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Άλλοι κοιτάνε το έργο του με ζήλεια και 

φθόνο, πολλοί με θαυμασμό, ορισμένοι 

το προσπερνούν με δέος, κανείς όμως 

δεν μένει αδιάφορος μπροστά του. 

Για όσους δεν το γνωρίζουν π.χ. το έργο 

του “Rhein II” του 1999 πουλήθηκε στη 

δημοπρασία του οίκου Christies στη Νέα 

Υόρκη το 2011 για 4.300.000 δολάρια!!! 

Να λοιπόν πως εξηγείται το μεγάλο  

ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης 

για την δεύτερη και σημαντικότερη ατομική 

έκθεση του Gursky που θα εγκαινιαστεί 

στο Βερολίνο στις 16 Ιανουαρίου 2016 

με αναδρομικό χαρακτήρα μιας και σε 

αυτήν θα παρουσιαστούν τριάντα χρόνια 

συνεπούς φωτογραφικής δουλειάς. 

      Ο Gursky, σύμφωνα με τους αναλυτές 

και θεωρητικούς της φωτογραφικής 

τέχνης, ανήκει στη λεγόμενη “Σχολή 

του Ντίσελντορφ”. Η σχολή αυτή 

χαρακτηρίζεται από έργα μεγάλων 

διαστάσεων, με κυρίαρχο τον φορμα-

λισμό χωρίς να υστερούν ασφαλώς 

Η έκθεση της χρονιάς!
Ο Andreas Gursky, ο πλέον ακριβοπληρωμένος φωτογράφος του κόσμου εκθέτει στο Βερολίνο

στο περιεχόμενο, η απεικόνιση του οποίου αποδίδεται πάντοτε με τάξη και αυστηρότητα. 

Ιδιαίτερα οι φωτογραφίες του Gursky χαρακτηρίζονται από υπερβολική φροντίδα για 

“τάξη” & “ισορροπία” σε κάθε σημείο της εικόνας και ασφαλώς για την εξαιρετική οξύτητα 

στην απόδοση των τόνων. Τα έργα που θα εκθέσει - 34 τον αριθμό -  είναι πολύ μεγάλων 

διαστάσεων: από 5x2m τα μεγαλύτερα έως 55x43cm το μικρότερο. 

      Το φαινόμενο Gursky αναλύεται, σχολιάζεται, λοιδωρείται, εζυβρίζεται, υμνείται στα 

φωτογραφικά φόρουμ και όχι μόνον. Προσωπικά πιστεύω ότι ο φωτογραφικός χώρος 

διεθνώς χρειάζεται stars πολύ περισσότερο σήμερα από οποιαδήποτε άλλη φορά. Κι ένας 

τέτοιος αστέρας που λάμπει αυτή τη στιγμή στο φωτογραφικό στερέωμα είναι ο Gursky. 

Ανεξάρτητα αν συμφωνεί κανείς ή όχι με τις πρακτικές της αγοράς τέχνης, με τα υπέρογκα 

ποσά που επενδύονται σε ελάχιστους φωτογράφους, με άλλες θαυμάσιες δουλειές που 

περνάνε απαρατήρητες και χάνονται στη λήθη του χρόνου μαζί με τους δημιουργούς τους... 

το γεγονός είναι ένα: Φωτογράφοι διεθνούς εμβέλειας όπως παλιότερα ο Cartier – Bresson 

και o Helumt Newton και τώρα o Gursky είναι αυτοί που δίνουν την λάμψη που λείπει 

στην τέχνη της φωτογραφίας για να συνεγείρει το ευρύ κοινό. Αποτελούν το κορυφαίο 

παράδειγμα προς μίμηση για πάρα πολλούς. Με άλλα λόγια: Όπως ο κινηματογράφος, 

η αρχιτεκτονική, η δημοσιογραφία, η μόδα, η πολιτική έχουν τους δικούς τους stars γιατί 

να μην έχει και η φωτογραφία; Αρκετή μιζέρια, απαξίωση και περιφρόνηση έχει βιώσει 

ο φωτογραφικός κλάδος διεθνώς και από εφευρέσεως της φωτογραφίας. Ας μην 

λοιδωρούμε λοιπόν αυτούς που καταφέρνουν να ξεχωρίζουν κάνοντας όλη την οικουμένη 

να μιλά με δέος για την τέχνη της φωτογραφίας. Γιατί πολλοί μπορεί να μην καταλαβαίνουν 

από τέχνη, καταλαβαίνουν όμως πολύ καλά την γλώσσα των αριθμών και αυτό σήμερα 

στην εποχή της δωρεάν φωτογραφίας και του διαδικτύου έχει μεγάλη σημασία.

Ψηφιακή σύνθεση του A. Gursky με πρωταγωνιστές τέσσερις εν ζωή Γερμανούς Καγκελάριους. Από αριστερά: Gerhard Schröder, Helmut Schmidt, 
Angela Merkel και Helmut Kohl 

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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I AM A NIKON DSLR. Άφησε τη φαντασία 
σου ελεύθερη και δες τι μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι 
το σκεπτικό της Isabelle και τoυ Alexis όταν φωτογρα-

φίζουν τα πολύχρωμα σύννεφα καπνού με τις Nikon μηχανές τους. 
Το αποτέλεσμα είναι καθηλωτικό. Δοκίμασέ το κι εσύ και ανακάλυ-
ψε πώς η έμπνευση μπορεί να κάνει τις φωτογραφίες σου να ξεχω-
ρίζουν. Η μεγάλη ποικιλία φακών NIKKOR σού δίνει τη δημιουργι-
κή ελευθερία που χρειάζεσαι. Απαθανάτισε το όραμά σου με από-
λυτη ακρίβεια χάρη στη θρυλική απόδοση του συστήματος αυτό-
ματης εστίασης της Nikon. Ακόμη και σε υψηλά ISO θα έχεις υπέ-
ροχα αποτελέσματα που θα μπορείς να τα μοιραστείς στη στιγμή με 
το ενσωματωμένο Wi-Fi. Ποια είναι η λήψη των ονείρων σου; Βγες 
έξω και κατάγραψέ την με τη Nikon.

I AM A NIKON DSLR. Άφησε τη φαντασία

Επισκεφθείτε το nikon.gr/iamdifferent

I AM THE PERFECT SHOT
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Nikon D-SLR_21x28.indd   1 28/5/2015   3:47:44 μμ

http://www.damkalidis.gr/index.html
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Έζησε και ο ελληνισμός τη προσφυγιά...
Ένα σπάνιο κινηματογραφικό ντοκουμέντο έτσι για να μην ξεχνιόμαστε
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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, ���"#"$�%� �&$��'��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��(�)"$������: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Γωγώ Παπαϊωάννου

���*�+,)���: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò 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 

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 παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

https://www.youtube.com/watch?t=3&v=t2B84CyLblk
www.photo.gr
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Το πνεύμα της καινοτομίας
Ιδέες που ξεφεύγουν από τα αναμενόμενα

Οι σημαντικές καινοτομίες συχνά είναι περίπλοκες και έχουν πίσω τους χρόνια έρευνας 

και εξέλιξης. Άλλες είναι απλές σαν το αυγό του Κολόμβου και χρειάζεται μόνον η 

...επιφοίτηση για να πάρουν σάρκα και οστά. Οι σκέψεις αυτές έρχονται αυθόρμητα όταν 

βλέπει κανείς πράγματα τόσο έξυπνα στη σύλληψη και χρήσιμα στην καθημερινότητα 

σαν το αθόρυβο Velcro της Tenba. Όσο κι αν φαίνεται δευτερεύον, η ησυχία στη χρήση 

μπορεί να είναι κρίσιμος παράγοντας. Φανταστείτε το φωτογράφο σε ένα θέατρο 

που πρέπει να ανοίξει την τσάντα να βγάλει ένα φακό. Ο γνωστός, ενοχλητικός ήχος 

του χρατς-χρουτς θα τον εκθέσει σε όλους τους θεατές και θα εισπράξει βλέμματα 

αποδοκιμασίας. Η Tenba λοιπόν στη νέα σειρά Messenger DNA έχει ενσωματώσει το 

αθόρυβο Velcro, ικανοποιώντας μια παλιά απαίτηση των φωτογράφων.

