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Editorial
Από τούτη εδώ τη στήλη, πριν αρκετό
καιρό, είχα αναφερθεί στη σπάνια
ανακάλυψη που έγινε τυχαία σε
παλαιοπωλείο του Σικάγο και αφορούσε
την φωτογράφο Vivian Maier.
(Δείτε εδώ). Μία νέα, τυχαία ανακάλυψη
σε παλιατζίδικο της Βαρκελώνης αυτή
τη φορά, έφερε στο φως τη δουλειά
μιας άλλης, άγνωστης Ισπανίδας
φωτογράφου, της Milagros Caturla.

Τ

ο καλοκαίρι του 2001 ο Αμερικανός
Tom Sponheim βρισκόταν για διακοπές
στη Βαρκελώνη. Σε κάποια βόλτα του στο
Els Encants -το “Μοναστηράκι” της πόληςπάνω σ’ ένα τραπέζι βλέπει μία μεγάλη
κούτα γεμάτη αρνητικά. Τα περιεργάζεται
και διαπιστώνει ότι ήταν άψογα
διατηρημένα. Και αγοράζει μία παρτίδα με
μόλις 3,5 δολάρια. Επιστρέφοντας στην
Αμερική, χωρίς να έχει ειδικές γνώσεις αφού ασκεί άλλο επάγγελμα, άσχετο με τη
φωτογραφία- διαισθάνεται ότι τα αρνητικά
που αγόρασε στην Ισπανία είναι πολύ
σημαντικά. Πρόκειται για α/μ φωτογραφίες
από την καθημερινή ζωή της πόλης μετά
το 1950, επί δικτακτορίας Φράνκο. Και
η περιέργειά του να μάθει ποιος είναι ο
φωτογράφος, μέρα με τη μέρα αυξάνει.
Τα χρόνια περνούν χωρίς αποτέλεσμα.
Εντελώς τυχαία πληροφορείται την
περίφημη, επίσης τυχαία, ανακάλυψη του
αρχείου της Vivian Maier. Βρίσκει πολλές
ομοιότητες με τη δική του ανακάλυψη
και καταφεύγει στο διαδίκτυο. Ανοίγει
σελίδα στο Facebook στην οποία ανεβάζει
σκαναρισμένες τις φωτογραφίες που βρήκε
με τίτλο: “Las fotos perdidas de BarcelonaOι χαμένες φωτογραφίες της Βαρκελώνης’’
ελπίζοντας ότι κάποιος θα τον οδηγήσει
στη λύση του μυστηρίου.
Η σελίδα γίνεται γρήγορα viral
αριθμώντας πολύ σύντομα πάνω
από 10.000 ακολούθους. Πολλοί
αναγνωρίζουν πρόσωπα, τοποθεσίες,
δρόμους, μέρη που έχουν αλλάξει, αλλά
κανείς τον/την φωτογράφο. Πριν μόλις
λίγους μήνες κάποιος ονόματι Begona
Fermandez, ψάχνοντας στα αρχεία
μίας παλιάς φωτογραφικής λέσχης της
Καταλονίας, πέφτει εντελώς τυχαία σ’ ένα
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Φωτ.: Milagros Caturla

Milagros Caturla
Τα πατάρια και τα σεντούκια κρύβουν (φωτογραφικούς) θησαυρούς!
παλιό σκονισμένο και μισοκατεστραμμένο φωτογραφικό περιοδικό του 1961. Σε κάποιες
σελίδες όπου δημοσιεύονται τα αποτελέσματα ενός φωτογραφικού διαγωνισμού, παρατηρεί
ότι με το τέταρτο βραβείο -αναγνωρίσιμη φωτογραφία από τη σελίδα στο fb- έχει βραβευθεί
κάποια γυναίκα ονόματι Milagros Caturla. Πολύ γρήγορα το μυστήριο λύνεται. Η γυναίκα
αυτή, χωρίς παιδιά και οικογένεια, διαπιστώνεται ό,τι πέθανε το 2008 μετά από χρόνια πάθηση
Αλσχάιμερ. Και οι εξελίξεις παίρνουν καταιγιστική μορφή. Στο Φεστιβάλ Revela-T τον Μάιο
που μας πέρασε, διοργάνωθηκε έκθεση φωτογραφίας της M. Caturla και οι αποκαλύψεις για
την άγνωστη δουλειά της διαδέχονται η μία την άλλη.
Όταν διάβασα την μικρή αυτή ιστορία δεν σας κρύβω ότι μου γεννήθηκαν πολλά
ερωτήματα τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας: Υπάρχουν άραγε στη χώρα μας τέτοιες
φωτογραφίες – διαμάντια άγνωστων ή λιγότερων γνωστών Ελλήνων φωτογράφων που
κάποια στιγμή θα έλθουν στο φως στο μέλλον; Τί κίνητρα δίνουν φορείς όπως η επίσημη
πολιτεία, μουσεία, οργανισμοί κλπ. σε απογόνους και κληρονόμους τέτοιων αρχείων, να τα
πουλήσουν κάπου έναντι αξιοπρεπούς τιμήματος, από το να τα πετάξουν στα σκουπίδια ή
στην καλύτερη περίπτωση να τα δώσουν σε παλιατζήδες και γυρολόγους; Ποιός πράγματι έχει
την ουσιαστική ευθύνη για την ανάδειξη και συντήρηση της φωτογραφικής μας κληρονομιάς;
Φθάνει, με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουν, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης ή
έστω το Μουσείο Μπενάκη; Πιστεύω ότι αυτή η κουβέντα πρέπει κάποια στιγμή να μας
απασχολήσει πολύ σοβαρά.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Χειμώνας εναντίον καλοκαιριού
...ή μέ ένα μυαλό χειμώνα - καλοκαίρι!

