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http://www.photo.gr/shop/themedmags/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-no14-photoshop-lightroom/
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«Δεν ένιωσα ποτέ κατώτερος και γαμο-φωτογράφος...»
Η άλλη άποψη για την σύγχρονη φωτογραφία γάμου. Γράφει ο Αντώνης Καραγιαννάκης
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Editorial

Διάβασα τα σχόλιά σας για τη 

σύγχρονη φωτογραφία και τους 

φωτογράφους γάμου στη Ελλάδα 

σήμερα, τόσο στο PhotoBusiness 

Weekly Νο 386 (25 /9) όσο και 

στο πιο πρόσφατο Νο 388 (9/10). 

Διαφωνώ με τις απόψεις σας! 

Θα σας παρακαλούσα να 

δημοσιεύσετε την επιστολή μου 

για να ακουστεί και ο αντίλογος.

Διατηρούμε ένα οικογενειακό studio φωτογραφίας στην Λιβαδειά το οποίο λειτουργεί από 

το 1955 έως σήμερα, δηλαδή 62 χρόνια, καλύπτοντας μεγάλο φάσμα φωτογραφικών 

εργασιών. Ο ίδιος φωτογραφίζω γάμους από το 1970 μέχρι σήμερα, συνολικά 47 χρόνια. 

Πριν πάρα πολλά χρόνια είχα εισάγει καινοτομίες στην φωτογραφία και ειδικά στην 

φωτογραφία γάμου, οι οποίες ήταν πρωτοποριακές για την εποχή τους. Είμαι από τους 

πρωτοπόρους, αν όχι ο πρώτος, που επέβαλε για παράδειγμα την υπογραφή ιδιωτικού 

συμφωνητικού με τους μελλόνυμφους σε μια εποχή που δεν το έκανε κανείς άλλος 

(PhotoBusiness Weekly 31-5-2010. Συνέντευξη σε σε Τ.Τζίμα & Π. Καλδή). Έχοντας δει λοιπόν 

όλες τις αλλαγές και τις εξελίξεις της φωτογραφίας σε όλα τα στάδια νομίζω ότι έχω την πείρα, 

τις γνώσεις και το δικαίωμα, να πω και να γράψω την άποψη μου.      
(Συνέχεια στη σελίδα 4)

Τα δύο  προηγούμενα σημειώματά 

μου που αναφέρονταν στην 

σύγχρονη φωτογραφία γάμου 

(PBWeekly No 386 & PW No 388) 

προκάλεσαν αρκετές αντιδράσεις 

-θετικές κι αρνητικές- μερικές από τις 

οποίες πήραν τη μορφή επιστολών 

και έφθασαν στο mailbox μου. 

Θυμίζω ότι και στα δύο άρθρα 

παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις -όσο 

πιο αντικειμενικά αυτό ήταν εφικτό- 

σε μία προσπάθεια κατανόησης 

του παρελθόντος και ερμηνείας 

του παρόντος στη φωτογραφία 

γάμου. Τονίζω ευθύς εξ αρχής ότι 

πάγια γραμμή του περιοδικού μας 

είναι να δημοσιεύει με την δέουσα 

σοβαρότητα τις αντίθετες απόψεις, 

αρκεί αυτές να εκφράζονται κόσμια 

και τεκμηριωμένα. Μία τέτοια 

άποψη εξέφρασε ο Αναγνώστης 

μας παλαίμαχος φωτογράφος 

Αντώνης Καραγιαννάκης από την 

Λειβαδιά, όπου δραστηριοποιείται 

επαγγελματικά η οικογένειά του από 

το 1955. Παραθέτουμε αυτούσια την 

μακροσκελή επιστολή του χωρίς 

κανένα σχόλιο γιατί πιστεύουμε 

ότι μπορείτε ακηδεμόνευτα να 

εξάγετε τα δικά σας συμπεράσματα. 

Παραχωρώ λοιπόν την στήλη στον 

επιστολογράφο.

 ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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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.  

Nikon D7500 GR_167_240.indd   1 23/8/2017   1:00:08 μμ

http://www.nikon.gr/el_GR/?
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Συμφωνώ. Όλα έχουν αλλάξει. 

Είναι τεράστιες οι αλλαγές 

που έγιναν σε όλο το φάσμα της 

φωτογραφίας και όχι μόνον στους 

γάμους, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια 

που η ψηφιακή τεχνολογία τρέχει 

χωρίς σταματημό, έτσι που το σήμερα 

γρήγορα γίνεται χθες και το παρόν 

παρελθόν. Η ψηφιακή τεχνολογική 

εξέλιξη στην φωτογραφία έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο και στην αισθητική 

φωτογράφησης του γάμου. Ήταν 

άναρχο, λέτε, το τοπίο στον χώρο 

της φωτογραφίας τη δεκαετία του 

1960; Να συμφωνήσουμε. Αλλά και 

αυτό που γίνεται σήμερα, εξέλιξη να 

το πούμε; Σίγουρα όχι. Κατήφορος, 

θα το έλεγα καλύτερα. Πιστεύω 

οι περισσότεροι θα είδατε την 

φωτογραφία γάμου του Ολλανδού 

φωτογράφου Michelle Cluster 

(Σ.Σ: Δείτε την εδώ ) που τη 

δικαιολόγησε όμως ως εξής:  

«Όποιος πιστεύει ότι είναι 

προσβλητική, εξακολουθεί να ζει στο 

1996»...κατά τη γνώμη του.   

Σήμερα που ο καθένας αγοράζει μία 

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, τις 

περισσότερες φορές φθηνή και κάνει 

τον φωτογράφο και με πολύ λίγα 

ευρώ αναλαμβάνει μυστήρια για να 

συμπλήρωση το εισόδημα του, 

και αυτός φωτογράφος είναι; 

Ας κάνουμε μια βόλτα στα διάφορα 

sites: Εκτός από ορισμένους, 

πολύ λίγους πραγματικά καλούς 

φωτογράφους, όλοι οι υπόλοιποι 

είναι άσχετοι και για γέλια. Καμία 

σχέση δεν έχουν με την φωτογραφία. 

Κατά τη γνώμη σας και όπως ακριβώς 

το γράφετε: «Γι’ αυτήν την περίφημη 

εξέλιξη ας όψεται η κρίση, που έστρεψε 

τους καλύτερους φωτογράφους μας 

στη φωτογραφία γάμου». Από αυτούς 

τους φωτογράφους προτιμώ τους 

άλλους, των περασμένων δεκαετιών 

που κατά γενικήν ομολογία, παρ’ 

όλες τις δυσκολίες & αντιξοότητες, 

ήταν τα καλύτερα χρόνια στην 

φωτογραφία. Αγαπημένες δεκαετίες 

με φωτογράφους τεχνίτες, καλλιτέχνες 

που ήξεραν την φωτογραφία απ’ 

έξω κι ανακατωτά. Σημειώνω μερικά 

ονόματα: Θωμάς Νικολέρης, Αφοί 

Τσέλιου, Σπύρος Πολυχρονόπουλος, 

Πασχαλίδης, Τσούτσουλας, Τσώλης, 

Πατρίδης, από τους πολύ λίγους που θυμάμαι. Υπάρχει καμία σχέση του τότε με το 

τώρα; Με όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται σήμερα είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που 

βλέπουμε σε κάθε γάμο; Εκτός από όλα τ’ άλλα,  η φωτογράφηση την επόμενη ημέρα 

(next day wedding shooting) η την επόμενη εβδομάδα γιατί γίνεται; 

Διότι: Α’ Το 90% των γάμων στην Ελλάδα τελούνται αργά το απόγευμα και όταν 

τελειώνουν έχει νυχτώσει. Β: Δεν διαθέτουν τον κατάλληλο επαγγελματικό χώρο (stutio) 

για να κάνουν τη φωτογράφηση. Το studio δεν είναι ξεπερασμένο, απαρχαιωμένο 

(démodé), εκτός μόδας (old fashioned) όπως  ισχυρίζονται οι νέοι φωτογράφοι. 

