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Θυμάστε τα δελτία τιμών καταναλωτή
που εξέδιδε η αγορανομία τη δεκαετία
του 1960 και ’70; Μία λίστα αγαθών,
όχι αναγκαστικά πρώτης ανάγκης,
τα οποία τιμολογούνταν κεντρικά
και με τις τιμές τους να δημοσιεύονται
σε εφημερίδες αλλά κυρίως να
εκφωνούνται από το κρατικό ραδιόφωνο
της εποχής: “Φασολάκια Βοιωτίας, το
κιλό δρχ. 30”, “Άρτος λευκός τύπου 70%,
το κιλό δρχ. 15”, “Τυρί φέτα από πρόβειο
φρέσκο γάλα, το κιλό...” Όμως για
να έλθουμε στα του φωτογραφικού
κλάδου, οι παλιότεροι θα θυμούνται
επίσης τους αναρτημένους σε όλα τα
φωτογραφεία τιμοκαταλόγους του
Σωματείου με διατιμημένα όλα τα κόστη
των βασικών φωτογραφικών υπηρεσιών:
“Φωτογραφίαι ταυτότητος, η τετράς
δρχ. 8”, “Εβδομαδιαίο καλλιτεχνικό
πορτραίτο δρχ. 100”...κι άλλα πολλά.

Ν

α λοιπόν που και σήμερα, εν έτει
2017, αυτές οι βαθιά ριζωμένες
στο συλλογικό υποσυνείδητο πρακτικές
εναρμόνισης και ελέγχου των τιμών με τις
οποίες μεγάλωσαν και γαλουχήθηκαν
οι σημερινοί 50άρηδες και 60άρηδες
(δεν αναφέρομαι στους μεγαλύτερους γιατί
έχουν συνταξιοδοτηθεί) βγαίνουν στην
επιφάνεια με διάφορες αφορμές.
Και οι περισσότερες συγκλίνουν στην
άποψη ότι ναι, θα έπρεπε να υπάρχει
ενιαίος τιμοκατάλογος παροχής υπηρεσιών
και προϊόντων και σήμερα, τουλάχιστον
“άτυπος” αλλά σεβαστός από όλους τους
“σοβαρούς” παίκτες και φυσικά ακριβός
(γιατί το ποιοτικό προϊόν κοστίζει).
Ευτυχώς για κάποιους, δυστυχώς για
κάποιους άλλους, η αγορανομία μετά την
είσοδό μας στην κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά
έχει άλλο ρόλο ενώ τις αρμοδιότητές της
έχει αναλάβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Αποστολή της τελευταίας είναι να κάνει
το εντελώς αντίθετο από ότι έκανε -παλιάη αγορανομία: Να ελέγχει την ελεύθερη και
απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς και του
ανταγωνισμού με πρώτο και κύριο μέλημα
την καταπολέμηση κάθε προσπάθειας
κρυφής ή φανερής εναρμόνισης και

ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ...
Αστυνομικοί διενεργούν ελέγχους στην αγορά για να διαπιστώσουν αν οι επιχειρήσεις
τηρούν τις αυστηρές αγορανομικές διατάξεις (Φωτογραφίες από το http://astpol.blogspot.gr)

Φασολάκια Βοιωτίας, το κιλό δρχ. 30...
Εναρμόνιση τιμών: Ο κρυφός πόθος πολλών επιχειρήσεων
ελέγχου των τιμών σε όλο το φάσμα της οικονομικής ζωής της χώρας. Ακόμη να
διασφαλίζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση αποκτήσει
δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Κι όποιος αντέξει... Τώρα τι γίνεται από όλα αυτά είναι μια
άλλη κουβέντα. Αυτή όμως είναι η λογική: ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών.
Γράφω όλα τα παραπάνω γιατί πολύ πρόσφατα διάβαζα στο fb κατεβατά ολόκληρα για
το γνωστό και πονεμένο θέμα της προσφοράς των 3+1 ψηφιακών άλμπουμ στα 200
ευρώ, για το αιώνιο θέμα της καταβύθισης των τιμών στην κάλυψη γάμων-βαπτίσεων
κ.α. Δηλαδή μία κατά την γνώμη μου τελείως σε λάθος κατεύθυνση κουβέντα. Γιατί το
πραγματικό ερώτημα που τίθεται σήμερα πιο επιτακτικά από κάθε άλλη φορά, είναι πως
μια επιχείρηση θα μπορέσει να προσφέρει εξαιρετικής ποιότητος προϊόντα σε εξαιρετικά
χαμηλές και ανταγωνιστικές τιμές (αυτό δεν μας λένε οι δανειστές μας;) εκτοξεύοντας
παράλληλα την κερδοφορία της επιχείρησης! Αυτή είναι η φοβερά δύσκολη εξίσωση
του προβλήματος που όλοι μας προσπαθούμε να λύσουμε. Το να μαζευτούμε και να
συμφωνήσουμε σε υψηλές τιμές παροχής των προϊόντων μας, όχι μόνον είναι ανέφικτο
να γίνει αλλά είναι τελείως μα τελείως ουτοπικό και εκτός κάθε λογικής “την σήμερον
ημέραν” όπως θα έλεγαν και οι παλιότεροι.

Ξανά μαζί τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου
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Times Square Coca Cola LED Display Project
Το μέλλον της υπαίθριας διαφήμισης

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
6789:;<Τάκης Τζίμας, =>?@?A9B;CA91D:;<Παναγιώτης Καλδής #,*E),FG*+,<Μιχάλης Κυρζίδης,
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?A9469>;<Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόης
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I AM THE NEW NIKON D7500. Μην αφήσετε να σας ξεφύγει η τέλεια στιγμή. Εξοπλισμένη με αισθητήρα DX-CMOS 20,9
MP, AF 51 σημείων και εύρος ISO 100 έως 51200, η νέα Nikon D7500 αποτυπώνει εντυπωσιακές εικόνες ακόμη και σε
συνθήκες χαμηλού φωτισμού και διαθέτει ταχύτητα συνεχούς λήψης 8 fps. Όπου και να βρίσκεστε, η έξυπνη, ανακλινόμενη
οθόνη αφής και το λεπτό σώμα της φωτογραφικής με τη βαθιά λαβή, χαρίζουν πρόσθετη ευελιξία ώστε να μπορείτε να
κοινοποιείτε τις λήψεις σας άμεσα, κατευθείαν στην έξυπνη συσκευή σας*. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποτυπώνετε video στην
εντυπωσιακά ευκρινή ποιότητα 4K UHD που διατηρεί και ξαναζωντανεύει τις αναμνήσεις σας. Κυνηγήστε την τέλεια λήψη.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nikon.gr
* Η ενσωματωμένη δυνατότητα Bluetooth® αυτής της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συμβατές έξυπνες συσκευές. Απαιτείται να έχει
γίνει εγκατάσταση της εφαρμογής SnapBridge της Nikon στη συσκευή προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτή τη φωτογραφική μηχανή. Για πληροφορίες
συμβατότητας και για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής SnapBridge, επισκεφθείτε το Google Play® και το App Store.
Η ονομασία και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc., ενώ η ονομασία Google Play® αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc.
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Tα super smartphone και το Imaging
...το iPhone X ροκανίζει το -ψυχολογικό- όριο των 1000 δολ.
Όταν η Apple ανακοίνωσε προ
ημερών με διθυράμβους και hype ως
το γαλαξία το επερχόμενο iPhone X,
επί της ουσίας την lux έκδοση του ήδη
πλουσιοπάροχα προικισμένου iPhone
8Plus, ξεκίνησε η συζήτηση για το
ψυχολογικό όριο των 1000 δολ. Είναι
η τιμή που “τολμάει” να αγγίξει (και
ίσως να υπερακοντίσει σε επόμενη
έκδοση), η πιο πολυσυζητημένη
ηλεκτρονική συσκευή της δεκαετίας
και ίσως του αιώνα.

Κ

άποτε είχαμε το Hi class brandname
Vertu (ήδη έκλεισε) - για πολύ
ευκατάστατους xρήστες κινητών. Τώρα
η πολυτέλεια “εκδημοκρατίζεται”
και αφορά τη μεσαία και ίσως
μικρομεσαία τάξη η οποία βρίσκει
την ευκαιρία να κάνει μια δήλωση
πραγματικής ή επίπλαστης ευμάρειας,
και μάλιστα με τον πιο οφθαλμοφανή
τρόπο. Κατατέθοντας το ηλεκτρονικό
τρόπαιο πάνω στο γραφείο, το τραπέζι
του εστιατορίου, το κάθισμα του
αυτοκινήτου ή απλά χρησιμοποιώντας
το, ο κάτοχος εκφράζει με σαφήνεια
ένα κοινωνικό status που συνήθως δεν
συνδέεται με το τεχνολογικό υπόβαθρο
της όντως τεχνολογικά προηγμένης
συσκευής αλλά με την οικονομική του
δυνατότητα. Eμείς πάντως οφείλουμε
τα εύσημα στους ανθρώπους του
marketing του Cupertino. Tα έχουν



