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Η προσφορά ισχύει μέχρι 20 Ιουλίου

photo.gr/books

To βιβλιοπωλείο του ΦΩΤΟγράφου

photo.gr/books
Περιηγηθείτε από την άνεση του σπιτιού σας στην πιο πλούσια συλλογή 

φωτογραφικών βιβλίων & λευκωμάτων Ελλήνων συγγραφέων/φωτογράφων.
Καθημερινά προστίθενται νέοι τίτλοι, οι τιμές είναι πολύ συμφέρουσες και 

επιπλέον δικαιούστε ...δώρα!

https://bit.ly/3dXm73Y
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Ενωμένη η κινηματογραφική κοινότητα προτείνει

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο Πολιτισμού διαρθρώνεται σε δύο μεγάλους 

κλάδους: Αρχαιολογία και Σύγχρονος Πολιτισμός.

Οι πολιτικές  για την Αρχαιολογία ασκούνται από τρείς οντότητες: τον Υπουργό, 

τον Γενικό Γραμματέα και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) το οποίο 

έχει γνωμοδοτικό- εισηγητικό χαρακτήρα. Έχουμε δηλαδή δύο πρόσωπα και ένα 

Συμβούλιο τα οποία χειρίζονται με τη βοήθεια των υπηρεσιακών παραγόντων 

όλα τα θέματα που αφορούν την αρχαία και νεότερη πολιτιστική κληρονομιά.

Στο σύγχρονο Πολιτισμό  το ΥΠ.ΠΟ είχε πάντα-στην καλύτερη περίπτωση- ενάμισι 

μόνο πρόσωπα, τον Υπουργό και τον  Γενικό Γραμματέα , όπου ο μεν Υπουργός 

είναι επιφορτισμένος με τους δύο κλάδους, ενώ ο Γ.Γ. κατά το μεγαλύτερο μέρος 

με υποθέσεις των μνημείων, αρχαίων και νεότερων. Έτσι, ο Σύγχρονος Πολιτισμός 

πάντα υστερούσε σε ενδιαφέρον, στην εσωτερική ατζέντα του Υπουργείου, με 

αποτέλεσμα σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία από την ελλιπή αξιοποίηση των 

αναπτυξιακών-πολιτισμικών δυνατοτήτων  που έχει ο Σύγχρονος Πολιτισμός της 

χώρας. 

Τον Ιούνιο του 2019, στη σύνθεση του ΥΠ.ΠΟ. δημιουργήθηκε θέση 

Γ.Γ. Σύγχρονου Πολιτισμού. Αυτό είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα που με 

την ίδια τόλμη πρέπει να ολοκληρωθεί. Ο οπτικοακουστικός τομέας, παρά 

τις ελλείψεις στοχευμένου προγραμματισμού και υποστήριξης, αποτελεί την 

ατμομηχανή της διεθνούς προβολής της χώρας μας. Επομένως, με τη σύσταση 

Εθνικού Συμβουλίου Κινηματογραφίας, από εκπροσώπους όλων των σωματείων 

των επαγγελματιών του κλάδου –εισηγητικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα- θα 

ολοκληρωθούν οι τρείς οντότητες άσκησης πολιτικής, όπως συμβαίνει και στον 

κλάδο των αρχαίων και νεότερων μνημείων.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη συμμετοχή εκπροσώπων των επαγγελματικών 

κλάδων στην χάραξη και άσκηση πολιτικής σε οπτικοακουστικές δομές 

αποδείχθηκε ότι υπήρξε πάντα επιτυχής, αφού συντέλεσε καταλυτικά στη 

διαφάνεια, στη δικαιοσύνη και πολυφωνία, αλλά και στη συνένωση δυνάμεων.

Για τους παραπάνω λόγους που εκθέσαμε εν συντομία, προτείνουμε τη σύσταση 

από το ΥΠ.ΠΟ. Εθνικού Συμβουλίου Κινηματογραφίας, εν όψει μάλιστα και της 

γενικευμένης εκτίμησης ότι ήρθε η ώρα της ριζοσπαστικής νομοθετικής αλλαγής 

για τη δημιουργία επιτέλους μιας Εθνικής Κινηματογραφίας. 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

- Θα στελεχώνονται από τους εκπροσώπους όλων των κλάδων της 

Οπτικοακουστικής Κοινότητας και θα έχει επικεφαλής τον Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ για 

θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Πριν λίγες μέρες λάβαμε εκτενέστατη 

ενημέρωση για την πρόταση που 

υπέβαλαν στην ηγεσία του Υπουργείου 

Πολιτισμού πέντε σωματεία και 

οργανώσεις του κινηματογραφικού 

χώρου. 

Μία ολοκληρωμένη πρόταση, 

τεκμηριωμένη και συγκροτημένη, 

χωρίς πολιτικές κορόνες και 

ξύλινη γλώσσα. Αναδημοσιεύουμε 

απόσπασμα το οποίο αναφέρεται 

με πολλές λεπτομέρειες και γι’ αυτό 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

στην ανάγκη συγκρότησης Εθνικού 

Συμβουλίου Κινηματογραφίας. 

Μήπως λοιπόν χρειάζεται και 

ο φωτογραφικός κλάδος ένα 

Εθνικό Συμβούλιο Φωτογραφίας; 

Πιστεύουμε πως ναι. Το έχουμε 

υποστηρίξει από τούτη εδώ τη στήλη 

άπειρες φορές. 

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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To βιβλιοπωλείο του ΦΩΤΟγράφου 

20€ 

€€€€€€1115555555

24€ 

€€€€€€22222200000

 EΠΙΛΟΓΕΣ

10€ 

€€€€€€9999 27€ 

€€€€€€22223333333

https://bit.ly/3dXm73Y
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- Θα εισηγείται πολιτικές και πρόσωπα 

για τη στελέχωση οπτικοακουστικών 

δομών.

