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Editorial

Συνηθισμένες πόζες νεονύμφων της περιόδου 1950-60 (αριστερά) και της δεκαετίας του 1970, αμέσως μετά την διάδοση της έγχρωμης φωτογραφίας

Περί αισθητικής της φωτογραφίας γάμου
Οι καλύτεροι Έλληνες φωτογράφοι είναι σήμερα οι φωτογράφοι γάμου!
“Τους είδες; Πουθενά φωτογραφίες
μέσα από την εκκλησία! Έτσι, τάχα
μου, θέλουν να δείξουν μοντέρνοι
και πολύ... “προχώ”! Με εξωτερικά
στιγμιότυπα σαν αυτά που διαλέγουν
οι μόδιστροι για τα φρου-φρου
τους! Γάμος για μένα ήταν, είναι και
θα είναι η εκκλησία! Ποιός μάγκας
φωτογράφος θα δώσει μία άλλη
εικόνα από τις χιλιοπαιγμένες εικόνες
μέσα από την εκκλησία;
Κανείς δεν το έχει καταφέρει!
Μάλλον δεν το θέλουν!
Όλοι διαλέγουν για τη βιτρίνα τους
λήψεις στα κατσάβραχα, σε παραλίες,
με φόντο ...γαϊδούρια και σαράβαλα!

Σ

την άλλη άκρη του τηλεφώνου, φίλος, φανατικός Αναγνώστης του περιοδικού μας
Photo-Business που μόλις είχε λάβει και ξεφύλλιζε το ανανεωμένο τεύχος

Νο 70. (Μου είπε κι άλλα πολλά και μάλιστα με λεξιλόγιο που δεν μου επιτρέπεται να
μεταφέρω αυτούσιο στο σημείωμά μου...). Βαθύτερη αιτία, όπως καταλάβατε, για τα
σχόλια ήταν η σύγχρονη φωτογραφία γάμου και αφορμή οι λήψεις που είχαν διαλέξει
για το σχετικό αφιέρωμα του περιοδικού μας, νέοι και πολλά υποσχόμενοι φωτογράφοι
γάμου. Δεν γνωρίζω αν συμμερίζεστε τις απόψεις του φίλου μας, πιστεύω πως όχι
τουλάχιστον οι περισσότερους από εσάς. Όλη αυτή η κουβέντα με έκανε να ψάξω λίγο
παραπάνω το θέμα της φωτογραφίας γάμου στη χώρα μας από τον πόλεμο και μετά.
Να δω παλιές φωτογραφίες και να συνομιλήσω με κάποιους παλαίμαχους
φωτογράφους γάμου. Σας διαβεβαιώ ότι μαζεύτηκε υλικό που μπορεί κάλλιστα να
αποτελέσει τον κορμό ενός ολόκληρου βιβλίου! Όλα έχουν αλλάξει. Είναι τεράστιες οι
αλλαγές σε όλη τη διαδικασία της φωτογραφίας γάμου, ιδιαίτερα τα τελευταία είκοσι
χρόνια. Δεν αναφέρομαι μόνον στην τελείως διαφορετική αισθητική του σήμερα με
αυτή του χθες, αλλά στο πόσο πολύ αυτή συνδέεται με την οικονομική ευμάρεια της
ελληνικής κοινωνίας που ξεκίνησε επί χούντας και κορυφώθηκε τη δεκαετία 2000-2010.

Κανείς στην εκκλησία!!!”
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Editorial
(Συνέχεια από τη σελίδα 2)

Θ

υμίζω ακόμη πόσο δραματικά
έχει αλλάξει τη ματιά των
φωτογράφων μας η παγκοσμιοποίηση,
το διαδίκτυο, η ένταξή μας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ο
πολιτικός γάμος, τα ήθη και τα
έθιμα μη ορθοδόξων γάμων, που
πλέον πολλοί Έλληνες φωτογράφοι
καλύπτουν ανά την Υφήλιο. Επίσης
ο ρόλος της τεχνολογικής εξέλιξης
στον φωτογραφικό κλάδο έπαιξε
καθοριστικό ρόλο στην αισθητική της
φωτογραφίας γάμου αλλά και στο
κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ας αναλογιστούμε τη μετάβαση από
την ασπρόμαυρη στην έγχρωμη
φωτογραφία. Μία φωτογράφιση γάμου
με α/μ φιλμ κόστιζε για παράδειγμα
τη δεκαετία του 1970 γύρω στις 7.000
δρχ. ενώ με το έγχρωμο τα διπλάσια
χρήματα! Λίγο πιο πριν, τη δεκαετία
του 1960 τα ζευγάρια αδιαφορούσαν
για τις λήψεις στην εκκλησία ή αν
θέλετε δεν τους πίεζαν να το κάνουν
ή δεν μπορούσαν να πληρώσουν.
Τους έφθανε μία λήψη στο στούντιο
του φωτογράφου ως ανάμνηση του
γεγονότος. Οι συνεργαζόμενοι με
κάποια φωτογραφεία, καλοθελητές
ταξιτζήδες, ‘‘ψάρευαν’’ νεόνυμφους
σε συνοικιακές εκκλησίες στη
διάρκεια του μυστηρίου και τους
πήγαιναν στο φωτογραφείο όπου σε
περιόδους αιχμής, έκαναν ουρά μέχρι
να φωτογραφηθούν στο στούντιο
βιαστικά σε μία στερεότυπη πόζα.
Από αυτό λοιπόν το άναρχο τοπίο της
δεκαετίας του 1960, φθάσαμε σήμερα
στον απόλυτα ελεγχόμενο γάμο με
τους wedding planners, τις λήψεις από
αέρος με drones, τις κινηματογραφικές
υπερπαραγωγές βίντεο, τις
στυλιζαρισμένες σε εξωτερικούς
χώρους φωτογραφήσεις, τα next
day wedding shooting, τα λαμπερά
προσωποποιημένα ψηφιακά άλμπουμ
και τόσα άλλα.
Πρόκειται κατά τη γνώμη μου για
τεράστια, εξαιρετική πρόοδο που
κατέκτησε ο φωτογραφικός κλάδος
και η οποία έχει ακόμη πολλά να
προσφέρει. Γι’ αυτήν την περίφημη
εξέλιξη ας όψεται η κρίση, που έστρεψε
τους καλύτερους φωτογράφους μας
στη φωτογραφία γάμου.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Σύγχρονες νύφες, με ντελικάτες χειρονομίες, διακριτικά sexy, με εμφανείς τις επιρροές από το
modelling, σε μεγαλοαστικό περιβάλλον. Πόζες αδιανόητες για Ελληνίδες νύφες στα πέτρινα
μεταπολεμικά χρόνια της ανέχειας και της φτώχειας...
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ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τελευταίες μέρες για δήλωση συμμετοχής
στην πρώτη ενότητα! Λίγες θέσεις διαθέσιμες!
Έναρξη σεμιναρίων την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου.
Ελάτε στο πρώτο μάθημα (κόστος €40) να γνωρίστε τον εισηγητή
και να ενημερωθείτε για το αναλυτικό πρόγραμμα.
Μπορείτε να επιλέξετε την ενότητα που σας ενδιαφέρει και να
αποφασίσετε τι θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια!
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Θα το δεις και το πουλάκι...

