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Mεγάλη
αίθουσα εκδηλώσεων

Τα περίπτερα της Photovision 2017
Πανέτοιμοι για την 12η διοργάνωση της έκθεσης!

Δ

ημοσιεύουμε σήμερα την κάτοψη της έκθεσης με την κατανομή των περιπτέρων και την αρίθμησή τους. Στις περιοχές
Α, Β, Γ, Δ & Ε δηλαδή σε όλη την Αρένα του ΤΑΕ KWON DO, βρίσκεται ο εμπορικός τομέας της έκθεσης με περίπτερα
από 9 τ.μ. το μικρότερο μέχρι 198 τ.μ. το μεγαλύτερο. Σε όλα τα πάνω διαζώματα και περιμετρικά, με καταπληκτική θέα στην
Αρένα, βρίσκονται οι τομείς Η & Ζ με τις δεκάδες λέσχες, τα σωματεία & τις φωτογραφικές ομάδες από όλη την Ελληνική
επικράτεια καθώς και ο χώρος για το Bazaar μεταχειρισμένου εξοπλισμού και παλιάς (vintage) φωτογραφίας. Στην σελίδα
που ακολουθεί θα δείτε όλα τα εργοστάσια, προϊόντα των οποίων θα βρείτε στην έκθεση και πολύ σύντομα και κάποια
άλλα που οι εισαγωγείς τους αυτές τις ημέρες υπογράφουν τα συμφωνητικά συμμετοχής τους. Οι γνωστοί ανυπόμoνοι -που
τόσο πολύ μας αγαπούν και ενδιαφέρονται να μάθουν για την επιχειρηματική μας υγεία- ας λύσουν μόνοι τους το... puzzle
βάζοντας τα brands της σελίδας που ακολουθεί στα παραπάνω κουτάκια των περιπτέρων! Αν δυσκολεύονται να το κάνουν
ας περιμένουν ακόμη λίγες μέρες. Θα λυθεί το μυστήριο και η έκπληξή τους θα είναι μεγάλη από αυτά που θα αντικρύσουν!
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Tα Brands που συμμετέχουν στην έκθεση
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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


361 1•4
3 •   20 5 
   20 1
22
017

  
 2 2

ON LINE   

O IMAGING - E 

 

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
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PHOTOVISION
Μπορείτε να κάνετε οnline registration και να παραλάβετε
δωρεάν την πρόσκληση με...
κλικ εδώ!
Με αυτόν τον τρόπο κερδίζετε:
1. Χρήματα
Το εισιτήριο κοστίζει 3 ευρώ...
2. Χρόνο
Δεν θα χρειαστεί να περιμένετε στην reception
της έκθεσης για την εγγραφή σας!
ΤΕΥΧΟΣ 361 • ∆ΕΥΤΕΡΑ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
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“Η Ελλάδα μας!”
Η υποβολή συμμετοχών στην ομαδική έκθεση ολοκληρώθηκε.
Σας ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον και σας περιμένουμε όλους
στη Photovision, 11- 13 Μαρτίου στο Tae Kwon Do!

Σαράντα οκτώ (48) φωτογραφικές ομάδες και οργανωμένοι φορείς
θα εκθέσουν για πρώτη φορά μαζί, υπό τη σκέπη της Photovision!

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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‘‘Πρώτο Φωτογραφικό Bazaar’’
Μεταχειρισμένου - συλλεκτικού εξοπλισμού
& παλιών συλλεκτικών - vintage φωτογραφιών
Δηλώστε σήμερα συμμετοχή εδώ!
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παράταση εγγραφών μέχρι 1 Μαρτίου!
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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!

MEΓΑΣ ×ÏÑÇÃΟΣ ÅΠÉÊÏÉÍÙÍΙÁΣ

×ÏÑÇÃΟI ÅΠÉÊÏÉÍÙÍΙÁΣ

ΔΙOÑÃÁÍÙÓÇ - 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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   Photovision       !!!

Περισσότερες από 83.000 προβολές
μόνον σε 4 εβδομάδες!!!*
Από18/1-17/2,

facebook + youtube

Περισσότερες από 29.000 προβολές
μόνον σε 10 ημέρες!!!*
Από 7/2-17/2,

20    2017

facebook + youtube
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Περισσότερες από 63.000 προβολές
μόνον σε 3 εβδομάδες!!!*
Από18/1-17/2,

facebook + youtube

Περισσότερες από 14.000

προβολές

μόνον σε 3 ημέρες!!!*
Από18/1-11/2,

facebook + youtube
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O λόγος στους εκθέτες
Μιλούν για την έκθεση, για τις στοχεύσεις τους, για τα νέα προϊόντα που θα παρουσιάσουν

Τριάντα χρόνια Αtlas Digital!
Συνέντευξη με τον κ. Βασίλη Ψαρίδη
Το περίπτερο της Atlas Digital
στην επερχόμενη Photovision
αναμένεται να προσελκύσει
πολλούς επαγγελματίες
φωτογράφους που
ενδιαφέρονται να αυξήσουν την
κερδοφορία των καταστημάτων
τους με έξυπνες και σύγχρονες
υπηρεσίες εκτύπωσης.
Η συμμετοχή συμπίπτει με την
επέτειο 30 ετών από την ίδρυση
της εταιρίας και έτσι αποκτά
ιδιαίτερο χαρακτήρα.

• Αρχικά δώστε μας ένα σύντομο ιστορικό της εταιρίας σας. Από ποιούς “σταθμούς” πέρασε
ως ότου να φθάσει στη σημερινή μορφή της - συμπληρώνοντας 30ετή πορεία;
Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1987 με αντικείμενο την αντιπροσώπευση επώνυμων
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών. Στόχος μας είναι η προώθηση υψηλής
ποιότητας προϊόντων για την αυτοματοποίηση επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.
Προϊόντα μεγάλων κατασκευαστών, όπως AST Computers, Kurta digitizers, Logitech mouse,
Hercules και Matrox κάρτες γραφικών, συμπεριλαμβάνονταν στην γκάμα των λύσεων που
προωθούσαμε. Από νωρίς προβλέψαμε την ανάπτυξη της αγοράς CAM & Graphics και
τη σημαντική συμμετοχή της ψηφιακής τεχνολογίας στην εξέλιξη επαγγελμάτων Οπτικής
επικοινωνίας. Έτσι, το 1994 κάναμε μια σημαντική στροφή στη πορεία μας και εξειδικευτήκαμε
στην αγορά αυτή. Ως αντιπροσωπεία της Roland DG, είμαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα
που προωθήσαμε κοπτικά βινυλίου στους επιγραφοποιούς, την εποχή που ακόμα και η χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών ήταν άγνωστη σε αυτούς. Σήμερα, η εταιρεία μας είναι από τις
μεγαλύτερες αντιπροσωπείες ψηφιακού εξοπλισμού για την αγορά της Οπτικής Επικοινωνίας.
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Η ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων της Atlas Digital καλύπτει συνολικά τις σύγχρονες απαιτήσεις εργαστηρίων επιγραφοποιίας
και γραφικών τεχνών, ενώ παράλληλα έχει εφαρμογή και σε άλλους κλάδους όπως της διαφήμισης, της μεταξοτυπίας, της
φωτογραφίας, της ετικετοποιίας, του διαφημιστικού δώρου, της βιομηχανίας κ.α

• Αρκετοί θεωρούν ότι η εταιρία σας είναι συνυφασμένη με την αντιπροσώπευση της Roland.
Ποιούς άλλους οίκους εκπροσωπείτε και ποιά προϊόντα διακινείτε;
Η εταιρεία μας είναι κατεξοχήν μια εταιρεία ψηφιακής τεχνολογίας με ολοκληρωμένες λύσεις
που απευθύνονται στον ευρύτερο τομέα της Οπτικής Επικοινωνίας. Ίσως το γεγονός ότι η αγορά
των εκτυπωτικών είναι μεγαλύτερη από ότι των άλλων προϊόντων που αντιπροσωπεύουμε, να
έχει συμβάλει στο γεγονός αυτό.
Η μεγαλύτερη πάντως ανταμοιβή μας είναι ότι οι πελάτες μας επιλέγουν κυρίως την Atlas
πρώτα, και μετά τα προϊόντα που αντιπροσωπεύουμε. Η υποστήριξη και η τεχνογνωσία είναι
από τα βασικότερα στοιχεία που ένας επαγγελματίας υπολογίζει πριν προβεί στην αγορά ενός
εξοπλισμού και είμαστε περήφανοι που οι επαγγελματίες μας εμπιστεύονται για αυτά.
Επομένως πάνω από όλα θα έλεγα ότι η εταιρεία μας είναι συνυφασμένη με την τεχνογνωσία,
την υψηλή τεχνική υποστήριξη και το service, και γενικότερα την αξιοπιστία. Αυτή τη στιγμή,
εκτός από την Roland αντιπροσωπεύουμε την ColorJet (ψηφιακά εκτυπωτικά υπερ-ευρείας
διάστασης), την Brother και Kornit (εκτυπωτικά ειδών ένδυσης), την Universal Laser systems
(Laser Χαρακτικά), την MultiCam (CNC Machines) καθώς και διάφορους οίκους υλικών
ψηφιακής εκτύπωσης.
• Αναλύστε μας το portfolio και την τεχνολογία της Roland όσον αφορά την τρέχουσα γκάμα.
Η Roland προσφέρει μια από τις μεγαλύτερες γκάμες προϊόντων ψηφιακής εκτύπωσης και όχι
μόνο. Ψηφιακά εκτυπωτικά και εκτυπωτικά-κοπτικά Eco Solvent και UV, flatbed εκτυπωτικά,
εκτυπωτικά αντικειμένων, εκτυπωτικά υφάσματος, χαρακτικά, 3D printers & scanners, milling
machines και φυσικά κοπτικά βινυλίου.
Όσο για την τεχνολογία αρκεί να πω ότι η Roland ήταν πάντα πρωτοπόρος. Είναι η πρώτη
εταιρεία που δημιούργησε τη δημοφιλή τεχνολογία εκτύπωσης και κοπής, τα μεταλλικά
χρώματα στην ψηφιακή εκτύπωση και πολλά άλλα. Κάθε νέο προϊόν που σχεδιάζει είναι πολύ
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καλά μελετημένο, και όχι μόνο
καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες της
αγοράς, αλλά πάει τον επαγγελματία
ένα βήμα μπροστά.
• Ποιό είναι το τωρινό best seller
της Roland και για ποιούς λόγους;
Όλα τα μηχανήματα έχουν
σημαντικές πωλήσεις και δεν
μπορούμε να τα συγκρίνουμε
μεταξύ τους γιατί είναι διαφορετικά
και το καθένα απευθύνεται σε
διαφορετικές ανάγκες και budgets.
Όμως τα πιο ενδιαφέροντα
μοντέλα της είναι τα εκτυπωτικά
αντικειμένων της σειράς VersaUV
που έχουν ανοίξει νέες αγορές και
δίνουν εντυπωσιακές ιδέες για νέες
υπηρεσίες. Είναι τόσες πολλές οι
εφαρμογές τους που κάθε φορά
εντυπωσιαζόμαστε και εμείς!
Επαγγελματίες και επιχειρήσεις από
εντελώς διαφορετικούς κλάδους τα
επιλέγουν είτε για να προσφέρουν
προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες
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Φωτογραφία από παλιότερη συμμετοχή της ATLAS DIGITAL στη Photovision

