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Π

ρόσφατα (6 Σεπτεμβρίου) ολοκληρώθηκε

στη Βαρσοβία της Πολωνίας μία έκθεση
με πολλές σπάνιες, άγνωστες και ανέκδοτες
φωτογραφίες της Μέρλιν Μονρόε.
Δεν θα στεκόμουν καθόλου στο γεγονός
αυτό αν δεν έκρυβε από πίσω του ίντριγκες,
διαφθορά, αναμείξεις κρατικών υπηρεσιών
ασφαλείας, πολύ χρήμα και ότι άλλο βάλει
ο νους σας. Βρισκόμαστε λοιπόν κάπου μεταξύ
1989 και ’90. Κάποιος πλούσιος αμερικανός
από το Σικάγο – που τυχαίνει να είναι και
συλλέκτης φωτογραφιών σταρ του Χόλιγουντ
– οσμίζεται ευκαιρίες πλουτισμού στα υπό
κατάρρευση κομμουνιστικά καθεστώτα της
Ανατολικής Ευρώπης και αναλαμβάνει δράση.
Αποβιβάζεται στη Βαρσοβία γιατί εκεί είχε
κάποιες “άκρες” και τάζοντας χοντρά πακέτα με
δολάρια προσπαθεί να εξαγοράσει συνειδήσεις
λειτουργών της διαλυμένης - τότε - Πολωνικής
κρατικής μηχανής για να κάνουν στραβά
μάτια στις παρανομίες του. Όμως οι Πολωνοί
αποδεικνύονται πατριώτες. Τον καρφώνουν
στην Αμερικανική πρεσβεία, καταφθάνει στη
Βαρσοβία ειδική αποστολή του FBI και ο φίλος
μας την πατάει άσχημα. Συλλαμβάνεται και
υποχρεούται να πληρώσει μέχρι τελευταίο
σεντς για τις βρομοδουλειές του. Στις
κατασχέσεις που έγιναν στα υπάρχοντά του
περιλαμβάνονταν και τέσσερα ξύλινα κιβώτια
τα οποία περιείχαν ούτε λίγο ούτε πολύ… 4.000
φωτογραφίες της Μέρλιν Μονρόε!
Το αμερικανικό κράτος τις διεκδίκησε δικαστικά
από τους Πολωνούς σε μία δικαστική διαμάχη
που κράτησε χρόνια αλλά δεν κατάφερε να
τις αποκτήσει. Έτσι πλέον αυτός ο μικρός
θησαυρός περιήλθε στην κυριότητα των
Πολωνών οι οποίοι έξυπνα σκεπτόμενοι τις
εξέθεσαν στα φώτα της δημοσιότητας (φέτος
όλως τυχαίως συμπληρώνονται 50 χρόνια
από τον θάνατο της Μονρόε!). Μάλιστα πολύ
σύντομα θα τις πουλήσουν μέσα από ανοιχτή,
διεθνή δημοπρασία. Αν κρίνουμε δε από την
κοσμοσυρροή στην έκθεση θαυμαστών της
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Με τον φίλο της φωτογράφο Milton H. Green. © DR
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αξέχαστης σταρ μπορούμε εύκολα να φανταστούμε τα ποσά που θα μπουν στα ταμεία
του πολωνικού κράτους. Έτσι κάνουν business οι Πολωνοί στην μετα - σοσιαλιστική
εποχή έχοντας οικοδομήσει εν έτει 2012 μία αξιοζήλευτη οικονομία με ρυθμούς
ανάπτυξης 4% σε μια Ευρώπη που παραπαίει οικονομικά.
Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E*&)(: Τάκης Τζίμας, $"+"&,( 4&7)(: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
"&#&(: Κωνσταντίνα Γκιτάκου $, "!&,7): ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

8)%$(: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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Η αρχετυπική σέξι θεά του κινηματογράφου, ακόμη και νεκρή τόσα χρόνια
προκαλεί τη δημοσιότητα (δείτε και το θέμα της πρώτης σελίδας). Είναι αλήθεια
ότι το ενδιαφέρον για τη Μarilyn Monroe δεν λέει να κοπάσει… Σε 23εκ.
δολάρια ετησίως υπολογίζεται ο τζίρος μονάχα από τα αναμνηστικά: έσοδα
που καταλήγουν στους κληρονόμους της που έχουν συγκροτήσει και σχετική
εταιρία (M. Monroe LLC).

Μ

άλιστα η όρεξη των τελευταίων άνοιξε αφού σκέφθηκαν να διεκδικήσουν και
τα έσοδα από τις πωλήσεις πνευματικών δικαιωμάτων από φωτογραφίες που
δεν τους ανήκουν επικαλούμενοι τη νομοθεσία της πολιτείας της Καλιφόρνια περί
Publicity Right. Πρόκειται για νομοθετική πρόβλεψη που θεωρεί το φωτογραφικό
υλικό που απεικονίζει τον κληρονομούμενο ως παρέκταση του δικαιώματος
της προσωπικότητάς του και το απονέμει στους κληρονόμους του και όχι στους
φυσικούς και νόμιμους κατόχους του φωτογραφικού υλικού. Πρόκειται για μια
σφόδρα αμφιλεγόμενη διάταξη που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και
αντικρουόμενες δικαστικές αποφάσεις.
Το ιστορικό της αντιδικίας άρχισε το 2005, οπότε η M.Monroe LLC ενήγαγε την
φωτοθήκη Milton H. Greene Archives ισχυριζόμενη ότι είχε το δικαίωμα της
δημοσιότητας. Τότε το ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε ότι κατά την επαγωγή του
κληρονομικού δικαιώματος (δηλ. κατά το χρόνο του θανάτου της Μοnroe το 1962)
δεν υφίστατο παρόμοια νομοθεσία και άρα δεν θεμελιωνόταν δικαίωμα. Όμως μετά
από εκτεταμένο lobbying οι κληρονόμοι κατάφεραν να περάσει ειδική πολιτειακή
νομοθεσία στην Καλιφόρνια που έδινε το δικαίωμα να μεταβιβαστεί έστω και μετά
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θάνατον το σχετικό δικαίωμα. Η υπόθεση ξαναήλθε
και στα δικαστήρια της Καλιφόρνια και της Νέας
Υόρκης μετά από επιμονή των κληρονόμων.
Πιο πρόσφατη είναι η απόφαση του Β’βάθμιου
δικαστηρίου της Νέας Υόρκης το οποίο απέρριψε
τη διεκδίκηση των κληρονόμων με το επιχείρημα
ότι οι ίδιοι είχαν παραδεχθεί στις φορολογικές
τους δηλώσεις ότι η κληρονομούμενη είχε μόνιμη
κατοικία κατά το χρόνο του θανάτου της στη
Νέα Υόρκη. Και επειδή παρόμοιο δικαίωμα δεν
αναγνωρίζεται από την πολιτειακή νομοθεσία της
Ν.Υόρκης η αγωγή απορρίφθηκε ως αβάσιμη.
Αντίστοιχη (απορριπτική) απόφαση είχε εκδοθεί
και από Α’βάθμιο δικαστήριο της Ν.Υόρκης στην
αγωγή της Μ.Μοnroe LLC κατά της φωτοθήκης
Shaw Family Archives.
ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ. Με παρόμοιες ακροβατικές
νομοθετικές ρυθμίσεις κινδυνεύουν οι φωτογράφοι
ή οι νόμιμοι κάτοχοι φωτογραφικού υλικού
να ακυρώνονται τα περιουσιακά τους στοιχεία
(οι εικόνες διασήμων) επειδή κάποιοι πλούσιοι
κληρονόμοι είναι ...ευαίσθητοι στη δημοσιότητα.
Π.ΚΑΛΔΗΣ
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I AM THE BIG PICTURE

