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Στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 

-αν κρίνει κανείς από την προσέλευση, 

την πολύωρη... ορθοστασία και το 

υψηλό επίπεδο ανταλλαγής απόψεων- 

εκδήλωση του ΦΩΤΟγράφου για τη 

φωτογραφία δρόμου (δείτε σελ.10-12) 

τέθηκε μεταξύ πολλών άλλων ένα πολύ 

ιδιαίτερο ερώτημα: Οφείλει ναι ή όχι 

ο φωτογράφος να τοποθετείται 

ξεκάθαρα απέναντι στο θέμα του 

κάνοντας φανερές και κατανοητές τις 

προθέσεις του; Γιατί να υποβάλλεται 

ο θεατής της φωτογραφίας σε 

βασανιστική πνευματική γυμναστική 

για να κατανοήσει “τι θέλει να πει... 

ο ποιητής”;

Και τα ερωτήματα δεν σταμάτησαν 

αλλά διαδέχονταν το ένα το άλλο: 

Πού αρχίζει η εικαστική/καλλιτεχνική ας 

το πούμε έτσι, περιοχή του δημιουργού 

και πού η ρεαλιστική -αν υπάρχει 

τέτοια στη φωτογραφία- απεικόνιση της 

πραγματικότητας; Πρέπει να πετάξουμε 

στον Καιάδα της περιφρόνησης την 

εννοιολογική, πειραματική φωτογραφική 

εικόνα; Και με τη λεγόμενη ‘‘στρατευμένη’’ 

τέχνη τι κάνουμε; Χρειαζόμαστε λεζάντες 

στις φωτογραφίες; Με τι κριτήρια κρίνουμε 

τις φωτογραφίες;

     Σταματάω εδώ την παράθεση 

των ερωτημάτων που ήταν πολλά 

και αγωνιώδη -μην περιμένετε να 

τα απαντήσω!- για να πω απλά ότι 

υπάρχει όχι μόνον εντός αλλά και 

εκτός Ελλάδoς μεγάλο έλλειμμα στην 

αισθητική / θεωρητική φωτογραφική 

παιδεία. Σπουδάζουμε την τεχνική της 

φωτογραφίας, μαθαίνουμε τον σωστό 

χειρισμό της ψηφιακής μας μηχανής και τις 

άπειρες διασυνδέσεις της ψηφιακής εικόνας 

με τον ψηφιακό σύγχρονο κόσμο και 

νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. 

Θεωρία & τεχνική της φωτογραφίας
Γιατί αρκούμαστε συνήθως μόνον στην εκμάθηση της τεχνικής;  

    Από πολλούς και σίγουρα ανυποψίαστους φωτογράφους, η εμβάθυνση στις “εσώτερες” 

περιοχές της φωτογραφικής δημιουργίας, θεωρείται χαμένος χρόνος. Άσκοπη ενασχόληση. 

Και αυτό γιατί ελάχιστοι είχαν την τύχη να ακούσουν με απλά και κατανοητά λόγια 

κάποιον να τους εξηγεί τα σύνθετα θεωρητικά – αισθητικά ζητήματα που συνδέονται 

με την καλλιτεχνική φωτογραφική δημιουργία. Και το χειρότερο: Να θεωρούν ότι αυτά 

τα “κουλτουριάρικα” θέματα δεν αφορούν όσους ασκούν ενεργά το φωτογραφικό 

επάγγελμα, αλλά τους άλλους δηλ. τους ερασιτέχνες και τους ...συνταξιούχους. 

    Το έχουμε παρατηρήσει και στα σεμινάρια που διοργανώνει το περιοδικό μας. Όσα έχουν 

τεχνικό περιεχόμενο σχεδόν πάντοτε γεμίζουν, ενώ όσα αφορούν σε ζητήματα αισθητικής 

της φωτογραφίας δεν είναι το ίδιο ελκυστικά. Η ερμηνεία που προσωπικά δίνω σ’ αυτό το 

σοβαρό κατά τη γνώμη μου θέμα, είναι ότι δεν διαθέτουμε δυστυχώς στη χώρα μας τον 

ίδιο αριθμό καλών θεωρητικών δασκάλων της φωτογραφίας, με αυτόν που διδάσκουν 

την τεχνική της φωτογραφίας. Και οι λίγοι που υπάρχουν συνήθως αντιμετωπίζονται με 

αδιαφορία για να μην χρησιμοποιήσω άλλη, βαρύτερη έκφραση... Γιατί άραγε;
       Τ.ΤΖΙΜΑΣ

���� ������

Από την εκδήλωση-ανοιχτή συζήτηση του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ για την φωτογραφία δρόμου 
που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Απριλίου στο ΦΟΥΑΡ

������� 20 �	�
���, 18:00 - 20:00, € 40 

http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-photoshop/
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Kυκλοφoρεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/shop/themedmags/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-no-9-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CF%81%CF%8C/
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr

E��"��#: Τάκης Τζίμας, �$�%&%'�(# �)'��*�#: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��+$�%'����$#: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Γωγώ Παπαϊωάννου

�$�,�.���$#: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

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

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

Συνηθισμένες εκφράσεις του παρελθόντος... 
Σιγά σιγά χάνονται παραχωρώντας τη θέση τους σε νέες, που έχουν κι αυτές τη δική τους ιστορία, 
χωρίς όμως των παλιών εκφράσεων τη χάρη και τη φαντασία!

www.photobusiness.gr/xalara/Chalara_325.pdf
www.photo.gr
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Τρεις Έλληνες δάσκαλοι 

βρίσκονται στην Αγγλία για 

διακοπές. Και συγκεκριμένα στο 

παραθαλάσσιο Southend του 

Essex. Φωτογραφίζουν μεταξύ 

άλλων την παραλία και ένα 

συντριβάνι. Ξαφνικά βρίσκονται 

αντιμέτωποι με μαινόμενες 

μανάδες, που τους βρίζουν, τους 

προπηλακίζουν και καλούν την 

αστυνομία εγκαλώντας τους ως 

“παιδόφιλους”... ταυτόχρονα 

μια από τις ωρυόμενες αγγλίδες 

βγάζει το κινητό της, φωτογραφίζει 

τη “σύλληψη” και ανεβάζει στο 

facebook με την έπαρση ότι 

βοήθησε να εξαρθρωθεί “σπείρα” 

παιδόφιλων! 

Το συγκεκριμένο post στο 

facebook το μοιράστηκαν 13.000 

χρήστες. Ποιά είναι η θλιβερή 

πραγματικότητα πίσω από αυτή 

την εκ πρώτης όψεως εντυπωσιακή 

ιστορία; Την αφηγείται ο αυτόπτης 

μάρτυρας Martin Richardson, ένας 

καταστηματάρχης που αποκάλυψε 

τι συνέβη, σε συνέντευξή του 

στην τοπική εφημερίδα Southend 

Echo: “Οι άτυχοι τουρίστες δεν 

γνώριζαν την αγγλική αντίληψη 

ότι αν φωτογραφίσεις παιδιά είσαι 

ξαφνικά παιδόφιλος- λες και οι 

παιδόφιλοι κατεβαίνουν στα ίσια 

στην αποβάθρα με μεγάλες μηχανές 

και τηλεφακούς.” Οι επίμαχες 

φωτογραφίες δείχνουν παιδάκια να 

τσαλαβουτάνε σε σιντριβάνι και να 

τρέχουν χαρούμενα εδώ κι εκεί. 