και προϊόντα τους, είτε για να καλύψουν ανάγκες για τις οποίες μέχρι σήμερα
δεν έβρισκαν λύση. Εκτύπωση σε θήκες κινητών, tablets, ακόμα και πάνω στα
ίδια τα προϊόντα, σε sous verre, μπουκάλια, ποτήρια, στυλό, μπρελόκ, πέτρες,
ακόμα και ηλεκτρικούς διακόπτες και σαπούνια (!) είναι μερικές μόνο από τις
εφαρμογές τους.
• Ποιά είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρετε και η υποστήριξη
προς τους πελάτες σας;
Θα προτιμούσα τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας να σας τα απαριθμούσαν οι
πελάτες μας και να μην ευλογούμε εμείς τα γένια μας. Μπορώ να πω ότι η Atlas
Digital έχει 30 χρόνια παρουσία, ανοδική πορεία και χιλιάδες εγκαταστάσεις
στην ελληνική αγορά, ενώ διανέμει τα προϊόντα της στην Κύπρο και σε άλλες
βαλκανικές χώρες μέσω μεταπωλητών. Αυτό που μας ενδιέφερε πάντα είναι
να προσφέρουμε λύσεις και όχι απλώς μηχανήματα. Φιλοσοφία μας είναι η
προσφορά ολοκληρωμένης υποστήριξης στους επαγγελματίες, η συμμετοχή μας
στην ανάπτυξη της αγοράς, η ανάπτυξη νέων λύσεων, η στενή παρακολούθηση
της διεθνούς αγοράς και των εξελίξεων της τεχνολογίας και η διεύρυνση των
προϊοντικών επιλογών που προσφέρουμε. Το σημαντικότερο μέλημά μας είναι
η υποστήριξη των πελατών μας, η οποία δεν περιορίζεται στην επιλογή της
ιδανικότερης λύσης και στην άμεση και άρτια τεχνική κάλυψη του εξοπλισμού
τους. Επεκτείνεται στην εκπαίδευσή τους και στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών,
ικανών να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις υπηρεσίες του.
• Οι εκτυπώσεις σε ειδικές επιφάνειες παρουσιάζουν άνοδο και αν ναι,
που οφείλεται;
Οι πιο ειδικές επιφάνειες είναι τα ίδια τα αντικείμενα. Και ναι, οι εκτυπώσεις
απευθείας σε αντικείμενα έχουν παρουσιάζουν άνοδο. Όλοι θέλουν κάτι
διαφορετικό.

ΤΕΥΧΟΣ 361 • ∆ΕΥΤΕΡΑ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Αυτό ήταν πάντα που προτείναμε στους πελάτες
μας. Βρείτε νέες ιδέες, αναπτύξτε τις υπηρεσίες
σας, μπείτε σε νέες αγορές, το όριο είναι
μόνο η φαντασία. Από τη μία λοιπόν οι ίδιοι
οι επαγγελματίες βρίσκουν νέες εφαρμογές,
και από την άλλη όσο πιο γνωστό γίνεται
στους καταναλωτές η δυνατότητα customized
εκτυπώσεων σε αντικείμενα, τόσο περισσότερο
μεγαλώνει η αγορά αυτή.
• Tι σκοπεύετε να λανσάρετε στην επερχόμενη
12η διοργάνωση της Photovision;
Τα σημαντικότερα προϊόντα που θα προβάλουμε
είναι τα uv εκτυπωτικά αντικειμένων της Roland,
και το εκτυπωτικό T-shirts και ειδών ένδυσης
της Brother. Και τα δύο πιστεύουμε ότι έχουν να
δώσουν πολλές ιδέες στον φωτογραφικό κλάδο.
Και επειδή μιλήσαμε αρκετά για τη Roland, και
όπως σας είπα η εταιρεία μας δεν είναι μόνο
Roland, αξίζει να αναφέρω ότι η Brother όχι μόνο
είναι μια κορυφαία εταιρεία στο είδος της, αλλά
με τα συγκεκριμένα εκτυπωτικά της μαζί με τα
accessories τους προσφέρουν δυνατότητες που
μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη μιας επιχείρησης
ιδίως σε τουριστικές περιοχές. Τώρα, το πώς θα
παρουσιαστούν; Ως απόλυτα ολοκληρωμένες και
εύχρηστες λύσεις … αλλά αυτό καλύτερα να το
δείτε στην έκθεση!

ΣΕΛΙ∆Α 17

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Υφος & στυλ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
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NEΟ ΤΕΥΧΟΣ!

Kυκλοφoρεί στα περίπτερα
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O λόγος στους εκθέτες
Μιλούν για την έκθεση, για τις στοχεύσεις τους, για τα νέα προϊόντα που θα παρουσιάσουν

Αντώνης Τριανταφύλλου
Ζetarm
• Ποιά είναι η πολιτική σας στα video εξαρτήματα;
H εταιρία μας στην στρατηγική της να προσφέρει
στους επαγγελματίες βιντεολήπτες μελετημένες
λειτουργικές λύσεις σε εξαρτήματα, συνεχώς
εξελίσσει τα προϊόντα με γνώμονα την
προστιθέμενη αξία και την πολύ λογική τιμή. Να
σημειώσουμε ότι διαθέτουμε μια πολύ μεγάλη
σειρά slider, ταξινομημένη σε δύο ομάδες, με
διαβάθμιση τιμής μεν αλλά προσιτές τιμές και
οι δύο. Κάθε σειρά αποτελείται από τέσσερα
μοντέλα. Τα slider έχουν επιχρωμιωμένους
ατσάλινους άξονες και ατσάλινα ρουλεμάν
που δεν σκουριάζουν. Η μεγάλη σειρά μάλιστα
υποστηρίζεται από μας με απεριόριστη εγγύηση.
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• Πως επιτυγχάνετε κάτι τέτοιο;
Στο κατασκευαστικό σκέλος έχουμε δώσει μεγάλη σημασία στην ποιότητα των
υλικών και την μηχανική αντοχή. Τα δικά μας slider είναι ανθεκτικά σε φορτία
ως 100 κιλά (ενώ τα αντίστοιχα του ανταγωνισμού αντέχουν το πολύ 30 κιλά).
Για παράδειγμα, μπορεί να πατήσει ένας άνθρωπος πάνω στο βαγονέτο και να
μετακινηθεί όσες φορές θέλει χωρίς να καταστραφεί. Αυτό αποδεικνύει με τον
πιο παραστατικό τρόπο τη στιβαρότητα που εγγυάται και τη μακροχρόνια αντοχή.
Άλλη απόδειξη είναι ότι δεν έχουμε after sales service γιατί απλά δεν χρειάζεται!
Τα slider που φτιάχνουμε εγγυημένα δεν χαλάνε ποτέ, είναι για μια ζωή.
• Ποιά άλλα προϊόντα έχετε στη γκάμα σας;
Διαθέτουμε επίσης μια σειρά από επαγγελματικές βάσεις ώμου που είναι multifunction και multi-shape, παίρνουν δηλαδή όποιο σχήμα θέλουμε. Συγχρόνως
διπλώνουν και από 75εκ. μήκος, συμπτύσσονται στα 25εκ. για να χωρέσουν σε
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Ο κ.Αντώνης Τριανταφύλλου

τσάντα μεταφοράς. Να τονίσουμε ότι αντίστοιχα
προϊόντα στην Αμερική κοστίζουν μερικές
χιλιάδες ευρώ ενώ εμεις ως κατασκευαστές
πετυχαίνουμε να διαμορφώσουμε απίστευτα
ευνοϊκό για τους αγοραστές κόστος, από τα 299
ευρώ. Παραπέρα, στη λίστα μας έχουμε πολλές
mini κεφαλές και pan ή tilt ή και τα δύο στη
μισή τιμή από αυτές του εξωτερικού. Nα μην
παραλείψουμε τα γερανάκια μας όλα με tilt
δυνατότητα, που ξεκινούν από 169 ευρώ.
• Έχετε κάποιες άλλες καινοτομίες;
Συνεχώς καινοτομούμε σχεδιαστικά με σκοπό
την ανταγωνιστικότητα. Σε αυτή τη λογική
αναπτύξαμε κάτι πολύ χρήσιμο, ένα motorised
τελείως αθόρυβο μηχανισμό για οποιοδήποτε
slider – μοναδικό το είδος του στον κόσμο. Είναι
full auto-reverse και δουλεύει πάρα πολλές
ώρες χωρίς να ακούγεται το μοτέρ του είτε
διανύει η μηχανή την απόσταση σε ένα λεπτό
είτε σε 300 λεπτά από τη μία άκρη στην άλλη.
Το motorized μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για
time lapse. Έχουμε επίσης μια σειρά από πλαίσια
που τοποθετούνται στα τρίποδα των φώτων
για να κρεμάει ο φωτογράφος το ριζόχαρτο
ή τη ζελατίνη τους που είναι πτυσσόμενα και
μπορούν να τεθούν υπό κλίση.
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Πρόσφατα αξεσουάρ που κατασκεύασε η επιχείρηση
του κ. Τριανταφύλλου και θα επιδείξει στη PhotoVision
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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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Λίγα λόγια
για τον ομιλητή
Ο βραβευμένος με Pulitzer, Γιάννης
Μπεχράκης γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1960 όπου σπούδασε φωτογραφία
στον ΑΚΤΟ και το 2002 πήρε δίπλωμα
ΒΑ (Ηοnors) στο Middlesex University.
Εργάστηκε ως Chief Photographer στο
πρακτορείο Reuters για περισσότερα
από 25 χρόνια και έχει καλύψει μερικά
από τα πλέον σημαντικά γεγονότα,
διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις
και ειδήσεις παγκοσμίως. Από
το 2017 έχει θέση Senior Editor,
Special Projects που είναι ένας
από τους ηγετικούς ρόλους στο
πρακτορείο. Είναι επίσης “Πρέσβης”

Ο Γιάννης Μπεχράκης στη PHOTOVISION

του φωτογραφικού τμήματος του

Διάλεξη από τον διεθνούς φήμης πολυβραβευμένο φωτορεπόρτερ

διαλέξεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια
της PHOTOVISION 2017 έχουμε την χαρά να ανακοινώσουμε τη διάλεξη του Γιάννη
Μπεχράκη, του βραβευμένου με Pulitzer φωτορεπόρτερ.

Η

εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα των τακτικών συναντήσεων του περιοδικού
ΦΩΤΟγράφος με τους Αναγνώστες του. «Αυτόπτης μάρτυρας» θα είναι το θέμα της
διάλεξης του Γιάννη Μπεχράκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Μαρτίου
2017 στις 18:00 το απόγευμα, στη Μεγάλη Αίθουσα Εκδηλώσεων της Photovision 2017
(εκθεσιακός χώρος Tae Kwon Do στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Π. Φαλήρου). Στην
διάλεξη, o βραβευμένος Έλληνας φωτορεπόρτερ του Πρακτορείου Reuters, θα αναλύσει τις
εμπειρίες του από την 30ετή θητεία του στο φωτορεπορτάζ. Ο Γιάννης Μπεχράκης θα θίξει
ζητήματα πρακτικής, δεοντολογίας και ηθικής του ρεπορτάζ σε μια αποκαλυπτική εκ των έσω
ματιά στον συναρπαστικό, όσο και σκληρό, κόσμο του φωτορεπορτάζ που τεκμηριώνεται
από σπουδαίο φωτογραφικό υλικό. Θα ακολουθήσει ανοικτός διάλογος με το κοινό.
Θέμα διάλεξης: “Αυτόπτης Μάρτυρας”
Ομιλητής: Γιάννης Μπεχράκης
Ημερομηνία: Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, ώρα 18:00
Χώρος: Μεγάλη Αίθουσα εκδηλώσεων Photovision 2017, Tae Kwon Do Π. Φάληρο
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REUTERS παγκοσμίως. Κάνει συχνά
στις ΗΠΑ και Ευρώπη όπως επίσης
και workshops. Ανάμεσα στις πολλές
διακρίσεις του, συγκαταλέγονται ο
τίτλος του Ευρωπαίου Φωτορεπόρτερ
της Χρονιάς από τη Fujifilm (τρεις
φορές), από το World Press Photo,
POY του Missouri University (δυο
φορές) China International Photo
Awards (πέντε φορές), Overseas Press
Club of America, Normandy Bayeux
Awards για πολεμικούς ανταποκριτές
(τρεις φορές) και ήταν ο πρώτος
νικητής του Days in Japan to 2015-16.
Ανακηρύχτηκε φωτορεπόρτερ της
χρονιάς (2015) από τον Guardian και
το REUTERS. Το 2015 ήταν επικεφαλής
της ομάδας των φωτορεπόρτερ
του Reuters που διακρίθηκαν με
βραβείο Pulitzer.
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Salvatore Dimino

