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Όσο ο καιρός περνάει αντί τα εργοστάσια 

να κατασκευάζουν φακούς με το 

ελάχιστο δυνατό βάρος και όγκο κάνουν 

εντελώς το αντίθετο: κατασκευάζουν όλο 

και πιο ογκώδεις, όλο και βαρύτερους 

φακούς.

Ασφαλώς δεν αναφέρομαι στους φακούς 

που συνοδεύουν τα οικονομικά kit για 

τους νεοεισερχόμενους αλλά στους 

φακούς για τους επαγγελματίες και τους 

σοβαρούς ερασιτέχνες.

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται με 

ένταση τα τελευταία χρόνια, στην 

καρδιά της ψηφιακής εποχής και είναι 

κάτι που πολλοί επαγγελματίες το έχουν 

παρατηρήσει και αναρωτιούνται γιατί αυτό 

να συμβαίνει. Προσπάθησα λοιπόν να 

καταλάβω γιατί οι Γιαπωνέζοι επιμένουν σε 

αυτή την κατεύθυνση και δεν κάνουν πιο 

ανάλαφρα τα πράγματα και ευκολότερη τη 

ζωή μας.

Ο πρώτος λόγος είναι η επιθυμία 

να χωρέσουν στους φακούς πάρα 

πολλές λειτουργίες. Ιδού μερικές: Μοτέρ 

για την αυτόματη εστίαση, σύστημα 

σταθεροποίησης, μικρουπολογιστές και 

μικροτσίπς. Αν δε δούμε τη σημερινή 

διάταξη των οπτικών σε σχέση με το τι 

συνέβαινε στο παρελθόν θα καταλάβουμε 

πολλά... Παλιότερα υπήρχε μία ελικοειδής 

ράμπα που στήριζε κάποια μεμονωμένα 

οπτικά στοιχεία και γκρουπ φακών 

ενώ τώρα συντίθενται από ολόκληρες 

συστοιχίες και γκρουπ οπτικών με 

αποτέλεσμα ο όγκος να αυξάνει. Άλλος 

ένας λόγος είναι ότι τα εργοστάσια 

προσπαθούν να κάνουν τους φακούς 

αδιαπέραστους από τη σκόνη και τη βροχή. 

Και αυτό απαιτεί επένδυση με ειδικά 

υλικά, τα οποία προσθέτουν βάρος. Όμως 

παράλληλα είχαμε και καλές εξελίξεις. Οι 

σύγχρονοι φακοί ούτε... μακραίνουν ούτε 

κονταίνουν ανάλογα με την εστίαση όπως 

συνέβαινε παλιά. Ακόμη ένα και μοναδικό 

δαχτυλίδι αρκεί και δεν χρειάζονται δύο 

όπως στην αναλογική εποχή. Τέλος 

υπάρχει ακόμη κάτι που προσωπικά με 

ενοχλεί και για το οποίο δεν μπόρεσα να 

βρω μια λογική εξήγηση. Αναφέρομαι 

στα τεράστια σε όγκο και δύσχρηστα 

Φωτογραφικοί φακοί
Γιατί κατασκευάζονται όλο και πιο ογκώδεις, όλο και πιο...ασήκωτοι;

παρασολέιγ που φοράνε ειδικά οι ευρυγώνιοι. Ασφαλώς και είναι απαραίτητα στις λήψεις 

για να εμποδίζουν το παρασιτικό φως κλπ αλλά γιατί δεν μπορούν να κατασκευασθούν από 

καουτσούκ για να μπορούν να μαζεύονται δεν το έχω καταλάβει. Μόνα τους τα παρασολέιγ 

πιάνουν χώρο στη τσάντα όσο το 1/3 του φακού!

Εκτός όμως από τους κατασκευαστές φακών και τα εργοστάσια που βγάζουν τσάντες 

έχουν πάρει τον ίδιο δρόμο. Και εδώ ο όγκος, αλλά προ πάντων, οι άπειρες τσέπες σε 

αγχώνουν! Ξεχνάς που έχεις βάλει πράγματα μέσα σε αυτές! Επιπλέον τα διάφορα χρατς 

χρουτς δεν ανοίγουν εύκολα και όταν τα πιέσεις λίγο νομίζεις ότι έσχισες την τσάντα! Όμως 

και εδώ η επιστήμη έχει προοδεύσει. Καμιά σύγκριση δεν μπορεί να γίνει με τα ανάλαφρα και 

ανθεκτικά υλικά που χρησιμοποιούνται τώρα σε σχέση με το παρελθόν όμως ο όγκος, όγκος!

Σε κάθε περίπτωση τον λόγο έχει ο καταναλωτής. Αν με τον οβολό του επιβραβεύει τις 

επιλογές των εργοστασίων αν δηλαδή θέλει... η νύφη κι ο γαμπρός τύφλα νάχει ο πεθερός ή 

αν θέλετε ο υπογράφων!        Τ.ΤΖΙΜΑΣ

Editorial
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Καλό μήνα! Δείτε το πρωταπριλιάτικο ψέμα του photo.gr
Με drones θα παραδίδονται οι συνδρομές του ΦΩΤΟγράφου στην Αττική


�����!

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
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� Photobusiness Weekly �
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	 �
� photobusiness@photo.gr 

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

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

http://www.photo.gr/newss/technology-news/%CE%BC%CE%B5-drones-%CE%B8%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%86/
www.photo.gr
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Πολλές φορές γράφουμε για εντυπωσιακές τεχνολογικές ιδέες και προτάσεις 

που προκαλούν τον γενικό θαυμασμό και υπόσχονται να αλλάξουν τη μορφή 

των πραγμάτων στη φωτογραφία. Όμως στην πραγματικότητα ελάχιστες 

είναι οι επινοήσεις που εξελίσσουν με ριζοσπαστικό τρόπο την τεχνολογία. 

Η αντιπαλότητα ανάμεσα στον οπτικό και ψηφιακό τρόπο σκόπευσης είναι 

τόσο παλιά όσο και η επικράτηση των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. 

Από τότε, περίπου τα μέσα της δεκαετίας του 2000 ξεκίνησε μια διελκυστίνδα 

για την υπεροχή του α ή β τρόπου, όπου το κάθε στρατόπεδο υποστήριζε με 

πάθος τα πλεονεκτήματα της επιμέρους αρχιτεκτονικής. Οι μεν οπαδοί των 

DSLR προτάσσουν τις αρετές του πενταπρισματικού σκοπεύτρου με τη μηδενική 

υστέρηση και τον ρεαλισμό της απεικόνισης, οι δε την ευκολία παροχής 

περίπλοκης πληροφόρησης, την ευκολία σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού, το 

χαμηλότερο κατασκευαστικό κόστος και τις μικρότερες διαστάσεις. Εννοείται ότι 

πολλοί θα ήθελαν τις αρετές και των δύο αρχιτεκτονικών στο ίδιο πακέτο. 

