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Ο ΦΩΤΟγράφος στη Θεσσαλονίκη / Β’ ΜΕΡΟΣ

Η κάτοψη του εκθεσιακού χώρου
στο Hotel Capsis με τα περίπτερα.
Οι εκδηλώσεις θα επεκτείνονται και
σε πολλές αίθουσες στους ορόφους

Nέα από την προετοιμασία των εκδηλώσεων
Επειδή πολλοί
ενδιαφέρεστε ιδού από
πρώτο χέρι μία αρχική
ενημέρωση για την πορεία
της διοργάνωσης που
ετοιμάζουμε εντατικά στη
συμπρωτεύουσα.

ΕΚΘΕΤΕΣ

Π

αρόλο που μόλις πριν μια εβδομάδα ανακοινώθηκε επισήμως το αναλυτικό πρόγραμμα
εκδηλώσεων στο Hotel Capsis, οι πιο γνωστές επιχειρήσεις του φωτογραφικού χώρου εκδήλωσαν
ήδη το ενδιαφέρον τους να λάβουν μέρος. Θυμίζουμε ότι μόλις τώρα άρχισαν οι επαφές και οι
επικοινωνίες με τους ενδιαφερόμενους. Αυτό σημαίνει ότι το αργότερο σε μία εβδομάδα από σήμερα θα
είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε την κάτοψη της έκθεσης με όλους τους εκθέτες. “First come, first
served”. Θα ακολουθηθεί αυστηρά αυτή η λογική στη διάθεση των περιπτέρων.
(Συνέχεια στην σελίδα 3)
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Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗ...


HOTEL CAPSIS

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 18
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015
11:00 έως 20:00 και τις δύο ημέρες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου
Αίθουσα ΙΩΑΝΝΑ

Αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ1

Αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ 2

Αίθουσα ΣΙΘΩΝΙΑ1

11:30 - 13:30
Η ψηφιακή μηχανή

11:00 - 15:00
Photoshop (A’ Μέρος)

11:00 - 15:00
Lightroom (A’ Μέρος)

11:00 - 15:00
Λήψεις με drones

Αίθ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
14:00 - 20:00
Workflow

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Π. ΚΑΛΔΗΣ
Κόστος: 15€

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΑΧΙΑΣ
Κόστος: 40€

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ
Κόστος: 40€

ΕΙΣ/ΤΗΣ: Α. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ
Κόστος: 50€

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ
Κόστος: 70€

17:00 - 19:00
Πως και που μπορώ
να προβάλω τη
δουλειά μου;

16:00 - 20:00
Photoshop (Β’ Μέρος)

16:00 - 20:00
Lightroom (B’Μέρος)

16:00 - 20:00
Μοντάζ βίντεο

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΑΧΙΑΣ
Κόστος: 40€

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ
Κόστος: 40€

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΜΥΡΤΟΥ
Κόστος: 50€

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το σεμινάριο «Workflow»
θα επαναληφθεί την
την Κυριακή εάν υπάρξει
ενδιαφέρον )

Αίθ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Είσοδος ελεύθερη

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
Αίθουσα ΙΩΑΝΝΑ

Αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ1

Αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ2

Αίθουσα ΣΙΘΩΝΙΑ1

11:30 - 13:30
Η φωτογράφιση
σε δημόσιους
χώρους

11:00 - 15:00
Photoshop (A’Μέρος)

11:00 - 15:00
Lightroom (A’ Μέρος)

11:00 - 15:00
Μοντάζ βίντεο

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΑΧΙΑΣ
Κόστος: 40€

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ
Κόστος: 40€

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΜΥΡΤΟΥ
Κόστος: 50€

16:00 - 20:00
Photoshop (B’Μέρος)

16:00 - 20:00
Lightroom (Β’ Μέρος)

ΜΑΧΙΑΣ
Κόστος: 40€

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ
Κόστος: 40€

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Είσοδος ελεύθερη

Εκθέτουν προϊόντα οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου
Σεμινάρια για ερασιτέχνες & επαγγελματίες

Όλοι οι

& καλλιτεχνικά δρώμενα

9



Ομαδική έκθεση μελών των φωτογραφικών ομάδων: «Φ», «Φωτοπόροι» & «ΚΛΙΚers»

Εγγραφές στα σεμινάρια στο eshop του www.photo.gr ή στο 210 8541400

συντάκτες του περιοδικού θα είναι εκεί!
Χορηγός επικοινωνίας

 304 • 

Ομαδική έκθεση μελών Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Ομαδική έκθεση μελών Photo Wedding Stories

Εκθέσεις φωτογραφίας
Πολλές εκδηλώσεις

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

To πρόγραμμα
θα εμπλουτίζεται
καθημερινά.
η
Συνεχής ενημέρωσ
θα υπάρχει στο
www.photo.gr

 2015

Σας περιμένουμε!
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005

(Συνέχεια από την σελίδα1)

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
Πριν μία μέρα με επιστολή, το Μουσείο
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης μας ενημέρωσε
για τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις.
Αυτή τη στιγμή οριστικοποιούνται οι
λεπτομέρειες. Μέσα στις επόμενες μέρες θα
είμαστε έτοιμοι να κάνουμε συγκεκριμένες
ανακοινώσεις. Χαιρετούμε το γεγονός
ότι αμέσως, με την πρώτη αναγγελία
αγκάλιασαν την πρωτοβουλία με μεγάλο
ενδιαφέρον και διάθεση συμμετοχής τα
σημαντικότερα σωματεία φωτογράφων
της Θεσσαλονίκης όπως το ‘’Φωτογραφικό
Κέντρο Θεσσαλονίκης’’, οι ‘’Φωτοπόροι’’,
οι ‘‘Φ’’, οι ‘’Klikers’’. Επίσης, από τη
μεριά των φωτογράφων κοινωνικών
εκδηλώσεων η πολύ δραστήρια ομάδα
‘’PhotoWeddingStories’’. Παραπέρα, από
επαγγελματικά σωματεία φωτογράφων
μας ζητήθηκε διάθεση χώρου για να
πραγματοποιήσουν συνάντηση για κλαδικά
ζητήματα κλπ.

Μερική άποψη του εκθεσιακού χώρου

Στιγμιότυπο από τα σεμινάρια

Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ CAPSIS
Το ξενοδοχείο έχει ανακαινισθεί πλήρως,
βρίσκεται σε κομβικό σημείο της πόλης και
είναι από τα γνωστότερα της Θεσσαλονίκης.
Προσφέρει (μόνον για τις μέρες της
διοργάνωσης) το δίκλινο δωμάτιο με 60 ευρώ
με πλήρες πρωινό σε μπουφέ (κανονική τιμή
80 ευρώ). Κάντε άμεσα κράτηση αναφέροντας
ότι είσαστε εκθέτης ή επισκέπτης στις
εκδηλώσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ.

Από την συζήτηση για το μέλλον της καλλιτεχνικής φωτογραφίας στη χώρα μας...