Το πρόβλημα είναι ότι δεν διαθέτουν studio γιατί απαιτούνται πολλά ευρώ και γνώσεις!!! 

Μια σχετικά καινούργια για τα ελληνικά δεδομένα κατηγορία που βοηθά προς αυτή την 

κατεύθυνση είναι και οι διοργανωτές γάμων (wedding planners). Καινούργιο είδος στην 

Ελληνική φωτογραφία. Οι Έλληνες φωτογράφοι ενώ φωτογράφησαν γάμους σε όλα 

τα νησιά του Αιγαίου σειρά πήρε τώρα η Ευρώπη... Τώρα φωτογραφίζουν γάμους στην 

Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, παντού γέμισε η Ευρώπη από Έλληνες φωτογράφους 

που τους παρακαλούν. Στην σειρά περιμένουν τα ζευγάρια για να κλείσουν Έλληνα 

φωτογράφο για τον γάμο τους, στην Ευρώπη δεν υπάρχουν βέβαια καλοί φωτογράφοι με 

τις γνώσεις και την τεχνική κατάρτιση των Ελλήνων!!!

Έχω μία απορία: Ενώ εγώ δεν μπορώ να κάνω τον μαρμαρά, τον καθηγητή, τον μουσικό, 

τον αστρονόμο, τον μηχανικό, τον ηλεκτρολόγο κλπ. το δικό μου επάγγελμα, του 

φωτογράφου, γιατί μπορούν να το κάνουν οι πάντες; Αυτοί που όλοι την εβδομάδα είναι  

ιδιωτικοί η δημόσιοι υπάλληλοι, γκαρσόνια, delivery, διανομείς φυλλαδίων, courier και το 

Σαββατοκύριακο γίνονται φωτογράφοι...

Έχω μια ακόμη απορία: Ο κανονισμός πτήσεων συστημάτων μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών, των γνωστών drones, (ΦEK 3152/30-9-2016 τ.2) που ισχύει από 1-1-2017 

λέει ξεκάθαρα πως για να πετάξεις ένα drone πρέπει να έχεις άδεια χειριστού και για την 

απόκτηση της πρέπει να κάνεις πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση σε σχολή χειριστών 

drones από πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Σήμερα στη Ελλάδα δεν είναι παραπάνω από 

πέντε. Τώρα άνοιξαν και οι πρώτες σχολές. 

(Συνέχεια στη σελίδα 6)

(Συνέχεια από την σελίδα 2)

https://www.facebook.com/fotostudiomvdklooster/photos/a.278737872274841.1073741832.269060153242613/885618131586809/?type=3&theater
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http://albumake.com/black-friday/
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Δίνεις εξετάσεις στην Υ.Π.Α για να πάρεις άδεια χειριστού 

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Τρίτη 15 Αυγούστου 2017). Ερωτώ λοιπόν: 

Πόσοι από όλους αυτούς που έκαναν η κάνουν σεμινάρια είχαν και 

έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να παραδίδουν μαθήματα 

και να πληρώνονται; πού έμαθαν τον χειρισμό των drones; 

Από το «βιβλιαράκι» οδηγιών; Το ίδιο ισχύει και για τα σεμινάρια 

φωτογραφίας, video. Οι περισσότεροι είναι αυτοδίδακτοι και οι 

αυτοαποκαλούμενοι ως «professional photographers», που έμαθαν 

να φωτογραφίζουν; Παρακολουθώντας οι ίδιοι κάποια σεμινάρια, 

η μαθήματα σε κάποια φωτογραφική λέσχη; Αν εκεί τους έδωσαν 

ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου, αυτό δεν τους 

κάνει «προφέσορες» για να παραδίδουν μαθήματα φωτογραφίας 

ή video επί πληρωμή. 

Άλλο θέμα: Τα ραντεβού με τα ζευγάρια γίνονται στην καφετέρια, 

στο σπίτι, η στο σπίτι τους. Πάντα υπήρχαν οι αυτοδίδακτοι 

(σκηνοθέτες, ζωγράφοι, μουσικοί κ.ά.) Δεν έκαναν όμως σεμινάρια 

η εάν έκαναν δεν  πληρωνόντουσαν. Πολλοί «φωτογράφοι» από 

αυτούς που έκαναν σεμινάρια και τα οικονομούσαν, άλλαξαν 

επάγγελμα και κάνουν κάτι άλλο. Δουλεύουν π.χ. σε διάφορα 

γραφεία οργάνωσης γάμων, έγιναν κατασκευαστές digital albums, 

δουλεύουν για άλλους φωτογράφους («τραβηχτικά») ή κάνουν 

τον ντελιβερά. Ο Σεφέρης έγραψε: «Σ’ αυτόν τον τόπο, είμαστε όλοι 

τραγικά αυτοδίδακτοι». Ο Καρούζος το είπε, ο Τσαρούχης το έκανε 

γνωστό «Σ’ αυτόν τον τόπο είσαι ότι δηλώσεις». 

Ένα σεμινάριο φωτογραφίας διοργανώνεται σ’ έναν ελεγχόμενο και 

άψογο χώρο για να γίνει μία φωτογράφηση. Με στημένα φωτιστικά, 

με επαγγελματίες μοντέλα που ξέρουν πως θα στηθούν και πως 

θα κινηθούν στο πλατώ, τα αποτελέσματα είναι αναμφίβολα 

άριστα. Τι γίνεται όμως όταν θα πρέπει να εφαρμοστούν στις πολύ 

συγκεκριμένες και πραγματικές συνθήκες φωτογράφησης; 

Σ’ ένα γάμο με βροχή, αέρα, κρύο, ζέστη, σε πολύ μικρούς χώρους, 

με ζευγάρια που πρώτη φορά βρίσκονται μπροστά στον φακό ενός 

επαγγελματία φωτογράφου, καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε 

σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο; Ερωτήσεις κάνω. Απαντήσεις δεν 

περιμένω όπως και άλλες φορές. Κι εμείς παρακολουθούσαμε 

ενημερωτικά σεμινάρια. Τα διοργάνωναν όμως διάφορες εταιρίες 

(Fujifilm, Hasselblad, Kodac, Nikon, Canon) και δεν πληρώναμε. 

Θα μου πείτε άλλαξαν οι καιροί...

Το σχόλιό μου στο άρθρο σας στο Ph. Weekly Νο 388, 9/10

Λέτε συγκεκριμένα: «Το όνειρο λοιπόν κάθε νέου φωτογράφου 

-τότε...-μόλις 20-30 χρόνια πριν ήταν να ασχοληθεί με τη διαφημιστική 

φωτογραφία και τη φωτογραφία μόδας». Άρα σήμερα, εξάγεται ως 

συμπέρασμα από τα συμφραζόμενά σας, ότι το όνειρό τους είναι να 

γίνουν φωτογράφοι γάμου. Γι’ αυτό λοιπόν γίνονται τόσα σεμινάρια. 

Σεμινάριο πως θα στήσουμε το δημιουργικό και το λογότυπο για τις 

κάρτες μας (!!!), πως θα  πρέπει να ντυνόμαστε την μέρα του γάμου 

(!!!). Βρήκαμε την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά... 

