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Πoιος είναι ο συνηθισμένος τρόπος με
τον οποίο συμμετέχουν σε εκθέσεις και
γενικά προβάλλουν τις φωτογραφικές
συλλογές τους σήμερα τα διάφορα
φωτογραφικά μουσεία ανά την Υφήλιο;
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων με
τρόπο καθόλου κολακευτικό για την τέχνη
της φωτογραφίας. Αυτή είναι η γνώμη μου.
Εξηγούμαι.
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Editorial

Θ

α πηγαίνατε να δείτε μία αναδρομική
έκθεση με τα σπουδαιότερα έργα π.χ.
του Πικάσο όταν αντί για τους πρωτότυπους
πίνακες υπήρχαν στη θέση τους φωτογραφικές
αναπαραγωγές των έργων του; Ή ακόμη
και πιστά ζωγραφικά αντίγραφα; (Ναι,
υπάρχουν κι αυτά...). Κανείς δεν θα πήγαινε
γιατί δεν θα συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο ή αν
αυτό συνέβαινε θα πήγαιναν μόνον κάποιοι
περίεργοι και κάποιοι άσχετοι με την τέχνη.
Γιατί λοιπόν να πάει σήμερα κάποιος να δει
μία έκθεση με έργα π.χ. του Ansel Adams
όταν αυτά είναι σύγχρονες ψηφιακές
εκτυπώσεις; Για να το πω διαφορετικά: Όταν
έχουμε δει ένα κλασικό φωτογραφικό έργο
τυπωμένο σε διαφόρων ειδών εκτυπώσεις,
σε διάφορα έντυπα και σε διάφορες τονικές
εκδοχές και άλλες τόσες φορές στην οθόνη
του υπολογιστή μας, γιατί χρειάζεται να
το δούμε ακόμη μία φορά σε σύγχρονη
εκτύπωση και να μην δούμε το ίδιο το
πρωτότυπο αν φυσικά υπάρχει; Και ως
πρωτότυπο εννοώ την εκτύπωση που έχει
υπογράψει ο ίδιος ο δημιουργός. Κοντολογίς:
Γιατί να εκτίθενται έργα μεγάλων και γνωστών
φωτογράφων σε σύγχρονες εκτυπώσεις, σε
άλλες διαστάσεις από αυτές που είχε προκρίνει
ο ίδιος ο δημιουργός του έργου και με
τονικότητες που δεν έχουν καμία σχέση με τις
επιλογές του; Ιδού ποια είναι η πρακτική που
εφαρμόζουν σήμερα απαξάπαντες:
Όταν παίρνει μέρος ένας φωτογράφος (και
πολύ χειρότερα) ένα Μουσείο σε μία έκθεση,
στέλνει μέσω internet υψηλής ανάλυσης
ψηφιακά αρχεία των φωτογραφιών. Στη
συνέχεια αυτές τυπώνονται από τον φορέα
που θα τις εκθέσει, σύμφωνα με τα γούστα
του εκάστοτε επιμελητή / εκτυπωτή/ τεχνικού
και αναρτώνται χωρίς κορνίζα / πλαίσιο ή
και με κορνίζα κάτι που δεν έχει απολύτως
καμία σημασία. Έτσι με αυτόν τον τρόπο
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Το περιεχόμενο του σημερινού σημειώματος προέκυψε από μία ειλικρινή και πολύ σοβαρή
συζήτηση με τον κ.Martin Barnes που είναι Senior Curator φωτογραφίας στο Victoria & Albert
Museum UK & Iρλανδίας και της γνωστής διεθνώς επιμελήτριας μεγάλων φωτογραφικών
εκθέσεων και διοργανώσεων κ.Zelda Cheatle. Περισσότερα προσεχώς...

Φωτογραφία και ζωγραφική
Μία -αιρετική- άποψη για τον τρόπο έκθεσής τους
απλοποιούνται τα πράγματα και όλοι είναι ευχαριστημένοι. Το Μουσείο γιατί συμμετέχει
(και συνήθως πληρώνεται), ο φορέας γιατί εκθέτει τα έργα και μάλιστα χωρίς να
πολυξοδεύεται μιας και όλες οι εκτυπώσεις γίνονται επί τόπου φθηνά. Και αν τολμήσει
κάποιος να κριτικάρει αυτή τη διαδικασία πέφτει πάνω στον τοίχο μιας λογικής που
επαναλαμβάνει το γνωστό κλισέ: “Η φωτογραφία δεν είναι ζωγραφική. Γιατί εκ φύσεως
δύναται να αναπαραχθεί στο άπειρο” κλπ. κλπ. Λυπάμαι αλλά δεν συμφωνώ καθόλου
με αυτή την άποψη. Γιατί όταν θα πάω να δω μία -υποτίθεται- σοβαρή φωτογραφική
έκθεση θέλω να δω τα πρωτότυπα τυπώματα που έχει εγκρίνει ο ίδιος ο δημιουργός
τους. Να καταλάβω τις επιλογές του για τους τόνους του μαύρου και του γκρι, για τις
αποχρώσεις των χρωμάτων. Να καταλάβω το κάδρο του, να θαυμάσω την εικόνα ει
δυνατόν χωρίς τζάμια και κρύσταλλα. Όπως ακριβώς συμβαίνει με τη ζωγραφική, το
σχέδιο, τις γκραβούρες, τη χαρακτική, τη γλυπτική. Γιατί δηλαδή να συμβαίνουν αλλιώς
τα πράγματα με τη φωτογραφία; Δεν υποβαθμίζεται έτσι σοαβαρά η φωτογραφική τέχνη;
Πιστεύω πως ναι. Η αφετηρία του κακού βρίσκεται στο ότι ελάχιστοι φωτογράφοι δίνουν
σήμερα σημασία στην εκτύπωση του έργου τους. Πρέπει όταν αυτό το τυπώσουν στην
ιδανική κατά την άποψή τους διάσταση/τονικότητα/απόχρωση/υλικό να το υπογράψουν
και αυτό και μόνον αυτό να προορίζεται για έκθεση (οπότε, αν και όταν...). Θυμίζω ότι
υπάρχει και σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που προβλέπει πολλά όσον αφορά την εμπορία,
έκθεση και διάθεση των έργων τέχνης που λίγοι γνωρίζουν και τηρούν στο φωτογραφικό
χώρο. Καταλαβαίνω επίσης πολύ καλά όσους διαβάζουν αυτές τις αράδες σήμερα
και δεν έχουν ποτέ δει μία παλιά, καλοδουλεμένη, καλοτυπωμένη π.χ. ασπρόμαυρη
φωτογραφία ενός Μεγάλου φωτογράφου (Ηθελημένα προσπαθώ να αποφύγω τον όρο
vintage...). Επίλογος: Το θέμα έχει πολλές προεκτάσεις κυρίως οικονομικές και λιγότερο
σχετικές με την φύση της φωτογραφίας ως έργου τέχνης.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

 1

ON LINE 



   O IMAGING - E  

 321 •    21

 

2016

 2

ON LINE 

   O IMAGING - E  

!

Ταξιδιωτικές προσδοκίες και πραγματικότητα
Καταρρίπτοντας μύθους προορισμών

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Χ.Γ. 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.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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Mε αφορμή το editorial του τεύχους 317
Με θέμα την επιλογή φωτογράφου από τον ΚΑΛΑΜΑΤΑ:21» λάβαμε την παρακάτω επιστολή από
την ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αγαπητέ κ.Τζίμα,
Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας ενημερώνω για τα παρακάτω.