Για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό το έχει υλοποιήσει με επιτυχία η Fujifilm X-Pro1 (και 

προσφάτως η X-Pro2) με το υβριδικό σκόπευτρο αλλά μόνον στα στενά πλαίσια 

της δομής των mirrorless. Στον κόσμο των DSLR παρόμοια αλλαγή θα έφερνε τα 

πάνω κάτω και θα άνοιγε τους ασκούς του Αιόλου, συμπαρασύροντας τις επιλογές 

των καταναλωτών. 

Να λοιπόν που η διαρροή μέσω του συνήθους υπόπτου δηλ. του ιαπωνικού site 

Οπτικό και ηλεκτρονικό 
προσοφθάλμιο όλα σε ένα
Η πρόταση της Canon για τις DSLR

egami αποκαλύπτει πως η Canon 

βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα 

παρόμοιο επίτευγμα που θα 

αλλάξει πολύ την μορφή των 

πραγμάτων. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της 

εφαρμογής, που υπόσχεται 

καινοτομικές λύσεις, το βασικό 

πρόβλημα στην υλοποίηση ήταν 

η σύμπτωση των διαστάσεων του 

οπτικά προβαλλόμενου και του 

ψηφιακού ειδώλου. Γι’ αυτό η 

οθόνη LCD τοποθετήθηκε πολύ 

κοντά στο προσοφθάλμιο αντί 

σε άλλη πιο απομακρυσμένη 

θέση, ώστε να χρειάζεται λιγότερη 

μεγέθυνση για να έχουμε την 

κατάλληλη ωφέλιμη επιφάνεια. 

Οι σχεδιαστές της Canon 

αξιοποίησαν ένα περίπλοκο 

σύστημα φακών για να μειώσουν 

τις φυσικές διαστάσεις καθώς και 

να μειώσουν τυχόν υποβάθμιση 

της ποιότητας απεικόνισης λόγω 

της διέλευσης της φωτεινής δέσμης 

μέσω του ημιεπαργυρωμένου 

καθρέπτη. Η πατέντα υποβλήθηκε 

το 2014 αλλά μόλις τώρα έρχονται 

στην επιφάνεια λεπτομέρειες 

χάρη στη διαρροή από το Egami. 

Ίσως μάλιστα η «απόρρητη» 

πληροφόρηση να προέρχεται 

από την ίδια την ιαπωνική εταιρία 

που θέλει να μας προετοιμάσει 

ψυχολογικά για την επόμενη 

γενιά DSLR που θα είναι ακόμη 

πιο ικανές στο video και το 

LiveView, πάντοτε με την αρωγή 

της νέας τεχνολογίας σκόπευσης 

που θα δίνει και ακρίβεια και 

σχεδόν την ίδια στιγμή πλούτο 

πληροφοριών. Μάλιστα δεν έχει 

διευκρινιστεί αν θα προβλέπεται 

ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο 

υποσυστημάτων, ώστε να έχουμε 

σχεδόν όλες τις πληροφορίες 

διαθέσιμες στο σκόπευτρο, πάντα 

με την εμπιστοσύνη που δείχνουν 

οι φωτογράφοι στα οπτικά 

συστήματα.

Source: Egami

                   Π. ΚΑΛΔΗΣ
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To Instagram, για άλλη μια 

φορά έσπειρε τον πανικό και 

θέρισε, μάλλον, υπερβολικές 

αντιδράσεις από τα μέλη του, 

όταν την προηγούμενη εβδομάδα 

ανακοίνωσε ότι τεστάρει έναν 

αλγόριθμο με τον οποίο τα post 

δεν θα εμφανίζονται στο feed 

των χρηστών με αντίστροφη 

χρονολογική σειρά όπως συμβαίνει 

μέχρι τώρα. Με τον νέο αλγόριθμο, 

όταν ο χρήστης ανοίγει την 

εφαρμογή θα βλέπει τα “καλύτερα” 

post πρώτα και μετά τα πιο 

πρόσφατα. Στην ανακοίνωση δεν 

δόθηκαν λεπτομέρειες για το πώς 

θα δουλεύει ο αλγόριθμος και πότε 

θα τεθεί σε ισχύ για όλους τους 

χρήστες. 

Έχοντας την αντίστοιχη εμπειρία 

από τον αλγόριθμο του 

Facebook, μεγάλος αριθμός χρηστών 

διαμαρτυρήθηκαν καθώς ανησυχούν 

είτε ότι τα posts τους δεν θα φτάνουν 

πλέον στους ακολούθους τους (ειδικά 

όσοι χρησιμοποιούν το Instagram 

για να προωθήσουν τη δουλειά τους 

ή τα προϊόντα τους) είτε ότι με τον 

Show Your Love Some Love
Η Nikon επιτίθεται στα Like

αλγόριθμο αυτόν θα βλέπουν μόνο τα δημοφιλή post (αναρίθμητες selfie, φωτογραφίες 

από φαγητά ή γατιά κτλ) και θα χάνουν τα post που πραγματικά τους ενδιαφέρουν. 

Μαζί με την ανακοίνωση αυτή παρουσιάστηκε και ένα νέο χαρακτηριστικό με το οποίο 

μπορεί ο χρήστης να ενεργοποιήσει την επιλογή να λαμβάνει ειδοποίηση όταν ποστάρει 

κάτι ένας αγαπημένος του χρήστης. Το Instagram αντέδρασε άμεσα λέγοντας πως οι 

δοκιμές είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο και ότι φυσικά θα λάβει υπόψιν το feedback της 

κοινότητας. 

Η Nikon, μέσα στην αναταραχή, βρήκε την ευκαιρία να αντεπιτεθεί στη φωτογραφία 

με τα smartphone και να σχολιάσει την “κουλτούρα των Likes” με μια νέα διαφήμιση. 

(Για την ακρίβεια, η διαφήμιση είχε κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα αλλά την ευνόησε 

η συγκυρία). Όπως και οι περισσότερες φωτογραφικές εταιρείες, έτσι και η Nikon 

προσπαθεί να βρει τη θέση της σε έναν κόσμο όπου τα social media, οι φωτογραφίες 

τραβηγμένες με κινητό και τα Likes έχουν κατακτήσει τη φωτογραφική δραστηριότητα. 

Μέσα σε αυτόν τον κόσμο η Nikon προτείνει με τη νέα καμπάνια μια άλλη προσέγγιση 

για τη λήψη εικόνων, μιας και το απλό Like προορίζεται για τις εικόνες που τραβάμε με 

το κινητό γρήγορα και πρόχειρα. Η Nikon μας ζητά λοιπόν να δείξουμε λίγη αγάπη στα 

αγαπημένα μας πράγματα (Show Your Love Some Love).

Σύμφωνα με έρευνα που εκπόνησε η εταιρεία Cramer-Krasselt, η οποία έφτιαξε και την 

καμπάνια, οι άνθρωποι παρόλο που εκτιμούν την ευκολία της φωτογράφησης με το 

κινητό, για τις πραγματικές τους “αγάπες”, όπως την οικογένεια τους ή τα χόμπυ τους 

θέλουν φωτογραφίες καλύτερης ποιότητας. Με την καμπάνια αυτή η Nikon φιλοδοξεί 

ότι θα μιλήσει στο συναίσθημα των φωτογραφόφιλων και θα συνδέσει στη συνείδηση 

του κοινού την καλή φωτογραφία με τις πιο χαρούμενες στιγμές της καθημερινότητας. 

