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Editorial

Δεν νομίζω ότι υπάρχει
προηγούμενο στην ιστορία της
Φωτογραφίας στη χώρα μας,
που οι Έλληνες φωτογράφοι,
ερασιτέχνες και επαγγελματίες, να
έχουν βρεθεί μπροστά σε αυτό το
φαινόμενο: Στην υπερπροσφορά
επιμορφωτικών σεμιναρίων και
workshops, συγκεντρωμένων
στο τετραήμερο 10-13 Μαρτίου
2017. Και δεν μιλάω μόνον για τη
Photovision... Όμως ας πάρουμε
τα πράγματα από την αρχή για να
δούμε πως φθάσαμε ως εδώ.

Α

πό την πρώτη διοργάνωση
της Photovision είχαμε δώσει
το στίγμα προθέσεων και στόχων:
Θέλαμε -και εξακολουθούμε να
θέλουμε- η Photovision να μην είναι
αποκλειστικά και μόνον ένα στενά
εμπορικό γεγονός για τον κλάδο,
αλλά παράλληλα και μία μεγάλη
γιορτή της ελληνικής φωτογραφίας.
Ένα γεγονός το οποίο δεν θα
αναζωπυρώνει μόνον το αγοραστικό

Πάνω: Νυχτερινή
εξωτερική λήψη
από το εντυπωσιακό
κλειστό στάδιο ΤΑΕ
ΚWON DO που θα
πραγματοποιηθεί
η 12η PHOTOVISION.
Aριστερά: Ο Γιάννης
Μπεχράκης,
ο βραβευμένος με
Πούλιτζερ Έλληνας
φωτορεπόρτερ, θα είναι
στη PHOTOVISION!
Δείτε σελ. 25

ενδιαφέρον των φωτογράφων, αλλά
θα τους κινητοποιεί ταυτόχρονα σε
όλη την χώρα σε έναν δημιουργικό
& καλλιτεχνικό οργασμό! Με
εκθέσεις φωτογραφίας, με συζητήσεις
στρογγυλής τραπέζης, με σεμινάρια
και πλειάδα άλλων εκδηλώσεων.
Το πρώτο δείγμα γραφής αυτού
του οράματος αποτυπώθηκε το
1995, στη πρώτη Photovision.
Με πενιχρά οικονομικά μέσα και
μοναδικούς χορηγούς την (τότε)
Kodak, την εταιρία Δαμκαλίδης
Α.Ε. και το Υπουργείο Πολιτισμού
(επί Υπουργίας Θ. Μικρούτσικου
και σύμβουλο φωτογραφίας τον
Ν. Παναγιωτόπουλο) και με πολλή
εθελοντική εργασία έγινε η αρχή.
Και τι αρχή! Τις ημέρες λειτουργίας
της Photovision 1995 εγκαινιάστηκαν
ταυτόχρονα -κρατηθείτε!- σε
21 ελληνικές πόλεις εκθέσεις
φωτογραφίας 180 Ελλήνων
φωτογράφων! Παράλληλα
διοργανώθηκαν στο Εκθεσιακό
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Πανεπιστήμιον «Η Photovision»!
Το αναλυτικό πρόγραμμα σεμιναρίων της έκθεσης
Κέντρο Αθηνών (επί της Λ.Κηφισίας στο ύψος του Γηροκομείου - δεν λειτουργεί σήμερα),
στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και αλλού, πάρα πολλές διαλέξεις, σεμινάρια, συζητήσεις,
workshops. Αυτά για να φρεσκάρω τη μνήμη όσων σήμερα αγνοούν την ιστορία της
έκθεσης, αλλά προπάντων το όραμα, τις προθέσεις και το πείσμα των συντελεστών της.
Έκτοτε λοιπόν πάνω στις ίδιες αρχές βασίστηκαν όλες οι επόμενες διοργανώσεις της
έκθεσης. Αυτή η στάση απέναντι στους επισκέπτες της Photovision που τους υποδέχεται ως
δημιουργούς και όχι ως απλούς καταναλωτές, την έχει κάνει σταθερή αξία στο χρόνο, μια
έκθεση-Θεσμό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το διαχρονικό πνεύμα αναζωπύρωσης της αγοράς
μεν αλλά και του ενδιαφέροντος για επιμόρφωση δε, σας παρουσιάζουμε το πλούσιο
πρόγραμμα σεμιναρίων της φετινής Photovision. Για τις εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να μπουν στο eshop του photo.gr (από την Τετάρτη 25/1 και μετά) ή να
επικοινωνήσουν τηλεφωνικά. Ραντεβού στη Photovision!
TAKHΣ ΤΖΙΜΑΣ
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LIVE ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο photovision.gr
OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ:
ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏéöçúô÷
ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, ÔÇË.: 210 8541400, FAX: 210 8541485,
e-mail: photovision@photo.gr, www.photovision.gr
www.facebook.com/photovision.gr
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PHOTOVISION 2017
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Ψηφιακό Τύπωμα
Προσφορά για καλλιτεχνικές εκτυπώσεις
Στην επερχόμενη Photovision έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων πολλές
φωτογραφικές εκθέσεις ομάδων, ενώσεων, σωματείων και άλλων φορέων του καλλιτεχνικού χώρου.

Π

ρόκειται για μια έκρηξη δημιουργικότητας που θα απευθυνθεί στο μεγάλο κοινό της Photovision,
του καθιερωμένου θεσμού στον κόσμο της εικόνας που από το 1995 τιμούν με την παρουσία
τους τόσοι και τόσοι επισκέπτες. Όσοι λοιπόν προετοιμάζουν τη συμμετοχή τους εκθέτοντας έργα μέσω
της ομάδας ή του γενικότερου φορέα στον οποίο ανήκουν, θα έχουν την ευκαιρία να τυπώσουν σε
προνομιακή τιμή και μάλιστα με την εξαιρετική ποιότητα που εγγυάται το ΤΥΠΩΜΑ. Συγκεκριμένα, θα
ισχύσει για τις εκτυπώσεις της Photovision, διαστάσεων 30x40/45cm σε χαρτί εκθεσιακής ποιότητας
matte Fine Art, ειδική τιμή 15 ευρώ (έναντι κανονικής 20ευρώ). Στην τιμή περιλαμβάνεται
τοποθέτηση σε μαύρο πασπαρτού και τελική διάσταση 38x53cm. http://tipoma.gr/
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Διεκδικήστε ένα monitor
Διεκδι
Dell Ultra HD 4K P2415Q αξίας €559*
Aνάλυση
3840x2160
A
Οθό IPS
S 23,8in.
3,8 . μεε χρωματική
ρωματ αακρίβεια
ρ βε α 99% ssRGB
G και
α ΔE<3
3
Οθόνη
Θύρες: DisplayPortt in, DisplayPort out, Mini DisplayPort,
(MHL)), έξοδος ήχου, 4 θύρες USB 3.0
HDMI (MHL),
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Aναζητώντας το ιδανικό monitor!

  
Στην αναζήτηση του τέλειου monitor για φωτογραφία και video,
η τεχνολογία των επίπεδων LCD οθονών έχει πραγματοποιήσει
άλματα εξέλιξης τα τελευταία χρόνια. Στην αρχή τα LCD monitor
ήταν πανάκριβα και με μέτρια απόδοση. Όμως η μεγάλη τους
αποδοχή έφερε την προσγείωση των τιμών. Δεν έχουν όμως
όλα τα LCD monitor την ανάλογη χρωματική πιστότητα και την
ικανότητα ρύθμισης (καλιμπραρίσματος) ώστε να αναπαράγουν
με ακρίβεια τα παραδεκτά πρότυπα χρωματικών χώρων (color
spaces) sRGB και AdobeRGB. Aυτό επιτυγχάνεται σε πολύ μεγάλο
βαθμό με τα panel IPS που έχουν επικρατήσει στα hi end monitor.
Oι άλλες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα καλά monitor και
αποτελούν κριτήριο για απαιτητική χρήση είναι το backlight
με στοιχεία LED και οι υψηλότερες αναλύσεις. Πλέον μιλάμε
τουλάχιστον για QHD (2560x1440) και ακόμη καλύτερα για 4Κ
(4096x2160). Επιλέγοντας ένα monitor 4Κ/UHD, διασφαλίζουμε
ότι θα μας συντροφεύει στις φωτογραφικές και video δημιουργίες
μας για αρκετά χρόνια (future proof).



Aπαντήστε σωστά
στά στις τρεις παρακάτω ερωτήσεις
Ποιά διάταξη κρυστάλλων
τάλλων LCD monitor δίνει τη μεγαλύτερη χρωματική ακρίβεια;
ΤΝ

VA

IPS

Ποιά είναι μια επωνυμία για οικογένεια monitor Dell;
Latitude

Ultrasharp

Venue

Πoιά είναι η πιο προχωρημένη ανάλυση για monitor;
4K

Full HD

VGA

Ïíïìáôåðþíõìï: ....................................................................................................................
Äéåýèõíóç: .............................................................................................................................
ÔçëÝöùíï:...................................................e-mail:................................................................

• Οι όροι συμμετοχής είναι αναρτημένοι στο www.photo.gr/dell



  10   2017

* Προτεινόμενη λιανική τιμή: 559€ (περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%)

Dell.indd 1
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Black... Monday!

-35%

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

Τ

ην τελευταία ημέρα της έκθεσης, δηλαδή τη
Δευτέρα 13 Μαρτίου θα ζητηθεί από όλους
τους εκθέτες -εφόσον φυσικά το επιθυμούννα έχουν super προσφορές σε όσα προϊόντα
επιλέξουν! Μάλιστα θα μπορούν όχι μόνον
να γράφουν παραγγελίες -αυτό γινόταν πάντααλλά να πωλούν και να παραδίδουν επί τόπου
τα προϊόντα τους μιας και ο νόμος πλέον το
επιτρέπει (με την προϋπόθεση ότι θα εκδίδουν
τα νόμιμα παραστατικά).
Όλες οι super προσφορές θα διαφημιστούν
ΔΩΡΕΑΝ από τις εκδόσεις μας.
Βασική προϋπόθεση για τη διαφήμιση:
Τα προς πώληση προϊόντα να είναι
ετοιμοπαράδοτα την Δευτέρα 13 Μαρτίου
ει δυνατόν εντός των περιπτέρων στην έκθεση.
Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες θα
πληροφορηθούν σχετικά με τα διαθέσιμα
προϊόντα “Black Monday 13 Mαρτίου’’
από το site της PHOTOVISION photovision.gr
καθώς και το photo.gr από 20 Φεβρουαρίου
και μετά.

-40%

-10%

-50%

-70%
-20%

Μείνετε συντονισμένοι!

ME ×ÏÑÇÃ ÅÉÊÏÉÍÙÍÁ

×ÏÑÇÃI ÅÉÊÏÉÍÙÍÁ

OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485, e-mail: photovision@photo.gr, www.photovision.gr, www.facebook.com/photovision.gr
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Περισσότερες από
25.000 προβολές
μόνον σε 4 ημέρες!!!*
*Από18-20/1, facebook + youtube

Βρές το βίντεο σε

&

Ο Σταρόβας φωτογράφος!
Το πρώτο τηλεοπτικό σποτ της Photovision
Ο Δημήτρης Σταρόβας, μέλος του θρυλικού
συγκροτήματος Άγαμοι Θύται, γνωστός από τις
εμφανίσεις του στην τηλεόραση, στο θέατρο και
στον κινηματογράφο αλλά επίσης και φανατικός
Αναγνώστης του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ καθότι και
ο ίδιος φωτογράφος και κινηματογραφιστής,
έκανε την αρχή!

Κ

αι η αρχή είναι το πρώτο διαφημιστικό σποτάκι
για την επερχόμενη δωδέκατη διοργάνωση

της Photovision στο οποίο πρωταγωνιστεί με τον
δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Επ΄ευκαιρία αναφέρουμε
ότι η διαφημιστική προβολή της έκθεσης έχει ήδη
ξεκινήσει από τις εκδόσεις μας, από πολλά έντυπα
του κλάδου Ιmaging, από το διαδίκτυο και τα social
media και άλλα μέσα ενημέρωσης. Θα συνεχιστεί
με αυξανόμενη ένταση το επόμενο διάστημα για να
κορυφωθεί αργότερα από την τηλεόραση και άλλα
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για να επανέλθουμε στα
τηλεοπτικά σποτάκια, σας ενημερώνουμε ότι σε
αυτά θα προστεθούν κι άλλα το επόμενο διάστημα,
μιας και το πλάνο προβολής της έκθεσης απόκτησε
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Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα του spot μπροστά από το στολίδι της Αθήνας, τον πιο
λειτουργικό χώρο για εκθέσεις όπου θα πραγματοποιηθεί η δωδέκατη Photovision:
το κλειστό στάδιο TAE KWON DO, στο Π.Φάληρο.

αναπάντεχα σημαντικούς υποστηρικτές και συμπαραστάτες! Διακεκριμένοι
φωτογράφοι αλλά και πολλοί άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες, όλοι τους φανατικοί
Αναγνώστες του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ, μας ενημέρωσαν ότι πρόθυμα
και αφιλοκερδώς θέλουν να στηρίξουν το αγαπημένο τους περιοδικό στη
διοργάνωση της Photovision, της Μεγάλης έκθεσης - θεσμού του φωτογραφικού
κλάδου της χώρας μας!
«Πάμε όλοι Photovision! Πάμε όλοι στην έκθεση που ξέρουμε!»,
λέει ο Σταρόβας. Εσείς ακόμη το σκέπτεστε;
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O λόγος στους εκθέτες!