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PWS
Fenix Hotel
Παρασκευή 10-3-2017
16:00 Γιώργος Ζορμπάς
Photovision
Σάββατο 11-3-2017
10:00 Susana Barbera
15:00 Salvatore Dimino
19:30 Απονομή βραβείων
διαγωνισμού

Φωτογραφία γάμου

Νίκος Πεκρίδης

Από τη δραστήρια ομάδα του PhotoWeddingStories στη PhotoVision

T

o PWS διοργανώνει για έβδομη συνεχή χρονιά το καθιερωμένο πλέον Convention.
Όπως κάθε χρονιά υπάρχει μια σειρά αξιόλογων ομιλητών που εντάσσονται στο πρόγραμμα
του συνεδρίου, διαγωνισμός φωτογραφίας γάμου και άλμπουμ και σημαντικά workshops.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο του Convention περιλαμβάνει ένα σεμινάριο για το video του γάμου που
αφορά τους βιντεολήπτες και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 με εισηγητή τον
Γιώργο Ζορμπά. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν τέσσερα σεμινάρια ενταγμένα στο πρόγραμμα
της Photovision, δύο την ημέρα για το Σάββατο 11 Μαρτίου και Κυριακή 12 Μαρτίου. Για τη Δευτέρα,
έχουν προγραμματιστεί τρία ολοήμερα σεμινάρια με πιο αναλυτική παρουσίαση του τρόπου δουλειάς
των ομιλητών, live φωτογράφηση κτλ στο ξενοδοχείο BEST WESTERN FENIX της Γλυφάδας.

Photovision
Κυριακή 12-3-2017
10:00 Roberto Panciatici
15:00 Nik Pekridis
Fenix Hotel
Δευτέρα 13-3-2017
10:00 Susana Barbera
ολοήμερο workshop
10:00 Salvatore Dimino,
ολοήμερο workshop
10:00 Roberto Panciatici
ολοήμερο workshop
Εγγραφές: http://
photoweddingstories.com/
convention-2017

Δηλώσεις συμμετοχής στο http://photoweddingstories.com/convention-2017 και στο 2310 452299
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Το πάρτυ του ΦΩΤΟγράφου
Σάββατο 10 Μαρτίου, ώρα 20:30
Στην κεντρική είσοδο της
έκθεσης, κοντά στο περίπτερο
του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ και σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα
πραγματοποιηθεί η απονομή των
βραβείων του φεστιβάλ ταινιών
γάμου του ΠΑΠΙΓΙΟΝ ενώ θα
απονεμηθούν και τα ειδικά βραβεία
του διαγωνισμού PWS.
Θα ακολουθήσει γιορτή με
δροσερή μπύρα HEINEKEN, κρασί
τσίπουρο ΤΣΙΛΙΛΗ και φυσικά
ζωντανή μουσική!
Σας περιμένουμε!

New Collection 2017-2018
Δείτε τα πρώτοι στη PhotoVision
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Χαλαρά!

Το μήνυμα τού George Carlin
Διαχρονικά αποφθέγματα...

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

www.photo.gr

Αρχισυντάκτις: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ∆ιαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr
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Περισκόπιο

Μεταφακοί
Η επόμενη μέρα στα μετα-μορφωμένα οπτικά
Μετάλλαξη, μεταλλαγή, μεταμόρφωση, μετά την σημερινή μορφή των πραγμάτων.
Τα φωτογραφικά οπτικά έχουν μείνει σταθερά για τρεις αιώνες. Από την αρχή της
φωτογραφίας δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Οι κλασικές σχεδιάσεις μηνίσκου,
Petzval, Cooke triplet, Zeiss Tessar, reverse telephoto κρατάνε για πολλές δεκαετίες
περιορίζοντας την εξέλιξη στον κόσμο της εικόνας.. Όσο και αν μιλάμε για χρήση
κρυστάλλων από σπάνιες γαίες, για σύνθετες καμπυλότητες ασφαιρικών, για στοιχεία
fluorite και χαμηλής διάχυσης, όλα έχουν να κάνουν με τη συμβατική μορφή των
πραγμάτων.

Ε

κεί λοιπόν που οι αισθητήρες και τα ηλεκτρονικά των ψηφιακών φωτογραφικών
μηχανών μέρα με τη μέρα αναβαθμίζονται και μας εκπλήσσουν με τις επιδόσεις τους,
τα οπτικά μας δεσμεύουν. Τα τμήματα έρευνας και τεχνολογίας βέβαια δεν κάθονται
με σταυρωμένα χέρια. Τα τελευταία χρόνια αρκετά λέγονται για οπτικά στοιχεία υγρής
κατάστασης, φακούς από γραφένιο ή για καμπύλους αισθητήρες που θα απλοποιήσουν
τη σχεδίαση των οπτικών.
Τίποτε όμως δεν είναι τόσο επαναστατικό σε σύλληψη όσο οι μεταφακοί από οξείδιο
του τιτανίου. Η ιδέα προέρχεται από το εργαστήριo Paulson του Ηarvard School of
Engineering and Applied Sciences.
Όλοι οι συμβατικοί φακοί είναι τρισδιάστατοι και μάλιστα ιδιαίτερα μεγάλου όγκου. Οι
φωτογράφοι έχουν την εμπειρία του τι σημαίνει να είσαι αναγκασμένος να κουβαλάς
μαζί σου δύο τρεις βαρείς και ογκώδεις φακούς στον απαραίτητο εξοπλισμό, ειδικά
εκτός έδρας, σε μαικρινά ταξίδια, αποστολές στη φύση και στην άγρια ζωή κλπ. Το
concept λοιπόν ενός εντελώς επίπεδου φακού με αμελητέο πάχος μόνον ενθουσιασμό
και ζωηρό ενδιαφέρον μπορεί να προκαλέσει. Επίσης αλλάζει τελείως την όψη των
παραδοσιακών συσκευών imaging (φωτογραφικών μηχανών όλων των φορμά) ενώ
ταιριάζει γάντι στις απαιτήσεις των κινητών τηλεφώνων που όσο πάνε γίνονται και
πιο λεπτά. Οι μεταφακοί λοιπόν θα λειτουργούν σε επίπεδο φωτοδιόδου, δηλ. να
αντιστοιχούν σε ένα ή μικρό αριθμό pixel κατά κάποια τρόπο όπως οι νανοφακοί και
τα νανοφίλτρα των σημερινών αισθητήρων. Θα αποτελούνται από φιλμ διάφορων
υλικών ανάμεσα στα οποία το πιο ελπιδοφόρο υλικό αυτή τη στιγμή είναι το φιλμ
διοξειδίου του τιτανίου. Για να δούμε λοιπόν από κοντά το φακό ΤιΟ2 (titanium
dioxide). Αποτελείται από στρώματα διοξειδίου του τιτανίου, εξωτικού μετάλλου που
χρησιμοποιείται σε σχεδιάσεις υψηλής τεχνολογίας κλπ.
Τα στοιχεία TiO2 έχουν την ιδιότητα να κάμπτουν τη φωτεινή δέσμη και να εστιάζουν
ενώ μπορούν να πετύχουν μεγέθυνση πάνω από 100x.
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Τα σωματίδια οξειδίου του τιτανίου έχουν την
ιδιότητα να προσανατολίζονται στο φως και
να σχηματίζουν ένα είδος μικροφακών που
θα κατασκευάζονται με την ίδια ευκολία που
φτιάχνονται σήμερα στο εργστήριο τα wafer
των μικροεπεξεργαστών. Βασικό πλεονέκτημα:
έχουν σχεδόν αμελητέο πάχος. Προς το παρόν
εστιάζουν μόνον ορισμένα μήκη κύματος (δηλ.
αναπαράγουν συγκεκριμένα χρώματα) αλλά το
μέλλον θα φέρει συνταρακτικές εξελίξεις.

Aντί να έχουν την όψη δισκοειδών
κρυστάλλων με καμπύλες επιφάνειες
παίρνουν αθροιστικά τη μορφή αψίδων
μεγέθους μερικών νανόμετρων.
Η εφαρμογή τους εκτείνεται σε πολλούς
κλάδους από τα μικροσκόπια ως κάμερες
αλλά και σε οθόνες νέας τεχνολογίας.
Αν και προς το παρόν μόνο σε
πειραματική μορφή έχουν κατασκευαστεί
ο Rederico Capasso ερευνητής στο
εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ηarvard
πιστεύει ότι μπορούν να κατασκευάζονται
σε βιομηχανική κλίμακα με την ίδια
μέθοδο που φτιάχνονται τα chip των
μικροεπεξεργαστών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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World Press Photo

Φωτ.:Burhan Ozbilici

Ανακοινώθηκαν οι νικητές του φετινού διαγωνισμού φωτογραφίας

Α

ναδεικνύοντας γεγονότα που απασχόλησαν την ανθρωπότητα την χρονιά που μας πέρασε, το World Press Photo
ανακοίνωσε τους νικητές του 60ου διαγωνισμού φωτογραφίας. Η κρίση της Ουκρανίας, το προσφυγικό ζήτημα στη
Μεσόγειο και η μετανάστευση γενικότερα ήταν μερικά από τα ζητήματα που αναδείχθηκαν φέτος μέσα από τις φωτογραφίες
του διεθνούς διαγωνισμού. Φωτογράφος της χρονιάς αναδείχθηκε ο Burhan Ozbilici, ο οποίος απαθανάτισε τη δολοφονία
του Ρώσου πρέσβη Andrey Karlov από τον Mevlüt Mert Altinta, τον περασμένο Δεκέμβρη σε γκαλερί στην Άγκυρα. Με
σειρά φωτογραφιών από το ίδιο συμβάν, ο Ozbilici διακρίθηκε με το πρώτο βραβείο και στην κατηγορία «Spot News
Stories». Στον διαγωνισμό αναδείχθηκαν τρεις νικητές σε καθεμία από τις κατηγορίες, τόσο με μεμονωμένες φωτογραφίες
όσο και με φωτογραφικές ιστορίες. Οι κατηγορίες του διαγωνισμού ήταν οι εξής: Contemporary Issues, Καθημερινή ζωή,
Γενικά νέα, Long-Term Projects, Φύση, Άνθρωποι, Αθλήματα και Spot News. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο φετινό διαγωνισμό
5.034 φωτογράφοι από 125 διαφορετικές χώρες υπέβαλαν συνολικά 80.408 φωτογραφίες. Η τελετή βράβευσης θα
πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο στο Άμστερνταμ. Πληροφορίες: World Press Photo, https://www.worldpressphoto.org
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fair play

17 & 18

ΜΑΡΤΙΟΥ
11.00 - 21.00

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
Hobby Festival

www.hobbyfestival.gr

¤ £¤¬i803,4)01i5¬°«¬°i¬°£ £i©¥ «i ¥
Συγκέντρωση των ερασιτεχνικών ασχολιών σε επιδεικτικό
και βιωματικό περιβάλλον και η σύνδεση τους με την προοπτική
της ευτυχίας και την κατάκτηση της προσωπικής ανάπτυξης.
H συνάντηση όλων των φορέων μέσων και τεχνογνωσίας
που αφορούν στις ερασιτεχνικές ασχολίες.
¥ÌËÑÃÊÇÐt¼ÔÖÊÊÌÅ¹Ô¤¼tÇÉÔ
&YUSFNF4QPSUTÒÊÆÑÇÐt¼Ô
¤ÆÍÌÖÏÇÉºÅÏÌÑÇÉª¥¿ÅÃÇÏÇÉº
Ë¿ÊÊ¿ÉÑÇÉªÐÑÇÉºÂÏªÐÆ
±ÃÇÏÌÑÃÕË»¿®ÃÕËÇÉ¹ÔÂÃÈÇ¼ÑÆÑÃÔ%*:
ÍÇÐÑºtÃÔ¿Ï¿ÑºÏÆÐÆ
Ï¿ÄºÇªÀ¿Ðt¿
¥ÌÖÐÇÉº±ÌÏ¼Ô¦ÓÑÌÅÏ¿Ä»¿¹¿ÑÏÌ¡ÓÅÏ¿ÄÇÉº
ÍÇÑÏ¿Í¹×Ç¿ÑÏ¿ÑÆÅÇÉº¿ÇÕË»ÂÇ¿

