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άποια πράγματα σ’ αυτή τη χώρα

πρέπει να τολμούμε να τα λέμε
στην ώρα τους και όχι κατόπιν εορτής
ή το συνηθέστερο μετά θάνατον των
συντελεστών τους. Στις δύσκολες μέρες
που περνάμε ας δείξουμε ελάχιστη
- έστω - αλληλεγγύη. Ας εστιάσουμε στη
θετική πλευρά των πραγμάτων και στην
δημιουργική παρουσία κάποιων προσώπων
που, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε
μαζί τους, με τον τρόπο τους έχουν
αφήσει τα ίχνη τους στα φωτογραφικά
πράγματα της πατρίδας μας.
Ένα από αυτά τα πρόσωπα είναι και
ο Σταύρος Μωρεσόπουλος.
Εκδότης από το 1977 και για σχεδόν
25 χρόνια του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ,
διοργανωτής του Διεθνή Μήνα
Φωτογραφίας της Αθήνας και νυν Athens
Photo Festival, διοργανωτής κλαδικών
εμπορικών εκθέσεων imaging, ιδρυτής
της σχολής φωτογραφίας ESP, του
Ελληνικού Κέντου Φωτογραφίας κλπ.
Θα αναρωτηθείτε γιατί τα γράφω όλα αυτά
σήμερα. Mα πολύ απλά για να επαινέσω
δημοσίως το κουράγιο και το πείσμα του
ανδρός – το οποίο έχει μεταλαμπαδεύσει
και στον γιο του Μανώλη – να διοργανώσει
και φέτος, εν μέσω δεινής κρίσης,
ένα πλούσιο φεστιβάλ καλλιτεχνικής
φωτογραφίας με σχεδόν μηδαμινές
προσδοκίες για οικονομικά οφέλη.
Ας ειπωθεί ότι όλες οι εκθέσεις του
φεστιβάλ στήθηκαν με μόνους πόρους
μικρές ιδιωτικές χορηγίες και εν αναμονή
των εισπράξεων από τα εισιτήρια που (θα)
κοπούν στο Γκάζι - κεντρικό χώρο των
εκδηλώσεων - στη διάρκεια του φεστιβάλ
που εγκαινιάσθηκε 19 Οκτωβρίου.
Θυμίζω ότι οι Διεθνείς Συναντήσεις
Φωτογραφίας της Arles έχουν
προϋπολογισμό περί τα 4.000.000 ευρώ.
Περί τα 5.000.000 ευρώ κοστίζει ο Διεθνής
Μήνας Φωτογραφίας του Παρισιού που
ξεκινάει επίσης σε λίγες μέρες. Το δικό
μας Athens Photo Festival απειλείται
με διακοπή και της ελαχιστότατης
επιχορήγησης που λάμβανε από το
Υπουργείο Πολιτισμού (και αυτή μήνες
ολόκληρους μετά τις εκδηλώσεις).
Κάποιοι θα αναρωτηθείτε αν αξίζει άραγε
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Φωτ.: Jan Banning. Από την έκθεση ‘‘Γραφειοκράτες’’

Athens Photo Festival
   

      

τον κόπο μέσα σε τέτοιες αντιξοότητες να αγωνίζεται κανείς να προβάλει την τέχνη της
φωτογραφίας. Αν αξίζει την σήμερον ημέρα να διαδηλώνει κάποιος στην παραπαίουσα
Ελληνική κοινωνία ότι υπάρχει και ένας μικρός μεν, εν υπνώσει ίσως αλλά δημιουργικός
δε, κόσμος της καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Πιστεύω πως ναι!
Ας σηκωθούμε λοιπόν από τους καναπέδες μας, ας αφήσουμε για ένα βράδυ κατά μέρος
τη ρουτίνα που μας πνίγει κι ας κατηφορίσουμε στο Γκάζι. Μας περιμένουν πολλές και
καλές φωτογραφικές εκθέσεις, ομιλίες και διαλέξεις και δίπλα στον Κεραμεικό πιο αργά
το βράδυ αρκετά στέκια... με δροσερή μπύρα και καλό κρασάκι!
Τ.ΤΖΙΜΑΣ
Διάρκεια: 19 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου, Γκάζι.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 17:00-22:00, Σάββατο - Κυριακή 12:00-22:00
Eπιλογές από τις σημαντικότερες εκθέσεις θα βρείτε στις σελίδες 17 - 30
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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,$: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
%&%$: Κωνσταντίνα Γκιτάκου #! )%!4,: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

(,5#$: 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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I AM A GAME CHANGER