καταφέρει εξαιρετικά. Μόλις διέρρευσαν ότι η προγραμματισμένη παραγωγή 10.000
τεμαχίων iPhone X την ημέρα (Προσοχή! Αντιστοιχεί σε 3,65 εκατομμύρια συσκευές σε
ετήσια βάση...) μάλλον δεν επαρκεί για να καλύψει την διαφαινόμενη ζήτηση, οι παραγγελίες
αυξήθηκαν κι άλλο. Έχουν δημιουργήσει ένα κοινωνικό σύμβολο που δεν φθείρεται
εύκολα. Αντίθετα αυτοτροφοδοτείται και διαιωνίζεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς.
Αλλά και οι αντίζηλοι που θεωρητικά θα είχαν συμφέρον να ανταγωνιστούν με
τιμολογιακούς όρους (με εφάμιλλο προϊόν σε πολύ καλύτερη τιμή) το iPhone, φαίνεται ότι
επιλέγουν το παράδειγμα της Apple. Το “επί θύραις” Samsung Note 8 και το αναμενόμενο
σε δύο τρεις εβδομάδες Google Pixel 2, θα έχουν παρόμοια τιμή, φλερτάροντας με το
ψυχολογικό όριο του χιλιοδόλλαρου (που μεταφράζεται σε κάτι παραπάνω με όρους ευρώ
αν συνυπολογιστεί ο ΦΠΑ, VAT, IVA και όπως αλλιώς λέγεται το φορομπήξιμο
α λα ευρωπαϊκά).
Τι κάνει τους ανθρώπους του marketing της Apple και των ανταγωνιστών να έχουν τόση
αυτοπεποίθηση για τα super smartphone; Μα η ιδέα της μοναδικότητας, της συσκευής που
κάνει καταπληκτικά πολλά πράγματα μαζί και συνταιριάζει, ειδικά στην περίπτωση iPhone,
με ιδανικό τρόπο hardware και software. Εκεί που η φωτογραφική μηχανή πουλάει μόνον
εικόνα (still και video), το smartphone αναλαμβάνει άπειρους ρόλους (αυτοδύναμα με
κάποιο app ή με τη βοήθεια εξαρτήματος): Mεταμορφώνεται σε navigator, βιντεοκάμερα,
φακό εκτάκτου ανάγκης για διακοπές ρεύματος, φωτόμετρο, φλασόμετρο, ντεσιμπελόμετρο,
φωτοτράπεζα, scanner ψηφιοποίησης αρνητικών και slides, document scanner, σταθμό
διασκέδασης audio και video, αλκοολόμετρο για οδηγούς, fitness tracker και άλλα πιθανά
και απίθανα gadget ων ουκ έστι αριθμός...
Απέναντι σε αυτή την επίθεση πολυμορφίας και πολυδυναμίας, η βιομηχανία του imaging
έχει αποτύχει μέχρι στιγμής. Δεν έχει καταφέρει να αντιπαρατεθεί με μια δυναμική πρόταση
που να ξεφεύγει από τον αποκλειστικό ρόλο της συσκευής αποτύπωσης εικόνας. Μια από
τις λίγες καλές ιδέες που είδαμε τελευταία προέρχεται από τη Nikon D850 η οποία υπόσχεται
να είναι ταυτόχρονα ένα πολύ καλό, εξαιρετικής ποιότητας, μέσο ψηφιοποίησης έγχρωμων
θετικών και αρνητικών φιλμ. Δηλ. ενσωματώνει μια πρόσθετη χρήσιμη λειτουργικότητα
που για αντίστοιχη υλοποίηση σε επίπεδο scanner και software θα χρειαζόταν δαπάνη
τουλάχιστον 1000 δολ. και μάλιστα με κατώτερη ποιότητα και πολύ πιο αργό ρυθμό
διεκπεραίωσης της εργασίας. Προφανώς μερικές τέτοιες καλές ιδέες χρειάζονται για να
ανακάμψει ο κλάδος των DSLR/mirrorless. Ή επιτέλους να ανοίξει το κλειστό λειτουργικό των
μηχανών και να αποκτούν παραμετροποιήσιμα firmware όπως το Μagic Lantern.
Πριν είναι πολύ αργά!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Nikon D850
Επίσημη press conference στο Electra Metropolis στις 15 Σεπτεμβρίου
Οι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά, σε ελληνική
πρώτη παρουσίαση, την πιο σημαντική Nikon της χρονιάς, την μόλις αφιχθείσα D850. Από
πλευράς της ελληνικής αντιπροσωπείας ο Πέτρος Χανδρινός ανέλυσε σε βάθος το τεχνολογικό
background της μηχανής και μερικές πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές όπως:

1

Τον αισθητήρα full frame BSI CMOS που σχεδιάστηκε από τους μηχανικούς της Nikon με
τεχνολογία Backside Illuminated για πρώτη φορά σε DSLR της εταιρίας που διευρύνει τη
δυναμική περιοχή και αυξάνει το εύρος ταχυτήτων λήψης ως 9fps λόγω της σχεδόν ακαριαίας
επεξεργασίας σε επίπεδο chip και συνεργασίας με τον επεξεργαστή Expeed 5.

2

Επίσης καινοτομία αποτελεί η αθόρυβη λειτουργία ηλεκτρονικού φωτοφράκτη σε ταχύτητες

ως 6fps σε πλήρη ανάλυση 45Megapixel (Μοde1) και 30fps σε περιορισμένη ανάλυση
8,6Megapixel (Mode2). Εξυπηρετεί πολύ σε timelapse καθώς και σε δύσκολες συνθήκες λήψεων
όπως θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, ομιλίες κλπ. Η απουσία κραδασμών με τον ηλεκτρονικό
φωτοφράκτη ενεργό έχει επίσης σημασία στο macro, Εννοείται βέβαια ότι έτσι δεν καταπονείται ο
κανονικός ηλεκτρομηχανικός φωτοφράκτης.

3

Αναβαθμισμένο έναντι της προκατόχου D810 εμφανίζεται το υποσύστημα φωτομέτρησης με
180Κ pixel RGB αισθητήρα. Επίσης το υποσύστημα αυτόματης εστίασης προερχόμενο από

τη ναυαρχίδα D5 με 153 σημεία εστίασης εκ των οποίων τα 99 σταυροειδούς τύπου το οποίο
συνεργαζόμενο με το ειδικό sequence controller εξάγει δεδομένα ακριβείας για τις αποστάσεις και για
όλα τα 153σημεία, στην λειτουργία αυτόματης επιλογής σημείου AF. Aνάλογα με τη φωτεινότητα του
προσαρμοσμένου φακού, μπορούν να ενεργοποιούνται περισσότερα ή λιγότερα σημεία.

4

Παραπέρα, στην εστίαση η D850 επιφυλάσσει εκπλήξεις όπως η αυτοματοποιημένη ρύθμιση

autofocus/backfocus για φακούς που παρουσιάζουν απόκλιση και η δυνατότητα focus stacking,
το Pinpoint AF στο LiveView που διευκολύνει την εστίαση σε μικρότερων διαστάσεων σημειακό
αντικείμενο κλπ.
Στο 4K video η D850 ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό εφόσον είναι η μοναδική DSLR με full

5

frame readout δηλ. στη λήψη 4Κ αξιοποιεί όλη την επιφάνεια του καρέ και δεν κροπάρει,
δίνοντας την ευκαιρία για ανάδειξη των εφέ με βάθος πεδίου και γενικότερα πιο κινηματογραφική
αίσθηση.
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Άλκης Ξανθάκης
Τιμητική εκδήλωση στο Κολλέγιο Αθηνών από τον ΑΚΤΟ
για το πολύπλευρο φωτογραφικό του έργο

Τ

ην Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 8 το βράδυ, στην κατάμεστη αίθουσα

του Μεγάλου Αμφιθεάτρου του Κολλεγίου Αθηνών, τιμήθηκε για το σύνολο του
έργου του ο δάσκαλος φωτογραφίας, συγγραφέας και ερευνητής της Ιστορίας της

Ο Διευθυντής του ΑΚΤΟ κ. Δημήτρης Τσίρκας
καλοσωρίζει τους καλεσμένους

Φωτογραφίας Άλκης Ξανθάκης. Η πρωτοβουλία ανήκει στον ΑΚΤΟ στον οποίο
ο Άλκης Ξανθάκης είναι καθηγητής εδώ και ...46 ολόκληρα χρόνια! Είναι αυτός που
κλήθηκε από τον ιδρυτή του ΑΚΤΟ κ.Βλάση Βέλλιο να οργανώσει το πρώτο Τμήμα
Φωτογραφίας σε ιδιωτική σχολή στη χώρα μας, το 1971. Έκτοτε ο κ.Άλκης Ξανθάκης
διευθύνει ανελλιπώς το Τμήμα έχοντας στο πλευρό του πλειάδα γνωστών καθηγητών
δίνοντας έμφαση στις νέες τεχνολογίες, με αφετηρία πάντοτε την αργυρούχα αναλογική
φωτογραφία και τις παρακαταθήκες που άφησαν στην τέχνη της φωτογραφίας οι μεγάλοι
κλασικοί φωτογράφοι. Την εκδήλωση προλόγισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΚΤΟ
κ. Δημήτρης Τσίρκας ενώ για το έργο του κ. Άλκη Ξανθάκη μίλησε ο κ.Τάκης Τζίμας
από το περιοδικό Φωτογράφος. Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο κ. Ξανθάκης ο οποίος,
φανερά συγκινημένος, αναφέρθηκε τόσο στα παιδικά και μαθητικά του χρόνια στο
Κολλέγιο Αθηνών όσο και στην μακρόχρονη θητεία του στον ΑΚΤΟ και ασφαλώς στην
πολύπλευρη φωτογραφική του δραστηριότητα. Η βραδιά συνεχίστηκε με την απονομή
πτυχίων και επαίνων στους σπουδαστές του ΑΚΤΟ και έκλεισε με δεξίωση προς τιμήν
όλων των καλεσμένων στους κήπους του Κολλεγίου Αθηνών.
ΦΩΤ.: ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ÕÇÖØÑÔĆÆÇÖÕÇÓÃÔÇÒÕÇÎÄÓËÑÖ

Πάνω αριστερά η ακούραστη Εύα Μαυρίδου, υπεύθυνη
Δημ. Σχέσεων του ΑΚΤΟ και κάτω ο υποδιευθυντής σπουδών
φωτογραφίας & γνωστός φωτογράφος Στέφανος Σάμιος με
συνεργάτες και φίλους τους

Δημήτρης Τσίρκας, Άλκης Ξανθάκης & Τάκης Τζίμας

Ο κ.Τάκης Τζίμας από το ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ στη σύντομη ομιλία
του αναφέρθηκε στο ερευνητικό και συγγραφικό έργο του
Άλκη Ξανθάκη με εγκωμιαστικά σχόλια

ÔÇÍËÆÃ
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων
Πρωτοβουλίες για την άρση των αυστηρών απαγορεύσεων στη φωτογράφιση με drones
Tα drones αλλάζουν το τοπίο και
στην επαγγελματική φωτογραφία,
προσθέτοντας νέες υπηρεσίες και
δυνατότητες που δεν μπορούσαμε
καν να διανοηθούμε μερικά χρόνια
πριν. Όμως ο κανονισμός πτήσεων
(ΦEK 3152/30-9-2016 τ.2) και την
αδειοδότηση χειριστών Συστημάτων
μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
(ΣμηΕΑ) (ΦΕΚ 30.12.16/Β/4527 τ.2)
όπως λέγονται τα drones στην
επίσημη γλώσσα, προβλέπει
τόσα πολλά και σε αρκετά σημεία
ανέφικτα και ανεφάρμοστα
ώστε να προκαλούνται πολλές
-δικαιολογημένες- διαμαρτυρίες.
Το πλαίσιο που έχει επιβάλλει με
αποφάσεις Διοικητή η ΥΠΑ είναι
υπερβολικά αυστηροποιημένο,
ειδικά σε βάρος των επαγγελματιών
που τυχαίνει να πετάνε drone στα
πλαίσια των δραστηριοτήτων τους
όπως π.χ. οι φωτογράφοι, και
επιβάλλει περίπλοκες προϋποθέσεις
πιστοποίησης και απόκτησης άδειας
χειριστή.