EXPO

Φωτ.: Γ. Γρηγορόπουλος

Δυναμική παρουσία του Ομίλου των επιχειρήσεων Δαμκαλίδης στη Photovision με δύο διακριτά
περίπτερα των εταιρειών ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ & HDG EΛΛΑΣ ΕΠΕ

D750

Θωμάς Δαμκαλίδης
Διευθύνων Σύμβουλος Δαμκαλίδης Δ.& Ι. Α.Ε.

Με πολύ λογικές διαστάσεις και βάρος μόλις 750γρ. η
Nikon D750 διαψεύδει τη συνηθισμένη άποψη ότι μια full
frame μηχανή είναι μεγάλη και δύσχρηστη. Αυτό το οφείλει
στο μονομπλόκ σασί από ελαφρό κράμα τεχνολογίας
Sareebo και στην compact σχεδίαση. Η D750 εντυπωσιάζει
με την αρθρωτή οθόνη, το ακριβέστατο autofocus
51σημείων, τη ριπή 6,5fps, το ενσωματωμένο WiFi κλπ.

E

ίναι γεγονός ότι η Photovision αποτελεί πλέον έναν
θεσμό στην ελληνική φωτογραφική πραγματικότητα
και είναι αυτονόητο ότι η εταιρεία μας δεν θα μπορούσε
να λείψει από αυτόν τον θεσμό, όπως δεν έχει λείψει τα
τελευταία 18 χρόνια. Προετοιμάζουμε την παρουσία μας
και πιστεύουμε ότι η Έκθεση αυτή θα δώσει πάλι μία
ώθηση στην φωτογραφική αγορά, ακριβώς όπως έχει
γίνει και σε όλες τις προηγούμενες φορές.
Είναι γνωστό ότι η αγορά βρίσκεται κάτω από πίεση και
φυσικά η φωτογραφική αγορά δεν αποτελεί εξαίρεση.
Θα έλεγα μάλιστα ότι η πίεση αυτή γίνεται εντονότερη
λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων.
Θεωρούμε επίσης ιδιαίτερα θετικό αφενός ότι φέτος
η Photovision θα γίνει σε ένα πολύ πιο γνωστό και
αναγνωρίσιμο χώρο και πιστεύουμε ότι αυτό θα συμβάλει
στην επιτυχία της εκδήλωσης και αφ’ετέρου ότι οι
εκδηλώσεις που προγραμματίζονται θα αποτελέσουν και
ένα πόλο έλξης τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για
τους ερασιτέχνες
ΘΩΜΑΣ Δ.ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ
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D5600
Η πιο πρόσφατη Nikon DSLR (ΑPS-C format, 24Megapixel)
καινοτομεί χάρη στο ενσωματωμένο SnapBridge δηλ. συνεχή
σύνδεση με έξυπνες συσκευές μέσω Bluetooth χαμηλής ισχύος.
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AF-S Nikkor 16-80mm f/2,8-4Ε ED VR
AF-S Nikkor 105mm f/1.4E ED
H Νikon προχωράει την τεχνολογία των οπτικών πολλά
βήματα εμπρός με τη νέα σειρά super φωτεινών φακών. O
νέος τηλεφακός πορτραίτου 105mm έχει εξαιρετικές ικανότητες
ξεφονταρίσματος, αξιοποίηση του εφέ βάθους πεδίου και
bokeh ενώ ξεχωρίζει για την υψηλή διακριτική ικανότητα.

Ισοδυναμεί με 24-120mm καλύπτοντας το πιο εύχρηστο φάσμα
εστιακών αποστάσεων. Εκτός από την μεγάλη ευκρίνεια, διακρίνεται
για το σύστημα οπτικής σταθεροπoίησης VR τελευταίας γενιάς, την
αθόρυβη εστίαση μέσω υπερηχητικού μοτέρ SWM, την πρωτοποριαική
προστατευτική επίστρωση fluorine επιπλέον της πολλαπλής
επίστρωσης με νανοκρυστάλλους και το ηλεκτρομαγνητικό διάφραγμα
απόλυτης ακρίβειας.

Rollei Τraveller No1

Mitsubishi CP-K60DW-S

Στον κόσμο του trekking και της ταξιδιωτικής
φωτογραφίας στοχεύει το νέο carbon τρίποδο της Rollei,
ειδικά σχεδιασμένο για εύκολη μεταφορά και μεγάλη
σταθερότητα παρά το χαμηλό βάρος που δεν ξεπερνά το
ένα κιλό ενώ συμπτύσσεται σε μήκος μόλις 33cm.

O επαγγελματικός θερμικός εκτυπωτής της Mitsubishi σχεδιάστηκε
για να ταιριάζει σε όλους τους εργασιακούς χώρους είτε
συνεργαζόμενος με photo kiosk είτε σαν output για έγχρωμα
hardcopy 10x15cm ως 15x20cm. Ξεχωρίζει με την υψηλή αξιοπιστία,
τη χαμηλή τιμή και το ανταγωνιστικό κόστος αναλώσιμων.

Στο περίπτερο της ΔΑΜKAΛΙΔΗΣ Α.Ε. θα οργανωθούν ειδικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις για επαγγελματίες και ερασιτέχνες
φωτογράφους. Θα ενημερωθείτε για αυτές αργότερα από το PBWeekly! Μείνετε συντονισμένοι!

Sandisk iXpand flash drive

Caselogic

Aν έχετε έξυπνη συσκευή με λειτουργικό
iOS, iPhone ή ιPad, το flash drive iXpand με
διπλό interface USΒ 3.0 και Lightning
επεκτείνει την αρχική χωρητικότητα
της συσκευής. Κάνει αυτόματα
backup τις φωτογραφίες σας,
μεταφέρει εύκολα τα αρχεία
και έχει μεγάλη ταχύτητα
διαμεταγωγής δεδομένων.

Ο οίκος CaseLogic
προσφέριε τεράστια ποικιλία
ποιοτικών μέσων μεταφοράς
για φωτογράφους και
όχι μόνον. Στη γκάμα θα
βρείτε θήκες και τσάντες για
φωτογραφικό εξοπλισμό από
ό
την πιο απλήcompact ως μεγάλα backpack,
τσάντες για φορητούς υπολογιστές, tablet κλπ.
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Varta
Το μεγάλο όνομα στις
μπαταρίες. Αναλώσιμες
και επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες για κάθε
συσκευή.
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Oι ειδικοι στην
High Sync
φωτογράφιση
D-Lite RX 4

ELB 400 HS Battery Pack

Νέα έκδοση Hi-Sync. Από 1.550€

³É¼³o¥¿É¯§·«³Éº¸É   É

Με ενσωματωμένη
ραδιοσυχνότητα. Από 279€

El-Skyport Plus HS
200€

Ταχ.Συγχρονισμού

1/8000 δευτ.
σε όλες τις
κεφαλές 400W

Συμβατότητα με
Canon, Nikon,
Sony, Olympus
Ξεπεράστε τις συμβατικές X-sync ταχύτητες
και παγώστε την κίνηση με το νέο πομπό
El-Skyport Plus HS. Οι 1/8000 sec ταχύτητες
κλείστρου είναι πλεόν διαθέσιμες σε όλους!

Phottix Odin™ II TTL
Δυνατότητα ελέγχου μέχρι 5 φλας σε
Hi-Speed Sync. Διαθ. για Canon, Nikon, Sony
200€

Ταχ. Συγχρονισμού
1/8000 δευτ.

Phottix Indra360 TTL

Phottix Mitros

Phottix Indra 500 TTL

TEXNIO A.E. Κομνηνών 24, Θεσσαλονίκη | Τ: 2310 271 003 | www.kounio.gr | sales@kounio.gr
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Μάριος Βάϊνβουρμ / Ψηφιακό Τύπωμα
Σταθερός υποστηρικτής της Photovision από την πρώτη διοργάνωση!
• Είστε ένα από τα παλαιότερα και καθιερωμένα
εργαστήρια φωτογραφίας στην Ελλάδα. Που
προσανατολίζονται οι δραστηριότητες της εταιρίας
σας αυτό τον καιρό;

εργασιακούς χώρους) αξιοποίηση της φωτογραφίας, που παραδίδεται με
πολλούς τρόπους π.χ. σε τελαρωμένο καμβά, επικόλληση σε αλουμίνιο, σε
κάδρα με πασπαρτού και άλλες μορφές παράδοσης της τελικής δουλειάς.

Αρχικά είχαμε ξεκινήσει με την αναλογική
φωτογραφία, με εμφανίσεις α/μ και έγχρωμων
φιλμ (αρνητικών και slides) και εκτυπώσεις. Με
την πάροδο του χρόνου και την επικράτηση
της ψηφιακής τεχνολογίας, μετατοπίσαμε το
αντικείμενό μας προς την ψηφιακή εκτύπωση
με ιδιαίτερη έμφαση στο Fine Art και στην
υποστήριξη εκθεσιακών χρήσεων με επικολλήσεις
σε διάφορα υλικά. Μπορεί το βάρος να έχει
μεταφερθεί στο ψηφιακό μέρος και μάλιστα με
εξαιρετικά αποτελέσματα στην inkjet εκτύπωση

• Ενώ υπάρχει ομολογουμένως μεγάλη συρρίκνωση στον κλάδο
της εκτύπωσης, πως τα καταφέρνετε όχι μόνο να επιβιώνετε αλλά να
επιτυγχάνετε και ανάπτυξη;
Η απάντηση είναι μάλλον απλή και εύκολη. Επειδή ο κόσμος πλέον δεν
τυπώνει μαζικά όπως στο παρελθόν, αλλά μόνον επιλεκτικά και όταν
εκτιμά πολύ κάποιες συγκεκριμένες φωτογραφίες είτε για καλλιτεχνικούς
είτε για συναισθηματικούς λόγους, σε αυτή την περίπτωση θα προτιμήσει
την καλύτερη δυνατή εκτύπωση, χωρίς να παίζει τόσο ρόλο ο παράγων
“κόστος”. Εκεί λοιπόν το εργαστήριό μας έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα
αφού προσφέρει πολύ υψηλή ποιότητα και πολλές επιλογές αλλά και την
επικοινωνία που χρειάζεται για να κατανοήσουμε τις ανάγκες των πελατών

λόγω της εξέλιξης των χρωστικών pigment,
όμως εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε και
τα αναλογικά. Ένας άλλος μεγάλος τομέας των
ενδιαφερόντων μας αφορά την τελική παρουσίαση,
δηλ. την εκθεσιακή ή άλλη (π.χ. σε οικιακούς ή