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Έχουν ανακοινωθεί με κάθε λεπτομέρεια. Έχει
προστεθεί και ένα επιπλέον σεμινάριο για τα
drones (Σάββατο 12/12 ώρες 11:00-15:00).
Παρατηρήθηκαν κάποιες δυσλειτουργίες στο
e-shop του photo.gr τις πρώτες μέρες σε όσους
επιχείρησαν να τα αγοράσουν διαδικτυακά
με την πιστωτική τους κάρτα (Το Ρaypal
λειτούργησε κανονικά). Το τεχνικό πρόβλημα
αποκαταστάθηκε πλήρως και αυτή τη στιγμή
όλα τα σεμινάρια είναι διαθέσιμα σε κάθε
ενδιαφερόμενο.

Ακροατήριο και ομιλητές: Βαγγέλης Ιωακειμίδης (ΜΦΘ) και δεξιά Στ. Μωρεσόπουλος (ΕΚΦ)

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη χωρίς εισιτήριο.
Όπως συμβαίνει σε αυτού του είδους τις
εκδηλώσεις θα γίνεται μία στοιχειώδης
καταγραφή των εισερχόμενων (για να
γνωρίζουμε και μεις και οι εκθέτες πόσοι μας
επισκέφθηκαν!).
Αυτά προς το παρόν. Περισσότερα την
ερχόμενη εβδομάδα.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Στιμιότυπο από την επίσκεψη του -τότε...- Γ.Γραμματέα του ΥΠΠΟ κ. Χρήστου Ζαχόπουλου
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Ειδική προσφορά για τους επισκέπτες της έκθεσης: €60 το δίκλινο με πρωινό!!!
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O πόλεμος των άστρων στη ...φωτογραφία γάμου!
12 ώρες επεξεργασίας σε ένα time lapse

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

*+,): 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.
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I AM THE PERFECT SHOT
σου ελεύθερη και δες τι μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι
το σκεπτικό της Isabelle και τoυ Alexis όταν φωτογραφίζουν τα πολύχρωμα σύννεφα καπνού με τις Nikon μηχανές τους.
Το αποτέλεσμα είναι καθηλωτικό. Δοκίμασέ το κι εσύ και ανακάλυψε πώς η έμπνευση μπορεί να κάνει τις φωτογραφίες σου να ξεχωρίζουν. Η μεγάλη ποικιλία φακών NIKKOR σού δίνει τη δημιουργική ελευθερία που χρειάζεσαι. Απαθανάτισε το όραμά σου με απόλυτη ακρίβεια χάρη στη θρυλική απόδοση του συστήματος αυτόματης εστίασης της Nikon. Ακόμη και σε υψηλά ISO θα έχεις υπέροχα 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.

Φωτ.: © Isabelle & Alexis

I AM A NIKON DSLR. Άφησε τη φαντασία

Επισκεφθείτε το nikon.gr/iamdifferent

Nikon D-SLR_21x28.indd 1
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Ηasselblad και DJI
Κινέζικος πυρετός
Λίγα φωτογραφικά brand
name έχουν τόση φήμη,
απήχηση, μύθο και ιστορία
όσο η Hasselblad. Το
γόητρο και η ακτινοβολία

Θ

του ονόματος Hasselblad
μοιάζουν δυσανάλογα με
τις πωλήσεις σε τεμάχια
και ταπεινά μεγέθη όπως
τζίροι και χρηματιστηριακές
αξίες. Για τους μυημένους

φυτό του μήνα... Τα προηγούμενα, θεωρούνταν δεδομένα. Διότι οι καλά αμειβόμενοι και άκρως
εξειδικευμένοι εργαζόμενοι εξ ορισμού έδιναν προσοχή σε όλα τα παραγωγικά μεγέθη.
Όμως δεν παρήγαγαν απλά, αλλά δημιουργούσαν: βιομηχανικά έργα τέχνης, μηχανικά
αριστουργήματα με ψυχή. Κι όμως. Η Hasselblad δεν άντεξε τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αν και
από νωρίς εσωτερικά είχαν αντιληφθεί την έκταση της ψηφιακής επανάστασης, δεν κατάφεραν να
πετύχουν την βιωσιμότητα που θα εξασφάλιζε η ανάπτυξη της εταιρίας. Εξ άλλου ο φωτογραφικός

Hasselblad είναι η μηχανή
που ταξίδεψε στο διάστημα,
που κατέκτησε τη σελήνη,
που ήταν το αντικείμενο του
πόθου της προηγούμενης,
εθισμένης στο φιλμ γενιάς
φωτογράφων. Ηasselblad
σήμαινε για πολλούς
πεμπτουσία της μηχανικής
τελειότητας στο 120,
αποθέωση του τετράγωνου
φορμά, ονειρική απόδοση
των φακών Zeiss T* και
ανεκπλήρωτη επιθυμία
στα όρια του φετίχ. Με μια
Hasselblad o επαγγελματίας
φωτογράφος εκτοξευόταν
στα μάτια του πελάτη και ο
ερασιτέχνης αναγορευόταν

τομέας είναι γεμάτος τέτοια παραδείγματα. Πόσες και πόσες τεράστιες εταιρίες απουσιάζουν από το
προσκήνιο; Θα έμοιαζε αδιανόητο στη δεκαετία του 1980 να πει κανείς ότι θα χάνονταν γίγαντες
όπως οι Agfa, Κοdak, Polaroid, Minolta, Contax κλπ.
Το 1996 τα κεφάλαια δεν έφθαναν και η Hasselblad με την παλιά της μετοχική σύνθεση έπαψε
να υφίσταται. Αποκτήθηκε από ένα consortium με βασικούς μετόχους τη τράπεζα UBS, τον όμιλο
χαρτοφυλακίου Cinven και το παλιό management.Δρομολογήθηκε και μια συνεργασία με τη
Fujifilm με την ελπίδα ότι θα γινόταν σταδιακά ο βασικός προμηθευτής σε οπτικά. Επίσης βγήκε στην
παραγωγή το εξελιγμένο σύστημα μεσαίου φορμά Η-System, με πολύ περισσότερες δυνατότητες,
το οποίο όμως ποτέ δεν απέκτησε την αίγλη και αποδοχή του παλιού συστήματος V.
Έτσι ήλθε ως συνέπεια άλλη μια ιδιοκτησιακή αλλαγή το 2003, με νέο βασικό μέτοχο το ασιατικό
Shriro Group που απέκτησε και τη δανέζικη κατασκευάστρια εταιρία hi end scanner και ψηφιακών

υμάμαι ότι στις αρχές του 1990 είχα επισκεφθεί το εργοστάσιο στο Goteborg εκεί που το
μέταλλο έπαιρνε σχήμα και ζωή, εκεί που φτιάχνονταν τότε τα σώματα της θρυλικής σειράς
500. Μου είχε κάνει τρελή εντύπωση που κάθε εργαζόμενος στον πάγκο του είχε ένα φυτό. Γιατί
άραγε; Απλά κάθε μήνα βραβευόταν ένας υπάλληλος, όχι για την αφοσίωσή του στην εταιρία,
όχι για την παραγωγικότητά του, όχι για τον άριστο ποιοτικό έλεγχο, αλλά για το καλύτερο

