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Editorial

Γράφημα που είδαμε και μάλιστα σε πολλά σημεία, στο περίπτερο της FUJIFILM

Η φωτογραφία δεν άρχισε ούτε θα τελειώσει με τα smartphones
Οι εντυπώσεις μας από την φετινή PHOTOKINA
Για όσους δεν το γνωρίζουν
θυμίζω ότι η PHOTOKINA είναι
η πρώτη και μακροβιότερη
διεθνής έκθεση της
φωτογραφικής και -μέχρι
πρότινος- κινηματογραφικής
βιομηχανίας (εξ ου και
τα δύο συνθετικά της
ονομασίας της: Photo +
Κina). Η πρώτη διοργάνωση
πραγματοποιήθηκε το 1950 στη
Κολωνία της Γερμανίας.
Έκτοτε συνεχίζει να διοργανώνεται ανελλιπώς ανά διετία,
σε πείσμα των μόνιμα
απαισιόδοξων που τα τελευταία
χρόνια προβλέπουν το τέλος
της το οποίο δεν έρχεται...
Ήδη ανακοινώθηκε η επόμενη
διεξαγωγή της έκθεσης από
25 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Ε

ίναι πέρα για πέρα αλήθεια ότι ο κλάδος της φωτογραφίας όπως τον είχαμε γνωρίσει οι
παλιότεροι έχει υποστεί τεράστια καθίζηση, συγκρινόμενος όμως -προσοχή!- με την εκρηκτική
άνθιση που είχε παρατηρηθεί την δεκαετία του 1990. Και αυτό γιατί ο,τιδήποτε καινούργιο
εμφανιζόταν παλιότερα στον κλάδο προερχόταν από μία φύτρα: της αναλογικής ή αν θέλετε της
χημικής φωτογραφίας. Τώρα η εξέλιξη της τεχνολογίας γέννησε μία άλλη φύτρα: την ψηφιακή.
Η τελευταία εξαπλώθηκε τάχιστα κατακυριεύοντας τα πάντα μεταξύ των οποίων και την
αναλογική φωτογραφία. Γνωστά πράγματα θα πείτε. Συμφωνώ. Θεώρησα όμως σκόπιμη
αυτή την διάκριση για τη συνέχεια του συλλογισμού μου. Λαμβάνοντας λοιπόν ως δεδομένο
ότι η ψηφιακή εικόνα εκτόπισε την αναλογική είναι εύλογη η λογική συνέχεια της σκέψης ότι
δηλ. η παραδοσιακή φωτογραφική βιομηχανία θα εξαφανιζόταν, όπερ και εγένετο. Τρανταχτά
παραδείγματα οι περιπτώσεις της Kodak, της Agfa, της Polaroid και πάρα πολλών άλλων
μικρότερων εργοστασίων. Όμως, ώ του θαύματος, η καταστροφή του παλιού δεν εξαπλώθηκε
παντού. Πολύ γρήγορα τα πιο πολλά και γνωστά φωτογραφικά εργοστάσια προσαρμόστηκαν
στις επιταγές των καιρών. Ενσωμάτωσαν την ψηφιακή τεχνολογία στα προϊόντα τους και
μπήκαν στη κούρσα της νέας εποχής με εξαιρετικό ζήλο, αν κρίνει κανείς από τα νέα τους και
καταπληκτικά θα έλεγα προϊόντα imaging που παρήγαγαν και παράγουν με φρενήρεις ρυθμούς,
σε σχέση πάντοτε με το «αναλογικό» παρελθόν τους. Τα παραδείγματα άπειρα. Κυκλοφόρησαν
φωτογραφικές μηχανές-ολοκληρωμένα συστήματα υπολογιστών με αδιανόητες μέχρι πριν λίγα
χρόνια λειτουργίες ικανές να βγάλουν τεχνικά αψεγάδιαστες φωτογραφίες και στις πιο αντίξοες
συνθήκες. Φακοί εξαιρετικής ποιότητας με ενσωματωμένα συστήματα σταθεροποίησης και χίλια
δυο άλλα καλούδια. Μονάδες εκτύπωσης με δυνατότητες απόδοσης λεπτομερειών και χρωμάτων
που μόνον πανάκριβοι μεγεθυντήρες εφοδιασμένοι με εξαιρετικούς και πανάκριβους φακούς
μπορούσαν να πετύχουν παλιότερα. Και η λίστα δεν έχει τελειωμό.
(Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα )
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(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα )

Editorial

Σ

ε αυτό το κομβικό σημείο έρχεται να σταθεί
η PHOTOKINA αλλά και όλες οι άλλες διεθνώς
γνωστές περιφερειακές εκθέσεις: Το Salon de la
Photo της Γαλλίας, το PhotoShow της Ιταλίας, το The
Ρhotography Show της Μ.Βρεττανίας, η δική μας
Photovision για να μείνουμε σε διοργανώσεις που
πραγματοποιούνται μόνον επί ευρωπαϊκού εδάφους.
Με άλλα λόγια, η φετινή PHOTOKINA επιβεβαίωσε
περίτρανα για άλλη μια φορά ότι η προσαρμοσμένη
στα νέα δεδομένα φωτογραφική αγορά στέκεται
καλά στα πόδια της. Το πρόβλημα όμως που
αντιμετωπίζει η PHOTOKINA προέρχεται από άλλη
αιτία και όχι από την ακύρωση του ρόλου της λόγω
της ψηφιακής τεχνολογίας κλπ και είναι ο εξής ένας.
Πολλές Γερμανικές πόλεις ανταγωνίζονται σκληρά στη
διοργάνωση εκθέσεων, διεκδικώντας για λογαριασμό
τους μεγάλες κλαδικές εκθέσεις μιας και οι οικονομικές
επιπτώσεις στην τοπική οικονομία είναι τεράστιες.
H σύγκλιση των τεχνολογιών λόγω ψηφιακής
τεχνολογίας έφερε το απόλυτο χάος που ούτε η ψυχρή
λογική των Γερμανών δεν μπορεί να επιλύσει...
Ιδού ένα μικρό παράδειγμα. Προπολεμικά στο
Βερολίνο διοργανωνόταν από το 1950 μία μικρή
έκθεση ραδιοφώνου η οποία ονομάσθηκε IFA με διετή
ρυθμό. Από το 2005 και εντεύθεν οι διοργανωτές
αποφάσισαν να πραγματοποιείται η IFA κάθε χρόνο
και να περιλαμβάνει στα εκθέματά της όλο το σύμπαν
της ψηφιακής τεχνολογίας -γιατί το ραδιόφωνο
από μόνο του δεν έφθανε να την συντηρήσει. Έτσι
η IFA μεγάλωσε αποκτώντας εκθέτες και από τον
παραδοσιακό φωτογραφικό χώρο. Κοντολογίς όλα τα
μεγάλα εργοστάσια imaging συνειδητοποίησαν κάποια
στιγμή ότι ήταν εκθέτες σε παρόμοια περιβάλλοντα και
άρχισαν τις περικοπές... Στη φετινή PHOTOKINA λόγου
χάριν δεν υπήρχαν -εκτός ελαχίστων- διαφημιστικά
πανώ και αφίσες ούτε στον περιβάλλοντα χώρο της
έκθεσης, ούτε στο μετρό, ούτε σε κομβικά σημεία
της πόλης. Αν στα παραπάνω προσθέσει κανείς τις
δυνατότητες παρουσίασης των προϊόντων στα μεγάλα
πολυκαταστήματα τύπου MediaMarkt σε συνδυασμό
με το διαδίκτυο και τις ισχυρές πιέσεις που δέχονται
από την αγορά των smartphones, γίνεται εύκολα
αντιληπτό ότι στο πολύ κοντινό μέλλον οι μεγάλοι
εκθέτες με τις αποφάσεις τους θα διαμορφώσουν
ένα εντελώς νέο τοπίο στις επικαλυπτόμενες εκθέσεις
της Γερμανίας. Ποια θα επικρατήσει και με ποιο
όνομα είναι άγνωστο επί του παρόντος.
Αυτά σαν μία πρώτη γενική και ολίγον τι
«ακαδημαϊκή» θεώρηση της φετινής PHOTOKINA.
Στις σελίδες που ακολουθούν τόσο στο παρόν όσο και
στα επόμενα PHOTOBUSINESS WEEKLY θα έχετε την
ευκαιρία να ενημερωθείτε για τα σημαντικότερα νέα
προϊόντα που παρουσιάσθηκαν εμπλουτισμένα
με πολλά φωτογραφικά στιγμιότυπα τόσο
από το προσκήνιο όσο και από τα παρασκήνια
της έκθεσης.
Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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Στιγμιότυπο από την είσοδο της έκθεσης. Η PHOTOKINA διαθέτει μεγάλο και
φανατικό κοινό το οποίο την επισκέπτεται σε κάθε διοργάνωση