I AM NIKON D800. Διαθέτω 36,3 megapixel και εγγραφή
video διπλού φορμά με λειτουργία D-Movie (1080p) στα 30, 25 ή 24 fps,
καθώς και επεκτάσιμο εύρος ISO από 50 έως 25.600, κορυφαίο σύστημα
αυτόματης εστίασης 51 σημείων και επεξεργασία εικόνας
EXPEED 3 με δύο υποδοχές κάρτας. Είμαι έργο τέχνης. iamnikon.gr
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iPad
   

   Once

Όπως κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση, έτσι και το
gadgetάκι της Apple, αρχικά αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία.
Εν τέλει όμως οι φωτογράφοι το αγκάλιασαν. Αρχικά ως
υποκατάστατο του τυπωμένου portfolio για showcasing της
δουλειάς του. Λίγο αργότερα κάποιοι τόλμησαν να δουν στο
iPad μια νέα πλατφόρμα έκφρασης αλλά μάλλον κάποιοι
άλλοι βιάστηκαν να δουν σε αυτό τον Μεσσία που θα
μετατρέψει τα views των φωτογραφιών τους σε χρήμα.
Το British Journal of Photography παρουσίασε την
αποτυχημένη προσπάθεια του περιοδικού Once που ένα
χρόνο πριν στο Perpignan υποσχόταν στους φωτορεπόρτερ
ότι θα βγάλουν λεφτά από το iPad.
Το Once Μagazine ήταν ένα περιοδικό φτιαγμένο για το
iPad από τους John Knight και Jackson Solway με σκοπό
να προωθήσει τις πιο αξιόλογες ρεπορταζιακές δουλειές. Το
Once χρέωνε 1.99 λίρες για κάθε τεύχος (ή 1.49 λίρες αν
έκανες συνδρομή) και σε κάθε τεύχος παρουσίαζε τη δουλειά
τριών φωτορεπόρτερ. Από αυτά τα μισά κέρδη πήγαιναν
στους φωτορεπόρτερ.
Κατάφερε να μαζέψει 2000 μηνιαίες συνδρομές και στο peak
του πουλούσε 10 με 30 τεύχη την ημέρα. Ένα χρόνο μετά
όμως έκλεισε.
Οι δημιουργοί μίλησαν στο BJP για τους λόγους που
οδήγησαν στην αποτυχία. Οι συνδρομές που μάζεψαν δεν
τους επέτρεψαν να κρατήσουν το περιοδικό ανοιχτό για
αρκετό διάστημα ώστε να αρχίσει να είναι επικερδές. Σύντομα
δεν μπορούσαν να πληρώσουν τους εργαζόμενους και να
επενδύσουν στην βελτίωση της πλατφόρμας.
Ο πιο σημαντικός όμως λόγος με βάση τους δημιουργούς
του, δεν ήταν το περιεχόμενο του περιοδικού τους αλλά η
απόφαση να το κυκλοφορήσουν μόνο σε μία πλατφόρμα,
περιορίζοντας έτσι σημαντικά το κοινό. Το Once φτιάχτηκε για
το iPad, στο οποίο έδειχνε πάρα πολύ καλά αλλά δυστυχώς
δεν ενδιαφέρθηκαν και πολλοί κάτοχοι του συγκεκριμένου
tablet.
Όπως καταλήγουν και οι δημιουργοί όσοι ασχολούνται με
τις νέες τεχνολογίες επιβάλλεται να είναι ρεαλιστές και να μην
τρέφουν υπέρμετρες προσδοκίες.
K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Με την επίκληση εισοδημάτων παρελθόντων ετών,
οι πολίτες μπορούν να αποφύγουν την «παγίδα» των
τεκμηρίων αρκεί, όμως, τα εισοδήματα αυτά να έχουν
αποδεδειγμένα φορολογηθεί ή απαλλαγεί νόμιμα από
τον φόρο.

