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Editorial

Με το παραπάνω 

συνοδευτικό σημείωμα 

λάβαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα 

σειρά φωτογραφιών τις οποίες 

μπορείτε να δείτε όλες (και την 

‘‘τελευταία’’ που αναφέρεται στις 

ράγες) σε υψηλή ανάλυση εδώ. 

Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία 

να σχολιάσω πολύ σύντομα το 

γενικότερο θέμα που έθεσαν οι 

φίλοι μας φωτογράφοι από τη 

Θεσσαλονίκη. Εάν δηλαδή με 

τις φωτογραφίες μας μπορούμε 

-εξυπακούεται αυτές να είναι 

καλές- να ευαισθητοποιήσουμε το 

κοινό, τις αρχές, τους αρμόδιους 

κ.λ.π. για ένα πολύ σοβαρό 

ή λιγότερο σοβαρό θέμα. 

Tα βαγόνια του Intercity διάσπαρτα, στο Άδενδρο Θεσσαλονίκης. Κανείς δεν μιλάει τουλάχιστον όσο 
θα έπρεπε για το ατύχημα αυτό που -θυμίζουμε- είχε νεκρούς και τραυματίες.  

Μπορούν οι φωτογραφίες ν’ αλλάξουν τον κόσμο;
Ναι, ίσως, μάλλον όχι...

Το «κοινό» όλοι γνωρίζουμε ότι έχει χορτάσει από σκηνές βίας και καταστροφών τις οποίες είναι 

βέβαιο ότι σύντομα θα λησμονήσει. Θα προσωποποιηθούν π.χ. ευθύνες για το παραπάνω ατύχημα 

μιας και βρέθηκε ότι έφταιγε η μεγάλη ταχύτητα ή αυτές θα αποδωθούν στις... ράγες, στα χρήματα 

που δεν υπάρχουν για τη συντήρηση και βελτίωση του δικτύου κ.α.; Για νάρθει κάποια στιγμή 

ο πανδαμάτωρ χρόνος όλα να τα μαλακώσει μαζί και τον πόνο για την τραγική απώλεια των 

θυμάτων του δυστυχήματος. Μια σύντομη ματιά στην ιστορία της φωτογραφίας είναι άκρως 

διδακτική. Θυμίζω. Η υπερπληθωρική δημοσίευση φωτογραφιών από τις φρικαλεότητες του 

πολέμου του Βιετνάμ και από τον ατελείωτο εμφύλιο σπαραγμό του Λιβάνου την περίοδο 1960-80, 

γέννησαν τα έντυπα life style. Περιοδικά σε ιλουστρασιόν χαρτί που δημοσίευαν φωτογραφίες 

με ακριβώς την άλλη όψη της ζωής: Τις εφήμερες ηδονές από το γκουρμέ φαγητό, τη διαμονή σε 

πολυτελή σπίτια, τα σέξι μοντέλα, τις απολαύσεις από τα ταξίδια σε μέρη μακρινά κι ονειρεμένα. 

Μετά ήρθε η ώρα των οικολογικών ευαισθησιών με αφορμή τις φλεγόμενες πετρελαιοπηγές του 

Κόλπου και τους κατάμαυρους από το αργό πετρέλαιο, κορμοράνους. Ακολούθησε η Σερβία και το 

Κόσοβο με τους πρόσφυγες στην καρδιά της Ευρώπης. Τώρα η φλεγόμενη Συρία με τα εκατομμύρια 

πρόσφυγες και πάει λέγοντας. Συμπέρασμα: Πολύ σωστά οι φωτορεπόρτερ κάνουν και μας 

θυμίζουν την τραγική πλευρά του μάταιου τούτου κόσμου, για να μην εφησυχάζουν οι συνειδήσεις 

των βολεμένων, της εξουσίας, των ισχυρών. Όμως είτε μας αρέσει έιτε όχι τα συμφέροντα -ιδιωτικά, 

ταξικά, κρατικά- είναι πολύ πιο ισχυρά κι από τις πιο καλές φωτογραφίες.

                                                              ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«Ζήσαμε από κοντά, ως κάτοικοι 

του Άδενδρου, για δεύτερη 

συνεχή φορά, το ίδιο ατύχημα. 

Προσπαθήσαμε να βγάλουμε 

‘‘δυνατές’’ φωτογραφίες που να 

αποτυπώνουν την τραγωδία και 

τη διάσταση του προβλήματος 

για να ευαισθητοποιήσουμε την 

κοινή γνώμη και κάθε αρμόδιο. 

Ζητούμε τη συνδρομή σας στην 

προσπάθειά μας με απώτερο 

σκοπό την αποφυγή του ίδιου 

ατυχήματος για τρίτη φορά στον 

ίδιο σταθμό αλλά και γενικότερα 

για την αποφυγή παρόμοιων 

ατυχημάτων! Η τελευταία 

φωτογραφία καταδεικνύει 

την αιτία του ατυχήματος με 

τα κλειδωμένα ‘‘ψαλίδια’’ που 

οδηγούν όλα τα τραίνα στην 

δεύτερη γραμμή, ανεξαρτήτως 

αν πρόκειται να σταματήσουν και 

συνεπώς κάποιες φορές εκτός 

γραμμής!!!»

Με εκτίμηση, 

ΠΑΝΟΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΜΑΡΑΝΤΕΛΟΣ

http://www.photo.gr/uncategorized/28835/
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ΘΕΜΑ: Η Ελλάδα μας

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

Η  ΦΩ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Χ Ω Ρ Ι Σ  Μ Υ Σ Τ Ι Κ Α

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

Αξιοποιήστε όλες τις δυνατότητες του σε ένα δημιουργικό 8ωρο MasterClass!  

Ολιγομελή τμήματα • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας • Χορηγείται βεβαίωση

 Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου
 Διάρκεια σεμιναρίου συνολικά: 8 ώρες 
  Ώρες και ημέρες πραγματοποίησης:  Α’ Τμήμα Δευτέρα 29 Μαΐου, 11:00 -19:00  
  Β’ Τμήμα Τετάρτη 31 Μαΐου, 11:00 -19:00
 Κόστος συμμετοχής:  €80 (Τιμή με ΦΠΑ)

Δευτέρα 29 ή Τετάρτη 31 Μαΐου 11:00 - 19:00 

Tα μυστικά του Lightroom

 • Ολοκληρωμένο workflow επεξεργασίας για κάθε τύπο φωτογραφιών • Εύκολη oργάνωση φωτογραφικού καταλόγου 
• Συνεργασία Lightroom με Photoshop για εκπληκτικά αποτελέσματα • Γρήγορη εξαγωγή φωτογραφιών • Γρήγορο ρετούς σε 
πορτραίτα • Επαναφορά «καμένων» περιοχών • Advanced τοπικές επεμβάσεις • Βελτίωση χρωμάτων • Μείωση θορύβου

 • Ταχύτατη ομαδική επεξεργασία φωτογραφιών • Backup και ασφάλεια • Και πολλές μικρές πρακτικές συμβουλές•••• ΤΤΤΤΤΤΤΤΤ Τ Ταχαχαχαχαχαχαχαχαχα ύτύτύτύτύύτύτατατατατηη η ομομ

ΔΩΡΕΑΝ σε όλους το τεύχος 
Νο 8 «Επεξεργασία εικόνας» 

αξίας €6,90 !

Μετά τη PhotoVision επαναλαμβάνεται λόγω μεγάλης ζήτησης!