πλατών Imacon, με την προοπτική να εξελιχθούν καλύτερες και ίσως φθηνότερες (?) ψηφιακές
πλάτες που θα έδιναν στη Hasselblad το συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό.
Κι όμως. Παρόλο που ο ανταγωνισμός στο μεσαίο φορμά σχεδόν εξαφανίστηκε (Βronica, Rollei,
Exakta) ή συρρικνώθηκε (η Pentax εξαγοράστηκε από τη Hoya και η Μamiya έχει περιθωριοποιηθεί
στο ίδιο όμιλο με Leaf και PhaseOne) η Hasselblad δεν κατέκτησε τη θέση που ήθελε.
Το 2011 αποκτήθηκε από τον όμιλο Ventizz και στη συνέχεια είδαμε μόνο πτώση στις πωλήσεις
και παρακμή. Με αποκορύφωμα σχεδιαστικά ατοπήματα όπως τις Lunar και Stellar
(κλωνοποιημένες Sony).
Όλα αυτά εν όψει της σημερινής είδησης που σπάει κόκκαλα. Η κινέζικη DJI, η πιο πετυχημένη
κατασκευάστρια drones και μάλιστα με φωτογραφικές/video φιλοδοξίες, απέκτησε μειοψηφικό
πακέτο στη Hasselblad. Με το ταμείο να ξεχειλίζει από μετρητά και τις πωλήσεις να αυξάνονται
εκθετικά (από 500εκ.δολ. το 2014 οι κινέζοι πάνε για τουλάχιστον 2 δισ. Το 2015) τι ήταν να
τινάξουν στα ύψη τη δημοσιότητα αγοράζοντας μετοχές σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brandname
του πλανήτη. Η DJI έχει παρουσία στη Shenzhen, Hong Kong, Los Angeles, Rotterdam, Tokyo
και Κοde. Σύντομα και στον ψυχρό ευρωπαϊκό βορρά, αναθερμαίνοντας τα σενάρια για κίτρινο
πυρετό.... του χρήματος.

σε γκουρού.

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Low Key

βρίσκεται στην Αγγλία και
αποτελείται από διαφορετικές
ειδικότητες-όχι μόνο
φωτογράφους.
Ο Scott και ένας
ακόμη συνεργάτης του
φωτογράφος, είχαν μια πολύ
επιτυχημένη φωτογραφική
καριέρα με πελάτες εταιρείες
ρούχων και εξοπλισμού για
outdoor δραστηριότητες.
Ενώ είχαν φτιάξει πολύ
καλό όνομα στην αγορά
αυτή, δεν μπορούσαν να
αναλάβουν αρκετές δουλειές
γιατί είχαν πολύ μικρή
ομάδα. Ίδρυσαν λοιπόν το
Mountain Creative, το οποίο
αποτελείται σήμερα από
οκτώ άτομα, με διαφορετικά
αντικείμενα εργασίας.
Στην ομάδα εκτός από τους
φωτογράφους υπάρχουν
βιντεολήπτες, ένας art
director και άνθρωποι που

Φωτογραφικές συνέργειες
Απαραίτητες ή όχι;
Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τους φωτογράφους να δουλεύουν μόνοι τους πίσω από τον
φακό. Μέχρι πρόσφατα και πριν την κρίση οι περισσότεροι φωτογράφοι διατηρούσαν το δικό
τους studio και οι φωτορεπόρτερ δούλευαν είτε ως freelancers είτε ως υπάλληλοι σε κάποιο
μεγάλο πρακτορείο ή σε ειδησεογραφικό οργανισμό.

Η

οικονομική κρίση, η συρρίκνωση των διαφημιστικών δαπανών, η κρίση του τύπου και
των ΜΜΕ, και τόσοι άλλοι γνωστοί παράγοντες, έχουν μειώσει δραματικά τις εργασίες
και το εισόδημα των φωτογράφων. Όπως συμβαίνει όμως σε κάθε κρίση, ορισμένα standard
αναθεωρούνται και δοκιμάζονται νέες πρακτικές. Συχνά τα δημιουργικά πνεύματα μπορούν να
μετατρέψουν τη δυσκολία σε νέα ευκαιρία.
Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Nikon Pro, διαβάζουμε την ιστορία και την άποψη τριών
επαγγελματιών φωτογράφων που προχώρησαν μέσα σε αυτό το περιβάλλον δυστοκίας σε
τρεις διαφορετικούς συσχετισμούς δυνάμεων. Η Claudia Hinterseer είναι ιδρυτικό μέλος
του πρακτορείου Noor και μέχρι πρόσφατα διευθύντριά του. Έχοντας δουλέψει στο World
Press Photo Foundation, κλήθηκε από δύο φίλους της φωτορεπόρτερ, που είχαν την ιδέα
να φτιάξουν ένα πρακτορείο που να ανήκει στους ίδιους φωτογράφους, να βοηθήσει στην
σύσταση του Noor Images. Στο Noor όλοι οι φωτογράφοι πληρώνουν ένα μικρό ποσό
κάθε μήνα ενώ το πρακτορείο κρατάει και ένα πολύ μικρό ποσοστό από όλες τις δουλειές
των φωτογράφων. Το ποσοστό όμως είναι ελάχιστο και χρησιμοποιείται για τα λειτουργικά
έξοδα και για ένα ξεχωριστό ίδρυμα που προωθεί την εκπαίδευση και τα ομαδικά project. Η
Hinterseer τονίζει ότι το βασικό πλεονέκτημα μιας τέτοιας κολλεκτίβας δεν είναι τα οικονομικά
οφέλη αλλά η δυνατότητα των φωτογράφων να είναι ενωμένοι απέναντι στην αγορά, να
μοιράζονται τις εμπειρίες τους αλλά και πελάτες. Όλα τα μέλη του Noor είναι ισότιμα σε ότι
αφορά την ψήφο και τη συνεισφορά τους.
Το δεύτερο παράδειγμα είναι αυτό του φωτογράφου Steve Scott που περιγράφει μια
διαφορετική σύμπραξη. Πρόκειται για το δημιουργικό γραφείο Mountain Creative που
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ασχολούνται με το post
production.
Τελευταίο παράδειγμα
αυτό της Malin Kundi από
της Γερμανία που έφτιαξε
ένα κοινόχρηστο studio.
Αν και αρχικά η ιδέα της
δημιουργίας προήλθε
από την ανάγκη για ένα
οικονομικό studio, όπως
εξηγεί η ίδια, τα οφέλη
του να δουλεύεις μαζί με
άλλους επαγγελματίες είναι
άλλα. Η αίσθηση του να
ανήκεις σε μία κοινότητα
και σε μία ομάδα είναι πολύ
σημαντικότερο από το να
μοιράζεσαι τον εξοπλισμό
και τα έξοδα. Οι φωτογράφοι
επίσης νοικιάζουν το studio
και σε άλλους επαγγελματίες
που δεν είναι μέλη της
ομάδας ενώ μεταξύ τους
μοιράζονται τον εξοπλισμό,
τις επαφές και τους πελάτες
ενώ όταν απαιτείται βοηθούν
στις φωτογραφίσεις ο ένας
τον άλλο.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Sony press event
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου στο Noel - Τhe Ηoliday Βar
H φετεινή χρονιά βρίσκει τη Sony σε λίαν ανταγωνιστική θέση στην αγορά
ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. Ιδιαίτερα στις Mirrorless full frame παίζει
σχεδόν μόνη της ενώ σοβαρή παρουσία κατέχει στην κατηγορία των large sensor
compact. Βασιζόμενη λοιπόν στην ήδη πολύ ικανοποιητική της πορεία, η Sony
παρουσίασε τους τελευταίους μήνες αρκετά ανανεωμένα μοντέλα. Tις πετυχημένες
full frame A7S II και A7R II μαζί με τη ultracompact RΧ100 IV και τη superzoom
RX10 II θέλησε να δείξει στους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου η Sony Hellas
την Τετάρτη 4 τρέχοντος σε ένα πολύ όμορφο χώρο στο κέντρο της Αθήνας, και
συγκεκριμένα στον πολυχώρο Noel στη Στοά Κουρτάκη.