Τ

η δυνατότητα αυτήν των φορολογουμένων υπενθυμίζει

το υπουργείο Οικονομικών, απαντώντας, με σχετική
εγκύκλιό του, σε ερώτημα ενδιαφερόμενου.
Σύμφωνα με το απαντητικό έγγραφο του υπουργείου, το
δικαίωμα στον φορολογούμενο να επικαλείται «ανάλωση
κεφαλαίου» παρελθόντων ετών, παρέχει η φορολογική
νομοθεσία και καθορίζεται ως εξής:
- Για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιούνται από την
1-1-2010 και μετά, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων
καλύπτεται ή περιορίζεται μεταξύ άλλων, με «ανάλωση
κεφαλαίου» προηγούμενων ετών, το οποίο αποδεδειγμένα
έχει φορολογηθεί ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από τον φόρο.
- Για τον προσδιορισμό του «κεφαλαίου» κάθε
έτους, αθροίζονται τα πραγματικά εισοδήματα που
έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον
φόρο, τα χρηματικά ποσά που έχουν αποκτηθεί
αλλά δεν θεωρούνται εισόδημα, τα χρηματικά ποσά
που προέρχονται από την πώληση περιουσιακών
στοιχείων, από την εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων
από το εξωτερικό, από δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές
κ.λπ., καθώς και οποιοδήποτε άλλο ποσό, το οποίο
αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί.
Από το άθροισμα όλων αυτών των ποσών εισοδημάτων
και εσόδων, αφαιρούνται οι αντικειμενικές δαπάνες
ή τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, ΙΧ, σκάφη, πισίνες,
υπηρετικό προσωπικό και δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων,
καθώς, επίσης, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, για δωρεές ή γονικές
παροχές χρηματικών ποσών και για την αποπληρωμή
δανείων. Το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των
παραπάνω δαπανών, είναι το «μη αναλωθέν κεφάλαιο»
που μπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούμενος.

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
& ΒΙΝΤΕΟ
Φωτογραφία/ Βίντεο/
Ηλεκτρονική επεξεργασία/
Στούντιο/ Μόδα
Δημιουργία portfolio

Με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν προβλέπεται χρονικός
περιορισμός για την κάλυψη των τεκμηρίων με «ανάλωση
κεφαλαίου». Συνεπώς, για την κάλυψη τεκμηρίων μπορεί
να γίνει επίκληση «ανάλωσης κεφαλαίου» οσονδήποτε
προηγούμενων ετών (δηλαδή 5, 10, 20, 25 ή ακόμη και 30
ετών), εφόσον βέβαια είναι δυνατό να διασταυρωθούν οι
σχετικοί ισχυρισμοί του φορολογουμένου με τα στοιχεία
που τηρούνται στις εφορίες.

ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΓΟΥ 112, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Τ: 210 7750675, WWW.FOCUS.EDU.GR

Θρασύβουλος Μίαρης
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Fujifilm X-E1
H   

 Photometria



 thens House of Photography

Το Athens House of Photography ανοίγει την καινούρια καλλιτεχνική
σεζόν με την ομαδική έκθεση των 25 βραβευμένων φωτογραφιών από
τον πανελλήνιο διαγωνισμό του “Photometria Festival 2012”. Στα πλαίσια

-Pro 1

Όταν η Fujifilm κατάφερε να φέρει στον ορίζοντα τη
διαφορετική mirrorless μηχανή, την ψηφιακή εκδοχή
της rangefinder και μάλιστα με περιτύλιγμα γοήτρου,
με τη μορφή της πρόσφατης X-Pro1 τότε πρέπει να
αναγνωρίσουμε ότι οι μηχανικοί της εταιρίας ξέρουν καλά
τι κάνουν… Εξίσου καλά έπραξαν παρουσιάζοντας την
πιο προσιτή έκδοση της ίδιας σχεδίασης που εξοικονομεί
κόστος κυρίως από την κατάργηση του υβριδικού

συνεργασίας με όλους του αξιόλογους φωτογραφικούς φορείς ανά την
Ελλάδα, το AHoP έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ανταλλαγής εκθέσεων με
την Photometria, και ήδη τον Μάιο του 2012 η Photometria φιλοξένησε
την έκθεση του Γιάννη Δήμου «Αλβανία» στα Γιάννενα. Τώρα το κοινό στην
Αθήνα θα έχει την δυνατότητα να δει την ομαδική έκθεση «Σύνορα», η
οποία δημιουργήθηκε κατόπιν διαγωνισμού την άνοιξη του 2012.
Διάρκεια έκθεσης 13/9/2012-21/10/2012
http://www.phototheatron.com

http://photometria.gr/

σκοπεύτρου και την αντικατάστασή του με EVF πολύ καλής
ποιότητας.
Η υψηλή ανάλυση 2,36εκ. pixel και η OLED τεχνολογία
εγγυώνται πολύ φωτεινό και λεπτομερές αποτέλεσμα
στη σκόπευση. Oι διαστάσεις είναι αρκετά μικρότερες
(-30%) κάνοντας τη μηχανή πιο εύχρηστη σε σχέση με την
μάλλον ογκώδη X-Pro1. Πάντως οι βασικές ηλεκτρονικές
προδιαγραφές μένουν ίδιες με ταυτόσημο αισθητήρα
X-Trans 16Μegapixel και την ίδια μοντούρα Fujinon XF.
Επίσης η Χ-Ε1 κερδίζει το αναδιπλούμενο φλασάκι.
Όπως δήλωσε ο κος Go Myazaki πρόεδρος και CEO
Fujifilm USA “Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα για

τη Fujifilm να αναγγέλουμε το δεύτερο σώμα στη σειρά
ψηφιακών μηχανών μας με εναλλακτούς φακούς. Η
σειρά Χ έχει ενθουσιάσει τους φωτογράφους σε όλο τον
κόσμο με την εντυπωσιακή σχεδίαση και η Χ-Ε1 συνεχίζει
την τάση με μικρότερο σώμα και όλη την προσοχή στη
λεπτομέρεια.”
Μαζί με τη νέα Fujifilm Χ-Ε1 ενσωματώθηκαν δύο νέοι
φακοί στη γκάμα: ο υπερευρυγώνιος XF 14mm f/2,8 και
ο zoom ΧF18-55mm f/2,8-4.0. O πρώτος αποτελείται
από 10 στοιχεία σε 7 γκρουπ συμπεριλαμβανομένων
δύο ασφαιρικών και 3 με χαμηλή διάχυση (Extra Low
Dispersion) και διάφραγμα με 7 λεπίδες. Ο δεύτερος
είναι ο μοναδικός zoom της σειρά έχει αρκετά περίπλοκη
αρχιτεκτονική με 14 στοιχεία σε 10 γκρουπ εκ των οποίων
3 ασφαιρικά και ένα χαμηλής διάχυσης. Επίσης θα διαθέτει
οπτική σταθεροποίηση. H X-E1 θα κυκλοφορεί σε δύο
φινιρίσματα: μεταλλικό ασημί και μαύρο.
FUJIFILM HELLAS 210 9404100
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Πραγματοποιήστε τους δημιουργικούς σας στόχους