I AM THE NIKON D600. Είμαι ένας νέος κόσμος που ανοίγεται
μπροστά σου. Με αισθητήρα Full Frame FX στα 24 Megapixel, τον οποίο έως
τώρα μπορούσες να βρεις μόνο σε επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές,
είμαι σε θέση να αποτυπώσω και την παραμικρή λεπτομέρεια χάρη στην
τεχνολογία HDR και το βίντεο Full HD. Είμαι μια επαγγελματική φωτογραφική
μηχανή για όλους. iamnikon.gr
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ελάχιστα γραμμάρια και έχουν
αυτονομία 2 ωρών και πάνω.
Ο Downer τροποποίησε
εμπορικές sportscams. Φόρεσε
στις μηχανές υπερευρυγώνιους
ως fisheye φακούς και τις
προσάρμοσε σε γλάρους,
πελεκάνους, αγριόχηνες
κλπ. Σίγουρα αρκετές από
τις πειραματικές αυτές
βιντεοκάμερες δεν επιβιώνουν
ως το τέλος της λήψης, όμως
αυτό ανήκει στους κανόνες
του παιγνιδιού. Εξ άλλου
στο παρελθόν σε παρόμοια
ντοκιμαντέρ διακυβεύονταν
πολύ ακριβότερα μηχανήματα
και οι κάμερες κόστιζαν
50.000 δολ. η μία.
Στα πουλιά που είχαν προσδεθεί
οι κάμερες φορέθηκαν επίσης
GPS πομποδέκτες ώστε να
μπορούν να ανευρεθούν, να
ανακτηθεί η κάμερα με την
κάρτα μνήμης και το υλικό
video και στην συνέχεια να γίνει
το μοντάζ. Η τελευταία και πιο
χρονοβόρα φάση υπολογίστηκε
ότι πήρε χιλιάδες εργατοώρες
αφού κάθε λεπτό προβολής
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 30

Winged Planet
          Discovery Channel!

Ό

χι πολύ παλιότερα, τα ντοκιμαντέρ φυσικής ιστορίας ήταν πανάκριβες παραγωγές.
Το Νational Geographic, το Discovery Channel κλπ. xρηματοδοτούσαν γενναιόδωρα
αποστολές με μεγάλους προϋπολογισμούς, σκηνοθέτες, βοηθούς, δεκάδες καμεραμέν,
χρήματα, ελικόπτερα, ντόπιους κλπ. Το εντυπωσιακό αποτέλεσμα είχε βέβαια μεγάλα κόστη
και τώρα με την κρίση που δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενα τα budget έχουν
περικοπεί. Όμως δεν παύουν να υπάρχουν πολυμήχανοι παραγωγοί που με τη βοήθεια
της τεχνολογίας σκαρφίζονται απίστευτα κόλπα και παράγουν τρελά αποτελέσματα.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του John Downer που συνεργάζεται με το Discovery
Channel. Στα πλαίσια μιας ανάθεσης για το Winged Planeτ τη θεματική ενότητα του
Discovery για τα πτηνά, ο Downer σκέφθηκε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των
σύγχρονων sportscams. Ξέρετε των πολύ μικρών βιντεοκαμερών που έγιναν δημοφιλείς
χάρη στην υλοποίησή τους από τη Go Pro και τώρα αρχίζουν να συγκεντρώνουν την
προσοχή και μεγάλων εταιριών όπως η Sony. Χάρη στην εξέλιξη των αισθητήρων BSI
CMOS με τα τεράστια refresh και τις πολύ mini διαστάσεις, είναι πλέον πολύ εύκολο να
πάρουμε αξιοπρεπές High Definition video από καμερούλες μινιατούρες που ζυγίζουν
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ώρες πτήσης των φτερωτών
εικονοληπτών.
Να χαρούμε άραγε για την
πρόοδο και το εκπληκτικό
εικαστικό αποτέλεσμα ή
να λυπηθούμε για τους
επαγγελματίες καμεραμέν που
χάνουν τη δουλειά τους από
τους φτερωτούς ανταγωνιστές
τους (οι οποίοι μάλιστα καν δεν
αμείφθηκαν…)
Π.ΚΑΛΔΗΣ
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+(>)% ('%)*(& projects 5# smartphone
Montblanc