Τ

ο θέμα με το κείμενο που δώσατε το link, είναι εντελώς φανταστικό,
αποκύημα της (νοσηρής ;;;) φαντασίας του δημοσιογράφου... Σε τηλεφωνική
επικοινωνία που είχα μαζί του, όσον αφορά το "με ποιον επαγγελματία μίλησε"
μου είπε ότι -με πήρε κάποια κυρία Αλ...... (μου είπε το όνομα και η εν λόγω
κυρία -αν υπάρχει- δεν είναι συνάδελφος ) και τον προέτρεψε να γράψει για το
θέμα αυτό...
Αυτός της ζήτησε να τα γράψει σε κάποιο κείμενο για να το δημοσιεύσει, το οποίο
και έκανε, χωρίς βέβαια να το διασταυρώσει πρώτα... ούτε όσον αφορά το αν
η κυρία είναι επαγγελματίας φωτογράφος, ούτε ρωτώντας κάποιους άλλους
φωτογράφους ή κάποιον από το Δ.Σ. του σωματείου μας... Τελικά έγραψε το
άρθρο, υπογράφοντας ο ίδιος...
Όταν του ζήτησα να μου δώσει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να συζητήσω με
την συγκεκριμένη κυρία που μιλούσε στο όνομα των επαγγελματιών της πόλης
...το είχε ξεχάσει".
Όταν του ζήτησα να μου στείλει το email που του είχε "υποτίθεται" στείλει ...μου
είπε ότι το είχε σβήσει κατά λάθος...;;;!!!
Αποτέλεσμα, ήταν να απαντήσει το Γραφείο Υποψηφιότητας KALAMATA:21,
χωρίς και αυτό να ξέρει τα γεγονότα και να μας κάνει ρεζίλι χωρίς λόγο, για μια
υπόθεση που είχε λήξει προ εξαμήνου τουλάχιστον.
ΟΧΙ ότι διαφωνούμε σε κάποια σημεία, αλλά ο τρόπος παρουσίασης:
1ον Δεν είναι δικός μας (δεν μπορεί να μιλάει ο οποιοσδήποτε εκ μέρους των
Επαγγελματιών Φωτογράφων εκτός από τους ίδιους ΕΠΩΝΥΜΑ ή από το
Σωματείο)
2ον Παρουσιάζει στοιχεία που δεν γνωρίζουμε αν είναι σωστά και
3ον Δείχνει εμπάθεια και υποβόσκον πολιτικό παιχνίδι... (που αυτό τελικά
συνέβαινε).
Εμείς σαν σωματείο που εκφράζει την πλειοψηφία των φωτογράφων του
Νομού Μεσσηνίας (και όχι μόνο) στείλαμε την απάντησή μας στο KALAMATA
21 και κοινοποιήσεις στον τοπικό Τύπο. Το KALAMATA 21 μας απάντησε και
ξεκαθάρισαν τα πράγματα...¨
Μετά τιμής,
Αργύρης Μπιγιάκης Πρόεδρος Ε.Φ.Ν.Ε.
Αγαπητέ κ.Μπιγιάκη,
Ευχαριστώ για την διευκρινιστική επιστολή. Προφανώς όταν κάποιοι
«συνάδελφοι» δεν τηρούν κανένα κανόνα δεοντολογίας και κατασκευάζουν
ειδήσεις, εκθέτουν όλο τον κλάδο. Όσο για την ουσία δηλ. για το θέμα του
τρόπου αναθέσεων έργου από φορείς το θέμα σηκώνει πολύ κουβέντα... Τ.Τ.

Διαβάστε την αλληλογραφία ανάμεσα μεταξύ
στην Ε.Φ.Ν.Ε. και την Κ21 κάνοντας κλικ στις
επιστολές

Mε αφορμή το editorial του τεύχους 318 περί ADOBE κλπ
...λάβαμε

την παρακάτω επιστολή:

Σχετικά με τη φωτοσούπα, καπιταλισμός, μονοπώλια... Καλά να πάθουμε. Αφήστε επιτέλους τις φωτογραφίες όπως είναι, μάθετε να τις
τραβάτε σωστά και αφήστε τους να δοκιμάσουν τη βία της φτώχειας και αυτοί. Θάνατο στο φιλμ δεν θέλανε; Ήρθε και ο καιρός της σούπας!
Γιάννης Γλυνός
Να είστε καλά.
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Benro MoveOver4 04S6

Benro MoveOver8 C08D6

Benro MoveOver12 C12D6

• 98)7 *7,7 4kg • 7 2,6kg
• &7 7,)#) 60cm

• 98)7 *7,7 8kg • 7 2,2kg
• &7 7,)#) 60cm 85,5cm

• 98)7 *7,7 12kg • 7 4,3kg
• &7 7,)#) 60cm

Benro MoveOver4 A04S9

Benro MoveOver8 C08D9

Benro MoveOver12 C12D9

• $   4kg • % 3,1kg
• & "   90cm

• 98)7 *7,7 8kg • 7 2,3kg
• &7 7,)#) 90cm

• 98)7 *7,7 12kg • 7 4,5kg
• &7 7,)#) 90cm

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
Αμισσού 55, 171 24 Αθήνα, Τηλ.: 2130157744 • www.photozone.gr • e-mail: info@photozone.gr
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Πάνω, μερική άποψη από το πυκνό ακροατήριο και κάτω Παν. Καλδής & Γιώργος Τζώρτζης αναλύουν το μέλλον των φωτογραφικών μηχανών

H «Φωτογραφική Μηχανή» έκανε κλικ στο ΦΟΥΑΡ
«Μεγάλη επιτυχία και προσέλευση για την πρώτη από τις Μηνιαίες Συναντήσεις του ΦΩΤΟγράφου»
Το αδιαχώρητο παρατηρήθηκε την
Τετάρτη 16 Μαρτίου στον πολυχώρο
ΦΟΥΑΡ στην πρώτη από τις Μηνιαίες
Συναντήσεις του περιοδικού μας με
αντικείμενο τη "Φωτογραφική Μηχανή".
Αναγνώστες προσήλθαν από νωρίς
όχι μόνον από την Αθήνα αλλά,
απρόσμενα, και από άλλες πόλεις, για
να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.
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ισηγητές ήταν ο αρχισυντάκτης του Φωτογράφου Παναγιώτης Καλδής και ο τακτικός
συνεργάτης επαγγελματίας φωτογράφος Γιώργος Τζώρτζης που ανέπτυξαν θέματα
τεχνολογίας των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και ανέλυσαν τις επερχόμενες εξελίξεις
απαντώντας ερωτήσεις και απορίες σε ένα δημιουργικό διάλογο που κράτησε από τις 7.30 ως
τις 10.00 το βράδυ.
Η θετική ανταπόκριση, η πολυπληθής προσέλευση και η ζεστή ατμόσφαιρα ανάμεσα
στους συντελεστές του περιοδικού και τους αναγνώστες, μας γεμίζουν αισιοδοξία για την
πρωτοβουλία των Μηνιαίων Συναντήσεων. Σας περιμένουμε λοιπόν στην επόμενη με θέμα τη
"Φωτογραφία Δρόμου" στο ΦΟΥΑΡ στις 13 Απριλίου.
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ΦΩΤ.: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΖΙΔΗΣ

>?7@7F
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Φωτοβολταϊκά στο διάστημα
Μια φουτουριστική ιδέα που μοιάζει τρελή αλλά....
Στην πρόσφατη εκδήλωση του
ΦΩΤΟγράφου στο ΦΟΥΑΡ για τη
“Φωτογραφική μηχανή” ίσως το πιο hot
κομμάτι ήταν αυτό που αφιερώσαμε
στο τέλος της συνάντησης, για τις
διαφαινόμενες μελλοντικές εξελίξεις
στην τεχνολογία του imaging. Mιλήσαμε
για φακούς υγρής κατάστασης και
φακούς από γραφένιο, για LED υψηλής
ισχύος, για drones, για 8Κ και κατάργηση
των ορίων ανάμεσα στη φωτογραφία
και το video, για ασύρματες συνδέσεις
μηχανών και smart devices, για non
destructive processing και άλλα
πολλά. To ζωηρό ενδιαφέρον από τους
αναγνώστες, μας κάνει να πιστεύουμε
ότι σας απασχολούν εξίσου οι ευρύτερες
τεχνολογικές εξελίξεις που υπόσχονται
να αλλάξουν δραστικά το μοντέλο ζωής
του σύγχρονου ανθρώπου.

