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Editorial
Ομολογώ ότι δεν το γνώριζα,
το πληροφορήθηκα τυχαία: Η 27η
Οκτωβρίου έχει θεσπιστεί από
την UNESCO ως παγκόσμια ημέρα
οπτικοακουστικής κληρονομιάς.
Και αυτό για να μην λησμονούμε εκεί
έξω ότι υπάρχουν αρχεία -ταινίες,
βίντεο, φωτογραφίες, ακουστικά
ντοκουμέντα- που κινδυνεύουν να
χαθούν για πάντα.

Ψ

άχνοντας λίγο περισσότερο
στο διαδίκτυο, ανακάλυψα και
κάτι άλλο. Ότι υπάρχει, λειτουργεί
και χρηματοδοτείται από διάφορα
ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ) αλλά
και εθνικούς πόρους στη χώρα μας το
Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο.
http://mam.avarchive.gr/portal/index.jsp
Με αξιόλογο έργο καταγραφής και
κυρίως ψηφιοποίησης απ’ ότι μπόρεσα
να συμπεράνω από την ιστοσελίδα
τους. Αυτό όμως που δεν είδα καθόλου
σε μια πρώτη σχετικά σύντομη
αναζήτηση που έκανα στο υλικό που
έχουν αναρτήσει και στάθηκε αφορμή
για το σημείωμά μου αυτό, είναι το
εξής: η σοβαρή έλλειψη αρχειακού
υλικού για την ιστορική εξέλιξη της
φωτογραφίας στη χώρα μας. Με άλλα
λόγια, η φωτογραφία είναι ο φτωχός
συγγενής σε όλο αυτό το σημαντικό
έργο που έχει αναληφθεί.
Τη μερίδα του λέοντος κατέχει
η ψηφιοποίηση υλικού των
παλιών επικαίρων που παρήγαγε
η ΕΡΤ από συστάσεώς της. Και αυτό
θέλω να πιστεύω ότι δεν έγινε επειδή
οι ιθύνοντες θεωρούν τη φωτογραφία
παιδί ενός κατώτερου Θεού ή ότι δεν
ανήκει στα «οπτικοακουστικά αρχεία»
αλλά επειδή σίγουρα αντιμετωπίζουν
δυσκολίες ως προς το θέμα.

Xαρακτηριστικό στιγμιότυπο από αρχείο ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ του 1968 / Ε.Ο.Α. Πατήστε για να δείτε το βίντεο

Ζήτω η 27η Οκτωβρίου!
Παγκόσμια ημέρα οπτικοακουστικής κληρονομιάς.
Τι κάνουμε για να σώσουμε τα φωτογραφικά μας αρχεία;
Τα κινηματογραφημένα “Επίκαιρα” βρέθηκαν εύκολα και ψηφιοποιήθηκαν. Παλιές
φωτογραφίες από που να βρεθούν; Ποιός συλλέκτης, ποιά ιδιωτική συλλογή και για
ποιό λόγο να διαθέσει το αρχείο για ψηφιοποίηση και ανάρτηση σε δημόσια θέα, έστω
υπό όρους; Γιατί να το κάνει; Τα υπάρχοντα Μουσεία υπολειτουργούν, προσπαθούν να
πάρουν μόνα τους προγράμματα ψηφιοποίησης ή όσα τα έχουν πάρει παλεύουν να τα
περατώσουν με επιτυχία. Μετά υπάρχει κι ένα άλλο σοβαρό θέμα: Δεν έχουμε ειδικούς στη
παλιά φωτογραφία και ιδιαίτερα του 19ου αιώνα - αρχές 20ου. Εννοώ με πανεπιστημιακές
περγαμηνές και πολυετή εμπειρία σε αντίστοιχη ειδικότητα και όχι συλλέκτες που έμαθαν
εμπειρικά τη δουλειά. Αλλά έστω κι αυτοί, οι τελευταίοι. Με ποιό τρόπο θα αξιοποιηθούν;
Όλα αυτά τα προβλήματα θα ήταν εύκολο να ξεπεραστούν κατά την γνώμη μου εάν υπήρχε
η πολιτική βούληση να ασχοληθεί σοβαρά η Πολιτεία με την διάσωση της φωτογραφικής
μας κληρονομιάς. Γιατί αυτό το έργο δεν μπορεί να το αναλάβει ιδιώτης. Το φωνάζω
συνεχώς από αυτή τη στήλη. Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης υπολειτουργεί μέσα
στην κρίση. Κάνει ότι μπορεί, το ίδιο και το Μουσείο Μπενάκη και κάποιοι άλλοι φορείς
δημόσιοι και ιδιωτικοί (Π.χ Μουσείο Καλεμκερλή, Ε.Λ.Ι.Α.- Μ.Ι.Ε.Τ. κ.α.). Ας αρχίσουν
λοιπόν από μια ημερίδα όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Να τεθεί το θέμα, να μπουν
ρεαλιστικά οι προτεραιότητες και όλοι μαζί να κάνουμε επιτέλους κάτι. Το οφείλουμε στις
επερχόμενες γενεές, στη χώρα μας.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

 23/10 • 17:00 -21:00 • €70 •
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Είναι όντως... τρελοί οι φωτογράφοι;
Πίσω από τη φωτογραφία ...ίσως, αλλά στις τελικές λήψεις ξυρίζουν το φωτογράφο!

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.
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Στιγμιότυπα
από το σεμινάριο
της Τετάρτης 18 Οκτωβρίου
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«Εισαγωγή στο Postproduction» & «Βίντεογράφηση με DSLR & mirrorless»

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

Γνωρίστε τους εισηγητές
«Φωτογράφος γάμου από το μηδέν»

«Εισαγωγή στο Photoshop»

«Ένα απόγευμα με τον Avedon»

«Φωτογραφίζοντας τη νύχτα»

«Food Photography»

«Γνωριμία με την ασπρόμαυρη φωτογραφία»

«Μάθε τη μηχανή σου ΝΙΚΟΝ»

«Μάθε τη μηχανή σου CANON»

ΤΕΥΧΟΣ 390 • ∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
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Silicon film
Καινούργια -ψηφιακή- ζωή σε παλιές μηχανές με φιλμ;
Oι πιο παλιοί φίλοι της φωτογραφίας,
ηλικίας -ήντα ή κάτι παραπάνω, ακόμη και
μερικοί σαραντάρηδες, σχεδόν στο σύνολό
τους, έχουν στα ντουλάπια τους φιλμάτες
μηχανές. Παλιές αγαπημένες, προδομένες
από την βάρβαρη επέλαση των ψηφιακών,
αναπολούν στο σκοτάδι τη θερμή σχέση με
τους χρήστες. Μη νομίζετε ότι οι τελευταίοι
αισθάνονται άνετα με την εγκατάλειψη...