Στην “ανάκριση” που έγινε στο 

τοπικό αστυνομικό τμήμα οι 

φωτογράφοι απάντησαν ότι τους 

άρεσε η ιδέα του συγκεκριμένου 

συντριβανιού και ήθελαν 

προτείνουν παρόμοιο πάρκο 

αναψυχής για παιδάκια για το 

ζεστό ελληνικό καλοκαίρι. Τελικά 

αφού διαπομπεύθηκαν άδικα, 

απαλλάχτηκαν από κάθε κατηγορία. 

Δεν απέφυγαν όμως το διασυρμό. 

Όπως είπε ο ρεαλιστής άγγλος 

καταστηματάρχης: “χάρη σε μερικές 

χαζές θα χάσουμε τους τουρίστες 

που θα νομίζουν ότι η περιοχή μας 

είναι άντρο παιδόφιλων”. 

Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή 

υπερβολής και παράνοιας. 

Αν ανακατέψουμε στην κατσαρόλα 

Η παράνοια της παιδοφιλίας
Ή μη φωτογραφίζετε πλάνα που περιέχουν παιδάκια στην Αγγλία

                   Π. ΚΑΛΔΗΣ

προσωπικά δεδομένα, προστασία της προσωπικότητας, εγκληματικά δίκτυα, τερατολογίες 

στον τύπο, το μακρύ και το κοντό του καθενός ημιμαθούς στο internet και την απουσία ενιαίας 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη φωτογράφηση σε δημόσιους χώρους, φθάνουμε σε μια απίθανη 

πραγματικότητα όπου μπορεί να ποινικοποιείται το καθετί. Έχουμε φθάσει να συζητιέται 

αν οι γονείς έχουν δικαίωμα να παίρνουν 

φωτογραφίες των ίδιων των παιδιών τους από 

σχολικές εκδηλώσεις εφόσον εμφανίζονται 

και συμμαθητές τους... Ή αν αποτελεί ποινικό 

αδίκημα η φωτογραφία μιας παραλίας που στην 

άκρη της φαίνεται από μακριά ένα γυμνό νήπιο 

μερικών μηνών που το έχουν αφήσει οι γονείς 

του “εν αδαμιαία περιβολή”. 

Τότε συντόμως θα ποινικοποιηθούν οι 

ελληνορθόδοξες βαπτίσεις με τις άπειρες 

“γυμνές” φωτογραφίες των βρεφών/νηπίων, 

αλλά και τα αγγελάκια της Capella Sixtina, και όλα τα αρχαιοελληνικά αγάλματα. Ένας νέος 

σκοταδισμός απειλεί τη φωτογραφία στο όνομα δήθεν καλών προθέσεων και της προστασίας 

της προσωπικότητας καθώς και των “ευαίσθητων” κοινωνικών ομάδων. Δεν ξέρω πόσοι από 

τους αναγνώστες είναι εν γνώσει ότι με βάση την ελληνική (ελάχιστη είναι αλήθεια) νομολογία, 

θεωρείται προσβολή της προσωπικότητας και η απλή λήψη της εικόνας τρίτου – χωρίς καν 

δημοσιοποίηση. Και πόσα προβλήματα προκαλεί και πόσο ανεφάρμοστη είναι. Αν κάνω 

μια λήψη και την βλέπω μόνος ποιόν προσβάλλω κύριοι που νομοθετείτε ή γνωμοδοτείτε 

για νομικά θέματα; Να δεχθούμε την “προσβολή” αλλά μόνον αν υπάρχει δημοσίευση και 

ας αφήσουμε την λήψη ελεύθερη, κάτι που συνιστά την πιο ρεαλιστική και εφαρμόσιμη 

προσέγγιση.  
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���	� ����������: ���	��� ���������� ����	���	� �!"#$%��#�  "�	����& 1 - 104 45 '. (������ (��	 �*	� �&� 	�	� +�	���� 282)

"��������	 ��������	 �����&�&� ������������� �������� ������������ /��	���/���
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   3�����	����: Actions, Layers, M�	��� 
    Adobe Bridge, ������ ��� & ��
��
    ���� ��� ���	���� ���
�!
    ������ ��� & ������ ��
�� 
                                                                                                 �"������!����� �����
#	��� ���"����	���

   
��&�&���:  $�#���� %�'��� 
   3������� ��������	�: 4 #���
    6��� �������	�	�&�&�: 18:00 - 22:00 
   '7��	� ������	���: €40 (
��� �� )*�)

������ �� ����� 	� CD 
«� 	
	�	����� ��� Photoshop» 

����� 6,90 	���!
�

��� ���� �����	������ �	"#�� 
�$� 	
����� ���!

 "�����& 20  A���9�	� 2016
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http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-photoshop/
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Δεν φαίνεται να λυπούνται τα 

έξοδα του γάμου οι Αμερικανοί, και 

σίγουρα αυτό περιλαμβάνει και τη 

φωτογράφηση. 

Το site www.theknot.com είναι ένα 

από τα μεγαλύτερα πληροφοριακά 

portals γάμου στην Αμερική 

όπου τα υποψήφια ζευγάρια 

μπορούν να εμπνευστούν για την 

οργάνωση του επικείμενου γάμου 

τους, να βρουν τον κατάλληλο 

επαγγελματία, ακόμα και να 

αγοράσουν διάφορα απαραίτητα. 

Για ένατη συνεχή χρονιά το site 

πραγματοποίησε μεγάλη έρευνα 

ανάμεσα σε πραγματικά ζευγάρια 

για το πώς οργάνωσαν τον γάμο 

τους και κυρίως πως διέθεσαν το 

budget τους.

The knot
Πόσα χρήματα ξοδεύει ο Αμερικανός για τη φωτογράφηση του γάμου του

=��%'�

Στην έρευνα συμμετείχαν 18.000 άνθρωποι που παντρεύτηκαν το 2015 και 

αποκάλυψαν τις κυριότερες επιλογές τους σε σχέση με τον γάμο τους και κυρίως 

τα πόσα χρήματα διέθεσαν. Και για να περάσουμε στο εύρημα που μας αφορά 

περισσότερο, φαίνεται πως 9 στους 10 Αμερικανούς προτιμούν τους επαγγελματίες 

φωτογράφους και μάλιστα το 2015 ξόδεψαν και περισσότερα χρήματα για τη 

φωτογραφική κάλυψη. Το 2014 κάθε ζευγάρι πλήρωσε κατά μέσο όρο $2.556 τον 

φωτογράφο του ενώ το 2015 ξόδεψε $2.618. 

Σε άλλα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία, το μέσο κόστος του γάμου αυξήθηκε στα 

$32.641 από τα $31.213 που ήταν το 2014 και οι γάμοι σε εξωτικούς προορισμούς 

μειώθηκαν στο 21% των συνολικών γάμων ενώ το 2014 ήταν στο 24%. Η έρευνα 

είναι αρκετά αναλυτική. Περιγράφει πλήρως τις καταναλωτικές συνήθειες των 

ζευγαριών, τα χρήματα που διαθέτουν για κάθε παροχή, ακόμη και τα χρώματα που 

προτιμούν. 