Α

ρχικά μίλησε για τη γκάμα και την τεχνολογία των ανωτέρω προϊόντων ο Φώτης
Ρέλιας, Sony Product Manager Digital Imaging ενώ στη συνέχεια ο επαγγελματίας
φωτογράφος Θοδωρής Μάρκου, παρέθεσε την εμπειρία του από το long term τεστ
και συμβίωση με τις νέες full frame mirrorless. Κατά διαστήματα έχουμε αναφέρει
αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων μοντέλων της Sony. Με την ευκαιρία
της παρουσίασης, να υπενθυμίσουμε ότι οι δύο Cyber-Shot RX100 IV και RX10 II,
προσφέρουν μοναδική υψηλή ταχύτητα κλείστρου 1/32.000’’, βίντεο 4Κ, super slow
motion σε έως 1000fps, υποστήριξη ΧΑVC κλπ. ενώ είναι συμβατές με Wi-Fi® και NFC™
και έχουν πρόσβαση στη σειρά εφαρμογών PlayMemories Camera της Sony. Η α7S
II αποτελεί τη νέα full frame 12.2Megapixel φωτογραφική μηχανή της Sony, η οποία
συνδυάζει απίστευτη κλίμακα ευαισθησίας ως ISO 409600 με χαμηλό θόρυβο χάρη
στο μεγάλο βήμα κουκκίδας (dot pitch) και τον προηγμένο επεξεργαστή. Ξεχωρίζει με
τις επιδόσεις στο video full HD 120fps που μεταφράζεται σε άνετο slow motion 4x/5x
και αξιοσημείωτη δυναμική περιοχή στο video με βάση το -Gamut3.Cine/S-Log3 και
S-Gamut3/S-Log3. Και βεβαίως να μην ξεχάσουμε τον άκρως αποτελεσματικό οπτικό
σταθεροποιητή 5 αξόνων. Όσο για την κορυφαία της γκάμας την full frame A7 R II με
τα 42.4Megapixel εντυπωσιάζει με την υπερυψηλή ανάλυση, του 24x36mm BSI CMOS
chip, κερδίζει δε επιπλέον πόντους από την ενσωμάτωση stabilizer 5αξόνων, όπως και η
A7S II που παρέχει πλεονέκτημα σταθεροποίησης περίπου 4,5stop. Στο video η μηχανή
διαπρέπει με 4Κ αποθηκευόμενο εσωτερικά, είτε αξιοποιώντας όλη την επιφάνεια του
σένσορα, είτε μόνον την επιφάνεια Super 35 (24,89x18m66mm)..
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Βασικός ομιλητής ήταν ο Sony Product Manager
Φώτης Ρέλιας

Ο φωτογράφος Θοδωρής Μάρκου μίλησε για την
εμπειρία του με τις δύο full frame
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     SAMYANG

100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO

12mm F2.8 ED AS NCS FISH-EYE

135mm T2.2 VDSLR ED UMC

50mm F1.4 AS UMC

Cine

12mm
T3.1

VDSLR
ED AS NCS
FISH-EYE
FULL FRAME

Photo

100mm T3.1

135mm
T2.2

VDSLR
ED UMC
MACRO
FULL FRAME

VDSLR
ED UMC
FULL FRAME

135mm
F2.0

ED UMC
FULL FRAME

100mm
F2.8

ED UMC
MACRO
FULL FRAME

50mm
F1.4

AS UMC
FULL FRAME

12mm F2.8

ED AS
NCS
FISH-EYE
FULL FRAME

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
Αμισσού 55, 171 24 Αθήνα, Τηλ.: 2130157744 • www.photozone.gr • e-mail: info@photozone.gr
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Έρευνα:
Iδιωτικότητα στη
φωτογραφία
Τυχερή η αναγνώστρια
Αντωνία Στεργιαννάκου

Σ

το τρέχον τεύχος του
ΦΩΤΟγράφου Νο 239

δημοσιεύεται η μεγάλη μας
έρευνα αναγνωστών για την
ιδιωτικότητα στη φωτογραφία.
Μέσα από το ερωτηματολόγιο
και τις απαντήσεις που
προέκυψαν προσπαθήσαμε
να αποτυπώσουμε την
κοινή αντίληψη ανάμεσα
στους ασχολούμενους με τη
φωτογραφία, για την προστασία
και το χειρισμό της ιδιωτικής
σφαίρας όσων εμφανίζονται σε
φωτογραφίες των οποίων οι
λήψεις έχουν γίνει σε δημόσιο
χώρο. Επειδή η γενική αντίληψη
περί προσωπικών δεδομένων
αρκετά συχνά προκαλεί
σύγχυση και παρερμηνείες,
πλαισιώσαμε την επεξεργασία
των αποτελεσμάτων με μια πολύ
ενδιαφέρουσα συνέντευξη με
την εξειδικευμένη δικηγόρο κα
Έλενα Σπυροπούλου, που έδωσε
πλήρεις και κωδικοποιημένες
απαντήσεις επί του θέματος.
Όπως συνηθίζουμε, η συμμετοχή
στην έρευνα επιβραβεύτηκε
με κλήρωση ενός αξιόλογου
δώρου, ευγενική προσφορά της
ελληνικής αντιπροσωπείας της
Dell. Συγκεκριμένα πρόκειται για
ένα φωτογραφικής ποιότητας
monitor Dell Ultrasharp
U2414H, αξίας 270 ευρώ που
απονεμήθηκε στην αναγνώστρια
κα Αντωνία Στεργιαννάκου.

