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Editorial

Συνδιάσκεψη φορέων & εκπροσώπων του φωτογραφικού κλάδου
Μετά από πρωτοβουλία του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
το βράδυ της Δευτέρας
12 Οκτωβρίου σε ειδικά
διαμορφωμένη αίθουσα στο
μεζεδοπωλείο ‘‘ΠΥΡΟΛΙΚΙ’’,
στον ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ. Σε χαλαρή
ατμόσφαιρα και με πολύ καλή
διάθεση -στην οποία συνετέλεσαν
αναμφισφβήτητα οι νόστιμοι
μεζέδες και το γλυκόπιοτο
τσίπουρο!- καταβλήθηκε
προσπάθεια πρώτα απ’όλα
να καταγραφούν και να
αξιολογηθούν τα πολλά και
χρονίζοντα προβλήματα του
κλάδου της επαγγελματικής
φωτογραφίας και στη συνέχεια
να αναζητηθούν τρόποι επίλυσής
τους στο σημερινό οικονομικά
δύσκολο περιβάλλον.

Σ

την πρόσκληση του περιοδικού μας ανταποκρίθηκαν οι εξής φορείς: Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων
Κατασκευαστών & Αντιπροσώπων Φωτογραφικών Ειδών & Συστημάτων Εικόνας (ΣΕΚΑΦ) που
εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο κ.Γαβριήλ Νικολαϊδη και τα μέλη του ΔΣ κ.κ.Γιάννη Γεραμά,
Αλέξανδρο Καμπανάο και Πέτρο Αγκοπιάν. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων (ΠΟΦ) και
η Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας (ΕΚΦΑ) που εκπροσωπήθηκαν από τον πρόεδρό τους
κ. Σπύρο Διαμαντόπουλο, η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (ΕΦΕ) από τον πρόεδρο κ.Μάριο Λώλο
και τη γραμματέα κ.Χριστίνα Ζαχοπούλου, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών
Δικαιωμάτων (ΦΟΙΒΟΣ) από τον πρόεδρο (και αντιπρόεδρο της ΕΦΕ) κ.Γιώργο Παπαπαθανασίου,
ο Σύνδεσμος Καλλιτεχνών Φωτογράφων Πειραιά (Σ.Κ.Φ.Π.) από τον πρόεδρο κ.Αλέκο Κρίκα, το
Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας από τον καθηγητή του Τμήματος και
Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών Δρ.Γρηγόρη Βλασσά και η νεοσύστατη επαγγελματική Ένωση
φωτογράφων ΠΑΠΙΓΙΟΝ από τον πρόεδρό της κ.Χρήστο Κοντσιαλούδη.Τιμής ένεκεν προσκλήθηκε
και παραβρέθηκε ο οικοδεσπότης, γνωστός έμπορος φωτογραφικών κ.Χριστόφορος Γιαννάτος.
Από τα κόμματα ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας ο ΣΥΡΙΖΑ που εκπροσωπήθηκε από
την βουλευτή της Β’ Αθήνας κ.Ελένη Αυλωνίτου και από τους ΑΝΕΛ ο γνωστός φωτορεπόρτερ
και πολιτευτής του κόμματος κ.Ντίμης Αργυρόπουλος. Την συζήτηση συντόνισε ο υπογράφων
συνεπικουρούμενος από σύσσωμη την συντακτική ομάδα των περιοδικών ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ &
PΗΟΤΟΒUSINESS. Τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που συζητήθηκαν καθώς και τα πορίσματα της
συνδιάσκεψης θα τα διαβάσετε στο περιοδικό PHOTOBUSINESS No 60 που θα κυκλοφορήσει μέσα
Νοεμβρίου. Υπομονή!
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 301 • ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 OKTΩΒΡΙΟΥ 2015

ΣΕΛΙ∆Α 1

ON LINE 

  O IMAGING - E  

 

 

 !

 
 

Kυκλοφορεί στα περίπτερα


 301 •    19 OKT

 

2015

 2

ON LINE 

  O IMAGING - E  

!

Έτεροχρονισμένο αλλά καλό!
Η πρόσφατη εκλογική επικαιρότητα με το πενάκι και το χιούμορ του ΚΥΡ

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.

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

www.photo.gr
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1. Sony Xperia Z5 - 87
2. Samsung Galaxy
S6 Edge - 86
3. Google Nexus 6P by
Huawei - 84
4. LG G4 - 83
5. Samsung Galaxy Note 4 - 83
6. Motorola Moto X Style - 83
7. Sony Xperia Z3+ - 83
8. iPhone 6 Plus - 82
9. iPhone 6 - 82
10. iPhone 6s – 82
Όπως προκύπτει, το τελευταίο
μοντέλο πήρε ταυτόσημη
βαθμολογία με τα δύο
προηγούμενα παρά τις
υποτιθέμενες βελτιώσεις στον
αισθητήρα. Μάλιστα αν μπει
κανείς στον κόπο να διαβάσει
λεπτομερώς τις μετρήσεις
θα διαπιστώσει υπεροχή
του προηγούμενου iPhone
στην εστίαση! Επίσης στις
μετρήσεις διαφαίνονται κάποια
προβλήματα στο θόρυβο,
στις χρωματικές εκτροπές και
στα φαντασματώδη είδωλα
(ghosting).
Βέβαια η 10η θέση δεν
είναι καθόλου άσχημη
αν αναλογιστεί κανείς

Apple iPhone 6S
Εφιάλτης (?) στο δρόμο με τα DxOmark
Όταν η τρανή εταιρία του Cupertino στηρίζει τις τελευταίες καμπάνιες για τα iPhone στις
φωτογραφικές τους επιδόσεις, κάτι ξέρει. Όταν έγκυροι επιχειρηματίες του imaging όπως
ο Allen Murayabashi του photoshelter.com θεωρούν την Apple ως τη μεγαλύτερη εταιρία
φωτογραφικών των ημερών μας, κάτι ξέρουν. Όταν οι υποψήφιοι αγοραστές κάνουν ουρές για
το νέο iPnone 6s, ξέρουν; Αυτό που τους διαφεύγει ίσως, είναι ότι το τελευταίο iPhone, καμάρι
του δαγκωμένου μήλου, ήλθε τελευταίο στη δεκάδα της κατάταξης του έγκυρου DxOMark για
smartphones.