Ό

σο και αν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες
τους από την εξαιρετική πραγματικά
απόδοση των σύγχρονων DSLR και
mirrorless, τους βασανίζει ανελέητα το σαράκι
της νοσταλγίας. Όχι τόσο για αυτή καθαυτή
τη χημική διαδικασία και το σκοτεινό θάλαμο,
όσο για τις μηχανές.
Τότε, όχι πολλές δεκαετίες πριν, το 1970 και
1980 κυρίως, κυκλοφορούσαν “πραγματικές”
μηχανές, σχεδιάσεις αληθινές, με ψυχή και
χαρακτήρα. Συγκεκριμένο design η Nikon,
σε άλλο στιλ η Canon, Οlympus και Pentax,
στον τηλεμετρικό κόσμο της η Leica, φτηνές
αλλά καλές οι Cosina και Yashica, upmarket
η Contax και όλες με προσωπικότητα.
Φτιαγμένες για να αντέχουν μια ζωή, με
απλούστατους χειρισμούς που όμως σε
μάθαιναν φωτογραφία. Να εστιάσεις με το
χέρι, να εκθέσεις παίρνοντας ενδείξεις από
το πρωτόγονο φωτόμετρο με τη βελόνα, να
υποψιαστείς πότε πρέπει να διορθώσεις, άντε
να κάνεις και bracketing για σιγουριά. Μαζί
τους ζούσες κυριολεκτικά τη φωτογραφία και
παρά τις ατέλειες, τις αγαπούσες. Τώρα όλα
είναι πολύ πιο τέλεια, πλαστικά, ομοιόμορφα
και επίπεδα. Σχεδόν χωρίς ψυχή.
Για κάθε λοιπόν φίλο της φωτογραφίας που
εκτιμά και υπολήπτεται τις “αναλογικές”
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μηχανές, κάθε ιδέα που τις αναβιώνει, αποκτά ενθουσιώδες ενδιαφέρον. Η ιδέα να μπει
στη θέση της κασέττας του φιλμ ένα ψηφιακό αντίστοιχο με όλα τα ηλεκτρονικά μέρη
και ο αισθητήρας να τοποθετηθεί στη θέση του φιλμ διαχρονικά προσέλκυσε αρκετούς
“εφευρέτες”. Περιέργως δεν συγκίνησε ποτέ καμία από τις μεγάλες εταιρίες.
Ας κάνουμε μια ιστορική αναδρομή: Η πρώτη προσπάθεια ανάγεται στο e-Film (στις
αρχές του 2000) από την εταιρία Imagek. Το σύστημα EFS-1 αποτελείτο από τρία
μέρη: την κασέτα (e)film, το (e)port reader και το (e)box converter όπου το τελευταίο
ανελάμβανε την μεταφορά των δεδομένων σε κάρτα τύπου CompactFlash. H πρόκληση
ήταν να σχεδιαστεί ψηφιακή πλάτη (ξεχωριστά για διάφορα μοντέλα ρεφλέξ της εποχής)
ή μια προσομοίωση φιλμ που να ταιριάζει σε όλες τις πλάτες των μηχανών 35mm.
Tελικά προτίμησαν τη δεύτερη λύση για λόγους χαμηλότερου κόστους και στην πρώτη
φάση δεσμεύτηκαν να κάνουν παραλλαγές για τις εξής φιλμάτες SLR της εποχής Canon
EOS1N και EOS 5 και Νikon F5, F90 και F3. Παρόλες τις αισιόδοξες προοπτικές, το project
πελαγοδρόμησε και τελικά απέτυχε.
Το 2013 το ίδιο concept ανασύρθηκε στην επιφάνεια, βελτιωμένο και επαυξημένο,
με τη μορφή του Digipod, και επεζήτησε χρηματοδότηση crowdfunding μέσω της
πλατφόρμας IndieGoGo. Ιθύνων νους ήταν ο βρετανός πρώην φωτογράφος James
Jackson. Mετά από 13 χρόνια, η εξέλιξη των ηλεκτρονικών προφανώς λειτουργούσε
προς όφελος του Digipod αφού για παράδειγμα μια κάρτα MicroSD καταλαμβάνει
μηδαμινό χώρο, ενώ και τα battery pack έχουν βελτιωθεί. Όμως το βασικό πρόβλημα
του DigiPod ήταν ο μικρός σένσορας, περίπου στα 2/3in. Αυτό συνεπαγόταν μεγάλο
πρόβλημα με το συντελεστή πολλαπλασιασμού της εστιακής απόστασης και την εικόνα
στο προσοφθάλμιο. Kάπου στην πορεία λοιπόν χάθηκε και το DigiPod...
Αυτές τις ημέρες η ιδέα επανεμφανίζεται για μια ακόμη φορά με τον ευρηματικό
-ομολογουμένως- τίτλο I-m Back που υπόσχεται να επαναφέρει στο ψηφιακό παρόν
παλιές μηχανές ανακαλώντας τες από το ζοφερό χρονοντούλαπο της αναλογικής
λήθης. Είναι άλλη μια Kickstarter προσπάθεια που απευθύνει έκκληση στους φίλους
της εικόνας να “επαναφέρουν” τις αναλογικές τους μηχανές στο προσκήνιο με χαμηλό
κόστος. Υπόσχεται 16Megapixel, WiFi, αρκετή διάρκεια μπαταρίας και συμβατότητα με
όλες τις μηχανές, ρεφλέξ ή τηλεμετρικές. Το μυστικό του είναι στη χρήση κινητού σαν
σκοπεύτρου που προσαρμόζεται στο hot shoe με πλαίσιο σαν και αυτό του Manfrotto
Pixi και των άλλων micro tripod. Έτσι ο χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο μέσω app στο
κινητό. Ο σχεδιαστής έχει προβλέψει για modules για διάφορα κλασικά μοντέλα ρεφλέξ
με φιλμ 135 και διευκρινίζει εξ αρχής ότι δεν επιδιώκει την απόλυτη ευκρίνεια αλλά μια
ποιότητα ρετρό, τύπου lomography που τόσο λατρεύουν κάποιοι νοσταλγοί.
Η καμπάνια τρέχει στο Kickstarter Οκτώβριο ως Νοέμβριο. Όσοι πεισθείτε, προσέλθετε
και συμβάλλετε στην χρηματοδότηση (θα πρέπει να συγκεντρωθεί minimum κεφάλαιο
85.000 ευρώ).
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Athens Photo Marathon
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή, την Κυριακή 15/10

Η

μεγαλύτερη ανοιχτή φωτογραφική διοργάνωση διαγωνιστικού χαρακτήρα στην
Ελλάδα, ο Φωτογραφικός Μαραθώνιος, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
την Κυριακή 15/10. Με σημείο εκκίνησης το Μουσείο Μπενάκη, οι συμμετέχοντες
πληροφορήθηκαν τα τέσσερα θέματα και στη συνέχεια τους δόθηκαν έξι ώρες για να
φωτογραφίσουν. Ο φωτομαραθώνιος ολοκληρώθηκε στις έξι το απόγευμα, οπότε οι
συμμετέχοντες παρέδωσαν τις φωτογραφίες τους. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στα
τέλη Νοεμβρίου και η απονομή των βραβείων θα γίνει τον Δεκέμβριο στο Μουσείο

4

Μπενάκη.
1&2 Πανοραμική άποψη του προαύλιου χώρου του Μουσείου Μπενάκη, αφετηρία
& κατάληξη του Φωτο-Μαραθώνιου.
3. Οι κριτές των θεμάτων. Από αριστερά: Ηώ Πάσχου, Μυρτώ Παπαδοπούλου,
Νίκος Πηλός, Τάκης Τζίμας & ο Δ/τής της διοργάνωσης Μαν. Μωρεσόπουλος
4&5 Μιχάλης Δαμκαλίδης & η πανταχού παρούσα ΝΙΚΟΝ, χορηγός του event

5

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
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#my Greece
Έκθεση φωτογραφίας & παρουσίαση λευκώματος από τους Greek Instagramers Events

Τ

Ο λεύκωμα του με τίτλο #myGreece παρουσίασε η ομάδα Greek Instagramers Events, την Τρίτη 18 Οκτωβρίου στον
Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηναΐς, όπου φιλοξενείται και η ομώνυμη έκθεση. Για το βιβλίο μίλησαν οι Τάκης Τζίμας και
Κωνσταντίνα Γκιτάκου από το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος, ο αρχισυντάκτης του www.photologio.gr Θοδωρής Στίγκας και από
τις εκδόσεις Bell ο Χάρης Νικολακάκης που ανέλαβε και το εκδοτικό πόνημα. Μετά την παρουσίαση ακολούθησε ανοιχτή
συζήτηση με θέμα «Η φωτογραφία στην εποχή των social media». Μέρος των εσόδων από την πώληση του λευκώματος θα
διατεθεί για την οικονομική ενίσχυση του Εθελοντικού Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας
και Παιδιού «Η Κιβωτός του Κόσμου».
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. KANEΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Άποψη του εκθεσιακού χώρου του Dell EMC Forum στην Αθήνα

