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Food Photography
WORKSHOP
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Από την Πέμπτη 16 έως και την Κυριακή 

19 Νοεμβρίου διοργανώνεται για  

21η συνεχή χρονιά στην κωμόπολη 

Montier-en-Der της Γαλλίας το πιο 

γνωστό διεθνές φεστιβάλ φωτογραφίας 

φύσης. Το φεστιβάλ αυτό αξίζει 

να μνημονευθεί όχι μόνον για την 

ιδιαιτερότητά του αλλά κυρίως 

γιατί συγκεντρώνει κάπου 45.000 

φωτογράφους φύσης απ’ όλον τον 

κόσμο. Επίσης για το ότι φιλοξενεί πολύ 

καλές εκθέσεις φωτογραφίας φύσης και 

άγριας ζωής. Όμως άλλη είναι η αφορμή 

για το σημείωμά μου αυτό...

Η φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ έχει τεθεί υπό την αιγίδα του κ. Nicolas Hulot, 

Υπουργoύ Οικολογικής Μετάβασης & Αλληλεγγύης της Γαλλίας. Ο συγκεκριμένος 

υπουργός όμως έκανε το... φοβερό λάθος να υπογράψει απόφαση θανάτωσης  

σαράντα λύκων την περίοδο από 1/7/2017 έως 30/6/2018 λόγω των μεγάλων ζημιών 

που προκαλούν σε κοπάδια ζώων σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας.  

Η ίδια απόφαση είχε ληφθεί και την προηγούμενη χρονιά από τον προκάτοχό του στην 

οποία εξοντώθηκαν 32 λύκοι. Θυμίζουμε ότι ο πληθυσμός των λύκων στη Γαλλία 

υπολογίζεται στους 360 ενώ τα ζώα που έχουν κατασπαράξει στις Άλπεις και σε άλλες 

περιοχές -κυρίως πρόβατα- ανέρχονται σε 8.000!  

Κάποιος λοιπόν οικολόγος-φωτογράφος επισκέπτης του φεστιβάλ σχολίασε στα 

social media το γεγονός. Αναρωτήθηκε πώς μία τέτοια διοργάνωση στην οποία 

συγκεντρώνονται άτομα με υψηλό το αίσθημα προστασίας των άγριων ζώων και 

συνακόλουθα της άγριας φύσης, θα δεχτούν το φεστιβάλ να τεθεί υπό την αιγίδα ενός 

υπουργού που υπέγραψε την θανατική καταδίκη 40 λύκων. Συνέχισε δε προτρέποντας 

τους επισκέπτες: «Να μποϊκοτάρουμε όλοι μαζικά το φεστιβάλ αν ο Hulot τολμήσει 

να ‘ρθει!» Τι ήθελε και το ‘γραψε; Τα social media πήραν φωτιά! Ο θυμός και τα 

κακεντρεχή σχόλια κατά του Υπουργού και της διοργάνωσης ήταν τόσα πολλά που 

ανάγκασαν τους διοργανωτές να απολογηθούν εκδίδοντας ανακοίνωση στην οποία 

έγραψαν: «Όπως σε κάθε διοργάνωση εδώ και είκοσι χρόνια το φεστιβάλ τίθεται 

υπό την αιγίδα του αρμόδιου Υπουργείου. Ο Υπουργός προσκαλείται πάντοτε να το 

επισκεφθεί αλλά φέτος δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα ‘ρθει (...). Εκτός αυτού το 

φεστιβάλ δεν είχε ποτέ ούτε έχει πολιτικό χαρακτήρα, είναι απολίτικο... Είναι  

η βιτρίνα των στρατευμένων στην υπηρεσία της φύσης φωτογράφων, στις μαχητικές 

ενώσεις φωτογράφων φύσης που όλη τη χρονιά προετοιμάζονται για να δείξουν 

τη δουλειά τους σ’ αυτό...». Όμως η ανακοίνωση δεν κατάφερε να καθησυχάσει τις 

επαναστατημένες οικολογικές συνειδήσεις των φωτογράφων γιατί την σκυτάλη πήραν 

στη συνέχεια τα μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένα τα φωτογραφικά περιοδικά και 

blogs της Γαλλίας. Ερμήνευσαν την ανακοίνωση των διοργανωτών ως έκφραση ενοχής 

και ως ένδειξη φόβου και ανησυχίας για τη συνέχεια και την επιτυχή διοργάνωσή του...