!

Ο Θανάσης Βέγγος, φωτογράφος! Εν έτει 1963 ήταν ο πρώτος που ανέφερε τη φωτογράφηση με ...τηλέφωνο

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

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

www.photo.gr

"$: 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
    mail      

photobusiness@photo.gr
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ΕΙΜΑΙ Η ΝΕΑ NIKON FULL FRAME D850. Ο ισχυρός συνδυασμός υψηλής
ταχύτητας και υψηλής ανάλυσης. Χάρη στον αισθητήρα 45,7 MP FX CMOS με οπίσθιο φωτισμό
της Nikon και την ταχύτητα λήψης 9* καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), η νέα D850 ανοίγει έναν νέο
κόσμο δυνατοτήτων. Είτε φωτογραφίζετε γάμους είτε τοπία, διαφημιστική αθλητική φωτογραφία
ή μόδα, με ISO 64 έως 25600, κορυφαίο οπτικό σκόπευτρο, AF 153 σημείων, λειτουργία άηχης
λήψης, μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας, video time lapse ποιότητας 8K** και πλήρους κάδρου
4K UHD, η D850 αποτυπώνει εικόνες και video που πάντα θεωρούσατε αδύνατο να γίνουν.
Εξοπλίστε τη νέα σας D850 με τους βραβευμένους φακούς NIKKOR για να φωτογραφίζετε
περισσότερα. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση nikon.gr
* Απαιτεί το EN-EL 18B και το προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D18.
**Απαιτεί ρυθμίσεις περιοδικού χρονοδιακόπτη και λογισμικό τρίτου κατασκευαστή

Nikon 100 years_16Selido .indd 2
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Νest Cam IQ Outdoor
Έξυπνη κάμερα ασφαλείας για εξωτερικούς χώρους με αναγνώριση προσώπων
και πολλά προβλήματα παραβίασης της ιδιωτικότητας...
Κάπου θα έχετε ακούσει για τους
“έξυπνους” θερμοστάτες της Nest, από
τους πρώτους που κυκλοφόρησαν.
Που συνδέονται στο internet και
μπορείτε να παρακολουθείτε την
θερμοκρασία ενός χώρου, ακόμη
και αν είστε πολλά χιλιόμετρα
μακριά. Όλη η δραστηριότητα της
κατασκευάστριας εταιρίας, της Nest
Labs, περιστρέφεται γύρω από την ιδέα
του “έξυπνου” σπιτιού και του internet
of things. Προς την ίδια κατεύθυνση
προσανατολίζονται άλλωστε και οι
αντίστοιχες προσπάθειες διάφορων
κολοσσών με την ιδέα των ψηφιακών
βοηθών όπως Alexa της Amazon, Siri
της Apple, Cortana της Microsoft και
εσχάτως Google Assistant (το οποίο
αναγγέλθηκε το Μάιο του 2016 μαζί
με τα smartphones Pixel/PixelXL της
πρώτης γενιάς).

Σ

25  

εξαγοράστηκε από τη Google to 2014 έναντι 3,2δις).
Η προηγούμενη έξυπνη κάμερα εξωτερικής παρακολούθησης της Nest μπορούσε να
“αντιληφθεί” την ύπαρξη δραστηριότητας στους εξωτερικούς χώρους και να αρχίσει να
καταγράφει αν επρόκειτο για ανθρώπους. Εδώ το πράγμα προχωράει πολύ μπροστά αφού
το FaceNet μπορεί να αναγνωρίζει και να ταυτοποιεί πρόσωπα καταχωρημένα σε μνήμη. Το
hardware θα κοστίζει στις ΗΠΑ 349 δολ. αλλά ο χρήστης θα πρέπει να πληρώνει συνδρομή
10δολ. το μήνα στην υπηρεσία Nest Aware για να έχει το προνόμιο της αναγνώρισης
προσώπων μαζί με αποθήκευση video των 10 τελευταίων ημερών στο “σύννεφο”. Αλλιώς
πρέπει να περιοριστεί σε ζωντανή εικόνα.
Η θαυμαστή κάμερα ασφαλείας της Nest Labs προκαλεί - όπως είναι αναμενόμενο σημαντικά ερωτήματα. Η προχωρημένη τεχνολογία της Google δίνει πρωτόγνωρες
δυνατότητες όπως π.χ. Να ανατρέχει ο ενδιαφερόμενος σε μια database “επικίνδυνων”
ή “ανεπιθύμητων” προσώπων και όταν αναγνωρίζεται η προσέγγισή τους να κτυπάνε
διάφοροι συναγερμοί και να ενεργοποιούνται μέσα ασφαλείας. Ή αντίθετα να επιτρέπεται η
είσοδος σε ιδιωτικούς χώρους μόνο στα “πιστοποιημένα” άτομα που έχουν καταχωρηθεί στη
database. Από την άλλη μεριά όμως όλο το σύστημα λειτουργεί
στο σύννεφο και όχι onsite και ελέγχεται απόλυτα από τη Google.

τη νεώτερη γενιά, ακόμη πιο
“έξυπνων” προϊόντων της Νest Labs
που μόλις αναγγέλθηκε, περιλαμβάνεται
η νέα κάμερα επιτήρησης Nest Cam
IQ Outdoor για εξωτερικούς χώρους,
αδελφάκι της αντίστοιχης Nest Cam
IQ Indoor που είχε παρουσιαστεί τον
Ιούνιο, με το ίδιο hardware αλλά
βελτιωμένο WiFi και προσθήκη
τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπων.

 386 • 

Από πλευράς στεγανοποίησης η κατασκευάστρια εταιρία διακηρύσσει την πολύ βελτιωμένη
αντοχή σε σκόνη, βροχή και ακραίες θερμοκρασίες σε επίπεδο προδιαγραφών IP66. Όμως
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τεχνολογία FaceNet που προέρχεται -ίσως
το μαντέψατε- από τη μητρική εταιρία Google (αν δεν είστε ενημερωμένοι, η Νest Labs

Mε τα χιλιάδες ίσως εκατομμύρια μάτια των καμερών Nest Cam
IQ, η Google, χάρη στους πανίσχυρους υπολογιστές της και την
τροφοδοσία με άπειρα δεδομένα, μπορεί να συσχετίζει τις κινήσεις,
τις ενέργειες και τις καθημερινότητες εκατομμυρίων ανθρώπων,
οχημάτων κλπ. που περνούν μπροστά από το οπτικό πεδίο των
καμερών. Όλα αυτά θυμίζουν τρομερά το εφιαλτικό σενάριο της
όχι και τόσο φουτουριστικής ταινίας The Circle. Ξέρετε αυτή με τον
Τοm Hanks και την Emma Watson, όπου μια εταιρία με έξυπνες
κάμερες παρακολουθεί τους πάντες και τα πάντα και καταργεί
κάθε όριο ιδιωτικότητας. Το μέλλον τελικά είναι εδώ και τώρα.
Προσωπικά μου φαίνεται ζοφερό...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Diversify & WomenPhotography
Οι φωτογραφικές «μειονότητες»
Η φωτογραφία συχνά αναφέρεται
ως η πιο δημοκρατική τέχνη
(σε σύγκριση π.χ. με τον
κινηματογράφο) αλλά ίσως θα πρέπει
να αξιολογήσουμε τα πράγματα
από μια άλλη σκοπιά. Σε διάφορους
τομείς της τέχνης και της ψυχαγωγίας
γίνεται πλέον εκτεταμένη συζήτηση
για το πώς άτομα με διαφορετικά
φυλετικά χαρακτηριστικά και
γυναίκες δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες
με τους λευκούς άντρες.

