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Editorial

Master of Photography
Μακράν η καλύτερη τηλεοπτική σειρά για τη φωτογραφία!

Γ

Στις 8 Σεπτεμβρίου προβάλλεται
το τελευταίο επεισόδιο μίας πολύ
σοβαρής και καλοδουλεμένης
σειράς εκπομπών για τη
φωτογραφία που ξεκίνησε να

ιατί όλοι οι σοβαροί αναλυτές συγκλίνουν στην άποψη ότι πρόκειται για μία σειρά
- υπόδειγμα για την τέχνη της φωτογραφίας; Για πολλούς λόγους. Πρώτα απ’ όλα
γιατί παρουσιάζει με απλό και συνάμα σοβαρό τρόπο την προσέγγιση της αισθητικής της
φωτογραφίας μέσα από τον τρόπο δουλειάς αυστηρά επιλεγμένων σύγχρονων φωτογράφων.
Όχι φλυαρίες, όχι ακαταλαβίστικες έννοιες και θεωρίες, αλλά ουσία. Παρουσιάστρια της

προβάλλεται στις 21 Ιουλίου.
Πρόκειται για μία πολύ φιλόδοξη
παραγωγή οκτώ επεισοδίων
του Βρετανικού καναλιού Sky
Arts που προβλήθηκε μόνον σε
τέσσερις χώρες: στη Μ. Βρετανία,
την Ιρλανδία, τη Γερμανία και την
Αυστρία (και φυσικά όχι στην
Ελλάδα).

εκπομπής -αν αυτό σας λέει κάτι- είναι η Isabella Rosselini. Όμως ας πάρουμε τα πράγματα με
τη σειρά. Πέρυσι στις 15 Νοεμβρίου ξεκίνησε με συνεχείς ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, η αναζήτηση των 12 ικανών και ταλαντούχων φωτογράφων -αδιάφορο αν ήταν
επαγγελματίες ή ερασιτέχνες- απ’ όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. Έπαθλο για τον νικητή 150.000
ευρώ, ατομική έκθεση, πολυτελές φωτογραφικό λεύκωμα και φυσικά διεθνής δημοσιότης.
Αποτέλεσμα; Χιλιάδες οι υποψηφιότητες! Η επιλογή των καλύτερων έγινε με υποδειγματικό
τρόπο: Όλοι οι υποψήφιοι θα έπρεπε να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο με 25 ερωτήσεις που
απαιτούσαν σοβαρή τοποθέτηση σε διάφορα ζητήματα αισθητικής, τέχνης, ιστορίας αλλά και
τεχνικής της φωτογραφίας. Όχι ένα απλό... σταύρωμα στο κουτάκι.
Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα

Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνας
Πρώτο στις προτιμήσεις των υποψηφίων στις Πανελλαδικές!
Διαβάστε εδώ το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας
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Editorial
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Ε

πίσης κάθε υποψήφιος έπρεπε να στείλει
βίντεο όπου θα μιλούσε για τη δουλειά του.
Όλες οι υποψηφιότητες παραδόθηκαν προς
αξιολόγηση σε μία πρώτη επιτροπή αποτελούμενη
από επαγγελματίες φωτογράφους, οι οποίοι
βαθμολόγησαν τις δουλειές με βαθμό από 1 μέχρι
10. Μόλις ολοκληρώθηκε αυτή η δύσκολη και
χρονοβόρα διαδικασία, οι παραγωγοί της εκπομπής
παρέλαβαν και αξιολόγησαν τις υποψηφιότητες
που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία
χωρίς να γνωρίζουν όνομα και χώρα προέλευσης
του υποψηφίου. Έτσι μετά από μακρόχρονη
προεργασία, επιλέχθηκαν οι 12 φωτογράφοι για τις
ανάγκες της εκπομπής: Ένας 44χρονος Κροάτης, ένας
φωτογράφος του Βρεττανικού στρατού 35 ετών, μία
φοιτήτρια κινηματογράφου από την Ισπανία 21 ετών
κ.α. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον περασμένο Μάρτιο
και πραγματοποιήθηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες. Κάθε ένας από τους 12 φωτογράφους
δούλευε μόνος του και κινηματογραφούνταν
ο τρόπος δουλειάς του και γενικά η αισθητική του
προσέγγιση στο -ενιαίο- θέμα που τους είχαν δώσει
οι παραγωγοί της εκπομπής. Για παράδειγμα στη
Ρώμη κλήθηκαν να φωτογραφίσουν την ομορφιά
της αρχαίας πόλης, στο Βερολίνο τη νυχτερινή ζωή,
στην Ιρλανδία το τοπίο. Επίσης τους ανατέθηκε
να φωτογραφίσουν πορτραίτα διασημοτήτων,
γυμνό κι άλλα θέματα.
Επιτροπή ειδικών αποτελούμενη από τους Olivero
Toscani, Simon Frederich και Rut Bleew Luxembourg
βοηθούσε και συμβούλευε επιτόπου τους
φωτογράφους, ώστε να αποδώσουν το μάξιμουμ
των δυνατοτήτων τους. Επιπλέον σε κάθε πόλη
είχαν προσκληθεί διεθνούς φήμης φωτογράφοι
να συμβουλέψουν και αυτοί με τη σειρά τους,
τους διαγωνιζόμενους. Συνάντησαν τον Franco
Fontana, τον Alex Webb, τον Bruce Gilden κ.α.
που συμμετείχαν και στο πλατώ της εκπομπής για
να τοποθετηθούν σε γενικότερα ζητήματα που
άπτονται της φωτογραφικής τέχνης. Παράλληλα
με τις εξορμήσεις πραγματοποιήθηκαν και πολλά
γυρίσματα με πρωταγωνιστές τους υποψηφίους
όπου όφειλαν να αναπτύξουν τις ιδέες τους για
την αισθητική που ακολουθούν, για την τεχνική
τους κλπ. και όλα αυτά με λόγο τηλεοπτικό.
Δηλαδή σύντομο και περιεκτικό. Μετά απ’ όλη
αυτή τη δοκιμασία, ένας φωτογράφος από τους 12
θα κερδίσει το μεγάλο βραβείο που είπαμε στην
αρχή. Και αυτός σίγουρα θα είναι ο καλύτερος.
Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα προβληθεί και στη
χώρα μας αυτή η σειρά που έχει κερδίσει τόσα
πολλά και εγκωμιαστικά σχόλια από το σύνολο
του φωτογραφικού κόσμου των χωρών όπου
προβλήθηκε.
Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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Στιμιότυπο από την κριτική φωτογραφιών στη διάρκεια της εκπομπής

Οι διαγωνιζόμενοι επεξεργάζονται τις λήψεις τους σε δημόσια θέα...

Η διάσημη ηθοποιός και παρουσιάστρια της εκπομπής Isabella Rosselini

Ο πασίγνωστος για τα τοπία του Ιταλός φωτογράφος Franco Fontana
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I AM CONCENTRATED PERFORMANCE

I AM THE NEW NIKON D500. Είμαι μία επαγγελματική φωτογραφική μηχανή σε
μικρό και εύχρηστο μέγεθος. Διαθέτω ένα εκπληκτικό σύστημα AF 153 σημείων
και δυνατότητα εγγραφής video ποιότητας 4K/UHD. Παρέχω εξαιρετική ευαισθησία
ISO 51.200 και μοναδικό αισθητήρα μέτρησης ΑΕ 180.000 pixel. To SnapBridge
χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth® για τη σύνδεση της φωτογραφικής σου
μηχανής με συμβατές έξυπνες συσκευές, επιτρέποντάς σου να ανεβάζεις αυτόματα
όλες σου τις φωτογραφίες και τα video. Είμαι η υψηλή απόδοση σε μικρό μέγεθος.
Μάθε περισσότερα στο nikon.gr
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Ολυμπιακοί αγώνες...
Το δέκεθλον του Remi Gaillard!

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 N.T. 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 *+,): Άννα Μανουσάκη

www.photo.gr
Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
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Σωσίβιο και απομεινάρια από τις βάρκες που χρησιμοποίησαν οι πρόσφυγες για να διασχίσουν το Αιγαίο. Μήθυμνα Λέσβου. 19 Φεβρουαρίου 2016.
© Άρης Μεσσήνης / AFP

VISA Pour l’image: Perpignan - Γαλλία
Ο Άρης Μεσσήνης κερδίζει το Visa d’Or News στο μεγάλο φεστιβάλ της φωτοδημοσιογραφίας
Ο Άρης Μεσσήνης είναι ο αποδέκτης του φετινού Visa
d’Or News, του σημαντικότερου βραβείου του διεθνούς
φωτοειδησεογραφικού φεστιβάλ Visa Pour l’Image, που
διοργανώνεται για 28η χρονιά στην πόλη Perpignan της Γαλλίας,
για τη φωτογραφική κάλυψη της προσφυγικής κρίσης και των
προσφύγων που φτάνουν στη Λέσβο.

Πρόσφυγες και μετανάστες διασχίζουν το Αιγαίο από την Τουρκία
στη Λέσβο. 28 Σεπτεμβρίου 2015 © Άρης Μεσσήνης / AFP
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“Α

υτό που με σοκάρει με αυτή τη δουλειά είναι ότι διαρκώς
συνειδητοποιείς ότι δεν βρίσκεσαι σε εμπόλεμη δόση. Ότι
βρίσκεσαι σε ένα μέρος που υπάρχει ειρήνη αλλά ο ανθρώπινος
πόνος είναι ίδιος με αυτός του πολέμου” δήλωσε ο φωτογράφος.
Ο πολυβραβευμένος φωτογράφος ξεκίνησε την καριέρα του
το 1997 από το Associated Press και το 2003 έγινε μέλος του
Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) του οποίου έγινε και Photo Manager
το 2006. Το 2011 βραβεύτηκε με το Bayeux-Calvados, ένα από τα
σημαντικότερα βραβεία για τους πολεμικούς ανταποκριτές, για τη
κάλυψη της μάχη της Σύρτης στη Λιβύη.
Στη φετινή διοργάνωση που πραγματοποιείται όπως πάντα στο
Perpignan της Γαλλίας και θα ολοκληρωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου,
ξεχωρίζουν οι διακεκριμένοι Έλληνες φωτορεπόρτερ, αφού
μαζί με τον Άρη Μεσσήνη φιλοξενείται και η δουλειά του
Γιάννη Μπεχράκη, επικεφαλής της φωτογραφικής ομάδας
του Πρακτορείου Reuters η οποία φέτος διακρίθηκε με το
βραβείο Πούλιτζερ. Βασική θεματική της δουλειάς τους είναι το
δύσκολο ταξίδι χιλιάδων προσφύγων – και όχι μόνον. Αξίζει να
σημειωθεί ότι για την αφίσα της 28ης διοργάνωσης Visa Pour l’
Image επιλέχθηκε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες
του Γιάννη Μπεχράκη, αναδεικνύοντας έτσι έναν από τους
βασικούς άξονες της φετινής θεματολογίας με τον φακό Έλληνα
φωτορεπόρτερ.
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Ένας Σύριος πρόσφυγας με τα δύο του παιδιά παλεύει να βγει στην ακτή. Λέσβος, 24 Σεπτεμβρίου 2015. © Γιάννης Μπεχράκης / Reuters

H αφίσα του φεστιβάλ με φωτογραφία του Γιάννη Μπεχράκη

Ιστορική αναδρομή
Το φεστιβάλ φωτορεπορτάζ Visa Pour l’ Image 1989 με ιδρυτή
το Jean Francois Leroy ξεκίνησε το 1989. Αποτελώντας ένα
από τα κορυφαία φεστιβάλ φωτορεπορτάζ σε όλο τον κόσμο,
πραγματοποιείται ανελλιπώς κάθε χρόνο και στοχεύει να
παρουσιάσει τις καλύτερες φωτοδημοσιογραφικές δουλειές. Όπως
τόνισε μεταξύ άλλων ο Jean Francois Leroy «Οι βασικοί άξονες του
φωτορεπορτάζ αυτή τη χρονιά ήταν η πληθώρα τρομοκρατικών

