμου με 

την επωνυμία Young-Hae Chang, υπό τον τίτλο 

“Η τέχνη του ύπνου”, και κάποια στιγμή αναγράφει, 

“Οι κουράδες είναι τέχνη”. Βέβαια, αν γνωρίζεις 

διεξοδικά τον χώρο των τεχνών, ξέρεις ότι (ίσως) 

όλα να μπορούν να γίνουν τέχνη, το κρίσιμο σημείο 

είναι πώς να τα διδάξεις και να τα μεταδώσεις όλα 

αυτά, δίχως… παράπλευρες απώλειες. Κι αυτός 

είναι ένας από τους πιο σπουδαίους ρόλους ενός 

μουσείου σύγχρονης τέχνης. 
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Social & Google ��� �����	
����   

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

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

���������: ���	 �������

�	, Marketing & Management Consultant | ����� ����	�
� ���� 
���	
: �������, 18 ������ 2020, ��
	���
: 17:00 ��	 21:00 (4 ���)
��	�� ����
�����: ������ ����
����
 �������� �!�"���#	, �������� 1, 104 45 
���� 
������ ����������: 35€ (� !"#� ���"$�#%���" &'
). 
"�"#$%&' (#)#*+,+-.'&'&: $��������

��!��!�
���!*��18 17:00 -21:00

%'�"(�)*� + ./���"4"6)�
• "������� ��	�	�� ������������
 � ������������
 �������������
 • ' ��	�	�� ��	 Facebook  • ' ��	�	�� ��	 Instagram • ' ��	�	�� ��	 
Linkedin • ' ��	�	�� ��	 Youtube • ' ��������� ��� 	� ��	��������
 ���	������
 • ' ��	�	�� ��	 Google My Business (#��0����� Google, 
�����
 Google)  • 3� ���������� ���� ���
 ���������
 • 3	 ������ ��� likes ��� � �����	�� �	�
 �� ��	������� ��������4� �����4� 
• +� ���������
 ��� �	������� ������ (Facebook - Instagram - Linkedin)  • ' �������� ��� Google (#��0�����-(�	�	��--outube) 
• ' �����	�� �	� ��������	��	
 �� ����	������, ��
 ����	������
 �� ��	��	�� ��� ��
 ��	��	��
 �� ������	 �	�����
 - �4����
 �.�.

��� & LED. ��� �� ������
! 
9�����	 �
;���	 ��� ���	 ��	 ����	 #���� #������  

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

���������: 9������	 9�������	, ������������� ���
����
�, studio 01.
���	
: �������, 11 ������ 2020, ��
	���
: 17:00 ��	 21:00 (4 ���)
��	�� ����
�����: ������ ����
����
 �������� �!�"���#	, �������� 1, 104 45 
���� 
������ ����������: 25€ (� !"#� ���"$�#%���" &'
). 
"�"#$%&' (#)#*+,+-.'&'&: $��������

��!��!�
���!*��11 17:00 -21:00

.� ���4'."'� ./���� "(!%:
• + ������
 � ���
 & LED • 8��
 	� ����	�����
 ��� �� ���	�������� • 3� ����� �	 Guide Number  • (4
 �	 ���
 ������0�� ��� ������ 
��
 ���	������
 • 3� ����� �	 TTL • (�
 �����	��0���� �	 ���
 � �� ���	������� ����� • 3� �������� � �� ������ ��
 ��	��	���
 
����	� • (4
 ����0�� 	 ������
 ���� �����	�	�	�� �	 ���
 � �������� • X���� ���
 ����
 Hot shoe • (������� �9������� ���
 
���������
 ��� mini softbox • 3� ������ �� 9��	�� ��� �� LED •  X������� ���	������ ��� LED E9������� ��� LED �.�.

ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

�� �����	
�� �� �����
	��

ΜΑΣ ΤΑ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!

� � ����� «+ #�����#��< ��=�
<» & �
� �
�������� ���=	 ��	 �����<	 ��	!

...& ���� ����	 €18,90 
�� ��� ���������:

E����#�	: www.photo.gr/workshops • info@photo.gr • 210 8541400
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� �������� ������������� �� ������ ��	 ��� Social Media & Google  

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

���������: ���	 �������

�	, Marketing & Management Consultant | ����� ����	�
� ���� 
���	
: �������, 18 ������ 2020, ��
	���
: 17:00 ��	 21:00 (4 ���)
��	�� ����
�����: ������ ����
����
 �������� �!�"���#	, �������� 1, 104 45 
���� 
������ ����������: 35€ (� !"#� ���"$�#%���" &'
).€
"�"#$%&' (#)#*+,+-.'&'&: $��������

��!��!�
���!*��
17:00 -21:00

%'�"(�)*� + ./���"4"6)�
• "������� ��	�	�� ������������
 � ������������
 �������������
 • ' ��	�	�� ��	 Facebook • ' ��	�	�� ��	 Instagram • ' ��	�	�� ��	 
Linkedin • ' ��	�	�� ��	 Youtube • ' ��������� ��� 	� ��	��������
 ���	������
 • ' ��	�	�� ��	 Google My Business (#��0����� Google, 
�����
 Google) • 3� ���������� ���� ���
 ���������
 • 3	 ������ ��� likes ��� � �����	�� �	�
 �� ��	������� ��������4� �����4� 
• +� ���������
 ��� �	������� ������ (Facebook - Instagram - Linkedin)  • ' �������� ��� Google (#��0�����-(�	�	��--outube) 
• ' �����	�� �	� ��������	��	
 �� ����	������, ��
 ����	������
 �� ��	��	�� ��� ��
 ��	��	��
 �� ������	 �	�����
 - �4����
 �.�.