Οι έξυπνες ιδέες στη φωτογραφία διαχέονται σε όλο το φάσμα των εφαρμογών. Ας 

κάνουμε μια ανασκόπηση. To υβριδικό σκόπευτρο της Fujifilm X-Pro1 είναι ένα 

υπερθετικό παράδειγμα σύλληψης και τεχνολογίας που δεν έχει τύχει της ευρύτερης 

αναγνώρισης την οποία θα άξιζε. Ενσωματώθηκε για άγνωστους λόγους μόνον σε ένα 

μοντέλο ενώ φανταζόμασταν ότι θα είχε εφαρμογή σε περισσότερα. Συνδυάζοντας κατά 

βούληση τηλεμετρικό οπτικό σκόπευτρο και ηλεκτρονικό, αναβίωσε με την μεγαλύτερη 

επιτυχία από καταβολής ...Leica τη rangefinder σχεδίαση. Αν σκεφτεί κανείς ότι η rangefinder 

δομή στην εκδοχή της Leica έχει παραμείνει στο manual focus, καταλαβαίνει πόσο σημαντική 

είναι η τεχνολογική προσφορά των μηχανικών της Fujifilm που έφεραν το rangefinder στην 

autofocus εποχή, μαζί με αρκετούς φακούς Fujinon XF.

Τρία χρόνια πριν έκανε την εμφάνισή του ένα πρωτοποριακό αξεσουάρ το CamRanger και 

μάλιστα του απονεμήθηκε και βραβείο ΤΙΡΑ. Στην περιθωριοποιημένη βέβαια Ελλάδα μας, 

δεν το είδαμε ποτέ. Το θαυματουργό αυτό κουτάκι απλοποιεί και αυτοματοποιεί στο έπακρο 

τη σύνδεση φωτογραφικών μηχανών (μόνον Canon και Nikon). Συνδέοντας το κουτάκι στη 

USB θύρα της DSLR δημιουργείται ένα ad hoc δίκτυο WiFi ανάμεσα σε μηχανή και συσκευές 

(iPad, iPhone, iPod Touch, Android και desktop/laptop Mac ή Windows). Εκεί λοιπόν που 

οι WiFi εφαρμογές των ίδιων των 

εργοστασίων πασχίζουν να δώσουν 

κάποιες λίγες δυνατότητες πέρα 

από το Liveview, το CamRanger 

παρέχει ένα σωρό  λειτουργίες δηλ. 

αυτόματη εστίαση σε όλα τα σημεία 

που υποστηρίζει το AF της μηχανής, 

ρυθμίσεις διάφραγμα, ταχύτητα, 

φωτομέτρηση, drive mode, white 

balance, αντιστάθμιση έκθεσης 

κλπ.Touch AF, focus stacking (!), 

υποστήριξη burst mode, metadata 

στα εικονίδια, εναλλακτική 

αποθήκευση στη μηχανή ή και στη 

συνδεδεμένη συσκευή καθώς και 

ιντερβαλόμετρο. 

Εξίσου σημαντικό υπήρξε το  

Speedbooster της Metabones, το 

μοναδικό στην ιστορία Converter 

που αντί να μειώνει αυξάνει τη 

φωτεινότητα του φακού. Πως το 

πετυχαίνει αυτό; Πολύ απλά, το 

Speedbooster “μετατρέπει” φακούς 

full frame για χρήση σε μηχανές 

μικρότερων φορμά,. APS-C ή Micro 

4/3 ενισχύοντας ταυτόχρονα τη 

φωτεινότητα. Δηλ. αν τοποθετήσουμε 

ένα φακό 50mm full frame σε σώμα 

APS-C η εστιακή απόσταση θα αλλάξει 

μόλις κατά 1,09x αλλά θα κερδίσει 

ένα ολόκληρο stop σε φωτεινότητα.

Με άλλα λόγια η λειτουργικότητα 

του Speedbooster στηρίζεται στην 

αρχή του αντίστροφου teleconverter. 

Επειδή ακριβώς επιδρά στην εστιακή 

απόσταση, η μείωσή της χωρίς άλλες 

αλλαγές στο φακό, αυξάνει την 

πραγματική φωτεινότητα εφόσον 

ισχύει ο τύπος διάφραγμα=εστιακή 

απόσταση δια τη διάμετρο της ίριδας 

εισόδου.

Ίσως τα παραπάνω δεν έφεραν τα 

πάνω κάτω στη φωτογραφία όπως η 

εφεύρεση του CCD από τους Βοyle 

και Smith το 1969 ή η κατανομή 

έγχρωμων μικροφίλτρων Βayer 

pattern από τον Bryce Bayer to 1974. 

Όμως τα παραδείγματα αυτά δείχνουν 

πρωτοτυπία σκέψης και προσέγγισης 

που ξεφεύγει από το συνηθισμένο 

και φέρνει την φωτογραφική 

καθημερινότητά μας πολλά βήματα 

μπροστά. Τέτοια μυαλά χρειάζεται η 

φωτογραφία για να εξελιχθεί εκθετικά 

και να μην λιμνάζει τεχνολογικά.  

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Νέα Σχεδίαση Νέα Ύλη Νέο ΤΕΥΧΟΣ
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Low Key

K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Αν είστε σχετικά δραστήριοι 

στα social media, και ειδικά στο 

Instagram, θα έχετε ίσως δει 

το παραπάνω hashtag, με το 

οποίο οι χρήστες απαιτούν την 

απελευθέρωση της θηλής.

Φυσικά της γυναικείας και 

όχι της αντρικής, που δεν 

θα μπορούσε να αποτελέσει την 

πέτρα του σκανδάλου. Ο CEO 

του Instagram, Kevin Systrom, 

παραδέχτηκε, ότι ενώ το Instagram 

είναι υπέρ της καλλιτεχνικής 

ελευθερίας και της ελευθερίας 

της έκφρασης, το App Store 

της Apple είναι αυτό που το 

αναγκάζει να τηρεί αυστηρή 

πολιτική έναντι στο γυμνό, 

μπλοκάροντας και διαγράφοντας 

όχι μόνο λογαριασμούς 

διασήμων όπως η Miley Cyrus, 

η Naomi Campell κτλ, αλλά 

και accounts καλλιτεχνών που 

χρησιμοποιούν την πλατφόρμα 

για να προωθήσουν το εικαστικό 

τους έργο. Για να είμαστε σαφείς 

στις εικόνες που διαγράφονται 

επειδή απεικονίζεται η γυναικεία 

θηλή δεν περιλαμβάνονται μόνο 

οι προκλητικές φωτογραφήσεις 

των celebrities αλλά εικόνες γυναικών που έχουν υποστεί μαστεκτομή με σκοπό 

την επιμόρφωση και τη στήριξη ασθενών ή εικόνες με γυναίκες που θηλάζουν. Μαζί 

διαγράφονται και εικόνες ζωγραφικών πινάκων ή γλυπτών. Αυτές που δεν διαγράφονται 

είναι οι φωτογραφίες αντρών χωρίς μπλούζα. 

Το #freethenipple δεν είναι ένα hashtag που σκοπός του είναι να επιτρέψει το Instagram 

στις γυναίκες να ποστάρουν τις γυμνές και σέξι φωτογραφίες τους, όπως το κατηγορούν 

οι πιο συντηρητικές ομάδες χρηστών. Αντιδρούν ακόμα και αρκετά φεμινιστικά 

κινήματα, λέγοντας πως η ανάρτηση γυμνών φωτογραφιών δεν ενδυναμώνει τη θέση 

των γυναικών. Το #freethenipple είναι ένα ακτιβιστικό γυναικείο κίνημα που δρα 

πέρα από τα social media και ζητά την ισότητα ανδρών και γυναικών. Η αμερικανίδα 

σκηνοθέτης Lina Esco είναι αυτή που δημιούργησε το hashtag το 2014 για να 

προωθήσει την ταινία της, που παρακολουθεί μια ομάδα γυναικών που ξεκινούν μια 

μικρή επανάσταση έναντι των νόμων που καταδικάζουν το γυναικείο γυμνό αλλά 

όχι το αντρικό. Παρά τη χλιαρή αποδοχή της ταινίας, διάφορες γνωστές Αμερικάνες 

αγκάλιασαν το σκοπό και άρχισαν να ποστάρουν φωτογραφίες όπου ήταν εμφανείς οι 

θηλές τους. Μία από τις πρώτες ήταν η κόρη του ηθοποιού Bruce Willis, Scout, η οποία 

έκανε μια βόλτα topless στο Manhattan. Στη συνέχεια πόσταρε στο Twitter τις εικόνες 

λέγοντας ότι είναι νόμιμο για μια γυναίκα να κυκλοφορεί topless στο Manhattan αλλά 

όχι στο Instagram. 