που ο απλός μάρτυρας μιας κρίσιμης στιγμής μπορεί να γίνει ο
καλύτερος φωτορεπόρτερ, το φεστιβάλ συνεχίζει να προσπαθεί
απλά να δει την «ειλικρινή αλήθεια» μέσα από το φακό των
σύγχρονων φωτορεπόρτερ». Υπενθυμίζεται ότι όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος στα πλαίσια του φεστιβάλ η καλύτερη δουλειά
φωτορεπορτάζ θα βραβευθεί με το καθιερωμένο βραβείο Visa d’ Or.
www.visapourlimage.com

επιθέσεων σε όλο τον κόσμο και η προσφυγική κρίση, θεματικές
οι οποίες είναι εμφανείς και στη φετινή διοργάνωση. Σε μια εποχή
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Φωτ.: Ελέφαντες κάνουν μπάνιο στη λίμνη Edward, το επίκεντρο ενός σχεδίου εξόρυξης
πετρελαίου μέσα στο Εθνικό Πάρκο Virunga (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό).Αυτή η
εξόρυξη θα δηλητηριάσει το νερό και θα επηρεάζει ζώα και 60.000 ανθρώπους που ζουν
στις ακτές της λίμνης. Μάιος 2015. «Ivory Wars»
© Brent Stirton / Getty Images Reportage for National Geographic

Φωτ.: Slavutych Ουκρανίας, Φεβρουάριος 2012. Σε παιδική χαρά, σε μία από τις γειτονιές της πόλης. «Τα
παιδιά του Τσέρνομπιλ μεγάλωσαν».
© Niels Ackermann / Lundi13
Νικητής του βραβείου Ville de Perpignan Rémi Ochlik Award 2016
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Φωτ.: Δημοτικός έλεγχος για το κουνούπι Aedes Aegypt. Recife, Περιοχή
Pernambuco, Βραζιλίαl, Ιανουάριος, 2016. «Ιός Zika»
© Felipe Dana / The Associated Press

Φωτ.: Μανιζάλες Κολομβία, 31Μαρτίου 2015. Εκδρομή στην πόλη των πρώην παιδιών-μαχητών που συμμετέχουν σε
κυβερνητικό πρόγραμμα για την επανένταξη τους στην κοινωνία. «Born into Conflict: Child Soldiers in Colombia»
© Juan Arredondo / Getty Images Reportage
Νικητής του Ανθρωπιστικού Visa d’or award – Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) 2016
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Φωτ.: Η Maria Eduarda στο υπνοδωμάτιο που μοιράζεται με τα τέσσερα
αδέρφια της
Copacabana Palace - Brazil.
© Peter Bauza / Echo Photojournalism

Φωτ.: Βορειοκορεάτες βετεράνοι του κορεάτικου πολέμου
εισέρχονται σε ένα νεκροταφείο για την τελετή εορτασμού
της 60ης επετείου από την παύση των εχθροπραξιών.
Pyongyang,Βόρειος Κορέα, 24 Ιουλίου 2013.
© David Guttenfelder / Associated Press

Marc Riboud 1923-2016

Σ

τις 30 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή ο γάλλος φωτορεπόρτερ και θρύλος
της φωτογραφίας Marc Riboud. Ο Riboud γεννήθηκε στη Γαλλία το 1923
και ήταν ένα από τα πρώτα μέλη του πρακτορείου Magnum. Εντάχθηκε στο
δυναμικό του πρακτορείου το 1953 και ήταν μαθητής του Henri Cartier Bresson.
H καριέρα του διήρκεσε περισσότερα από 60 χρόνια και φωτογράφιζε συχνά
σε ταραγμένα μέρη της Ασίας και της Αφρικής. Η πιο γνωστή φωτογραφία του
είναι αυτή με το νεαρό κορίτσι που προσφέρει ένα λουλούδι σε μια φάλαγγα
της Εθνοφρουράς κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τον πόλεμο του Βιετνάμ.
Φέτος το Visa Pour l’Image είχε εντάξει στο πρόγραμμα του μια έκθεση με έργα
του Riboud από την Κούβα. Το 1963 ο φωτογράφος ταξίδεψε στην Κούβα μαζί
με τον δημοσιογράφο του περιοδικού L’Express, Jean Daniel. Ενώ περίμεναν να
πάρουν συνέντευξη από τον Φιντέλ Κάστρο, εξερεύνησαν το νησί και γνώρισαν
τους ντόπιους. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους με τον Κάστρο λίγες
μέρες μετά, την ώρα του γεύματος, το τηλέφωνο χτύπησε: Ο Κένεντι μόλις είχε
δολοφονηθεί. Οι φωτογραφίες του Riboud δημοσιεύτηκαν σε όλο τον κόσμο
αλλά ύστερα ξεχάστηκαν. Το Visa Pour l’Image θα φιλοξενεί τις φωτογραφίες
μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2016.
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Φωτ.: Κούβα, 1963.
© Marc Riboud
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Canon EOS 5D MkIV
Επιστροφή της σειράς 5 με 30.4Megapixel και σειρά εντυπωσιακών τεχνολογικών στοιχείων



Ο

H σειρά full frame EOS 5D στις
διαδοχικές εκδόσεις της από το 2005
που κυκλοφόρησε η πρώτη 5D, στάθηκε
η ραχοκοκκαλιά των πωλήσεων της
Canon για πολύ καιρό στην επικερδή
enthusiast/semipro κατηγορία. Με τις
λογικές διαστάσεις και βάρος, πλήρεις
προδιαγραφές και τερατώδη αξιοπιστία
“Μade in Japan”, οι τρεις 5D, MkII και
MkIII, κέρδισαν την εμπιστοσύνη πολλών

μάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις εύκολα. Εν μέρει αυτό και ο παραδοσιακός
συντηρητισμός των ιαπώνων επέφεραν υστέρηση στην ανανέωση του
μοντέλου, που όμως τώρα με την γενναιόδωρη αναβάθμιση (30Μegapixel, Dual
Pixel, touchscreen, 4K video, ενσωματωμένο WiFi με NFC κλπ.) προκαλεί το γενικό
ενδιαφέρον.
Κατά τα αναμενόμενα, ο αισθητήρας full frame είναι εντελώς νέος με αυξημένη ανάλυση
30.4megapixel, κάτι που ζητούσανε επίμονα οι φίλοι της εταιρίας, οι οποίοι θεωρούσαν
-δικαίως- λίγα τα 22.3Megapixel της ΜkIII. Το πιο ριζοσπαστικόι νέο στοιχείο είναι η
ενσωμάτωση τεχνολογίας Dual Pixel CMOS AF που υπόσχεται κατά πολύ ταχύτερο
autofocus σε λειτουργία LiveView και Video. Στην ταχύτητα απόκρισης AF και στο

χιλιάδων φωτογράφων και έγιναν best
seller στον τομέα τους, ιδιαίτερα στο video
από την εποχή της ΜkII (2008).

burst mode 7fps (πολύ ικανοποιητικό για full frame) εξάλλου συμβάλλει ο νέας
γενιάς επεξεργαστής DIGIC 6+ προερχόμενος από τη ναυαρχίδα EOS 1 DX II. Αυξημένη
είναι και η ευαισθησία ως ISO 32000 σε κανονική και ως ISO 102400 σε εκτεταμένη
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(ενισχυμένη) λειτουργία.
Για να συμβαδίζουν με το νέο αισθητήρα η Canon βελτίωσε επίσης τα
υποσυστήματα autofocus και φωτομέτρησης. Το πρώτο διατηρεί τα 61
σημεία εστίασηςε εκ των οποίων 41 σταυροειδούς τύπου της MkIII, αλλά
το ειδικό chip δεύτερης γενιάς Ηigh Density Reticular AF II έχει ανώτερη
καλυπτικότητα καρέ κατά +24% και καλύτερη ευαισθησία στο λιγοστό
περιβαλλοντικό φως ως -3V δηλ. βελτιωμένη κατά 1stop ενώ σε
LiveView αυξάνεαι κατά ένα ακόμη stop σε -4EV. Η φωτομέτρηση τώρα
χρησιμοποιεί νέο chip 153K pixel τύπου RGB+IR II δανεισμένο από την
πρόσφατη EOS 7D MkII που υπόσχεται εκτός από μεγαλύτερη ακρίβεια,
καλύτερες επιδόσεις σε αναγνώριση προσώπων και παρακολούθηση
κινούμενων αντικειμένων.
Η τεχνολογία Dual Pixel μας είναι γνωστή από την EOS 70D και στη
συνέχεια EOS 7D MkΙΙ και EOS 80D, όπου οι φωτοδίοδοι (Pixel) είναι
διπλοί και χρησιμεύουν και για την καταγραφή της εικόνας και την
λειτουργία AF phase detection. Mάλιστα αν θυμάστε καλά στην πρώτη
διδάξασα 70D, τα σημεία Phase Detect καταλάμβαναν το 80% της
επιφάνειας του σκοπεύτρου. Τώρα με την επαφική οθόνη διευρύνονται
ο χειρισμοί αφού ο χρήστης μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα χωρίς
τoυς περιορισμούς της ΕΟS 1 DΧ ΙΙ, η οποία έδινε κάποιες δυνατότητες
αφής μόνον στο Playback και στο video. Με το Dual Pixel σχετίζεται και
η συναρπαστική τεχνολογία Dual Pixel RAW που επιτρέπει ρυθμίσεις εκ
των υστέρων στο autofocus, το bokeh και το ghosting!
Στο video η Canon EOS 5D MkII είναι ένας ζωντανός θρύλος. Η εμπειρία
video στη ΜkIV προχωράει μερικά βήματα με την υποστήριξη 4Κ στα
30fps. Εννοείται ότι προσφέρει και frame grabbing από το video 4K
όπου τα καρέ 8,8Megapixel διαθέτουν επαρκή πληροφορία για τις
περισσότερες χρήσεις. Στο “απλό” με τα σημερινά δεδομένα full HD
1080p το refresh παίζει στα 60p και στα 120Hz αν είστε διατεθειμένοι
να υποχωρήσετε σε ανάλυση 720p. Προσφέρεται ακόμη HDR movie
mode με υψηλή δυναμική περιοχή (υλοποιείται με πραγματική λήψη
στα 60fps και in-camera συνδυασμό των καρέ για πραγματικό refresh
30fps).
Dual Pixel RAW
H μεγαλύτερη και πιο επαναστατική καινοτομία της Canon αυτή τη
χρονιά, θα αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων και αναλύσεων.
Αξίζει λοιπόν την προσεκτική ματιά μας. Βασίζεται, όπως προκύπτει από
το όνομα, στην αρχιτεκτονική Dual Pixel του CMOS αισθητήρα της EOS
5D MkIV. Το σχεδιαστικό concept έχει ως εξής: όταν εστιάσει απολύτως
σωστά μια εικόνα, οι ακτίνες κατευθυνόμενες από δεξιά και αριστερά
συγκλινουν στην επιφάνεια του σένσορα. Αλλιώς διασταυρώνονται
είτε εμπρός είτε πίσω από το επίπεδο που ορίζει ο σένσορας. Το phase
detection ελέγχει αυτή την απόκλιση των φωτεινών δεσμών όσο
αφορά την διαφορά τους από το επίπεδο που ορίζει ο αισθητήρας και
δίνει πληροφορίες στο σύστημα αυτόματης εστίασης πόσο πρέπει να
μετακινηθεί μικρομετρικά μέχρι να μηδενιστεί η διαφορά. Με δεδομένο
ότι κάθε pixel στο dual focus xονδρικά αποτελείται από δύο “μισά”
ένα αφιερωμένο στην καταγραφή της οπτικής πληροφορίας και ένα
στο Phase Detect AF, υπάρχει στο σύστημα η δυνατότητα εκτός από
την επίτευξη ακριβέστατης εστίασης να μετατοπίζεται υπό έλεγχο το
σημείο εστίασης, αποκομίζοντας έτσι κάποια παράπλευρα οφέλη, υπό
προϋποθέσεις. Πιθανότατα η μηχανή έχει περιθώριο να καταγράψει
τα ενδιάμεσα καρέ για in camera processing και να αποφασίσει εκ των
υστέρων για τη βέλτιστη ευκρίνεια αξιοποιώντας όποια πληροφορία
θέλει. Δεν είναι ακριβώς αυτό που κάνει το post focus της Panasonic
αλλά πιο πολύ δίνει το περιθώριο μικρομετρικών διορθώσεων και
επεμβάσεων σε focus, bokeh και ghosting.
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Bασικά στοιχεία
• Aισθητήρας 30.4MP CMOS full-frame με Dual Pixel AF
μέγιστη ανάλυση 6720x4480
• 4K 30/24p video Motion JPEG + 4K Frame Grab
• Autofocus 61-σημείων με 41 σημεία σταυροειδούς
τύπου (κατώφλι ευαισθησίας-3 EV και -4EV στο LiveView)
• Dual Pixel AF (ως-4EV) Continuous Servo AF σε
φωτογραφία και video
• Κλίμακα ευαισθησίας ISO 100-32000 (ως 102.400 με
ενίσχυση)
• Ριπή 7 fps
• Dual Pixel Raw (μικρομετρικές ρυθμίσεις bokeh shift,
ghosting reduction σε περιβάλλον RAW format)
• Aισθητήρας φωτομέτρησης 150,000-pixel RGB+IR
• Επαφική αλλά όχι αρθρωτή οθόνη 1.620Κ pixel
μεγέθους 3.2"
• Wi-Fi w/ NFC + GPS
• Ενσωματωμένο ιντερβαλόμετρο
• Αδιαβροχοποίηση
• Αποθηκευτικά μέσα: Compactflash + SDHC/XC
• Διαστάσεις: 151x116x76mm
• Βάρος: 890γρ.
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Διεθνείς Συναντήσεις Φωτογραφίας της Arles/Γαλλία
Ο Παναγιώτης Παπουτσής καταθέτει την εμπειρία του από την επίσκεψή του στο φεστιβάλ
Φέτος για πρώτη μου φορά επισκέφτηκα το φεστιβάλ της Aρλ. Σας παραθέτω
λοιπόν την εμπειρία μου, καθώς και την ανάλυση κάποιων στοιχείων, μέρος
της διπλωματικής εργασίας των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Η πόλη της Aρλ
ζει από το φεστιβάλ και αναζωογονείται από αυτό. Δρόμοι ιστορικοί, μικρές
αποστάσεις, η ενέργεια και οι ρυθμοί της κινούνται γύρω από την φωτογραφία.
Όλοι οι χώροι, οι φορείς και οι κάτοικοι εμπλέκονται με την διοργάνωση, είτε
άμεσα, είτε έμμεσα. Όμορφη πόλη! Λόγω του μικρού της μεγέθους (52.000
κάτοικοι) είναι ιδανική για περιπάτους και χαίρεσαι να την ανακαλύπτεις.