μας, ακόμη και αν τυπώσουν μία μόνον φωτογραφία. Προσπαθούμε λοιπόν
να δίνουμε τις κατάλληλες συμβουλές και να καθοδηγούμε στις βέλτιστες
επιλογές ώστε ο καθένας να παίρνει το σωστό αποτέλεσμα. Άρα έχουμε
ανοικτό το μέλλον διότι η αναζήτηση των φίλων της φωτογραφίας για
ποιοτικές υπηρεσίες εκτύπωσης φέρνει νέους πελάτες.
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• Πως σας βρίσκουιν και σας αναγνωρίζουν οι νέοι
πελάτες σας μέσα στον ανταγωνισμό;
Σίγουρα το internet αποτελεί κυρίαρχο μέσο ενώ
ολοένα μεγαλύτερο ρόλο διαδραματίζουν τα social
media. Eφόσον κανείς ασχοληθεί και στηρίξει σε
σταθερή, καθημερινή βάση την παρουσία στα social
media, είναι πολύ σημαντική η ώθηση που μπορούν να
δώσουν στη δουλειά αφού η προβολή είναι συνεχής.
• Σας αγγίζει η λεγόμενη αναβίωση του ενδιαφέροντος
για το αναλογικό μέρος της φωτογραφίας;
Πραγματικά αυτό είναι κάτι που έχει παρατηρηθεί σε
σημαντικό βαθμό. Εμείς ούτως ή άλλως υποστηρίζαμε
πάντα το φιλμ εφόσον προερχόμαστε από αυτή την
εποχή και είχαμε στηριχθεί στα αναλογικά μέσα
(εμφανίσεις φιλμ, συμβατικές εκτυπώσεις κλπ.) Εξάλλου
αν δεν είχε προϋπάρξει η αναλογική φωτογραφία δεν
θα υπήρχε η δυνατότητα να δημιουργηθεί
η διάδοχος κατάσταση, η ψηφιακή φωτογραφία.
Με τους οικονομικούς πόρους που είχαν σωρευτεί
στα εργοστάσια χρηματοδοτήθηκε και η έρευνα για τις
ψηφιακές μηχανές. Εκτός από το πρακτικό μέρος είναι
και το συναισθηματικό. Αγαπάμε το φιλμ και θέλουμε
να συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάποιους ανθρώπους
που επιμένουν σε αυτό: Είτε είναι παλιοί στο χώρο και
έχουν επενδύσει είτε νέοι οι οποίοι πειραματίζονται για
να γνωρίσουν κάτι που έρχεται από την προηγούμενη
εποχή της φωτογραφίας και θέλουν να παρουσιάσουν
κάτι διαφορετικό.
• Που επικεντρώνεται η πελατεία σας; Στην Αθήνα
ή έχετε και από την περιφέρεια;
Όπως είναι φυσικό, έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό
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πελατών από την Αθήνα, είτε επαγγελματιών είτε ενθουσιωδών και
δραστήριων ερασιτεχνών, εφόσον στην πρωτεύουσα γίνονται περισσότερα
πράγματα από πλευράς εκθέσεων. Όμως δραστηριοποιούμαστε
ικανοποιητικά και στην επαρχία, ιδιαίτερα στη Νότιο Ελλάδα και την
Κρήτη, τόσο για εκθέσεις όσο και για μεμονωμένες εκτυπώσεις.
• Για την επερχόμενη Photovision, τι σχέδια έχετε;
Εκτός από το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων μας που παρουσιάζουμε
κάθε φορά εφόσον συμμετέχουμε σταθερά στην Photovision από την
πρώτη κιόλας διοργάνωση, πρόκειται να δείξουμε για πρώτη φορά δύο
νέα καινοτομικά προϊόντα που τώρα προετοιμάζουμε. Αποτελεί για μας
μια πολύ θετική συγκυρία η διετής σταθερή διοργάνωση της Photovision
που δημιουργεί κινητικότητα και αναθέρμανση του γενικότερου
ενδιαφέροντος και δίνει ώθηση στην αγορά. Πιστεύω ότι οι επιχειρήσεις
του κλάδου λόγω της Photovision που την ξέρουν και την επισκέπτονται
όλοι, ψάχνονται και ετοιμάζονται προσεκτικά με νέες ιδέες και αυτό είναι
θετικό για όλους, ιδιαίτερα λόγω της σταθερής διοργάνωσης ανά διετία
που αποτελεί ιδανικό μεσοδιάστημα ανάμεσα σε δύο εκθέσεις.
• Πως λειτουργεί η Photovision για σας; Προσελκύει νέους πελάτες ή
δίνει νέα κίνητρα στους υπάρχοντες;
Είναι ακριβώς και τα δύο. Κατ αρχάς μπορεί να ενημερώνονται
χειροπιαστά για τα νέα προϊόνται και υπηρεσίες και οι πελάτες από
την επαρχία, που δεν έχουν την ευκαιρία αλλιώς να κατανοήσουν τα
χαρακτηριστικά και τις φυσικές ιδιότητες π.χ. ενός καινούργιου χαρτιού.
Επίσης επικοινωνούμε με παλιούς πελάτες και τους προτείνουμε
ανανεωμένα προϊόντα τα οποία ίσως δεν θα γνώριζαν χωρίς προσωπική
επαφή ενώ εδραιώνουμε με τη δυναμική παρουσία την ανταγωνιστική
μας θέση στο χώρο. Τέλος είναι το γενικό κοινό δηλ. αυτοί που δεν
έχουμε ποτέ συνεργαστεί οι οποίοι δεν φαντάζονται καν τον πλούτο και
την ποικιλία των υλικών εκτύπωσης και παρουσίασης φωτογραφιών.
Όλο αυτό το πλέγμα των επικοινωνιών σε καμία περίπτωση δεν θα
μπορούσαμε να το πετύχουμε έξω από το περιβάλλον της Photovision.
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ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
11:00πμ -2:30μμ
Τάσος Βασιλειάδης
• Ποιός είναι ο σωστός φωτισμός στον
χώρο εργασίας και ποιές ρυθμίσεις
χρησιμοποιούμε στο καλιμπράρισμα
της οθόνης.
• Πώς δημιουργούμε χρωματικό προφίλ
στην μηχανή μας για σωστά χρώματα.
• Απόλυτη χρωματική διόρθωση
εκατοντάδων φωτογραφιών σε
δευτερόλεπτα.
• Γρήγορο αλλά επαγγελματικό ρετούς.
• Προγράμματα σχεδιασμού άλμπουμ,
διαφορές και ομοιότητες.
• Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εκτυπώσεις.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
3:00μμ-5:00μμ
Μπάμπης Τσουκιάς
• Φωτογράφος γάμου: μία απαξιωμένη
ειδικότητα ή ένας καταξιωμένος
καλλιτέχνης;
• Πως να εκπαιδεύσουμε τους πελάτες μας
στην αξία της φωτογραφίας.
• Η σημασία της εκτύπωσης στην εποχή μας
και ιδιαίτερα στη φωτογραφία γάμου.
• Η αξία της συμμετοχής
σε διαγωνισμούς.
• Η ζωή μετά τον γάμο

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
5:30μμ-7:30μμ
Γιάννης Λάριος
• Γιατί στα επόμενα 20 χρόνια η φωτογραφία
(γάμου) θα μείνει ακμαία όταν
άλλα επαγγέλματα θα εξαφανίζονται.

PWS & Παπιγιόν - Ημερίδα 23 Ιανουαρίου
Ανοιχτή Εκδήλωση του PWS σε συνεργασία με το Παπιγιόν για
φωτογράφους εν όψει σεμιναρίων Photovision
Το PhotoWeddingStories και η Ένωση Φωτογράφων και Βιντεογράφων Γάμου
“Παπιγιόν” διοργανώνουν ημερίδα (με ελεύθερη είσοδο για επαγγελματίες) στις
23 Ιανουαρίου 2017, 11:00-20:00, στο Hotel Best Western Fenix της Γλυφάδας.
Στα σεμινάρια βασικοί εισηγητές θα είναι οι επαγγελματίες φωτογράφοι Μπάμπης
Τσουκιάς, Τάσος Βασιλειάδης και Γιάννης Λάριος. Η κοινή εκδήλωση αποτελεί μια
μικρή πρόγευση από τα σεμινάρια και τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσουν
τόσο το PWS όσο και το Παπιγιόν κατά τη διάρκεια της Photovision και είναι
ανοιχτή προς όλους τους επαγγελματίες φωτογράφους.
Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας.
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• Η ομοιομορφία - «θόρυβος» στα μάτια του
πελάτη.
• Η ψευδαίσθηση του marketing στα social
media και στην Google. Η μαύρη τρύπα
χρόνου και χρημάτων.
• Ποιο το ΚΑΠ - κόστος απόκτησης των
πελατών σας, και γιατί έχει σημασία;
• Frappe, Starbucks και φωτογραφία γάμου.
Ποια σχέση έχουν;
• Το βασικό επιχειρηματικό ερώτημα που
πρέπει να απαντηθεί «ΓΙΑΤΙ;»
• Ένα σύντομο (αλλά χρήσιμο) «εργαλείο»
για την σωστή επανατοποθέτησή μας στην
αγορά της φωτογραφίας
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TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Σάββατο 11 Μαρτίου 2017
Mεγάλη Αίθουσα Εκδηλώσεων
12:00 - 15:00 (τρίωρο) | Glamour Photography
Εισηγητές: Αthens Art Studio | Κόστος: 45 ευρώ
Τρίωρο σεμινάριο για την εξοικείωση με το δημοφιλές αντικείμενο της φωτογραφία Glamour, ένα
απαιτητικό είδος, συγκερασμό του πορτραίτου και της υπαινικτικής, ατμοσφαιρικής γοητείας της
γυναικείας μορφής. Περιλαμβάνει σύντομη αισθητική ανάλυση των σύγχρονων τάσεων στο είδος,
προσέγγιση τεχνικών φωτισμού και αναφορές στον εξοπλισμό. Βασικό μέρος του σεμιναρίου
αποτελεί η πρακτική εξάσκηση λήψεων με μοντέλο, για όλους τους συμμετέχοντες.

16:00 – 21:00 | Φεστιβάλ ταινιών Γάμου/ Παπιγιόν
Είσοδος: Ελεύθερη

Όλες οι τιμές
περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Αίθουσα Α
12:00 - 14:00 | Βιντεοσκόπηση με Drones
Εισηγητής: Χάρης Χαλαμπαλάκης | Κόστος: 30 ευρώ
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο, αναλύει σε βάθος τα επαγγελματικά οφέλη αλλά και τις
ιδιαίτερες προκλήσεις που ακολουθούν την προσιτή -πλέον- εικονοληψία με drones. Νομοθεσία,
οδηγός αγοράς και συμβουλές πτήσης και λήψης, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και
συντήρηση του εξοπλισμού σας, είναι τα θέματα που θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν.
Θα πραγματοποιηθεί επίδειξη πτήσης εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

14:30 - 16:30 | Edius Advanced
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης | Κόστος: 30 ευρώ
Μάθετε όλες τις νέες δυνατότητες και εργαλεία επεξεργασίας της τελευταίας έκδοσης του EDIUS 8.
Εκτενής αναφορά στις βέλτιστες ρυθμίσεις των project preset, την τεχνική του color grading καθώς
και την αξία της χρήσης του προγράμματος GV Browser στην ροή εργασίας.

17:00 - 19:00 | ΗD Video Shooting με DSLR & Mirrorless
Εισηγητής: Διαμαντής Τάσσης | Κόστος: 30 ευρώ
Εκτενής αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας video των σύγχρονων DSLR/
Mirrorless μηχανών.Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής λήψης σε
σχέση με τις συμβατικές βιντεοκάμερες. Ο ρόλος και η σημασία του φακού για τις DSLR/Μirrorless.
Αναφορά στα μοντέλα και τις λύσεις της αγοράς σήμερα, καθώς και τα κριτήρια επιλογής του
καταλληλότερου εξοπλισμού, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Παρελκόμενος εξοπλισμός και
αξεσουάρ. Τα είδη του συνοδευτικού εξοπλισμού των DSLR/Mirrorless. Πότε χρειάζονται και για
ποιο σκοπό.

19:30 - 21:30 | Σκηνοθεσία
Εισηγητής: Ιωάννης Σκοπετέας | Κόστος: 30 ευρώ
Στο δίωρο αυτό σεμινάριο, δίνονται απαντήσεις με βάση τους δύο στόχους κάθε «εφαρμοσμένου»
οπτικοακουστικού έργου: την παράθεση επαρκών πληροφοριών για το θέμα και τη δημιουργία
διαισθητικής επικοινωνίας, ώστε να προσελκύεται το ενδιαφέρον. Οι παράγοντες που εξασφαλίζουν
την επίτευξη αυτών των στόχων είναι ο καλός σχεδιασμός (σχεδιασμός αφήγησης, έρευνα, υποδομή
σε πρόσωπα και εξοπλισμό) και η δημιουργικότητα στη χρήση των εκφραστικών μέσων (κάμερα,
ήχος, φωτισμός, μοντάζ κλπ). Μ’ άλλα λόγια, η σκηνοθεσία.
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EXPO

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Σάββατο 11 Μαρτίου 2017
Αίθουσα B
12:00 - 14:00 | Εισαγωγή στο Photoshop
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς | Κόστος: 20 ευρώ
Δώρο CD με τεύχος Νο 2 Photoshop αξίας 6,90 ευρώ!
Γνωριμία με το πιο ισχυρό και πιο δημοφιλές πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Στο σεμινάριο θα
παρουσιαστούν τα βασικά εργαλεία, μενού και παλέτες, η χρωματική θεωρία και τα χρωματικά
μοντέλα, τα είδη αρχείων και όλες οι βασικές δυνατότητες του Photoshop. Οι συμμετέχοντες θα
εξοικειωθούν με τις έννοιες των Layers, τη διαχείριση επιπέδων, τις ιδιότητες τους και τους τρόπους
ανάμειξης. Επίσης τις μάσκες, τις βασικές διορθώσεις, τη διόρθωση της αντίθεσης, τη μείωσης
θορύβου και τη μετατροπή αρχείων για χρήση σε εκτυπώσεις, Web κλπ.

14:30 – 16:30 | Γνωριμία με την φωτογραφική μηχανή &
τον βασικό εξοπλισμό μας

Όλες οι τιμές
περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Εισηγητής: Βαγγέλης Βασαλάκης | Κόστος: 20 ευρώ
Δώρο το βιβλίο ‘’Η φωτογραφική μηχανή’’ αξίας 12 ευρώ!
Φιλοδοξία του σεμιναρίου είναι να υπάρξει κατανόηση στις αρχές λειτουργίας των ψηφιακών
φωτογραφικών μηχανών και των περιφερειακών τους και οπωσδήποτε να απαντηθούν τα
συνηθισμένα ερωτήματα και απορίες. Περιλαμβάνεται η προσέγγιση στη λειτουργία του ψηφιακού
αισθητήρα και τις ομοιότητες/διαφορές από το αναλογικό, τον τρόπο που σχηματίζεται και
αποθηκεύεται η ψηφιακή εικόνα, τους βασικούς χειρισμούς σε μια ψηφιακή, τις διαφορές ανάμεσα
σε DSLR, mirrorless και compact, το βασικό workflow ως τον υπολογιστή, το ανέβασμα εικόνων στα
social media κλπ. Επίσης οι βασικές γνώσεις για τη δομή των φακών και την βέλτιστη επιλογή φακού
ανάλογα με το φωτογραφικό μας αντικείμενο.

17:00 – 19:00 | «Η στιγμή του βλέπειν»
Εισηγητής: Παναγιώτης Κασίμης | Κόστος: 20 ευρώ
Δώρο το μονοθεματικό ‘’Φωτογραφία Δρόμου’’ αξίας 6,90 ευρώ
Περί οπτικής θεώρησης της πραγματικότητας, φωτογραφικής πρακτικής, και της θέσης του
φωτογράφου. Η φωτογραφική διαδικασία γεννά αρκετές ερωτήσεις σχετικά με τη φύση του βλέπειν.
Συνεπώς, ο φωτογράφος χρειάζεται μια ιδιαίτερη οπτική παιδεία, διαφορετική από τα άλλα μέσα.
Ποιά χαρακτηριστικά, ποιές ιδιότητες του ορατού κόσμου μπορεί να χρησιμοποιήσει, και με ποιόν
τρόπο; Η φωτογραφική γλώσσα έχει τους δικούς της κανόνες, και όπως κάθε γλώσσα, μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα ένα ποίημα ή μια φλυαρία. Είναι η γλώσσα την οποία, ως φωτογράφοι οφείλουμε να
γνωρίζουμε ώστε ο φωτογραφικός μας λόγος να μην είναι άναρθρος, αλλά σαφής.