Ως διαφήμιση είναι αρκετά καλοστημένη αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα 

την αποτελεσματικότητα της. Είναι θετικό όμως ότι μια φωτογραφική εταιρεία επιτέλους 

κάνει μια καμπάνια ευρείας κυκλοφορίας προσπαθώντας να συνδέσει το brand της με 

ένα συγκεκριμένο lifestyle ή μια εμπειρία (όπως κάνουν οι πιο πετυχημένες εταιρείες 

τεχνολογίας πχ. Apple) και όχι μόνο τους αισθητήρες πολλών megapixel. 

                   Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Low key 
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�������� ��	�� �� ��� �� �������� ��������. 
���� �������� ��	���� ���������� ������ �� ��������� 
� ��������� Full Frame CMOS 36.4 MP �� ��������� 204.800 ISO, 
�� ������������ �!����� ���	����� �������� 33 ������� 
(25 cross-type) ����� �� �� �������� ���� �	��� �!����� 
�������������� �������� 5 ��	��� �� ��	����� 5 stop.
" ������ ������� ��	�� LCD �#�$�� ��%$���� �����$!�� �� $�#�� 
�� �!���$� ������ ��� �� ��	���� �� �������	 �$������ ��� K-1 ��� 
���������� 
� ���$%����� 300.000 $�#��. &� ������ �$��$������� 
�� �� ������������ GPS �� �� $�����
�� Astrotracer ������%� ��� 
�� �����	���� $�#�� ����������� ���������
�����.

K-1: Full Frame by PENTAX

�������	
��� ����	�: RICOH IMAGING GREECE - CYPRUS · ��������� 2 · 164 52 �����������
���: 211 800 8680 · sales@ricoh-imaging.gr · www.ricoh-imaging.gr

36.4MP CMOS Sensor, ISO 204.800 
'�%����� ���� & �!����� �����
�!����� �������������� 5 ��	���
Wi-Fi, GPS & $�����
�� Astrotracer

LED 
� ����� ��� ����%�
+�$� ������� ������ SD

/�����
�� Pixel Shift

2 �����������

Pentax_1.indd   1 24/2/2016   5:26:27 μμ

http://www.ricoh-imaging.gr/el/digital-slr.html/PENTAX-K-1-Full-Frame-DSLR.html
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PhotoWedding Stories
Ετήσιο convention 7 με 11 Απριλίου στη Γλυφάδα

Για έκτη συνεχή χρονιά, το PhotoWedding Stories πραγματοποιεί 

το ετήσιο συνέδριο του στην Αθήνα, δίνοντας την ευκαιρία στους 

επαγγελματίες φωτογράφους γάμου να παρακολουθήσουν 

επιμορφωτικά σεμινάρια, να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό 

φωτογραφίας και άλμπουμ και να ανταλλάξουν απόψεις με τους 

συναδέλφους τους. 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 7 με 11 Απριλίου στο ξενοδοχείο 

Best Western Fenix στη Γλυφάδα. Από την Παρασκευή έως και την 

Δευτέρα θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια με τους Johnson Wee, Yervant, 

Αλέξανδρο Τσιτουρίδη, Χαράλαμπο Σγουραμάλη, David Bastianoni 

και Jordan Boutzelioglou. Επίσης την Παρασκευή στις 14:30 θα 

πραγματοποιηθεί σεμινάριο από την jm solutions σχετικά με τις τεχνικές 

εκτύπωσης των χαρτιών fine art, τη χρήση color profile σε οθόνες και 

εκτυπωτές και θα γίνει και παρουσίαση όλων των τύπων χαρτιού fine art 

αλλά και φωτογραφικών των εταιρειών Hahnemühle και Permajet.     

Κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών του συνεδρίου θα γίνει και έκθεση 

με τις καλύτερες συμμετοχές του διαγωνισμού φωτογραφίας και 

άλμπουμ γάμου στον χώρο του ξενοδοχείου. Την Πέμπτη 7 Απριλίου 

θα γίνει η κριτική και βαθμολόγηση των συμμετοχών από την επιτροπή 

που ανακοινώθηκε στο http://wedseminars.com/judges-2016/ Κατά τη 

διάρκεια της ημέρας η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε όλους. Οι νικητές του 

διαγωνισμού θα λάβουν μια σειρά άλμπουμ από τις εταιρείες albumake 

και myalbums ενώ ο νικητής του μεγάλου βραβείου θα λάβει μια άδεια 

χρήσης του προγράμματος smart album της pixellu. 

www.wedseminars.com

Στιγμιότυπα από προηγούμενα Conventions του PhotoWedding Stories
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Στιγμιότυπα από προηγούμενα Conventions του PhotoWedding Stories

Johnson Wee, εισηγητής στο φετινό συνέδριο.

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Πέμπτη 7 Απριλίου 2016
Κριτική και βαθμολόγηση των 

φωτογραφιών και των άλμπουμ 

που πήραν μέρος στον διαγωνισμό.

9:00-22:00 είσοδος ελεύθερη
 

Παρασκευή 8 Απριλίου 2016
10:00-14:00 Johnson Wee

16:00-20:00 Yervant
 

Σάββατο 9 Απριλίου 2016
10:00-14:00 Τσιτουρίδης Αλέξανδρος

16:00-19:00 Χαράλαμπος Σγουραμάλης

21:00-12:00 Τελετή απονομής βραβείων
 

Κυριακή 10 Απριλίου 2016
10:00-14:00 David Bastianoni

16:00-20:00 Jordan Boutzelioglou
 

Δευτέρα 11 Απριλίου 2016
10:00-18:00 Σεμινάριο με τον Yervant 

10:00-18:00 Σεμινάριο με τον Johnson Wee 
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http://wedseminars.com/
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Sony World Photography Awards 
Οι νικητές στην κατηγορία νέων και στον ανοιχτό διαγωνισμό

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των νικητών των φετινών βραβείων 

Sony World Photography Awards στην κατηγορία Νέων και τον 

Ανοιχτό διαγωνισμό. Με ρεκόρ 230.103 συμμετοχών, στα φετινά 

βραβεία συμμετείχαν φωτογράφοι από 186 χώρες, στις τρεις κατηγορίες 

του διαγωνισμού. Κάθε φωτογραφία που διακρίθηκε ως η καλύτερη 

στην κατηγορία της επιλέχθηκε από κριτική επιτροπή με πρόεδρο 

τη Jael Marschner, πρώην picture editor στο Time Out London και 

Sunday Times Travel. Οι κατηγορίες του Ανοικτού διαγωνισμού ήταν η 

αρχιτεκτονική, η βελτιωμένη, οι τέχνες και ο πολιτισμός, η φωτογραφία 

χαμηλού φωτισμού, η πανοραμική, οι άνθρωποι, το χαμόγελο, η 

split second και ταξιδιωτική ενώ στην κατηγορία Νέων οι φωτογράφοι 

μπορούσαν να υποβάλλουν τα έργα τους στον πολιτισμό, στο 

περιβάλλον και στο πορτραίτο. Αξίζει να σημειωθεί πως στο διαγωνισμό 

συμμετείχαν και αναδείχθηκαν αρκετοί ενθουσιώδεις φωτογράφοι, 

πολλοί από τους οποίους δεν είναι επαγγελματίες στη φωτογραφική 

βιομηχανία ενώ οι νικητές προέρχονται από όλο τον κόσμο με τον 

νεότερο να είναι μόλις 12 ετών. Κάθε νικητής θα παραλάβει ψηφιακό 

εξοπλισμό imaging από τη Sony ενώ τα φωτογραφικά έργα που 

διακρίθηκαν θα παρουσιαστούν σε έκθεση στο Somerset House στο 

Λονδίνο, από τις 22 Απριλίου μέχρι τις 8 Μαΐου. Τα ονόματα των δύο 

καλύτερων φωτογράφων στην ανοικτή και στην κατηγορία νέων θα 

ανακοινωθούν στις 21 Απριλίου μαζί με τους μεγάλους νικητές του 

διαγωνισμού. 

