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Editorial
Δεν νομίζω ότι υπάρχει στη χώρα
μας κλαδική έκθεση που να
πραγματοποιείται σταθερά εδώ και
σχεδόν τρεις δεκαετίες και να έχει
συκοφαντηθεί τόσο πολύ από τους
ανταγωνιστές και τους κάθε λογής
συνοδοιπόρους τους, όσο
η PHOTOVISION. Ας είναι...

Έ

νας βασικός κανόνας της ελεύθερης
αγοράς που μαθαίνουν οι πρωτοετείς
φοιτητές στα Οικονομικά Πανεπιστήμια
και τον οποίο ασφαλώς γνωρίζουν πολύ
καλά και όσοι ασκούν μία οποιαδήποτε
επιχειρηματική δραστηριότητα λέει το
εξής απλό: Κανένα προϊόν, καμία παροχή
υπηρεσίας δεν μπορεί να μακροημερεύσει
στην αγορά εάν δεν καλύπτει κάποια
ανάγκη του καταναλωτή. Όση διαφήμιση,
όσα “επιχειρηματικά” κόλπα, όση ενέργεια
και προσπάθεια κι αν καταβάλει ο πωλητής
του το προϊόν δεν θα επιζήσει για πολύ.
Τόσο απλά. Πως λοιπόν η PHOTOVISION
αντέχει επί τόσες δεκαετίες; Πως η έκθεση
έχει επιζήσει όταν έχουν καταρρεύσει
τόσες και τόσες άλλες κλαδικές εκθέσεις;
Γιατί ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
αγοράς, γεγονός που εκφράζεται με την
μαζική συμμετοχή δεκάδων επιχειρήσεων
ως εκθετών και με την ακόμη πιο μαζική
συμμετοχή επαγγελματιών και ερασιτεχνών
φωτογράφων αλλά και φίλων της
τεχνολογίας που επισκέπτονται ανελλιπώς
την έκθεση τα τελευταία 25 χρόνια.
Όμως η PHOTOVISION δεν είναι ένα απλό
προϊόν και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά
όλες οι υγιείς και σοβαρές επιχειρήσεις του
κλάδου. Εκπορεύεται η διοργάνωσή της
από το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ το οποίο
σε πείσμα της οικονομικής κρίσης και των
άπειρων προβλημάτων του φωτογραφικού
κλάδου, στέκεται με αξιοπρέπεια στον
δύσκολο χώρο των εκδόσεων. Ενημερώνει
με συνέπεια, έγκυρα και σοβαρά πολλές
χιλιάδες Αναγνώστες ερασιτέχνες και
επαγγελματίες φωτογράφους. Άρα οι
σοβαροί εκθέτες έχουν έναν επιπλέον
λόγο για να στηρίξουν την PHOTOVISION
-που το ξαναλέμε θα πρέπει από μόνη της
να είναι ένα σωστό προϊόν: Στηρίζοντας την

«Θα τα πούμε στη PHOTOVISION»!
Η PHOTOVISION είναι πρώτα απ’ όλα χώρος συνάντησης φίλων & συναδέλφων.
Είναι το ραντεβού του κλάδου που δίνεται με συνέπεια ανά διετία!

Photovision
Η ήρεμη δύναμη
έκθεση στηρίζουν ταυτόχρονα κι ένα σοβαρό και ιστορικό περιοδικό, τον ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ.
Ο ιστορικός του μέλλοντος θα αποτιμήσει μετά από χρόνια και καιρούς κατά πόσο
ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, το PHOTOBUSINESS, το εβδομαδιαίο Photobusiness Weekly, το photo.gr,
τα δεκάδες φωτογραφικά βιβλία και εκδόσεις μας έχουν συμβάλει στη διάδοση της
φωτογραφίας στη χώρα μας. Θυμίζουμε μόνον την διανομή του περιοδικού σε 120.000
αντίτυπα κάθε τρίτο Σάββατο του μήνα με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ επί σχεδόν μία δεκαετία.
Παρεμπιπτόντως ας αναφερθεί ότι η εφημερίδα αυτή και ο όλος ο Όμιλος στον οποίο ανήκει,
συνεχίζει και σήμερα να προβάλλει και να διαφημίζει ανελλιπώς τον ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ αλλά και
όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης που τον εκδίδει.
Ακόμη όλες οι λέσχες και τα κλαμπ ερασιτεχνών φωτογράφων και σίγουρα όλα τα
επαγγελματικά σωματεία και οι επαγγελματικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις δεν ξεχνούν
την φιλική αντιμετώπιση που είχαν και έχουν στη PHOTOVISION. Δωρεάν περίπτερα, δωρεάν
χώροι για εκθέσεις, δωρεάν αίθουσες για ομιλίες και διαλέξεις αλλά και πολλές άλλες
πρωτοβουλίες πέραν όλων αυτών. Θυμίζουμε μόνον την πρόσφατη σύσκεψη σωματείων και
οργανώσεων με στόχο την κατάρτιση Οδικού Χάρτη για την επαγγελματική φωτογραφία.
Αυτή την περίοδο δουλεύουμε εντατικά τις πολλές και σημαντικές αλλαγές στο προφίλ της
επικείμενης δωδέκατης διοργάνωσης της PHOTOVISION αλλά και το πλούσιο παράλληλο
πρόγραμμα εκδηλώσεων. Σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να σας ανακοινώσουμε όλα τα
παραπάνω μαζί με τον χώρο και την ακριβή ημερομηνία πραγματοποίησης της έκθεσης.
Μείνετε συντονισμένοι!
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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EIΔΙΚΟ ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

Φύσης
Φωτογραφία

NEΟ ΤΕΥΧΟΣ!

Kυκλοφoρεί στα περίπτερα
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Χαλαρά!

Γαμομπελάδες...
Συμβαίνουν και εις Παρισίους!

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 Μ.Κ. 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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I AM VISION OUTPERFORMED

I AM THE NEW NIKON D5. Βλέπω περισσότερα από όσα μπορεί να
δει το γυμνό μάτι. Ποτέ δεν χάνω το θέμα σου με το σύστημα AF νέας γενιάς 153
σημείων. Οι αισθητήρες εικόνας 20 MP και μέτρησης 180K pixel αναγνωρίζουν
με ακρίβεια το θέμα σου και εξασφαλίζουν λήψεις με απόλυτη λεπτομέρεια.
Φωτογραφίζω με ταχύτητα έως και 14 fps και παρέχω τη δυνατότητα εγγραφής
video ποιότητας 4K/UHD. Με την απίστευτη ευαισθησία ISO 102.400 μπορείς να
φωτογραφίζεις ακόμα και κάτω από πολύ απαιτητικές συνθήκες φωτισμού.
I AM VISION OUTPERFORMED nikon.gr

Τ Nikon_D5.indd
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Αλληλογραφία

Πάλι για θανατικό θα μιλάμε;
Κάποιες σκέψεις με αφορμή την νέα νομοθεσία για τα drones
«Θάνατος στο φιλμ»! γράφανε λίγα χρόνια
πριν, ας μην ανοίξω το στόμα μου και πω
ποιοί και γιατί. Το θάνατο στο φιλμ,
η πιο καλά τον στραγγαλισμό, τον κάναμε
εμείς, ερασιτέχνες και επαγγελματίες
φωτογράφοι, οι κινηματογραφιστές,
η πρόοδος, ο τυφλός ανταγωνισμός,
η μόνιμα πεινασμένη για κέρδη βιομηχανία
του imaging, η ευκολία και η δίψα για
αποθήκευση και δωρεάν αντιγραφή
φωτογραφιών και κινηματογραφικών έργων.
Το καταραμένο το κόστος και η ψηφιακή
τεχνολογία φέρανε το θανατικό, κι όχι
κάποιος κρατικός φορέας , όπως τώρα
με τα drone.