Dell EMC Forum 2017
Για τη σπουδαιότητα του Ψηφιακού
Μετασχηματισμού στην Αθήνα

H

Dell EMC ανέδειξε τη σπουδαιότητα του Ψηφιακού
Μετασχηματισμού στο Dell EMC Forum 2017 στην Αθήνα,
το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 750 επισκέπτες,
πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας. Το πλήρες εύρος των
λύσεων της Dell EMC, αλλά και λύσεις που παρέχονται από
τους τοπικούς συνεργάτες της εταιρείας παρουσιάστηκαν σε
εκθεσιακό χώρο μεγαλύτερο από 2000τ.μ. Το Dell EMC Forum
πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2017 στο συνεδριακό κέντρο
του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Η ημερίδα προσέλκυσε ανώτατα
στελέχη και επαγγελματίες από τον κλάδο των πληροφοριακών
συστημάτων. Το Dell EMC Forum παρέχει την ευκαιρία στους
συμμετέχοντες να γνωρίσουν πως να σχεδιάσουν τη δική τους
πορεία αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, να ανακαλύσουν νέες
δυνατότητες μετασχηματισμού και να υιοθετήσουν τις βέλτιστες
πρακτικές για το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό στην επιχείρησή τους
Στο forum, οι ομιλητές της Dell EMC ανέδειξαν την σπουδαιότητα του
Ψηφιακού Μετασχηματισμού τόσο στις εισαγωγικές ομιλίες τους όσο
και σε αναλυτικές τεχνικές παρουσιάσεις που εστίασαν σε θέματα που
αφορούν τον μετασχηματισμό του ανθρώπινου δυναμικού και τις
σύγχρονες υποδομές τεχνολογίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
με την χορηγική υποστήριξη των διεθνών συνεργατών της εταιρείας
Intel και Microsoft, αλλά και των τοπικών συνεργατών οι οποίοι
επέδειξαν δικές τους λύσεις τεχνολογίας που βασίζονται σε προϊόντα
και υπηρεσίες της Dell EMC.
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Ο κ. Aongus Hegarty, President EMEA, Dell EMC στην εναρκτήρια
ομιλία του Forum

Άποψη από την κεντρική αίθουσα των παρουσιάσεων του Dell EMC
Forum στην Αθήνα.

Η κ. Μαρία Οικονομίδου, Γενική
Διευθύντρια της Dell EMC για
την Ελλάδα, την Κύπρο και την
Μάλτα με τον κ. Aongus Hegarty,
President EMEA, Dell EMC στο
forum.
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Αλέξανδρος Καμπανάος
«Γνωρίζουμε άριστα τις ανάγκες του κάθε πελάτη μας ενώ οι τιμές μας είναι ασυναγώνιστες!»
Το PhotoBusiness και το
PhotoBusiness Weekly, από την
πρώτη μέρα της κυκλοφορίας
τους βρίσκονται στο πλευρό του

• Πείτε μας λίγα λόγια για την ιστορία της Καμπανάος ΑΕΕ έτσι ώστε να τη γνωρίσουν
και οι νεότεροι στη φωτογραφική αγορά.
Η Καμπανάος ΑΕΕ είναι εταιρεία τρίτης γενιάς. Ιδρύθηκε το 1965 από τον παππού μου,
Αλέξανδρο Καμπανάο. Την εταιρεία ανέλαβα προ εικοσαετίας. Είμαστε στο πλευρό του

επαγγελματία, πρόσφέροντας
γνώσεις και ιδέες για τον
σύγχρονο φωτογράφο. Σε
αυτό το πλαίσιο, συναντήσαμε
τον Αλέξανδρο Καμπανάο,
διευθύνοντα σύμβουλο μίας
εκ των πλέον επιτυχημένων
επιχειρήσεων που για
περισσότερα από 60 χρόνια
προμηθεύει και υποστηρίζει
το ελληνικό φωτογραφικό
κατάστημα.

φωτογράφου όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώντας να καλύψουμε τις ανάγκες του.
• Ποιο είναι το portfolio προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει η Καμπανάος ΑΕΕ στην
ελληνική αγορά;
Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των σύγχρονων φωτογραφείων
και επαγγελματικών εργαστηρίων. Με την αντιπροσωπεία της Kodak Alaris καλύπτουμε όλες
τις ανάγκες τόσο στη θερμική εκτύπωση όσο και στην παραγγελία και λήψη των προϊόντων
μέσα από τα καταπληκτικά order station της Kodak. Στο κομμάτι της χημικής εκτύπωσης με τα
χαρτιά της Kodak, της Fujifilm αλλά και με το εξαιρετικό χαρτί της Eurolight καλύπτουμε όλες
τις ανάγκες των minilabs και μεγάλων εκτυπωτικών μηχανημάτων. Στον τομέα των χημικών
αντιπροσωπεύουμε τα προϊόντα της Kodak και της Tetenal καθώς επίσης εμπορευόμαστε τα
χημικά Fujifilm και Champion για όλα τα μηχανήματα. Με τις αντιπροσωπείες lford και Tecco
καλύπτουμε όλες τις ανάγκες στο LFP printing αλλά και σε μικρούς φωτογραφικούς εκτυπωτές.
Την γκάμα συμπληρώνει η πλαστικοποίηση και το μηχάνημα lamination. Είμαστε αντιπρόσωποι
των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού όπως είναι η Chromaluxe. Με την πείρα που έχουμε
αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια δίνουμε την καλύτερη λύση στα προϊόντα θερμομεταφοράς, από
τον εκτυπωτή και τα μελάνια θερμομεταφοράς μέχρι τις πρέσες που απαιτούνται, ενώ διαθέτουμε
μεγάλη σειρά ετοιμοπαράδοτων προϊόντων. Επιπλέον είμαστε αντιπρόσωποι των μπαταριών
Kodak με τεράστια γκάμα όλων τον τύπων μπαταριών και φακών και της Dorr για τον τομέα
του φωτισμού. Στα προϊόντα μας περιλαμβάνεται και η υπηρεσία των ταφικών πορσελανών.
Η Καμπανάος ΑΕΕ είναι επίσημος διανομέας της Epson στα plotter και στους φωτογραφικούς
εκτυπωτές και στα μελάνια. Κάρτες μνήμης, μαγνητικά προϊόντα και φυσικά το Service που
παρέχει η εταιρία μας στους θερμικούς εκτυπωτές και στα sublimation προϊόντα κλείνουν το
portfolio των προϊόντων και υπηρεσιών.
Συνεχίζεται στην σελίδα 17
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• Όσον αφορά την πορσελάνη, παρέχετε το αναλώσιμο και το σύστημα;
Όχι, η εταιρεία μας σε αυτό το αντικείμενο παρέχει την υπηρεσία. Δηλ. επεξεργαζόμαστε
την πορσελάνη και παραδίδουμε το τελικό προϊόν στον πελάτη.