Γ

ια τους μη παροικούντες την τεχνολογική Ιερουσαλήμ, το DxO Μark είναι ένα σύστημα
ολοκληρωμένων και λίαν διεξοδικών μετροπρογραμμάτων benchmark της γαλλικής εταιρίας
DxO που ειδικεύεται σε RAW converter και γενικά σοβαρό imaging software. Σε τακτά διαστήματα
ενημερώνει τη βάση δεδομένων του και ανακοινώνει τις καλύτερες σε επιδόσεις φωτογραφικές
μηχανές. Όταν κάποιος έχει επενδύσει τόσο πολύ σε software και hardware είναι πολύ δύσκολο να
αντικρουστούν οι μετρήσεις για φωτογραφικό και video εξοπλισμό. Ίσως μόνον η γερμανική Image
Engineering έχει αντίστοιχα βαρύ όνομα στον τομέα του benchmarking για συσκευές imaging αλλά
με μια διαφορά: δεν ανακοινώνει τις μετρήσεις της και φιλοδοξεί πιο πολύ να πουλάει εξοπλισμό και
ολοκληρωμένες λύσεις μετρήσεων στους κατασκευαστές. Τέλος παρένθεσης. Αυτή την εβδομάδα
Η ΕΙΔΗΣΗ ήταν η (μόλις και μετά βίας) 10η θέση του ολοκαίνουργου iPhone 6s στην κατάταξη
DxOMark. Προηγήθηκαν στις πρώτες θέσεις οι εξής προαιώνιοι και θανάσιμοι αντίζηλοι του iPhone.

ότι οι βαθμολογίες των
ανταγωνιστικών μοντέλων
είναι επικίνδυνα κοντά.
Απλώς η Apple δεν έχει να
επισείσει ένα εντυπωσιακό
συγκριτικό πλεονέκτημα,
μια αναμφισβήτητη ένδειξη
υπεροχής που θα της επέτρεπε
να συνεχίσει να κοιτάζει αφ
υψηλού τους υπολοίπους.
Πιο ανησυχητική για την
Apple από οριακές διαφορές
στην κάμερα πρέπει να είναι
η κυριαρχία του Android
στα smartphones με το
83% της αγοράς και τώρα
πλέον, τεχνική υπεροχή
σε πολλούς τομείς όπως
υποσύστημα φωτογραφικών,
επεκτασιμότητα, ποιότητα
κατασκευής κλπ. που δεν
αποτελούν πλέον προνομιακό
πεδίο για την Apple.

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Sigma Art 20mm
f/1,4
Ο πιο γρήγορος 20mm φακός
του κόσμου

Η

σειρά hi end φακών Art της

Sigma έχει ξεκινήσει με πολλές
φιλοδοξίες. Για παράδειγμα μεγάλη
επιτυχία έχει σημειώσει ο premium
35mm f/1,4. Τώρα ήλθε η σειρά των
20mm να αποκτήσουν την Sigma Art
εκπροσώπησή τους. Η νέα παρουσία
από τη Sigma στην κατηγορία των
20mm έχει τη μεγαλύτερη φωτεινότητα
απόλους τους φακούς στην κατηγορία
και μια σειρά από ενδιαφέρουσες
προδιαγραφές. Η χρήση μεγάλων
κρυστάλλων για καλύτερα
χαρακτηριστικά φωτομεταδοτικότητας,
δυο ειδικών οπτικών στοιχείων FLD
χαμηλής διάχυσης, και πέντε στοιχείων
SLD για τη μείωση των χρωματικών
εκτροπών συμβάλλει στην οπτική
απόδοση. Παραπέρα η χρήση
ασφαιρικών στοιχείων διορθώνει
τις γεωμετρικές εκτροπές. Όσο για
τα φαντασματώδη είδωλα και τη
θάμβωση, φροντίζει η ειδική πολλαπλή
επίστρωση Sigma Super Multi Layer.
H oδήγηση γίνεται με αθόρυβο μοτέρ
ΗSM. Κάθε φακός που αφήνει τη
γραμμή παραγωγής συνοδεύεται από
μέτρηση ανάλυσης ως 46Μegapixel
που πιστοποιείται από το σύστημα
μετρήσεων ΜΤF Α1 της Sigma. Tέλος
όπως ισχύει με συγκεκριμένους
φακούς της Sigma, ο Art 20mm f/1,4
μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει
μοντούρα αν αποσταλεί για μετατροπή
στο εργοστάσιο.

Βenq
Nέα σειρά Ηοme Theatre Projectors

Η

BenQ, πρώτη θέση σε μερίδιο αγοράς στους προβολείς 1080p Full HD, ανακοίνωσε
το λανσάρισμα των νέων της συσκευών για οικιακό περιβάλλον. Ο BenQ
W1110 μεταφέρει τη ρεαλιστική εμπειρία αίθουσας κινηματογράφου ενώ οι W2000
και W3000 ανεβάζουν την εμπειρία του home cinema σε άλλο επίπεδο χάρη στην
εφαρμογή του προτύπου Rec. 709 για υψηλής ευκρίνειας αναπαραγωγή χρωμάτων. Οι
νέοι βιντεοπροβολείς BenQ είναι εξοπλισμένοι με βελτιστοποιημένο οπτικό σύστημα
1080p Full HD και διαθέτουν λειτουργίες όπως μετατόπιση φακού, πλευρική προβολή,
τεχνολογία μικρής απόστασης προβολής (short throw), zoom καθώς και ασύρματη
συνδεσιμότητα Full HD και φιλική εργονομία. Σημειώνουμε ότι το Rec. 709 είναι το
διεθνές πρότυπο HDTV που καθιερώθηκε τη δεκαετία του 1990 για να διασφαλίζει
ακριβή αναπαραγωγή των κινηματογραφικών χρωμάτων με τον τρόπο που είχε
σχεδιάσει ο σκηνοθέτης. Μόνο οθόνες που συμμορφώνονται με το Rec. 709 μπορούν
να αναπαράγουν την αρχική ποιότητα και ττην αυθεντική χρωματική παλέτα του HD
περιεχομένου. Αυτό το επίπεδο ποιότητας είναι τώρα διαθέσιμο στιους προβολείς W2000
και W3000 της BenQ, που είναι βαθμονομημένοι με ακρίβεια με τη χρήση χρωματικού
τροχίσκου RGBRGB με 6-πλάσια ταχύτητα για την αναπαραγωγή ρεαλιστικών χρωμάτων
και εξαιρετική εμπειρία θέασης.
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DJI Osmo
Πρωτότυπη
“σταθερή” κάμερα 4Κ