Ε

ίναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα δημιουργίας πολιτιστικής ταυτότητας, μιας
μικρής πόλης με παγκόσμια πλέον αναγνωρισιμότητα. Το Φεστιβάλ είναι
πλήρες, μεγαλοπρεπές, αξιόλογο, με επικοινωνιακή πολιτική η οποία δεν φοβάται
να τολμά. Προσφέρει σε ετερόκλητο, πολλές φορές, κοινό μια διαφορετική
αντίληψη για το τί είναι μια έκθεση φωτογραφίας και με ποιό τρόπο μπορεί να
συνδέσει τους ανθρώπους με την εικόνα.
Με την καινοτομική επιμέλεια των εκθέσεων, συνδυάζονται διαφορετικά είδη
τέχνης με την φωτογραφία. Συναντάς από πρωτοποριακές εγκαταστάσεις και
προβολές, μέχρι εκθέσεις φωτογραφίας μέσα σε εκκλησίες, (ένιωσα τον αφορισμό
στην σκέψη και μόνο να τολμήσουμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα!). Όπως όλες οι
διοργανώσεις, και η Αρλ έχει τα αρνητικά της, τα οποία σε καμία περίπτωση
δεν μειώνουν το συνολικό εκπληκτικό αποτέλεσμα. Ένα αρνητικό στοιχείο ήταν
η ζέστη σε τρεις από τους εκθεσιακούς χώρους, που επηρέαζε τη διάθεση να
παρακολουθήσεις τις εκθέσεις. Κάποιες φορές ένιωσα με ορισμένες εκθέσεις, ότι
πλατυάζει και φλυαρεί η διοργάνωση, ανακαλύπτοντας όμως πάντα φωτογράφους
οι οποίοι σου δίνουν τον ενθουσιασμό να συνεχίσεις και στους επόμενους. Οι
εκθέσεις οι οποίες ξεχώρισαν ήταν των Ethan Levitas & Garry Winogrand και
του Eamonn Doyle. Τέλος, οι περισσότεροι υπεύθυνοι των χώρων δεν μιλούσαν
αγγλικά, ούτε καν σε βασικό επίπεδο, γεγονός το οποίο για ένα διεθνές φεστιβάλ
φωτογραφίας, όπως της Αρλ, είναι σημαντικό.
Το Les Rencontres d'Arles (παλαιότερα γνωστό ως Rencontres Internationales de
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la Photographie d'Arles), είναι ένα καλοκαιρινό
φεστιβάλ φωτογραφίας το οποίο διοργανώθηκε για
πρώτη φορά το 1970 από τον φωτογράφο Lucien
Clergue, τον συγγραφέα Michel Tournier και τον
ιστορικό Jean-Maurice Rouquette.
Οι εκθέσεις διεξάγονται σε διάφορες τοποθεσίες
πολιτιστικής κληρονομιάς και κατάλληλα
στάδια σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό. Μερικά
χαρακτηριστικά σημεία (για παράδειγμα
παρεκκλήσια του 12ου αιώνα ή βιομηχανικά κτίρια
του 19ου αιώνα), είναι ανοικτά για το κοινό μόνο
κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Πολλοί φωτογράφοι
έχουν ανακαλυφθεί από το Les Rencontres d'Arles,
γεγονός που δείχνει την βαρύτητα που έχει δώσει το
φεστιβάλ στο φωτογραφικό σύγχρονο δημιουργικό
ταλέντο.
Για την επίτευξη των στόχων του, το Φεστιβάλ
συνεργάζεται με ειδικούς της φωτογραφίας από
διαφορετικά πεδία. Μερικές φορές, μέρος του
προγραμματισμού ανατίθεται σε έναν καλλιτέχνη.
Παράδειγμα αποτελούν οι περιπτώσεις των Martin
Parr, το 2004 ή ο Raymond Depardon, το 2006 ή
o γεννημένος στην Arles μόδιστρος Christian Lacroix,
το 2008, ή ακόμη και η Nan Goldin το 2009. Από τον
Σεπτέμβριο του 2014 νέος καλλιτεχνικός διευθυντής
του φεστιβάλ είναι ο Sam Stourdze. Οι Rencontres
d'Arles βρίσκονται πάντα στην αιχμή των εξελίξεων
της φωτογραφικής εικόνας, συμβαδίζοντας με
καινοτόμες διαδικασίες και με νέες προσεγγίσεις της
φωτογραφικής τέχνης.
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Εκπαιδευτικός χαρακτήρας
Το Les Rencontres d'Arles δίνει μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση και την ανάδειξη
φωτογράφων και επιμελητών που έχουν αποφοιτήσει από την σχολή της Arles. Ο
τίτλος της διοργάνωσης του 2014 ήταν “Mία Γαλλική σχολή”και στόχο είχε να εξευρεθεί
χρηματοδότηση για προγράμματα εκπαίδευσης εταιρειών και σπουδαστών.
Οι ενδιαφερόμενοι φωτογράφοι μπορούν να παρουσιάσουν το φωτογραφικό τους έργο
και να δεχθούν κριτική για την δουλειά τους. Κάποιοι από αυτούς έχουν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν την έκθεσή τους σε όλο το φεστιβάλ. Φωτογράφοι υποβάλλουν την εργασία
τους αι τη θέτουν υπό την κρίση διεθνούς φήμης ειδικών της φωτογραφίας: εκδοτών,
επιμελητών εκθέσεων, διευθυντών μουσείων, διευθυντών οργανισμών, ιδιοκτητών
γκαλερί, συλλεκτών κλπ.
Γνωστοί φωτογράφοι αναλαμβάνουν να διοργανώσουν εργαστήρια για το πρόγραμμα
Rencontres d'Arles όπως οι: Guy le Querrec, Antoine d' Agata, Martin Parr, Rene Burri,
Joan Fontcuberta.
Η δράση “Επιστροφή στο Σχολείο με Εικόνες” έχει αποτελέσει σημαντικό στοιχείο στην
παιδαγωγική πολιτική του Rencontres από το 2004. Κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του
Σεπτεμβρίου, οι μαθητές από το δημοτικό σχολείο επισκέπτονται τις εκθέσεις του Φεστιβάλ.
Η εκδήλωση αξιοποιεί το πρόγραμμα του φεστιβάλ, ως μέρος ευρύτερης πολιτικής για ην
εκλαΐκευση του πολιτισμού, φέρνοντας τις εικαστικές τέχνες κοντά στο νεανικό κοινό. Για
πολλούς μαθητές το Φεστιβάλ αποτελεί την πρώτη επαφή με τη σύγχρονη τέχνη.

Προϋπολογισμός, επισκεψιμότητα, απασχόληση
Ο προϋπολογισμός του φεστιβάλ Les Rencontres d'Arles για το 2015 ήταν 6.3 εκατομμύρια
ευρώ. Το 40% του ποσού αυτού προήλθε από δημόσιους πόρους, το 40% από τις
εισπράξεις (κυρίως πωλήσεις εισιτηρίων και προϊόντων) και το 20 % από τον ιδιωτικό τομέα.
Το μόνιμο προσωπικό των ανθρώπων που εργάζεται για το φεστιβάλ όλη την χρονιά είναι
15 άτομα. Στο Rencontres d'Arles απασχολούνται εποχιακά 368 άτομα, στην πλειονότητά
τους στις πωλήσεις εισιτηρίων, στα καταστήματα πώλησης και στην ασφάλεια. Οι 201 από
αυτούς τους εργαζόμενους προσλαμβάνονται με επιδοτούμενες συμβάσεις εργασίας. Στο
πλαίσιο των συμβάσεων αυτών, το φεστιβάλ προσφέρει εκπαίδευση πριν και μετά την
διοργάνωση, κερδίζοντας επιπλέον επαγγελματικά προσόντα, τα οποία αναγνωρίζονται από
τις τοπικές επιχειρήσεις. Το φεστιβάλ συνεργάζεται με ξενοδοχεία, εστιατόρια και διάφορες
εταιρείες παροχής υπηρεσιών που βασίζονται στην περιοχή, στοχεύοντας στην τόνωση
της τοπικής οικονομίας. Σύμφωνα με τον Herve Schiavetti, Δήμαρχο της Αρλ, οι θέσεις
προσωρινής εργασίας, μείωσαν το ποσοστό ανεργίας κατά 5% (4.000 άτομα). Αυτό δεν
περιλαμβάνει τις έμμεσες θέσεις εργασίας, όσον αφορά κυρίως στον κλάδο της φιλοξενίας.
Το 2015, 93.000 άτομα επισκέφθηκαν τις εκθέσεις στο Rencontres d'Arles (84.000 το 2011,
75.000 το 2012), η οποία είναι η υψηλότερη προσέλευση των 46 χρόνων διοργάνωσης.
Οι επισκέπτες στο Les Rencontres d'Arles είναι ιδιαίτερα πιστοί. Το 2013, το 70% από
αυτούς είχαν ήδη έρθει τουλάχιστον μία φορά στο παρελθόν. Οι Γάλλοι επισκέπτες
αντιπροσώπευαν το 86% του συνόλου του τρέχοντος έτους (Les Rencontres d'Arles
Photography Festival, rencontres-arles.com).