Πληροφορίες: Sony World Photography Awards, 

http://www.worldphoto.org 

© Kei Nomiyana, Ιαπωνία, νικητής στην κατηγορία Φωτογραφία Χαμηλού Φωτισμού, Ανοιχτός διαγωνισμός, 2016 Sony World Photography Awards

© Sam Delaware, ΗΠΑ, νικητής στην κατηγορία Πορτραίτο, διαγωνισμός 

Νέων,  2016 Sony World Photography Awards
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http://www.photo.gr/shop/seminars/workshop-street-photography/
http://www.photo.gr/shop/seminars/workshop-photo-stories/
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©Michaela Smidova, Τσεχία, νικήτρια στην κατηγορία Φύση και Άγρια Ζωή, Ανοιχτός διαγωνισμός, 2016 Sony World Photography Awards

© Andrej Tarfila, Σλοβενία, νικητής στην κατηγορία Ταξίδι, Ανοιχτός διαγωνισμός, 2016 Sony World Photography Awards

Sony World Photography Awards
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http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-241/
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© Sepehr Jamshidi Fard, Ιράν, νικητής στην κατηγορία Πολιτισμός, διαγωνισμός Νέων, 2016 Sony World Photography Awards

© Alexandre Meneghini, Βραζιλία, νικητής στην κατηγορία Άνθρωποι, Ανοιχτός διαγωνισμός, 2016 Sony World Photography Awards

Sony World Photography Awards
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Τα μυστικά των φωτισμών
Η περίπτωση Phottix

Μια από τις δυσκολότερες, και συνάμα πιο διασκεδαστικές, εκδοχές φωτογράφησης 

περιβαλλοντικού πορτραίτου, είναι αυτή που καλείσαι να στήσεις το σκηνικό εξ ολοκλήρου 

από το μηδέν, με τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλά πραγματικά την προσωπικότητα του 

εικονιζόμενου και να μεταδίδει τις πληροφορίες που επιθυμούμε να δώσουμε για αυτόν. 

Για τη συγκεκριμένη φωτογράφηση χρειάστηκε να διαμορφωθεί ο χώρος και να βρεθούν 

τα κατάλληλα υλικά που θα μπορούσαν να δώσουν έμφαση στο πρόσωπο και στο 

αντικείμενο της εργασίας του. 

Σημαντικός σύμμαχος σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και σε όλες τις φωτογραφίσεις που 

γίνονται μακριά από τον ελεγχόμενο χώρο του στούντιο, είναι ο επιλεκτικός φωτισμός του 

σκηνικού, με στόχο την ανάδειξη των θετικών στοιχειών ενός χώρου και την απόκρυψη των 

ενοχλητικών. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η παραπάνω εικόνα, για την οποία χρειάστηκαν 2 

μέρες για να συλλέξουμε, παρέα με τον εικονιζόμενο, τα αντικείμενα που αποτελούν κομμάτι της 

σύνθεσης. 

Αφού έγιναν όλα τα παραπάνω, σειρά είχαν τα φώτα. Για τη συγκεκριμένη λήψη 

χρησιμοποιήθηκαν 4 φωτιστικές πηγές: 1. ένα κυρίως φως αριστερά από τη φωτ. μηχανή με ένα 

softbox 80cm parabolic umbrella με speedlight 2. ένα φως γεμίσματος σκιών (fill light) πίσω 

από τη μηχανή με 180cm parabolic umbrella silver με φορητό φλας 3.ένα πλάγιο φως, δεξιά της 

φωτογραφικής μηχανής και πίσω από το μοντέλο, κόντρα strip softbox με πλέγμα 4. μια κεφαλή 

studio φλας στο βάθος δεξιά για να φωτίσει σε κόντρα τα στοιχεία του φόντου

Τα φώτα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δύο φορητά Phottix Mitros + και ένα Canon 580 EXII 

για να φωτίσουν το κυρίως θέμα και ένα studio φλας στο βάθος για το φόντο. Με το Odin, 

το ασύρματο TTL transmitter της Phottix, είχα τη δυνατότητα ελέγχου της έντασης των τριών 

φορητών φλας, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούμαι από τη θέση μου. Για το φλας της Canon 

χρησιμοποιήθηκε το Odin receiver. Το τέταρτο φλας ρυθμίστηκε σε optical slave mode, για να 

συγχρονίζεται με τα υπόλοιπα. Δυστυχώς όμως η προφλασιά από τα Mitros+ μπέρδευε τον 

οπτικό δέκτη του φλας στο background, παρόλο που είχε ρυθμιστεί να αγνοεί τις προφλασιές. 

Δοκίμασα να δουλέψω όλα τα φλας σε manual mode. To πρόβλημα βελτιώθηκε, εν μέρει, γιατί 

οι προφλασιές δεν ακυρώνονται τελείως. Ένα firmware update από την εταιρία καλό είναι να το 

προβλέψει για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τα υπόλοιπα φλας που τυχόν διαθέτουμε. 

Στην περίπτωση που όλα τα φλας που χρησιμοποιούνται σε μια φωτογράφηση είναι συμβατά με 

το Odin transmitter, τότε όλα δουλεύουν ρολόι. Οι αντάπτορες της εταιρίας που επιτρέπουν τη 

χρήση φορητών φλας σε softbox με Bowens mount κυριολεκτικά λύνουν τα χέρια.

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ www.thomaskaranikas.com

Phottix Mitros + 

Canon/Nikon/Sony versions

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

GN: 58  TTL Flash 

Built-in: Phottix Odin 

Transmitter & Receiver, 

& Strato II Receiver 

Optical Slave 

Συμβατότητα *Canon/

Nikon/Sony  Master/Slave IR 

Triggering Modes 

ETTL I/II, Manual & Multi 

Stroboscopic Modes 

High Speed Sync/Second Curtain Sync 

AF Assist Light 

Flash Zoom: 24-105mm 

Δυνατοτητα χρήσης Port, 3.5mm Sync Port 

Quick Flash Mode 

PHOTTIX ODIN
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ασύρματος 2.4GHz. TTL & Manual Flash Trigger

Ασύρματος δυαμικός έλεγχος σε group, TTL με +/- 

EV ρυθμιση (3 stops με διαβάθμιση 1/3 stop  - 18 

διαφορετικά επίπεδα.) 