Διαβάστε περισσότερα 

http://ir.xogroupinc.com/investor-relations/press-releases/press-release-

details/2016/Wedding-Spend-Reaches-All-Time-High-As-Couples-Look-To-Make-

The-Ultimate-Personal-Statement-According-To-The-Knot-2015-Real-Weddings-

Study/default.aspx

http://ir.xogroupinc.com/investor-relations/press-releases/press-release-details/2016/Wedding-Spend-Reaches-All-Time-High-As-Couples-Look-To-Make-The-Ultimate-Personal-Statement-According-To-The-Knot-2015-Real-Weddings-Study/default.aspx
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 

Συνολικό κόστος γάμου (εκτός του μήνα 

του μέλιτος)

$32,641 $31,213

Χώρος δεξίωσης $14,788 $14,006

Φωτογράφος $2,618 $2,556

Διοργανωτής γάμου $1,996 $1,973

Μουσικό συγκρότημα $3,833 $3,587

DJ δεξίωσης $1,171 $1,124

Λουλούδια $2,300 $2,141

Βιντεογράφος $1,824 $1,794

Νυφικό φόρεμα $1,469 $1,357

Γαμπριάτικο κοστούμι και αξεσουάρ $269 $254

Τούρτα $575 $555

Χώρος τέλεσης μυστηρίου $2,089 $1,901

Μουσικοί στην τελετή $703 $637

Προσκλήσεις $445 $439

Μεταφορά $792 $767

Δώρα για τους καλεσμένους $267 $275

Δείπνο πρόβας $1,296 $1,206

Δαχτυλίδι αρραβώνων $5,871 $5,855

Catering (τιμή ανά άτομο) $68 $68

Τέλεση μυστηρίου $273 $266

Ανάλυση του μέσου budget ενός γάμου
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Οι Συναντήσεις του ΦΩΤΟγράφου
Η φωτογραφία δρόμου στο ΦΟΥΑΡ

Σε μια κατάμεστη αίθουσα με προσέλευση που υπερέβαινε κατά πολύ 

τη δυναμικότητα του χώρου, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 του 

μηνός η προγραμματισμένη εκδήλωση του περιοδικού μας με θέμα τη 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΡΟΜΟΥ. 

Η θερμή ανταπόκριση των αναγνωστών που παρακολούθησαν την 

ανοικτή συζήτηση σε μεγάλο βαθμό όρθιοι, επιβεβαιώνει το έντονο 

ενδιαφέρον και τη συμμετοχικότητα αλλά και την ανάγκη για μεγαλύτερο 

χώρο, κάτι που θα διορθώσουμε άμεσα στην επόμενη εκδήλωση. 

Την εκδήλωση προλόγισε ο Π.Καλδής παρουσιάζοντας τους τρεις 

διεκεκριμένους ομιλητές, τον καθηγητή Φωτογραφίας στο ΤΕΙ Αθήνας, 

συγγραφέα και επιμελητή εκθέσεων κ. Κωστή Αντωνιάδη, τον φωτογράφο 

κ. Λουκά Βασιλικό με την έντονη δραστηριότητα και πολλές εκθέσεις στο 

ενεργητικό του και τον λίαν πεπειραμένο επαγγελματία φωτογράφο και 

καθηγητή στη σχολή ΒΑΚΑΛΟ κ. Γιώργο Δεπόλλα. Ο πρώτος μίλησε για την 

έννοια και το περιεχόμενο της φωτογραφίας δρόμου, ο δεύτερος έκανε μια 

multimedia παρουσίαση με εκτεταμένο υλικό του με φωτογραφία δρόμου 

και ο τρίτος επικεντρώθηκε στο αληθινό περιεχόμενο της φωτογραφίας 

δρόμου, τι πραγματικά αντιπροσωπεύει και ποιά προβλήματα αντιμετωπίζει 

ο φωτογράφος δρόμου στην καθημερινότητα της δημιουργίας του ενώ 

παρουσίασε ταυτόχρονα και μια μεγάλη σειρά φωτογραφιών δρόμου. 

Το πολύ θετικό στοιχείο είναι ότι τα ερεθίσματα που δόθηκαν από 

τους εισηγητές, αποτέλεσαν το έναυσμα για μια πολύ ζωντανή και 

εποικοδομητική συζήτηση για το αντικείμενο, τις καλλιτεχνικές ανησυχίες 

των δημιουργών, τα νομικά εμπόδια, τις δυνατότητες να επικοινωνήσουν το 

�$ �%'�'�(��$# �;% ?���@��,;%

έργο τους κλπ. που κράτησε ως αργά και συγκεκριμένα ως 

τις 11.00 το βράδυ. Οφείλουμε και πάλι να ευχαριστήσουμε 

όσους παραβρέθηκαν και συμμετείχαν ενεργά και να 

διαβεβαιώσουμε ότι ο θεσμός των Μηνιαίων Συναντήσεων 

του Φωτογράφου, ενδυναμωμένος μέσα από τις δική 

σας παρουσία, θα συνεχιστεί καθόλη τη χρονιά με νέα 

ενδιαφέρουσα θεματολογία.

Λουκάς Βασιλικός, Κωστής Αντωνιάδης, Γιώργος Δεπόλλας
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���� �� 87 ������ ���
����������, ����� �� 
�����	���� �� ����
�������� ��	�� �� ��� �� �������� ��������. 
���� �������� ��	���� ���������� ������ �� ��������� 
� ��������� 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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Πρεμιέρα για την Pentax K-1 στην Αθήνα 
Η εντυπωσιακή full frame ήταν μαζί μας στο ΦΟΥΑΡ στις 13 Απριλίου

Η χορηγός της εκδήλωσης Ricoh Pentax, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, παρουσίασε 

αποκλειστικά για τους Αναγνώστες του ΦΩΤΟγράφου την εντυπωσιακή Pentan K-1. 

Η πρώτη full frame της εταιρείας έχει αισθητήρα full frame 36.4Μegapixel χωρίς συμβατικό 

φίλτρο low pass (anti alias) αλλά με μηχανισμό pixel shift που αναλαμβάνει και την εξαφάνιση 

του Moire και τη χρωματική βελτίωση μέσω τετραπλής λήψης για το ίδιο καρέ ώστε κάθε Pixel 

να παίρνει πληροφορία για ένα χρώμα. Το autofocus SAFOX XII  είναι ανανεωμένο με 33 σημεία 

εστίασης (εκ των οποίων 25 σταυροειδούς τύπου) σε διάταξη που καλύπτει αποτελεσματικά την 

σαφώς μεγαλύτερη σε σχέση με το APS-C επιφάνεια του full frame. 

Ο hi end χαρακτήρας της Pentax Κ-1 επιβεβαιώνεται και από άλλα στοιχεία όπως την 100% 

κάλυψη του πενταπρισματικού σκοπεύτρου και την αυξημένη φωτεινότητα του θαμπόγυαλου 

Bright Matte III, την ικανοποιητική για full frame ταχύτητα ριπής 4,4fps (ισχύει για λήψη ως 17 

διαδοχικών καρέ RAW ή 70 καρέ JPEG), την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής με ελαφρό κράμα 

μαγνησίου, το πιστοποιημένο για 300.000 λήψεις κλείστρο, την αδιαβροχοποίηση 87 σημείων, 

την πρόβλεψη για ενσωματωμένο WiFi και GPS κλπ. Μαζί με την Κ-1 παρουσιάστηκαν και οι 

Ricoh WG-M2, GR II και Theta S360° και οι ειδικοί για full frame φακοί FA 24-70mm F2.8 ED 

SDM WR, FA 70-200mm F2.8ED DC AW και FA 150-450mm F4.5-5.6 ED DC AW.
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 

Αμισσού 55, 171 24 Αθήνα, Τηλ.: 2130157744 • www.photozone.gr • e-mail: info@photozone.gr

AT-X 24-70mm f/2,8 Pro FX
�oom full frame �� ������� 

��������� ��� ���������! "! 50�#

�T-X 16-28mm f/2,8 Pro FX
	����$��%! zoom ��� �&����������'! 
�&�������! �� ��(��)% DC �%�'� ��� 

��������� GMR ��� ��*+���� �&(����� 
F 

AT-X 17-35mm f/4 Pro FX
	����$��%! full frame �� 

�'����� %&���� �"�,� 103,9°

�T-X 11-20mm f/2,8 Pro DX
Y&�������$��%! zoom ��� .�/���'! 