Η  Φ
ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Ελάχιστες 
θέσεις διαθέσιμες!

http://www.photo.gr/shop/seminars/t%CE%B1-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-lightroom
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http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-248
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Διάσημα εξώφυλλα δίσκων 
Στην ψηφιακή εποχή της μουσικής...

Χαλαρά!

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, 

Αρχισυντάκτις: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ∆ιαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη 

www.photo.gr

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 

https://www.youtube.com/watch?v=So5asOTi1Gc
www.photo.gr
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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

I AM VISION OUTPERFORMED

Nikon_D5.indd   1 23/2/2016   3:51:18 μμ

Nikon D5.indd   1 7/11/2016   9:46:56 πμ

http://www.nikon.gr/el_GR/?
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Οι άνθρωποι και τα ΜΜΕ του 21ου 

αιώνα έλκονται ακαταμάχητα από τη 

μελλοντολογία και τη τεχνολογική 

οιωνοσκοπία. Οι μεταφυσικές 

προβλέψεις των αρχαίων μαντείων 

έχουν παραχωρήσει τη θέση τους 

σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε 

έγκυρα fora. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον 

η ανασκόπηση σε προβλέψεις που 

διατυπώθηκαν σε ανύποπτο χρόνο 

στο παρελθόν και η επιβεβαίωση 

ή διάψευσή τους. Το έγκυρο Νew 

Scientist περιλάμβανε λοιπόν το 

Σεπτέμβριο του 2008 στο άρθρο 

The Future of Photography, μια 

σειρά προβλέψεων, βασισμένων σε 

ερευνητικά projects της εποχής. 

FREEZE MOTION: Mια ομάδα 

ερευνητών του ΜΙΤ με επικεφαλής τον 

Αnat Levin, μελετούσε ότε ένα σύστημα 

διόρθωσης του motion blur δηλ. της 

θόλωσης του περιεχομένου του καρέ 

όχι λόγω αργής ταχύτητας κλείστρου 

αλλά λόγω κίνησης του βασικού 

αντικειμένου. Αυτό το πετύχαινε με ένα 

ρομποτικό τρίποδο ελεγχόμενο από 

σερβομηχανισμό. 

ΕΚΒΑΣΗ: Κανείς δεν υλοποίησε την ιδέα 

με το τρίποδο στη μαζική παραγωγή γιατί 

έχει εφαρμογή μόνον σε πολύ απαιτητικά 

πανοραμικά. Αντίθετα άφθονες είναι οι 

εφαρμογές με πανοραμικά μέσω apps 

για κινητά που σε καθοδηγούν μάλιστα 

χεράκι-χεράκι, δείχνοντας ορατά πλαίσια 

στην οθόνη και κάνοντας αυτόματη 

συρραφή. Hardware vs. software 

solution σημειώσατε 2.

ΘΑΜΒΩΣΗ: Το γνωστό προαιώνιο πρόβλημα των φακών, που προκαλείται από σκέδαση 

της φωτεινής δέσμης στο εσωτερικό του φακού. Συνήθως αντιμετωπίζεται με πολύ καλή ματ 

βαφή του εσωτερικού του φακού και ακόμη καλύτερη πολλαπλή επίστρωση (ένας τομέας 

που έχει κάνει άλματα). Ο Ramesh Raskar του εργαστηρίου Mitsubishi Electric Research στη 

Μασσαχουσέτη, είχε εργαστεί σε ένα software τρόπο μείωσης της θάμβωσης. 

EKBAΣH: Ε, λοιπόν, δίκιο είχε. Αν κρίνουμε από τον τρόπο που η Google εξάλειψε με 

software patch το σοβαρό πρόβλημα flare στο τελευταίο Google Pixel. 

ΠΟΛΛΑ MEGAPIXEL: Στα μέσα της δεκαετίας του 2001-10, οι ερευνητές Richard 

Bananiuk και Kevin Kelly στο Rice University του Texas εργάζονταν πάνω στο επαναστατικό 

concept του αισθητήρα με ένα μοναδικό pixel (!) και μάλιστα χωρίς φακό. Αντί πολλών 

pixel η πειραματική τους κάμερα είχε μια διάταξη μικροκατόπτρων που ανοιγόκλειναν και 

κατεύθυναν το φως στον σένσορα του ενός pixel. Η διαδικασία επαναλαμβανόταν ως 200.000 

φορές σε δύο τρία δευτ. μέχρι όλη η πληροφορία να μεταφερθεί στον σένσορα. Δε χρειάζεται 

διευκρίνηση ότι είχε εφαρμογή μόνο σε ακίνητα θέματα όπως οι πρώτες δαγκεροτυπίες. 

Σημειώνουμε ότι στο ΜΙΤ το project δεν έχει θαφτεί αλλά εξελίσσεται ακόμη!

ΕΚΒΑΣΗ: Παρόλο που τα πολλά Megapixel δέχονται κριτική για το θόρυβο που εισάγουν 

και δε χρειάζονται σε όλους, έμειναν ζωντανά και δεν αντικαταστάθηκαν από το ένα και 

μοναδικό Pixel. Έχει και ο μινιμαλισμός τα όριά του....

ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ: Ήδη πριν δέκα χρόνια περίπου οι software developers 

αναζητούσαν τρόπους να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία ψηφιακού καλλωπισμού, ή αν 

θέλετε, να κολακεύσουν την ανθρώπινη μορφή. Το περιοδικό αναφέρεται στην προσπάθεια 

του Πανεπιστημίου του Tel Aviv με το Portrait Pro που αργότερα έγινε εμπορικό πακέτο!

EKBAΣΗ: Η ιδέα όχι μόνο ήταν σε σωστό δρόμο αλλά βρήκε τεράστια διάδοση. Ένα σωρό 

apps κυκλοφορούν εκεί 

έξω και υπόσχονται την 

τέλεια επιδερμίδα και 

το πιο άψογο πρόσωπο. 

Perfect 365, Selfie Photo 

Editor, Visco, Quick Fix, 

Beauty Plus, Avιary Photo 

Editor κλπ. Η πρόοδος στο 

software δημιούργησε μια 

εξαιρετική αγορά στο όνομα 

της (δικαιολογημένης)

ανθρώπινης ματαιοδοξίας.

                       Π. ΚΑΛΔΗΣ

Εκπληρούμενες και μη προφητείες
Το (φωτογραφικό) μέλλον είναι ήδη εδώ; 

Aριστερά: αρχή λειτουργίας αισθητήρα 
ενός pixel με μικροκάτοπτρα
Πάνω: αρχή λειτουργίας τυπικού 
αισθητήρα Βayer pattern
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http://www.stamos.com.gr/
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Άποψη

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής, 

επιμελητής και ιδρυτής του 

ανεξάρτητου πρακτορείου 

KesselsKramer, Erik Kessels 

έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα 

ευρηματικός στη δουλειά του. 

Αν και ο ίδιος δεν είναι 

φωτογράφος, έχει αναπτύξει στενή 

σχέση με τη φωτογραφία. 

«Οι άνθρωποι καταναλώνουν 

εικόνες. Δεν τις κοιτούν 

προσεκτικά», έχει πει μεταξύ άλλων, 

κάτι το οποίο καταλαβαίνει κανείς 

από την περιοδεύουσα έκθεση 

“24 HRS In Photos” που 

επιμελήθηκε ο ίδιος και η οποία 

παρουσιάστηκε από το 2012 έως 

το 2015 σε διαφορετικές πόλεις 

σε όλο τον κόσμο. Σωροί από 

φωτογραφίες γεμίζουν ένα άδειο 

σπίτι, καταδεικνύοντας τον παροδικό 

χαρακτήρα της εικόνας στη σύγχρονη 

εποχή. Στην περιγραφή της έκθεσης 

διαβάζουμε τον τρόπο με τον οποίο 

οργανώθηκε η συγκεκριμένη 

εικαστική εγκατάσταση. 

