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1. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε.
• NIKON ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, φακοί, φλας, κιάλια • SANDISK κάρτες μνήμης, USB φορητά
μέσα αποθήκευσης, MP3 Players, SSD • VARTA μπαταρίες αλκαλικές, επαναφορτιζόμενες, ειδικές
για όλες τις εφαρμογές, μεγάλη σειρά φακών για όλες τις χρήσεις • MITSUBISHI επαγγ. συστήματα
επεξεργασίας & εκτύπωσης φωτογραφιών, φωτογραφίες πιστοποιητικών, γενικής χρήσης κλπ. •
CASELOGIC σακίδια πλάτης, θήκες για φωτογραφικές μηχανές, για tablet, για laptop-sleeves • ROLLEI
Action cameras & εξαρτήματα για action cameras, τρίποδα, φίλτρα, επαγγελματικά προϊόντα για video
• THULE σακίδια πλάτης, θήκες για κινητά τηλέφωνα και laptop, sleeves • ILFORD ασπρόμαυρα φιλμ,
χαρτιά & χημικά • PATERSON είδη σκοτεινού θαλάμου • REMINGTON ηλεκτρικές συσκευές ατομικής
φροντίδας & περιποίησης • RUSSELL HOBBS ηλεκτρικές μικρο-συσκευές • ARIETE ατμοκαθαριστές,
συστήματα σιδερώματος, ηλεκτρικές σκούπες, μηχανές espresso, μικρο-συσκευές κουζίνας • XAVAX
προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας “GREEN ECO”, λάμπες, βάσεις για καφέ & τσάι, είδη μπάνιου,
ζυγαριές κουζίνας/μπάνιου, μικρο-συσκευές κουζίνας • BEPER θερμαντικά, ανεμιστήρες, μικροσυσκευές

2. HDG ΕΛΛΑΣ E.Π.Ε.
HAMA • LEXAR • LOWEPRO • FRESH ’N REBEL • THOMSON • AVINITY

3. EPSON Italia s.p.a.
• EPSON φωτογραφικοί & μονόχρωμοι εκτυπωτές εγγράφων Ink Tank System, εκτυπωτές laser & inkjet
για επιχειρήσεις, εκτυπωτές μεγάλου φορμά για σήμανση, εσωτερική διακόσμηση & υφαντουργία,
εκτυπωτές ετικετών & αποδείξεων, σαρωτές εγγράφων, βιντεοπροβολείς εξαιρετικά κοντινής απόστασης
για επιχειρήσεις, βιντεοπροβολείς εγκαταστάσης & σήμανσης, διαδραστικούς βιντεοπροβολείς για την
εκπαίδευση & βιντεοπροβολείς οικιακού κινηματογράφου

4. ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. / DNP
Επαγγελματικά συστήματα εκτύπωσης & αναλώσιμα • SONY επαγγελματικές κάμερες & φωτ/κές
μηχανές ενέργεια & μέσα εγγραφής • DILAND συστήματα & Software ψηφ. εκτυπώσεων • ATOMOS
εξωτερικοί εγγραφείς Video • FJ WESTCOTT συστήματα επαγγ. φωτ/κού φωτισμού • YONGNUO φωτ/
κός εξοπλισμός • E-IMAGE τσάντες & συστήματα στήριξης καμερών • VARIZOOM συστήματα στήριξης &
σταθεροποίησης καμερών • SWIT μπαταρίες & φωτισμός καμερών • GLIDETRACK συστήματα γραμμικής
κίνησης καμερών • SYRP συστήματα γραμμικής κίνησης καμερών • SHOOTOOLS συστήματα γραμμικής
κίνησης καμερών • FOTODIOX LED φωτισμός studio & κάμερας • NEST φωτογραφικές τσάντες • ADATA
κάρτες μνήμης, USB Stick • MOSER BAER/DATARIGHT οπτικοί δίσκοι

5. MEDIA MARKT
Αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων
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PHOTOSHOPDIGITAL
Εκτυπώσεις • Ψηφιακά άλμπουμ • Φωτογραφικά

7.

PhotoWeddingStories
Εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες φωτογράφους γάμου

8.

MYALBUMS.GR
Ψηφιακό άλμπουμ

9.

TΕΧΝΙΟ Α.Ε.
COKIN φίλτρα • ELINCHROM studio φλας • PHOTOFLEX ανακλαστήρες - εξαρτήματα studio •
NODAL NINJA πανοραμικές κεφαλές φωτογράφισης • INNOVATRONIX γεννήτριες ρεύματος για
Studio Flash • VANGUARD τσάντες, θήκες, τρίποδα, κιάλια • Phottix συστήματα φωτισμού και
αξεσουάρ

10. FOTOVISION
PHASE ONE - MAMIYA LEAF • CAPTURE ONE raw converter

11. ΠΑΠΙΓΙΟΝ
Ένωση επαγγελματιών φωτογράφων και βιντεογράφων γάμου Ελλάδας

12. Memory Express Ltd.
Εμπόριο Η/Υ & οπτικοακουστικού εξοπλισμού • Συνεργασίες με GRASS VALLEY, BLACKMAGIC
DESIGN, ATOMOS, PRODAD, NEWBLUEFX, REDGIANT • DATACOLOR • PANASONIC

13. HD SEMINARS
Εκπαιδευτικά προγράμματα για το βίντεο και τη φωτογραφία

14. ΔΗΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.
Μπαταρίες καταναλωτικές & ειδικές • Fujitsu • Renata • Fujitron

15. EΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ
Ανεξίτηλες εκτυπώσεις σε πορσελάνη • Χαράξεις & Κοπές σε: γρανίτη - ξύλο - Plexiglass - Γυαλί 3D - Inox
• Ψηφιακές εκτυπώσεις Plotter – UV εκτυπώσεις • Αναλώσιμα • Αναλώσιμα Sublimation

16. EXPAND DIGITAL
PRIMERA • TEAC • ALL PRO SOLUTIONS • VINPOWER • PRINTING INNOVATIONS • KODAK
Photo Scanning System μηχανήματα αντιγραφής εκτύπωσης & συσκευασίας οπτικών μέσων (CD-DVDDL-BD) & μηχανήματα εκτύπωσης ετικετών - ετικετέζες

17. FOTURION – LIGTCRAFT
Φωτογραφικά εκπαιδευτικά προγράμματα

18. VK ALBUMS
Κατασκευή χειροποίητων Άλμπουμ • Κατασκευή ξύλινων κουτιών
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19. KΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A.E.
AnSMANN φορτιστές μπαταρ. • ARCA SWISS μηχ. μεγάλου φορμά • CONDOR • CULLMANN
τρίποδα–τσάντες • HENSEL φλας studio • HEDLER • KOOD • BERLEBACH ξύλινα τριπόδια • SUNPAK
φλας • SEKONIC φωτόμετρα • PRIOLITE FLASHES • MULTIBLITZ

20. ZETARM.COM
Cine video support systems • Κατασκευή & εμπορία video, slider video, crane video/foto rig, dslr
rig, video cages και συναφών ειδών • Υποστήριξη μηχανών εικονοληψίας

21. PROLAB / ΛΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ Ι. – ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ Α. Ο.Ε.
Printing: C-type / Giclee fine art / Large Format / Sublimation • Handmade Digital Albums / Design
Albums /Exclusive Package etc. • Finishing / Mounting / Framing / Lamination • Digitization: Film / Large
format scanning

22. Athens Art Studio
Σεμινάρια φωτογραφίας για επαγγελματίες & ερασιτέχνες

23. ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ
Εργαστήριο φωτογραφίας, επεξεργασία εικόνας, επιμέλεια εκθέσεων • Εκτυπώσεις Fine Art,
εκτυπώσεις σε καμβά με τελάρο, πασπαρτού, κορνίζες πλαστικοποιήσεις, επικόλληση σε
Kapafix, Foam, Forex, Dibond (αλουμίνιο), Plexiglas, Pvc • Εμφανίσεις slides, BW, αρνητικών και
σκαναρίσματα απ’ολα τα φίλμ. • Εκτυπώσεις Frontier

24. Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία
Η μακροβιότερη ένωση ερασιτεχνών (και όχι μόνον) φωτογράφων της Ελλάδος

25. Λέσχη Φωτογραφίας Κωνσταντινουπολιτών
Σωματείο ερασιτεχνών φωτογράφων

...Και έπεται συνέχεια!
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Editorial

Είχα αναφερθεί παλιότερα από τούτη
εδώ τη στήλη στην πολύ ιδιαίτερη
περίπτωση της φωτογράφου Vivian
Maier. Πρόκειται για την Αμερικανίδα,
με γαλλικές ρίζες, αυτοδίδακτη
φωτογράφο που η τυχαία ανακάλυψη
του φωτογραφικού της αρχείου μετά
τον θάνατό της προκάλεσε αίσθηση στον
κόσμο της καλλιτεχνικής φωτογραφίας
(2009). Η περίπτωσή της επανήλθε
πρόσφατα στην επικαιρότητα γιατί
δημοσιεύθηκαν πέρα από τις α/μ, και
έγχρωμες φωτογραφίες της.