Η φετινή διοργάνωση χαρακτηρίσθηκε από τα πρωτόγνωρα στην
ιστορία της έκθεσης μέτρα ασφαλείας. Η τέντα της υπηρεσίας
ασφαλείας στην είσοδο χαλούσε την όμορφη εικόνα...
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Χαλαρά!

Τα φαινόμενα απατούν!
Ο Βάτραχος που δεν είναι βάτραχος

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
Eκδότης: Τάκης Τζίμας, ∆ιευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

Αρχισυντάκτις: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ∆ιαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò 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.
Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr
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Photokina Report

Στιγμιότυπο από τα αποκαλυπτήρια του νέου συστήματος μεσαίου φορμά GSX κατά την press conference

Fulifilm
Nέο σύστημα μεσαίου φορμά GSX

T

o πιο καλοφυλαγμένο μυστικό της Photokina αποκαλύφθηκε από
τον Tοshihisa Iida, General Manager Sales and Marketing Fujifilm
Japan. Οι ιάπωνες παρουσίασαν ολόκληρο σύστημα μεσαίου φορμά.
Βέβαια η Fujfilm δεν είναι ξένη προς το είδος. Κάθε άλλο μάλιστα αφού
παράγει μηχανές μεσαίου φορμά από την εποχή των μεταπολεμικών
Fujica Six. H πρώτη μηχανή που υιιοθετεί το νέο φορμά δηλαδή το
μοντέλο GFΧ 50S θα βασίζεται σε αισθητήρα της ίδιας της Fujifilm
μεγέθους 43.8χ32,9mm δηλαδή περίπου όσο και ο ανταγωνισμός (λέγε
με Pentax, Hasselblad & Phase One). Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας
ανακοίνωσε ο κος Iida, ο νέος αισθητήρας έχει κατά 1,7x μεγαλύτερη
επφάνεια από το full frame, 51.4Megapixel στην πρώτη του εκδοχή
αλλά με την προοπτική να ανέβει σύντομα στα 100ΜΡ, πραγματική
ανάλυση τουλάχιστον 4700γραμμές και το χαρακτηριστικό multi-aspect,
δηλαδή υποστηρίζει διαφορετικές αναλογίες στο καρέ (4:3, 3:2, 16:9,
65:24, 5:4 κλπ.) αφού ούτως ή άλλως διαθέτει υπερ-επαρκή ανάλυση.
Η άλλη διάσταση του φορμά GFΧ είναι η μοντούρα, ενισχυμένη για να
δέχεται τους αντίστοιχους βαρείς Fujinon αλλά με μικρή απόσταση back
flange μόλις 26,7mm λόγω της mirrorless αρχιτεκτονικής. Το σύστημα
Fujinon GF θα περιλαμβάνει έξι φακούς συνολικά με τις εξής εστιακές
αποστάσεις 63mm f/2.8 (ισοδύναμος με standard 50mm στο 35mm),
32-64mm f/4 (ισοδύναμος με zoom 25-51mm), 120mm f/4 macro
(ισοδύναμος με 95mm), 110mm f/2 (ισοδύναμος με φακό πορτραίτου
87mm), 23mm f/4 (ισοδύναμος με υπερευρυγώνιο18mm ) και 45mm
f/2.8 (ισοδύναμoς με ημιευρυγώνιο 35mm).
Στο περίπτερο μεγάλο μέρος αφιερώθηκε στην X Gallery δηλ.
φωτογραφίες επαγγελματιών που χρησιμοποιούν το σύστημα
mirrorless μηχανών και φακών της Fujifilm.
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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
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc.
και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από τη Nikon Corporation υπόκειται σε εκχώρηση άδειας.