Μ

ε δεδομένες τις αντιδράσεις πολλών επαγγελματιών φωτογράφων για διάφορα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν όταν χρειαστεί να κάνουν λήψεις με drone, το
προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπανδίας Φωτογράφων εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρο
Σπύρο Διαμαντόπουλο, τον γραμματέα Ανδρέα Ανδρεόπουλο και το μέλος του ΔΣ Γεώργιο
Κωνσταντινίδη, επισκέφθηκε την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Στην συνάντηση από πλευράς ΥΠΑ παραβρέθηκαν ο κ. Ν. Σπέγης, συνεργάτης του Διοικητού
σε θέματα Αερομεταφορών και Εναερίων Μέσων της ΥΠΑ και η κ. Α.Τσότρα, προϊσταμένη
του Τμήματος Ιδιωτικής Αεροπορίας (Δ2/Δ). Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι εκπρόσωποι
των φωτογράφων έθεσαν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι
επαγγελματίες με τα drone. Παραδείγματα είναι η πλήρης απαγόρευση πτήσεων ακόμη και
σε χαμηλό ύψος στην περιοχή των Μεσογείων όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
αλλά και τα περισσότερα “κτήματα” στα οποία παρατίθενται οι δεξιώσεις γάμων. Ακόμη,
το θέμα με τα μικρά νησιά, όπου λόγω απαγορευτικής ζώνης πτήσεων 8χλμ. γύρω από
το τοπικό αεροδρόμιο καταλήγει να καταργείται σχεδόν τελείως η δυνατότητα πτήσεων.
Παραπέρα τέθηκε το θέμα των υψηλών χρεώσεων για την ταυτοποίηση με το παράβολο των
180 ευρώ και το πρόβλημα του υψηλού κόστους “επίσημης” εκπαίδευσης που εκτοξεύει
τις επιβαρύνσεις που επωμίζονται οι επαγγελματίες δυσανάλογα με τις χρεώσεις προς τους
πελάτες με αποτέλεσμα να πλήττεται η μικρή ούτως ή άλλως κερδοφορία σε εποχή κρίσης.
Γενική ήταν η τοποθέτηση της ΠΟΦ ότι απαιτείται απλούστευση των διαδικασιών και μείωση
των επιβαρύνσεων που είναι εκτός ελληνικής πραγματικότητας και πολύ πιο αυστηρές από
χώρες σαν τις ΗΠΑ, που είναι πρωτοπόρες στα drone.
Όπως μας πληροφόρησαν από το ΔΣ της ΠΟΦ ήδη προχωρούν οι διεργασίες για
διοργάνωση σχετικής ενημερωτικής ημερίδας. Εν τω μεταξύ, οι επαγγελματίες από περιοχές
χωρίς πρωτοβάθμιες οργανώσεις για οποιοδήποτε σχετικό ερώτημα ή πρόβλημά τους που
αφορά drone, μπορούν να απευθύνονται απευθείας στην ΠΟΦ.
Δείτε και προηγούμενο σχετικό δημοσίευμα στο Photobusiness Weekly
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Art Digital Album
Τρία χρόνια επιτυχημένης πορείας στο άλμπουμ γάμου-βάπτισης

Τ

ον Αύγουστο του 2015 ο Νίκος Ιωάννου, ίδρυσε με την πολύτιμη συμβολή του
Νίκου Μαρνέρου (υπεύθυνος πωλήσεων) και του Δημοσθένη Μπουμπαγατζόγλου
(υπεύθυνος παραγωγής) την Art Digital Album. Η εταιρία με έδρα το Αίγιο πολύ σύντομα
απέκτησε το δικό της κοινό και κατάφερε να ανταγωνιστεί ακόμα και κατασκευαστές
με πολλά χρόνια δράσης στον χώρο. Παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο workflow από
την εκτύπωση και βιβλιοδεσία του άλμπουμ έως το δημιουργικό και τα συνοδευτικά
αξεσουάρ, στοχεύει στην ιδανική ανάδειξη του φωτογραφικού έργου.
Μπορείτε να δείτε το portfolio της Art Digital εδώ: www.artdigital.gr

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α 
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iPhone X
eXtra δυνατότητες eXtra τιμή
Όλοι περίμεναν iPhone 8/8Plus και
μας προέκυψε το smartphone του
μέλλοντος, το iPhone X. Από την άλλη
μεριά δέκα χρόνια μετά την πρεμιέρα
του ιPhone η φημολογία έδινε και
έπαιρνε για κάτι μεγαλειώδες, για ένα
iPhone -oρόσημο που θα επισφράγιζε
την επέτειο και θα έδινε το στίγμα
των τεχνολογικών δυνατοτήτων του
Cupertino. Έτσι το hype της χθεσινής
παρουσίασης στο καινούργιο Steve
Jobs θέατρο, όχι μόνον περιλάμβανε
τα αναμενόμενα 8 και 8Plus αλλά
και το συγκλονιστικό iPhone X,
φορτωμένο με όλη την τεχνολογία και
τα εφέ που θαμπώνουν τους χρήστες
και κάνουν τον κόσμο να παραμιλάει
και εύκολα να ξεφορτώνεται 1000 δολ.
(στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη αρκετά
περισσότερο λόγω φορολογίας...)
προκειμένου να αποκτήσει το
θαύμα. Nα σημειώσουμε εδώ ότι
οι πωλήσεις των διάφορων iPhone
αντιπροσωπεύουν τα 2/3 του ετήσιου
τζίρου της Apple που “κάθεται επάνω”
σε ρευστότητα 250 δισ. δολ.



Τ

ο πλέον προχωρημένο στοιχείο του θα είναι η οθόνη SuperRetina με panel OLED,
ανάλυση 2436x1125 και διαγώνιο 5,8in. Παρότι η διάσταση της οθόνης είναι μεγαλύτερη
κατά 0,3in. από το 8Plus, το μέγεθος της συσκευής μοιάζει και είναι μικρότερο χάρη στην
έξυπνη σχεδίαση όπου όλη η εμπρός επιφάνεια συμπίπτει με την οθόνη ενώ καταργείται το
“ιστορικό” Home πλήκτρο. Επίσης θα έχει κάτι παραπάνω και καλύτερο, θα λέγαμε “πιο
προσωποποιημένο” από το Touch iD ενώ ταυτότητα του κατόχου θα αναγνωρίζεται με face
ID. Δεν ειπώθηκε με έμφαση αλλά κατά πάσα πιθανότητα το hardware θα έχει σημαντικές
ομοιότητες με τα iPhone 8/8Plus, οπότε μάλλον θα αποτελεί θέμα επιλογής αν υποψήφιος
αγοραστής -θιασώτης των iPhone να προτιμήσει να δώσει 1000 δολ. ή θα “αρκεστεί”
στα “νορμάλ” 8άρια. Κατά τα λοιπά θα μοιράζεται πολλά στοιχεία όπως τον επεξεργαστή
A11 Bionic, τη διπλή κάμερα 12Megapixel με οπτικό σταθεροποιητή, εμπρόσθια κάμερα
7Megapixel με λειτουργία πορτραίτου κλπ. Σύμφωνα με τους σχεδιαστές της Apple ο
συνδυασμός αισθητήρα και φακού (με φωτεινότητα f/2,8) είναι καλύτερος σε ευαισθησία
κατά 83% και πιο αποδοτικός από ενεργειακής πλευράς. Στο video εγγράφεται full HD 1080p
με 240 καρέ το δευτ. Τα νέα iPhone για πρώτη φορά έχουν ασύρματη φόρτιση ακολουθώντας
το πρότυπο Qi Wireless Charging.

Face ID
H ταυτοποίηση προσώπου γίνεται μέσω και της κάμερας 7Megapixel και μιας σειράς
αισθητήρων στην εμπρός πλευρά σε συνδυασμό με νέους αλγόριθμους αναγνώρισης που
ταυτοποιούν το πρόσωπο ακόμη και με διαφορές π.χ. όταν ο χρήστης φοράει γυαλιά. Σε
σκοτεινό περιβάλλον ενεργοποιείται αυτόματα βοηθητικό LED για να φωτίζει το πρόσωπο.