Ο

τομέας της ενέργειας είναι μάλλον
ο πιο κρίσιμος για την επιβίωση του
ανθρώπινου είδους. Αυτή τη στιγμή μας
απασχολεί η υπερθέρμανση του πλανήτη
από την καύση ορυκτών καυσίμων και
άλλες ανθρώπινες δραστηριότητας.
Εναλλακτικές μορφές ενέργειας όπως η
πυρηνική σύντηξη δεν έχουν βρει ακόμη
το δρόμο προς την παραγωγή ενώ οι
πλέον οικολογικές και ανανεώσιμες
μορφές ενέργειας όπως π.χ.η αιολική και τα
φωτοβολταϊκά δεν επαρκούν. Τα τελευταία
όσο και αν εξαπλώνονται δεν φθάνουν για
να καλύψουν το σύνολο των ενεργειακών
αναγκών: Ο ήλιος λάμπει μόνο την ημέρα
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και η ηλιοφάνεια δεν είναι δεδομένη. Από την άλλη μεριά υπάρχουν μελέτες όπως
αυτή του project Land Art Generation Initiative που δείχνουν ότι αρκεί να γεμίσουμε
με φωτοβολταϊκά επιφάνεια ίση με την Ιβηρική Χερσόνησο (Ισπανία και Πορτογαλία)
προκειμένου να καλύψουμε όλες τις ανάγκες των κατοίκων της γης σε ηλεκτρισμό που το
2030 θα ανέρχονται σε 678τετράκις εκ. μονάδες BTU.
Ένας από τους παράγοντες που δυσκολεύουν την απόδοση των φωτοβολταϊκών σε
πραγματικές συνθήκες είναι ότι συχνά έχουμε ομίχλη, συννεφιά και βροχοπτώσεις.
Όμως τι θα συνέβαινε αν αντί για την επιφάνεια της γης, θέταμε τα φωτοβολταϊκά πάνελ
σε τροχιά στο ...διάστημα, μακριά από την γήινη επιφάνεια, όπου δεν θα υπήρχαν
μετεωρολογικά φαινόμενα. Σημειωτέον ότι σε αυτά τα ύψη προσπίπτει 27% περισσότερη
ακτινοβολία αφού δεν παρεμβάλλεται η απορρόφηση στην ατμόσφαιρα. Η ενέργεια
από τα “δορυφορικά” solar panel θα
μεταφερόταν μέσω μικροκυμάτων σε
πραγματικό χρόνο, σε συχνότητες
1. σεληνιακό εργοστάσιο
μη βλαπτικές για τον ανθρώπινο
κατασκευής
οργανισμό. Επειδή η διαδικασία θα
2. μεταφορά και θέση σε
τροχιά
γίνεται συνεχώς σε τέτοια ύψη δεν
3. ανάπτυξη solar panel
χρειάζεται σύστημα αποθήκευσης
4. μεταφορά ενέργειας
ενέργειας, απλουστεύοντας έτσι τη
σχεδίαση και μειώνοντας το κόστος. Με
το συγκεκριμένο σενάριο ασχολήθηκε
πρόσφατα το περιοδικό Popular Science.
Όλα αυτά θα αποτελούσαν καλή ιδέα αν δεν προσέκρουε στο πολύ υψηλό κόστος της
εκτόξευσης πυραύλων. Για παράδειγμα μια εκτόξευση στο πρόγραμμα SpaceX κοστίζει
60εκ. δολ. Ας φανταστούμε πόσο κόστος συνεπάγεται η τοποθέτηση σε τροχιά χιλιάδων
τέτοιων συστημάτων. Μια λύση που μοιάζει εξωπραγματική αλλά τελικά βιώσιμη
σύμφωνα με τον εμπνευστή της Lewis Weber, είναι η κατασκευή και συναρμολόγηση των
πάνελ από αυτοαναπαραγόμενα ρομπότ σε βιομηχανικό πάρκο στη ...σελήνη! Επειδή το
βαρυτικό πεδίο της σελήνης είναι μόλις το 1/6 του αντίστοιχου της γης, η επιστροφή στη
γη των έτοιμων πάνελ και η τοποθέτηση σε τροχιά, είναι πολύ φθηνότερη αν ξεκινάνε από
το φεγγάρι σε σχέση με τη γη.
“Αχαλίνωτη φαντασία”, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το παραπάνω project τη στιγμή
που δεν υπάρχει η τεχνολογία για αυτοαναπαραγόμενα ρομπότ ενώ η τηλεμετάδοση
ενέργειας βρίσκεται στα σπάργανα. Όμως η τεχνολογία πάντα προχωρούσε από
σπουδαίες ιδέες έστω και αν μόνο μερικές παίρνουν το δρόμο της εφαρμογής.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Ας γνωρίσουμε τον Αργoσαρωνικό
Τα αποτελέσματα του φωτογραφικού διαγωνισμού της MOm

Ο

Αργοσαρωνικός, ξανανοιώνει όχι
μόνον στις καρδιές όσων ζουν
στο οικιστικό συγκρότημα της Αθήνας
αλλά και στη φωτογραφική έμπνευση
όσων συμμετείχαν στον διαγωνισμό που
διοργάνωσε η MOm, η Εταιρεία για τη
Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής
Φώκιας. Η ποιότητα του περιβάλλοντος
στον Αργοσαρωνικό αναβαθμίστηκε,
τα νερά καθάρισαν και η θαλάσσια ζωή
επανέκαμψε σε μεγάλο βαθμό. Μέχρι και
φώκιες Μοnachus Monachus έχουν κάνει
αισθητή την παρουσία τους.
Οι συμμετέχοντες ενστερνίστηκαν
το μήνυμα “Ας γνωρίσουμε τον
Αργοσαρωνικό” και μας τον έδειξαν με
διαφορετικές τεχνοτροπίες, μέσα και
προσεγγίσεις, με κοινό παρονομαστή
όμως την ευαισθησία και αγάπη προς το
περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε όλους,
ανεξάρτητα από διακρίσεις!
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7m

1o Βραβείο
K 

ikon D5200 Kit

Ανδρέας Τσαμτσούρης

Οι νικητές του διαγωνισμού κρατώντας τα έπαθλά τους, σε αναμνηστική πόζα στα γραφεία του
ΦΩΤΟγράφου την ημέρα της απονομής (Τρίτη 8 Mαρτίου)
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2o Βραβείο

3o Βραβείο

  GoPro Hero+

 

Κώστας Καρακαλάς
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7m

ikon CoolPix L340

Τάκης Κουτσαντώνης

2016
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4o Βραβείο

7m

5o Βραβείο

   

     

Ευάγγελος Κοσμάς

Βαγγέλης Τζερτζίνης

Οι φωτογράφοι που διακρίθηκαν
ΒΡΑΒΕΙΑ
1ο: Ανδρέας Τσαμτσούρης
2ο: Κώστας Καρακαλάς
3ο: Τάκης Κουτσαντώνης
4ο: Ευάγγελος Κοσμάς
5ο: Βαγγέλης Τζερτζίνης
6ο: Κωστής Κουφογέωργας
ΕΠΑΙΝΟΙ
Κωνσταντίνος Μάντζαρης
Γεώργιος Κωστάκης
Βλάσης Μαυραγάνης
Φωτεινή Καλύβα
Γιάννης Γιατράς
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΟm
ΜΕΓΑΣ ΔΩΡΗΤΗΣ: Ίδρυμα Στάυρος Νιάρχος

6o Βραβείο

ΔΩΡΗΤΗΣ: Ίδρυμα ΤΗΑLASSA

     

XΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Κωστής Κουφογέωργας

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Από αριστερά:
Παναγιώτης Καλδής, Διευθυντής Αρχισυντάκτης περ. ΦΩΤΟγράφος,
Λουκάς Χαψής, Επαγγελματίας φωτογράφος,
Πέτρος Δενδρινός, ΜΟm (διοργανωτής)
Βέρα Αλεξανδροπούλου, ίδρυμα Τhalassa,
Γιάννης Ίσσαρης, φωτογράφος-ωκεανοβιολόγος
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© Τάσος Ανέστης, 1η θέση, Ελληνικό Εθνικό Βραβείο,
Sony World Photography Awards 2016

Sony World Photography
Awards 2016
Ανακοινώθηκε ο νικητής του
Ελληνικού Εθνικού Βραβείου

Ο

φωτογράφος Τάσος Ανέστης ανaαδείχθηκε
νικητής του Ελληνικού Εθνικού Βραβείου,
στο πλαίσιο των Sony World Photography
Awards 2016. Η νικήτρια φωτογραφία με
τίτλο «Vesturhorn, Iceland» επελέγη ως η
μία και μοναδική, καλύτερη φωτογραφία
Έλληνα φωτογράφου, η οποία υποβλήθηκε σε
οποιαδήποτε από τις δέκα κατηγορίες του Ανοιχτού
Διαγωνισμού. Η φωτογραφία θα είναι μέρος
της Έκθεσης Sony World Photography Awards
2016 που θα διεξαχθεί στο Somerset House, στο
Λονδίνο από 22 Απριλίου έως 8 Μαΐου και θα
δημοσιευθεί στο ετήσιο βιβλίο των Sony World
Photography Awards. Ο Τάσος Ανέστης σχολίασε
για τη νικητήρια φωτογραφία του: «Η λήψη αυτής
της φωτογραφίας του Vesturhorn στην Ισλανδία
έγινε το περασμένο καλοκαίρι κατά τη διάρκεια
μιας πολύ δυνατής καταιγίδας. Για πολλές ώρες
προσπαθούσα να το συλλάβω αυτό, κάτι σχεδόν
αδύνατο λόγω της βροχής και της άμμου στο
φακό μου, αλλά στο τέλος μετά από εκατοντάδες
απόπειρες πήρα τελικά το σωστό πλάνο.»
Οι φιναλίστ για τα Ελληνικά Βραβεία ήταν οι εξής:
1η θέση – Τάσος Ανέστης
2η θέση – Νίκος Κοντοσταυλάκης
3η θέση – Γιώργος Διγαλάκης
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© Νίκος Κοντοσταυλάκης, 2η θέση, Ελληνικό Εθνικό Βραβείο, 2016 Sony
World Photography Awards

© Γιώργος Διγαλάκης, 2η θέση, Ελληνικό Εθνικό Βραβείο, 2016 Sony
World Photography Awards
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PhotoWedding Stories
Convention 2016, 7 - 11 Aπριλίου στην Αθήνα.
Σεμινάριο Χαράλαμπου Σγουραμάλη για τα social media

Τ

ο σεμινάριο του Χαράλαμπου Σγουραμάλη δεν επικεντρώνεται στη λήψη της
εικόνας όσο στην επικοινωνία της με το κοινό και τους δυνητικούς πελάτες του
επαγγελματία φωτογράφου. Με την ξεχωριστή και πρωτότυπη παρουσία του στα
social media, αλλά και την ποιοτική του δουλειά, ο Χαράλαμπος Σγουραμάλης
ξεχωρίζει εδώ και χρόνια απέναντι στον δύσκολο ανταγωνισμό. Κατά τη διάρκεια του
σεμιναρίου θα μιλήσει για τα social media τα οποία απευθύνονται στον σύγχρονο
επαγγελματία φωτογράφο γάμου και πως πρέπει να τα προσεγγίσει, πως να
διαχειρίζεται το site και τα προφίλ του, πως θα αυξήσει την επισκεψιμότητα στο site
του και πως θα βελτιώσει την εικόνα του. Το συνέδριο του PhotoWedding Stories θα
πραγματοποιηθεί 7 -11 Απριλίου στο hotel Best Western Fenix (Γλυφάδα).
www.wedseminars.com / www.theweddingjournal.gr
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Στο κέντρο του περιθωρίου
Βοήθεια από το μέλλον
ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ των εφημερίδων
και των περιοδικών, όχι μόνο στην
Ελλάδα αλλά διεθνώς, βρίσκονται
σε κατακόρυφη πτώση που θέτει
σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους.
Μερικές εφημερίδες εγκατέλειψαν την
έντυπη μορφή τους και περιορίστηκαν
στον ηλεκτρονικό τύπο που απαιτεί
λιγότερα έξοδα. Άλλες πετσόκοψαν
το προσωπικό, με αποτέλεσμα η
ανεργία στους δημοσιογράφους να
καλπάζει. Το κάποτε γκλαμουράτο
επάγγελμα του δημοσιογράφου
σήμερα είναι από τα πιο επισφαλή και
η μονιμότητα στην εργασία τείνει να
εξαφανιστεί. Οι προσλήψεις γίνονται με
το σταγονόμετρο και έχει καθιερωθεί η
εργασία με το κομμάτι. Τα «μπλοκάκια»
(εργασία για το μηδέν) δεν
εξασφαλίζουν ούτε ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη ούτε σύνταξη. Εργασία
χωρίς δικαιώματα και τα εργάσιμα
χρόνια πάνε στον βρόντο.

Ο

πολύς κόσμος έχει λαθεμένη
εικόνα για αυτό το επάγγελμα.
Συχνά τους ταυτίζει με τους σταρ
του Χόλιγουντ που υποδύονται
δημοσιογράφους (ωραίοι, ψηλοί, με
καμπαρντίνα και ρεπούμπλικα και
γυναίκες καλλονές που συναγωνίζονται
τα τοπ-μόντελ). Ακόμα οι τηλεοπτικές
περσόνες, με τα λουστραρισμένα
ανέκφραστα πρόσωπα και τα ψεύτικα
χαμόγελά τους γίνονται η εικόνα του
δημοσιογράφου. Λίγοι καταλαβαίνουν
πως είναι ένα προλεταριακό επάγγελμα
και όχι σπάνια επικίνδυνο. Περίπου
120-130 δημοσιογράφοι σκοτώνονται
τον χρόνο, είτε σε εμπόλεμες περιοχές
είτε από μαφιόζους παρακρατικούς. Να
μη μιλήσουμε για τις εκατοντάδες των
φυλακισμένων συναδέλφων σε όλο τον
κόσμο γιατί είπαν μια αλήθεια που δεν
έπρεπε να ειπωθεί, γιατί έθιγε κάποια
συμφέροντα. Τους θυμάται κανείς άραγε;