#%B%"#(

• Οπότε δεν χρειάζεται κάποιος να εξοπλιστεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Ακριβώς. Είμαστε εδώ για να του καλύψουμε αυτή την ανάγκη χωρίς να χρειαστεί να
κάνει ξεχωριστή επένδυση.
• Πόσο έχει αλλάξει το φωτογραφικό κατάστημα και κατ’ επέκταση το φωτογραφικό
επάγγελμα γενικότερα τα τελευταία δέκα χρόνια; Αν λάβουμε υπόψη μάλιστα και την
είσοδο των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της φωτογραφικής ζωής.
Είναι γεγονός ότι λόγω της οικονομικής αλλά και της τεχνολογικής κρίσης, ο κόσμος
πλέον δεν τυπώνει με αποτέλεσμα να έχει χαθεί ένας πολύ σημαντικός τζίρος από τα
φωτογραφικά καταστήματα. Το φωτογραφικό επάγγελμα κατ’ επέκταση έχει δεχτεί ισχυρό
πλήγμα λόγω του ότι το φιλμ πέθανε και την θέση του έχουν πάρει οι εκατομμύρια
λήψεις από τα κινητά. Εδώ ακριβώς είναι και το μεγάλο στοίχημα, η πρόκληση του
επαγγελματία φωτογράφου να δώσει νέες λύσεις εκτυπώσεων και να πείσει τον
καταναλωτή να τυπώσει αυτές τις αποθηκευμένες φωτογραφίες, σε εκατοντάδες υλικά
που ένα σύγχρονο φωτογραφικό κατάστημα μπορεί πλέον να προσφέρει.
• Πώς βλέπετε το μέλλον της φωτογραφικής αγοράς;
Οι εκτιμήσεις μου για το μέλλον της φωτογραφικής αγοράς είναι πως πάντα θα υπάρχει
η ανάγκη της επαγγελματικής παροχής υπηρεσιών και η επιθυμία να κρατήσουμε στα
χέρια μας τυπωμένες τις φωτογραφίες των αγαπημένων μας ανθρώπων και στιγμών.
Θεωρώ όμως πως το φωτογραφικό μέλλον είναι άμεσα συνδεδεμένο με την γενικότερη
οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται στην πατρίδα μας. Δυστυχώς είμαστε είδος
πολυτελείας. Όσο το οικονομικό περιβάλλον δυσκολεύει, τόσο θα δυσκολεύει και η δική
μας αγορά.
• Ποιες είναι οι τωρινές ανάγκες του σύγχρονου φωτογράφου/φωτογραφείου
και πώς ανταποκρίνεται σε αυτές η Καμπανάος ΑΕΕ;
Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα στα οποία πιστεύω ότι θα πρέπει να επενδύσει κάθε
σύγχρονο φωτογραφικό κατάστημα, έτσι ώστε να είναι πρωτοπόρο στις ανάγκες των
πελατών του, είναι αφενός η συνεχής εκπαίδευση στον τομέα των υπηρεσιών που
προσφέρει και αφετέρου η παροχή προτάσεων εκτύπωσης. Απ’ ότι βλέπω επαγγελματικά
σεμινάρια τέτοιου τύπου γίνονται με μεγάλη επιτυχία. Όσον αφορά την παροχή
προτάσεων εκτύπωσης, τα προϊόντα θερμομεταφοράς κατά την γνώμη μου αποτελούν
κάτι που κάθε σύγχρονο φωτογραφικό κατάστημα πρέπει να παρέχει.
Το κόστος επένδυσης είναι πραγματικά μικρό -ξεκινώντας ακόμα και κάτω από 300€- και
τα ανταποδοτικά οφέλη για το Sublimation (θερμομεταφορά) τεράστια.
Ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο είναι το order station το οποίο δίνει στον τελικό
καταναλωτή τη δυνατότητα να τυπώσει ημερολόγια, προσκλητήρια και πολλά ακόμη
προϊόντα. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος επένδυσης μπορεί να είναι λιγότερο
από 400€. Εδώ έρχεται και η εφαρμογή της Kodak “Kodak moments” την οποία
έχουμε προσθέσει με επιτυχία στις υπηρεσίες μας. Ο τελικός καταναλωτής μπορεί να
κατεβάσει την εφαρμογή στο tablet ή το κινητό του και να επιλέξει από την τεράστια
γκάμα προϊόντων που προσφέρει το order station της Kodak, πραγματοποιώντας την
παραγγελία από το σπίτι του. Το προϊόν που έχει παραγγείλει στέλνεται κατευθείαν στο
κατάστημα απλά και εύκολα.
Η δυνατότητα εκτύπωσης σε Fine Art χαρτιά ή σε καμβά αποτελεί επίσης είναι προϊόν που
θα πρέπει να είναι στην φαρέτρα κάθε σύγχρονου φωτογραφικού καταστήματος. Σε εμάς
μπορεί κανείς να βρει plotter και φωτογραφικούς εκτυπωτές large format printing της
Epson καθώς και χαρτιά Ilford και Tecco.
Κλείνοντας, θεωρώ πως για την προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρει ο επαγγελματίας φωτογράφος στον καταναλωτή είναι απαραίτητη η εφαρμογή νέων τεχνικών
πωλήσεων. Στον τομέα του marketing έχουν προστεθεί νέα εργαλεία για την υποστήριξη
των πωλήσεων. Η επαγγελματική ιστοσελίδα καθώς και η έξυπνη διαχείριση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης είναι κάτι που μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις.
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Canon G1X III
Άλμα στο APS-C και με Dual Pixel sensor
H G1X ήταν ένα μοναχικό
μοντέλο στη γκάμα της Canon,
συμμετέχοντας στην κατηγορία των
large sensor compact μηχανών με
αισθητήρα 1,5in. Όταν η εταιρία
σχημάτισε τη γκάμα μηχανών 1
ίντσας δηλ. τις G7X, G5X, G9X και
τους επιγόνους, τότε το κενό έγινε
πιο αισθητό, ιδιαίτερα στον τομέα
του design. Έτσι όταν ήλθε η ώρα
της ανανέωσης, οι σχεδιαστές
της Canon προτίμησαν το δρόμο
της οικογενειακής ομοιότητας
και έκαναν την τελευταία έκδοση
να μοιάζει πολύ με την G5X
ενώ πήραν την απόφαση να
αναβαθμίσουν ακόμη περισσότερο
τον αισθητήρα ανεβαίνοντας
κατηγορία.
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γκαταλείποντας το “ιδιαίτερο” φορμά 1,5in. η Canon G1X MkIII προσχωρεί στο
στρατόπεδο του universal format APS-C και ενσωματώνει αρκετά δελεαστικά
τεχνολογικά στοιχεία που απευθύνονται και σε ενθουσιώδεις ερασιτέχνες και
ενίοτε επαγγελματίες που θέλουν να έχουν μαζί τους κάτι μικρό αλλά δυνατό σε
προδιαγραφές.
Οι compact με αισθητήρα ΑPS-C ανήκουν στο κλειστό club των compact γοήτρου και
τοποθετούνται ένα σκαλί παραπάνω από την πλειονότητα με τoν αισθητήρα μίας ίντσας.
Έτσι η τρίτη έκδοση της G1X αποκτά ιδιάζουσα βαρύτητα για τη γκάμα της Canon και
θα είναι ένα από τα μοντέλα που θα συζητηθούν πολύ φέτος. Εξωτερικά μοιάζει σαν
μεγεθυμένη ρέπλικα της G5X και στους όχι μυημένους θα φανεί σαν DSLR αφού η
“καμπούρα” του EVF με το hot shoe στο πάνω μέρος όντως παραπέμπει σε πεντάπρισμα.
ΑPS-C Dual Pixel CMOS Έλκει την καταγωγή του από τη DSLR ΕΟS 80D και την
mirrorless EOS M5 με ανάλυση 24,2Megapixel και κάλυψη 80% της επιφάνειας σε
σημεία εστίασης phase detect.
Digic 7 H επιλεκτική συγγένεια με την EOS M5 εμφανίζεται και σε άλλα σημεία όπως
στον επεξεργαστή Digic 7 η υπολογιστική ισχύς του οποίου εκδηλώνεται σε προηγμένες
λειτουργίες όπως αναγνώριση προσώπων (Face Detection), αναγνώριση αντικειμένων
(Subject Detection), αναγνώριση σκηνών (Scene Detection) κλπ. καθώς και στην ριπή
9fps (η οποία “υποβιβάζεται” στα 7fps στο Servo AF mode).

 2017
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Φακός Μεγάλη αλλαγή έχει επέλθει στο
οπτικό μέρος της μηχανής. Αντί για τον πιο
εύχρηστο και φωτεινό 24-120mm f/2.0-3,9
της G1X MkII έχουμε πιο περιορισμένη γκάμα
εστιακών αποστάσεων 24-72mm και λιγότερη
φωτεινότητα f/2,8-5,6. Η G1X MkIII διαθέτει
και σύστημα Dual Sensing IS που συνεργάζεται
με την οπτική σταθεροποίηση για να πετύχει
περιθώριο τουλάχιστον τεσσάρων stop στις
λήψεις στο χέρι.
Σκόπευτρο. Επί της ουσίας η G1X III
ανταγωνίζεται τις mirrorless APS-C με το
πλεονέκτημα ή μειονέκτημα (αναλόγως
πως το βλέπει κανείς υποκειμενικά) του
σταθερά προσαρμοσμένου zoom φακού.
Θα μπορούσε δηλ. να εκληφθεί και ως
εσωτερικός ανταγωνισμός για την ΕΟS M5.
Καμία mirrorless όμως δεν είναι ανταγωνιστική
χωρίς καλό EVF που να υποκαθιστά επάξια
το πεντάπρισμα. Εδώ συναντάμε ένα πολύ
καλό OLED EVF 2,36εκ. υποβοηθούμενο στην
αποστολή του από την πλήρως αρθρωτή
(περιστρεφόμενη) και επαφική οθόνη 3.0in.
ένα συνδυασμό που μπορεί να ανταποκριθεί σε
όλες τις συνθήκες λήψεων.
Wireless. Δε νοείται σύγχρονη ψηφιακή
μηχανή χωρίς κάποιας μορφής ασύρματη
διασύνδεση, στο προκείμενο WiFi με ΝFC και
επιπλέον Bluetooth.
Video. Παρά το hype περί 4Κ, η Canon έμεινε
σταθερή στο Full HD και δεν έχει άδικο, αφού
στην πλειονότητά τους για τους χρήστες το
δεύτερο υπερεπαρκεί. Στην υλοποίηση της
G1X ΙΙΙ επαναλαμβάνεται το εξαιρετικό full HD
video της EOS 80D στα 60fps και μάλιστα με
πολύ αποτελεσματικό autofocus χάρη στον
αισθητήρα Dual Pixel και σταθεροποίηση πέντε
αξόνων. Ενδιαφέρον ακόμη παρουσιάζει
η Μοvie Time Lapse λειτουργία με εύκολο
μενού όπου ρυθμίζονται παράμετροι όπως οι
ενδιάμεσοι χρόνοι και η έκθεση.