Τα μέλη του κινήματος τονίζουν ότι ενώ στις αρχές του αιώνα εξίσου δαιμονοποιημένες 

και παράνομες ήταν και οι αντρικές θηλές, οι άντρες αγωνίστηκαν και διαμαρτυρήθηκαν 

και από το 1930 το συγκεκριμένο μέρος του σώματος τους δεν κουβαλάει πλέον 

καμία ντροπή. Και στην πραγματικότητα, το κίνητρο πίσω από τον ακτιβισμό των 

συγκεκριμένων γυναικών δεν είναι το αν θα μπορέσουν να ποζάρουν τα κάλλη τους 

στο Instagram αλλά να διαμαρτυρηθούν έναντι της ανισότητας που οδηγεί ακόμα και 

στη σύλληψη των γυναικών που θηλάζουν σε δημόσιο χώρο και να απελευθερώσουν 

το γυναικείο στήθος από το ταμπού που το περιβάλλει με ποικίλες συνέπειες για τη ζωή 

των γυναικών.  

http://freethenipple.com/

#freethenipple
Το Instagram κατηγορεί την Apple
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Project Apollo Archive
 Δημοσιεύει πάνω από 8400 φωτογραφίες

Το Project Apollo Archive ανέβασε στη πλατφόρμα Flickr μία τεράστια 

βιβλιοθήκη φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης από τις αποστολές της 

NASA στο φεγγάρι. Περισσότερες από 8400 εικόνες έχουν δημοσιευτεί, 

συμπεριλαμβανομένου σκαναρισμένες φωτογραφίες, σε ανάλυση 1800 

dpi, άπω την Hasselblad του πληρώματος. Ο δημιουργός του project, 

Kipp Teague, διευκρινίζει πως η νέα αυτή βιβλιοθήκη δεν είναι υπόθεση 

της NASA, αλλά πρόκειται για εκ νέου παρουσίαση της αποστολής Apollo 

στη γνήσια-μη επεξεργασμένη μορφή της, όπως αρχικά προβλεπόταν από 

το Johnson Space Center. Ακόμα, αναφέρει πως σχεδιάζει να επεκτείνει 

την εν λόγω συλλογή στο άμεσο μέλλον και παράλληλα αφήνει αιχμές 

για τη χρηματοδότηση της NASA στο έργο αυτό. 

Δείτε τα άλμπουμ εδώ: 

https://www.flickr.com/photos/projectapolloarchive/page1
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Αντεπίθεση Microsoft
To πρώτο υβριδικό laptop της Microsoft είναι και το πιο δυνατό

Eνδυναμωμένη από την παρουσίαση και καλή μέχρι τώρα αποδοχή των 

Windows 10 (110εκ. εγκαταστάσεις) η Microsoft οργάνωσε το ειδικό event 

“Windows 10 Devices” στις 6 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη. 

Επίκεντρο της δημοσιότητας αποτέλεσε το Surface Book ένα πανίσχυρο υβριδικό 

laptop/tablet λεπτού προφίλ που κτυπάει στα ίσια το bestseller της Αpple το 

Macbook Air έχοντας διπλάσια ισχύ από το συγκρίσιμο Macbook Pro και πολλές 

παραπάνω δυνατότητες. Το πολυμορφικό αυτό θαύμα της τεχνολογίας ενσωματώνει 

έκτης γενιάς επεξεργαστές Intel i5 και i7, μπόλικη μνήμη RAM (τουλάχιστον 8GΒ)  

μαζί με πολύ ισχυρό συνεπεξεργαστή γραφικών Nvidia GTX. Θαυμασμό προκαλεί η 

υπερυψηλής ανάλυσης (3000x2000pixel)  οθόνη 13,5in. (πυκνότητα εικονοστοιχείων 

267ppi). H ίδια η Microsoft για να δείξει τις ικανότητες του Surface Βοοκ, δηλώνει ότι 

τυγχάνει απόλυτα κατάλληλο για Photoshop και μοντάζ video.... Χάρη στη modular 

σχεδίαση, η οθόνη αποσπάται και μετατρέπεται σε κανονικό tablet με την επαφική 

του οθόνη, τις δύο κάμερες 8MP και 5MP, τη γραφίδα κλπ. Ανανέωση δέχθηκε 

το windows tablet Surface Pro, στην έκδοση 4 πλέον. Εχει ελαφρά μεγαλύτερη 

οθόνη 12,3in. (ανάλυση 2736x1824pixel) αντί για 12in. Από πλευράς hardware 

είναι αρκετά κοντά στο Surface Book με επεξεργαστές Ιntel CoreM, i5 και i7 αλλά 

ενσωματωμένη κάρτα γραφικών Intel HD 515, 520 ή 540 Iris. H αποθήκευση γίνεται 

σε δίσκους SSD ως 1Τerrabyte.Η γραφίδα Surface Pen υποστηρίζει 1024 επίπεδα 

πίεσης και προσαρτάται μαγνητικά στο σασί. Προαιρετικό είναι το ανανεωμένο 

Type Cover με νέα διάταξη πλήκτρων και 40% μεγαλύτερη επιφάνεια trackpad. 

Tαυτόχρονα έκαναν την εμφάνισή τους και δύο καινούργια smartphones τα Lumia 

950 και 950XL, πάντα με λειτουργικό Windows. To δεύτερο έχει τις πιο ενισχυμένες 

προδιαγραφές δηλ μεγάλη οθόνη AMOLED 5,7in.an ανάλυσης QHD, επεξεργαστή 

Snapdragon 810 και 3GB RAM. H high tech πινελιά δίνεται με το ενσωματωμένο 

σύστημα υδρόψυξης και την επαφή νέου τύπου USB-C! Για μας τους φωτογράφους 

πιο πολύ ενδιαφέρον προκαλεί η κάμερα Pureview με αισθητήρα1/2,4in. και φακό 

Zeiss με φωτεινότητα f/1,9. 
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Canon 
Πατέντα για τον πιθανό 
διάδοχο του EF 50mm f/1.4 
USM

Το νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της 

ιαπωνικής εταιρίας περιγράφει 

την οπτική σχεδίαση ενός σταθερού 

φακού που φημολογείται ότι θα 

αντικαταστήσει στο μέλλον τον 

ήδη υπάρχοντα prime 50mm f/1.4. 

Η πατέντα που κατοχυρώθηκε με 

αριθμό 2015–172611 τον Μάρτιο 

του 2014, περιγράφει επίσης την 

αρχιτεκτονική ενός ακόμα φακού 

με εστιακό μήκος 58mm και 

διάφραγμα f/1.4. Το προσχέδιο 

του 50mm φανερώνει πως θα 

αποτελείται από 10 στοιχεία σε 8 

ομάδες, εκ των οποίων τα 3 θα είναι 

ασφαιρικά για την ελαχιστοποίηση 

των χρωματικών εκτροπών. Όσο 

αφορά τον 58mm f/1.4 θα διαθέτει 

12 στοιχεία σε 9 ομάδες, με τα 3 

ασφαιρικά. Επιπλέον, στη περιγραφή 

της πατέντας γίνεται λόγος για 

ακόμα τρεις φακούς: 35mm f/1.4, 

45mm f/1.4 and 60mm f/1.4. 

Όπως συνηθίζεται με τα διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας αυτό που μένει να 

δούμε είναι πότε και αν οι φακοί 

θα γίνουν πραγματικότητα. Πάντως 

κρίνοντας από την επιτυχία του 

58mm f/1.4 της Nikon και τους 

prime της Canon που βρίσκονται 

αρκετά χρόνια στην αγορά, μια 

πιθανή αναβάθμιση θα είναι 

καλοδεχούμενη από τους χρήστες 

του συστήματος EF.