Συνδυασμός TTL & Manual flash 

Ασύρματος δυναμικός έλεγχος l in A:B ratio modes 

with +/- EV adjustments 

High speed sync εως 1/8000 sec. 

Δυνατότητα συχγρονισμου δεύτερης κουρτίνας

Ασύρματος δυναμικός έλεγχος flash σε manual mode

Ασύρματος ελεγχος flash zoom – auto & manual 

Συμβατό με Phottix Strato 4-in1 &  Phottix Strato II  

Δυνατότητα αναβάθμισης με built-in USB port.

υ 

PHOTTIX ODIN
Τεχνικά χαρακτηριστικά

*ανάλογο μοντέλο

Δείτε βίντεο από το backstage της φωτογράφησης

http://thomaskaranikas.com/topic/photography/
https://youtu.be/-pp3Juba_es


������ 19��	
�� 323 •  ��	���� 4  ������	 2016

ON L INE ��������� � �� �O IMAGING -  E�
���� ��

SUPER 
EY������!

�������	
 �	���
���
	 
��� ��������	� �
���/����������

990 �����
	, ��	 650 ���� + ���

380 Χαρτοκιβώτια 
45cm M χ 35cm Π χ 10cm Y

Τύπος 3φυλλο

315 Χαρτοκιβώτια
75cm M χ 55cm Π χ 10cm Υ

Τύπος 3φυλλο

295 Χαρτοκιβώτιο 
85cm M χ 65cm Π χ 10cm Υ
Τύπος 3φυλλο ενισχυμένο

Παράδοση στις παλέτες τους σε άριστη κατάσταση 

Χ Α ΡΑ Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

& &
�����������: ���
��
� ����!����� 210 8541400

*Τιμή εργοστασίου1.800 ευρώ +ΦΠΑ  
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Rollei 
Τρεις actioncam για κάθε χρήση

Η Rollei παρουσίασε τη δική της πρόταση στον χώρο των 

action cam που αποτελείται από τρία νέα μοντέλα: AC300, 

AC400, AC420. Όλες διαθέτουν υπερευρυγώνιο φακό 140° και 

τροφοδοτούνται από μπαταρία που προσφέρει αυτονομία 120 

λεπτών συνεχούς χρήσης. Συνοδεύονται από ειδικό housing που 

τις κάνει αδιάβροχες έως τα 40μ. κάτω από την επιφάνεια του 

νερού. Το βάρος τους δεν ξεπερνά τα 65γραμ. (χωρίς μπαταρία). Η 

αποθήκευση του υλικού γίνεται σε μία κάρτα microSD. Ξεκινώντας 

από την entry level, η AC300 είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα 

CMOS, και οθόνη TFT LCD 1,5in. Εγγράφει video 720p/ 30fps, ενώ 

η ανάλυση των φωτογραφιών ανέρχεται στα 5MP. Η επόμενη στη 

σειρά, η AC400, ανεβαίνει κατηγορία καθώς μπορεί να εγγράψει 

video υψηλότερης ανάλυσης 1080p/30fps, ενώ ενσωματώνει και 

τεχνολογία Wi-Fi. Επίσης, έχει ελαφρώς μεγαλύτερη οθόνη TFT LCD 

στις 2in. Ωστόσο, περιορίζεται σε ανάλυση 3MP στις φωτογραφίες. 

Όσον αφορά στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι κοινά με την 

AC 300. Τέλος, η ναυαρχίδα της σειράς ακούει στο όνομα AC 

420 με την ανάλυση του video να σκαρφαλώνει στο 4K/10fps 

(ή 2Κ/30fps). Μπορεί να κάνει 

λήψη φωτογραφιών ανάλυσης 

12MP και όπως όλες μηχανές 

του ανταγωνισμού υποστηρίζει 

συνδεσιμότητα Wi-Fi. Να 

σημειωθεί πως στην συσκευασία 

των AC400/420 περιλαμβάνεται 

και τηλεχειριστήριο καρπού. O 

εξωτερικός σχεδιασμός της θυμίζει 

πολύ εκείνον των μηχανών GoPro. 

Άλλωστε, είναι γνωστό πως η 

Rollei παράγει μία ευρεία γκάμα 

στηριγμάτων και βάσεων (mounts) 

που υποστηρίζουν τις δημοφιλείς 

actioncam GoPro.

Canon 
Πρωτιά στην κατηγορία των DSLR 
και mirrorless

Σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα 

έρευνα της, η ιαπωνική εταιρία κατακτά 

για 13ο συνεχή χρόνο την πρώτη θέση 

παγκοσμίως στην αγορά των DSLR και 

mirrorless. Η Canon δίνει ιδιαίτερη σημασία 

στην εξελικτική πορεία των μηχανών της και 

σημειώνει χαρακτηριστικά πως προτεραιότητα 

της είναι η κάλυψη των δημιουργικών αναγκών 

των καταναλωτών. Επίσης, ιδιαίτερη μνεία 

γίνεται, από τους ανθρώπους της εταιρίας, για 

την σειρά EOS 5D, που συνέβαλλε στην εξέλιξη 

του video και της κινηματογράφησης με DSLR. 

Όλα τα μοντέλα της σειράς EOS υποστηρίζονται 

από την ευρεία συλλογή φακών EF, των 

οποίων η παραγωγή ξεπέρασε τα 110 

εκατομμύρια μονάδες τον Ιούνιο του 2015 και 

περιλαμβάνει σήμερα 98 μοντέλα.
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

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

Μονοθεματικό τεύχος Νο 9: «Φωτογραφία δρόμου»
Υπό έκδοση. Αναζητήστε το στα περίπτερα από τις 7 Απριλίου 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. 

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

1 ΤΕΥΧΟΣ

6,9€ 17€ 22€ 27,5€ 30€ 35€12€ 40€

2 ΤΕΥΧH 4 ΤΕΥΧH3 ΤΕΥΧH 5 ΤΕΥΧH 7 ΤΕΥΧH6 ΤΕΥΧH 8 ΤΕΥΧH

KTX_8MONOTHEMATIKA_New_Business 62.indd   1 1/3/2016   5:16:33 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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Sony RX10 III 
Με τη δύναμη της RΧ10 ΙΙ και ακόμα 
μεγαλύτερο zoom

H RX10 II ήταν (και είναι) μία από τις καλύτερες μηχανές 

στην κατηγορία των superzoom. Προσφέρει ακόμη 

και σήμερα χαρακτηριστικά που συναντάμε μόνο σε 

συστήματα DSLR και όχι σε compact μηχανές. Η διάδοχος, 

RX10 III, διατηρεί το καλοσχεδιασμένο σώμα από κράμα 

μαγνησίου, τον αισθητήρα Stacked CMOS 1in. 20,1MP και 

τη γρηγορότερη ταχύτητα κλείστρου της αγοράς, 

1/32.000sec. Η αναβάθμιση επικεντρώνεται 

στον ενσωματωμένο φακό που έχει εύρος ζουμ 

ισοδύναμο με 24-600mm f/2.4-4.0 (στο φόρμα 

35mm), έναντι του 24-200mm της προκατόχου. 