Α

πό ένα κατασκευαστή που δεν το
να
περιμέναμε, ήλθε μια απρόσμενα

εξελιγμένη μικρή βιντεοκάμερα 4Κ.
Την κινέζικη DJI την έχετε ακούσει
ίσως από τα drones Phantom και
Ιnspire που σπάνε ταμεία και δεν
προλαβαίνει τη ζήτηση. Φέτος τα
Χριστούγεννα δε, όλοι περιμένουν
έκρηξη πωλήσεων που δεν θα έχει
προηγούμενο. Όμως πέρα από
παιγνίδια για ...μεγάλα παιδιά, που
ταυτόχρονα είναι και επαγγελματικά
αν
εργαλεία, oι μηχανικοί DJI σκέφθηκαν
κάτι έξυπνο. Να αξιοποιήσουν την
τεχνογνωσία τους από την ανάρτηση
η
φωτογραφικών μηχανών στα
drones για μια σταθεροποιημένη
μικροσκοπική βιντεοκάμερα χειρός.
Η λαβή της Οsmo έχει μια κεφαλή
τριών αξόνων που με γυροσκοπικό
αισθητήρα “καταλαβαίνει” και
διορθώνει τους κραδασμούς και
τις απότομες κινήσεις. Το σύστημα
βγαίνει αρχικά με κάμερα Zenmuse X3
12,4Megapixel1/2,3in. 4Κ video στα
24, 25 και 30fps αλλά και με Micro 4/3
μέσω αντάπτορα. Η σκόπευση γίνεται
μέσω της οθόνης συνδεδεμένου
iPhone. Οι κινήσεις ελέγχονται με
κουμπιά στη λαβή ενώ τα πανοραμικά
γίνονται με προακαθορισμένη
κυκλική κίνηση σάρωσης. To σύστημα
Osmo συνοδεύεται από βάσεις για
τοποθέτηση σε
τοποθ
αυτοκίνητα,
αυτ
μοτοσυκλέτες
μ
και ποδήλατα
καθώς και άλλα
βοηθητικά
εξαρτήματα.
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Sony RΧ 1R II
Με τον αισθητήρα της Α7R Ii και μεταβλητό φίλτρο antialias

Ί

σως ήταν θέμα χρόνου η ενσωμάτωση του “μεγάλου” αισθητήρα 42Μegapixel της
Α7R II και στην “compact” αντίστοιχη Son y. Υπενθυμίζουμε ότι η προκάτοχος RX1R
διέφερε ως προς το antialias φίλτρο. Εδώ, εκτός από τον αισθητήρα που βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, όχι μόνο για την ανάλυση αλλά για την 3,5x
μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο
είναι το μεταβλητό antialias φίλτρο. Ανάλογα με την πιθανότητα εμφάνισης moire ο
φωτογράφος μπορεί να κάνει τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις: Οff που θέτει το antialias
εκτός λειτουργίας, Standard που επιτυγχάνει ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα ανάμεσα
σε ανάλυση και αποφυγή moire και το High που δίνει έμφαση στην αποφυγή moire.
Mέχρι και bracketing προβλέπεται με την ίδια λήψη στις τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις.
Για πρώτη φορά η σειρά RΧ1 αποκτά EVF ίδιο με της RX100.4 δηλ. με οθόνη OLED
2,4Μegapixel και επίστρωση Ζeiss T* για καλύτερο κοντράστ στην προβαλλόμενη
ηλεκτρονική εικόνα. Όταν δεν δουλεύει το EVF την αποστολή του καδραρίσματος
αναλαμβάνει η αρθρωτή οθόνη 3,0in. WhiteMagic LCD. Mεγάλες βελτιώσεις έχουν
επέλθει στο autofocus με το σύστημα Fast Hybrid AF το οποίο περιλαμβάνει 399 σημεία
Phase Detection που καλύπτουν περίπου το 45% της επιφάνειας του καρέ μαζί με 25
σημεία Contrast Detect. H Sony ισχυρίζεται ότι έχει επέλθει βελτίωση στην απόκριση της
τάξης του 30% στην ταχύτητα AF ενώ παράλληλα έχει ενσωματωθεί προχωρημένος
αλγόριθμος ανίχνευσης της κίνησης στο AF-C mode.
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Nέα Προϊόντα
Yongnuo
Eμπλουτισμός γκάμας

Μ

ετά την τεράστια

επιτυχία και στη χώρα
μας, εμπλουτίζεται η γκάμα
προϊόντων της εταιρίας
Yongnuo που διανέμονται στην
ελληνική αγορά. Στα προϊόντα
προστέθηκαν:
α. Το TTL Flash YN-685C
(Speedlite) για μηχανές Canon
που διαθέτει ενσωματωμένο
το σύστημα ραδιοσυχνοτήτων
Yongnuo YN622C
β. Ο Φακός Yongnuo YN35,
35mm f2 για Canon μηχανές.
γ. Το φορητό φωτιστικό
τεχνολογίας LED YN300 AIR
με δυνατότητα ρύθμισης
θερμοκρασίας χρώματος από
3200°-5500°K.
ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.