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Υποστηρικτής

Χορηγός Cosplay

Χορηγοί Επικοινωνίας

ΤΕΥΧΟΣ 361 • ∆ΕΥΤΕΡΑ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΣΕΛΙ∆Α 35

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Αποστολή

To κεντρικό κτήριο του Horsley Park όπου φιλοξενήθηκε η παρουσίαση

Με τη Sony στο Λονδίνο στις 15/2
Νέα οπτικά για το σύστημα Αlpha full frame

AΠΟΣΤΟΛΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΟΗΣ

Στις 15 Φεβρουαρίου, το περιοδικό μας βρέθηκε στο Horsley Park, ύστερα από
πρόσκληση της Sony, για να δοκιμάσει για πρώτη φορά μαζί με επιλεγμένους
δημοσιογράφους από την Ευρώπη τους δύο νέους φακούς πορτραίτου καθώς
και το αναβαθμισμένο φορητό φλας της εταιρίας. Το press event ξεκίνησε
με τους επικεφαλής της Sony να αναλύουν τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες
που κρύβονται πίσω από τα νεοεμφανιζόμενα προϊόντα, να κάνουν λόγο
για καινοτομίες αλλά και για τις σύγχρονες ανάγκες επαγγελματιών και
ενθουσιωδών χρηστών που υπόσχονται να καλύψουν. Στη συνέχεια είχαμε
την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις δυνατότητες τους σε 4 διαφορετικά setup,
με τους δύο φακούς να διακρίνονται, σε κάθε λήψη, για την ισορροπία
ανάμεσα στην υψηλή ευκρίνεια και το ποιοτικό bokeh.

G Master 100mm f/2.8 STF, έμφαση στο bokeh

Η

πιο πρόσφατη προσθήκη στη σειρά high-end φακών G Master, o φακός
πορτραίτου με εστιακή απόσταση 100mm, μας εισάγει στη νέα κατηγορία
STF και έχει να επιδείξει ένα πλήθος χαρακτηριστικών, που αποδεικνύoυν τον
επαγγελματικό χαρακτήρα του. Πρώτα απ' όλα, διαθέτει ειδικό οπτικό στοιχείο
τύπου APD (APoDization) το οποίο σε συνδυασμό με τα 11 πτερύγια του
μηχανισμού της ίριδας προσφέρει ελκυστικό bokeh με ομοιόμορφους κυκλικά
σχήματα στα αποεστιασμένα highlights, δικαιολογώντας την ιδιαίτερη μνεία του
κατασκευαστή. Τα άκρα του APD είναι παχύτερα, δίνοντας του τη δυνατότητα να
μειώνει σταδιακά την ποσότητα του φωτός στην περιφέρεια (όπως ένα φίλτρο ND), Ο G Master 100mm f/2.8 STF και η a7R II μαζί με το
τελευταίο τεύχος του ΦΩΤΟγράφου.
που έχει ως αποτέλεσμα το καλύτερο bokeh. Παρόλο που θα περίμενε κανείς
αυτό να είναι συνώνυμο της εμφάνισης βινιεταρίσματος, προς έκπληξή μας το
φαινόμενο αυτό είναι ανεπαίσθητο.
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Φωτορεπορτάζ

΄Ένα από τα τέσσερα προσεγμένα πλατώ που στήθηκαν για τις ανάγκες των δοκιμών

Περιστρέφοντας το ειδικό δαχτυλίδι για macro, που τοποθετείται κοντά στο mount, στη
θέση 0,57-1m είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε το εν λόγω πλεονέκτημα για close up
λήψεις με μεγέθυνση 0.25x. Μάλιστα, όταν τον προσαρμόσαμε στην APS-C format α6000,
απέκτησε εστιακή απόσταση 150mm και το οπτικό πεδίο μειώθηκε από 24° στις 16°. Στη
δομή του φακού περιλαμβάνεται ένα ασφαιρικό στοιχείο και ένα χαμηλής διασποράς (ED),
τα οποία σε συνεργασία με την επίστρωση Νano AR φροντίζουν για την αποτελεσματική
ελάττωση των φαινομένων φαντασματωδών ειδώλων και θάμβωσης. Επίσης, ο
σταθεροποιητής Optical Steady Shot δίνει το «παρών», Aπό πλευράς βάρους ο φακός δεν
ξεπερνά τα 700γρ. Το αθόρυβο σύστημα autofocus SSM καθώς και το xωρίς click δακτυλίδι
των διαφραγμάτων (επιλογή μέσω διακόπτη) τον καθιστούν ιδανικό για λήψη video, ένα
τομέα που χρησιμοποιούνται ευρέως οι φακοί της σειράς. Αυτό μαρτυρά και η κλιμάκωση
των διαφραγμάτων σε T, η οποία λαμβάνει υπόψη της την απώλεια φωτός από το στοιχείο
APD, ξεκινώντας με τη τιμή 5.6. Τέλος, να σημειωθεί πως για τη σειρά G-Master τέθηκε
ως ελάχιστη προδιαγραφή η ανάλυση τουλάχιστον 50γραμμών ανά mm, που αποτελεί
εντυπωσιακή άνοδο από τις 10 ή 30γραμμές που τίθενται ως στάνταρ στις μετρήσεις MTF.
O Sony G Master 100mm f/2.8 STF θα κυκλοφορήσει στα μέσα Μαρτίου στην ευρωπαϊκή
αγορά και θα κοστίζει 1850€.

FE 85mm f/1.8: Προσιτή επιλογή για πορτραίτα
Τον «οικονομικό» φακό πορτραίτου περίμεναν δικαίως με ανυπομονησία οι φίλοι του
συστήματος Sony FE. Κουμπώνοντας τον πάνω στην a7R II, παρατηρήσαμε πως διατηρείται
ο compact χαρακτήρας του συστήματος, που το καθιστά κατάλληλο για on location λήψεις.
Αποτελείται από 9 στοιχεία σε 8 group, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ένα στοιχείο
ED που ελαχιστοποιεί τις χρωματικές εκτροπές και προσφέρει πλούσιο cοntrast. Στο τομέα
της αυτόματης εστίασης διαθέτει μηχανισμό οδήγησης με διπλό γραμμικό μοτέρ αθόρυβης
λειτουργίας, ενώ παράλληλα η πολύ καλή αίσθηση του δαχτυλιδιού θα διευκολύνει τους
φίλους της manual εστίασης. Δίπλα από το διακόπτη AF/MF βρίσκουμε το κουμπί focus
lock, η λειτουργία του οποίου είναι παραμετροποιήσιμη. Η αλουμινένια κατασκευή και
η στεγανοποίηση σε κουμπιά και δαχτυλίδι τον κάνουν ανθεκτικό σε σκόνη και υγρασία.
«Παρότι, η Sony συνεχίζει με σταθερό τo βλέμμα στους επαγγελματίες φωτογράφους και
κινηματογραφιστές εξελίσσοντας τη σειρά G master, είναι πιθανό να δούμε περισσότερες
budget friendly λύσεις στο κοντινό μέλλον» μας είπε ο Jazz Sidharh, Marketing Manager
Sony Europe. Ο Sony FE 85mm f/1.8 θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο στην ευρωπαϊκή αγορά
και θα κοστίζει 650 €.
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HVL-F45RM:
Σημασία στην εργονομία
Αποτελεί το πρώτο φορητό φλας της
Sony με ενσωματωμένη ραδιοσυχνότητα
που συνεργάζεται απρόσκοπτα με
τα commander/receiver FA-WRC1M/
FA-WRR1 και προορίζεται για τη σειρά
Α7. Με guide number 45m (ISO 100)
και χρόνο επαναφόρτισης 2,5sec
αναλαμβάνει να καλύψει ένα πλήθος
φωτογραφικών εφαρμογών από
το πορτραίτο μέχρι φωτογράφηση
εκδηλώσεων. Επίσης, ενσωματώνει τη
μοντέρνα σχεδιαστική τάση στα φορητά
φλας, περιλαμβάνοντας λυχνία LED
υψηλής ισχύος για πρόσθετο φωτισμό
ή fill-in κατά τη διάρκεια λήψης video,
το οποίο όμως δεν αναλαμβάνει τη
λειτουργία υποβοήθησης του autofocus.
Το φλας ελέγχει έως 5 group φλας με
ραδιοσυχνότητα σε εμβέλεια 30μ. και 3
group μέσω οπτικής επικοινωνίας.
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Με τη Sony στο Λονδίνο

Οι FE 85mm f/1.8 και GM 100mm f/2.8 STF αριστερά και δεξιά, αντίστοιχα, με το διάφραγμα τελείως ανοιχτό αποδίδουν ομοιόμορφο bokeh
διατηρώντας παράλληλα υψηλή ευκρίνεια.

Περιστρέφοντας το ειδικό δαχτυλίδι macro στη θέση 0,57m-1m, έγινε η λήψη του παραπάνω close-up.
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Φωτορεπορτάζ

Photografistas
Με επιτυχία η έκθεση της Π31Πλ σε Λάρισα και Κόρινθο

Μ

ετά την ιδιαίτερα πετυχημένη παρουσίαση της στη
Θεσσαλονίκη και στο χώρο της φωτογραφικής ομάδας Π31,
η έκθεση «Photografistas» ταξίδεψε στη Λάρισα και στη Κόρινθο,
ολοκληρώνοντας τον κύκλο της. Φωτογράφοι με σημείο συνάντησης
τα social media και κοινό παρονομαστή την αγάπη για τη φωτογραφία,
αποδέχτηκαν την πρόσκληση στέλνοντας συνολικά 54 φωτογραφίες,
μοναδικές, πέρα από οποιαδήποτε θεματική. Σε μια έκθεση που
προέκυψε από διαδικτυακό κάλεσμα, φωτογράφοι
από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας αποδεικνύουν ότι
η φωτογραφία ενώνει και μπορεί να δώσει αρμονικό
αποτέλεσμα, ακόμη κι αν οι ματιές είναι διαφορετικές.
Στην έκθεση συμμετείχαν οι Αγγελική Αλεξίου,
Κωστής Καναράκης, Νικολέτα Γερολιμίνη, Οδυσσέας
Γεωργάκης, Οδυσσέας Τσουβαλάς, Eleni Diamandi,
Fotis Natsioulis, George Mavroudakis, Georgia Voggli,
Giannis Xidis, Gina Maragoudaki, Giorgos Soumelidis,
Ilias Georgiadis, Kostas Pittas, Maria Banouta, Mixalis
Kalaitzakis, Nicholas Souvatzis, Nikos Rotidis, Panagiotis
Tsikos, Panos Xaxiris, Stavros Zembilis, Takis Nafpliotis,
Thanasis Karatzas, Yiannis Logiotatides, Zisimos Zizos και Zoe Zipela.
Στην έκθεση της Λάρισας και της Κορίνθου, πήραν μέρος με έργα τους
και 4 μέλη της ομάδας Π31. Πρόκειται για την Lena Siopi (Λένα Σιώπη),
Θανάση Κριτσωτάκη (Thanasis Kritsotakis), Θανάση Αθανασιάδη και
Θόδωρο Τανούλα (Teo Tanoulas).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φωτογραφική Ομάδα Π31
https://www.facebook.com/p31.art.gallery/
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Έρευνα του ΦΩΤΟγράφου: Καινοτομία στο hardware
Απαντήστε και διεκδικήστε μία GoPro Hero black προσφορά των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Ο

ι σημερινές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές είναι
παραδείγματα hi-tech. Ενσωματώνουν καινοτομίες,
νέα χαρακτηριστικά και ειδικές λειτουργίες που αλλάζουν
θεαματικά τον τρόπο χειρισμού. Η τεχνολογία μοιάζει
δελεαστική αλλά ποιά είναι η αληθινή στάση των φωτογράφων
στην καθημερινότητά τους; Εκμεταλλεύονται όλες αυτές τις
δυνατότητες ή τις θαυμάζουν αλλά στην πράξη συνεχίζουν
να λειτουργούν τη φωτ. μηχανή με τον παλιό τρόπο;
Προσπαθώντας να αποτυπώσουμε την συμπεριφορά των
φωτογράφων αναφορικά με τα hi tech γνωρίσματα των
μηχανών τους και το βαθμό που τα αξιοποιούν, προέκυψε το
ερωτηματολόγιο της έρευνας.