Σε άλλο απόσπασμα της ανάλυσής σας λέτε: «Η σύγχρονη 

φωτογραφία γάμου είναι ένα είδος εξαιρετικά σύνθετο που απαιτεί 

αισθητική παιδεία, ταλέντο, άριστη τεχνική κατάρτιση από τον 

φωτογράφο αλλά κυρίως τον συνδυασμό όλων των ειδικοτήτων ή 

κατηγοριών που προαναφέραμε -διαφήμιση, μόδα, φωτορεπορτάζ 

αλλά και...κινηματογράφος και πολλά άλλα». Mάλιστα! 

Και όλα αυτά τα διαθέτουν οι σημερινοί μας φωτογράφοι; 

Μάλλον σε άλλη χώρα πρέπει να ζούμε! 

Παρακάτω λέτε: «Ακολούθησε και η οικονομική κρίση που 

άλλαξε τελείως τον χάρτη της ελληνικής φωτογραφίας. Να 

όμως που μέσα στην κρίση και στις ριζικές αλλαγές που βίωσε ο 

κλάδος, αναδύθηκε ένα είδος φωτογραφίας που σύντομα έμελλε 

να προσελκύσει όλους ανεξαιρέτως τους φωτογράφους: 

Η σύγχρονη φωτογραφία γάμου». Ωραία! Αυτό τώρα έκανε 

καλό η έκανε κακό στην φωτογραφία γάμου; Κάντε μία βόλτα 

στα  διάφορα social media και θα καταλάβετε... «Κι ενώ λοιπόν 

η διαφημιστική φωτογραφία, το φωτορεπορτάζ κατέρρευσαν, 

για πολλούς και διαφόρους λόγους, όλοι αυτοί έκαναν στροφή 

στην τρίτη κατηγορία, στους περιφρονημένους παλιά και 

αποκαλούμενους “γάμο-φωτογράφους». 

Σας πληροφορώ ότι από το 1970 έως σήμερα φωτογραφίζω 

γάμους. Μου κακοφάνηκε γιατί ποτέ δεν ένιωσα 

περιφρονημένος και «γάμο-φωτογράφος». Κανείς δεν με 

σνομπάρισε. Αντίθετα είχα τον σεβασμό και την καταξίωση των 

συναδέλφων και όχι μόνον.

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

(Συνέχεια από την σελίδα ΧΧ
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http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-photoshop/
http://www.photo.gr/shop/seminars/workshop-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-dslr-mirrorless/
http://www.photo.gr/shop/weddingseminars/4-facebook-%CE%AE-site-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%BC%CE%B1%CF%82/
http://www.photo.gr/shop/weddingseminars/5-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BC/
http://www.photo.gr/workshops/
http://www.photo.gr/workshops/
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http://www.photo.gr/shop/weddingseminars/4-facebook-%CE%AE-site-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%BC%CE%B1%CF%82/
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$�%
&��� ��� ����'��( 

«���� �� ��	
�� �� �����»

«���������� ����� 
�� �� �����»

«��
���� �� Photoshop»

«���� �� ��	
�� �� CANON»

«Food Photography» 

«!�
 
������
 �� ��� Avedon» 

«"�����#
 �� ��� 
����
��� ������
�#
»

«��
���� �� Postproduction»
& «$#���������� �� DSLR & mirrorless»

«������
�#%���
� �� �'	�
»
& «������
�#%���
� �� ���(�»

https://www.youtube.com/watch?v=8Ffr4b9WvuA
https://www.youtube.com/watch?v=HtcYLjxs1Ng
https://www.youtube.com/watch?v=SGWkNBKPgwM
https://www.youtube.com/watch?v=de2YSrnZhEY
https://www.youtube.com/watch?v=h49WB2GwA6A
https://www.youtube.com/watch?v=mzDKSJQSWmk
https://www.youtube.com/watch?v=AG9jDYFqupk
https://www.youtube.com/watch?v=6Apgvh6IvsU
https://www.youtube.com/watch?v=bx1npdTXtuI
https://www.youtube.com/watch?v=AS4UDRcnYwU
https://www.youtube.com/watch?v=0Ewm6OBWSQ8
https://www.youtube.com/watch?v=0Ewm6OBWSQ8
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Προσπάθειες ...δημιουργικής αντιγραφής! 
Τελικά η δουλειά του φωτογράφου δεν είναι τόσο εύκολη, όσο φαίνεται

������!

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 

�')#��#&$: Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόηςwww.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò 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 

https://www.youtube.com/watch?v=uDzODzGvIpo
www.photo.gr
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Stamos DNP Summer 17.indd   1 25/8/2017   1:40:51 μμ

http://www.stamos.com.gr/
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Low Key

Yashica
Εμείς είμαστε δεινόσαυροι ή αυτοί πολύ χίπστερ;

Γράφαμε πριν μερικές εβδομάδες από αυτή τη στήλη ότι το κλίμα της νοσταλγίας που πλανάται τα 

τελευταία χρόνια στην ατμόσφαιρα, φαίνεται να έχει κάποιες θετικές επιπτώσεις στη φωτογραφία αφού 

παρατηρείται αναζωπύρωση της αναλογικής φωτογραφίας και της παραγωγής και κατανάλωσης του 

φιλμ. Και μην μας παρεξηγείτε για τον τίτλο... Δεν έχουμε κάτι (σοβαρό) εναντίον των χίπστερ. 

Άλλωστε αυτοί είναι που πιστώνονται την αναβίωση των Polaroid μέσω του Impossible Project. Ή μήπως 

μας φταίνε οι millenial και οι ψηφιακοί ιθαγενείς (αυτή, για όποιον δεν το γνωρίζει, είναι η “χαριτωμένη” 

ελληνική μετάφραση του digital natives); 

Όποιος κι αν ευθύνεται, αυτές τις μέρες έκανε την εμφάνιση του το νέο πόνημα της Yashica, για το οποίο 

θα διαβάσετε και σε άλλες σελίδες αυτού του Weekly, με το οποίο προσπαθεί να κάνει το comeback της. 

Πρόκειται για τη digiFilm Camera Y35, η οποία προσομοιώνει την εμπειρία της φωτογράφησης με αναλογική 

μηχανή και φιλμ. Πως; Η μηχανή εξαναγκάζει τον χρήστη να χρησιμοποιήσει “ψηφιακό” φιλμ για να 

φωτογραφήσει. Οι χρήστες επιλέγουν ανάμεσα στα digiFilm (ISO 200 έγχρωμο φιλμ, ISO 400 α/μ,  ISO 1600 

high-speed κ.α.) για να φωτογραφίσουν, μόνο που τα φιλμ δεν είναι φιλμ αλλά ψηφιακά presets. Ο χρήστης 

δεν μπορεί να σβήσει φωτογραφίες και δεν έχει φυσικά liveview. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται σε SD ενώ 

η Yashica αντιγράφει ακόμα και τον μηχανισμό προώθησης του φιλμ, οπότε ξεχάστε τις συνεχόμενες λήψεις 

που κάνετε με το smartphone σας. Σε αυτό το σημείο θυμηθείτε αν θέλετε εκείνη τη χαριτωμένη εφαρμογή, 

τη Gudak, που εμφανίζει τις φωτογραφίες που τραβάμε με το smartphone μετά από τρεις μέρες. Κι αυτή 

θέλει να προσημειώσει τη γλυκιά προσμονή της εμφάνισης του φιλμ. Το project της Yashica μάζεψε τη 

χρηματοδότηση που χρειαζόταν μέσω του Kickstarter μόνο σε τέσσερις ώρες και συνεχίζει να συγκεντρώνει 