Δ

υστυχώς, ο χώρος της
φωτογραφίας δεν εξαιρείται από
το κατεστημένο όσο και αν θα θέλαμε
να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο
μέσο ευνοεί την πολυφωνία. Για
παράδειγμα, με βάση την έρευνα που
διεξάγει κάθε χρόνο το World Press
Photo, το ποσοστό των γυναικών που
παίρνει μέρος στον ετήσιο διαγωνισμό
είναι υπερβολικό μικρό σε σχέση με
των αντρών. Το 2017 το ποσοστό αυτό
ήταν μόλις 15.5%, μειωμένο κατά 2%
σε σχέση με το 2012. Η ανάγκη για

 386 • 
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περισσότερα και “διαφορετικά” βλέμματα έχει διαγνωστεί εδώ και χρόνια και σε αρκετούς
χώρους της φωτογραφίας π.χ. στο φωτορεπορτάζ συζητείται συχνά.
Το αποτέλεσμα των ζυμώσεων είναι πλέον ορατό και αυτή την εβδομάδα διαβάζουμε με
εξαιρετικό ενδιαφέρον για δύο πρωτοβουλίες που προσεγγίζουν διαφορετικές όψεις του
ίδιου προβλήματος.
Πρώτη εξ αυτών η βάση δεδομένων Diversify (http://www.diversify.photo/) που
δημιουργήθηκε από τον senior photo editor του αθλητικού δικτύου ESPΝ, Brent Lewis,
και τη φωτογράφο Andrea Wise. Το Diverisify Photo επί της ουσίας είναι μια βάση
δεδομένων με τα στοιχεία φωτογράφων που δεν είναι λευκοί. Σκοπός των δημιουργών
είναι, όπως περιγράφουν είναι να δείξουν στους συλλέκτες τέχνης και στους photo editors
το πλήθος των διαφορετικών φωνών και καλλιτεχνών που είναι διαθέσιμοι για ανάθεση
φωτογραφήσεων.
Οι δύο δημιουργοί εμπνεύστηκαν από τη φωτογράφο Daniella Zalcman που τον
Φεβρουάριο του 2017 έφτιαξε την ιστοσελίδα womenphotograph.com με στόχο την
ανάδειξη του έργου γυναικών που ασχολούνται με την editorial φωτογραφία για
περισσότερα από πέντε χρόνια εμπειρίας.
Το WomenPhotograph ξεκίνησε ως ένα Google doc στο οποίο η Zalcman μοιράστηκε με
τις συναδέλφους της και αυτές με τη σειρά τους έκαναν το ίδιο. Αφού μάζεψε τα ονόματα
400 φωτογράφων γυναικών, transgender, «genderqueer» (στη ελληνική βιβλιογραφία το
συναντάμε ως φυλοπαράξενο) και άλλων ταυτοτήτων φυλοδιαφορετικότητας έφτιαξε την
ιστοσελίδα που σήμερα φιλοξενεί μια βάση δεδομένων με 550 άτομα. Η πρωτοβουλίακίνημα της Zalcman συζητήθηκε τόσο πολύ στον τύπο που εταιρείες και οργανισμοί
θέλησαν να αναμιχθούν και να προσφέρουν. Η εταιρεία τσαντών ONA προσφέρει τρεις
χορηγίες των 2.500 χιλιάδων δολαρίων για τρεις ανερχόμενους φωτογράφους και
το Pulitzer Center on Crisis Reporting θα υποστηρίξει με 5.000 δολάρια ένα project
ντοκιμαντέρ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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GoPro Hero 6
Video 4K στα 60fps

H

GoPro, έχοντας ξεπεράσει πλέον τα
οικονομικά προβλήματα, ετοιμάζεται
να παρουσιάσει το έκτο μοντέλο της
επιτυχημένης σειράς actioncam, Hero.
Την περασμένη εβδομάδα διέρρευσαν οι
πρώτες φωτογραφίες, ενώ τώρα έχουμε
στη διάθεση μας περισσότερα τεχνικά
χαρακτηριστικά χάρη σε διαρροιή(;) από
το κατάστημα Best Buy στον Καναδά.
Η μηχανή εμφανίστηκε στα ράφια του
καταστήματος και από τις φωτογραφίες
που τράβηξε ένας επισκέπτης μπορούμε
να διακρίνουμε πως η Hero 6, εκτός από
την αναμενόμενη ανάλυση 4K (60fps) στο
video, εγγράφει και στα 1080p με 240fps,
για slow motion. Επίσης, διαφοροποιείται
σε σύγκριση με την προκάτοχο μοντέλο
στον επεξεργαστή, που δεν είναι
κατασκευασμένος από την Ambarella,
αλλά ονομάζεται GP1 και πέρα από
ταχύτερη απόκριση ίσως συνοδεύεται και
από καλύτερη αυτονομία.
H επίσημη παρουσίαση της νέας
κορυφαίας Gopro αναμένεται να γίνει στις
28 Σεπτεμβρίου.

Polaroid Originals OneStep 2
Η Polaroid επιστρέφει στις ρίζες της

* U P D AT E *

Η

νέα έκδοση του έγχρωμου φιλμ (600/i-Type) εμφανίζεται σε χρόνο 15 λεπτών,
αισθητά μειωμένο σε σύγκριση με την προηγούμενη version που χρειαζόταν 20-30
λεπτά. Επίσης, έχει φθηνήνει το κόστος αγοράς.
Η στιγμή που περίμεναν οι απανταχού 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 μόλις παρουσιάστηκε
η OneStep 2, η σύγχρονη έκδοση της ιστορικής μηχανής που βρισκόταν σχεδόν σε κάθε
σπίτι κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980. To brandname Polaroid δεσπόζει στην μπροστινή
όψη, σα μια 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 εγκαταλελειμμένες 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.

Μηχανισμός ίριδας με 17 πτερύγια
Aναβίωση ενός ιστορικού φακού μέσω crowdfunding

Μ

ετά τον αρχετυπικό Petzval που ήλθε ξανά σε περιορισμένη παραγωγή,
σημειώθηκε μια τάση επαναφοράς παλιών ιστορικών σχεδιάσεων φακών
που έμειναν στη συλλογική συνείδηση της φωτογραφίας. Ένας από αυτούς είναι ο
Biotar 58mm f/2 που στάθηκε ο πρώτος και ίσως ο μοναδικός με ένα περίπλοκο
μηχανισμό ίριδας διαφράγματος ο οποίος περιλαμβάνει όχι λιγότερα από 17
πτερύγια σχηματίζοντας απολύτως “τέλεια” κυκλική οπή. Η προσπάθεια οφείλεται
στην νεότευκτη εταιρία Οprema Jena το όνομα της οποίας παραπέμπει στην
γερμανική Carl Zeiss Jena και στην ομώνυμη πόλη της Γερμανίας. Ο αρχικός φακός
ανάγεται στο 1927 αλλά η παραγωγή του άρχισε μετά 10 χρόνια το 1937. Όμως
όταν παρεμβλήθηκε ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος η παραγωγή είχε προβλήματα και δεν
επαναλήφθηκε. Ήδη η καμπάνια χρηματοδότησης υπερκαλύφθηκε κατά 150% και
το project θα προσχωρήσει κανονικά. Το εκτιμώμενο κόστος θα είναι 950δολ.
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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

O μεγαλύτερος θεσμός Φωτογραφίας στην Ελλάδα από τα Public.