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

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E: Τάκης Τζίμας, "#"$% &$': Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
()"$: Κωνσταντίνα Γκιτάκου *+,): Άννα Μανουσάκη

www.photo.gr

"$: Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόης

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

Photobusiness Weekly
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Η σύγκλιση φωτογραφίας και video
Η κρίσιμη καμπή συμπίπτει με τα 8Κ
Στο συνέδριο CineGear που
διοργάνωσαν πρόσφατα στις
ΗΠΑ τα Paramount Studios
(μάλλον γνωρίζετε τη μεγάλη
εταιρία κινηματογραφικών

Η

παραγωγών) ο διευθυντής
φωτογραφίας Vincent Laforet
σε ομιλία του έθεσε τον
προβληματισμό περί οριστικής
σύγκλισης του hardware
φωτογραφίας και video.

κινητοποιείται όταν ακούει για 4Κ που έχουν φορέσει αρκετές actioncam και φωτογραφικές μηχανές
διάφορων φορμά. Οι δε 4Κ τηλεοράσεις έχουν κατακλύσει τα καταστήματα καταναλωτικών
ηλεκτρονικών. Οι τιμές για 4Κ ΤV ταχύτατα εκδημοκρατίστηκαν και διεκδικούν την προτίμηση όχι
μόνον των ανώτερων αγοραστικών στρωμάτων αλλά του μέσου αντιπροσωπευτικού χρήστη.
Το επόμενο βήμα που ετοιμάζει η βιομηχανία για να διεγείρει τα καταναλωτικά αντανακλαστικά
του κοινού, είναι το 8Κ. Βεβαίως δεν είναι όλα έτοιμα. Κυρίως δεν είναι έτοιμο το περιεχόμενο.

Μάλιστα παρουσίασε ένα
σχετικό video ανεβασμένο στο
Vimeo, επιχειρηματολογώντας
με βάση ένα πορτραίτο που
τράβηξε με RED Weapon 8K.

Το τελευταίο αποτελεί τον αδύναμο κρίκο της αλυσίδας. Στο κομμάτι των παραγωγών και του
προβαλλόμενου ψηφιακού υλικού καλά καλά δεν έχουμε απελευθερωθεί από τα δεσμά του
HD Ready. To Full HD, παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες, δεν εκπροσωπεί ακόμη τον κοινό
παρονομαστή σε τηλεοπτική επίγεια, καλωδιακή, δορυφορική και ιντερνετική μετάδοση. Όσο για
το λιγοστό και σπάνιο περιεχόμενο σε 4Κ, θα χρειαστεί χρόνια για να επεκταθεί και να καταλάβει
μεγαλύτερο μερίδιο. Εξάλλου, οι τεχνικές upscale που εφαρμόζονται ακόμη δεν είναι τόσο
ικανοποιητικές ώστε να “ξεγελούν” το θεατή.
Όμως στο κομμάτι του hardware όλα είναι δυνατά. Η βιομηχανία των chip αποδεικνύει συνεχώς ότι
έχει τις δυνατότητες να φέρει την επανάσταση σε ταχύτατους ρυθμούς. Αξίζει να δει κανείς μια Full
HD OLED οθόνη από smartphone και την καταπληκτική σε αληθοφάνεια και χρωματικό κορεσμό
εικόνα για να εκτιμήσει την πρόοδο. Τίποτε λοιπόν δεν εμποδίζει τη μαζική παραγωγή του chip
αισθητήρα της RED (Ηelium Super 35mm CMOS 35,4Megapixel 29,9x15,77mm δηλ. ελάχιστα
μεγαλύτερος και κυρίως πιο πλατύς από τα συνηθισμένα sensor chip APS-C format) και την
ενσωμάτωσή του στην επόμενη υβριδική μηχανή. Αυτή τη στιγμή το πακέττο της RED Weapon 8K
στοιχίζει 50.000 δολ. Αν -πάντα υποθετικά- ενδιαφερθεί η Sony (μεγαλύτερος παραγωγός photo/
video sensor chip) και μαζικοποιηθεί η παραγωγή μπορεί κάτι αντίστοιχο να κοστίζει 10 φορές
λιγότερο.
Έχει αποδειχθεί ότι τα 30-40Megapixel είναι μια χαρά και ίσως το άνω όριο για τoυς αισθητήρες
στις σύγχρονες ψηφιακές φωτ. μηχανές. Προφανώς με βάση τα σημερινά δεδομένα τα 30-40ΜΡ

Red Weapon 8Κ προφανώς δεν είναι η καθημερινή μας φωτογραφική μηχανή - ούτε κοστίζει
ανάλογα. Όμως δείχνει τη μορφή των προγμάτων που θα έλθουν. Είναι εξίσου άνετη και
στο 8Κ video και στη φωτογραφία. Το πρώτο ανταποκρίνεται σε κινηματογραφικές απαιτήσεις
(digital cinematography) με την εντυπωσιακή ανάλυση 4320p (7680x4320pixel) που περιέχει
τετραπλάσια πληροφορία από το -τετριμμένο πλέον- 4Κ video. Πραγματικά κανείς δεν συγκινείται ή