Ταχύρυθμα και πρακτικά μαθήματα από επαγγελματίες
διεθνούς εμβελείας

Σπουδές Φωτογραφίας: Basic, Advanced, Professional,
καθημερινή ή απογευματινή φοίτηση, 12-24 εβδομάδες

Workshops: Εξειδικευμένη γνώση σε 1-5 μέρες
Ζητήστε μας πληροφορίες για τα
προγράμματα των υποτροφιών!
Διεύθυνση: Κεραμεικού 53, 10436 Αθήνα
Site: www.newschoolathens.org
Email: contact@newschoolathens.org
Τηλέφωνο: 210 5243694
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Wikipedia
" % "% 
 " 
Έτσι ονόμασε η Wikipedia τον
διαγωνισμό που εκπονεί με στόχο να
μαζέψει όσες περισσότερες φωτογραφίες
μπορεί που θα απεικονίζουν ιστορικά
μνημεία και θα αναρτηθούν στην image
bank της, τη Wikipedia Commons.
Ο διαγωνισμός ονομάζεται “Wiki Loves
Monuments 2012” και ο νικητής θα
κερδίσει ένα ταξίδι στο Hong Kong
για να παρακολουθήσει το συνέδριο
Wikimania 2013. Για την διοργάνωση
του διαγωνισμού θα ασχοληθούν
εθελοντές από 30 χώρες και οι
φωτογραφίες που θα συμμετάσχουν θα
αναρτηθούν στη Wikipedia Commons,

!"$! B=&!C8( H$!)(

που σημαίνει ότι έκτοτε θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από τον οποιοδήποτε
και για οποιαδήποτε χρήση αρκεί να
δίνεται credit στον δημιουργό.
Περισσότερες πληροφορίες στο
http://www.wikilovesmonuments.org

_In Situ
Τις εκθέσεις _In Situ. Κατασκευές ταυτότητας του Νίκου Ευαγγελόπουλου και
“Εξιλέωση της Σκιάς” της Μαρίας Μιτζάλη, παρουσιάζει στα Λουτρά Παράδεισος το
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Παράλληλου Προγράμματος
της PhotoBiennale, σε συνεργασία με την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Ευαγγελόπουλος δημιουργεί με το έργο του έναν ξεχωριστό
χώρο μέσα στα Λουτρά Παράδεισος, οδηγώντας το θεατή σε μια εικαστική ουτοπία.
Φωτογραφικά έργα, εγκαταστάσεις στο χώρο και βίντεο εντάσσονται με τη δυναμική
τους στο μνημείο. Η κατασκευασμένη φωτογραφία, το πεπιεσμένο χαρτί, το κολάζ, η
αφαίρεση της φόρμας και η εναλλαγή της με στοιχεία από το καθημερινό περιβάλλον,
συνδυάζονται σε μια προβληματική επάνω στο σώμα, την εικόνα και το μύθο σε σχέση
με το χώρο του. Στο έργο του, όπως λέει ο ίδιος, το βίντεο λειτουργεί σαν κάτοπτρο,
σαν καθρέφτης για το πέρασμα από τον έναν χώρο στον άλλον. Η Μαρία Μιτζάλη
παρουσιάζει δέκα προβολές στους τοίχους των Οθωμανικών Λουτρών Παράδεισος,
με εικόνες ανθρώπων στο ιδιωτικό λουτρό της κατοικίας τους. Η καθημερινή πλύση
στο έργο της Μιτζάλη δεν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα αλλά παρουσιάζεται ως ένα
ιδιωτικό βίωμα κάθαρσης. Όπως λέει η δημιουργός, το φθαρτό σώμα λειτουργεί ως
ημερολόγιο από τη γέννηση έως το θάνατο και την ώρα της πλύσης ο άνθρωπος, γυμνός,
αντιλαμβάνεται τις αλλαγές του χρόνου: η επούλωση μιας πληγής, μια ακόμη άσπρη
τρίχα ή το σημάδι μιας αρρώστιας.
Κατασκευές ταυτότητας / Νίκος Ευαγγελόπουλος
Εξιλέωση της σκιάς / Μαρία Μιτζάλη
Διάρκεια: 07/09-15/10/12 Χώρος: Μπέη Χαμάμ (Λουτρά “Παράδεισος”, Εγνατία
– Αριστοτέλους, τηλ. 2310 226.931) Ώρες λειτουργίας: Τρίτη- Παρασκευή 09.00-14.30

Οι “ενημερώσεις” μου για την

ωτογραφία
www.facebook.com/photographos.mag
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IFA 2012
Ãêôêðåðïàâ
Από τις 31 Αυγούστου μέχρι και
τις 5 Σεπτεμβρίου το Βερολίνο
γέμισε πάλι με τον κόσμο της
τεχνολογίας για την καθιερωμένη
συνάντηση στην IFA. Φέτος
η έκθεση έπιασε τα 142,200
τετραγωνικά μέτρα (αύξηση
από το 2011 κατά 1.4 %) ενώ οι
εκθέτες έπεσαν ελάχιστα στους
1439 από τους περυσινούς 1441.
Ακόμα και η προσέλευση του
κοινού αυξήθηκε ελάχιστα από
πέρυσι αγγίζοντας τους 240.000.
Σύμφωνα με τα τελευταία reports,
αισιόδοξες είναι οι εταιρείες
για την εμπορική κίνηση που
θα ακολουθήσει να επόμενα
Χριστούγεννα στα καταναλωτικά
ηλεκτρονικά και τις λευκές
συσκευές. Αν και για τον δικό μας
τομέα του Imaging δεν θα λέγαμε
ότι χορτάσαμε αποκαλύψεις,
καθώς οι εταιρείες μας τις κρατάνε
για την Photokina, η σοδειά
ήταν πλούσια σε καινοτομίες σε
τηλεοράσεις, υπολογιστές, κινητά
κτλ.
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ďŀďķďķďďļĹ
ĪĺďķďĺďďďļķďĿďďķ
İďĺďĺ