χρήματα, πλησιάζοντας το ένα εκατομμύριο δολάρια. Αχ και να υπήρχε κάτι εκεί έξω που να προσημειώνει 

ακόμα περισσότερο την αναλογική φωτογραφία...  
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http://www.fisheye.gr/
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«Μάθε τη μηχανή σου Νikon»
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σεμινάριο το Σάββατο 7 Οκτωβρίου

Η νέα επιμορφωτική σεζόν για τους αρχάριους χρήστες και ερασιτέχνες φωτογράφους ξεκίνησε με 

τον Χρήστο Τόλη που ανέλαβε να μας δείξει όλα τα μυστικά των Nikon μηχανών στο Palmie Bistro 

(Ευαγγελιστρίας 3 & Μητροπόλεως) το Σάββατο 7 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να 

εκφράσουν τις απορίες τους σχετικά με τον χειρισμό της μηχανής τους στον εισηγητή ενώ με τα πέρας του 

μαθήματος δοκίμασαν τις μηχανές Nikon και είδαν πρώτοι από κοντά την ολοκαίνουργια Nikon D850. Το 

σεμινάριο θα επαναληφθεί πολύ σύντομα λόγω της μεγάλης ζήτησης.  Εαν θέλετε να ενημερωθείτε 

πρώτοι, εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας στο seminars@photo.gr
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«Μάθε τη μηχανή σου Canon»
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σεμινάριο την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου

Τη σκυτάλη παρέλαβε ο Ηλίας Διακουμάκος, φωτογράφος, συνεργάτης επί σειρά ετών του ΦΩΤΟγράφου και ειδικός 

στο σύστημα της Canon. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε και πάλι στο Palmie Bistro, τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου. Οι νέοι 

χρήστες της Canon και πάλι συγκέντρωσαν τις απορίες τους σχετικά με τις καινούργιες τους μηχανές και ο εισηγητής τους 

έδειξε πώς να τις αξιοποιήσουν πιο δημιουργικά. Το μάθημα πλαισίωσαν οι νεότερες και πιο συναρπαστικές Canon μηχανές: 

Canon EΟS 6D MkII, EOS 5D MkIV, EOS M5 και EOS 750D. Το σεμινάριο θα επαναληφθεί 

πολύ σύντομα λόγω της μεγάλης ζήτησης. Εαν θέλετε να ενημερωθείτε πρώτοι, 

εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας στο seminars@photo.gr

>?#��&@��#�B
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SHAPE n’ LIGHT  
WORKSHOPS

WEDDING PHOTOGRAPHY & VIDEOGRAPHY

1-2 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

SAKIS  
BATZALIS 
PHOTOGRAPHER

GREG  
MOMENT 
PHOTOGRAPHER

PASCAL  
DÉLÉ 

CINEMATOGRAPHER

ΜΑΘΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ!
LIGHTING�POSING�RETOUCH

EARLY BIRD TICKETS ΩΣ 16/10  

ΑΠΟ 130€ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ www. shapenlight.com
HELEXPO / ΜΑΡΟΥΣΙ / ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39SHAPE    N’

LIGHT

https://www.shapenlight.com/
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Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Low Key

Honor 9 και Honor 6A
For the brave

To 48 Urban Garden επέλεξε η ελληνική Huawei για να παρουσιάσει 

τα νέα μοντέλα Honor στον ειδικό τύπο. Για όσους δεν το γνωρίζουν, 

η Honor, αν και υπάρχει κάτω από την ομπρέλα της Huawei, είναι 

ένα ξεχωριστό brand smartphone με κύρια χαρακτηριστικά το 

μοντέρνο design, τις προσιτές τιμές και, φυσικά, τις δυνατότητες τους 

αφού απευθύνονται στο νεανικό κοινό και τους millennial.

Την παρουσίαση έκαναν η κ. Νατάσα Καραμπουρνιώτη, Marketing 

Manager της Huawei και ο κ. Απόστολος Μαργιτούδης-Φουσέκης, 

Training Manager. Το Honor 9 αποτελεί τη νέα ναυαρχίδα του Honor 

και διαθέτει επεξεργαστή Kirin 960, πλαισιωμένο με μνήμη έως και 4 

GB RAM και 64 GB μνήμης. Σε συνδυασμό με την εξαιρετική διαχείριση 

πόρων που επιτυγχάνει το περιβάλλον EMUI 5.1, εφαρμογές και 

παιχνίδια τρέχουν άψογα, όσο υψηλές κι αν είναι οι απαιτήσεις των 

χρηστών. 

Η Full HD οθόνη των 5,15 ιντσών στα 428 PPI αποδίδει εκπληκτικά 

χρώματα ανεξαρτήτως της ώρας της ημέρας χάρη στα πολλαπλά, 

διαφορετικά της modes. Η κάμερα με το σύστημα διπλών φακών, στα 20 

& 12 MP, προσφέρει εξαιρετικές λήψεις ακόμα κι όταν ο φωτισμός είναι 

χαμηλός με το υβριδικό zoom να επιτρέπει την εστίαση στο θέμα δίχως 

απώλειες στην ποιότητα της φωτογραφίας. 

Όσον αφορά στο Honor 6A, πρόκειται για μία προσιτή συσκευή, ικανή 

να καλύψει και με το παραπάνω, τις ανάγκες του σύγχρονου χρήστη. 

Με οθόνη 5 ιντσών, επεξεργαστή Snapdragon 430 και έως 3 GB μνήμης 

RAM, είναι σε θέση να εγγυηθεί την πλήρη εμπειρία χρήσης με άνετη και 

ομαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Η κύρια κάμερα έχει ανάλυση 13MP 

και η εμπρόσθια 5 MP ενώ η μπαταρία των 3020 mAh σε συνδυασμό 

με την τεχνολογία έξυπνης διαχείρισης ενέργειας, προσφέρει την 

απαραίτητη αυτονομία.

http://www.hihonor.com/gr

https://www.facebook.com/HonorMobileGR/

���
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http://www.albumake.com/
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Instagram
Ανέβασμα φωτογραφιών 
από τον υπολογιστή μέσω 
του Windowed

Το Instagram αποτελεί το 

ταχύτερα εξελισσόμενο δίκτυο 

διαμοιρασμού φωτογραφιών. 

Παρόλο που πλέον δεν 

προσανατολίζεται μόνο στις 

φωτογραφίες που βγάζουμε με 

τον τα smartphone και στο άμεσο 

ανέβασμα τους, συνεχίζει να 

επιτρέπει το upload υλικού μόνο 

μέσω των app που υποστηρίζονται 

από τα λειτουργικά συστήματα των 

έξυπνων συσκευών. Το γεγονός 

αυτό δυσκολεύει ορισμένους 

χρήστες, που βρίσκουν χρονοβόρα 

τη διαδικασία μεταφοράς των 

φωτογραφιών από τον υπολογιστή 

στο smartphone, για το ανέβασμα 

τους στο Instagram. Τελικά η λύση 

ήρθε από τον φωτογράφο και 

προγραμματιστή Felix Sun, ο οποίος 

ανέπτυξε το Windowed. Πρόκειται 

για έναν browser που τρέχει σε 

Windows/Mac και «μιμείται» τους 

mobile browsers, ώστε να του 

δίνεται η δυνατότητα για upload 

φωτογραφιών. Η εφαρμογή του 

Sun, αν και ανεπίσημη, φαίνεται πως 

είναι αρκετά πρακτική και σε μια 

πρώτη δοκιμή μας (με την έκδοση 

για Mac), η φωτογραφία ανέβηκε 

κατά τα γνωστά, μέσα σε λίγα 

δευτερόλεπτα, στο κοινωνικό δίκτυο. 