Φωτο από drone

Γ

ια λόγους εθνικής ασφάλειας, κάθε ιπτάμενο
αντικείμενο που δεν απαντά, θεωρείται
UFO και καταρρίπτεται! Ισχύει σχεδόν παντού.
Είναι θέμα όμως που αφορά την Πολεμική
Αεροπορία και της εθνική άμυνα κάθε χώρας.
Αυτό κάνουν τα γεράκια, οι αετοί από φυσική
αντίδραση, και κάποιοι άλλοι με σφεντόνες,
αεροβόλα, πυροβόλα ή και αντιαεροπορικά.
«Οι ουρανοί είναι δικοί μας», αλλά και δικοί
τους. Όμως, υπάρχουν και άλλα UFO όπως:
α) Ανεμόπτερα, τρίγωνα αεροπλανάκια δίχως
κινητήρα, που ελέγχονται με πομποδέκτη
μεγέθους μισού περίπου τετραγωνικού μέτρου.
Αυτά τα φτιάχνουν οι πιτσιρικάδες μόνοι τους.
β) Παραδοσιακοί χαρταετοί που εδώ πολλά
χρόνια βοηθούσαν στη φωτογράφιση ακόμη και
εχθρικών θέσεων με μια φωτογραφική μηχανή
για φιλμ στερεωμένη επάνω τους.
γ) Χιλιάδες κάμερες σε δημόσιους χώρους
δ) Ο μεγάλος αδελφός (Google Earth) και ίσως
δούμε κι άλλα.
Αλήθεια περιμένει κανείς αριθμό ή απάντηση
στον ασύρματο από όλα αυτά; Κι αν όλα αυτά
πάρουν αριθμό, θα γίνουν νόμιμα και τυπικά;
Θα ελέγχονται; Θα πετάνε από πάνω μας και
την άδεια της ΥΠΑ; Θα, μας ρωτάει η ΥΠΑ πριν
δώσει άδεια στο σχέδιο πτήσης; Και από ποιόν
θα γίνεται ο έλεγχος; Πώς; Προβλέπω πολλή
εργασία για τους ερυθρόδερμους Apache.
Υπάρχουν σε πολλούς χώρους απαγορεύσεις
φωτογράφισης, όμως κανείς δεν νοιάζεται για τα
χιλιάδες πλέον smartphones.
Ωστόσο, ας σκεφτούμε έστω για μια στιγμή τι
θα γίνει αν κοιτάξουμε λίγο τον ουρανό από
πάνω μας και αντί για χελιδόνια, περιστέρια,
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σπουργίτια και συννεφάκια, δούμε μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες drones! Και μη πει κανείς
πως αυτό δεν θα συμβεί ποτέ, γιατί εγώ έχω έτοιμη και την αναγκαία και ικανή συνθήκη
(ιδέα) για να γίνει κάτι ανάλογο με τους χαρταετούς της Καθαρής Δευτέρας. Μιλώ να γίνει
άμεσα, αλλά με ιπτάμενες μηχανές ΑΤΙΑ εξοπλισμένες με φωτογραφικές, δυνατότητα βίντεο
4Κ, ήχο κλπ!
Πραγματικά λοιπόν αυτό το νέο, στο προηγούμενο τεύχος, ήταν μια ευχάριστη ανάπαυλα
σε όλη αυτή τη μαυρίλα. Γέλασα πολύ. Μου μπήκαν ιδέες... Αναρωτιέμαι όμως, είναι
πραγματικά καλή και δημιουργική τέχνη η λήψη φωτογραφιών από UFO όπως αυτά τα
«παιχνίδια» σήμερα; Και χάρη του εμπορίου και των πωλήσεων θα πρέπει να τα δεχτούμε
όλα; Και η χρήση όλου αυτού του ψηφιακού οπτικού υλικού που καταγράφεται και θα
καταγραφεί ως πληροφορία, που θα καταλήξει και σε τι θα ωφελήσει τους λούμπεν, τους
άστεγους, τους συνταξιούχους, τους πρόσφυγες, τους διαμαρτυρόμενους, τους φτωχούς
και πεινασμένους; Τη χλωρίδα και πανίδα; τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις που
κλείνουν; Κι ας υποθέσουμε πως όλα έγιναν με τους νέους κανόνες και ξεκινάω να κάνω
μια εργασία για το βράχο π.χ. στη Μονεμβασία. Έχω υποβάλει σχέδιο, έχω αριθμό, είμαι
σε όλα ΟΚ, έχω πληρώσει τα πάντα. Και ξαφνικά, τρία ακόμη παιδικά παιχνιδάκια με έλικες
μπαίνουν μέσα στο χώρο μου. Θα τα φονεύσει κάποιος ή θα πρέπει να έχω στο δικό μου
drone και πυραύλους αέρος-αέρος για προστασία; Αν δεν λάβω απάντηση εγώ ή η ΥΠΑ
φυσικά. Σενάρια επιστημονικής φαντασίας ίσως, αλλά κανείς δεν ξέρει με τα ΑΤΙΑ τι να
περιμένει. Για αυτό τα λένε και ΑΤΙΑ! Αλήθεια, και με τα πραγματικά UFO, κοινώς ΑΤΙΑ τι
προβλέπει η ΥΠΑ; Η μήπως δεν θα υπάρχουν μέχρι τις αρχές του 2017.
Πλάκα έχει να δώσουν στους εξωγήινους και πινακίδες!
Σας αγαπώ και σας εύχομαι καλές αερομαχίες, κι αν είπαμε καμιά κουβέντα, μνημόνια
έχουμε, συγχωρήστε με.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΛΥΝΟΣ
Παλιός φωτογράφος

Αγαπητέ μας παλαίμαχε Γιάννη, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Πρέπει εσύ και οι
Αναγνώστες να κατανοήσετε τον «εν θερμώ» τόνο του σημειώματός μας περί drone στο
προηγούμενο Weekly. Όταν όμως την απουσία οποιασδήποτε πρόβλεψης διαδέχεται
ο παραλογισμός, αγανακτούμε. Σίγουρα χρειάζεται ρύθμιση, κατάταξη των drones σε
κατηγορίες με αντίστοιχες υποχρεώσεις, στοιχειώδης εκπαίδευση των χειριστών με κάποια
πιστοποίηση, ίσως ασφάλιση κλπ. Όχι όμως τα υπόλοιπα εξωφρενικά που επισημάναμε.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Aποστολή

Με τη Sony στο Λονδίνο
Για την πανευρωπαϊκή πρεμιέρα των Sony RX100V και a6500
Στις 13 Οκτωβρίου το περιοδικό μας βρέθηκε,
ύστερα από πρόσκληση της Sony, στα κεντρικά
γραφεία της στο Λονδίνο μαζί με επιλεγμένους
δημοσιογράφους από την Ευρώπη. Είδαμε από κοντά
και δοκιμάσαμε για πρώτη φορά τις νέες προσθήκες
στη φωτογραφική γκάμα της εταιρείας, τα μοντέλα
RX100V και a6500.
Αυτή τη φορά οι σχεδιαστές του ιαπωνικού
κολοσσού ξεπέρασαν τον εαυτό τους αφού
κατάφεραν να χωρέσουν μέσα στα μικρά και
συμπαγή σώματα των συγκεκριμένων μοντέλων,
χαρακτηριστικά που περιμένουμε να δούμε μόνο σε
επαγγελματικές mirrorless και DLSR.

T

o press event ξεκίνησε με τους επικεφαλής της Sony
Ευρώπης να εξηγούν τη σχεδιαστική φιλοσοφία
των «μικρών γιγάντων», όπως τις αποκαλούν (και
δικαίως) καθώς και όλα τα νέα χαρακτηριστικά που
αναμένεται να μετατρέψουν και τα νέα μοντέλα σε
best-seller. Στη συνέχεια, σε τρία διαφορετικά setup,
δοκιμάσαμε τις επιδόσεις των νέων μοντέλων σε ότι
αφορά τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά που είχαν ήδη
ανακοινωθεί όπως το ταχύτατο AF σε μόλις 0,05sec και
την ριπή στα 24fps για 150 συνεχόμενα καρέ.
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Aποστολή

Ολόκληρη η οικογένεια των RX100 και η νέα αδιάβροχη θήκη που είναι συμβατή με όλες.

Το μικρό «θαύμα» που λέγεται RX100 V

Η

σειρά των RX100 αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία για την Sony, με τα τέσσερα μοντέλα
να διατίθενται ακόμα χωρίς να διαφαίνονται σημάδια απαρχαίωσης τόσο στις
επιδόσεις όσο και στις πωλήσεις. Το πέμπτο κατά σειρά μοντέλο αγγίζει την τεχνολογική
αρτιότητα, ειδικά για μια compact. Μεγάλο ρόλο στις επιδόσεις παίζει ο νέος αισθητήρας
(πάντα 1in. και 20.2Megapixel) και ο επεξεργαστής. Η RX100 V έχει επανασχεδιασμένο
διαστρωματωμένο αισθητήρα μιας ίντσας Exmor, στα χνάρια της RX100 IV, και
επανασχεδιασμένο επεξεργαστή με νέο chip LSI που αυξάνει τη ταχύτητα, το buffer της
μνήμης και την ποιότητα της εικόνας.
Το υβριδικό σύστημα AF της RX100V συνδυάζει τα πλεονεκτήματα το phase detection
και του contrast detection και επιτρέπει στην μηχανή να κλειδώνει το AF σε μόλις
0.05sec. Πρόκειται για το ταχύτερο σύστημα AF της αγοράς στην κατηγορία του, αυτή
τη στιγμή. Έχει 315 σημεία AF, που μεταφράζονται σε κάλυψη 65% του αισθητήρα.
Αυτού του είδους η κάλυψη επιτρέπει τη εστίαση με ακρίβεια ακόμα και αναφορικά με
κινούμενα αντικείμενα που διανύουν απρόβλεπτες τροχιές. Σημαντική βελτίωση και
αιχμή της τεχνολογικής ανανέωσης ήταν η ταχύτητα λήψης αφού η πέμπτη έκδοση
«χτυπάει» 24 καρέ το δευτερόλεπτο για περίπου 150 συνεχείς λήψεις. Θυμίζουμε ότι η
ριπή της RX100 IV ήταν στα 5.5fps.
Με τα setup που είχε ετοιμάσει η εταιρεία είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε αυτό το
χαρακτηριστικό. Όντως η RX100V καταγράφει 150 καρέ πριν πέσει η ταχύτητα της ενώ
το blackout μεταξύ των λήψεων ήταν ελάχιστο. Ως προς το video UHD 4K έχει την εξής
ιδιομορφία: κάνει υπερδειγματοληψία 1.3x σε κάθε διάσταση από καρέ 5028x2828pixel
για καλύτερη ευκρίνεια ενώ το phase detect AF ισχύει και στο video. Παραπέρα στο
video υποστηρίζει slow motion 960fps, S-Log2/S-Gamut και Picture profiles. Eκτός από
το μηχανικό κλείστρο προβλέπεται και ηλεκτρονικό με χρονισμό 1/32.000sec.Η Sony
RX100V θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο στην ευρωπαϊκή αγορά και θα κοστίζει μάλλον
«αλμυρά», περίπου €1200.
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Οι βραβευμένοι breakdancers κλήθηκαν για να
προκαλέσουν το burst mode της RX100 V.
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Aποστολή