Διαφορές iPhoneX /iPhone 8Plus
q±ÎÒ¼ÁËÅÐÁÕÒÎ×J1IPOF9»ÖÅÉÌ½ÇÎÉÎÅ×Á½ÑÓÈÒÎ×ÕÁÉÑÓÈÒ¼ÐÅÕ.1 ÆÔÒÅÉÍ¾ÒÈÒÁ
G ËÁÉG ÁÍÒ½ÇÉÁG q)ÎÓ¾ÍÈÒÎ×J1IPOF9»ÖÅÉ»ÇÅÓÎÕ JOËÁÉÁÍÌ×ÑÈ
YQJYFM»ÍÁÍÒÉ JO9q¥×ËÍ¾ÒÈÒÁQJYFMÒÈÕÎÓ¾ÍÈÕÅ½ÍÁÉQQJ
»ÍÁÍÒÉQQJq5P¾ÍÎÅ'BDF*%qÅÍ»ÖÅÉ)PNFÌ¼ËÒÐÎq¯ÉÅÊÔÒÅÐÉË»ÕÄÉÁÑÒÑÅÉÕÅ½ÍÁÉ
μικρότερες (!) 143,5x70,8x7,62mm έναντι 158,5x77,9x7,62mm

   

 

photography+graphic design

Ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P.
89675/ΙΑ/04-07-2013
Ναυμαχίας Έλλης 3-5, Λαδάδικα
54625, Θεσσαλονίκη
Τ 2310 541 148
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Ηasselblad H6D-50c
Δεύτερη μείωση τιμής
μέσα στο 2017

Τ

ον περασμένο Ιούνιο, η Hasselblad
κατέβασε την τιμή της H6D-

50c κατά 30%, καθιστώντας πιο
ανταγωνιστική στην κατηγορία της.
Η σουηδική εταιρία, που πλέον έχει
επιστρέψει στο μεσαίο φορμά που την
έκανε δημοφιλή, με τις πολυτελείς
ανακατασκευές μηχανών της Sony να
αποτελούν παρελθόν, προχώρησε
σε μία ακόμα μείωση του κόστους
αγοράς, κατά 250€. Παρόλο που η νέα
τιμή (12.521€) δεν εμφανίζεται στους
διαδικτυακούς μεταπωλητές (π.χ.
Amazon), η είδηση προέρχεται από
επίσημη ανακοίνωση της Hasselblad,
και θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή. Με
την εξέλιξη αυτή, H6D-50c και X1D50c αφορούν πλέον το ίδιο budget και
παράλληλα επιβεβαιώνεται ο άτυπος
νόμος του ανταγωνισμού (βλέπε
Fujifilm GFX).

Τα σεμινάρια
του
ΦΩΤΟγράφου
γρ φ



Sony PXW-FS5
Slow

motion video στα 120fps και σημαντική μείωση τιμής

Η

PXW-FS5 ολοκληρώνει φέτος δύο χρόνια παρουσίας στην κατηγορία του
βιντεοκαμερών Super 35 που προσφέρουν video 4K και πλέον διατίθεται κατά
1000€ φθηνότερα. Οι κινηματογραφιστές που την έχουν ήδη στην κατοχή τους,
μπορούν να επωφεληθούν από την εγγραφή video 1080p στα 120fps, ύστερα από
την εγκατάσταση του νέου firmware CBKZ-FS5HFR (επί πληρωμή). Εδώ μπορείτε να
πληροφορηθείτε περισσότερα σχετικά με την έκπτωση και την ενημέρωση firmware
http://www.stamos.com.gr

Atomos Sumo
Εξωτερικός εγγραφέας video για 12bit 4K60p Raw

Τ

ο Atomos SUMO 19in. έχει δυνατότητα εγγραφής video σε 4K 12bit RAW ή 10bit ProRes/
DnxHR ως εξωτερικός εγγραφέας. Παράλληλα αποτελεί αξιόπιστο monitor για το post
production εν κινήσει. Διαθέτει οθόνη αφής ανάλυσης Full HD, με φωτεινότητα 1200nit και
επιτρέπει live switching σημάτων 4xSDI 1080 50/60p. Όσο αφορά τη συνδεσιμότητα συναντάμε
θύρες HDMI 2.0 και 3G QuadLink/6G/12G SDI, αλλά και έξι XLR για σύνδεση εξωτερικών
μικροφώνων. Είναι διαθέσιμο μέσω του επίσημου αντιπροσώπου Στάμος Α.Ε.
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15 
X12

Εντυπωσιακό
εξώφυλλο τριών
επιπέδων, με
ανάγλυφη εκτύπωση
UV, παράθυρο
passepartou
σε πολλούς
συνδυασμούς
χρωμάτων και
υλικών.

X15

Eξώφυλλο δύο επιπέδων
με ανάγλυφη εκτύπωση UV

PL 02

Εξώφυλλο με περιμετρική
ραφή και εκτύπωση σε
plexiglass διακοσμημένη με
κοχλίες. Πολλές επιλογές
χρωμάτων ραφής.

R03

Η διαχρονική επιλογή
Με διπλή ορατή ραφή που
διαμορφώνει το ύφος και το στυλ
του album με το συνδυασμό των
πολλών διαθέσιμων χρωμάτων
και υλικών

Κορυτσάς 31, ΤΚ 54638 Θεσσαλονίκη
t. 2310 927749 j f. 2310 960322
www.arxphotolab.gr j support@arxphotolab.gr
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Phofoto Air Remote
TTL και HSS σε μηχανές Fujifilm

Ο

πομπός Air Remote της Profoto
εξασφαλίζει τη συμβατότητα των

μηχανών της Fujifilm με τα φωτιστικά
B1X, Β1, B2, D2 και Pro-10. Το Air
Remote έχει εμβέλεια 300m, 8 κανάλια
και τη δυνατότητα ελέγχου έως και
3 group από φλας σε κάθε κανάλι.
Στις βασικές λειτουργίες συναντάμε
το TTL για εύκολη φλασομέτρηση σε
διαρκώς μεταβαλλόμενες φωτιστικές
συνθήκες, ενώ ο συγχρονισμός υψηλής
ταχύτητας (HSS) είναι ιδιαίτερα χρήσιμος
σε πρωινές και μεσημεριανές λήψεις
on location. Επίσης, η αλλαγή από
TTL σε manual γίνεται ομαλά, με τη
διατήρηση των τιμών της αυτόματης
φλασομέτρησης. Τροφοδοτείται από
δύο μπαταρίες ΑΑΑ, που αντιστοιχούν
σε 30 ώρες συνεχούς λειτουργίας.
Η συνεργασία της Fujifilm και της
Profoto εξασφαλίζει την υποστήριξη
μελλοντικών μοντέλων της Fujifilm από
το Air Remote.

Canon
Tρία camcorder 4K και ένα μόνιτορ

Σ

τους ενθουσιώδεις ερασιτέχνες και τους
επαγγελματίες του video που χρειάζονται
βιντεοκάμερες σε όσο το δυνατόν πιο μικρές
διαστάσεις, απευθύνονται οι νέες κάμερες της Canon
ΧF400/405 καθώς και η πιο μικρή και πιο ερασιτεχνική
βιντεοκάμερα ΗF GX10. Το σύνολο συμπληρώνεται
από το εξειδικευμένο monitor Canon DP-V2411 4K HDR1, ειδικό για επιτόπου
μοντάζ. Τα δύο ομοειδή XF400/XF405 είναι αμφότερα 4Κ UHD 60p σε δειγματοληψία 4:2:0
ή εναλλακτικά Full HD 120p. H μοναδική τους διαφορά είναι το πρώτο διαθέτει εξόδους
HDMI και SDI και προσανατολίζεται περισσότερο σε broadcast TV εφαρμογές. Και τα δύο
είναι πιο compact σε διαστάσεις από το προηγούμενο XF305, αποθηκεύουν σε διπλές
κάρτες SD/XC. To προηγμένο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι ο νέος αισθητήρας 1in.
Με τεχνολογία Dual Pixel δανεισμένη από τις πρόσφατες DSLR της Canon. Το μεγαλύτερο
μέγεθος του αισθητήρα χαρίζει καλύτερη δυναμική περιοχή και πιο περιορισμένο θόρυβο,
δύο στοιχεία που θα ενθουσιάσουν τους φίλους του video.
O φακός καλύπτει εστιακές αποστάσεις 25.5-382mm και έχει φωτεινότητα f/2,0-4,5.
Yπόλοιπα στοιχεία XF400/405
q±ÐÉÌ¾ÎÒÉË¾Æ½ÌÒÐÎ/%GJMUFS
q¯ÒÉË¼ÑÒÁÓÅÐÎÎ½ÈÑÈÁÊ¾ÍÔÍ
q9'¾ÍÎÍ)%.*³'*OUFSGBDFT4%*)%.*
qË¾Å×ÒÐÎ&7'JOÑ×ÍÎÓ¾ÍÈÁÆ¼Õ
q»ÍÒÅDVTUPNÌ¼ËÒÐÁ
q¡ÎÑÏÅÍÈÌÁÂ¼ÅÄÀÎ×ÎÄÎÖ»Õ9-3ÇÉÁËÁÒÁÇÐÁÆ¼TUFSFP¡¡$¼ËÁÍÁÌÉÏÍCJU
q&ÍÑÔÁÒÔ»ÍÎÉËÐ¾ÆÔÍÎËÁÉ JOTUFSFPUFSNJOBM
q&ÊÎÄÎÕËÁÓÁÐÎÀ)%.*,JTCJUËÁÉGVMM)%CJU
q8J'J
Τέλος το Vixia HF GX10 έχει πιο πολύ καταναλωτικό χαρακτήρα και αυτό με αισθητήρα
1.0in. Dual Pixel και επεξεργαστή Dual Digic DV6 αλλά μικρότερο μέγεθος.
Το βαρέος τύπου monitor DP-V2411 4K HDR1 Reference έχει διαγώνιο 24in. ανάλυση 4Κ
καί είναι βελτιστοποιημένο για HDR σύμφωνα με τα πρότυπα Canon Log, Log2 και Log3
ενώ διαθέτει δώδεκα θύρες SDI. Προορίζεται για οnsite video eiditng για επαγγελματίες
μοντέρ με υψηλές απαιτήσεις.
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Δ η μήτρη ς Σιδη ροκαστρίτη ς

Σχoλές φωτογραφίας

Φ ωτογρ α φ ί α
Βίντεο
P ho to e d it in g
Studio
Μόδα
Po r t fo l i o

FOCU S
ΕΡ ΓΑΣ ΤΗΡ Ι Ο
ΕΛ ΕΥΘΕΡ ΩΝ
Σ ΠΟΥΔΩΝ

Λεωφ. Παπ άγου 112
Ζωγρ άφ ου 157 7 2

Τ: 2 10 7 7 50 67 5
www.foc us.edu.gr
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Χρύσα Νικολέρη
Έφυγε από τη ζωή η γνωστή
φωτογράφος

Η

γνωστή φωτογράφος Χρύσα
Νικολέρη έφυγε από τη ζωή στις

8 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη μετά
από μία δύσκολη και άνιση μάχη με
την επάρατο νόσο. Η φωτογράφος
και αδερφή του σκηνοθέτη Χρήστου
Νικολέρη, εργαζόταν τα τελευταία
περίπου 25 χρόνια στην οικογενειακή
επιχείρηση τρίτης γενεάς φωτογράφων,
studio Nikoleris. Ειδικευόταν στο
πορτραίτο, την αρχιτεκτονική
φωτογραφία και το ρεπορτάζ.
Παράλληλα είχε συνεργαστεί με έντυπα
του εξωτερικού όπως τα αμερικανικά
Lexus και Afar, το βελγικό The Word
magazine καθώς και με τα σημαντικότερα
ελληνικά έντυπα όπως του ένθετου
“Ρεπορτάζ” της εφημερίδας Έθνος, K
της εφημερίδας Καθημερινή, Paper,
Bημαgazino, Homme, Vmen, Vimadona,
Soul κλπ. Έργα της είχαν εκτεθεί στο
“The Appartment”, Γκαλερί Καλφαγιάν,
Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΜΜΣΤ),
The Hellenic Centre στο Λονδίνο,
ενώ κάποια κοσμούν ιδιωτικές και
δημόσιες συλλογές, όπως του ΜΜΣΤ
ή της Τράπεζας USB. Είχε διδάξει σε
Μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα
του ΜΜΣΤ, στο Honours programme
του Αμερικανικού κολλεγίου ACT, στο
επιδοτούμενο από το ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος πρόγραμμα για ανέργους, στο
Τμήμα Δημοσιογραφίας στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο
Τμήμα Μουσικής, Επιστήμης και Τέχνης
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία.
Το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος συλλυπείται
την οικογένεια και τους οικείους της και
αποχαιρετά μια εκλεκτή και ταλαντούχα
φωτογράφο.