      Ο Kessels επιλέγει μια μοναδική ημέρα και τυπώνει όλες τις φωτογραφίες που βρίσκει για 24 

ώρες στο Flickr, στοιβάζοντάς τες αρχικά στο άδειο κτίριο της γκαλερί FOAM στο Άμστερνταμ. 

Στη συνέχεια ακολουθούν και άλλοι χώροι, μεταξύ των οποίων το φεστιβάλ “Rencontres 

D’Arles” στη Γαλλία το 2013. Σε ένα ιδιαίτερα συνοπτικό κείμενο -δύο προτάσεις για την ακρίβεια- 

ο Kessels δεν ξεχνά να σχολιάσει χαρακτηριστικά πως «χάρη στην αφθονία των ιστοσελίδων 

για κοινοποίηση εικόνων αλλά και χάρη στη διαθεσιμότητα των ψηφιακών μηχανών, ο κόσμος 

υποβάλλεται σε καταιγισμό νέων εικόνων κάθε μέρα», κάτι το οποίο είναι εμφανές στο τρόπο με 

τον οποίο αναδεικνύει το ζήτημα της εικόνας -ή μάλλον των εικόνων- σε υπερθετικό βαθμό. 

Σε συνέντευξή του μάλιστα ο Kessels σχολιάζει: «[...] δεν είναι εντυπωσιακό όταν τις κατεβάζεις, 

έχοντας τελικά ένα εκατομμύριο φωτογραφίες στο server αλλά όταν τις τυπώνεις και τις βάζεις 

όλες σε ένα χώρο. Τότε σε κυριεύει. [...]». 

       Σε αυτό το έργο μπορεί κανείς να διακρίνει διαφορετικές προβληματικές. Όσον αφορά τον 

εφήμερο χαρακτήρα της φωτογραφίας, ένα ζήτημα που προκύπτει είναι η αντιμετώπιση της 

εικόνας ως καταναλωτικό προϊόν με ημερομηνία λήξης. Όταν καθημερινά τραβάμε ή/και κοιτάμε 

χιλιάδες φωτογραφίες, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τον όγκο των δεδομένων που δημιουργούμε/

επεξεργαζόμαστε, δεν βιώνουμε τη φωτογραφία εφήμερα; Πιθανότατα δεν θυμόμαστε τη 

φωτογραφία που είδαμε και μας άρεσε μερικές μέρες πριν, αφού είμαστε απασχολημένοι, 

κοιτώντας μια φωτογραφία που μόλις αναρτήθηκε. Ίσως τελικά ενώ έχουμε -αναμφίβολα- πολλά 

περισσότερα ερεθίσματα συγκριτικά με εκείνα που είχαν άνθρωποι περασμένων δεκαετιών, 

καταλήγουμε να αντιλαμβανόμαστε τη φωτογραφία επιδερμικά, “με μνήμη χρυσόψαρου”. 

       Στο έργο “24 Hours in Photos” συνειδητοποιούμε ακριβώς αυτόν τον όγκο πληροφορίας και 

εικόνων. Θα είχε ενδιαφέρον να τυπώσουμε τις φωτογραφίες που τραβήξαμε ή που απλά μας 

κέντρισαν την περιέργεια, σε διάστημα 24 ωρών, κάτι παρόμοιο δηλαδή με αυτό που έκανε 

ο Kessels. Αν είχαμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε μια φωτογραφία από αυτή τη θάλασσα 

οπτικών ερεθισμάτων, ποια θα ήταν αυτή; Ίσως τότε μπαίναμε στη διαδικασία να αντιληφθούμε 

τη φωτογραφία από μια τελείως διαφορετική οπτική. 

      ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΒΡΑΜΑΚΟΥ

24 Hours In Photos του Eric Kessels
Μήπως αντιλαμβανόμαστε τη φωτογραφία εφήμερα;
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2017

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ ΣΤΟ

www.publicmoments.gr
ΑΝΕΒΑΣΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ!

ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΣΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗ.

50.000
συμμετοχές

65.000
φωτογραφίες & video

O μεγαλύτερος θεσμός Φωτογραφίας στην Ελλάδα από τα Public.
 Συνεχίζοντας την περσινή επιτυχία των Public Moments Awards,
του μεγαλύτερου ανοιχτού διαγωνισμού φωτογραφίας στην Ελλάδα,
τα Public ανακοινώνουν την έναρξη του φετινού διαγωνισμού.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάνε κλικ στις καλύτερες στιγμές σου…

Public.indd   1 27/4/2017   12:37:38 μμ

http://www.publicmoments.gr/
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Μέρες Φωτογραφίας
Ολοκληρώθηκε ο 6ος 
Φωτομαραθώνιος Πάτρας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή 

ο καθιερωμένος Φωτομαραθώνιος Πάτρας. 

Περισσότεροι από 200 φωτογράφοι και 

φίλοι της φωτογραφίας, συγκεντρώθηκαν 

την Κυριακή 7 Μαΐου, στο ∆ημοτικό Θέατρο 

της πόλης, έτσι ώστε να πάρουν μέρος στο 

διαγωνισμό. Για πρώτη φορά, οι συμμετέχοντες 

είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν εκτός 

από ψηφιακές μηχανές και φωτογραφικές 

μηχανές με instant φιλμ. 

Ο Φωτομαραθώνιος Πάτρας είναι 

διαγωνισμός φωτογραφίας ο οποίος καλεί 

τους συμμετέχοντες να πάρουν μέρος 

προσεγγίζοντας οκτώ διαφορετικά θέματα μέσα 

σε οκτώ ώρες. Κάθε φωτογράφος καλείται 

να υποβάλει μετά τη λήξη του διαγωνισμού 

οκτώ φωτογραφικά έργα στις θεματικές που 

είχε πάρει μέρος. Ο Φωτομαραθώνιος Πάτρας 

διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2012. 

Το διαγωνισμό διοργανώνει κάθε χρόνο η 

Φωτογραφική Λέσχη «Ηδύφως». 

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη 

«Ηδύφως», http://www.idifos.com

Φωτορεπορτάζ
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Μέρες φωτογραφίας: φωτορεπορτάζ

Ο Κωνσταντίνος Ιγνατιάδης 
παρουσιάζει τις «Προσωπογραφίες»

Στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ «Μέρες 

Φωτογραφίας», το κοινό της Πάτρας 

είχε την ευκαιρία να γνωρίσει το έργο του 

φωτογράφου Κωνσταντίνου Ιγνατιάδη με τίτλο 

«Προσωπογραφίες». 

Σε μια παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στις 

15 Μαΐου 2017, ο φωτογράφος βρέθηκε στην 

Αγορά Αργύρη, σε μια εκδήλωση που διήρκεσε 

περισσότερο από δύο ώρες.