Ακόμα δύο setup στα οποία δοκιμάσαμε την ταχύτητα & την ακρίβεια της εστίασης των νεών μηχανών

Alpha 6500, νέα ναυαρχίδα στο APS-C

H

a6500, που όπως μας ενημέρωσαν τα στελέχη της Sony, δεν θα καταργήσει τις
προκατόχους της αλλά θα συμπληρώσει τη σειρά των A6xxx, ξεχωρίζει και αυτή για
το buffer και την ταχύτητα. Εδώ και πάλι τα εύσημα παίρνει το νέο chip front-end LSI. Η
a6500 μπορεί να τραβήξει μέχρι και 11 καρέ το δευτερόλεπτο με κλείδωμα αυτόματης
εστίασης, και μέχρι 8 καρέ το δευτερόλεπτο σε λειτουργία συνεχούς λήψης live-view,
κάτι που διευκολύνει την παρακολούθηση των γρήγορα κινούμενων αντικειμένων. Το
αυξημένο μέγεθος buffer επαρκεί για 307 καρέ. Σημαντική φυσικά είναι και η προσθήκη
του συστήματος σταθεροποίησης πέντε αξόνων που όταν ενεργοποιηθεί παρέχει περιθώριο
ασφαλείας ως 5stop για λήψεις στο χέρι. Διαθέτει επίσης δυνατότητα αυτόματης εστίασης
στην οθόνη αφής με επιλογή και ρύθμιση του σημείου εστίασης. O αισθητήρας διατηρεί
την αρχιτεκτονική με τα 425 σημεία Phase Detect AF και τεχνολογία High-density Tracking
AF αλλά χάρη στο νέο chip επεξεργαστή βελτιώνεται η απόκριση AF και ο θόρυβος σε
υψηλές τιμές ISO. Τέλος, η a6500 προσφέρει δυνατότητα εγγραφής 4K (3840x2160p) στο
δημοφιλές φορμά Super 35mm στο πλήρες εύρος του αισθητήρα με full readout, χωρίς
pixel binning, για να συγκεντρώσει πληροφορίες 6Κ – περίπου 2,4 φορές περισσότερα από
τα pixel στην 4K UHD και στη συνέχεια κάνει υπερδειγματοληψία στα data.
K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Φωτορεπορτάζ

Ηonor

Γιώργος Μαυρίδης

Το λανσάρισμα του brand

A

ν δεν έχετε ακούσει για το Honor, είναι το brand από μια
εταιρία που πλέον διεκδικεί ισότιμη θέση με τους γίγαντες
των τηλεπικοινωνιών, την Apple, τη Samsung και τη LG. Η μητρική
εταιρία είναι η κινέζικη Huawei που ξεκίνησε μόλις το 1987 για
να ανδρωθεί και να αναδειχθεί σε ένα από τους μεγαλύτερους
παγκόσμιους παίκτες στις τηλεπικοινωνίες και τα δικτυακά συστήματα
απασχολώντας συνολικά 170.000 εργαζόμενους. Ενδεικτικό της
οικονομικής ευρωστίας της είναι ότι τα ενοποιημένα κέρδη για την
προηγούμενη χρονιά ανήλθαν στα 5,5δισ. δολ. Ενώ έχει ιδρύσει
21 ερευνητικά κέντρα όχι μόνον στην Κίνα αλλά και σε ευρωπαϊκές
χώρες όπως Hνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Σουηδία αλλά και
Πακιστάν, Τουρκία, Κολομβία, Ρωσία κλπ.
Tην επωνυμία Ηοnor, μέχρι στιγμής είχαν ορισμένα smartphone
της εταιρίας αλλά τώρα αυτονομείται ως ξεχωριστό brandname
που υποδηλώνει την πιο νεανική σειρά μοντέλων, χωρίς όμως
τεχνολογικούς συμβιβασμούς και με πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
Το λανσάρισμα του brand απετέλεσε και την αφορμή για την
ομολογουμένως πολύ καλά οργανωμένη εκδήλωση στο κατάστημα
Public της πλατείας Συντάγματος. Στους καλεσμένους μίλησε ο
Marketing Manager Eλλάδας κος Πέτρος Δρακόπουλος και μετά
συντόνισε ο ambassador της φίρμας στην Ελλάδα, γνωστός από την
τηλεοπτική εκπομπή World Party παρουσιαστής Γιώργος Μαυρίδης.
Τα δύο πρώτα smartphone στη γκάμα Honor θα είναι τα Ηοnor 8
(€399) και 7Lite (€199). Το πρώτο είναι ένα full featured Android
πολύ κοντά στο κορυφαίο P9, με εξ ολοκλήρου μεταλλική
κατασκευή πάχους μόλις 7,5mm, oθόνη full HD 5,2in. 4GB RAM
και 32GB μνήμη αποθήκευσης, οκταπύρηνο επεξεργαστή Kirin 950
χαμηλής κατανάλωσης, αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος και
διπλή κάμερα 12MP και 8ΜP. Εκτός από την όλη γρήγορη απόκριση
και τις πλήρεις προδιαγραφές, το Ηοnor 8 ξεχωρίζει με τη μεγάλη
ηλεκτρική αυτονομία. Πλαισιώνεται από το πολύ προσιτό Honor
7Lite με αρκετά κοντινές προδιαγραφές στο φωτογραφικό κομμάτι
αλλά μικρότερη μνήμη (16GB) και κάποιες άλλες κατασκευαστικές
λεπτομέρειες.
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Πέτρος Δρακόπουλος
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“H ταχύτητα, η ακρίβεια και η αξιοπιστία της σειράς επαγγελματικών
φλας Generation X υπερέχει οποιουδήποτε άλλου
συστήματος έχω ποτέ χρησιμοποιήσει”
©Steve Brown

location
Αυτοκέφαλο φλας Βοwens
XMT Pro Traveler:
Aσύγκριτη δημιουργική
ελευθερία σε λήψεις on location

studio
Σειρά αυτοκέφαλων φλας Bowens XMS Pro Studio:
εξαιρετική ποιότητα και σχέση τιμής/απόδοσης

Το αυτοκέφαλο φλας μπαταρίας XMT500
της Bowens είναι ένα ασυναγώνιστο
σύστημα για επιτόπιες φωτογραφήσεις,
σχεδιασμένο να παρέχει στο φωτογράφο
απεριόριστες δημιουργικές δυνατότητες,
οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Η σειρά Bowens XMS, μοντέλα 500, 750 και 1000Ws, είναι το
κορυφιαίο σύστημα ατυτοκέφαλων φλας που προορίζεται για
φωτογράφους στούντιο. Όλες οι μονάδες XMS είναι πλήρως
ψηφιακές, εξασφαλίζοντας απόλυτη ακρίβεια της ισχύος του
φλας και της θερμοκρασίας χρώματος. Αυτό σημαίνει ότι
απαιτείται λιγότερος χρόνος για την επεξεργασία των εικόνων
και κερδίζετε χρόνο για να τον αφιερώσετε στη δημιουργία της
τέλειας εικόνας.

Pro Traveler

5300EU

5310EU

• Μέγιστη ισχύς (Watt/sec): 500
• ∆ιαβάθμιση ισχύος: 9 stop
• Ακρίβεια ρύθμισης ισχύος: 1/3 stop
• Εύρος ισχύος (σε Ws/J): 2-500
• Εύρος ισχύος (σε κλάσμα): 1/256
• ∆ιάρκεια λάμψης: 1/10309 δευτ.
• Λειτουργίες φλας: TTL, κανονικό
φλας, στροβοσκοπική
• Στροβοσκοπική λειτουργία: Μέγιστο
100 λάμψεις (ανά πυροδότηση)
• TTL (FEC): ±3 στοπ
• Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας:
4 ώρες (από άδεια σε πλήρως γεμάτη)

Μέγιστη ισχύς 500 Ws
Χρόνος επαναφόρτισης
λάμψης 0.2 sec
Βάρος: 3.7kg
Guide No: 85

Μέγιστη ισχύς 750 Ws
Χρόνος επαναφόρτισης
λάμψης 0.2 sec
Βάρος: 4.1kg
Guide no: 104

5320EU
Μέγιστη ισχύς 1000 Ws
Χρόνος επαναφόρτισης
λάμψης 0.2 sec
Βάρος: 4.3 kg
Guide No: 120

TTL (Nikon, Canon & Sony) και υψηλή ταχύτητα συγχρονισμού 1/8000

Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ. Ορμηνίου 9, 115 28, Αθηνα,
τηλ.: 2107236847, fax: 2107249848, www.albapv.gr,
e-mail: info@albapv.gr, f: Alexandrou PhotoandVideo
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Φωτορεπορτάζ

Μερική άποψη του εκθεσιακού χώρου

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία
Νέο ξεκίνημα σε νέες εγκαταστάσεις
Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία παρουσίασε στα
Μέσα Ενημέρωσης και στους ανθρώπους του χώρου της φωτογραφίας, τις νέες
εγκαταστάσεις της. Παράλληλα σε «avant premiere» πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
έκθεσης φωτογραφίας από το πλούσιο ιστορικό αρχείο της ΕΦΕ υπό τον γενικό τίτλο:
«Ανθρώπινες σχέσεις».