#payphoneography

Π

Φ

ου και που κάποιος διαφημιστής στον
κόσμο κατεβάζει μια λαμπρή ιδέα για το

marketing του πελάτη. Όταν η ιδέα αυτή αφορά την
φωτογραφία μας ενθουσιάζει ακόμα περισσότερο.
Στην προκειμένη περίπτωση αναφερόμαστε
στην καμπάνια της Montblanc με τον τίτλο”The
Montblanc Worldsecond”. Πρόκειται για ένα
φιλόδοξο φωτογραφικό project βασισμένο σε
μια φωτογραφική εφαρμογή για το Android και
το iPhone. Όσοι κατεβάσουν την εφαρμογή θα
κληθούν να φωτογραφήσουν συγχρόνως.
Η εφαρμογή έχει ειδική λειτουργία αντίστροφης
μέτρησης που εξασφαλίζει ότι όλες οι συσκευές
θα τραβήξουν φωτογραφία την ίδια στιγμή.
Στη συνέχεια οι φωτογραφίες θα ανέβουν στο
worldsecond.montblanc.com και θα διαμορφώσουν
ένα μωσαϊκό από τις εικόνες που τραβήχτηκαν
ακριβώς το ίδιο δευτερόλεπτο σε όλο τον κόσμο.
Δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά που κάποιος
τρέχει ένα παρόμοιο project με φωτογραφίες από
όλο τον κόσμο (θυμηθείτε το project http://www.
onedayonearth.org/) αλλά το να τραβηχτούν οι
φωτογραφίες το ίδιο δευτερόλεπτο παρουσιάζει
εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και για την ακριβή στιγμή θα
φροντίσει η εφαρμογή ώστε να μην ξεχαστεί κανείς.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο
http://worldsecond.montblanc.com
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αίνεται πως ο Dan Marker-Moore αποφάσισε ότι είδε αρκετά
γατάκια και cocktail στο Instagram και θέλησε να ξεκινήσει κάτι

καινούργιο φωτογραφίζοντας τηλεφωνικούς θαλάμους, τα γνωστά
payphones. Άρχισε λοιπόν (ειρωνικά όπως δήλωσε ο –μάλλον χίπστερφωτογράφος) να φωτογραφίζει με το κινητό του τα καρτοτηλέφωνα
και να τα ανεβάζει με το hashtag #payphoneography. Το hashtag
εξαπλώθηκε ταχύτατα και πλέον ανεβάζουν φωτογραφίες ακόμα και
από την Αυστραλία.
Το hashtag γεννήθηκε
τον Δεκέμβριο του
2011 και σήμερα έχουν
μαζευτεί περίπου 4000
φωτογραφίες από
διάφορες χώρες όπως
Νότια Αφρική, Ρωσία,
Ιταλία, Ιαπωνία κτλ.
Ο ίδιος ο φωτογράφος
επιθυμεί να ταξιδέψει στην
Ευρώπη και να συνεχίσει
το project του εκεί
αλλά και να καταφέρει
να εκδώσει ένα μέρος
της συλλογής. Δείτε
καρτοτηλέφωνα από όλο
τον κόσμο στο
blog.payphoneograpy.com
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Citizen CY
Super compact  
  
Aπό τη γνωστή πολυεθνική εταιρία
Citizen προέρχεται ο compact
εκτυπωτής χαμηλού κόστους
Citizen CY. Τυπώνει ως 15x20cm
και ξεχωρίζει με το χαμηλό του
κόστος σε αναλώσιμα. Ο εκτυπωτής
έχει εφαρμογές σε φωτοκιόσκια,
φωτογραφικά καταστήματα αλλά και
σε άλλα σημεία πώλησης, ιατρικές
διαγνωστικές απεικονίσεις κλπ. Η
δυναμικότητά του φθάνει τις 700
εκτυπώσεις 10x15cm ή 350 εκτυπώσεις
15x20cm από ένα ρολό χαρτί σε matte
ή γυαλιστερό. Οι διαστάσεις του είναι
30% μικρότερες από το προηγούμενο
μοντέλο καθιστώντας άκρως
κατάλληλο για εγκαταστάσεις όπου ο
χώρος θέτει περιορισμούς.
Προδιαγραφές
Εκτύπωση: με θερμική εξάχνωση
χρωστικών (dye sub)
Ανάλυση: 300x600dpi
Ιnterface: USB 2.0
Συμβατότητα: Windows 2000, XP,
Vista, 7
Μεγέθη εκτύπωσης: 101x152mm,
127x178mm & 151x206mm
Διαστάσεις συσκευής:
32,2x36,6x28,1cm
Bάρος: 14κιλά χωρίς χαρτί και ribbon
Διανομή: DIVITEC

) &( %) Rock’n’Roll
 "$      Rolling Stones
Μία σειρά ανέκδοτων φωτογραφιών των Rolling Stones ανακαλύφθηκε πρόσφατα σε
υπαίθρια αγορά στο Los Angeles. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν κατά την διάρκεια ενός
road trip του συγκροτήματος, μέσα από την Savannah της Georgia και το Clearwater
της Florida, και απεικονίζουν τα μέλη του συγκροτήματος ανέμελους, σε νεαρή ηλικία,
να χαλαρώνουν σε πισίνες ξενοδοχείων, καπνίζοντας και πίνοντας μπύρα. Η μουσικός
Lauren White, ανακάλυψε αυτές τις φωτογραφίες σε μια υπαίθρια αγορά και τώρα
εκτίθενται στην Dilettante Gallery στο L.A, με τίτλο «Found: Photographs of the Rolling
Stones», μέχρι τις 26 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, θα εκτεθούν στο Miami και την Νέα
Υόρκη.
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“San Francisco”
 time-lapse, tilt-shift, video