65.000

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

συμμετοχές
φωτογραφίες & video

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

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

Public.indd
    1 
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Profoto
Το πρώτο φορητό φλας της
εταιρίας

Η

σουηδική εταιρία είναι δημοφιλής
για τα αυτοκέφαλα studio flash της
και τα συνοδευτικά αξεσουάρ. Τώρα
μπαίνει στον κόσμο των φορητών φλας
(που προσαρμόζονται σε Hot shoe) με
το μοντέλο A1 Air TTL. Η πληροφορία
διέρρευσε από το site ενός γαλλικού
καταστήματος φωτογραφικών ειδών.
Aν και δεν είναι επίσημη, μοιάζει
αξιόπιστη αφού συνοδεύεται τα
αναλυτικά χαρακτηριστικά καθώς και
αρκετές εικόνες του προϊόντος. Το A1
έχει ισχύ 76Ws και κεφαλή με fresnel.
Υποστηρίζει λειτουργίες TTL και HSS
(έως 1/2000s), ενώ η αποσπώμενη
μπαταρία λιθίου προσφέρει αυτονομία
360 λήψεων. Ο χρόνος επαναφόρτισης
σε πλήρη ισχύ είναι 1,2 δευτ. γεγονός
που το καθιστά κατάλληλο για σκηνές
δράσης και φωτορεπορτάζ.
Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται
τρία modifiers που προσαρμόζονται
μαγνητικά πάνω στη κεφαλή, ενώ
το φλας είναι συμβατό με αρκετά
ακόμα προαιρετικά αξεσουάρ, όπως
softbox, gels κ.α.

Canon
Φορητός projector με ανάλυση 1080p

Ο

Mini Projector M-i1 είναι ένας φορητός ασύρματος προβολέας που απευθύνεται

σε φωτογράφους που ταξιδεύουν συχνά ή σε εκπαιδευτικούς που χρειάζονται
μια λύση προβολής εικόνας σε εξωτερικό χώρο. Προσφέρει φωτεινότητα 701ANSI
Lumen, ανάλυση 1080p και καλύπτει οθόνη με διαγώνιο 84in, από τα 3 μέτρα. H
φωτιστική πηγή LED έχει εκτιμώμενη διάρκεια ζωής 10.000 ώρες. Αξιοποιώντας
τις τεχνολογίες WiFi και Bluetooth, μπορεί να συνδεθεί άμεσα με φωτ. μηχανές,
smartphone, tablet και άλλες συσκευές παρακάμπτοντας την ανάγκη χρήσης
υπολογιστή. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης της προβαλλόμενης εικόνας είναι 50εκ.
σε οθόνη 14in. Ο χρήστης κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις μέσω του touchpad
που βρίσκεται στην επάνω πλευρά και μπορεί να προβάλει χωρίς σύνδεση στο
ρεύμα οπτικοακουστικό υλικό για δύο ώρες, χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία.
Επιπλέον, παρέχει αποθηκευτικό χώρο, θύρα USB και ηχεία. Οι μικρές διαστάσεις
105x105x22mm και το χαμηλό βάρος 235gr. επιτρέπουν τη μεταφορά ακόμα και
σε μία τσέπη. Και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο: η τιμή θα είναι κάτω από 300 δολ.
στις ΗΠΑ..
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Tamron
Σύντομα κοντά μας ο ελαφρύτερος zoom φακός 100-400mm

O

ελαφρύτερος zoom τηλεφακός (1.11kg) στην κατηγορία 100-400mm,
ανήκει στην Tamron. O 100-400mm f/4,5-6,3 VC ήδη βρίσκεται στα

τελευταία στάδια εξέλιξης πριν αρχίσει η μαζική παραγωγή. Σε βασικά
τμήματα του φακού έχει χρησιμοποιηθεί μαγνήσιο, το οποίο μειώνει αισθητά
το βάρος και ενισχύει την αντοχή.
Όσο αφορά τη δομή, συναντάμε τρία στοιχεία χαμηλής διάχυσης για
ελάττωση των χρωματικών εκτροπών, ενώ η επίστρωση eBAND φροντίζει
για την αντιμετώπιση των φαινομένων φαντασματωδών ειδώλων και
θάμβωσης. Επίσης, η ειδική επίστρωση fluorine αναλαμβάνει την προστασία
του εμπρόσθιου κρυστάλλου από τη σκόνη και την υγρασία. Ο φακός θα
είναι πλήρως συμβατός με το teleconverter 1.4x της εταιρίας καθώς και το
TAP-in console, με το οποίο ο χρήστης καλιμπράρει την εστίαση και ρυθμίζει
διάφορες παραμέτρους, δίχως να χρειάζεται να καταφύγει στο service. Έχει
ελάχιστη απόσταση εστίασης 1,5μ. και λόγο αναπαραγωγής 1:3.6. Ο Tamron
100-400mm f/4.5-6.3 VC θα παρουσιαστεί επίσημα προς το τέλος του έτους
και θα είναι διαθέσιμος για μηχανές Canon και Nikon.

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α   !!
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Godox
Εκδόσεις φλας και για Fujifilm,
Panasonic και Olympus

Τ

α δημοφιλή φορητά φλας της
Godox ΤΤ350, ΤΤ685, V860ΙΙ
και οι ραδιοσυχνότητες 2.4GHz X1T
είναι πλέον διαθέσιμα σε εκδόσεις
συμβατές με τις φωτογραφικές
μηχανές των Fujifilm, Panasonic και
Olympus. Εννοείται ότι θα συνεχίσουν
να κυκλοφορούν κανονικά τα ήδη
υπάρχοντα μοντέλα για Canon,
Nikon και Sony. Επίσης, μέσω του
συστήματος ραδιοσυχνοτήτων X
2.4GHz οι χρήστες των φωτ. μηχανών

Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
α λά αμερικανικά
Με άρωμα ιδιωτικοποίησης

Μ

ε βάση την αμερικανική νομοθεσία προβλέπεται μηχανισμός κατοχύρωσης των
πνευματικών δικαιωμάτων σε έργα, όπως η φωτογραφία, σε αντίθεση με την