Διατίθεται δωρεάν και καταλαμβάνει 

περίπου 32MB στον σκληρό δίσκο 

του υπολογιστή. Μπορείτε να το 

κατεβάσετε από εδώ:

http://windowed.io/download

Samyang
Νέος 35mm f/1.4 με autofocus 

Η Samyang είναι μια εταιρία που άργησε, συγκριτικά με τον ανταγωνισμό να 

ενσωματώσει το σύστημα autofocus στους φακούς της. Όμως πλέον το λαμβάνει 

σοβαρά υπόψη της, καθώς παρουσίασε τον τέταρτο φακό, που προσφέρει τα 

πλεονεκτήματα της αυτόματης εστίασης, μέσω της τεχνολογίας Linear Super Sonic. 

Πρόκειτα για έναν prime με εστιακή απόσταση 35mm και πολύ γρήγορο διάφραγμα 

f/1.4, ο οποίος προορίζεται για τις full frame μηχανές της Sony (FE mount). Σχεδιαστικά 

αποτελείται από 11 στοιχεία σε 9 group, συμπεριλαμβανομένων δύο ασφαιρικών και δύο 

υψηλής διάθλασης. Αναλογιζόμενοι το υψηλό κόστος των φακών της Sony, αν ο Samyang 

AF 35mm F1.4 FE, έχει αντάξια ποιότητα απεικόνισης, μπορεί να δώσει λύση στους χρήστες 

του συστήματος.
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http://photoweddingstories.com/
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Η πρώτη ψηφιακή Yashica
Νοσταλγός του φιλμ 

Η πρώτη ψηφιακή μηχανή της ιστορικής Yashica, Y35 digiFilm δεν 

δανείζεται μόνο την εξωτερική εμφάνιση των προγόνων της από την 

αναλογική εποχή. Με μια πρώτη ματιά, διακρίνουμε τον ειδικό μοχλό 

προώθησης φιλμ, ενώ στο πίσω μέρος της δεν υπάρχει οθόνη, παρά 

μόνο ένα μαύρο καπάκι που μέχρι να το ανοίξουμε είμαστε πεπεισμένοι 

πως πρόκειται για μια αναλογική μηχανή. Ωστόσο, τα πράγματα είναι 

πολύ διαφορετικά. Μετά το άνοιγμα του, διαπιστώνουμε πως η υποδοχή 

στα αριστερά δεν είναι κατασκευασμένη για να δέχεται το γνωστό φιλμ 

35mm, αλλά αυτό που η εταιρία ονομάζει digiFilm. O πιο εύκολος τρόπος 

για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται είναι να παραλληλίσουμε 

τα digiFilm με τα color preset (π.χ. του Adobe Lightroom). Κάθε ένα 

από αυτά, προσδίδει ένα συγκεκριμένο στυλ στις φωτογραφίες και 

συνοδεύεται από μία σταθερή τιμή ISO. Στην πράξη ο χρήστης, αρχικά 

επιλέγει ποιο digiFilm ταιριάζει στην εκάστοτε φωτογράφιση και ύστερα 

προχωρά στη ρύθμιση της ταχύτητας (1s, 1/30s, 1/60s, 1/250s, 1/500s) 

και του διαφράγματος μέσω των χειριστηρίων που βρίσκονται στη 

μηχανή. Ο αισθητήρας, μεγέθους 1/3.2in. προσφέρει φωτογραφίες με 

ανάλυση 14MP. Ο φακός είναι ισοδύναμος με 35mm (στο full-frame) και 

έχει μέγιστο διάφραγμα f/2.8. H αποθήκευση των φωτογραφιών γίνεται 

σε κάρτες SD, ενώ η τροφοδοσία της μηχανής επιτυγχάνεται από δύο 

μπαταρίες AA. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία entry 

level ψηφιακή μηχανή, που προσφέρει παρόμοια 

εμπειρία χρήσης με μια αναλογική (“όπλισμα” πριν 

από κάθε λήψη, ISO που καθορίζονται με το φόρτωμα 

του “ψηφιακό φιλμ”). Η ιδέα της Yashica, αν και 

αισθητικά ενδιαφέρουσα στην εξωτγερική εμφάνιση, 

μοιάζει περισσότερο με πισωγύρισμα, παρά με 

αυτό που ανέμεναν αρκετοί φωτογράφοι, με βάση 

την καλή φήμη της εταιρίας:. Στην πραγματικότητα 

είναι μια ψηφιακή compact με σχεδίαση που θυμίζει 

αναλογική μηχανή και manual xειρισμούς,  ενώ είναι 

εξοπλισμένη με σύγχρονα υποσυστήματα.
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Manfrotto
Entry level τρίποδα με 
ανθρακονήματα 

Tα ανθρακονήματα συναντώνται 

περισσότερο στα high end 

επαγγελματικά τρίποδα. Η Manfrotto 

φαίνεται πως θέλει να κάνει διαθέσιμο 

το εν λόγω υλικό, που ελαττώνει το 

βάρος του τριπόδου, σε ευρύτερο 

κοινό, αφού παρουσίασε την entry level 

σειρά Element Carbon. Διατίθενται δύο 

εκδόσεις (με αντοχή βάρους 4/8 kg) και 

προορίζονται για φωτογράφους που 

ταξιδεύουν συχνά ή κάνουν πεζοπορία. 

Το μοντέλο των 4kg ζυγίζει 1050g και 

έχει μέγιστο ύψος 143cm. Αντίστοιχα, το 

μεγαλύτερο δεν ξεπερνά τα 1400g και 

φτάνει τα 164cm. Μάλιστα το τελευταίο 

μπορεί να μετατραπεί σε μονόποδο 

χάρη σε ένα αποσπώμενο μέλος του, 

που ενώνεται με την κεντρική κολόνα. 

Οι κεφαλές που τα συνοδεύουν είναι 

κατασκευασμένες από αλουμίνιο και 

προσφέρουν σύστημα quick release 

για καλύτερη εργονομία και ασφάλεια, 

συγκριτικά με τα κανονικά.

Adobe Lightroom
Ασύρματος έλεγχος μέσω smartphone με το Control Room

Η διαδικασία του post production απαιτεί μεγάλη οθόνη, ώστε να μπορούμε 

να βλέπουμε τις φωτογραφίες μας όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 

“πραγματικό” τους μέγεθος. Το Adobe Lightroom, ένα από τα δημοφιλέστερα 

προγράμματα της κατηγορίας, προσφέρει τη δυνατότητα full screen ώστε να 

αξιοποιούμε σχεδόν κάθε ίντσα της οθόνης. Όμως στη full screen προβολή, 

οι πλαϊνές στήλες εργαλείων δεν χωρούν και αναγκαζόμαστε σε διαδοχικά 

βήματα μπρος-πίσω για να την επεξεργαστούμε. Μια αρκετά έξυπνη λύση 

έρχεται από τον προγραμματιστή Aaron Vizzini και ονομάζεται Control Room. 