    30.000

 
Ο Jeremy Williams είναι ένας
άνθρωπος ερωτευμένος με την
πόλη του San Francisco. Σε χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των δέκα
μηνών, αιχμαλώτισε σε 30.000
φωτογραφίες όλα αυτά που του
αρέσουν σε αυτή την πόλη. Ο Williams
ξόδεψε 750 ώρες για να δημιουργήσει
με αυτές τις εικόνες ένα time-lapse
βίντεο, από 62 φωτογραφίες tiltshift ύφους, σε ένα πανέμορφο
δίλεπτο ταξίδι που ονόμασε, απλά,
«San Francisco». Ο εξοπλισμός
του Williams ήταν: Canon 5D Mk
II, Canon 7D, Canon 17 - 40 f/4L,
Canon 28mm f/1.8, Canon 24 - 70mm
f/2.8L, Canon 70 - 200mm f/2.8L
και Canon 100 - 400mm f/4.5 - 5.6L.
Δείτε το βίντεο εδώ http://www.

“Faking It: Photo Manipulation Before
Photoshop”
  

youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=StvOqEBnR80

Metropolitan Museum of Art

   

Το Metropolitan Museum of Art εγκαινίασε μία λίαν ενδιαφέρουσα έκθεση με
πεισσότερες από 200 φωτογραφίες επεξεργασμένες με αναλογικές τεχνικές. Οι
φωτογραφίες είναι τραβηγμένες και επεξεργασμένες ανάμεσα στις δεκαετίες του 1840
και του 1990. Η έκθεση, με τίτλο “Faking It : Photo Manipulation Before Photoshop”,
η οποία θα μείνει ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2013, αναδεικνύει
και επεξηγεί την σχέση της φωτογραφίας με την μαγεία. Οι εικόνες είναι τόσο καλά
επεξεργασμένες, ώστε δύσκολα πιστεύέι ο σύγχρονος θεατής ότι δεν πρόκειται για
Photoshop. Παρά το γεγονός ότι πολλές εικόνες έχουν ηλικία άνω των 100 χρόνων, τα
έργα που επιλέχθηκαν για την έκθεση είναι απροσδόκητα όμορφα, όσο και την πρώτη
μέρα που δημιουργήθηκαν. Για την έκθεση το Μουσείο δημιούργησε και μια εφαρμογή
για το iPad που υποβοηθάει την περιήγηση στη έκθεση μαζί με ένα μικρό quiz όπου ο
θεατής πρέπει να βρει ποιες εικόνες έχουν υποστεί επεμβάσεις και ποιες όχι.
Η έκθεση είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση
http://www.metmuseum.org/exhibitions.

Metz
    

  !

Στους επαγγελματίες που πάντα θα ήθελαν τα πιο compact, εύχρηστα και ελαφρά
αυτοκέφαλα φλας απευθύνεται η νέα σειρά Βasic Line της Metz. To βασικό χαρακτηριστικό
είναι η μοντέρνα σχεδίαση με τις λεπτές καμπύλες και ο εξ ολοκλήρου ψηφιακός έλεγχος,
πάντα με γνώμονα και την απλότητα και το χαμηλό βάρος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η
μονάδα έχει μέγεθος μόλις 12,5x22,5εκ. και ζυγίζει ελάχιστα παραπάνω από ένα κιλό δηλ.
λιγότερο από ένα φλας hammerhead με το powerpack. Αρχικά η σειρά θα απαρτίζεται από
δύο μοντέλα τα BL-200 και BL-400 με ισχύ 200/400ws αντίστοιχα. Η ισχύς
είναι συνεχώς ρυθμιζόμενη σε εύρος 6stop και η χρωματική
θερμοκρασία σταθερή στα 5500-6000° Κelvin. Η σειρά
θα διατίθεται κυρίως σε κιτ που θα περιλαμβάνει δύο
softbox 50x70cm δύο lightstand, καλώδια και τσάντα
μεταφοράς. Η τιμή θα αποτελέσει ευχάριστη έκπληξη!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
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Τα workshops του ΦΩΤΟγράφου
 
           
   ,  2  Workshop     



Λίμνες Δόξα & Στυμφαλία, 18 Νοεμβρίου
Φωτ.: Κωνσταντίνος Βασιλάκης

Θέμα: Φωτογραφίζοντας το υγρό στοιχείο στη φύση
Location:

Λίμνες Δόξα & Στυμφαλία στην ορεινή Κορινθία
Ημερομηνία:

Κυριακή 18 Νοεμβρίου
Εισηγητές:

Κωνσταντίνος Βασιλάκης www.konstantinosvasilakis.com
& Μαρία Καϊμάκη www.mariakaimaki.com
Κόστος συμμετοχής:

€125 με τη μετακίνηση προς και από Αθήνα και €95 με δικό σας
μεταφορικό μέσο. Αν θέλετε να έρθετε με το φίλο σας ή τη φίλη σας το
κόστος και για τα δύο άτομα είναι €185 με τη μετακίνηση προς και από
Αθήνα και €155 με δικό σας μεταφορικό μέσο.
Σημ.: οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%
Φωτ.: Κώστας Πετράκης

Δηλώσεις συμμετοχής:
το αργότερο έως

12 Νοεμβρίου.

