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Πριν μερικά χρόνια, οι 

“σκληροπυρηνικοί” και 

αφοσιωμένοι φωτογράφοι, 

ερασιτέχνες και επαγγελματίες, 

αγανακτούσαν και εξεγείρονταν 

...ιδεολογικά, στην σκέψη και μόνον 

της φωτογραφίας με κινητό. 

Οι πρωτόλειες, μικρών 

τεχνολογικών δυνατοτήτων εικόνες 

από τους λιλιπούτειους αισθητήρες 

και τα ανύπαρκτα φακουδάκια, 

προκαλούσαν τα ειρωνικά σχόλια, 

ακόμη και τη λοιδορία. Όμως 

η τεχνολογία τρέχει με ιλιγγιώδεις 

ρυθμούς, και οι εξελίξεις είναι 

απρόβλεπτες. Ποιός θα φανταζόταν 

ότι τα κινητά θα εκτόπιζαν τις 

“απλές” έστω, φωτογραφικές 

μηχανές, από το ρόλο της βασικής 

κάμερας για τους πολλούς και 

θα ταυτίζονταν με την έννοια του 

χρηστικού φωτογραφικού μέσου;  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

��%��;$���

Όλη αυτή η δραματική μετάλλαξη συντελέστηκε ήδη, και μια ακόμη επιβεβαίωσή 

της, ανάμεσα σε πολλές άλλες ενδείξεις και αποδείξεις, αποτελεί η επιτυχία του 

διαγωνισμού iPhone Photography Awards, που διοργανώθηκε για 13η χρονιά και 

ανακοινώθηκαν προχθές τα αποτελέσματά του. 

Οι φωτογραφίες του διαγωνισμού έχουν πολύ ενδιαφέρον, εφόσον αντιπροσωπεύουν 

εξαιρετικά δείγματα δουλειάς προερχόμενα από όλα τα είδη φωτογραφίας, με προφανή 

στόχο να αποδειχθεί μέσα από τις διακριθείσες συμμετοχές ότι τα smartphone δεν 

αποτελούν ανασχετικό παράγοντα αλλά αντίθετα με την ευχρηστία τους προσαρμόζονται 

σε όλα τα θέματα. Τα βραβεία  iPhone Photography Awards κατανέμονται σε δεκαοκτώ 

κατηγορίες και περιλαμβάνουν θεματολογίες όπως Αφηρημένα, Τοπία, Άνθρωποι, 

Γεγονότα κλπ. ενώ απονεμήθηκε και ένα Μέγα Βραβείο καθώς και τρεις διακρίσεις για το 

Φωτογράφο της Χρονιάς. Φέτος το Μέγα Βραβείο κέρδισε η αγγλίδα Dimpy Bhalotia για 

τη φωτογραφία Ιπτάμενα Αγόρια στο Βαρανάσι της Ινδίας.

Η πολυμορφία, η διαφορετικότητα, οι πολυδιάστατες αισθητικές των συμμετοχών και 

η ευρύτητα των προσεγγίσεων είναι τα ισχυρά σημεία των εικόνων του διαγωνισμού, 

όπως διαφαίνεται αν κάποιος αφιερώσει χρόνο να μελετήσει το υλικό. Πλέον δεν 

αντιμετωπίζουμε τη φωτογραφία από iPhone ως περιθωριακό και -συγκαταβατικά- 

εξωτικό είδος, ούτε ως τεχνικό πρωτογονισμό, αλλά αυτοδύναμα για το περιεχόμενο και 

τις απόψεις που εκφράζει. Όπως έχουμε διάφορα τεχνικά μέσα για να αποτυπώσουμε 

εικόνες, από compact ως το μεγάλο φορμά, έτσι και το iPhone (μαζί με τα υπόλοιπα 

smartphone που δίνουν σημασία στην ενσωματωμένη κάμερα) έχουν εκφραστικές 

δυνατότητες και πλέον αυτοδίκαια εντάσσονται στη νέα κανονικότητα της φωτογραφίας.

https://www.ippawards.com/

�6(���%'�;� ;�� ;�##���<��;� "=��'%�"&� (� smartphone
Όχι έκπληξη αλλά προσθήκη στη νέα κανονικότητα
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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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To βιβλιοπωλείο του ΦΩΤΟγράφου 

20€ 

€€€€€€1115555555

24€ 

€€€€€€22222200000

 EΠΙΛΟΓΕΣ

10€ 

€€€€€€9999 27€ 

€€€€€€22223333333

https://bit.ly/3dXm73Y
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Ας ξεχαστούμε λίγο πριν το Φθινόπωρο. Ας αφήσουμε 