Η

Ε.Φ.Ε. μετά από αρκετό καιρό κατόρθωσε να πραγματοποιήσει τις
επιδιώξεις της μετακομίζοντας σε χώρο που να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες
της. Οι νέες εγκαταστάσεις βρίσκονται στην οδό Πόντου 12 στα Ιλίσια, στο ύψος του
Μεγάρου Μουσικής. Πρόκειται για δυο ισογείους χώρους με ανεξάρτητη είσοδο που
ενώνονται στο βάθος σχηματίζοντας Π και με τον αντίστοιχο χώρο στον ημιώροφο.
Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων είναι 270 τετραγωνικά μέτρα, αρκετά για να
καλύψουν τις δραστηριότητες της Ε.Φ.Ε. Συγκεκριμένα, στο ισόγειο στεγάζονται τα γραφεία
σε τρεις άνετους χώρους που καλύπτουν επαρκώς τις διοικητικές ανάγκες ενώ υπάρχει
χώρος για την υποδοχή των μελών. Ο εκθεσιακός χώρος στεγάζεται επίσης στο ισόγειο
και είναι το καλύτερο τμήμα των εγκαταστάσεων. Πρόκειται για αίθουσα 80 τετραγωνικών
μέτρων περίπου, με τοίχους για τοποθέτηση εκθεμάτων μήκους 36 μετρων που μπορούν
να αναρτηθούν μέχρι 70 κάδρα. Στον ημιώροφο βρίσκεται ο χώρος για τα σεμινάρια, το
φωτογραφικό στούντιο για τα workshop, αποθηκευτικοί χώροι, και η θέση του ιστορικού
φωτογραφικού αρχείου. Πολλοί ήταν αυτοί που τίμησαν με την παρουσία τους τα εγκαίνια
των νέων εγκαταστάσεων και την έκθεση φωτογραφίας. Μεταξύ αυτών ο καθηγητής
Δρ. Φώτης Καγγελάρης, η εικαστικός Αιμιλία Παπαφιλίππου, ο εκδότης Τάκης Τζίμας, ο
αντιπρόσωπος φωτογραφικών ειδών Χ. Αλεξάνδρου, από το εργαστήριο εκτυπώσεων
ΤΥΠΩΜΑ ο κ.Μαριος Βαϊνβουρμ, ο Κ. Γιάννης Κυπριώτης από το filmora και πολλοί
άλλοι παράγοντες από το χώρο της φωτογραφίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόν ήταν και
ο φωτογράφος Χρήστος Τσέλιος, ο μόνος εν ζωή, από τα ιδρυτικά στελέχη της Ε.Φ.Ε. το
1952. Τέλος οι προσκεκλημένοι είχαν την χαρά να δουν πρώτοι, την έκθεση «ανθρώπινες
σχέσεις» με αδημοσίευτες φωτογραφίες από το ιστορικό της αρχείο. Στην έκθεση
παρουσιάζονται μεταξύ των άλλων φωτογραφίες των Δ. Χαρισιάδη, Δ. Τλούπα, Βούλας
Παπαϊωάννου, Μ. Χρουσάκη, Σ. Μελετζή και άλλων.
Το άνοιγμα του χώρου στο ευρύ κοινό καθώς και τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης
«ανθρώπινες σχέσεις», θα γίνουν αυτό το Σάββατο, 15 Οκτωβρίου, ώρα 19:00.
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Εξωτερική άποψη της εισόδου

Οι νότες κλασσικής μουσικής
δημιούργησαν ευχάριστη ατμόσφαιρα
στο χώρο...
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Φωτορεπορτάζ

Ο πρόεδρος της ΕΦΕ κ. Σπύρος Ιατρόπουλος απευθύνει χαιρετισμό στους καλεσμένους

Αναμνηστική φωτογραφία με πολλά παλιά και νέα μέλη της ΕΦΕ. Τέταρτος από αριστερά διακρίνεται
ο κ.Χρήστος Τσέλιος, ο μόνος εν ζωή εκ των ιδρυτικών μελών της ΕΦΕ (1952).

Η αφίσα της έκθεσης

Δεν έλειψαν τα γλυκά και οι σπιτικοί
μεζέδες, όλα προσφορά των μελών της
ΕΦΕ

Από αριστερά: Τάκης Κουζής, Σπύρος Ιατρόπουλος, Μπάμπης Αλεξάνδρου
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Φωτορεπορτάζ

Από αριστερά: Μάριος Βάινβουρμ &
Αριστείδης Κοντογεώργης

Από αριστερά: ο Φώτης Καζάζης επίτιμος πρόεδρος της ΕΦΕ, το παλαιό μέλος της ΕΦΕ και μέλος
του ΔΣ, Στάθης Ευσταθιάδης, ο Γενικός Έφορος Κυριάκος Κόκκος, ο Πρόεδρος της ΕΦΕ Σπύρος
Ιατρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Σταύρος Πασίρογλου

Αριστείδης Κοντογεώργης, Φώτης
Καγγελάρης, Σπύρος Ιατρόπουλος

Ο πρόεδρος της ΕΦΕ Σπύρος Ιατρόπουλος 2ος αριστερά με το μέλος του ΔΣ (από αριστερά) Δημήτρη
Παρασκευάκη, τον αντιπρόεδρο της ΕΦΕ και Γενικό Γραμματέα της FIAP Γιάννη Λυκούρη, τον έφορο
της ΕΦΕ Γιάννη Τσιλίδη, το μέλος Λάζαρο Βασιλειάδη και την ηθοποιό Έλενα Χαραλαμπούδη

Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος με τα νέα
μέλη της ΕΦΕ Κυριακή Λεωνίδου αριστερά και
Δήμητρα Τριανταφύλλου δεξιά

Αναμνηστική φωτογραφία τεσσάρων παλαίμαχων και ακούραστων μελών της ΕΦΕ.
Από αριστερά: Φώτης Καζάζης, Σπύρος Ιατρόπουλος, Δημήτρης Τουσίμης & Στάθης Ευσταθιάδης
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Ο Γενικός Έφορος της ΕΦΕ Κυριάκος Κόκκος
με τον Γιάννη Κυπριώτη από το Filmora
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Δύο monitor υψηλής χρωματικής πιστότητας,
αμεταχείριστα, στο κουτί τους!
LG 31in. 4K
LG 31MU97Z-B
• Διαγώνιος 31in και αναλογία πλευρών 17:9
• Panel: IPS
• Kάλυψη Adobe RGB: 99.5%
• Yποστήριξη χρωματικών μοντέλων Adobe RGB + sRGB
• Βάθος χρώματος: 10bit
• Ανάλυση: 4096x2160pixel
• Ηardware color calibration
• Γωνία παρατήρησης: 178°/178°
• Ήχος: περιλαμβάνονται ηχεία 2x5Watt

* Τιμή Skroutz: €1050

Τιμή ΦΩΤΟγράφου: €680 + ΦΠΑ

ΝΕC 23 in.
NEC SpectraView 232
• Διαγώνιος 23in
• Panel: IPS
• Interfaces: DVI-D, DisplayPort, HDMI, D-sub
• Περιλαμβάνεται το software καλιμπραρίσματος
Spectraview Profiler
• Eνσωματωμέμο USB hub
• 14bit LUT hardware calibration

* Τιμή Amazon.de: €757

Τιμή ΦΩΤΟγράφου: €480 + ΦΠΑ
Τιμή amazon.de: €757

Τηλ.: 210 8541400 • info@photo.gr
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Τα Ηi end μοντέλα
Canon ήρθαν
στα Public
Εάν αναζητάτε τις hi end φωτογραφικές
μηχανές της Canon, τα Public είναι μοναδικός
προορισμός για εσάς και σας περιμένουν
με πολλές εκπλήξεις, δώρα
και προσφορές.

Canon EOS 6D
Η full frame που όλοι εμπιστεύονται για
την ασυναγώνιστη ποιότητα εικόνας από
τον αισθητήρα Full-Frame CMOS 20.2
Megapixel και την προηγμένη τεχνολογία που
ενσωματώνει WiFi και GPS.