προσεγγίζουν το όριο και ως προς την απόδοση των οπτικών υποσυστημάτων (φακοί). Λογικά η
υβριδική hi-end προσέγγιση (μια συσκευή photo/video 8K) θα φέρει την επόμενη επανάσταση και
μαζί με την ποιότητα των υπόλοιπων ηλεκτρονικών (CPU και GPU, buffer, μνήμες κλπ.) θα κρίνει
την εξέλιξη του hardware για φωτογραφία και video στην επόμενη γενιά.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Corinth Exposed 2017
Ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση
Με επιτυχία έκλεισε το φετινό φεστιβάλ “Corinth Exposed”.
Το πρόγραμμα δράσεων ολοκληρώθηκε την Παρασκευή
26 Μαΐου, τελευταία μέρα λειτουργίας της κεντρικής έκθεσής
του στη Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου.

Τ

ο Σάββατο 20 Μαΐου οι επισκέπτες του χώρου των Global
Arts Studios, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
την παρουσίαση του φωτογράφου Χρήστου Παυλίδη και
της φωτογραφικής μεταπτυχιακής εργασίας του με θέμα «Τα
τατουάζ της πόλης», τα graffiti της Αθήνας που εκπονήθηκε
στα πλαίσια του μεταπτυχιακού του. Στις θεματικές της φετινής
διοργάνωσης εντάχθηκαν ακόμη οι επιλεγμένες φωτογραφίες
από τον διαγωνισμό στο Instagram οι φωτογραφίες που
διακρίθηκαν στο διεθνή διαγωνισμό με θέμα την «Πολιτιστική
κληρονομιά / Heritage» και η ετήσια έκθεση των σπουδαστών
του τμήματος φωτογραφίας των Global Arts Studios “Degree
show”.
Στις δράσεις του φεστιβάλ ήταν μεταξύ άλλων το workshop με
θέμα “Food Photography” όπου ο καθηγητής φωτογραφίας
των Global Arts Studios και εισηγητής εκπαιδευτικών θεμάτων
του Corinthian Photography Club, Αναστάσης Πρωτοπαπάς
ταξίδεψε τους συμμετέχοντες, μέσω μιας ενδιαφέρουσας και
χρήσιμης εισήγησης, στον κόσμο της φωτογραφίας και η
παρουσίαση της ομάδας “Extreme Photographers”.
Το φεστιβάλ «Ημέρες Φωτογραφίας Κορινθίας - Corinth
Exposed» διοργάνωσε η Φωτογραφική Λέσχη Κορίνθου
Corinthian Photography Club σε συνεργασία με το
Πελοποννησιακό Ινστιτούτο Τεχνών, τα Global Arts Studios το
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορινθίων, την Πινακοθήκη του
Δήμου Κορινθίων και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
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Gitzo
Δύο εορταστικές εκδόσεις

Η

δεύτερη εταιρία που συμπληρώνει εκατό χρόνια ζωής το τρέχον έτος,
μετά τη Nikon, είναι η ειδική στα τρίποδα Gitzo που ανήκει στο γκρουπ
της Manfrotto. Με αφορμή την επέτειο, παρουσίασε δύο high-end τρίποδα, σε
περιορισμένη παραγωγή.
Το πρώτο ονομάζεται 100 Year Anniversary Edition, έχει ανανεωμένη εξωτερική
εμφάνιση και παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα των μοντέλων της σειράς Traveler:
κύριο υλικό κατασκευής το carbon, αναστρεφόμενα κατά 180° σκέλη και
μηχανισμό G-lock. Θα κυκλοφορήσει σε 1917 κομμάτια. Το Arsene Gitzhoven
Traveler, έχει περισσότερα carbon τμήματα και θα διατίθεται μόνο σε 100 κομμάτια.
Σε κάθε ένα, που αντιστοιχεί στο εκάστοτε έτος ζωής του ιστορικού κατασκευαστή,
θα αναγράφεται ο σειριακός αριθμός παραγωγής π.χ. 1/100. Δείτε το σχετικό video:
https://vimeo.com/222165063

HANDS ON EVENT
 50  


   ,

    hands on event

     -       

.........................

                          

Κατάστημα Πυλαίας, Θεσσαλονίκη
Παρασκευή 30/06, Ώρα: 18.00 μμ – 20.00 μμ

Κατάστημα Καλλιθέας, Αθήνα
Παρασκευή 07/07, Ώρα: 18.00 μμ – 20.00 μμ

Δήλωσε συμμετοχή:

www.mediamakrt.gr/canonhandson
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
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Ricoh
Μειωμένα έσοδα και αλλαγή
οικονομικής πολιτικής