ΤΕΥΧΟΣ 361 • ∆ΕΥΤΕΡΑ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Οι Αναγνώστες που θα απαντήσουν το ερωτηματολόγιο και
συμπληρώσουν πλήρως τα στοιχεία τους, μπαίνουν αυτόματα
στην κλήρωση για μία GoPro Hero5 Black, αξίας €429, προσφορά
των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
Στον ΓΕΡΜΑΝΟ, στην Καρδιά της Τεχνολογίας, οι καταναλωτές
θα βρουν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, με μοντέρνο σχεδιασμό,
υψηλές επιδόσεις και ποιότητα, όπως high tech συσκευές και
πολλά smart gadgets (wearables, VR glasses, drones, action
cameras, 4K/HD cameras, smart τηλεοράσεις, gaming &
κονσόλες). Συσκευές που διευκολύνουν τη ζωή των καταναλωτών
και αλλάζουν τον τρόπο που ζουν την τεχνολογία, προσφέροντάς
τους μια συναρπαστική ψηφιακή εμπειρία
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Οικονομικά Θέματα

Γιατί υπερφορολογείται
η διαφημιστική αγορά;
Κοινή τοποθέτηση αρχών
από τους συναρμόδιους φορείς της αγοράς

Σ

Canon EOS 77D
Μια πιο εργονομική EOS 800D

T

o 2015, η ιαπωνική εταιρία είχε παρουσιάσει
για πρώτη φορά ένα μοντέλο DSLR (EOS D760)
παράλληλα με την EOS 750D, με σκοπό να γεφυρώσει
τo entry level με την μεσαία κατηγορία. Κάτι ανάλογο
συνέβη και τώρα με την εμφάνιση της 77D, που παίρνει
θέση ανάμεσα στην επίσης νεοφερμένη EOS 800D και
την EOS 80D, αλλά παραδόξως δεν ακολουθεί την
ίδια λογική στην ονοματολογία. Η EOS 77D μοιράζεται
πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την 800D: αισθητήρα
CMOS 24.2MP, επεξεργαστή Digic 7, εύρος ISO 10025600, autofocus τεχνολογίας Dual Pixel στο LiveView,
45 σταυροειδή σημεία εστίασης, video 1080/60p
αρθρωτή οθόνη αφής 3in., ριπή 6fps και ασύρματη
συνδεσιμότητα μέσω Wi-Fi/NFC/Bluetooth. Kαι τα δύο
μοντέλα αξιοποιούν το νέο υποσύστημα φωτομέτρησης
7650-pixel RGB+IR και έχουν κάλυψη οπτικού
σκόπευτρου 95%. Εκεί που ξεχωρίζει η 77D είναι ο
τομέας της εργονομίας, αφού εξοπλίζεται με grayscale
LCD panel πληροφοριακών ενδείξεων, κλείδωμα στον
επιλογέα λειτουργιών, αισθητήρα προσέγγισης για το
προσοφθάλμιο σκόπευτρο, κουμπί AF-On και λειτουργία
Anti-Flicker για την καταπολέμηση του φαινομένου
που συναντάται ακόμα σε πηγές τεχνητού φωτισμού με
λαμπτήρες φθορισμού. Επίσης διαθέτει ρυθμιζόμενη
λειτουργία bulb και ιντερβαλόμετρο.
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ε μια κίνηση που δείχνει τη διάθεση για συνεννόηση που υπάρχει
στην αγορά, ΣΔΕ, ΕΔΕΕ, ΕΙΙΡΑ, ΕΙΤΗΣΕΕ και ΕΝΕΔ συνυπέγραψαν
μια κοινή τοποθέτηση αρχών, με σκοπό του κειμένου να ενημερώσουν
τους πολιτειακούς θεσμούς για τις θέσεις των εταίρων που συνθέτουν
την αγορά διαφήμισης. Μεταξύ άλλων, το κείμενο αναφέρει πως
γνωρίζουν ότι όλοι οι νόμοι που έχουν θεσπιστεί στην Ελλάδα σχετικά
με τη διαφήμιση (Ν.2328, Ν.2429, Ν.4279) έγιναν συγκυριακά και με
σκοπό να εξυπηρετήσουν βραχυπρόθεσμους πολιτικούς στόχους,
περιορίζοντας τον ανταγωνισμό και εν τέλει όλοι απέτυχαν, γιατί
πολύ απλά δεν λάμβαναν υπόψη βασικούς κανόνες της ελεύθερης
αγοράς. Αντίθετα, δημιούργησαν στρεβλώσεις, που εκτίναξαν το
διαχειριστικό κόστος, επέφεραν άδικη και ανισομερή κατανομή βαρών
και έπληξαν τελικά τόσο τα Μέσα όσο και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις
της αγοράς. Ποια είναι η πεποίθηση των εταίρων; 1. Νομοθεσία. Η
διαφημιστική αγορά πρέπει να αφεθεί να λειτουργήσει ελεύθερη,
όπως κάθε κανονική αγορά παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο της
γενικότερης ελευθερίας συμβάσεων συναλλαγών, με εφαρμογή
όλων των κανόνων του ανταγωνισμού και χωρίς ειδική, ρυθμιστική
νομοθεσία, που λειτουργεί παρεμβατικά και παράγει στρεβλώσεις.
2. Φόροι. Σήμερα η διαφήμιση επιβαρύνεται με τον Ειδικό Φόρο
Τηλεόρασης (20%). Η επιλεκτική επιβάρυνση της τηλεόρασης με
τον ΕΦΤ μικραίνει τα διαθέσιμα κονδύλια για όλα τα ΜΜΕ και
αντλεί για τεχνικούς λόγους μερίδια από τις λοιπές κατηγορίες
μέσων, με την εξαίρεση του Internet, όπου ο κύριος διαφημιστικός
όγκος απορροφάται από τους διεθνείς παίκτες. Κάθε εγχώρια
φορολογία βλάπτει τα ελληνικά ΜΜΕ προς όφελος των διεθνών
εταιρειών του Internet, οι οποίες μάλιστα δεν έχουν φορολογική
παρουσία στη χώρα. Ως εκ τούτου, η πρόταση των εταίρων είναι
να σταματήσει η επιλεκτική φορολόγηση των ελληνικών ΜΜΕ και
γενικά η φορολόγηση πέραν του ΦΠΑ. 3. Ελεύθερη πρόσβαση στον
διαφημιστικό χρόνο και χώρο των ΜΜΕ. Η πρόσβαση στα μέσα πρέπει
να ελεύθερη για όλους όσοι θέλουν να αγοράσουν χώρο/χρόνο στα
ΜΜΕ. Η εμπορική πολιτική των Μέσων απέναντι στους πελάτες τους
πρέπει να είναι ελεύθερη και να υπακούει μόνον στους γενικότερους
κανόνες και προβλέψεις περί ανταγωνισμού. 4. Διαφάνεια. Οι εταίροι
αντιλαμβάνονται την ευαισθησία του πολιτικού συστήματος σχετικά με
τις πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο
στόχος της διαφάνειας, δηλώνουν πρόθυμοι να δημιουργήσουν ένα
ηλεκτρονικό σύστημα υποχρεωτικής και απολογιστικής καταγραφής
όλων των διαφημιστικών συναλλαγών, με πλήρη πρόσβαση της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της μόνης αρμόδιας να
έχει ηλεκτρονική διασύνδεση με ιδιωτικές επιχειρήσεις και να ασκεί
φορολογικό έλεγχο. 5. Εποπτεία. Οι εταίροι αναγνωρίζουν το ρόλο
του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σε ό,τι αφορά την εποπτεία
της ορθής λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ όπως προβλέπεται
από το Σύνταγμα και τους νόμους. Προσβλέπουν, επίσης, στη μέριμνα
της κυβέρνησης και ευρύτερα της Πολιτείας, ώστε να διασφαλισθεί
η απρόσκοπτη λειτουργία μιας αγοράς που ζητά να απαλλαγεί
από παλιές και νέες στρεβλώσεις και να προχωρήσει ελεύθερα και
υπεύθυνα, όπως σε οποιαδήποτε κανονική χώρα.
Πηγή: Today Business
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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: To βιβλίο
«Επέκινα»

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο
«1 φωτό 1000 λέξεις»

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Νο 13:
ΦΑΚΟΙ

Υπό έκδοση

Πλήρης οδηγός

Κυκλοφορεί

Υπό έκδοση.

9 Ιουνίου

Κυκλοφορεί
8 Ιουνίου

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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10η έκδοση του iPhone
Πάνω από 1000$;

H

άφιξη του επόμενου iPhone μπορεί να
μην είναι κοντά, αλλά (όπως κάθε χρόνο)
η φημολογία για τα νέα χαρακτηριστικά που
θα το πλαισιώνουν ήδη οργιάζει. Η Apple
φαίνεται να ετοιμάζει μια μεγάλη αναβάθμιση
σύμφωνα με το περιοδικό Fast Company,
που πιθανώς να αφορά τη μεγαλύτερη οθόνη
που έχουμε δει μέχρι στιγμής σε iPhone
(5.8in. OLED), περισσότερη μνήμη RAM,
ανθεκτικότερη κατασκευή από μέταλλο και
γυαλί και καλύτερη αυτονομία μπαταρίας. Όσο
αφορά το φωτ. υποσύστημα, θα είναι τύπου
dual camera και η ανάλυση των αισθητήρων
υψηλότερη. Επιπροσθέτως, η Apple κατόπιν
συνεργασίας με τη Lumentum σκοπεύει
να εξελίξει το σύστημα 3D-sensing, ενώ τα
φωτογραφικά apps θα μπορούν να αξιοποιούν
τη τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου και
την εικονική πραγματικότητα. Παρόλο που
δεν γνωρίζουμε κατά πόσο τα παραπάνω
χαρακτηριστικά θα υιοθετηθούν από την
επετειακή έκδοση του iPhone (με ονομασία
8 ή X), είναι πολύ πιθανό ύστερα από τη
μετριοπαθή αναβάθμιση του περασμένου
έτους, αυτή τη φορά η εξέλιξη της δημοφιλούς
συσκευής να είναι πιο αισθητή. Φυσικά, αυτό
θα συνοδεύεται και από... ανάλογη τιμή που
πιθανολογείται ότι θα ξεπεράσει τα 1000
δολλάρια.