Διαβάστε στο τεύχος
239 του ΦΩΤΟγράφου
τα αποτελέσματα της
έρευνας και ενδιαφέρουσα
συνέντευξη με την
εξειδικευμένη δικηγόρο κα
Έλενα Σπυροπούλου.
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Helen Sloan
Η Nikon Ambassador στο πλατό του Game of Thrones

H

Helen Sloan ταξιδεύει από τη Βόρειο Ιρλανδία, στην Ισλανδία
και από εκεί στο Μαρόκο, πότε με τους Λύκους και πότε με
τους Δράκους, φωτογραφίζοντας στα πλατό της δημοφιλούς σειράς
“Game of Thrones”. Η πολυαγαπημένη σειρά έχει μερικές δεκάδες
εκατομμύρια θεατές και 114 βραβεία, στα οποία περιλαμβάνονται
μερικά EMMY και μια Χρυσή Σφαίρα. Η Helen Sloan παραμένει
φωτογράφος πλατό από τον πιλότο της σειράς ως σήμερα. Είναι
επιφορτισμένη με την φωτογράφηση των γυρισμάτων, του
διαφημιστικού υλικού, ακόμα και των εξωφύλλων των DVD. Όποιος
παρακολουθεί τη σειρά, γνωρίζει ότι αυτό σημαίνει τη φωτογράφηση
όχι μόνο στα τεράστια σκηνικά αλλά και στο χιόνι, στην έρημο και σε
δύσβατα σημεία. Σε κάθε περίπτωση το σκηνικό όμως είναι επιβλητικό
και ατμοσφαιρικό. Η Sloan περιγράφει: “Όταν φωτογράφισα στα
γυρίσματα του πιλότου το έκανα με το δικό μου στυλ και η photo
editor το λάτρεψε. Το στυλ της φωτογραφίας εξελίχτηκε με έναν
πολύ οργανικό τρόπο. Δημιουργήσαμε ύφος που να συνδυάζει τις
φωτογραφίες και το υλικό των γυρισμάτων. Ήμουν τυχερή γιατί μου
δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξω αυτό το ύφος. Δεν έχω αγαπημένα ή
συνηθισμένα settings, γιατί το σκηνικό και ο φωτισμός αλλάζει κάθε
μέρα, οπότε είναι διαφορετικά σε κάθε λήψη, αλλά προφανώς στις
σκοτεινές σκηνές πρέπει να ανοίξω τελείως τους φακούς μου σαν να
τραβάω φωτογραφίες δράσης και δεν έχω την πολυτέλεια του αργού
κλείστρου. Κατά κανόνα, κρατάω πολύ μεγάλο βάθος πεδίου”. Μετά
το τέλος κάθε μέρας η Sloan διορθώνει τα χρώματα, τους τόνους και το
contrast στην επεξεργασία ώστε να ταιριάζουν με αυτό που βλέπουμε
εμείς οι θεατές στην οθόνη.
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“Χρησιμοποιώ την D800 για
τις αφίσες και τη δουλειά στο
στούντιο εξαιτίας της υψηλής
ανάλυσης και την D3s στο
πλατό. Είναι πολύ δύσκολα,
γιατί συνήθως δουλεύουμε σε
δύσκολες καιρικές συνθήκες,
σε πλατό με πολύ κόσμο και
με χαμηλό φωτισμό αλλά τα
καταφέρνω πολύ καλά με τις
μηχανές μου. Η μεγαλύτερη
τεχνική δυσκολία είναι ο
φωτισμός. Οι σκηνές είναι
πολύ όμορφα φωτισμένεςαλλά συχνά το φως είναι λίγο
γιατί οι HD film cameras δεν
χρειάζονται περισσότερο.
Ευτυχώς οι Nikon είναι πολύ
καλές σε αυτές τις συνθήκες…
Χρησιμοποιώ θήκες
soundblimp που απορροφούν
τον θόρυβο, και δεν γράφεται
ο ήχος του κλείστρου. Ο
φακός που χρησιμοποιώ
περισσότερο είναι ο AF-S
Nikkor 24-70mm f/2.8G ED
αλλά ο αγαπημένος φακός
μου είναι ο AF Nikkor 85mm
f/1.4D IF.”

Από το καλοκαιρινό τεύχος
του περιοδικού NIKON PRO.
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Ο Λουκάς Χαψής
στη Νορβηγία
Ένα φωτογραφικό ταξίδι

Μ

ε μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε η
παρουσίαση φωτογραφικού υλικού
από ταξίδι του Λουκά Χαψή στη
Νορβηγία, Φιλοξενήθηκε στο SQ
bar, στο κέντρο της Αθήνας
την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Στην
εκδήλωση παραβρέθηκαν πάνω
από 200 άτομα που δημιούργησαν
θερμό κλίμα στο νεοκλασικό χώρο,
γεμίζοντάς τον ασφυκτικά. Στην
φωτογραφική αφήγηση ο Λουκάς
Χαψής μέσα από συναρπαστικές
εικόνες που καθήλωσαν τους θεατές
με τις ασυνήθιστες γωνίες και τις
παρακινδυνευμένες λήψεις σε
αντίξοες συνθήκες, μετέφερε στους
παρευρισκόμενους τα συναισθήματα,
τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και
όλη την δημιουργική ένταση που
ένοιωσε στο εγχείρημά του.
Η επόμενη εκδήλωση θα έχει ως
θέμα. “Ride to Tunisia”, όπου ο
Λουκάς έρχεται αντιμέτωπος με την
Αφρικανική έρημο, στα βάθη της
Τυνησίας. Tην οργανωτική επιμέλεια
είχε το Tracer Club.
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Αργοσαρωνικό!
Στα πλαίσια του προγράμματος «Η μεσογειακή φώκια
Monachus monachus επιστρέφει στις ακτές του Αργοσαρωνικού»

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


Π

Η
Σ
Α
Τ
Α ΡΑ

4  :
*  
# 


1  : %
& & 
!  Nikon D5200 kit

2  : %

3  :

actioncam GoPro Hero+,
&   
Drakos Digital

% compact
!  Nikon
Coolpix L340

 

5  : '
! 
 &   
  DACOR, &
 -  1678

      

" " & &
& 
! Skiadopoulos

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

 :

www.photo.gr/myphoto/mom
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
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Lastolite By
Manfrotto
Νέο brand με αναβαθμίσεις
προϊόντων

Ο

ι δύο γνωστές εταιρίες που
παράγουν φωτογραφικό
εξοπλισμό και βρίσκονται κάτω
από την αιγίδα του Vitec Group
δημιούργησαν από κοινού το νέο
brandname ‘Lastolite By Manfrotto’.
Θα περιλαμβάνει ολόκληρη την
γκάμα των προϊόντων Lastolite, το
πλήρως επανασχεδιασμένο softbox
Ezybox Speed-Lite ΙΙ για φορητές
μονάδες φλας με hotshoe και τρία
νέα scene-painted backgrounds.
Όσο αφορά το softbox, εξακολουθεί
να είναι πτυσσόμενο για εύκολη
εγκατάσταση/αποθήκευση, αλλά
το μπροστινό diffuser πλέον
καταλαμβάνει όλο το εμβαδόν του
σαν καπάκι, αντί για τοποθέτηση
μέσα στο άνοιγμα. Επίσης, είναι
εφοδιασμένο με ένα λουράκι
σιλικόνης που το προσαρμόζει
αποτελεσματικά πάνω στη μονάδα