στην άκρη όλες τις κορωνοφοβίες κι ας χαρούμε το 

κάθε δευτερόλεπτο που βιώνουμε με τους αγαπημένους 

μας ανθρώπους, ας εκτιμήσουμε την κάθε στιγμή που μας 

χαρίζει τούτη η παράξενη ζωή, ας παίξουμε αληθινά με τα 

παιδιά μας, ας κάνουμε μια ωραία κουβέντα με τους γονείς 

μας, ας δώσουμε χρόνο στους φίλους μας, ας κάνουμε 

όλα αυτά που θεωρούμε δεδομένα, αλλά είναι τελικά 

τα πιο ουσιαστικά. Και αξίζει όλα αυτά τα υπέροχα να τα 

φωτογραφίζουμε (και να τα εκτυπώνουμε ενίοτε). 

Σε μία αλλόκοτη εποχή όπου πρέπει να κρύβουμε τα 

πρόσωπά μας - το βασικό στοιχείο του σώματός μας το 

οποίο μας ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους - η φωτογραφική 

εικόνα κάνει ένα μικρό θαύμα. Σε ένα νοσοκομείο Παίδων 

στις ΗΠΑ (Monroe Carell Jr. Children’s Hospital), όλο το 

προσωπικό άρχισε να εκτυπώνει το πορτρέτο του πάνω σε 

κονκάρδες τις οποίες φορούν διαρκώς πάνω στις στολές 

τους. Έτσι τα παιδιά «δεν φοβούνται τους μασκοφορεμένους 

και διαπιστώνουν πως βρίσκονται γνώριμοι τους άνθρωποι 

πίσω από την μάσκα». Πιθανότατα να είχατε ήδη ακούσει 

την είδηση σε κάποιο ενημερωτικό μέσο, αξίζει όμως μια 

υπενθύμιση. Το πρόσωπό μας είναι εκείνο που εκφράζει τα 

περισσότερα συναισθήματα, είναι εκείνο που «λέει», συνήθως, τα περισσότερα. Άλλωστε η φωτογράφηση πορτρέτου 

είναι στην πραγματικότητα ένα από τα πιο δύσκολα φωτογραφική είδη. 

Θα μπορούσαμε όλοι μας να αρχίσουμε να κουβαλούμε πάνω μας κονκάρδες. Μακάρι να μην χρειαστεί στο μέλλον 

διότι θα συνεπαγόταν την μονιμοποίηση της μάσκας. Καλύτερα να φοράμε απλώς τα... πρόσωπά μας. Ας ευχηθούμε να 

μην συνηθίσουμε τόσο εύκολα την ύπαρξή μας με μάσκα, ας μην γίνει ένα καθημερινό δεδομένο. Σαφώς, η υγεία και 

η πρόληψη είναι το κύριο ζητούμενο. Ας ευχηθούμε μετά από τούτο το καλοκαίρι να έχει βρεθεί το φάρμακο για την 

αδιανόητη αυτή πανδημία. Καλό φωτογραφικό καλοκαίρι!

The Button Project
Τα πρόσωπα πίσω από τις μάσκες

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Aπό καιρό διέρρεαν φήμες και διαδόσεις 

για μια προσιτή full frame στην σειρά 

Nikon Z που θα έφερνε πιο κοντά το όνειρο 

της απόκτησης μιας mirrorless με “μεγάλο” 

αισθητήρα. Η πραγματικότητα έχει τη 

μορφή της μόλις αφιχθείσας Z 5 που 

πλέον τοποθετείται στη βάση της γκάμας 

Νikon Z με full frame CMOS αισθητήρα 

24Megapixel, in camera stabilizer με 

πλεονέκτημα περίπου πέντε stop και 

πολλές υποσχέσεις ότι θα γίνει το επόμενο 

best seller για την εταιρία.