Canon EOS 80D
Mια ψηφιακή ρεφλέξ για τους λάτρεις των
σπορ και της δράσης: τελευταίας γενιάς
αισθητήρας APS-C format CMOS 24,2
Megapixel Dual Pixel με 80% Phase Detect
pixels για απαράμιλλη ταχύτητα εστίασης
στο live view καθώς και νέο autofocus 45
σημείων.

Voigtlander
Τρεις νέοι prime φακοί

H

γερμανική εταιρία επιφύλασσε τρεις νέους
φακούς για αυτό το φθινόπωρο, εκ των οποίων
οι δύο έχουν πρωτότυπες εστιακές αποστάσεις: VM
50mm f/3.5 Heliar, 65mm f/2 Macro Apo-Lanthar και
SL ll – S 58mm f/1.4 Nokton. Ο πρώτος προορίζεται
για σώματα M-mount και σχεδιαστικά αποτελείται
από 5 στοιχεία σε 3 group. Ο εξωτερικός κωνοειδής
σχεδιασμός του θυμίζει τον Carl Zeiss Tessar 50mm
των Jena Werra. Η ίριδα αποτελείται από 10 πτερύγια
και επομένως έχει θετικό αντίκτυπο στο bokeh.
Πλεονέκτημα αποτελεί το δαχτυλίδι διαφραγμάτων
με συνεχή διαβάθμιση για εφαρμογές video (clickless). Επόμενος στη σειρά είναι ο 65mm f/2 Macro
Apo-Lanthar για το E-mount της Sony. Όσο αφορά
την εστίαση, έχει βοηθήματα όπως αυτόματη
μεγέθυνση και peaking. Σχεδιαστικά αποτελείται από
10 στοιχεία σε 8 group, ενώ η ίριδα έχει 10 λεπίδες.
H ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι τα 0.31m. Ο
τρίτος και φωτεινότερος, SL ll – S 58mm F1.4 Nokton,
είναι σχεδιασμένος για το σύστημα Nikon AI-S. Με
7 στοιχεία σε 6 group ζυγίζει 320gr. Δέχεται φίλτρο
διαμέτρου 52mm και προσφέρει ίριδα 9 λεπίδων.
Και οι τρεις παραμένουν manual focus, αφού η
Voigtlander δεν έχει προχωρήσει στην autofocus
τεχνολογία, αλλά επικοινωνούν με το σώμα μέσω
ηλεκτρονικών επαφών.

Canon Powershot G5X
Κορυφαία compact γοήτρου με αισθητήρα
1in. 20.2Μegapixel φωτεινό zoom 24100mm f/1,8-2,8 και ενσωματωμένο EVF
σε συνδυασμό με αρθρωτή οθόνη 3in. Όλες
οι δυνατότητες μιας DSLR σε μικρό πακέτο!

Canon Powershot G7X II
H compact γοήτρου G7X ΙΙ διατηρεί τον
αποδοτικό αισθητήρα BSI CMOS 1in.
20Megapixel και τον εξαιρετικό φακό 24100mm της προκατόχου και είναι ακόμη
ταχύτερη χάρη στο νέο επεξεργαστή DIGIC 7.

Canon Powershot G3X
Τίποτε δεν είναι μακριά για τη superzoom
G3X με τον ασυναγώνιστο φακό
24-600mm f/2,8-5,6 ΙS που επιπλέον
προσφέρει optical stabilizer και digital
zoom 4x.

Ανακαλύψτε τώρα τις hi end φωτογραφικές μηχανές της
Canon στα Public και στο public.gr και χαμογελάστε!
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ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

Τα σ ε μ ι ν ά ρ ι α π ο υ π ρ α γ μα τ οπο ιεί τ ο περ ιο δ ικ ό μα ς
ε ί ν α ι - σ χ ε δ όν - πά ν τ οτ ε γ εμά τ α !

Σας ευχαριστούμε
για την προτίμηση
& την εμπιστοσύνη σας!
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Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΥΣΤΙΚΑ

Το σεμινάριο επαναλαμβάνεται λόγω μεγάλης ζήτησης!

Σεμινάριο Lightroom
Γνωριμία με το πρόγραμμα και εκμάθηση εξειδικευμένων τεχνικών

Δευτέρα 28 & Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, 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
ΔΩ
ΩΡΕΕΑΝ
ΑΝ σσεε όλ
όλους
λ το τεύχος
ύ
Νο 8 «Επεξεργασία εικόνας»
αξίας €6,90 !

Γιώργος Τζώρτζης
8 ώρες
Τη Δευτέρα 28 & την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 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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Google Photos
Αναβάθμιση με νέες
λειτουργίες

Η

Google συνεχίζει την
υποστήριξη του προγράμματος
διαχείρισης και επεξεργασίας
φωτογραφιών που διαδέχθηκε
το Picase, προσθέτοντας τέσσερις
δυνατότητες. Αρχικά το “Rediscover
your memories”, όπως φανερώνει
και ο τίτλος, αναλαμβάνει να φέρει
στην επιφάνεια τις εικόνες με τους
ανθρώπους που εμφανίζονται
συχνότερα στο υλικό του χρήστη.
Επίσης, το “Recent highlights”
θα συγκεντρώνει σε μια κάρτα
τις καλύτερες φωτογραφίες για
ένα συγκεκριμένο θέμα π.χ. ένα
κατοικίδιο. Στα πιο φωτογραφικά,
περιλαμβάνονται η αυτόματη
περιστροφή των εικόνων και η
μετατροπή video σε αρχεία gif.

Samsung
Οριστική ανάκληση για το Galaxy Note 7

Ύ

στερα από συνεχόμενα κρούσματα ανάφλεξης του Note 7, με αποκορύφωμα το
περιστατικό που ανάγκασε αεροπλάνο της Southwest Airlines να προσγειωθεί, η
νοτιοκορεάτικη εταιρία αποφάσισε να το αποσύρει από την αγορά. Σε σύντομη αναδρομή,
τον Σεπτέμβριο έκαναν την εμφάνιση τους τα πρώτα παράπονα δυσαρεστημένων χρηστών
του Note 7 που ανέφεραν ότι η συσκευή πήρε φωτιά.
Σε άμεση αντίδραση της η εταιρία τους πρόσφερε δανεικές συσκευές, μέχρι να ετοιμαστεί
η νέα παρτίδα από ασφαλή Note 7. Ωστόσο, τα νέα δεν ήταν ευχάριστα, καθώς και τα
“διορθωμένα” κομμάτια αντιμετώπιζαν το ίδιο θέμα, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των
χρηστών. Μάλιστα, πριν λίγες μέρες προχώρησε σε ανακοίνωση παρακαλώντας τους
κατόχους να απενεργοποιήσουν τις συσκευές και να τις αντικαταστήσουν με κάποιο άλλο
συγγενικό μοντέλο. Φτάνοντας στο σήμερα η Samsung διακόπτει οριστικά την παραγωγή
και διάθεση του Note 7. Αποκορύφωμα της δυσφήμiσης αποτελούν οι πυρίμαχες κούτες,
στις οποίες καλούνται οι χρήστες να τοποθετήσουν το Note 7, για την επιστροφή του.
Από επιχειρηματικής πλευράς όσο άσχημες είναι οι εξελίξεις για την Samsung, τόσο
ευχάριστες είναι για τον ανταγωνισμό. Παρά την παραφιλολογία που επικράτησε στο
διαδίκτυο, από οπαδούς άλλων εταιριών που θέλουν ακόμα και το κλείσιμο του
αντίστοιχου τμήματος, το μόνο σίγουρο είναι πως η αξιοπιστία της Samsung δέχτηκε ένα
πολύ ισχυρό πλήγμα, με δυσοίωνες οικονομικές συνέπειες, σημαντική πτώση της αξίας
της μετοχής κλπ.

Ricoh Theta SC
Εntry level κάμερα για πανοραμικά 360°

H

Theta SC αποτελεί μία light έκδοση της Theta S και όχι τον διάδοχο της. Κάνει λήψη
φωτογραφιών 360° και ανάλυσης 14MP, χάρη σε δύο αισθητήρες 12Megapixel μεγέθους
1/2.3in. που συνεργάζονται με δύο φωτεινούς φακούς f/2.0 με οπτική γωνία 180° ο καθένας.
Έτσι συνδυαστικά είναι η μοναδική μηχανή (παρέα με την S) που κάνει πανοραμικό 360°
ακαριαία και κατά συνέπεια μπορεί να χρησιμεύσει και σε κινούμενα αντικείμενα. Οι διαφορές
της σε σύγκριση με τη ναυαρχίδα της σειράς έγκεινται στο video 1080/30p που έχει μέγιστη
διάρκεια clip 5 λεπτά (αντί για 25) και στην απουσία θύρας HDMI. Ο έλεγχος της επιτυγχάνεται
από ειδικό app (για Android & iOS), το οποίο προσφέρει ζωντανή προεπισκόπηση. Ο
εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος είναι 8GB, δηλαδή αρκετός για 1600 εικόνες. Θα είναι
διαθέσιμη σε τέσσερα χρώματα, μπλε, ροζ,, μπεζ και άσπρο.
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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".