Θ

υμίζω εν τάχει τα γεγονότα.
Το 2007 στο Σικάγο ο παλαιοπώλης
John Maloof αναζητά υλικό για την
εικονογράφηση βιβλίου με θέμα την παλιά
γειτονιά Portage Part του Σικάγο.
Σε μία δημοπρασία, βγαίνει στο σφυρί
μία ογκώδης κούτα με περίπου 30.000
ασπρόμαυρα αρνητικά, συν μία μεγάλη
σακούλα με ανεμφάνιστα φιλμ αγνώστου
προελεύσεως. Επειδή οι λήψεις αφορούν
την περίοδο 1950-70 και απεικόνιζαν
αστικά τοπία κλπ. ο J. Maloof αγοράζει το
υλικό. Ακριβώς ένα χρόνο μετά, από ένα
φάκελο που βρέθηκε στην κούτα, μαθαίνει
ότι η φωτογράφος που παρήγαγε όλο
αυτό το υλικό ονομάζονταν Vivian Maier.
Σύντομα πληροφορείται ότι είχε πεθάνει
πριν λίγο καιρό (το 2009).
Ο J. Maloof χωρίς να γνωρίζει πολλά από
φωτογραφία, αντιλαμβάνεται ότι έχει στα
χέρια του ένα πολύ ενδιαφέρον υλικό.
Για να μάθει τι συμβαίνει καταφεύγει στο
διαδίκτυο. Ποστάρει στο Flickr μία σειρά
από τις φωτογραφίες που ανακάλυψε
σ’ ένα γκρουπ φωτογραφίας δρόμου
ρωτώντας να πληροφορηθεί τη γνώμη
τους. Και γίνεται ένας ψιλοχαμός!
Οι φωτογραφίες όχι απλά αρέσουν αλλά
τα σχόλια που αναρτούν όσοι τις βλέπουν
κατατάσσουν ούτε λίγο, ούτε πολύ την
Maier μεταξύ των μεγάλων Αμερικανών
φωτογράφων δρόμου, δηλ. ανάμεσα
στους Diane Arbus, Bruce Davidson, Garry
Winogrand, Lee Friedlander κ.α. Σύντομα
η έρευνα αποκαλύπτει στοιχεία από τη ζωή
της που αυξάνουν ακόμη περισσότερο το
μυστήριο για το πρόσωπό της...

 349 • 

14



Περισσότερα για την απίθανη ιστορία της Μaier θα βρείτε στο παρακάτω λίνκ:

https://www.youtube.com/watch?v=2o2nBhQ67Zc

Η μυστηριώδης Vivian Maier
Και έγχρωμες φωτογραφίες δόθηκαν στην δημοσιότητα
Η Vivian Maier γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1926 και απεβίωσε στο Σικάγο το 2009.
Ασκεί το επάγγελμα της νοσοκόμας και κάνει παράλληλα babysitting για να βιοποριστεί.
Ξεκινάει την ενασχόλησή της με τη φωτογραφία με μία Rolleiflex. Φωτογραφίζει αλλά
ουδέποτε ενδιαφέρεται να δείξει τη δουλειά της. Ουδέποτε ενδιαφέρεται να εκθέσει τις
φωτογραφίες της. Ουδέποτε νιώθει την ανάγκη να ακούσει τη γνώμη των ειδικών για τις
λήψεις της. Το κάνει απλά και μόνον γιατί αυτό την ευχαριστεί. Μόνον για τον εαυτό της
και για κανέναν άλλο. Ακόμη ελάχιστα ενδιαφέρεται να τακτοποιήσει, να ταξινομήσει,
να κληροδοτήσει το αρχείο της. Της φθάνει η χαρά της δημιουργίας που νιώθει
φωτογραφίζοντας, απαθανατίζοντας τη στιγμή. Και κάποια στιγμή σε ηλικία 83 ετών αφήνει
τον μάταιο τούτο κόσμο, χωρίς καμία έγνοια για την τύχη του αρχείου της.
Η συνέχεια γνωστή.
Τα τελευταία πέντε χρόνια οι εκθέσεις φωτογραφιών της Maier διαδέχονται η μία την
άλλη, τα βιβλία για το έργο της εκδίδονται το ένα μετά το άλλο, απανωτά φιλμ γυρίζονται.
Και ενώ όλοι μέχρι τώρα ήξεραν ότι η Maier φωτογράφιζε με Rolleiflex και Kodak Tri-X,
ήρθαν στην επιφάνεια νέα στοιχεία για την αινιγματική φωτογραφική ζωή της. Βρέθηκε
αρχείο με σχεδόν 700 ανεμφάνιστα (!) slides Ektachrome. Eπίσης μάθαμε ότι εκτός από
τη Rolleiflex, φωτογράφιζε και με μία Leica III c. Πολλά ρολά Ektachrome της Maier
εμφανίστηκαν λανσάροντας ένα νέο κύκλο αναλύσεων, εκθέσεων και δημοσιεύσεων, αυτή
τη φορά για την έγχρωμη δουλειά της.
Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να βλέπαμε πως θα αντιδρούσε η ίδια αν ζούσε, σε όλο
αυτό το κύμα δημοσιότητας που ξέσπασε μετά τον θάνατό της. Μίας δημοσιότητας που
ουδέποτε επεδίωξε σε όλη της τη ζωή...
TAKHΣ ΤΖΙΜΑΣ
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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

Nikon_D5.indd
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Tις action Cam και τα μάτια σας
Όταν κάμερα ... & κάμεραμάν γίνονται στόχος

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 η 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
E: Τάκης Τζίμας, "#"$% &$': Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
()"$: Κωνσταντίνα Γκιτάκου *+,): Άννα Μανουσάκη

www.photo.gr
Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  

Photobusiness Weekly
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Φωτ.: Nick Ut γυμνό κορίτσι με εγκαύματα από βόμβα ναπάλμ Vietnam (1968)

Κάποτε η φωτογραφία
...είχε τη δύναμη να αλλάζει τον κόσμο. Ισχύει και σήμερα;
Στις αρχές του 21ου αιώνα, πολλά
έχουν αλλάξει στον τρόπο που
αντιλαμβανόμαστε τα media, την
είδηση, τη γνώση για το ευρύτερο
κόσμο αλλά και την τέχνη. Η τέχνη
στις διάφορες μορφές της προϋπήρξε
και μαζικοποιήθηκε μόλις τον εικοστό
αιώνα. Με λίγες εξαιρέσεις (π.χ. το
αρχαίο δράμα στην κλασική Ελλάδα)
προηγουμένως αφορούσε την ελίτ,
την αριστοκρατία που διέθετε πόρους
και ενδιαφέρον για κάτι πέραν των
απολύτως αναγκαίων της επιβίωσης.
Aντίθετα, τα media, η ενημέρωση, η
πληροφόρηση για τον κόσμο, ξεκίνησαν
με την πρώτη βιομηχανική επανάσταση,
με την εδραίωση της τυπωμένης
εφημερίδας ως καταναλωτικού αγαθού
και μετά των άλλων μαζικών εντύπων,
του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και εν
τέλει του διαδικτύου.