Γαλλική Πολιτιστική Στρατηγική
Η γαλλική πολιτική βούληση για υποστήριξη της πολιτιστικής βιομηχανίας και περαιτέρω
επένδυση σε αυτήν, είναι εμφανής και συνεχής. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω των θετικών
οικονομικών αποτελεσμάτων της στο σύνολο της οικονομίας με μια συμμετοχή 46.7
δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προέρχονται από παραπλήσιες δραστηριότητες.
Σε έκθεση των Υπουργείων Πολιτισμού και Οικονομικών της Γαλλίας, στις αρχές του 2014,
διαπιστώνονται τα σημαντικά έσοδα που αποφέρει ο πολιτισμός στο κράτος δημιουργώντας
670.000 θέσεις εργασίας. Η έκθεση συντάχθηκε στη διάρκεια της θητείας της Aurelie
Filippetti στο Υπουργείο Πολιτισμού και σημειώνει ότι το όφελος για το γαλλικό κράτος
φτάνει τα 57.8 δισεκατομμύρια ευρώ του ΑΕΠ, το οποίο αντιστοιχεί στο 3.2 του συνόλου.
Δηλαδή, συνεισφέρει επτά φορές περισσότερο από την αυτοκινητοβιομηχανία (Εθνικό
Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών μελετών). Σε αυτό το νούμερο προστίθενται άλλοι
870.000 επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα που απασχολούνται σε μη πολιτιστικές
επιχειρήσεις (Romain Renier, 03/01/2014, latribune.fr).
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Επικοινωνιακή στρατηγική του Les Rencontres d'Arles
Βασικός σκοπός της επικοινωνιακής στρατηγικής είναι η διαφοροποίηση από τα
υπόλοιπα φωτογραφικά φεστιβάλ της Ευρώπης. Η καινοτομία, τα νέα ρεύματα στην
τέχνη της φωτογραφίας, οι πρωτοποριακές εκθέσεις φωτογραφίας, είναι σημεία που
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο που επικοινωνούν την διοργάνωση τους (βλ.,
τη συνέντευξη της δημοσιογράφου Capucine Cousin, στις 02/07/2012, strategies.fr).
Το δημιουργικό είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επικοινωνιακής στρατηγικής,
καθώς έλκει το ενδιαφέρον του κοινού, διαμορφώνει το επιθυμητό προφίλ μιας
διοργανώσεως και προωθεί το μήνυμα στους τελικούς αποδέκτες. Παρατηρώντας τα
τρία διαφορετικά εικαστικά στις αφίσες του φεστιβάλ, αμέσως αντιλαμβάνεται κανείς
την κοινή αναφορά στις "Αντιθέσεις", η ανατροπή στο προφανές, η αποκάλυψη
που δημιουργεί και ορίζει μια εικόνα που μπορεί και τελικά να είναι η πραγματική.
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Όλα είναι θέμα προοπτικής, δηλαδή, από ποιά σκοπιά
βλέπεις τον κόσμο γύρω σου, όπως συμβαίνει και στην τέχνη της φωτογραφίας:
από ποιά σκοπιά φωτογραφίζεις το αντικείμενο σου.
Ποικιλομορφία, διαφορετικότητα και ελευθερία είναι οι λέξεις που γεννιούνται από
τις αφίσες αυτές. Συναντώνται διαφορετικοί καλλιτέχνες απ' όλα τα μέρη της γης,
διαφορετικές οπτικές και φωτογραφικές προσεγγίσεις κάθε αντικειμένου.

Το μέλλον
Όπως αναφέρει ο πρώην διευθυντής του φεστιβάλ Francois Hebel, η
διαφοροποίηση του Les Rencontres d'Arles Photography Festival με το Perpignan
είναι στο είδος της διοργάνωσης, αλλά και στην στόχευση τους. Το Perpignan
προσανατολίζεται στο φωτορεπορτάζ και στους δημοσιογράφους, ενώ το
Les Rencontres d'Arles Photography Festival ασχολείται με την καλλιτεχνική
φωτογραφία. Ο πραγματικός ανταγωνιστής τους είναι το Photo Espana.
Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι στην Arles παράγουν οι ίδιοι αυτά που εκθέτουν
και μετράνε πάνω από 60 εκθέσεις κάθε χρόνο. Το κοινό της διοργάνωσης έχει
δεκαπλασιαστεί μέσα στη δεκαετία, κυρίως, επειδή έχει γίνει της μόδας η τέχνη της
φωτογραφίας και η αγορά έχει αναπτυχθεί, καθώς δημιουργήθηκαν συλλέκτες
φωτογραφικών έργων παγκοσμίως (βλ. τη συνέντευξη της δημοσιογράφου
Capucine Cousin, στις 02/07/2012, strategies.fr).
Διαρκή ανησυχία για όλους τους συντελεστές οποιασδήποτε διοργάνωσης
αποτελεί η βελτίωση της. Ίσως αυτός είναι και ο κύριος λόγος επιτυχίας του
φεστιβάλ της Arles. Βασικό ζητούμενο για το εν λόγω φεστιβάλ είναι η διαφύλαξη
της επιτυχημένης και ηγετικής του πορείας στον κόσμο των φωτογραφικών
διοργανώσεων. Η διασφάλιση αυτή πραγματώνεται μόνον μέσα από την διαρκή
ανανέωση εξειδικευμένων συνεργατών, την εξασφάλιση των κατάλληλων
οικονομικών πόρων, όπως και την αδιάκοπη φροντίδα της επίσημης πολιτείας, η
οποία μπορεί να θωρακίσει την διοργάνωση.
Παρατηρούμε ότι σημαντικό μέρος της επικοινωνιακής στρατηγικής της Arles
στοχεύει στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τα οφέλη που αποκομίζει η
πόλη από την διοργάνωση του φεστιβάλ με την ανάρτηση μικρού απολογισμού
κάθε χρονιάς. Αναφέρονται χαρακτηριστικά τα στοιχεία της μείωσης της ανεργίας
κατά 4.000 άτομα και το οικονομικό όφελος των τοπικών επιχειρήσεων από την
διοργάνωση του φωτογραφικού φεστιβάλ. Εστιάζει στους λάτρεις της σύγχρονης
φωτογραφίας (γκαλερίστες, συλλέκτες, και φυσικά στους ίδιους τους καλλιτέχνες),
σε παγκόσμια κλίμακα με τη συνεργασία διεθνών Μ.Μ.Ε. Επιπλέον, τονίζει την
σπουδαιότητα της παραγωγής φωτογράφων και επιμελητών μέσα από ακαδημαίκές
σπουδές. Τέλος, επιθυμεί να αναδείξει την ταυτότητα του φεστιβάλ, το οποίο
σταθερά ακολουθεί την καινοτομία και ενισχύει τις νέες τάσεις στην φωτογραφία
(Παναγιώτης Παπουτσής, 2015, Επικοινωνιακές Στρατηγικές Ευρωπαϊκών
Φωτογραφικών Φεστιβάλ, Μικρές πόλεις μεγάλες διοργανώσεις).
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
O Παναγιωτης Παπουτσης ειναι προεδρος του Photometria International Photography
Festival και ιδρυτικο μελος του PHEN (Photography European Network)
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Canon Ελλάδος
Νέος Country Director

Ο

Σωτήρης Παπαχριστόπουλος
είναι ο νέος Country Director

της Canon Ελλάδας, αναλαμβάνοντας
την υποστήριξη των στρατηγικών και
εμπορικών στόχων της εταιρίας. Διαθέτει
πολυετή προϋπηρεσία, ως στέλεχος σε
σημαντικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα,
διετέλεσε στέλεχος της Microsoft Ελλάς ως
Retail Sales & Marketing Lead για τέσσερα
χρόνια, ενώ προηγουμένως ως Sales
Manager επί επτά χρόνια. Της πορείας του
στη Microsoft, προηγήθηκε η προϋπηρεσία
του σε διάφορους Business Development
& Sales ρόλους στη Nestle Ελλάς. Στόχος
του είναι να συμβάλει στην διατήρηση και
στην ενδυνάμωση της θέσης της εταιρίας
στον κλάδο.

Sony a7R II
Υποστήριξη του νέου συστήματος
ασύρματου ελέγχου φλας

Η

full frame7RII μπορεί πλέον να αξιοποιεί το
νεοφερμένο σύστημα ασύρματου ελέγχου
φλας της εταιρίας, χάρη στην πρόσφατη αναβάθμιση
firmware. Mε τη βοήθεια του λογισμικού Remote
Camera Control o χρήστης μπορεί να εξάγει video
μέσω της θύρας HDMI (still mode). Παραπέρα,
βελτιώνεται λειτουργικότητα της μηχανής. Να
θυμίσουμε ότι το εν λόγω σύστημα ασύρματου
ελέγχου περιλαμβάνει radio commander FA-WRC1M,
καθώς και ασύρματο δέκτη FA-WRR1. Μπορεί να
ελέγξει έως και δεκαπέντε ξεχωριστές μονάδες φλας
σε πέντε ομάδες, με μέγιστη εμβέλεια τα 30 μέτρα.
Η εκφώτιση μέσω των συνδεδεμένων μονάδων
μπορεί να ελεγχθεί χειροκίνητα ή αυτόματα, ενώ
η ταχύτητα συγχρονισμού φτάνει το 1/250sec.
Μπορείτε να κατεβάσετε τη έκδοση 3.30 από
εδώ: https://esupport.sony.com/US/p/model-home.
pl?mdl=ILCE7RM2&LOC=3#/downloadTab

Nikon
Φρεσκάρει τη σειρά οικονομικών
zoom
Παράλληλα με τη νέα entry level DSLR D3400,
την εμφάνισή τους έκαναν νέοι φακοί: Ο φακός
kit AF-P DX Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G VR και ο
τηλεφακός AF-P DX Nikkor 70-300mm F4.5-6.3G
ED VR. Όσο αφορά τη δομή του πρώτου, έχουμε
12 στοιχεία σε 9 group, συμπεριλαμβανομένων
δύο ασφαιρικών. Στη δεύτερη περίπτωση,
περιλαμβάνει 14 στοιχεία σε 10 group, εκ των
οποίων ένα στοιχείο είναι χαμηλής διάχυσης
ΕD. Και οι δύο εξοπλίζονται με αθόρυβο
βηματικό μοτέρ με καλύτερη απόκριση AF και
λήψη video. Επιπλέον, έχουν επίστρωση Super
Integrated Coating. Θα είναι διαθέσιμοι και σε
οικονομικότερη έκδοση χωρίς stabilizer (VR).
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Nikon SnapBridge App
Διαθέσιμο πλέον για iOS

Τ

ο SnapBridge κάνει χρήση της
τεχνολογίας Bluetooth χαμηλής

κατανάλωσης με σκοπό τη συνεχή
ασύρματη διασύνδεση της μηχανής με
έξυπνες συσκευές. Σημαντικό πλεονέκτημα
του είναι η άμεση μεταφορά εικόνων
στο smartphone/tablet σε σχεδόν
πραγματικό χρόνο. Είχε πρωτοεμφανιστεί
ως λειτουργία στην D500 και στη συνέχεια
έγινε διαθέσιμο το συνοδευτικό app, τον
Απρίλιο, για την πλατφόρμα Android
(πρωτοτυπώντας αφού οι περισσότερες
εταιρίες του χώρου κυκλοφορούν τα
app τους, πρώτα για iOS). Τώρα η Nikon,
τηρώντας την υπόσχεση της, παρουσίασε
την έκδοση του SnapBridge για το iOS
της Apple, η οποία είναι διαθέσιμη για
κατέβασμα από το App Store, για τις D500
και D3400. Ακόμα, η ιαπωνική εταιρία
σημειώνει πως ενδέχεται το firmware
της εκάστοτε μηχανής να χρειάζεται
αναβάθμιση για να μπορεί να αξιοποιήσει
την συγκεκριμένη έκδοση. Σε κάθε
περίπτωση, μπορείτε να το ελέγξετε εδώ:
http://bit.ly/D500FU (D500) και http://bit.
ly/D3400FU (D3400).