��� & LED. ��� �� ������
!
9�����	 �
;���	 ��� ���	 ��	 ����	 #���� #������ 

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

���������: 9������	 9�������	, ������������� ���
����
�, studio 01.
���	
: �������, 11 ������ 2020, ��
	���
: 17:00 ��	 21:00 (4 ���)
��	�� ����
�����: ������ ����
����
 �������� �!�"���#	, �������� 1, 104 45 
����
������ ����������: 25€ (� !"#� ���"$�#%���" &'
).€
"�"#$%&' (#)#*+,+-.'&'&: $��������

��!��!�
���!*��
17:00 -21:00

.� ���4'."'� ./���� "(!%:
• + ������
 � ���
 & LED • 8��
 	� ����	�����
 ��� �� ���	�������� • 3� ����� �	 Guide Number  • (4
 �	 ���
 ������0�� ��� ������ 
��
 ���	������
 • 3� ����� �	 TTL • (�
 �����	��0���� �	 ���
 � �� ���	������� ����� • 3� �������� � �� ������ ��
 ��	��	���

����	� • (4
 ����0�� 	 ������
 ���� �����	�	�	�� �	 ���
 � �������� • X���� ���
 ����
 Hot shoe • (������� �9������� ���

���������
 ��� mini softbox • 3� ������ �� 9��	�� ��� �� LED •  X������� ���	������ ��� LED E9������� ��� LED �.�.

ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

� 
� 
 �
 ��
 �

ΜΑΣ ΤΑ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!

� � ����� «+ #�����#��< ��=�
<» & �
� �
�������� ���=	 ��	 �����<	 ��	!��

...& ���� ����	 €18,90 
�� ��� ���������:

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

http://bit.ly/2RLVpmb
http://bit.ly/2THBHdU
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Ποιός θα είναι ο ρόλος 
της Φωτογραφίας στο νέο ΕΜΣΤ; 
Κατά την συνέντευξη τύπου ρωτήσαμε: 

• Η φωτογραφία σήμερα εκτίθεται στα μεγαλύτερα 

μουσεία όλου του κόσμου ενώ αποτελεί βασική επένδυση 

για σημαντικούς συλλέκτες διεθνώς. Θα υπάρξει ειδικός 

προγραμματισμός για την Φωτογραφία; 

Ο Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας 

Γιατρομανωλάκης (σημειώνουμε πως πρόκειται για μία 

θεσμική θέση που δημιουργείται για πρώτη φορά), μας 

απάντησε πως έχει ήδη προβλεφθεί θέση για ειδικό 

επιμελητή για την φωτογραφία, “είναι μία από τις θέσεις 

προς κλήρωση”. 

Και τότε πρόσθεσε η Υπουργός, πως “το ΕΜΣΤ δεν είναι 

μόνο εικαστικό Μουσείο, θα φιλοξενούνται σε αυτό όλες οι 

μορφές τέχνης”. 

Είναι de facto πως οι τέχνες ανέκαθεν αλληλοσυνδέονταν 

και ενέπνεαν η μια την άλλη - και παρουσιάζονται σε 

μουσεία διεθνώς εδώ και πολλές δεκαετίες. Όμως 

όπως ρωτήσαμε σε προσωπική μας συνάντηση τον 

επιμελητή φωτογραφίας Σταμάτη Σχιζάκη, υπό τη σκιά του 

επιβλητικού έργου του Γιάννη Κουνέλη, “Διεθνή μουσεία 

όπως το ΜΟΜΑ της Νέας Υόρκης, εκθέτουν βεβαίως 

έργα όπου οι διάφορες μορφές τέχνης επικοινωνούν, 

αλλά διοργανώνουν και αμιγώς φωτογραφικές εκθέσεις 

όπως η μεγάλη αναδρομική του Stephen Shore”. Θα 

κάνει κάτι τέτοιο το ΕΜΣΤ; Στην απάντηση του, τόνισε 

την “διακαλλιτεχνική” προσέγγιση του Μουσείου και 

του εκθεσιακού προγραμματισμού, γενικότερα. Αυτό 

που προκύπτει αναμφίβολα είναι πως προς το παρόν 

δεν υπάρχει προγραμματισμένη έκθεση φωτογραφίας, 

υπάρχουν διασκορπισμένα φωτογραφικά έργα ανά τις 

αίθουσες του ΕΜΣΤ. Φαίνεται πως η φωτογραφία, αρχικά, 

θα… συμβαδίζει με τις υπόλοιπες μορφές τέχνης. 

* Ο τίτλος είναι δανεισμένος από τον νέο ομώνυμο 

κατάλογο του ΕΜΣΤ

Πληροφορίες: Μέχρι τα εγκαίνια (θα ανακοινωθούν προσεχώς) το 

ΕΜΣΤ θα λειτουργεί καθημερινά 11.00-19.00, την Πέμπτη έως 

τις 10.00 και τη Δευτέρα θα είναι κλειστό.

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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� 
� 
 �
 ��
 �

� � ����� «+ #�����#��< ��=�
<» & �
� �
�������� ���=	 ��	 �����<	 ��	

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

����	���� ������� | WORKSHOP ΣΤΟ STUDIO
/C��� �
������ workshop �� �������< �C������ �� studio 

3	 workshop ����������� �� ����������
 ���	����	�
 �	� ���	�� �� �����4�	�� ��� ������� 
�	�
 ��� �� ���	����	�� ��
 ��4���
 �	�
 ��	 food photography, �� product managers ������4� 
�����	��
,  ��	�
 food lovers, food bloggers ��� food Instagrammers.