Σ

ύμφωνα με πρόσφατη
οικονομική αναφορά, η Nikkei
Ricoh αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη
οικονομική κρίση στην ιστορία της.
Το 90% των εσόδων της εταιρίας
προέρχεται από τα εκτυπωτικά
συστήματα και συγκεκριμένα τα
πολυμηχανήματα, η αγορά των οποίων
έχει συρρικνωθεί σημαντικά. Υπό το
πρίσμα αυτής της κατάστασης, ο νέος
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της, Yoshinori Yamashita, έχει θέσει
ως στόχο τη μείωση του συνολικού
κόστους παραγωγής κατά 100 δισ. γιέν
(912 εκατ. δολάρια) μέχρι το Μάρτιο
του 2020. Επίσης, αναφέρει ότι η νέα
πολιτική της εταιρείας είναι να μην
επικεντρώνεται υποχρεωτικά σε μερίδιο
αγοράς αλλά να αυξηθεί η κερδοφορία.
Σύμφωνα με την έκθεση, το μερίδιο του
λέοντος στις περικοπές δαπανών θα
πραγματοποιηθεί στο παγκόσμιο δίκτυο
πωλήσεων και υπηρεσιών της Ricoh,
το οποίο απασχολούνται τα δύο τρίτα
περίπου από τους συνολικά 100.000
εργαζομένους της εταιρίας παγκοσμίως.
Δεν είναι ξεκάθαρο εάν και πώς brand,
όπως η Pentax και η Theta 360 θα
επηρεαστούν από τις περικοπές. Το
μόνο σίγουρο είναι πως διαψεύστηκαν
επίσημα οι φήμες περί αποχώρησης της
Ricoh από τα φωτογραφικά.

Nikon
Βραβείο Camera GP 2017 Editors Award για την D500

Ύ

στερα από τις βραβεύσεις από την TIPA και τη EISA, η highend DSLR D500 απέσπασε ακόμα μία, από τον ιαπωνικό
φορέα φωτογραφικών περιοδικών Camera Journal Press Club.
Το Camera GP 2017 Editors Award απονεμήθηκε στην D500, με
κριτήρια την δημοτικότητα της, τα καινοτομικά χαρακτηριστικά
και την σημασία της στην ενίσχυση του φορμά APS-C. Η C.J.P.C.
ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1963, στην Ιαπωνία και απαρτίζεται
από αρχισυντάκτες δώδεκα περιοδικών με θέμα τη φωτογραφία.
Να θυμίσουμε πως οι άλλες δύο βραβεύσεις της Νikon D500 από
την TIPA 2016 και EISA 2016-2017 αφορούσαν την κατηγορία:
Καλύτερη DSLR για Προχωρημένους.
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Και οι δύο εκδόσεις μόνον...
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
πριν φύγετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές!
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Pixel Peeper
Online ανάγνωση των
μεταδεδομένων επεξεργασίας

Γ

ια τις φορές που αναρωτιόμαστε
τι είδους επεξεργασία μπορεί
να έχει γίνει σε μία φωτογραφία, ο
προγραμματιστής Piotr Chmolowski,
δίνει λύση με το Pixel Peeper.
Ανεβάζοντας ένα αρχείο JPEG στην
online εφαρμογή, αποκτάμε πρόσβαση
στα μεταδεδομένα (EXIF data) και
στις παραμέτρους της μετέπειτα
επεξεργασίας που ενδεχομένως
έγινε στο Lightroom. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι ο δημιουργός να
μην έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές, πριν την τελική εξαγωγή της
εικόνας. Αξίζει να σημειωθεί πως
στα άμεσα σχέδια του Piotr, για
την αναβάθμιση της εφαρμογής,
είναι η υποστήριξη του URL των
φωτογραφιών ώστε να μην απαιτείται
η διαδικασία download-upload.

Canon EOS 6D MkII
...προ των πυλών

Α

ν πιστέψουμε τις διάσπαρτες φημολογίες στο διαδίκτυο προ των πυλών
και ελάχιστες ημέρες πριν την επίσημη ανακοίνωση, βρίσκεται η επικείμενη
διάδοχος της full frame ΕΟS 6D (που λανσαρίστηκε το 2012). Σύμφωνα με την
προσφιλή συνήθεια της Canon θα ονομάζεται MkII (ώστε να μην αποξενώνονται οι
παλιοί κάτοχοι). Θα έχει για πρώτη φορά σε full frame της εταιρίας αρθρωτή οθόνη,
μεγαλύτερη ανάλυση 24Megapixel, δραματικά καλύτερο Autofocus phase detect
με νέο αισθητήρα, αρχιτεκτονική dual pixel στον αισθητήρα για διαμετρικά καλύτερη
απόδοση αυτόματης εστίασης σε live view και video, επεξεργαστή τελευταίας γενιάς
Digic 7 και όλα τα ηλεκτρονικά καλούδια ασύρματης δικτύωσης με WiFi/NFC και
bluetooth. Δεν είναι ακόμη γνωστό αν θα υποστηρίζεται video 4K.
H αρχική EOS 6D αποτέλεσε best seller για την Canon αφού ήταν η πρώτη έξοδος
της εταιρίας στην κατηγορία των προσιτών και μαζεμένων σε διαστάσεις full
frame, και μάλιστα με πολύ καλή ποιότητα εικόνας. Υστερούσε όμως σε απόκριση
autofocus κάτι που είναι πιο ευδιάκριτο σήμερα όταν ο ανταγωνισμός έχει να δείξει
πιο σύγχρονες σχεδιάσεις. Με τις βελτιώσεις που ενσωματώνει η δεύτερη έκδοση
και την παραδοχή ότι η τιμή δεν θα εκτοξευθεί στα ύψη, υποθέτουμε ότι έχουμε
μπροστά μας μια full frame με λαμπρές προοπτικές.