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ της κυκλοφορίας των εφημερίδων έχουν γραφτεί πολλά. Ανάμεσα
σ’ αυτά που έχουν ειπωθεί είναι ο ανταγωνισμός με τα free press, την τηλεόραση, το
ραδιόφωνο ή ακόμα το Ίντερνετ, που έχει τα πάντα και επιπλέον είναι δωρεάν. Κατά
την άποψή μου όλες αυτές οι θεωρίες είναι κατά βάση λάθος, όσο και αν λειτουργούν
ανταγωνιστικά με τον έντυπο Τύπο. Όταν κάνουμε μια σύγκριση, πρέπει και τα δύο ή
παραπάνω προϊόντα να είναι ίδια. Μια ντομάτα θα συγκριθεί με μια άλλη ντομάτα και ένα
αχλάδι με ένα άλλο αχλάδι. Αν συγκρίνουμε τώρα ένα αχλάδι με μια ντομάτα, είναι σαν
να μπερδεύουμε το σώβρακο με τη γραβάτα. Δηλαδή πρέπει να μπούμε στη φιλοσοφία
του κ. Ράμφου που θεωρεί τη γραβάτα φαλλικό σύμβολο, άρα η θέση της είναι στο
σώβρακο, παρέα με τον φαλλό που συμβολίζει. Τότε πάμε για τρέλα.
Οι θεωρίες αυτές δεν είναι καινούργιες. Όταν ανακαλύφθηκε η φωτογραφία, είπαν πως
θα καταργηθεί η ζωγραφική. Το ίδιο έγινε και με τον κινηματογράφο, όταν υποστηρίχτηκε
πως θα εξαφανίσει το θέατρο. Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιήθηκε για την τηλεόραση,
που εμφανίστηκε σαν το τέλος του κινηματογράφου. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται με το
Ίντερνετ, που θα κονιορτοποιούσε την τηλεόραση. Τίποτα από όλο αυτά δεν έγινε. Απλά
όλες αυτές οι επινοήσεις της ανθρώπινης δημιουργικότητας δεν ήταν ανταγωνιστικές αλλά
αλληλοσυμπληρούμενες. Όπως ακριβώς οι πολιτισμοί. Και άσε τον Σάμιουελ Χάντιγκτον
να λέει για τον πόλεμο των πολιτισμών. Ασ’ τον να λέει, που τραγουδάει κι ο Καρράς.
ΑΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ πως είναι έτσι. Τότε πώς εξηγείται, σε αυτήν την εποχή
της κρίσης, η «Monde Diplomatique», να ανεβάζει την κυκλοφορία της κατά περίπου
15%, να αυξάνει τους συνδρομητές της και να πολλαπλασιάζει τις πωλήσεις των άλλων
έντυπων ή ηλεκτρονικών προϊόντων της; Και μάλιστα χωρίς διαφήμιση; Η απάντηση
είναι απλή. Βρίσκεται στην ποιότητα και στο βάθος της αρθρογραφίας της και στις
συνεργασίες της με ειδήμονες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Πουλά γνώση και απολύτως
έγκυρη πληροφόρηση. Και αυτό το προϊόν σήμερα είναι δυσεύρετο στην εποχή της
πλαστογράφησης σχεδόν των πάντων από τους βαρόνους των ΜΜΕ.
Αλλά λίγοι είναι αυτοί που ενδιαφέρονται να μάθουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της
εφημερίδας που αγοράζουν ή του καναλιού που χαζεύουν για να σκοτώσουν την ώρα
τους, δηλαδή τον δημιουργικό τους χρόνο.
Σχεδόν παντού στον κόσμο, η ιδιοκτησία των ΜΜΕ έχει περάσει στα χέρια των ολιγαρχών.
Και αυτές οι επενδύσεις δεν έγιναν για το κοινό καλό, αλλά για να υπηρετήσουν τα
συμφέροντα του αρπακτικού καπιταλισμού και της πολιτικής κάστας που τον στηρίζει.
Για ποιον λόγο να αγοράσει κανείς μια εφημερίδα που θέλει να τον κάνει δούλο του
συστήματος; Εμείς εδώ στην «Εφ.Συν.» ξεκινήσαμε ένα εγχείρημα που ξεπερνάει τις
δυνατότητές μας. Θελήσαμε να κάνουμε μια εφημερίδα που να εκφράζει την ανάσα
αυτού του λαού. Αλλά με ποιες δυνάμεις; Αδύναμοι είμαστε, όπως όλοι μας. Αλλά όταν
οι αδύναμοι μαζευτούν, γίνονται ανατρεπτική δύναμη. Κάποιοι έχουν παράπονα από
μας. Μας θεωρούν απογευματινή έκδοση της «Αυγής». Και έπαψαν να αγοράζουν την
εφημερίδα. Και πήραν «τη ζωή τους λάθος». Αφού είναι οι ίδιοι τα αφεντικά αυτής της
εφημερίδας, γιατί οι ίδιοι δεν προστατεύουν την περιουσία τους; Εμείς εδώ γράφουμε
κατά συνείδηση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως έχουμε δίκιο. Περιμένουμε βοήθεια από
το μέλλον. Και το μέλλον είστε εσείς. Οι αναγνώστες «Αναγνώστη, βοήθεια».

* Αναδημοσίευση από την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Άρθρο του Περικλή Κοροβέση perkor29@gmail.com

photo.gr
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Leica APO-VarioElmarit-SL 90-280mm
f/2.8-4
Zoom τηλεφακός για την SL

H

Leica παρουσίασε τον δεύτερο
φακό για την full-frame mirrorless
μηχανή SL (Τyp 601), ο οποίος καλύπτει
εύρος εστιακών αποστάσεων 90-280mm
(συμπληρώνοντας έτσι τον μοναδικό ως
τώρα φακό SL 24–90mm f/2,8-4 Asph), έχει
φωτεινό διάφραγμα f/2.8-4 και προσφέρει
σταθεροποίηση έως και 3.5 stop. Διαθέτει
ελάχιστη απόσταση εστίασης 0.6-1.4m,
ενώ ο λόγος μεγέθυνσης 1:4.8 τον κάνει
κατάλληλο για close-up λήψεις. Αποτελείται
από 23 στοιχεία σε 17 ομάδες, εκ των
οποίων τα 7 είναι χαμηλής διάχυσης για
την ελάττωση των χρωματικών εκτροπών.
Επίσης, το σύστημα autofocus είναι
κατάλληλο για σκηνές δράσης και σπορ,
σύμφωνα με το κατασκευαστή. Ο φακός
είναι ανθεκτικό στη σκόνη και την υγρασία,
ενώ διαθέτει εσωτερικό μηχανισμό
εστίασης. Ακόμα, η γερμανική εταιρία
αναμένεται να εμπλουτίσει το σύστημα SL
και με τρίτο φακό, τον Summilux-SL 50mm
f/1.4 ASPH τον χειμώνα
του 2016.

Divitec
Openhouse για τις τεχνολογίες εκτύπωσης

Η

Divitec διοργανώνει openhouse στις εγκαταστάσεις της την Τετάρτη 23 Μαρτίου.
Θα πραγματοποιηθεί στο ανανεωμένο demo room όπου οι ενδιαφερόμενοι
θα μπορούν να δοκιμάσουν όλες τις τεχνολογίες εκτύπωσης και να συγκρίνουν τα
αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν τους θερμικούς
εκτυπωτές A6, Α4 και διπλής όψης Kodak (305, 7000, 6800, 8810, D 4600), Citizen
CY, Sinfonia CS2, την ποιότητα εκτύπωσης του platter Canon 6450 με υλικά (χαρτί
και καμβά) Kodak και Veneccia, την απαράμιλλη ποιότητα εκτύπωσης του Fujifilm
Frontier DX 100 dry lab, τα inkjet χαρτιών Kodak και Veneccia για τα dry labs, τα
φωτογραφικά monitors BENQ, τo λογισμικό διασύνδεσης εκτυπωτών και plotters
Kodak Creative Production Software, τα νέα Kodak Kiosks G4 XL 1 και Kodak Tablet
kiosk αλλά και το Kodak GS Order Station, τους βιντεοπροβολείς της BenQ, τις
τσάντες μεταφοράς Rivacase, τα προϊόντα ήχου της εταιρίας Lenco και τα best sellers
wearables MyKronoz.
Divitec
Τετάρτη 23/3 από τις 10:00 έως τις 20:00
Παραμυθιάς 4, Γλυκά Νερά (από Λ. Λαυρίου 184)

Epson
Επεκτείνει στα τρία έτη την εγγύηση
των Ink Tank System, Workforce &
Workforce Pro

Η

Epson συνεχίζει την προσφορά δωρεάν
επέκτασης της εγγύησης σε τρία έτη
με αγορές συγκεκριμένων εκτυπωτών από
τις σειρές Ink Tank System, Workforce &
Workforce Pro. Η προωθητική αυτή ενέργεια,
που ίσχυε ήδη από την 1η Οκτωβρίου 2015
επεκτείνεται μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2017,
προσφέροντας διευρυμένη προστασία
στους μελλοντικούς κατόχους των εν λόγω
εκτυπωτών. Μπορείτε να ενημερωθείτε
σχετικά με τα μοντέλα που πληρούν τις
προϋποθέσεις, καθώς και για τους όρους της
τριετούς εγγύησης εδώ:
epson.gr/printerwarranty
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Stamos
Έναρξη συνεργασίας με Godox

Η

Godox είναι μια εταιρία με μεγάλη
παράδοση στην κατασκευή
καινοτόμων flash για χρήση on-camera
ή studio. Στην γκάμα της Godox
ξεχωρίζουν α. Τα πρωτοποριακά
Speedlite V850/V860 με ενσωματωμένη
μπαταρία λιθίου που δίνει 650 φλασιές
πλήρους έντασης με σταθερό χρόνο
φόρτισης 1,5 sec! β. Τα νέα ποιοτικά
φορητά studio AD600 ισχύος 600W
με ενσωματωμένη ραδιοσυχνότητα
HSS και μπαταρία λιθίου που
δίνει αυτονομία για 500 φλασιές
πλήρους έντασης. γ. Το σύστημα
ραδιοσυχνοτήτων 2.4GHz Χ που
επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο
manual και TTL flash.