���������: (�
���;��	 �����D�
���	, ������������� ���
����
�, www.saycheese.gr
���	
: %����� 21 ������ 2020 ��
	���
: 10:00 ��	 16:00 (6 ���)
��	�� ����
�����: Studio SayCheese, +"-/�"�*�� 18, 173 41 29"�� ��#�!�"�� 
������ ����������: 95€ (� !"#� ���"$�#%���" &'
). 
"�"#$%&' (#)#*+,+-.'&'&: $��������

��%%�!�
���!*��21 10:00 -16:00

(/J)/$"�/��
•  (4
 �� ���	�������
 �� ����� ��� ��������	��� ������� � ������������ �	 ������.
•  (4
 �� �9�	�	�����
 �	 ������ ��
.
• (4
 �� �������
 � �������
 ����
 �����	�.
• (	��
 �������
 ������ �� �����	�	���
 ��� ���	������� �	� ����� � �	 ������ �	�, �������
 ��� �	 food photography.
•  (4
 �� ��������
 �� ���	��� ���������
 �����	�.

ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΣ ΤΑ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!

���		���� ������ - White balance
T������ �
������ ����
��� �������<	 ��� ������� ��	 =�������<	 �������	 

• ���������� ��	����� ������
 ��4��	
.
•    (�
 ��	��4�	�� �� �������� ���	������ ��
 �����	�� ���������
 ����
 ��	
 �	 	������	, 

��	������4���
 ��
 �������� ����
 � <����
 ����
.
• +� �������
 ��
 �����
 �
 - =���	������ ������. 
•    (�	��������
/Preset: ������ �����
 �	��
 	 ���	�����
 ��� �� ���������� ����, ��
 �� 

���	�� ��� ��������� ��� ����� �
! 
• (4
 �	�4 �� �����4�� ����	�� � ��
 ������
 	� ��
 ������
 �������
.
• ���9������� ��	 Camera Raw / Photoshop.
• "������� �	� �����	� �������	� ��	�������	
 ��	 Photoshop.

���������: 9������	 9�������	, ������������� ���
����
�, studio 01.
���	
: K������ , 23 ������ 2020, ��
	���
: 17:00 ��	 21:00 (4 ���)
��	�� ����
�����: ������ ����
����
 �������� �!�"���#	, �������� 1, 104 45 
���� 
������ ����������: 25€ (� !"#� ���"$�#%���" &'
). 
"�"#$%&' (#)#*+,+-.'&'&: $��������

���!;��
���!*��23 17:00 -21:00

...& ���� ����	 €18,90 
�� ��� ���������:

http://bit.ly/2VrEUPv
http://bit.ly/2I1nLEb
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Fujifilm X-T4
Πιο επαγγελματική παρά ποτέ

Όπως είχε προαναγγείλει η Fujifilm προχώρησε στην 

παρουσίαση της X-T4. Η μηχανή δεν θα καταργήσει αλλά θα 

παράγεται παράλληλα με την X-T4, ενσωματώνοντας μια σειρά 

δελεαστικών βελτιώσεων, με πιο σημαντικό το stabilizer επί του 

αισθητήρα. 

Μέχρι στιγμής αυτό το χαρακτηριστικό έλειπε από τη σειρά 

και προκειμένου να το υλοποιήσουν, οι μηχανικοί 

της Fujifilm χρειάστηκε να ξεπεράσουν μια σειρά από 

αντιξοότητες. 

Stabilizer
O “πλέων”μηχανισμός έδρασης του αισθητήρα που 

έχει δυνατότητα μικρομετρικών κινήσεων σχεδόν σε 

πραγματικό χρόνο προκειμένου να αντισταθμίζει τις 

μετατοπίσεις από το “κούνημα” σε χαμηλές ταχύτητες 

κλείστρου, προσθέτει όγκο στη μηχανή. Όμως οι σχεδιαστές 

κατάφεραν οι διαστάσεις να μεινουν σχεδόν 

αναλλοίωτες. Το stabilizer εδώ κατά τις 

υποσχέσεις της εταιρίας είναι άκρως 

αποτελεσματικό και χαρίζει ως 

6,5stop πλεονέκτημα στις λήψεις 

“στο χέρι” συνεργαζόμενο με 18 

από τους 29 συνολικά φακούς στη 

γκάμα της Fujifilm. 

020

στικό έλειπε από τη σειρά 

ήσουν, οι μηχανικοί 

ουν μια σειρά από 

αισθητήρα που 

εων σχεδόν σε 

ντισταθμίζει τις 

μηλές ταχύτητες 

νή. Όμως οι σχεδιαστές 

σχεδόν 

ις 
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Για τους υπόλοιπους 11 φακούς, το κέρδος περιορίζεται 

στα 5stop το οποίο είναι με τη σειρά του εξαιρετικό. Που 

έγκειται όμως η διαφορά; Στον κύκλο κάλυψης. Όταν 

σχεδιάστηκε η σειρά φακών Fujinon XF, o κύκλος κάλυψης 

έμεινε στο απολύτως απαραίτητο με γνώμονα την μείωση 

των διαστάσεων των κρυστάλλων και συνάμα του συνολικού 

όγκου του φακού. Όμως το on sensor stabilizer μετατοπίζει τον 

αισθητήρα κατά ένα ποσοστό στις άκρες του προβαλλόμενου 

ειδώλου, κάτι που με μικρότερο κύκλο κάλυψης ουσιαστικά 

δημιουργεί υποβάθμιση της ευκρίνειας στα άκρα. Οπότε οι 19 

“καλύτεροι” στη σταθεροποίηση φακοί είναι αυτοί που έχουν 

-έστω οριακά- μεγαλύτερη κάλυψη. 

Προηγημένο κλείστρο 

Σε πολύ επαγγελματική κατεύθυνση στοχεύει το νέο κλείστρο 

της Fujifilm X-T4, το μοναδικό στην κατηγορία των Χ series 

μηχανών με πιστοποίηση για 300Κ λήψεις. Η βαρέως τύπου 

κατασκευή σχεδιάστηκε με αυξημένη στιβαρότητα και 

μηχανισμό απόσβεσης των κραδασμών και αναπηδήσεων 

προκειμένου να αντέξει τη ριπή 15fps (με autofocus, ενώ η 

μηχανή με ηλεκτρονικό χρονισμό κλείστρου φθάνει τα 20fps). 