Nikon Z 5 
H προσιτή full frame mirrorless

Βλέποντας τις επιμέρους προδιαγραφές, διαπιστώνουμε ότι ο αισθητήρας 

μοιάζει αλλά δεν είναι ίδιος με της ζ 6 αφού δεν ακολουθεί την αρχιτεκτονική 

Backside Illuminated, όμως η μηχανή προικίζεται με τον ίδιο ακριβώς επεξεργαστή 

Expeed 6 όπως οι μεγαλύτερες της σειράς. Το σώμα κατασκευάζεται από ανθεκτικό 

πολυκαρμπονάτ αντί για μαγνήσιο αλλά διατηρεί την αδιαβροχοποίηση και 

στεγανοποίηση. Επίσης έχει παραληφθεί το panel πληροφοριακών ενδείξεων στην 

πάνω πλευρά όπου υπάρχει ένας περιστροφικός επιλογέας λειτουργιών συμβατικού 

τύπου (που όμως εξυπηρετεί καλύτερα αρκετούς χρήστες). Η σκόπευση γίνεται είτε 

μέσα από το EVF με panel ΟLED, ανάλυσης 3,69εκ. Dot, είτε μέσω της αρθρωτής 

οθόνης επαφικού τύπου μεγέθους 3,2in.

Την ηλεκτρική τροφοδοσία αναλαμβάνει μια μπαταρία λιθίου EN-EL15C (υπάρχει 

συμβατότητα με απλές ΕΝ-ΕL15), με αυτονομία 470 καρέ με χρήση της μεγάλης 

οθόνης και 390 με χρήση του EVF. Eπίσης συνεργάζεται με το ίδιο grip MB-N10με αυτό 

που χρησιμοποιούν οι μεγαλύτερες της σειράς Ζ 6 και Ζ 7, ώστε να εξυπηρετούνται 

όσοι έχουν Ζ 5 για δεύτερο σώμα σε ένα οικοσύστημα Νikon Z. Καινοτομία αποτελεί η 

πρόβλεψη φόρτισης in camera με φορτιστές USB-C PD (Power Delivery) με δυνατότητα 

πολλών Watt. H αποθήκευση γίνεται σε διπλό slot καρτών SD UHS-II.

Στο video προβλέπεται το απαραίτητο πλέον 4Κ/30 αλλά με κροπάρισμα 1,7x. Όσοι 

όμως επιλέξουν full HD μπορούν να επωφεληθούν από το full pixel readout δηλ. 

αξιοποιείται όλη η επιφάνεια του αισθητήρα και δεν θα έχουν πρόβλημα με το crop 

factor. Στον τομέα του ήχου, υπάρχουν υποδοχές και ακουστικού και μικροφώνου. 

Η Ζ 5 θα διατίθεται είτε ως σώμα είτε εναλλακτικά με κιτ με το νέο Nikkor Z 24-50mm 

f/4-6,3 ή το Nikkor Z 24-200 F4-6.3 VR.
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Πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου στο Brown Αcropol Hotel στην Αθήνα η τακτική γενική 

συνέλευση του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης των Φωτογράφων ΦΟΙΒΟΣ. Εν μέσω 

κρίσης κορωνοϊού τηρήθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα αποστασιοποίησης και προστασίας των 

παριστάμενων μελών και διεκπεραιώθηκαν θέματα της ημερήσιας διάταξης, απολογισμός, επιτροπή 

διαφάνειας κλπ. Παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα του 

φωτογραφικού επαγγέλματος που έχουν επιδεινωθεί λόγω της υγειονομικής κρίσης κ.α. 

?�����
Γενική συνέλευση στις 13 Ιουλίου

 ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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e-mail: info@albapv.gr, Alexandrou PhotoandVideo

www.albapv.eu

Crane 3S 
Νέα ενισχυμένη σχεδίαση με την προσθήκη 
αφαιρούμενης χειρολαβής, ακόμα πιο ισχυρό 
μοτέρ και με μεγάλο ωφέλιμο φορτίο 6,5 kg. 

Αφηγηθείτε 
τις ιστορίες σας 
με άνεση και 
σταθερότητα!

WEEBILL S
Νέας γενιάς σταθεροποιητής gimbal WEEBILL 
και τρίποδο χειρός TransMount για μηχανές 
DLSM και DSLR μέχρι και 3kg. 

Smooth 4 Smooth X Smooth Q2

http://bit.ly/2oHf8Ja
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ikon
Δύο νέα teleconverter για τη σειρά Nikkor Z