Nikon D500.indd 1
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Photokina Report

Η ΝΙΚΟΝ πιστεύει στις κλαδικές εκθέσεις, επενδύει σε αυτές και τις εμπιστεύεται γιατί φέρνουν το κοινό σε άμεση επαφή με τα νέα προϊόντα. Απόδειξη
η πρόσθετη, πέραν του κανονικού μεγάλου περιπτέρου, παρουσία της εταιρίας στην είσοδο της έκθεσης με ειδικό stand για τη νέα σειρά Κey Mission

Nikon
Δυνατά στις actioncam

H

Nikon πραγματοποίησε την καθιερωμένη press conference στο
περίπτερό της. Στο κατάμεστο από δημοσιογραφικό κόσμο ακροατήριο
απεύθυνε αρχικό χαιρετισμό ο πρόεδρος της Νikon Europe κος Takami
Tsuchida. Eκτός από την ανακοινωθείσα από καιρό Key Mission 360, της
οποίας αρχίζει η εμπορική διάθεση, εξαγγέλθηκαν δύο άλλες ενδιαφέρουσες
actioncam. H πρώτη, η Key Mission 170, ξεχωρίζει με το πανοραμικό οπτικό
πεδίο 170 και video 4K. To μεγαλύτερο πλεονέκτημά της όμως είναι ότι
παραμένει στεγανή σε βάθος ως 10 μέτρα χωρίς να χρειάζεται ειδική θήκη,
ξεπερνώντας έτσι τον ανταγωνισμό. Ο αισθητήρας είναι ένας τυπικός για την
κατηγορία CΜΟS 1/2,3 in. 12MP ενώ έχει οθόνη επαφικού τύπου κλπ.
Η δεύτερη actioncam, δηλαδή η Key Mission 80, ξεχωρίζει με τον
πρωτότυπο κατακόρυφο σχεδιασμό αφού προορίζεται να την κρατάει
ο χρήστης σε κάθετη θέση, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Έχει και αυτή το
συνηθισμένο στις actioncam αισθητήρα 1/2,3in. ανάλυσης 12MP και
όπως προκύπτει από την ονομασία, καλύπτει οπτικό πεδίο 80° περίπου
δηλαδή όσο ένας ευρυγώνιος φακός 27mm. Η ιδιαιτερότητά της απέναντι
σε άλλες actioncam είναι ότι βγάζει και selfie χάρη στο δεύτερο φακό,
ενώ προστατεύεται με αδιαβροχοποίηση σε βάθος 1μέτρου και αντοχή σε
πτώσεις από 1,5μέτρο. Σαν πρόσθετο δώρο έρχονται οι λειτουργίες time
lapse και ιντερβαλόμετρου.
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INTERVIEW
Στο περιθώριο της Photokina
μιλησαμε με τα στελέχη
Dirk Jasper (Nikon Europe’s
professional camera & lens
specialist) και Jordi Brinkman
(Nikon Europe’s specialist for
consumer DSLRs and lenses).
Θα διαβάσετε την συνέντευξη στο
επόμενο Photobusiness Νο 66
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Photokina Report

Canon
Επιβλητική παρουσία

Σ

το Halle 2.2 η μεγαλύτερη κατασκευάστρια
φωτογραφικών παρουσίαζε όλη τη γκάμα και
τις πιο πρόσφατες δημιουργίες των σχεδιαστών
της. Συγκεκριμένα είδαμε σε πρώτη προβολή
την full frame EOS 5D MkIV με το νέο σένσορα
30.4Μegapixel και σύστημα Dual Pixel καθώς και
video 4K, την καλύτερη μέχρι στιγμής mirrorless
της εταιρίας, την EOS M5, με τον αισθητήρα 24.2MP
Dual Pixel CMOS, το OLED EVF 2,36Μegapixel
και την ταχύτητα 7fps και στο οικονομικό άκρο
της αγοράς, τη supercompact CSC EOS M10.
Από τον κόσμο της εκτύπωσης, το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον των επισκεπτών συγκεντρωνόταν στο
βραβευμένο από την ΤΙΡΑ ημιεπαγγελματικό printer
ΙmagePrograf1000 inkjet A2+ που προσφέρει
εξαιρετική ποιότητα χάρη στο 12μέλανο σύστημα
Chroma Optimizer και η σειρά Pixma TS9050 με
WiFi/ΝFC, ενσύρματη δικτύωση Ethernet, card
reader για SD και επαφική οθόνη 5inch για τον
έλεγχο των ρυθμίσεων.
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Sony
Επέτειος 10 χρόνων με τη νέα SLT a99

Η

κρυμμένη έκπληξη από πλευράς SONY η οποία
αποκαλύφθηκε στην press conference (19.9) στην αίθουσα
Εuropesaal στο Cοngress Center East, ήταν η ανανεωμένη full
frame SLΤ Α99 ΙΙ. Περίπου φανταστείτε τη σαν μια A7 R II και δεν
θα έχετε πέσει έξω. Για τους φίλους του Sοby/Minolta Mount A
το ενδιαφέρον είναι αρκετό ενώ πιστεύουμε ότι οι υπόλοιποι θα
προτιμήσουν τη σειρά full frame mirrorless της εταιρίας.
Για την ιστορία ας σημειώσουμε ότι η Α99 ΙΙ συμπίπτει με
την επέτειο των 10 χρόνων του συστήματος. Ο αισθητήρας
42Μegapixel έχει σημαντικές ομοιότητες με αυτόν της Α7 R ΙΙ και
χρησιμοποιεί τεχνολογία BSI CMOS με ειδική μικροκαλωδίωση
χαλκού για καλύτερα χαρακτηριστικά διαμεταγωγής δεδομένων.
Πολύ σημαντικό είναι το σύστημα οπτικής σταθεροποίησης
πέντε αξόνων επί του αισθητήρα το οποίο συνδυάζεται με
τυχόν αντίστοιχο stabilizer στο φακό καθώς και η αξιοσημείωτη
αντοχή του κλείστρου εστιακού επιπέδου, πιστοποιημένου για
τουλάχιστον 300.000 λήψεις. Οι μηχανικοί της Sοny κατάφεραν
να μειώσουν τις εξωτερικές διαστάσεις του κατασκευασμένου
από μαγνήσιο σώματος κατά 8%. Εξελιγμένα είναι τα
υποσυστήματα του oled ηλεκτρονικού σκοπεύτρου με την
μεγέθυνση 0.78x και της αρθρωτής οθόνης 3in. To video είναι
το ισχυρό ανταγωνιστικό πεδίο της Α99 ΙΙ. Κάνει λήψεις 4K με
δειγματοληψία 100Mbps χρησιμοποιώντας XAVC S με full sensor
read-out χωρίς να καταφεύγει σε τεχνική pixel binning.
Επίσης μπορεί να κάνει λήψεις εξομοιώνοντας το
κινηματογραφικό φορμά Super 35 με υπερδειγματοληψία 1.8x
ενώ επίσης υπάρχουν τα αναμενόμενα επαγγελματικά εργαλεία
όπως zebra, time code, προφίλ S-Log2 και S-Log3 και έξοδος
καθαρού 4:2:2 HDMΙ.
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Επαναλαμβάνεται μετά την μεγάλη ζήτηση!