Σημειώνουμε εδώ ότι ο αισθητήρας παραμένει ταυτόσημος με 

της Χ-Τ3 και Χ-Τ30 δηλ. X-Trans 26,1Megapixel (BSI CMOS).

Λοιπά
• Στο autofocus η Fujifilm X-T4 λειτουργεί με τνεό 

αλγόριθμο παρακολούθησης κινούμενων αντικειμένων  

που λαβαίνει υπόψη του το σχήμα και χρώμα

• Κάτω από την βάση της περιστροφικής κλίμακας των 

ταχυτήτων υπάρχει ένας καινούργιος ομόκεντρος 

επιλογέας Still/Movie

• Στην πλάτη δεσπόζει η πλήρως αρθρωτή οθόνη που 

μπορεί να περιστραφεί κατά 180° αν χρειαστεί για 

vlogging και κατά 90° για λήψη από ανορθόδοξες γωνίες.

• Ενώ τα μοντέλα Χ-Τ και αρκετά άλλα σώματα Fujifilm X 

series  χρησιμοποιούν την ίδια μπαταρία η X-T4 κάνει 

τη διαφορά με το νέο pack λιθίου ΝP-W235 που δίνει 

σημαντικά αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία 500 καρέ 

(normal) και 600 καρέ (economy).

Βασικές προδιαγραφές
Αισθητήρας 26,1Megapixel BSI CMOS 6240x4160pixel 

και επεξεργαστής X-Processor 4

Eυαισθησία 160-12800 ISO

Stabilizer επί του αισθητήρα (ως 6.5stop)

Ριπή 15fps (ηλεκτρομηχανικό κλείστρο) και 20 fps 

ψηφιακό κλείστρο  με διατήρηση λειτουιργίας AF

4K video (DCI ή UHD) 60p 1080/240 fps, 4-10x slow-

motion

Oθόνη Πλήρως αρθρωτή 3in. 1,62εκ. pixel

Σκόπευτρο ΕVF ψηφιακό προσοφθάλμιο  3.69εκ-dot 

OLED (με refresh 100fps)

Mπαταρία  NP-W235 battery με αυτονομία 500 καρέ (CIPA)

Διπλή θύρα καρτών UHS-II 

USB-C type connector allowing USB PD charging

12 Film Simulation ρυθμίσεις  με καινούργια επιλογή 

Eterna Bleach Bypass
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Fujifilm
Νέα Ιnstax Mini 11

Η σειρά Instax Mini εξακολουθεί να σπάει ταμεία αποδεικνύοντας πόσο δημοφιλής 

εξακολουθεί να είναι η ιδέα της άμεσης εμφάνισης στην ψηφιακή εποχή μας. 

Η Instax Mini 11 φιλοδοξεί να επαναλάβει την εμπορική επιτυχία  της προκατόχου 

Instax 9 πάνω στο ίδιο μοτίβο, με πιο μαλακό και στρογγυλεμένο περίγραμμα, 

κάποιες προεξοχές στα χειριστήρια και ένα καινούργιο Automatic Exposure mode 

που αυτόματα προσαρμόζει την εκφώτιση και την ισχύ του φλας ανάλογα με τον 

περιβαλλοντικό φωτισμό ενώ το νέο Selfie mode θα ενθουσιάσει τους οπαδούς του 

είδους. Η Ιnstax Mini 11 απευθύνεται σε νεανικό κοινό και το υπογραμμίζει με τις 

χρωματικές επιλογές ροζ, μπλε του ουρανού, σκούρο γκρί, λευκό του πάγου και λιλά.

JPEG
Στην εποχή της Αrtificial 
Intelligence

Tο JPEG standard είναι μαζί μας 

30 χρόνια περίπου από το 1992 

όταν δημιουργήθηκε από το φορέα 

Joint Photographic Experts Group 

από το οποίο πήρε και το όνομά 

του. Στην πορεία η επιτροπή JPEG 

συνεδριάζει κατά διαστήματα για τον 

εκσυγχρονισμό και παρακολούθηση 

της τεχνολογίας από το πιο 

διαδεδομένο ψηφιακό φορμά εικόνων 

που δεν έχει ξεπεραστεί παρά τα όσα 

λέγονται. 

Η τελευταία διάσκεψη (17 Φεβρ.2020) 

επιεντρώθηκε στη διερεύνηση 

δυνατότητας να ενσωματωθούν 

στοιχεία κρυπτογράφησης blockchain 

(όπως στα κρυπτονομίσματα) και 

Artificial Ιntelligence. Mε τη βοήθεια 

της τεχνητής νοημοσύνης οι ειδικοί 

ελπίζουν να πετύχουν ακόμη 

καλύτερους λόγους συμπίεσης χωρίς 

απώλειες ποιότητας. 
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Panasonic 
Lens roadmap: 
προγραμματισμός 
καινούργιων 
φακών L-mount

Τον αναθεωρημένο 

προγραμματισμό 

για την παραγωγή 

νέων φακών L-mount 

ανακοίνωσε η Panasonic 

προσθέτοντας δύο 

καινούργιους αλλά 

αφαιρώντας τον 100mm 

f/2,8 Μacro που υπήρχε 

στον προηγούμενο οδικό 

χάρτη (Αύγουστος 2019). 