Κατά τα άλλα, διαθέτει εύρος ISO 64-12800, 

ηλεκτρονικό σκόπευτρο 2.36Κ, αρθρωτή οθόνη 

LCD 3in και συνδεσιμότητα Wi-FI/NFC. Τo Optical 

SteadyShot stabilizer προσφέρει σταθεροποίηση 

έως και 4,5 stop, ενώ η ταχύτητα του autofocus 

είναι 0.09s, σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Όσον 

αφορά στο video η ανάλυση παραμένει στο σύγχρονο στάνταρ 4Κ (QFHD 3840x2160pixel). 

Χρησιμοποιεί codec XAVC S που συναντάμε κατά κανόνα σε επαγγελματικές κάμερες της 

Sony, δειγματοληψία 100Mbps στο 4Κ και 50Mbps στο Full HD και τεχνολογία full pixel 

readout για μείωση της παρασιτικής πληροφορίας (artifacts). Επίσης, εγγράφει video slow 

motion (ως 40x πιο αργά από κανονικό) με frame rate 960fps. Δεν λείπουν χρήσιμες 

λειτουργίες όπως τα 7 Picture Profile, S-Log2/S-Gamut, Gamma Display Assist, Time Code. 

Τέλος, υποστηρίζει εξωτερικό μικρόφωνο και monitoring με ακουστικά κατά τη διάρκεια 

της εγγραφής.ης εγγραφής.

ς 

, 

αι

Nik Collection 

Γίνεται 100% freeware 
λογισμικό

Η Google διαθέτει πλέον δωρεάν 

όλα τα plugin του Nik Collection, 

για τα desktop προγράμματα 

επεξεργασίας Photoshop και 

Lightroom. Να θυμίσουμε πως ο 

τεχνολογικός κολοσσός εξαγόρασε 

τη Nik Software και το δημοφιλές 

Snapseed, το Σεπτέμβριο του 2012. 

Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2013 η 

εταιρία αποφάσισε να αποσύρει 

το Snapseed (για desktop) και να 

κατεβάσει τη τιμή του Nik Collection 

στα 150$ (από 500$). Το επόμενο 

βήμα πραγματοποιείται με τη δωρεάν 

διάθεση του, που αναμένεται να 

γίνει καλοδεχούμενο από τους 

φωτογράφους και χρήστες των 

προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας. 

Αναλυτικά, η δημοφιλής σουίτα 

περιλαμβάνει τα Analog Efex Pro, 

Color Efex Pro, Silver Efex Pro, Viveza, 

HDR Efex Pro, Sharpener Pro και 

Dfine. Μπορείτε να την κατεβάσετε 

από εδώ: https://www.google.com/

nikcollection.
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Sony 
Δύο νέοι φακοί για το 
σύστημα FE

Η ιαπωνική εταιρία φρεσκάρει τη 

γκάμα των φακών της για τις 

mirrorless μηχανές Alpha and NEX 

προσθέτοντας δύο φακούς: τον prime 

50mm f/1.8 και τον ζουμ τηλεφακό 

70-300mm f/4.5-5.6. Ξεκινώντας 

από τον σταθερό 50mm, διαθέτει 

υπερφωτεινό διάφραγμα f/1.8 και 

ελαφρύ compact σώμα που ζυγίζει 

192γραμ. Έχει ίριδα 7 πτερυγίων και 

περιλαμβάνει ένα ασφαιρικό στοιχείο. 

Αποτελεί μια εναλλακτική λύση του 

high-end φακού Zeiss 55mm F1.8, 

που βρίσκεται ήδη στην αγορά και 

κοστολογείται αρκετά υψηλότερα. 

Ο FE 70-300mm f/4.5-5.6 είναι ο 

πρώτος φακός για μοντούρα E-mount 

που προσφέρει εύρος εστιακού 

μήκους που «φτάνει» τόσο μακριά, 

δηλαδή τα 300mm. Στο εσωτερικό του 

συναντάμε τέσσερα ασφαιρικά στοιχεία 

και δύο χαμηλής διασποράς (ED), τα 

οποία σε συνεργασία με την επίστρωση 

Νano AR φροντίζουν για την ελάττωση 

των φαινομένων φαντασματωδών 

ειδώλων και θάμβωσης. Η ελάχιστη 

απόσταση εστίασης είναι τα 0,9μ ενώ 

το σύστημα autofocus υπόσχεται 

αθόρυβη εστίαση, που κατά συνέπεια 

το κάνει αξιοποιήσιμο και στο video. 

Ακόμα, προσφέρει σταθεροποιητή 

Optical SteadyShot και σώμα 

ανθεκτικό στη σκόνη και την υγρασία.

Google Photos 
Φέρνει non-destructive επεξεργασία στο Android

Η Google προσφέρει πλέον στους χρήστες του προγράμματος επεξεργασίας φωτογραφιών, 

Google Photos, τη δυνατότητα για non-destructive editing των εικόνων τους. Πρακτικά, αυτό 

σημαίνει πως δημιουργείται αυτόματα ένα hi-res αντίγραφο της φωτογραφίας μας με τις αλλαγές, 

χωρίς να χαθεί η αρχική εικόνα. Μέχρι πρότινος, το app δημιουργούσε μία νέα εκδοχή του 

αρχείου κάθε φορά που το επεξεργαζόμαστε, αν και υπήρχε επιλογή διατήρησης της πρωτότυπης 

εικόνας στο ακέραιο. Η αναβάθμιση του Google Photos είναι διαθέσιμη μέσω του Play Store.

������� 24

PHOTOSHOPDIGITAL 
Έδωσε το «παρών» 
στο The Photography Show 2016

Στις 18 Μαρτίου άνοιξε τις πύλες της μία από τις 

μεγαλύτερες εκθέσεις φωτογραφικών στην Αγγλία, 

η The Photography Show, που γίνεται κάθε χρόνο στο 

εκθεσιακό κέντρο NEC (National Exhibition Center) 

του Birmingham. Η εταιρία κατασκευής φωτογραφικών 

άλμπουμ, PHOTOSHOPDIGITAL, συμμετείχε με ένα 

περίπτερο 70 τ.μ. όπου παρουσίασε όλα τα νέα προϊόντα 

της καθώς και το ανανεωμένο site, photoshopdigital.com, 

στους φωτογράφους που επισκέφτηκαν την αίθουσα. 