Πρόκειται για ένα app (Android & iOS) που αναλαμβάνει να “μεταφέρει” όλες 

αυτές τις στήλες εργαλείων στο smartphone/tablet. Μπορούμε να χειριστούμε 

ασύρματα κάθε παράμετρο με τα γνωστά slider, μέσω της οθόνης αφής της 

έξυπνης συσκευής. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει 

τις δικές του λίστες εργαλείων και να βαθμολογήσει κάθε φωτογραφία κατά 

τα γνωστά πρότυπα του Lightroom (rating, color label, flagging). Για την 

επικοινωνία του app με το λογισμικό της Adobe χρειάζεται η εγκατάσταση του 

συνοδευτικού plugin που μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: 

http://www.controlroomapps.com/downloads
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Πρόσκληση συμμετοχής
Ερευνητικό πρόγραμμα για drones 

Το «Drone Vision: Εχθροπραξίες, Επιτήρηση και Διαμαρτυρία» αποτελεί ένα διετές ερευνητικό πρόγραμμα το 

οποίο έχει στόχο να διερευνήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συναισθηματικές έννοιες που έχουν επιβληθεί 

στη φωτογραφία από την τεχνολογία των drones. Βασισμένο στη σχέση αλληλεπίδρασης των επιμελητών, των 

καλλιτεχνών και των επισκεπτών των εκθέσεων, το πρότζεκτ επιχειρεί να δημιουργήσει μια κοινή αίσθηση ευθύνης 

προς αυτούς που βρίσκονται «σε απόσταση». Στους τρεις εκθεσιακούς χώρους του προγράμματος θα παρουσιάζονται 

τα έργα των καλλιτεχνών ενώ παράλληλα θα προβάλλονται εικόνες του Γκέτεμποργκ, της Λευκωσίας και της 

Λαχώρης από ψηλά –ως μέρος της κοινής έρευνας για τη γεωπολιτική του κάθετου χώρου– καθώς και ακουστικό 

υλικό από διεπιστημονικές συνομιλίες που έλαβαν χώρα στο Γκέτεμποργκ το 2017, σχετικά με τις επιπτώσεις 

της τεχνολογίας drone στον τρόπο που βλέπουμε. Το NiMAC απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε καλλιτέχνες για 

συμμετοχή στην έκθεση. Τα τρία έργα θα πρέπει να εμπίπτουν στο φωτογραφικό φάσμα και να περιστρέφονται γύρω 

από τα θέματα «Αποικιοκρατικές και αντι–αποικιακές χρήσεις της τεχνολογίας drone», «Πολιτικές ορατότητας», 

«Κάθετες γεωγραφίες εξουσίας και αρωγής», «Δημόσιο έναντι ιδιωτικού» και «Εγγύτητα έναντι απόστασης». 

Οι καλλιτέχνες που θα επιλεγούν θα λάβουν μέχρι και €3.000 έτσι ώστε να καλύψουν όλες τις πτυχές της έρευνας 

και της παραγωγής του έργου που θα εκτεθεί. Το πρόγραμμα διοργανώνουν το NiMAC, η Ακαδημί α Valand του 

Πανεπιστημίου του Γκέ τεμποργκ, το Hasselblad Foundation και το National College of Arts στη Λαχώ ρη του 

Πακιστά ν.

Υποβολή προτάσεων: έως 4 Δεκεμβρίου

Πληροφορίες – Συμμετοχή: NiMAC, info@nimac.org.cy, http://nimac.org.cy
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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...
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Oκτώ mini portfolio
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PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks 
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
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Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
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...
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ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

Νο 15:

Ποια είναι καλή 
φωτογραφία; 
Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί 

1 Φεβρουαρίου
2018

Δωρεάν μεταφορικά*! 
*Για αγορές άνω των €25

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr 
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Canon
Ένα νέο anime προβάλλει ρεαλιστικά κάμερες 

Ξεκίνησε να προβάλλεται στις 5 Οκτωβρίου στο δίκτυο Anime Strike της Amazon 

στις ΗΠΑ. Πρόκειται για το Just Because!, το νέο anime του Ιάπωνα νοβελίστα 

Hajime Kamoshida, το οποίο είναι διαθέσιμο από τη Sentai Filmworks.

Η σειρά παρακολουθεί τις σχέσεις μιας ομάδας εφήβων, η ζωή των οποίων αλλάζει 

όταν εμφανίζεται ένας καινούργιος μαθητής στο σχολικό περιβάλλον. Ένας από τους 

βασικούς χαρακτήρες της σειράς είναι η Ena Komiya, μαθήτρια και ενεργό μέλος 

της σχολικής φωτογραφικής λέσχης. Το ενδιαφέρον του συγκεκριμένου έργου 

ωστόσο είναι ότι μάλλον πρόκειται για το πρώτο anime το οποίο προβάλλει τόσο 

ρεαλιστικά φωτογραφικές μηχανές. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα DC Watch, η βασική 

φωτογραφική μηχανή της Komiya θα είναι μια Canon PowerShot G5 X ενώ άλλα 

προϊόντα που θα παρουσιαστούν στη σειρά είναι η Canon 7D Mark II, ο φακός EF 

100-400mm f/4.5-5.6L IS II και η mirrorless EOS M6.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Canon συνεργάστηκε με την εταιρεία παραγωγής του Just 

Remember! έτσι ώστε να διασφαλίσει την όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική απεικόνιση 

των φωτογραφικών της μηχανών.

Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

������������������������������������ �

https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
http://bit.ly/2x1O6ud
https://twitter.com/photographosmag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
https://www.instagram.com/photographosmag/
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Στέφανος Κουρατζής
Κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα International Photograph Awards 2017

Με το δεύτερο βραβείο του 

Διεθνούς Διαγωνισμού 

Φωτογραφίας 

«International Photograph 

Awards (IPA) 2017» στην 

κατηγορία «Professional 

Special/Other» με τίτλο 

«Nicosia`s shadows», 

τιμήθηκε ο φωτογράφος 

του Οργανισμού «Ο 

Φιλελεύθερος», Στέφανος 

Κουρατζής. Στον ίδιο 

διαγωνισμό, εκτός από 

το συγκεκριμένο δεύτερο 

βραβείο, ο Στέφανος 

Κουρατζής απέσπασε 

δύο εύφημες μνείες στις 

κατηγορίες Architecture/

Interiors (x1) και 

Architecture/Other (x1).

Ο διαγωνισμός International Photograph Awards είναι από τους κορυφαίους, παγκοσμίως, 

διαγωνισμούς φωτογραφίας και σε αυτόν συμμετέχουν κάθε χρόνο χιλιάδες φωτογράφοι. 

Ο Στέφανος Κουρατζής έλαβε μέρος στον συγκεκριμένο διαγωνισμό με τρεις φωτογραφίες, από 

τις οποίες διακρίθηκαν οι δύο. Φέτος, υποβλήθηκαν συνολικά σχεδόν 15 χιλιάδες φωτογραφίες 

από 103 χώρες, ενώ η κριτική επιτροπή αποτελείται από καταξιωμένους διεθνώς επαγγελματίες 

συμπεριλαμβανομένων εκδοτών, επιμελητών εκθέσεων, καθηγητών και κριτικών Φωτογραφίας, 

καλύπτοντας έτσι, όλο το εύρος της Τέχνης της Φωτογραφίας. 

Η βραβευμένη φωτογραφία θα συμπεριληφθεί στην ετήσια έκδοση του διαγωνισμού International 

Photograph Awards. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Ιούνιο ο Στέφανος Κουρατζής τιμήθηκε 

με το τρίτο βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Φωτογραφίας «Prix de la Photographie, Paris 

(Px3)  2017», στην κατηγορία “Portraiture/Wedding”, με τίτλο «A time for love», για τη σειρά 

φωτογραφιών του από το πρώτο Σύμφωνο Συμβίωσης ΛΟΑΤΙ στην Κύπρο, που πραγματοποιήθηκε 

τον Φεβρουάριο του 2016.