Σεμινάριο Lightroom
Γνωριμία με το πρόγραμμα και εκμάθηση εξειδικευμένων τεχνικών

Δευτέρα 10 & Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, 18:00-22:00
Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για να αξιοποιούν στο έπακρο το
πιο δυνατό πρόγραμμα RAW converter/διαχείρισης αρχείων. Θα μπορούν εύκολα κι απλά να επεξεργάζονται με ταχύτητα
και αποτελεσματικά μεγάλους αριθμούς φωτογραφιών. Θα μπορούν να κάνουν χρωματική διόρθωση
και έλεγχο στις φωτογραφίες τους. Θα μπορούν να κάνουν ολοκληρωμένη επεξεργασία των φωτογραφιών τους
από τη λήψη μέχρι την εκτύπωση και πολλά άλλα!
Εισηγητής:
Διάρκεια σεμιναρίου συνολικά:
Ώρες και ημέρες πραγματοποίησης:
Κόστος συμμετοχής:
ΔΩΡΕΑΝ σε όλους το τεύχος
Νο 8 «Επεξεργασία εικόνας»
αξίας €6,90 !

Γιώργος Τζώρτζης
8 ώρες
Την Δευτέρα 10 & την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 18:00-22:00
€112 (Τιμή με ΦΠΑ)

Ολιγομελή τμήματα • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας • Χορηγείται βεβαίωση

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα σεμιναρίων περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Τρουπάκη 1 - 104 45 Κ. Πατήσια (Στο ύψος της οδού Λιοσίων 282)

Εγγραφές: στο 210 8541400 ή με email: seminars@photo.gr ή on line στο www.photo.gr/workshops/
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Επανάληψη πρόσφατου σεμιναρίου μας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!

Σεμινάριο Photoshop
Ταχύρρυθμο εισαγωγικό σεμινάριο στα βασικά εργαλεία επεξεργασίας φωτογραφίας

Παρασκευή
ρ
14 Οκτωβρίου 2016, 18:00-22:00

ΔΩΡΕΑΝ σε όόλους το CD
«Η επεξεργασία στο Photoshop»
αξίας 6,90 ευρώ!

Διδάσκονται: Τα βασικά εργαλεία και οι παλέτες του προγράμματος.
Εισαγωγή εικόνων από κάθε αποθηκευτικό μέσο.
Layers και layer masks. Actions. Βασικές χρωματικές
διορθώσεις. Α/Μ επεξεργασία και χρωματισμός.
Διόρθωση οπτικών σφαλμάτων & προοπτικής...
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς
Διάρκεια σεμιναρίου: 4 ώρες
Ώρες πραγματοποίησης: 18:00 - 22:00
Κόστος συμμετοχής: €40 (Τιμή με ΦΠΑ)

Ολιγομελές τμήμα • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας • Χορηγείται βεβαίωση
Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα σεμιναρίων περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Τρουπάκη 1 - 104 45 Κ. Πατήσια (Στο ύψος της οδού Λιοσίων 282)

Εγγραφές: στο 210 8541400 ή με email: seminars@photo.gr ή on line στο www.photo.gr/workshops/
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ΣΕΙΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Ο ψηφιακός μου θάλαμος
Το περιοδικό μας εγκαινιάζει σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων που θα αναλύουν βήμα-βήμα
όλη την ροή εργασίας μετά τη λήψη μίας φωτογραφίας μέχρι την τελική της παρουσίαση

Πρώτο σεμινάριο: Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, ώρα18:00 - 22:00
Οδηγός hardware (τεχνικά ζητήματα & κοστολόγηση). Οδηγός βασικού software. Συνοπτική παρουσίαση της αγοράς και των
τάσεων. Ασφάλεια, backup, cloud. Πρακτικές συμβουλές για τις αγορές σας. Εισαγωγή στην οργάνωση αρχείου. κ.α.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Θαα ακολουθήσουν άλλα τρία σεμινάρια πάνω στη διαχείριση χρώματος, την ροή εργασίας, την προετοιμασία αρχείων
για κάθε μέσο κ.α. Στο επόμενο τεύχος θα βρείτε την αναλυτική παρουσίασή τους.

ΔΩΡΕΑΝ σε όλους «Η φωτογραφική μηχανή» αξίας €12
ή ένα άλλο βιβλίο μας!

Εισηγητής:
Διάρκεια σεμιναρίου συνολικά:
Ώρες και ημέρες πραγματοποίησης:
Κόστος συμμετοχής:

Κώστας Χαρβάτης / Pixel on Paper
4 ώρες
Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, 18:00 - 22:00
€75 (Τιμή με ΦΠΑ)

Ολιγομελή τμήματα • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας • Χορηγείται βεβαίωση

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα σεμιναρίων περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Τρουπάκη 1 - 104 45 Κ. Πατήσια (Στο ύψος της οδού Λιοσίων 282)

Εγγραφές: στο 210 8541400 ή με email: seminars@photo.gr ή on line στο www.photo.gr/workshops/
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ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!
Το εκτός σειράς τεύχος Νο 10 «Φωτισμοί»
ή όποιο άλλο Μονοθεματικό τεύχος.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο studio του Στέφανου Σάμιου, «GREY images» Μπουσίου 14-16 Αμπελόκηποι, 115 26, Αθήνα

Σεμινάριο φωτισμών πορτραίτου
Με εισηγητή τον επαγγελματία φωτογράφο Στέφανο Σάμιο, επιμελητή του μονοθεματικού
τεύχους του περ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Νο 10 για τους «ΦΩΤΙΣΜΟΥΣ»

Σάββατο 22 Οκτωβρίου, 10:00-18:00
Μόνον δώδεκα θέσεις • Διάρκεια 8 ώρες • €112 (με ΦΠΑ)
Στο πλήρως εξοπλισμένο studio Grey Images του Στέφανου Σάμιου oι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
εξοικειωθούν με τις κλασικές και μοντέρνες διατάξεις φωτισμών πορτραίτου (Rembrandt, butterfly, split, loop,
short/broad κλπ.) να πειραματιστούν με διάφορες φωτιστικές πηγές (φλας, tungsten, LED κ.ά.) και light modifiers,
να δοκιμάσουν διάφορες οικονομικές λύσεις μέσων φωτισμού και να φωτογραφίσουν πορτραίτα σε ελεγχόμενες
συνθήκες υπό την άμεση καθοδήγηση του εισηγητή.
Εισηγητής:
Διάρκεια σεμιναρίου:
Ώρες πραγματοποίησης:
Κόστος συμμετοχής:

Στέφανος Σάμιος
8 ώρες
10:00-18:00
€112 (Τιμή με ΦΠΑ)

Ολιγομελές τμήμα 12 ατόμων • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας • Χορηγείται βεβαίωση

Εγγραφές: στο 210 8541400 ή με email: seminars@photo.gr ή on line στο www.photo.gr/workshops/
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Photokina Report

H Οlympus διαχρονικά δίνει έμφαση στο design των εκθεσιακών της περιπτέρων. Φέτος κυριαρχούσε οι μεγάλες άσπρες και μαύρες επιφάνειες
συμβολίζοντας την επιστροφή στο ασπρόμαυρο αλλά και τη λιτότητα των μέσων.