Με τους επισκέπτες να ξεπερνούν τους 35.000 από τις 18 

έως τις 21 Μαρτίου, η έκθεση ήταν μια μεγάλη ευκαιρία 

επίδειξης των νέων άλμπουμ Scarlett Series και το Tre La 

Tela, αλλά και των προϊόντων La Tela Crystal Masterpiece 

και USB Cuore. Στο περίπτερο βρισκόταν και ο Michael 

Hope, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρίας για το Ηνωμένο Βασίλειο.
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Εισαγωγή στη Φωτογραφική Πράξη
Σεμινάριο στο Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας

nevermore 
Έκθεση με φωτογραφικά έργα του Φώτη Παλαιολόγου

Με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας της ομάδας f14-κοινόν φωτογράφων, ένας νέος 

κύκλος παρουσιάσεων και φωτογραφικών δράσεων ξεκινά. Με την πρώτη έκθεση 

να φέρει τον τίτλο “nevermore” ο Φώτης Παλαιολόγος, καλλιτεχνικός διευθυντής της 

ομάδας και φωτογράφος παρουσιάζει μια σειρά φωτογραφικών έργων εμπνευσμένων 

από την παράσταση «ξορκίζοντας το Κοράκι». Σε έναν πρωτότυπο συνδυασμό μουσικής, 

χορού και θεάτρου, η παράσταση ξενικά με πηγή έμπνευσης το ποίημα «Κοράκι» του 

E.A.Poe. Σε απόδοση στα ελληνικά σε δεκαπεντασύλλαβο ομοιοκατάληκτο στίχο από 

τον Άρη Μπιτσώρη, το αριστούργημα της παγκόσμιας ποίησης με την ευρηματική επωδό 

“nevermore” δημιουργεί μια σειρά καλλιτεχνικών δράσεων και αντιδράσεων σε ένα ταξίδι 

από τον Πόε στον Φώτη Παλαιολόγο. Την έκθεση επιμελήθηκε και σχεδίασε η Κατερίνα 

Μαρνέλλου.

Σεμινάριο: Παρασκευή 1 Απριλίου, 18.00 – 21.00

Σάββατο 2 Απριλίου, 11.00 – 17.00

Κυριακή 3 Απριλίου, 11.00 – 17.00 

Κόστος: 80 ευρώ (15 ευρώ έκπτωση για μέλη του Φωτογραφικού 

Κέντρου Θεσσαλονίκης)

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, 

Τηλ. 2109211750, contact@hcp.gr, http://hcp.gr

Εγκαίνια: Παρασκευή 1 Απριλίου, 20.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Μαΐου

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

Δευτέρα - Παρασκευή 19.00 – 22.00

Σάββατο 11.00 – 14:.00

Κλειστά 27 Απριλίου, 2 Μαΐου

Διεύθυνση: f14 gallery, Μητσαίων 3, 

Αρχαία Αγορά, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: f14 gallery, Τηλ. 

2310244714, 6970656797, info@f14.gr, 

www.f14.gr

Με τίτλο «Εισαγωγή στη Φωτογραφική Πράξη» το Ελληνικό 

Κέντρο Φωτογραφίας παρουσιάζει ένα σεμινάριο 

φωτογραφίας με εισηγητή το Στέργιο Καραβάτο. Όσοι πάρουν 

μέρος στο ταχύρρυθμο εργαστήριο θα έχουν την ευκαιρία 

να έρθουν σε επαφή τόσο με την ιστορία της φωτογραφίας 

και τη θεωρία του φωτογραφικού μέσου όσο και με τεχνικά 

ζητήματα. Ξεκινώντας από τις λειτουργίες της φωτογραφικής 

μηχανής το τεχνικό κομμάτι θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 

ζητήματα σύνθεσης φωτογραφικού κάδρου και λήψης ενώ δε 

θα λείπει και η πρακτική εξάσκηση μέσα από επιτόπιες ασκήσεις, 

ομαδικές φωτογραφίσεις, κριτική ανάλυση και συζήτηση των 

φωτογραφικών έργων. Απευθυνόμενο κυρίως σε άτομα που δεν 

έχουν ιδιαίτερες γνώσεις φωτογραφίας, το τριήμερο εργαστήριο 

έχει ως ελάχιστη απαίτηση συμμετοχής την κατοχή φωτογραφικής 

μηχανής με δυνατότητα manual χειρισμών. Με μέγιστο αριθμό 

συμμετεχόντων τα 16 άτομα, είναι απαραίτητη η έγκαιρη 

δήλωση συμμετοχής. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι 

συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από το 

Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας. 
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
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Κρυπτογράφηση 
Αποθήκης Α'
Έκθεση φωτογραφίας του 
Στέφανου Μασούρα

Συνθέτοντας μια ενότητα με τίτλο 

«Κρυπτογράφηση Αποθήκης Α'» 

ο Στέφανος Μασούρας παρουσιάζει 

έργα τριών φωτογραφικών ενοτήτων 

τραβηγμένα το διάστημα 2002-2015. 

Με κοινό έδαφος τη θεατρικότητα 

που προκύπτει από την πνευματική 

αναζήτηση του καλλιτέχνη πίσω από τον 

φακό του αλλά και μπροστά στα επίπεδα 

της κίνησης του, τα φωτογραφικά έργα 

του Στέφανου Μασούρα έχουν στόχο 

την προσωπική εξέλιξη, την έκφραση, 

τη ζωή. Σε ένα φωτογραφικό road movie 

ο φωτογράφος συνθέτει με υλικά τις 

«Μάσκες», «Τα παιδιά» και «το πέταγμα» 

ένα σύγχρονο ντοκουμέντο-απολογία, 

αποτέλεσμα των πολλών χρόνων 

δημιουργικής εφαρμογής αποτυπώσεων 

,στο χώρο της φωτογραφίας.

Διάρκεια Έκθεσης: έως 9 Απριλίου 

Διεύθυνση: Gallery ArtΠρίσμα, 

Κουντουριώτου 187, Πειραιάς

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τετάρτη 

– Σάββατο 10.00 – 15.00 

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10.00 – 

15.00 και 18.00 – 21.00,

Δευτέρα κλειστά 

Πληροφορίες: Gallery ArtΠρίσμα, Τηλ. 

2104296790-079, artprisma@hotmail.

com, https://www.facebook.com/

ArtPrisma/?fref=ts 

Flickr 
Προς πώληση η δημοφιλής πλατφόρμα 

Τον περασμένο μήνα, η Υahoo είχε γνωστοποιήσει τις οικονομικές τις δυσκολίες 

και ταυτόχρονα το πλάνο της για να επιστρέψει στη κερδοφορία. Έγκυρες πηγές 

αναφέρουν τώρα, πως οι φήμες που ήθελαν την επερχόμενη πώληση της δημοφιλούς 

πλατφόρμας διαμοιρασμού φωτογραφιών, Flickr, επαληθεύονται. Τις τελευταίες μέρες 

η Yahoo έχει έρθει σε επικοινωνία με τους υποψήφιους αγοραστές ζητώντας τους να 

καταθέσουν προσφορές μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες. Για την ώρα, περίπου 

σαράντα εταιρίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά τμήματος ή ολόκληρου 

του Flickr, συμπεριλαμβανομένων των Verizon, Time, Microsoft, IAC/InterActiveCorp κ.α. 

Για την ιστορία, η Yahoo απέκτησε το Flickr πριν έντεκα χρόνια, το 2005, έναντι 25εκατ. 

δολαρίων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 11 Απριλίου. 