Το Kodachrome επιστρέφει
...στο Netflix

Η

ταινία Kodachrome “ακολουθεί” ένα ταξίδι πατέρα και γιου με τελικό προορισμό
το τελευταίο εν λειτουργία εργοστάσιο παραγωγής του ιστορικού φιλμ της Kodak.
Η ταινία άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του
Τορόντο, όπου και συμμετείχε. Πρωταγωνιστούν ο Ed Harris (τέσσερις φορές υποψήφιος
για Όσκαρ), ο Jason Sudeikis και η Elizabeth Olsen. To πρώτο Kodachrome έκανε την
παρθενική του εμφάνιση το 1935 και διατηρήθηκε στην παραγωγή για περίπου οκτώ
δεκαετίες. Σταμάτησε οριστικά να παράγεται το 2009. Η παραγωγή κόστισε στο Netflix 4
εκατομμύρια δολάρια. Να σημειωθεί πως τα δικαιώματα χρήσης του οπτικοακουστικού
υλικού αφορούν τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τη Μπενελούξ,
την Ιαπωνία, την Ινδία, τη Νορβηγία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και την
Ισλανδία. Για την ώρα, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το πότε θα δούμε το
Kodachrome στη μεγάλη οθόνη.
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Ektachrome
Επανακυκλοφορεί σύντομα

T

ον Ιανουάριο, η Kodak Alaris με
επίσημη ανακοίνωση στα πλαίσια

της CES, επιβεβαίωσε τις φήμες
περί επιστροφής του Ektachrome
σε παραγωγή. Θα κυκλοφορήσει
το τελευταίο τρίμηνο του 2017.
Καθώς οι μέρες πλησιάζουν, ένας
ανυπόμονος φίλος της αναλογικής
φωτογραφίας έθεσε το σχετικό
ερώτημα στην Eastman Kodak,
μέσω του Facebook. Η απάντηση
της εταιρίας δεν άργησε να έρθει και
ήταν διαφωτιστική: Μέχρι το τέλος
του έτους μια πρώτη δοκιμαστική
παρτίδα του φιλμ διαφανειών θα
κάνει την εμφάνιση της στην αγορά.
Η διάθεση σε κανονικές ποσότητες
θα πραγματοποιηθεί στις αρχές
του 2018. Άλλο ένα ενδιαφέρον
στοιχείο που αποκαλύφθηκε
είναι η συνεργασία των δύο
εταιριών -με τελείως διαφορετικές
αρμοδιότητες- Kodak Alaris και
Eastman Kodak για την επιστροφή
του Ektachrome ύστερα από οκτώ
χρόνια. Συγκεκριμένα η Eastman
Kodak αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου
την παραγωγική διαδικασία του
slide φιλμ για φορμά 35mm και
Super 8 ενώ η Alaris επωμίζεται την
προώθηση και διάθεση του 35mm
στην αγορά.

Godox Xpro.
Μεγάλη οθόνη-έξυπνες λειτουργίες

Τα σεμινάρια
του
ΦΩΤΟγράφου



   

Η

εταιρία έχει χτίσει το όνομά της γύρω από τα αξιόλογα και συνάμα προσιτά φορητά
φλας που κατασκευάζει.Το νεοεμφανιζόμενο Xpro ξεχωρίζει με τη μεγάλη του
οθόνη. Επιτρέπει τον ασύρματο έλεγχο πολυάριθμων μονάδων φλας σε 16 group,
υποστηρίζει TTL, manual (1/1-1/256), multi για στροβοσκοπικές λήψεις και συγχρονίζει
ακόμα και σε ταχύτητα 1/8000 (HSS). Επίσης, ενσωματώνεται για πρώτη φορά σε πομπό
της εταιρίας η λειτουργία TCM (TTL-Convert-Manual) που δρα παρόμοια με την TTL
memory της Nissin και προσφέρει ομαλή μετάβαση από το TTL στο manual την ώρα της
φωτογράφησης. Επιπλέον, παρέχει έντεκα θέσεις για προσαρμοσμένες λειτουργίες με
βάση τις ανάγκες του εκάστοτε φωτογράφου και αντιστάθμιση έκθεσης. Εκτός από το
πλεονέκτημα της μεγάλης οθόνης -άνετη ανάγνωση των εντολών- το user interface την
αξιοποιεί κατάλληλα, αποφεύγοντας τα πολυάριθμα μενού.
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Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φωτογραφίας
& Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνας / Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
·«»¸±¶«²±¶¦¾Ã·´¾È¬»³¹¼
¯º»Ã¾¹¬¹¿µ©«´«³¹»«·Ã¾³´¨¯¿²Ç·±¾¹¿¶¨¶«¾¹¼ Ã¾¹»«À©«¼´«³
º¾³´¹«´¹¿½¾³´È·¾±¼Á¹µ¨¼«µµ³¾¯Á·³´È·º¹¿®È·¾¹¿²¨·«¼§Á¯³¨®±
¸¯´³·¨½¯³«ºÆ¾¹«´«®±¶«Ä´Æ§¾¹¼º»Æ»«¶¶«¯¾«º¾¿Á³«´È·º¹¿®È·
¶¯¾©¾µ¹y«»«Ã¨¬©·¾¯¹º¾³´¹«´¹¿½¾³´¦§½«´«³³·¹Ç¶¯·«»«À³´¦
¾¹¹º¹©¹´«¾«µ¨¯³½¯«·¾©½¾¹³Á¹¯¾«º¾¿Á³«´Æ©¾µ¹³®©´¯¿½±¼¾¹º»Æ»«¶¶«
©·¹·¾«³®¯´¾¹©¯·®³«À¯»Æ¶¯·¹³º¾¿Á³¹ÇÁ¹³ «·¯º³½¾±¶©Ã·  ¶¯¾¦«ºÆ
®³«®³´«½©«¯º³µ¹¨¼½¾±·¹º¹©«²«µ«¶¬¦·¹·¾«³¿ºÆÂ±º«»¦¶¯¾»¹³ÆºÃ¼
±¬«²¶¹µ¹©«º¾¿Á©¹¿±¯·®¯ÁÆ¶¯·±½¿»«À³´¨¨¯»¯¿·±¾³´¨®»«½¾±»³Æ¾±¾«
±¯º«¯µ¶«¾³´¨¯¶º¯³»©«´«³¹³«º«·¾¨½¯³¼½¾±·½¿·§·¾¯¿¸±³½Á¯¾³´§¼«³¾¨½¯³¼
¶«°©¶¯¾««º«»«©¾±¾«®³´«³¹µ¹±¾³´¦´«³§»«À«²«¿º¹¬¦µµ¹·¾«³«ºÆ
¯º¾¯¶¬»©¹¿§Ã¼´«³´¾Ã¬»©¹¿½¾±»«¶¶«¾¯©«¾¹¿¾¹¿
²¨·«¼«¶«²¨¶«¾«²«®³¯¸¦¹·¾«³´¿»©Ã¼½¾³¼¯´«¾«½¾¦½¯³¼¾¹¿¶¨¶«¾¹¼
Ã¾¹»«À©«¼´«³º¾³´¹«´¹¿½¾³´È·¾¹¿²¨·«¼¶¯«º¹¯¿¶«¾³·Æ¬»«®³·Æ
Ã»¦»³¹¾»¯³¼À¹»§¼¾±·¯¬®¹¶¦®«