��*��'! �� ��������� APS-C

�T X 11 20 f/2 8 P DX AT X 11777 353535mmmm f/4 Pro FXAT X 1777 3535 f/4 PAT X 24 70mmmm ff//2 8 Pro FXAAT X 24 7070 ffff///2/2/2 8 P FX

�

�T X 16 2828mm ff//2 8 P FX AT-X M100 AF PRO D F2.8 MACRO
N'o! &��������(! macro (1:1) �� ���(���� 

�&%�+�&��7� AF/MF, ��;��� �*�;����'�%! ��� 
���������! �.���! �������!

AT-X 70-200 F4 FX VCM-S
�� �&%����������( ��� 3stop �+����� 
%&����! ������%&%,���! ��� ;������%-
��;'! �&���*����( �%�'� %;�����! AF 

AT-X 12-28 PRO DX F4
�&�������$��%! zoom ��� APS-C 
��*��'! �� ��*�����( SD-M ��� 

��(��)� ���,���

��� ���������	
� 
N�� ���� AT-X Pro

����������	�
!
%� &'�(��)*)+�'�

��)
&

Tokina & Samiyang_PHOTOZONE.indd   1 15/4/2016   3:34:52 μμ

http://www.photozone.gr/
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Epson 
Υποστηρικτής του 3ου Athens Science Festival 

Η Epson για τρίτη συνεχόμενη χρονιά υποστήριξε υλικοτεχνικά 

το Athens Science Festival, του οποίου το θέμα ήταν 

«Εξελισσόμαστε με την Επιστήμη». Το φεστιβάλ έχει ως στόχο 

να φέρει σε επαφή το ευρύ κοινό με την 

επιστήμη και την τεχνολογία, υπό την αιγίδα του 

εκπαιδευτικού οργανισμού SciCo, του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Στο πλαίσιο 

της διοργάνωσης, η Art@CMS, εκπαιδευτική 

πρωτοβουλία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με 

το Πείραμα CMS στο επιταχυντή αδρονίων (LHC) 

του CERN, παρουσιάσε «Το Δώρο της Μάζας». 

Πρόκειται για μια διαδραστική οπτικοακουστική 

εγκατάσταση, η οποία πραγματοποιήθηκε χάρη 

στους projector EB-Z10005, ανάλυσης WUXGA 

και short throw φακού U03 στους Παλαιούς 

Φούρνους, και αφορά τον μηχανισμό Higgs. Οι 

παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να βιώσουν 

εικονικά την εμπειρία «απόκτησης» και «απώλειας» 

της μάζας τους. Ακόμα, ένα από τα προϊόντα της 

ιαπωνικής εταιρίας που χρησιμοποιήθηκε ευρέως 

ήταν ο οπτικοποιητής ELP-DC11. Αξιοποιώντας 

τον ο εισηγητής μπορεί να παρουσιάσει και να 

καταγράψει αντικείμενα, σε εικόνα ή βίντεο, 

ενώ προσαρμόζοντας τον σε μικροσκόπιο, το 

περιεχόμενο που επεξεργάζεται εμφανίζεται (σε 

πραγματικό χρόνο) σε μεγάλο μέγεθος σε οθόνη 

υπολογιστή ή βιντεοπροβολέα. Όσο αφορά τα 

βασικά χαρακτηριστικά του, διαθέτει κάμερα 5 

MP, ψηφιακό zoom 10x και ρυθμό ανανέωσης 

30fps. Μέσα στο χρονικό διάστημα 5-10 Απριλίου, 

περίπου 30.000 επισκέπτες της Τεχνόπολης 

του Δήμου Αθηναίων είχαν την ευκαιρία να 

συμμετέχουν σε εργαστήρια, σεμινάρια, βραδινά 

show, θεατρικές παραστάσεις και προβολές ταινιών 

με τη συντροφιά αναγνωρισμένων Ελλήνων και 

ξένων επιστημόνων.

Gitzo GT5542LS
Κορυφαίο τρίποδο

Τα τρίποδα της σειράς Systematic 

της Gitzo είναι αρθρωτά και 

διαθέτουν έναν επίπεδο κεντρικό δίσκο 

που στη θέση του μπορούν να μπουν 

εναλλακτικά κεντρικές κολώνες, βάσεις 

ευθυγράμμισης και άλλα εξαρτήματα. 

Καθώς  οι γωνίες των σκελών 

μεταβάλλονται και δεδομένου ότι η 

προαιρετική κεντρική κολώνα δεν είναι 

μόνιμη, όλα τα τρίποδα της κατηγορίας 

Systematic έχουν τη δυνατότητα να 

κάνουν χαμηλές λήψεις, σχεδόν από το 

επίπεδο του εδάφους. Τα τρία σκέλη του 

τριπόδου είναι κατασκευασμένα από 

εξαστρωματικό ανθρακόνημα υψηλής 

αντοχής και διαθέτουν τις ασφάλειες 

G-lock της Gitzo. Το GT5542LS ανήκει 

στη σειρά 5 της Gitzo σχεδιασμένο για 

στιβαρότητα και ανθεκτικότητα κάτω 

από φορτία έως και 40 κιλών (!) και 

χρησιμοποιούνται με φακούς μέχρι 

800mm. Όταν τα αποτελούμενα από  

4 τμήματα σκέλη είναι σε 

πλήρη έκταση, το τρίποδο 

φτάνει στο ύψος του 

ματιού χωρίς τη χρήση 

κεντρικής κολώνας, 

αλλά παράλληλα 

παραμένει συμπαγές 

όταν είναι κλειστό.

4 τμήματα σκέλη είν

πλήρη έκταση, το 

φτάνει στο ύψος 

ματιού χωρίς τη

κεντρικής κολώ

αλλά παράλλ

παραμένει 

όταν είνα
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GoPro Omni 
Το πρώτο rig της εταιρίας για 
video VR/360°

Καθώς η τεχνολογία VR 

αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, 

οι πρωταγωνιστικές εταιρίες στο χώρο 

των actioncam δε μένουν αμέτοχες. H 

GoPro παρουσίασε το πρώτο επίσημο 

εξάρτημα rig όπου μπορούν να 

τοποθετηθούν έξι μηχανές σε σφαιρική 

διάταξη. To hardware της συσκευής 

ρυθμίζει κατάλληλα τις actioncam, 

ώστε να εγγράφουν video ταυτόχρονα 

και ενεργοποιεί τον συγχρονισμό pixel-

level. Στη συνέχεια το υλικό ενώνεται σε 

video 360° το οποίο ο χρήστης μπορεί 

να παρακολουθήσει μέσω ενός VR 

headset. Περισσότερες πληροφορίες 

θα έχουμε ύστερα από την επίδειξη των 

δυνατοτήτων του Omni στο NAB Booth 

της εταιρίας στο Vegas, στα μέσα του 

μήνα.  