ã çêïíÖîßçäß ñêîäÝ æðÝïäåß
€6,90 Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016
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«Ύφος & στυλ
στη φωτογραφία»

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Φακοί για τη φύση
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ΣΥΝΘΕΣΗ Καλύτερες φωτογραφίες φύσης με δημιουργική τήρηση των κανόνων
Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ Πως την αξιοποιούμε στη φωτογραφία φύσης
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Αναζητώντας την κατάλληλη μηχανή και φακό για wildlife
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Υπάρχουν όρια και περιορισμοί όταν βρισκόμαστε στη φύση
ΜΑΚΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Τips και μυστικά ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Know how, συμβουλές & μυστικά για πετυχημένες λήψεις
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Epson
Εκτυπωτές Ιnk Tank Α3

Ο

γνωστός κατασκευαστής εμπλουτίζει τη σειρά εκτυπωτών
πωτών Ink Tank System (ITS), προσθ
προσθέτοντας
θέτοντα
ντας δύο
δύο νέα
έ μοντέλα που προορίζονται
για οικιακή χρήση ή μικρά γραφεία, τα L605 και L1455.
455. Ο L605 είναι ο πρώτος 3-σε-1 εκτυπωτής της εταιρίας με δυνατότητα
εκτύπωσης διπλής όψης και ο L1455 είναι ο πρώτος 4-σε-1 που προσφέρει διπλής όψης Α3, καθώς και σάρωσης στο ίδιο μέγεθος.
Εξοικονομούν ως και 90% του κόστους των εκτυπώσεων και σε συνδυασμό με την εκτύπωση διπλής όψης που μειώνει τη χρήση του
χαρτιού κατά 50%, το λειτουργικό κόστος γίνεται ακόμα πιο χαμηλό, υποστηρίζει ο κατασκευαστής. Και οι δύο περιλαμβάνουν στη
συσκευασία τους δύο σετ φιαλιδίων μελανιών υψηλής χωρητικότητας, που μεταφράζονται σε 10.500 σελίδες για τον L1455 και 11.000
σελίδες για τον L605 (σύμφωνα με το πρότυπο προσομοίωσης εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το πρότυπο ISO/IEC
24712 και όχι από το ISO/IEC 24711). Αξιοποιούν την τεχνολογία Micro Piezo και χρησιμοποιούν μελάνια dye για έγχρωμες εκτυπώσεις
και μελάνια pigment για ασπρόμαυρες εκτυπώσεις. Η ταχύτητα εκτύπωσης του L605 είναι 13,7 σελ./λεπτό, ενώ του L1455 18 σελ./λεπτό.
Συνοδεύονται από εγγύηση τριών ετών μέσω ενεργοποίησης ή 50.000 σελίδων για τον L605 και 80.000 σελίδων για τον L1455.

Samsung
Eξαγορά της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης Viv

Ό

λες οι μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας στρέφονται στη τεχνητή νοημοσύνη για την
ανάπτυξη των μελλοντικών προϊόντων και η Samsung δεν έμεινε αμέτοχη. Πρόσφατα
εξαγόρασε τη Viv Labs, μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης με ευρεία γκάμα εφαρμογών.
Η Viv ιδρύθηκε από τους Dag Kittlaus, Adam Cheyer και Chris Brigham, οι οποίοι
πρόκειται να συνεργαστούν στενά με το τμήμα Mobile Communications της Samsung,
για την εξέλιξη των μελλοντικών project της εταιρίας. Κύριος στόχος είναι η δημιουργία
ενιαίου οικοσυστήματος για όλες τις συσκευές της, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ
τους επικοινωνία. Με την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, η αλληλεπίδραση χρήστησυσκευής αναμένεται να βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό και θα προκύψουν λειτουργίες
που διευκολύνουν την καθημερινότητα, υπόσχεται η ιαπωνική εταιρία. Μπορείτε να
παρακολουθήσετε τις δηλώσεις του Injong Rhee, CTO της Samsung, εδώ: https://www.
youtube.com/watch?v=TrjWhQuPvig

photo.gr
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Lowepro
Σε νέα χέρια η αντιπροσώπευση και διανομή

Έ

να από τα μεγαλύτερα brandnames στο χώρο των
προϊόντων μεταφοράς καιπροστασίας φωτογραφικού και
video εξοπλισμού, έχει πλέον καινούργια αντιπροσωπεία.
Συγκεκριμένα, η εταιρία HDG Hellas αναλαμβάνει την διανομή
των προϊόντων του οίκου Lowepro στην ελληνική αγορά.
Η ιστορία της Lowepro ξεκινάει με τον Greg Lowe, ορειβάτηφωτογράφο και κινηματογραφιστή, όπου το 1967 μέσα σ’ ένα
γκαράζ στο Colorado, συνέλαβε την ιδέα να σχεδιάσει τσάντες
στα μέτρα των πραγματικών φωτογράφων, και ανέπτυξε τις
πρώτες τσάντες πλάτης με σκελετό και προηγμένα συνθετικά
υλικά για την απόλυτη αντοχή. ¨Εκτοτε το όνομα Lowepro
είναι συνώνυμο με εξαιρετικές λύσεις για τη μεταφορά και την
προστασία φωτογραφικού ή video εξοπλισμού, ακόμη και
σήμερα στην ψηφιακή εποχή!
Η σειρά προϊόντων της Lowepro περιλαμβάνει:
• Θήκες προστασίας από ανθεκτικό υλικό σε συνδυασμό με

ειδική εσωτερική επένδυση για compact digital μηχανές και τα αξεσουάρ
τους.
• Τσάντες μεταφοράς για DSLR και actioncam, με ενισχυμένη επένδυση και
επιπλέον εσωτερικές και εξωτερικές θήκες, που προσφέρουν προστασία
και τακτοποιημένη οργάνωση για την φωτογραφική μηχανή, τους φακούς
και για πληθώρα αξεσουάρ.
• Backpack σακίδια που σας δίνουν χάρη στη λειτουργική κατασκευή
τους δυνατότητα μεταφοράς του φωτογραφικού εξοπλισμού καθώς και
laptop, tablet κα.
• Βαλίτσες ιδανικές για τον σύγχρονο φωτογράφο που ταξιδεύει συνεχώς.
Οι επενδυμένες λαβές, τα προσαρμοζόμενα διαχωριστικά, οι θήκες για
ηλεκτρονικές συσκευές και τα ανθεκτικά ροδάκια διευκολύνουν την
μεταφορά του εξοπλισμού ανεξάρτητά από τις συνθήκες και τη διάρκεια
του ταξιδιού.
HDG HELLAS LTD
ΧΑΡΙΤΩΝ 33, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ. 210-9410206

Google Pixel
H τεχνολογία του αισθητήρα

T

o Nexus πέθανε, ζήτω το Pixel. Η νέα σειρά smartphone της Google με την
ονοματοδοσία και μόνον, υπογραμμίζει την σημασία της φωτογραφίας
για την κατηγορία αυτή των ευρύτατα χρησιμοποιούμενων συσκευών. Πολύ
ενδιαφέρον έχει πάντως, η σχεδίαση του νέου αισθητήρα που επιτρέπει τη λήψη
HDR σε πλήρη ανάλυση και full frame rate δηλ. με τις ρυθμίσεις “γκαζωμένες
τέρμα”. Αποτελεί παραλλαγή της σχεδίασης Spatially Varying Exposure που
αξιοποιεί ειδικούς αλγόριθμους προκειμένου να ανασύρει πληροφορία από τις
φωτεινές και σκιερές περιοχές της εικόνας. Στο προκείμενο τα μικροφίλτρα δεν
είναι κατανεμημένα με τη συνηθισμένη διάταξη του τυπικού Bayer Pattern αλλά
η Sony που παράγει τον αισθητήρα δεν έχει αποκαλύψει σχετικές πληροφορίες.
Παρόλα αυτά στο internet δίνουν και παίρνουν οι δημοσιεύσεις που συσχετίζουν
το Google Pixel και τον αισθητήρα του με την εργασία του Shree Nayar του
πανεπιστημίου Columbia που μάλιστα συνεργάζεται με τη Sony. Για παράδειγμα
ο Nayar έχει εισηγηθεί μια διάταξη μικροφίλτρων με τέσσερα επίπεδα έκθεσης σε
αισθητήρα RGBG όπου πετυχαίνει βελτιωμένο HDR διαφοροποιώντας τα επίπεδα
ευαισθησίας των επιμέρους pixel. Το συγκεκριμένο layout που παραθέτουμε
πέτυχε full resolution HDR με μόνον 20% απώλεια spatial resolution.
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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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Μεταφωτογραφίες
Το νέο βιβλίο του Παναγιώτη Παπαδημητρόπουλου

Α

πόσταγμα της ζωής του φωτογράφου κυρίως στο Παρίσι αλλά και την Ελλάδα, οι «Μεταφωτογραφίες» ταξιδεύουν τον αναγνώστη
σε μια αλλιώτικη φωτογραφία. Με αγάπη στην εικόνα και την τέχνη της φωτογραφίας ο Παναγιώτης Παπαδημητρόπουλος συνθέτει
μία καινούργια φωτογραφία, προσπαθώντας να ορθώσει γέφυρες τόσο ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν όσο και ανάμεσα στην
εικόνα και τον λόγο του φωτογράφου. Μέσα από μια σειρά φωτογραφικών έργων και κειμένων, ο φωτογράφος επικεντρώνεται στο
αστικό τοπίο αναδεικνύοντας την αλήθεια της ίδιας της φωτογραφίας, σε μια εποχή συνεχούς εξάπλωσης της ψηφιακής εικόνας.
Ο Παναγιώτης Παπαδημητρόπουλος είναι φωτογράφος και Καθηγητής στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Σχολής Καλών
Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το βιβλίο «Μεταφωτογραφίες» είναι διαθέσιμο με τον κωδικό 59395653 στο σύστημα Εύδοξος.
Εκδόσεις: University Studio Press
Έτος έκδοσης: 2016
ISBN: 978-960-12-2281-3
info@universitystudiopress.gr, www.universitystudiopress.gr

photo.gr
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Και τα τρία βιβλία!