Όπως και να’χει η εξέλιξη του θέματος όλοι οι ψύχραιμοι αναλυτές συγκλίνουν στην 

άποψη ότι η διαχείριση της κρίσης που προέκυψε δεν ήταν η ενδεδειγμένη.  

Ενώ η διοργάνωση του φεστιβάλ ξεπέρασε στα 20 χρόνια που αυτό σταθερά 

πραγματοποιείται πολύ σοβαρότερα προβλήματα -οικονομικά, οργανωτικά και 

άλλα – κινδυνεύει φέτος να πραγματοποιηθεί με ελάχιστους επισκέπτες λόγω των 

επικηρυγμένων... λύκων! Βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι που υποστηρίζουν ότι όλη 

αυτή η δημοσιότητα θα φέρει πολύ περισσότερους επισκέπτες από κάθε άλλη φορά και 

θα δώσει νέα πνοή στη διοργάνωση -πράγμα καθόλου απίθανο. Aυτά από τη Γαλλία.

Ναι στους λύκους, όχι στο φεστιβάλ φωτογραφίας!
         Μία απίθανη -Γαλλική- ιστορία  

 ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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http://www.photo.gr/shop/seminars/workshop-food-photography/


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

���� �������������� ������ �!"#��#�$ ��%������ ��

http://www.nikon.gr/el_GR/?
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18 τρόποι να χωρίσεις την Ευρώπη
Χάρτες των Ευρωπαϊκών χωρών που δείχνουν τα πιο συνηθισμένα στερεότυπα

�./.012

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 N.T. 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

�3456789�Τάκης Τζίμας, :;<=<>6?8��@>6.A789�Παναγιώτης Καλδής "+)�B(+CD)*+9�Μιχάλης Κυρζίδης, 

�0E:F<>6136:89�Κωνσταντίνα Γκιτάκου :.G7HIF;:89�Άννα Μανουσάκη 

�<>6136;89�Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας ΛόηςJJJKLM*)*KO+
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http://photobusiness.gr/xalara/Europe.html
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http://www.photo.gr/shop/weddingseminars/6-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1/
http://www.photo.gr/shop/seminars/workshop-food-photography/
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%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-sony/
http://www.photo.gr/shop/seminars/workshop-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1/
http://www.photo.gr/workshops/
http://www.photo.gr/workshops/
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http://www.photo.gr/shop/weddingseminars/6-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1/
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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
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Οι επιδόσεις στα μετροπρογράμματα 

(benchmarks) είναι ανάμεσα στις 

κορυφαίες προτεραιότητες των 

εργοστασίων εφόσον επισύρουν τεράστια 

δημοσιότητα και αποτελούν ένα έυκολο 

“μπούσουλα” να αξιολογήθούν οι 

επιδόσεις. Εκτός λοιπόν από υπολογιστές 

κλπ. το ίδιο ισχύει λίγο πολύ και για 

τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. 

Όλοι επιθυμούν την απήχηση στο κοινό 

που έχουν τα benchmarks όπως π.χ. το 

DxOMark που υποτίθεται ότι είναι ένα από 

τα διεθνή στάνταρ στο είδος. 

Η Nikon, προ μηνός, είχε κερδίσει τα 

εύσημα αφού ήταν η πρώτη DSLR/

Mirrorless που επιβραβεύτηκε με την 

κορυφαία βαθμολογία 100. Όμως πρόσφατα 

τη διαδέχτηκε στο θρόνο η Hasselblad 

X1D-50c με τον αισθητήρα 50Μegapixel 

(διαστάσεων 43,8x32.9mm). Με άλλα 

λόγια, ο συγκεκριμένος αισθητήρας έχει 

επιφάνεια 70% μεγαλύτερη από full frame, 

με αποτέλεσμα καλύτερη φωτοσυλλεκτική 

ικανότητα των pixel και συμπεριφορά σε 

δυναμική περιοχή και χρώμα, ιδιαίτερα στην 

βασική ευαισθησία ISO. 

Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου της DxO:  

“Με θεωρητική μέγιστη ευαισθησία 

ISO 25.600, η Ηasselblad αποτελεί βιώσιμη επιλογή για λήψεις με λίγο διαθέσιμο 

περιβαλλοντικό φωτισμό. Η νορμάλ μέγιστη ευαισθησία είναι  ISO 3200 αλλά μπορεί 

να ανέβει στο μέγιστο ISO 25.600 με ενίσχυση (digital gain). H ποιότητα εικόνας είναι 

εξαιρετική, και ξεπερνά το ορόσημο του DxOMark 100, αναδεικνύοντας τον αισθητήρα 

ως τον καλύτερο που έχει μετρηθεί στα εργαστήριά μας. Μαζί με την ανάλυση 

50Megapixel και τη mirrorless σχεδίαση, σε ρεαλιστική τιμή, η Χ1D-50c μοιάζει 

δελεαστική.” 

Βέβαια, στις παρατηρήσεις, οι άνθρωποι του εργαστηρίου σημειώνουν ότι οι διαφορές 

από τη Nikon D850 και την Sony A7 R II είναι οριακές εκτός από συνθήκες λήψεων με 

πολύ χαμηλό φωτισμό. Με την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι η Hasselblad δεν είναι η 

πρώτη μηχανή μεσαίου φορμά με DxOMark επίδοση πάνω από το 100. Δύο χρόνια πριν, 

η Pentax 645Z πέτυχε σκορ 101. Όμως τα δεδομένα για τις μετρήσεις δεν δημοσιεύτηκαν 

ποτέ, διότι το εργαστήριο αποφάσισε να μην δραστηριοποιείται στο μεσαίο φορμά - μια 

απόφαση που τώρα, το 2017, αναθεώρησε. Σύντομα λοιπόν, αναμένονται μετρήσεις και 

σε ανταγωνιστικά μοντέλα digital medium format, με πρώτη αναμενόμενη μηχανή την 

πολυσυζητημένη Fujifilm GFX 50s.

Να σημειώσουμε ότι όλα τα μετροπρογράμματα ξεκινούν με την καλή θέληση και 

πρόθεση να αντικειμενικοποιήσουν τις ποσοτικές μετρήσεις που μπορούν να εξαχθούν 

με συγκεκριμένες μεθόδους. Έτσι μετρούν την γραμμική ανάλυση, το θόρυβο, τη 

χρωματική ακρίβεια κλπ. Όμως για να εξαχθεί η Α ή Β γενική βαθμολογία δηλ. ένας 

μεσοσταθμικός όρος, ζυγίζονται οι επιμέρους παράμετροι με ορισμένους συντελεστές 

που προσδιορίζονται υποκειμενικά. Δηλ. σε μια εκδοχή ο θόρυβος μπορεί να 

συμμετέχει με 20% στο σύνολο και σε μια άλλη 15% - οπότε η τελική επίδοση 

διαφοροποιείται σημαντικά. 

Επίσης, οι μεγάλες εταιρίες μετρήσεων όπως η γαλλική DxO, η γερμανική ΙE (Image 

Engineering) κλπ. αναλαμβάνουν και μετρήσεις για λογαριασμό των εταιριών 

για μοντέλα προπαραγωγής με όποιες ενδεχόμενες επιφυλάξεις εγείρει αυτή η 

δραστηριότητα - αν και οι ίδιοι διακηρύσσουν ότι δεν υπάρχει λόγος σύγκρουσης 

συμφερόντων. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

DxO Mark
Στον πυρετό των μετροπρογραμμάτων 
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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

  

 

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

LIGHT

https://www.shapenlight.com/
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Με πίστη ότι η τεχνολογία 

inkjet αποτελεί το μέλλον της 

επαγγελματικής εκτύπωσης, η Epson 

οργάνωσε την ειδική εκδήλωση στο 

ξενοδοχείο Civitel Olympic Hotel στο 

Μαρούσι την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου. 