Τ

α media αγκάλιασαν τη νεώτερη των τεχνών, τη φωτογραφία βλέποντας σε
αυτή αρχικά το απόλυτο εργαλείο τεκμηρίωσης, την μαρτυρία για τον κόσμο και
την περίτρανη απόδειξη για όλα τα γεγονότα. Μετά ήλθε το ένδυμα της τέχνης, η
προσωπική ματιά, το άγγιγμα του ύφους και η όσμωση με τις υπόλοιπες εικαστικές
τέχνες. Ο ρόλος της φωτογραφίας λοιπόν στα media διένυσε θριαμβευτική πορεία
στον 20ο αιώνα, εκτιμήθηκε, αποθαυμάστηκε και σε ορισμένες περιπτώσεις
αποθεώθηκε.
Έπαιξε τεράστιο ρόλο στην ενημέρωση της κοινής γνώμης αφού έδειξε τα γεγονότα
και με ρεαλισμό αλλά και με υποκειμενικότητα. Διαμόρφωσε ήθος και φρόνημα
στο 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο (ποιός δε θυμάται τις μνημειακές εικόνες του W.Eugene
Smith, του Robert Capa, του Alfred Eisenstaedt κλπ.) αλλά και στάθηκε κριτικά
απέναντι στην κρατική εξουσία. Tα φωτογραφικά ντοκουμέντα και ρεπορτάζ μίλησαν
πιο σκληρά από κείμενα, είτε δείχνοντας μια άλλη Αμερική με τα ντοκουμέντα της
Dorothea Lange και τους πεινασμένους αγρότες την εποχή της Κρίσης, είτε με τις
συμμορίες της Ν.Υόρκης (Bruce Davidson) είτε τον βρώμικο πόλεμο του Βιετνάμ
(πολλοί πιστεύουν ότι οι αρχετυπικές εικόνες του Νick Ut και του Eddie Adams
συνέβαλαν καταλυτικά στο αντιπολεμικό πνεύμα και στην απόσυρση των ΗΠΑ από το
Βιετνάμ το 1973).
Σταδιακά οι κυβερνήσεις, κατανοώντας τη δύναμη της εικόνας, άρχισαν να θέτουν
εμπόδια στην ανεξάρτητη ματιά των φωτογράφων και να επιβάλλουν λογοκρισία, να
αδειοδοτούν μόνον προπαγανδιστικές εικόνες κλπ. Ίσως κάποιοι θυμούνται ακόμη
τους “ενσωματωμένους” (embedded) φωτορεπόρτερ στον πόλεμο του Ιράκ που
έπρεπε να συμμορφώνονται με συγκεκριμένα στάνταρ και να κάνουν ορισμένου
τύπου λήψεις υπογράφοντας δεσμευτικά συμβόλαια πριν πάρουν άδεια από τον
στρατό των ΗΠΑ.
(Συνεχίζεται στη σελίδα 10)
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Σήμερα, όλο και περισσότεροι
ρεπόρτερ καλύπτουν τις εστίες
πολεμικών συγκρούσεων, ταραχών
και ανθρωπιστικών καταστροφών
που δυστυχώς δεν είναι λίγες στο
μικρό μας πλανήτη. Θα πίστευε κανείς
ότι η ισχύς της παρέμβασης του
φωτορεπορτάζ και του ντοκουμέντου
θα πολλαπλασιαζόταν. Ειδικά όταν
η εικόνα διαδίδεται ακαριαία με την
ταχύτητα φωτός του Internet...
Κι όμως. Παρατηρείται το
φαινόμενο του κορεσμού από τον
καταιγισμό πολλών ειδήσεων, την
υπερπληροφόρηση. Επίσης, η αξία
της φωτογραφίας ως αδιάψευστης
μαρτυρίας τίθεται εν αμφιβόλω λόγω
των πάρα πολλών δυνατοτήτων
ψηφιακής επεξεργασίας. Όσο και αν οι
φωτορεπόρτερ δεσμεύονται από τον πιο
αυστηρό κώδικα δεοντολογίας, το κοινό
έχει εθιστεί να υποψιάζεται, να στέκεται

Φωτ.: Louis Lowery_Σηκώνοντας την αμερικανική σημαία στη νήσο Iwo-jima στον Ειρηνικό

με σκεπτικισμό και να απορρίπτει ακόμη
κι εκεί που δεν υπάρχει η παραμικρή
σκιά... Έτσι υποσυνείδητα αποδομείται η
αξία του ρεπορτάζ.
Δυστυχώς, την ίδια εποχή η κρίση του
έντυπου έχει στερήσει τα μέσα από τις
οικονομικές δυνατότητες να καλύπτουν
με αξιοπρεπείς προϋπολογισμούς
τις δαπάνες των φωτορεπόρτερ. Από
τους τελευταίους ελάχιστοι έχουν τη
δυνατότητα να ζουν από αυτή την
πλευρά της δραστηριότητάς τους και
αναγκάζονται είτε να εγκαταλείπουν
είτε να στρέφονται παράλληλα και σε
άλλα φωτογραφικά αντικείμενα για
βιοπορισμό.
Όλη αυτή η συγκυρία υπονομεύει το

Φωτ.: Eddie Adams Saigon εκτέλεση Βιετκόγκ από τον αρχηγό της αστυνομίας, (1968)

ρόλο της φωτογραφίας που έχει ταχθεί
να διαμορφώνει συνειδήσεις, να παρέχει
αξιόπιστη μαρτυρία, να εκφράζει τη
συλλογική συνείδηση μέριμνας και
ενδιαφέροντος για τον κόσμο μας,
να συντηρεί τον ανθρωπισμό. Από
όλο αυτό το τεράστιο αντικείμενο,
διασώζεται κάπως το ντοκουμέντο
χάρη στις προσωπικές προσπάθειες
μεμονωμένων δημιουργών. Παρόλη
την μεγάλη παρουσία του ρεπορτάζ σε
διοργανώσεις όπως το WPP και Visa
Pour l Image, από την οποία αρχικά
προκύπτουν θετικά στοιχεία, πολύ
φοβούμαστε ότι το μέλλον υποκύπτει
σε ζοφερούς τόνους του σκούρου γκρι,
σχεδόν του μαύρου.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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CMOS refresh rate
O ρυθμός ανανέωσης αλλάζει την όψη της φωτογραφίας: το παράδειγμα του Google Pixel
Όταν οι αισθητήρες CMOS άρχισαν
να εκτοπίζουν τους CCD, από το
φωτογραφικό χώρο, οι πρώτες
αναλύσεις έκαναν λόγο για τη
μεγαλύτερη ολοκλήρωση υπό την
έννοια ότι το ίδιο chip πέρα από το
ρόλο του ως αισθητήρα, αναλαμβάνει
περισσότερες δουλειές π.χ. την ενίσχυση
του σήματος, το ρόλο του A/D converter
(αναλογικοψηφιακού μετατροπέα)
κλπ. Tότε μας έκανε εντύπωση η
υπόσχεση για μεγαλύτερα refresh
rate (ρυθμό ανανέωσης) δηλ. πόσες
φορές το δευτερόλεπτο τα πιξελάκια
του αισθητήρα διαβάζουν το φως και
μπορούν να καταγράψουν καινούργιες
εικόνες.

Η

υπόσχεση δεν άργησε να γινει πραγματικότητα και έχει ήδη επιφέρει
επαναστατικές αλλαγές. Αρχικά είναι υπεύθυνη για το LiveView και το ΗD
και ήδη 4Κ video. Xωρίς υψηλό refresh δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί ούτε το
ένα ούτε το άλλο.
Σειρά μετά είχαν άλλες προχωρημένες λειτουργίες όπως το slow motion ΗD
video, το HDR, το Best Shot κλπ. Για να το σκεφθούμε λίγο... Με το πολύ
γρήγορο refresh, την ώρα που πατάμε το κουμπί απελευθέρωσης του κλείστρου
ο αισθητήρας έχει το χρόνο, να πραγματοποιήσει χωρίς να το καταλάβουμε, σε
κλάσματα του δευτερολέπτου όχι μία αλλά πολύ περισσότερες λήψεις. Το πως τις
αξιοποιεί όλα αυτά τα περίσσια καρέ, είναι θέμα έμπνευσης των μηχανικών κάθε
εταιρίας – οι οποίοι πλέον είναι πιο πολύ software παρά hardware engineers.
Mπορούν λοιπόν οι ψηφιακές νεώτερης γενιάς να φέρουν σε πέρας διάφορες
“έξυπνες” λειτουργίες. Ας εξετάσουμε για αρχή το Best shot. Εκεί η μηχανή
προχωράει σε αρκετές λήψεις του ίδιου καρέ και επιλέγει την πιο ακούνητη, την
πιο καθαρή κλπ. Σε άλλες περιπτώσεις κάνει επιλογή μέσω firmware του καρέ
εκείνου όπου ο απεικονιζόμενος δεν έχει ανοιγοκλείσει τα μάτια, κάτι που στο
παρελθόν κατέστρεφε την πλειονότητα των φωτογραφιών με φλας. Ή στο video
(Συνεχίζεται στη σελίδα 10)
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(Συνέχεια από την σελίδα 8)
εφαρμόζει ληψη υψηλότερου refresh από το αναγκαίο
π.χ. στα εξωπραγματικά 240fps για να δίνει slow motion
εξαιρετικής ποιότητας.
Αλλο ένα δημοφιλές πεδίο δράσης είναι το HDR. Που η
παλιά εκείνη τεχνική που κάναμε sandwich τρία slides
με διαφορετικούς χρόνους έκθεσης και ατελείωτους
(σχεδόν πάντα αποτυχημένους) πειραματισμούς... Σήμερα
τα πράγματα είναι απλά. Η μηχανή κάνει (αόρατα) μια
σειρά ίδιων καρέ που διαφοροποιούνται μόνον ως προς
την εκφώτιση. Αυτόματα, στο παρασκήνιο και μάλλον
εν αγνοία μας. Μετά μασκάρονται οι πολύ φωτεινές και
πολύ σκοτεινές περιοχές της εικόνας και συνδυάζονται σε
ένα τελικό καρέ υψηλής δυναμικής περιοχής. Στο σημείο
αυτό να αποκαλύψουμε κάτι που δεν ξέρουν πολλοί. Στα
smartphone για να αντιμετωπίσουν οι σχεδιαστές τους
τα low end χαρακτηριστικά απόδοσης από τους μικρούς
αισθητήρες και τα συνακόλουθα λιλιπούτεια pixel,
έχουν το ΗDR στην ημερήσια διάταξη (ας είναι καλά οι
πανίσχυροι επεξεργαστές που αναλαμβάνουν τα πάντα
σε χρόνους dt). Μόνο που προτιμούν ήπιες ρυθμίσεις
για να μην πολυφαίνεται η μικρή ....απάτη. Και όλοι είναι
ευχαριστημένοι.
Αφορμή για όλα τα παραπάνω έδωσε η πληροφόρηση
για το νέο smartphone της Google, το Pixel, το οποίο με
το που κυκλοφόρησε, εξαντλήθηκε σε όλο τον κόσμο
και ήδη έχει δημιουργήσει μύθο για την κάμερά του. Πως
λοιπόν τα κατάφερε η Google να κάνει τους reviewers
στο internet να παραμιλάνε και να προσπερνούν
αδιάφορα το νεότευκτο iPhone 7 Plus; Μονολεκτική η
απάντηση. HDR+. H avant garde κατά Google εξέλιξη
του HDR ανήκει στο νεόκοπο κλάδο της computational
photography (υπολογιστικής φωτογραφίας?) κατά
την οποία η δημιουργία της εικόνας συνεχίζεται μέσω
μεγάλης υπολογιστικής ισχύος που σε επίπεδο firmware
καιχωρίς να έχει δώσει ιδιαίτερες εντολές ο χρήστης
γίνεται αποθορυβοποίηση,διορθώνονται τα οπτικά
σφάλματα και εκτροπές του φακού, σταθεροποιείται το
καρέ και βελτιώνεται η δυναμική περιοχή ανασύροντας
πληροφορία από τις φωτεινές και σκιερές περιοχές.
Μπορεί η Apple να ασχολήθηκε πρώτη με το HDR στα
κινητά το 2010 με το iPhone4, όμως στο Google Pixel αυτό
γίνεται σε επίπεδο state of art, σε ρυθμό τουλάχιστον
30καρέ το δευτ. με επαρκή φωτισμό και 15καρέ με λίγο
φως. Μετά η CPU επεξεργάζεται τα 10 καλύτερα αρχεία
RAW (προερχόμενα από τον αισθητήρα Sony IMX 378
12Megapixel) που ανήκουν στο συγκεκριμένο καρέ και
με τεχνική image stacking παράγεται η τελική εικόνα. Και
όλα αυτά σε σχεδόν real time, χάρη στην ισχύ του chip
Qualcomm Hexagon. Μέσα στη ριπή των 10-20 εν σειρά
καρέ, σίγουρα δεν είναι όλα εξίσου καλά. Όμως η Google
αξιοποιεί αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για να
επιλέξει το καλύτερο αρχείο ως “βάση”.
Μείνατε έκπληκτοι; Ψυχραιμία, μέχρις ότου οι αλγόριθμοι
Artificial Intelligence θα αποφασίζουν πότε και που θα
φωτογραφίζουμε...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Nikon D5600
Mια D5500 με SnapBridge και όχι μόνον