DJI+ Discover app 
Κοινωνικό δίκτυο για drone photographers

O γνωστός κατασκευαστής drone παρουσίασε την 

εφαρμογή DJI+ Discover, η οποία παρέχει στους 

ιδιοκτήτες drone ένα κοινωνικό δίκτυο ώστε να μπορούν να 

επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά και με τους υποψήφιους 

πελάτες. Το app χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα: Nearby 

Search, Experience, Store και Forum. Το Nearby Search 

αφορά ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους, 

επιτρέποντας τους να συνομιλούν σε chat. Επίσης, δείχνει 

ποιοι χρήστες βρίσκονται στην κοντινή περιοχή, καθώς και τα 

flying hotspots και φωτογραφίες με geotagging. Ακόμα, οι 

επαγγελματίες μπορούν να το αξιοποιήσουν για τη προώθηση 

της δουλειάς τους λαμβάνοντας feedback και κριτικές από 

τους πελάτες. Η κατηγορία Experience παρέχει ενημερωμένη 

βάση δεδομένων με τους κοντινότερους αντιπροσώπους της 

εταιρίας αλλά και τα σχετικά event. Τέλος, με τη βοήθεια των 

Store και Forum ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί στο online 

κατάστημα και σε forums. To DJI+ Discover είναι διαθέσιμο 

για συσκευές iOS και Android. Για την ώρα είναι πλήρως 

λειτουργικό για τις Η.Π.Α, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, 

την Ισπανία και την Αυστραλία.

Kodak Alaris
Λουκέτο σε κεντρικό εργοστάσιο στην Αγγλία

Η Kodak Alaris, εταιρία που προέκυψε από την Eastman Kodak και συνεχίζει να παράγει 

φιλμ στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, φαίνεται πως αντιμετωπίζει προβλήματα. Σχεδιάζει 

να κλείσει μία από τις πέντε μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής της μέχρι το τέλος του έτους. 

Η Kodak Alaris «γεννήθηκε» το 2013 με σκοπό να συνεχίσει το έργο της  θρυλικής Kodak 

που κανείς δεν θα μπορούσε να διανοηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες ότι θα οδηγηθεί στη 

πτώχευση. Το εργοστάσιο που θα κλείσει βρίσκεται στο Harrow της Αγγλίας και ο προφανής 

λόγος είναι η συνεχιζόμενη πτώση της ζήτησης τους τελευταίους 18 μήνες. Η κίνηση αυτή 

ισοδυναμεί με απόλυση περίπου 250 εργαζομένων, από τους 3.000 που απασχολεί η Alaris 

παγκοσμίως. Ανησυχητικό στοιχείο για την έκβαση αυτή αποτελεί η δήλωση του Lee Palmer, 

επικεφαλής της εταιρίας, ο οποίος είχε πει το 2013 πως το εν λόγω εργοστάσιο είναι ζωτικής 

σημασίας για το μέλλον της εταιρίας καθώς η παγκόσμια παραγωγή έγχρωμου αρνητικού 

χαρτιού στηρίζεται σε αυτό. Από τη άλλη πλευρά κανένα από τα φιλμ της Kodak δεν 

παράγεται στο συγκεκριμένο χώρο. Όπως επιβεβαιώνει και η Audrey Jonckheer, υπεύθυνη 

Δημοσίων Σχέσεων Κοdak Alaris, δεν θα επηρεαστεί η διαθεσιμότητα. Ακόμα, υπογραμμίζει 

πως όλα τα προϊόντα της εταιρίας θα συνεχίζουν να παράγονται κανονικά, χωρίς να υπάρχει 

η περίπτωση απόσυρσης κάποιου από αυτά.
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Ikea Klikk Camera App 
Λήψη μίας μόνο φωτογραφίας - Διαγωνισμός για το Ikea Art Gallery

Τα καταστήματα Ikea είναι δημοφιλή για τη γκάμα επίπλων και προϊόντων για το σπίτι, καθώς και για 

τις μεγάλες εγκαταστάσεις τους. Το τελευταίο καιρό η εταιρία κάνει βήματα και στο χώρο της πώλησης 

έργων τέχνης, εγκαινιάζοντας συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες. Για να εμπλουτίσει λοιπόν την 

gallery της, παρουσίασε ένα νέο φωτογραφικό app, το Klikk, το οποίο δύναται να κάνει λήψη μίας μόνο 

φωτογραφίας(!). Αφού ο χρήστης προχωρήσει στη λήψη της μοναδικής φωτογραφίας του, ύστερα μπορεί 

να τη βάλει στο διαγωνισμό, του οποίου ο νικητής θα δει το έργο του να συμπεριλαμβάνεται στην επόμενη 

έκδοση του Ikea Art Collection. Ο περιορισμός της μίας λήψης ενδυναμώνει την αίσθηση της αναλογικής 

διαδικασίας, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του εγχειρήματος. Για τους ενδιαφερόμενους: http://www.ikea.

com/ms/fr_BE/ikea-collections/art-event-2016/index.html?icid=be|ic|inspirational_fr|art_event_2016_fr

http://www.fisheye.gr/fisheye/index.php


������ 19��	
�� 325 •  ��	���� 18 ������	 2016

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

»°Ä¹Ãª �°«Á�ÃËÄ»
ºÞîéáòè 60, 115 21 AõÜîá

ôèì: 210 6469432, 210 6453230
e1: tipoma@otenet.gr e2: info@tipoma.gr

www.tipoma.gr  www.facebook.com/tipoma
�������	�
�	����

ôùðñîïùíå ëáé åëåÝ
ðïù äåî íá÷ óðÛòîïùî

http://tipoma.gr/


������ 20��	
�� 325 •  ��	���� 18 ������	 2016

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

Impossible Project I-1 
Η πρώτη σύγχρονη μηχανή 
για instant φιλμ 600type 

H Impossible Project ανέλαβε το 2009 

την παραγωγή instant φιλμ για 

διάφορους τύπους μηχανών polaroid, 

ύστερα από την απόσυρση τους από τη 

μητρική εταιρία. Επίσης ανακατασκευάζει 

polaroid μηχανές των προηγούμενων 

δεκαετιών εξασφαλίζοντας την ομαλή 

λειτουργία τους. Σήμερα, η εταιρία κάνει 

το επόμενο βήμα παρουσιάζοντας τη 

πρώτη της instant μηχανή, η οποία 

συνδυάζει σύγχρονες λειτουργίες της 

ψηφιακής εποχής με το πιο δημοφιλές 

φιλμ της σειράς, type 600. Είναι 

εξοπλισμένη με LED ring flash, σύστημα 

autofocus, Bluetooth και προσφέρει 

manual (ταχύτητα κλείστρου, διάφραγμα, 

ισχύς φλας) και ασύρματο έλεγχο 

μέσω app(μόνο για iOS). H I-1 δεν 

αρκείται στην ενσωματωμένη μπαταρία 

του φιλμ, αλλά τροφοδοτείται από 

αυτόνομη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, 

μέσω σύνδεσης USB. Περισσότερες 

πληροφορίες θα έχουμε με την επίσημη 

παρουσίαση της, στις 11 Μαΐου. Στο 

επίκεντρο των συζητήσεων φίλων της 

instant φωτογραφίας, βρίσκεται συχνά 

η επιθυμία για μια σύγχρονη instant 

μηχανή με τα πλεονεκτήματα της 

ψηφιακής εποχής και με ευρεία γκάμα 

φιλμ. Βεβαίως, κάτι παρόμοιο έχει επιτύχει 

η Fujifilm εδώ και αρκετά χρόνια με τις Instax, οι οποίες ωστόσο περιορίζονται σε ένα μόνο 

τύπο έγχρωμου φιλμ. Μένει να δούμε τι ανταπόκριση θα γνωρίσει η I-1 και αν θα αποτελέσει 

την αφετηρία για την εξέλιξη ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος instant φωτογραφίας.

Συνελήφθη φωτογράφος 
που πετούσε drone πάνω 
από το Κολοσσαίο 
Καλείται να πληρώσει πρόστιμο 
100.000$

Ένας Γάλλος τουρίστας συνελήφθη στη Ρώμη, 

την περασμένη εβδομάδα, όταν προσπάθησε 

να πετάξει το drone του πάνω από το Κολοσσαίο. 

Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία πλέον 

καλείται να καταβάλλει χρηματικό ποσό ύψους 

113.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το πρόστιμο 

έφτασε σε τόσο υψηλό επίπεδο, επειδή ο 

χρήστης συμπλήρωσε μια σειρά παραβιάσεων. 

Το drone πετούσε σε μεγάλο υψόμετρο, ήταν 

πολύ απομακρυσμένο από τον χειριστή και 

βρισκόταν σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Τα 

δύο πρώτα είναι βασικές απαγορεύσεις, ενώ 

όσο αφορά το τρίτο απαιτείται ειδική άδεια 

από τις αρχές. Λίγα λεπτά μετά τη προσγείωση 

του, το drone κατασχέθηκε και ο τουρίστας 

οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. 

Πάντως, δεν γνωρίζουμε αν το πρόστιμο 

θα αποπληρωθεί κανονικά ή θα γίνει 

κάποιος συμβιβασμός, με το δεύτερο να 

αποτελεί το πιθανότερο σενάριο.
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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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Hasselblad 
Το επίσημο τέλος των rebranded 
μηχανών 

H Hasselblad αναμφισβήτητα είναι θρυλική 

εταιρία στο χώρο της φωτογραφίας 

και έχει συνδέσει το όνομα της με ιστορικά 

γεγονότα και μεγάλους καλλιτέχνες. 

Ωστόσο, η επιλογή της να ξεκινήσει από 

το 2013 την παραγωγή φωτογραφικών 

μηχανών βασισμένων σε γνωστά μοντέλα 

της Sony, χρησιμοποιώντας πιο πολυτελή 

υλικά, οδήγησε από την αρχή σε σωρεία 

αρνητικών κριτικών. Να σημειωθεί πως οι 

τιμές των ειδικών εκδόσεων με brandname 

Ηasselblad κόστιζαν πολλαπλάσια των 

original Sony. Τα μοντέλα αυτά κατάφεραν να 

βρουν ανταπόκριση μόνο σε συλλέκτες, ενώ 

απογοήτευσαν τους φωτογράφους που έχουν 

συνδέσει το όνομα της εταιρίας με την υψηλή 

ποιότητα των μηχανών μεσαίου φορμά. 

Βεβαία, τον όρο rebranded camera τον έχουμε 

ξανασυναντήσει στη γερμανική Leica, καθώς 

έκανε κάτι παρόμοιο με μηχανές compact της 

Panasonic. Πάντως, σε αυτή τη περίπτωση το 

κόστος παρέμενε σε λογικά επίπεδα. 

    Στις αρχές του 2014, η Hasselblad παρά 

τα αρνητικά σχόλια, προχώρησε σε ένα 

ακόμα rebranded μοντέλο, τη Hasselblad 

HV, δηλαδή μια a99 σε περίπου τετραπλάσια 

τιμή. Η δυσφορία συνεχίστηκε με την 

άφιξη της Stellar II, που παρουσιάστηκε 

παραδόξως λίγες μόλις μέρες μετά το 

κλείσιμο του εργαστηρίου στην Ιταλία, το 

οποίο αναλάμβανε τις ανακατασκευές. Αυτή 

ήταν η τελευταία rebranded μηχανή της 

σειράς αν αναλογιστούμε πως η Lusso που 

ανακοινώθηκε στα μέσα του 2015 αφορούσε 

μόνο το Hong Kong και ήταν σε περιορισμένα 

κομμάτια.

Φτάνοντας στο σήμερα, στη συνέντευξη του 

CEO Perry Oosting, (ο τέταρτος μέσα στα 

Canon 
Ετοιμάζει full-frame mirrorless;

Η σειρά EOS M που αποτελείται από mirrorless μηχανές 

με αισθητήρα APS-C δεν γνώρισε μεγάλη ανταπόκριση 

στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές στο 

τέλος του έτους, πιθανότατα στην έκθεση Photokina, 

αναμένεται να δούμε μια σημαντική αναβάθμιση της M3, 

αλλά και το πρώτο μοντέλο full-frame με ανάλυση 24MP 

που θα δέχεται φακούς EF. Αν οι έντονες αυτές 

φήμες γίνουν πραγματικότητα, η Canon θα 

επιχειρήσει να αμφισβητήσει την κυριαρχία της 

Sony, στη συγκεκριμένη κατηγορία.

ηχανές 

πόκριση 

ς στο 

a, 

ς M3, 

24MP 

τελευταία έξι χρόνια) ,στο αγγλικό περιοδικό Amateur Photographer, έχουμε ουσιαστικά 

την πρώτη επίσημη τοποθέτηση επί του θέματος. O ίδιος έχοντας συνειδητοποιήσει 

την αποτυχία του εγχειρήματος, αλλά και την απογοήτευση των φίλων της Hasselblad, 

αποφεύγει να αποδώσει ευθύνες στους προκατόχους του. 

Υπογραμμίζει όμως πως το μέλλον της εταιρίας σε καμία περίπτωση δεν θα έχει την 

ίδια κατεύθυνση, υπό την ηγεσία του. Ίσως, το πιο ενδιαφέρον μέρος των δηλώσεων 

του είναι εκεί που διστάζει να αποκαλύψει τα σχέδια του για τις επερχόμενες μηχανές, 

διευκρινίζοντας πως δεν θα αφορούν μόνο τους επαγγελματίες, αλλά και τους 

ενθουσιώδεις ερασιτέχνες. 

Εν κατακλείδι, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν η σουηδική εταιρία έχει σκοπό να γράψει 

νέα σελίδα στην ιστορία της, κατασκευάζοντας ένα μοντέλο ψηφιακής μηχανής που 

θα φέρει τα γνωστά πρότυπα ποιότητας και θα απευθύνεται στους πολλούς, δίχως το 

υπερβολικό κόστος του μεσαίου φορμά.
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��������	 HDR timelapse

��������: www.photo.gr/workshops & 	
� 210 8541400

� � � � � �  � �  � � � � �  � � � 9 ) �  � � � � � 9 ) �

���	� ����������: ���	��� ���������� ����	���	� �!"#$%��#�  "�	����& 1 - 104 45 '. (������ (��	 �*	� �&� 	�	� +�	���� 282)

=��� ��	� >��� & ��	�	� �&��	������ HDR "imelapse, 
��7 ��� ��������� �&� /��	���/���� �&����� �� �	 ��9��7 ��	�9����.
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���
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�!� ��
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��� 
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��&�&���: ;�!
���� ���
����
   3������� ��������	�: 4 #���
   6��� �������	�	�&�&�: 18:00-22:00
   '7��	� ������	���: €45 (
��� �� )*�)

"�����& 18 @�B	�, 18:00 - 22:00

http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-hdr-timelapse/
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Manfrotto
D1 Drone Backpack

Το σακίδιο πλάτης D1 Drone Backpack είναι 

το πρώτο μοντέλο που κυκλοφορεί στην 

καινούρια σειρά Aviator, η οποία αποτελεί έναν 

νέο τύπο τσαντών που έχουν σχεδιαστεί για τη 

μεταφορά ημι-επαγγελματικού drone μαζί με 

την ενσωματωμένη κάμερα και τα εξαρτήματά 

του. Το σακίδιο πλάτης έχει σχεδιαστεί δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 

πιο πρόσφατες σχεδιάσεις των σύγχρονων drones. Είναι εξαιρετικά 

ελαφρύ, αδιάβροχο και πολύ ευρύχωρο. Το σακίδιο χωρά ένα drone με 

τηλεχειριστήριό και όλα του τα εξαρτήματα, μαζί με επιπλέον κάμερα και 

τρίποδο. Επίσης έχει ειδικό χώρο για φορητό υπολογιστή μέχρι 17” και  

tablet, επιτρέποντας έτσι στο χρήστη να ελέγχει την εργασία του αλλά και 

να μπορεί να τη μοιράζεται με άλλους σε πραγματικό χρόνο. 