Ακόμα, υπάρχει η πιθανότητα το Flickr να περάσει στην κατοχή κάποιας εταιρίας που θα 

συμμετέχει στο ετήσιο συνέδριο της Yahoo, τον Ιούνιο. Αυτό που μένει να δούμε είναι αν 

ο μελλοντικός ιδιοκτήτης του, το ενδυναμώσει μέσω αναβαθμίσεων και καινοτομιών ή θα 

κινηθεί πιο συντηρητικά. Στη δεύτερη περίπτωση, ελλοχεύει ο κίνδυνος να συρρικνωθεί ( 

π.χ. όπως το MySpace) και να υπερκεραστεί από τον ανταγωνισμό.

Art Athina 2016 
Κάλεσμα για εθελοντές 

Η Art Athina επιστρέφει και φέτος στην Αθήνα με πολλές εκθέσεις και δράσεις. Αποτελώντας 

μια από τις μακροβιότερες εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης στην Ευρώπη, η 21η διοργάνωση θα 

είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 26 έως τις 29 Μαΐου. Ελληνικές αλλά και ξένες αίθουσες τέχνης 

δίνουν το στίγμα της φετινής διοργάνωσης με την οργάνωση των εκθέσεων να αναλαμβάνει 

η εικαστικός και επιμελήτρια Άρτεμις Ποταμιάνου. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος στην Art 

Athina 2016 ως εθελοντές καλούνται να στείλουν ένα σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος, καθώς 

και το βιογραφικό τους στο info@art-athina.gr μέχρι τις 20 Απριλίου.

Πληροφορίες: Art Athina, Τηλ. 2109221254, info@art-athina.gr, http://www.art-athina.gr
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Σκοτεινή Πόλη 
Έκθεση του Τάσου Χίου

Με τη θεματική της σκοτεινής πόλης 

να αγγίζει τις πόλεις που όλοι ζούμε, 

ο Τάσος Χίος προσεγγίζει μέσα από τον 

φωτογραφικό του φακό τόπους μεγάλων 

ελπίδων και σπασμένων ονείρων. Στην 

ατομική του έκθεση με τίτλο «Σκοτεινή Πόλη» 

ο φωτογράφος σκιαγραφεί τη σύγχρονη 

μεγαλούπολη, μέσα από πόλεις ανθρώπων 

με όνομα και χωρίς ταυτότητα, που περνούν 

δίπλα αλλά δεν αγγίζονται. Οι πόλεις που 

αγαπάμε και που παράλληλα μας πληγώνουν 

δημιουργούν μια σύνθεση με το φωτογραφικό 

έργο του Τάσου Χίου να καλεί τους επισκέπτες 

της έκθεσης σε ένα ταξίδι στις δικές τους 

προσωπικές πόλεις. Την έκθεση διοργανώνει 

και επιμελείται ο φωτογράφος Τάσος Σχίζας. 

Εγκαίνια: Πέμπτη 21 Απριλίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 17 Μαΐου

Διεύθυνση: Πολυχώρος Εικόνας 

Κούνιο, Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα), 

Θεσσαλονίκη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 9.00 

– 17.00, Τρίτη 9.00 – 16.00, Τετάρτη 9.00 

– 17.00, Πέμπτη 9.00 – 18.30, Παρασκευή 

9.00 – 16.00, Σάββατο 9.00 – 11.00, Κυριακή 

κλειστά

Πληροφορίες: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, 

Τηλ. 2310271003, www.kounio.gr

PIC 
Online βάση δεδομένων με πάνω από 100.000 
φωτογράφους

Η δημόσια βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης (NYPL) 

παρουσίασε μία νέα πλατφόρμα με την ονομασία 

Photographers’ Identities Catalog (PIC). Πρόκειται για 

μια τεράστια βάση δεδομένων με βιογραφικά στοιχεία 

περισσότερων από 100.000 φωτογράφων, στούντιο και 

κατασκευαστών εξοπλισμού του κλάδου. Σκοπός του 

εγχειρήματος, που βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, 

είναι η κάλυψη κάθε πτυχής της τέχνης της φωτογραφίας, 

καθώς και της ιστορίας της. Από τα αποτελέσματα της 

αναζήτησης μπορούμε να μάθουμε από τα βασικά (γένος, 

ηλικία, τόπο εργασίας), μέχρι τα πιο σύνθετα (εκθέσεις, έργα, 

τεχνικές) στοιχεία για τον εκάστοτε φωτογράφο. Επίσης, με 

τη χρήση φίλτρων ο χρήστης μπορεί να κάνει πιο «κλειστή» 

την αναζήτηση, π.χ. ποιοι φωτογράφοι χρησιμοποίησαν 

πρώτοι μια συγκεκριμένη τεχνική. Το PIC ήρθε να προστεθεί 

σε δύο ακόμα online βάσεις δεδομένων που αφορούν τη 

φωτογραφία, τις Photogrammar και NYPL Public Domain. 

Τέλος, η NYPL σημειώνει πως αναμένεται να προστεθούν 

περισσότεροι φωτογράφοι στο κοντινό μέλλον. Για τους 

ενδιαφερόμενους: http://pic.nypl.org
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Jazz Moments 
Η έκθεση του Ανδρέα Ζαχαράτου στην αίθουσα τέχνης 
IANOS

Έχοντας ήδη παρουσιαστεί στο Athens House of Photography η έκθεση 

“Jazz Moments” του Ανδρέα Ζαχαράτου παρουσιάζεται στην αίθουσα 

τέχνης IANOS. Προσεγγίζοντας την ελληνική και διεθνή jazz σκηνή 

ο φωτογράφος μεταφράζει μέσα από το φακό του μουσικές νότες σε 

φωτογραφικά κλικ. Με διάχυτο το συναίσθημα και το δυναμισμό της jazz 

μουσικής ο Ανδρέας Ζαχαράτος καταφέρνει να αποτυπώσει τα ακουστικά 

συναισθήματα στη σειρά φωτογραφικών έργων με τίτλο “Jazz Moments”. 

Τα φωτογραφικά έργα της έκθεσης περιλαμβάνονται και στο ομώνυμο 

λεύκωμα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Για τις φωτογραφίες 

και το λεύκωμα θα μιλήσουν στα εγκαίνια της έκθεσης ο δημοσιογράφος 

Γιάννης Μπασκόζος και ο μουσικός παραγωγός και δημοσιογράφος Ζακ 

Σαμουήλ. Την έκθεση επιμελείται η Τζένη Λυκουρέζου. 

Εγκαίνια: Τρίτη 5 Απριλίου, 20.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 5 Μαΐου

Διεύθυνση: Αίθουσα Τέχνης IANOS, Σταδίου 24, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 9.00 – 21.00, 

Σάββατο 9.00 – 20.00

Πληροφορίες: IANOS Αθήνα, Τηλ. 2103217917, www.ianos.gr
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ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΟΥΓΑΣ

Και τα τρία βιβλία!

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

Για παραγγελίες: 210 8541400
info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την 
ιστορία & 
αισθητική της 
φωτογραφίας!

�����

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


������ 31

ON L INE ��������� � �� �O IMAGING -  E�
���� ��

��	
�� 323 •  ��	���� 4  ������	 2016

��� 24 
�����... �7� �8 118 ��&(8� �8" 7���8���8& B���=��*8� / 1-7-1991