ευρωπαϊκή τάση, όπου το έργο κατοχυρώνεται κατά κάποιο τρόπο αυτόματα, εφόσον
μπορεί να αποδειχθεί η πατρότητα. Η αμερικανική εταιρία ImageRights προτείνει μια νέα
πλατφόρμα εγγραφής και κατοχύρωσης σε συνδρομητές και μη. Βασίζεται σε μια οnline
υπηρεσία με software που περιλαμβάνει φόρμες εγγραφής που συνδέεται με ειδικό
plug in για το Adobe Lightroom και είναι πολύ πιο γρήγορη σε ανταπόκριση από την

των Fujifilm, Panasonic και Olympus
θα μπορούν να αξιοποιούν πλήρως

αντίστοιχη του αμερικανικού δημοσίου US Copyright Office. Για κάθε φωτογραφία που
κατοχυρώνεται στο σύστημα της ImageRights, καταχωρείται ένας μοναδικός αριθμός
USCO μαζί με άλλα πληροφοριακά στοιχεία σε κρυπτογράφηση Bitcoin Blockchain.
Η ImageRights θα χρεώνει 99δολ. για κάθε έργο συν την αμοιβή του δημοσίου και

τα studio flash AD600, AD360 και
AD200. Για περισσότερες πληροφορίες
για τα προϊόντα της Godox, μπορείτε
να απευθύνεστε στον επίσημο
αντιπρόσωπο «ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.»

δικαιολογεί το υψηλό κόστος λόγω της ειδικής τεχνολογίας που αξιοποιεί: “Κατά την
διαδικασία της εγγραφής, η ΙmageRights δημιουργεί ένα ειδικό αρχείο Deposit Copy
Certificate of Warranty που περιέχει εικονίδια χαμηλής ανάλυσης και τα ονόματα
αρχείων που εμπλέκονται. Αυτό το αρχείο μπαίνει στο Bitcoin Blockchain και αποτελεί
ισχυρό αποδεικτικό μέσο στην περίπτωση αμφισβήτησης της πατρότητας του έργου.”

Snapseed
Ανανεωμένο περιβάλλον εργασίας και πρόσθετα φίλτρα

Τ

ο πρώτο στοιχείο που αλλάζει στην νέα έκδοση του δημοφιλούς app επεξεργασίας
φωτογραφιών είναι το περιβάλλον εργασίας. Έχει απλοποιηθεί με σκοπό την εύκολη

προσαρμογή ακόμα και του αρχάριου χρήστη, ενώ το χρώμα του κεντρικού μενού είναι
λευκό, αντί για γκρι. Τα styles είναι
ευκολότερα προσβάσιμα από την αρχική
οθόνη και έχουν προστεθεί έντεκα νέες
επιλογές στα presets. Όσον αφορά στα
αρνητικά στοιχεία, δεν συμπεριλήφθηκε
ούτε σε αυτό το update ένα εργαλείο για
την αντιμετώπιση του color noise που
αποτελεί γνωστή παθογένεια των μικρών
αισθητήρων (π.χ. 1/2.6in) που συναντάμε
στα φωτ. υποσυστημάτων των smartphone.
H έκδοση 2.18 του Snapseed είναι
διαθέσιμη για Android και iOS.
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ThessAlbum
Fine Handmade Albums & Boxes

  

     !

Πρ. Γιαννιτσών 155, 54628 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 541262
email: thessalbum@gmail.com www.thessalbum.gr
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Adobe
Ρεκόρ κερδών στο 3ο τρίμηνο

H

πρόσφατη οικονομική αναφορά
της Adobe, για το τρίμηνο που
έληξε την 1η Σεπτεμβρίου 2017,
δείχνει ένα ακόμα ρεκόρ εσόδων.
Αναλυτικότερα, ο τεχνολογικός
κολοσσός παρουσίασε αύξηση εσόδων
από έτος σε έτος της τάξεως του 26%,
που ισοδυναμεί με 1,84 δισ. δολλάρια.
Από αυτό το ποσό, τα 1,27 δισ.
δολλάρια προέρχονται από το τμήμα
Digital Media, συμπεριλαμβανομένου
του Creative Cloud. Tο καθαρό
ετήσιο εισόδημά της Adobe αυξήθηκε
κατά 55%(!) και τα λειτουργικά της
έσοδα κατά 48%. Το συνδρομητικό
μοντέλο φαίνεται πως απoδίδει τα
μέγιστα, παρά την δυσαρέσκεια των
χρηστών στην αρχή της εφαρμογής
του. Επιπλέον, να σημειωθεί πως με τα
νέα στατιστικά καταρρίπτεται το ρεκορ
1,77 δισ. δολαρίων του δεύτερου
τριμήνου. Κοιτάζοντας το τέταρτο και
τελευταίο τρίμηνο του έτους η Adobe
μόνο θετικά αποτελέσματα περιμένει,
αφού όπως δείχνουν οι προβλέψεις
των αναλυτών τα έσοδα θα φθάσουν
το αστρονομικό ποσό των 1,95 δισ.
δολαρίων. Βέβααι η μονοπωλιακή
θέση της Adobe στον τομέα του
DTP και του Image Processing
πιστώνεται για τα παραπάνω
εντυπωσιακά οικονομιικά στοιχεία,
και προβληματιζόμαστε κατά πόσον
λειτουργεί στη συγκεκριμένη αγορά ο
ανταγωνισμός.

Drone σε ρόλο φωτιστικού
....στην ταινία «Μémoires»

T

α drone γίνονται ολοένα πιο δημοφιλή και η διευρυμένη γκάμα μοντέλων-τιμών
τα κάνει πιο προσιτά στο ευρύ κοινό. Όσο για τις εφαρμογές και τους ρόλους που
αναλαμβάνουν, το όριο είναι η ευρηματικότητα των χρηστών. Η νέα τάση, τα θέλει να
χρησιμοποιούνται για την στήριξη φωτιστικών μέσων…στον αέρα.
Η πρόσφατη ταινία μικρού μήκους «Μémoires» έχει γυριστεί αποκλειστικά με
προβολείς και LED panel που έχουν προσαρμοστεί σε drone. Ο σκηνοθέτης, Tim Sessler
πραγματοποίησε πριν ένα έτος το πρώτο video με drone, στο οποίο γίνεται η χρήση
του dolly zoom, της τεχνικής που είναι γνωστή και ως Vertigo effect, από τις ταινίες του
Alfred Hitchcock. Στο «Μémoires» για να ξεπεράσει τα εμπόδια που έβαζε ο άνεμος
(κούνημα του φωτιστικού που επιδρά αρνητικά σε στατικές λήψεις), ο Sessler τοποθέτησε
τα φωτιστικά σε συστήματα σταθεροποιήσης της MoVI. Συγκεκριμένα, δημιούργησε
τις εξής συνθέσεις: ο προβολέας 900W στο MoVI M15, ο προβολέας spot 400W με
ανακλαστήρα στο MoVI M15 και το Maxa Beam Xenon στο MoVI M10. To στοίχημα του
σκηνοθέτη ήταν ο εναλλακτικός τρόπος φωτισμού με drone να μην γίνει αυτοσκοπός
για την δημιουργία της ταινίας και ταυτόχρονα να μην προδίδει εύκολα την προέλευση
του. Για το σκοπό αυτό, όχι μόνο αποφεύχθηκαν οι σύνθετες πτήσεις των drone, αλλά
στα περισσότερα πλάνα πετούν όσο το δυνατόν σταθερότερα σε ένα σημείο. Επιπλέον, οι
πειραματισμοί για την εύρεση του κατάλληλου φωτισμού γίνονταν ταχύτερα, αφού δεν
υπήρχαν stand.
Πέρα από το «Μémoires», η χρήση drone για το φωτισμό σκηνών από ψηλά αφορά
και τη φωτογραφία. Παραδείγματος χάρη, το στήσιμο ενός σύνθετου φωτισμού πολλά
μέτρα πάνω από τη επιφάνεια της γης, που συνήθως χρειάζεται γερανούς, σκαλωσιές και
πολυμελή συνεργεία (βλέπε Gregory Crewdson), μπορεί να γίνει σε ικανοποιητικό βαθμό
με τη βοήθεια των drones, ελαττώνοντας το κόστος παραγωγής και επιταχύνοντας την
διαδικασία. Ωστόσο, στα αρνητικά συμπεριλαμβάνονται η περιορισμένη αυτονομία των
drone, οι καιρικές συνθήκες, η απόσταση της φωτιστικής πηγής από το θέμα κ.α.
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Nikon
H πρώτη full frame
mirrorless?