Rapidbox
Rap
Νέα Westcott
W
Softbox για Speedlites

K

αι στην Ελληνική Αγορά θα διατίθενται πλέον κανονικά τα υψηλής ποιότητας
so
softbox Rapidbox της εταιρίας FJ Westcott. Τα Rapid Box είναι ειδικά σχεδιασμένα
για χρ
χρήση με φορητές μονάδες φωτογραφικών φλας. Διαθέτουν εσωτερικό
ανακλαστικό υλικό και diffuser κορυφαίας ποιότητας. Ξεχωρίζουν για τον ανθεκτικό
ανακλ
αλουμ
αλουμινένιο σκελετό που ανοίγει γρήγορα και εύκολα και συνοδεύονται από τσάντα
μεταφοράς. Διατίθενται σε τέσσερα μοντέλα: Το Rapidbox Octa Mini με διάμετρο 20in,
μεταφ
το Rap
Rapidbox Octa με διάμετρο 26in., το Rapidbox Strip που είναι ιδανικό για ολόσωμο
κάδρο και το Rapidbox DUO με διάμετρο 36in. και δυνατότητα σύνδεσης 2 φλας
ταυτόχ
ταυτόχρονα. ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
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Lexar Professional
2000x SDXC UHS-II 128GB
H ταχύτερη της κατηγορίας

H

νέα σειρά καρτών μνήμης

της εταιρίας αξιοποιεί σχεδόν
στο μέγιστο την κατηγορία Ultra
High Speed II, UHS Speed Class 3
προσφέροντας ταχύτητα εγγραφής
260MB/δευτ. και ανάγνωσης
300MB/sec. Προορίζεται για
λήψη video 4K, 3D, Full HD, ενώ
είναι συμβατή με τις υπάρχουσες
συσκευές που υποστηρίζουν
πιο αργές ταχύτητες όπως UHS-I
ή Class 10, όταν απαιτείται. Στη
συσκευασία περιλαμβάνεται cardreader. Θα είναι διαθέσιμη στα
μέσα Οκτωβρίου σε τρεις εκδόσεις:
32GB SDHC, 64GB SDXC και
128GB SDXC.

H πρώτη instant μηχανή της Lomography
h
Φοράει φιλμ Fujifilm Instax Wide
Φ

O

νομάζεται Lomo’instant Wide και δέχεται το μεγαλύτερο σε μέγεθος φιλμ άμεσης
εμφάνισης της Fujifilm, το Instax Wide. Διαθέτει φακό ισοδύναμο με 35mm και τρεις

εεπιλογές κλείστρου: Αuto, Bulb και 1/30δευτ. Για δημιουργικό έλεγχο των λήψεων υπάρχει
έένα κουμπί πολλαπλών εκθέσεων και κάλυμμα φακού που λειτουργεί ως τηλεχειριστήριο.
Ε
Επίσης προσφέρει αυτόματο φλας (με επιλογή flash off), ζώνες εστίασης 0,6/1-2/άπειρο,
χχρονισμό κλείστρου 8-1/500sec, διαφράγματα f/8 και f/22 και υποδοχή για τρίποδο.
Σ
Στη συσκευασία περιλαμβάνονται προσαρμογείς φακού splitzer/close-up/wide, εναλλάξιμα
έέγχρωμα φίλτρα και λουράκι. Να σημειωθεί πως τα δύο τελευταία αξεσουάρ διατίθενται μόνο
σε όσους προχωρήσουν σε προπαραγγελία της μηχανής μέσω του επίσημου site της εταιρίας.
σ
Με δεδομένη τη δημοτικότητα του instax film η επιτυχία ας θεωρείται δεδομένη....
Μ

Voigtlander
Τρεις υπευρυγώνιοι φακοί E-mount για video

Μ

ολονότι η εταιρία ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ότι σταματά
την παραγωγή αναλογικών rangefinder μηχανών θα
συνεχίζει να κατασκευάζει (στο εργοστάσιο της Cosina) νέες
σειρές φωτογραφικών προϊόντων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση
παρουσίασε τρεις νέους υπερευρυγώνιους φακούς: 10mm f/5.6
Hyper-Wide-Heliar, 12mm f/5.6 Ultra-Wide-Heliar και 15mm f/4.5
Super-Wide-Heliar που προορίζονται αποκλειστικά για τις full-frame
μηχανές της Sony με E-mount. Οι εκδοσεις των 12mm και 15mm
υπάρχουν ήδη για Leica M σε αντίθεση με τον 10mm που κάνει
την παρθενική του εμφάνιση. Πληροφορίες όπως το διάφραγμα
και το εστιακό μήκος θα μεταδίδονται κανονικά στο σώμα, με εμφάνιση στην οθόνη/σκόπευτρο και θα αποθηκεύονται στα δεδομένα EXIF.
Το επιλεκτικό σύστημα ελέγχου του διαφράγματος παρέχεται για πρώτη φορά σε αυτή τη κατηγορία, με την Voigtlander να σημειώνει πως
αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τους κινηματογραφιστές, διότι επιτρέπει την αδιαβάθμητη και αθόρυβη λειτουργία του διαφράγματος. Θα
είναι διαθέσιμοι την Άνοιξη του 2016.
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Έρευνα του ΦΩΤΟγράφου
Ιδιωτικότητα στη φωτογραφία
Έχετε ποτέ αναρωτηθεί αν μπορείτε να φωτογραφίζετε
αγνώστους χωρίς την άδειά τους; Σας προβληματίζει
η φωτογραφία δρόμου ακριβώς επειδή στα πλάνα
περιλαμβάνονται άνθρωποι; Πιστεύετε ότι υπάρχουν
γκρίζες ζώνες; Ξέρετε ποιά νομοθεσία ισχύει;
Στην έρευνα με τίτλο “Ιδιωτικότητα στη φωτογραφία»,
το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ επιδιώκει να
διερευνήσει τα προβλήματα που προκύπτουν όταν
στις φωτογραφίες απεικονίζονται τρίτα άτομα, αν οι
φωτογράφοι είναι σε επίγνωση της νομοθεσίας και της
δεοντολογίας και αν προκύπτουν στην καθημερινή τους
φωτογραφική πρακτική προβλήματα, είτε βάσιμα είτε
λόγω αυθαίρετης ερμηνείας του νόμου από τρίτους.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να
συμμετάσχετε στην κλήρωση για ένα monitor
Dell Ultrasharp U2414H.
Αξίας 270 ευρώ, ευγενική προσφορά
της ελληνικής αντιπροσωπείας της Dell.
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Ilford
Νέα σειρά χαρτιών inkjet