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο

210 8541400 ή στο e-mail: info@photo.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω του ότι οι θέσεις συμμετοχής στο workshop
είναι περιορισμένες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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παράλληλης εγγραφής ήχου και μπορεί
να λειτουργήσει ως μεμονωμένος
εγγραφέας ήχου που χρησιμοποιεί
φορμά WAV. Η κάμερα χωρίζεται σε
δύο τμήματα, το βασικό σώμα μέσα στο
οποίο μπορεί να τοποθετηθεί μπαταρία
και στην αποσπώμενη πλάτη. Ο χρήστης
επιλέγει αν η αποσπώμενη πλάτη θα
είναι η πρόσθετη εξωτερική μπαταρία
ή η οθόνη LCD με τα πλήκτρα και τις
λειτουργίες του μενού. Ο φακός της
SD21 είναι υπερευρυγώνιος, ουσιαστικά
fish-eye, με δυνατότητα κάλυψης 170°
και μέγιστη φωτεινότητα f/3. Στο σώμα
συναντάμε επίσης τρεις θύρες, μια mini
USB που χρησιμεύει για σύνδεση με τον
υπολογιστή αλλά και για τη φόρτιση της
εσωτερικής μπαταρίας, μία miniHDMI και
μία Audio IN/Video Out (μπορεί να δεχθεί
εξωτερικό μικρόφωνο). Ως αποθηκευτικό
χώρο αξιοποιεί εκείνο μιας microSD που
φθάνει τα 64GB. Έχει τη δυνατότητα
να τραβήξει βίντεο μέγιστης διάρκειας
4 ωρών (με την πρόσθετη, εξωτερική
μπαταρία) και να εγγράψει ήχο μέγιστης
χρονικής διάρκειας 7 ωρών.
www.photozone.gr

MagiCam SD21
N$ sportscam
Η νέα sportscam υποστηρίζει λήψη βίντεο full HD και ενσωματώνει αισθητήρα CMOS
1/3in. Εκτός από βίντεο υποστηρίζει και λήψη στατικών εικόνων σε ανάλυση 8/5/3MP.
Διατίθεται με ειδική αδιάβροχη θήκη, με πιστοποίηση IP68, που προσφέρει προστασία
ακόμα και σε βάθος 60m. Στο πάνω μέρος ενσωματώνει μονόχρωμη LCD οθόνη που
παρέχει real-time πληροφορίες για το χρόνο λήψης και αναπαραγωγής. Το βάρος της
κάμερας, χωρίς την υποβρύχια θήκη, δεν ξεπερνάει τα 105gr, γεγονός που της επιτρέπει
να λειτουργεί απροβλημάτιστα σε οποιοδήποτε ρόλο. Περιλαμβάνει αξεσουάρ
προσαρμογής (με αυτοκόλλητο) σε απλές επίπεδες επιφάνειες. Στη συσκευασία μάλιστα
ο χρήστης μπορεί να βρει ακόμα 4 πλαίσια με αυτοκόλλητη ταινία, αφού πρόκειται
για αναλώσιμο υλικό. Ανάλογα με το extreme sport που σκοπεύετε να καλύψετε
μπορείτε να προμηθευτείτε, προαιρετικά, το αντίστοιχο προσαρμογέα. Ανάμεσά
τους θα βρείτε αξεσουάρ προσαρμογής σε κράνος, ποδήλατο και μεγάλες επίπεδες
επιφάνειες. Υποστηρίζει σάρωση progressive ή interlaced. Η SD21 έχει τη δυνατότητα

Οι “ενημερώσεις” μου για την

ωτογραφία
www.facebook.com/photographos.mag
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Τελευταίες μέρες στα περίπτερα
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E+!', ntertech
+