με βάση τα καινούργια 

στοιχεία για το 2020 θα 

βγουν στην κυκλοφορία 

οι εξης νέοι φακοί 

24mm f/1,8, 50mm f/1,8 

και 85mm f/1,8 χωρίς 

να ανακοινώνονται 

περισσότερες τεχνικές 

λεπτομέρειες.  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
Κατά προτίμηση με πτυχίο δημοσιογραφίας ή φιλοσοφικής ή οικονομικής τριτοβάθμιας σχολής
 

Προσόντα

- Μέχρι 28 ετών άνδρας ή γυναίκα

- Άριστη γνώση γραφής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

- Γνώσεις digital imaging και διαδικτυακής επικοινωνίας απαραίτητες

- Οπωσδήποτε προϋπηρεσία στο εμπορικό-επιχειρηματικό ρεπορτάζ και βασικές γνώσεις οικονομικών

- Ευκολία στην επικοινωνία με παράγοντες της αγοράς και προθυμία για μετακινήσεις εκτός γραφείου

- Μεταφορικό μέσο

 

Παροχές

- Άμεση πρόσληψη

- Δοκιμαστική περίοδος απασχόλησης part time έξι μηνών και στη συνέχεια πρόσληψη full time με υπογραφή 

  σύμβασης μακροχρόνιας απασχόλησης

- Aμοιβή: στην δοκιμαστική περίοδο ότι προβλέπει ο νόμος. Στη συνέχεια περισσότερα βάσει προσόντων 

  και απόδοσης

Βιογραφικά μέχρι 7 Μαρτίου στο ttzimas@photo.gr

Α
Γ

Γ
Ε

Λ
ΙΑ
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Serif Affinity Photo
Nέες δυνατότητες στην έκδοση 1,8

Η Serif που ανάμεσα στα άλλα προωθεί 

το πρόγραμμα Affinity Photo ως 

ανταγωνιστικό (και μάλιστα σε πολύ 

χαμηλότερη τιμή) του κλασικού Photoshop, 

ανακοίνωσε σημαντικές βελτιώσεις στην νέα 

version 1.8. Συγκεκριμένα, θα υποστηρίζει 

κανονικά αρχεία RAW Canon CR3, θα 

ενσωματώνει νέα εργαλεία διόρθωσης 

γεωμετρικών και χρωματικών εκτροπών 

για φακούς καθώς και έχει αυξηθεί ο 

αριθμός των συνεργαζόμενων plug ins 

με την προσθήκηDxO Νik Collection 2,5. 

Άλλες βελτιώσεις περιλαμβάνουν καλύτερη 

λειτουργικότητα των templates, νέο toolbar 

ειδικά για την έκδοση MacOS και υποστήριξη 

editing για ΙPTC και ΧΜΡ metadata. 

Sony FE 20mm f/1,8G 
Υπερευρυγώνιος full frame E-mount

O νέος 20άρης superwide φακός έρχεται να προστεθεί στον 24mm f/1,4GM χωρίς να ανήκει στην upmarket σειρά 

Grand Master. Ζυγίζει μόλις 375γρ. και εμπεριέχει τρία κρύσταλλα χαμηλής διάχυσης και δύο ασφαιρικά για τη 

διαχείριση όλων των εκτροπών. Εξελιγμένος με εννέα πτερύγια είναι ο μηχανισμός του διαφράγματος που υπόσχεται 

εξαιρετικό bokeh καθώς και η οδήγηση του autofocus με διπλά μικρομοτέρ τύπου Εxtreme Dynamic (XD) Τα χειριστήρια 

είναι προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες με δακτυλίδι διαφράγματος που παρέχει επιλογή click stop/no click stop, 

ανάλογα αν δουλεύετε φωτογραφία ή video καθώς και γραμμικό δακτυλίδι manual focus. Να σημειώσουμε ότι ο φακός 

ειναι αδιαβροχοποιημένος και σφραγισμένος για σκόνη και υγρασία. 
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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
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Lightroom
94

ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO
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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

 Ε
ΚΤ

Ο
Σ 

ΣΕ
ΙΡ

Α
Σ 

ΤΕ
ΥΧ

Η
 Τ

Ο
Υ 

Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

Α
Φ

Ο
Υ 

ΚΥ
ΚΛ

Ο
Φ

Ο
ΡΟ

ΥΝ
 Τ

ΡΕ
ΙΣ

 Φ
Ο

ΡΕ
Σ 

ΤΟ
 Χ

ΡΟ
Ν

Ο
ΕΠ

Ο
Μ

ΕΝ
Η

 Ε
ΚΔ

Ο
ΣΗ

: 
Π

ΕΜ
Π

ΤΗ
 7

 Ι
Ο

Υ
Ν

ΙΟ
Υ

 2
01

8

0
1

9
7
7
1
1
0
5
3
9
4
0
0
4

€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

�  � � � � � � 	 � 
 	  � � � 
 �   � � � 
 � 	 

Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!42

���� ���� ���� ���������;

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποφθέγματα 
διάσημων 

δημιουργών

Cover.indd   1 24/1/2018   4:53:51 μμ

€6,90

���������	

��
��!

�������	 


�� ���� ������������� � ��							

�  � � � � � � 	 � 
 	  � � � 
 �   � � � 
 � 	 TEY���

NO 9
����� 
������

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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Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

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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ΠΩΣ ΝΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕΤΕ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ 
& ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ  
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Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των €25 & νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά από το photo.gr 
Νο 22: ΣΥΝΘΕΣΗ & ΚΑΔΡΟ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 4 Ιουνίου 2020
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Aναγόρευση του Αναστασίου, Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου & Πάσης Αλβανίας 

σε Επίτιμο Καθηγητή την Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου

Από την άκρως συγκηνητική και βαθυστόχαστη αντιφώνηση του Αρχιεπισκόπου μετά την περιένδυσή του με την τήβεννο 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα ήθελα να απομονώσω δύο κουβέντες του: 

«Μην συμφιλιωθούμε με την παρακμή και νομίζω για την Ελλάδα αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μην συμφιλιωθούμε 