Το σώμα της G1X MkIII
είναι αδιαβροχοποιημένο
στα πρότυπα των
επαγγελματικών μοντέλων
Canon

Αισθητήρας Dual Pixel CMOS
22,3x14,9mm 24.2Megapixel
6000x4000pixel
Φακός 15-45mm f/2,8-5,6 ισοδύναμος με
24-72mm (crop factor 1,6x)
Αutofocus με δυνατότητα touch and drag
Ηλεκτρονικό προσοφθάλμιο ΟLED
2,36εκ. dot
Oθόνη 3in. 1040K dot αφής πλήρως
περιστρεφόμενη τύπου VariAngle Touch
Ριπή (burst) 9fps που ισχύει για 19 συνεχή
αρχεία RAW ή 24JPEG
Διάρκεια μπαταρίας CIPA 200 καρέ
Panoramic Shot
Time Lapse Movies
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Aντοχή στη
διείσδυση σκόνης/
υγρασίας

Τσιμούχες σφράγισης
Εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας
συναρμογής
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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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Adobe
Photoshop CC
Νέα εργαλεία

Σ

το Adobe MAX 2017, το
«συνέδριο» της Adobe
ανακοινώθηκαν οι αλλαγές
που θα ισχύσουν στο
συνδρομητικό μοντέλο του
Lighroom. Οι ανακοινώσεις
αυτές έχουν δώσει έναυσμα
σε έντονες συζητήσεις και
διαμάχες και αρκετοί δεν
έχουν δώσει βάρος στο
τι ειπώθηκε για το άλλο
αγαπημένο εργαλείο
των φωτογράφων, το
Photoshop. Πέρα λοιπόν
από τα συνηθισμένα
updates (που πάντα
χαροποιούν τους
φωτογράφους αφού
επιταχύνουν το workflow
τους), στο δημοφιλές
πρόγραμμα προστέθηκαν
κάποια πολύ ενδιαφέροντα
εργαλεία, στο οποία δεν
μπορούμε να σταθούμε
την παρούσα στιγμή.
Ξεχωρίσαμε όμως την
προσθήκη δυνατοτήτων
editing υλικού 360°, η λήψη
του οποίου είναι από τις πιο
δημοφιλείς πρακτικές πλέον.
Επιπλέον το Photoshop θα
διαχειρίζεται και αρχεία HEIF.
Τέλος, το Adobe MAX 2017
σήμανε και την επίσημη
κυκλοφορία του εργαλείου
Curvature Pen Tool, το
οποίο είχε ανακοινώσει στις
αρχές του Σεπτέμβρη, και θα
χρησιμοποιείται για επιλέγει
πιο εύκολα και πιο γρήγορα
σχήματα με καμπύλες.

Nikon
Εορταστική προσφορά Cashback

Η

Nikon γιορτάζει την 100ή επέτειο και
προσφέρει για 100 ημέρες άμεση επιστροφή
χρημάτων έως €350 σε αγορά συγκεκριμένων
μηχανών και έως €150 σε αγορά συγκεκριμένων
φακών NIKKOR σε επιλεγμένα καταστήματα.
Η προσφορά ισχύει για 100 ημέρες από 16.10.2017
έως και 23.01.2018. Μάθετε περισσότερα στο
www.nikon.gr.
Τύπος Μηχανής

Cashback με ΦΠΑ

D5 σώμα

€ 350

D810 σώμα

€ 300

D750 σώμα ή kit με φακό 24-120mm f4G ED VR

€ 300

D500 σώμα ή kit με φακό 16-80mm AF-S DX

€ 300

D7500 σώμα ή kit με φακό 18-140mm VR

€ 130

D7200 σώμα ή kit με φακό 18-105mm VR ή kit με φακό 18-140mm VR

€ 100

D5600 σώμα ή
kit με φακό AF-P 18-55mm VR ή
kit με φακό 18-105mm VR ή
kit με φακό 18-140mm VR

€ 100

D3400 kit με φακό AF-P 18-55mm VR

€ 70

D3400 σώμα ή
kit με φακό AF-P 18-55mm ή
kit με φακό 18-105mm VR ή
Double kit με φακούς AF-P 18-55mm VR & AF-P 55-200 VR ή
Double kit με φακούς AF-P 18-55mm VR & AF-P 70-300 VR

€ 50

Φακοί AutoFocus σειρά FX
Τύπος φακού

Αξία Cashback (€)

Ευρυγώνιοι
AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

100€

Normal
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

50€

Zoom
AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

100€

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

150€

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

125€

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

100€

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

100€

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

150€

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

100€

Micro
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

100€

Φακοί AutoFocus σειρά DX
Zoom
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR

100€

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR

75€

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR

40€

Micro
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2,8G
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ένα μόνον κατάλογο. Για πολλούς
φωτογράφους, ειδικά αυτούς με
λιγότερα μέσα και όχι τεράστια αρχεία,
το νέο Lightroom CC είναι η όψη του
μέλλοντος.
Αλλά για τους ήδη χρήστες η όψη
των αλλαγών δεν είναι θετική. Αν
ανήκετε σε αυτούς που είχαν αγοράσει
την standalone έκδοση με την άδεια

Το νέο Αdobe Lightroom είναι …δύο
Όλα με συνδρομή πλέον!
Η Adobe αποκάλυψε τα σχέδιά της για την επόμενη μέρα στο Lightroom
προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις που κυμαίνονται από τον ενθουσιασμό,
την απογοήτευση, το θυμό και πάνω απ όλα τεράστια σύγχυση. Πολλοί
χρήστες προέβλεπαν ότι κατά τη διάρκεια της Adobe MAX 2017 Conference θα
ανακοινωνόταν η αναβάθμιση του Lightroom 6/CC2015. Αυτό αποδείχθηκε εν μέρει
σωστό υπό την έννοια ότι το Lightroom CC2015 δέχθηκε αναβάθμιση αλλά παρά τα
αναμενόμενα δεν θα λέγεται CC2018 και αυτό αποτελεί άσχημη έκπληξη για τους
χρήστες που περίμεναν το Lightroom 7.