- Θα εποπτεύει την τήρηση της 

Νομοθεσίας, θα επισημαίνει ελλείψεις 

ή δυσλειτουργίες και θα εισηγείται 

αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις.

- Θα επεξεργάζεται και εισηγείται 

στον Υπουργό Πολιτισμού την 

εθνική πολιτική για τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα.

- Σε συνεργασία με ειδικούς και ύστερα 

από διαβούλευση με όλους τους 

φορείς, συντάσσει ετήσια απολογιστική 

έκθεση πεπραγμένων της Ελληνικής 

Κινηματογραφίας (παραγωγή-

κυκλοφορία- προώθηση-εμπορική 

εκμετάλλευση) και προτείνει περαιτέρω 

μέτρα ανάπτυξης.

- Θα μελετά και θα εισηγείται για όλα 

τα επιμέρους θέματα της Εθνικής 

Κινηματογραφίας, όπως:

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, 

Εφαρμογή 1,5%, Διανομή-Αίθουσα, 

Διεθνής κυκλοφορία Ελληνικών 

Ταινιών, Πολιτικές για περιφερειακά 

Φεστιβάλ, Εργασιακά- Ασφαλιστικά- 

Πνευματικά Δικαιώματα, Ταινιοθήκες- 

Μουσείο Κινηματογράφου, 

Κινηματογραφικές Λέσχες, Ζητήματα 

κινηματογραφικής Παιδείας-

Εκπαίδευσης- Επιμόρφωσης . 

ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ- ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Σε ορισμένους κλάδους, όπως π.χ. 

Κινηματογραφική Παραγωγή, υπάρχουν 

περισσότερα του ενός σωματεία. 

Προτείνουμε να συμμετέχει το πλέον 

αντιπροσωπευτικό σωματείο του 

κλάδου. Η αντιπροσωπευτικότητα 

θα αποδεικνύεται από τα πρακτικά 

των δικαστικών αντιπροσώπων με τα 

αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών 

αυτών των σωματείων.

Η εναρμόνιση της καλλιτεχνικής-

πολιτιστικής παιδείας της χώρας μας με 

την αντίστοιχη ευρωπαϊκή σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης  γιατί  η πολιτιστική παιδεία είναι βασικό συστατικό 

του σύγχρονου ανθρώπου και προάγει πολυσήμαντα οφέλη για τους νέους. 

Ιδιαίτερα η γνώση της οπτικοακουστικής γλώσσας  προκαλεί  την κουλτούρα 

των νέων με την πιο σύγχρονη επικοινωνιακή τέχνη και τους βοηθά, κυρίως 

κατά τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους, στον επαγγελματικό προσανατολισμό 

τους. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το οπτικοακουστικό πεδίο 

προσφέρει ένα πλήθος ειδικοτήτων για δημιουργούς, συντελεστές και στελέχη 

οπτικοακουστικών έργων.

Είναι όμως αδιανόητο για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος που επενδύει στην 

ανάπτυξη της οπτικοακουστικής τέχνης να μην έχει δημιουργήσει τα εκπαιδευτικά  

θεμέλια για την μόρφωση και εκπαίδευση των βασικών στελεχών της.

Για 40 και πλέον χρόνια, βασικό αίτημα όλων των φορέων της Κινηματογραφικής 

Κοινότητας είναι η ίδρυση Ακαδημίας Ακουστικών Τεχνών. Αν σήμερα είναι 

επιτακτική ανάγκη η ριζοσπαστική μεταρρύθμιση για την ύπαρξη μιας βιώσιμης 

Εθνικής Κινηματογραφίας θεμέλιό της απαραίτητο είναι η παιδεία, η μόρφωση και 

η επιμόρφωση. Γι’ αυτό θεωρούνται αναγκαία τα παρακάτω μέτρα:

• Εισαγωγή της Κινηματογραφικής Τέχνης, με ειδικά προγράμματα στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση .

• Η Ίδρυση Δημόσιας Ακαδημίας  Οπτικοακουστικών Τεχνών πανεπιστημιακού 

επιπέδου για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σεναριογράφων, σκηνοθετών, 

διευθυντών φωτογραφίας, μοντέρ και παραγωγών.

• Η αξιοποίηση της επαγγελματικής γνώσης σημαντικών τεχνικών ειδικοτήτων 

της οπτικοακουστικής παραγωγής και η μετάδοση της σε νεότερους, όπως είναι 

οι ηχολήπτες, οι ηλεκτρολόγοι κινηματογράφου και οι μακενίστες. Αυτό μπορεί 

να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης με την ενθάρρυνση και 

οικονομική στήριξη κύκλων μαθημάτων, ημερίδων, κλπ. Τα μαθήματα αυτά 

μπορούν να οργανώσουν πανεπιστημιακοί φορείς, ινστιτούτα εργασίας, ο ΟΑΕΔ, 

και άλλοι φορείς.

• Η ενθάρρυνση και υποστήριξη ευρωπαϊκών συνεδρίων με αντικείμενο βασικά 

δημιουργικά θέματα, όπως το σενάριο, η σκηνοθεσία, η φωτογραφία και η 

παραγωγή για ανταλλαγή εμπειριών, νέων κατακτήσεων και να γίνονται κοινό 

κτήμα οι σύγχρονες εξελίξεις.

• Η νομοθετική και οικονομική στήριξη του έργου των Κινηματογραφικών 

Λεσχών  της χώρας που σε πολλές  περιοχές είναι η μοναδική επικοινωνία 

του κοινού με την κινηματογραφική τέχνη ενώ παράλληλα συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη της κινηματογραφοφιλίας και μεγαλώνουν το κοινό των 

κινηματογραφικών αιθουσών.