$  $ Panasonic   G

Την περασμένη Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012 η Panasonic παρουσίασε στο
κατάστημα ΑΑ-Digitalphoto-Σταυρινάκης στο κέντρο της Αθήνας τα νέα της
μοντέλα GF5 και GX1. H εκδήλωση διανθίστηκε με χορευτικές και μουσικές
εμφανίσεις. Παρουσιάστηκαν λοιπόν η Lumix GF5 η μικρότερη σε μέγεθος
μέχρι σήμερα μηχανή του συστήματος G Micro System της Panasonic, με
αισθητήρα Live MOS 12 Megapixels και εξελιγμένο σύστημα μείωσης θορύβο
καθώς και η GX1, η πιο εξελιγμένη της σειράς G με σχεδίαση χωρίς
σκόπευτρο, που απευθύνεται τόσο σε αρχάριους αλλά ιδιαίτερα σε
προχωρημένους ερασιτέχνεςΚατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι χορευτές
Θοδωρής Παναγάκος και Τσιάγο με τις παρτενέρ τους χάρισαν μοναδικές στιγμές
Salsa, Cha-Cha και Zumba στους παρευρισκόμενους.
Στο τέλος της εκδήλωσης όλοι οι παρευρισκόμενοι έλαβαν μέρος σε κλήρωση
και ο νικητής έφυγε με το δώρο του, μια φωτογραφική μηχανή Lumix G3 . Στην
εκδήλωση παρευρέθηκαν επαγγελματίες φωτογράφοι, εκπρόσωποι των ΜΜΕ
αλλά και δεκάδες πελάτες του φωτογραφικού καταστήματος AA-DigitalphotoΣταυρινάκης στην οδό Πατησίων.
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Τα σεμινάρια
του ΦΩΤΟγράφου
  &

   

 studio

 
Glamour
ÓÜââáôï 3 & ÊõñéáêÞ 4 Nïåìâñßïõ

  -  

   

     ,    
  

 studio!

"#"$:        .  & .  
%%&': E  !" (  #  !  )
%(')%*' +'%./': O   !"      !" 
 DSLR ("      )

M'0'0 20 (*') 5: $      
*O$' (#6 $' &"/('): €160 (130  + %' 23%)
&A(*6 /06('7: ,# (2) -  /
X('0': 4  !     9:30 - 16:00
8)(': thens Art Studio, A    20, . , /  ,
173 42, / (  : www.athensartstudio.gr/#/contacts/)
M : > , /  . ?: 210 9939995 - 6944 474024

0'$"$ /06('7: $  (4  ), /B (6  ),
 /    (2 )

%(.6/960'0$6:  !, styling/hair/
make-up artist,  ! & , CC  

 "/

NFO - ##(6;E: 210 9703980, 210 9939995
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Photo Voices
Το Photo Voices είναι μία εκδήλωση
που πραγματοποιείται για πρώτη
φορά, από το Ελληνικό Κέντρο
Φωτογραφίας. Την Κυριακή 21
Οκτωβρίου, ο Κωστής Αντωνιάδης,
ο Stefano De Luigi,o William Ewing,
o Anders Petersen,o Λευτέρης
Πιταράκης, ο Christian Vium, η Ester
Vonplon και o Sascha Weidner,
έχοντας ως κοινό κώδικα επικοινωνίας
την φωτογραφία συγκεντρώνονται στο
αμφιθέατρο της «Τεχνόπολις», για να
μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες, τους
προβληματισμούς και τις ιδέες τους για
την φωτογραφική τέχνη στη σημερινή
κοινωνία. Η εκδήλωση ξεκινά στις
15:30 μέχρι τις 21:00 και περιλαμβάνει
30λεπτες παρουσιάσεις στα αγγλικά, με
ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά.
Είσοδος για το κοινό 7ευρώ.

Photo Inspiration 2012
Για πέμπτη συνεχή χρονιά, θα
πραγματοποιηθεί ο μεγαλύτερος
φωτογραφικός μαραθώνιος της
Ελλάδας.
Ημέρα: Κυριακή 4 Νοεμβρίου
Χώρος: Το κέντρο της Αθήνας.
Οι συμμετέχοντες, μέσα σε έξι ώρες,
θα προσεγγίσουν, με την δική τους

Anders Petersen-‘City Diary’

οπτική, τέσσερα θέματα πάνω στην
σύγχρονη πραγματικότητα της πόλης.