Canon EOS 800D
Dual Pixel AF και όχι μόνον
Ο διάδοχος της 750D, συνοδεύεται
από αρκετά χαρακτηριστικά που
μικραίνουν την απόσταση από την
D80. Tο σημαντικότερο είναι τα 45
σταυροειδή σημεία εστίασης (αντί για
19) σε συνδυασμό με το Dual Pixel
σύστημα autofocus, κατά τη χρήση
του LiveView, που υπόσχεται αισθητή
βελτίωση στην απόκριση και ταχύτητα
εστίασης. Επίσης, είναι η πρώτη DSLR της σειράς που ενσωματώνει επεξεργαστή
Digic 7 και προσφέρει ριπή 6fps (έναντι 5fps της 750D). Όσο αφορά την ασύρματη
συνδεσιμότητα, εκτός από τα γνωστά πρότυπα Wi-Fi και NFC, έχει προστεθεί
Bluetooth, έτσι ώστε η μηχανή να είναι συμβατή με το νεοεμφανιζόμενο remote της
εταιρίας, αλλά και με smartphones. Τα ISO είναι ελαφρώς υψηλότερα με εύρος 10025600. Στο πίσω μέρος της συναντάμε τη γνωστή αρθρωτή οθόνη 3in., που αυτή
τη φορά είναι αφής, για να εξοικειώνονται πιο εύκολα ο αρχάριοι φωτογράφοι που
προέρχονται από τον κόσμο των smartphones και tablets. Παραμένει ο αισθητήρας
CMOS APS-C format 24,2MP, ο οποίος είχε δεχτεί αξιόλογη αναβάθμιση στο
τελευταίο μοντέλο και μάλλον για αυτό δεν αντικαθίσταται.

Ο νόμος κάνει zoom στη φωτογραφία
Συζήτηση για τα πνευματικά δικαιώματα

Μ

ια συζήτηση αφιερωμένη στη φωτογραφία και τα πνευματικά δικαιώματα πρόκειται να
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου. Η Έλενα Σπυροπούλου, και ο Δρ. Θεόδωρος Χίου,
διακεκριμένοι νομικοί, θα απαντήσουν σε ερωτήματα που απασχολούν το σύγχρονο φωτογράφο, από
το πού δεν επιτρέπεται να φωτογραφίσει κανείς και αν μπορούν να μας φωτογραφίσουν χωρίς την άδειά
μας μέχρι τα πνευματικά δικαίωματα των φωτογραφιών που ανεβαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και τι μπορεί να κάνει κανείς αν δει τη δωτογραφία του δημοσιευμένη. Την εκδήλωση διοργανώνει η
φωτογραφική ομάδα της φυσιολατρικής κίνησης «ΒΡΙΛΗΣΣΟΣ». Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη
Συζήτηση: Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, 20.00
Διεύθυνση: Αίθουσα «Νίκος Εγγονόπουλος», Πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης», Μπακογιάννη 38-42, Βριλήσσια, Αθήνα
Πληροφορίες: Φυσιολατρική Κίνηση «ΒΡΙΛΗΣΣΟΣ», info@vrilisos.gr, http://www.vrilisos.gr
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Και τα τρία βιβλία!
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Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την ιστορία
& αισθητική της
φωτογραφίας!
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Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr
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Nikon
Ακυρώνεται η παραγωγή
της σειράς DL

Σ

τα πλαίσια της έκτακτης οικονομικής
αναφοράς που επιφύλασσε
αρνητικά αποτελέσματα (ζημίες
29,790 εκατ. yen), η ιαπωνική εταιρία
αποφάσισε να ακυρώσει την σειρά
DL. Οι compact μηχανές με αισθητήρα
1in. ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο
του 2016 αλλά δεν κυκλοφόρησαν
ποτέ. Η σειρά αυτή αποσκοπούσε
στην αμφισβήτηση της κυριαρχίας των
αντίστοιχων premium compact των Sony
και Canon στην κατηγορία της 1in. αλλά
τελικά δεν τελεσφόρησε. Το υψηλό
κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με
τα προβλήματα στον επεξεργαστή των
μηχανών και τη διαφαινόμενη συρρίκνωση
της αγοράς οδήγησε στην απόφαση
ακύρωσης.

Canon
n EOS M6
Με προαιρετικό
ιρετικό EVF

Η

Canon έκανε τα πρώτα της βήματα στην
κατηγορία των mirrorless με τις EOS M,
Μ2, Μ3 και Μ10, που δεν γνώρισαν ιδιαίτερη
επιτυχία στην ευρωπαϊκή αγορά. Μετά ήρθε
η M5, μια APS-C mirrorless με ενσωματωμένο
EVF και πιο σοβαρό χαρακτήρα που ανέλαβε
να επανορθώσει. Τώρα, η ΕΟS M6 διαδέχεται
επίσημα την M3 αν και η ονομασία προκαλεί
κάποια σύγχυση στη γκάμα αφού αρχικά
υποθέσαμε ότι αποτελεί αντικαταστάτη της Μ5, χωρίς τελικά αυτό να ισχύει.
Βεβαίως, η M6 σχετίζεται άμεσα με τη Μ5 αφού διαθέτει σχεδόν όλα τα
χαρακτηριστικά της: αισθητήρα 24MP με Dual Pixel ΑF, επεξεργαστή Digic 7,
video 1080/60p, οθόνη αφής 3in. και ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω Wi-Fi/
NFC/Bluetooth. Η βασική διαφορά εντοπίζεται στην έλλειψη EVF και στη
δυνατότητα της οθόνης να περιστρέφεται 180° προς τα πάνω για selfie. Μαζί
με την M6, παρουσιάστηκε και το προαιρετικό ηλεκτρονικό σκόπευτρο EVFDC2 (2.63M dot), που είναι μικρότερο και ελαφρύτερο του DC1, αλλά δεν
κάνει tilt-up.

Phase One
Ειδικό πληκτρολόγιο για έλεγχο του
Capture One Pro

Δ

ιάφορες εταιρίες κατασκευάζουν skins
που προσθέσουν στα πληκτρολόγια
(κυρίως των Mac) ειδικές ενδείξεις στα πλήκτρα
που αναλογούν στον χειρισμό του εκάστοτε
προγράμματος επεξεργασίας. Ωστόσο, πολλοί
χρήστες αναφέρουν πως με την εφαρμογή τους η
αίσθηση πληκτρολόγησης δεν είναι όμοια με πριν.
Αυτό φαίνεται να έλαβαν υπόψη τους οι υπεύθυνοι
της Phase One και κατόπιν συνεργασίας με την
Logickeyboard, κατασκεύασαν ένα πληκτρολόγιο που
φέρει χρωματιστά shortcuts, σε όλη την έκταση του,
για ευέλικτη χρήση του Capture One Pro. Ως είθισται, εκείνα που κάνουν τμηματική επεξεργασία, το ροζ στα αντίστοιχα της πλοήγησης
τα χρώματα κατανέμονται στα πλήκτρα με βάση
κ.ο.κ. Για την ώρα, είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, για αγγλικά (UK & USA) και
τις αρμοδιότητες τους, π.χ. το μωβ αποδίδεται σε
γερμανικά. Η περαιτέρω υποστήριξη γλωσσών γίνεται με παραγγελία.
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Hobby Fair Play
Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στον ελεύθερο χρόνο

Σ

το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στις 17 και 18 Μαρτίου, δημιουργείται μια φυσική
πλατφόρμα αφιερωμένη στον ελεύθερο χρόνο. Σε ένα διήμερο ταλέντων και
δεξιοτήτων, το skywalker.gr καλεί επαγγελματίες και οργανισμούς που ασχολούνται με
ερασιτεχνικές ασχολίες και δράσεις ελεύθερου χρόνου, να δηλώσουν συμμετοχή.
Θα περιλαμβάνονται κατηγορίες για κάθε ασχολία, ενώ οι εκθέτες μπορούν να
δηλώσουν συμμετοχή στις ενότητες: Μοντελισμός/Συλλογές/Κομικς, Extreme Sports/
Αθλητισμός, Κηπουρική/Αγροτικά/Μαγειρική, Εναλλακτικά/ Αστική δράση, Χειροτεχνία/
Τεχνικές δεξιότητες/DIY, Επιστήμες/ Παρατήρηση/Γραφή/Διάβασμα, Μουσική/Χορός/
Φωτογταφία/Θέατρο/Ζωγραφική και Επιτραπέζια/Στρατηγική/Παιχνίδια.
Οι επισκέπτες της έκθεσης μπορούν να κάνουν από τώρα την εγγραφή τους, με τη

δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα ή
περισσότερα εργαστήρια. Από κηπουρική
και χειροποιήτο κόσμημα μέχρι ερασιτεχνική
αστρονομία και κατασκευή σπιτικής
μπύρας, το Hobby Fair Play είναι ένα σημείο
συνάντησης για όλους που μοιράζονται
κοινά ενδιαφέροντα και ασχολίες.
Φεστιβάλ: 17 και 18 Μαρτίου, 11.00 – 21.00
Διεύθυνση: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Νέο
Φάληρο, Αθήνα
Πληροφορίες – Εγγραφές: Hobby Fair Play,
http://hobbyfestival.gr

World Press Photo
Βραβείο στον Νίκο Πηλό για το βίντεο μικρού
μήκους «Trapped»

Α

νακοινώθηκαν οι νικητές των βραβείων Digital Storytelling για το
2017. Ανάμεσα στους νικητές και ο φωτογράφος Νίκος Πηλός ο
οποίος διακρίθηκε με το 2ο βραβείο στην κατηγορία ταινιών short form.
Συμμετέχοντας με το βίντεο «Trapped» το οποίο δείχνει πρόσφυγες να
έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή της Ειδομένης, στην ταινία αναδεικνύεται
ένα ευαίσθητο ζήτημα με ανθρώπινη ματιά. Ο Νίκος Πηλός είναι ο
βιντεογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης της ταινίας. Την επεξεργασία
του βίντεο και τη μουσική επιμελήθηκαν η Νατάσα Μπλάτσιου, ο
Παντελής Λιακόπουλος και ο Ορέστης Καμπερίδης αντίστοιχα, ενώ στη
δεύτερη κάμερα της ταινίας ήταν η Αρσινόη Πηλού. Εδώ (https://www.
youtube.com/watch?v=EFirwqvaSLo) μπορείτε να δείτε την ταινία η οποία
χάρισε στον Νίκο Πηλό το δεύτερο βραβείο. Συνολικά οι κατηγορίες του
διαγωνισμού ήταν οι εξής: Immersive Storytelling, Innovative Storytelling,
Long Form, Short Form
Πληροφορίες: World Press Photo, https://www.worldpressphoto.org
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Canon
Αναβαθμισμένος φακός kit
και bluetooth remote

Τ

ις δύο νεοφερμένες DSLR
έρχονται να πλαισιώσουν
ο ανανεωμένος φακός kit EF-S
18-55mm F4-5.6 IS STM και το
πρώτο bluetooth remote της
εταιρίας. Η κύρια αναβάθμιση του
φακού εντοπίζεται στο μέγεθος
του, καθώς είναι 20% μικρότερος
από τον προκάτοχο με το τίμημα
του πιο σκοτεινού (κατά 1/3 stop)
μέγιστου διαφράγματος, f/4 αντί
f/3.5. Ο οπτικός σταθεροποιητής
μπορεί να αποσβέσει τους
κραδασμούς με ταχύτητα έως και
4 stop πιο κάτω από τη κανονική,
ενώ η ελάχιστη απόσταση
εστίασης είναι τα 25εκ. Το Wireless
Remote Control BR-E1 είναι το
πρώτο τηλεχειριστήριο της Canon
που χρησιμοποιεί τεχνολογία
Bluetooth, έχει εμβέλεια περίπου
5 μέτρα και είναι συμβατό προς
το παρόν μόνο με τις 800D, 77D,
M5, M6.