Τ

α νέα λοιπόν είναι διαφορετικά. Δεν θα υπάρξει “αυτόνομο” Lightroom 7 δηλ. πακέτο
που το αγοράζεις μια φορά και ισχύει επ’ αόριστον, παρά μόνον με συνδρομή. Πριν
μερικά χρόνια, ο product manager της Αdobe για το Lightroom Tom Hogerty έγραψε
στο blog του ότι το πρόγραμμα θα διατίθεται για πάντα σαν ανεξάρτητο πρόγραμμα που
το πληρώνεις μία φορά. Τώρα μαθαίνουμε ότι το “για πάντα” σημαίνει μόλις τέσσερα
χρόνια όσον αφορά την Adobe. Kαι ο λόγος που το πρόγραμμα με συνδρομή δε λέγεται
Lightroom CC 2108 αλλά Lightroom Classic CC 7.0, είναι ότι αυτό που όλοι ξέρουμε
και πολλοί αγαπήσαμε και χρησιμοποιούμε τακτικά, θα είναι καινούργιο σε όλες τις
παραμέτρους και θα λέγεται Lightroom CC. Μπερδευτήκατε; σίγουρα γιατί μοιάζει σαν
επεισόδιο σαπουνόπερας. Για να θέσω μια αναλογία είναι σαν οι έλληνες να λανσάρουν
ένα τελείως νέο αλκοολούχο ποτό με το όνομα Ouzo ενώ το ποτό που όλοι ξέρουμε να
απαιτούν να ονομάζεται εφεξής Ouzo Classic. Σας φαίνεται λογικό;
Το νέο Lightroom CC μοιάζει πολύ στο interface με το Lightroom Mobile για iPad.
Kατά κάποιο τρόπο είναι η ίδια φιλοσοφία αλλά για desktop συστήματα, με παρόμοια
λειτουργικότητα και συνεργάζεται άψογα με το αντίστοιχα apps της Adobe. H μεγαλύτερη
διαφορά με το Lightroom που γνωρίζαμε είναι ότι δεν χρησιμοποιεί τοπικά αποθηκευμένο
κατάλογο και αρχεία (παρά μόνο σαν προσωρινή μνήμη). Όλα αυτά θα αποθηκεύονται
πλέον “στο σύννεφο”. Βέβαια η ίδια η εφαρμογή τρέχει τοπικά και όχι από “το σύννεφο”
αλλά οι αρχικές και επεξεργασμένες φωτογραφίες θα βρίσκονται στους server της Adobe,
και μέσω της συνδρομής θα καλύπτεται και αποθηκευτικός χώρος ως 1Terabyte.
Για κάποιους αυτά τα νέα μοιάζουν συναρπαστικά. Η αποθήκευση αρχείων “στο
σύννεφο” σίγουρα έχει τα πλεονεκτήματά της. Οι εικόνες με τις όποιες επεμβάσεις και
τροποποιήσεις είναι ασφαλείς ακόμη και αν χαθεί ή καταστραφεί ο υπολογιστής ή καεί το
σπίτι του χρήστη. Δεν χρειάζεται να νοιάζεται κανείς για backup. Aκόμη διευκολύνεται η
εργασία με παραπάνω από ένα υπολογιστές, αφού απλά ο χρήστης μόνον απαιτείται να
κάνει ένα log in και να μπει στο λογαριασμό του. Με το προηγούμενο Lightroom CC 2015
ήταν μάλλον περίπλοκο να χρησιμοποιεί κάποιος τον ίδιο κατάλογο σε περισσότερους
από ένα υπολογιστές ενώ με το Lightroom Mobile μπορούσε να συγχρονίσει σε
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χρήστη αορίστου διαρκείας, πιθανότατα
διακατέχεστε από αισθήματα λύπης και
οργής. Η Adobe ενημέρωσε ότι πρόκειται
να προχωρήσει σε δύο ακόμη updates
ως το τέλος της χρονιάς και μετά game
over. Bεβαίως μπορείτε να συνεχίσετε
να χρησιμοποιείτε το Lightroom 6 αλλά
αν χρειάζεστε τις ενημερώσεις ή τα νέα
χαρακτηριστικά, πρέπει οπωσδήποτε να
αποδεχθείτε το μοντέλο με τη συνδρομή,
δηλ. το Lightroom Classic CC. Oι ήδη
υφιστάμενοι χρήστες Lightroom CC2015
θα αναβαθμιστούν αυτόματα.
Όμως ήδη διατυπώνονται ενδοιασμοί
και αμφιβολίες. Μήπως το Classic είναι
ένα προϊόν με ημερομηνία λήξεως;
Μήπως η Αdobe υπογείως αφήσει
την έκδοση αυτή να …πεθάνει και να
πιέσει τους χρήστες να μετακινηθούν
στο Lightroom CC και το concept της
αποθήκευσης των πάντων στο σύννεφο;
Η Adobe αρνείται αυτές τις αιτιάσεις και
ανακοινώνει ότι το Lightroom Classic θα
συνεχίσει να υποστηρίζεται. Αλλά για
πόσο; Για πάντα; Ήδη το είπαν μια φορά
και εννοούσαν μόλις …τέσσερα χρόνια.
Μπορεί να φαίνεται απαισιόδοξο αλλά
η λέξη Classic δεν υπονοεί ένα λαμπρό
μέλλον… Γιατί όμως όλα αυτά μου
θυμίζουν το marketing της Coca Cola;
JOHAN ELZENGA
TΑ ΠΑΚΕΤΤΑ ΤΗΣ ADOBE
Lightroom CC Plan με 1ΤΒ cloud storage
$9.99 το μήνα
Creative Cloud Photography Plan
(περιλαμβάνει Lightroom CC, Lightroom
Classic CC, Photoshop CC, Adobe
Portfolio, Adobe Spark και 20GB cloud
storage $9.99 το μήνα ή με 1ΤΒ cloud
storage $19.99 το μήνα
Creative Cloud all apps Plan με όλες τις
εφαρμογές της Adobe και 100GB cloud
storage $49.99 το μήνα
Lightroom Mobile Plan με Lightroom
for iOS/Android και 100GB cloud storage
$4.99 το μήνα
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Σώστε τον επαγγελματικό ή τον οικιακό σας χώρο από τον κίνδυνο της πυρκαϊάς
Η μπάλα πυρόσβεσης ΕLIDE FIRE σχεδιάστηκε για την αποτελεσματική πυροπροστασία. Όταν χρειαστεί εκρήγνυται με ελεγχόμενο τρόπο και εξαπολύει ειδική κατασβεστική σκόνη η οποία εκτινάσσεται με δύναμη και επιδρά στην εστία της φωτιάς.
Η μπάλα πυρόσβεσης ELIDE FIRE προστατεύεται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έχει περάσει πάνω από
50.000 τεστ ποιοτικού ελέγχου. Έχει αποσπάσει πολλαπλές διακρίσεις όπως χρυσό μετάλλιο
καινατομίας στο Eureka Innovation Awards (Eυρώπη), χάλκινο μετάλλιο Genius
Awards (Ιαπωνία), χρυσό μετάλλιο WIPO Awards, χρυσό μετάλλιο ΚΙΡΑ
Αwards (Nότιος Κορέα) κλπ.

 32 &  . 

43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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Canon
Γιορτάζει την παραγωγή 90 εκ. EOS

Η

Canon γιορτάζει την επίτευξη δύο μεγάλων ορόσημων στην παραγωγή. Συγκεκριμένα
περηφανεύτεται για την κατασκευή 90 εκ. φωτογραφικών μηχανών EOS και 130 εκ. φακών EF. Μία
EOS 5D Mark IV υπήρξε η 90η εκατομμυριοστή φωτογραφική μηχανή της σειράς EOS, ενώ ένας φακός
EF16-35mm f/2.8L III USM έγινε ο 130ος εκατομμυριοστός εναλλασσόμενος φακός.
Το σύστημα φωτογραφικών μηχανών Canon EOS έκανε την εμφάνισή του παράλληλα με τη σειρά
φακών της σειράς EF τον Μάρτιο του 1987, ως το πρώτο πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα προσαρμογής,
διεθνώς, για φωτογραφικές μηχανές με φιλμ τύπου AF SLR. Με την πάροδο των χρόνων, και οι δύο
σειρές συνέχισαν να διευρύνονται, κερδίζοντας τις προτιμήσεις και την υποστήριξη των χρηστών, από
τους αρχάριους μέχρι και τους πεπειραμένους επαγγελματίες. Η παραγωγή επιταχύνθηκε στις αρχές
της δεκαετίας του 2000, χάρη στη διάδοση των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών SLR. Οι ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές και οι φακοί Canon διατηρούν την πρώτη θέση στα μερίδια της παγκόσμιας αγοράς
για 14 συναπτά έτη, από το 2003.