Sony cashback
Sony PXW-X70: Προσφορά cashback 150€

Ο

ι επαγγελματίες βιντεογράφοι που θα προτιμήσουν
Sony αυτό το καλοκαίρι σίγουρα θα ενδιαφερθούν
για την αξιόλογη προσφορά πυ αφορά την πολύ
πετυχημένη στην αγορά επαγγελματική βιντεοκάμερα
PXW-X70 (εκδόσεις HD/4K). Συγκεκριμένα ισχύει
προσφορά Μετρητών (Cashback) ύψους 150€. Αφορά
όσες κάμερες αποκτηθούν από το επίσημο δίκτυο
διανομής της Sony κατά το διάστημα 07 Ιουνίου 2017
ως 30 Σεπτεμβρίου/2017. Η επιστροφή μετρητών γίνεται
απευθείας από τη Sony Europe στον τελικό χρήστη μέσα
από συγκεκριμένη διαδικασία για την οποία μπορείτε να
ενημερωθείτε από το bit.ly/2ta9c8J ή επικοινωνώντας με
το info@stamos.com.gr.
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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»
Υπό έκδοση
Κυκλοφορεί
9 Ιουνίου

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

1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧH

3 ΤΕΥΧH

4 ΤΕΥΧH

5 ΤΕΥΧH

6 ΤΕΥΧH

7 ΤΕΥΧH

8 ΤΕΥΧH

9 ΤΕΥΧH 10 ΤΕΥΧH 11 ΤΕΥΧH 12 ΤΕΥΧH

6,9 12 17 22 27,5 30 35 40 45 50 55 60
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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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Huawei
Καλοκαιρινές προσφορές
για τα P10, P10 Plus/Lite

Μ

ε την αγορά των συσκευών P10
και P10 Plus από τις 19/6 έως
και 30/7, η Huawei παρέχει δωρεάν
μερικά ενδιαφέροντα αξεσουάρ, ως
μέρος της προωθητικής καμπάνιας
Turn Summer On.
Αποκτώντας μία από τις
παραπάνω συσκευές από τους
εξουσιοδοτημένους συνεργάτες
της εταιρίας (Cosmote, Γερμανός,
Vodafone, Wind, Πλαίσιο, Public,
MediaMarkt, Κωτσόβολος), ο
καταναλωτής μπορεί να διαλέξει
το δικό του πακέτο δώρου, που
απαρτίζεται από ένα power bank,
ένα Super CarCharger και μια θήκη.
Εκείνοι που έχουν ήδη στην κατοχή
τους ένα P10 Lite, του οποίου η
αγορά έγινε έως τις 14/6, μπορούν να
αποκτήσουν δωρεάν ένα powerbank
της Huawei. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επωφεληθούν από
την καμπάνια συμπληρώνοντας τα
στοιχεία τους εδώ:
http://makeitpossible.gr/
huaweiturnsummeron

Publicmoments.gr
Ένας φωτογραφικός διαγωνισμός κάθε μήνα
Στα πλαίσια του μεγάλου διαγωνισμού φωτογραφίας Public Moments Awards,
που διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά, πραγματοποιούνται και μηνιαίοι
διαγωνισμοί για φωτογραφίες τραβηγμένες με το smartphone. Κάθε μήνα, μέχρι την
κορύφωση του διαγωνισμού, θα ανακοινώνεται στο http://www.publicmoments.
gr/mobile.php ένα διαφορετικό θέμα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ανεβάσουν
έως τέσσερις φωτογραφίες κάθε μήνα σχετικές με την θεματική κατηγορία. Ο νικητής
αναδεικνύεται μέσω ψηφοφορίας του κοινού που λήγει την τελευταία ημέρα του
μήνα στις 23.59 μ.μ. Συνολικά θα προκύψουν εννέα νικητές, οκτώ νικητές από τους
μηνιαίους διαγωνισμούς για το διάστημα Απρίλιος-Νοέμβριος 2017 και ένας μεγάλος
νικητής που θα προκύψει από την τελική ψηφοφορία αναδεικνύοντας την καλύτερη
φωτογραφία τραβηγμένη από κινητό τηλέφωνο για το έτος 2017.
Για τον μήνα Ιούνιο, το θέμα του διαγωνισμού είναι το Πορτραίτο. Η φωτογραφία με τις
περισσότερες ψήφους χρηστών θα κερδίσει τη μοναδική action camera Samsung Gear
360 4K WiFi, αξίας 349€.
Στη σελίδα http://publicmoments.gr/tutorials-mobile.php οι πρεσβευτές του
διαγωνισμού Νικόλας Μάστορας και Φάνης Παυλόπουλος, και οι δύο ευρέως γνωστοί
Instagram influencers, μιλούν για τον διαγωνισμό και το θέμα του μήνα.