19:30 - 21:30 | Φωτογραφία με Smartphone
Εισηγητής: Νικόλας Μάστορας | Κόστος: 20 ευρώ
Εκμεταλλευτείτε τις δημιουργικές δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής που έχετε πάντα στην
τσέπη σας, δηλ. το smartphone. Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος της τεχνολογίας έχει μετατρέψει τις
κάμερες των smartphone σε χρήσιμα εργαλεία για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία φωτογράφο ώστε
να εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους όπου και αν βρίσκονται. Σε συνδυασμό με editing app και τα
social media ο φωτογράφος έχει τη δυνατότητα να προβάλει το έργο σε εξαιρετικά διευρυμένο κοινό.
Το σεμινάριο εστιάζει στη λήψη, επεξεργασία και διαμοιρασμό των φωτογραφιών με το smartphone,
στις δημοφιλέστερες εφαρμογές, στις τεχνικές δυνατότητες των συσκευών και στα αφηγηματικά
εργαλεία που προσφέρουν.
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EXPO

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Σάββατο 11 Μαρτίου 2017
Αίθουσα Γ

12:00 - 14:00 | MasterClass Alex Papaioannou σε συνεργασία με το iFocus
«Πώς η ψηφιακή τέχνη επηρεάζει την αντίληψη της φωτογραφίας»
Εισηγητής: Alex Papaioannou | Κόστος: 70 ευρώ
Όλο και περισσότερο συνηθίζεται να χρησιμοποιείται ο όρος ότι οι κοινωνίες αλλάζουν την τεχνολογία ή ότι
η τεχνολογία αλλάζει τις κοινωνίες σε συνεχή κύκλο. Η ψηφιακή εποχής και οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν
σημαντικά όχι μόνο την κουλτούρα της κοινωνίας αλλά και την αντίληψη ανάγνωσης μιας εικόνας. Συνειδητά ή όχι,
αλλάζουν οι τάσεις και ο τρόπος αντίληψης της εικόνας σε οποιαδήποτε μορφή της. Με την ανάπτυξη των ψηφιακών
μέσων, η εικόνα ενός καλλιτέχνη μεταφέρθηκε στο διαδίκτυο, εκεί που το κοινό είναι απεριόριστο και τόσο
διαφορετικό σε σύγκριση με το κοινό μιας γκαλερί. Ποια θα είναι η σχέση ανάμεσα στην τέχνη και την κοινωνική
πραγματικότητα και τι αλλάζει λόγω της επίδρασης της ψηφιακής εποχής;
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δηλώσεις συμμετοχής αυστηρά έως 12 Φεβρουαρίου 2017 - Περιορισμένες θέσεις!

14:30 - 16:30 | Social Media για φωτογράφους
Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου | Κόστος: 30 ευρώ
Ένα σεμινάριο για το πώς να εκμεταλλευτεί ο σύγχρονος φωτογράφος τη δυναμική και τις
δυνατότητες των social media, και ειδικότερα του Facebook, στην επικοινωνία του έργου
του σε διευρυμένο κοινό και στους δυνητικούς πελάτες. Οι «παραδοσιακές» μορφές
προβολής διαφήμισης λειτουργούν βομβαρδίζοντας μεγάλο πλήθος τυχαίου κόσμου,
ελπίζοντας πως ένα μικρό μέρος αυτού του κοινού θα ανταποκριθεί επειδή ενδιαφέρει
αυτό που προβάλλουν. Αντίθετα, το Facebook δίνει τη δυνατότητα στον δημιουργό να βρει
και να στοχεύσει με ακρίβεια το κοινό και να προβάλει το έργο του ή τις υπηρεσίες του.
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν πως να αξιοποιούν -άμεσα και πρακτικά- το
μηχανισμό διαφήμισης στο Facebook, πώς να στοχεύουν τη διαφήμισή τους στο κοινό
που χρειάζεται αυτό που προσφέρουν και πως θα προσεγγίσουν νέο κοινό - σε Ελλάδα
και εξωτερικό.

18:00 - 21:00 (τρίωρο) | MasterClass Lightroom Workflow
Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου Κόστος: € 45
Δώρο Το μονοθεματικό τεύχος Νο 8 Επεξεργασία φωτογραφίας αξίας 6,90 ευρώ
Το συγκεκριμένο masterclass απευθύνεται σε προχωρημένους ερασιτέχνες φωτογράφους
και επαγγελματίες που θέλουν να μάθουν να χρησιμοποιούν το Adobe Lightroom στο
σύνολό του, αποτελεσματικά και αποδοτικά. Το σεμινάριο είναι εστιασμένο σε ουσιαστικές
πρακτικές τεχνικές που χρειάζεται ο σύγχρονος φωτογράφος, από την εισαγωγή των
φωτογραφιών στο πρόγραμμα και την επιλογή των καλύτερων μέχρι και το τελικό export
και τη δημοσίευση των εικόνων στο λιγότερο δυνατό χρόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων ανά σεμινάριο!
Τα σεμινάρια της Photovision πραγματοποιούνται με αυστηρά περιορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων, ώστε να διασφαλίζεται η προσωπική επικοινωνία με το διδάσκοντα
και να διευκολύνεται η συνεχής επίλυση αποριών, η απάντηση σε ερωτήσεις κλπ.
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EXPO

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Κυριακή 12 Μαρτίου 2017
Mεγάλη Αίθουσα Εκδηλώσεων
12:00 - 15:00 | Glamour Photography (Επανάληψη σεμ. Σαββάτου)
Εισηγητές: Αthens Art Studio Κόστος: 45ευρώ
Τρίωρο σεμινάριο για την εξοικείωση με το δημοφιλές αντικείμενο της φωτογραφία Glamour, ένα
απαιτητικό είδος, συγκερασμό του πορτραίτου και της υπαινικτικής, ατμοσφαιρικής γοητείας της
γυναικείας μορφής. Περιλαμβάνει σύντομη αισθητική ανάλυση των σύγχρονων τάσεων στο είδος,
προσέγγιση τεχνικών φωτισμού και αναφορές στον εξοπλισμό. Βασικό μέρος του σεμιναρίου αποτελεί
η πρακτική εξάσκηση λήψεων με μοντέλο, για όλους τους συμμετέχοντες.

15:30-17:30 | Retouch πορτραίτου στο Adobe Photoshop
Εισηγητής: Νίκος Βασιλάκης Κόστος: 30 ευρώ
Το σεμινάριο αφορά προχωρημένες τεχνικές ρετουσαρίσματος πορτραίτου. Πρώτη ύλη για την
επεξεργασία θα αποτελέσουν οι φωτογραφίες που θα προκύψουν από το τρίωρο σεμινάριο Glamour
Photography με το Athens Art Studio, οι οποίες θα ρετουσαριστούν live μπροστά στους συμμετέχοντες
και θα σχολιαστούν. Θα αναλυθεί η αρχιτεκτονική του προσώπου και του σώματος, καθώς και τα
πρότυπα ομορφιάς, απαραίτητα εργαλεία όταν προχωράμε στο ρετουσάρισμα ενός πορτραίτου. Θα
παρουσιαστούν τα εργαλεία και η μεθοδολογία ρετουσαρίσματος για βελτίωση δέρματος χωρίς να
χάνεται η υφή του, ο τονισμός ματιών, χειλιών και ανάπλαση του φωτισμού πάνω στο πρόσωπο. Το
σεμινάριο απευθύνεται σε φωτογράφους σχετικά εξοικειωμένους με το περιβάλλον του Photoshop.
Συνιστάται αλλά δεν είναι απαραίτητη η παρακολούθηση του σεμιναρίου Glamour Photography.

Κόστος: 30ευρώ

18:00 - 21:00 | Αction photogrphy
Εισηγητές: Αthens Art Studio | Κόστος: 45ευρώ
Σεμινάριο με θέμα την φωτογραφία κίνησης και δράσης. Τεχνικές φωτισμού για να φωτογραφίσετε
άρτιες εικόνες σε συνθήκες high speed συγχρονισμού. Εξοπλισμοί φωτισμού και τεχνικές Hi sync:
Συγχρονίστε στο 1/8000sec με flash για να πάρετε στην πιο ευκρινή, κρυστάλλινη και παγωμένη
εικόνα. Παγώστε την κίνηση με το φως. Φωτογραφικές μηχανές και φακοί. Οργάνωση φωτογράφησης
action. Αισθητικό αποτέλεσμα εντελώς διαφορετικό από αυτά που έχετε δει μέχρι τώρα. Φωτογραφίστε
διάσημους αθλητές σε δράση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων ανά σεμινάριο!
Τα σεμινάρια της Photovision πραγματοποιούνται με αυστηρά
περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων ώστε να διασφαλίζεται
η προσωπική επικοινωνία με το διδάσκοντα και να διευκολύνεται
η συνεχής επίλυση αποριών, η απάντηση σε ερωτήσεις κλπ.
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EXPO

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Κυριακή 12 Μαρτίου 2017
Αίθουσα Α
12:00 - 14:00 | “Βιντεοσκόπηση με Drones” / (Επανάληψη σεμ. Σαββάτου)
Εισηγητής: Χάρης Χαλαμπαλάκης | Κόστος: 30 ευρώ
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο, αναλύει σε βάθος τα επαγγελματικά οφέλη αλλά και τις
ιδιαίτερες προκλήσεις που ακολουθούν την προσιτή -πλέον- εικονοληψία με drones. Νομοθεσία,
οδηγός αγοράς και συμβουλές πτήσης και λήψης, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και
συντήρηση του εξοπλισμού σας, είναι τα θέματα που θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν. Επίσης
θα πραγματοποιηθεί επίδειξη πτήσης εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

14:30 - 16:30 | Edius Advanced
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης | Κόστος: 30 ευρώ
Μάθετε όλες τις νέες δυνατότητες και εργαλεία επεξεργασίας της τελευταίας έκδοσης του EDIUS 8.
Εκτενής αναφορά στις βέλτιστες ρυθμίσεις των project preset, την τεχνική του color grading καθώς
και την αξία της χρήσης του προγράμματος GV Browser στην ροή εργασίας.

17:00 – 19:00 | ΗD Video Shooting με DSLR & Mirrorless
Εισηγητής: Διαμαντής Τάσσης |Κόστος: 30 ευρώ
Εκτενής αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας video των σύγχρονων DSLR/
Mirrorless μηχανών. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής λήψης σε
σχέση με τις συμβατικές βιντεοκάμερες. Ο ρόλος και η σημασία του φακού για τις DSLR/Μirrorless.
Αναφορά στα μοντέλα και τις λύσεις της αγοράς σήμερα, καθώς και τα κριτήρια επιλογής του
καταλληλότερου εξοπλισμού, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Παρελκόμενος εξοπλισμός και
αξεσουάρ. Τα είδη του συνοδευτικού εξοπλισμού των DSLR/Mirrorless. Πότε χρειάζονται και για
ποιο σκοπό.

19:30 - 21:00 | Ψηφιακή επεξεργασία βίντεο
- Από τη θεωρία στην πράξη
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης | Κόστος: 30 ευρώ
Το εκπαιδευτικό αντικείμενο, ασχολείται με την επεξήγηση όλων των τεχνικών όρων που συναντάμε
καθημερινά, κατά τη σύγχρονη ροή εργασίας, στην ψηφιακή επεξεργασία βίντεο. Γίνεται εκτενής
ανάλυση στο τι είναι τα video formats και οι codecs, καθώς επίσης και πια είναι τα τεχνικά τους
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουμε (π.χ. color space, bit depth, chroma sampling) πριν
επεξεργαστούμε το ψηφιακό υλικό. Πιες είναι οι καταλληλότερες ρυθμίσεις κατά την εξαγωγή του
υλικού, ανάλογα με το μέσο διανομής (DVD, Blu-Ray, Internet κ.τ.λ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων ανά σεμινάριο!
Τα σεμινάρια της Photovision πραγματοποιούνται με αυστηρά
περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων ώστε να διασφαλίζεται
η προσωπική επικοινωνία με το διδάσκοντα και να διευκολύνεται
η συνεχής επίλυση αποριών, η απάντηση σε ερωτήσεις κλπ.
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EXPO

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Κυριακή 12 Μαρτίου 2017
Αίθουσα B
12:00 – 14:00 | Εισαγωγή στο Photoshop (Επανάληψη σεμιναρίου Σαββάτου)
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς | Κόστος: 20 ευρώ
Δώρο CD με το τεύχος Νο 2 Photoshop αξίας € 6,90!
Γνωριμία με το πιο ισχυρό και πιο δημοφιλές πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Στο σεμινάριο θα
παρουσιαστούν τα βασικά εργαλεία, μενού και παλέτες, η χρωματική θεωρία και τα χρωματικά μοντέλα,
τα είδη αρχείων και όλες οι βασικές δυνατότητες του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν
με τις έννοιες των Layers, τη διαχείριση επιπέδων, τις ιδιότητες τους και τους τρόπους ανάμειξης. Επίσης
τις μάσκες, τις βασικές διορθώσεις, τη διόρθωση της αντίθεσης, τη μείωσης θορύβου και τη μετατροπή
αρχείων για χρήση σε εκτυπώσεις, Web κλπ.