³«¾¹¶¯¾«º¾¿Á³«´Æº»Æ»«¶¶«¶«¼¶©µ±½¯¹´«²±±¾¨¼¾¹¿¶¨¶«¾¹¼
Ã¾¹»«À©«¼ º¾³´¹«´¹¿½¾³´È·¾¹¿²¨·«¼´«³®³¯¿²¿·¾¨¼
¾¹¿»»±Æ»±¼µ«½½¦¼
³½²¦·¹¶«³³®³«©¾¯»±Á«»¦º¹¿¯©¶«³½¯²§½±·««·«´¹³·È½Ã¯º©½±¶«¾±·
¹µ¹´µ¨»Ã½±¾±¼¯¸«³»¯¾³´¦º¯¾¿Á±¶§·±¼®¯Ç¾¯»±¼Á»¹·³¦¼µ¯³¾¹¿»©«¼
¾¹¿¯¾«º¾¿Á³«´¹Ç»¹»¦¶¶«¾¹¼º¹¿®È·½¾¹¶¨¶« Ã¾¹»«À©«¼´«³
º¾³´¹«´¹¿½¾³´È·¾¹¿²¨·«¼´«³¾±·¹»¦·Ã½±´«³º»¹¯¾¹³¶«½©«¾¹¿
¯ºÆ¶¯·¹¿§¾¹¿¼½º¹¿®È· ¦·±´¯ºµ§¹·½¾±·º»¦¸±¶¯¾±·¹µ¹´µ¨»Ã½±¾¹¿
º»È¾¹¿®³¯¾¹Ç¼´Ç´µ¹¿½º¹¿®È·Æ¾³«¿¾Æ´«µÇº¾¯³¶³«º»«¶«¾³´¨¯´º«³®¯¿¾³´¨
«·¦´±«À¹Ç§µ¯³º¯«ºÆ¾¹·´Æ½¶¹¾±¼¯³´Æ·«¼®©®¹·¾«¼®³§¸¹®¹½¯·§¹¿¼
¯º³½¾¨¶¹·¯¼´«³´«µµ³¾§Á·¯¼·«º»¹½²§½¹¿·¯¸¯³®©´¯¿½±½¾¹¯·¯»±¾³´Æ¾¹¿¼´«³
·«º»¹ÁÃ»¨½¹¿·¾³¼½º¹¿®§¼¾¹¿¼½¾¹«·¾³´¯©¶¯·¹¾±¼¯³´Æ·«¼ÁÃ»©¼·«Á»¯³«½¾¯©
·««·«°±¾¨½¹¿·º«»Æ¶¹³«®³§¸¹®¹½¯¸§·«¯´º«³®¯¿¾³´¦³®»Ç¶«¾«º¹¾¯µ¯©
¯¿¾¿Á¨½¿´¿»©«º¹¿¾¹·¹¶¹²¯¾³´Æºµ«©½³¹«·«¬«²¶©°¯³¾¹²¨·«¼½¯
«·¯º³½¾¨¶³¹¿¾³´¨¼¾¾³´¨¼´«³³«¶§·«¾¹·©®³¹º¹¿«·§µ«¬«¾±®³¯¿²¿·¾³´¨
²§½±´«³¾±·¯º¹º¾¯©«¾¹¿Æµ¹¿¯Á¯³»¨¶«¾¹¼½¾¹¹º¹©¹®³®¦½´¹¿·ÆÁ³¶Æ·¹·
´«²±±¾§¼¾¹¿²±·¦¼«µµ¦´«³¦µµ¹³º«·¯º³½¾±¶³«´¹©½¿·«ÀÈ·¯³®³´¹¾¨¾Ã·
´«³¯¸¯³®³´¯¿¶§·¹³®±¶³¹¿»¹©¹´«²§·«¼½¾¹·Ã½¾³´Æ¾¹¿«·¾³´¯©¶¯·¹
Á»¹·³´¨®³¦»´¯³«¾¹¿º»¹»¦¶¶«¾¹¼§Á¯³¹»³½¾¯©·«¯©·«³®³¯¾¨¼ ¾§½½¯»«
¯¸¦¶±·« ´«³«¸©°¯³·«½±¶¯³È½¹¿¶¯Æ¾³½¾±½±¶¯»³·¨¹³´¹·¹¶³´¨½¿´¿»©«¯©·«³
«¿¾¹Á»±¶«¾¹®¹¾¹Ç¶¯·¹®±µ®¯·¯º³¬«»Ç·¯³¾¹·º»¹Åº¹µ¹³½¶Æ¾¹¿´»¦¾¹¿¼
³½¾¯Ç¹¿¶¯Æ¾³¯©·«³§·«º»Æ»«¶¶«½±¶«·¾³´Æ³«¾¹·¾¹¶§«¾±¼¯³´Æ·«¼º¹¿²«
®È½¯³È²±½±½¾¹·´µ¦®¹´«³¶¦µ³½¾«½¯«·È¾¯»¹¯º©º¯®¹
¶¨¶« Ã¾¹»«À©«¼´«³º¾³´¹«´¹¿½¾³´È·²¨·«¼$WKHQV8QLYHUVLW\RI$SSOLHG6FLHQFHV
©¹¿º¿»©®Ã·¹¼³¦µ¯Ã¾±µZZZWHLDWKJUSKRWRJUDSK\PDVWHUHPDLOSKRWRJUDSK\#WHLDWKJU
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Kodak Printomatic
Μια ψηφιακή instant
μηχανή τσέπης

Η

Printomatic αποτελεί την
πρόταση της Kodak για τις

σύγχρονες instant μηχανές. Κάνει
λήψη φωτογραφιών 10MP, που
μπορούν να αποθηκευτούν σε
κάρτα microSD ή να τυπωθούν
άμεσα σε χαρτί μεγέθους
2x3in. Η εκτύπωση γίνεται στον
ενσωματωμένο εκτυπωτή, ο
οποίος λειτουργεί χωρίς μελάνι
με τεχνολογία Zink. Πρόκειται
για αδιάβροχο χαρτί (3,5x4,25in.
συμπεριλαμβανομένου του
λευκού περιθωρίου) που
δεν μουτζουρώνει και έχει
μικροσκοπικούς διάφανους
κρυστάλλους που όταν
θερμανθούν στην κατάλληλη
θερμοκρασία αναπαράγουν
το χρώμα. Η φωτογραφία
τυπώνεται σε περίπου ένα
λεπτό. Επομένως, προορίζεται
για ταξιδιωτική φωτογραφία
ή για εκείνους που κρατούν
ημερολόγιο. O χρήστης μπορεί
να επιλέξει μεταξύ ασπρόμαυρης
ή έγχρωμης εκτύπωσης. Το φλας
ενεργοποιείται αυτόματα σε
χαμηλές φωτιστικές συνθήκες,
ενώ ο χρήστης προειδοποιείται για
τη χαμηλή στάθμη της μπαταρίας
λιθίου, μέσω φωτεινής ένδειξης.
Η Printomatic είναι διαθέσιμη σε
δύο χρώματα: γκρι ή κίτρινο. Στη
συσκευασία περιλαμβάνεται ένα
πακέτο φιλμ με 10 πόζες και μία
κάρτα μνήμης.



PhaseOne IQ3 Trichromatic
Με νέα κατανομή μικροφίλτρων αντί για Bayer pattern

H

αναζήτηση της τέλειας χρωματικής πιστότητας ανήκει στις πρώτες προτεραιότητες
ÒÔÍÒÈÒÔÍ3%ÑÒÎEJHJUBMJNBHJOHÁ¾ÒÈÍÅÎÖ¼Î×ÁÍÁËÁÌÀÆÓÈËÅÈ
κατανομή χρωματικών φίλτρων Bayer pattern την οποία εφηύρε το 1974 ο Bryce Bayer.
Kατά διαστήματα έχουν υπάρξει κάποιες διαφορετικές προτάσεις κυρίως από τη Sigma
με τον τριστρωματικό αισθητήρα Foveon αλλά και τη Fujifilm που εισηγήθηκε ορισμένες
τροποποιημένες εκδοχές με τελευταίο το Xtrans.
Στην εξειδικευμένη αγορά των ψηφιακών πλατών που απευθύνονται αποκλειστικά
σε επαγγελματικές εφαρμογές έχουν υπάρξει ορισμένες καινοτομίες όπως π.χ. το
σύστημα 4shot με τη μικρομετρική κίνηση του αισθητήρα κατά μισό ή ένα pixel
ώστε να τετραπλασιάζεται η ανάλυση. Η σειρά PhaseOne IQ3 είναι η κορυφαία της
εταιρίας και περιλαμβάνει μοντέλα με ανάλυση 50, 60, 80 και 100Μegapixel. Στην
κορυφή της σειράς είναι το μοντέλο IQ3 100MP που τώρα αποκτά και μία ειδική
έκδοση Τrichromatic η οποία σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρία επιτυγχάνει
πολύ ακριβέστερη χρωματική αναπαραγωγή, βασιζόμενη σε μια ειδική έκδοση CMOS
αισθητήρα κατασκευής
Sony με αδιευκρίνιστες
ακόμη προδιαγραφές. Έχει
“διαρρεύσει” όμως ότι το
τυπικό Bayer pattern έχει
αντικατασταθεί από άλλο
pattern μικροφίλτρων
με στόχο τον απόλυτα
χαμηλότερο ψηφιακό
θόρυβο ενώ η βασική
ευαισθησία του αισθητήρα
είναι μόλις ISO 35. H
πλάτη θα στοιχίζει 44.990
δολ. στις ΗΠΑ και μάλλον
ακριβότερα στην Ευρώπη
λόγω φορολογίας.
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Polaroid Originals OneStep 2
Η Polaroid επιστρέφει στις ρίζες της

Η

στιγμή που περίμεναν οι φίλοι της instant
φωτογραφίας έφτασε. Πριν λίγους μήνες, ένα
μεγάλο μέρος της “αποπροσανατολισμένης” Polaroid,
που αναλωνόταν τα τελευταία έτη σε μη φωτογραφικά
προϊόντα, εξαγοράστηκε από τους ιδρυτές της Impossible
Project. Τα αποτελέσματα αυτής της εξέλιξης δεν άργησαν
να φανούν, αφού παρουσιάστηκε η OneStep 2, η
σύγχρονη έκδοση της ιστορικής μηχανής που βρισκόταν
σε τόσα σπίτια κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980.
To brandname Polaroid δεσπόζει στην μπροστινή όψη,
ως απόδειξη ολοκλήρωσης του επιτυχημένου έργου
της Impossible όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμίσουμε ότι η
Impossible εμφανίστηκε το 2008 και επανεκκίνησε την
παραγωγή των φωτοευαίσθητων αυτο-εμφανιζόμενων
χαρτιών τροφοδοτώντας με αναλώσιμα εκατομμύρια
ανενεργές instant μηχανές Polaroid. Πέρυσι τον Απρίλιο
κατασκεύασε την πρώτη σύγχρονη μηχανή για το φορμά
type 600 (I-1) και πλέον η εταιρία θα ονομάζεται Polaroid
Originals. Στη δεύτερη έκδοση, η OneStep μοιάζει
εξωτερικά με τον προκάτοχό της, αλλά έχει δανειστεί
στοιχεία και από το design της πρόσφατης I-1. Εστιάζει
συνεχώς από τα 60cm έως το άπειρο, διαθέτει φλας,
χρονομετρητή και μπαταρία λιθίου 1100mAh. Eπίσης
παρουσιάστηκε μια νέα σειρά πακέτων αναλωσίμων, που
διακρίνονται από την ανανεωμένη συσκευασία, χωρίς να
διευκρινίζεται αν πρόκειται για αναβαθμισμένη emulsion,
καλύτερους χρόνους εμφάνισης κλπ. Η OneStep 2
υποστηρίζει το δημοφιλέστερο φορμά φιλμ της Polaroid,
Τype 600, αλλά και το πιο προσιτό i-Type (επειδή δεν έχει
ενσωματωμένη μπαταρία) που εγκαινιάστηκε πέρσι μαζί με
την Ι-1. Θα είναι διαθέσιμη σε άσπρο ή γκρι χρώμα.
Οι προπαραγγελίες έχουν ξεκινήσει:
https://eu.polaroidoriginals.com
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Η φωτογραφία του Thomas Struth, τραβηγμένη το 1990, δείχνει επισκέπτες του Art Institute of Chicago.
Το Νοέμβριο του 2016, η φωτογραφία αυτή πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι £600.890 (περίπου $777.000).