Δ. & Ι. Δαμκαλίδης ΑΕ
Ηλεκτρονικό κατάστημα Β2Β 

Το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα Business-to-business απευθύνεται σε καταστήματα 

λιανικής πώλησης προϊόντων που αντιπροσωπεύει η εταιρεία στην Ελλάδα. Βασικό 

μέλημα του είναι προβολή της διαθεσιμότητας των προϊόντων στους καταλόγους, 

των προσφορών που ισχύουν, καθώς και των τελικών τιμών χρέωσης κάθε πελάτη 

για κάθε προϊόν. Βεβαίως οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν τον προσωπικό 

τους λογαριασμό και να πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους online, 24 ώρες την 

ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ακόμα, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να λαμβάνουν 

ενημερώσεις για τα νέα προϊόντα που παρελήφθησαν καθώς και για τις ειδικές 

προσφορές που ισχύουν. www.damkalidis.gr/b2b.
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Snap 
Drone με αισθητήρα Sony 4K Exmor και καινοτόμες λειτουργίες

Με την αγορά των drones να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, κάθε 

εταιρία επιθυμεί να λανσάρει ένα μοντέλο που οι δυνατότητες του θα 

καταφέρουν να επισκιάσουν τα προηγούμενα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η 

Vantage Robotics παρουσίασε ένα drone με πρωτοποριακό design, διαστάσεις 

που του επιτρέπουν να μεταφέρεται μέσα σε ένα κοινό σακίδιο πλάτης και 

αισθητήρα της Sony. To Snap λοιπόν διαθέτει κάμερα με αισθητήρα Exmor 

IMX 377 μεγέθους 1/2.3in και εγγράφει video 4K στα 30fps-1080p στα 120fps 

(για slow-motion). Ενσωματώνει πλήθος λειτουργιών με στόχο την παραγωγή 

φωτογραφικού και video υλικού υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με την εταιρία. 

Αρχικά η λειτουργία Smart Tracking υπόσχεται πως το θέμα θα είναι πάντα 

στο επίκεντρο προσοχής της κάμερας. Το Smooth-Lock Gimbal φροντίζει τη 

καλύτερη κατανομή του βάρους, ενώ το YawLock παρέχει το μέγιστο δυνατό 

έλεγχο της εκτροπής, για μεγαλύτερη ακρίβεια κινήσεων στην βιντεοσκόπηση. 

Είναι εξοπλισμένο με GPS, sonar, γυροσκόπιο, επιταχυνσιόμετρο, μαγνητόμετρο 

και βαρόμετρο. Ακόμα, τα Tenegrity Pods που θυμίζουν ακτίνες ποδηλάτου, 

έχουν ελάχιστο βάρος και αναλαμβάνουν την προστασία των ελίκων από τυχόν 

ατυχήματα. Επίσης, η τεχνολογία “MagConnect” είναι εμπνευσμένη από τη 

δομή των αυτοκινήτων της Formula 1 και χρησημοποιεί ειδικούς μαγνήτες για 

να συνθέτει το σκελετό του Snap. Αυτό δεν βοηθάει μόνο στην εργονομία της 

συσκευής, αλλά και στην ομοιόμορφη κατανομή της κινητικής ενέργειας. Η 

μπαταρία του προσφέρει 20 λεπτά πτήσης με ταχύτητα 30MPH, ενώ σε περίπτωση 

που βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα αποφόρτισης, το drone έχει την ικανότητα 

να επιστρέψει αυτόματα στη βάση του. Θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2016. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό video: https://www.youtube.com/

watch?t=197&v=XC7VFwb8mD0

Sony 
Το τμήμα παραγωγής 
αισθητήρων έγινε ξεχωριστή 
εταιρία

H ιαπωνική εταιρία ανακοίνωσε 

πως το τμήμα παραγωγής 

αισθητήρων αποτελεί πλέον μία 

ανεξάρτητη εταιρία με την ονομασία: 

Sony Semiconductor Solutions. 

Χάρη στον υψηλό βαθμό αυτονομίας 

της θα μπορεί να ανταποκρίνεται 

ταχύτερα στις μεταβαλλόμενες 

τάσεις της αγοράς και ταυτόχρονα 

θα αυξήσει το ρυθμό παραγωγής, 

σύμφωνα με τον CEO Kazuo Hirai. 

Θα έχει δικά της τμήματα έρευνας, 

ανάπτυξης, ελέγχου και πωλήσεων 

τα οποία δεν θα επηρεάζονται 

από τη μητρική εταιρία. Αξίζει να 

σημειωθεί πως τo 2014, το 40% 

των αισθητήρων που πουλήθηκαν, 

κατασκευάστηκαν από τη Sony, ενώ 

φέτος η εταιρία αγωνίζεται να καλύψει 

τη παγκόσμια ζήτηση αισθητήρων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μετρήσεις 

του DxOMark αναφέρουν πως ο 

αισθητήρας της Sony a7R II αποτελεί 

τον αρτιότερο που κατασκευάστηκε 

ποτέ και παράλληλα το Xperia Z5 

παίρνει την πρώτη θέση στις κάμερες 

smartphone. Η Sony Semiconductor 

Solutions αναμένεται να ξεκινήσει 

επίσημα τη λειτουργία της τη 1η 

Απριλίου του 2016 με πρόεδρο τον 

Terushi Shimizu, ο οποίος αυτή τη 

στιγμή είναι αναπληρωτής Πρόεδρος 

της του Device Solutions Business 

Group.
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Photoshop Fix App
O επόμενος σταθμός του mobile photo editing

Ύστερα από την απόσυρση του Photoshop Touch τον περασμένο Μάιο, η Adobe 

επιστρέφει στο χώρο του mobile editing με το Photoshop Fix, που το είδαμε 

να τρέχει στο νέο iPad Pro κατά τη διάρκεια του Apple Event. Η εφαρμογή φέρνει 

στις φορητές συσκευές προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας και επικοινωνία με τις 

desktop εφαρμογές. Περιλαμβάνει μια σειρά από τα πλέον δημοφιλή χαρακτηριστικά 

retouche της desktop εφαρμογής του Photoshop, συμπεριλαμβανομένων των Healing 

Brush για την αφαίρεση ατελειών και Liquify για την αναμόρφωση τμημάτων της 

εικόνας. Επίσης, διαθέτει λειτουργία Smooth για την εξομάλυνση ή όξυνση περιοχών 

της εικόνας και ένα ισχυρό σύστημα face detection που μπορεί να αναγνωρίζει πότε 

επιλέγονται συγκεκριμένες περιοχές ενός προσώπου προσφέροντας αυξημένο έλεγχο 

στις λεπτομερείς επεμβάσεις. Η επεξεργασία φωτογραφίας στο Photoshop Fix είναι 

non-destructive: Eπομένως οι αλλαγές σe κάθε αρχείο μπορούν εύκολα να ανατραπούν 

δίχως να αντικαθιστούν οριστικά το αρχικό. Επιπλέον, είναι πλήρως συμβατό με αρχεία 

πολλών δεκάδων MB όπως αυτά της Canon 5Ds. 

H Adobe υπόσχεται πρωτοποριακές επιδόσεις για τα δεδομένα της κατηγορίας. Το app 

επικοινωνεί με τα Photoshop και Lightroom μέσω του CreativeSync, το οποίο επιτρέπει 

την επεξεργασία των αρχείων Lightroom και την άμεση αποστολή τους πίσω στους 

καταλόγους. Σε αντίθεση με το προκάτοχο app, ο χρήστης πλέον μπορεί να ανοίξει στο 

Photoshop το αρχείο .PSD που είχε επεξεργαστεί προηγουμένως στο Fix και να είναι σε 

θέση να διαχειριστεί τα layers, τις ρυθμίσεις και τις μάσκες που είχε δημιουργήσει μέσω 

της φορητής εφαρμογής. Είναι ήδη διαθέσιμο δωρεάν στο AppStore για iPhone και iPad. 