Η

Η δέσμευση της Nikon να επεκτείνει το
πρωτόκολλο επικοινωνίας SnapBridge
σταδιακά σε όλη της γκάμα, υλοποιείται
βήμα-βήμα. Mετά τη D3400 ήταν η σειρά της
σειράς D5x00 να αποκτήσει νέο μοντέλο με
ενσωματωμένο BLE (Bluetooth Low Energy)

D5600 αποτελεί το δίδυμο παράδειγμα της D3400, υπό την έννοια ότι δεν
διαφέρει ουσιαστικά από το προηγούμενο μοντέλο, με το οποίο μοιράζεται
το ίδιο ακριβώς περίβλημα, αισθητήρα και επεξεργαστή ενώ έχει μικροδιαφορές
στα σημεία και μια μεγάλη διαφοροποίηση εφόσον περικλείει WiFi/NFC και
BLE. Η τεχνολογία SnapBridge υλοποιείται χάρη στην ύπαρξη του BLE και
βέβαια αποτελεί μεγάλη βοήθεια για όσους φωτογράφους έχουν στραμμένη την

και να ανανεωθεί. Με την ευκαιρία η νέα D5600
δέχεται και άλλα νέα στοιχεία όπως βελτιώσεις
στην επαφική λειτουργία της οθόνης, time
lapse κλπ. Μια άλλη ορατή διαφορά είναι η
κατάργηση των οπτικών αισθητήρων για το
υπέρυθρο τηλεχειριστήριο με δεδομένο ότι η
“απομακρυσμένη” ενεργοποίηση μπορεί πλέον
να γίνεται μέσω του συνδεδεμένου smartphone.

προσοχή τους στα social media. Τώρα μάλιστα που υποστηρίζεται το Snapbridge
με apps και στις δύο δημοφιλείς πλατφόρμες IOS και Android, είναι ευκαιρία
να το δοκιμάσουν όσοι έχουν τεχνολογικές ανησυχίες. Παρά την απουσία του
infrared sensor, στον τομέα του τηλεχειρισμού υπάρχει η λύση της συνεργασίας
με το καλωδιακό τηλεχειριστήριο Nikon MC-DC2 ή τις ραδιοσυχνότητες WR-1/
WR-R10. Ας δούμε τώρα μερικές άλλες επιμέρους αλλαγές συγκριτικά με την
D5500. Για παράδειγμα, από την top of the range D5 έχει κληρονομηθεί το
Advance Bar που διευκολύνει τη γρήγορη παρατήρηση των εικόνων
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σε full playback μέσω της επαφικής
οθόνης, κάτι που προηγουμένως
επιφυλασσόταν μόνο για τη ναυαρχίδα
της Nikon καθώς και την D500. Για

Aν εξαιρέσουμε όλα τα παραπάνω, η Nikon μοιάζει ως δύο σταγόνες νερό με την
D5500 που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα συνεχίσει να παράγεται. Μόνον ο
προσεκτικός παρατηρητής θα διαπιστώσει την απουσία των δύο αισθητήρων Infrared
που κάνουν τη διαφορά από εξωτερικής πλευράς. Επίσης ξεχωρίζει από το logo του

τους οπαδούς του time lapse που όλο
και πληθαίνουν, η Nikon προσφέρει
το Ιncamera Time Lapse. Μια άλλη
λεπτομέρεια είναι η πιο εύκολη ρύθμιση
του AutoISO μέσω touch screen καθώς
και η λειτουργία cCop που πηγαίνει
πακέτο με το Playback Zoom.

Bluetooth δίπλα στο logo του WiFi αριστερά στο πλάι. Υπενθυμίζουμε ότι παραμένουν
όλα τα άλλα χαρακτηριστικά, δηλ. ο αισθητήρας 24,2Megapixel συνεργαζόμενος με
τον επεξεργαστή Expeed 4, η γκάμα ευαισθησίας ΙSO 100-25600, η αρθρωτή οθόνη
3,2in. ανάλυσης 1.037Κ dot και το σύστημα autofocus 39 σημείων εκ των οποίων 9
σταυροειδούς τύπου. Το video και σε αυτή την περίπτωση είναι full HD 1920x1080pixel
με max. refresh 60fps. H ηλεκτρική αυτονομία παραμένει αναλλοίωτη στα 820καρέ
(σύμφωνα με μετρήσεις CIPA) με τροφοδοσία από το ίδιο battery pack EN-EL14a.

Bασικά χαρακτηριστικά
• APS-C size CMOS αισθητήρας 24,
2Μegapixel
• Eπεξεργαστής Expeed 4
• Σκόπευτρο pentamirror με κάλυψη
95% και μεγέθυνση 82% eyepoint
(απόσταση ματιού) 17mm και
διόρθωση διοπτρίας +0,5 ως -1.7
• Αισθητήρας προσέγγισης για
την ενεργοποίηση των ενδείξεων
στο οπτικό σκόπευτρο και την
απενεργοποίηση της οθόνης

predictive 3D AF κλπ.
• Αρθρωτή οθόνη 3,2in. με 1037Κ dot
τύπου vari-angle και διάφορες επαφικές
λειτουργίες όπως απελευθέρωση
κλείστρου, ζουμάρισμα με pinch, crop,
swipe κλπ.
• Φωτομέτρηση με αισθητήρα RGB 2016
pixel
• Λειτουργίες έκθεσης: Auto, flexible
Program, Aperture-priority, Shutterpriority, Manual καθώς και σκηνές

• Λειτουργία ριπής 5fps σε JPEG και
RAW 12bit (4fps σε RAW 14bit)
• Αutofocus με chip Multicam 4800
DX phase detect 39 σημείων (9
σταυροειδή) με περιοχή λειτουργίας
-1 ως +19EV, continuous servo,

(Autumn Colors, Beach / Snow, Blossom,
Candlelight, Child, Close-up, Dusk / Dawn,
Food, Landscape, Night Landscape, Night
Portrait, Party / Indoor, Pet Portrait,
Portrait, Sports and Sunset) με αυτόματη
αναγνώριση
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• Picture controls (που λειτουργούν
ως προφίλ) Landscape, Monochrome,
Neutral, Portrait, Standard, Vivid,
Flat και custom
• Video full HD H.264/MPEG-4 AVC
(refresh 60/50/30/25/24fps) και
stereo ήχο
• Eνσωματωμένο WiFi/NFC/BLE και
πλήρης υποστήριξη Snapbridge
• Δυνατότητα σύνδεσης
προαιρετικού εξαρτήματος GPS Νikon
GP-1/GP-1A
• Aποθήκευση SDHC-SDXC UHS-I
• Mπαταρία EN-EL14a με φορτισ΄τη
MH-24
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Καμπανάος Α.Ε.Ε.
Ημερίδα παρουσίασης προϊόντων και σεμινάριο φωτογραφίας