Ilford
Ανανεωμένος ιστότοπος με πλούσιο υλικό

Ο

γνωστός κατασκευής φωτογραφικών αναλωσίμων, αναβάθμισε τον ιστότοπο
του, με σκοπό την εύκολη περιήγηση των επισκεπτών από οποιαδήποτε
συσκευή (tablet/smartphone). Επίσης, εμπλουτίστηκε το περιεχόμενο με άρθρα για
ερασιτέχνες και επαγγελματίες που αφορούν τεχνικές και ιδέες εκτύπωσης. Η μηχανή
αναζήτησης αναλαμβάνει να εντοπίσει το πιο κοντινό εργαστήριο, σκοτεινό θάλαμο ή
εξουσιοδοτημένο κατάστημα, στο οποίο ο φωτογράφος θα βρει τα προϊόντα της Ilford.
Ακόμα, σημαντική προσθήκη είναι η gallery, όπου οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν
τις καλύτερες λήψεις τους, που έγιναν με φιλμ της εταιρίας. Δείτε το εδώ
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Και τα τρία βιβλία!
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& αισθητική της
φωτογραφίας!
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2ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας & Βίντεο Πρέβεζας
206 δημιουργοί στη φετινή διοργάνωση

Δ

έκα μέρες δημιουργίας ξεκινούν στην πόλη της Πρέβεζας. Στη δεύτερη
διοργάνωσή του το Φεστιβάλ Φωτογραφίας & Βίντεο Πρέβεζας επιστρέφει με
τη συμμετοχή 206 δημιουργών. Καταξιωμένοι αλλά και νέοι δημιουργοί στο χώρο
της εικόνας, τρεις εγκαταστάσεις, δύο στρογγυλά τραπέζια για τη φωτογραφία και το
βίντεο, ομαδικές και ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας, παρουσιάσεις ταινιών βίντεο,
portfolio reviews και εργαστήρια απαρτίζουν τις φετινές εκδηλώσεις. Στο πλούσιο
πρόγραμμα δράσεων ξεχωρίζει μεταξύ άλλων μια έκθεση φωτογραφίας από το
ιστορικό αρχείο της ΕΦΕ, η οποία είναι συνδιοργανωτής του φεστιβάλ. Παράλληλα,
με ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας συμμετέχουν οι περιφερειακές φωτογραφικές
λέσχες, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συνεργασία με το φεστιβάλ. Η πρώτη
διοργάνωση του φεστιβάλ είχε πραγματοποιηθεί το 2016, με την υποστήριξη του
ΤΕΙ Αθήνας και της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. Καλλιτεχνικός διευθυντής του
φεστιβάλ είναι ο καθηγητής του τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του
ΤΕΙ Αθήνας Δρ.Γρηγόρης Βλασσάς. Για το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης
μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα της «ΕΦΕ Παράρτημα Πρέβεζας».
Διάρκεια: 23 Ιουνίου – 2 Ιουλίου
Info: Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, Παράρτημα Πρέβεζας, www.efeprevezas.gr
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Νέα Ερείπια
Παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του Αβραάμ Παυλίδη

Ε

νώ η ομώνυμη έκθεση του Αβραάμ Παυλίδη παρατείνεται ως τις 11 Αυγούστου 2017, την Τετάρτη 28 Ιουνίου θα
πραγματοποιηθεί μια ακόμη εκδήλωση. Οι επισκέπτες του Πολιτιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ θα έχουν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του ομότιτλου καταλόγου. Στον τόμο μπορεί κανείς να δει συγκεντρωμένα
τα έργα της έκθεσης που διοργανώθηκε από το ΜΙΕΤ σε συνεργασία με το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, σε
επιμέλεια του Ηρακλή Παπαϊωάννου. Βασισμένο σε δύο πυλώνες, το έργο του Παυλίδη προσεγγίζει αριστοτεχνικά το
στοιχείο της εγκατάλειψης. Από τα ερείπια της ελληνικής επαρχίας μέχρι τα εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις της βιομηχανικής
κοινωνίας, ο φωτογράφος διεισδύει με αυθεντικότητα στη θεματική της εγκατάλειψης. Στην παρουσίαση θα μιλήσουν
ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κώστας Μανωλίδης, ο
αρχιτέκτονας Χρήστος Κουλουκούρης και ο διευθυντής Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Ηρακλής Παπαιωάννου.
Παρουσίαση: Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, 20.00
Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο του ΜΙΕΤ, Βίλα Καπαντζή, Βασιλίσσης Όλγας 108, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, mietthe2@otenet.gr, https://www.miet.gr
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Portraits in B&W
Θεματική έκθεση της Blank
Wall Gallery

Τ

ο πορτραίτο, είδος φωτογραφίας
που ασκεί ακαταμάχητη γοητεία
στον θεατή και στο φωτογράφο,
αποτελεί τον θεματικό άξονα της νέας
ομαδικής έκθεσης που παρουσιάζεται
στη Blank Wall Gallery. Άνθρωποι
από διαφορετικά σημεία του πλανήτη,
προσεγγίζουν συναισθήματα και
εκφράσεις σε κάδρα που εστιάζουν
στο πρόσωπο. Η έκθεση παρουσιάζει
85 ασπρόμαυρα πορτραίτα, δίνοντας
την ευκαιρία στον επισκέπτη
να παρατηρήσει προσεκτικά το
συναίσθημα που απεικονίζεται σε
κάθε έργο. Την έκθεση επιμελείται ο
φωτογράφος Μάρκος Δολόπικος.
Εγκαίνια: Παρασκευή 23 Ιουνίου
2017, 21.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Ιουλίου
Διεύθυνση: Blank Wall Gallery,
Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery,
Τηλ. 2114052138,
info@blankwallgallery.com,
http://www.blankwallgallery.com