H έκδοση για Android αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το επίσημο hands-on εδώ: https://www.youtube.com/

watch?v=g-xEprZg6wc

Transcend 
UHS-II U3
Ανθεκτική 
κάρτα μνήμης

Η νέα σειρά καρτών SD της 

ταϊβανέζικης εταιρίας είναι 

ειδικά σχεδιασμένη ώστε να 

λειτουργεί κάτω από αντίξοες 

συνθήκες. Αντέχει σε ακραίες 

θερμοκρασίες (από -25°C έως 

+85°C), δεν επηρεάζεται από το 

στατικό ηλεκτρισμό (πιστοποίηση 

EMC IEC61000-4-2) και παραμένει 

στεγανή ένα μέτρο κάτω από 

την επιφάνεια του νερού, για 

χρονικό διάστημα 30 λεπτών. Είναι 

ανθεκτική στις κρούσεις και εταιρία 

υποστηρίζει ότι δεν θα υποστεί 

βλάβη ακόμη και αν μια ρόδα 

αυτοκινήτου περάσει από πάνω 

της. Ανήκει στην κατηγορία UHS-IΙ 

(Speed Class 3) προσφέροντας 

ταχύτητα εγγραφής 180MB/sec. 

και ανάγνωσης 285MB/sec. Ο 

κύκλος ζωής της αγγίζει τις 10000 

επανεγγραφές. Θα είναι διαθέσιμη 

σε χωρητικότητες 32GB και 64GB.

ΑΓΓΕΛΙΑ
Πωλείται σύστημα Hasselblad 

με σώμα C/M 500 (μαύρο), 

filmmagazinne A12 (μαύρο), 

Viser Standard, ηλεκτρονικό 

φωτόμετρο DMA, TTL, φακοί 

Zeiss Distagon C 4/50mm, Zeiss 

Planar C 2.8/80mm, Zeiss Macro 

Planar CF 4/120mm, Zeiss Sonnar C 

5.6/250mm, Converter Vivitar 2x, 

σωλήνας προέκτασης για μάκρο, 

Magazine Hasselblad 100 Polaroid, 

παρασολέιγ, καπάκια κτλ. σε πολύ 

καλή κατάσταση. 

Τηλ. επικοινωνίας 22940 75245 & 

6945535373.
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��*
�� � �	
 �������	
� �� #������ ��*��� ��*�� 15kg. <������� tilt.

€165
€229DS-06

DSLR Rig ��
������	 
�� $
�������� #������ 
$%	 !����'�. =	��$�!� 

��� ��� �
���;�� !�� 
��	����	���!�����. 

����	��!� �����������!� 
�������� '�	
.

• SL-80R
• SL-100R

Video Slider 

Video Slider �� &�	��*���!� �	
����� !�����	% �%�	
. >�������� !�����, ��$���!'� ��	*'�.
�%!	�	 !�� ��	���������!� �%����� #���	
 �	
 &��	��	%. =�����	 ?	���	. 100 kgs!

80εκ. 100εκ.€179 €199����� R

€129

75εκ.

DSLR CAGE �� &��� �����;� �	
 ��������� 
��� ����!����� �� ��*��� ����� ����

=	��$�!� DSLR CAGE 
�� ���� SLIDER 200mm

=	��$�!� DSLR CAGE 
�� ���� SLIDER 300mm

€189 €199
€129

Tιμές
 τελικές 

ZET ARMindd.indd   1 16/9/2015   2:25:20 μμ

http://www.zetarm.com/
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Lightroom 
Αναβάθμιση για τη desktop, mobile και web έκδοση 

Μαζί με την ανακοίνωση του Photoshop Fix η Adobe παρουσίασε τις νέες 

δυνατότητες των τριών εκδόσεων του Lighroom. Στη desktop βλέπουμε το 

χαρακτηριστικό Dehaze που προστέθηκε ως global adjustment τον περασμένο Ιούνιο 

να μπορεί να εφαρμόζεται πλέον και τοπικά, με τα Radial Filter, Graduated Filter, και 

Adjustment Brush. Επίσης, το εργαλείο εισαγωγής φωτογραφιών στο πρόγραμμα από 

το σκληρό δίσκο, τη κάρτα μνήμης και άλλες πηγές επανασχεδιάστηκε με την εταιρία 

να υποστηρίζει πως είναι πιο γρήγορο από ποτέ.

Όσο αφορά την έκδοση για iOS, διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία ελέγχου της 

κάμερας, φίλτρο Dehaze, Target Adjustment Tool και συνεργάζεται με το Adobe 

Fix μέσω CreativeSync. Σημαντική είδηση αποτελεί η πλέον δωρεάν διάθεση της 

εφαρμογής, χωρίς ανάγκη εγγραφής. Στη πλατφόρμα Android η έκδοση v1.3 

υποστηρίζει πλέον εργαλεία: Color/B&W adjustment tool, Tone Curve adjustment, 

adjustable vignettes, αναβαθμισμένο Crop tool και υποστήριξη για TIFF αρχεία.

Τέλος, με το Lightroom for Web ο χρήστης μπορεί να οργανώσει και να επεξεργαστεί 

τις φωτογραφίες, που βρίσκονται συγχρονισμένες στη συλλογή του, μέσα από 

οποιοδήποτε περιηγητή διαδικτύου. Η επεξεργασία περιλαμβάνει εργαλείο περικοπής, 

δημιουργικά φίλτρα αλλά και non-destructive διορθώσεις.

Manfrotto 
Sliders MVS060A & MVS100A

Με τα νέα slider της Manfrotto οι 

επαγγελματίες εικονολήπτες και 

φωτογράφοι μπορούν να προσθέσουν 

την δυνατότητα της κίνησης travelling στις 

video λήψεις τους. Τα slider MVS060A και 

MVS100A είναι πολύ ανθεκτικά αλλά και 

συγχρόνως ελαφριά και τοποθετούνται 

εύκολα στο τρίποδο, στο έδαφος ή επάνω 

σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια. Το slider 

δίνει τεράστια επιλογή από τρόπους λήψης 

εξασφαλίζοντας άριστα ισορροπημένη τριβή 

με δυνατότητα ρύθμισης ανάλογα με τις 

δημιουργικές ανάγκης της κάθε εσωτερικής 

ή εξωτερικής λήψης. Κατασκευάζονται στην 

Ιταλία από τη Manfrotto χρησιμοποιώντας 

πλήρως επεξεργασμένο και ανοδιωμένο 

αλουμίνιο, υψηλής ακριβείας χαλύβδινα ρουλεμάν και αθόρυβους τροχούς από πολυμερές 

υλικό. Πολλά και διάφορα πρόσθετα τμήματα επιτρέπουν στο slider να συνδυαστεί με άλλα 

εξαρτήματα και προϊόντα, όπως βραχίονες ή το Digital Director. Κυκλοφορούν ανεξάρτητα ή 

σε κιτ είτε με την κεφαλή video 502 είτε με την ελαφριά κεφαλή video 500 με επαγγελματικές 

κασέτες για ακριβή, oμαλή κίνηση tilt και pan όταν χρησιμοποιείται το slider σε κάθε 

τοποθεσία και με διαφορετικές διαμορφώσεις. Λειτουργεί ως αντίβαρο στην κάμερα και 

υποστηρίζει εξωτερικά εξαρτήματα. http://www.albapv.gr

Nέο ψηφιακό 
φορμά εικόνων
Θα καθιερωθεί 
άραγε το FLIF?

Από φορμά αρχείων bitmapped 

είναι αλήθεια ότι υπάρχει 

αφθονία. Αν και τα ευρέως 

χρησιμοποιούμενα μετριούνται 

στα δάκτυλα του ενός χεριού, 

κάθε τόσο έχουμε καινούργιες 

προτάσεις. Καλό αυτό.... το 

νέο μας αφορά το Free Lossless 

Image Format και υπόσχεται 

σημαντική εξοικονόμηση 

αποθηκευτικού χώρου ενδεικτικά 

35% σε σχέση με PNG, 37% 

με JPEG 2000 κλπ. Ακολουθεί 

τη λογική της μη απωλεστικής 

προοδευτικής συμπίεσης και 

αποδίδει ικανοποιητικά σε όλα τα 

είδη bitmapped εικόνων είτε είναι 

φωτογραφικές είτε όχι.
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Αργοσαρωνικό!
�� �����	
�� �
�

Στα πλαίσια του προγράμματος «Η μεσογειακή φώκια 
Monachus monachus επιστρέφει στις ακτές του Αργοσαρωνικού» 