14:00 – 16:30 | Γνωριμία με την φωτογραφική μηχανή &
τον βασικό εξοπλισμό (Επανάληψη σεμιναρίου Σαββάτου)

Όλες οι τιμές
περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Εισηγητής: Βαγγέλης Βασαλάκης | Κόστος: 20 ευρώ
Δώρο το βιβλίο ‘’Η φωτογραφική μηχανή’’ αξίας 12 ευρώ!
Φιλοδοξία του σεμιναρίου είναι να υπάρξει κατανόηση στις αρχές λειτουργίας των ψηφιακών
φωτογραφικών μηχανών και των περιφερειακών τους και οπωσδήποτε να απαντηθούν τα συνηθισμένα
ερωτήματα και απορίες. Περιλαμβάνεται η προσέγγιση στη λειτουργία του ψηιφιακού αισθητήρα
και τις ομοιότητες/διαφορές από το αναλογικό, τον τρόπο που σχηματίζεται και αποθηκεύεται η
ψηφιακή εικόνα, τους βασικούς χειρισμούς σε μια ψηφιακή, τις διαφορές ανάμεσα σε DSLR, mirrorless
και compact, το βασικό workflow ως τον υπολογιστή, το ανέβασμα εικόνων στα social media κλπ.
Επίσης οι βασικές γνώσεις για τη δομή των φακών και την βέλτιστη επιλογή φακού ανάλογα με το
φωτογραφικό μας αντικείμενο.

17:00 – 19:00 | Η εικόνα της πόλης
Εισηγητής: Παναγιώτης Κασσίμης | Κόστος: 20 ευρώ
Δώρο το μονοθεματικό τεύχος ‘’Φωτογραφία Δρόμου’’ αξίας 6,90 ευρώ
Ζούμε και κινούμαστε στην πόλη. Την φωτογραφίζουμε ταυτόχρονα, μέσα και πέρα από γειτονιές,
χώρους εργασίας ή διαβίωσης, κουλτούρες ή ταυτότητες. Η επίδραση του περιβάλλοντος στον
φωτογράφο διαμορφώνει το έργο του, αλλά και την εικόνα που ο ίδιος έχει για την πόλη. Με ποιό
τρόπο η πόλη «επεμβαίνει» στις φωτογραφίες μας; Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε αυτές τις εμπειρίες,
και να τις αποδώσουμε φωτογραφικά; Φωτογραφίζοντας στην πόλη, οι δυνατότητες και οι προκλήσεις
που παρουσιάζονται επαναπροσδιορίζουν το πώς αντιλαμβανόμαστε τις μεταβαλλόμενες όψεις της
καθημερινής αστικής ζωής και τη δική μας φωτογραφία.

Κόστος: 20 ευρώ (Με ΦΠΑ)

19:30 – 21:30 | Digital Video Workflow
Ροή Εργασίας στο Adobe Premiere
Εισηγητής: Νίκος Μύρτου | Κόστος: 30 ευρώ
Στο σεμινάριο αναλύονται οι απαραίτητες γνώσεις για τους κώδικες βίντεο, την μετατροπή τους
(transcoding), παρουσίαση των βασικών εργαλείων μοντάζ και τέλος οι ρυθμίσεις για σωστό export και
διανομή του τελικού μας αρχείου. Στόχος του είναι να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία στους χρήστες
για απρόσκοπτη ροή εργασίας, export και αρχειοθέτηση. Τα γνωστικά εργαλεία θα μπορούν να
αξιοποιηθούν σε όλα τα λογισμικά μοντάζ. Προαπαιτούμενα: βασικές γνώσεις λήψης βίντεο, βασικές
γνώσεις υπολογιστών.
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EXPO

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Κυριακή 12 Μαρτίου 2017
Αίθουσα Γ
14:30 - 16:30 | Social Media για φωτογράφους
(Επανάληψη σεμιναρίου Σαββάτου)

Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου | Κόστος: 30 ευρώ
Ένα σεμινάριο για το πώς να εκμεταλλευτεί ο σύγχρονος φωτογράφος τη δυναμική και τις δυνατότητες
που προσφέρουν τα social media, και ειδικότερα το Facebook, στην επικοινωνία του έργου του
σε διευρυμένο κοινό και στους δυνητικούς πελάτες του. Οι «παραδοσιακές» μορφές προβολής
διαφήμισης λειτουργούν βομβαρδίζοντας μεγάλο πλήθος τυχαίου κόσμου, ελπίζοντας πως ένα μικρό
μέρους αυτού του κοινού θα ανταποκριθεί επειδή ενδιαφέρει αυτό που προβάλλουν. Αντίθετα, το
Facebook δίνει τη δυνατότητα στον δημιουργό να βρει και να στοχεύσει με ακρίβεια το κοινό και να
προβάλει σε αυτό το έργο του ή τις υπηρεσίες του.Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν πως
να αξιοποιούν το μηχανισμό διαφήμισης στο Facebook άμεσα και πρακτικά, πώς να στοχεύουν τη
διαφήμιση τους στο κοινό που χρειάζεται αυτό που προσφέρουν και πως θα προσεγγίσουν νέο
κοινό - σε Ελλάδα και εξωτερικό.

18:00 - 21:00 | MasterClass - Lightroom Workflow
(Επανάληψη σεμιναρίου Σαββάτου)

Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου | Κόστος: 45ευρώ
Δώρο το μονοθεματικό τεύχος Νο 8 Photoshop αξίας 6,90 ευρώ
Το συγκεκριμένο masterclass απευθύνεται σε προχωρημένους ερασιτέχνες φωτογράφους και
επαγγελματίες που θέλουν να μάθουν να χρησιμοποιούν το Adobe Lightroom στο σύνολό του,
αποτελεσματικά και αποδοτικά. Το σεμινάριο είναι εστιασμένο σε ουσιαστικές πρακτικές τεχνικές
που χρειάζεται ο σύγχρονος φωτογράφος, από την εισαγωγή των φωτογραφιών στο πρόγραμμα και την επιλογή των καλύτερων
μέχρι και το τελικό export και τη δημοσίευση των εικόνων στο λιγότερο δυνατό χρόνο.

Δευτέρα 13 Μαρτίου
Mεγάλη Αίθουσα Εκδηλώσεων
18:00-20:00
Διάλεξη του Γιάννη Μπεχράκη
με θέμα: «Αυτόπτης μάρτυρας»
Ο διάσημος και πολυβραβευμένος Έλληνας
φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters, αναλύει τις
εμπειρίες του από την 30ετή θητεία του στο φωτορεπορτάζ
και αγγίζει θέματα πρακτικής, δεοντολογίας και ηθικής
του ρεπορτάζ. Μια αποκαλυπτική εκ των έσω ματιά στον
συναρπαστικό όσο και σκληρό κόσμο του φωτορεπορτάζ
που τεκμηριώνεται από σπουδαίο φωτογραφικό υλικό.
Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με διάλογο και συζήτηση
με το κοινό. (Εντάσσεται στο πρόγραμμα
των τακτικών Συναντήσεων του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ).

Είσοδος: ελεύθερη
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Street art
Η τέχνη δρόμου στα καλύτερά της!

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Γ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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 ðñ ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  

Photobusiness Weekly
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Be Free Live
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&  .  9, 115 28, ,
.: 2107236847, fax: 2107249848, www.albapv.gr,
e-mail: info@albapv.gr, f: Alexandrou PhotoandVideo

alexandrou_manfrotto.indd
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Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας ΗΔΥΦΩΣ
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Μ

ε ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κόσμου,
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας στη Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας ΗΔΥΦΩΣ. Κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν
για θέματα γύρω απο τη φωτογραφία καθώς και να επισκεφθούν την
έκθεση των μελών της ομάδας, που παρουσιάζεται στον ημιώροφο της
λέσχης. Ένα μέλος και ένας επισκέπτης κέρδισαν από ένα μικρό συμβολικό
δώρο έπειτα από κλήρωση.
Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας ΗΔΥΦΩΣ,
idifos@yahoo.gr, http://www.idifos.com
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Fujifilm X100F
Η καλύτερη έκδοση της rangefinder σειράς Χ100: με 24Μegapixel, ταχύτατο AF κλπ.
H σειρά Χ100 της Fujifilm έχει δημιουργήσει
πιστό και φανατικό κοινό, με το μοναδικό της
design, την έξυπνη ανάμειξη μοντέρνων και
ρετρό στοιχείων και το μοναδικό “υβριδικό”
σκόπευτρο, κατακτώντας εξαιρετική θέση στο
club των large sensor compact μηχανών. Ήδη
αριθμεί τρία διαδοχικά μοντέλα (X100, X100S,
X100T) που ενσωματώνουν διαφορετικές
αναβαθμίσεις.

Η

τελευταία ενσάρκωση είναι η Χ100F που
αναβαθμίζεται με τον αισθητήρα Χ-Τrans
III και τον επεξεργαστή X-Processor Pro της Χ-Τ2
με 91 σημεία Autofocus όπως ακριβώς και
στην X-T2 χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε αυτή τη
στιγμή αν η απόκριση του autofocus εξισώνεται
με τη μεγαλύτερη στη γκάμα Fujifilm.
Η ευαισθησία ISO φθάνει ως 12800 και
με “ενίσχυση” ως 51200. Ο χρονισμός
του κλείστρου έχει δύο πλευρές. Μία
ηλεκτρομηχανική όπου φθάνει ως 1/4000sec.
και μια καθαρά ψηφιακή ως 1/32.000sec όπως
και αρκετά άλλα σύγχρονα μοντέλα Fujifilm
mirrorless. Αν αυτό δεν φθάνει ενσωματώνεται
και φίλτρο ND σε διαβάθμιση 3stop.
Η εξομοίωση της συμπεριφοράς γνωστών
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εμουλσιόν φιλμ είναι ένα από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά των
φωτογραφικών μηχανών της Fujifillm. Ουσιαστικά πρόκειται για προφίλ με
συγκεκριμένη χρωματική εξισορρόπηση και χαρακτηριστικά φωτεινότητας/
κορεσμού. Στη Χ100F εκτός από τα τυπικά Velvia, Classic, Provia προστίθεται και
το α/μ Acros με μαλακή τονική διαβάθμιση αλλά πλούσια μαύρα.
Aπό πλευράς εμφάνισης οι ομοιότητες είναι περισσότερες με την “rangefinder”
X-Pro2, αν βασιστούμε σε σχεδιαστικά στοιχεία όπως η συνδυασμένη διπλή
περιστροφική κλίμακα για ISO και ταχύτητα κλείστρου, τα κουμπιά στην πλάτη
κλπ.. Κατά τα λοιπά κληρονομεί τη διάταξη χειριστηρίων της Χ100Τ με το τυπικό
δακτυλίδι των διαφραγμάτων ομόκεντρο με το φακό Fujinon Super EBC 23mm
f./ και την περιστροφική κλίμακα της αντιστάθμισης έκθεσης δεξιά σε εύρος
±3stop (προσφέρεται δυνατότητα ρύθμισης ±5stop μέσω μενού). Εκεί που έχουμε
αξιόλογες διαφορές από το προηγοιύμενο μοντέλο είναι η το υβριδικό σκόπευτρο
που προσφέρει και δυνατότητα μεγέθυνσης στην ψηφιακή λειτουργία πέρα από
την υπερένθεση (overlay) των γραμμών του καρέ και το electronic rangefinder με
την μικρή οθονίτσα εντός του ορατού κάδρου.
Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Έτσι παρέμεινε ίδιος και απαράλλακτος ο
ημιερυγώνιος φακός 23mm f/2 ισοδύναμος με 34,5mm λόγω crop factor 1,5x.
Που αποτελείται από οκτώ οπτικά στοιχεία σε έξι ομάδες και ενσωματώνει την
ειδική επίστρωση Electron Beam Coating για μείωση των ανακλάσεων και
φαντασματωδών ειδώλων. Για όσους θα ήθελαν και άλλες εστιακές αποστάσεις
η Fujifilm προτείνει δύο μετατροπείς: το WCL-X1000 II για ευρυγώνιο και το
TCL-X100 II για τηλεφακό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εμφανώς
βελτιωμένο autofocus με τα πολλαπλά σημεία phase detect 91 αντί για 49
του προηγούμενου μοντέλου και μάλιστα σε ανάπτυγμα 13x7 σημείων ενώ
εναλλακτικά μπορούν να αναπτυχθούν σε ομάδες 3x3, 5x5 και 7x7σημείων.
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Απαντήστε & κερδίστε


Nikon D500
BEST APS-C DSLR EXPERT

  31 Ia 2017*

Pentax K-1
BEST FULL FRAME DSLR EXPERT

Sony α7R II
BEST MIRRORLESS CSC PRO
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Canon imageRUNNER ADVANCE
Τρεις σειρές πολυμηχανημάτων

Μ

ε σκοπό να καλύψει τις εκτυπωτικές ανάγκες των γραφείων, η ιαπωνική εταιρία παρουσίασε τρεις νέες σειρές πολυμηχανημάτων,
τις: imageRUNNER ADVANCE C255/355 (έγχρωμο), C3500 (έγχρωμο), 4500 (μονοχρωματικό). Οι C3500 και 4500 υποστηρίζουν
μεγέθη εκτύπωσης ως Α3, ενώ η C255/355 μόνο Α4. Η πρόσφατη πλατφόρμα imageRUNNER ADVANCE, εφαρμόζεται στις ήδη υφιστάμενες
σειρές 6500, C5500, C7500 και είναι σχεδιασμένη ώστε να βοηθά τους χρήστες να είναι πιο παραγωγικοί, χάρη σε ένα εύκολο περιβάλλον
χρήσης που προσομοιώνει αυτό των smartphone. Επίσης, επιτρέπει τον έλεγχο των εξόδων εκτύπωσης, την απομακρυσμένη διαχείριση και
επιδιόρθωση. Έμφαση έχει δοθεί και στους τομείς της φορητότητας και της συνδεσιμότητας. Υποστηρίζει μια σειρά από εφαρμογές διαχείρισης
εγγράφων για φορητές συσκευές, μεταξύ των οποίων και πρότυπα όπως το Apple AirPrint, το Google Cloud Print και το MOPRIA. Όλοι οι
εκτυπωτές συνεργάζονται με την πλατφόρμα υπηρεσιών εγγράφων Canon Uniflow.