Μ

ε επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα της εταιρίας Καμπανάος Α.Ε.Ε, τη περασμένη
Τετάρτη στο ξενοδοχείο Novus City. Το πλήθος επισκεπτών είχε την ευκαιρία
να γνωρίσει νέα δημοφιλή προϊόντα των: Epson, Emtec, Dorr, Kodak, Ilford, Tecco,
Sawgrass, Technotape, Henzo, Universal Woods, Unisub και ChromaLuxe. Μπροστά
από το περίπτερο κάθε κατασκευαστή, o επιμέρους υπεύθυνος αναλάμβανε να
πληροφορήσει το κοινό για τα χαρακτηριστικά των μοντέλων και να απαντήσει σε
ερωτήσεις. Στη δεύτερη ενότητα, πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο του βραβευμένου
φωτογράφου γάμου Σάκη Μπατζάλη. Το θέμα ήταν “Posing & Lighting στο γάμο”
και είχε διάρκεια τεσσάρων ωρών. Ο εισηγητής επικεντρώθηκε στα διαφορετικά
στυλ φωτισμού, τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου είδους φωτογραφίας και τις
δυσκολίες που συναντά ο φωτογράφος στο καδράρισμα. Ακόμα, έδωσε συμβουλές
στους παρευρισκόμενους και έλυσε απορίες. Φυσικά δεν έλειψε η συζήτηση για τις
τάσεις της αγοράς και τον εξοπλισμό.
(Συνεχίζεται στη σελίδα 16)
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Πλήθος επαγγελματικών παρακολούθησε το σεμινάριο φωτογραφίας γάμου στο οποίο
εισηγητής ήταν ο Σάκης Μπατζάλης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΛΙΑΣ ΛΟΗΣ
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Epson
Ανανεώνει τους εκτυπωτές Ink Tank System

Η

ιαπωνική εταιρία πρόσθεσε τρία νέα
μοντέλα στη σειρά Ink Tank System,
τα L382, L386, L486, που προορίζονται
για εκτυπώσεις μεγάλου αριθμού
αντιτύπων σε μικρά ή οικιακά γραφεία.

φωτογραφιών χωρίς περιθώρια, κρατώντας το κόστος της κάθε σελίδας πολύ χαμηλά,
χάρη στο σύστημα επαναγεμιζόμενων μελανιών Ink Tank System. Στη συσκευασία κάθε
εκτυπωτή περιλαμβάνεται πλήρες πακέτο μελανιών, συν δύο επιπλέον φιαλίδια μαύρου
μελανιού, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να εκτυπώσει 13.000 ασπρόμαυρες
σελίδες και 6.500 έγχρωμες (σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24712).

Προσφέρουν βελτιωμένες ταχύτητες (10
σελ./λεπτό) και δυνατότητα εκτύπωσης

Συνοδεύονται από εγγύηση κατασκευαστή τριών ετών, μέσω ενεργοποίησης ή 30.000
σελίδων.

Rollei
Πτυσσόμενο Lightbox για φωτογράφηση μικρών αντιικειμένων
Το mini Lightbox της Rollei 24x24cm έχει
δημιουργηθεί ειδικά για φωτογράφηση
μικρών αντικειμένων, όπως κοσμήματα,
ρολόγια, καλλυντικά, γραμματόσημα,
νομίσματα κλπ. Είναι σχεδιασμένο με
γνώμονα τον φωτογράφο που αναζητά
την καλύτερη λύση για σωστό φωτισμό
σε φωτογράφηση αντικειμένων με μικρές
διαστάσεις. Η χρήση lightbox διευκολύνει
επίσης τον διαχωρισμό του θέματος από
το φόντο στο Photoshop ή σε παρόμοιο
πρόγραμμα επεξεργασίας, πράγμα που σε
ορισμένες αγορές είναι απαραίτητο. Το Mini
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Light Tent 24x24 cm διαθέτει ανθεκτικά τοιχώματα με μαγνητικές επαφές για εύκολη
συναρμολόγηση πριν τη λήψη και στη συνέχεια αποσυναρμολόγηση. Όταν είναι
διπλωμένο, μεταφέρεται και αποθηκεύεται εύκολα.
Για να διασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία κατά το στήσιμο της
φωτογράφησης, η συσκευασία περιλαμβάνει δύο εναλλάξιμα φόντα σε ουδέτερο
λευκό και μαύρο χρώμα. Το ουδέτερο, απαλό φως που παράγουν οι δύο υψηλής
απόδοσης μπάρες LED 10w, διασφαλίζουν ότι όλες οι λεπτομέρειες του αντικειμένου
φωτίζονται ομοιόμορφα. Καθώς η κατανάλωση ενέργειας είναι χαμηλή, μπορεί να
συνδεθεί σε οποιαδήποτε θύρα USB, όπως στη θύρα USB του φορητού υπολογιστή
σας.
Το Rollei Mini Lightbox 24x24 μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε, ακόμα και αν
η μόνη τροφοδοσία ρεύματος που έχετε προέρχεται από θύρα USB. Ένα καλώδιο
USB συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία.
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Adobe Photoshop Fix
Διαθέσιμο και για Android

Έ

ναν ολόκληρο χρόνο μετά τη κυκλοφορία
της ειδικής έκδοσης για iOS του δημοφιλούς
Photoshop, η Adobe παρουσίασε την αντίστοιχη
για Android. To app προσφέρει παραλλαγές
εργαλείων της desktop έκδοσης, όπως τα Ηeal,
Smooth, Liquify, Lighten, Darken, Adjust Color &
Paint. Kατά τα αναμενόμενα, ο χρήστης θα βρει
και τις βασικές δυνατότητες παραμετροποίησης της
έκθεσης, του Contrast, του Saturation, αλλά και
προσθήκης βινιέτας ή εφέ defocus. Αξιοποιώντας
τη λειτουργία CreativeSync, μπορούμε να βρούμε
άμεσα τις επεξεργασμένες εικόνες μας, σε άλλες
συσκευές με εγκατεστημένη την εφαρμογή, όπως
pc και tablet. Είναι διαθέσιμο για κατέβασμα από
το Google Play store.

Apple
Mείωση τιμών για USB-C adaptor

Ύ

στερα από τις επικρίσεις που προκάλεσε η απόφαση του τεχνολογικού
κολοσσού, να εξοπλίσει τα νέα MacBook Pro αποκλειστικά με τις νέες
θύρες Thunderbolt 3 (καταργώντας ταυτόχρονα την κλασική υποδοχή miniDIN
3.5mm των ακουστικών), η Αpple μείωσε τις τιμές σχεδόν όλων των adaptor
USB-C/ Thunderbolt 3.
Συγκεκριμένα στο Apple Store οι τιμές έχουν διαμορφωθεί ως εξής:
• USB-C προς USB Adapter, από $19 σε $9
• Thunderbolt 3 προς Thunderbolt 2 Adapter, από $49 σε $29
• USB-C προς Lightning (καλώδιο 1m), από $25 σε $19
• USB-C προς Lightning (καλώδιο 2m), από $35 σε $29
• USB-C Digital AV Multiport Adapter, από $69 σε $49
• USB-C VGA Multiport Adapter, από $69 σε $49
• SanDisk Extreme Pro SD UHS-II Card USB-C Reader, από $49 σε $29
Οι τιμές των τροφοδοτικών Apple USB-C παραμένουν ως έχουν. Ακόμα,
“κούρεμα” 25% δέχτηκαν και οι τιμές των οθονών LG UltraFine 4K/5K,
που πρόκειται να αντικαταστήσουν την Thunderbolt, η οποία σταμάτησε
να παράγεται το περασμένο καλοκαίρι. Ωστόσο, οι εκπτώσεις αυτές δεν θα
είναι μόνιμες, αλλά θα ισχύουν για τη χρονική περίοδο 27 Οκτωβρίου - 31
Δεκεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

GoPro
Ανάκληση του drone Karma λόγω
προβλήματος απώλειας ισχύος

T

o πρώτο drone του δημοφιλούς κατασκευαστή
actioncam, είχε πολύ σύντομη διάρκεια ζωής,
καθώς η GoPro προχώρησε σε ανάκληση του. Το
πρόβλημα εστιάζεται στην απώλεια ισχύος στη
διάρκεια της πτήσης, με αποτέλεσμα την πτώση
του drone. Μέχρι στιγμής έχουν πωληθεί περίπου
2.300 κομμάτια (από τις 23 Οκτωβρίου). Oρισμένοι
χρήστες παραπονέθηκαν για το σχετικό πρόβλημα,
και η GoPro αντέδρασε προβαίνοντας σε ανάκληση
για να διερευνήσει το θέμα. Οι κάτοχοι, αφού το
επιστρέψουν, θα λάβουν ολόκληρο το χρηματικό
ποσό αγοράς. Εκπρόσωποι της εταιρίας ζήτησαν
συγγνώμη από τους καταναλωτές και υποσχέθηκαν να
διερευνήσουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό
προκειμένου να επανακυκλοφορήσει το Karma.
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Voltaic
Φωτογραφικά σακίδια για φόρτιση on-the-go