Athens Photo Festival 2012


‘‘"  ’’,   /) $ 4 &1  1  

Το Athens Photo Festival φιλοξενείται φέτος στο Γκάζι αλλά και σε άλλους εκθεσιακούς
χώρους όπου παρουσιάζεται ένα σύνολο εκθέσεων και δράσεων. Συνολικά συμμετέχουν
καλλιτέχνες από 28 χώρες στις 21 εκθέσεις, δράσεις αλλά και στις άλλες εκδηλώσεις που
πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012, ημέρα των εγκαινίων,
μέχρι και την Κυριακή 4 Νοεμβρίου.
Για το αναλυτικό πρόγραμμα του Athens Photo Festival και περισσότερες λεπτομέρειες
επισκεφτείτε το site: www.photofestival.gr
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Multimedia Projects
Πρόκειται για μία σειρά προβολών
που πραγματοποιούνται από την
Παρασκευή 19 Οκτωβρίου μέχρι την
Κυριακή 4 Νοεμβρίου.
Οι Olga Kravets, Maria Morina
και Oksana Yushko Grozny (“Nine
Cities”), Stefano De Luigi (“Blanco.
The movie”), Peter Di Campo (“Life
without Lights”), Robin Hammond
(“Rape a weapon of war”), Guillaume
Herbaut (“The Zone Tchernobyl”),
Erica MacDonald (“The Dark
Light of thiw Nothing”), Γιάννης
Μπιλίρης(“Split Normality”), Donald
Weber (“Life after Zero Hour”)
παρουσιάζουν τα έργα τους.
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Anders Petersen / ‘‘City Diary’’
Ο Anders Petersen ασχολείται με την πραγματικότητα της ζωής των ανθρώπων του δρόμου, τις πόρνες, τους
τραβεστί, τους αλκοολικούς κλπ, Τους φωτογραφίζει με ένα αίσθημα αμηχανίας και διαρκούς κίνησης, σε πόλεις
όπως το Τόκιο, η Στοκχόλμη και η Αγία Πετρούπολη. Την ζωή στην σκιά των ανθρώπων αυτών του περιθωρίου
παρουσιάζει μέσα από την έκθεσή του με τίτλο ‘‘City Diary’’.
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Έφη Γελέ, Πηνελόπη Κολιοπούλου, Αγγελική Καλαμαρά, Άρτεμις Μανούκη, Άλκηστη Μουτάφη, Βάσω Μπάλου, Μαρίτα Παππά, Κωνσταντίνος Ταλιώτης, Ευθυμία Τορνάρη, Μάνος Χρυσοβέργης,
Πέτρος Χρυσοστόμου. Μια ομάδα νέων φωτογράφων, οι οποίοι, υπό την επιμέλεια του Μανόλη Μωρεσόπουλου, παίρνουν την σκυτάλη στον θεσμό, μέσα από τον οποίο αναδεικνύεται η τρέχουσα
νέα οπτική και φωτογραφική παραγωγή. Η έκθεση των Νέων Ελλήνων Φωτογράφων έχει γίνει πλέον παράδοση και θεσμός του A.P.F.
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Jan Banning / ‘‘Bureaucratics’’
Η έκθεση του Jan Banning αποτελείται από φωτογραφίες που έχουν γίνει στην Βολιβία, Κίνα, Γαλλία, Ινδία, Λιβερία, Ρωσία,
ΗΠΑ και Υεμένη. Στόχος του φωτογράφου ήταν να ξεδιπλώσει την φαιδρή πραγματικότητα της κρατικής γραφειοκρατίας που
αντιμετωπίζει ο πολίτης αυτών των χωρών. Έχει κάνει τις λήψεις του, αιφνιδιάζοντας τους υπαλλήλους των γραφείων της
εκτελεστικής εξουσίας, αποκαλύπτοντας πολλές φορές και την εικονική ισχύ που προβάλλει το κάθε κράτος...

 169 • 

22 OKT

 2012

 

20

ON LINE 

 

O IMAGING - E 

 