Οι τιμές των έργων τέχνης πέφτουν
...αλλά οι τιμές των φωτογραφιών αυξάνονται!

Τ

η στιγμή που παρατηρείται μεγάλη πτώση της τιμής έργων τέχνης, η φωτογραφία φαίνεται να κατακτά όλο και
περισσότερο τις αίθουσες δημοπρασίας. Σύμφωνα με τον Guardian, κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου η
αγορά των έργων τέχνης γνώρισε πτώση τιμής ύψους 6.2%. Για παράδειγμα, έργα του 19ου αιώνα δημοπρατούνται
σε τιμές κατά 40% χαμηλότερες συγκριτικά με την περίοδο πριν την οικονομική κρίση του 2007-2008, ενώ στη
μοντέρνα και ιμπρεσσιονιστική τέχνη παρατηρείται πτώση τιμής κατά 12%. Εν αντιθέσει με το παραπάνω γεγονός,
τον περασμένο Νοέμβριο- μια φωτογραφία π.χ. του Thomas Struth πωλήθηκε περίπου $777.000, σε πολλαπλάσια
τιμή από την αρχική της εκτίμηση, η οποία ήταν περίπου $132.000-$198.000. Ωστόσο δεν πρόκειται για τη μοναδική
ÅÐ½ÒÔÑÈÎ×ÉÁÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÄÈÎÐÁÒ¼ÓÈËÅÑÅ×ÃÈÌ¼ÒÉ¼ ËÁÓÏÕÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÅÕÒÔÍ(JMCFSU(FPSHF 3PCFSU
Mapplethorpe και Andreas Gurksy έχουν πωληθεί για περισσότερο από $400.000 η καθεμία. «Είναι αναμφισβήτητα
μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες κατηγορίες μας» λέει ο δημοπράτης του Οίκου Sotheby, Brandei Estes,
ενώ ακόμη προσθέτει ότι «όντας η πιο δημοκρατική από τις μορφές τέχνης, με σχετικά προσιτές τιμές, η φωτογραφία
αποτελεί ελκυστική κατηγορία για την υπό ανάπτυξη μεσαία αγορά».
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Ελεύθερη Σπουδή
Φωτογραφίας
Ξεκινούν τα σεμινάρια

Τ

ο φωτογραφικό εργαστήρι του
Πειραϊκού Συνδέσμου -το οποίο

φέτος κλείνει 28 χρόνια λειτουργίαςανακοίνωσε την έναρξη του φετινού
κύκλου σεμιναρίων φωτογραφίας. Δύο
θεωρητικά μαθήματα ανά εβδομάδα
αποτελούν το σταθερό πρόγραμμα
συναντήσεων, ενώ τον κύκλο
σεμιναρίων συμπληρώνουν επισκέψεις
σε εκθέσεις φωτογραφίας και εξωτερικές
λήψεις. Υπό την καθοδήγηση του
Κίμωνα Αξαόπουλου, οι συμμετέχοντες
θα παρουσιάσουν στο τέλος των
μαθημάτων μια ομαδική έκθεση
φωτογραφίας. Η παρακολούθηση
του πρώτου μαθήματος είναι δωρεάν.
Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων
χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
Πρώτη συνάντηση: Δευτέρα 25
Σεπτεμβρίου, 18.00 – 20.00
Διάρκεια: έως 30 Ιουνίου
Διεύθυνση: Πειραϊκός Σύνδεσμος,
Kαραΐσκου 104 και Σωτήρος, Πλατεία
Kοραή, Πειραιάς
Πληροφορίες: Πειραϊκός Σύνδεσμος,
Τηλ. 2104178159, 2104129948,
http://peiraikos.gr

Φωτογραφία: Γιάννης Μπεχράκης/Reuters

Έκθεση του Γιάννη Μπεχράκη και της
βραβευμένης με Pulitzer ομάδας του Reuters
Στο Ζάππειο Μέγαρο

Τ

ο Athens Democracy Forum που διοργανώνουν και φέτος οι «International New
York Times» επιστρέφει στην Αθήνα μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου με ομιλίες, δράσεις και
εκθέσεις αποκλειστικά αφιερωμένες στην έννοια της δημοκρατίας.
Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία στην Αθήνα, από τη Στοά
Αττάλου στην Αρχαία Αγορά και το Ηρώδειο μέχρι το Ζάππειο. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει ομιλίες από κορυφαίους προσκεκλημένους, ανάμεσά τους ο πρώην
γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, η Σουηδή υπουργός Εξωτερικών, Μάργκοτ
Γουόλστρομ, και ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Φελίπε Γκονζάλες· ο τελευταίος
μάλιστα θα παραλάβει από τον δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη το βραβείο «City of
Athens Democracy Award» για την προσφορά του στις δημοκρατικές αξίες.
Οι εκδηλώσεις πλαισιώνονται από την έκθεση «Ένας χρόνος σε έναν δημοκρατικό
κόσμο μέσα από τις εικαστικές τέχνες» που περιλαμβάνει σκίτσα γνωστών ευρωπαίων
γελοιογράφων αλλά και την έκθεση φωτογραφίας των βραβευμένων με Pulitzer
φωτογράφων των The New York Times και του Reuters, ανάμεσά τους και αυτές του
Γιάννη Μπεχράκη και του Άλκη Κωνσταντινίδη.
Ζάππειο Μέγαρο Ημερομηνία: 14-17/9 https://www.athensdemocracyforum.com/

Sergio Garbari
Τρεις μικρές ιστορίες από τη Φλωρεντία

Ο

ι τρεις θεματικές ενότητες της έκθεσης περιλαμβάνουν 43 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα
που απεικονίζουν επιλεγμένα γλυπτά του Michelangelo Buonarroti, των κήπων Μπόμπολι
και προσώπων αγαλμάτων του 19ου αιώνα. Συνεκτικό στοιχείο αποτελεί η Φλώρεντία, πόλη
στην οποία σπούδασε και ζει μέχρι και σήμερα ο Ιταλός φωτογράφος. Ο Sergio Garbari εργάζεται
από το 1981 στο Φωτογραφικό Εργαστήριο της Πινακοθήκης Ουφίτσι. Το 2008 πήρε μέρος στη
Photo Biennale της Θεσσαλονίκης με θέμα τις πρώην μνημειακές φυλακές της πόλης. Την έκθεση
διοργανώνουν το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο
Αθηνών.
Διάρκεια έκθεσης: έως 24 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μανώλη Ανδρονίκου 6, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2313310201, amth@culture.gr,
https://www.amth.gr
ÕÇÖØÑÔĆÆÇÖÕÇÓÃÔÇÒÕÇÎÄÓËÑÖ
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HIPA
Ξεκίνησε η υποβολή των συμμετοχών στον
φετινό διαγωνισμό

Η

φωτογραφική στιγμή, ένα γεγονός που διαρκεί
κλάσματα δευτερολέπτου και το οποίο πολλές
φορές περνά απαρατήρητο, αποτελεί τη θεματική
του νέου διαγωνισμού φωτογραφίας των βραβείων
HIPA. Φωτογράφοι άνω των 18, από όλο τον κόσμο,
καλούνται να αποτυπώσουν αξέχαστες στιγμές
που θα μπορούσαν να αλλάξουν την ιστορία και
την υπάρχουσα πραγματικότητα. Ο διαγωνισμός
αποτελείται από τρεις ενότητες, με δυνατότητα
υποβολής φωτογραφιών σε όλες. Στη γενική κατηγορία
οι συμμετέχοντες μπορούν να πάρουν μέρος με
μια ασπρόμαυρη και μια έγχρωμη φωτογραφία,
συμμετέχοντας έτσι και στις δύο υποενότητες. Στη
φετινή διοργάνωση, προστίθεται παράλληλα και μια
νέα κατηγορία. Πρόκειται για την ενότητα “Time-Lapse”
στην οποία οι υποβολές μπορούν να είναι συνδυασμός
στατικής, motion control, hyper-lapse, drone-lapse
εικόνας ή ένα βίντεο. Παράλληλα υπάρχει και η
κατηγορία του “Portfolio”, στην οποία οι φωτογράφοι
καλούνται να δημιουργήσουν μια αφήγηση με 5
έως 10 φωτογραφίες. Οι νικητές του διαγωνισμού
θα βραβευτούν μεταξύ άλλων με χρηματικά έπαθλα
συνολικής αξίας $423.000.
Προθεσμία υποβολής: 31 Οκτωβρίου
Πληροφορίες: HIPA, http://www.hipa.ae
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Οrama Photography Studies
Κομοτηνής 10 Αμπελόκηποι, Τ. 210-7701709

www.oramastudies.gr
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Martin Parr
Η Tate αποκτά τη διάσημη
συλλογή φωτογραφικών
βιβλίων του φωτογράφου