Ο Κωνσταντίνος Ιγνατιάδης αποφοίτησε το 1982 

από τη Γεωλογική Σχολή του Α.Π.Θ. Συνέχισε τις 

σπουδές του στο Παρίσι όπου και τον κέρδισε 

τελικά η τέχνη της φωτογραφίας. ∆ιακεκριμένος 

φωτογράφος, έχει πραγματοποιήσει πλήθος 

εκθέσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό. Το 1982 πραγματοποιεί έρευνα στο 

Πορτραίτο, ενώ το 1986 βρίσκεται με υποτροφία 

από το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή για 

σπουδές στο Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας 

Τέχνης στο Παρίσι. Το 1999 ο Ιγνατιάδης 

εκδίδει το πρώτο του βιβλίο τέχνης με επτά 

ηλιοτυπίες – πορτραίτα καλλιτεχνών, υπό τον 

τίτλο “Ephémerida”. 

Το φεστιβάλ «Μέρες Φωτογραφίας» 

διοργανώνουν από κοινού η Φωτογραφική 

Λέσχη Πάτρας «Ηδύφως» και η ∆ημοτική 

Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός του 

∆ήμου Πατρέων. 

O Β. Γιωτόπουλος παρουσίασε 
το θέμα: «Η φωτογραφία ως 
μονόδρομος στη ζωή μου»

Στα πλαίσια των Ημερών Φωτογραφίας, 

στις 17 Μαΐου, ο Βαγγέλης Γιωτόπουλος, 

φωτογράφος με λαμπρό βιογραφικό  ανέλυσε 

μέσα από τις φωτογραφίες του, στο κοινό 

τη φιλοσοφία του και την αγάπη του για 

τη φωτογραφία και είχε την προθυμία να 

μοιραστεί μικρά φωτογραφικά μυστικά και 

τρικ που μπορούν να κάνουν μια φωτογραφία 

καλύτερη.
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Canon
Επαναπροσδιορισμός του brand με το βλέμμα στους νέους

Η Canon λανσάρει την καμπάνια ‘Live for the story’, η οποία περιέχει μια νέα πρόταση με στόχο να προσεγγίσει τους 

νεότερους σε ηλικία καταναλωτές. Το βασικό μήνυμα ‘Live for the story’, θα εμφανίζεται σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας  

συμπεριλαμβανομένου του επίσημου ιστότοπου και όλων των ενεργειών ηλεκτρονικού εμπορίου.Η καμπάνια, που καθοδηγείται 

από τα πρακτορεία VCCP και PHD, τα οποία εδρεύουν στο Λονδίνο, περιλαμβάνει σενάρια βασισμένα σε αληθινά γεγονότα, τα 

οποία έχουν δημιουργηθεί με στόχο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των θεατών, ώστε να μάθουν περισσότερα για την ιστορία 

που βρίσκεται πίσω από την εικόνα. Οι πρώτες τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της, θα επικεντρωθούν εξ ολοκλήρου στο κύριο 

μήνυμα σε διάφορα μέσα, έτσι ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική επικοινωνία με το ευρύ κοινό. Επιπλέον, επειδή η φιλοσοφία της 

καμπάνιας  συμβάλλει και στην επιλογή συνεργατών της  Canon, το έργο της δημιουργίας του οπτικού υλικού για την εκστρατεία 

έχει ανατεθεί σε ανερχόμενους φωτογράφους, υπογραμμίζει ο Lee Bonniface, Senior Director – CIG Marketing της εταιρίας. 

photo.gr

www.photo.gr
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45 PHOTOBUSINESS

ADV

Stamos 1.indd   1 15/9/2015   3:01:35 μμNews_69.indd   45 11/5/2017   4:21:17 μμ

http://www.fisheye.gr/
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Atomos Shogun Inferno
 Σε χαμηλότερη τιμή

H ναυαρχίδα των monitors/recorders της 

Atomos διατίθεται πλέον σε χαμηλότερη 

τιμή (1590€ συν ΦΠΑ) στην πλήρη έκδοση της. 

Προσφέρει οθόνη μεγέθους 7in., ανάλυσης 

1920x1200 pixel και φωτεινότητας 1500 nit. 

Επιτρέπει την εγγραφή video 4K DCI 50p/60p 

και UHD 4K & Full HD μέσω καλωδίων HDMI & 

HD-SDI, αλλά και 4K RAW από τις βιντεοκάμερες 

Sony FS7/FS700, Canon C300MKII/C500 

σε συμπίεση 10-bit 4:2:2 ProRes/DnxHR. 

Αντιπροσωπεία: ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.

Sony
Δυο νέοι ευρυγώνιοι zoom

Στην παρουσίαση δύο zoom προχώρησε η Sony, σκοπεύοντας να διευρύνει τις  επιλογές 

των χρηστών. Αρχικά ο high-end φακός FE 16-35mm f/2.8 GM συμπληρώνει την 

τριάδα μοντέλων της σειράς G-Master με φωτεινό διάφραγμα f/2.8 (24-70mm f/2.8 GM, 

70-200mm f/2.8 GM). Στη δομή του συναντάμε πέντε ασφαιρικά στοιχεία, εκ των οποίων 

τα δύο είναι ασφαιρικά XA. Ένα από τα δύο τελευταία αποτελεί το μεγαλύτερο στοιχείο 

XA που έχει χρησιμοποιήσει η Sony σε φακό της. Όλα αυτά αναλαμβάνουν να κρατήσουν 

τις οπτικές αποκλίσεις σε χαμηλό και διαχειρίσιμο επίπεδο, αξιοποιώντας παράλληλα όσο 

το δυνατόν περισσότερο την ανάλυση του αισθητήρα. Επίσης, διαθέτει δύο στοιχεία ED 

(χαμηλής διάχυσης) και επίστρωση Nano AR για την αποφυγή αντανακλάσεων. Οι έντεκα 

λεπίδες του μηχανισμού ίριδας διαφράγματος δικαιολογούν της ιδιαίτερη μνεία στο bokeh, 

ενώ τα δύο μοτέρ DDSSM (Direct Drive Super Sonic Wave) υπόσχονται γρήγορη και 

αθόρυβη αυτόματη εστίαση.  

Ο FE 12-24mm f/4 G έχει την μικρότερη εστιακή απόσταση που έχουμε δει έως τώρα σε 

φακό FE. Είναι compact και ελαφρύς (565gr), ζυγίζοντας λιγότερο από το μισό βάρος του 

12-24mm f/4 ART της Sigma. Περιέχει τέσσερα ασφαιρικά στοιχεία, τρία ED, ένα Super ED 

και επίστρωση Nano AR. Ο μηχανισμός του διαφράγματος αποτελείται από 7 πτερύγια. 

Όσο αφορά το autofocus είναι εξοπλισμένος με μοτέρ οδήγησης τύπου DDSSM. 

Reflex 
Photographers 
Δεύτερο ανοιξιάτικο bazaar

Οι Reflex Photographers 

γιορτάζουν τις νέες παραλαβές 

βιβλίων με ένα δεύτερο ανοιξιάτικο 

bazaar. Όσοι βρεθούν στον χώρο των 

Reflex Photographers το Σάββατο 

20 Μαΐου θα έχουν την ευκαιρία να 

ξεφυλλίσουν και να αποκτήσουν 

μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα 

λευκώματα φωτογραφίας. Ανάμεσα 

στις νέες παραλαβές είναι και το “Life’s 

a Beach” και το “The Non-Conformis” 

του Martin Parr, το “The Mind’s Eye”, 

η 2η έκδοση του λευκώματος για τον 

Martin Munkacsi, το “In Color” του 

Bruce Davidson, το “Mouvement” 

του René Burri, το “A Message for 

you” του Guy Bourdin και το “Black 

box” του Hiroshi Sugimoto. Οι 

Reflex Photographers διατηρούν 

το μοναδικό βιβλιοπωλείο της 

Αθήνας που είναι εξειδικευμένο στα 

φωτογραφικά βιβλία, λευκώματα και 

περιοδικά.