επίσης με την αοριστία με την οποία αναφερόμαστε στην παρακμή. Η παρακμή δεν είναι ένα σύννεφο, σχετίζεται με κάτι. Σχετίζεται 

με την διαφθορά, όπως και η διαφθορά δεν είναι απλώς μια αόρατη πυρηνική σκόνη, έχει ρίζες και αυτή. Ψέμα, Πλεονεξία, 

Εγωκεντρισμός. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για διαφθορά. Και η διαφθορά δεν είναι μόνο στους πολιτικούς, 

ή στους έχοντες πολλά χρήματα, νομίζω ότι αυτή  διοχετεύεται σε πολλά περιβάλλοντα... Το δεύτερο το οποίο σκέπτομαι αδιάκοπα 

και ομολογώ ότι το λέω συχνά στους συνεργάτες μου είναι να κάνουμε αντίσταση ποιότητας. Ο καθένας εκεί που βρίσκεται. 

Ο ένας στον α τομέα, ο άλλος στον β τομέα. Οπουδήποτε βρισκόμαστε... Πιστεύω σε αυτή την αντίσταση της ποιότητας γιατί και 

στην Ελλάδα είναι βασικό στοιχείο. Κινδυνεύουμε να μπούμε σε μια εξωτερική ανάπτυξη αλλά όχι σε μια ουσιαστική ανάπτυξη…» 

                                                                                                                                                                                 Γ.ΒΛΑΣΣΑΣ 

Καθηγητές του ΠΑΔΑ με τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Από αριστερά: Ο. Αριστείδης Κοντογεώργης, ο Απόστολος Γιοβάνης, η Έφη Παπαγεωργίου ο 
πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής , ο Αρχιεπίσκοπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αλβανία 
κ.κ. Αναστάσιος, η Κλειώ Σγουροπούλου, η Γραμματή Πάντζιου, ο Πέτρος Καλαντώνης, ο Γρηγόριος Βλασσάς και ο δημοσιογράφος, υπεύθυνος 
Τύπου και επικοινωνίας στο Γραφείο του Πρύτανη, Αθανάσιος Χούπης.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Παναγιώτης 
Καλδής και ο Αρχιεπίσκοπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας  
κ.κ. Αναστάσιος

Οι Καθηγητές του Τμήματος Φωτογραφίας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής  Δρ. Γρηγόρης Βλασσάς (αριστερά) & Δρ. Αριστείδης Κοντογεώργη 
(δεξιά) με τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο.
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.facebook.com/periodiko.photographos/
https://www.instagram.com/photographosmag/
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
https://twitter.com/photographosmag
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O Roger Ballen ��� MOMus-��!���� 
&������(��) *���������+) 
Ένα μεγάλο όνομα έρχεται στην Ελλάδα

“Ballenesque”, είναι πλέον για πολλούς σήμερα στον χώρο της διεθνούς 

φωτογραφίας, το ιδιαίτερο, σκοτεινό σχεδόν και άκρως ψυχαναλυτικό στιλ 

φωτογραφίας του Roger Ballen (προέρχεται από τον ομώνυμο τίτλο βιβλίου του). Ένας 

άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε δίπλα σε μία μητέρα, που 

δούλευε για τους μεγαλύτερους φωτογράφους της εποχής της, στο πρακτορείο Magnum, 

σπούδασε αργότερα γεωλογία και εδώ κι αρκετές δεκαετίες ζει στη Νότια Αφρική, η οποία 

τον έχει εμπνεύσει βέβαια και στην ιδιάζουσα φωτογραφική του τέχνη. 

Ο ίδιος δηλώνει πως πιστεύει ότι οι εικόνες του έλκουν τόσους ανθρώπους διότι αφορούν 

σε “αρχετυπικά σύμβολα από το ανθρώπινο υποσυνείδητο”. Πιστεύει πως δεν έχει ποτέ 

κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για την τελική του εικόνα, αλλά παρόλο που παραπέμπουν 

και σε σουρεαλιστικά έργα, σημειώνει ότι δεν αρκούν απλώς τα όνειρα και η φαντασία 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένα καλό έργο. 

Στην έκθεση, υπό τον τίτλο “Roger Ballen. Shadows of the mind” (Σκιές του Νου), θα δείτε 

επτά φωτογραφικές σειρές του Ballen, ξεκινώντας από τις απομακρυσμένες κοινότητες 

της Νοτίου Αφρικής και το εσωτερικό των φτωχικών κατοικιών με τους ενοίκους τους, 

περνώντας στην απεικόνιση των «ξεχασμένων» φτωχών λευκών σε μία περίοδο αγώνα κατά 

του απαρτχάιντ και συνεχίζοντας με στημένα πορτρέτα στο Johannesburg, για να καταλήξει 

σε έρημα κτήρια, αποθήκες, καταλήψεις, όπου άνθρωποι ζούσαν σε βρώμικα δωμάτια, 

κελιά χωρίς παράθυρο. Όλα μέσα 

από συνδυασμούς διαφόρων τεχνών: 

σχέδιο, τη ζωγραφική, στοιχεία 

γλυπτικής και επιτελεστικότητας, 

εγκαταστάσεις και βίντεο. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως στο 

Γιοχάνεσμπουργκ ολοκληρώνει 

την διαδικασία για την ίδρυση ενός 

Κέντρου Φωτογραφικών Τεχνών που 

θα φέρει το όνομά του ενώ ο γιος 

του Paul θεωρείται ο «βασιλιάς» του 

παγωτού στη Νότια Αφρική!