Fujifilm
Άνοδος στις πωλήσεις των Instax - πτώση στις ψηφιακές μηχανές

Η

Fujifilm δημοσιεύοντας τα οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων μηνών
παρουσιάζει την ίδια κατάσταση με προηγούμενες αναφορές: οι πωλήσεις των
ψηφιακών μηχανών πέφτουν, ενώ εκείνες των hi-end προϊόντων παραμένουν σταθερές.
Το τμήμα imaging solutions είδε μια αύξηση των λειτουργικών εσόδων αγγίζοντας τα 12,4

φλας για να παραμείνει στη
σωστή θέση για όλη τη διάρκεια
μιας φωτογράφησης. Όπως και
ο προκάτοχος του περιλαμβάνει
αφαιρούμενο εσωτερικό diffuser
το οποίο κάνει το φως πιο μαλακό,
ενώ παράλληλα κόβει δύο
stop. Τέλος, το νέο λογότυπο θα
εμφανίζεται και στα τρία background
- διπλής όψης που προορίζονται
για φωτογραφήσεις πορτρέτων σε
στούντιο. Έχουν διαστάσεις 1.5x2.1m
και διπλώνονται για εύκολη
μεταφορά. Θα είναι διαθέσιμα τέλη
Νοεμβρίου.
οεμβρ ου

δισ γιεν για το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας βελτίωση 2.7x από έτος σε έτος.
Το γεγονός αυτό πιστώνεται στη μεγάλη ζήτηση των instant μηχανών, των αντίστοιχων
αναλώσιμων και στις υπηρεσίες εκτύπωσης. Αντιθέτως, η ιαπωνική εταιρία αντιμετωπίζει
πτώση τις πωλήσεις των ψηφιακών μηχανών. Τέλος, κινούμενη στο ίδιο μήκος κύματος
με τις αντίστοιχες αναλύσεις των Canon και Sony, που είδαμε τις περασμένες εβδομάδες, η
Fujifilm αναφέρει πως οι πωλήσεις των high-end σειράς Χ παραμένουν σταθερές.

Sony a7 II
Αναβάθμιση firmware φέρνει
bit
ταχύτερο AF και ασυμπίεστο 14bit
RAW

Η

Sony προσθέτει στην ομάδα των fullullframe μηχανών (a7S II, a7R II, RX1R
R
II) που υποστηρίζουν ασυμπίεστο αρχείο
ο
RAW(14bit) και την α7 II με αναβάθμιση
η
του firmware που φτάνει στην έκδοση 2.0.
Η δυνατότητα θα μπορεί να ενεργοποιηθεί
θεί
με τη σχετική επιλογή από το μενού της
κάμερας. Επιπροσθέτως, “ξεκλειδώνεται”
ι”
το phase detection του συστήματος AF,
όταν ο χρήστης προσαρμόζει φακό μέσω
ω
αντάπτορα (π.χ. A-mount lens σε A-toE-mount adapter), το οποίο αποτελούσεε μέχρ
μέχρι
ρι
πρότινος πλεονέκτημα της A7R II. Σε αυτή
τή τη περίπτωση
η μηχανή θα εστιάζει ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, σημειώνει ο κατασκευαστής.
Το firmware θα είναι διαθέσιμο από στις 18 Νοεμβρίου εδώ:

http://www.esupport.sony.com
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Sony HXR-NX100
H νέα επαγγελματική
Sony HXR-NX100
Η HXR-NX100 είναι μια FullHD επαγγελματική κάμερα
χειρός με μικρό μέγεθος,
προσιτή τιμή, πλούσια
τεχνολογικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά. Διαθέτει
αισθητήρα μεγέθους 1in.
τεχνολογίας Exmor R CMOS,
φακό Sony G με 12x οπτικό
zoom και 3 ανεξάρτητα
δαχτυλίδια (zoom, focus,
iris), ενσωματωμένα ND
φίλτρα, Picture Profiles και
δυνατότητα ταυτόχρονης
εγγραφής του video
υλικού σε δύο κάρτες
SD. Καταγράφει υψηλής
ποιότητας Full HD υλικό σε
κώδικα συμπίεσης XAVC S
στα 50Mbps.
ΣΤΑΜΟΣ
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Manfrotto BeFree
One
Το μικρότερο της σειράς

Ο

δημοφιλής κατασκευαστής
τριπόδων παρουσίασε το
ελαφρύτερο μοντέλο της σειράς
BeFree για ταξιδιωτική φωτογραφία.
Όταν αποθηκεύεται αποκτά compact
μορφή για εύκολη μεταφορά
καταλαμβάνοντας μήκος μόλις 32εκ.
( μέγιστο ύψος σε ανάπτυξη 1,3μ).
Είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο
για ελαχιστοποίηση του βάρος 1.3kg, διαθέτει σφαιρική κεφαλή με
πλακέττα γρήγορης απελευθέρωσης
και κεντρική κολώνα δύο τμημάτων.
Το μέγιστο βάρος μηχανής που
στηρίζει είναι τα 2,5kg. Ακόμα,
Ακό
διαθέτει θήκη μεταφοράς
ώμου και εγγύηση δέκα
ετών. Θα κυκλοφορεί σε
σ
τρία χρώματα: μαύρο,
γκρι και κόκκινο.

Polaroid
Μηνύει τη GoPro για τη HERO4 Session

Η


5OY >5  (
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C & A Marketing, η εταιρία πίσω από τη
Polaroid, έχει καταθέσει αγωγή κατά του
κατασκευαστή actioncam GoPro, υποστηρίζοντας
πως η HERO4 Session που πρωτοεμφανίστηκε
τον Ιούλιο αποτελεί παραβίαση της πατέντας που
κατοχυρώθηκε για λογαριασμό της Cube+.
Η μηχανή σε σχήμα κύβου της Polaroid βρίσκεται
στην αγορά για περίπου ένα χρόνο ενώ εκείνη
της GoPro μόνο για μερικούς μήνες (από τον
Ιούλιο). Αναμφισβήτητα οι δύο κάμερες έχουν παρόμοιο σχεδιασμό, ένα μόνο κουμπί
ελέγχου στο επάνω μέρος και τον φακό στο μπροστινό. Η GoPro έχει στη κατοχή της
τα απαραίτητα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Session, και
πατέντα για housing σε σχήμα κύβου στις ΗΠΑ. Υπέβαλε αίτηση για την έγκριση των
δικαιωμάτων σχεδιασμού της Session στις 6 Ιανουαρίου του 2014, μία μέρα μετά από
την αντίστοιχη πατέντα της C&A. Ακόμα, υποστηρίζει πως το ιστορικό της πατέντας
της φανερώνει πως εργαζόταν πάνω σε μία κάμερα-κύβο πολύ πριν την εμφάνιση της
Cube. Η C&A διεκδικεί την διακοπή των πωλήσεων της GoPro Session και αποζημίωση
μέσω του δικαστηρίου.