Brother GT-3
Σειρά εκτυπωτών για t-shirt και υφάσματα

Η

σειρά GT-3 της Brother σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την απευθείας εκτύπωση σε
υφάσματα και έτοιμα ρούχα και πλέον αποτελεί μια πλήρως αξιόπιστη λύση για την
εκτύπωση στάμπας σε βαμβακερά και μεικτά βαμβακερά Τ-shirt, τόσο σε λευκά όσο και σκούρα
υφάσματα. Τα τρία, νέα και πλήρως αναβαθμήσιμα μοντέλα, κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου
στην Ιαπωνία και τα μελάνια, που κατασκευάζονται in-house, είναι πιστοποιημένα για την
αντοχή και την ποιότητα τους από τον ανεξάρτητο οργανισμό Oeko-Tex, την πιστοποίηση του
οποίου μπορούν να φέρουν και οι χρήστες για τα προϊόντα τους με στάμπα από τα GT-3. Το
τελικό αποτέλεσμα είναι εγκεκριμένο για χρήση ακόμη και σε βρεφικά ενδύματα.
Η μέγιστη επιφάνεια εκτύπωσης είναι 35,56χ40,64 cm ενώ η σειρά έχει δυνατότητα εκτύπωσης
σε ανάλυση 600 ή 1200 dpi, για φωτογραφική αποτύπωση. Η χρωματική απόδοση είναι
υψηλής ποιότητας τόσο στα λευκά όσο και στα σκούρα υφάσματα ενώ η χρήση του λευκού
μελανιού γίνεται με έξυπνο τρόπο, αφού η ποσότητα που πέφτει είναι ρυθμιζόμενη ανάλογα
με το χρώμα του υφάσματος. Η ταχύτητα παραγωγής εξαρτάται από παράγοντες όπως η
διάσταση της στάμπας, η επιλογή ανάλυσης 600 ή 1200 dpi και το χρώμα του υφάσματος. Η
μέση παραγωγικότητα προσδιορίζεται στα 20-30 τεμάχια ανά ώρα. Το κόστος εξαρτάται από
τη διάσταση της στάμπας, την ανάλυση, τη χρωματική ένταση, και φυσικά την χρήση του
λευκού μελανιού. Ενδεικτικά η εκτύπωση της μεγάλης στάμπας 30χ25 m σε μαύρο μπλουζάκι
κοστίζει 1,38 ευρώ συμπεριλαμβανομένων του κόστους pre-treatment, ενώ η ίδια στάμπα σε
άσπρο μπλουζάκι κοστίζει 0,37 ευρώ. Αναζητήστε τη γκάμα της Brother στο περίπτερο της Atlas
Digital στη Photovision.

Apple
Πατέντα για focus stacking

H

τεχνική του focus stacking αξιοποιείται για τον έλεγχο βάθους πεδίου, τη μείωση του
ανεπιθύμητου θορύβου (σε υψηλά ISO), για εξομάλυνση των highlingts και για πολλές ακόμα
δημιουργικές εφαρμογές. Στα smartphones, την συναντήσαμε πριν μερικά χρόνια στo Νοkia Lumia
1520, όπου χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του εφέ ρηχού βάθους πεδίου. Επίσης, είναι γνωστή
από τις light field μηχανές της Lytro που προσφέρουν εστίαση μετά τη λήψη. Τώρα, φαίνεται να εκδηλώνει το ενδιαφέρον της και η Apple
καθώς ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (καταχωρήθηκε το 2015 και δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2016) περιγράφει την μέθοδο υπολογισμού
των απαιτούμενων θέσεων των στοιχείων του φακού για διαδικασία σύνθετης λήψης. Αφού ο μηχανισμός εστίασης έλθει στο πρώτο επίπεδο
εστίασης και συλλέξει τις απαιτούμενες πληροφορίες απόστασης, ένας αλγόριθμος υπολογίζει όλες τις μετέπειτα θέσεις που χρειάζεται για να
επιτευχθεί μία φωτογραφία με όλα τα εικονιζόμενα αντικείμενα εστιασμένα. Αν λάβουμε υπόψη μας την ολοένα και αυξανόμενη επεξεργαστική
ισχύ και τα βελτιωμένα υποσυστήματα φωτ. μηχανής των smartphone, η εν λόγω τεχνική μπορεί να αποτελέσει μελλοντικά δυνατότητα λήψης
για μεγιστοποίηση του βάθους πεδίου, ακαριαία. Ακόμα, μπορεί να συμβάλει στον επιθυμητό έλεγχο του βάθους πεδίου στο πορτραίτο.
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Όλη η γνώση σ’έναν τόμο!

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

ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΣ

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

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

www.photo.gr/books • τηλ.: 210 8541400 • info@photo.gr
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Πρόσκληση συμμετοχής
σε έκθεση φωτογραφίας
ΠΜΣ «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον
και την Αειφορία»

Μ

ε θεματική το περιβάλλον, η έκθεση
φωτογραφίας καλεί ερασιτέχνες και
επαγγελματίες φωτογράφους να δηλώσουν
συμμετοχή. Αναπτύσσοντας διάλογο γύρω
από το ερώτημα «Τι είδους σχέση διαμορφώνει
ο άνθρωπος με το περιβάλλον του», η
έκθεση θα προσεγγίσει μεταξύ άλλων τη
σύνθετη σχέση ανθρώπου, κοινωνιών και
φυσικού περιβάλλοντος και τις επιλογές που
καθορίζουν τελικά την ισορροπία μεταξύ τους.
Όσοι θα ήθελαν να υποβάλουν τα έργα τους
μπορούν είτε να τα στείλουν στο diagfwtodpt@
gmail.com είτε να τα δημοσιεύσουν στη σελίδα
«ΠΜΣ Έκθεση Φωτογραφίας» στο Facebook.
Η έκθεση διοργανώνεται στο πλαίσιο του
«Σεμιναρίου για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων
στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την
αειφορία – Πρακτική Άσκηση», μέρος του
Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την
Αειφορία» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης. Υπεύθυνη του σεμιναρίου είναι
η καθηγήτρια Α. Δημητρίου ενώ η έκθεση
φωτογραφίας θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη
της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Δέσποινας
Νικολάου.
Υποβολή: έως 31 Μαρτίου
Πληροφορίες: Τηλ. 2551030015, 2551030069
http://pmsees.psed.duth.gr

Φωτ.: Βουβουσίρα Στεφανία

Crossroads
Ομαδική έκθεση του METApolis

Δ

εκαπέντε φωτογράφοι και μέλη της ομάδας METApolis εκθέτουν προσωπικές
ματιές και έργα, μετατρέποντας τον εκθεσιακό χώρο σε έναν τόπο πειραματισμού.
Με κοινό σημείο την αγάπη τους για τη φωτογραφία και την αλληλεπίδρασή τους στο
πλαίσιο της ομάδας, οι φωτογράφοι παρουσιάζουν προσωπικές τους δουλειές, σε ένα
σταυροδρόμι ζωής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Την έκθεση επιμελούνται ο Γιάννης
Γιαννακόπουλος, ο Κώστας Κουρτίδης και ο Θοδωρής Βερονίκης.
Εγκαίνια: Σάββατο 4 Μαρτίου, 19.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 18 Μαρτίου
Διεύθυνση: METApolis Gallery, Στοά Καΐρη 6, Μοναστηράκι, Αθήνα
Πληροφορίες: METApolis, Τηλ. 2103253550, info@metapolis.gr, http://www.
metapolis.gr

Βγαίνω, φωτογραφίζω,
μαθαίνω...
Σεμινάρια φωτογραφίας δρόμου
από το METApolis
ρεις νέοι φωτογραφικοί κύκλοι
σεμιναρίων ξεκινούν από την ομάδα
METApolis. Με εισηγητές τον Γιάννη
Γιαννακόπουλο και τον Κώστα Κουρτίδη,
οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με
τη φωτογραφία δρόμου, μέσα από μια
αλλιώτικη προσέγγιση. Η εκπαίδευση του
σεμιναρίου θα είναι κυρίως στο δρόμο, με
επιστροφή στην τάξη μόνο για συζήτηση
γύρω από τις εικόνες της πόλης. Χωρίς
περιορισμό στη συμμετοχή, το σεμινάριο
είναι ανοιχτό για εγγραφή σε όλους θα
ήθελαν μια διαφορετική προσέγγιση και
επαφή με τη φωτογραφία δρόμου. Λόγω
περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.
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Φωτ.: Άντα Τσαφάρα

Τ

Έναρξη: Τρίτη 7 Μαρτίου, 18.00
Συναντήσεις: κάθε Τρίτη, 18.00 – 20.30
Διάρκεια σεμιναρίου: έως Ιούνιο
Διεύθυνση: METApolis, Στοά Καϊρη 6, Μοναστηράκι, Αθήνα
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: METApolis, Τηλ. 2103253550, info@metapolis.gr,
http://www.metapolis.gr
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‘‘Exploration’’, Hanbing Wang, 1η θέση Beauty (Professional)

DJI SkyPixel Photo Contest 2016

“Fishermen close the net” του Ge Zheng, μεγάλος
νικητής του διαγωνισμού.

Ανακοινώθηκαν οι νικητές

Ύ

στερα από περίπου 27.000 συμμετοχές από 131 χώρες ο διαγωνισμός
αεροφωτογραφίας (drone /aerial) της DJI ανέδειξε ως μεγάλο νικητή τον
Ge Zheng, για την φωτογραφία με τίτλο “Fishermen close the net”. Το έπαθλο
που θα του απονεμηθεί είναι ένα πλούσιο πακέτο που αποτελείται από τα
προϊόντα: DJI Inspire 2, DJI Mavic Pro, Epson Moverio BT-300 (smart glasses),
Epson SureColor P400 (εκτυπωτής wide format), καθώς και δωρεάν ετήσια
συνδρομή στο Adobe Creative Cloud Photography plan. Δείτε αναλυτικά τις
καλύτερες φωτογραφίες του διαγωνισμού σε όλες τις κατηγορίες
https://www.skypixel.com/events/photocontest2016

“Spillway Selfie” του dixonltd_user. 2η θέση Beauty
(Professional).

Καστοριανά Ραγκουτσάρια
Μια έκθεση φωτογραφίας εξερευνά ένα αποκριάτικο έθιμο

Μ

ε αφορμή μια πρόσκληση από το Δήμο Καστοριάς τον Ιανουάριο του 2016, μέλη
των φωτογραφικών ομάδων «Φ.Υ.Γ.Ε.Σ.» και «ΦΩΤΟ.κύτταρο», συνεργάζονται και
αναδεικνύουν μέσα από το φωτογραφικό τους φακό τις εκδηλώσεις των Ραγκουτσαριών.
Έχοντας ήδη ξεκινήσει, η έκθεση παρουσιάζει 11 διαφορετικές ματιές σε ένα καρναβαλικό
έθιμο, του οποίου η αρχή χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το πνεύμα των ραγκουτσαριών,
η ιεροτελεστία, η κάθαρση, έκρηξη κεφιού και τα παραδοσιακά χάλκινα μουσικά όργανα,
βασικό γνώρισμα του καστοριανού καρναβαλιού, αναδεικνύονται μέσα από πορτραίτα
και στιγμιότυπα, σε μια έκθεση πιο επίκαιρη από ποτέ. Την έκθεση διοργανώνουν
ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου, η Δημιουργική Φωτογραφική Ομάδα Φωτοστύλ
«Φ.Υ.Γ.Ε.Σ.» και η Φωτογραφική Ομάδα Λευκάδας «ΦΩΤΟ.κύτταρο».
Διάρκεια έκθεσης: έως 26 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος», Σολωμού 30, Μοσχάτο
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00 – 21.00
Πληροφορίες: Δημιουργική Φωτογραφική Ομάδα Φωτοστύλ «Φ.Υ.Γ.Ε.Σ.»,
http://fygesphotostyle.gr/el/home/
«ΦΩΤΟ.κύτταρο» Φωτογραφική Ομάδα Λευκάδας,
http://photokittaro.wixsite.com/photokittaro
Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου, http://dimosmoschatou-tavrou.gr
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Sub.Urban
Διαγωνισμός φωτογραφίας

Τ

ο Sub.Urban Images &
Soundscapes οργανώνει
διαγωνισμό φωτογραφίας με έπαθλο
υποτροφίες και εκπτώσεις για τον νέο
κύκλο σεμιναρίων. Όσοι επιθυμούν
να συμμετάσχουν δεν έχουν παρά
να ανεβάσουν στο Facebook την
καλύτερη τους φωτογραφία σε μία
από τις κατηγορίες πορτραίτου,
τοπίου και φωτορεπορτάζ /
φωτογραφία δρόμου με τα hashtag
#suburban #groupΑ.