International Photography Hall of Fame &
Museum
Τιμά τον Steve Jobs για την προσφορά του στην φωτογραφία

O

συνιδρυτής του τεχνολογικού κολοσσού, Apple, που έμελλε να συμβάλει
καθοριστικά στη γέννηση του mobile photography τιμήθηκε μετά θάνατον,
για την ευρύτερη προσφορά του στη φωτογραφία, από το ίδρυμα International
Photography Hall of Fame. Η ανακοίνωση έγινε στις 19 Αυγούστου, παγκόσμια
ημέρα φωτογραφίας. Κατατάσσει τον Jobs ανάμεσα σε 72 ακόμα ονόματα μιας
προσεκτικά διαμορφωμένης λίστας ανθρώπων που έγραψαν ιστορία στον
χώρο, βοηθώντας την εξέλιξη της φωτογραφίας. Να θυμήσουμε πως το iPhone
παρουσιάστηκε το 2007, με την παραγωγή φωτογραφικών μηχανών να συνεχίζει
την ανοδική της πορεία έως το 2010, έτος-σταθμό, αφού από εκείνη τη χρονική
στιγμή και έπειτα ξεκίνησε η κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων τους, ενώ
ταυτόχρονα εκτοξεύτηκε η ζήτηση των smartphones. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες,
το iPhone κατέκτησε τη πρώτη θέση φωτογραφικού μέσου στις προτιμήσεις των
χρηστών της υπηρεσίας διαμοιρασμού φωτογραφιών Flickr, προσπερνώντας
πλήθος επαγγελματικών φωτογραφικών μηχανών. Οι υπόλοιποι επτά άνθρωποι
που τιμήθηκαν φέτος είναι ο κινηματογραφιστής Ken Burns, ο φωτογράφος του
20ου αιώνα Ernst Haas, οι συνδημιουργοί του Photoshop John & Thomas Knoll, η
φωτογράφος Annie Leibovitz, ο φωτογράφος Sebastião Salgado και ο πρωτοπόρος
ψηφιακών εκτυπώσεων Graham Nash.

Canon
Οι μελλοντικοί αισθητήρες θα έχουν καλύτερη απόδοση στα άκρα

Ο

ι μηχανικοί της ιαπωνικής εταιρίας ανέπτυξαν ένα καινοτόμο σχεδιασμό για τα
microlenses του αισθητήρα, ο οποίος υπόσχεται να ελαττώσει το βινιετάρισμα και
τις χρωματικές εκτροπές σττα άκρα της εικόνας. Τα λεγόμενα double-sided micro lenses
περιλαμβάνουν έναν αμφίκυρτο φακό ο οποίος αξιοποιεί την ανώτερη επιφάνεια για
να συλλέγει φως και την κατώτερη για να καθοδηγεί αποτελεσματικά το φως στην
επιμέρους φωτοδίοδο. Ουσιαστικά, η βασική ιδέα είναι απλή: κατευθύνεται περισσότερο
φως προς τη φωτοδίοδο, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα σημερινά συστήματα micro lens.
Όπως είναι φυσικό, στο σχεδιάγραμμα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, βλέπουμε πως
η Canon σκοπεύει να τοποθετήσει τους εν λόγω τύπου μικροφακούς στις γωνίες ενός
μελλοντικού αισθητήρα. Άλλωστε, τα άκρα της φωτοευαίσθητης επιφάνειας ήταν και
είναι πάντα πιο επιρρεπή σε ανεπιθύμητα οπτικά φαινόμενα, από ότι το κεντρικό τμήμα,
λόγω της αρχιτεκτονικής των φωτογραφικών μηχανών. Τα dual micro lens θα ελέγχουν
με μεγαλύτερη ακρίβεια το φως καθώς τα διαπερνά και ταυτόχρονα να το διοχετεύουν σε
ελεγχόμενη κατεύθυνση, ώστε να μην υπάρχουν απώλειες και χρωματικές έκτροπες.
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Elinchrom Skyport
Plus HS
Υποστηρίζει πλέον μηχανές Sony

Τ

ο Skyport Plus HS είναι ένα σύστημα
ασύρματου ελέγχου φλας διαθέσιμο

εδώ και μερικούς μήνες για τους χρήστες
Canon και Nikon. Τώρα η Elinchrom
προσθέτει μια ακόμη έκδοση για Sony. Το
σύστημα συγχρονισμού υψηλής ταχύτητας
(μέχρι 1/8000sec) της εταιρίας ονομάζεται
Hi-Sync και λειτουργεί με διαφορετικό
τρόπο από ότι το HSS στα Speedlight.
Πυροδοτεί μια φλασιά μεγαλύτερης
διάρκειας, τη χρονική στιγμή εκκίνησηςλήξης της οποίας μπορεί να ορίσει ο
χρήστης, μέσω της λειτουργίας OverDrive
Sync στην εκάστοτε μηχανή, ώστε να
συμπίπτει με το άνοιγμα και κλείσιμο του
κλείστρου, αντίστοιχα.
Ο ραδιοπομπός 2.4GHz έχει μέγιστη
εμβέλεια τα 200μ. όταν δεν υπάρχουν
εμπόδια μεταξύ μηχανής-κεφαλής φλας. Σε
εσωτερικούς χώρους η απόσταση μειώνεται
στα 60μ. Προσφέρει 20 κανάλια για
κανονική ταχύτητα συγχρονισμού και άλλα
20 για Hi-Sync, τα οποία οργανώνονται σε
4 ομάδες.
Ακόμα, ενσωματώνει λυχνία υποβοήθησης
του AF, για αποτελεσματική εστίαση σε
χαμηλές φωτιστικές συνθήκες.

Manfrotto
Αγωγή κατά Benro για παράνομη αντιγραφή σχεδίασης
Η διαμάχη μεταξύ των δύο εταιριών ξεκίνησε όταν η Benro άρχισε να διαθέτει στην
αμερικανική αγορά, μέσω της εταιρίας διανομής Mamiya America Corporation, τις
σειρές τριπόδων GoClassic και GoTravel. Τα μοντέλα αυτά επιτρέπουν στην κεντρική
κολόνα να μετατοπίζεται κατά 90° παράλληλα με το έδαφος, διευκολύνοντας
την φωτογράφηση θεμάτων που βρίσκονται σε χαμηλά σημεία. Σύμφωνα με την
Manfrotto η πατέντα (U.S. No. 6,164,843) που περιγράφει τη συγκεκριμένη σχεδίαση
είναι κατοχυρωμένη υπέρ της από τον Δεκέμβριο του 2000 και πρωτοεφαρμόστηκε
στη σειρά Q90. Το MAC Group αρχικά είχε αντιρρήσεις, αλλά στη συνέχεια καθώς η
Benro ανέλαβε εν μέρει τις ευθύνες της, συμφώνησε τα συγκεκριμένα προϊόντα να
μην διατίθενται στην αγορά των ΗΠΑ. Ωστόσο, η Manfrotto δεν έμεινε ικανοποιημένη,
θεωρώντας πως αυτή η απόφαση δεν προστατεύει επαρκώς τα δικαιώματά της.
Πιο συγκεκριμένα στην αγωγή της σημειώνει πως το MAC group γνώρισε μεγάλη
οικονομική επιτυχία χάρη στα “αντιγραμμένα” τρίποδα της Benro, προξενώντας
σοβαρή ζημιά στα κέρδη και στο μερίδιο αγοράς της. Έτσι το Manfrotto Group
διεκδικεί αποζημίωση όχι μόνο για τη παράβαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
αλλά και για όλο το χρονικό διάστημα που η Benro συνέχιζε να διαθέτει στην αγορά
προϊόντα που παραβίαζαν την ευρεσιτεχνία.

Tamron
Στα σκαριά τηλεφακός 115mm f/1.4 VC;

Ο

ύτε ένας μήνας δεν πέρασε από την παρουσίαση του ταχύτερου τηλεφακού
105mm από τη Nikon και η Tamron φανερώνει τις ανταγωνιστικές προθέσεις
της. Κατοχύρωσε δίπλωμα ευρεσυτεχνίας που περιγράφει την κατασκευή ενός prime
τηλεφακού 115mm με φωτεινό διάφραγμα f/1.4 και εστιακή απόσταση κατά 10mm
μεγαλύτερη. H ειδοποιός διαφορά βρίσκεται στο σύστημα σταθεροποίησης το οποίο
θα συνοδεύει τον Tamron, αλλά απουσιάζει από τον πρόσφατα ανακοινωθέντα
τηλεφακό της Nikon. Για την ώρα δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
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το νέο μοντέλο μόνον από το κουμπί
απελευθέρωσης του κλείστρου που είναι
μαύρο αντί για χρωμέ. Όλη η διάταξη των
χειριστηρίων διατηρείται ταυτόσημη όπως
και η οθόνη 3in. χωρίς αρθρωτό μηχανισμό.
Όταν είναι συνδεδεμένη μέσω Snapbridge με
κάποια έξυπνη συσκευή όπως smartphone
ή tablet, οι φωτογραφίες θα μεταφέρονται
αυτόματα στο Nikon Image Space (οnline
υπηρεσία αποθήκευσης). Η D3400 δεν
διαθέτει τις ίδιες δυνατότητες ελέγχου
(remote control) όπως π.χ. η κορυφαία στο
APS-C format D500 αλλά χρειάζεται το ΜL-L3
χειριστήριο υπερύθρων για κάτι τέτοιο.

Nikon D3400
Στο δρόμο του SnapBridge

Π

ιστή στην δέσμευση που διετύπωσε στις αρχές του χρόνου ότι σταδιακά όλες οι
ψηφιακές μηχανές τηςεταιρίας θα προσχωρήσουν στην τεχνολογία SnapBridge,
η Νikon ανήγγειλε την D3400. Ουσιαστικά πρόκειται για αναβαθμισμένη έκδοση
της D3300 με την προσθήκη Bluetooth Low Energy, συμβατού με Snapbridge.
.O αισθητήρας παραμένει ίδιος με του προκατόχου μοντέλου στα 24,2Megapixel
όπως και ο επεξεργαστής Xpeed 4. Ταυτόσημος είναι ο φωτοφράκτης 1/4000sec. με
συγχρονισμό φλας στο 1/200sec. και το σκόπευτρο τύπου pentamirror με κάλυψη
95%. Mικρή διαφοροποίηση αποτελεί η ευαισθησία που φθάνει τα ISO 25.600 σε
κανονική λειτουργία καιόχι σε expanded mode. Eξωτερικά μπορούμε να διακρίνουμε

Yongnuo

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Autofocus βασισμένο στο chip Nikon
MultiCAM 1000 ΤTL phase detection
• Ευαισθησία ΑF -1ΕV ως 19EV • Αutofocus
11 σημείων με 3D tracking • Face Priority •
ΑF στο LiveView • Φωτομέτρηση 3D Color
Matrix II με chip RGB 420pixel • Kλίμακα
ευαισθησίας φωτομέτρησης 0-20EV •
Σκηνές Child, Close-up, Landscape, Night
Portrait, Portrait, Sports και ειδικά εφέ •
Video 1080p/60 με codec H.264/MPEG-4 με
μονοφωνικό ενσωματωμένο μικρόφωνο •
Μπαταρία EL-EN14a με αυτονομία 1200 καρέ