 24
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Kυκλοφορεί στα περίπτερα
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DNP
Snaplab DP-SL620
4η γενιά Snaplab
συστήματος ψηφιακών
εκτυπώσεων.

Α

πότελείται από τον
αξιόπιστο επαγγελματικό
θερμικό εκτυπωτή DNP DS-620,
τη μονάδα παραγγελιοληψίας
DS-Tmini και εύχρηστο
software. Προσφέρει δυνατότητα
εκτύπωσης από κάθε κλασσικό
μέσο (κάρτες μνήμης, USB, CD)
αλλά και ταχύτατη ενσύρματη
σύνδεση με SmartPhone και
Tablet (iPhone, iPad, Android,
Windows Phone). Το DP-SL620
πλαισώνεται με εγγύηση 2
ετών και 100.000 εκτυπώσεων,
ποιοτικές εκτυπώσεις σε Glossy
ή Matte φινίρισμα και εκτύπωση
μεγεθών 10x15, 13x18 & 15x21
με ένα αναλώσιμο (λειτουργία
Rewind). Λόγω του χαμηλού
αρχικού κόστους επένδυσης
και της υψηλής αποδοτικότητάς
του, το DNP Snaplab DP-SL620

Sony a68
Mεσαία SLT

E

κεί που οι φήμες ήθελαν τη Sony να εγκαταλείπει την αρχιτεκτονική SLT (Single
Lens Translucent) με τους ημιφωτοδιαπερατούς σταθερούς καθρέπτες, η οποία
όντως εμπορικά δεν πηγαίνει σπουδαία, ξαφνικά προέκυψε νέο μοντέλο και μάλιστα
μικρομεσαίας κατηγορίας (ενώ όλοι ήθελαν μια full frame SLT, διάδοχο της Α99). Η
A68 ανήκει στην κατηγορία των APS-C size σωμάτων, και θυμίζει στις προδιαγραφές

αποτελεί αποδοτική πρόταση για
κάθε φωτογραφικό κατάστημα
ή επαγγελματία φωτογράφο
εκδηλώσεων.

την Α77 ΙΙ. Το πλέον ενδιαφέρον καινοτομικό χαρακτηριστικό είναι η αυτόματη εστίαση
που η Sony oνομάζει 4D Focus με 79 σημεία εστίασης εκ των οποίων 15 σημεία Cross
Type phase detect. Για τις σκοτεινές συνθήκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον το O
αισθητήρας έχει ανάλυση 24Megapixel όσο δηλ. και η Α77 ΙΙ και συνεργάζεται με τον
επεξεργαστή Bionz 10ης γενιάς (με τεχνολογίες Detail Reproduction και Diffraction
Reducing). Η σκόπευση γίνεται μέσα από το OLED Trufinder ηλεκτρονικό σκόπευτρο
ανάλυσης 1,44Megapixel (800x600) είτε με την αρθρωτή (κατά 135° προς τα άνω και
55° προς τα κάτω) οθόνη 2,7in. ανάλυσης 460Κ. Πολύ ενδιαφέρον για τους φίλους
του video προκαλεί η υποστήριξη Full HD υψηλών προδιαγραφών XAVC format με
bitrate 50Μbps. Eπιπλέον το ενσωματωμένο stabilizer τύπου Steadyshot εξασφαλίζει
την οπτική σταθεροποίηση κάθε φακού χωρίς να χρειάζεται να έχει δικό του αντίστοιχο
σύστημα.

ΣΤΑΜΟΣ
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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, επτά ή και των οκτώ εκδόσεων:

ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

9,90€

18€

23€

31€

36,5€

42€

47€

52€

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

Τηλ: 210 8541400 - info@photo.gr

KTX_8MONOTHEMATIKA_Photographos 239.indd 1
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Siena International Photography Awards
Aπονομή των βραβείων στις 31 Οκτωβρίου

Μ

ε ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός SIPA
Contest 2015. Φωτογράφοι από περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο
υπέβαλαν φωτογραφικά έργα, με τη συμμετοχή να ξεπερνά τις 15.000 φωτογραφίες.
Αποτελώντας νέα διεθνή διοργάνωση, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά από το Art

βραβευτούν καθώς και εκατοντάδες από τις
καλύτερες του διαγωνισμού θα έχουν την
ευκαιρία να δουν όσοι επισκεφθούν την
έκθεση “Beyond the lens” αλλά και την

Photo Travel, στο διαγωνισμό διακρίθηκαν ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι
καθώς και νέα ταλέντα, σε 10 διαφορετικές φωτογραφικές κατηγορίες. Στην κριτική
επιτροπή βρέθηκαν διάσημοι φωτογράφοι καθώς και συντάκτες του National Geographic.
Με κέντρο της διοργάνωσης τη μεσαιωνική πόλη Siena στην καρδιά της Τοσκάνης, η
απονομή των βραβείων Siena International Photography Awards πραγματοποιήθηκε στις
31 Οκτωβρίου. Παράλληλα ο συνιδρυτής του Getty Images, Mark Getty ανακοίνωσε το
SIPAContest φωτογράφο της Xρονιάς για το 2015. Πρόκειται για το Vladimir Proshin από
τη Ρωσία, ο οποίος διακρίθηκε στην κατηγορία “Open Colour”. Τις φωτογραφίες που θα

ίδια την πόλη της Siena, από μουσεία και
σχολεία τέχνης μέχρι ιστορικά παλάτια και
βιτρίνες μαγαζιών.
Πληροφορίες: Siena International
Photography Awards,

http://www.sipacontest.com,
Siena Art Photo Travel, artphototravel.it

DJI
Εξαγοράζει μικρό τμήμα της Hasselblad

H

δημοφιλής εταιρία παραγωγής drones
ανεκοίνωσε ότι ξεκινά συνεργασία με τον γνωστό
κατασκευαστή high-end μηχανών Hasselblad. Από
κοινού οι δύο εταιρίες δηλώνουν πως σκοπός της
συνεργασίας είναι να ενώσουν τις γνώσεις και το
εφευρετικό πνεύμα τους στα αντίστοιχα πεδία, δηλαδή
drones και φωτογραφικές μηχανές. Ωστόσο, η κάθε
μία εταιρία θα συνεχίσει να έχει το δικό της marketing
και branding. Να θυμίσουμε πως η Hasselblad τον
περασμένο Ιούνιο παρουσίασε την A5D μία νέα σειρά
καμερών για αεροφωτογραφήσεις, ενώ η πρώτη
κάμερα που έθεσε σε κυκλοφορία το 1941 ήταν επίσης
aerial και προοριζόταν για τη σουηδική κυβέρνηση.
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    :
210 8541400 - info@photo.gr
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Φωτο-ψυχοανιχνεύσεις
Σεμινάρια φωτογραφίας και
φωτοθεραπείας