Π

αρόλο που η αυτονομία των μπαταριών του
φωτογραφικού εξοπλισμού (και όχι μόνο)
βελτιώνεται, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν αρκεί, ενώ
οι εφεδρικές μπαταρίες αποδεικνύονται δαπανηρές.
Επιπλέον, οι φωτογράφοι που διανύουν μεγάλες
αποστάσεις ή κάνουν trekking, έχουν αυξημένες
ενεργειακές απαιτήσεις και βρίσκονται μακριά από

Το high-end μοντέλο Array περιλαμβάνει μπαταρία με επιλογές 12V, 16V ή
19V και χρειάζεται 12 ώρες για πλήρη φόρτιση με τη βοήθεια του ήλιου ή 4
ώρες από οικιακή παροχή (220V). Επαρκεί για να φορτίσει μία DSLR περίπου 5
φορές, ένα tablet 3 φορές, ένα drone 1 φορά ή ένα smartphone 7 φορές. To
Offgrid προορίζεται για φόρτιση συσκευών με χαμηλότερες ενεργειακές ανάγκες,
Ωστόσο, η εταιρία προσφέρει δυνατότητα αναβάθμισης της μπαταρίας σε V44
12,000mAh, που μεταφράζεται σε σχεδόν σε 4 φορτίσεις μιας DSLR. Και τα

πηγές τροφοδοσίας. Η λύση της Voltaic είναι δύο
νέα φωτογραφικά σακίδια, τα Array και Offgrid, που
ενσωματώνουν ηλιακούς συλλέκτες. Στο εσωτερικό
τους συναντάμε μπαταρίες 19,800mAh και 4,000mAh

δύο σακίδια παρέχουν αρκετές θήκες για τη μεταφορά πολλών διαφορετικών
συσκευών και είναι ανθεκτικά στο νερό της βροχής και στην υγρασία. Η Voltaic
εξασφάλισε τη χρηματοδότηση των προϊόντων ένα μήνα πριν τη λήξη της
crowdfunding καμπάνιας, στο Kickstarter. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις

που τροφοδοτούνται από ηλιακά panel 10W και 6W,
αντίστοιχα.

προδιαγραφές εδώ: https://www.kickstarter.com/projects/voltaicsystems/arrayoffgrid-a-new-generation-of-solar-backpacks/description

Samsung
Απολογείται για το Note 7 με διαφήμιση σε εφημερίδα

Η

κορεάτικη εταιρία προσπαθεί με κάθε τρόπο, το τελευταίο μήνα, να
ξορκίσει το κακό που της προκάλεσε το προβληματικό Galaxy Note S7.
Η πιο πρόσφατη κίνηση της Samsung ήταν ένα απολογητικό κείμενο που
δημοσιεύτηκε ολοσέλιδο στην Wall Street Journal. Σε αυτό η εταιρία σημειώνει
πως η ασφάλεια παραμένει ύψιστη προτεραιότητά της και πως επανεξετάζει κάθε
πτυχή της συσκευής, ώστε να μην επαναληφθεί κάτι παρόμοιο στο επερχόμενο
Νοte. Επίσης, αναφέρεται και στην ανάκληση των περίπου τριών εκατομμυρίων
πλυντηρίων της στις ΗΠΑ Τα κέρδη του τελευταίου τριμήνου της εταιρίας έχουν
δεχτεί πολύ ισχυρή πτώση, της τάξεως του 30% και αυτό οφείλεται δίχως
αμφιβολία στη περίπτωση του Note 7.

Olympus STF-8
Το πρώτο αδιάβροχο macro flash

H

Olympus παρουσίασε ένα νέο flash που προορίζεται για macro φωτογραφία
σε εξωτερικούς χώρους, καθώς ακολουθεί τη φιλοσοφία weatherproof της
OM-D E-M1 Mark IΙ. Προσφέρει προστασία από τη βροχή, τη σκόνη και λειτουργεί
σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως -10°C. Έχει guide number 8,5, με τις δύο
κεφαλές σε λειτουργία ή 6 μόνο με τη μία. Παρέχει full TTL auto sync, manual
λειτουργία (έως 1/128 της ισχύος), διαφορετική ένταση σε κάθε κεφαλή και
αποσπώμενο diffuser. Υποστηρίζει λειτουργίες multi-flash, focus stacking και High
Res, ενώ πυροδοτείται και μέσω του συστήματος wireless RC της εταιρίας. Ο χρόνος
ανακύκλωσης είναι περίπου 4 δευτ. Μπορεί να συνεργαστεί με τρεις φακούς
M.Zuiko, τους: 30mm f/3.5 Macro, 60mm f/2.8 Macro και 12-40mm f/2.8.
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Φθινοπωρινό τεύχος

NEO!

Mόλις κυκλοφόρησε!
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Canon Labs
Δοκιμή μηχανών και φακών σε εικονικό περιβάλλον

Η

ιαπωνική εταιρία ανέπτυξε ένα app για
το VR headset Oculus Rift, το οποίο
επιτρέπει στο χρήστη να περιηγείται σε
ένα εικονικό περιβάλλον, “δοκιμάζοντας”

φωτογραφικό εξοπλισμό. Συγκεκριμένα έχει στη διάθεση του τρεις μηχανές, τρεις φακούς
και πλήρη έλεγχο της έκθεσης, του zoom και του καδραρίσματος. Μπορείτε να κατεβάσετε
δωρεάν την εφαρμογή εδώ:
https://www.oculus.com/experiences/rift/1032993353450807/

Μitsubishi
Προσφορά για την αγορά νέου
εκτυπωτή

Έ

ως και τις 31 Δεκεμβρίου (ή ως την
εξάντληση του στοκ) με βάση τη
τρέχουσα προσφορά της Mitsubishi,
μπορείτε να αποσύρετε το παλιό σας
εκτυπωτή και να προχωρήσετε στην αγορά
του CP-D80DW στην προνομιακή τιμή
€750 (συν ΦΠΑ) και δώρο ένα ρολό χαρτί.
Μέχρι και το πέρας την καθορισμένης
ημερομηνίας ο καταναλωτής μπορεί να
επωφεληθεί από την έκπτωση της τάξης
των €240 και του έξτρα δώρου που είναι
ένα ρολό CK-868 (42656).

Ο

θερμικός εκτυπωτής CP-D80DW
χρησιμοποιεί νέα κεφαλή διπλής
σειράς με ανάλυση 300 dpi, σύνδεση USB

(HiSpeed) και τεχνολογία Rewind που αξιοποιεί τα ίδια αναλώσιμα για 10x15 &
15x20 χωρίς να έχει απώλεια στις εκτυπώσεις 10x15εκ. Επιπλέον έχει δυνατότητα
εκτύπωσης σε ματ ή γυαλιστερό και τυπώνει το χαρτί 10x15εκ. σε 8,4 δευτ.
ΔΑΜΚΑΛΙΣΗΣ Δ & Ι

photo.gr
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Sandisk
Λύσεις αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων

Σ

ύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Sandisk, το 40% των χρηστών smartphone
έχει στη διάθεση του κινητό τηλέφωνο με αποθηκευτικό χώρο 16GB
ή μικρότερο, γεγονός που δυσχεραίνει τη καθημερινότητα τους μιας και οι
περισσότεροι αποθηκεύουν φωτογραφίες, μουσική και αρχεία απαραίτητα για
την εργασία ή τις σπουδές τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 50% των
χρηστών, αναγκάζονται να διαγράψουν αγαπημένα αρχεία από τα κινητά τους,
προκειμένου να ελευθερώσουν χώρο, ενώ μια φορά κάθε μήνα, το ένα τρίτο
των χρηστών λαμβάνουν σχετικό μήνυμα που τους ενημερώνει ότι δεν υπάρχει
άλλος διαθέσιμος χώρος για να αποθηκεύσουν αρχεία (storage full).Αυτόν το
χειμώνα, η SanDisk, που ανήκει πλέον στον όμιλο Western Digital, προσφέρει
διαφορετικές λύσεις αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων.
Τα μέσα αποθήκευσης της SanDisk, είναι ειδικά σχεδιασμένα για κινητά
τηλέφωνα, ώστε να μη χάνουν οι χρήστες ούτε ένα αρχείο αφού τους
διευκολύνουν να αποθηκεύσουν και να μεταφέρουν τα αρχεία τους, να κάνουν
back-up και να ελευθερώσουν χώρο από τις συσκευές τους, Τα προϊόντα της
SanDisk μεγιστοποιούν τον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου μέχρι και τα
128GB. Ανάμεσά τους, το iXpand Flash Drive είναι σχεδιασμένο να ελευθερώνει
αποθηκευτικό χώρο σε συσκευές iPhone και iPad. Συνδέοντας απλά την
υποδοχή Lightning, μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα φωτογραφίες, videos και
άλλους τύπους αρχείων μεταξύ διαφορετικών συσκευών. Καθώς είναι σε θέση
να δημιουργήσει πολύ γρήγορα 128 GB πρόσθετο χώρο, μπορείτε να ρυθμίσετε
το iXpand να κάνει αυτόματη αποθήκευση των δεδομένων στο iPhone ή το iPad
σας. Το SanDisk iXpand είναι διαθέσιμο σε χωρητικότητες των 32GB, 64GB και
128GB και η τιμή του κυμαίνεται στα €55,9, €79,9 και €139,9 αντίστοιχα.
Για τους χρήστες συσκευών Android, η SanDisk έχει κατασκευάσει USB τα οποία
επιτρέπουν τη μεταφορά αρχείων από το tablet στο smartphone σας γρήγορα
και εύκολα.