Mε δύο καινούργια 

teleconverter εμπλουτίζεται 

η σειρά για φακούς Nikon Z και 

συγκεκριμένα με τα μοντέλα 

ΤC-1,4x & TC2.0x. Και τα δύο 

είναι στεγανοποιημένα για 

υγρασία και σκόνη και φέρουν 

ειδική προστατευτική επίστρωση 

fluorine για τις δακτυλιές και τις 

βρωμιές στην επιφάνεια των εμπρός και πίσω οπτικών στοιχείων. Συνεργάζονται 

με φακούς που έχουν διάφραγμα ως το συνδυασμένο όριο του f/11 ώστε 

να αποδίδει σωστά το autofocus. Δηλαδή αν έχετε φακό f/5,6 και τον 

προασαρμόσετε στο 2x converter (ώστε το συνδυασμένο διάφραγμα να είναι 

f/11) τότε ως το όριο αυτό αποδίδει σωστά το autofocus. Τα δύο converter 

είναι συμβατά με επιλεγμένους φακούς Nikkor Z όπως ο καινούργιος 70-200μμ 

f/2,8 VR S ενώ απομένει να επισημοποιηθεί η συμβατότητα με φακούς όπως οι 

επερχόμενοι  100-400mm and 200-600mm. Θσ κυκλοφορήσουν στα τέλη του 

καλοκαιριού. 

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site 

www.photo.gr
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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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Godox R1
Eπαναστατικό LED για smartphone και όχι μόνον

Με το μοναδικό design, τη χρωματική ακρίβεια CRI 98 

και τις πολλές τεχνικές δυνατότητες, το Godox R1 

δεν είναι το συνηθισμένο και αναμενόμενο LED  φωτιστικό. 

Έχει δύο ξεχωριστές λειτουργίες RBG Mode με ρύθμιση 

χροιάς, κορεσμού και φωτεινότητας και CCT Mode με 

ρύθμιση χρωματικής θερμοκρασίας (2,500o-8500o Kelvin) 

καθώς και δεκατέσσερα ειδικά εφέ με πιο εντυπωσιακό 

το Music Mode όπου παίζει ρόλο φωτορυθμικού με 

τη μουσική. Μπορεί να προσαρμόστεί σε τρίποδο, σε 

smartphone ή μαγνητικά σε μεταλλικές επιφάνειες ενώ η 

τροφοδοσία της ενσωματωμένης μπαταρίας λιθίου γίνεται 

μέσω USB-C. Μία φόρτιση επαρκεί για 1,5 ώρα συνεχούς 

λειτουργίας σε πλήρη ισχύ. 

Tα ενσωματωμένα ειδικά εφέ είναι: RGB Cycle, Flash, Laser, 

Lightning, Broken Bulb, TV, Candle, Fire, Fireworks, Cop 

Car, Fire Engine, Ambulance, Music & SOS

Η συσκευασία περιλαμβάνει: Φωτιστικό, καλώδιο 

φόρτισης USB Type-C, 2x σετ από αυτοκόλλητες 

επιφάνειες, μαγνητικό diffuser, coldshoe για πρόσδεση σε 

μηχανή
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Pentax
Αφοσίωση στο μέλλον των DSLR

Μερικές ημέρες πριν ο πρόεδρος της Ricoh Imaging κος Shinobu 

Takahashi με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο επιβεβαίωσε την 

πρόθεση της εταιρίας να συνεχίσει να είναι παρούσα στο imaging μέσα 

από DSLR μηχανές, ονομάζοντας την πολιτική αυτή New Brand Vision. 

O κος  Takahashi διεκήρυξε ότι η εταιρία του πιστεύει στο μέλλον της 

αρχιτεκτονικής SLR και στην εμπειρία της φωτογράφησης μέσα από 

πενταπρισματικό σκόπευτρο και εφαρμόζει τις εξής αρχές:

1. Η Pentax σχεδιάζει νέες μηχανές με αφοσίωση

2. Ο στόχος της Pentax είναι να παράγειμηχανές με δυνατότητα άμεσης 

επικοινωνίας του χρήστη με αυτό που φωτογραφίζει

3. Η εταιρία σχεδιάζει διασκεδαστικές μηχανές σε όλες τις φάσεις της χρήσης

4. Επιδιώκει επίπεδο ποιότητας και λειτουργικότητας που δεν αποτυπώνεται 

αυστηρά σε αριθμούς

5. Η Pentax σέβεται και εκτιμά την εμπειρία των χρηστών

Μόλις στις 22 του μηνός, η Pentax επανήλθε με την προαναγγελία της από 

καιρό αναμενόμενης νέας APS-C size DSLR,   την οποία δεν κατονομάζει 

αλλά αποκαλύπτει κάποια χαρακτηριστικά: Θα έχει πενταπρισματικό 

σκόπευτρο, με ειδικό γυαλί υψηλού διαθλαστικού δείκτη, μεγάλα 

πλήκτρα για ευκολία χειρισμού, πολύ ομαλή απόσβεση του μηχανισμού 

φωτοφράκτη, μεγάλη οθόνη LCD στην επάνω πλευρά, τελείως νέο 

σένσορα με αυξημένες επιδόσεις ως προς την ευαισθησία. Βλ. Και το 

σχετικό video https://app.getpocket.com/read/3056907243
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Nikon School
Αποκλειστικά online στην Βρετανία