O

γενικός διευθυντής της
Nikon Imaging Product
R&D, Tetsuro Goto, σε πρόσφατη
συνέντευξη του στην Ιαπωνία,
δήλωσε πως η πρώτη full frame
mirrorless μηχανή της εταιρίας
βρίσκεται στο στάδιο της εξέλιξης.
Τα πρόσφατα κατοχυρωμένα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας για
τους φακούς 52mm f/0.9 και
36mm f/1.2 που προορίζονται για
mirroless αρχιτεκτονική, σταδιακά
συμπληρώνουν τα κομμάτια του
puzzle. Ο Goto σημειώνει πως η εν
λόγω μηχανή δεν θα κατασκευαστεί
για να συμμετέχει απλά η Nikon
στη κατηγορία των mirrorless,
αλλά να πρωταγωνιστήσει.
Ακόμα, κάνει ιδιαίτερη μνεία στην
60ετή εμπειρία της εταιρίας και τη
συμβολή αυτής στην αποφυγή
αστοχιών στο νέο εγχείρημα.
Για την ώρα, δεν γνωρίζουμε
ημερομηνία παρουσίασης. Μπορείτε
να διαβάσετε ολόκληρη την
συνέντευξη εδώ:
https://nikonrumors.com/

Lensbaby
Δυο φακοί με έμφαση στο bokeh

Η

Lensbaby φημίζεται για τους ειδικούς

φακούς δημιουργικών εφέ. Αυτή τη
φορά παρουσίασε τους φακούς Sweet 80 και
Creative Bokeh, για εφαρμογές πορτραίτου.
Ο πρώτος διαθέτει μέγιστο διάφραγμα f/2.8 και
αι
είναι ειδικά σχεδιασμένος για ελκυστική απόδοση
οση
της επιδερμίδας με soft τόνους, διατηρώντας την
ευκρίνεια σε καλό επίπεδο. Ο μηχανισμός της ίριδας αποτελείται από 12 πτερύγια και το
θετικό απoτέλεσμα στο bokeh είναι αναμενόμενο. O Creative Bokeh έχει εστιακή απόσταση
50mm, μέγιστο διάφραγμα f/2.5 και μηχανισμό ίριδας που αποτελείται από 12 λεπίδες
ενώ έχει ένα και μοναδικό οπτικό στοιχείο χωρίς πολλαπλή επίστρωση. Διακρίνεται για
τη δυνατότητα χρήσης έντεκα μαγνητικών πλακετών (drop-in) που ορίζουν το σχήμα που
θα έχουν οι κύκλοι του bokeh. Στη συσκευασία υπάρχουν δύο επιπλέον ακατέργαστες
πλακέτες, ώστε ο χρήστης να δημιουργήσει τα σχήματα της επιλογής του. Και οι δύο φακοί
είναι συμβατοί με τα Composer Pro I/II, Muse, Scout και Control Freak. Μπορείτε να δείτε
περισσότερα παραδείγματα λήψεων εδώ: https://lensbaby.com
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H πρώτη mirrorless
Zenit
Θα είναι… Leica SL?

H

ρώσικη εταιρία KMZ, που
βρίσκεται έως σήμερα πίσω από το
ιστορικό brandname Zenit, επιστρέφει
στην παραγωγή των φωτογραφικών
μηχανών και εισέρχεται στον κόσμο της
ψηφιακής φωτογραφίας. Εκπρόσωπος
της Ζenit επιβεβαίωσε στο τέλος του
καλοκαιριού ότι η εταιρεία επρόκειτο
να κυκλοφορήσει μία full-frame
mirrorless μηχανή σε συνεργασία με
κάποιον άλλο κατασκευαστή.
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές μέσα
από το εργοστάσιο παραγωγής,
που δημοσίευσε το USSRPhoto,
μαθαίνουμε πως είναι πολύ πιθανό ο
κατασκευαστής αυτός να είναι η Leica
και η μηχανή να είναι μια Leica SL με
το όνομα της Zenit. Στις εγκαταστάσεις
της KMZ κατασκευάζονται τα
μηχανικά και τα οπτικά μέρη της
μηχανής και τα ηλεκτονικά τμήματα
εισάγονται από τη Γερμανία και τη
Γαλλία. Επιπλέον, αναμένεται να
κυκλοφορήσουν ειδικές εκδόσεις
φακών από την ΚΜΖ.
Παρόμοια τακτική με
αμφίβολα αποτελέσματα έχουμε
δει στο πρόσφατο παρελθόν από
τη Hasselblad, η οποία έφτιαχνε
αντίγραφα των φωτ. μηχανών
της Sony, αλλά με πολυτελή υλικά
στην εξωτερική σχεδίαση, για περίπου
τέσσερα χρόνια. Στην περίπτωση της
Zenit θα πρέπει να περιμένουμε να
δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι φήμες
για την Leica SL, η οποία να θυμίσουμε
ότι κοστίζει περίπου 6.000 δολάρια.