Η

νέα σειρά Omnijet Studio

συνδυάζει την υπογραφή
Ilford υψηλού επιπέδου απόδοσης
απεικόνισης και διάρκειας, με
τα βελτιωμένα περιβαλλοντικά
διαπιστευτήρια, ευρεία συμβατότητα
εκτυπωτών και εξαιρετική σχέση
απόδοσης – τιμής. Είναι κατάλληλη
για φωτογραφικές εκτυπώσεις,
αφίσες, εξώφυλλα και διαθέσιμη σε
δύο επιφάνειες, Satin και Glossy στα
200gsm (8Mil) και 250gsm(10mil) με
το λογότυπο της Ilford στο πίσω μέρος
(backprint). Διατίθενται σε φύλλα &
ρολά.
ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. 210-5711650,

www.kabanaos.gr

Canon P
C
Powershot
h t G5 X & G9 X
ΑΓΓΕΛΙΑ

Aκριβότερη και φθηνότερη παραλλαγή της G7X

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

Δ

ύο νέες compact γοήτρου παρουσίασε η ιαπωνική εταιρία που ενσωματώνουν
αισθητήρα BSI-CMOS, μεγέθους 1in: την PowerShot G5 X που θα πλαισιώσει την
G7X και την entry level G9X. Τα δύο μοντέλα διαθέτουν επεξεργαστή DIGIC 6, οπτικό
σταθεροποιητή 5 αξόνων, εύρος ISO 125-12800, φλας και ενσωματωμένο φίλτρο
ουδέτερης πυκνότητας (ND). Εγγράφουν video 1080/60p, ενώ υποστηρίζουν αρχεία
RAW και τεχνολογίες Wi-Fi/NFC. H G5 X έχει φακό με μέγιστη φωτεινότητα f/1.8-2.8,
ισοδύναμο εστιακό μήκος 24-100mm, όπως και η προκάτοχος της. H πιο αξιοσημείωτη
αναβάθμιση έχει τη μορφή του ψηφιακού σκοπεύτρου OLED EVF ανάλυσης 2.36M.
Ακόμα, προσφέρει αρθρωτή οθόνη αφής LCD 3in, επιλογέα αντιστάθμισης έκθεσης,
δαχτυλίδι ρυθμίσεων στον φακό και υποδοχή 3.5mm mini-jack για τη χρήση
τηλεχειριστηρίου. Όσο αφορά την PowerShot G9 X, έχει πιο λεπτό σώμα από την
προαναφερθείσα και είναι 128γραμ. ελαφρύτερη. O φακός της έχει εύρος εστιακού
μήκους 28-84mm (3x zoom) και μέγιστο διάφραγμα f/2-4.9. Η σκόπευση γίενται μόνο
μέσω της οθόνης LCD 3in.

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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Αργοσαρωνικό!
Στα πλαίσια του προγράμματος «Η μεσογειακή φώκια
Monachus monachus επιστρέφει στις ακτές του Αργοσαρωνικού»
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Adobe
Παραδέχεται τα προβλήματα της
έκδοσης 6.2 του Lightroom και
δίνει λύση

H

έκδοση 6.2 κυκλοφόρησε την

περασμένη Δευτέρα, λανσάροντας
ένα νέο σύστημα εισαγωγής εικόνων
στο δημοφιλές πρόγραμμα. Ωστόσο,
προκαλούσε συχνές αστάθειες
(crash) του λογισμικού και γρήγορα
εμφανίστηκαν τα παράπονα. Ο photo
product manager της Αdobe, Tom
Hogarty, σε σχετική ανακοίνωση του
την περασμένη Παρασκευή, ζήτησε
συγγνώμη από τους χρήστες. Επιπλέον
αποκάλυψε πως η εταιρία ενώ είχε
γνώση του θέματος αποφάσισε να

Canon M10

θέσει σε κυκλοφορία το update,
συνεχίζοντας παράλληλα να αναζητά

Νέα entry-level mirrorless

τρόπους επίλυσης του προβλήματος.

H

Τέλος, υπογράμμισε πως η Adobe θα
δουλέψει σκληρά για να ξανακερδίσει
την εμπιστοσύνη των χρηστών με

διάδοχος της EOS M2 παρουσιάστηκε
συνοδευόμενη από κιτ φακό ζουμ 15-45mm

F3.5-6.3 STM IS ο οποίος όταν δεν χρησιμοποιείται
“κλειδώνει” σε μικρότερο μήκος. H M10 είναι

μελλοντικές εκδόσεις προγραμμάτων.

εξοπλισμένη με αισθητήρα APS-C CMOS ανάλυσης
18MP, επεξεργαστή DIGIC 6 και σύστημα Hybrid

Πλέον, είναι διαθέσιμη η έκδοση 6.2.1
που επαναφέρει την ομαλή λειτουργία

CMOS AF II που παρέχει ταχύτατη αυτόματη
εστίαση με 49 σημεία εστίασης (αντί 31 της Μ2) και

του Lightroom.

ριπή 4.6fps. Διαθέτει περιστρεφόμενη(180°) οθόνη αφής
LCD με 1.04M-dot που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για λήψη selfies. Εγγράφει video
1080p στα 24/30fps, έχει αναδιπλούμενο φλας, ενώ τα ISO αγγίζουν την τιμή 25600.
Στις διαθέσιμες λειτουργίες της συναντάμε τη Self Portrait και τη Creative Assist, για
την επεξεργασία και την προσθήκη εφέ στις εικόνες. Υποστηρίζει τεχνολογίες Wi-Fi/
NFC και στο πλαϊνό του σώματος βρίσκεται ένα αποκλειστικό κουμπί για την ασύρματη
μεταφορά εικόνων. Στα αρνητικά συγκαταλέγεται η απουσία σκoπεύτρου και hotshoe.
Θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο σε μαύρο, γκρι ή άσπρο χρώμα.