Ο Στέφανος Κουρατζής γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα και σπούδασε Φωτογραφία στη σχολή 

«Focus», ενώ έχει παρακολουθήσει εξ αποστάσεως μαθήματα φωτογραφίας στο Μουσείο 

Μοντέρνας Τέχνης Νέας Υόρκης (MoMA Museum of Modern Art, New York). Η καριέρα του στη 

φωτογραφία ξεκίνησε ταυτόχρονα με τις σπουδές του το 1994. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται 

στο συγκρότημα «Ο Φιλελεύθερος». Παράλληλα, συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. Από το 2001 ζει και εργάζεται στην Κύπρο, ενώ έχει συνεργαστεί με Διεθνή ΜΜΕ και 

Πρακτορεία Ειδήσεων. Ταξίδεψε και κατέγραψε γεγονότα και ιστορίες σε διάφορες χώρες, όπως η 

Κούβα, ο Λίβανος, η Παλαιστίνη και το Ιράν.

http://www.kouratzis.com
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Και τα τρία βιβλία!

�������	 
� ������ ��� ����� ��� 
* 25 ���� 
��� 
� �� ����� ���������!!!

Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την ιστορία 
& αισθητική της 
φωτογραφίας!

€25*
�����

Istorika Vivlia_21x28.indd   1 26/1/2017   2:25:02 μμ

http://www.photo.gr/prosfores/
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Public Mobile Moments
Φωτογραφίστε α/μ 

Το θέμα του Οκτωβρίου για τα Public Mobile Moments είναι η ασπρόμαυρη φωτογραφία. Ευκαιρία λοιπόν να ψάξουμε 

τις φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει με το smartphone μας μέσα στη χρονιά ή να επιδοθούμε σε νέες φωτογραφικές 

αναζητήσεις με την αγαπημένη μας συσκευή ανά χείρας. Εμείς είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε να βρείτε την έμπνευση σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/Μ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
• Δεν δείχνουν όλα τα θέματα καλύτερα σε ασπρόμαυρο. Ο φωτογράφος πρέπει να εκπαιδεύσει το μάτι του ώστε να 

αντιλαμβάνεται που θα τον βοηθήσει η απουσία χρώματος και που το χρώμα προσθέτει το κάτι παραπάνω. Πριν 

φωτογραφίσετε αναλογιστείτε πως θα είναι το θέμα σε ασπρόμαυρο, ποιο είναι το πιο φωτεινό και το πιο σκοτεινό σημείο 

και πως κατανέμονται οι τόνοι ενδιάμεσα.

• Μην φωτογραφίζετε ποτέ σε B/W mode που προσφέρουν τα smartphone γιατί τότε αποφασίζει η συσκευή σας πώς θα 

“γυρίσει” τη φωτογραφία σας σε α/μ. Φωτογραφίστε έγχρωμα και χρησιμοποιείστε κάποια από τις εφαρμογές που έχετε 

στο smartphone σας για να μετατρέψετε τη φωτογραφία σας σε α/μ. Οι αγαπημένες μας είναι το Snapseed, το VSCO και το 

Aftelight.

• Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία είναι ακόμα πιο σημαντικό να διατηρούμε τα ISO σε χαμηλά επίπεδα γιατί  ο θόρυβος που 

τα συνοδεύει είναι ακόμα πιο ορατός. Αν θέλετε να προσομοιώσετε τον κόκκο του φιλμ είναι καλύτερο να το κάνετε στην 

επεξεργασία όπου οι συνθήκες είναι ελεγχόμενες.

• Η μεγάλη πρόκληση της α/μ φωτογραφίας είναι το κάδρο. Δείτε πάλι το κάδρο σας και πριν πατήσετε το κλικ σκεφτείτε πως 

θα είναι χωρίς χρώμα. Το χρώμα μπορεί να προκαλέσει το μάτι του θεατή στο σημείο που θέλουμε εμείς. Στην ασπρόμαυρη 

φωτογραφία πρέπει να εκπαιδευτούμε σε διαφορετική προσέγγιση που βασίζεται στις γραμμές, τις φόρμες, τα σχήματα κτλ.

Για να πάρετε μέρος πρέπει να ανεβάσετε έως 4 φωτογραφίες (που να έχουν τραβηχτεί από τη 1/1/2017 και έπειτα) με αυτό το 

θέμα στο http://www.publicmoments.gr/mobile.php. 

Ο νικητής θα προκύψει από ψηφοφορία του κοινού και θα κερδίσει ένα Samsung J7 Dual Sim.
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#my_greece 
από τους Greek Instagramers Events

Διακόσιοι εβδομήντα φωτογράφοι της ελληνικής κοινότητας του Instagram παρουσιάζουν 

τη δική τους Ελλάδα, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηναΐς. Τα εγκαίνια της έκθεσης, την 

Κυριακή 8 Οκτωβρίου, τίμησαν εκατοντάδες επισκέπτες οι οποίοι είχαν μεταξύ άλλων την ευκαιρία 

να μάθουν περισσότερα για τη δράση της ομάδας, η οποία τα τελευταία χρόνια συσπειρώνει 

όλο και περισσότερους φωτογράφους μέσα από το Instagram. Η έκθεση “#my_greece” έχει ήδη 

παρουσιαστεί στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά ενώ μετά την Αθήνα θα φιλοξενηθεί 

σε διάφορες πόλεις της χώρας. Πρόκειται για την 7η έκθεση που διοργανώνει η φωτογραφική ομάδα 

«Greek Instagramers Events». Την έκθεση συνοδεύει ομότιτλο φωτογραφικό λεύκωμα από τις 

εκδόσεις BELL. Το λεύκωμα είναι διαθέσιμο στους εκθεσιακούς χώρους, σε επιλεγμένα καταστήματα 

και μέσω διαδικτύου. Τα έσοδα από την πώληση του λευκώματος θα διατεθούν για οικονομική 

ενίσχυση του έργου του Εθελοντικού Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «Η Κιβωτός του Κόσμου».

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Οκτωβρίου

Διεύθυνση: Πολυχώρος Πολιτισμού Αθηναΐς, Καστοριάς 34-36, Αθήνα

Πληροφορίες: Greek Instagramers Events, https://www.instagram.com/gr_events
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Sub.Urban
Σεμινάριο για τη χρήση  studio flash 

Το Sub.Urban εγκαινιάζει τα σεμινάρια που αφορούν τη χρήση του flash. Το πρώτο 

σεμινάριο ονομάζεται «Βασικές Αρχές Φωτισμού στο Στούντιο» και θα πραγματοποιηθεί 

το Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Οκτωβρίου. Εισηγητής είναι ο Χρήστος Τόλης και το σεμινάριο 

απευθύνεται σε αρχάριους φωτογράφους με μικρή ή καθόλου στουντιακή εμπειρία που 

θέλουν να μάθουν να χρησιμοποιούν το Studio Flash και να δημιουργήσουν με απλό τρόπο 

τους πιο χαρακτηριστικούς στούντιο φωτισμούς.

Εξαιτίας της φύσης του σεμιναρίου οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για κόστος και κράτηση θέσης επικοινωνήστε στο 6936154112 ή στο christos@suburban.gr

https://www.facebook.com/suburbanimages/ & http://www.suburban.gr/

(Φωτ.: Christos Tolis, μοντέλο: Aggeliki Toubanaki)

O Χρήστος Τόλης γεννήθηκε στην 

Αθήνα το 1976 όπου μένει και εργάζεται. 

Το 2002 αποφοίτησε από την Σχολή 

Μηχανολόγων Μηχανικών του 

Ε.Μ.Π., ενώ το 2008 ολοκλήρωσε το 

μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο 

Πειραιά. Εργάζεται ως επαγγελματίας 

φωτογράφος, κινηματογραφιστής 

και μουσικός εδώ και 10 χρόνια. 