Elinchrom
Ολοκληρωμένο kit φωτισμού studio

H

νέα πρόταση της Elinchrom, αφορά ένα

kit που περιλαμβάνει δύο monoblock
φλας των 100Ws, δύο softbox (τετράγωνο
66εκ. και οκτάγωνο 56εκ.), διαχυτήρα και δύο
stand. Προορίζεται για μικρούς χώρους π.χ.
οικιακά ;ή μικρά επαγγελματικά studio, όπου
ο πλήρης έλεγχος φωτισμού είναι αναγκαίος
για την αποφυγή ανεπιθύμητων αντανακλάσεων..
ονους
Το D-Lite RX ONE μπορεί να ανταπεξέλθει σε έντονους
σης 1,5δευτ., ενώ
ρυθμούς εργασίας, αφού έχει χρόνο επαναφόρτισης
kyport υποστηρίζει
ο ενσωματωμένος δέκτης ραδιοσυχνότητας EL-Skyport
4 group/8 συχνότητες για ευελιξία ασύρματων συνδέσεων
υνδέσεων στον ίδιο
χώρο. Η λάμπα-πιλότος έχει ισχύ 150W. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται
μέσω
ά
έ
πλήκτρων στο πίσω μέρος της κεφαλής ή από το EL-Skyport App (μόνο
για iOS). To Elinchrom D-Lite RX ONE Softbox Set είναι διαθέσιμο μέσω
του επίσημου αντιπροσώπου ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε.
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Δημ ήτρ ης Σι δ η ρ ο κα στρ ί της

Σχoλές φωτογραφίας

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

F OC U S
Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Ε Λ ΕΥΘ Ε Ρ Ω Ν
Σ Π ΟΥΔ Ω Ν

Λεω φ. Π α π ά γου 1 1 2
Ζ ωγρ ά φ ο υ 1 57 7 2

Τ: 2 1 0 7 7 50 67 5
www.foc us .e d u.gr
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 63

Sxoles 250.indd 63
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Common Routes ΙΙ
Φωτογραφική έκθεση Serbia | Bosnia and Herzegovina

Η

ομάδα Common Routes με αφορμή το φωτογραφικό της
οδοιπορικό, αυτή τη φορά στην Σερβία και Βοσνία Ερζεγοβίνη,
παρουσιάζει το δεύτερο μέρος της δουλειάς «Βαλκάνια: Κοινές
Διαδρομές».
Το φωτογραφικό οδοιπορικό «Βαλκάνια: Κοινές Διαδρομές», έχει σαν
στόχο να αναδείξει κοινούς προβληματισμούς, κοινά συναισθήματα,
κοινά ιδανικά που έχουν ως αφετηρία τον ίδιο τον Άνθρωπο
ανεξάρτητα την χώρα που κατοικεί ή το θρήσκευμα που πρεσβεύει.
Το πρώτο φωτογραφικό οδοιπορικό της ομάδας πραγματοποιήθηκε
τον Σεπτέμβριο του 2015 με αφετηρία την Τουρκία. Ο σχεδιασμός
του οδοιπορικού περιλάμβανε περίπου 3.000 οδικά χιλιόμετρα,
άπειρες ώρες πεζοπορίας και βασικούς σταθμούς του ταξιδιού την
Κωνσταντινούπολη, την ευρύτερη περιοχή της Καππαδοκίας, το
Παμούκαλε και τέλος την Σμύρνη. Η έκθεση φωτογραφίας από το
συγκεκριμένο οδοιπορικό φιλοξενήθηκε τον Απρίλιο του 2016 στο
ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
Η φωτογραφική ομάδα Common Routes αποτελείται από τους
φωτογράφους: Παναγιώτη Αρμένη, Γιώργο Ασημακόπουλο, Τάσο
Κουτσιάφτη, Δημήτρη Παπαδάκο, Γιώργο Τσακανίκα & Τόλη
Χατζηγνατίου
Φωτογραφική έκθεση Common Routes ΙΙ: Serbia | Bosnia and
Herzegovina
Διάρκεια: 22– 30 Σεπτεμβρίου
Χώρος: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256)
Ωράριο λειτουργίας: 10.00 – 20.00 (Ανοιχτά όλες τις μέρες)
Εγκαίνια: 22 Σεπτεμβρίου 2017, στις 19.00

*Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πλαισιωθούν με ζωντανή μουσική και
ρυθμούς από τα Βαλκάνια.
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VK ALBUMS
Σολωμού 42, 121 33 Περιστέρι. Τηλ.: 210 5596493, Κιν.: 6988 193618,
e-mail: digital.album.vk@gmail.com | info@vkalbums.gr
www.vkalbums.gr
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Σχολή Όραμα
Παρουσίαση των φετινών μαθημάτων

3 ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ + WORKSHOPS

Τ

ην Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της
παρουσίασης της έκθεσης «Άχρονοι Τόποι», οι
καθηγητές της σχολής Όραμα θα βρίσκονται στο Thission
Lofts,έτσι ώστε να παρουσιάσουν τα μαθήματα της φετινής
χρονιάς. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όσους ενδιαφέρονται
να ξεκινήσουν να ασχολούνται με τη φωτογραφία αλλά
και σε όσους έχουν ήδη μια εμπειρία και θα ήθελαν να
εμβαθύνουν περισσότερο.
Παρουσίαση: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, 19.30
Διεύθυνση: Thission Lofts, Πειραιώς 123, Κάτω Πετράλωνα
Πληροφορίες: Όραμα, Τηλ. 2107701709,
www.oramastudies.gr
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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
F 2310 541 709
E info@esp.gr / www.esp.gr
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Αλέξανδρος Ίσαρης
Εικόνες μιας ζωής»

Α

σπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες καλύπτουν το
χρονικό διάστημα πενήντα οκτώ χρόνων. Ο Αλέξανδρος
Ίσαρης κατηγοριοποιεί το έργο του σε έξι ενότητες, οι οποίες
καλύπτουν όλο το φάσμα της φωτογραφικής του δουλειάς.
Στην πρώτη ενότητα εκτίθενται καφενεία της Αθήνας που δεν
υπάρχουν πια, στη δεύτερη στιγμιότυπα από το Άγιο Όρος,
στην τρίτη φωτογραφικά πορτραίτα, στην τέταρτη ανδρικά
και γυναικεία γυμνά, στην πέμπτη εργαστήρια καλλιτεχνών
και στην έκτη φωτογραφίες από τα ταξίδια του στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.
Εγκαίνια: Τρίτη 17 Οκτωβρίου, 19.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 4 Νοεμβρίου 2017
Διεύθυνση: Gallery 7, Σόλωνος 20, Αθήνα
Πληροφορίες: Gallery 7, Τηλ. 2103612050,
gallery7@hol.gr, www.gallery7.gr
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Ομάδα «Διάφραγμα 26»
Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας

Μ

ε αφορμή την παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων,
η ομάδα «Διάφραγμα 26» παρουσιάζει μια
έκθεση αφιερωμένη στην τρίτη ηλικία. Με έργα τους
συμμετέχουν οι φωτοράφοι Ιωάννα Τσούμα, Ξακουστή
Χελάκη, Φιλοθέη-Μαρία Σκιτζή Βαρδή, Αγγελική Πρέντζα,
Μπάμπης Ντιρίντης, Νώντας Κλεάνθης, Ελευθερία
Κούντζου, Χρήστος Τσατάλμπασης, Δημήτρης Καλύβεζας,
Κονδύλω Μπούσμπουρα, Κarin Skotiniyadis, Βίκυ
Γεωργαντά, Στράτος Σκοτεινιάδης, Πέννυ Φραγκάκη,
Ζαχαρούλα Καλομινίδου και Κώστας Σκοπελίτης. Την
εκδήλωση επιμελείται ο Στράτος Σκοτεινιάδης.
Έκθεση: Κυριακή 1 Οκτωβρίου, 11.30 – 13.30
Διεύθυνση: Πλατεία Μοναστηρακίου, Αθήνα
Πληροφορίες: Διάφραγμα 26, http://www.diafragma26.gr
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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»
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΥΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone;
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
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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...
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ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
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Photoshop - Lightroom
Πλήρης οδηγός
Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί 5 Oκτωβρίου
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Η τιμή δεν περιλαμβάνει έξοδα αποστολής & αντικαταβολής