Σημαντικό χαρακτηριστικό εργονομίας είναι ότι το drone, έχοντας τις έλικες 

μονταρισμένες, προσαρμόζεται με ασφάλεια στο εξωτερικό 

τμήμα του σακιδίου απλά και μόνο ανοίγοντας το 

φερμουάρ, διευκολύνοντας πολύ την αλλαγή 

θέσης λήψης ή τη φύλαξη του drone. 

Η κάμερα παραμένει με ασφάλεια στο 

εσωτερικό του σακιδίου και οι έλικες 

παραμένουν στο 

εξωτερικό του. 

μονταρισμένες, προσαρμόζεται με ασφ

τμήμα του σακιδίου απλά και μό

φερμουάρ, διευκολύνοντα

θέσης λήψης ή τη φ

Η κάμερα παραμ

εσωτερικό του σ

Φωτογράφος θύμα κλοπής
Δοκίμαζε μια pre-production 1DX Mark II 
της Canon

Όλοι έχουμε ακούσει ιστορίες για φωτογράφους 

που έπεσαν θύματα των  «ελαφροχέρηδων» ή 

έχουμε υπάρξει οι ίδιοι στη δυσάρεστη αυτή θέση. 

Όμως πάντα μπορεί να υπάρξει κάτι χειρότερο. 

Ο φωτογράφος Radomir Jakubowski, που είχε 

αναλάβει το δοκιμαστικό ενός pre-production 

μοντέλου 1DX Mark II έχασε εξοπλισμό αξίας 30.000 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της μηχανής που δεν 

έχει ακόμη κυκλοφορήσει κανονικά στην αγορά. 

Συγκεκριμένα, ο Jakubowski απομακρύνθηκε 

για δέκα λεπτά από το αυτοκίνητο του με σκοπό 

να φωτογραφήσει και επιστρέφοντας το βρήκε 

παραβιασμένο με τον εξοπλισμό να έχει «κάνει 

φτερά». Για κάθε ενδεχόμενο η τοπική αστυνομία 

έδωσε στη δημοσιότητα τους σειριακούς αριθμούς των 

προϊόντων που εκλάπησαν: 

Canon EOS Mark II 1DX: 003 099 000 332

Canon EOS 5DSR: 02310000809

Canon EF 2.8 / 14 mm L II: 900605

Canon EF 4,0 / 11-24mm L: 3410000948

Canon EF 4,0 / 16-35 mm L IS: 1700002483

Canon EF 4,0 / 24-70 mm L IS: 0410004450

Canon EF 2.8 / 70-200 mm L IS II: 116827

Canon EF 2.8 / 100mm L ES: 1696039

Canon Extender 1.4x III: 78000002076

Canon Extender 2x III: 84200003895

photo.gr

www.photo.gr
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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/shop/themedmags/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-no-9-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CF%81%CF%8C/
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Environmental Photographer 
of the Year
Τελευταίες μέρες για υποβολή

Με δυνατότητα συμμετοχής κάθε ερασιτέχνη και 

επαγγελματία φωτογράφου απ’ όλο τον κόσμο, 

συνεχίζεται για λίγες μέρες ακόμη ο διαγωνισμός 

“Environmental Photographer of the Year”. Καλώντας 

φωτογράφους και δημιουργούς φιλμ κάθε ηλικίας, 

βασικός άξονας του διαγωνισμού είναι η ευαισθησία για το 

περιβάλλον μέσα από θεματικές σύγχρονων παγκόσμιων 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων όπως η 

κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη 

και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με τα βραβεία του 

διαγωνισμού να είναι συνολικής αξίας £6,000, τα τελικά 

έργα που θα διακριθούν θα παρουσιαστούν σε έκθεση στο 

Royal Geographic Society στο Λονδίνο τον Ιούνιο καθώς 

και σε δασικούς χώρους με την υποστήριξη της “Forestry 

Commission England”. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν στο 

διεθνή διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν τα έργα τους 

μέχρι τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2016.

Πληροφορίες: Environmental Photographer of the 

Year, https://epoty.artopps.co.uk/ 
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Art Brut - Outsider Art:
Η ετερότητα ως καθρέφτης της ταυτότητας

Με τη «φυσιολογικότητα» να μην αποτελεί φύση του ανθρώπου αλλά 

αντιθέτως άμυνα ενάντια στη φύση του, η Εταιρεία Πολιτισμικής 

Ετερότητας και ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του 

Δήμου Αθηναίων καλούν τους επισκέπτες σε μια συνάντηση της Art Brut 

– Outsider Art με τη Σύγχρονη Τέχνη. Αμοιβαίος καθορισμός και ορισμός 

το ένα του άλλου, η ετερότητα και η ταυτότητα συμπλέκονται για να 

προσφέρουν τελικά ασυλία και άνοιγμα στο υποκείμενο του “παράλογου”. 

Εικαστικοί, φωτογράφοι, φορείς της ψυχικής υγείας, επιστημονικά σωματεία 

καθηγητές και ηθοποιοί δίνουν το δικό τους στίγμα στην εκδήλωση μέσα 

από εικαστικές και φωτογραφικές εκθέσεις, μουσικά δρώμενα, ποιητικές και 

κινηματογραφικές συναντήσεις, ένα συνέδριο και μια επιστημονική ημερίδα. 

Οι επισκέπτες της εκδήλωσης θα έχουν μεταξύ άλλων την ευκαιρία να δουν 

δύο ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας, μια από την Ελληνική Φωτογραφική 

Εταιρεία και μια σε επιμέλεια του καθηγητή φωτογραφίας και φωτογράφου 

Στέφανου Πάσχου αλλά και να παρακολουθήσουν παράλληλες δράσεις 

όπως θεατρικά δρώμενα και workshop.

Εγκαίνια: Δευτέρα 9 Μαΐου

Διάρκεια εκδήλωσης: έως 21 Μαΐου 

Κεντρικός χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», Ηρακλειδών 66, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εικαστική έκθεση

Εγκαίνια: Δευτέρα 9 Μαΐου, 19.30

Διάρκεια: έως 21 Μαΐου

Κεντρικός χώρος

Επιμέλεια έκθεσης: Σοφία Γκίκα, Έλενα Σταματογιάννη

Θεσσαλονίκη

Εικαστική έκθεση ατόμων με ψυχιατρική υγεία

Διάρκεια: 9 – 21 Μαΐου

Διεύθυνση: Ψυχολογία – Τέχνη Θεσσαλονίκης 

Ρέθυμνο

Εικαστική έκθεση ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία

Διάρκεια: 9 – 21 Μαΐου

Διεύθυνση: Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου, Δημοκρατίας 24, Ρέθυμνο

Ατομική έκθεση ατόμου με ψυχιατρική εμπειρία

Εγκαίνια: Τετάρτη 11 Μαΐου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 16 Μαΐου