Nikon AF-S 105 f/1.4E ED

Ο προσιτός 50mm AF f/1.8 επιστρέφει για Nikon

Ο φωτεινότερος στην κατηγορία του

Η

H

κινέζικη εταιρία έγινε γρήγορα δημοφιλής, λόγω των προσιτών και
αξιόπιστων flash που παράγει. Ύστερα, ασχολήθηκε με τα οπτικά,
«κλωνοποιώντας» τον prime 50mm f/1,8 της Canon. Τώρα παρουσίασε
φακό αντίστοιχης εστιακής απόστασης για Nikon F, o οποίος διαθέτει αρκετά
κοινά χαρακτηριστικά με τον original: μέγιστο διάφραγμα f/1.8 autofocus,
ίριδα 7 πτερυγίων, ελάχιστη απόσταση εστίασης 45cm και διάμετρο
φίλτρου 58mm. H πρόταση της Yongnuo φαίνεται πολύ ανταγωνιστική
(οικονομικά) για τους χρήστες Nikon, αφού κοστίζει το 1/3 της τιμής του
“γνήσιου” Nikkor AF-S 50mm f/1.8 G. Να θυμίσουμε πως ο Yongnuo
50mm f/1.8 στοιχίζει τα μισά χρήματα σε σχέση με τον Canon EF 50mm
μ
μ αντιπροσωπείας
ρ
μ ΑΕ.
f/1.8 II. Διατίθεται μέσω
της επίσημης
Στάμος
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ιαπωνική εταιρία παρουσίασε τον ταχύτερο τηλεφακό
105mm, με διάφραγμα f1.4, που προορίζεται φυσικά
για πορτραίτα. Αποτελείται από 14 στοιχεία σε 9 group,
συμπεριλαμβανομένων 3 χαμηλής διασποράς (ED), ενώ
φέρει και πολλαπλή επίστρωση Nano Crystal. Το εμπρός
κρύσταλλο έχει δεχθεί ειδική κατεργασία Fluorine. Επίσης,
υπάρχει ηλεκτρομαγνητικός έλεγχος του διαφράγματος έτσι
αι
ώστε να επιτυγχάνεται
σταθερότητα στην
έκθεση σε συνεχείς
λήψεις με το drive
σε λειτουργία.
Ωστόσο, η οπτική
σταθεροποίηση
απουσιάζει. Η ίριδα
διαθέτει 9 πτερύγια
για καλύτερη
απόδοση του bokeh.
Ζυγίζει 958γραμ,
“φοράει” φίλτρα
διαμέτρου 82mm και
είναι ανθεκτικός σε
σκόνη και υγρασία.
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Canon
Δύο οικιακoί εκτυπωτές
inkjet

H

ιαπωνική εταιρία παρουσίασε
δύο εκτυπωτές inkjet της

σειράς All-in-One PIXMA και
συγκεκριμένα τους MG3050 και
MG2550S. Προορίζονται για το
σπίτι ή το γραφείο και εκτυπώνουν
σε υψηλή ποιότητα έγγραφα
και φωτογραφίες, αξιοποιώντας
υβριδικό σύστημα μελανιού
με dye και pigment χρωστικές.
Όσο αφορά τις φωτογραφικές
εκτυπώσεις οι κασέττες XL, υψηλής
χωρητικότητας, επιτρέπουν την
εκτύπωση ακόμη περισσότερων
σελίδων με σημαν τική οικονομία.
Και οι δύο προσφέρουν ταχύτητα
εκτύπωσης που ισοδυναμεί με 8
ασπρόμαυρες εικόνες/λεπτό ή 4
έγχρωμες εικόνες/λεπτό. Ακόμα,
υποστηρίζουν τεχνολογία Wi-Fi για
εύκολη ασύρματη εκτύπωση από
PC, smartphone ή tablet. Το cloud
printing απαλλάσσει το χρήστη από
την ανάγκη να βρίσκεται στον ίδιο
χώρο με τη συσκευή για να ξεκινήσει
τις εκτυπώσεις, καθώς πλέον μπορεί
να το κάνει μέσω υπηρεσιών web
και κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα
Instagram, Facebook, Google Drive
κ.α. Συνοδεύονται από το λογισμικό
διαχείρισης φωτογραφιών My Image
Garden (για Mac ή PC).

Nikon Photo Contest 2016-2017
Ξεκίνησε η υποβολή συμμετοχών

Ο

διεθνής διαγωνισμός Nikon Photo Contest καλεί όσους φωτογράφους θα ήθελαν
να πάρουν μέρος, να υποβάλουν τις φωτογραφίες τους μέχρι τις 27 Ιανουαρίου
2017. Φέτος, ο 36ος διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο νέες κατηγορίες: τη "Nikon
100th Anniversary” και τη "Next Generation", που αποσκοπεί στην ανάδειξη νέων
φωτογράφων ηλικίας κάτω των 30 ετών. Επικεφαλής κριτής έχει επιλεγεί ο γραφίστας και
art director Neville Brody, ο οποίος αποσκοπεί να επιλέξει τα έργα που αντιπροσωπεύουν
νέες ιδέες και ταυτόχρονα συνοδεύονται από υψηλή ποιότητα, σύμφωνα με δηλώσεις
του. Δεκτές θα γίνονται όλες οι φωτογραφίες που έχουν δημιουργηθεί με οποιαδήποτε
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, συμπεριλαμβανομένων των smartphone και tablet. Όσο
αφορά τις κατηγορίες του video, η μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια του περιεχομένου είναι τα
180 δευτερόλεπτα. Για τους ενδιαφερόμενους: http://www.nikon-photocontest.com

Adobe Lightrooom
Tώρα διαθέσιμο και σε Apple TV

Η

Adobe παρουσίασε μια ειδική έκδοση του δημοφιλούς προγράμματος διαχείρισης
και επεξεργασίας φωτογραφιών για την Apple TV(4ης γενιάς). Ουσιαστικά, το
Lightroom εδώ είναι απογυμνωμένο από τις επαγγελματικές δυνατότητες editing και
προσφέρει μόνο προηγμένη προβολή φωτογραφιών με slideshow και collection. O
χρήστης για να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή, θα πρέπει να είναι συνδρομητής
του Adobe Creative Cloud.
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Νikon CoolPix W100
Αδιάβροχη με Snapbridge

Η

μόδα του Snapbridge στην οικογένεια
Νikon συμπαρασύρει τα πάντα στο

διάβα της, ακόμη και μικρές υποβρύχιες
compact όπως η νεοφερμένη W100.
Πρόκειται για ειδική έκδοση της γνωστής
μας Coolpix S33 με τον ίδιο αισθητήρα
13,2megapixel, zoom 3x ισοδύναμο με
30-90mm και αδιαβροχοποίηση σε βάθος
ως 10m. Πέρα από αυτά η προστασία

Pentax DA 55-300mm f/4.5-6.3ED PLM WR RE

εκτείνεται στην αντοχή στις πτώσεις
(shockproof 1,8m) και στις χαμηλές
θερμοκρασίες (ως -10°C Υποστηρίζεται
ακόμη video full HD 1080p. Πέρα από
την χαρούμενη, πολύχρωμη εξωτερική
εμφάνιση, η προσωπικότητα της W100
χαρακτηρίζεται από την ενσωμάτωση WiFi
και Bluetooth χαμηλής ισχύος 4.1LE ώστε
να συνεργάζεται με smartphone/tablet σε
περιβάλλον Snapbridge.

Ταχύτερο autofocus

Ύ

στερα από τρία χρόνια παραγωγής του 55-300mm f/4-5.8 ED WR η
Pentax παρουσίασε τον διάδοχό του, ο οποίος είναι ελαφρύτερος (κατά
10%), μικρότερος και έχει να επιδείξει νέες δυνατότητες. Το μοτέρ PLM και το
σύστημα rear-focus επιταχύνουν αισθητά το autofocus (8.3x σε ευρυγώνιο
και 1.7x σε τηλεφακό) και υπόσχονται αθόρυβη εστίαση στο video. Επίσης, το
ηλεκτρομαγνητικό διάφραγμα φροντίζει την ομαλή αλλαγή του διαφράγματος
κατά τη διάρκεια εγγραφής video, ελαχιστοποιώντας τον ενοχλητικό θόρυβο.
Σχεδιαστικά, περιλαμβάνει 14 στοιχεία σε 11 group, συμπεριλαμβανομένου ενός
ED χαμηλής διασποράς για την διόρθωση των χρωματικών εκτροπών. Όταν
προσαρμόζεται σε σώματα APS-C ισοδυναμεί με 84.5-460mm. Ειδικά, όταν ο
φακός προσαρμοστεί στην Κ-70 το autofocus χάρη στον νέο αλγόριθμο αποκτά
καλύτερες επιδόσεις σε χαμηλές φωτιστικές συνθήκες. Μοναδικό μειονέκτημα σε
σύγκριση με το προκάτοχο μοντέλο είναι η κάπως μικρότερη φωτεινότητα f/4.5-6.3
αντί για f/4-5.8. H ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι τα 95cm. Όπως συνηθίζει
η Pentax τα τελευταία χρόνια, ο φακός ανήκει στην κατηγορία WR δηλ. είναι
ανθεκτικός σε αντίξοες καιρικές συνθήκες έχοντας 11 σημεία στεγανοποίησης, που
εμποδίζουν την είσοδο υγρασίας και σκόνης νερού στο εσωτερικό του φακού.

Hewlett Packard
Ανανεώνει τη σειρά εκτυπωτών OfficeJet Pro

H

HP εμπλουτίζει με νέα μoντέλα τη σειρά OfficeJet Pro
που προορίζονται για μικρές επιχειρήσεις. Αρχικά, ο
8210, προσφέρει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας, ελαττώνοντας
το κόστος εκτύπωσης κατά 50% σε σύγκριση με τους laser,
σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Τα μοντέλα 8720/8725/8730
All-in-One διαθέτουν σχεδιασμό HP Print Forward, που
υπόσχεται αυξημένη παραγωγικότητα στο γραφείο, με υψηλές
ταχύτητες, για εκτυπώσεις διπλής όψης αλλά και σάρωση
χαρτιού ακριβείας. Επίσης, ο σχεδιασμός συμβάλλει στην
εξοικονόμηση χώρου που είναι ζητούμενο σε επαγγελματικούς
χώρους περιορισμένων τ.μ. Ακόμα, για μικρό όγκο εκτυπώσεων,
μέχρι 800 σελίδες/μήνα πρόταση της εταιρίας αποτελούν οι
εκτυπωτές HP OfficeJet Pro 6960/6970 All-in-One.
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ATHENS
PHOTO
MARATHON

REFRAME THE CITY

ON LINE 

25.9.2016
Κύριος Χορηγός

Φωτογραφικός Μαραθώνιος στην Αθήνα
Το Athens Photo Marathon, η μεγαλύτερη φωτογραφική διοργάνωση διαγωνιστικού
χαρακτήρα στην Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016.
Σε μια εποχή που η εικόνα αποτελεί το κυριότερο μέσο επικοινωνίας και μετάδοσης
μηνυμάτων, το Athens Photo Marathon με γενικό μότο “We are all photographers”, καλεί
τους φίλους της φωτογραφίας και του οπτικού πολιτισμού σε ένα ξεχωριστό αστικό δρώμενο.
Με κοινή γλώσσα τη φωτογραφία και με όχημα τη φωτογραφική τους μηχανή, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στον καθιερωμένο φωτογραφικό «μαραθώνιο»,
προσεγγίζοντας μέσα από τη δική τους οπτική, σε διάστημα έξι ωρών, τέσσερα θέματα, με
εμφανή προσανατολισμό στην πόλη και την εμπειρία της.
Το Athens Photo Μarathon (μετεξέλιξη του Athens Photo Inspiration) ξεφεύγει από τα όρια
ενός συμβατικού διαγωνισμού, προτείνοντας να δούμε την πόλη που ζούμε, την πόλη που
αλλάζει, με άλλο βλέμμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή δεν είναι τόσο η τεχνική
γνώση του φωτογραφικού μέσου, όσο η διάθεση για πειραματισμό, έκφραση και δημιουργία.

Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή στο www.photomarathon.gr

Διοργάνωση

Στο πλαίσιο

Μεγάλος Δωρητής

Moresopoulos 21x28.indd 1
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Το Athens Photo Marathon διοργανώνεται από το
Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων του Athens Photo Festival 2016. Το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι μεγάλος δωρητής
τoυ Athens Photo Festival 2016.
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1/9/2016 2:14:41 μμ

5  

 2016



30

ON LINE 

  

O IMAGING - E  

Tamron SP 90mm f/2.8
Di Macro VC USD 1:1
Έκδοση Sony A-mount

O

νέος macro φακός της ιαπωνικής

εταιρίας παρουσιάστηκε τον
περασμένο Φεβρουάριο, για Canon/
Nikon. Τώρα είναι πλέον διαθέσιμος και
σε έκδοση Sony A-mount. Σχεδιαστικά
αποτελείται από 14 στοιχεία σε 11 ομάδες,
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων
LD (Low Dispersion) και XLD (Extra
Low Dispersion) για την ελάττωση των
φαινομένων θάμβωσης και φαντασματωδών
ειδώλων. Επίσης, είναι εφοδιασμένος
με επίστρωση Fluorine στο εμπρόσθιο
κρύσταλλο για την αντιμετώπιση των
λεκέδων και δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι τα
13.9cm ενώ η τεχνολογία Ultrasonic
Silent Drive (USD) υπόσχεται γρήγορο και
ακριβές autofocus. Επιπροσθέτως, δίνει
τη δυνατότητα στον χρήστη να εστιάσει
χειροκίνητα σε όλες τις λειτουργίες AF.
Το σώμα είναι ανθεκτικό στην υγρασία
και τη σκόνη. Η απουσία του stabilizer
δεν αποτελεί μειονέκτημα, αφού οι Sony
για τις οποίες προορίζεται έχουν οπτικό
σταθεροποιητή εντός του σώματος. Ακόμα,
θα κυκλοφορήσει ένα TAP-in αξεσουάρ που
θα επιτρέπει στο φωτογράφο να προχωρεί
σε περαιτέρω ρυθμίσεις στην εστίαση,
αναβάθμιση firmware και να έχει πρόσβαση
σε custom λειτουργίες των υποστηριζόμενων
φακών.
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Samyang: 5 prime φακοί για κάθε χρήση
Μεταξύ αυτών οι πρώτοι autofocus της εταιρίας

Η

Samyang ολοκλήρωσε την καλοκαιρινή καμπάνια παρουσίασης πέντε νέων
φακών, που ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου και τέλειωσε στις 15 Αυγούστου. Την
πρώτη εβδομάδα είδαμε τον κινηματογραφικό XEEN 135mm T2.2, που έχει τη
μεγαλύτερη εστιακή απόσταση της σειράς. H ίριδα αποτελείται από 11 λεπίδες, ενώ
η εστίαση είναι manual. Προορίζεται για εφαρμογές στο video. Είναι διαθέσιμος για
μοντούρες Arri PL, Canon EF, Nikon F, Sony E και Micro Four Thirds. Επόμενος ήταν
ο AF 50mm f/1.4 FE, που όπως υποδηλώνει το όνομά του απευθύνεται μόνο σε
χρήστες Sony. Σχεδιαστικά περιλαμβάνει 9 στοιχεία σε 8 group εκ των οποίων τα
3 είναι ασφαιρικά. Επίσης, η ίριδα 9 πτερυγίων έχει αναμφίβολα θετικό αντίκτυπο
στο bokeh. Έπειτα παρουσιάστηκε ο υπερ-φωτεινός στάνταρ 35mm f/1.2 ED AS
UMC CS. Διαθέτει 9 στοιχεία κατανεμημένα σε 7 group, συμπεριλαμβανομένων
δυο ασφαιρικών. Επίσης, αξιοποιεί τη τεχνολογία Ultra Multi Coat που υπόσχεται
ελαχιστοποίηση των φαινομένων gosting/flare. Προορίζεται για Sony E, Canon M,
Fujifilm X και συστήματα Micro Four Thirds. Την τέταρτη εβδομάδα σειρά είχε ο
γρήγορος ευρυγώνιος 20mm f/1.8 ED AS UMC με ίριδα επτά λεπίδων. Δομείται από
13 στοιχεία σε 12 group, ανάμεσα στα οποία υπάρχουν 2 ασφαιρικά και 3 χαμηλής
διάχυσης. Η εστίαση είναι manual με ελάχιστη απόσταση 20cm. Θα είναι διαθέσιμος
για τα ακόλουθα συστήματα: Canon EOS, Nikon AE. Pentax K, Sony Alpha, Canon
M, Fujifilm X, Samsung NX, Sony E, Four Thirds, Micro Four Thirds. Τέλος, ο AF
14mm f/2.8 σχεδιάστηκε αποκλειστικά για το E-mount της Sony. Στο εσωτερικό του
συναντάμε 14 στοιχεία σε 10 group, εκ των οποίων τα 3 είναι ασφαιρικά και τα δύο
χαμηλής διάχυσης. Να σημειωθεί πως μαζί με τον AF 50mm f/1.4 FE αποτελούν τους
μοναδικούς φακούς της εταιρίας με σύστημα autofocus. Έχει οπτική γωνία 114° και
90° σε σώματα full-frame και APS-C, αντίστοιχα. Η ίριδα σχηματίζεται από 7 πτερύγια,
ενώ η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι τα 20εκ.
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Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων 28/9-2/10
Με επίκεντρο την ουμανιστική φωτογραφία στην Ελλάδα

Φ

ωτογραφικός θεσμός και αφορμή για φωτογραφικές
περιηγήσεις στο νοτιότερο νησί του Ιονίου, οι
Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων επιστρέφουν και
φέτος με πλούσιο εκθεσιακό πρόγραμμα. Από τα πορτραίτα
ηλικιωμένων Ελλήνων επιζώντων των ναζιστικών
στρατοπέδων και τις σύγχρονες φωτογραφίες προσφύγων
στην Ειδομένη, μέχρι τον προσωπικό επαναπροσδιορισμό
οικογένειας και πατρίδας, οι φετινές Συναντήσεις θέτουν
στο επίκεντρο της αναζήτησής τους τον άνθρωπο. Επίσης
θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο πλέον Συνέδριο
για την Ιστορία της Ελληνικής Φωτογραφίας (15η κατά
σειρά διοργάνωση) περιλαμβάνοντας στο πρόγραμμα
πολλές και πρωτότυπες ανακοινώσεις. Φωτογραφικός
θεσμός και αφορμή για φωτογραφικές περιηγήσεις στο
νοτιότερο νησί του Ιονίου, οι Φωτογραφικές Συναντήσεις
Κυθήρων επιστρέφουν και φέτος με πλούσιο εκθεσιακό
πρόγραμμα. Από τα πορτραίτα ηλικιωμένων Ελλήνων
επιζώντων των ναζιστικών στρατοπέδων και τις σύγχρονες
φωτογραφίες προσφύγων στην Ειδομένη, μέχρι τον
προσωπικό επαναπροσδιορισμό οικογένειας και
πατρίδας, οι φετινές Συναντήσεις θέτουν στο επίκεντρο της
αναζήτησής τους τον άνθρωπο. Επίσης θα πραγματοποιηθεί
το καθιερωμένο πλέον Συνέδριο για την Ιστορία της
Ελληνικής Φωτογραφίας (15η κατά σειρά διοργάνωση)
περιλαμβάνοντας στο πρόγραμμα πολλές και πρωτότυπες
ανακοινώσεις.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Για την Ιστορία της Ελληνικής Φωτογραφίας
Διάρκεια: 30 Σεπτεμβρίου -1 Οκτωβρίου
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Έκθεση Νέων Ελλήνων Φωτογράφων
Εγκαίνια: Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου Διεύθυνση: Κυθηραϊκός Σύνδεσμος,
Χώρα
Έκθεση Λουίζα Γκουλιαμάκη και Milos Bicanski: Balkan Route
Εγκαίνια: 29 Σεπτεμβρίου. Διεύθυνση: Μερκάτο, Χώρα
Ατομική έκθεση Κατερίνας Καλογεράκη: «Η γη του πατέρα μου».
Εγκαίνια: Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου. Διεύθυνση: Παλαιό Δημοτικό
Σχολείο, Κάλαμος
Ατομική έκθεση Αρτέμιδος Αλκαλάη: «Επιζώντες: Οι Έλληνες της Shoah».
Εγκαίνια: Σάββατο 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση: Πολυχώρος Τέχνης
Ζείδωρος, Καψάλι
Ατομική έκθεση Μυρσίνης Κουτλή: «On Definitions».
Εγκαίνια: Σάββατο 1 Οκτωβρίου Διεύθυνση: Follow Your Art, Καψάλι
Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων
Πολιτιστική Εταιρεία Κυθήρων, Κύθηρα 801 00. Τηλ. +30 2736031718
www.photokythera.gr - mail@photokythera.gr
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1ος Μανδακάσειος
Διαγωνισμός
Φωτογραφίας.
Ξεκίνησε η υποβολή
συμμετοχών

Σ

ε μια προσπάθεια ανάδειξης του

μνημειακού πολιτιστικού αποθέματος
της Ελλάδας, η Ακαδημία Γραμμάτων και
Τεχνών Καστοριάς «Θωμάς Μανδακάσης»
διοργανώνει για πρώτη φορά πανελλήνιο
διαγωνισμό φωτογραφίας. Με θεματική
τα ελληνικά μνημεία τέχνης και
πολιτισμού, όσοι θα ήθελαν να πάρουν
μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να
αποτυπώσουν μέσα από το φωτογραφικό
τους φακό ένα μνημείο της επιλογής
τους, υποβάλλοντας από 1 έως 10
φωτογραφικά έργα. Με κριτική επιτροπή
την επταμελή Σύγκλητο Επιστημόνων της
Ακαδημίας, τα 40 βραβευθέντα έργα θα
παρουσιαστούν σε έκθεση φωτογραφίας
παράλληλα με την απονομή των
βραβείων.
Υποβολή: έως 4 Οκτωβρίου
Πληροφορίες – Αίτηση συμμετοχής:
https://docs.google.com/document/d/1XJ
ThN6LPw5HuPDXMZHdF1Q04Z76wErAY
CCptLAoN5ck/edit

Crete 1941
Μια ανθολογία αφιερωμένη στη μάχη της Κρήτης

Σ

τα πλαίσια του ανθρώπινου ντοκουμέντου παρά της αυστηρά ιστορικής καταγραφής,
στο βιβλίο παρουσιάζεται η μάχη της Κρήτης μέσα από τις ιστορίες Ελλήνων,
Συμμάχων και Γερμανών. Η ατμόσφαιρα της μοιραίας μάχης δίνεται στον αναγνώστη
μέσα από αυθεντικά γράμματα, ημερολόγια, ποιήματα, σκίτσα και φωτογραφίες,
καταδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη ματαιότητα του πολέμου. Η πρώτη έκδοση του
βιβλίου κυκλοφόρησε το Μάρτιο από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
ISBN: 978-960-221-671-2
http://alexandria-publ.gr

Cinemarian
Νέος κύκλος σεμιναρίων φωτογραφίας και κινηματογράφου

Τ

α καθιερωμένα πλέον σεμινάρια φωτογραφίας επιστρέφουν και φέτος στον χώρο το
Cinemarian. Στο νέο κύκλο μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν
σε επαφή με το τεχνικό και το καλλιτεχνικό κομμάτι της φωτογραφίας, μέσα από εβδομαδιαίες
συναντήσεις και φωτογραφικές εξορμήσεις.Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε τμήμα αρχαρίων
και προχωρημένων αντίστοιχα, και όοσι θα ήθελαν να πάρουν μέρος καλούνται σε πρώτη
συνάντηση γνωριμίας την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα στο χώρο του Cinemarian θα
πραγματοποιηθεί τρίμηνο σεμινάριο κινηματογράφου με εισηγητή τον Ανδρέα Κατσικούδη.Όσοι
πάρουν μέρος στις δώδεκα συναντήσεις του σεμιναρίου θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε
επαφή τόσο με τη συγγραφή σεναρίου και το τεχνικό μέρος της παραγωγής όσο και με το μοντάζ
και την προώθηση της ταινίας. Η πρώτη συνάντηση γνωριμίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα
26 Σεπτεμβρίου στις 18.30.
Διεύθυνση: Cinemarian, Γενναίου Κολοκοτρώνη 42, Κουκάκι, Αθήνα
Πληροφορίες: Ανδρέας Κατσικούδης, akatsikoydis@yahoo.gr, http://akatsikoudis.blogspot.gr/
Cinemarian, Τηλ. 2114002640, info@cinemarian.gr, http://www.cinemarian.gr/
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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".