Τα γνωστά εκπαιδευτικά σεμινάρια της Nikon (όσον αφορά το αγγλικό 

παράρτημά τους) πλέον θα ανήκουν μόνον στο διαδίκτυο. Όπως πρόσφατα 

ανακοινώθηκε, η Nikon Bρετανίας καταργεί τις εγκαταστάσεις στην Margaret Street 

στο Κεντρικό Λονδίνο, και μετακινείται στο internet. H πρωτοβουλία αποφασίστηκε 

μετά την πετυχημένη έκβαση των ιντερνετικών μαθημάτων για τα οποία αφορμή 

ήταν η κρίση του κορωνοϊού. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, “Η ποιότητα 

των μαθημάτων δεν επηρεάστηκε καθόλου από τη μεταφορά σε διαδικτυακή 

βάση. Μάλιστα δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμαστούν μέθοδοι όπως η ταυτόχρονη 

απεικόνιση δύο πλαισίων στην οθόνη και η δυνατότητα καταγραφής από τους 

παρακολουθούντες ώστε να έχουν την ευκαιρία να επαναλάβουν κάποια σημεία σε 

μεταγενέστερη φάση. Επίσης με αυτό τον τρόπο παρέχεται η ευκαιρία να μετέχουν 

�:%�C�;�& zoom '�� iPhone
Σχεδόν βέβαιη ενσωμάτωση στην μεθεπόμενη γενιά (2022)

Τα smartphone επελαύνουν ραγδαία στο χώρο του imaging, έχοντας εκτοπίσει 

απο την αγορά τις compact φωτογραφικές μηχανές. Με τη βοήθεια της 

τεχνητής νοημοσύνης και πολύ καλών ηλεκτρονικών αποδίδουν επαρκή ποιότητα 

εικόνας και μόνον υστερούν στο zoom. Εκεί το θέμα το έχουν αντιμετωπίσει 

κατασκευαστές όπως Huawei, Oppo και Samsung σε κορυφαία μοντέλα τους 

με τη βοήθεια υβριδικών φακών “περισκοπικού” τύπου, που θυμίζουν αυτούς 

που χρησιμοποιούνται στις υποβρύχιες compact με zoom. Oι φακοί αυτοί 

περιλαμβάνουν συμβατικά οπτικά στοιχεία αλλά και πρίσματα για την εσωτερική 

αναδίπλωση της οπτικής δέσμης υπό γωνία ώστε να χωράει στο λεπτό σώμα ενός 

smartphone. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι και η Apple πρόκειται να προσχωρήσει 

σε αυτή την σχεδιαστική προσέγγιση, ετοιμάζοντας τη μεθεπόμενη γενιά iPhone 

με υβριδικούς zoom φακούς. Το θέμα έφερε στην 

επιφάνεια ο έγκυρος αναλυτής, εξειδικευμένος σε 

θέματα Apple Ming Chi Kuo ο οποίος αποκάλυψε 

ότι οι νέοι προμηθευτές για υβριδικά οπτικά θα 

είναι η κορεάτικη εταιρία Semco και η κινέζικη 

Sunny Optical, αντικαθιστώντας την τωρινή 

ταϊβανέζικη Genius Optical. 

άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση στο 

Λονδίνο. Ο Neil Freeman, oργανωτικός 

υπεύθυνος των σεμιναρίων συμπλήρωσε: 

“Πράγματι τον Απρίλιο ανεβάσαμε live 

όλο μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

από εισαγωγή στις DSLR & mirrorless ως 

ειδικά σεμινάρια για food photography, 

Lightroom κλπ. Καθώς και συζητήσεις 

με αναγνωρισμένους φωτογράφους 

παγκόσμιας κλάσης όπως Ηelen Sloan και 

Jasin Boland.”
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Ο πολυπόθητος Αύγουστος βρίσκεται προ των πυλών. Αλλά ακόμη και σε πνεύμα διακοπών να βρισκόμαστε, αξίζει 

να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στα φωτογραφικά μας αρχεία. Σε όλα αυτά που βρίσκονται ήδη καταχωνιασμένα 

στους υπολογιστές μας, μπορεί εκεί μέσα να βρίσκεται ένας φωτογραφικό θησαυρός. Αρκεί να τον δείξουμε σε κάποιον. 