Olympus
Πολύ γρήγορη OM-D E-M1 MkII

H

ΟΜ-D Ε-Μ1 MkII εξαγγέλθηκε στην press conference την Δευτέρα 19 του μηνός, μαζί με την Ε-ΡL8. Η νέα ναυαρχίδα του
στόλου της Olympus θα έχει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, όπως live MOS αισθητήρα 20ΜΡ βελτιστοποιημένο για χαμηλή
ηλεκτρική κατανάλωση, ενώ όταν απαιτείται αυξημένη ανάλυση, φροντίζει το hi res mode με πολλαπλή λήψη. Στο έργο του
ο αισθητήρας θα υποβοηθείται από τον 4πυρηνο επεξεργαστή TruePIc VIII. Ανανεωμένο θα είναι το υποσύστημα autofocus
με 121 σημεία εστίασης (όλα σταυροειδούς τύπου) που συμβάλλει σε εντυπωσιακές επιδόσεις burst mode δηλαδή 18fps σε
λειτουργία Cοntinuous active. Παραπέρα, προσφέρεται ριπή 60 διαδοχικών καρέ σε full ανάλυση και RAW φορμά.Η μηχανή
είναι αδιαβροχοποιημένη και προστατευμένη από τη σκόνη, υποστηρίζει διπλή θυρίδα καρτών SD τύπου UHS ΙΙ και έχει βίντεο 4Κ
υψηλών επιδόσεων με bitrate 247Mbps.
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Photokina Report

Panasonic
Με τις περισσότερες νέες ψηφιακές

Η

συνέντευξη τύπου που προλόγισε ο Jake Hiroshe Managing
Director, Panasonic Marketing Europe GmbH, αφορούσε
αρχικά την εξαγγελία της GΗ5. Η φυσική διάδοχος της GΗ4 έχει
προγραμματιστεί για το α” εξάμηνο του 2017.
Ο προσανατολισμός της είναι προς το επαγγελματικό video αφού θα
μπορεί να κάνει λήψη απεριόριστου 4Κ – όχι δηλ. με το σημερινό
περιορισμό της GΗ4 στο ημίωρο. Αυτό σημαίνει ότι θα πληρώνει
τον επιπλέον δασμό 10% για τις βιντεοκάμερες. Παραπέρα θα
κάνει φωτογραφίες 6Κ δηλ. 18Μegapixel. Κάπου εδώ στο βάθος
περιμένει το 8Κ με still photos 33MP, για το οποίο πολλοί εκφράζουν
την πεποίθηση ότι θα “τελειώσει” τις φωτογραφικές μηχανές όπως
τις γνωρίζουμε σήμερα. Πάντως στο περίπτερο της Panasonic σε
περίοπτη θέση υπήρχε ένα πρωτότυπο της GH5 με κατακαίνουργο
φακό LEICA DC Vario Elmarit 12-60mm f/2,8.
Σε προσγειωμένο από πλευράς αναμενόμενης τιμής επίπεδο αλλά
με πολύ σοβαρή απόδοση στο professional video, τοποθετείται η
FΖ2000, φυσική διάδοχος της F1000, πάλι με αισθητήρα μιας ίντσας
και 20Μegapixel αλλά διαφορετικό φακό 24-480mm f/2,8-4,5
με εσωτερική εστίαση και διατήρηση του εξωτερικού μήκους σε
οποιαδήποτε εστιακή απόσταση. Το video 4K σε παραλλαγές DCi
& UHD 30fps και με nitrate 100Μbps πείθει για επαγγελματική
ποιότητα όπως και η υποστήριξη εξόδου ΗDMΙ 4.2.2 10bit. Η
Panasonic LX10 θα έχει φακό DC Vario Summilux-branded 24-72mm
f/1.4-2.8 και μεταλλικό σώμα. Αναμένεται να κυκλοφορήσει στις
αγορές το φθινόπωρο. Τέλος, ανακοινώθηκε η Panasonic G85, που
στέκεται κάπου ανάμεσα στη G7 και GX8 αλλά με ενισχυμένο σώμα
και αδιαβροχοποίηση για περισσότερη αντοχή.
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Νέος τύπος ευχολογίου!
• Τώρα μπορείτε να τυπώσετε ολόκληρο σαλόνι και στο ευχολόγιό σας!
• Διατίθεται σε διαστάσεις 25x50, 25x70 και 30x60,
με ισχυρό φύλλο (όχι εύκαμπτο) και εκτύπωση κατάλληλη
για γράψιμο των ευχών με στυλό.
• Kαι σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές μόνο από 30 ευρώ!

Κορυτσάς 31, ΤΚ 54638 Θεσσαλονίκη
t. 2310 927749 • f. 2310 960322
www.arxphotolab.gr • support@arxphotolab.gr
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Photokina Report

Εντυπωσίασε η έκθεση φωτογραφιών με αναλώσιμα όπως το Liquid Gloss

Epson
Ολόκληρος ο κόσμος του printing

H

περιήγηση στο περίπτερο της Epson, κάλυπτε σχεδόν
όλο το φάσμα προϊόντων της εταιρίας με την εξαίρεση
των ψηφιακών προβολικών για τα οποία αποκλειστικότητα
είχε η IFA του Βερολίνου λίγες μέρες πριν. Ενδεικτικά είδαμε
τα large format printer Surecolor SC-P10000/20000 με τις
κεφαλές MicroTFP και 10μελάνια Ultrachrome Pro xωρίς
υποχρεωτική εναλλαγή Photo και Matte Black, το inkjet
minilab SureLab D3000R/DR, το MicroLab SureLab D7 studio,
τους εκτυπωτές SL-D700, τα ειδικά για εκτύπωση καμβά printer
Surecolor SC-S80600 σε μορφή ολοκληρωμένης λύσης με
κοπτικά Fotoba και σύστημα ημιαυτόματου τελαριάσματος της
ΜΗ&P StretchMaster, το ειδικό για εκτύπωση σε υφάσματα
σύστημα dye sublimation Surecolor SC-F6200 σε συνεργασία
με αυτόματες πρέσσες για μπλουζάκια αλλά και οποιαδήποτε
άλλη 3D επιφάνεια κλπ.
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Eκτός από προϊόντα είχαμε
την ευκαιρία να μιλήσουμε
για την γενικότερη
στρατηγική της Epson με την
κα Kristin Saus-Opuszynski
Εuropean Senior Business
Manager. Διαβάστε σχετικά
στο επόμενο τεύχος του
Photobusiness Νο 66.
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Photokina Report