Μέσα από την εφαρμογή SanDisk Memory
Zone, που είναι διαθέσιμη στο Google Play,
μπορείτε να παρακολουθείτε και να διαχειριστείτε
αποτελεσματικά τη διαθέσιμη μνήμη, να
οργανώσετε και να δημιουργήσετε αντίγραφα
ασφαλείας των αρχείων που είναι αποθηκευμένα
σε Android συσκευή.
Τα SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 είναι
διαθέσιμα σε χωρητικότητες 16GB, 32GB, 64GB
και οι τιμές τους είναι €10,99€, €14,99 και €24,99
αντίστοιχα. Το SanDisk Ultra Dual USB Type-C Flash
drives διατίθεται σε χωρητικότητες των 16GB, 32GB
και 64GB στην τιμή €14,99, €19,99 και €29,99
αντίστοιχα.

Canon
Υβριδικό σκόπευτρο για βελτίωση του autofocus;

Τ

α ψηφιακό προσοφθάλμιο μονοπωλεί
τις mirrorless και προσφέρει πλήθος
πλεονεκτημάτων. Παρά την επιτυχία
των συστημάτων EVF, το οπτικό
προσοφθάλμιο συνεχίζει να αποτελεί
την πιο άμεση και φυσική επαφή
φωτογράφου-φωτογραφιζόμενου. Το
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που δημοσιεύτηκε
πρόσφατα από την Canon, περιγράφει ένα
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υβριδικό σκόπευτρο που συνδυάζει τα οφέλη οπτικών και ψηφιακών σχεδιάσεων, με
σκοπό τη βελτίωση του autofocus. Όταν ένα κινούμενο θέμα δεν βρίσκεται εντός του
εύρους σημείων του standard AF, θα ενεργοποιείται αυτόματα το ψηφιακό. Πρακτικά,
η ταχύτητα του ξεχωριστού (dedicated) αισθητήρα AF που αφορά το κέντρο του
κάδρου θα συνδυάζεται με τη δυνατότητα εστίασης ενός θέματος που πλησιάζει την
άκρη της εικόνας, χάρη σε on-sensor AF σημεία. Ωστόσο, η μετάβαση από την οπτική
στην ηλεκτρονική λειτουργία, απαιτεί μια υστέρηση αρκετών δευτερολέπτων και έχει
ενδιαφέρον να δούμε με ποιο τρόπο η Canon θα καταφέρει να την ελαττώσει, σε
αποδεκτά πλαίσια.
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Transient
Έκθεση της Τάνιας Πασχάλη

Χ

ωρίς να αφήνουν ελάχιστο αποτύπωμα μνήμης,
τα λουλούδια ανθίζουν και μαραίνονται
θυμίζοντας το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας. Η Τάνια
Πασχάλη επιλέγοντας τη συνθήκη της μη γονιμότητας,
προσεγγίζει τα λουλούδια, δίνοντας στη συγκεκριμένη
θεματική μια άλλη διάσταση.
Εγκαίνια: Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016
Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Δεκεμβρίου 2016
Διεύθυνση: Καφενείο «Ευτοπία», Ομήρου 27, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Σάββατο
8.00 – 23.30

Τοπία του Νου
Έκθεση του Γιώργου Χρηστινίδη

Σ

ύμβολα από το παρελθόν, μνήμες από την παιδική ηλικία ή εικόνες από τον
κόσμο του ονείρου, τα «Τοπία του Νου» ταξιδεύουν το θεατή σε τοπία υπαρκτά,
γήινα και μη αφηρημένα. Υποψήφιος διδάκτορας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης και φωτογράφος, ο Γιώργος Χρηστινίδης έχει πάρει μέρος σε δέκα
ομαδικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων και στο 2ο και 3ο «Contrast/αντίθεση”
φεστιβάλ φωτογραφίας Θεσσαλονίκης», είναι μέλος της φωτογραφικής ομάδας
«Φωτοπόροι» ενώ παράλληλα έχει παρουσιάσει και δύο ατομικές εκθέσεις. Στην
νέα ατομική του έκθεση με τίτλο «Τοπία του Νου», ο φωτογράφος προσεγγίζει με
ιδιαίτερο τρόπο το τοπίο αγγίζοντας μέσα από το φωτογραφικό του φακό μνήμες
και συναισθήματα. Την έκθεση επιμελείται ο Τάσος Σχίζας.
Διάρκεια έκθεσης: έως 2 Δεκεμβρίου 2016
Διεύθυνση: Café Bar ENTEXNON, Ι. Δέλλιου 4, πλατεία συντριβανίου,
Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Γιώργος Χρηστινίδης, yiorgos@christinides.eu, www.christinides.eu

Observations – Παρατηρήσεις
Συνεχίζεται η έκθεση του Γιώργου Γαλάνη

Φ

ωτογραφικά έργα αντικειμένων αποκομμένων από το πολύβουο περιβάλλον
τους συνθέτουν εικόνες μοναξιάς, στην νέα έκθεση του Γιώργου Γαλανόπουλου.
Προσεγγίζοντας τη φωτογραφία ως μέσο που πολλές φορές πλάθει ψευδαισθήσεις
στα όρια του κάδρου, ο φωτογράφος καλεί τον επισκέπτη να δει πέρα από τα όρια του
φωτογραφικού κάδρου, συνθέτοντας με τη φαντασία του την ιστορία πίσω από κάθε
εικόνα. Η έκθεση του Γιώργου Γαλάνη εγκαινιάστηκε στον εκθεσιακό χώρο του νέου
βιβλιοπωλείου Πίξελ Books, την νέα κίνηση των εκδόσεων Χαραμάδα, πίσω από την
οποία κρύβεται ο Νεκτάριος Λαμπρόπουλος. Την μέρα των εγκαινίων πολλοί φίλοι
του βιβλίου και της φωτογραφίας επισκέφθηκαν το χώρο του Πίξελ Books έτσι ώστε να
εξερευνήσουν τόσο τα σπάνια βιβλία που διαθέτει το κατάστημα, όσο και την έκθεση
φωτογραφίας.
Διάρκεια έκθεσης: έως 16 Νοεμβρίου 2016
Διεύθυνση: Πιξελ Books, Αγ. Ανδρέου 115, Πάτρα
Πληροφορίες: Πιξελ Books, Τηλ. 2610220272, info@pixelbooks.gr, http://www.
pixelbooks.gr
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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 12:
«Ύφος & στυλ
στη φωτογραφία»

Κυκλοφορεί

Υπό έκδοση.

9 Ιουνίου

Κυκλοφορεί
2 Φεβρουαρίου

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννιά, δέκα ή & των έντεκα εκδόσεων:
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Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. Αφορά παραλαβή των τευχών από τα γραφεία μας
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Ανδρέας Βακαλιός

Aljona Frankl

Retracings
Aνιχνεύσεις και φωτογραφικά αρχεία: Αρχεία Ζωής



ε αφορμή τα 60 χρόνια από τα γεγονότα
του 1956 στη Βουδαπέστη, Ούγγροι και
Ελλήνες καλλιτέχνες επεξεργάζονται μέσα από
έργα ποικίλης μορφής, στιγμές της ιστορίας του

Bozso, Lajos Csonto, Jozsef Hajdu, Péter Forgacs, Aljona Frankl, Μαριγώ Κάσση,
Melinda Kovacs, Sandor Aron Karoly, Δάφνη Ρόκου, Balazs Telek, Zsolt Olaf Szamody
και Antal Tarjan. Την έκθεση διοργανώνουν ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και η Ουγγρική Ακαδημία Τεχνών, σε

20ου αιώνα. Διατηρώντας τη διττή έννοια τόσο
της μνήμης όσο και της αρχής, το αρχείο της
έκθεσης προσεγγίζει γεγονότα που αφορούν
την ιστορία των σχέσεων της Ουγγαρίας και
της Ελλάδας με την Ευρώπη, μέσα από τις
κρίσεις, τους πολέμους και την καθημερινή
ζωή. Με έμφαση στη λήθη και τη μνήμη,
στην έκθεση παρουσιάζονται 14 προσεγγίσεις,
αναδεικνύοντας τους πολιτιστικούς και
συναισθηματικούς κώδικες που προσδίδει η
φωτογραφία μέσα από μια επιλεκτική ανάγνωση

συνεργασία με την Πρεσβεία της Ουγγαρίας στην Αθήνα.