Σάββατο 20 Μαΐου, 

10.00 - 18.00

∆ιεύθυνση: Reflex 

Photographers, Ηούς 27, Πετράλωνα, 

Αθήνα

Πληροφορίες: Reflex Photographers, 

info@reflexphotographers.com, 

http://www.reflexphotographers.

com,https://www.facebook.com/

reflexphotographers 

Pculiar Community, 

https://pculiar.com, 

https://www.facebook.com/pculiar
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Επαγγελματικά μελάνια, χαρτιά & καμβάδες 
σε προσιτές τιμές

DIGITAL LAB SERVICE Ε.Π.Ε.
Φιλοκτήτου 6, 136 78, Αχαρναί, Τηλ.: 210 2442585, Fax: 210 2442589, email: info@digitallabservice.gr  www.digitallabservice.gr

Tοπικοί συνεργάτες: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ρωσσίδης Ξενοφών | 2310 927749 • ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Παπαδόπουλος Ευθύμιος | 2810 390515

• PVC ενδόφυλλα για ψηφιακά άλμπουμ

• PVC foam board 
ΝΕΑ 

προιόντα

DLS.indd   1 11/5/2017   4:18:04 μμ

http://www.digitallabservice.gr/
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Diland Kiosk 23in.
Άμεση εκτύπωση φωτογραφιών για επαγγελματίες

Το Diland Desk Kiosk 23in. της ιταλικής Fit Engineering, προορίζεται για φωτογραφικά 

καταστήματα και στούντιο, παρέχοντας ένα εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης των 

φωτογραφιών που πρόκειται να τυπωθούν. Είναι εξοπλισμένο με οθόνη αφής IPS FHD 

PCAP 23in., επεξεργαστή Intel Pentium i3, 8GB RAM, δύο σκληρούς δίσκους (SSD 

120GB + HDD 1TB) και ισχυρή κάρτα γραφικών. Βασίζεται σε λειτουργικό σύστημα 

Windows10 και διακρίνεται για τον σκελετό αλουμινίου. Στην έκδοση DNP μπορεί να 

συνδεθεί με τους εκτυπωτές DNP DS40/DS80/DSRX1/DSRX1HS/DS620/DS820/DS80DX 

και συνεργάζεται πλήρως με SDK. Στην έκδοση Full αξιοποιεί τους εκτυπωτές DNP, 

αλλά και περισσότερα μοντέλα μέσω drivers των Windows. Επιπλέον, αποθηκεύει τις 

παραγγελίες σε φακέλους για μεταχρονολογημένες εκτυπώσεις. Αποστέλλει παραγγελίες 

σε minilab Fujifilm και Noritsu, αναλαμβάνοντας ρόλο επίσημου Order Station. 

Αντιπροσωπεία: ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. 

Metz Μecablitz M400
Βραβείο καλύτερου φορητού 
φλας στα TIPA 2017

Κάθε χρόνο, η διεθνής επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων της ΤΙPA ερευνά 

40 κατηγορίες προϊόντων και βραβεύει 

εκείνα που παρουσιάζουν καινοτόμα 

χαρακτηριστικά και υψηλή ποιότητα 

κατασκευής. Στην κατηγορία Καλύτερο 

Φορητό Φλας νικήτρια αναδείχτηκε η Metz 

με το Μ400, μοντέλο που παρουσιάστηκε 

στην περασμένη Photokina, αφήνοντας 

από νωρίς πολύ καλές εντυπώσεις. Παρόλο 

που το μικρό, compact και ελαφρύ σώμα 

συναντάται και σε φλας άλλων εταιριών, 

εδώ το σημείο που ξεχωρίζει είναι το 

απροσδόκητα υψηλό για το μέγεθός του 

Guide Number 40m (100ISO). Πρακτικά 

προσεγγίζει την ισχύ των κορυφαίων 

“μεγάλων” μοντέλων του ανταγωνισμού, 

καταλαμβάνοντας λίγο χώρο στη 

φωτογραφική τσάντα. Ανάλογα με την 

έκδοση, υποστηρίζονται τα συστήματα 

φλασομέτρησης Canon (E-TTL/E-TTL II), 

Nikon (i-TTL) Sony (P-TTL) κ.λπ., ενώ 

αναλαμβάνει ρόλο master ή slave (3 

ομάδες φλας). Η κεφαλή ενσωματώνει 

διαχυτήρα, προκειμένου να καλύπτεται 

οπτικό πεδίο υπερευρυγώνιου 12mm και 

έχει επίσης λευκό πάνελ ανάκλασης για 

εφαρμογές bounce. Επίσης, μπορεί να 

συγχρονιστεί με την πρώτη ή τη δεύτερη 

κουρτίνα και υποστηρίζει λειτουργίες HSS ή 

FP high-speed συγχρονισμό. Τροφοδοτείται 

από 4 μπαταρίες ΑΑ, κάτω από το κάλυμμα 

των οποίων βρίσκουμε μια θύρα micro USB 

για μελλοντική αναβάθμισης firmware. 

Διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις για να 

καλύψει τις ανάγκες των χρηστών Sony, 

Nikon, Canon, Fujifilm, Pentax, Olympus, 

Panasonic και Leica.
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Η  ΦΩ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Χ Ω Ρ Ι Σ  Μ Υ Σ Τ Ι Κ Α

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε για τα drones σε ένα σεμινάριο με πρακτική εξάσκηση πτήσης

Α’ Τμήμα: Δευτέρα 12 Ιουνίου 17:00-21:00 & Τετάρτη 14 Ιουνίου 16:00-20:00
Β’ Τμήμα: Δευτέρα 26 Ιουνίου 17:00-21:00 & Τετάρτη 28 Ιουνίου 16:00-20:00

Φωτογραφίζοντας με Drones

Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο: Θα πληροφορηθούν πρώτα απ’ όλα για τα drones που διατίθενται στην ελληνική 
αγορά. Θα μάθουν πως λειτουργούν και θα κάνουν πρακτική εξάσκηση πτήσης. Θα μπορούν να αξιοποιούν τα δορυφορικά 
συστήματα και τα software για τον σωστό χειρισμό τους. Θα ενημερωθούν για τον νέο κανονισμό πτήσης των drones στην 
Ελλάδα, τους τρόπους να προφυλάξουν τον εξοπλισμό τους και τη σωματική ακεραιότητα τρίτων και πολλά-πολλά άλλα!