  
ΜΕΓΑΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

������� �	

����� ��� ����	����� ���� �	

�����: 

www.photo.gr/myphoto/mom

��������	
�� �	���	����
�������

� �������	
��� �� ��������� ��
�� «��
�
��
��». 
�  ������������ ��� �������� ��� �������
�� 
����, � ���
���� ��� 
��������� �	�� �� ��
����! !� ��
 �� ��� ����
!�
� ����"����
���� 
��������������� �	
 ������
 ��!�������
 ������ ��� �� !#���
. 
$��� ������� ���� �� ��������. %�� ������� ��
�� ��� �� &����� 
Monachus Monachus ��� ��
��
 ������� ��
 �������� ���� ���
 �������. 
�� �
	�����!� �������� ��
 �������	
��. ��� ��
�� �� �
��!� ��� 
����	
��!��. $����!� ���� ��!!��#��
��� 
� �
�������
 !#�� �� 
��� &	�����&��� ���� ��
 �!��&�� ��� ������, ��
 ����!���
� ��#�� 
�	
 �
����	
 !� �� �������, ��
 "������������ ��� ��������, ��
 
���������� ��� �������!��� ���� ��� �������	
����

1� �������: %�� 
&	�����&��� 
!���
� Nikon D5200 kit

5� �������: '��� 
"�"��� &	�����&��� 
����&��� ��� 
�������!���� Skiadopoulos  

6� �������: 
'��� "�"��� 
&	�����&��� 
����&��� ��� 
()'����&��

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

52� �������: %�� 
actioncam GoPro Hero+, 
����&��� ��� ��������� 
Drakos Digital

3� �������: 
%�� compact 
!���
� Nikon 
Coolpix L340

4� �������: 
*
� ������� 
�#���� 
�������� 

�������!�����
 
���������&�
 ��� �������� 
��������� DACOR, ����&��� 
��� -�������� 167�8  

http://www.photo.gr/myphoto/mom/
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"Timeless City 
�stanbul & Faces" 
Έκθεση φωτογραφίας του 
Mustafa Dedeo�lu

Την Κωνσταντινούπολη μέσα 

από τα μάτια και το φακό του 

φωτογράφου Mustafa Dedeo�lu 

θα έχουν την ευκαιρία να δουν 

όσοι βρεθούν στο χώρο της Image 

Gallery από τις 17 Οκτωβρίου. 

Αποτέλεσμα οκτώ χρόνων δουλειάς 

η έκθεση "Timeless City �stanbul 

& Faces" αποτυπώνει  τη μοναδική 

ατμόσφαιρα της Πόλης που αν και 

φιλοξένησε πολλές και διαφορετικές 

κουλτούρες διατήρησε την ίδια 

μαγευτική εικόνα. Η δουλειά του 

Mustafa Dedeo�lu έχει δημοσιευθεί 

σε τοπικά και διεθνή έντυπα τέχνης. 

Έργα του έχουν παρουσιαστεί στη 

Ρωσία, την Ισπανία, τη Βοσνία - 

Ερζεγοβίνη, τη Γεωργία, το Κόσσοβο, 

την ΠΓΔΜ, την Αμερική, το Ιράν και 

τη Γαλλία. Την έκθεση διοργανώνει το 

Γραφείο Πολιτισμού και Τουρισμού 

της Τουρκικής Πρεσβείας στην Αθήνα 

σε συνεργασία με την Image Gallery. 

Διάρκεια έκθεσης: 17 – 25 

Οκτωβρίου

Διεύθυνση: Ιmage Gallery, 

Αμαλίας 36, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 16.00 – 20.00

Σάββατο 11.00 -17.00

Κυριακή 12.00 -16.00

Πληροφορίες: Ιmage Gallery, Τηλ. 2103230534, 

mail@theimage.gr, 

http://gallerytheimage.com 

Σεμινάριο 
Φωτογραφικής 
Κριτικής 
Ξεκινά στο Μουσείο Μπενάκη

Πρόκειται για τις καθιερωμένες 

Πέμπτες φωτογραφικής κριτικής 

υπό την καθοδήγηση του Πλάτωνα 

Ριβέλλη. Από τις 8 Οκτωβρίου και 

για κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα, οι 

συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 

να δουν τα φωτογραφικά τους έργα 

μέσα από συστηματική ανάλυση και 

κριτική, στα πλαίσια του σεμιναρίου. 

Κάθε μια από τις εννέα συναντήσεις θα 

έχει διάρκεια τριών ωρών με συνολικό 

κόστος 240 ευρώ και για τις 27 ώρες 

του σεμιναρίου. 

Μέρες: 8 Οκτωβρίου, 5 Νοεμβρίου, 

3 Δεκεμβρίου, 7 Ιανουαρίου, 4 

Φεβρουαρίου, 3 Μαρτίου, 7 Απριλίου, 

12 Μαΐου, 2 Ιουνίου

Ώρες σεμιναρίου: 19.30 – 22.30

Πληροφορίες – Εγγραφές: Πλάτων 

Ριβέλλης, Τηλ. 6945437577, 

platon@rivellis.gr, 

http://www.rivellis.gr
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ΝΕΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δημιουργική Φωτογραφία Ι
Έναρξη: 20 Οκτωβρίου

Δημιουργική Φωτογραφία ΙΙ
Έναρξη: 22 Οκτωβρίου

Δημιουργική 
Φωτογραφία

ΕΝΑΡΞΗ: 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Σεμινάρια - Εργαστήρια Δημιουργικής Φωτογραφίας από το  
Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας. Το πρόγραμμα των εργαστηρίων 
αποτελείται από δύο διαφορετικούς κύκλους. Κάθε κύκλος  
αναπτύσσεται σε 16 εβδομαδιαίες τετράωρες συναντήσεις και θέτει 
στο επίκεντρο την καλλιτεχνική, τη θεωρητική και την τεχνική  
παράμετρο της φωτογραφικής εικόνας, μέσα από ένα εντατικό  
πρόγραμμα που περιλαμβάνει εισηγήσεις, παρουσιάσεις φωτο-
γράφων, πρακτική εφαρμογή, ανάθεση ασκήσεων και κριτική.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ: WWW.HCP.GR, 210 9211 750

Διδάσκοντες: Ελένη Μουζακίτη, Λάμπρος Παπανικολάτος

Hellenic Centre
for Photography

THE 
LEARNING
CENTRE

New Classes & Workshops

http://hcp.gr/
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Blank Wall Gallery 
Διαγωνισμός “Black & White”

Έχοντας τη δυνατότητα να 

μεταμορφώσει μια συνηθισμένη 

εικόνα σε μια καινούργια, διαφορετική 

οπτική της πραγματικότητας, το 

ασπρόμαυρο αποτελεί ένα από τα πιο 

αγαπημένα είδη φωτογραφίας. Θέτοντας 

στο επίκεντρο της φωτογραφικής 

αναζήτησης το ασπρόμαυρο και την 

εναλλακτική οπτική που προσφέρει, 

η Blank Wall Gallery καλεί όλους 

όσους θα ήθελαν, να συμμετάσχουν 

στο διαγωνισμό “Black & White”. Τα 

φωτογραφικά έργα που θα διακριθούν 

θα παρουσιαστούν σε έκθεση στο χώρο 

της γκαλερί από τις 17 Νοεμβρίου έως 

τις 3 Δεκεμβρίου. 

Υποβολή: έως Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Σάββατο 

24 Οκτωβρίου

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, 

Τηλ. 6943868124, 

info@blankwallgallery.com, 

http://www.blankwallgallery.com 

LaToya Ruby Frazier
Η φωτογράφος που βραβεύτηκε με το 
MacArthur “Genius” Grant

Αφιερώνοντας τα τελευταία 12 χρόνια στο να 

κινηματογραφήσει την πόλη που μεγάλωσε, το 

Braddock στην Pennsylvania, η LaToya Ruby Frazier 

είναι μία από τους 24 βραβευθέντες με το MacArthur 

“Genius” Grant για το 2015, ένα βραβείο $625.000. 