της ιστορίας. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες
Περικλής Αλκίδης, Ανδρέας Βακαλιός, Andras

Ουγγρική Ακαδημία Τεχνών, http://www.mma.hu/en/web/en

Διάρκεια έκθεσης: έως 8 Ιανουαρίου 2017
Διεύθυνση: Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Κτίριο Πειραιώς, Πειραιώς (Π. Τσαλδάρη)
51, Πλ. Κουμουνδούρου, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Σάββατο 10.00 - 19.00, Κυριακή 10.00 - 16.00
Επιμέλεια έκθεσης: Αγγελική Γραμματικοπούλου-Barbaut, Gabriella Uhl
Πληροφορίες: Retracings, https://www.facebook.com/retracings
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Τηλ. 2105202420
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, http://
www.opanda.gr

Cinemarian
Εντατικό μάθημα φωτογραφίας με τον
Α. Κατσικούδη

Ο

φωτογράφος και δάσκαλος φωτογραφίας Ανδρέας
Κατσικούδης επιστρέφει στον χώρο του Cinemarian, για ένα
εντατικό μάθημα φωτογραφίας. Σε μια αυτοτελή συνάντηση οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τη φωτογραφική
τους μηχανή με την ύλη του μαθήματος να περιλαμβάνει μια σειρά
διαφορετικών ενοτήτων. Από τη γνωριμία με τα τεχνικά μέρη της
μηχανής, το διάφραγμα, την ταχύτητα, το ISO και τους φακούς
μέχρι την εισαγωγή στο πορτρέτο, την ταξιδιωτική, τη νυχτερινή
φωτογραφία και τη μετέπειτα επεξεργασία, το μάθημα επιχειρεί να
αποτελέσει μια καλή αρχή στη φωτογραφία. Λόγω περιορισμένου
αριθμού ατόμων στο μάθημα, όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος
καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας όνομα και
κινητό τηλέφωνο στο akatsikoudis@yahoo.com, με θέμα «ΓΙΑ ΤΟ
ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ».
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Μάθημα: Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016, 18.00 – 21.00
Διεύθυνση: Cinemarian, Γενναίου Κολοκοτρώνη 42, Αθήνα
Κόστος: 30 ευρώ
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: Ανδρέας Κατσικούδης,
akatsikoudis@yahoo.com, http://akatsikoudis.blogspot.com.gr



35

ON LINE  

  

O IMAGING - E 

Και τα τρία βιβλία!



€25

*

Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την ιστορία
& αισθητική της
φωτογραφίας!



     

* 25  

  !!!

Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

  Istorika
   Vivlia_17x24.indd
349 •  1

14



 2016

   μμ 3 6
11/5/2016 1:01:11

ON LINE  

  

O IMAGING - E 

Σημειωματάρια
Φωτογραφική έκθεση του Αργύρη Λιαπόπουλου

Σ

πουδή ανάμεσα στη φωτογραφία και τη
λογοτεχνία, η έκθεση «Σημειωματάρια»
παρουσιάζει το συνεχή διάλογο ανάμεσα σε
δεξιοτέχνες του λόγου και έναν φωτογράφο.
Με την έκθεση να διαρθρώνεται στις ενότητες

τα φωτογραφικά έργα τυπώνονται με ένα μεγάλο περιθώριο έτσι ώστε οι συνομιλητές
να εκφράσουν με απόλυτη ελευθερία αυτό που θα ήθελαν. Σε ένα έργο υπό εξέλιξη,
ο φωτογράφος διατηρεί ένα συνεχή διάλογο με τον κάθε λογοτέχνη, από τις πρώτες
συναντήσεις μέχρι και την ανάρτηση των τελικών έργων.

«Λόγος (Μάρκος Μέσκος)», «Οι φωνές
του φωτός (Δημήτρης Δημητριάδης)» και
«Προβλήτες (Γιώργος Αλισάνογλου)», ο
φωτογράφος Αργύρης Λιαπόπουλος ζητά
από τρεις λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης να
επέμβουν στις ήδη τυπωμένες φωτογραφίες

Εγκαίνια: Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 17 Δεκεμβρίου 2016
Διεύθυνση: Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 10.00 – 15.00 Τρίτη, Πέμπτη,
Παρασκευή 10.00-21.00
Πληροφορίες: Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Τηλ. 2310288036, bookstore-thessaloniki@miet.gr,

του, διαμορφώνοντας τελικά από κοινού
ένα τελικό έργο. Θυμίζοντας σημειωματάριο,

http://www.miettsimiski11.blogspot.com
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, www.miet.gr

Μια άλλη ζωή:
Ανθρώπινες ροές /
Άγνωστες Οδύσσειες.
Παράταση της έκθεσης

Σ

υμπληρώνοντας ήδη πέντε μήνες επιτυχημένης
πορείας, συνεχίζεται η έκθεση «Μια άλλη ζωή:
Ανθρώπινες ροές / Άγνωστες Οδύσσειες» μέχρι
το τέλος Ιανουαρίου. Ο νόστος και η επιθυμία
της επιστροφής στην πατρίδα αποτυπώνονται
σε μια έκθεση που προσεγγίζει με ευαισθησία
την προσφυική – μεταναστευτική κρίση. Με
τη συμμετοχή 26 φωτογράφων, η πλειοψηφία
των οποίων είναι ενεργοί φωτοδημοσιογράφοι,
στην έκθεση παρουσιάζονται 160 φωτογραφικά
έργα, σε επιμέλεια του Ηρακλή Παπαϊωάννου
και της Πηνελόπης Πετσίνη. Παράλληλα με την
έκθεση, συνεχίζεται σε συνεργασία με το Δήμο
Θεσσαλονίκης, η συγκέντρωση ειδών στον χώρο
του μουσείου. Ο αναλυτικός κατάλογος των ειδών
που μπορεί να προσφέρει κάποιος βρίσκεται στην
επίσημη σελίδα του Μουσείου Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης.
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Φωτ.: Γιαννακούρης Πέτρος
Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Ναυάρχου Βότση 3, Αποθήκη Α’, 1ος
όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310566716, http://www.
thmphoto.gr
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Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας
Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Η

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια παρουσίας στα φωτογραφικά δρώμενα, διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων.
Από τις ομαδικές εκθέσεις «Στάχυα από το χωράφι μας» και «O διπλανός μου» και το ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστεφάνου «This is not a
coup» μέχρι την ατομική έκθεση του Δ. Καστανάρα “Ο τοίχος μιλάει…. Ακούς» και διαλέξεις με θέμα την τέχνη της φωτογραφίας, οι επισκέπτες
της Λάρισας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα φωτογραφικών εκδηλώσεων. Συγεκριμένα οι διαλέξεις
αφορούν τις θεματικές «Ιστορία και θεωρία της φωτογραφίας» και «Τοπογραφίες της μνήμης: Φωτογραφία, ατομική και συλλογική ταυτότητα»
με ομιλητές του φωτογράφους Πάρι Πετρίδη και Πηνελόπη Πετσίνη αντίστοιχα. Στην έκθεση «Στάχυα από το χωράφι μας» σε επιμέλεια του Π.
Πετρίδη, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν την προσέγγιση της πόλης μέσα από την προσωπική ματιά των μελών της Φωτογραφικής
Λέσχης Λάρισας ενώ στην ομαδική έκθεση με τίτλο ο «Ο διπλανός μου» οι φωτογράφοι προσεγγίζουντη σχέση ανθρώπου και κοινωνίας,
αναπτύσσοντας ένα διάλογο γύρω από το ρόλο του φωτογράφου.

Πρόγραμμα
Παρασκευή 11/11/’16 στις 20.00 (Χώρος: θέατρο
ΟΥΗΛ)
«Ιστορία και θεωρία της φωτογραφίας», Π. Πετρίδης
«Τοπογραφίες της μνήμης: Φωτογραφία, ατομική και
συλλογική ταυτότητα», Π. Πετσίνη
Διαλέξεις: Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, 20.00
Διεύθυνση: Θέατρο ΟΥΗΛ, Ανθίμου Γαζή 29, Λάρισα
Ομαδική έκθεση «Στάχυα από το χωράφι μας»
Διάρκεια: 11 – 20 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Θέατρο ΟΥΗΛ, Ανθίμου Γαζή 29, Λάρισα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 19.00 –
22.00

Ομαδική έκθεση «O διπλανός μου»
Διάρκεια: 8 – 20 Νοεμβρίου 2016
Διεύθυνση: Μύλος, Διονύσου 13, Λάρισα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά εκτός Κυριακής 8.00 – 22.00
Ατομική έκθεση «Ο τοίχος μιλάει…. ακούς» του Δ. Καστανάρα
Διάρκεια: 18 – 26 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας, Κούμα 28, Λάρισα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά εκτός Κυριακής 9.00 – 21.00
Ντοκιμαντέρ «This is not a coup» του Άρη Χατζηστεφάνου
Προβολή: Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου, 20.30
Διεύθυνση: Χατζηγιάννειο, Ρούσβελτ 59, Λάρισα
Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας,info@fll.gr, http://fll.gr
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