ĩĸ

1+2ď
ƿǈ
ļĺ
Intercontinental

lĿ

4+5ď
ƿǈ

Jerry

ļĺ
Crowne Plazza

kĺ

Ghionis

8+9ď
ƿǈ
ļĺ
Porto Palace

ĨĹ

11+12ď
ƿǈ
ļĺ
  

ĲŁ

[www.onlinepws.com]
[www.wedseminars.com]

15+16ď
ƿǈ

įĺďįŀď ď
Īĸ ďkĺ ď
ď ďď

ļĺ
Atlante Grand Resort
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Toshiba
Η πιο εντυπωσιακή ανακοίνωση
της Toshiba για φέτος είναι το
Toshiba Satellite U920T με οθόνη
12.5”, η οποία περιστρέφεται και
γίνεται tablet. Πρόκειται για ένα πιο
οικονομικό Ultrabook. To U920T
τρέχει Windows 8, έχει επεξεργαστή
Intel τρίτης γενιάς, μνήμη SSD στα
128GB και κάρτα γραφικών Intel HD
Graphics 4000.

Samsung
Εξελίξεις σε όλους τους τομείς για την κορεάτικη εταιρεία που ερωτεύεται τη σύγκλιση.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασε μια σειρά από νέες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων
της 55ιντσών ES9500 OLED TV, αλλά και τα GALAXY Note ΙΙ καθώς και τη Galaxy
Camera. Με την πολυ-αναμενόμενη πρώτη, πανευρωπαϊκά, αποκάλυψη της 55-ιντσών
OLED TV ES9500 και της 75-ιντσών LED ES9000 Smart TV η εταιρεία στόχο έχει να
ενισχύει την ηγετική της θέση στη βιομηχανία των καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών.
Το Galaxy Note ΙΙ βασίζεται στην επιτυχία του προκατόχου του, Galaxy Note.. Με μία
ευρεία 5,5 ιντσών HD Super AMOLED οθόνη, το Note II διαθέτει και προχωρημένες
λειτουργίες όπως Air View, S Planner, image gallery, η λειτουργία που επιτρέπει την
προβολή του περιεχομένου ενός video, χωρίς να χρειάζεται να το ανοίξετε. Και τέλος η
Galaxy Camera για την οποία θα διαβάσετε σε επόμενες σελίδες.

Panasonic
Η Panasonic για
άλλη μια φορά
επικεντρώνεται στις
τηλεοράσεις. Φέτος
η κορυφαία της
σειράς είναι η 9000,
η μεγαλύτερη μέχρι
τώρα LED TV της
εταιρείας στις 60
ίντσες. Πρόκειται
για μια 3D friendly
τηλεόραση με τη
δυνατότητα να
μετατρέπει το 2D
περιεχόμενο σε 3D.
INTERTECH
210 9692300
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
 



          


1 
Δευτέρα 15/10/12
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Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ
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2 
Τετάρτη 17/10/12
Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
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3 Photoshop
Σάββατο 20/10/12

Ώρα 10:00-14:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

#   $   %  %   ,  $ -   .  '  !   ($    %$ ,   $   Layers. )    % : Raster - Vector.

 .


4 Photoshop
Δευτέρα 22/10/12

Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Layers,  ! ($  ! Alpha channels),    (Actions),
!  .  $% RGB-CMYK. /   layer, layer mask.

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
ÔÐÏ: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñÜöïò, ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá.
(Óôï ýøïò ôïõ Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò)
ÈÓÅÉ: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄÉÄÓÊÏÕÍ: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ
ÅÎÏÐËÉÓÌ: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå projector. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
KÏÓÔÏËÏÃÉÏ: Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï: €48,78+ ÖÐÁ (€60). Ãéá äýï óåìéíÜñéá: €89,43 + ÖÐÁ (€110)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá: €121,95 + ÖÐÁ (€150) Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73 + ÖÐÁ (€210)
ÂÅÂÁÉÓÅÉ ÓÕÌÌÅÔÏ: ×ïñçãïýíôáé ( 

 )

ÓÕÃÊÏÉÍÙÍ : Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”. ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.
E

 : Óô site www.photo.gr      å             
2108541400    mail: info@photo.gr êáé èá åðéêïéíùíÞóïõìå ìáæß óáò ãéá ôéò ëåðôïìÝñéåò



Για κράτηση θέσεων: www.photo.gr ή στο τηλέφωνο 210 8541400 ή στο e-mail: info@photo.gr