Leica Thambar-M 90mm f/2,2
Αναβιώνει ο ιστορικός soft focus φακός

Σ

την ιστορία της φωτογραφίας δεν ήταν όλοι οι φακοί ταγμένοι στην αναζήτηση της μέγιστης
ευκρίνειας. Κάποιοι επεδίωκαν το ανάερο, ονειρικό, ρομαντικό ή όπως αλλιώς το ονομάσουμε,
soft αποτέλεσμα δηλ. το μαλακό γράψιμο με τα έντονα highlights. Την τάση ξεκίνησε ο αρχετυπικός
Petzval πορτραίτου που μάλιστα έχει νεκραναστηθεί πρόσφατα από τη Lomography Society. Στην
πορεία είχαμε σημαντικές σχεδιάσεις όπως τον Rodenstock Imagon μεγάλου φορμά και νεώτερες
όπως τον Canon EF 135mm f/2,8 Softfocus, τον Pentax SMC 28mm f/2,8 FA Soft, το Mamiya 180mm
f/4 Soft (ΡΖ67) κλπ. Ο Thambar 90mm f/2,2 για Leica (M39 βιδωτή μοντούρα) σχεδιάστηκε από τη
γερμανική Leitz στα μέσα της δεκαετίας του 1930 σε περιορισμένη ποραγωγή μόλις 3.000 τεμαχίων.
Τώρα αναβιώνει σε μοντούρα Μ (μπαγιονέτ). Επί της ουσίας έχει ταυτόσημη σχεδίαση με τον μακρινό
προπολεμικό πρόγονο, με τέσσερα στοιχεία σε τρία γκρουπ αλλά προσθήκη απλής επίστρωσης
για την προστασία από φθορές, υγρασία κλπ. Το soft focus εφέ του Thambar (κάθε ονοματολογική
συγγένεια με την ελληνική ρίζα “θάμβος” “θάμβωση” κρίνεται ως ...καθαρή σύμπτωση) επιτυγχάνεται
με την υποδιόρθωση των σφαιρικών στοιχείων που γίνεται πιο εμφανής στην περιφέρεια του
ειδώλου. Το εφέ ρυθμίζεται αναλόγως από το περιστροφικό δακτυλίδι των διαφραγμάτων (όσο πιο
ανοικτό το διάφραγμα τόσο πιο έντονο γίνεται). Σε κάθε περίπτωση ο φακός προορίζεται για λίγους
έχοντες, εφόσον η τιμή του θα είναι πάνω από 7.000 ευρώ!
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“Νikon 100 χρόνια”
Διαγωνισμός στο Instagram με πολλά δώρα!

Α

νεβάστε φωτογραφία του Nikon εξοπλισμού σας στο
Instagram και κερδίστε αναμνηστικά επετειακά δώρα
Nikon
Με αφορμή τα 100ά γενέθλια της Nikon (1917-2017), η

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 31/10/2017.
Οι νικητές θα ανακοινωθούν στο Instagram.
Τα επετειακά δώρα είναι:
Μία Nikon 100th Anniversary Pin Collection Συλλογή καρφιτσών που

εταιρεία Δ. & Ι. Δαμκαλίδης Α.Ε., επίσημος αντιπρόσωπος
των προϊόντων Nikon στην Ελλάδα από το 1979,
γιορτάζει και κληρώνει επετειακά προϊόντα για τα 100
χρόνια Nikon. Οι συμμετέχοντες πρέπει να τραβήξουν μια
φωτογραφία που να δείχνει τον Nikon εξοπλισμό τους και
να την αναρτήσουν στο Instagram κάνοντας tag τη Nikon
στο @NikonGreece και χρησιμοποιώντας το hashtag
#NikonGreece100years.

αναδρομή στα πιο ιστορικά και δημοφιλή προϊόντα της εκατονταετούς ιστορίας
της Nikon και στα διάφορα ιστορικά λογότυπα της εταιρείας.
Δύο Nikon 100th Anniversary Miniature Nikon F Camera Μοντέλο κλίμακας
1/2 της ιστορικής ρεφλέξ Nikon F.
Δέκα Nikon 100th Anniversary Leather Camera Strap Δερμάτινος ιμάντας
φωτογραφικής μηχανής
Πέντε Nikon 100th Anniversary Cap Επετειακό μαύρο καπέλο με λογότυπο
100χρόνια Nikon

Zeiss Milvus 25mm f/1,4
Νέες εκδόσεις Canon και Nikon

Ο

ευρυγώνιος Milvus της Zeiss ανήκει στην πιο πρόσφατη σειρά full
frame φακών της γερμανικής εταιρίας που διακρίνονται για τον
περφεξιονισμό της κατασκευής και το άριστο φινίρισμα. Σχεδιαστικά,
ακολουθεί την τυπική διάταξη Distagon retrofocus. Τέτοια φωτεινότητα
σίγουρα δεν επιτυγχάνεται εύκολα. Έτσι έχουν χρησιμποιηθεί βαριά και
μεγάλα κρύσταλλα για καλύτερη φωτομεταδοτικότητα στον πολύπλοκο
(15 στοιχεία σε 13 ομάδες) φακό -εκ των οποίων αρκετά ασφαιρικά
σύνθετης καμπυλότητας και άλλα τύπου anomalous dispersion. Όλα αυτά
καταλήγουν στο αρκετά αυξημένο βάρος των 1090γρ. Καθώς και στην
μεγάλη διάμετρο εμπρός οπτικού στοιχείου με φίλτρο 82mm.
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Huawei Mate 10 και Mate 10 Pro
Με διπλό Leica φακό

Η

νέα σειρά Huawei Mate 10 αποτελείται από τις συσκευές Huawei
Mate 10, Huawei Mate 10 Pro και Porsche Design Huawei Mate 10.
Τα τελείως ανανεωμένα μοντέλα smartphone ενσωματώνουν τη διπλή
κάμερα Leica Dual Camera και εγκαινιάζουν την είσοδο της σειράς
Huawei Mate στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (!) ενσωματώνοντας
τον επεξεργαστή Kirin 970 και το περιβάλλον χρήστη EMUI 8.0.
Ο Kirin 970 είναι ο πρώτος στον κόσμο επεξεργαστής για smartphones
που ενσωματώνει τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης με αυτόνομη μονάδα
επεξεργασίας νευρωνικού δικτύου (Neural Network Processing Unit NPU). Yλοποιώντας τεχνολογίες ατομικής και συλλογικής νοημοσύνης,
η νέα σειρά HUAWEI Mate θέτει στην υπηρεσία του χρήστη μια σειρά
υπηρεσιών, όπως αναγνώριση σκηνών και αντικειμένων και μετάφραση
σε πραγματικό χρόνο.
Ο επεξεργαστήες Kirin 970 αποτελεί μια ανοικτή πλατφόρμα Artificial
Intelligence για τη δημιουργία νέων ευρηματικών εφαρμογών τεχνητής
νοημοσύνης που επεκτείνει τις δυνατότητες της Huawei σε ολόκληρη την
αλυσίδα προϊόντων.
Οι συσκευές διαθέτουν 3D γυαλί, που καλύπτει συμμετρικά και τις
τέσσερις πλευρές τους, χαρίζοντας εργονομικό και άνετο κράτημα. Το
πίσω μέρος των συσκευών διαθέτει ειδικό σχεδιασμό που αναδεικνύει τη

Η Huawei συνεργάστηκε ξανά με την Leica για τους
νέους φακούς της διπλής κάμερας για το HUAWEI Mate
10 και HUAWEI Mate 10 Pro. Οι νέοι φακοί συνδυάζουν
αισθητήρες RGB στα 12MP και μονόχρωμους στα 20MP,
Οπτικό Σταθεροποιητή Εικόνας (OIS), διπλούς φακούς με
γρήγορο διάφραγμα f/1.6, Bokeh εφέ και ψηφιακό Zoom
και τα δυο τροφοδοτούμενα από τεχνητή νοημοσύνη.
Αντίστοιχα οι λειτουργίες Real-Time Scene Object
Recognition υποστηρίζονται από τεχνολογία τεχνητής
νοημοσύνης η οποία επιλέγει αυτόματα τις ρυθμίσεις
της κάμερας βάσει του αντικειμένου και της σκηνής, και
υποστηρίζει προηγμένη λειτουργία ψηφιακού zoom με
λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης με ανίχνευση κίνησης
για πιο καθαρές φωτογραφίες.

νέα διπλή κάμερα Leica.

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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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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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Oκτώ mini portfolio
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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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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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...

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

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

Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

Know How για καλύτερες φωτογραφίες
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης

Ποια είναι καλή
φωτογραφία;

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

Photoshop
& Lightroom





  

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

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
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG...

Cover_.indd 1
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Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

9 771105 394004
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
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Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
1 Φεβρουαρίου
2018
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Δωρεάν μεταφορικά !
*

*Για

αγορές άνω των €25

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr
Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika
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Theo-Simpson-Tree-in-Field-Lincolnshire-

Το Βρετανικό τοπίο στο “μικροσκόπιο” της γκαλερί Towner
Mια μεγάλη έρευνα σε εξέλιξη
«A Green and Pleasant Land. British Landscape and the Imagination: 1970s to Now» είναι ο τίτλος της νέας μεγάλης
έκθεσης που παρουσιάζει η γκαλερί Towner στο Eastbourne του ανατολικού Sussex, στην Αγγλία. Η έκθεση εστιάζει σε
φωτογράφους που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αντίληψη του Βρετανικού τοπίου και της σχέση του με την ταυτότητα,
τον τόπο και τον χρόνο.