Pentax/Ricoh

Η

full frame Pentax K-1 με τις
εντυπωσιακές καινοτομίες που
συγκέντρωνε τον περισσότερο κόσμο
στο ενιαίο περίπτερο Pentax/Ricoh
(υπενθυμίζουμε ότι το brandname Pentax
ανήκει εξ ολοκλήρου πλέον στη Ricoh και
διατηρείται για το κομμάτι των DSLR και
των φακών). Το άλλο αστέρι της εταιρίας
ήταν η 360° Τheta S που διαδέχεται την
βραβευμένη Theta II έχοντας βελτιώσεις
όπως καλύτερο αισθητήρα 14Megapixel
και νέους φακούς με φωτεινότητα f/2.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΜΥΡΤΩ ΣΤΕΙΡΟΥ

ΣΠΟΥΔΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
& ΒΙΝΤΕΟ

Focus.indd 1
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Photokina Report

Kodak
Pixpro 4ΚVR360

Σ

την τρίτη γενιά έφτασε η actioncam της Kodak,
Pixpro SP360, που προστίθεται στον ανταγωνισμό
στη ραγδαία αναπτυσσόμενη κατηγορία 360°.
Ενσωματώνει δύο αισθητήρες 20MP, έναν σε
κάθε μεγάλη πλευρά της και δίδυμους φακούς με
φωτεινότητα f/2.4 με οπτική γωνία 197° και 235°,
αντίστοιχα. Ο φακός 197° μπορεί να εγγράψει video
4K σε αναλογία πλευρών 16:9, ενώ όταν συνεργάζεται
με τον δεύτερο παράγει video ίδιας ανάλυσης και
φωτογραφίες 27MP σε 360°. H JK Imaging που έχει τα
δικαιώματα για το brandname, πρόσθεσε WiFi, NFC, και
Bluetooth για επικοινωνία με smartphone/tablet. Θα
κυκλοφορήσει στις αρχές του 2017.

Profoto
Έκπληξη προκάλεσε η αναγγελία της συνεργασίας με τη Sony που έχει ως πρώτη υλοποίηση το Profoto Air Remote TTL-S που διασυνδέει
ασύρματα τα Profoto AirTTL flash με συγκεκριμένα σώματα Sony σειράς Alpha.
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Photokina Report

Rollei
Actioncam 430. Με video 4K και slow-motion
200fps στα 720p

Τ

ην ώρα που o ανταγωνισμός καλά κρατεί στη «καυτή»
αγορά των actioncam, η Rollei παρουσίασε το πρόσφατο
high end μοντέλο της σειράς. Η Actioncam 430 μπορεί
να πραγματοποιεί λήψεις video 4Κ στα 30fps και να
προσφέρει αξιόλογες δυνατότητες slow-motion (Full HD στα
120fps/720p στα 200fps). Στη καρδιά της εν λόγω actioncam
συναντάμε αισθητήρα 12MP της Sony, ενώ το καδράρισμα
επιτυγχάνεται μέσω οθόνης TFT 2in., ανάλυσης 320x240
pixel. Στο μπροστινό μέρος, βρίσκουμε τον ultrawide φακό
με γωνία κάλυψης 180° και την οθόνη βασικών ενδείξεων.
Υποστηρίζει ασύρματο έλεγχο μέσω Wi-Fi (με εύρος
κάλυψης 15m) και είναι στεγανή σε βάθος 40m (με housing).
Πλεονέκτημα αποτελεί η συμβατότητα με τη πλειονότητα των
αξεσουάρ της GoPro.

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
«Lightroom» στις 10 & 14 Οκτωβρίου,
«Photoshop» στις 14 Οκτωβρίου & ακολουθεί το σεμινάριο φωτισμών στις 22 Οκτωβρίου!
σεμιναρίων και κάνετε on line την εγγραφή σας
Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των σεμιναρίων
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Photokina Report

Manfrotto
Η ιταλική leader στον τομέα εταιρία παρουσίασε νέα professional μονόποδα video, to ΒEFreeLive με υδραυλική κεφαλή στην ομώνυμη σειρά
και αρκετές τσάντες.

Hasselblad

Ο

λόκληρη η σειρά φακών και μηχανών της Hasselblad ήταν εκεί.
Όμως τα βλέμματα στράφηκαν ως επί το πλείστον στην
mirrorless medium format X1D. Υπενθυμίζουμε εν συντομία τα
χαρακτηριστικά της: Αισθητήρας: CMOS 44x33mm 51Megapixel με
ανάλυση 8272x6200pixel, νέα μοντούρα Ηasselblad X για την οποία
προς το παρόν διατίθενται οι φακοί 45mm f/3,5 και 90mm f/3,2, AF
contrast detect, ενσωματωμένο EVF 2.36K οθόνη αφής 3in. 920K και
κλείστρο: 1/2000-60sec. Επιπλέον έχει δυνατότητα video: full HD 25p με
κωδικοποίηση H.264.
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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

 342 • 

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.

Χορηγός Επικοινωνίας

1/9/2016 2:14:41 μμ
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Photokina Report

Broncolor
Οι επαγγελματίες φωτογράφοι είδαν στο περίπτερο της εταιρίας τα μεγαλύτερα, ακριβότερα και πιο
εντυπωσιακά light modifier.

BENQ
Οι Tαϊβανέζοι κατασκευαστές μεταξύ άλλων έδειχναν και το πρωτότυπο Hi end professional photo monitor που θα διατίθεται από το νέο έτος.
Το SW320 32in. θα έχει ανάλυση 4Κ (3840χ2160) κάλυψη Adobe RGB 99,5%, hardware calibration με ενσωματωμένο σένσορα.
ΤΕΥΧΟΣ 342 • ∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΣΕΛΙ∆Α 31

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Πέμπτη έκδοση!

254 σελίδες, 17x24, ISBN 978-960-7704-14-6

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ BESTSELLER!

€12
Η τιμή περιλαμβάνει παράδοση
με κούριερ στο σπίτι σας.
Όλα, μόνον €12

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

www.photo.gr/books • τηλ.: 210 8541400 • info@photo.gr
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GoPro
Και drone μετά τις actioncam!