Seminaria 220.indd 23
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Sony
Από τη μεγάλη σοδειά και για τη Sony εμείς ξεχωρίσαμε την εφαρμογή
PlayMemories. Το PlayMemories αναπτύσσεται με μία σειρά συναρπαστικών
νέων δυνατοτήτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ψηφιακής
φωτογραφικής εμπειρίας, πριν και μετά τη λήψη. Αποτελεί την πρώτη στον
κόσμο υπηρεσία λήψης εφαρμογών (για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές
με εναλλασσόμενους φακούς, από τον Αύγουστο 2012), με την οποία
μπορείτε να εγκαταστήσετε νέες λειτουργίες on demand, ώστε να βελτιώσετε
τις δυνατότητες της μηχανής σας. Και φυσικά δεν παραλείπουμε την NEX5R που θα ενσωματώνει την εφαρμογή και το σύστημα “Fast Hybrid AF”
(διαβάστε παρακάτω).
Η ενσωμάτωση της Sony Mobile Communications ήταν ένα σημαντικό βήμα
για τη Sony. Η εταιρεία κυκλοφόρησε τα πρώτα Sony smartphones στην
αγορά, νωρίτερα φέτος - τη σειρά Xperia NXT (NEXT). Σειρά έχουν τα Xperia
T, Xperia V και Xperia J. Η σειρά Xperia T είναι το νέο κορυφαίο μοντέλο με
οθόνη 4,6 ιντσών και τεχνολογία Mobile BRAVIA Engine από τη Sony. Οι
καταναλωτές μπορούν να βλέπουν τα βίντεο που γύρισαν σε Full 1080-pixel
HD. Η φωτογραφική μηχανή 13 megapixel, που συλλαμβάνει γρήγορα τη
δράση, μεταβαίνει από λειτουργία sleep σε πλήρη λειτουργία, άμεσα, με ένα
απλό πάτημα του κουμπιού. Το smartphone Xperia V, με ενεργοποιημένο
δίκτυο LTE, προσφέρει πολύ γρήγορη απόδοση στο διαδίκτυο. Έχει τη
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο νερό, για smartphone, και έτσι οι χρήστες
μπορούν να το χρησιμοποιούν ακόμα και όταν βρέχει. Το νέο Xperia Tablet
συνδυάζει σώμα με ανθεκτικότητα στις πιτσιλιές (splash proof) και ήχο
υψηλής ποιότητας, και ένα σχεδιασμό, πιο λεπτό και πιο ελαφρύ, από ό,τι ο
προκάτοχός του. Διαθέτει, επίσης, μία νέα εφαρμογή που λέγεται Socialife,
η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες
των κοινωνικών δικτύων και τα νέα, σε ένα στήσιμο που θυμίζει περιοδικό.

Dell
H Dell είχε αρχικά την ιδέα
για αυτό το υβρίδιο μεταξύ
tablet και laptop το 2010
αλλά δεν περπάτησε. Φέτος
στην IFA έκανε την εμφάνιση
του το Dell XPS Duo 12 μιας
και η αγορά είναι πλέον πιο
ώριμη. Η διαφορά αυτού
το υβριδίου είναι ότι αντί να
αποσπάται το πληκτρολόγιο
αποσπάται η οθόνη, δίνοντας
μας ένα tablet.
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Τα workshops του ΦΩΤΟγράφου
  

  &     

1     
Κυριακή 7 Οκτωβρίου

Location: Παύλιανη - Αισθητικό περιβαλλοντικό πάρκο στις
πηγές του Ασωπού στον Εθνικό Δρυμό Οίτης
Εισηγητές: Κωνσταντίνος Βασιλάκης
http://konstantinosvasilakis.com/
& Μαρία Καϊμάκη http://justeline.daportfolio.com/
Κόστος συμμετοχής: €89,43 + ΦΠΑ (€110)
Στην τιμή του σεμιναρίου περιλαμβάνεται και η μετακίνηση
με πούλμαν από την Αθήνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνάντηση του γκρουπ στα γραφεία του περιοδικού
την Κυριακή 7 Οκτωβρίου, ώρα 6:00.

2 

  

Σαββατοκύριακο 13 & 14 Οκτωβρίου

Location: Μονεμβασιά Βυζαντινές Kαστροπολιτείες/ Μυστράς
Εισηγητής: Γιώργος Τζώρτζης http://lightworks.gr
http://georgetzortzis.com/
Κόστος σεμιναρίου: €195,12 +ΦΠΑ (€240)
Στην τιμή του σεμιναρίου περιλαμβάνεται η μετακίνηση με πούλμαν από
Αθήνα και η διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνάντηση του γκρουπ στα γραφεία του περιοδικού
το Σάββατο 13 Οκτωβρίου, ώρα 7:00.

Δηλώσεις συμμετοχής: Για το σεμινάριο 1 έως 24 Σεπτεμβρίου, για το 2 έως 1 Οκτωβρίου
Για κράτηση θέσεων επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 8541400 ή στο e-mail info@photo.gr
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Nokia Lumia 920
  Pureview 808
H Nokia ανακοίνωσε το νέο Lumia
920, το επόμενο τηλέφωνο που θα
φέρει το όνομα Pureview αλλά όχι όλη
την τεχνολογία του προκατόχου του.
Αντί για τα 41MP και τον αισθητήρα
1/1.2” του 808 Pureview θα έχει
τον συνηθισμένο αισθητήρα για ένα
smartphone στα 8.7MP και μέγεθος
1/3”. Παρόλα αυτά η Nokia σκοπεύει
να το προικίσει φωτογραφικά με
την τεχνολογία κινούμενων οπτικών
στοιχείων για την αντιστάθμιση
των απωλειών από κραδασμούς
και κινήσεις της Carl Zeiss για την
σταθεροποίηση της εικόνας, η οποία
ελπίζουν ότι θα αποδίδει καλύτερες
φωτογραφίες σε χαμηλές φωτιστικές
συνθήκες, πρόβλημα που έχουν όλα
τα smartphones. Ο αισθητήρας των
8.7MP και μέγεθος 1/3” αναλογικά
θα ήταν μεγαλύτερη από την εικόνα
που προβάλλεται από το φακό. Η
μηχανή του χρησιμοποιεί ένα μέρος του

Sony NEX-5R

αισθητήρα για να κροπάρει στα 8MP σε
αναλογία 4:3 ή στα 7.1MP σε αναλογία

H NEX-5Ν δεν έμεινε για καιρό στην παραγωγή, αν και αρκετά πλήρης στις επιδόσεις
της. Όμως η Sony πιστεύει στη γρήγορη ανανέωση των μοντέλων της και έτσι ένα

16:9.