Σε μια συνέντευξη της στο NPR, η φωτογράφος 

είπε χαρακτηριστικά πως έχοντας ερωτήματα για 

τη δυσχερή αντιμετώπιση, τη στέρηση δικαιώματος 

ψήφου και τη δύσκολη κατάσταση που βίωνε η 

ίδια και η οικογένεια της, ξεκίνησε το συγκεκριμένο 

εγχείρημα έτσι ώστε να κατανοήσει καλύτερα τι 

ακριβώς συνέβαινε, παίρνοντας απόσταση μέσα από 

το φακό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την 

LaToya Ruby Frazier και τη δουλειά της στη σελίδα 

της http://www.latoyarubyfrazier.com. 
©-Javier-Grau

ΗΔΥΦΩΣ 
Σεμινάρια από τη Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας ΗΔΥΦΩΣ 

θα πραγματοποιήσει βασικά μαθήματα φωτογραφίας ανοιχτά στο κοινό. Τα 

μαθήματα απευθύνονται σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για τη φωτογραφία 

ανεξάρτητα από το επίπεδο και τον εξοπλισμό του. Στόχος των σεμιναρίων 

είναι η εξοικείωση με το φωτογραφικό μέσο και τη λειτουργία του έτσι ώστε 

οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση αρχικά να φωτογραφίσουν άρτια τεχνικά. 

Θα ακολουθήσουν πιο εξειδικευμένα μαθήματα, χρήσης τεχνητού φωτισμού 

και επεξεργασίας, καθώς και εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης αναλογικής 

φωτογραφίας στο σκοτεινό θάλαμο, για όσους είναι ήδη ή επιθυμούν να γίνουν 

μέλη της λέσχης. 

Πληροφορίες – συμμετοχή: Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας ΗΔΥΦΩΣ, 

idifos@yahoo.gr
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www.photo.gr
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Και τα τρία βιβλία!

€25*

�������	 
� ������ 
��� ����� ��� 

* 25 ���� 
��� 
� �� ����� ���������!!!

Για παραγγελίες: 210 8541400
info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την 
ιστορία & 
αισθητική της 
φωτογραφίας!

�����

“Mechanical Magic” 
Συνεχίζεται η έκθεση του Γιάννη Σίμου

Υπό τον τίτλο “Mechanical Magic” ο 

φωτογράφος Γιάννη Σίμου παρουσιάζει 

δείγμα της φωτογραφικής του δουλειάς στην 

Ινδία ενώ παράλληλα πραγματεύεται τη δυναμική 

της ίδιας της φωτογραφικής απεικόνισης. Ο 

Γιάννης Σίμος, φωτογράφος και δάσκαλος 

φωτογραφίας, έχει εργαστεί σε διάφορα 

projects ενώ δουλειά του έχει δημοσιευτεί 

στο LensCulture και έχει εκτεθεί σε ατομικές 

ομαδικές εκθέσεις. Η έκθεση του στο BlackBox 

Photography θα είναι ανοιχτή στο κοινό έως και 

την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 11 Οκτωβρίου

Διεύθυνση: BlackBox Photography, Μαυρομιχάλη 52, 2ος όροφος, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00 – 21.00

Πληροφορίες: BlackBox Photography, blackbox.athens@gmail.com, 

http://blackbox-photography.com

Yiannis Simos, y.simos.photography@gmail.com, http://www.simosyiannis.com

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι ή και των επτά εκδόσεων:

Η τιμή τα περιλαμβάνει όλα: το κόστος αγοράς, το κόστος αποστολής & αντικαταβολής με courier (ACS)

Τηλ: 210 8541400 - info@photo.gr

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: 4 αλκαλικές 
μπαταρίες ΑΑ Varta

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο "100 
Χρόνια Φωτογραφία".

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ

9,90€ 23€ 31€ 36,5€ 42€ 47€18€

KTX_7MONOTHEMATIKA_No8 Epexergasia.indd   1 24/9/2015   5:38:55 μμ

http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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«Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων»
Η Epson στηρίζει το Μουσείο Ηρακλειδών

Πιστεύοντας στην πρόοδο και την ανάπτυξη της τεχνολογίας σε κάθε πολιτισμό, η Epson στηρίζει τη 

έκθεση «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων» που πραγματοποιείται στο Μουσείο 

Ηρακλειδών. Η κα Μαρία Μάσσιου, διευθύντρια γραφείου της Epson Hellas ανέφερε μεταξύ άλλων πως 

η Epson υποστηρίζει ενεργά την πρόοδο και τον πολιτισμό στηρίζοντας δράσεις που φέρνουν το ελληνικό 

κοινό σε επαφή με την πολιτιστική του κληρονομιά ενώ ο κος Παύλος Φηρός, διευθυντής του Μουσείου 

Ηρακλειδών τόνισε τη σημασία στήριξης από την Epson στην προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας 

της επιστήμης στη σύγχρονη καθημερινότητα και πολιτισμό. Έχοντας ξεκινήσει την 1η Αυγούστου, 

η  έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό έως τις 10 Ιανουαρίου. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να 

δουν λειτουργικά ομοιώματα μερικών από τις σημαντικότερες εφευρέσεις όπως το «ρομπότ-υπηρέτρια» 

του Φίλωνος, τον υδραυλικό τηλέγραφο του Αινεία, τον «κινηματογράφο» του Ήρωνος αλλά και τον 

αναλογικό υπολογιστή των Αντικυθήρων.  Τα εκθέματα προέρχονται από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής 

Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά που λειτουργεί στο Κατάκολο και την Αρχαία Ολυμπία. 

«Τελικός Προορισμός» 
Ομαδική έκθεση στο Αεροδρόμιο 
της Αθήνας

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης 

Σύγχρονης Τέχνης Art-Athina που 

γιορτάζει φέτος τα 20α της γενέθλια, 

το Αεροδρόμιο Αθηνων φιλοξενεί  την 

ομαδική έκθεση φωτογραφίας και βίντεο 

«Τελικός Προορισμός». Σύγχρονοι 

Έλληνες καλλιτέχνες φωτογραφίζουν 

τοπία, εσωτερικούς χώρους και πόλεις 

αποτυπώνοντας το φυσικό ή τεχνητό 

περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται.  

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα 

στο αεροδρόμιο, τα έργα αλληλεπιδρούν 

με τους επισκέπτες πριν εκείνοι φτάσουν 

στον τελικό προορισμό τους. Την έκθεση 

επιμελείται η ιστορικός τέχνης Άννα 

Χατζηνάσιου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες 

Μαρίνα Βερνίκου, Αλέξανδρος Γεωργίου, 

Αλέξανδρος Λαμπροβασίλης, Νίκος 

Μάρκου, Βένια Μπεχράκη, Μαργαρίτα 

Μυρογιάννη και Γιάννης Χατζηασλάνης.

Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Εκθεσιακός Χώρος «Τέχνη 

και Περιβάλλον», Επίπεδο Αναχωρήσεων, 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Πληροφορίες: Art-Athina,

Τηλ. 2109221254, 

info@art-athina.gr, 

http://www.art-athina.gr

Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας 
Ξεκινούν τα φετινά εργαστήρια δημιουργικής φωτογραφίας

Με δύο κύκλους σεμιναρίων, διοργανώνονται και φέτος τα εργαστήρια 

δημιουργικής φωτογραφίας από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας. 

Κάθε κύκλος αναπτύσσεται σε 16 συναντήσεις διάρκειας 4 ωρών, θέτοντας στο 

επίκεντρο την καλλιτεχνική, θεωρητική και τεχνική παράμετρο της φωτογραφίας. 