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

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

Ολιγομελή τμήματα • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας • Χορηγείται βεβαίωση

 Εισηγητής: Αντώνης Αντζουλάτος
 Διάρκεια σεμιναρίου συνολικά: 8 ώρες σε δύο ημέρες 
  Ώρες και ημέρες πραγματοποίησης:  Α’ Τμήμα Δευτ.12/6 17:00-21:00 & Τετ. 14/6 16:00-20:00
  Β’ Τμήμα Δευτ. 26/6 17:00-21:00 & Τετάρτη 28/6 16:00- 20:00
 Κόστος συμμετοχής:  €80 (Τιμή με ΦΠΑ)

Μετά τη PhotoVision επαναλαμβάνεται λόγω μεγάλης ζήτησης!

http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-drones
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Kadir van Lohuizen
Πρεσβευτής της Nikon στην Ευρώπη

Επαγγελματικό σωματείο φωτογράφων στη Θεσσαλονίκη 
Κινήσεις για την σύσταση νέου φορέα

Ο Kadir van Lohuizen, λέκτορας φωτογραφίας και συνιδρυτής του φωτογραφικού 

πρακτορείου NOOR, είναι πρεσβευτής της Nikon στην Ευρώπη. Ο Kadir αποφάσισε να 

ασχοληθεί επαγγελματικά με την φωτογραφία όταν ανακάλυψε το πάθος του για αυτήν στα 

μαθητικά του χρόνια. Έχει φωτογραφίσει τις συγκρούσεις στην Αφρική και σε άλλα μέρη του 

κόσμου, αλλά είναι ευρύτερα γνωστός για τα έργα του με θέμα τα επτά ποτάμια του κόσμου 

και τη βιομηχανία διαμαντιών, το έργο «Via PanAm» με θέμα τη σύγχρονη μετανάστευση στην 

Αμερική και το έργο «Where will we go» με θέμα τις ανθρώπινες συνέπειες από την άνοδο 

της στάθμης της θάλασσας. Παράλληλα, συνεχίζει να εργάζεται για το πρακτορείο NOOR σε 

ταραχώδεις περιοχές του κόσμου. Έχει κερδίσει δύο βραβεία World Press Photo, το βραβείο 

Visa d’Or για το έργο του στο Τσαντ και το διεθνούς κύρους βραβείο Dutch Dick Scherpenzeel 

Prize (2004) για την καλύτερη 

ανταπόκριση στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Επιπλέον, έχει υπάρξει δύο φορές μέλος 

της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού 

World Press Photo και είναι μέλος του 

γνωμοδοτικού συμβουλίου του. Ακόμα, 

έχει εκδώσει τέσσερα βιβλία φωτογραφίας. 

Ως πρεσβευτής της Nikon στην Ευρώπη, 

θα έχει την ευκαιρία να αναδείξει το 

προσωπικό του στιλ, παρέχοντας 

ταυτόχρονα γνώσεις και καθοδήγηση για 

τους επίδοξους φωτογράφους.

Την ∆ευτέρα 15 Μαΐου συγκεντρώθηκαν στο Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, φωτογράφοι επαγγελματίες 

του νομού, με σκοπό να συζητήσουν την επαναδραστηριοποίηση 

του παλαιού σωματείου Φωτογράφων της πόλης (το οποίο είναι 

ανενεργό) ή την δημιουργία νέου σωματείου. Οι παρευρισκόμενοι 

συζήτησαν σχετικά με τα δύο ενδεχόμενα και μέσω ονομαστικής 

ψηφοφορίας αποφάσισαν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για 

την δημιουργία νέου σωματείου. Ακολούθησε συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων για το ποιοι θα είναι οι στόχοι του νέου 

σωματείου, ενώ στο τέλος ορίστηκε ότι θα ακολουθήσει νέα 

συνάντηση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης 

στις 31 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, με σκοπό να 

προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ίδρυση του.

Καλούνται όλοι οι επαγγελματίες φωτογράφοι του Νομού 

Θεσσαλονίκης με ενεργό Α.Φ.Μ., να συμμετάσχουν στις 

διαδικασίες και να αποτελέσουν μέλη του νέου σωματείου. Γι’ αυτό 

πρέπει οπωσδήποτε να παραβρεθούν στην επόμενη συνάντηση.
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https://www.musicworldexpo.gr/
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FilmLab
Μετατροπή των αρνητικών σε ψηφιακά αρχεία με smartphone

Στην αναλογική φωτογραφία, ένα από τα πιο δύσκολα και δαπανηρά αντικείμενα 

είναι η ψηφιοποίηση των αρνητικών. Ο σύγχρονος φωτογράφος έχει δύο λύσεις: να 

αποκτήσει ένα φωτογραφικό σκάνερ ή να εμπιστευτεί τη διαδικασία σε ειδικό εργαστήριο, 

έναντι σεβαστού ποσού. Η τρίτη λύση έχει εμφανιστεί δειλά δειλά από διάφορα apps 

για smartphone, που αναλαμβάνουν τη φωτογράφηση του αρνητικού και τη μετέπειτα 

αντιστροφή των χρωμάτων για την απόδοση του θετικού. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει 

και το FilmLab, που βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη της χρηματοδότησης του, μέσω 

Kickstarter (έχει συγκεντρώσει 18.500$, με στόχο τα 20.000$ και απομένουν 20 ημέρες). 

Στο video της παρουσίασης από τον δημιουργό του, Abe Fettig, συναντάμε μερικά 

εξελιγμένα χαρακτηριστικά που ενσωματώνονται για πρώτη φορά σε τέτοιου είδους 

εφαρμογή. Πρώτα απ’ όλα, υποστηρίζει αρχεία RAW για αισθητή βελτίωση της ποιότητας. 

Επίσης, κάνει προεπισκόπηση, με αντιστροφή των χρωμάτων, σε πραγματικό χρόνο 

ώστε ο φωτογράφος να είναι σε θέση να επιλέγει άμεσα ποια είναι τα επιθυμητά καρέ. 

Ο προγραμματιστής αναφέρει μεταξύ άλλων πως οι λειτουργίες auto exposure/color/ 

white balance ανταποκρίνονται επιτυχώς στη πλειονότητα των περιπτώσεων (με τη χρήση 

φωτοτράπεζας) και θα βελτιωθούν περαιτέρω πριν την επίσημη κυκλοφορία. Άλλο ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα εισαγωγής φωτογραφιών από dslr/mirrorless 

για υψηλότερη ποιότητα ψηφιοποίησης. 

Δείτε το video επίδειξης του FilmLab, καθώς και περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://

www.kickstarter.com/projects/175814937/filmlab-an-app-for-viewing-and-

digitizing-analog-f

Polaroid
Εξαγορά από τον κύριο 
μέτοχο του Impossible 
Project

H εταιρία PLR IP Holdings, LLC που 

έχει τα δικαιώματα χρήσης του 

brand της Polaroid περνά πλέον στα 

χέρια νέου κατόχου, του Πολωνού 

Wiaczeslaw (Slava) Smolokowski. Το 

όνομα αυτό είναι γνώριμο, καθώς ο  

Wiaczeslaw Smolokowski βρίσκεται 

πίσω από την χρηματοδότηση του 

Impossible Project, η οποία ανέλαβε 

τη διάσωση και την εξέλιξη του 

κλασικού φορμά Polaroid. Στο δελτίο 

τύπου διευκρινίζεται πως τα κεντρικά 

γραφεία της Polaroid θα παραμείνουν 

στη Minnesota και θα συνεχίσουν να 

συνδέονται με τα γραφεία στο Hong 

Kong και τη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, 

υπάρχει πλάνο για άμεση επέκταση. 

Τα τελευταία χρόνια το ιστορικό 

brand συνόδευε ψηφιακές μηχανές, 

entry level actioncam και πλήθος μη 

φωτογραφικών προϊόντων, έχοντας 

αποπροσανατολίσει και δυσαρεστήσει 

τους φίλους της instant φωτογραφίας. 

Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε πως 

θα αξιοποιηθεί από τη μία από τις δύο 

εταιρίες που εκπροσωπούν την εν 

λόγω κατηγορία και αν θα επιστρέψει 

στις ρίζες της. Ένα πιθανό σενάριο θα 

μπορούσε να είναι η παρουσία του 

ιστορικού logo σε μία εξελιγμένη 

έκδοση της I-1.

www.kickstarter.com/projects/175814937/filmlab-an-app-for-viewing-and-digitizing-analog-f
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr

1 ΤΕΥΧΟΣ

6,9€ 17€ 22€ 27,5€ 30€ 35€12€ 40€

2 ΤΕΥΧH 4 ΤΕΥΧH3 ΤΕΥΧH 5 ΤΕΥΧH 7 ΤΕΥΧH6 ΤΕΥΧH 8 ΤΕΥΧH

45€ 50€ 55€

9 ΤΕΥΧH 10 ΤΕΥΧH 11 ΤΕΥΧH

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννιά, δέκα, έντεκα ή & των δώδεκα εκδόσεων:

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

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: To βιβλίο 
«Επέκινα»

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

60€

12 ΤΕΥΧH

13_MONOTHEMATIKA_17x24_new.indd   1 11/5/2017   3:20:53 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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Η χρήση παλιών αναλογικών μηχανών σε 

εφαρμογές της εμπορικής φωτογραφίας 

γίνεται όλο και πιο συχνή τα τελευταία 

χρόνια, με κύρια πεδία τη μόδα και το 

πορτραίτο. Ο φωτογράφος Joshua Paul 

αποφάσισε να κάνει μερικά βήματα παρακάτω, 

αξιοποιώντας μια μηχανή μεγάλου φορμά 

στη φωτογραφία μηχανοκίνητου αθλητισμού 

και συγκεκριμένα στη Formula 1(!). Ο Paul 

ξεκίνησε να φωτογραφίζει αγώνες της F1 

το 2013, με μηχανή Graflex 4x5in. και 

μάλιστα δημιούργησε το περιοδικό Lollipop 

καλύπτοντας συστηματικά τα Grand Prix. 

Όπως δηλώνει οι φωτογραφίες του δεν 

προορίζονται για εφημερίδες και πρακτορεία, 

αλλά προσεγγίζουν το χώρο του καλλιτεχνικού 

ντοκουμέντου. Παρότι δίπλα του, κάποιοι 

συνάδελφοί του, ήδη αξιοποιούν τα 20fps 

της νεοαφηχθείσας Sony A9, o Paul έχει στη 

διάθεση του μόνο λίγες πλκάκες φιλμ και 

αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο στο στήσιμο 

του κάδρου, παρά στο πάτημα του κουμπιού 

απελευθέρωσης κλείστρου. Δείτε περισσότερες 

φωτογραφίες εδώ: lollipop-gp.com και στο 

instagram: 

https://www.instagram.com/

lollipopmagazine/

H F1 του 2017 με τη Graflex 4x5” του 1913
Ρετρό φωτογραφικό ύφος στους αγώνες Formula 1

https://www.instagram.com/lollipopmagazine/
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Υφος & στυλ
Ε Ι Δ Ι Κ Ο  ΜΟΝΟΘ ΕΜΑΤ Ι Κ Ο  Τ Ε Υ Χ Ο Σ

Σ Τ Η  ΦΩ Τ Ο Γ ΡΑΦ Ι Α

Στα περίπτερα μέχρι 21 Μαΐου

http://www.photo.gr/monothematika/
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Εκ-φράσεις
Μια έκθεση σε επιμέλεια της Φανής Τουμπουλίδου

Υπό τον τίτλο «Εκ-φράσεις», η έκθεση παρουσιάζει τα 

φωτογραφικά έργα που προέκυψαν από τα σεμινάρια 

φωτογραφίας που διοργάνωσε ο Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών. 

Μαθητές διαφόρων ηλικιών προσεγγίζουν μέσα από το 

φωτογραφικό τους φακό συναισθήματα και ανησυχίες, εκθέτοντας 

στο κοινό τα δικά τους μηνύματα. Τα σεμινάρια είχαν διάρκεια 

τριών μηνών, στο πλαίσιο των οποίων οι συμμετέχοντες είχαν την 

ευκαιρία να διδαχθούν τις βασικές αρχές της φωτογραφίας, τους 

κανόνες της σύνθεσης και την επεξεργασία της εικόνας. 

Υπεύθυνη των σεμιναρίων και της έκθεσης είναι η φωτογράφος 

Φανή Τουμπουλίδου η οποία είχε διακριθεί πριν κάποιους 

μήνες στο διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας του συλλόγου 

Society of Wedding & Portrait Photographers, κατακτώντας 

την τρίτη θέση στην κατηγορία Media & Documentary. Η Φανή 

Τουμπουλίδου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φωτογραφίας και 

Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας. 

Τα σεμινάρια διοργανώθηκαν σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό 

Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών. 

Εγκαίνια: ∆ευτέρα 22 Μαΐου, 18.00 ∆ιάρκεια έκθεσης: έως 28 Μαΐου 2017

∆ιεύθυνση: Φουαγιέ Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00 – 21.30
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

 πα  http://www.yiorgosdepollas.comΓκαλερί Αναγνωστών του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος

Συμμετοχές δεκτές μέχρι 7 Ιουνίου

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://twitter.com/photographosmag


ΤΕΥΧΟΣ  373  •  ∆ΕΥΤΕΡΑ  22  ΜΑΪΟΥ  2017 ΣΕΛΙ∆Α  27

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Γ ΙΑ  ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Photometria-Photon Festival
Με επιτυχία η συνεργασία των δύο φεστιβάλ

Συνεχίζεται η φετινή συνεργασία του φεστιβάλ Photometria με το ισπανικό Photon 

Festival. Στο διαγωνισμό φωτογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Portfolio 

Review στις 5 και 6 Μαΐου στη Βαλένθια, νικητής αναδείχθηκε ο Sergi Alcazar Badia. 

Ο φωτογράφος θα βρεθεί στην 

πόλη των Ιωαννίνων έτσι ώστε 

να παρουσιάσει την ατομική του 

έκθεση στην επόμενη διοργάνωση 

του Photometria 2018 ενώ 

παράλληλα θα λάβει βραβείο 

δημιουργίας φωτογραφικού 

βιβλίου από το Photon Festival. Η 

συνεργασία του Photometria και 

του Photon Festival περιλαμβάνει 

την ανταλλαγή εκθέσεων, 

επισκέψεων και την οργάνωση 

ανάγνωσης φωτογραφικών 

Portfolio με στόχο την ανάδειξη 

φωτογραφικών ταλέντων στο 

εξωτερικό. Παράλληλα, στο πλαίσιο συνεργασίας των δύο φεστιβάλ παρουσιάζεται στη 

Βαλένθια η έκθεση “Photometria Awards Home”. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό 

μέχρι τέλος Μαΐου, σε 15 στάσεις του δικτύου του μετρό και τραμ της Βαλένθια.

Πληροφορίες: Photometria, http://www.photometria.gr

Πλάτων Ριβέλλης
2η Περίοδος του σεμιναρίου 
στους Δελφούς

Σε λίγες μέρες ξεκινά η 2η Περίοδος 

του σεμιναρίου «Η ιερότητα ως 

περιεχόμενο της φωτογραφίας και 

του κινηματογράφου». Στο σεμινάριο 

συμμετέχουν 65 άτομα, τα οποία υπό 

την καθοδήγηση του φωτογράφου και 

θεωρητικού της φωτογραφίας Πλάτωνα 

Ριβέλλη, θα έχουν την ευκαιρία να 

αναδείξουν τη «μεταφυσική» διάσταση 

του συγκεκριμένου θέματος. Κατά τη 

διάρκεια του τετραήμερου σεμιναρίου 

οι συμμετέχοντες θα παρουσιάζουν 

τις φωτογραφίες τους για σχολιασμό, 

κριτική και υποδείξεις. Το σεμινάριο 

πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό 

Κέντρο ∆ελφών, σε συνεργασία με 

τον Φωτογραφικό Κύκλο. Μετά την 

ολικλήρωση των συναντήσεων, όσοι 

πήραν μέρος στο σεμινάριο θα μπορούν 

να υποβάλουν τις φωτογραφίες τους, 

σε έκθεση που θα πραγματοποιηθεί το 

φθινόπωρο στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό 

Κέντρο ∆ελφών στους ∆ελφούς .