Harvard
Δωρεάν διαδικτυακό μάθημα ψηφιακής φωτογραφίας

Τ

ο αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης των HΠΑ προσφέρει
ένα ευέλικτο online πρόγραμμα μαθημάτων για τους αρχάριους φίλους της
φωτογραφίας. Αποτελείται από δώδεκα ενότητες στις οποίες περιλαμβάνεται ευρεία ύλη
τεχνικών θεμάτων, όπως η κατανόηση της έκθεσης, του ιστογράμματος, της λειτουργίας
του αισθητήρα κλπ. Επίσης,
ο ενδιαφερόμενος θα μάθει
βασικούς τρόπους ελέγχου
φωτισμών και επεξεργασίας
(post production). Το
καλύτερο ίσως κομμάτι
αυτής της είδησης είναι ότι
το μάθημα είναι δωρεάν
και η μόνη χρέωση
αφορά το πιστοποιητικό
παρακολούθησης. Μέχρι στιγμής η πρωτοβουλία του Harvard έχει κάνει πάταγο, με
πάνω από 400.000 συμμετοχές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν εδώ: http://
digitalphotography.exposed

 357 • 

23



 2017





33

ON LINE    

O IMAGING - E 



Fujifilm
Οι τρεις πρώτοι φακοί G-mount για το μεσαίο φορμά GFX

Π

αράλληλα με την κυκλοφορία της
GFX-50S, η Fujifilm παρουσίασε τη
λίστα με τους έξι πρώτους φακούς που
θα πλαισιώσουν το νέο σύστημα: 63mm
f/2.8, 32-64mm f/4, 120mm f/4 macro,
110mm f/2, 23mm f/4 και 45mm f/2.8.
Η πρώτη τριάδα θα κυκλοφορήσει εντός
του Φεβρουαρίου, ενώ οι υπόλοιποι

ED. Ο τηλεφακός 120mmF4 R LM OIS WR Macro, διαθέτει 14 στοιχεία σε 9 ομάδες,
συμπεριλαμβανομένων τριών κρυστάλλων ED για διόρθωση των χρωματικών εκτροπών
και των σχετικών σφαλμάτων. Η παρουσία του σταθεροποιητή (5 stop), απελευθερώνει
το χρήστη από το πρόβλημα των κουνημένων καρέ. Τέλος, ο μοναδικός zoom της
οικογένειας 32-64mm f/4, σχεδιαστικά
αποτελείται από 14 στοιχεία σε 11 ομάδες,
ανάμεσα στα οποία συναντάμε τρία ασφαιρικά,
ένα ED και ένα Super ED. Το μήκος του δεν

προς το τέλος του 2017. Ο compact και
ελαφρύς (μήκος 84mm και βάρος μόλις
405 γρ) 63mm f/2.8 R WR (ισοδύναμος
με 50mm) διαθέτει ίριδα 9 πτερυγίων
και περιλαμβάνει 10 οπτικά στοιχεία
σε 8 ομάδες, συμπεριλαμβανομένου
ενός κρυστάλλου χαμηλής διάχυσης

μεταβάλλεται χάρη στο μηχανισμό εσωτερικής
εστίασης ενώ το autofocus είναι αθόρυβο.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ
Με την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής ποιότητας ψηφιακά
άλμπουμ η IRISCOLOR δίνει το παρόν στο χώρο με τα προϊόντα
της. Με μια μεγάλη γκάμα σε μεγέθη και σχέδια εγγυάται οτι θα
ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό
πελάτη. Επισκεφτείτε και τις
νέες εγκαταστάσεις για μια
αναλυτική παρουσίαση
και άμεση εξυπηρέτηση
απο το ειδικευμένο
προσωπικό της.

Κουρτίδου 86-84, Κάτω Πατήσια
Τηλ.: 210 8323611, e-mail: iriscolor.ack@gmail.com
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: 4 αλκαλικές
μπαταρίες ΑΑ Varta

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο "100
Χρόνια Φωτογραφία".

Νο 10:
«Φωτισμοί»
Υπό έκδοση

Νο 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:

1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧH

3 ΤΕΥΧH

4 ΤΕΥΧH

5 ΤΕΥΧH

6 ΤΕΥΧH

7 ΤΕΥΧH

8 ΤΕΥΧH

9 ΤΕΥΧH 10 ΤΕΥΧH 11 ΤΕΥΧH

6,9 12 17 22 27,5 30 35 40 45 50 55
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. Αφορά παραλαβή των τευχών από τα γραφεία μας

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr
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Commlite Lens Flipper
Εύκολη εναλλαγή φακών εν κινήσει

Κ

ατά τη διάρκεια της φωτογράφησης η εναλλαγή φακών αποτελεί
μια όχι και τόσο άνετη διαδικασία. Ειδικά σε οn location λήψεις,
ο δεύτερος ή τρίτος φακός βρίσκεται στη φωτογραφική τσάντα
πλάτης ή ώμου με αποτέλεσμα να χρειάζεται να ακουμπήσουμε σε
σταθερή επιφάνεια το σώμα ή να ζητήσουμε βοήθεια από ένα δεύτερο
άτομο (που μπορεί να μην είναι διαθέσιμο) για την αλλαγή. Το Lens
Flipper είναι ένα αξεσουάρ που κατασκευάστηκε για να δώσει λύση
στη παραπάνω χρονοβόρα και κάποιες φορές άβολη διαδικασία,
επιτρέποντας την ασφαλή μεταφορά δύο επιπλέον φακών στον ώμο.
Δίνει τη δυνατότητα γρήγορης και άνετης αλλαγής φακών κατά τη
διάρκεια των λήψεών, αφού πρακτικά
διαθέτει μια μοντούρα σε κάθε
πλευρά του. Κυκλοφορεί σε τρεις
εκδόσεις, για Canon EF, Nikon ή
Sony E-mount. Διατίθεται από
τον επίσημο αντιπρόσωπο
ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.

Epson
Τέσσερις σειρές επαγγελματικών
βιντεοπροβολέων Full HD

Σ

χεδιασμένες για μεγάλες και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι σειρές
EB-1700 και EB-2000 προσφέρουν
υψηλής ποιότητας εικόνα Full HD. Η
ελαφριά σχεδίαση και ο μικρός όγκος
των προβολέων EB-1700 επιτρέπουν
στις συσκευές να χωρούν σε μια τσάντα
φορητού υπολογιστή. Διαθέτουν
δυνατότητες όπως εύκολη εγκατάσταση και
άμεση χρήση, συμπεριλαμβανομένων των
λειτουργιών αυτόματης ενεργοποίησης,
αυτόματης αναζήτησης πηγής, οριζόντιας
και κάθετης διόρθωσης keystone,
προσαρμογής οθόνης και υποστήριξη
τεχνολογίας NFC . Ο έλεγχος μέσω
χειρονομιών (gestures) διευκολύνει
την εναλλαγή μεταξύ διαφανειών με
μια κίνηση του χεριού. Τα μοντέλα των
σειρών EB-1400/ EB-600 απευθύνονται
κυρίως σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και είναι
εξοπλισμένα με Wi-Fi, προσφέροντας
δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως,
καθώς ακόμα και κλήσεις μέσω Skype σε
οθόνες Full HD έως και 100 ίντσες.
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Fujifilm X-T20
Η μικρότερη και πιο οικονομική
εκδοχή της Χ-Τ2

Ό

πως συνέβη με την X-T1 που είχε και μια
φθηνότερη και απλούστερη εκδοχή με τη
μορφή της Χ-Τ10, τώρα η Χ-Τ2 πλαισιώθηκε στη
γκάμα της Fujfilm με την Χ-Τ20. Η πιο εμφανής
αναβάθμιση είναι η αύξηση της ανάλυσης από
τα 16 στα 24.3Megapixel στον απόηχο του
αντίστοιχου αισθητήρα Χ-Τrans III της X-T2, τον
επεξεργαστή X-Processor Pro και το υβριδικό
autofocus 325 σημείων. Εμφανισιακά η Χ-Τ20
μοιάζει πολύ με την X-T10 αλλά διαφοροποιείται
στο touchscreen 3.0in. ανάλυσης 1.04MP ενώ
ξεχωρίζει στην πάνω πλευρά με την θέση video
στον πολλαπλό επιλογέα επάνω αριστερά. Το
ηλεκτρονικό σκόπευτρο τεχνολογίας OLED
παραμένει στις ίδιες προδιαγραφές έχοντας
μέγεθος 0.39in. και ανάλυση 2,36ΜΡ ενώ παρέχει
μεγέθυνση 0.62x. Χάρη στα νέα ηλεκτρονικά η
Χ-Τ20 είναι πιο γρήγορη από την προκάτοχο,
παρά την αύξηση των Megapixel κατά 50%.
Συγκεκριμένα, μπορεί να πραγματοποιεί λήψεις
με ρυθμό 14fps με το ηλεκτρονικό κλείστρο και
μέχρι 8fps με το ψηφιακό κλείστρο για ως42 ή
62 καρέ, αντιστοίχως σε φορμά JPEG. Αν επιλεγεί
η λήψη και αποθήκευση RAW format αρχείων
τότε το μέγιστο είναι τα 24 και 25 διαδοχικά καρέ
max. To autofocus μοιάζει πολύ με την αντίστοιχη
διάταξη της καινουργοφερμένης X1OOF με τα 325
συνολικά σημεία εκ των οποίων στις διάφορες
επιμέρους ζώνες μπορεί να επιλέξει ως 91 σημεία
(13x7) ή λιγότερα. Η ταχύτητα έχει επαυξηθεί
όχι μόνο λόγω της μεγαλύτερης ακρίβειας του
συστήματος phase detect AF αλλά και των
νέων αλγόριθμων. Όμως ενσωματώνονται στο
autofocus και άλλες βελτιώσεις όπως τα Preset
(προρρυθμίσεις) αναλόγως των συνθηκών
συνεχούς λήψης. Για παράδειγμα η επιλογή

Preset1, προορίζεται για συμβατική λήψη Continuous AF και το Preset 5 για
φωτογραφία σπορ και αγώνων. Ενσωματώνοντας καν ονικά πλέον τη λειτουργία
αφής στην οθόνη, η Χ-Τ20 δίνει τη δυνατότητα λειτουργιών Touch Shooting και
Touch AF ενώ στο playback o χρήστης μπορεί να ρυθμισει και την μεγέθυνση καθώς
κάνει swipe.
Eκτός από τις στάνταρ λειτουργίες με πρόγραμμα και τελείως αυτόματη λήψη που
η Fujifilm ονομάζει Advanced SR Auto, η νέα μηχανή προσφέρει πανοραμική λήψη
σε διαστάσεις 9600x1400pixel και τα εξής Προχωρημένα Φίλτρα (Advanced Filter
Mode) Toy, Miniature, Pop Color, High-key, Low-key, Dynamic Tone, Soft Focus και
Partial Color ενώ δεν απουσιάζει το Grain Effect σε ρυθμιζόμενη ένταση.
Και στο video παρατηρούμε εντυπωσιακή αναβάθμιση εφόσον η νέα X-T20 είναι
ικανή για 4Κ λήψη και μάλιστα UHD (3840x2160) στα 30fps και bitrate 100Mbps.
Πσραπέρα, υποστηρίζει video full HD 1080p ως 60fps για διάρκεια clip ως 15min.
και 720p για 30min. Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως είναι ότι προβλέπεται έξοδος
καθαρού HDMI.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αισθητήρας 24.3-megapixel APS-C X-Trans CMOS III • Επεξεργαστής X-Processor Prο
• Οθόνη αφής 3.0in. 1.04M dot • Yβριδικο ΑF 325-σημείων • 4K UHD video με έξοδο
καθαρού HDMI • Ενσωματωμένο Wi-Fi

Canon
Στο βάθρο των εταιριών με τις περισσότερες πατέντες το 2016

Ο

ι Apple, Google και Intel αποτελούν τρεις από τους πιο καινοτόμους
κατασκευαστές παγκοσμίως. Ωστόσο, φέτος η Canon διακρίθηκε ξεπερνώντας

και τις τρεις σε αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίαςψ στην Αμερική, σύμφωνα με την
αναφορά της εταιρίας IFI Claims, που ειδικεύεται στο θέμα. Κατοχυρώνοντας 3665
ευρεσιτεχνίες, κατέλαβε τη τρίτη θέση στη σχετική κατάταξη της IFI, πίσω από τις
Samsung και IBM. Οι εταιρίες Google, Intel, LG και Microsoft κατέλαβαν τις θέσεις
μεταξύ 5ης και 8ης. Να σημειωθεί πως το 2016 είναι το 31ο συνεχόμενο έτος που η
ιαπωνική εταιρία βρίσκεται μέσα στις πέντε πρώτες θέσεις της εν λόγω λίστας και το
δωδέκατο στη σειρά που τερματίζει πρώτη ξεπερνώντας τις υπόλοιπες εταιρίες.
Ο μεγάλος αυτός αριθμός ευρεσιτεχνιών αφορά πιθανώς νέες τεχνολογίες και δυνατότητες για τα προϊόντα εκτύπωσης, ιατρικής
και άλλων τομέων που δεν αφορούν τη φωτογραφία. Παρόλα αυτά είναι αναμφισβήτητα θετική ένδειξη, που φανερώνει πως η
Canon δεν επαναπαύεται επενδύοντας συνεχώς σε R&D.
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Yongnuo
LED panel