Παράλληλα με τα προσωπικά του 

project διδάσκει φωτογραφία και 

επεξεργασία εικόνας. Έχει κάνει πέντε 

ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει 

σε πολλές ομαδικές με μια ποικιλία 

έργων, από φωτογραφία και video 

art έως εγκαταστάσεις και ηχητικά 

τοπία. Το 2012 εκδοθηκε το βιβλίο 

του «Μελάνι στην Άσφαλτο» με 

φωτογραφίες και κείμενά του. Έχει 

εμπλακεί ενεργά στην προσφυγική 

κρίση τόσο ως φωτογράφος για 

λογαριασμό της Ύπατης Αρμοστείας 

του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, όσο 

και ως κινηματογραφιστής. Από τον 

Οκτώβριο του 2016 λειτουργεί τον 

πολυχώρο δημιουργίας, έκφρασης και 

πειραματισμού, Sub.Urban. Και αυτή 

την περίοδο συνεχίζει να περιπλανιέται 

μεταξύ εικόνας, ήχου και λόγου όσο πιο 

δημιουργικά μπορεί.

Φωτογραφικό σαφάρι 
στην Ινδία 
Από τον Πάνο Λασκαράκη

Ο βραβευμένος φωτογράφος τοπίου 

και άγριας ζωής πραγματοποιεί ένα 

φωτογραφικό σαφάρι στις ζούγκλες της Ινδίας 

και καλεί όσους θα ήθελαν να δηλώσουν 

συμμετοχή. Οι συμμετέχοντες θα βρεθούν σε 

έναν από τους πιο διάσημους Εθνικούς Δρυμούς 

έτσι ώστε να φωτογραφίσουν την τίγρη της 

Βεγγάλης. Ο Πάνος Λασκαράκης θα καθοδηγεί 

την ομάδα των φωτογράφων, βοηθώντας 

καθένα ξεχωριστά να βελτιωθεί στη φωτογραφία 

άγριας ζωής. Στο σαφάρι μπορούν να δηλώσουν 

συμμετοχή φωτογράφοι κάθε επιπέδου καθώς 

και ταξιδιώτες με πάθος για την άγρια φύση και 

την περιπέτεια.

Διάρκεια: 18 – 25 Απριλίου 2018

Πληροφορίες – Εγγραφές: Πάνος Λασκαράκης, 

info@panoslaskarakis.com, 

www.panoslaskarakis.com
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Με τέσσερα άκρως ενδιαφέροντα σεμινάρια και workshop από αξιόλογους Έλληνες 

δημιουργούς ξεκινάει την εκπαιδευτική του σεζόν το iFocus.gr. Τα σεμινάρια θα 

πραγματοποιηθούν ή θα έχουν ως αφετηρία τον νέο χώρο του iFocus στο κέντρο της 

Αθήνας, Ακαδημίας 57 & Ιπποκράτους 13 ( Εντός Στοάς Όπερα).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
Το σεμινάριο αυτό είναι εισαγωγικό και απευθύνεται σε αρχάριους. 

Διδάσκει ο Κώστας Δελχάς

Η ύλη του σεμιναρίου καλύπτει:

Διάρκεια: 3 μήνες – 12 δίωρες συναντήσεις – 24 ώρες

Κάθε Πέμπτη 19.00 με 21.30 Δυνατότητα δημιουργίας γκρουπ και πρωινές ώρες

Έναρξη: 29 Οκτωβρίου

Κόστος: 50 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

«ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ»
Το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί από το iFocus.gr με εισηγήτρια την Ιωάννα 

Γεωργοπούλου, θα αποτελέσει μία δυναμική διαδικασία διαμόρφωσης, ανάπτυξης κι 

εξέλιξης της προσωπικής ματιάς του φωτογράφου. Εισηγητής: Ιωάννα Γεωργοπούλου

Τοποθεσία: Ακαδημίας 57 & Ιπποκράτους 13 ( Εντός Στοάς Όπερας)

Διάρκεια: 8 μήνες  (Νοέμβριος-Ιούνιος)

Κάθε Παρασκευή 19.30 με 21.30

Έναρξη: 3 Νοεμβρίου

Κόστος: 50 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. τον μήνα

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑ
Με αφετηρία τον χώρο του iFocus.gr στη Στοά Όπερας, ο Άγγελος Μίχας εισάγει τους 

συμμετέχοντες στη φωτογραφία δρόμου και θα δείξει στην πράξη πώς να ξεπερνάμε τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη φωτογράφηση στο δρόμο.

 Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την τέχνη της φωτογραφίας, 

ανεξαρτήτου εμπειρίας.

Κάθε Τετάρτη : 18.30 με 20.30 & κάθε 

δεύτερο Σάββατο «In Action» στις 13.00 

με 15.00 φωτογράφιση στο κέντρο 

της Αθήνας. Πρώτο μάθημα στις 25 

Οκτωβρίου.

Διάρκεια ως τον Ιούνιο με δυνατότητα 

ομαδικής έκθεσης στην γκαλερί 

φωτογραφίας του iFocus.gr

Κόστος: 70 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (τον μήνα)

«ΕΝΟΡΑΣΗ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ» ΜΕ 
ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΙΤΤΑ
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να 

βοηθήσει τους συμμετέχοντες να δουν με 

άλλα μάτια τον κόσμο γύρω τους και τους 

ανθρώπους. 

Διάρκεια: 3 μήνες  (Νοέμβριος-

Φεβρουάριος)

Κάθε Δευτέρα 19.30 με 22.00

Έναρξη: 27/11 Νοεμβρίου

Κόστος: 70 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (τον 

μήνα). Έκπτωση 10% σε περίπτωση 

αποπληρωμής σε δυο δόσεις που 

θα γίνουν στη πρώτη και στη τέταρτη 

συνάντηση. 

Ειδικές τιμές για άνεργους, φοιτητές, 

πολύτεκνους και για όσους αποφασίσουν 

να παρακολουθήσουν κι άλλα 

εργαστήρια 

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.ifocus.gr

iFocus.gr
Τα Φωτογραφικά εργαστήρια
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Η φυλή των Καλάς 
Μέσα από το φακό 
του Τάσου Σούπαρη

Η ομάδα f14-κοινόν φωτογράφων σε 

συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 

Πελεκανιωτών Θεσσαλονίκης «Μύριχος» 

παρουσιάζει την έκθεση του Τάσου Σούπαρη. Τη 

μέρα των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί ομιλία 

του επικεφαλή των Ελλήνων εθελοντών στο 

Β.Δ. Πακιστάν, Αθανασίου Λερούνη. Την έκθεση 

επιμελήθηκε η ομάδα f14-κοινόν φωτογράφων. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 13 Οκτωβρίου, 19.30 

Διάρκεια έκθεσης: έως 24 Οκτωβρίου 

Διεύθυνση: Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ., Αγίας 

Σοφίας 38, Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες: f14-κοινόν φωτογράφων, 

Τηλ. 2310244714, info@f14.gr, www.f14.gr

Ομάδα Almas
Έκθεση φωτογραφίας

Η έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της απουσίας στην καθημερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Με τρόπο διαφορετικό, κάθε 

μέλος της ομάδας προσεγγίζει τη θεματική μέσα από προσωπικούς προβληματισμούς. Την έκθεση παρουσιάζουν η ομάδα 

Almas και το METApolis. Διάρκεια έκθεσης: έως 27 Οκτωβρίου 

Διεύθυνση: METApolis Gallery, Στοά Καΐρη 6, Μοναστηράκι, Αθήνα Πληροφορίες: METApolis, Τηλ. 2103253550, info@metapolis.gr, 

http://www.metapolis.gr
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