• Τους όρους και τις προϋποθέσεις  οικονομικής στήριξης των Κινηματογραφικών 

Λεσχών επεξεργάζεται και εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού το Εθνικό 

Συμβούλιο Κινηματογραφίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (Π.Ε.Κ.Κ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ (Ε.Ε.Σ)

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΡΧΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΠΟ.ΑΙ.Κ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ (Π.Ο.Θ.Α)

(Συνέχεια από τη σελ. 2)

Διαβάστε όλη την πρόταση των πέντε σωματείων & οργανώσεων κινηματογράφου εδώ

https://www.photo.gr/newss/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-5-%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%b9%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b5%ce%b1-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba/
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Kουίζ. Ποιοί είναι αυτοί που 

έχουν “ζεστό χρήμα”και 

ρευστότητα να αγοράζουν τη 

“σήμερον ημέρα”; Προφανής 

απάντηση: οι κινέζοι. Kαι στην 

περίπτωσή μας οι ιδιοκτήτες της 

Sino Promise με έδρα το Hong 

Kong, που είναι ο μεγαλύτερος 

διανομέας Kodak Alaris ανά 

τον κόσμο, αλλά και σαν 

υπεργολάβος κατασκευάζει 

φωτογραφικό χαρτί και 

χημικά σε εργοστάσια στην 

ηπειρωτική Κίνα, απέκτησαν το 

κομμάτι της Kodak Alaris για 

το φωτογραφικό χαρτί και τα 

φωτοχημικά. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

����"#����

Για τους μη γνωρίζοντες να σημειώσουμε τα ακόλουθα: Kodak Alaris, είναι η εταιρική επωνυμία του 

βρετανικού σχήματος που διαχειρίζεται το brand Kodak στα υλικά αργυρούχας τεχνολογίας και office 

automation [παρενθετικά να σημειώσουμε ότι μετά τη χρεωκοπία το 2012 και ρευστοποίηση περιουσιακών 

στοιχείων, το brandname Kodak όσο αφορά το χαρτί και το φιλμ περιήλθε στην Κοdak Alaris που ανήκει 

στο συνταξιοδοτικό ταμείο Κοdak Pension Plan UK]. Η εταιρία λοιπόν τα τελευταία τέσσερα χρόνια 

κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει επαρκής και αυξανόμενη ζήτηση 

εκεί έξω. Παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να γίνει κερδοφόρα και από πέρυσι υπέβοσκαν φήμες ότι γίνονταν 

διευρευνητικές επαφές με ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Σύμφωνα με στοιχεία από το www.insideimaging.com.au, το χαρτί και τα χημικά αντιπροσωπεύουν το 56% 

των εσόδων για την Kodak Alaris και το φιλμ το 36%. Το εναπομένον κατασκευαστικό τμήμα για το φιλμ 

θα μεταβιβαστεί στην Kodak Moments πιο γνωστή για τα photo kiosks.

Η άγνωστη στην Ευρώπη Sino Promise δεν είναι καμία τυχαία εταιρία. Στο εργοστάσιό της στην Xiamen 

παράγει τα χημικά και το χαρτί Kodak από το 2015 τα οποία εξάγονται στην ΝΑ Ασία, Αυστραλία και 

Ν.Ζηλανδία. Στο εργοστάσιο στην πόλη Wuxi παράγει τα ιατρικά φιλμ της Kodak, α/μ και έγχρωμα φιλμ 

και α/μ φωτογραφικό χαρτί ενώ κυκλοφορεί παρόμοια προϊόντα imaging με το δικό της brandname. 

Μάλιστα έγινε γνωστό ότι ενδιαφερόμενη ήταν και η Lucky Film, επίσης συνεργαζόμενη στο παρελθόν με 

την Κοdak εταιρία, αλλά η προσφορά της Sino Promise ήταν σαφώς ανώτερη. 

Mε την κίνηση να πουλήσει το κατασκευαστικό κομμάτι, η Kodak Alaris αλλάζει προσανατολισμό και 

κατευθύνεται περισσότερο προς το marketing ενώ θα κρατήσει περίπου το μισό από το σημερινό εργατικό 

δυναμικό που απαριθμεί 2000 άτομα. Όσον αφορά το προσωπικό της Kodak Alaris που εργαζόταν στο 

τμήμα Paper and Chemistry, σε μεγάλο ποσοστό θα απορροφηθεί από τη νέα ιδιοκτησία. 

Και λίγα οικονομικά στοιχεία για την Kodak Alaris από το www.insideimaging.com.au Όταν η Εastman 

Kodak χρεωκόπησε το 2012, χρωστούσε στο συνταξιοδοτικό ταμείο των βρετανών υπαλλήλων της περίπου 

2,8δισ δολ. Τότε οι ασφαλισμένοι πείστηκαν να διαθέσουν από το ενεργητικό του ταμείου 325εκ. δολ. 

προκειμένου  να ιδρυθεί η Alaris με προίκα τα δικαιώματα για τα “συμβατικά” προϊόντα (φιλμ, χαρτί, 

χημικά). Αλλιώς το ταμείο θα χρεωκοπούσε και θα μεταβιβαζόταν στο κρατικό Pension Protection Fund 

της Βρετανίας, ένα κρατικό ταμείο - ομπρέλα για τα ιδιωτικά ταμεία που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

βιωσιμότητας. Η ιδέα ήταν ότι σταδιακά από τα κέρδη της Alaris θα προερχόταν χρηματοδότηση για τις 

συντάξεις. Όμως οι συνεχείς ζημιές που έγραψε η Alaris, δυστυχώς δεν κατέληξαν πουθενά, χάνοντας 

όλους τους στόχους και αυτή τη στιγμή συζητιέται ξανά η μεταφορά των συνταξιούχων στο κρατικό PPF με 

τεράστια κουρέματα των συντάξεων που κανονικά δικαιούνται. Σε αυτή την περίπτωση, όσα ανήκουν στην 

Alaris θα περιέλθουν ως περιουσιακά στοιχεία στο PPF του βρετανικού κράτους που θα αναλάβει και τις 

υποχρεώσεις της εταιρίας.