Διεύθυνση: Ηώς Χώρος Τέχνης, Χέυδεν 38α, Βικτώρια 

Επιμέλεια έκθεσης: Ναταλία Σταμοπούλου  

Φεστιβάλ  Video Art

Εγκαίνια: Παρασκευή 13 Μαΐου, 21.00

Διάρκεια: έως 15 Μαΐου

Διεύθυνση: The ArtWall Athens Project Space, Σοφοκλέους 26, Αθήνα

Οργάνωση – επιμέλεια: Μυρτώ Βουνάτσου, Στέλιος Ντεξής, Βασιλική 

Βαγενού 

Επιστημονικό Συνέδριο

Παρασκευή 13 και Σάββατο 14 Μαΐου

Κεντρικός χώρος

Οργάνωση – επιμέλεια: Φώτης Καγγελάρης, Τέση Λαζαράτου

Μουσικό δρώμενο

Φένια Παπαδόδημα  - ODYSSEY 

duet

Παρασκευή 13 Μαΐου, 21.00

Κεντρικός χώρος

Βραδιά ποίησης

Δευτέρα 16 Μαΐου, 20.00

Κεντρικός χώρος

Οργάνωση – επιμέλεια: Λιλή 

Ντίνα

Ομαδική Φωτογραφική έκθεση

Εγκαίνια: Τρίτη 17 Μαΐου, 19.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 23 

Μαΐου

Διεύθυνση: Ηώς Χώρος Τέχνης, Χέυδεν 38α, Βικτώρια

Οργάνωση – επιμέλεια: Στέφανος Πάσχος 

Έκθεση Φωτογραφίας Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία (ΕΦΕ)

Εγκαίνια: Τετάρτη 18 Μαΐου, 19.30

Διάρκεια: έως 24 Μαΐου

Διεύθυνση: Polis art cafe, Πεσματζόγλου 5, Αθήνα

Οργάνωση – επιμέλεια: Κυριάκος Κόκκος

Επιστημονική Ημερίδα Visual Arts 

Παρασκευή 20 Μαΐου

Κεντρικός χώρος

Οργάνωση – επιμέλεια: Αλέξανδρος Βούτσας  

Κινηματογραφικό Αφιέρωμα

Κυριακή 22 Μαΐου, 18.00

Διεύθυνση: Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 48 και 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 134–136, Κεραμεικός

Οργάνωση – επιμέλεια: Κλεώνη Φλέσσα

Διοργάνωση: Εταιρεία Μελέτης Πολιτισμικής Ετερότητας 

(ΕΜΠΕ),  Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

– Δήμος Αθηναίων

Πληροφορίες: Εταιρεία Μελέτης Πολιτισμικής Ετερότητας 

(ΕΜΠΕ), allos.empe@gmail.com, http://www.empe-alterity.

blogspot.gr, http://www.empealterity.com
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Άφθαρτες Φθορές 
Η αιωνιότητα της στιγμής σε μια έκθεση

Με τη φθορά να συνδέεται με κάθε έμψυχο και άψυχο ον από τη στιγμή της γέννησης 

του, η Δωροθέα Αμέντα και ο Κίμωνας Αξαόπουλος ταράζουν μέσα από το 

φωτογραφικό τους φακό τα νερά μιας αναπόφευκτης διαδρομής προς το θάνατο. Σε μια 

έκθεση που αγγίζει και προσεγγίζει την ανέγγιχτη φθορά από το χρόνο, οι φωτογράφοι 

καταφέρνουν να μεταφέρουν τις φωτογραφικές εικόνες σε μια αιωνιότητα που η φθορά 

γίνεται και είναι άφθαρτη. Ξεκινώντας στις 12 Απριλίου, στα εγκαίνια της έκθεσης 

θα πραγματοποιηθεί μεταξύ άλλων Performance με τον  Γιώργο Χρηστάκη από το 

Χοροθέατρο ΔΑ.ΓΙ.ΠΟ.ΛΗ. ενώ παράλληλα θα παρουσιαστεί από τη Λίντα Γεωργίου το 

εικαστικό βιβλίο της Δωροθέρα Αμέντα: «Γέννημα θρέμμα Σουβενίρ».

Εγκαίνια: Τρίτη 12 Απριλίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 18 Απριλίου

Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, Φίλωνος 29, Πειραιάς

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 11.00 - 14.00 και 18.00 - 21.00 καθημερινά

Πληροφορίες: Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, Τηλ. 2104101402-405, 

pinakothiki@pireasnet.gr 

Εργαστήρι 
Φωτογραφίας του 
Δήμου Ελληνικού – 
Αργυρούπολης 
Όγδοη ομαδική έκθεση 

Περιλαμβάνοντας πρωτότυπες 

ψηφιακές και αναλογικές 

φωτογραφίες το Εργαστήρι 

Φωτογραφίας του Δήμου Ελληνικού 

– Αργυρούπολης παρουσιάζει για 

όγδοη συνεχή χρονιά μια ομαδική 

έκθεση φωτογραφίας. Οι επισκέπτες 

του Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικού 

θα έχουν την ευκαιρία να δουν 

αργυροτυπίες τυπωμένες στο σκοτεινό 

θάλαμο του εργαστηρίου αλλά και 

να βιώσουν το μοναδικό φυσικό 

φαινόμενο της Camera Obscura. Όσοι 

βρεθούν στο φωτοστεγές δωμάτιο 

που κατασκεύασε το Εργαστήρι 

Φωτογραφίας θα φωτογραφίσουν την 

Camera Obscura και το ανεστραμμένο 

είδωλο στο εσωτερικό της σε ένα 

χώρο που ταξιδεύει τον επισκέπτη στις 

απαρχές της φωτογραφίας. Tην έκθεση 

επιμελείται η Βασιλική Χόντου. 

Εγκαίνια: Πέμπτη 19 Μαΐου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Μαΐου

Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο 

Ελληνικού, πρώην αμερικάνικη 

βάση – έναντι του Μητροπολιτικού 

Κοινωνικού Ιατρείου, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

καθημερινά 18.00 – 21.00

Πληροφορίες: Δήμος Ελληνικού – 

Αργυρούπολης, http://www.elliniko-

argyroupoli.gr 

ΓΙΑΤΙ; Παιδιά στους δρόμους της γης
Έκθεση του φωτορεπόρτερ GMB Akash

Σε μια προσπάθεια να αφυπνίσει τους θεατές σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

παιδιά, τα οποία αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, ο διακεκριμένος φωτορεπόρτερ GMB 

Akash προσεγγίζει το σύγχρονο δράμα των προσφύγων. Αναδεικνύοντας αθέατες πτυχές της 

πραγματικότητας ο φωτογράφος αποπειράται μεταξύ άλλων να υπερασπίσει το δικαίωμα για 

μια αξιοπρεπή ζωή, με το φωτογραφικό του φακό να δίνει φωνή σε όλους όσους δε μπορούν 

να ακουστούν. Με αρχική έμπνευση το έργο του GMB Akash η έκθεση πραγματοποιείται σε 

συνεργασία με το Foundation Archives + Production of Contemporary Art (APCd) το οποίο από το 

2013, παρουσιάζει το έργο του GMB Akash στην Ελβετία 

και της μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Μέριμνα» που έχει 

αφιερωθεί στη στήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν 

απώλειες στη ζωή τους. 

Εγκαίνια: Τρίτη 19 Απριλίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 22 Μαΐου 

Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1 

& Βασ. Σοφίας, Αθήνα 

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τετάρτη, Παρασκευή 

9.00 – 17.00, Πέμπτη, Σάββατο 9.00 – 24.00, 

Κυριακή 9.00 – 15.00

Πληροφορίες: Μουσείο Μπενάκη, Τηλ. 2103671000, 

benaki@benaki.gr, http://www.benaki.gr 



������ 31��	
�� 325 •  ��	���� 18 ������	 2016

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

 ������� �'�@'C���' @$� �; �9".�'; .;';&�.��$�" ��)+;%# �;% ?���@��,;% 

Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

"�9������ &���	�&��� ��	>	9��: "�����& 4 @�B	� 

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
http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/
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