Light L16
Compact μηχανή με 52MP και εστίαση μετά τη λήψη

H

startup εταιρία Light σχεδίασε μία επαναστατική point-andshoot κάμερα με περίεργο concept. Η L16 ενσωματώνει 16
ξεχωριστές κάμερες (!), 10 από τις οποίες κάνουν ταυτόχρονα
λήψεις φωτογραφιών με διαφορετικά εστιακά μήκη. Η τελική
εικόνα προκύπτει από το συνδυασμό όλων αυτών των λήψεων
και έχει ανάλυση 52MP(!). Επίσης, η ρύθμιση του βάθους πεδίου
καθίσταται δυνατή μετά τη λήψη, χαρακτηριστικό που θυμίζει
τις light field κάμερες της Lytro. Έχει εύρος zoom 35-150mm,
οθόνη αφής 5in για την επεξεργασία και διανομή του υλικού,
ενώ η εταιρία υποστηρίζει ότι προσφέρει εξαιρετική απόδοση
σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Επιπλέον, εγγράφει video 4K
και έχει λειτουργία HDR. Διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη GPS,
επιταχυνσιόμετρο, Wi-Fi, υποδοχή για τρίποδο και dual-tone LED φλας. Ακόμα είναι ανθεκτική
στο νερό και τη σκόνη με πιστοποίηση IP54. Για την ώρα η εταιρία δεν έχει γνωστοποιήσει την
πλήρη λίστα των προδιαγραφών και στην ιστοσελίδα της αναφέρει πως ορισμένα χαρακτηριστικά
δεν έχουν πάρει την τελική τους μορφή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προπαραγγείλουν την
L16 επωφελούμενοι από έκπτωση στην τιμή. Θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2016.
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Το στοιχείο
του εδάφους

ψωτιξϘηζ

Έκθεση στο ArtWall Project Space

Υ

πό το πρίσμα της ιδέας μιας

αμφίδρομης αναζήτησης ,η έκθεση
προσεγγίζει την αστάθεια, κάνοντας την
έδαφος καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Φωτογραφικές εκτυπώσεις, γλυπτά και
εγκαταστάσεις είναι μερικά από τα έργα
που αλληλεπιδρούν, συνθέτοντας το
σταυροδρόμι μιας κοινής απροσδιοριστίας.
Ανάμεσα σε «επαναλήψεις» ή παραδόσεις,

ϋώωτθφζϋξοϚϙονκψμθξζ
ωμρκωζηζωξοϚοζξςτρζιξοϚ
οωμςτωφτϋϛζψωμΩκψϞθκξτ

ρήξεις και αναδιάταξη αφηγήσεων,
ταυτότητας και σημείων, η κρίση
αναγνωρίζεται όχι ως εξορία αλλά ως
πατρίδα και στέγη. Με τις ευαισθησίες
μιας μεταβατικής εποχής να εγκαθίστανται

βώωτθφζϋϛζ6WDPRV$EDWLV

μέσα στην ίδια την αμφισημία, η αστάθεια
γίνεται ζωτικό στοιχείο του εδάφους, σε μια
έκθεση με διαφορετικό άξονα προσέγγισης.
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Σοφία Γαλανού,
Τάκης Καλδής, Μανώλης ΔασκαλάκηςΛεμός, Κώστας Μπασάνος, Νίνα
Παπακωνσταντίνου, Γιάννης
Σινιόρογλου, Στεφανία Στρούζα και Παύλος
Τσάκωνας.

Στο διάβα
Έρχεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Μ

ε τίτλο “Στο διάβα” η έκθεση πραγματεύεται τη νομαδική ή μετακινούμενη
κτηνοτροφία, μια από τις σημαντικότερες παραδοσιακές πρακτικές στην περιοχή

της Μεσογείου. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν
φωτογραφικά στη ζωή και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νομάδες κτηνοτρόφοι
στη Μεσόγειο, μαθαίνοντας παράλληλα για τη σημασία της συγκεκριμένης
πρακτικής, αφενός στην πολιτιστική ταυτότητα των τοπικών κοινωνιών και αφετέρου
στη διαχείριση της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών. Έχοντας
παρουσιαστεί ήδη στην Ελβετία, τη Γαλλία, την Τυνησία, το Λίβανο και την Ισπανία, η

Εγκαίνια: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 17 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: ArtWall Project Space,

έκθεση φιλοξενήθηκε για δύο μήνες στην Πινακοθήκη Αβέρωφ στο Μέτσοβο. Από την
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου θα είναι ανοιχτή στο κοινό, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης,

Σοφοκλέους 26, Αθήνα

πριν ολοκληρώσει τον κύκλο της στην Τουρκία.

Πληροφορίες: ArtWall Project Space,
artwallprojectspace@gmail.com,

Εγκαίνια: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 20.00

https://theartwall.wordpress.com

Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα

Φωτ.: Τάκης Καλδής

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00-20.00
Συνδιοργάνωση: Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA), Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου, Πίνδος
Περιβαλλοντική, Οικομουσείο του Ποταμού Αώου
Πληροφορίες: Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο,
Τηλ. 2103600711-4, www.onthemove-exhibition.com, www.med-ina.org
Φορέας Διαχείρισης Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου, Τηλ. 2653022245,
pindos.np@gmail.com, www.pindosnationalpark.gr
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Τηλ. 2103418579, info@mcf.gr, http://www.mcf.gr

Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Συνεχίζονται οι κύκλοι μαθημάτων

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, πραγματοποιούνται οι κύκλοι μαθημάτων του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Με στόχο
τη φωτογραφική επιμόρφωση των συμμετεχόντων, τα φετινά μαθήματα αποτελούνται από νέες θεματικές ενότητες, παρουσιάσεις
και εργαστήρια. Στον πρώτο κύκλο μαθημάτων, εισηγητές είναι οι φωτογράφοι Βασίλης Καρκατσέλης και Θανάσης Ράπτης. Τα μαθήματα
πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα ενώ θα συμπληρώνονται από Σαββατιάτικα εργαστήρια, επισκέψεις σε εκθέσεις και φωτογραφικές
εξορμήσεις. Για την παρακολούθηση των μαθημάτων αρκεί κάποιος να εγγραφεί στο Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης με τη
συμβολική ετήσια συνδρομή των 50 ευρώ.

Μέρες και ώρες: κάθε Δευτέρα 20.30 – 23.00 Διεύθυνση: Cafe Bazaar, Παπαμάρκου 34, Πλατεία Άθωνος, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, http://fkth.gr
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ΝΕΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δημιουργική
Φωτογραφία
THE
LEARNING
CENTRE
Hellenic Centre
for Photography
New Classes & Workshops

Διδάσκοντες: Ελένη Μουζακίτη, Λάμπρος Παπανικολάτος
Δημιουργική Φωτογραφία Ι
Έναρξη: 20 Οκτωβρίου
Δημιουργική Φωτογραφία ΙΙ
Έναρξη: 22 Οκτωβρίου

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 φωτογράφων, πρακτική εφαρμογή, ανάθεση ασκήσεων και κριτική.