@��6;�#) �!����� ����%;�� #�..%!� 
��� !� �"!���#� brandname !)� Kodak...
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ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

Ίσως να πρόκειται για μια πάγια τακτική, πιθανότατα να αποτελεί και μία άσχημη εξαίρεση (ευελπιστώ να ισχύει η δεύτε-

ρη περίπτωση). Οικείο πρόσωπο πηγαίνει τα παιδιά του σε έναν συνοικιακό, ιδιωτικό παιδικό σταθμό (από τους πιο οικο-

νομικούς της Αττικής). Καθ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, διοργανώθηκαν οι αναμενόμενες γιορτές οι οποίες συνοδεύονται 

πάντοτε από τις αντίστοιχες φωτογραφικές υπηρεσίες. Και βέβαια κάθε γονιός, γιαγιά ή παππούς θέλει να δει το βλαστά-

ρι του σε όμορφες πόζες, σε ωραίες εκτυπώσεις διαστάσεων 13x18εκ. Είναι αναμφίβολα μία υπέροχη ανάμνηση, η οποία 

υπερτερεί ενός ψηφιακού αρχείου χαμένου κάπου μέσα στο χάος ενός smartphone της οικογενείας.  

Πέραν της συναισθηματικής αξίας όμως υπάρχει οπωσδήποτε και η οικονομική αξία. Άλλωστε περί μιας συναλλαγής πρό-

κειται μεταξύ οικογενείας και φωτογραφείου. Ειδικά αν η δουλειά του επαγγελματία είναι και ιδιαιτέρως ποιοτική, δεν δι-

στάζει ο πελάτης να πληρώσει περισσότερα (αν έχει την δυνατότητα). Και έχουμε και τις δύο πλευρές ευχαριστημένες.  

Τα πράγματα όμως περιπλέκονται όταν ο πελάτης αρχίζει να λαμβάνει 3, 4 ή και 5 φορές (!) την ίδια ακριβώς φωτογρα-

φία, απλώς σε… διαφορετικές μεγεθύνσεις. Ή όταν λαμβάνει, πάντα μέσω του σχολείου (δίχως άμεση επαφή με το φωτο-

γραφείο), ένα πακέτο αποφοίτησης, το οποίο αποτελείται από δύο αρκετά μεγάλα φωτογραφικά αντικείμενα κι όταν επι-

λέγει να κρατήσει μόνο το ένα, ενημερώνεται στυγνά πως πρέπει είτε να δεχτεί όλο το πακέτο - με την ανάλογη βεβαίως 

τιμή πακέτου - ή να το επιστρέψει ολόκληρο. Ένα αρκετά αδιέξοδο περιβάλλον λοιπόν.

Υπάρχει περίπτωση ο γονιός ή η γιαγιά να αρνηθεί και να απομείνει δίχως τυπωμένη ανάμνηση της αποφοίτησης από το 

νηπιαγωγείο; Αν επρόκειτο για μία στεγνή επαγγελματική συναλλαγή, προφανώς και δεν θα δεχόταν κανείς το πακέτο, 

όταν όμως αφορά στα πιο βαθιά εσώψυχα ενός γονιού, ενός παππού - ειδικά σε μία συναισθηματική χώρα όπως η δική 

μας - πιστεύει κανείς, αληθινά, ότι θα αρνηθεί το πακέτο;   Η ερώτηση είναι μάλλον ρητορική.  

D!�� � ��$%!)� $�.&%��� ��� !� B'!����B��� 
6�� “��#6!�” !� ����� �(+6��!� ;:!)"�

Σημείωση: Εκτός και αν τα νήματα κινούνται από τον βρεφονηπιακό σταθμό εν πλήρει αγνοία του φωτογραφείου. Εκεί όμως πρό-

κειται για μία άλλη ιστορία…
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Κι όμως θα γίνει

Μπορεί το εμπόδιο του Covid-19 να 

έμοιαζε πριν λίγο καιρό ανυπέρβλητο, 

οι εκθέσεις όλες είχαν ακυρωθεί αλλά, 

ενάντια στους καιρούς, αρχίζουν να 

πραγματοποιούνται διάφορες καθιερωμένες 

εκδηλώσεις. Στο πνεύμα αυτό, το CIP 

φεστιβάλ ανακοίνωσε πως θα υλοποιηθεί 

τελικά με την συμμετοχή εκατοντάδων 

καλλιτεχνών από 77 χώρες. Υπενθυμίζουμε 

πως το φεστιβάλ διοργανώνεται από την 

φωτογραφική γκαλερί Blank Wall.  

Φέτος, στο Μεγάλο Αρσενάλι (Κέντρο 

Αρχιτεκτονικής Μεσογείου), στο Παλιό 

Λιμάνι των Χανίων θα παρουσιαστούν 

φωτογραφίες από περισσότερους από 

300 καλλιτέχνες. Το Cip Festival για μία 

ακόμα φορά θα προβληθεί και μέσα από 

το LensCulture, διεθνή φωτογραφική 

πλατφόρμα με εκατομμύρια εγγεγραμμένους 

φωτογράφους. Με αυτό τον τρόπο οι 

διοργανωτές κατάφεραν να πετύχουν 

πολύ μεγαλύτερη προβολή του Φεστιβάλ 

παγκοσμίως. Η διεθνής επιτροπή 

αποτελούμενη από 15 κριτές ανέλαβε να 

επιλέξει τις καλύτερες φωτογραφίες από 

αυτές που υποβλήθηκαν και οι οποίες θα 

εκτεθούν στο Φεστιβάλ.