Dystopia
 

Erol Özdayi 

Ilke Co kuner

Τ

η στιγμή που η ανθρωπότητα φαντάζεται έναν ουτοπικό κόσμο, οι Τούρκοι
φωτογράφοι Erol Özdayi και Ilke Co kuner προσεγγίζουν και μια άλλη πλευρά
μιας τέτοιας αντίληψης. Σκέψεις για μια ιδανική κοινωνία δημιουργούν μια άλλη
δυστοπία, σε μια έκθεση που αμφισβητεί και θέτει ερωτήματα γύρω από τον άνθρωπο
και τη ζωή. Η «Dystopia» προέκυψε από συναντήσεις διάρκειας ενός χρόνου. Το έργο
συνδυάζει την εμπειρία ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζει διαφορετικές δεξιότητες στον
τομέα της φωτογραφίας.

Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Ιουνίου 2017
Διεύθυνση: Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης, 3η πάροδος Μικράς Ασίας, Μυτιλήνης
Πληροφορίες: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, Τηλ. 2251041555, photo@fem.gr,
http://www.fem.gr
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Photometria
Έξι εκθέσεις ακόμη ανοιχτές στο κοινό

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε το φετινό
διεθνές φεστιβάλ Ιωαννίνων Photometria.
Ωστόσο οι δράσεις του δεν σταματούν εδώ
καθώς έξι εκθέσεις της διοργάνωσης θα
συνεχίζουν να είναι ανοιχτές στο κοινό για όλο το
μήνα. Πρόκειται για τις εκθέσεις “Corpo Umano”
με έργα του Στέφανου Πάσχου, «Η φωνή του
Αντώνη» του Χρήστου Καπάτου, «Η Μητέρα
μου» του Tran Viet Van και «Παράλληλες
Φωνές». Στην τελευταία συμμετέχουν οι
φωτογράφοι Han Shun Zhou, Πολυδεύκης
Ασωνίτης και Βασίλης Ζαβέρδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Corpo Umano
Διάρκεια: έως 16 Ιουλίου
Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη,
Κοραή 1, Ιωάννινα

Η φωνή του Αντώνη
Διάρκεια: έως 1 Ιουλίου
Διεύθυνση: Λαογραφικό Μουσείο
«Κώστας Φρόντζος», Μιχαήλ
Αγγέλου 42, Ιωάννινα

Η Μητέρα μου
Διάρκεια: έως 30 Ιουνίου
Διεύθυνση: Μουσείο Αργυροτεχνίας,
Κάστρο Ιωαννίνων

Παράλληλες Φωνές
Διάρκεια: έως 30 Ιουνίου
Διεύθυνση: Φωτογραφείο
Μουσελίμης, Βλαχλείδη 6, Ιωάννινα
Πληροφορίες: Photometria, http://
www.photometria.gr

Φωτοανιχνεύσεις
Έκθεση «Συναφείς ασάφειες»

Η

αποσαφήνιση των ασαφειών της ζωής είναι συνήθως δύσκολη, όπως
και η εικονοποίηση τους. Αποτέλεσμα του φετινού κύκλου σεμιναρίων

«Φωτοανιχνεύσεις»» η έκθεση διερευνά τις ασάφειες, μέσα από την προσωπική
αναζήτηση του κάθε φωτογράφου. Με έργα τους συμμετέχουν ο Κίμων
Αξαόπουλος, η Μαρία Βαλσαμούλη, η Κωνσταντίνα Γκοτσοπούλου, η Μαρία
Γκοτσοπούλου, η Άννα Γούναρη και ο Θεόδωρος Καβάσης. Την έκθεση
επιμελήθηκε ο Κίμων Αξαόπουλος.
Διάρκεια: έως 16 Ιουλίου
Διεύθυνση: I.P.P.O Bar, Θησέως 11, Σύνταγμα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Κυριακή 20.00 – 00.00
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Φεστιβάλ Πηνειού
Συμμετοχή της ομάδας fplus και
του περιοδικού fmag

Γ

ια τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η
φωτογραφική ομάδα fplus και το
διαδικτυακό περιοδικό fmag παίρνουν
μέρος στο Φεστιβάλ Πηνειού. Στο πλαίσιο
του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν
τέσσερα ανοιχτά σεμινάρια “Camera
Obscura Installation” σε επιμέλεια
Κωνσταντίνου Γουργιώτη και Ανδρέα
Κατσάκου καθώς και ένας φωτογραφικός
διαγωνισμός με θέμα τη «Μουσική».
Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει
εκδηλώσεις χορού, φωτογραφίας,
μουσικής, θεάτρου και αθλητισμού και
άλλες δράσεις και εκπλήξεις. Το Φεστιβάλ
Πηνειού διοργανώνει η Αντιδημαρχία
Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου
Λαρισαίων. Στόχος οτυ φεστιβάλ είναι η
δημιουργική έκφραση και η συμμετοχή
των πολιτών.
Διάρκεια: έως 24 Ιουνίου
Διεύθυνση: κοίτη του Πηνειού, 300
μέτρα από κεντρική πλατεία Λάρισας
Πληροφορίες: Φεστιβάλ Πηνειού, http://
www.festivalpineiou.gr