Ο 1ος κύκλος μαθημάτων αφορά την εξοικείωση των συμμετεχόντων τόσο με 

την αισθητική και πρακτική της σύγχρονης φωτογραφίας όσο και με το τεχνικό 

κομμάτι της εφαρμογής της. Στο 2ο κύκλο του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες 

θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν περισσότερο στη σύγχρονη φωτογραφία 

καθώς και να βελτιώσουν τις τεχνικές τους γνώσεις. Σε αυτό το επίπεδο θα δοθεί 

ιδιαίτερη βάση στην ανάπτυξη της επιλογής και συγκρότησης μιας φωτογραφικής 

σειράς, με απαραίτητη προϋπόθεση για να δηλώσει κάποιος συμμετοχή, 

να έχει παρακολουθήσει τον 1ο κύκλο ή να έχει μια πρότερη εμπειρία στη 

φωτογραφία. Εισηγητές των εργαστηρίων είναι η Ελένη Μουζακίτη και ο Λάμπρος 

Παπανικολάτος. Στο τέλος κάθε κύκλου θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση 

στο πλαίσιο του Athens Photo Festival ενώ θα δοθεί στους συμμετέχοντες 

πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Εργαστήριο Δημιουργικής Φωτογραφίας Ι

Μέρες και ώρες: κάθε Τρίτη (πλην αργιών), 20 Οκτωβρίου - 16 Φεβρουαρίου, 

18.00 – 22.00

Εργαστήριο Δημιουργικής Φωτογραφίας ΙΙ 

Μέρες και ώρες: κάθε Πέμπτη (πλην αργιών), 22 Οκτωβρίου - 18 Φεβρουαρίου, 

18.00 – 22.00

Εγγραφές – πληροφορίες: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, Τηλ. 2109211750, 

contact@hcp.gr, http://hcp.gr 
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�	�: 210 8541400, info@photo.gr, http://www.photo.gr/books
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€ 12
Tετράχρωμο, 228 σελίδες, 17x24, ISBN 978-960-7704-13-9   
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Σε μια παράλληλη εκδήλωση στα 

πλαίσια της έκθεσης φωτογραφίας 

FORMA, τα μέλη της Λέσχης 

Φωτογραφίας Κωνσταντινουπολιτών 

τιμούν ένα σημαντικό Έλληνα 

φωτογράφο, τον Κώστα Μπαλάφα. 

Γεννημένος το 1920 σε ένα χωρίο 

της Άρτας, ο Κώστας Μπαλάφας 

φωτογράφισε στα «πέτρινα» χρόνια της 

Ελλάδας εστιάζοντας στα άγρια ορεινά 

τοπία και τα σκαμμένα πρόσωπα των 

ανθρώπων μιας υπαίθρου που δεν 

υπάρχει πια. Με παρουσίαση του έργου 

και της τεχνικής του φωτογράφου, 

στην εκδήλωση θα προβληθεί 

οπτικοακουστικό υλικό, με εισηγητή τον 

φωτογράφο, Χρήστο Κανάκη. 

Διάλεξη: Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 18.00

Διεύθυνση: Σπυροπούλειο 

Πνευματικό Κέντρο, Αγίας Σοφίας 1 και 

Ολυμπιονικών, Ψυχικό

Πληροφορίες: Λέσχη Φωτογραφίας 

Κωνσταντινουπολιτών, Τηλ. 

6944584670, photo.lesxi.konpol@gmail.

com, http://k-photo-lesxi.blogspot.

gr/?view=classic 

«Οι Λαρισαίοι 
συνομιλούν για τη 
Λάρισα» 
Έκθεση από τη Φωτογραφική 
Λέσχη Λάρισας

Με το φωτογραφικό φακό να 

στρέφεται στους ανθρώπους 

που ζουν και δραστηριοποιούνται 

στη Λάρισα, η έκθεση 

πραγματεύεται και αποτυπώνει 

όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά 

που προσδίδουν στην πόλη 

την ιδιαίτερη πολιτισμική της 

ταυτότητα. Οι συνήθειες, η τοπική 

κουλτούρα, οι δραστηριότητες, 

ο τρόπος έκφρασης και ο τρόπος 

που αντιλαμβάνονται οι Λαρισαίοι 

τον τόπο τους, αναδεικνύονται 

μέσα από τα φωτογραφικά έργα, 

συνθέτοντας ένα ιδιαίτερο τοπικό 

πολιτισμικό αποτύπωμα. Η έκθεση 

«Οι Λαρισαίοι συνομιλούν για 

τη Λάρισα» αποτελεί μια δράση 

της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία 

Πολιτισμού και Επιστημών, στο πλαίσιο διεκδίκησης του τίτλου της «Ευρωπαϊκής 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας» για το 2021. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Οκτωβρίου

Διεύθυνση: Μύλος του Παππά, Γεωργιάδου 53, Λάρισα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10.00 – 22.00 

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας, info@fll.gr, http://fll.gr/

Πάλλης

Νταόπουλος

Από το φακό του Τάκη Τλούπα, ‘Ο Κώστας 
Μπαλάφας φωτογραφίζει υπό βροχή’

Λέσχη Φωτογραφίας 
Κωνσταντινουπολιτών 
Διάλεξη για το φωτογράφο 
Κώστα Μπαλάφα

www.photo.gr
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210 8541400 - info@photo.gr

€ 12

��� ��	����
���:

http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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«Μεσολόγγι – 
η λίμνη του αλατιού 
και αναμνήσεων». 
Έκθεση του Βασίλη Αρτίκου στο 
Athens House of Photography

Τη φωτογραφική δουλειά του Βασίλη 

Αρτίκου θα έχουν την ευκαιρία να 

δουν όδοι βρεθούν στον εκθεσιακό 

χώρο του Athens House of Photography. 

Έχοντας αφιερωθεί τα τελευταία χρόνια 

αποκλειστικά στη φωτογραφία, ο Βασίλης 

Αρτίκος έχει παρουσιάσει τη δουλειά 

του τόσο σε ατομικές όσο και ομαδικές 

εκθέσεις ενώ παράλληλα είναι ιδρυτής του 

Φεστιβάλ φωτογραφίας Μεσολογγίου και 

της Φωτογραφικής Λέσχης Μεσολογγίου. 

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν παρουσία 

του Νίκου Αλιάγα, ο οποίος έχει γράψει 

τα κείμενα του ομότιτλου λευκώματος 

ενώ νωρίτερα θα γίνει παρουσίαση του 

έργου από τον ίδιο το φωτογράφο. Την 

παρουσίαση θα προλογίσει ο Ιάσων 

Δήμου, ιδιοκτήτης του Athens House of 

Photography και επιμελητής φωτογραφίας. 

Λόγω περιορισμένων θέσεων για την 

παρουσίαση είναι απαραίτητη η κράτηση. 

Ομάδα “Keno Fos”. 
Σεμινάρια οπτικών τεχνών και ψηφιακών εφαρμογών 

Ε πιθυμώντας όχι μόνο να προσφέρει εκπαιδευτικό έργο αλλά και να 

δώσει το ερέθισμα για έμπνευση και δημιουργία, η καλλιτεχνική ομάδα 

“Keno Fos” διοργανώνει σεμινάρια φωτογραφίας και multimedia. 

Με κεντρικό εισηγητή τον φωτογράφο και film-maker Σπύρο Τσακίρη, 

οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο 

κύκλους φωτογραφικών συναντήσεων που συνδυάζουν τη θεωρία με 

την πρακτική εξάσκηση. Ο πρώτος κύκλος θα ασχοληθεί με τις αισθητικές 

αντιλήψεις, τη σύνθεση κάδρου και την αξιοποίηση τεχνικών καθώς 

και με τις θεματικές τοπίο, πορτραίτο, φωτογραφία δρόμου και χρώμα. 

Ο 2ος κύκλος αφορά τα Multimedia και απαρτίζεται από τις ενότητες 

«Σύλληψη θέματος», «Έρευνα», «Προσέγγιση», «Λήψη», «Γραφή», 

«Ήχος» και «Μοντάζ». Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους ανεξαρτήτως 

φωτογραφικής εμπειρίας. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν το δικό τους 

φωτογραφικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 

1ος Κύκλος: Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015, Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 

16.30 – 19.30

Έναρξη: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

2ος Κύκλος: Ιανουάριος – Μάρτιος 2016, Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16.30 

– 19.30

Διεύθυνση: Θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 12, Κάτω Πετράλωνα

Προθεσμία υποβολής: έως 16 Οκτωβρίου

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: Keno Fos, Τηλ. 6932527788 

(Β.Κακαβιά), 6932108270 (Ντ. Λουκίσσα), kenofos2015@gmail.com (με τα 

στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Διεύθυνση e-mail/ Κινητό τηλέφωνο)

Εγκαίνια: Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 20.30

Παρουσίαση: Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 17 Οκτωβρίου 

Διεύθυνση: Athens House of Photography, Ζηρίνη 23, Κηφισιά, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τετάρτη, Σάββατο 10.00 – 15.00

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 17.00 – 21.00

Κυριακή 12.00 – 18.00

Πληροφορίες – Κρατήσεις θέσεων: Athens House of Photography, Τηλ. 2105228696, 

Κιν. 6981076602, info@phototheatron.com, http://www.phototheatron.com 
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