Τα λεγόμενα open calls (ανοιχτές προσκλήσεις) ή οι εγχώριοι και διεθνείς διαγωνισμοί φωτογραφίας, δίνουν μοναδικές 

ευκαιρίες σε επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες να αναδείξουν τα έργα τους. Διότι ένα από τα μαγικά κομμάτια της 

φωτογραφίας, είναι η έκθεσή της. 

MOMus-�����&� ?=��'%�"&�� F����#��&;6�
Μεγάλο ανοιχτό κάλεσμα - δόθηκε παράταση

Αναπάντεχα σχεδόν ανακοινώθηκε παράταση ελάχιστων ημερών για την υποβολή έργων σας στο νέο κάλεσμα του 

γνωστού φωτογραφικού μουσείου της χώρας μας. Δεν έχει σημασία αν είστε επαγγελματίες ή ερασιτέχνες φωτογράφοι, 

το κάλεσμα απευθύνεται σε όλους όσοι αγαπούν την τέχνη της εικόνας και φωτογράφισαν κατά τους μήνες του εγκλεισμού. 

Εξ ου και ο τίτλος OPEN CALL-COVID 19 όπου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν μία ποικιλία θεμάτων, αρκεί 

έμμεσα ή άμεσα να αφορά σε ζητήματα τα οποία μας απασχόλησαν κατά τους μήνες Μαρτίου-Ιουνίου 2020. 

Στείλτε λοιπόν τα έργα σας, μπορεί να εκτεθούν και σε μεγάλη ομαδική έκθεση το ερχόμενο Φθινόπωρο στους 

ωραίους χώρους του Μουσείου, δίπλα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ακόμη κι αν πλέον στο άκουσμα της λέξης ‘covid’ 

ανατριχιάζουμε, αξίζει να δείξουμε - και να εκθέσουμε-  την οπτικοποίηση της έγκλειστης καθημερινότητάς μας εκείνες τις 

ημέρες που ευχόμαστε να μην επαναληφθούν. Η έκθεση θα παρουσιαστεί με τη μορφή εκτυπώσεων και προβολών από 

τον Οκτώβριο 2020 έως τον Ιανουάριο 2021 στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α, Λιμάνι), 

αποτελώντας προπομπό της PhotoBiennale που λόγω των ειδικών συνθηκών μετατίθεται χρονικά για τον Φεβρουάριο 

2021. Η δήλωση συμμετοχής και το φωτογραφικό υλικό (1 έως 4 φωτογραφίες), θα πρέπει αποσταλούν στη διεύθυνση 

resilience@momus.gr, με θέμα ‘OPEN CALL-COVID 19’, μέχρι τις 26 Ιουλίου 2020 και ώρα 24:00. 

Περαιτέρω πληροφορίες: https://www.momus.gr/news/open_call_covid19.

!�� D##6��� ?=��'%,"�� 
Ανοιχτή πρόσκληση από το Athens Photo 

Festival

Αν γιορτάσατε φέτος τα… 36 σας χρόνια, δυστυχώς 

δεν εμπίπτετε στο καθιερωμένο κάλεσμα του 

αθηναϊκού φεστιβάλ φωτογραφίας. Το ηλικιακό όριο 

λοιπόν ορίζεται στα 35 έτη και αν αυτό συνδυαστεί 

με εξαιρετικό φωτογραφικό portfolio, τότε μη 

διστάσετε να στείλετε τη δουλειά σας σε ένα από τα 

πιο καταξιωμένα φεστιβάλ της χώρας. Σημαντική 

διευκρίνηση: έργα τους μπορούν να στείλουν 

φωτογράφοι και από την Κύπρο (εκτός της Ελλάδας). 

Η κατάθεση του υλικού (το θέμα είναι ελεύθερο) 

γίνεται σε ψηφιακή μορφή, μέσω του δικτυακού 

τόπου του Athens Photo Festival. Οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη 

φόρμα δήλωσης συμμετοχής, συνοδευόμενη από 

το φωτογραφικό υλικό. Κάθε πρόταση θα πρέπει να 

περιλαμβάνει μια ενότητα έως 15 φωτογραφιών σε 

μορφή ηλεκτρονικών αρχείων, που παρουσιάζουν 

το σύνολο ή μέρος ενός φωτογραφικού project. 