Stefano De Luigi / ’‘Blanco.Vision of Blindness’’
O Stefano De Luigi αποτυπώνει την πραγματικότητα που βιώνουν άτομα που έχουν προβλήματα όρασης ανά τον κόσμο. Καταφέρνει
μέσα από την αισθητική του να αγγίξει το θέμα αποκλείοντας κάθε ίχνος οίκτου ή μομφής με τρόπο λιτό, χωρίς να προκαλεί ή πολύ
περισσότερο να ειρωνεύεται.
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Christian Vium / ’’Clandestine’’
Το “Clandestine” είναι μία σειρά φωτογραφιών του Christian Vium, που καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο άντρες από την Αφρική ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι, μέσα στο οποίο αποποιούνται μέχρι και τον ίδιο τους τον εαυτό
ρισκάροντας τα πάντα προκειμένουν να κερδίσουν μία καλύτερη ζωή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Οι εικόνες αυτές μας αφηγούνται την μετάβαση στη ζωή των αντρών αυτών και την πραγματικότητα και τα συναισθήματα
που έχουν να αντιμετωπίσουν κατά την διάρκεια αυτού του ταξιδιού.
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  / ‘‘Leisure Time’’
Η Ελένη Μουζακίτη επισκέφθηκε τον ρομαντικό τόπο και δημοφιλή προορισμό του νησιού Ruegen, για να
γνωστοποιήσει κυρίως το ημιτελές, από τον πόλεμο, σχέδιο των Ναζί για λαϊκές διακοπές κοντά στην θάλασσα.
Ένα θέρετρο που χρησιμοποιήθηκε τελικά για στρατιωτικούς σκοπούς και αργότερα για αναψυχή στελεχών.
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Max Pam / ‘‘The Atlas Monographs’’
Πρόκειται για ένα ταξιδιωτικό ημερολόγιο, το οποίο μέσα από μία συλλογή εικόνων αφηγείται οκτώ οδοιπορικά που
έκανε ο Max Pam από την πρώτη δουλειά του (1970) μέχρι την πιο πρόσφατη (2006). Η συλλογή αυτή σκιαγραφεί
το πορτραίτο των ανθρώπων, των τόπων και των πολιτισμών μέσα στους οποίους ταξίδεψε, αλλά συνάμα και το
αυτοπορτραίτο του ίδιου του Αυστραλού καλλιτέχνη.
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Stephen Dupont / ’‘Raskols. The Gangs of Papua New Guinea’’
Οι ομάδες Raskol, είναι συμμορίες νεαρών που ευθύνονται για τα υψηλά επίπεδα της εγκληματικότητας στην Παπούα - Νέα
Γουινέα, ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη του κόσμου. Ο Stephen Dupont κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε μία από
αυτές τις ομάδες, την “Kips Kaboni” ή “Red Devils”, και να φτιάξει τα πορτραίτα των μελών της, τα οποία προσπαθούν να
προστατέψουν το μέλλον το δικό τους και των κοινοτήτων τους.
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Carlo Gianferro / ‘‘Gypsy Interiors’’
Μία έκθεση αφιερωμένη σε μία ερμητικά κλειστή κοινωνική ομάδα και στο ιδιαίτερο έθιμο σκηνοθεσίας και σκηνογραφίας σε πλήθος αντικειμένων
στο εσωτερικό των κατοικιών ευυπόληπτων Ρομά, αναδεικνύοντας τον πλούτο τους. Μια σειρά από πορτραίτα μέσα από τα οποία παρουσιάζονται
επιπλέον πληροφορίες απ’ όσες ήδη ξέρουμε για τους Ρομά, καθώς, και τα σύμβολα κύρους των ανταγωνιστικών οικογενειών.
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Ester Vonplon / ‘‘Waiting out the rain’’
Η Ester Vonplon αποτυπώνει την δύναμη της ζωής που διέκρινε στα μάτια μίας οικογένειας που ζει ως μειονότητα στο
σερβικό θύλακα μίας πόλης προστατευμένης από την KFOR του ΟΗΕ. Μέσα από αυτήν την συλλογή βλέπουμε πως
η κατάσταση των μειονοτήτων δεν έχει βελτιωθεί και οι άνθρωποι αυτοί παλεύουν για την επιβίωσή τους.

     1 6 2 •      31 6 9 • 
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Nicola Lo Calzo / ‘‘Morgante’’
Με πρωταγωνιστές τον Fidel, τον Kwedi και τον Babel, ο φωτογράφος απεικονίζει τις καθημερινές συνθήκες ζωής των
βραχύσωμων ατόμων και την κατάσταση γύρω από το κοινωνικό τους περιβάλλον: Την προκατάληψη, την αδιαφορία, την
περιφρόνηση και τον φόβο που αντιμετωπίζουν, καθώς και τις δυσκολίες από τον αποκλεισμό και την απομόνωση για την
κοινωνικοποίηση και την ένταξη τους στην κοινωνία.
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Φωτ.: Λουίζα Γουλιαμάκη

Greek Reality / 
Ο Βαγγέλης Γεώργας, η Λουίζα Γκουλιαμάκη, ο Άρης Μεσσίνης, ο Άγγελος Τζωρτζίνης και η Μυρτώ Παπαδοπούλου μας
παρουσιάζουν, μέσα από την δική τους οπτική, την πραγματικότητα της χώρας μας προσεγγίζοντας κοινωνικά θέματα, γύρω
από την κρίση και όχι μόνο.
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OPENING 19/10, 20:00
DURATION 19/10-4/11/12
TECHNOPOLIS
MUNICIPALITY OF ATHENS

ART/DOC INTERSECTION

 www.photofestival.gr

Exhibitions
Screenings
Photo Voices
Workshop
Performances
Competitions

SPONSORS:

 169 • 

MEDIA PARTNERS:

SUPPORTED BY:
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου

 



          

    !

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
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Δευτέρα 3/12/12
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Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ
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Τετάρτη 5/12/12
Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

$   ",  % & , “    ”  !, 
" ,   "
 %!     "  .  ,   ,    ,  !&  .


3 Photoshop
Σάββατο 8/12/12

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

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

 .


4 Photoshop
Δευτέρα 10/12/12

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
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 *) %) Q 

Q %) facebook & Flickr

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τελευταίες ημέρες υποβολής φωτογραφιών

Η μεγαλύτερη παρέα για την

ωτογραφία
www.facebook.com/groups/photographos.mag
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weddingphoto
   2012

188.498

*

Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς

 169 • 

22 OKT

 2012

*Έως 20 Οκτωβρίου 2012
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Nέα, μειωμένη τιμή!

 €18
    

    &  !

 256


x22.5 /

20
óôÜóåéò

Äéá


 
30/11/2012

ÄéáóôÜó

åéò 20,5

x23cm

/ Óåëßäå

ò 130


  
  
   : 210 8541400, info@photo.gr
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