T

α φωτιστικά LED κυριαρχούν
τη τελευταία τριετία στον χώρο
του video και έχουν αξιοσημείωτες
εφαρμογές και στη φωτογραφία.
Η Yongnuo μας είναι γνωστή από
τα ισχυρά και ταυτόχρονα πολύ
προσιτά φορητά φλας, αλλά και από
τα πρώτα της βήματα στον χώρο
των οπτικών. Τώρα παρουσιάζει δύο
νέα LED φωτιστικά, τα YN600AIR και
YN600RGB. Το πρώτο είναι ένα λεπτό
και ελαφρύ επαγγελματικό φορητό
φωτιστικό που αποτελείται από 192
στοιχεία SMD LED με βαθμολογία
CRI 95+, εξασφαλίζοντάς κορυφαία
χρωματική πιστότητα. Αυξομειώνοντας
την ένταση των θερμών και ψυχρών
LED ο χρήστης μπορεί να έχει
πρόσβαση σε ενδιάμεσες τιμές χρωμ.
θερμοκρασίας.
Το YN600RGB αποτελείται από 360
Bi-Colour 3200-5500K LED και 110

Sony HXR-NX5R
Με video Full HD και ενσωματωμένο
φωτιστικό LED

RGB SMD LED (CRI 95+). Και εδώ
με την αυξομείωση θερμών και
ψυχρών LED μπορούμε να πετύχουμε
ενδιάμεσες χρωματικές θερμοκρασίες.
Παράλληλα, στη λειτουργία RGB
μπορεί να αποδώσει τον φωτισμό
του κόκκινου, του πράσινου, του
μπλε, καθώς και όλων των δυνατών

Η

νέα Sony ανήκει στη μεσαία κατηγορία και
εγγράφει video σε ανάλυση Full HD. Είναι
εξοπλισμένη με τρεις αισθητήρες EXMOR CMOS
1/1.28in. Ο φακός zoom 20x, είναι ισοδύναμος με
28.8-576mm, στο full frame. Στις βασικές καινοτομίες
ες

συνδυασμών. Πλεονέκτημα αποτελεί η
ταυτόχρονη λειτουργία των κανονικών,
όσο και των RGB LED. Είναι διαθέσιμα
μέσω του επίσημου αντιπροσώπου,
ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
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περιλαμβάνονται η συνεργασία με συστήματα Live
Streaming μέσω Wi-Fi και με τον μείκτη εικόνας
Sony MCX-500. To δεύτερο χαρακτηριστικό είναι
καθοριστικής σημασίας για εύκολες live πολυκάμερες
ρες
παραγωγές και άνετη ενσύρματη Live Streaming
μετάδοση μέσω της πλατφόρμας Ustream. Επίσης,
ενσωματώνει θύρες Dual XLR, φίλτρα ND (1/4, 1/16,
6,
1/64) και φωτιστικό LED 200 Lux(1m.) με dimmer.
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VSCO
Κλείνει τα γραφεία στην
Νέα Υόρκη απολύοντας
το μεγαλύτερο μέρος του
εργατικού δυναμικού

Η

VSCO είναι γνωστή για τo app
διαμοιρασμού φωτογραφιών
και το λογισμικό προσομοίωσης
φιλμ. Πρόσφατα προχώρησε
στο κλείσιμο του νεοσύστατου
γραφείου της στη Νέα Υόρκη
(εγκαινιάστηκε πριν έξι μόλις
μήνες) που συνοδεύτηκε από
απόλυση των περισσότερων
υπαλλήλων του, με σκοπό η
έδρα της εταιρίας στο Oakland της
California να αναλάβει το σύνολο
των αρμοδιοτήτων. Εκτός από
την απόλυση των εργαζομένων,
το δεύτερο στοιχείο που θα
στεναχωρήσει πιθανώς τα μέλη
της κοινότητας του VSCO είναι ότι
ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος
εργασίας και το στούντιο που
προορίζονταν για εκείνα, έκλεισε
και αυτός. Παρότι τα γεγονότα μας
προϊδεάζουν για κάποια πιθανά

FFujifilm
jifil GFX 50S
Έναρξη παραγωγής για την ψηφιακή μεσαίου φορμά

Η

Fujifilm αποτέλεσε μία από τις εκπλήξεις της Photokina 2016. Οι φήμες την ήθελαν
να κάνει το πρώτο της βήμα στο full-frame, αλλά εκείνη το “προσπέρασε”,
εισάγοντας το παρθενικό της σύστημα mirrorless μεσαίου φορμά. Και ενώ μέχρι
πρότινος δεν γνωρίζαμε όλα τα χαρακτηριστικά της, πλέον είναι επισήμως διαθέσιμα. H
μηχανή ονομάζεται GFΧ 50S και βασίζεται σε αισθητήρα της ίδιας της εταιρίας, μεγέθους

οικονομικά προβλήματα της
εταιρίας, εκπρόσωπος της δήλωσε
πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο και η
αλλαγή αυτή οφείλεται καθαρά σε
οργανωτικούς λόγους. Μάλιστα,
ανέφερε ότι ένα μικρό κομμάτι
των εργαζομένων του γραφείου
της Νέας Υόρκης θα μεταφερθεί
στην έδρα της εταιρίας. Για την
ώρα, δεν έγινε κανένα σχόλιο
για το τρίτο (πλέον δεύτερο)
γραφείο της VSCO, στο Denver,
oπότε υποθέτουμε πως δεν θα
επηρεαστεί από τις αλλαγές.

43.8 x 32,9mm, δηλαδή περίπου όσο και ο ανταγωνισμός (Pentax, Hasselblad,
Phase One). Έχει κατά 1,7x μεγαλύτερη επιφάνεια από το full frame, 51.4Megapixel
στην πρώτη του εκδοχή, αλλά με την προοπτική να ανέβει σύντομα στα 100ΜΡ. Η
δυνατότητα για multi-aspect ξεχωρίζει, αφού ο χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει άνετα,
δίχως απώλεια ποιότητας απεικόνισης, όλες τις γνωστές αναλογίες στο καρέ (4:3, 3:2,
16:9, 65:24, 5:4 κλπ.) Το σύστημα autofocus είναι τύπου contrast-detect με 171 σημεία
εστίασης, τα οποία ο χρήστης επιλέγει μέσω της οθόνης αφής ή του joystick. H μπαταρία
NP-T125 υπόσχεται πάνω από 400 λήψεις. Είναι εξοπλισμένη με οθόνη αφής dual tilt
(!) LCD , μεγέθους 3,2in., οφθαλμοσκόπιο OLED 2.63εκατ. dot. και τη μικρότερη οθόνη
1.28in, βασικών πληροφοριών στο πάνω μέρος της μηχανής, που συναντάμε σχεδόν
σε όλα τα επαγγελματικά μοντέλα. Όπως κάθε μηχανή της Fujifilm, προσφέρει το
πολύ δημοφιλές Film Simulation, προσομοιώνοντας το οπτικό αποτέλεσμα διάφορων
φιλμ της Fujifilm. Όσο αφορά το video, κάνει εγγραφή σε ανάλυση Full HD (30p) με
bit rate 36Mbps. Είναι εξοπλισμένη με δύο υποδοχές καρτών SD που υποστηρίζουν
το πρότυπο UHS-II και ζυγίζει 825 γραμ. Το σύστημα Fujinon GF θα περιλαμβάνει
έξι φακούς συνολικά με τις εξής εστιακές αποστάσεις 63mm f/2.8 (ισοδύναμος με
standard 50mm στο 35mm), 32-64mm f/4 (ισοδύναμος με zoom 25-51mm), 120mm f/4
macro (ισοδύναμος με 95mm), 110mm f/2 (ισοδύναμος με φακό πορτραίτου 87mm),
23mm f/4 (ισοδύναμος με υπερευρυγώνιο18mm ) και 45mm f/2.8 (ισοδύναμoς με
ημιευρυγώνιο 35mm).
Παρατηρώντας την πορεία της ιαπωνικής εταιρίας τα τελευταία χρόνια, με τις πολλά
υποσχόμενες compact, τις προσεγμένες μηχανές-συστήματα να γίνονται όλο και
πιο δημοφιλή, η κίνηση της Fujifilm μοιάζει απόλυτα δικαιολογημένη. Δεν είναι
διατεθειμένη να ανταγωνιστεί την πληθώρα σοβαρών προτάσεων των τριών μεγάλων
κατασκευαστών του full-frame και ειδικά την μονοκρατορία της Sony με τη σειρά a7,
αλλά ανοίγει τον δρόμο για το ψηφιακό μεσαίο φορμά, αφού η τιμή της GFX 50S είναι
άμεσα συγκρίσιμη με τις higher-end full-frame DSLR.
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Samsung
Τα αίτια για τις εκρήξεις του
Galaxy Note 7

Τ

ο Galaxy Note 7, δυσφημίστηκε
παγκοσμίως για τα περιστατικά
ανάφλεξης και πρόκλησης
πυρκαγιών, απαγορεύτηκε η χρήση
του στα αεροπλάνα, αποσύρθηκε
και κατάφερε ισχυρό πλήγμα στα
οικονομικά της κορεάτικης εταιρίας.
Μέχρι πρότινος υπήρχαν διάφορες
εικασίες για τα αίτια του θέματος. Οι
πιο πρόσφατες πληροφορίες από το
Reuters κάνουν λόγο για τη μπαταρία.
Συγκεκριμένα, κατόπιν εργαστηριακών
δοκιμών η Samsung οδηγείται στο
συμπέρασμα πως το υπεύθυνο
εξάρτημα είναι η μπαταρία και όχι
το software ή το hardware. Ωστόσο,
η παραπάνω διαρροή δεν αποτελεί
επίσημη ανακοίνωση. Η εταιρία
πρόκειται να δημοσιεύσει το τελικό
πόρισμα, στις 23 Ιανουαρίου.

Fanotec Nodal Ninja 6
Πανοραμικές λήψεις και φωτογράφους τοπίου

H

Fanotec διαθέτει δέκα χρόνια εμπειρίας στον τομέα των πανοραμικών
κεφαλών. Έχει αναπτύξει ρομποτικούς βραχίονες που προορίζονται για
πανοραμικές φωτογραφίες με πλήθος φωτογραφικών εφαρμογών. Η ΝΝ6
αποτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση της σειράς και είναι η πρώτη συμβατή με τον
προηγμένο περιστροφέα (rotator) RD10 ο οποίος μετατρέπει το σύστημα σε πλήρως
αυτοματοποιημένη κεφαλή pan/tilt δύο αξόνων. Υποστηρίζει όλες τις DSLR (με ή
χωρίς battery grip) και προσφέρει τα μέγιστα των δυνατοτήτων όταν συνεργάζεται
με φακούς εστιακής απόστασης 8-200mm. Κυκλοφορεί σε κιτ με τον αυτόματο
περιστροφέα ή χωρίς. Η διάθεση γίνεται μέσω του επίσημου αντιπροσώπου
ΤΕΧΝΙΟ ΑΕ.

Capture One Pro 10.0.1
Υποστήριξη περισσότερων φακών και αντιμετώπιση bugs

Τ

ο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας της Phase One φτάνοντας αισίως στην
έκδοσηη 10.0.1, υποστηρίζει έντεκα νέους φακούς, συμπεριλαμβανομένων οκτώ
Sony, δύο Schneider Kreuznach και ενός Rodenstock. Αναλυτικότερα, οι φακοί της
Sony είναι οι εξής: FE 50mm F2.8 Macro, 28–75mm F2.8 SAM, 135mm F2.8 [T4.5]
STF, Ultra Wide Converter, 300mm F2.8 G SSM II, 70–300mm F4.5–5.6 G SSM II,
FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS και το Fisheye Converter. Τη λίστα συμπληρώνουν οι
Schneider Kreuznach RS 110mm (Aerial), RS 150mm (Aerial) και Rodenstock RS
32mm (Aerial). Επιπλέον, προσφέρει λύσεις στα bugs και των δύο λειτουργικών
συστημάτων που υποστηρίζει: macOS και Windows. Συγκεκριμένα, στη πρώτη
πλατφόρμα διορθώνει κυρίως τα προβλήματα των presets και του CMYK readout.
Στα Windows, μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζει επιτυχώς το θέμα με το μέγεθος του
Tangent Knobs brush. Δείτε αναλυτικά όλα τις διορθώσεις της νέας έκδοσης εδώ:
https://www.phaseone.com/en/
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Leica M10
Πιο λεπτή, με περιστροφικό επιλογέα ISO & Wi-Fi

Τ

α δύο νέα βασικά χαρακτηριστικά που φέρνει η
ανανεωμένη τηλεμετρική μηχανή της θρυλικής εταιρίας
πηγάζουν τόσο από την αναλογική όσο και τη ψηφιακή εποχή:
επιλογέας ISO και υποστήριξη τεχνολογίας Wi-Fi. Η Μ10 είναι
η πρώτη ψηφιακή μηχανή της σειράς M που επιτρέπει τη
πρόσβαση σε όλες τις βασικές ρυθμίσεις (εστίαση, διάφραγμα,
ταχύτητα κλείστρου και ISO) με επιμέρους αναλογικά
χειριστήρια, δίχως να απαιτείται χρήση μενού. Σημαντική
είναι και η βελτίωση του rangefinder: Τo οπτικό πεδίο έχει
αυξηθεί κατά 30% και η μεγέθυνση είναι πλέον 0.73x, αντί
για 68x. Επίσης, το eye relief (σπόσταση κόρης ματιού από το
προσοφθάλμιο) αυξήθηκε κατά 50%, κάνοντας τη χρήση πιο
άνετη για φωτογράφους που φορούν γυαλιά. Στον πυρήνα
της M10 βρίσκεται ένας ανανεωμένος αισθητήρας 24ΜP, που
συνοδεύεται από επαυξημένο δυναμικό εύρος, οξύτητα και
ευαισθησία (έως 50.000 ISO). Ο βελτιωμένος επεξεργαστής
Maestro II, συνεργάζεται με μνήμη 2GB (buffer) παρέχοντας
ριπή 5fps για 16 συνεχόμενα καρέ. Στο πίσω μέρος, αριστερά
της οθόνης LCD 3in. 1.04 εκατ. dot. που προστατεύεται από
Gorilla Glass, βρίσκουμε τα τρία βασικά πλήκτρα χειρισμών
(hard button): Play, Liveview και Menu. Η Leica M10 θα
κυκλοφορεί σε μαύρο ή ασημί φινίρισμα.
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Wildlife - 1st Place Winner (Professional)
Panos Laskarakis