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

13+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Lefko.indd 1

 386 • 

25  

29/6/2017 3:31:06 μμ

 2017



34

ON LINE 

  

O IMAGING - E  

Φωτογραφική Λέσχη
Λιβαδειάς
Μαθήματα φωτογραφίας

Έ

νας νέος κύκλος φωτογραφικών
μαθημάτων ξεκινά στη
Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς. Υπό
την καθοδήγηση της Θεανώς Χαλιώτη,
στόχος των μαθημάτων είναι οι
συμμετέχοντες να μάθουν την τεχνική
της φωτογραφίας και παράλληλα να
καλλιεργήσουν το βλέμμα τους έτσι
ώστε να αποκτήσουν το δικό τους
προσωπικό ύφος. Τα μαθήματα θα
πραγματοποιηθούν σε δύο κύκλους.
Ο πρώτος κύκλος θα ασχολείται με
την τεχνική ενώ ο δεύτερος με την
αισθητική της φωτογραφίας. Εγγραφές
θα πραγματοποιούνται έως τέλος
Οκτωβρίου.
Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη
Λιβαδειάς, fotolesxilivadias@gmail.com
http://www.fotolesxilivadias.gr

Βeach Creatures
Του εικαστικού Parisko

Π

έτρες μετέωρες μεταξύ ζωής και ύλης, αποτελούν τα «πλάσματα» με τα οποία
ασχολείται ο εικαστικός Πάρις Κούτσικος, γνωστός ως Parisko. Ο καλλιτέχνης
φωτογραφίζει πέτρες και βότσαλα της παραλίας, επιλέγοντας μια ασυνήθισητ
παρουσίαση.
Εγκαίνια: Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 8 Οκτωβρίου 2017
Διεύθυνση: ΦΟΥΑΡ, Μητροπόλεως 72 και Χριστοπούλου 6, Μοναστηράκι, Αθήνα
Πληροφορίες: ΦΟΥΑΡ, Τηλ. 2103211381,
http://fouar-athens.gr

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας
Μαθήματα φωτογραφίας

Ξ

εκίνησαν οι εγγραφές στον νέο κύκλο μαθημάτων φωτογραφίας της Φωτογραφικής
Λέσχης Λάρισας. Έμπειροι φωτογράφοι θα επισκέπτονται τον χώρο της Λέσχης κάθε

Τρίτη 20.00-22.00, με τα μαθήματα να διαρκούν έως τον Απρίλιο 2018. Παράλληλα,
ανοιχτός για συμμετοχή είναι ο διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα «Καλοκαιρινές Ιστορίες».
Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος καλούνται να ανεβάσουν τις φωτογραφίες τους στη
σελίδα της ομάδας στο facebook. Έπαθλο του διαγωνισμού είναι μια δωρεάν συνδρομή
μέλους για τη φετινή χρονιά. Τα μαθήματα ξεκινούν την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017.
Πληροφορίες: Ελένη Γκισάκη, Τηλ. 6974922853 – Δημήτρης Πάλλης Τηλ. 6977583776 –
Βασίλης Ζαφειρίου Τηλ. 6973476735 – Αντώνης Κελεπούρης Τηλ. 6973690765
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Kέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας
Πρόγραμμα υποτροφιών 2017-2018

Μ

ε αφορμή τον νέο κύκλο σεμιναρίων του Βασίλη Γεροντάκου, ανακοινώθηκε
ένα πρόγραμμα υποτροφιών για όσους θα ήθελαν να πάρουν μέρος στις
φετινές συναντήσεις. Oι δύο υποτροφίες αφορούν το Εργαστήριο Δημιουργικής

Η θεματολογία είναι ελεύθερη ενώ οι
συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν αίτηση
μόνο σε μια από τις δύο υποτροφίες. Οι δύο νικητές

Φωτογραφίας 1 και το Εργαστήριο Δημιουργικής Φωτογραφίας 2 αντίστοιχα και
προσφέρουν πλήρη κάλυψης εξόδων συμμετοχής. Το πρώτο εργαστήριο απευθύνεται
σε αρχάριους που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη φωτογραφική τους εκπαίδευση ενώ

θα ανακοινωθούν την Πέμπτη
4 Οκτωβρίου 2017, κατά την παρουσίαση
των σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθεί στο

το δεύτερο σε όσους έχουν τη βασική τεχνική και θεωρητική κατάρτιση και θέλουν να
διευρύνουν τις γνώσεις τους καθώς και να εξελίξουν το φωτογραφικό τους έργο.
Οι υποψήφιοι για καθεμία από τις δύο υποτροφίες, καλείται να υποβάλουν
15 φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή μέσω e-mail στέλνοντας παράλληλα τα στοιχεία
επικοινωνίας τους και το σεμινάριο στο οποίο θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή.

Boozecooperativa.
Υποβολή: έως το τέλος Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες – Εγγραφές: Βασίλης Γεροντάκος,
wassily.ge@gmail.com, www.vassilisgerontakos.com

BlackBox
Εκθεση φωτογραφίας των
σπουδαστών του Α’ έτους

Η

έκθεση παρουσιάζει τα έργα

νέων φωτογράφων, στο πλαίσιο
μιας προσπάθειας να γνωρίσουν
τις εκφραστικές δυνατότητες της
φωτογραφίας και την ιστορία της.
Διάρκεια έκθεσης: έως 26
Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: BlackBox, Λέκκα 31 και
Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα
Πληροφορίες: BlackBox
Photography,
www.blackbox-photography.com
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Και τα τρία βιβλία!
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Έλλη Αγιαννίδη

Διαγωνισμός #MyBlue
Οι νικητές

Μ

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο φωτογραφικός διαγωνισμός My Blue που διοργανώθηκε από την Anemon
Productions, το WWF Hellas, με την υποστήριξη του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος και της εταιρείας καταδυτικού εξοπλισμού
Apnea. Ο ελληνικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε ενόψει της προβολής του ντοκιμαντέρ «Dolphin Man» του Λευτέρη
Χαρίτου που θα προβληθεί σύντομα στο κινηματογράφο Δαναός. Η ταινία εξιστορεί τη ζωή του δύτη Ζακ Μαγιόλ, που
αποτέλεσε έμπνευση για την ταινία «το Απέραντο Γαλάζιο». Η πρώτη νικήτρια Έλλη Αγιαννίδη κέρδισε εξοπλισμό απ’ την
εταιρεία Apnea αξίας 250,00€ ενώ οι υπόλοιποι 11 που διακρίθηκαν κέρδισαν διπλές προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας
“Dolphin Man” στον κινηματογράφο Δαναό.
Τέλος σε εξέλιξη βρίσκετε ο Ευρωπαϊκός φωτογραφικός διαγωνισμός #MyBlueEurope. Λεπτομέρειες στο http://bit.ly/2yqtFZC
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Michael Patakos

Sotiris Zoakis

Alexandros Dalkos
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Emma Andreadaki

Anastasia Fragkou

Nick Aggelidis

Emma Vazoura

Christina Tsiligkiri

Mady Lykeridou
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