Καλώς εχόντων των πραγμάτων, η έκθεση θα 

πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 

138, στο πλαίσιο του Athens Photo Festival 2020.

Προθεσμία υποβολής: Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020

Πληροφορίες/αιτήσεις: www.photofestival.gr

9� �����!� ?����:,# 
��������&6�6� 2021 
Όταν το Βίντεο συναντά την Ποίηση

Το International Video Poetry Festival στην Αθήνα είναι 

ένα ανοιχτό πεδίο για τη δημιουργική έκφραση 

όλων των τάσεων της σύγχρονης ποίησης. Το Διεθνές 

Φεστιβάλ Βίντεο-Ποίησης ξεκίνησε το 2012 και αποτελεί 

ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ποίησης στον κόσμο 

με εκατοντάδες διεθνείς συμμετοχές κάθε χρόνο. 

Στα εννιά χρόνια διοργάνωσης του, προσφέρει σε 

ποιητές, σκηνοθέτες, μουσικούς, performers και video 

artists από όλο τον κόσμο ένα πεδίο συνάντησης και 

περιπλάνησης στον κόσμο της Βιντεοποίησης. Με video 

poetry art προβολές, αναγνώσεις ποίησης, συναυλίες, 

αναδρομικές εκθέσεις, performances, εργαστήρια και 

διαλέξεις παρουσιάζεται η ποικιλία της ΒιντεοΠοίησης και 

της Spoken Word Poetry σκηνής στην Ελλάδα.

Μπορείτε να υποβάλετε έργα τέχνης που βασίζονται σε 

ποιήματα τα οποία να μην υπερβαίνουν τα 20 λεπτά. 

Επιτρέπεται ένας έως δύο τίτλοι έργου ανά φόρμα 

υποβολής.

Διοργανωτής του International Video Poetry Festival είναι 

το Ινστιτούτο Πειραματικών Τεχνών σε συνεργασία με 

το Κενό Δίκτυο.

Προθεσμία: Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2020

Πληροφορίες/αιτήσεις: https://filmfreeway.com/
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������ 514 •  �����	
 27 IO����� 2020 �����
 22

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

���

H6"��;$ J��,#� �C%K(���� ��,�6
Ωραίες ελληνικές ταινίες

Ελληνικός κινηματογράφος δεν είναι πλέον σήμερα μόνο ο καλός, παλιός, με γνωστούς 

αγαπημένους πρωταγωνιστές. Ο σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος σφύζει από 

ζωή, εξελίσσεται, αναγνωρίζεται, βραβεύεται. Tώρα από το Φεστιβάλ Δράμας έρχονται στις 

οθόνες του υπολογιστή μας, μερικές από τις πιο δυνατές ταινίες. 

Παππούδες πρώην μηχανόβιοι, το πανηγύρι του Σωτήρος σε ένα μικρό χωριό, η επιθυμία 

να φτάσεις πραγματικά «σπίτι», ένας έφηβος που ζει με την απειλή της βίας, το μεγαλύτερο 

έγκλημα της ανθρωπότητας, εφηβικά σκιρτήματα στο επαρχιακό Τέξας, μια οικογένεια 

σε τρομερό δίλημμα, δύο παραδείγματα προς αποφυγή σε νέες περιπέτειες, βία και 

βανδαλισμοί σε έναν εξπρεσιονιστικό κόσμο, κορίτσια σε ένταση, αποχαιρετισμός στα 

φοιτητικά χρόνια. 11 βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες που έλαμψαν στο 42ο Φεστιβάλ 

Δράμας, το 2019. 

Διάρκεια ψηφιακών προβολών: Μέχρι τις 4 Αυγούστου 2020

Πού: κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση
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Η έναρξη του φετινού εργαστηρίου INSPIRE PROJECT με 

τίτλο «Αρχεία Ονείρου: Τα όνειρα ως δομικό υλικό 

καλλιτεχνικής δημιουργίας και πρακτικής» έγινε διαδικτυακά 

στις 6 Ιουλίου, με την εισαγωγή στη θεματική και το ερευνητικό 

πεδίο του εργαστηρίου, καθώς και την καταγραφή των ονείρων 

των συμμετεχόντων. Στις 13 Ιουλίου ξεκίνησε το βιωματικό, 

συλλογικό κομμάτι του εργαστηρίου. Η Μαίρη Ζυγούρη, 

ακολουθώντας ανοιχτές παιδαγωγικές μεθόδους, προσεγγίζει το 

σχέδιο της συνεργασίας και της από κοινού μάθησης μέσα στο 

ρευστό αστικό και φυσικό τοπίο της Θεσσαλονίκης. Οι κρυμμένες 

διαδρομές του νερού στην πόλη, σε σχέση με την ρευστότητα 

του Ονείρου γίνονται το πεδίο δράσης και καλλιτεχνικού 

πειραματισμού του εργαστηρίου.