Panasonic
Lumix GH4
Αποκτά λειτουργίες Post Focus και 4K Photo Mode

H

αναβάθμιση firmware της Lumix DMC-GH4, προσθέτει λειτουργίες Post Focus, 4K
Photo Mode και burst shooting με χρήση φορητού φλας. Ξεκινώντας από το Post
Focus, επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει την εστίαση μετά τη λήψη, κάνοντας εγγραφή
ενός σύντομου videoclip 4K που κάνει λήψη 30fps και διαφορετικό σημείο εστίασης σε
κάθε καρέ. Επίσης, αξιοποιώντας την ανάλυση 4Κ, το firmware update 2.5 ενεργοποιεί
τις λειτουργίες 4K burst, 4K Burst (Start/Stop) και 4K pre-burst, που ενισχύουν την
αποτελεσματικότητα της εξαγωγής των επιθυμητών καρέ από το video.
Στο παρελθόν, η Panasonic συνήθιζε να παρουσιάζει στη Photokina νέα μοντέλα, οπότε
δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν υπάρξουν καινούργιες παρουσίες τον Σεπτέμβριο. Για
την ώρα, η αναβάθμιση firmware συνεχίζει την παράδοση που θέλει την Panasonic να
υποστηρίζει παλαιότερα ή τρέχοντα μοντέλα της.

Sony
Αναβάθμιση firmware
ware για τη σειρά a7
και τις a6000/5100
00

Η

ιαπωνική εταιρία
παρουσίασε την
αναβάθμιση firmware
e
3.10 για τις μηχανές
a7R II, a7R, a7S, a7 II,
a7, a6000 και a5100. Το
ό
βασικό χαρακτηριστικό
που προσδίδει είναι η
σης
δυνατότητα αξιοποίησης
των νέων φακών της
εταιρίας, G Master.
η
Επίσης, διευκολύνει τη
χρήση AF του φακού
M
Sony FE 85mm F1.4 GM
κατά τη διάρκεια εγγραφής video. Όσο αφορά τις a6000, a7, a7 II, a5100 και a7R II (και όχι τις
a7R, a7S, a7S II), πλέον ενεργοποιείται η λειτουργία Phase-detection AF (on-sensor).
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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".

Μονοθεματικό τεύχος Νο 9: «Φωτογραφία δρόμου»
Υπό έκδοση. Αναζητήστε το στα περίπτερα από τις 7 Απριλίου
Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτά ή και των οκτώ εκδόσεων:

1 ΤΕΥΧΟΣ

2 ΤΕΥΧH

3 ΤΕΥΧH

4 ΤΕΥΧH

5 ΤΕΥΧH

6 ΤΕΥΧH

7 ΤΕΥΧH

8 ΤΕΥΧH

6,9 12 17 22 27,5 30 35 40
€

€

€

€

€

€

€

€

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής.

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr
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Instagram
Αλλάζει την συμπεριφορά
της αρχικής σελίδας

Τ

ο Instagram επιβεβαίωσε μέσω
του επίσημου blog φήμες που
ήθελαν να παύει η χρονολογική
σειρά εμφάνισης φωτογραφιών
και video στην αρχική σελίδα
(feed) του δημοφιλούς κοινωνικού
δίκτυου. Όπως συνέβη και με τη
μητρική εταιρία, Facebook, ένας
αλγόριθμος θα αναλαμβάνει να
ταξινομεί τη ροή δημοσιεύσεων,
σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα του
χρήστη. Πρακτικά, θα εμφανίζονται
πρώτες οι δημοσιεύσεις που θα
προέρχονται από τους χρήστες με
τους οποίους αλληλεπιδρούμε
συχνότερα, ανεξάρτητα από την
ώρα που ανέβασαν την τελευταία
φωτογραφία/video τους. Μάλιστα
η λειτουργία αυτή δεν θα μπορεί
να απενεργοποιηθεί. Ωστόσο,
η εταιρία σημειώνει πως δεν θα
ενσωματώσει αμέσως τo νέο
αυτό χαρακτηριστικό, αλλά θα το
δοκιμάσει αρχικά σε μικρές ομάδες
χρηστών, μέσα στις επόμενες
εβδομάδες, υποσχόμενη να
σεβαστεί το feedback. Παράλληλα,
μια διαδικτυακή καμπάνια υπέρ
της διατήρησης της χρονολογικής
σειράς του feed, στη πλατφόρμα
change.org μετρά πάνω από
135.000 υποστηρικτές.

LG STYLUS 2
Το πρώτο smartphone με DAB+

Η

κορεάτικη εταιρία παρουσίασε το πιο πρόσφατο smartphone της, STYLUS 2, στα
πλαίσια του συνεδρίου Radiodays Europe 2016, στο Παρίσι. Αποτελεί το πρώτο
smartphone στον κόσμο με ενσωματωμένο DAB+ tuner για ψηφιακό ραδιόφωνο, ενώ
συνοδεύεται και από ειδική εφαρμογή για περιήγηση στις ψηφιακές ραδιοφωνικές
μεταδόσεις. Πρακτικά, οι χρήστες θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερους
ραδιοφωνικούς σταθμούς μέσω του DAB+ σε σχέση με το παραδοσιακό δέκτη στα FM. Η
LG συνεργάστηκε με το International DMB Advancement Group (IDAG) προκειμένου να
συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη τεχνολογία στο Stylus 2. Ακόμα, να θυμίσουμε πως τον
περασμένο Απρίλιο, η Νορβηγία έγινε η πρώτη χώρα που ανακοίνωσε πως θα καταργήσει
το αναλογικό FM ραδιόφωνο για να μεταβεί αποκλειστικά στο ψηφιακό DAB+. Όσο αφορά
τα βασικά χαρακτηριστικά της συσκευής, διαθέτει οθόνη 5.7in. (1280 x 720), φωτογραφική
μηχανή 13MP, τετραπύρηνο επεξεργαστή 1.2GHz, RAM 1.5GB και αποσπώμενη μπαταρία
3000mAh.