Ο πρώτος νικητής του διαγωνισμού θα κερδίσει τη δωρεάν συμμετοχή του στο Contemporary
Photography Basics ενώ δύο ακόμα συμμετέχοντες θα κερδίσουν 50% και 30% έκπτωση στο
σεμινάριο. Το δεύτερο σκέλος του διαγωνισμού αφορά την επεξεργασία της φωτογραφίας και
οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετέχουν με φωτογραφίες με αφηρημένα θέματα ή still
life και digital art. Ο πρώτος νικητής θα κερδίσει τη δωρεάν συμμετοχή του στο Photoshop
101 και δύο ακόμα τυχεροί θα κερδίσουν 50% και 30% έκπτωση στο σεμινάριο.
Όλες οι εικόνες θα πρέπει ανέβουν στο facebook ή το instagram με το hashtag #suburban
και το hashtag #groupΑ ή #groupΒ ανάλογα με την κατηγορία που επιλέγει ο συμμετέχοντας
ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος με 3 εικόνες ανά κατηγορία και
συμμετοχή. (Παράδειγμα: Για φωτογραφία με τοπίο ανεβάζουμε την εικόνα με την ένδειξη
#suburban #groupΑ)
Πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια στο suburban.gr/seminars

Ποδηλατώντας στην Ελλάδα
Το GR Cycling καλεί για συμμετοχή

Τ

ο GR Cycling, μια ενθουσιώδης ομάδα ανθρώπων
με κοινό σημείο την αγάπη για το ποδήλατο,
στέλνει κάλεσμα για έναν αλλιώτικο διαγωνισμό
φωτογραφίας. Με στόχο την ανάδειξη της ποδηλατικής
δραστηριότητας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
κάθε τοπίου καθώς και των παραδόσεων κάθε τόπου,
φωτογράφοι και λάτρεις του ποδηλάτου απ’ όλη την
Ελλάδα καλούνται να αποτυπώσουν τη δική τους
διαδρομή. Οι συμμετέχοντες μπορούν παράλληλα να
εμπλουτίσουν την αφήγησή τους με κείμενο, εξηγώντας
για παράδειγμα ένα όχι και τόσο γνωστό έθιμο που
συνάντησαν ή μια πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε
στον τόπο τους. Με τη διαδικασία να βρίσκεται σε
εξέλιξη, στο τέλος του διαγωνισμού η ομάδα του GR
Cycling θα επιλέξει 20 φωτογραφίες ανά διαδρομή,
δίνοντας αμοιβή 10 ευρώ για κάθε επιλεγμένη λήψη.
Πληροφορίες: GR Cycling, https://www.grcycling.com/
needyourphotos-el/
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2017 Underwater Photographer of the Year
Οι νικητές του φετινού διαγωνισμού

Μ

ε συμμετοχές από 67 χώρες και την υποβολή περισσότερων από 4500
φωτογραφιών, ολοκληρώθηκε ο φετινός διαγωνισμός «Underwater
Photographer of the Year». Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Gabriel Barathieu,
ο οποίος ξεχώρισε με τη φωτογραφία «Dancing Octapus». Στο συγκεκριμένο
φωτογραφικό έργο ο Barathieu φωτογραφίζει ένα χταπόδι σε μια λίμνη της νήσου
Mayotte στον Ινδικό Ωκεανό. Όπως είπε και ο ίδιος ο φωτογράφος, χρειάστηκε
να περιμένει μέχρι να έχει χαμηλή παλίρροια και το νερό να έχει βάθος μόλις 30
εκατοστά. Στο ερώτημα πώς κατάφερε να πετύχει τη συγκεκριμένη λήψη, ο Barathieu
πρόσθεσε ότι χρειάστηκε να έρθει κοντά στο χταπόδι με ευρυγώνιο φακό, έτσι ώστε να
δημιουργήσει την εικόνα του χταποδιού που φαίνεται τεράστιο. Στο διαγωνισμό ακόμη
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διακρίθηκαν φωτογράφοι στις κατηγορίες
Wide Angle (Ευρυγώνιος Φακός), Macro,
Wrecks (Ναυάγια), Behaviour, Portrait
(Πορτραίτο), Compact, Up & Coming
(Ανερχόμενος Φωτογράφος), British Waters
Wide Angle, British Waters Macro και British
Waters Compact.
Πληροφορίες: Underwater
Photographer of the Year, http://www.
underwaterphotographeroftheyear.com
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Πέμπτη έκδοση!

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

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ BESTSELLER!

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

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

www.photo.gr/books • τηλ.: 210 8541400 • info@photo.gr
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Το είδωλο της
μουσικής
Νέα έκδοση από το
Φωτογραφικό Είδωλο

Τ

το νέο βιβλίο του Τάσου
Σχίζα έρχεται να γίνει ένα
χρήσιμο εγχειρίδιο για όλους
όσους φωτογραφίζουν ή θέλουν
να μάθουν να φωτογραφίζουν
συναυλίες. Αφιερωμένο σε ένα είδος
φωτογραφίας ιδιαίτερα απαιτητικό,
το βιβλίο εξηγεί, μέσα από επιμέρους
κεφάλαια, τον εξοπλισμό, τη γωνία
λήψης, τον έλεγχο της έκθεσης
και του χρώματος, τη μελέτη και
την οργάνωση της σύνθεσης, τις
τεχνικές λήψης, την ειδική ψηφιακή
επεξεργασία αλλά και τη δημιουργία
προσωπικού portfolio. Το βιβλίο
κυκλοφορεί ήδη σε βιβλιοπωλεία,
φωτογραφικά καταστήματα καθώς
και στα γραφεία του περιοδικού
«Φωτογραφικό Είδωλο».
Έκδοση: Ιανουαριος 2017
Τιμή : 10 ευρώ
ISBN: 978-960- 98280-4- 8
Πληροφορίες: Φωτογραφικό Είδωλο,
Τηλ. 2310638447,
http://www.photoeidolo.gr

Αναφορές, φόρος τιμής στον Bill Brandt
Στη 12η Photovision

Μ

ε πηγή έμπνευσης μια φωτογραφία του Bill Brandt, μέλη των φωτογραφικών
ομάδων «Φ», «Φωτοπόροι» και «ΚΛΙΚers», δημιουργούν εικόνες, με αναφορές
σε εκείνη την πρώτη φωτογραφία. Στο πλαίσιο της φετινής Photovision, από τις 11
έως τις 13 Μαρτίου, οι επισκέπτες του Tae Kwon Do θα έχουν την ευκαιρία να δουν
τα φωτογραφικά έργα της έκθεσης «Αναφορές, φόρος τιμής στον Bill Brandt», στο
περίπτερο του Φωτογραφικού Ειδώλου. Εχοντας δημιουργήσει έργα εμππνευσμένα,
καθένα μέσα από μια άλλη οπτική, στην έκθεση συμμετέχουν τα μέλη Δέσποινα
Αποστολίδου, Στέλιος Βανδήρας, Λουλουδιά Γρέδη, Νατάσα Ζησοπούλου, Μάρθα
Θεοδωρίδου, Χριστίνα Κεσεσίδου, Δήμητρα Κόμναρη, Δημήτρης Κουκουρούζης,
Αλεξία Λεχωνίδου, Σταυρούλα Μεταλλίδου, Ελένη Μητράκη, Αναστασία Μιχαήλογλου,
Κατερίνα Κλωναρίδου, Γιώργος Μπαρμπατσούλης, Δημήτρης Νενάδης, Τζένη Ντόκου,
Χρήστος Όρλης, Χρύσα Προύσαλη, Μαρία Σαμολαδά, Δήμητρα Σιώπη, Τάσος Σχίζας,
Δημήτρης Τούσης, Παναγιώτης Τσούτσας, Κατερίνα Χατζηαβράμογλου και Κορίνα
Ψάλτου. Η έκθεση «Αναφορές, φόρος τιμής στον Bill Brandt» αποτελεί συνέχεια της
«Αναφορές, φόρος τιμής στους μεγάλους φωτογράφους», η οποία είχε παρουσιαστεί
στο Hotel Capsis στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2015, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Ο
ΦΩΤΟγράφος στη Θεσσαλονίκη».
Οργάνωση / Επιμέλεια: Τάσος Σχίζας.
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Homo Photographicus
Εξαντλήθηκε και
επανακυκλοφορεί !

Ι

διαίτερη επιτυχία σημείωσε το νέο
βιβλίο του Φώτη Καγγελάρη «Homo
Photographicus». το οποίο μόλις στους
δύο πρώτους μήνες κυκλοφορίας του
έχει ήδη εξαντληθεί. Λαμβάνοντας
διθυραμβικές κριτικές, το βιβλίο
συγκεντρώνει κείμενα από συνέδρια,
διαλέξεις διδασκαλίας και δημοσιεύσεις
σε περιοδικά, καταφέρνοντας να
προσεγγίσει, μέσα από τη φιλοσοφία
και τη ψυχανάλυση, το διαχρονικό
ερώτημα «Γιατί η φωτογραφία;». Σε μια
κατανόηση του κόσμου της εικόνας,
ως κόσμου που πάει να αυτονομηθεί
από την πραγματικότητα, το βιβλίο
επανακυκλοφορεί, αποδεικνύοντας ότι ο
Homo Photographicus όχι μόνο υπάρχει
αλλά κουβαλά και μια βαθιά αγωνία
ύπαρξης σε σχέση με τη φωτογραφική
εικόνα.
2Η ΕΚΔΟΣΗ
Εκδόσεις: Ροπή
ISBN: 978-618-82782-0-2
Πληροφορίες: Εκδόσεις «Ροπή»,
info@ropipublications.com, www.

ropipublications.com

Νύφες χωρίς χαμόγελο
Εβραϊκοί γάμοι την επαύριον του Ολοκαυτώματος

Μ

ε ανέκδοτο αρχειακό υλικό, στην έκθεση παρουσιάζεται ένα σημαντικό δείγμα
των γάμων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ επιζώντων Εβραίων το διάστημα
1945-1946. Σε μια σειρά φωτογραφιών που οι νύφες σπάνια χαμογελούν, οι επισκέπτες
της έκθεσης καλούνται να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα και την ιστορία πίσω
από την κάθε εικόνα. Άνθρωποι που επεβίωσαν από το Άουσβιτς και συχνά είχαν
χάσει την οικογένεια τους, επιστρέφοντας βρήκαν τα σπίτια τους κατειλημμένα από
άλλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το διάστημα αυτό τελέστηκαν 200 γάμοι, αριθμός
επταπλάσιος από τον αντίστοιχο πανελλαδικό. Κατά την τελετή του γάμου δύο
μάρτυρες πιστοποιούσαν ότι οι μελλόνυμφοι είναι Εβραίοι ενώ συχνά κανείς μπορεί
να δει ότι στο οπισθόφυλλο της μαρτυρίας του γάμου αναφέρονται οι εξαψήφιοι
αριθμοί που χαράχθηκαν στο Άουσβιτς. Την έκθεση διοργανώνουν το Μορφωτικό
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης και το Εβραϊκό
Μουσείο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα με τα εγκαίνια της έκθεσης, θα πραγματοποιηθεί
και η παρουσίαση του βιβλίου «Εβραϊκές κοινότητες ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση,
15ος-20ός αιώνας. Οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισμός». Περιλαμβάνοντας
μερικές από τις πιο πρόσφατες έρευνες στο πεδίο της ιστορίας των Εβραίων, ο τόμος
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ισνάφι».
Εγκαίνια: Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, 18.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 24 Μαρτίου
Διεύθυνση: Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Τηλ. 2310288036, bookstore-thessaloniki@
miet.gr, www.miet.gr
Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310250406, jctmuseo@otenet.gr, http://www.
jmth.gr
Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, info@jct.gr, http://www.jct.gr
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