Σεμινάριο: 26 - 29 Μαΐου

∆ιεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο 

∆ελφών

Πληροφορίες: Φωτογραφικός Κύκλος, 

Τηλ. 2103645577, info@photocircle.gr, 

https://www.photocircle.gr

Πορτραίτο - Τοπίο - Ρεπορτάζ
Φωτογραφικό Εργαστήριο Δήμου Βριλησσίων

Το Φωτογραφικό Εργαστήρι ∆ήμου Βριλησσίων, όπως κάθε χρόνο, παρουσιάζει την ετήσια 

έκθεση αρχαρίων, προχωρημένων και εφήβων. Στη φετινή έκθεση θεματική αποτελεί η 

«τρίτη ηλικία», μέσα από πορτραίτα ανθρώπων, τοπία και στιγμές της καθημερινότητας. Η έκθεση 

πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ∆ήμου Βριλησσίων, σε επιμέλεια της υπεύθυνης του 

εργαστηρίου, Τούλας Μπράτη - Κόκκαλη.

Εγκαίνια: Παρασκευή 26 Μαΐου, 18.30 ∆ιάρκεια έκθεσης: έως 28 Μαΐου

∆ιεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο ∆ήμου Βριλησσίων, Αίθουσα Μουσών, Κισσάβου 11, Βριλήσσια

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00 – 21.30

Πληροφορίες: Φωτογραφικό Εργαστήρι ∆ήμου Βριλησσίων, 

https://vrilissiaphotolab.wordpress.com
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Η τιμή περιλαμβάνει παράδοση 
με κούριερ στο σπίτι σας.

Όλα, μόνον €12Όλα, μόνον €12

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
www.photo.gr/books • τηλ.: 210 8541400 • info@photo.gr

ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΣ 

http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Εργαστήρι Δήμου 
Ελληνικού - 
Αργυρούπολης
Ετήσια ομαδική έκθεση

Με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας 

του το Εργαστήρι Φωτογραφίας 

του ∆ήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης 

διοργανώνει την ετήσια ομαδική έκθεση 

των τμημάτων εφήβων και ενηλίκων. Η 

έκθεση έχει ελεύθερο 

θέμα ενώ περιλαμβάνει 

πρωτότυπες ψηφιακές 

και αργυροτυπίες, 

με τις τελευταίες να 

είναι τυπωμένες στο 

σκοτεινό θάλαμο 

του Εργαστηρίου. 

Παράλληλα, στον 

χώρο του Πολιτιστικού 

Κέντρου παρουσιάζεται 

η ατομική έκθεση του 

φωτογράφου Γιώργου Θεοδωρόπουλου, 

ενός από τα παλαιότερα μέλη του 

εργαστηρίου. Την ομαδική έκθεση 

επιμελήθηκε η Βασιλική Χόντου. 

Εγκαίνια: Τετάρτη 31 Μαΐου, 18.30

∆ιάρκεια έκθεσης: έως 6 Ιουνίου

∆ιεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο 

Ελληνικού, πρώην Αμερικάνικη Βάση – 

έναντι του Μητροπολιτικού Κοινωνικού 

Ιατρείου

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

καθημερινά 18.00 -21.00

Πληροφορίες: ∆ήμος Ελληνικού – 

Αργυρούπολης, http://www.elliniko-

argyroupoli.gr

Ταξιδευτές του Χρόνου
Έκθεση με αφορμή τα τριάντα χρόνια λειτουργίας της ομάδας

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Εφήβων (Κ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) στο πλαίσιο 

της επετείου τριάντα χρόνων λειτουργίας της φωτογραφικής ομάδας «Ταξιδευτές του 

Χρόνου» παρουσιάζει έκθεση με στόχο την ενημέρωση του κοινού, τόσο για το φωτογραφικό 

έργο της ομάδας όσο και για θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία εφήβων και νέων. Υπό 

τον τίλο «30 Χρόνια Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Εφήβων και Νέων. Η φωτογραφική ιστορία 

της Ομάδας των Ταξιδευτών του Χρόνου» οι επισκέπτες του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα» θα 

έχουν την ευκαιρία να δουν φωτογραφίες παλαιότερων αλλά και νέων μελών της ομάδας ενώ 

παράλληλα θα παρουσιαστεί και μια επιλογή έργων από το φωτογραφικό αρχείο του ∆ημήτρη 

Μ. Μπούκα. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες προέκυψαν από την δράση του «Προγράμματος 

Αποασυλοποίησης και Αποκατάστασης πρώην ΠΙΚΠΑ Λέρου – Β Φάση (1993-1995)». Η 

φωτογραφική ομάδα «Ταξιδευτές του Χρόνου» αποτελείται από εικοσιπέντε μέλη. Εκπαιδευτής 

της ομάδας είναι ο Μανώλης Σαλαμαλέκης.

Εγκαίνια: Κυριακή 11 Ιουνίου, 19.30 ∆ιάρκεια έκθεσης: 6 – 18 Ιουνίου

∆ιεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» ∆ήμου Αθηναίων, Ηρακλειδών 66 και 

Θεσσαλονίκης, Θησείο, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο 10.00 – 20.00, Κυριακή 10.00 – 14.00

Πορτοκαλί Κλείστρο - Διάφραγμα 26
Ομαδική έκθεση στο Cinemarian

Στην έκθεση με τίτλο «Τα καλύτερά μας!», μέλη των φωτογραφικών ομάδων 

«Πορτοκαλί Κλείστρο» και «∆ιάφραγμα 26» διαλέγουν τις καλύτερες φωτογραφίες 

τους και τις παρουσιάζουν στο κοινό. Συγκεκριμένα, στην έκθεση συμμετέχουν το τμήμα 

αρχαρίων της ομάδας «Πορτοκαλί Κλείστρο» και το τμήμα προχωρημένων της ομάδας 

«∆ιάφραγμα 26». Με στόχο να εκθέσουν τις φωτογραφικές τους αναζητήσεις αλλά και 

να επικοινωνήσουν τις απόψεις τους για την τέχνη της φωτογραφίας, οι φωτογράφοι των 

ομάδων καλούν όσους θα ήθελαν να παρακολουθήσουν την έκθεση, στον χώρο του 

Cinemarian. 

Έκθεση: 27 – 28 Μαΐου 2017, 18.00 - 22.00

∆ιεύθυνση: Cinemarian, Γενναίου Κολοκοτρώνη 42, Φιλοπάππου, Αθήνα 

Πληροφορίες: ∆ιάφραγμα 26, http://diafragma26.gr 

Πορτοκαλί Κλείστρο, http://pkleistro.blogspot.gr
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Πέμπτη έκδοση!
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Η τιμή περιλαμβάνει παράδοση 
με κούριερ στο σπίτι σας.

Όλα, μόνον €12Όλα, μόνον €12

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
www.photo.gr/books • τηλ.: 210 8541400 • info@photo.gr

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ BESTSELLER!

http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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ΠΡΙΝ 26 ΧΡΟΝΙΑ... Από το 13ο τεύχος του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος / 7-2-1992