ΕΝΑΡΞΗ: 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

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



 301 •    19 OKT

 

2015

 21

ON LINE 

  O IMAGING - E  

«Winter»

Χειμωνιάτικος
φωτογραφικός
διαγωνισμός στη Blank
Wall Gallery
Ο χειμώνας, μια εποχή αγαπημένη
για πολλούς, αποτελεί το θέμα
του διαγωνισμού φωτογραφίας
“Winter”. Επιδιώκοντας μια
πολύπλευρη προσέγγιση του
χειμώνα και του πώς βιώνεται
στα διάφορα μέρη του κόσμου,
η Blank Wall Gallery καλεί
όλους όσους θα ήθελαν να
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό να
στείλουν τις πιο χαρακτηριστικές

Η Κόνιτσα Προβάλλει & Προβάλλεται

χειμωνιάτικες φωτογραφίες.

Έκθεση καλλιτεχνών από την Κονίτσης στο Πολεμικό Μοπυσείο Αθηνών

Ο διαγωνισμός απευθύνεται
τόσο σε ερασιτέχνες όσο και σε

Ο

Δήμος Κόνιτσας στην προσπάθειά του να αναδείξει τον πολιτιστικό πλούτο της

επαγγελματίες φωτογράφους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν τα φωτογραφικά τους
έργα είτε μεμονωμένα είτε σε
πορτφόλιο. Οι 20 φωτογραφίες
που θα επιλεχθούν θα
παρουσιαστούν σε έκθεση που θα
πραγματοποιηθεί στη Blank Wall
Gallery.
Υποβολή: έως 15 Νοεμβρίου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
Τρίτη 17 Νοεμβρίου
Έκθεση: 4 – 18 Δεκεμβρίου
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery,

με το ταλέντο τους, θα ταξιδέψουν τους επισκέπτες της έκθεσης στην όμορφη Κόνιτσα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ
19:00 Κόνιτσα: “το Μεθόριο Κάλλος” (βίντεο)
19:05 Χαιρετισμοί
19:15 “Χιοναδίτες , λαϊκοί Ζωγράφοι, Διακοσμητές & Ξυλογλύπτες” από τον ΖωγράφοEκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Σκούρτη
19:25 “Μaστόροι - Χτίστες από την επαρχία Κονίτσης” από τον Ερευνητή Βασίλη
Παπαγεωργίου
19:35 «Πολιτισμική, Ιστορική και Αρχιτεκτονική αξία των Πέτρινων Γεφυριών της Κόνιτσας»
από την Αρχιτέκτονα Μηχ. MSc Μαρία Μπαλοδήμου
19:45 “Το Eικαστικό Eργαστήρι του Δήμου Κόνιτσας. Μια ευτοπία του σήμερα” από τον
Αναπλ. Καθηγητή Παν. Ιωαννίνων Ζήκο Δέδο
19:55 Χοροί της Κόνιτσας από το“ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ.” Παλαιού Φαλήρου, με υπεύθυνη τη
Φιλόλογο- Χοροδιδάσκαλο Εύη Σιμοπούλου
Eγκαίνια: 17 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19:00 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών
Διάρκεια έκθεσης: από τις 17 ως τις 21 Οκτωβρίου 2015

Φωτ.: Θωμάς Καρανίκας

Τηλ. 6943868124,
info@blankwallgallery.com, www.
blankwallgallery.com

περιοχής διοργανώνει Έκθεση Εικαστικών στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Στην
Έκθεση θα συμμετάσχουν περίπου 40 Κονιτσιώτες καλλιτέχνες, ζωγράφοι, αγιογράφοι,
ξυλογλύπτες, φωτογράφοι, χειροτέχνες, κ.α., οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα έργα τους και
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Νέα Σχεδίαση Νέα Ύλη Νέο ΤΕΥΧΟΣ
ΓΓΚΑΛΕΡΙ
ΑΛ Ρ ΑΝΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΑΝΑΓΝ
Ν
Θ μ ‘‘Διασκέδαση’’,
Θέμα:
‘‘Δ
Δ
Σχόλια
σε 34 σελίδες
Σ ό α & κριτικές
κριτικέέές σ

ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ
Τα συνηθισμένα
λάθη και πως να τα
αποφύγετε

HI-KEY
LOW-KEY

Πειραματισμοί
με φωτισμούς
γγια εντυπωσιακά
εφέ

LIGHTROOM
Γνωριμία με το
πρόγραμμα
& οι πρώτες
ασκήσεις

ΤEST

• Nikon D7200
• Canon G3X
• Fujifilm X-T10
• Panasonic G7

PORTFOLIO
Π. ΚΑΣΙΜΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τελευταίες μέρες στα περίπτερα
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«Φόρμες, πρόσωπα &
σώματα κάτω από το
φως».
Έκθεση σπουδαστών του Athens
Art Studio

Μ

ε υπόβαθρο τα θεωρητικά

και πρακτικά μαθήματα
εφαρμοσμένης φωτογραφίας και
χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα του
ελεγχόμενου φωτισμού, οι σπουδαστές
του 1ου και του 2ου έτους του Athens
Art Studio προσεγγίζουν φόρμες,
πρόσωπα και σώματα, με προσωπική
και δημιουργική ματιά. Πρόκειται

Jack Curran -# USA

για τα φωτογραφικά αποτελέσματα
του σεμιναρίου "Έλεγχος τεχνητού
και φυσικού φωτισμού. Θεωρία και
πρακτική εφαρμογή στο Στούντιο", με
εισηγητές τον Αλέξανδρο Βογιατζάκη και
το Γιώργο Μυριαγκό.
Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο
«Μελίνα», Ηρακλειδών 66 και
Θεσσαλονίκης, Θησείο, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη –
Σάββατο 10.00 – 20.00, Κυριακή 10.00
– 14.00, Δευτέρα κλειστά
Πληροφορίες: Athens Art Studio, Τηλ.
Alexios Ntounas # Greece