Τ

ην πλούσια συλλογή
φωτογραφικών βιβλίων και

λευκωμάτων που διατηρούσε ο
διεθνώς γνωστός φωτογράφος
Martin Parr, παραχώρησε στην Tate
Modern. H συλλογή αποτελείται από
αυτοεκδόσεις ερασιτεχνών, δημοφιλή
λευκώματα και βιβλία διάσημων
φωτογράφων όπως του Hans Bellmer,
του Nobuyoshi Araki και του Robert
Frank. Ο βρετανός φωτογράφος και
μέλος του πρακτορείου Magnum,
δήλωσε ότι ήταν εύκολη η απόφαση
να αποχωριστεί τη συλλογή του και
να δωριστεί στην Tate γιατί η Γκαλερί
David Bailey’s Box of Pin Ups, 1965. Ένα από τα χιλιάδες φωτογραφικά βιβλία της συλλογής του Martin
Parr, το οποίο πλέον διαθέτει η Tate.
αφενός βρίσκεται στο Ηνωμένο
Βασίλειο και αφετέρου δεσμεύτηκε
κόσμο» ενώ πρόσθεσε πως «χάρη στη γενναιοδωρία του Martin και όλων όσων στήριξαν το
πρόσφατα για την προώθηση της
συγκεκριμένο εγχείρημα, η Tate θα είναι σε θέση να διαφυλάξει την ανεκτίμητης αξίας συλλογή έτσι
φωτογραφικής τέχνης. Ο Parr,
ώστε οι επόμενες γενιές να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να αφηγηθούν νέες ιστορίες γύρω
ως ενθουσιώδης συλλέκτης, είχε
ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη συλλογή από τη φωτογραφία, την ιστορία της τέχνης αλλά και τον ρόλο της φωτογραφίας στην καταγραφή
του πολιτισμού και της πολιτικής μια συγκεκριμένης περιόδου».
πάνω από 25 χρόνια, καταφέρνοντας
Η συλλογή παραχωρήθηκε από τον φωτογράφο με την υποστήριξη διάφορων ιδρυμάτων μεταξύ
να συγκεντρώσει 12.000 φωτογραφικά
βιβλία. Η διευθύντρια της Tate Modern, των οποίων του LUMA και του Art Fund. Στα προσεχή σχέδια της Tate είναι να συμπεριλάβει
επιλεγμένα φωτογραφικά βιβλία σε παρουσιάσεις και εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στις
Frances Morris, δήλωσε «Πρόκειται
χωρίς αμφιβολία για μια από καλύτερες γκαλερί της Tate. Παράλληλα, ολόκληρη η συλλογή πρόκειται να καταλογογραφηθεί έτσι ώστε να
είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσω του αναγνωστηρίου της Tate Britain.
συλλογές του είδους της σε όλο τον
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Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
¦à®Á To βιβλίο
«Επέκινα»

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
¦à®Á το βιβλίο
«1 φωτό 1000 λέξεις»
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Oκτώ mini portfolio
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ

05

01

ISSN 1105-3941

ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone;
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου...
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...

9 771105 394004

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΥΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Know How για καλύτερες φωτογραφίες

ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...

9 771105 394004
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΥΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ιστορία & αισθητική

Νο 14:

Photoshop - Lightroom
Πλήρης οδηγός
Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί 5 Oκτωβρίου
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6,9€ 12€ 17€ 22€ 27,5€ 30€ 35€ 40€ 45€ 50€

55€

60€ 65€

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η τιμή δεν περιλαμβάνει έξοδα αποστολής & αντικαταβολής

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
VVVOGNSNFQLNMNSGDL@SHJ@jÑÒjHMEN OGNSNFQ
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Προμήθειες τραπεζών
Με τι θα χρεωθείτε εάν κάνετε ανάληψη
μετρητών από άλλη τράπεζα
- Όλες οι χρεώσεις ανά κάρτα
Δεν είναι λίγες οι φορές που αναγκαζόμαστε να
«σηκώσουμε» μετρητά από ΑΤΜ άλλης τράπεζας από
αυτήν που συνεργαζόμαστε. Ποιες είναι οι χρεώσεις
ανάλογα με το ποσό.
Οι αναλήψεις μετρητών είναι πάντοτε δωρεάν εάν
χρησιμοποιηθεί ΑΤΜ της τράπεζας στην οποία τηρείται
ο καταθετικός λογαριασμός.
Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που αναγκαστούμε να
«σηκώσουμε» χρήματα από ΑΤΜ άλλης τράπεζας;
Η συναλλαγή αυτή είναι δυνατή, ωστόσο έχει πάντοτε
κόστος. Κι αυτό διότι γίνεται χρήση των υπηρεσιών της
ΔΙΑΣ, ενώ προμήθεια εισπράττει και η τράπεζα στην
οποία ανήκει το ΑΤΜ.

Ο χάρτης των προμηθειών
Οι προμήθειες με τις οποίες θα επιβαρυνθείτε, ανάλογα
με την τράπεζα που έχει εκδώσει τη χρεωστική σας κάρτα
είναι οι εξής:
- Κάρτες Τράπεζας Πειραιώς
Για ποσά έως 250 ευρώ: 1,40 ευρώ
Για ποσά άνω των 250 ευρώ: 2,20 ευρώ
Ερώτηση υπολοίπου / αλλαγή PIN: 0,18 ευρώ
- Κάρτες Εθνικής Τράπεζας
Για ποσά έως 150 ευρώ: 1,30 ευρώ
Για ποσά από 150,01 έως 250 ευρώ: 1,40 ευρώ
Για ποσά άνω των 250 ευρώ: 1,60 ευρώ
Ερώτηση υπολοίπου / αλλαγή PIN: 0,14 ευρώ
- Κάρτες Eurobank
Ανεξαρτήτως ποσού: 1,45 ευρώ
Ερώτηση υπολοίπου: 0,18 ευρώ
- Κάρτες Alpha Bank
Για ποσά έως 150 ευρώ: 1,50 ευρώ
Για ποσά από 150,01 έως 250 ευρώ: 1,60 ευρώ
Για ποσά άνω των 250 ευρώ: 1,65 ευρώ
Ερώτηση υπολοίπου
Αλλαγή PIN: Ανέξοδα
- Κάρτες HSBC
Ανεξαρτήτως ποσού: 2 ευρώ
Σε ΑΤΜ Alpha Bank: Δωρεάν οι 3 πρώτες αναλήψεις Στη συνέχεια 2 ευρώ ανεξαρτήτως ποσού
Ερώτηση υπολοίπου: 0,30 ευρώ
Σε ΑΤΜ Alpha Bank: Δωρεάν οι 3 πρώτες ερωτήσεις
- Στη συνέχεια 0,30 ευρώ ανεξαρτήτως ποσού
- Κάρτες Attica Bank
- Ανεξαρτήτως ποσού: 1 ευρώ
- Σε ΑΤΜ όλων των συνεταιριστικών τραπεζών: Δωρεάν
Οι χρεώσεις για ανάληψη μετρητών ισχύει και για
αναλήψεις σε χώρες της Ευρωζώνης.
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Pragma Photo
Seminars
Eτήσια έκθεση του
σπουδαστών

Υ

πό τον τίτλο «αλλιώς»,

περισσότεροι από 70 σπουδαστές
της σχολής Pragma Seminars
εκθέτουν μια άλλη ανάγνωση του
κόσμου τους. Την 7η ετήσια έκθεση
της σχολής διοργανώνουν ο Θάνος
Παπαδόπουλος και η ομάδα του
Pragma Seminars.
Εγκαίνια:
Σαββάτο 16 Σεπτεμβρίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Μεθώνης 65 και
Θεμιστοκλέους, Εξάρχεια, Αθήνα
Πληροφορίες: PRAGMA, Τηλ.
2103303399, http://www.pragma.gr

William Eggleston
To πρώτο μη φωτογραφικό άλμπουμ

Τ
© Βούλα Τσιμποκά

ο όνομα του William Eggleston είναι συνυφασμένο για τους περισσότερους με την
έγχρωμη καλλιτεχνική φωτογραφία. Η παρουσίαση του έργου του από το Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) κατάφερε μέσα σε λίγες μέρες να κάνει την έγχρωμη
φωτογραφία αποδεκτή ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης. Πριν το 1976, το έγχρωμο
φιλμ αφορούσε κατά γενική ομολογία μόνο την διαφημιστική και αναμνηστική
φωτογραφία. Κάτι όμως που δεν είναι τόσο γνωστό για εκείνον είναι η ενασχόληση του
με τη συμφωνική μουσική. Βεβαίως, αρκετοί είναι εκείνοι που θα έχουν παρατηρήσει
στο Sleeping by the Mississipi του Alec Soth, τον σπουδαίο φωτογράφο να “ποζάρει”
εν ώρα εργασίας μπροστά από το σινθεσάιζερ του. Η φωτογραφία αυτή αποτελεί και
το εξώφυλλο του Musik, που περιέχει 13 κομμάτια από πολύωρες ηχογραφήσεις
που έγιναν στα τέλη του 80’-αρχές του 90’. Το μουσικό άλμπουμ του Eggleston θα
κυκλοφορήσει στις 20 Οκτωβρίου από την Secretly Canadian.
https://www.youtube.com/watch?v=eCLER8g0Gss

© Χρυσαλένα Αντωνοπούλου

© Άγγελος Σωτηρόπουλος
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Sergey Gorshkov/Πορτραίτα Ζώων. Μια αρκτική αλεπού κουβαλά το τρόπαιο της,
ένα αβγό που μόλις έχει πάρει από τη χιονισμένη φωλιά μιας χήνας.

Οι φιναλίστ «Άγριας Ζωής» της φετινής χρονιάς

Ο

κορυφαίος διαγωνισμός φωτογραφίας “Wildlife Photographer of the Year”
ανακοίνωσε τους φιναλίστ της 53ης διοργάνωσης. Στο φετινό διαγωνισμό είχαν
υποβληθεί συνολικά 50.000 συμμετοχές από 29 χώρες, με όλους τους φωτογράφους να
διεκδικούν το βραβείο αξίας $6.500. Οι κατηγορίες του διαγωνισμού ήταν «Πορτραίτα
Ζώων», «Συμπεριφορά – Ασπόνδυλα», «Υποβρύχια Φωτογραφία», «Βραβείο
Φωτορεπόρτερ Άγριας Ζωής», «Συμπεριφορά – Πτηνά», «Συμπεριφορά – Θηλαστικά»,
«Ασπρόμαυρη φωτογραφία», «Φυτά και Μανιτάρια» και «Νέος Φωτογράφος Άγριας
Ζωής». Ο μεγάλος νικητής, οι υπόλοιποι φιναλίστ και οι νικητές κάθε κατηγορίας
θα ανακοινωθούν στις 17 Οκτωβρίου ενώ οι φωτογραφίες που θα διακριθούν θα
παρουσιαστούν σε έκθεση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.
Πληροφορίες: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, http://www.nhm.ac.uk



   

 /



!"#$$%

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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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες
για τη συμμετοχή σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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