Διάρκεια: 12-18 Αυγούστου 2020

Πληροφορίες: http://www.cipfestival.com

Φωτ.: Claudia Missailidis, Βραζιλία

Φωτ.: Andreja Sever, Σλοβενία E:\DropBox

Dropbox\Dr

now\Weekl

Travelling.jp

Φωτ.: Δημήτρης Ντάφος, Ελλάδα
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. ��� 43, 121 33 ���������,  ���.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977, 

e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr

Επαγγελματικές λύσεις 
και όχι μόνο...

Φωτιστικά LED video light σε μεγάλη ποικιλία 

Μπαταρίες 
φορτιστές 

http://bit.ly/3372x0N
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Epson SureColor SC-F10000
Παραγωγικότητα με dye-sublimation τεχνολογία

Η Epson ανακοίνωσε τον πρώτο 76 

ιντσών εκτυπωτή μεγάλου format, 

τον SureColor SC-F10000. Πρόκειται για 

προηγμένο εκτυπωτή dye-sublimation, 

ειδικά κατασκευασμένο για τις ανάγκες 

παραγωγής υφασμάτων, όπου η υψηλή 

παραγωγικότητα, η ταχύτητα και η αξιοπιστία 

αποτελούν βασικά στοιχεία για την 

επιτυχία μιας επιχείρησης. Για δημιουργίες 

υψηλής ραπτικής, μαζικής ένδυσης, 

αθλητικής ένδυσης, για υφάσματα οικιακής 

διακόσμησης, διαφημιστικά προϊόντα και 

επιγραφές, προσφέρει γρήγορες, ποιοτικές 

και αξιόπιστες εκτυπώσεις.

O Neil Greenhalgh, Product Manager 

της Epson Europe, δήλωσε: «Στον τομέα 

του dye-sublimation οι απαιτήσεις για 

γρήγορους χρόνους παράδοσης, σταθερή 

απόδοση, υψηλή ποιότητα εκτύπωσης και 

αξιοπιστία είναι αυξημένες. Με γνώμονα 

αυτές τις απαιτήσεις, κατασκευάσαμε 

έναν επαγγελματικού επιπέδου εκτυπωτή 

τεχνολογίας dye-sublimation, που 

πιστεύουμε ότι θέτει νέες προδιαγραφές στον 

χώρο της εκτύπωσης, προσφέροντας τον 

υψηλότερο όγκο παραγωγής από όλους τους 

Epson LFP»

Θα είναι διαθέσιμος από το Σεπτέμβριο

του 2020.

ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ SC-F10000, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Έως 255m2/ ώρα εκτύπωση υψηλής ταχύτητας

Νέες κεφαλές εκτύπωσης PrecisionCore Micro TFP

Τεχνολογία Precision Dot (συνδυάζονται τρεις εξειδικευμένες τεχνολογίες για dye-

sublimation: νέα τεχνολογία Halftone, LUT και Micro Weave)

Εύκολη τοποθέτηση των μέσων εκτύπωσης (πρόσβαση στο μπροστινό και το πίσω μέρος)

Τεχνολογία αυτόματης προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης  ενσωματωμένης κάμερας 

Νέο σύστημα στεγνώματος (προσφέρει λιγότερη μεταφορά μελανιού στο πίσω μέρος των 

εξαρτημάτων εκτύπωσης και εξάλειψη ζαρώματος)

Προηγμένος έλεγχος αυτόματης τάνυσης (Ad-ATC) για ακριβή και σταθερή τροφοδότηση

Δυνατότητα μαζικής παραγωγής (με δοχεία μελανιού χωρητικότητας 10 ή 3 λίτρων και 

δυνατότητα αντικατάστασης εν ώρα λειτουργίας)

Εξαρτήματα με δυνατότητα αντικατάστασης από τον χρήστη

Χρηστικότητα συστήματος μελανιού (επιδαπέδιος αισθητήρας φιάλης απορριμμάτων με 

εύκολη τοποθέτηση)

Ακριβές σύστημα τροφοδοσίας χαρτιού

Μικρότερος χρόνος καθαρισμού υπό πίεση 

Εύχρηστη οθόνη αφής LCD 9 ιντσών
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Godox 
D 1200Pro
Έφθασε και στην Ελλάδα

Κατέφθασε και στην ελληνική αγορά το 

αναμενόμενο πανίσχυρο Godox Witstro 

AD1200-Pro. Aποτελεί το ισχυρότερο 

επαγγελματικό φορητό studio flash 

μπαταρίας της αγοράς και δίνει λύσεις όταν ο 

επαγγελματίας χρειάζεται μεγάλη ισχύ σε μια 

φορητή αξιόπιστη μονάδα με μπαταρία που 

διαρκεί και διαρκεί... Αποτελείται από την 

κυρίως μονάδα που περιλαμβάνει και την 

αποσπώμενη μπαταρία, και από μια ελαφριά 

απομακρυσμένη κεφαλή με υπερσύγχρονο 

σύστημα ψύξης, μοντούρα Bowens και 

πιλότο LED ισχύος 40W.

MΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:
Υψηλή ισχύς 1200Ws με ταχύτατο χρόνο ανακύκλωσης 0.01 – 2 sec

Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου 36V / 5200mAh για αυτονομία μέχρι και 500 

λάμψεις πλήρους έντασης

Δυνατότητα να ανιχνεύει αυτόματα λάμψεις φλας από μηχανές Canon / Nikon 

/ Sony / Olympus / Panasonic / Fujifilm (με χρήση κατάλληλου πομπού X1T ή 

XPRO)

Πανίσχυρη LED λάμπα πιλότος έντασης 40W με συνεχή ρύθμιση φωτισμού

Η δυνατότητα να εκπέμπει φως σε οποιαδήποτε ένταση με ελάχιστη χρωματική 

απόκλιση (+/-75o Κelvin) όταν ενεργοποιείται το stable color mode

Η συσκευασία περιλαμβάνει AD1200 Power Pack, κεφαλή φλας με λάμπα, 

μπαταρία WB1200H, φορτιστή, ανακλαστήρα, κάλυμμα λάμπας, τσάντα 

μεταφοράς και τσάντα μεταφοράς με ροδάκια.
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Leica M10-R
Rangefinder στα 40Megapixel

Yπάρχει μια μερίδα προσηλωμένων 

και ενθουσιωδών οπαδών των 

τηλεμετρικών μηχανών που ακολουθούν 

τις Leica με τη θρυλική μοντούρα Μ 

και στην ψηφιακή εποχή. Τελευταία 

υλοποίηση αποτελεί η M10-R που 

αντικαθιστά τη Μ10 με ολοκαίνουργο 

αισθητήρα 40Megapixel, πρακτικά 

ίδιον με της Leica M10 Monochrom 

(με προσθήκη φίλτρου Bayer 

Pattern). H ευαισθησία του αισθητήρα 

εκτείνεται στο εύρος ISO 100-50.000. 

Ο μέγιστος χρονισμός κλείστρου σε 

αργή ταχύτητα εκτείνεται στα 16min. 

για να διευκολύνονται οι χρήστες σε 

αστροφωτογραφία κλπ. Eκτός του 

αισθητήρα, ενσωματώνεται κλείστρο 

εστιακού επιπέδου τελευταίας γενιάς, με 

βελτιωμένα χαρακτηριστικά αθόρυβης 

λειτουργίας. Η νέα Μ10-Ρ διαθέτει 

επαφική οθόνη με διαγώνιο 3in. 

που χρησιμεύει στο LiveView και την 

επιθεώρηση των λήψεων. Η αποθήκευση 

των εικόνων γίνεται σε κάρτα SD 

UHS-i ενώ για ασύρματη διασύνδεση 

προβλέπεται  WiFi, όχι όμως Bluetooth. 

Για κάποιο λόγο που αποτελεί “πολιτική” 

της εταιρίας, δεν υπάρχουν θύρες USB 

και HDMI. Η μηχανή κατασκευάζεται 

στο εργοστάσιο της Leica στο Wetzlar 

της Γερμανίας με κορυφαία standard 

ποιότητας.

Tokina
Νέος κατοπτρικός φακός

Mια απρόσμενη άφιξη κατοπτρικού 

manual focus φακού είχαμε 

από την Τοkina με τη μορφή του SZX 

Super Tele 400mm f/8. Υπενθυμίζουμε 

ότι οι κατοπτρικοί φακοί αξιοποιούν 

σχεδίαση αναδιπλούμενης δέσμης 

για να μειώνουν το φυσικό μήκος 

και το βάρος της κατασκευής και 

έχουν σταθερό διάφραγμα. Έτσι ο 

συγκεκριμένος ζυγίζει μόλις 340γρ. και 

έχει μήκος 7,7cm ενώ επιτυγχάνει λόγο 

αναπαραγωγής 1:2,5 δηλ. έχει κατά 

κάποιο τρόπο χαρακτηριστικά macro. 

Θα διατίθεται για Canon EF, Nikon F, 

Sony E, Fujifilm X και Micro 4/3.

ύ 

ι 

ο
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Canon EOS R5/R6
Καθυστερήσεις στις παραδόσεις λόγω υψηλής ζήτησης

Δεν πρόλαβαν καλά καλά να ανακοινωθούν επίσημα οι νέες full frame mirrorless ΕΟS R5/R6 της Canon και οι 

προπαραγγελίες έπεσαν βροχή, αποδεικνύοντας την απήχηση των νέων μοντέλων στους φίλους της εταιρίας. Έτσι από 

το εργοστάσιο προήλθε ανακοίνωση που προειδοποιεί για καθυστερήσεις στις παραδόσεις αφού ξεπεράστηκαν οι αρχικές 

προβλέψεις ζήτησης και αφορά τα προϊόντα EOS R5 / EOS R6 / Battery Grip BG-R10 / Extender RF 1.4x / Extender RF 2x.
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Fujifilm
Webcam λειτουργία τώρα και σε πλατφόρμα MacOS

Mε την κρίση του κορωνοϊού και την άνθηση των εφαρμογών 

τηλεδιασκέψεων, πολλοί χρειάστηκαν τις αυξημένες 

επιδόσεις και την καλύτερη ποιότητα εικόνας από κανονικές 

ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σε σχέση με τη φτωχή απόδοση 

των webcam. Έτσι αρκετές φωτογραφικές εταιρίες, ανάμεσά τους 

και η Fujifilm, έσπευσαν να κυκλοφορήσουν εφαρμογές που 

μετατρέπουν τη φωτογραφική μηχανή σε webcam. Τώρα η Fujifilm 

μας γνωστοποιεί ότι το Webcam X app, τώρα είναι διαθέσιμο και 

για περιβάλλον MacOS και καλύπτει τα εξής σώματα;

Godox AD300Pro
To νέο best seller στα φορητά αυτοκέφαλα φλας

Μετά την τεράστια απήχηση στην αγορά και τις 

αντίστοιχες πωλήσεις των best seller AD200 και 

AD400 της Godox στην παγκόσμια αγορά, έρχεται ένα νέο 

“ενδιάμεσο” μοντέλο ανάμεσα στα πετυχημένα αδέλφια 

του να καλύψει τη ζήτηση για ισχυρό, ανθεκτικό και 

εύχρηστο φλας με μπαταρία που να πηγαίνει παντού. Το 

επαγγελματικό φορητό monobloc flash Godox Witstro 

AD300-Pro έχει μέγιστη ισχύ 300Ws και ξεχωρίζει για την 

ποιοτική κατασκευή του, το εξαιρετικά μικρό μέγεθος, 

το χαμηλό του βάρος (μόλις 1.25 kgs) και την τεράστια 

ευελιξία στη χρήση πλήθος συμβατών light modifiers.