χρόνο μετά, έχουμε την αντικαταστάτρια 5R με ίδια Megapixel αλλά ανανεωμένο
αισθητήρα που περιλαμβάνει υβριδικό autofocus (και contrast detect και phase

 WiFi  apps

detect). Επιπλέον, έχουμε ξανασχεδιασμένη επαφικού τύπου οθόνη με άρθρωση
180°, ταχύτερο επεξεργαστή Bionz, διαφορετικό πολλαπλό επιλογέα λειτουργιών κλπ.
Την σοβαρή καινοτομία υλοποιούν τα apps που κατεβαίνουν μέσω wifi χωρίς να
παρεμβληθεί υπολογιστής. Το μόνο που χρειάζεται ο χρήστης είναι να συνδεθεί στην
υπηρεσία Sony PlayMemories . Στα περιλαμβάνονται διάφορα φωτογραφικά και
κινηματογραφικά εφέ καθώς και μια λειτουργία απομακρυσμένoυ χειρισμού μέσω iOS
ή Android συσκευών. SONY 801 1192000

Samsung Galaxy Camera
  



Από τους Κορεάτες η τεχνολογική πρωτοπορία στις συσκευές είναι δεδομένη. Μπορεί η Nikon να ανακοίνωσε
πριν μερικές μέρες την Coolpix S800c με Android λειτουργικό αλλά η Samsung υπήρξε η πρώτη εταιρεία που
φόρεσε σε φωτογραφικές μηχανές compact στοιχεία από smartphones (το ανάποδο συμβαίνει εδώ και χρόνια
με τα camera phones). Πλέον η Galaxy Camera, προχωράει ένα βήμα μπροστά βάζοντας όχι μόνο Android
αλλά προσθέτοντας και 3G/4G. Μέχρι τώρα είχαμε πληθώρα μηχανών με δυνατότητες διασύνδεσης αλλά
μόνο μέσω Wi-Fi. Η νέα ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Galaxy Camera έχει αισθητήρα 16.3 MP, οθόνη 4.8
ιντσών, επεξεργαστή 1.4GHZ quad core και τρέχει το τελευταίο λειτουργικό Android, δηλαδή το Jelly Bean (4.1).
Κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις, μία 3G και μία 4G. Μπορεί να μην παίρνει τηλέφωνο όπως τα smartphone αλλά
χρησιμοποιεί το Skype, που σημαίνει δυνατότητα απλών και βίντεο κλήσεων. Ο superzoom φακός καλύπτει
γκάμα zoom 21x δηλ. 23-481mm και την εφαρμογή Photo Wizard για επεξεργασία των φωτογραφιών on board.
Αν χρειαζόμαστε σήμερα ένα αρχέτυπο σύγκλισης (convergence) στον κόσμο της ψηφιακής εικόνας τότε αυτό
είναι η Galaxy Camera. Ο κάτοχος μπορεί να συνδέεται στο internet από όποιο σημείο κι αν βρίσκεται, αρκεί
να υπάρχει κάλυψη wifi και οι εικόνες αποθηκεύονται αυτόματα στο σύννεφο μέσω της εφαρμογής Auto Cloud
Backup. SAMSUNG 213 0163800
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HP ink Advantage
  

  Inkjet      

Στην οικονομική πραγματικότητα της κρίσης εστιάζει η νέα σειρά Inkjet
εκτυπωτικών πολυμηχανημάτων της Hewlett Packard. Λαμβάνοντας υπόψη
ότι οι τελικοί καταναλωτές είτε οικιακοί χρήστες είτε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
λαμβάνουν υπόψη πλέον πολύ σοβαρά τον παράγοντα κόστος και περιορίζουν τα
έξοδά τους, εισήγαγε στην αγορά τη σειρά Deskjet Ink Advantage σχεδιασμένη με
γνώμονα την οικονομική τιμή των αναλώσιμων. Την παρουσίαση προλόγισε η κα
Κάτια Νικηταίδου η νέα General Manager του Printing & Personal Systems Group
της HP για την Ελλάδα και την Κύπρο. Η σειρά περιλαμβάνει τις εξής εκτυπωτικές
συσκευές: 2515 All in One με δύο κασέττες μελάνης Νο 650 (μαύρο και έγχρωμο)
και μονοχρωματική οθόνη ενδείξεων, ο 3515 e-All in One με απευθείας ασύρματη
εκτύπωση HP Wireless Direct Print και ίδια μελάνια 650, ο 3525 e-All in One με
ξεχωριστά μελάνια CMYK No 655 και ePrint, o πιο heavy duty 4615 Αll in One
επίσης με μελάνια Νο 655 για μεγαλύτερο κύκλο παραγωγής εκτυπώσεων, ο
4625 e-All in One που περιλαμβάνει και fax και τέλος ο πιο ενδιαφέρων για τους
φωτογράφους 5525 e-All in One που εκτός από την απευθείας ασύρματη εκτύπωση
που υπάρχει και σε άλλα μοντέλα της σειράς, υπόσχεται φωτορεαλιστική ποιότητα
σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος. HEWLETT PACKARD 211 188 5000
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weddingphoto
  2012

172.080

*

*Έως 7 Σεπτεμβρίου 2012

Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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Sony NEX-FS700E
3 ""  #    
Η εταιρία Stamos ενημερώνει για την έναρξη της διάθεσης στην
Ελληνική Αγορά της νέας επαγγελματιικής κάμερας Sony NEX-FS700E.
Η NEX-FS700E αποτελεί ουσιαστική εξέλιξη της απόλυτα πετυχημένης NEX-FS100E καθώς
μοιράζονται βασικά χαρακτηριστικά όπως τη συμβατότητα με τη μοντούρα E-mount της
Sony, την ιδιαίτερα αποτελεσματική οπτική σταθεροποίηση Optical SteadyShot™, και τον
καινοτόμο modular σχεδιασμό που επιτρέπει τη χρήση της με ή χωρίς πλευρική χειρολαβή.
Ταυτόχρονα η NEX-FS700E χαρακτηρίζεται από κάποιες μοναδικές καινοτομίες και
βελτιώσεις σε σχέση με την FS100 που ανοίγουν νέους ορίζοντες καινοτομίας για τον
επαγγελματία βιντεογράφο και κινηματογραφιστή:
1. Διαθέτει έναν ολοκαίνουργιο Full HD & 4K Ready Super 35mm Exmor CMOS που δίνει τη
δυνατότητα για καταγραφή εικόνων 4Κ στο μέλλον

2. Δίνει τη δυνατότητα για
καταγραφή εικόνων Super Slow
Motion Full HD στα 120/240 fps και
Super Slow Motion SD στα 480/960
fps
3. Διαθέτει έξοδο 3G-SDI (όπως και
HDMI) διευκολύνοντας τη χρήση με
όλους τους εξωτερικούς recorders
4. Διαθέτει ενσωματωμένα ND
φίλτρα (Clear, 1/4, 1/16, 1/64)
ΣΤΑΜΟΣ AE 2310 942000