Ç¸º¸

€25

*

Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την ιστορία
& αισθητική της
φωτογραφίας!

¬¼§¯º¾² ·° µºÈ¼´°¼ ¾¿º ¾»ª¿´ ¾¬½
* 25 °À¼É ·¬±ª ·° ¿¬ ¨¹º¯¬ ¬»º¾¿º¶©½!!!

Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr
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Μουσείο
Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης
Συγκέντρωση ειδών για
οικογένειες προσφύγων

Σ

το πλαίσιο της έκθεσης «Μια άλλη
ζωή: Ανθρώπινες ροές / Άγνωστες
Οδύσσειες» το Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει
συγκέντρωση ειδών για τις οικογένειες
των προσφύγων. Όσοι θα ήθελαν
να συμβάλουν στη συγκεκριμένη
προσπάθεια καλούνται να παραδώσουν
τα είδη στο Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης κατά τις ώρες λειτουργίας
του. Συγκεκριμένα τα είδη που θα
συγκεντρωθούν είναι σχολικά είδη,
υλικά χειροτεχνίας/ ζωγραφικής και είδη
παιχνιδιών. Η συγκέντρωση ειδών θα
πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της
έκθεσης.

Ελληνικό Κέντρο
Φωτογραφίας

Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας

Ξεκινά το εργαστήριο
δημιουργικής φωτογραφίας

Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α’, Λιμάνι
Θεσσαλονίκης
Ναυάρχου Βότση 3, Θεσσαλονίκη
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη –
Πέμπτη και Σάββατο – Κυριακή 11.00 –
19.00, Παρασκευή 11.00 – 22.00
Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310566716, http://
www.thmphoto.gr

Μ

ε εισηγητές τον Κώστα Γουδή, τη
Νατάσσα Κοτσάμπαση και τη Νατάσσα Μαρκίδου, ξεκινά το εργαστήριο δημιουργικής
γραφής στο Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας. Το σεμινάριο αποτελείται από δύο κύκλους
μαθημάτων. Στον πρώτο κύκλο οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την
αισθητική, τις πρακτικές και τις απαραίτητες τεχνικές της φωτογραφίας ενώ στο δεύτερο κύκλο
θα διερευνήσουν σε βάθος τη σύγχρονη φωτογραφία τόσο σε δημιουργικό όσο και σε τεχνικό
επίπεδο, αναπτύσσοντας παράλληλα το προσωπικό τους ύφος. Κάθε κύκλος περιλαμβάνει
15 εβδομαδιαίες τετράωρες συναντήσεις, με τις εγγραφές για τον πρώτο κύκλο να έχουν ήδη
ξεκινήσει. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι συμμτέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό
παρακολούθησης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.
Έναρξη: Τετάρτη 26 Οκτωβρίου
1ος Κύκλος: 26 Οκτωβρίου - 15 Φεβρουαρίου, κάθε Τετάρτη 18.00 – 22.00
2ος Κύκλος: 20 Φεβρουαρίου - 19 Ιουνίου, κάθε Δευτέρα 17.00 – 21.00
Διεύθυνση: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, Τσάμη Καρατάσου 15, Αθήνα
Μέρες και ώρες: κάθε Τετάρτη 18.00 – 22.00
Πληροφορίες: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, Τηλ. 2109211750, contact@hcp.gr ,
http://hcp.gr
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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

www.photo.gr/books • τηλ.: 210 8541400 • info@photo.gr
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Ελληνικό Κέντρο
Φωτογραφίας
Personal Project
Development

Έ

να ολοκληρωμένο πρόγραμμα
συμβουλευτικής καθοδήγησης
(Mentoring) έρχεται στο Ελληνικό
Κέντρο Φωτογραφίας. Με στόχο την
ολοκλήρωση και παρουσίαση μιας
θεματικής ενότητας φωτογραφικών
έργων ως πορτφόλιο, έκδοση
ή έκθεση, στο σεμινάριο θα
αναπτυχθεί ένας συστηματικός
διάλογος, μέσα από ατομικές
συνεδρίες, ομαδικές συναντήσεις
αλλά και συνεργασίας εξ
αποστάσεως. Υπό την καθοδήση του
Κωστή Αντωνιάδη οι συμμετέχοντες
θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν
σε επαφή με ένα ολοκληρωμένο
σχήμα ευέλικτης μεθοδολογίας
αναπτύσσοντας παράλληλα το
προσωπικό τους ύφος. Λόγω
περιορισμένου αριθμού θέσεων θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Με
την ολοκλήρωση του προγράμματος
θα δοθούν στους συμμετέχοντες
βεβαιώσεις παρακολούθησης από
το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

Μαρία Αγγελέτου

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Έκθεση «Ίχνη και Ερείπια»

Η

έκθεση παρουσιάζει τα φωτογραφικά έργα, που προέκυψαν από το σεμινάριο,
που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο στο Κέντρο Δελφών. Με εισηγητή το
φωτογράφο και θεωρητικό της φωτογραφίας Πλάτωνα Ριβέλλη, οι 82 συμμετέχοντες ήρθαν
σε επαφή με τη φωτογράφιση του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου των Δελφών,
εμβαθύνοντας στη σχέση της φωτογραφίας με την έννοια του ίχνους, της διάσταση της μνήμης
με τα θραύσματα του χώρου και του χρόνου, των αισθήσεων και της φαντασίας. Με το
μέσο όρο του φωτογραφικού αποτελέσματος να ξεπερνά κάθε προσδοκία, οι επισκέπτες της
έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να δουν 140 εξαιρετικά φωτογραφικά έργα 70 φωτογράφων,
σε επιμέλεια του Πλάτωνα Ριβέλλη. Το πρόγραμμα του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε με την
υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας.

Διάρκεια: Νοέμβριος –
Φεβρουάριος
Κόστος: 300 ευρώ
Πληροφορίες – Εγγραφές:
Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας,
Τηλ. 2109211750, contact@hcp.gr,
http://hcp.gr

Εγκαίνια: Σάββατο 29 Οκτωβρίου, 19.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Αίθουσα εκθέσεων του Συνεδριακού
Κέντρου, Δελφοί
Πληροφορίες: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Τηλ. 2265082731-2, epkdelf1@
otenet.gr, http://www.eccd.gr

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας.
Ξεκίνησαν τα φετινά μαθήματα φωτογραφίας

Μ

ε εισηγητές έμπειρους φωτογράφους, μέλη της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας, ξεκίνησαν
τα φετινά μαθήματα φωτογραφίας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν
τη φωτογραφία από την αρχή, με την ύλη να περιλαμβάνει τις ενότητες «Ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή», «Η λήψη της φωτογραφίας: Αρχές σύνθεσης της φωτογραφίας, το κάδρο, το χρώμα /
Τα είδη της φωτογραφίας, τοπίο, πορτρέτο κλπ. / Φωτισμός, φυσικός και τεχνητός, το φλας και η
χρήση του», «Επεξεργασία και εκτύπωση της φωτογραφίας: Lightroom, σκοτεινός θάλαμος» και
«Ιστορία της φωτογραφίας». Παράλληλα με τα μαθήματα φωτογραφίας η Φωτογραφική Λέσχη
Λάρισας διοργανώνει μια σειρά δράσεων για τα μέλη της. Από φωτογραφικές εξορμήσεις και
τεχνικές λήψεις φωτογραφιών με τεχνητό φωτισμό σε στούντιο της λέσχης μέχρι φωτογραφίσεις
διαφορετικών θεμάτων και κριτική των φωτογραφιών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαρία να
εξοικειωθούν ακόμη περισσότερο με την τέχνη της φωτογραφίας.
Μέρες και ώρες μαθημάτων: κάθε Τρίτη 20.00 – 22.00
Διάρκεια: έως Απρίλιο
Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΙΑΖΙΑ, Ροδόπης 48, (Συνοικία Χαραυγής), Λάρισα
Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας, info@fll.gr, http://fll.gr
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Φίλοι της
Φωτογραφίας

Reflex
Photographers

Νέος κύκλος συναντήσεων

Ξεκίνησαν τα
φθινοπωρινά μαθήματα

Ξ

εκίνησαν και φέτος οι συναντήσεις
των Φίλων της Φωτογραφίας. Με
πρώτη μέρα εγγραφών την Τετάρτη
28 Σεπτεμβρίου, όσοι θα ήθελαν να
πάρουν μέρος στην ομάδα μπορούν
να δηλώσουν συμμετοχή καθ’ όλη
τη διάρκεια της περιόδου. Το βαγόνι
της ομάδας συνεχίζει να είναι ανοιχτό
καθημερινά για όσους θα ήθελαν
να ενημερωθούν και να κάνουν
εγγραφή στις συναντήσεις, με τις ώρες
λειτουργίας να ορίζονται κατόπιν
συνεννόησης.