Η

δημοφιλία της GoPro στον κόσμο των actioncam αποδείχθηκε με το ζωηρό ενδιαφέρον για τη νέα actioncam Ηero5 Black
και Hero5 Session. Επιτέλους η εταιρία αποφάσισε να εισακούσει τις προτροπές των καταναλωτών και να φέρει το πρώτο της
“αδιάβροχο” μοντέλο χωρίς ανάγκη πρόσθετης θήκης σε βάθος 10m. O σένσορας 1/2,3in. Είναι ικανός για still photos 12Megapixel
(και σε RAW format) και 4K videol. Ολος ο έλεγχος γίνεται μέσω της επαφικής οθόνης 2in. Ενώ υπάρχει και GPS. Όμως το high light
ήταν οτ ο GoPro Καρμα το πρώτο “πτυσσόμενο” drone που προσφέρει στο πακέττο και Gimbal grip για ξεχωριστή χρήση της κάμερας.
Το μόνο μειονέκτημα είναι η ακριβή τιμή που μαζί με μια Hero 5 Black ξεπερνά κατά πολύ το defacto standard της αγοράς δηλ. το DJI
Phantom III Advanced/Professional.
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Και τα τρία βιβλία!
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€25

*

Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την ιστορία
& αισθητική της
φωτογραφίας!
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Yuneec

E

κτός από το γνωστό Typhoon 500 4K
και gimbal grip που είναι της μόδας και
τα έβλεπες παντού εν δράσει στην έκθεση,
η Yuneec, ο πιο σοβαρός αντίπαλος της
DJI, παρουσίασε το πρωτότυπο Βreeze 4K.
Φανταστείτε ένα drone σε σμίκρυνση 50%
του DJI Phantom 3, που η εταιρία λανσάρει
ως την επόμενη “ιπτάμενη φωτογραφική
μηχανή” και μάλιστα με βάρος μόλις 450γρ.
μαζί με την ενσωματωμένη κάμερα. Θα έχει
video 4K (και Live stream 720K), still photos
13MP, αυτοματοποιημένα χαρακτηριστικά
πτήσης (follow me, orbit mode,ondoor, back
to base κλπ.)

DJI

E

νώ τα άλλα drones ήταν συγκεντρωμένα
στο Halle 9, τα drones του market
leader, δηλ. της κινέζικης DJI, τα είδαμε σε
ένα τμήμα του περιπτέρου της Hasselblad
(Halle 2.1), υπογραμμίζοντας τη στενή σχέση
συνεργασίας (εφόσον οι κινέζοι έχουν
εξαγοράσει ένα μειοψηφικό ποσοστό στη
μαμά Hasselblad). Eκεί έδειχναν μέσα σε
“προστατευτικό κλωβό” (προφανώς για
λόγους ασφαλείας) τις σειρές drone Phantom
και Inspire αλλά και τη λαβή gimbal Οsmo
Mobile ειδική για smartphone. Όπως
όλα τα συστήματα του είδους, προσφέρει
σταθεροποίηση 3 αξόνων και με την
τεχνολογία Smoothtrack εξαφανίζει όλα τα
προβλήματα αστάθειας που ενοχλούν στο
video. To grip συνοδεύεται από app που
μεταφέρει στα κουμπάκια του ένα μέρος των
βασικών ρυθμίσεων όπως λήψη, εναλλαγή
βασικής και δευτερεύουσας κάμερας,
ρύθμιση ISO, ταχύτητας κλείστρου και
ισορροπίας των λευκών.

ΑΕΕ

Θ

υμάστε τις actioncam AEE, που
έμοιαζαν πολύ με GoProq; Tώρα η
εταιρία στράφηκε στα drone. Στη Photokina
έδειχνε το AEE Condor Premium, ένα drone
κατηγορίας DJI Phantom ως προς το μέγεθος,
με video 4K, still photo 16megapixel και
ωφέλιμη εμβέλεια 500m. To συγκριτικό
του πλεονέκτημα είναι το live view σε video
1080/60p.

PHOTOKINA 2016: ΤΕΛΟΣ Α’ ΜΕΡΟΥΣ
Η συνέχεια -Β’ Μέρος- την επόμενη εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι!!!
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Όλη η γνώση σ’έναν τόμο!

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

ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΣ

€12
Η τιμή περιλαμβάνει παράδοση
με κούριερ στο σπίτι σας.
Όλα, μόνον €12

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
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ΙΕΚ ΑΚΜΗ
Διεθνείς διακρίσεις των
σπουδαστών φωτογραφίας

Μ

ε διακρίσεις επέστρεψαν οι
σπουδαστές του τμήματος
φωτογραφίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ.
Συμμετέχοντας στο διαγωνισμό
φωτογραφίας του Ιταλικού οργανισμού
“Fondazione Guilio Onesti” και του
«Studio Pivot” στο Στρασβούργο,
οι σπουδαστές βραβεύτηκαν σε
δύο κατηγορίες του διαγωνισμού,
με τη φετινή θεματική να είναι η
«Διαφορετικότητα». Συγκεκριμένα η
Κατερίνα Σαράντη ξεχώρισε με το 1ο
βραβείο στην κατηγορία «Ability» ενώ
ο Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος και η
Iωάννα Φυσιλάνη διακρίθηκαν με το 1ο
και 3ο βραβείο αντίστοιχα στην κατηγορία
«Culture». Η απονομή των βραβείων
έγινε από τη πρόεδρο Silvia Costa και την
Ιταλίδα πρώην αθλήτρια κολύμβησης
Novella Calligaris. Το τμήμα Φωτογραφίας
του ΙΕΚ ΑΚΜΗ παραβρέθηκε στην ειδική
τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο
του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Επίσης, έργα των σπουδαστών
παρουσιάστηκαν σε έκθεση στα πλαίσια
των ειδικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.
Πληροφορίες: ΙΕΚ ΑΚΜΗ,
http://www.iek-akmi.edu.gr

«Αγάλματα σε δράση» - «Φως Άνωθεν»
Δημήτρης Βαρδακαστάνης - Θωμάς Παπακώστας

Δ

ύο νέες ατομικές εκθέσεις σε επιμέλεια του φωτογράφου Τάσου Σχίζα
παρουσιάζονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο Δημήτρης Βαρδακαστάνης
προσεγγίζοντας με το φωτογραφικό του φακό ακίνητες άψυχες και έμψυχες φιγούρες,
αποτυπώνει τα δικά του «Αγάλματα σε δράση» δημιουργώντας με τη μέθοδο της
παραπλάνησης, σουρεαλιστικές εικόνες. Παραπέρα, ένα παιχνίδι φωτός και σκιών
περιμένει τους επισκέπτες στην έκθεση του Θωμά Παπακώστα «Φως Άνωθεν»,
καλώντας σε αποκάλυψη σκέψεων, συναισθημάτων, εκφράσεων και μυστικών, από
το εσωτερικό ενός καθεδρικού ναού στη δική μας πραγματικότητα.
Εγκαίνια: Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 16 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Duende Jazz Bar, Καλαποθάκη 16, Θεσσαλονίκη
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00 – 23.00
Πληροφορίες: Φωτογραφικό Είδωλο, Τηλ. 2310638447, www.photoeidolo.gr
Duende Jazz Bar, http://duendejazzbar.gr, https://www.facebook.com/
events/1099634933485682/

photo.gr
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Γκαλερί Αναγνωστών του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης
Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Μ