«! !4%!»
+  '   /  2 
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει, για έβδομη συνεχή χρονιά, κύκλο διαλέξεων του
Πλάτωνα Ριβέλλη για τη φωτογραφία και τον κινηματογράφο με τίτλο: «Το χιούμορ». Ο κύκλος
διαλέξεων θα πραγματοποιηθεί τις ημερομηνίες Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου, Τρίτη 2 Οκτωβρίου
και Τετάρτες 10-17 και 24 Οκτωβρίου 2012, 20:00 – 22:00 στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής
Ένωσης (Μασσαλίας 22, Κολωνάκι). Η τέχνη μιλάει ευκολότερα για το τραγικό, αφού αυτό τη
συνδέει με το θάνατο. Το χιούμορ άλλωστε θεωρείται ανέμελη και ανάλαφρη ενασχόληση, γι’
αυτό και αντιμετωπίζεται άλλοτε με περιφρόνηση και άλλοτε με αισθήματα ενοχής. Στον χώρο
των τεχνών της εικόνας η παρουσία του χιούμορ είναι σπάνια, όταν όμως εμφανίζεται, η πρόταση
είναι συνήθως συγκλονιστική. Στη διάρκεια των διαλέξεων θα προβληθούν κινηματογραφικά
αποσπάσματα από το έργο των σκηνοθετών (ενδεικτικά αναφέρονται): Pedro Almodovar, Woody
Allen, Ingmar Bergman, Luis Bunuel, Frank Capra, Charlie Chaplin, Buster Keaton, John Cleese,
Jerry Lewis, Tot, Naoko Ogigami, Steno, Nanni Moretti, Jacques Tati, Βασίλης Αλεξάκης, καθώς
και φωτογραφίες των φωτογράφων (ενδεικτικά αναφέρονται): Robert Doisneau, Elliott Erwitt,
Garry Winogrand, André Kertesz, Harry Callahan, Mario Giacomelli, Weegee, Jacques Henri
Lartigue, Man Ray, William Wegman, Πάνος Ηλιόπουλος, Ανδρέας Σχοινάς.
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 25€ για το σύνολο των πέντε διαλέξεων ή 7€ ανά διάλεξη.
Εισιτήρια για το σύνολο των διαλέξεων θα διατίθενται στα γραφεία ή στο website
της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Ένας περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων για κάθε
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μεμονωμένη διάλεξη θα διατίθεται
πριν από την έναρξη των
διαλέξεων.
ΠΛΑΤΩΝ ΡΙΒΕΛΛΗΣ
26 Σεπτεμβρίου, 2–10–17–24
Οκτωβρίου 2012, 8:00 - 10.00 μ.μ.
Θέατρο Ελληνοαμερικανικής
Ένωσης (2ος όροφος)
Μασσαλίας 22, Κολωνάκι
www.hau.gr/culture
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B &! facebook & Flickr
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Περιμένουμε φωτογραφίες σας το αργότερο μέχρι 28 Σεπτεμβρίου μαζί με ένα σύντομο σχόλιο για την κάθε μία ξεχωριστά, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της κάθε λήψης.Οι επιλεγμένες φωτογραφίες θα δημοσιευθούν στον επόμενο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ και θα διεκδικήσουν δώρα.

www.facebook.com/groups/Photographos.mag

http://www.flickr.com/groups/photographos_mag/

Η μεγαλύτερη παρέα για την

ωτογραφία
www.facebook.com/groups/photographos.mag
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Rafal Maleszyk


    

 #$%& '"$$()*%  "%(!#+,(  #+ ! !(" ./%""'('4 "#&$/ $(&" % #+" ',( '"( !
 ".#&!"/ !). '"( ! #"!"(') #(%$() #/ (!%5/% ( ('$(') "%./*+ / (" !(" !"!&. #/
#) % ,4.  5..

 162 •  

3 

  2012

 163 •  

10 

  2012

 

29

ON LINE 

  

O IMAGING - E  

O 8=&!C#8!( &)( $V*!%#*(

“Η σειρά Hawai, η οποία βραβεύτηκε φέτος στα PX3, είναι μια μεταφορά πάνω στην ασέβεια που δείχνει
ο άνθρωπος στη φύση. Το πλαστικό είναι πανταχού παρόν και η μόλυνση δεν μπορεί να περιοριστεί. Η
αρχική ιδέα ήταν να δείξω πως αλλάζει για πάντα ένα τοπίο αν ενσωματώσεις σε αυτό το πλαστικό.”
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“Δεν υπάρχει χώρος για βιασύνη μέσα στην τέχνη. Η τέχνη δεν είναι βιομηχανία, απαιτεί αφοσίωση και
χρόνο. Πρέπει να θυμόμαστε τι σημαίνει η τέχνη. Δεν είναι η παραγωγή ενός προϊόντος με συγκεκριμένο
σκοπό, δεν είναι ένα προϊόν που σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Η πραγματική τέχνη δημιουργείται από το πάθος και τη χαρά.“
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
O Rafal Maleszyk μεγάλωσε και πέρασε την παιδική του ηλικία στην μετα - κομμουνιστική Πολωνία. Ξεκίνησε να
πειραματίζεται με μια 35mm Kiev σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών και μετέτρεψε την κουζίνα της οικογένειας σε σκοτεινό
θάλαμο. Από το 1997 ταξίδεψε σε Ευρώπη και Αμερική ενώ το 2009 μετακόμισε στην Χαβάη όπου και διάνθισε το
portfolio του με τα ονειρικά της τοπία. Σήμερα εργάζεται επαγγελματικά πάνω στην fine art ασπρόμαυρη φωτογραφία
τοπίου και ήταν ο χρυσός νικητής του Prix de la Photographie για το 2012. Οι βραβεύσεις του και οι διακρίσεις του
περιλαμβάνουν τα Spider Awards, Photo Spiva, IPA, International Aperture Awards και πολλά άλλα.

www.rafalmaleszyk.com/
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