1st Place Winner - Nude Photographer of the Year 2016 (Professional)
Look at me by Vassilis Pitoulis

Fashion Beauty - 2nd Place Winner (Amateur)
Jeanne d’Arc by Tasos Anestis

Monochrome Photography Awards
Τρεις Έλληνες φωτογράφοι στις πρώτες θέσεις

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διεθνής
διαγωνισμός ασπρόμαυρης φωτογραφίας
«Monochrome Photography Awards» για το 2016.
Ανάμεσα στους νικητές ξεχώρισαν και τρεις Έλληνες

Στο διαγωνισμό ξεχώρισαν ωστόσο και άλλοι Έλληνες φωτογράφοι, οι
οποίοι έλαβαν τιμητική διάκριση. Στις ερασιτεχνικές κατηγορίες, διακρίθηκαν
οι φωτογράφοι: Σταμάτης Πλατουνάρης, Μηνάς Στρατηγός, Ηλίας Βαρελάς,
Ιωάννης Σιδηρόπουλος, Θοδωρής Παπαδομαρκάκης, Γρηγόρης Μέντζας, Γιώργος

φωτογράφοι, οι οποίοι διακρίθηκαν τόσο με
βραβεία όσο και με τιμητικές διακρίσεις. Πρόκειται
για το Βασίλη Πιτούλη και τον Πάνο Λασκαράκη
οι οποίοι διακρίθηκαν στην πρώτη θέση των
επαγγελματικών κατηγοριών «Γυμνού» και «Άγριας
Φύσης» αντίστοιχα και τον Τάσο Ανέστη, ο οποίος
ξεχώρισε στη δεύτερη θέση της ερασιτεχνικής
κατηγορίας «Μόδα/Ομορφιά». Λαμβάνοντας
διάκριση για άλλα φωτογραφικά έργα, ο Πάνος
Λασκαράκης ξεχώρισε με τρεις τιμητικές διακρίσεις
στην επαγγελματική κατηγορία «Άγριας Φύσης»,

Διγλάκης, ο Ηλίας Παυλάκος με έδρα την Ελβετία και η Έλενα Γεωργίου από την
Κύπρο. Στις επαγγελματικές κατηγορίες αντίστοιχα, διάκριση έλαβαν οι Σόλων
Μαλκάς, Χρήστος Παπαναστασίου – Κοντός, Γιώργος Μεσσαριτάκης, Δημήτρης
Μάνης (βάση: ΗΠΑ), Ευάγγελος Καλογιαννίδης (βάση: Νορβηγία), Ηλίας
Παυλάκος (βάση: Ελβετία), Yiannis John Samaras (βάση: ΗΠΑ) και οι Στέφανος
Κουρατζής και Έλενα Παρασκευά από την Κύπρο.

μια στην επαγγελματική κατηγορία «Άνθρωποι» και
μια στην επαγγελματική κατηγορία «Φύση».
Οι φωτογράφοι Βασίλης Πιτούλης και Τάσος
Ανέστης έλαβαν από μια τιμητική διάκριση,
ο πρώτος στην επαγγελματική και ο δεύτερος στην
ερασιτεχνική κατηγορία «Μόδα/Ομορφιά».

Ρωσία. Τα φωτογραφικά έργα των τριών νικητών από κάθε κατηγορία θα μπουν
στον ετήσιο κατάλογο των βραβείων, ενώ οι μεγάλοι νικητές θα λάβουν μεταξύ
άλλων το χρηματικό έπαθλο των 2.000$ και 1.000$ για την επαγγελματική και
την ερασιτεχνική κατηγορία αντίστοιχα.
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Μεγάλος νικητής του διαγωνισμού είναι ο Michel Kirch από τη Γαλλία,
ο οποίος πήρε το τίτλο του Monochrome Photographer of the Year 2016,
στην επαγγελματική κατηγορία ενώ στην ερασιτεχνική κατηγορία, τον τίτλο
«Monochrome Discovery of the Year 2016» έλαβε ο Mikhail Shestakov από τη

Πληροφορίες: Monochrome Photography Awards, http://monoawards.com
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Γιώργος Λουριδάς
Ένας νέος Έλληνας
σκηνοθέτης σε αναζήτηση
crowdfunding
Ο νέος σκηνοθέτης Γιώργος
Λουριδάς και η ομάδα του
έχουν μόλις τελειώσει το πρώτο
στάδιο γυρισμάτων της ταινίας
μεγάλου μήκους “Compagne
Des Morts” (Ο Σύντροφος των
Νεκρών). Για την υλοποίηση του
δεύτερου σταδίου γυρισμάτων
στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τα
πρώτα που έγιναν στη Γαλλία,
αναζητά χρηματοδότηση μέσω
της πλατφόρμας Indiegogo.
To εγχείρημα βασίζεται στην
εθελοντική εργασία και έχει ως
βασικό στόχο την ανάδειξη της
πολυπολιτισμικότητας. Το cast
περιλαμβάνει τους ηθοποιούς
Alexandra Saifi, Teodora de
Pedro, Tatiana Gomez, Μαρτίνα
Δημοπούλου, Πέτρα Μαυρίδη,
Φανή Γεωργακάκη, Elia Rader,
Anna Lemeshchenko, Μελιάννα
Μάκαρη και Elyes Dorbo.
Μπορείτε να δείτε τις αναλυτικές
πληροφορίες της παραγωγής στον
επίσημο ιστότοπο της ταινίας εδώ:
www.compagne-des-morts.com
και της καμπάνιας εδώ:
www.indiegogo.com

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Συμμετοχή στο φεστιβάλ «Circulation(s)» στο Παρίσι

Τ

ο 2016 προσέλκυσε περισσότερους από 50.000 επισκέπτες. Για το 2017 το φεστιβάλ
«Circulation(s)» επιστρέφει με μια νέα συνεργασία. Με άξονα, όπως κάθε χρόνο, τη νεανική
ευρωπαϊκή φωτογραφία, στην έβδομη διοργάνωσή του, το φεστιβάλ ενώνει τις δυνάμεις του
με το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Από τις 21 Ιανουαρίου έως τις 5 Μαρτίου, ως
κεντρική έκθεση του CENQUATRE-PARIS, το φεστιβάλ θα προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, με
την επιλογή μεταξύ άλλων της κριτικής επιτροπής από διεθνή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων,
τις επιλογές της εσθονικής γκαλερί τέχνης «Temnikova & Kasela Gallery» και του σχολείου
τέχνης «ENSP-Αρλ», καθώς και την εν λευκώ επιταγή του χορηγού φετινής διοργάνωσης,
του Διευθυντή του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Ηρακλή Παπαϊωάννου, οποίος
επέλεξε να καλέσει τους φωτογράφους Κωστή Αργυριάδη, Πέτρο Κουμπλή, Γιάννη Παντελίδη
και Θοδωρή Παπαδάκη. Με σκοπό να παρουσιάσει την ποικιλία της φωτογραφικής γραφής,
το circulation(s) κάλεσε φέτος σχεδόν είκοσι φεστιβάλ να μοιραστούν τις αγαπημένες τους
επιλογές. Οι επισκέπτες της διοργάνωσης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 47 νέους
ταλαντούχους φωτογράφους οι οποίοι θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους μέσα από εκθέσεις,
προβολές και εγκαταστάσεις. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει το Little Circulation(s), μια
έκθεση εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στα παιδιά μεταξύ 5 και 12 ετών.
Πληροφορίες: Circulations, http://www.festival-circulations.com/en/
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310566716, http://www.thmphoto.gr
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Το Δικαίωμα
να είσαι Άνθρωπος
Το ζήτημα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε μια έκθεση

Σ

ε μια εποχή κρίσης, ανισότητας πλούτου και
καταστολής της ελευθερίας του λόγου, η
έκθεση στρέφει το ενδιαφέρον στο ζήτημα του
οικουμενικού ουμανισμού. Με τη συμμετοχή
δημιουργών από διάφορες μορφές τέχνης, στην
έκθεση παρουσιάζονται διαφορετικές οπτικές και
ματιές, πάντα με κοινό στοιχείο την κοινωνική
δικαιοσύνη. Με έργα τους συμμετέχουν οι
καλλιτέχνες Άρτ. Αλκαλάη, Δημ. Αμελαδιώτης,
Αγγ. Αυγητίδου, Μπ. Βενετόπουλος, L. Bertrand,
T. Bogaert, Σ. Γκάγκας, Φ. Γκούτζος, Esp. Cortez,
Γ. Διβάρης, L. Dodson, Χρ. Δουλγέρης, J.
Giordano, Γ. Πολ. Ιωαννίδης, Μ. Καραμέτου,
S. Kestleman, D. D. Lombardi, C. Lopes, Δ.
Μαγκώνη, R. Magnanti, Δ. Μεϊμάρογλου,
Γ.Μελανίτης, Χρ. Μήτρεντσε, Ε. Μουζαμίτη,
Β. Νομίδου, Δ. Ξόνογλου, B. Pangburn, Αντ.
Παπατζανάκη, Γ. Παπαφίγκος, Άρ. Ποταμιανού,
Eva Petric, Ξ. Σαχίνης, Κ. Σταματίου, Αν.
Στρατάκης, Γ. Τζινούδης, Αλ.Τουλιόπουλος,
Godelieve VanDamme, Γ. Φωκάς, Ελ. Φωτιάδου
και Γ. Χριστάκος. Η έκθεση φιλοξενείται ακόμη
στις βιτρίνες του ΟΤΕ (Καρόλου Ντηλ και Ερμού,
Θεσσαλονίκη) ενώ από τις 9 Φεβρουαρίου έως
τις 17 Μαρτίου, θα είναι ανοιχτή στο κοινό και
στον εκθεσιακό χώρο του Ινστιτούτου Goethe
Θεσσαλονίκης.

Φωτ.:Αναστάσης Στρατάκης

Διάρκεια έκθεσης: έως 28 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, αποθήκη
Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες: Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης
Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310593270,
info@cact.gr, http://www.cact.gr
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Φεστιβάλ «Έρωτας»
Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε καλλιτέχνες

Μ

ε καθιερωμένα φεστιβάλ τα προηγούμενα χρόνια, η φωτογραφική
ομάδα «Διάφραγμα 26» προσκαλεί και φέτος όσους καλλιτέχνες θα
ήθελαν να πάρουν μέρος σε ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ. Με θέμα τον «Έρωτα»,
το φεστιβάλ εξερευνά ένα πολυδιάστατο θέμα, μέσα από διάφορες μορφές
τέχνης, μεταξύ των οποίων η ζωγραφική, η γλυπτική, η φωτογραφία, η
μουσική, το video art, η performance, οι ταινίες, οι
θεατρικές παραστάσεις και το μυθιστόρημα. Χωρίς
καμία επιβάρυνση για συμμετοχή, το φεστιβάλ θα
έχει ελεύθερη είσοδο ενώ δεν θα γίνουν πωλήσεις
έργων. Όσοι θα ήθελαν να δηλώσουν συμμετοχή
στο φεστιβάλ καλούνται να στείλουν στο e-mail
του Ανδρεά Κατσικούδη (akatsikoudis@yahoo.com)
συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής που θα
βρουν στη σελίδα της ομάδας «Διάφραγμα 26» μαζί
με τα αντίστοιχα έργα Με θέμα του e-mail «ΕΡΩΤΑΣ»,
για φωτογραφικά έργα οι συμμετέχοντες καλούνται
να στείλουν στο e-mail έως 10 φωτογραφίες,
μέχρι 500KB η καθεμία, για εικαστικά έργα έως
τρεις φωτογραφίες για κάθε έργο, για ποιήματα
και μυθιστορήματα έως 3 σελίδες, ενώ για βίντεο,
ταινίες και μουσική links έως 3 έργα. Όσοι θα ήθελαν
να υποβάλουν έργα άλλης μορφής καλούνται να
στείλουν μια σύντομη περιγραφή και σύντομα οι
υπεύθυνοι θα επικοινωνήσουν μαζί τους για περισσότερες πληροφορίες.
Τα τελικά έργα θα επιλέξει οργανωτική επιτροπή με βάση την αισθητική
του κάθε έργου ξεχωριστά,αλλά και σε σχέση με τη δυνατότητά τους να
συνδιαλλαγούν με τα υπόλοιπα. Το φεστιβάλ διοργανώνουν η φωτογραφική
ομάδα «Διάφραγμα 26» και το Cinemarian, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια
έχει αναλάβει ο Ανδρέας Κατσικούδης.
Υποβολή συμμετοχής: έως 7 Φεβρουαρίου
Φεστιβάλ: 17 – 19 Μαρτίου
Διεύθυνση: Cinemarian, Γενναίου Κολοκοτρώνη 42, Αθήνα
Πληροφορίες: Διάφραγμα 26, http://diafragma26.blogspot.gr
Cinemarian, 2114002640, info@cinemarian.gr, http://www.cinemarian.gr
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