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος
πραγματοποιούνται τα σεμινάρια
φωτογραφίας Φωτοανιχνεύσεις.
Ωστόσο φέτος τα σεμινάρια
αναβαθμίζονται και εμπλουτίζονται με
τη φωτοθεραπεία για να προκύψουν
έτσι οι Φωτο-Ψυχο-Ανιχνεύσεις.
Πρόκειται για 24ωρα επαναλαμβανόμενα
συνδυασμένα σεμινάρια φωτογραφίας
και φωτοθεραπείας τα οποία θα
πραγματοποιηθούν σε 12 δίωρες
ξεχωριστές ενότητες. Το σεμινάριο
απευθύνεται σε όσους θα ήθελαν αφενός
να εμπλουτίσουν τις φωτογραφικές τους
γνώσεις και αφετέρου να έρθουν σε
επαφή με με τη ψυχοθεραπευτική χρήση
του φωτογραφικού μέσου. Στην πρώτη
συνάντηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να φέρουν ένα δείγμα φωτογραφικής
δουλειάς έτσι ώστε σε συνδυασμό με μια
σύντομη συνέντευξη να διαμορφωθούν
ομοιογενή τμήματα.

Έναρξη: Κυριακή 8 Νοεμβρίου, 17.00
Διεύθυνση: «Ορίζοντας Γεγονότων»,
Κεραμεικού 88 και Πλαταιών,
Κεραμεικός, Αθήνα
Κόστος: 120 ευρώ
Πληροφορίες: Κίμων Αξαόπουλος, Τηλ.
6932305880, kimon@otenet.gr,
https://www.facebook.com/kimon.
photopsychophilosoph
Αλεξάνδρα Γεωργίου, Τηλ. 6945181653,
alex.georgiou@yahoo.gr

Musée de la Chasse et de la Nature
Έκθεση αφιερωμένη στο George Shiras

Φ

υσιοδίφης, φωτογράφος, δικηγόρος και πολιτικός, ο George Shiras υπήρξε
μεταξύ άλλων πρωτοπόρος στη φωτογραφία άγριας ζωής. Ανοίγοντας το
μονοπάτι για τους επόμενους, μόλις στη δεκαετία του 1880, ο Shiras υπήρξε ο
πρώτος που τράβηξε νυχτερινές φωτογραφίες ζώων χρησιμοποιώντας τεχνητό
φωτισμό. Μέσα από τα φωτογραφικά του έργα, εξερεύνησε και αποκάλυψε μια
άλλη πλευρά του ζωικού βασιλείου, αυτή στο απόλυτα φυσικό περιβάλλον.
Το Musée de la Chasse et de la Nature στο Παρίσι πραγματοποιεί από τις 15
Σεπτεμβρίου έκθεση αφιερωμένη στο διάσημο φωτογράφο με 50 εξαιρετικές
εκτυπώσεις από τη National Geographic Society και το Devos Art Museum
de Marquette Collections. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό έως τις 14
Φεβρουαρίου.

Πληροφορίες: Musée de la Chasse et de la Nature, http://www.chassenature.org/
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«Μια φορά
και έναν καιρό…»
Η φωτογράφος Figen ²iftçi
στη Θεσσαλονίκη

Σ

την πέμπτη ατομική της έκθεση, η
Τουρκάλα φωτογράφος Figen ²iftçi δίνει
μια ιδιάζουσα οπτική του αρχαίου κόσμου
μέσα από μια σειρά φωτορεαλιστικών έργων
τέχνης και ζωγραφικής. Υπό τον τίτλο «Μια
φορά και έναν καιρό…» παρουσιάζονται 40
φωτογραφικά έργα, στα οποία εφαρμόζονται
η τεχνική του ψηφιακού κολάζ (C-print) και
η μεικτή τεχνική (ακρυλικό σε εκτύπωση).
Συνδυάζοντας αφενός τη φωτογραφική
απεικόνιση λαμπρών ερειπίων της
αρχαιότητας και αφετέρου σκηνές της
καθημερινότητας, της σύγχρονης ζωής
και της λαϊκής παράδοσης σε Ελλάδα και
Τουρκία, η φωτογράφος καλεί το κοινό να
συμμετάσχει σε ένα δημιουργικό «διάλογο»
παρελθόντος και παρόντος, μια πολιτισμική
συνεργασία των δύο γειτονικών χωρών. Η
έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του
Δήμου Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη
του Τουρκικού Προξενείου Θεσσαλονίκης.
Εγκαίνια: Σάββατο 7 Νοεμβρίου, 19.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Ιανουαρίου
Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης, Μανόλη Ανδρόνικου 6,

Gabriel Garcia Marquez
Οι φωτογραφίες του Δημήτρη
Γέρου σε Νέα Υόρκη, Κολομβία
και Μεξικό

Ο

Δημήτρης Γέρος, ένας από
τους πρώτους καλλιτέχνες που
παρουσίασαν στην Ελλάδα Performances,
Body Art, Video Art και Mail Art,
φωτογραφίζει το φίλο του, μεγάλο
κολομβιανό συγγραφέα, Gabriel Garcia
Marquez. Ένα χρόνο μετά το θάνατο
του Marquez, η φωτογραφική δουλειά
του Γέρου είχε συναντήσει το κοινό,
μέσα από το πολυσέλιδο τόμο, που είχε
κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Kerber
PhotoArt. Η γκαλερί Throckmorton
Fine Art της Νέας Υόρκης παρουσιάζει
στις 14 Νοεμβρίου τη συλλεκτική
έκδοση Photographing Gabriel Garcia
Marquez. Πρόκειται για το βιβλίο Dimitris
Yeros Photographing Gabriel García
Márquez μαζί με δύο φωτογραφίες
μεγέθους 30Χ40 εκ. με πασπαρτού,
μέσα σε πολυτελές, πανόδετο ντοσιέ,
μια ιδιαίτερη έκδοση η τιμή της οποίας
ανέρχεται στα 1.350 δολάρια. Επιπλέον,

Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2313310201,
amth@culture.gr, www.amth.gr

Discussion(C- Print)

στις 27 Νοεμβρίου, το Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης της Μπαρανγκίγια
-στην οποία ο Marquez έζησε μερικά
από τα χρόνια της νεότητάς του- θα
παρουσιάσει τις ίδιες φωτογραφίες, σε
μια έκθεση προς τιμή του σπουδαίου
συγγραφέα, ενώ στις 8 Δεκεμβρίου η
γκαλερί “Pablo Goebel Fine Art” στο
Μεξικό θα παρουσιάσει έκθεση με τις
ίδιες φωτογραφίες του Δημήτρη Γέρου
καθώς και την συλλεκτική τους έκδοση.

Πληροφορίες: Δημήτρης Γέρος,
http://www.yeros.com Reflex
Photographers,
http://www.reflexphotographers.
com, https://www.facebook.com/
reflexphotographers/?fref=nf

Figurines(Mixed Technique)
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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