Μ

ε πλούσιο πρόγραμμα
μαθημάτων σεμιναρίων
και workshop ξεκίνησε το
φθινοπωρινό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα των Reflex
Photographers. Ο πρώτος
κύκλος μαθημάτων αποτελείται
από τρία modules, δίνοντας
τη δυνατότητα στους
συμμετέχοντες να επιλέξουν το
πρόγραμμα που επιθυμούν. Με
εισηγητές το Μιχάλη Παππά, το
Γιώργο Τατάκη και τον Αντώνη
Χρυσάκη αντίστοιχα, ο πρώτος
κύκλος αποτελείται από το
σεμινάριο «Τεχνικό 1 | Βασικές
τεχνικές γνώσεις φωτογραφίας»,
το workshop «σύνθεσης | κριτική φωτογραφιών και σύνθεση κάδρων» και το εργαστήριο
«Lightroom | Editing με το πιο γνωστό λογισμικό επεξεργασίας». Με τα μαθήματα να έχουν
ήδη ξεκινήσει οι Reflex Photographers καλούν όσους θα ήθελαν να πάρουν μέρος στον
πρώτο φωτογραφικό περίπατο που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Οκτωβρίου. Τον
περίπατο θα ακολουθήσει σε δεύτερη ημερομηνία δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία για τις
εικόνες δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκθέσουν τα έργα τους
στο χώρο των Reflex Photographers.

Διεύθυνση: βαγόνι της ομάδας,
πάρκο του ΟΣΕ (στο ύψος της λίμνης
και πίσω από το χώρο του σκάκι),
Καλαμάτα
Πληροφορίες: Φίλοι της
Φωτογραφίας, Τηλ. 6978707054, filoi.
tis.fotografias@gmail.com, http://
filoi-tis-fotografias.webnode.gr,
http://filoi-tis-fotografias.blogspot.
gr, https://www.facebook.com/
groups/346130388812687/

Διάρκεια μαθημάτων: έως 14 Δεκεμβρίου
Φωτογραφικός περίπατος: Κυριακή 23 Οκτωβρίου, 11.00
Διεύθυνση: Reflex Photographers, Ηούς 27, Πετράλωνα, Αθήνα
Πληροφορίες – Εγγραφές: Reflex Photographers, Τηλ. 6947455499, info@
reflexphotographers.com, http://www.reflexphotographers.com

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Δωρεάν ξεναγήσεις στη φωτογραφική συλλογή Βύρωνα Μήτου

Σ

το πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης του Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού με τίτλο «Στο
περιθώριο του πολέμου: Η Θεσσαλονίκη της Κατοχής (1941-1944) μέσα από τη φωτογραφική
συλλογή Βύρωνα Μήτου», συνεχίζονται οι δωρεάν ξεναγήσεις από τους επιμελητές της
έκθεσης. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στα σπάνια πρωτότυπα φωτογραφικά έργα
του συλλέκτη Β. Μήτου από ερασιτεχνικές λήψεις Γερμανών στρατιωτών που υπηρέτησαν τη
θητεία τους στην Ελλάδα στα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Φιλμ, αναπαραγωγές και ψηφιακές
προβολές συνθέτουν μια άλλη εικόνα της περιόδου 1941 – 1944, αποτυπώνοντας το «βλέμμα
του κατακτητή» και τη δύναμη της προπαγάνδας. Λόγω περιορισμένου θέσεων στις ξεναγήσεις θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Νοεμβρίου
Διάρκεια ξεναγήσεων: έως τέλος Οκτωβρίου
Μέρες και ώρες ξεναγήσεων: κάθε Τετάρτη, 11.00
Διεύθυνση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Ευτυχία
Κουρκουτίδου – Νικολαΐδου», Λεώφ. Στρατού 2, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Τηλ. 2313306400, mbp@culture.gr, http://www.
mbp.gr
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Κάδρα
Έκθεση της φωτογραφικής
ομάδας «Αμπάριζα»

Έ

χοντας παρουσιαστεί ήδη στον
κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο
«παίρνω Αμπάριζα», η έκθεση «Κάδρα»
ταξιδεύει στον Πολιτιστικό Χώρο ΚΑΜΙΝΙ.
Εικόνες όμορφες, μακρινές, ταξιδιάρικες ή
σκοτεινές, κάποιες φορές οικείες και άλλοτε
απόμακρες καλούν τον επισκέπτη σε έναν
άλλο κόσμο. Με την προσωπική ματιά
του κάθε φωτογράφου να είναι εμφανής,
η έκθεση φέρνει στο φως εικόνες που
πέρασαν μέσα από μια σκοτεινή διαδρομή
για να αναδείξουν τελικά αυτό που ο κάθε
φωτογράφος θέλει να μοιραστεί. Την
έκθεση επιμελείται η Κατερίνα Ντόνα.
Εγκαίνια: Παρασκευή 14 Οκτωβρίου,
20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 16 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο ΚΑΜΙΝΙ,
Ρεθύμνης 36 και Χρ. Καψάλη 14, Γαλάτσι,
Αθήνα

12 Οκτωβρίου 1944
Η Αθήνα Ελεύθερη. Με δράσεις σε όλη την πόλη

Α

πό την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940 έως τις ημέρες της
Απελευθέρωσης της Αθήνας το 1944, μια ιστορική περιήγηση καλεί τους επισκέπτες
να γνωρίσουν περισσότερο την ιστορία της πόλης. Μέσα από εκθέσεις, συζητήσεις,
μουσικές βραδιές, παρουσιάσεις και ξεναγήσεις, η διοργάνωση παρουσιάζει για δεύτερη
συνεχή χρονιά σημεία της Αθήνας με ιδιαίτερη ιστορική αξία, καινοτομώντας αφού
φέτος οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν και με τη συμμετοχή καλλιτεχνών. Ανάμεσα στις
εκδηλώσεις και η έκθεση «Αθήνα 1940-1944. Η πόλη και οι άνθρωποί της. Πόλεμος,
Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση» η οποία μέσα από σπάνιο αρχειακό και φωτογραφικό
υλικό μεταφέρει τον επισκέπτη στην Κατοχή και την Αντίσταση, το λιμό του 1941, το
Δοσιλογισμό και την Απελευθέρωση. Τις εκδηλώσεις διοργανώνουν το Ίδρυμα της Βουλής
των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, η Περιφέρεια Αττικής –
Κεντρικός Τομέας, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων,
η ΕΡΤ και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Η έκθεση αρχειακού και φωτογραφικού υλικού
παρουσιάζεται υπό την αιγίδα της Α.Ε. Του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη
Παυλόπουλου.
Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Μελίνα», Ηρακλειδών 66, Θησείο
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο 10.00 – 20.00, Κυριακή 10.00 – 14.00,
Δευτέρα κλειστά
Πληροφορίες: «12 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα Ελεύθερη», http://freeathens44.org

Πρόσφυγες.
Έκθεση της ΦΕΜ στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια της έκθεσης «Πρόφυγες» της
Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης, η οποία
παρουσιάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στις Βρυξέλλες. Στην εκδήλωση παρεβρέθηκαν
Έλληνες και ξένοι ευρωβουλευτές αλλά και
πρόσφυγες, οι οποίοι μίλησαν για το δύσκολο
ταξίδι τους από την πρώτη αποβίβαση τους
στο νησί της Λέσβου μέχρι την εγκατάστασή
τους στο Βέλγιο. Παράλληλα καλεσμένοι
στα εγκαίνια ήταν οι φωτογράφοι της ΦΕΜ
Στρατής Τσουλέλλης, Πέτρος Τσακμάκης και
Μιχάλης Μπάκας, οι οποίοι ενημέρωσαν τους
επισκέπτες της έκθεσης για την πορεία του
προσφυγικού ζητήματος στη Λέσβο, τονίζοντας
μεταξύ άλλων την κρισιμότητα της κατάστασης.
Στην έκθεση «Πρόσφυγες» παρουσιάζονται
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φωτογραφικά έργα των φωτογράφων της ΦΕΜ Στρατή Τσουλέλλη, Πέτρου Τσακμάκη, Μιχάλη
Μπάκα, Θωμά Μαμάκου, Ηλία Μάρκου, Μπάμπη Στυλιανίδη και Δημήτρη Φωτίου.
Πληροφορίες: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, Τηλ. 2251041555, photo@fem.gr, http://
www.fem.gr
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ΠΡΙΝ 25 ΧΡΟΝΙΑ... Από το 12ο τεύχος του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος / 1-7-1991
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