ΤΟ ΑD300 PRO ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Ο ταχύτατος χρόνος επανακύκλωσης λάμψης 0.01 –1.5 sec

Η ισχυρή αποσπώμενη μπαταρία (pack) λιθίου 14.4V 

/ 2600mAh που του χαρίζει αυτονομία μέχρι και 320 

ενεργοποιήσεων πλήρους ισχύος

Η ιδιότητα να ανιχνεύει αυτόματα λάμψεις φλας από 

μηχανές Canon / Nikon / Sony / Olympus / Panasonic / 

Fujifilm (με χρήση κατάλληλου πομπού X1T, X2T ή XPRO)

Η ισχυρή LED λάμπα πιλότος έντασης 12W με δυνατότητα 

ρύθμισης σε ψυχρό ή θερμό xρωματική θερμοκκρασία

Η δυνατότητα σύνδεσης πλήθους αξεσουάρ καθώς 

διαθέτει μοντούρα Godox Mount αλλά και συμβατούς 

αντάπτορες για αξεσουάρ Bowens, Broncolor/Profoto/

Elinchrom (προαιρετικά)

Η ultra high contrast VA οθόνη, που επιτρέπει τον άνετο 

έλεγχο και χειρισμό σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού

H συμβατότητα με το S2 Holder για προσαρμογή αξεσουάρ 

Bowens-Mount με αυξομείωση zoom.

 GFX 100

 GFX 50S

 GFX 50R

 X-H1

 X-Pro2

 X-Pro3

 X-T2

 X-T3

 X-T4
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“Roger Ballen. Shadows of the mind”

Η πρώτη έκθεση, η οποία ουσιαστικά διεκόπη 

λόγω κορωνοϊού, συνεχίζει το ταξίδι της στο 

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 

την αναδρομική του ιδιαίτερου φωτογράφου “Roger 

Ballen: Shadows of the mind” (Σκιές του μυαλού), 

όπου θα δείτε έργα από 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. 

Η φωτογραφία του ενσωματώνει το σχέδιο, τη 

ζωγραφική, στοιχεία γλυπτικής και επιτελεστικότητας, 

εγκαταστάσεις και βίντεο, πλάθοντας τη μοναδική 

αισθητική Ballenesque.

Luchezar Boyadjiev. Ξαναχτίζοντας τον 

κόσμο των εικόνων. 1991-2019

Η δεύτερη μεγάλη έκθεση αποτελείται από 

περισσότερα από 500 έργα όλων των 

εικαστικών μέσων –ζωγραφική, σχέδιο, κατασκευές, 

εγκαταστάσεις, βίντεο, φωτογραφία (επεξεργασμένη 

συνήθως ψηφιακά), περφόρμανς/ξεναγήσεις 

(Schadenfreude)- που αποτυπώνουν την πολυσχιδή 

και ποικιλόμορφη καλλιτεχνική πορεία 30 χρόνων 

του Βούλγαρου εικαστικού Λουτσεζάρ Μπογιατζίεφ 

(Luchezar Boyadjiev.

Ο Λουτσεζάρ Μπογιατζίεφ είναι ένας από τους πιο 

γνωστούς και εξέχοντες καλλιτέχνες που γεννήθηκαν 

και μένουν στη Βουλγαρία. Πρόκειται για καλλιτέχνη 

με εκτεταμένη διεθνή πρακτική, μια δημόσια φιγούρα 

με ξεκάθαρη κριτική στάση απέναντι στην τοπική 

(βαλκανική) και τη διεθνή εικαστική σκηνή, ενώ τα 

έργα του αποτελούν μέρος μουσειακών, εταιρικών 

και ιδιωτικών συλλογών σε όλο τον κόσμο.

Τα έργα του παρουσιάζονται στους δύο ορόφους 

του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές 

Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και 

Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (εντός ΔΕΘ-

HELEXPO). 

Διάρκεια έκθεσης Roger Ballen: Μέχρι τις 4 

Οκτωβρίου 2020 (Αποθήκη Α’, 1ος όροφος, λιμάνι 

Θεσσαλονίκης)

Διάρκεια έκθεσης Luchezar Boyadjiev: Μέχρι τις 27 

Σεπτεμβρίου 2020 ((εντός ΔΕΘ-HELEXPO)

Πληροφορίες: www.momus.gr

�>� .��%$�� �#�6"��� "!)� U�""�$���#) 
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Της βραβευμένης αθλήτριας Simone Biles από την φωτογράφο των σταρ Annie Leibovitz

Τί μπορεί να συμβεί όταν μία διάσημη φωτογράφος όπως η Annie Leibovitz - η οποία έχει 

φωτογραφήσει ένα από τα πιο γνωστά πορτρέτα όλων των εποχών, αυτό του γυμνού John Lennon 

αγκαλιά με την αγαπημένη του Yoko Ono, λίγες μόλις ώρες πριν την δολοφονία του - καλείται από 