ε γενικό σύνθημα «Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά»,
το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης φιλοξενεί
από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου τις Ευρωπαϊκές Ημέρες
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Έχοντας ως σκοπό την ενίσχυση
της κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και του διαπολιτισμικού
διαλόγου και την ενθάρρυνση των διασυνοριακών
συνεργασιών, η διοργάνωση της διετίας 2015-2016 είναι
αφιερωμένη στο δίπολο «Βία και Ανεκτικότητα». Διαχρονική
και πολυδιάστατη, η θεματική δίνει την ευκαιρία να
εξεταστεί μεταξύ άλλων ο ιστορικός ρόλος της έννοιας της
ανεκτικότητας ως καθοριστικού παράγοντα του πολιτικού
και πολιτισμικού γίγνεσθαι. Οι επισκέπτες του Μουσείου
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης θα έχουν την ευκαιρία να
ταξιδέψουν στη μουσική του ουτίστα Ζιάντ Ρατζάμπ μακρυά
από σύνορα και διαχωριστικές γραμμές, να ξεναγηθούν
στην έκθεση «Μια άλλη ζωή: Ανθρώπινες ροές / Άγνωστες
Οδύσσειες» αλλά και να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις
λόγου και συζητήσεις γύρω από τη προσφυγικήμεταναστευτική κρίση και τη φωτογραφική της αποτύπωση
τόσο στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης όσο
και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας, την Κυριακή
25 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Ημέρες
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» συντονίζει το Σύμβούλιο της
Ευρώπης.

«Μουσική χωρίς σύνορα»
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, 20.00 – 21.00
Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
«Για μια καλύτερη ζωή σε μια νέα πατρίδα»
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, 18.00 – 20.30
Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
«Βία και ανεκτικότητα μέσα από τον φωτογραφικό φακό»
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, 19.00 – 20.30
Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας
Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310566716,
http://www.thmphoto.gr

Sea(e)scapes of Greece
Έκθεση του Βαγγέλη Τζερτζίνη

Μ

ε αφορμή την κρίση των τελευταίων χρόνων ο Βαγγέλης Τζερτζίνης δημιουργεί μέσα από το φακό την αλληγορική αφήγηση μιας
παράξενης και σκληρής πραγματικότητας. Διέξοδα-αδιέξοδα, βίαιες αλλαγές στην καθημερινή ζωή και ιδεατές συνθήκες διαβίωσης
συνθέτουν ένα αλλιώτικο σκηνικό, μια νέα καθημερινότητα που καλούμαστε να διαχειριστούμε σε μια έκθεση με 45 ασπρόμαυρες
φωτογραφικές σκέψεις. Καθοριστικό ρόλο έχει το υγρό στοιχείο το οποίο γίνεται αφορμή μιάς εικονικής απόδρασης.
Ο Βαγγέλης Τζερτζίνης έχει συμμετάσχει σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις ενώ επιπλέον έχει διακριθεί τόσο σε εθνικούς όσο και σε
διεθνείς φωτογραφικούς διαγωνισμούς.
Εγκαίνια: Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: e30artspace, Αθηνάς & Ευριπίδου 30, Αθήνα
Πληροφορίες: e30artspace, Τηλ. 2104136680, info@gdistudio.com, www.e30artspace.weebly.com
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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»
Υπό έκδοση

Νο 11:
«Φωτογραφία
Φύσης»

Κυκλοφορεί

Υπό έκδοση
Κυκλοφορεί
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6 Οκτωβρίου
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BlackBox Photography
Ξεκινά η φετινή έκθεση των σπουδαστών

Μ

ε θεματική τα σύνορα ανάμεσα στο φαινομενικό θέμα μιας φωτογραφίας και την ικανότητα της φωτογραφικής απεικόνισης να το
υπερβαίνει, η έκθεση παρουσιάζει τα φωτογραφικά έργα των δευτεροετών σπουδαστών του BlackΒox Photography. Στην έκθεση
συμμετέχουν οι Κωνσταντίνος Αλέξης, Ραχμάτ Αχμαντί, Ντίνος Γεωργόπουλος, Σωτήρης Δαφνόπουλος, Γεωργία Μπαράκου, Βαγγέλης
Μπουλογεώργος, Ισμήνη Παπαδοπούλου και Αντώνης Παναγόπουλος. Το BlackBox Photography, χώρος αφιερωμένος στη φωτογραφική
δημιουργία, διοργανώνει συχνά φωτογραφικά σεμινάρια και εκθέσεις, φιλοδοξώντας να συμβάλει με τη δράση του στον πολιτιστικό
διάλογο της πόλης. Την έκθεση των σπουδαστών επιμελήθηκε ο Γιάννης Σίμος.
Διάρκεια έκθεσης: έως 9 Οκτωβρίου 2016 Διεύθυνση: BlackBox Photography, Μαυρομιχάλη 52, Εξάρχεια, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00 - 21.00 Πληροφορίες: BlackBox Photography, Τηλ. 6950530910, blackbox.athens@
gmail.com, http://www.blackbox-photography.com, https://www.facebook.com/BlackBoxPhotography.Athens

Ελεύθερη Σπουδή Φωτογραφίας
Ξεκινούν τα φετινά σεμινάρια φωτογραφίας

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η Ελεύθερη Σπουδή Φωτογραφίας του Πειραϊκού Συνδέσμου διοργανώνει τα καθιερωμένα
φωτοσεμινάρια. Υπό την καθοδήγηση του φωτογράφου και δάσκαλου φωτογραφίας Κίμωνα Αξαόπουλου οι συμμετέχοντες θα έχουν
την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την αφαιρετική φωτογραφία, την πειραματική φωτογραφία, το πορτραίτο και το τοπίο ενώ παράλληλα
θα εμβαθύνουν στο τεχνικό μέρος της φωτογραφίας. Με την οπτική αντίληψη-επικοινωνία, την ανάγνωση των εικόνων, τις μεθόδους ελέγχου
προεικονοποίησης, την εικονοποίηση της αφηρημένης έννοιας και την μετέπειτα επεξεργασία της φωτογραφίας να αποτελούν μόνο μερικές
από τις θεματικές των σεμιναρίων, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα.
Πρώτη συνάντηση: Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, 20.00 Διεύθυνση: Πειραϊκός Σύνδεσμος, Καραΐσκου 104 και Σωτήρος, 4ος όροφος, Πειραιάς
Πληροφορίες: Κίμων Αξαόπουλος, Τηλ. 6932305880, kimon@otenet.gr
Φωτοερευνητές, www.photoerevnites.gr Πειραϊκός Σύνδεσμος, Τηλ. 2104129948, http://peiraikos.gr
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ΠΡΙΝ 25 ΧΡΟΝΙΑ... Από το 12ο τεύχος του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος / 1-7-1991
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