Τ

ο κύριο αντικείμενο της έκθεσης είναι φωτογραφίες ενώ εκτίθενται παράλληλα φιλμ, ζωγραφικά έργα και γλυπτά από
περισσότερους από 50 καλλιτέχνες. Τα έργα των φωτογράφων John Blakemore, Thomas Joshua Cooper, Fay Godwin,
John Davies, Paul Graham, Theo Simpson κ.ά. επιχειρούν να δημιουργήσουν μια εικόνα του Βρετανικού τοπίου μέσα από δύο
ανεξάρτητες συλλήψεις: Ο τόπος ως πνευματικό ή υπερβατικό μέρος και ο τόπος ιστορικά.
Ο επιμελητής Greg Hobson σχολίασε στη δημοσιογράφο του British Journal of Photography Diane Smyth «...Η έκθεση δεν

ασχολείται καθόλου με το Brexit». Παράλληλα πρόσθεσε: «Νομίζω ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να καταλαβαίνουμε το
Brexit ακόμη, αφού τώρα προσεγγίζεται από τους φωτογράφους».
Σε μια προσπάθεια να εξηγήσει τα πολλά ζητήματα με τα οποία καταπιάνεται το συγκεκριμένο πρότζεκτ ο Hobson κάνει
ην εξής παρατήρηση: «Είναι ενδιαφέρον να αναλογιστούμε τι ορίζουμε ως Βρετανικό. Όταν σκεφτόμαστε το Βρετανικό
τοπίο, σκεφτόμαστε κατά κανόνα το Αγγλικό; Περιλαμβάνει τα Ουαλικά, Σκωτσέζικα και Βορειο-Ιρλανδικά τοπία;
Πρόκειται για μια πολύπλοκη ερώτηση την οποία δεν έχουμε απευθύνει άμεσα αλλά στην οποία έχουμε αναφερθεί».
Την έκθεση επιμελήθηκαν ο επικεφαλής των εκθέσεων της γκαλερί Towner Brian Gass και ο ανεξάρτητος επιμελητής
Greg Hobson.
Διάρκεια έκθεσης: έως 21 Ιανουαρίου 2018 Διεύθυνση: Towner Art Gallery, Eastbourne
Πληροφορίες: Towner, http://www.townereastbourne.org.uk
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Faces of Vietnam
Έκθεση του Νίκου Πλεύρη

Έ

πειτα από φωτογραφικό οδοιπορικό
σε Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο
Βιετνάμ, ο Νίκος Πλεύρης παρουσιάζει
εικόνες από την καθημερινότητα των
κατοίκων, όπως την έζησε ο ίδιος.
Από τις συνολικά 6500 φωτογραφίες,
στην έκθεση παρουσιάζονται 50
ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα. Η
έκθεση πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα
του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με τη
χορηγία της Πρεσβείας της Σοσιαλιστικής
Δημοκρατίας του Βιετνάμ στην Αθήνα.
Εγκαίνια: Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, 18.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 12 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Εκθεσιακός χώρος Δήμου
Παπάγου-Χολαργού, Περικλέους 55, Χολαργός

D’Après Rodin
Έκθεση με έργα του Στέλιου Σκοπελίτη

Μ

ε σημείο έμπνευσης τις ερωτικές υδατογραφίες του Rodin, ο Στέλιος Σκοπελίτης
αναπαριστά φωτογραφικά τα αισθησιακά σχέδια γυναικείων γυμνών. Μοναδικό
μοντέλο η Φαμπιέν, την οποία φωτογραφίζει το 1989, δημιουργώντας έτσι τη
φωτογραφική σειρά “D’Après Rodin”. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κοινό βλέπει τα
έργα του Σκοπελίτη, αφού το 2003 είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις ΑΓΡΑ ομότιτλο
λεύκωμα. Στον χώρο της γκαλερί «Μορφές», οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να
δουν επιλεγμένα έργα από τη συγκεκριμένη φωτογραφική σειρά, η οποία παρουσιάζεται
ως μέρος της ενότητας «Η οικειοποίηση της ιστορίας». Η έκθεση διοργανώνεται στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων «Δέκα Κεφάλαια. Έργα από τη Μόνιμη Συλλογή» για τον
εορτασμό των 25 χρόνων από την ίδρυση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης. Την
έκθεση επιμελήθηκε η Μαρία Μαραγκού.

Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Γκαλερί Μορφές, Γοβατζιδάκη 18, Ρέθυμνο, Κρήτη
Πληροφορίες: Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Τηλ. 2831052530, info@cca.gr, http://www.cca.gr

Athens Digital
Arts Festival
Πρόσκληση συμμετοχής
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών
επιστρέφει και καλεί σε συμμετοχή.
“Singularity Now” είναι η θεματική της
φετινής διοργάνωσης. Έννοια που ορίζεται
διαφορετικά σε κάθε τομέα των επιστημών, το
“singularity” σχετίζεται σε κάθε περίπτωση με
τον απειρισμό και το άγνωστο. Οι καλλιτέχνες
καλούνται να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο
ζήτημα, υποβάλλοντας τις προτάσεις τους στη
σελίδα του φεστιβάλ.
Υποβολή προτάσεων: έως 30 Νοεμβρίου
Πληροφορίες: http://2018.adaf.gr
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Τοπία Αρχιτεκτονικής Εντροπίας
Τρεις σύγχρονοι φωτογράφοι εκθέτουν μαζί

Ο

Αλέξανδρος Βούτσας, ο Χριστόφορος Δουλγέρης και
ο Μιχάλης Πολυχρονάκης με αντικειμενικό, ποιητικό ή
εννοιολογικό τρόπο, καταγράφουν χώρους και κτίρια των οποίων
η λειτουργία έχει εκλείψει. Η έκθεση αποτελείται από τις ενότητες
«Κρατικός Αερολιμήν Αθηνών» του Αλέξανδρου Βούτσα, “Τhe
Schools Project” του Χριστόφορου Δουλγέρη και
«Το Σαπουναριό» του Μιχάλη Πολυχρονάκη.
Την έκθεση συμπληρώνουν μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα
για όλες τις ηλικίες καθώς και μια σειρά διαλέξεων και
ξεναγήσεων για τη φωτογραφία και την αρχιτεκτονική.
Την έκθεση επιμελήθηκαν ο Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης
και ο Δρ Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος.
Εγκαίνια: Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Ιανουαρίου
Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, Χάληδων 98-102,
Χανιά, Κρήτη
Πληροφορίες: Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων,
Τηλ. 28210 92294, 28210 92419, arthania@otenet.gr,
http://pinakothiki-chania.gr

#NeapolisAthina: και τώρα και τότε
Η αθηναϊκή συνοικία σε μια έκθεση

Π

λούσιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό κρατικών και
ιδιωτικών αρχείων και ιδρυμάτων σκιαγραφεί την Νεάπολη και
τις αλλαγές της στο πέρασμα των χρόνων. Από την ανάπτυξη στα
μέσα του 19ου αιώνα και την «χαμένη άνοιξη» της περιόδου 19601967, η έκθεση επιχειρεί να δώσει την εικόνα μιας συνοικίας που
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πνευματική και πολιτιστική ιστορία της
πόλης και ολόκληρης της χώρας. Το αρχειακό υλικό συμπληρώνει η
εικαστική έκθεση 31 σύγχρονων καλλιτεχνών που κατοικούν ή έχουν
σχέση με την περιοχή σήμερα. Υπό την επιμέλεια της ιστορικού τέχνης
Λουΐζας Καραπιδάκη, την έκθεση παρουσιάζει η Ελληνοαμερικάνικη
Ένωση με αφορμή τα 60 χρόνια λειτουργίας της και ως συνέχεια της
δράσης της για τη διάσωση της Νεάπολης ως πνευματικού κέντρου
της Αθήνας.
Διάρκεια έκθεσης: έως 16 Δεκεμβρίου 2017
Διεύθυνση: Γκαλερί Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22,
Αθήνα
Διοργάνωση: Ελληνοαμερικανική Ένωση,Hellenic American College
(HAEC), Hellenic American University
Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών Ελληνοαμερικάνικης
Ένωσης, Τηλ. 2103680052, www.hau.gr
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