τη διεθνή Vogue, να φωτογραφήσει την σούπερ σταρ αθλήτρια ενόργανης γυμναστικής της Αμερικής, 

Simone Biles; 

Το εξώφυλλο με την μυώδη, ταλαντούχα αθλήτρια κυκλοφόρησε μόλις πριν λίγες ημέρες: αισθητικά και 

τεχνικά είναι άρτιο, όπως όλα άλλωστε από τα εκατοντάδες εξώφυλλα που έχει αναλάβει στην πολυετή 

καριέρα της η Annie Leibovitz. Όμως σε κάποιους σημαντικούς ανθρώπους δεν άρεσαν δύο βασικά 

στοιχεία. Ο φωτισμός στο δέρμα της Biles και το… χρώμα του δέρματος της φωτογράφου. Δεν είναι λίγοι 

στα διεθνή, διαδικτυακά μίντια οι οποίοι σχολιάζουν αρνητικά τον τρόπο που ο φωτισμός της Leibovitz 

έχει αλλάξει τον τόνο του δέρματος της αθλήτριας, σε σημείο να “μην την κολακεύει καθόλου”. 

Όμως ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός πως είναι… μετρημένες στα δάχτυλα, οι φορές που 

έγχρωμος φωτογράφος ανέλαβε το εξώφυλλο του γνωστού περιοδικού. Σαφώς κανείς δεν μπορεί να 

πει ότι ο ισχυρισμός τους δεν ευσταθεί, τα γεγονότα αποδεικνύουν πως σχεδόν όλοι οι φωτογράφοι των 

εξωφύλλων της Vogue ήταν λευκοί. Και αναμφίβολα δεν πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. 

Όμως υπάρχει μία βασική λεπτομέρεια, την οποίαν λίγοι γνωρίζουν: η ίδια η φωτογράφος ανήκει σε 

ομάδα η οποία ουκ ολίγες φορές έχει δεχτεί κοινωνικό πόλεμο. Η Annie Leibovitz είναι ομοφυλόφιλη. 

Θα έπρεπε να φωτογραφίζει μόνο ομοφυλόφιλους; Ή θα έπρεπε να δέχεται αναθέσεις μόνο από 

ομοφυλόφιλους; Σαφώς και όχι. Το θέμα όμως είναι γιγάντιο και δεν μπορεί να αναλυθεί μέσα σε 

λίγες αράδες, αποτελεί όμως αδιαμφισβήτητα πλουσιότατη τροφή για σκέψη, ειδικά σε τούτες τις 

πρωτόγνωρες ημέρες που βιώνουμε όλοι μας. 
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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https://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston-m/
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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Athens Digital Arts Festival 
Το πρώτο… εικονικό βάπτισμα του πυρός 

Το μεγάλο φεστιβάλ ψηφιακών τεχνών της Αθήνας, 

γίνεται για πρώτη φορά online και το μόνο που έχετε 

να κάνετε εσείς, είναι να κάνετε ψηφιακή εγγραφή στο 

κανάλι του. 

Το 16o Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της 

Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival (ADAF), είναι 

ο μακροβιότερος θεσμός για τη σύγχρονη ψηφιακή 

κουλτούρα στην Ελλάδα (από το 2005). Η νέα, ειδικά 

σχεδιασμένη πλατφόρμα του ADAF ONLINE (online.

adaf.gr), θα φιλοξενεί για δύο μήνες, καθημερινά, έργα 

καλλιτεχνών, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε όλους με 

ένα κλικ.

Το πρόγραμμα του ADAF 2020 είναι αποτέλεσμα 

επιλογής από περισσότερες από 5.500 καλλιτεχνικές 

προτάσεις που κατέθεσαν δημιουργοί προερχόμενοι από 

περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου. Video Art, 

Animation, VR (360ο videos), Performances, Web Art, 

Games, Digital Image, Ομιλίες, Εργαστήρια, ADAF Kids 

για παιδιά & γονείς, Φεστιβάλ του Κόσμου, καθώς και 

Installation complementary videos, θα προβληθούν στο 

ADAF ONLINE.

Για πρώτη χρονιά το ADAF παρουσιάζει τα δικά του 

βραβεία, τα ADAF AWARDS, συνδέοντας ακόμη 

περισσότερο καλλιτέχνες και κοινό. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει 

τα αγαπημένα του έργα και στις 10 Σεπτεμβρίου θα 

ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και οι βραβευμένοι 

καλλιτέχνες.

Διάρκεια: Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου

Προβολές/πληροφορίες: online.adaf.gr

Μεγάλο διεθνές ανοχτό κάλεσμα 

για την κινούμενη εικόνα

Στην Ελλάδα η γνωστή πλατφόρμα βίντεο 

ΥouΤube αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο 

αγαπημένα κοινωνικά δίκτυα, ερασιτέχνες κι 

επαγγελματίες ολοένα και περισσότερο εκφράζονται 

μέσω της κινούμενης εικόνας. Ένα από τα πιο έγκυρα 

φεστιβάλ της Ευρώπης απευθύνει τώρα κάλεσμα 

προς όλους ανεξαρτήτως επιπέδου, για υποβολή 

έργων βίντεο. Η διαδικασία είναι πολύ απλή μέσω 

της σχετικής ιστοσελίδας, αλλά το δύσκολο σκέλος 

αφορά στην επιλογή ενός καλού βίντεο ή και 

ολόκληρης ταινίας. Θα ακολουθήσει μεγάλη διεθνής 

έκθεση με τα επιλεγμένα έργα. 

Προθεσμία υποβολής βίντεο: Μέχρι 31 Ιουλίου 2020

Πληροφορίες/υποβολές: http://www.art-action.org

Rencontres Internationales Paris/Berlin 2020
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