Εγκαίνια: Τρίτη 3 Μαρτίου 2020, ώρα 

19:30

Διάρκεια: 3 Μαρτίου - 7 Ιουνίου 2020

Διεύθυνση: MOMus-Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 

Αποθήκη Α’, 1ος όροφος, λιμάνι 

Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες: www.thmphoto.gr
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100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου Έλληνα φωτογράφου

Ποιός δεν θυμάται την υπέροχη εκείνη λήψη, ένα πρωϊνό όπου ο Τλούπας αποτυπώνει, 

με τον χαρακτηριστικό του ποιητικό τρόπο, το μυσταγωγικό φως καθώς φωτίζει τους 

θαμώνες της πλατείας. Μια εικόνα από μιαν άλλην εποχή, η οποία έχει χαθεί ανεπιστρεπτί. 

“Οργώνοντας τη Θεσσαλία με τη βέσπα του και αργότερα το θρυλικό 2CV, κατέγραψε 

το θεσσαλικό κάμπο, τον Πηνειό και την κοιλάδα των Τεμπών, τη λίμνη Κάρλα και την 

αποξήρανσή της. Ως δεινός πεζοπόρος περιδιάβαινε τον Όλυμπο, τον Κίσαβο και το Πήλιο 

σε κοπιαστικές πορείες, αποτυπώνοντας το ορεινό τοπίο με όλες τις διακυμάνσεις του καιρού 

και του φωτός”, διηγόταν η κόρη του και επιμελήτρια της νέας αυτής έκθεσης στο Μουσείο 

Κατσίγρα, Βάνια Τλούπα. Η έκθεση αποτελείται από σαράντα πέντε ανέκδοτες φωτογραφίες 

από τη δεκαετία 1950-1970 και απεικονίζουν σκηνές από την ύπαιθρο αλλά και το αστικό 

τοπίο της Ελλάδας και της Ευρώπης. 

Ο Τλούπας όμως ήταν και δεινός συλλέκτης αντικειμένων, τα οποία φωτογράφιζε για 

να είναι άρτια η η αρχειοθέτηση του, έφτιαχνε μόνος του τα έπιπλα φύλαξης καθότι είχε 

μάθει ξυλογλυπτική από τον πατέρα του και σήμερα, στο Αίθριο του Μουσείου Κατσίγρα, 

θα δούμε και πολλά προσωπικά του αντικείμενα. Αν βρεθείτε στη Θεσσαλία, αξίζει μία 

επίσκεψη στην ανανεωμένη θεσσαλική πόλη της Λαρίσης. 

Να σημειωθεί πως στην εκδήλωση θα μιλήσουν για το έργο και την προσωπικότητα του 

Τάκη Τλούπα, οι δημοσιογράφοι Μάγια Τσόκλη και Νίκος Βατόπουλος.

Εγκαίνια: Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 ώρα 12:00

Διάρκεια: 8 Μαρτίου - 30 Απριλίου 2020

Διεύθυνση: Δ. Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, Γ. Παπανδρέου 2, Λάρισα 

Πληροφορίες: τηλ. 2410 616266, dplarisas@yahoo.gr, info@katsigrasmuseum.gr, http://

www.katsigrasmuseum.gr
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2020 World Press Photo Contest 
Ποιοί θα είναι άραγε οι φετινοί νικητές; 

Μόλις ανακοινώθηκαν οι επιλογές της επιτροπής του 

μεγάλου αυτού διεθνούς βραβείου το οποίο εστιάζει στη 

φωτοειδησεογραφία. Ποιοί θα είναι όμως οι τυχεροί οι οποίοι θα 

κερδίσουν έπαθλα αλλά και μεγάλη προβολή του έργου τους από το 

World Press Photo Foundation; 

Αν το επιτρέψει βεβαίως η φρενίτιδα του κορωνοϊού, θα ανακοινωθούν 

οι μεγάλοι νικητές κατά τη βραδιά βράβευσης στο Άμστερνταμ στα μέσα 

Απριλίου 2020. Όλες οι υποψήφιες εικόνες, αποτελούν αναμφισβήτητα, 

υψηλού επιπέδου φωτορεπορτάζ (και μην ξεχνάμε όμως όλους τους 

ανθρώπους που αποτυπώνουν αυτές οι εικόνες, ας μην θυμόμαστε 

μόνο αυτούς πίσω από τον φακό). 

Ένα από τα πιο συγκλονιστικά πορτρέτα - και στο σημείο αυτό θα 

τολμήσουμε να κάνουμε μία πρόβλεψη - είναι του Πολωνού Tomek 

Kaczor ο οποίος έχει φωτογραφήσει την Εύα, μία 15χρονη Αρμένια η 

οποία μόλις συνήλθε από το “Σύνδρομο Παραίτησης” που βασανίζει 

τους ανθρώπους σε τόπους συγκέντρωσης προσφύγων και κοιτάζει 

(ή μάλλον απλώς μοιάζει να κοιτάζει) σα να επέστρεψε από έναν 

άλλον κόσμο. Ή σα να είδε κάτι που οι περισσότεροι από εμάς δεν θα 

βιώσουμε ποτέ. 

Ανακοίνωση νικητών: 16 Απριλίου 2020

Πού: Άμστερνταμ, Ολλανδία 

Πληροφορίες: www.worldpressphoto.org Φ
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«Flash on Me»
Ένα διαφορετικό σεμινάριο φωτογραφίας 

Το ότι η ενασχόληση με οποιαδήποτε μορφή τέχνης, ενίοτε λειτουργεί και ως ψυχοθεραπεία, 

είναι γνωστό, εξ ου άλλωστε και ο όρος του art therapy. Ο άνθρωπος είναι ένα ον που θέλει 

να δημιουργεί, ειδικά σε καιρούς δύσκολους η δημιουργία αποτελεί μία κυρίαρχη διέξοδο. 