Don’t forget me not
Στο T.A.F. / The Art Foundation

Έ

να χαρακτηριστικό της φωτογραφίας είναι ότι μερικές φορές ισορροπεί ανάμεσα
στην ανάμνηση και την πραγματικότητα, τη λήθη και το παρελθόν. Με αφορμή
τη χαμένη στιγμή του «εδώ» και του «τώρα», η έκθεση ερευνά μελετά τη νοσταλγία
του χρόνου, επιδιώκοντας μια σύγχρονη και μόνιμη αποτύπωση. Με έργα τους
συμμετέχουν οι Tina Bauer, Tilman Brembs,Kerstin Hehmann, Diana Juneck,
Ania Kaszot, Alexander Klang, Irina Kholodna, Gunnar Krüger, Carola Lampe,
Patricia Morosan, Melina Papageorgiou, Stefanie Reichelt, Linn Schröder, Jessica
Wolfelsperger, Martina Zaninelli και Marie Zbikowska. Την έκθεση επιμελήθηκε η
Linn Schröder.
Εγκαίνια: Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, 20.30
Διάρκεια: έως 1 Ιουλίου
Διεύθυνση: T.A.F. / The Art Foundation, Νορμανού 5, Μοναστηράκι, Αθήνα
Πληροφορίες: T.A.F. / The Art Foundation, Τηλ. 2103238757, http://
theartfoundation.metamatic.gr

Beton7
Εκθέσεις στο πλαίσιο του Athens Photo Festival

Δ

ύο παράλληλες εκθέσεις έχουν ξεκινήσει στο χώρο του Beton7. Υπό τον τίτλο
“Searching for Mr. X” ο Karsten Kronas ακολουθεί τις φωτογραφίες που
τραβά ο κύριος Χ όπως τον ονομάζει, ο άγνωστος δηλαδή που έκλεψε το κινητό
του στο Τελ Αβίβ. Μέσω της εφαρμογής DropBox ο φωτογράφος ακολουθεί και
ανακαλύπτει τα ίχνη μιας κοινότητας, σε μια αναζήτηση που ξεπερνά την αρχική
κλοπή. Στην έκθεση “Still (space of death)” ο Σπύρος Ζερδεβάς εμπλέκεται και
περιπλέκεται σε μια αναζήτηση την οποία περιγράφει με ένα απόσπασμα από
την εργασία του Michael Taussig με τίτλο “Culture of Terror--Space of Death”. Οι
εκθέσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιου του 30ου Athens Photo Festival.
Διάρκεια εκθέσεων: έως 4 Ιουλίου
Διεύθυνση: Beton7, Πύδνας 7, Βοτανικός, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 14.00 – 19.00
Πληροφορίες: Beton7, Τηλ. 2107512625, info@beton7.com,
http://www.beton7.com
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iPhonography
Έκθεση του Μανόλη Ψαρρού

Υ

πό τη θεματική «...ηλιοβασίλεμα», η
ατομική έκθεση του Μανόλη Ψαρρού
εξετάζει τη φωτογραφία με αφορμή τη
χρήση του κινητού ως φωτογραφική
μηχανή. Το ηλιοβασίλεμα αποτελεί το
θέμα για την προσέγγιση ενός μέσου που
επηρεάζει τις αποστάσεις μέσα από το
άγγιγμα μιας οθόνης. Ο Μανόλης Ψαρρός
είναι ένας καλλιτέχνης με πολύπλευρη
δράση. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο
Ηνωμένο Βασίλειο ενώ από το 2015 ζει και
εργάζεται στην Αθήνα.
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Ιουνίου
Διεύθυνση: Gallery 7, Σόλωνος 20, Αθήνα
Πληροφορίες: Gallery 7, Τηλ. 2103612050,
gallery7@hol.gr, http://www.gallery7.gr

Top/Bottom
Εικαστική έκθεση του Κώστα Καζαντζή και του Άκη Κόκκινου

Έ

να νεοκλασσικό κτίριο στην περιοχή τυ Μεταξουργείου μεταμορφώνεται στον
χώρο που φιλοξενεί τα έργα του Κώστα Κζαντζή και του Άκη Κοκκίνου. Οι
καλλιτέχνες συνθέτουν δύο αφηγήσεις, διερευνώντας τελικά την ερωτική σχέση και
την εναλλαγή των ρόλων, μέσα από φωτογραφικά έργα και εγκαταστάσεις. Στόχος
της έκθεσης είναι να αλληλεπιδράσει με το κτίριο, δίνοντας ζωή σε έναν ανενεργό
χώρο. Παράλληλα, στον χώρο της έκθεσης παρουσιάζεται και ένα limited edition
zine σε επιμέλεια του Void. Το Void αποτελεί ένα εγχείρημα που ξεκίνησε τον
Οκτώβριου του 2016. Εστιάζει σε εναλλακτικές φωτογραφικές εκδόσεις, εκθέσεις και
δημιουργικά δρώμενα, υποστηρίζοντας διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες.
Διάρκεια έκθεσης: έως 9 Ιουλίου 2017
Διεύθυνση: Κεραμεικού 28, Μεταξουργείο
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Πέμπτη - Σάββατο 17.00 - 21.00, Κυρ. 16.00 - 21.00
Πληροφορίες: Void, https://void.photo
Κώστας Καζαντζής, http://www.costaskazantzis.com
Άκης Κόκκινος, http://www.akiskokkinos.com
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