Στην έκθεση εκτίθενται έργα της εικαστικού Μαίρης Ζυγούρη 

από την καλλιτεχνική παραγωγή των τελευταίων χρόνων από 

το 2014 μέχρι σήμερα, άμεσα συνδεδεμένα με το περιεχόμενο 

και τις πρακτικές του εργαστηρίου «Αρχεία Ονείρου». 

Επίσης παρουσιάζονται τα έργα και των νέων καλλιτεχνών 

-τελειοφοίτων Σχολών Καλών Τεχνών ή αποφοίτων λίγων 

ετών- που συμμετείχαν στο εργαστήριο. To Inspire Project 

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

�%'����%�� �!<�6� �"��%=(!�� ��� Q���%�
MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών

Διάρκεια: Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2020

Διεύθυνση: MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (Αποθήκη Β1, λιμάνι Θεσσαλονίκης)
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

�����
 24

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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“Faranji” - ��%���&��6 
"=��'%�"�;�K #��;)(����
Ένα αφρικανικό οδοιπορικό

Το νέο της βιβλίο “Faranji” εκδίδει η Χαρά Σκλήκα όπου 

παρουσιάζονται εικόνες και κείμενα από το οδοιπορικό 

της στην Αιθιοπία. Ο Κωστής Αντωνιάδης, φωτογράφος και 

επιμελητής του βιβλίου, σημειώνει χαρακτηριστικά για το 

οδοιπορικό της: “Αυτό που κίνησε αρχικά το ενδιαφέρον 

μου στο βιβλίο FARANJI, ήταν η γενικότερη προσέγγιση 

της Χαράς Σκλήκα στο φωτογραφικό ταξίδι της στην 

Αιθιοπία. Ένα σύντομο ταξίδι, κι έπειτα ένα βιβλίο που 

δεν περιγράφει τόσο την Αιθιοπία όσο το ίδιο το ταξίδι. 

Εγχείρημα δύσκολο, ιδιαίτερα για ένα ταξίδι σε μια εξωτική 

χώρα…”. 

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται να γίνει παρουσίαση του 

βιβλίου στην όμορφη Αντίπαρο, στις 8 Αυγούστου 2020, 

στην Αίθουσα Τέχνης «Αντί», την οποίαν θα προλογίσει ο 

Κωστής Αντωνιάδης. 

�6(���%')���� ����%&�� (!�� ��$ �6� ��;$��
 Εργαστήριο Φωτορεπορτάζ & Ντοκιμαντέρ για εφήβους

Σε μία εποχή όπου ο κάθε έφηβος περνά 

ατελείωτες ώρες με το smartphone, είναι 

πραγματικά σημαντικό να τους δείχνουμε 

και την άλλη όψη της ψηφιακής εικόνας: της 

χρήσιμης, της δυνατής, της ποιοτικής και της 

ουσιαστικής. 

Σε αυτό το εργαστήριο, o Massimo 

Pizzocaro και η Ελισάβετ Λαλουδάκη θα 

μας μάθουν να αφηγούμαστε ιστορίες με 

εικόνες. Πραγματικές ιστορίες, από αυτές 

που διαδραματίζονται έξω από την πόρτα 

μας, στη γειτονιά μας, στην πόλη μας, στον 

πλανήτη μας. Όλοι θα γίνουν για λίγο 

φωτοδημοσιογράφοι. Και στο τέλος, όλα 

τα φωτορεπορτάζ που θα φτιάξουν μαζί οι 

συμμετέχοντες θα ενσωματωθούν σε μια 

μικρού μήκους ταινία. 

Κάθε εργαστήριο διαρκεί τέσσερα 

συνεχόμενα Σάββατα του Σεπτεμβρίου 2020, 

τέσσερις ώρες κάθε φορά. 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν

Μπορείς να διαλέξεις μόνο ένα εργαστήριο.

Nα είσαι από 13 έως 19 χρόνων.

Το εργαστήριο υλοποιείται με την υποστήριξη 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πληροφορίες/εγγραφές: http://www.exile.

gr/el/activities/planet-greece-doc-and-

photography/
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