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Νο 11:
«Φωτογραφία
Φύσης»

Υπό έκδοση
Κυκλοφορεί

Υπό έκδοση

9 Ιουνίου

Κυκλοφορεί
6 Οκτωβρίου

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

1 ΤΕΥΧΟΣ

2 ΤΕΥΧH

3 ΤΕΥΧH

4 ΤΕΥΧH

5 ΤΕΥΧH

6 ΤΕΥΧH

7 ΤΕΥΧH

8 ΤΕΥΧH

9 ΤΕΥΧH 10 ΤΕΥΧH

6,9 12 17 22 27,5 30 35 40 45 50
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Η τιμή
ήδ
δεν περιλαμβάνει
λ βά
τα έξ
έξοδα
δ αποστολής.
λή

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr
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TheNewHome
Διαγωνισμός φωτογραφίας και
γραφιστικής

Τ

ο Inspiration, μια πρωτότυπη
πλατφόρμα δημοσίευσης ιδεών

καλεί για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά σε διαγωνισμό. Υπό τον τίτλο
«TheNewHome» νέοι γραφίστες και
φωτογράφοι καλούνται να υποβάλουν
τα έργα τους στη σελίδα της ομάδας
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Με σκοπό την
ενθάρρυνση των νέων δημιουργών, η
νικήτρια φωτογραφία θα δημοσιευθεί για
ένα χρόνο στο φόντο της αρχικής σελίδας
του Inspiration.
Υποβολή: έως 30 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες – Συμμετοχή:
TheNewHome, http://in.pspadelis.gr/tnh/

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.
Εργαστήρια φωτογραφίας για εφήβους

Τ

ο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης διοργανώνει και φέτος εργαστήρια
φωτογραφίας για εφήβους ηλικίας 13-16 ετών. Με εισηγητή το φωτογράφο Στέφανο
Τσακίρη, στο πρώτο εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν
με τις βασικές αρχές της φωτογραφικής τεχνικής και με έννοιες όπως το κάδρο, η οπτική
γωνία και η αποφασιστική στιγμή. Στο δεύτερο εργαστήριο υπό την καθοδήγηση της
φωτογράφου Αρτέμιδος Πιρπίλη, οι έφηβοι θα εκπαιδευτούν τόσο θεωρητικά όσο
και πρακτικά σε αντικείμενα όπως η φωτοειδησεογραφία, η φωτογραφία δρόμου, το
πορτρέτο και η προσωπική φωτογραφία. Κάθε εργαστήριο θα έχει συνολική διάρκεια 15
ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.
Για όσους θα ήθελαν να πάρουν μέρος στα εργαστήρια οι δηλώσεις για το δεύτερο
εργαστήριο είναι ακόμη ανοιχτές.
Υποβολή: έως 14 Σεπτεμβρίου (για το 2ο εργαστήριο)
2ο εργαστήριο: κάθε Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου, 11.00 – 14.00
Κόστος συμμετοχής: 30 ευρώ ανά εργαστήριο
Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής: Μαρία Κοκορότσκου, Τμήμα Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων ΜΦΘ, Τηλ. 2310566716, educ.thmp@culture.gr

Φωτογραφικά Ζεύγη 2016
Η έκθεση ταξιδεύει στη Σαντορίνη

Μ

ετά την παρουσίασή της στον χώρο της Γκαλερί
Κέννεντυ της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης,
η έκθεση της Ανθής Μαρά και του Παναγιώτη
Μαρκολέφα ταξιδεύει στο νησί της Σαντορίνης. Οι
δύο φωτογράφοι, μέλη του Φωτογραφικού Κύκλου,
παραθέτουν και παράλληλα αντιπαραθέτουν τα
φωτογραφικά τους έργα ξεκινώντας ένα διάλογο με
αφορμή τη φωτογραφία. Την σειρά «Φωτογραφικά
Ζεύγη επιμελείται ο Πλάτων Ριβέλλης ενώ την
παρουσίαση της έκθεσης στη Σαντορίνη συντονίζει η
Μαρίζα Δελεζίου.
Εγκαίνια: Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, 20.00
Διεύθυνση: Μέγαρο Γκύζη, Φηρά, Σαντορίνη
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10.00 –
21.00
Πληροφορίες: Μέγαρον Γκύζη, Τηλ. 2286023077,
info@megarogyzi.gr, http://www.megarogyzi.gr
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Και τα τρία βιβλία!



€25

*

Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την ιστορία
& αισθητική της
φωτογραφίας!
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Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr
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Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P.
Οι διαγωνισμοί φωτογραφίας και
γραφιστικής συνεχίζονται

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος
το Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P. διοργανώνει

δύο ξεχωριστούς διαγωνισμούς. Υπό
τον τίτλο “Youth” όσοι ερασιτέχνες
φωτογράφοι θα ήθελαν να εμβαθύνουν
στη φωτογραφική τέχνη, καλούνται να
προσεγγίζουν τη θεματική του διαγωνισμού,
υποβάλλοντας τρεις ασπρόμαυρες ή
έγχρωμες φωτογραφίες. Για εκείνους που
θα ήθελαν να αναπτύξουν τις γραφιστικές
τους δεξιότητες ένας δεύτερος διαγωνισμός
πραγματοποιείται την ίδια περίοδο με θέμα
«Σχεδίασε το δικό σου T-Shirt» ο οποίος
καλεί τους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν τη
δική τους ιδέα σε T-Shirt χρησιμοποιώντας
οποιαδήποτε μέθοδο επαγγελματικής
εκτύπωσης ή εκτύπωσης στο χέρι. Στο
διαγωνισμό φωτογραφίας ο τρόπος
υποβολής μπορεί να είναι σε συμβατική
μορφή, σε ψηφιακή μέσω CD η με e-mail
στη διεύθυνση phoesp@gmail.com ενώ
στο διαγωνισμό γραφιστικής η υποβολή
γίνεται ταχυδρομικά ή με αποστολή του
σχεδίου μέσω e-mail. Όσοι θα ήθελαν
να πάρουν μέρος στους διαγωνισμούς
καλούνται να υποβάλουν τα έργα τους μαζί
με βιογραφικό σημείωμα. Τα έπαθλα των
διαγωνισμών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
δωρεάν παρακολούθηση και έκπτωση 50
% αντίστοιχα των διδάκτρων του πρώτου
έτους στο ΙΕΚ E.S.P. Τα αποτελέσματα
θα ανακοινωθούν στις 16 Σεπτεμβρίου
2016 ενώ οι
καλύτερες
συμμετοχές θα
παρουσιαστούν
στις 11
Νοεμβρίου
στα πλαίσια
των ομαδικών
εκθέσεων
φωτογραφίας
και γραφιστικής
στο χώρο του
ΙΕΚ ESP.
Πληροφορίες:
I.I.E.K E.S.P, Τηλ.
2310541148,
info@esp.gr,
http://www.
esp.gr
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Επιστροφή στα σχολεία
Ταξίδι στον μικρόκοσμο της Λεοντείου

Ε

ννέα φωτογράφοι και ταυτόχρονα απόφοιτοι της Λεοντείου Σχολής επιστρέφουν
στο σχολείο για να το προσεγγίσουν αυτή τη φορά μέσα από το φωτογραφικό
τους φακό. Οι αίθουσες διαδασκαλίας, η βιβλιοθήκη, οι χώροι του Χημείου και η
σκηνή των μαθητικών θεατρικών παραστάσεων, χώροι οικείοι και γεμάτοι προσωπικές
αναμνήσεις σκιαγραφούν τη φωτογραφική διαδρομή δίνοντας παράλληλα μια γεύση
από το μικρόκοσμο ενός ιδιαίτερου σχολείου. Τα φωτοραφικά έργα της έκθεσης
συνοδεύουν βίντεο με μαρτυρίες αποφοίτων της Λεοντείου, αφηγήσεις για τον τρόπο
που λειτουργούσε το σχολείο τις προηγούμενες δεκαετίες καθώς και τεκμήρια για το πώς
αναπτύχθηκε η κτιριακή υποδομή του στις εκάστοτε επιταγές των καιρών. Στην έκθεση
συμμετέχουν οι φωτογράφοι Χρήστος Θεοδώρου, Ανδρέας Θεολογίτης, Τίμος Λύτρας,
Παναγιώτης Μαμαλής, Ανθή Μάρα, Βαγγέλης Τζερτζίνης και οι μαθητές Σοφία Μαμαλή,
Σοφία Μπεκιάρη και Κώστας Περικλάρης, υπό την επιμέλεια της Δρ. Νίνας Κασσιανού.
Εγκαίνια: Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 28 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Γκαλερί Κέννεντυ Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, Αθήνα
Συνδιοργάνωση: Hellenic American College, Hellenic American University, Ένωση
Αποφοίτων Λεοντείου Λυκείου
Πληροφορίες: Hellenic American College, Τηλ. 2103680950, events@haec.gr, www.
haec.gr
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Athens Art Studio
Ξεκινά ο νέος κύκλος σεμιναρίων

Μ

ε νέο κύκλο σεμιναρίων και
δημιουργικών εργαστηρίων

επιστρέφει το Athens Art Studio.
Απευθυνόμενα σε ερασιτέχνες όσο και
επαγγελματίες φωτογράφους, τα σεμινάρια,
που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια
της χρονιάς, θα περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων σύνθεση, κάδρο και κανόνες,
έλεγχο τεχνητού και φυσικού φωτισμού,
χειρισμό του Ρhotoshop, σκηνοθεσία
κινηματογράφου και θεάτρου καθώς
και κινηματογράφηση για αρχάριους,
προχωρημένους ερασιτέχνες και
επαγγελματίες. Επίσης το φετινό πρόγρμμα
περιλαμβάνει μια σειρά workshop δίνοντας
τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να
παρακολουθήσουν εξειδικευμένα, εντατικά
εργαστήρια, ημερήσια ή διήμερης διάρκειας.
Παρουσίαση σεμιναρίων: Τετάρτη 28
Σεπτεμβρίου, 19.00
Διεύθυνση: Athens Art Studio, Αγίου
Αθανασίου 20, Άγιος Δημήτριος
Πληροφορίες – Εγγραφές: Athens Art
Studio, Τηλ. 2109939995, 2109703980,
info@athensartstudio.gr, www.
athensartstudio.gr

Η θρησκεία στη φωτογραφία
και τον κινηματογράφο
Κύκλος διαλέξεων με εισηγητή τον Πλάτωνα Ριβέλλη

Γ

ια ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει τον κύκλο
διαλέξεων του Πλάτωνα Ριβέλλη για τη φωτογραφία και τον κινηματογράφο. Με
διαφορετικό θέμα, αυτή τη φορά ο γνωστός θεωρητικός της φωτογραφίας και ιδρυτής
του Φωτογραφικού Κύκλου θα ασχοληθεί με το σύνθετο ζήτημα της θρησκείας. Στη
διάρκεια των διαλέξεων θα αναλυθεί μεταξύ άλλων ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε
δημιουργός χρησιμοποιεί ως πλαίσιο ή ως κύριο θέμα τη θρησκευτική πίστη, ενώ
παράλληλα θα παρουσιαστούν φωτογραφικά και κινηματογραφικά έργα γνωστών
δημιουργών, καθώς και μελών του Φωτογραφικού Κύκλου.
Διαλέξεις: 28 Σεπτεμβρίου και 5, 12, 19, 26 Οκτωβρίου, 20.00 - 22.00
Διεύθυνση: Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, 2ος όροφος, Μασσαλίας 22,
Κόστος συμμετοχής: 7 ευρώ ανά διάλεξη, 25 ευρώ για το σύνολο των διαλέξεων
Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών, Τηλ. 2103680052
http://www.hau.gr/culture

photo.gr
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