Στο νέο αυτό σεμινάριο με τον τίτλο ‘Το φλας πάνω μου”, με την ψυχολόγο Αιμιλία Αξιωτίδου, θα 

χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες, προσωπικές ή οικογενειακές που επιλέγονται ή δημιουργούνται 

από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, καθώς και συναισθήματα, αναμνήσεις και πληροφορίες που 

πηγάζουν από αυτό το υλικό. Καθώς η συγκεκριμένη προσέγγιση ασχολείται με τη φωτογραφία 

ως επικοινωνία, κι όχι τόσο με τη φωτογραφία ως τέχνη, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία 

με τις κάμερες ή με την τέχνη της φωτογραφίας. Στο πρόγραμμα συνεργάζεται εθελοντικά η 

ψυχολόγος Θέμις Μαρία Παπαμητούκα. 

Οπότε αν πιστεύετε ότι είστε έτοιμοι να ανοίξετε τον εσωτερικό σας κόσμο σε ένα ψυχαναλυτικό 

σεμινάριο τέχνης, δεν έχετε παρά να κάνετε το πρώτο βήμα, δηλώνοντας το ενδιαφέρον σας στο 

MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. 

Κόστος συμμετοχής: 80€ / άτομο

Πληροφορίες & δηλώσεις 

συμμετοχής μέχρι και την 

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020: τηλ. 

2310 566716, Δευτέρα-Κυριακή 

reception.photography@momus.gr 

Πότε: Παρασκευές 6 Μαρτίου - 10 

Απριλίου 2020, ώρες 18:00-21:00

Πού: MOMus-Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

(Αποθήκη Α’, λιμάνι)
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Θέμα: Σύνθεση Φωτογραφικής Εικόνας

Εισηγητής: Βαγγέλης Βασαλάκης

Στο 4ωρης διάρκειας σεμινάριο με θέμα τη φωτογραφική σύνθεση 

θα αναπτυχθούν οι βασικές αρχές σύνθεσης της εικόνας, ο ρόλος 

των σχημάτων και τον χρωμάτων μέσα στο φωτογραφικό κάδρο, οι 

δυναμικές γραμμές που δημιουργούνται, η σημασία των τόνων και ο 

τρόπος ελέγχου των στοιχείων της εικόνας προκειμένου η σύνθεση να 

αποτυπώνει όσο το δυνατόν καλύτερα την πρόθεση του δημιουργού.

Θα γίνει αναφορά σε άλλες τέχνες, περισσότερο ή 

λιγότερο συγγενείς με τη φωτογραφία (ζωγραφική, 

γλυπτική, μουσική, ποίηση) και το πώς μπορεί ο φωτογράφος 

να χειριστεί τα εργαλεία σύνθεσης που έχει στη διάθεσή του.

Θα αναφερθούν πολλά παραδείγματα κλασσικών και 

διάσημων φωτογράφων των οποίων ο τρόπος σύνθεσης 

είναι χαρακτηριστικός και αποδίδει στην κάθε φωτογραφία 

τη δύναμή της. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι 

συμμετέχοντες προτρέπονται να αναφέρουν τις απορίες 

τους και τον τρόπο με τον οποίον εκείνοι προσεγγίζουν 

τα φωτογραφικά θέματά τους. Είναι επιθυμητό, αλλά όχι 

απαραίτητο, να έχουν μαζί τους φωτογραφική μηχανή. Στο 

τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν ορισμένες ασκήσεις με 

σκοπό τη βελτίωση του χειρισμού της σύνθεσης της φωτογραφικής εικόνας.

Εισηγητής: Βαγγέλης Βασαλάκης, Φωτογράφος/Δάσκαλος Φωτογραφίας 

www.vassalakis.gr Ο Βαγγέλης Βασαλάκης είναι συνεργάτης του περιοδικού 

ΦΩΤΟγράφος και διδάσκει θέματα Φωτογραφίας και Κινηματογράφου για 

περισσότερα από 20 χρόνια. Διατηρεί στούντιο διαφημιστικής φωτογραφίας 

στην Αθήνα και ασχολείται με την επιμέλεια εκθέσεων.

Χώρος: Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», Πλατεία Φιλελλήνων, Ναύπλιο 

Ημερομηνία: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 Ώρα: 5μμ - 9μμ 

Κόστος: €25 (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ), παρέχεται μπλοκ για σημειώσεις 

Αριθμός θέσεων: 30 

Κρατήσεις: email: info@vassalakis.gr. 

Για την κράτηση απαιτείται κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
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Η δύναμη της γυναικείας 
σκηνοθεσίας

Το Φεστιβάλ Δράμας αγαπά τις 

γυναίκες δημιουργούς και το 

αποδεικνύει και έμπρακτα, προβάλλοντας 

μια επιλογή ξεχωριστών ταινιών με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της 

Γυναίκας, σε εννέα πόλεις της Ελλάδος, 

στο πλαίσιο του επιτυχημένου θεσμού 

«Το Φεστιβάλ Δράμας Ταξιδεύει».  

Το αφιέρωμα, που τιτλοφορείται 

«Γυναίκες μπροστά και πίσω από την 

κάμερα», θα πραγματοποιηθεί σε 

Δράμα (5 και 8/3), Αθήνα (9/3), Νέο 

Ηράκλειο Αττικής (10/3), Λεωνίδιο (8/3), 

Κυπαρισσία (7/3), Καλαμάτα (8/3), Πάτρα 

(8/3), Λάρισα (10/3), Χανιά (8/3) και 

Ιεράπετρα (8/3).

Αξίζει να θυμίσουμε πως ο αριθμός των 

σκηνοθετριών που τα τελευταία χρόνια 

συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Δράμας, 

ολοένα και αυξάνεται. Και φέτος περίπου 

το 1/3 των διαγωνιζομένων ήταν γένους 

θηλυκού.

Πληροφορίες: https://www.

dramafilmfestival.gr

STOP PRESS
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