2109703980, 2109939995, 6944474024,
6940939222, info@athensartstudio.gr,

“Landscapes”

http://www.athensartstudio.gr

Μια έκθεση αφιερωμένη στο τοπίο

Τ

οπία που δεν αφήνουν κανένα αδιάφορο θα έχουν την ευκαιρία να δουν
όσοι βρεθούν στο χώρο της Blank Wall Gallery από τις 16 Οκτωβρίου.
Είκοσι φωτογράφοι απ’ όλο τον κόσμο δίνουν τη δική τους οπτική για τη φύση
και τις αντιθέσεις που τη χαρακτηρίζουν, μέσα από ασπρόμαυρα και έγχρωμα
φωτογραφικά έργα. Με άξονα τα ίδια τα τοπία της και όχι την ανθρώπινη
παρέμβαση, η φύση προκαλεί το θαυμασμό του θεατή, σε μια έκθεση αφιερωμένη
σε αυτή. Την έκθεση επιμελείται ο φωτογράφος Μάρκος Δολόπικος.
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Υακίνθου 12, Κυψέλη, Αθήνα
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 6943868124, info@blankwallgallery.com,
http://www.blankwallgallery.com

photo.gr
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Και τα τρία βιβλία!



€25

*

Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την
ιστορία &
αισθητική της
φωτογραφίας!

© C.Costakis Greek Diplomatic Life magazine.

Οι Διπλωμάτες φωτογραφίζουν την Ελλάδα
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκθεση

Έ

χοντας ξεκινήσει
την 1η Οκτωβρίου,

ολοκληρώθηκε με επιτυχία η
παρουσίαση της έκθεσης «Οι
Διπλωμάτες φωτογραφίζουν
την Ελλάδα». Μέχρι
και τις 11 Οκτωβρίου οι
επισκέπτες του Πολιτιστικού
Κέντρου «Μελίνα» είχαν
την ευκαιρία να δουν τη
σύγχρονη Ελλάδα και την
ελληνική κοινωνία μέσα
από το φωτογραφικό φακό
διπλωματών και πρέσβεων. Για την έκθεση είχαν συνεργαστεί επτά διπλωματικές
αποστολές. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις Πρεσβείες του Βελγίου, της Ελβετίας, του
Ιράκ, της Κροατίας, του Λιβάνου, της Ρωσίας, και της Τσεχίας. Αξίζει να σημειωθεί
πως στα εγκαίνια της έκθεσης είχαν παρευρεθεί εκπρόσωποι του Υπουργείου
Εξωτερικών, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής και των ενόπλων
δυνάμεων, πρεσβευτές ξένων κρατών καθώς και μέλη της διπλωματικής κοινότητας.
Στοχεύοντας να καθιερωθεί ως γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στον ελληνικό
κοινό και το διπλωματικό σώμα, η έκθεση έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολιτισμού, με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και τη
συνεργασία του περιοδικού Greek Diplomatic Life.
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

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

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

ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

9,90€

18€

23€

31€

36,5€

42€

47€

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

Τηλ: 210 8541400 - info@photo.gr

KTX_7MONOTHEMATIKA_No8 Epexergasia.indd 1
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Φωτογραφική
Εταιρεία Μυτιλήνης
Έναρξη μαθημάτων
Ανακοινώθηκε το αναλυτικό
πρόγραμμα μαθημάτων της
Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης
για την περίοδο 2015 – 2016.
Μέσα από πολλά παραδείγματα
και φωτογραφικές εξορμήσεις, οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία
να μάθουν να χρησιμοποιούν τη
φωτογραφική τους μηχανή όσο πιο
δημιουργικά μπορούν.
Συγκεκριμένα θα αναλυθεί βήμα
προς βήμα η διαδικασία της
φωτογράφησης, από το βάθος πεδίου
και τη ταχύτητα μέχρι το διάφραγμα
και την ευαισθησία. Επιπλέον θα
υπάρχουν πρακτικές εφαρμογές
αφιερωμένες στη φωτογραφία τοπίου
και πορτραίτου καθώς και ανάλυση
της μετέπειτα επεξεργασίας, μέσω
των προγραμμάτων Lightroom και
Photoshop. Πρόκειται για ένα πλήρη
κύκλο μαθημάτων ο οποίος θα
διαρκέσει περίπου έξι μήνες.

Πολυεργαστήρι
Τέχνης “κολάζ”

Εγγραφές – έναρξη μαθημάτων:

Σεμινάριο φωτογραφίας
με τον Κίμωνα Αξαόπουλο

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, 19.00
Διεύθυνση: Φωτογραφική Εταιρεία
Μυτιλήνης, 3η πάροδος Μικράς
Ασίας, Κάστρο Μυτιλήνης

Τ

Εγγραφές – πληροφορίες:
Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης,
Τηλ. 6932316040, 646683010,
6942653752, info@fem.gr,

την ευκαιρία να προσεγγίσουν
όσοι συμμετάσχουν στο

http://www.fem.gr

Τέχνης “κολάζ“. Υπό την
καθοδήγηση του φωτογράφου
Κίμωνα Αξαόπουλου, οι
συμμετέχοντες θα έρθουν σε
επαφή με τη θεωρία και την
ιστορία της φωτογραφίας,
την οπτική αντίληψη και
επικοινωνία καθώς και με τις
πρακτικές εφαρμογές τόσο
της ψηφιακής όσο και της
αναλογικής φωτογραφίας. Με
δυνατότητα επιλογής των διδακτικών ενοτήτων όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος
στο σεμινάριο έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν να
παρακολουθήσουν. Έχοντας διάρκεια επτά εβδομάδων το σεμινάριο απευθύνεται σε
όλους με το πρώτο μάθημα να είναι δωρεάν.

ην εικόνα, τόσο αισθητικά
όσο και πρακτικά, θα έχουν

σεμινάριο φωτογραφίας που
ξεκινά στο Πολυεργαστήρι

Έναρξη: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 19.00 – 20.00
Διεύθυνση: Πολυεργαστήρι Τέχνης «κολάζ», Εμ. Μπενάκη 33 και Λάμπρου Κατσώνη,
Άγιοι Ανάργυροι
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: Πολυεργαστήρι Τέχνης «κολάζ»,
Τηλ. 6936626568, evartoscopic@gmail.com, http://kolazart.blogspot.gr
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