JCH StreetPan 400
Ασπρόμαυρο φιλμ
Σε μια εποχή κυριαρχίας της ψηφιακής τεχνολογίας (και) στο χώρο της φωτογραφίας, πολλά είδη
φιλμ περνούν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, όπως πρόσφατα έγινε με το Fujifilm FP100C.
Όμως, η Japan Camera Hunter επιφύλασσε μια έκπληξη για λάτρεις του αναλογικού, καθώς
παρουσίασε ένα νέο ασπρόμαυρο φιλμ με την ονομασία JCH StreetPan 400. Πιο συγκεκριμένα,
πρόκειται για την αναβίωση της παλιάς emulsion του Neopan 400 και όχι για ένα νέο φιλμ, όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπεύθυνος της πρωτοβουλίας, Bellamy Hunt. Το StreetPan 400 θα
προσφέρει εικόνες με έντονα μαύρα, υψηλό contrast και ελαφρύ κόκκο. Αναμένεται να γίνει
διαθέσιμο στις αρχές του καλοκαιριού, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προπαραγγείλουν
μέσω του επίσημου ιστότοπου της εταιρίας: www.japancamerahunter.com
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Καρκανάκη Μαρία

AD HOC
Έκθεση μελών της ΕΦΕ Ηρακλείου Κρήτης

Υ

πό τον τίτλο «AD HOC» δώδεκα φωτογράφοι παρουσιάζουν τα έργα που προέκυψαν από
τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Με
την καθοδήγηση του Λάμπρου Παπανικολάτου και της Ελένης Παπανικολάτου, οι συμμετέχοντες
κατάφεραν να αποτυπώσουν στο φωτογραφικό χαρτί μια σειρά περιπτώσεων, με προσωπικά σε
κάθε περίπτωση, κριτήρια αντιμετώπισης. Αντιμετωπίζοντας τη φωτογραφία ως μέσο διερεύνησης
και κατανόησης του εαυτού τους, οι φωτογράφοι ξεπερνούν τη θεματική της δημόσιας σφαίρας
στην πόλη, αναζητώντας τις περισσότερες φορές εικόνες από το στενό ιδιωτικό τους περίγυρο. Οι 12
φωτογραφικές προτάσεις καλούν το θεατή να εμπλακεί ο ίδιος στον κόσμο της έκθεσης ανατρέχοντας
παράλληλα σε μνήμες και προσωπικά βιώματα. Συμμετέχουν οι φωτογράφοι Νίκος Γαλάνης, Γιώργος
Γιατρομανωλάκης, Αντώνης Δασκαλάκης, Γρηγόρης Δερμιτζάκης, Γαλάτεια Ιατράκη, Μαρία Καρκανάκη,
Αντιγόνη Μεταξάκη, Μαρίνα Μεταξάκη, Ρένα Μπαλή, Πολυχρόνης Νικηφοράκης, Έλενα Ντι Γκιόσια και
Χρήστος Σαμαράς. Την έκθεση επιμελήθηκαν η Ελένη Μουζακίτη και ο Λάμπρος Παπανικολάτος.

Εγκαίνια:
Σάββατο 19 Μαρτίου, 19.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 19/4
Διεύθυνση:
Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία
Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 20,
Ηράκλειο, Κρήτη
Μέρες και ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα – Σάββατο 18.00 – 21.00
Πληροφορίες: Ελληνική
Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης,
http://www.efecrete.gr

«Αναστενάρια. Στην ιερή έκσταση της παράδοσης»
Έκθεση του Δημήτρη Λουζικιώτη

Μ

ε εικόνες από την Αγία Ελένη Σερρών και το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης Λουζικιώτης
φωτογραφίζει ένα πανάρχαιο έθιμο που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Προσπαθώντας
να αποδώσει όσο πιο παραστατικά γίνεται το στίγμα της γιορτής, ο φωτογράφος προσεγγίζει τα
Αναστενάρια χωρίς εντυπωσιασμό αλλά αντιθέτως με την απαιτούμενη συγκίνηση. Αποτελώντας
κομμάτι πολύχρονης φωτογραφικής εργασίας του Δημήτρη Λουζικιώτη, τα φωτογραφικά έργα της
έκθεσης είναι τραβηγμένα το χρονικό διάστημα από το 2011 έως το 2014. Η έκθεση παρουσιάζεται
στα Τρίκαλα υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικάλων.

• Εγκαίνια: Σάββατο 19 Μαρτίου, 19.00 • Διάρκεια έκθεσης: έως 3 Απριλίου
Διεύθυνση: Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα • Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 8.00 – 16.00
Πληροφορίες: https://www.facebook.com/events/1771617276394800/
Δημήτρης Λουζικιώτης, http://www.louzikiotis.gr, http://www.louzikiotis.com
Κέντρο Πολιτισμού «Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης», www.perix.org Δήμος Τρικκαίων, trikalacity.gr
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Και τα τρία βιβλία!



€25

*

Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την
ιστορία &
αισθητική της
φωτογραφίας!

Love of Finished Days # 1
Έκθεση του Γάλλου φωτογράφου Francois L’ Ηotel

Τ

οποθετώντας τη φωτογραφική του
δουλειά στο σημείο συνάντησης με
την τέχνη της ζωγραφικής, ο Francois L'
Hotel αναμειγνύει και αντιπαραθέτει δύο
κόσμους. Μέσα από δέκα φωτογραφικά
έργα μεγάλων διαστάσεων, ο
φωτογράφος παρουσιάζει μεταξύ
άλλων ένα σύνολο πολυεπίπεδων
αφηγήσεων, διατηρώντας την ποιητική
ματιά του καλλιτέχνη που καταφέρνει
να μεταβιβάσει στις εικόνες του την
καθαρότητα μιας λιτής αισθητικής. Σε
έναν κόσμο «Αγάπης των Τελειωμένων
Ημερών», ο θεατής έρχεται σε επαφή με
θραύσματα της Αττικής Οδού αλλά και τον αστικό κόσμο του Παρισιού,
άλλοτε σε τόνους αποσύνθεσης ενός εστιατορίου και άλλοτε μέσα από το
ελληνικό τοπίο. Την έκθεση καθώς και το κείμενο του καταλόγου που τη
συνοδεύει επιμελείται η ιστορικός τέχνης Λουίζα Καραπιδάκη.
Εγκαίνια: Τρίτη 29 Μαρτίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Απριλίου
Διεύθυνση: The Pulse Gallery, Χάρητος 8, Κολωνάκι
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη 11.00 – 20.00, Τετάρτη 11.00 –
15.00, Πέμπτη – Παρασκευή 11.00 – 20.00, Σάββατο 11.00 – 15.00
Πληροφορίες: The Pulse Gallery, Τηλ. 2107243982, info@the-pulse.gr,
http://www.the-pulse.gr
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Νέοι Έλληνες
Φωτογράφοι
Πρόσκληση συμμετοχής στο
Athens Photo Festival 2016

Τ

ο Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας στο
πλαίσιο των δράσεων του φετινού
Athens Photo Festival διοργανώνει την
23η έκθεση φωτογραφίας «Νέοι Έλληνες
Φωτογράφοι 2016». Με την πρόσκληση
για συμμετοχή να απευθύνεται σε όλους
τους νέους δημιουργούς έως 35 ετών,
η έκθεση θα παρουσιαστεί αρχικά
στην Αθήνα, στα πλαίσια του Athens
Photo Festival 2016, ενώ στη συνέχεια
θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη. Όσοι
δημιουργοί θα ήθελαν να συμμετάσχουν
μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις
τους, σε ψηφιακή μορφή, είτε στη
σελίδα του Athens Photo Festival είτε ταχυδρομικά. Το θέμα της έκθεσης είναι ελεύθερο. Κάθε πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει έως 15
φωτογραφίες. Τα τελικά έργα της έκθεσης θα επιλέξει κριτική επιτροπή με τον Κωστή Αντωνιάδη, το Μανόλη Μωρεσόπουλο και τον Ηρακλή
Παπαϊωάννου.
Προθεσμία υποβολής: 21 Μαρτίου 2016
Πληροφορίες: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, Τηλ. 2109211750, contact@hcp.gr
Athens Photo Festival, http://www.photofestival.gr

Αναλυτικό πρόγραμμα:

Φωτ.: Anastasios Filopoulos

Παπιγιόν
2η Συνάντηση επιμόρφωσης

Σ

ε συνέχεια της πρώτης επιτυχημένης Συνάντησης, το “Παπιγιόν” (Ένωση Φωτογράφων &
Βιντεογράφων Γάμου) διοργανώνει τη 2η Συνάντηση Επιμόρφωσης το Σάββατο 2 Απριλίου 2016
και ώρα 15.00-20.00 στο Zafolia Hotel (αίθουσα THALIA)* με θέματα το Photoshop και το retouch
των φωτογραφιών, με εισηγητές τους Δημήτρη Στενίδη και Βικτωρία Λαβράνου. Η συμμετοχή για τα
μέλη του "Παπιγιόν" είναι δωρεάν, ωστόσο δίνεται η δυνατότητα και σε μη μέλη (έως 30 άτομα) να
παρακολουθήσουν, με την προϋπόθεση να διαθέτουν επαγγελματικό ΑΦΜ. Το κόστος συμμετοχής
για τα πρώτα 15 μη μέλη είναι 30€, ενώ για τα επόμενα 15 θα είναι 40€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο info@thepapillon.gr έως τις 25 Μαρτίου.
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1. ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ |
ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ.
2. ΜΑΣΚΕΣ: τι είναι και ποια η
χρήση τους.
3. ACTIONS: τι είναι και ποια η
χρήση τους.
4. ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΩΝ:
αφαίρεση καλωδίων, κάδων,
ατόμων, κλιματιστικών, πρόσθεση
ατόμων, αντανάκλασης, άνοιγμα
ματιών.
5. LIQUIFY: τι είναι και ποια
η χρήση του.
ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ.
6. ΡΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥΔΕΡΜΑΤΟΣ, από απλές
και εύκολες λύσεις για τον
επαγγελματία μέχρι υψηλής
ποιότητας ρετούς.
Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.facebook.com/
events/1617272441828576/
* Zafolia Hotel: Λεωφόρος
Αλεξάνδρας 87-89, Αθήνα,
900μ. από τον σταθμό του μετρό
«Αμπελόκηποι».
Τηλ.: 210 6449 002.
 32

ON LINE 

   O IMAGING - E  

    ’  !

T

, 228 , 17x24, ISBN 978-960-7704-13-9

?* $ /&)@&) *; : %)%/);A> 7*7

€12
       
      .
' ,  €12

()* *+*((&/)&7

www.photo.gr/books • .: 210 8541400 • info@photo.gr



 321 •    21

 

2016

 33

ON LINE 

   O IMAGING - E  

>)J Photometria

Akif Hakan Celebi (Τουρκία-ΗΠΑ), Γκαλερί Τεχνοχώρος, Διάρκεια: 1-12.6.2016

«Home»
Γιάννινα. Photometria Festival 2016

Α

νακοινώθηκαν οι δράσεις του Photometria Festival
2016 με θεματική “Home”. Στην 8η διοργάνωση του
καθιερωμένου πλέον φεστιβάλ συμμετέχουν 7 φωτογραφικές
ομάδες, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
22 εκθέσεις φωτογραφίας, σεμινάρια, διαλέξεις,
διαγωνισμούς, έκθεση φωτογραφικών βιβλίων καθώς και
ένα διακρατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ελλάδα–Τουρκία).
Από 1 έως 12 Ιουνίου φωτογράφοι από 11 χώρες θα
παρουσιάσουν τη φωτογραφική τους δουλειά στα Ιωάννινα
ενώ από 1 έως 30 Απριλίου όσοι θα ήθελαν μπορούν να
συμμετάσχουν στο διαδικτυακό φωτογραφικό διαγωνισμό
"HOME" - Photometria Awards 2016. Οι 25 καλύτερες
φωτογραφίες του διαγωνισμού θα παρουσιαστούν σε έκθεση
του Φεστιβάλ καθώς και σε 11 ακόμη πόλεις σε όλη την
Ελλάδα. Το Photometria Festival 2016 πραγματοποιείται υπό
την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών.
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Julio Bittencourt (Βραζιλία), «In a window of Prestes Maia 911 Building», Σουφαρί Σεράι Ιωαννίνων, Διάρκεια: 1-12.6.2016

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Home project - Tandem (Τουρκία – Ελλάδα)
Διάρκεια: 1-12 Ιουνίου
Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων
Rachael McArthur (Καναδάς), "Family"
Διάρκεια: 1 Ιουνίου – 1 Ιουλίου
Διεύθυνση: Λαογραφικό Μουσείο 'Κώστας Φρόντζος'
Akif Hakan Celebi (Τουρκία – ΗΠΑ)
Διάρκεια: 1-12 Ιουνίου
Διεύθυνση: Γκαλερί Τεχνοχώρος
Έκθεση φωτογραφίας των:
Julio Bittencourt (Βραζιλία), "In a window of Prestes Maia
911 Building", MuGe (Κίνα), "Going Home”, Rhodri Jones
(Ουαλία), "The Land of Living Past"
Διάρκεια: 1-12 Ιουνίου
Διεύθυνση: Σουφαρί Σεράι Ιωαννίνων



 321 •    21

 

2016

Παράλληλες Φωνές (Αλβανία, Ελλάδα, Ισπανία,
Σουηδία, Ουκρανία)
Διάρκεια: 1-12 Ιουνίου
Διεύθυνση: Φωτογραφείο Μουσελίμης και Γκαλερί
Αμυμώνη
Έκθεση των 25 καλύτερων φωτογραφιών του
διαδικτυακού διαγωνισμού φωτογραφίας "ΗΟΜΕ"
Διάρκεια: 1-12 Ιουνίου
Διεύθυνση: Παλαιά Σφαγεία Ιωαννίνων
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας 7 φωτογραφικών
λεσχών της δυτικής Ελλάδας:
Φωτόραση – Ιωάννινα, ΕΦΕ – Πρέβεζας,
ΚΑΔΡΩ – Φιλιππιάδα,
ΦΩΣΠΙ – Ιωάννινα, ΦΟΑ -Άρτα,
ART8 – Aγρίνιο, ΦΩΤΟΛΕΚΕ - Κέρκυρα
Διάρκεια: 1-12 Ιουνίου
Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων
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Rachael McArthur (Καναδάς), «Family», Λαογραφικό Μουσείο ‘Κώστας Φρόντζος’, Διάρκεια: 1.6 - 1.7.2016
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MuGe (Κίνα), «Going Home», Σουφαρί Σεράι Ιωαννίνων, Διάρκεια: 1-12.6.2016

ΔΡΑΣΕΙΣ
Photometria Walk (Διαγωνισμός φωτογραφίας διάρκειας
3 ωρών)
5 Ιουνίου, 11.00 – 15.00, Δημοτικό θέατρο Παλαιών
σφαγείων
Photometria Enteyxis (Ημερίδα)
12 Ιουνίου 18.00 – 21.00, Δημοτικό θέατρο Παλαιών
σφαγείων
Photometria Screenings (Προβολές ταινιών μικρού μήκους
και Video Art)
6 – 10 Ιουνίου, 19.00, Δημοτικό θέατρο Παλαιών σφαγείων
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Photometria Academy (Διαλέξεις και σεμινάρια
φωτογραφίας)
1-5 και 11-12 Ιουνίου, Δημοτικό θέατρο Παλαιών
σφαγείων
Photometria Schoolaroid
12 Ιουνίου, 11.00 – 13.00, Παλαιά σφαγεία Ιωαννίνων
Φωτογραφικό Χωριό
17 – 21 Ιουνίου, Μονοδένδρι Ζαγορίου
Πληροφορίες: Photometria Festival, http://www.
photometria.gr/
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Rhodri Jones (Ουαλλία), «The Land of Living Past», Σουφαρί Σεράι Ιωαννίνων, Διάρκεια:
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Φωτογραφείο Μουσελίμης, Διάρκεια: 1-12.6.2016,
Γκαλερί Αμυμώνη, Διάρκεια: 1-12.6.2016 Παράλληλες Φωνές (Αλβανία, Ελλάδα, Ισπανία, Σουηδία, Ουκρανία)

Garcia de Marina (Nimius) (ES)

Jannis Tordheim (Ioannis Theodorou) (The
Clouds of Sorrow) (GR/SE)

Dimitris Chantzaras (Immigrant’s journey) (GR)

Ioannis Robokos (Talking Walls) (GR)
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Tassos Chios (In the city center) (GR)

Andrey Lomakin (Calm Waters) (UΑ)

2016
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