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία 

να ενημερωθούν πως οι μικρές, 

μεσαίες κα μεγάλες επιχειρήσεις 

μπορούν να κάνουν την αλλαγή και 

να καλύψουν τις ανάγκες τους μέσα 

από την πλήρη γκάμα προϊόντων της, 

αλλά και πώς η οικιακή ψυχαγωγία 

περνάει σε άλλη διάσταση και γίνεται 

προσιτή με τον πρωτοεμφανιζόμενο 

στην Ελλάδα οικιακό βιντεοπροβολέα 

laser εξαιρετικά κοντινής απόστασης  

Epson 
Νέες λύσεις εκτύπωσης inkjet και προηγμένα προϊόντα βιντεοπροβολής

EH-LS100. Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης ήταν οι εκτυπωτές επόμενης 

γενιάς EcoTank ITS, οι οποίοι διαθέτουν ένα νέο βασικό χαρακτηριστικό – 

καινούριο συμπαγή σχεδιασμό με μπροστινά δοχεία μελανιών και ευκολότερη 

αναπλήρωση. Όλοι οι εκτυπωτές νέας γενιάς EcoTank ITS (L4150, L4160, 

L6160, L6170, L6190) είναι πιο εύχρηστοι από ποτέ και διαθέτουν αισθητά 

διαφορετική εμφάνιση. Τα δοχεία μελανιών ενσωματώθηκαν στους εκτυπωτές, 

για να προσφέρουν μικρότερο και κομψότερο σχεδιασμό. Μειώνοντας το 

κόστος εκτύπωσης έως και 90%, η σειρά EcoTank ITS προσφέρει εξαιρετικά 

χαμηλό κόστος ανά σελίδα, χάρη στα μελάνια νέας σύνθεσης και τις δεξαμενές 

πολύ μεγάλης χωρητικότητας. Παράλληλα, η Epson παρουσίασε, για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα, τον EH-LS100, τον πρώτο laser βιντεοπροβολέα εξαιρετικά 

κοντινής απόστασης, ως προσιτή λύση για το σπίτι, για αντικατάσταση 

μεγάλων οθονών TV. Σε αντίθεση με τα μοντέλα τυπικής απόστασης 

προβολής, η εγκατάσταση κοντά στην επιφάνεια προβολής είναι πλέον εφικτή 

και εύκολη, ενώ η πηγή φωτός laser, τον καθιστά μια από τις πιο ελκυστικές 

λύσεις υψηλής ποιότητας για ψυχαγωγία σε μεγάλη οθόνη, με μεγάλη 

διάρκεια zωής.

Πάνω: Στιγμιότυπο από τον 
χώρο του event.  
Κάτω: φωτό από την 
πρεμιέρα στην Ελλάδα, 
του EH-LS100, πρώτου laser 
βιντεοπροβολέα εξαιρετικά 
κοντινής απόστασης, ως  
προσιτή λύση για το σπίτι, 
εναλλακτικά στις πολύ 
μεγάλες τηλεοράσεις.  
Αριστερά: Μαρία Μάσσιου 
& Δημήτρης Μπότσιος από 
την Epson και Κλεοπάτρα 
Τζίμα από το περιοδικό 
ΦΩΤΟγράφος
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http://www.stamos.com.gr/
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Sony A7R III
Πιο γρήγορη, πιο ισχυρή

Στα χνάρια της a9, που μετρά μόλις λίγους μήνες ζωής, η νέα Sony a7R III ποντάρει στις υψηλές ταχύτητες και το αξιόπιστο autofocus 

για να κερδίσει τη θέση της στην bestselling γκάμα full frame της Sony. H a7R III έχει αισθητήρα 42.4MP και δυνατότητα λήψης 

10fps. Ο αισθητήρας είναι ο ίδιος με αυτόν της προηγούμενης έκδοσης αλλά έχει συνδυαστεί με ταχύτερο επεξεργαστή Bionz X και 

επανασχεδιασμένο αθόρυβο μηχανικό κλείστρο. Ο συνδυασμός επιτρέπει τη λήψη 10 καρέ το δευτερόλεπτο με full autofocus είτε με 

το μηχανικό είτε με το ηλεκτρονικό κλείστρο. Σε continuous shooting μπορεί να συνεχίσει να τραβάει σε διαδοχή 87 εικόνων RAW με 

συμπίεση ή 28 RAW χωρίς συμπίεση. Διατηρείται επίσης το ίδιο σύστημα AF 399 σημείων AF αλλά με κάποιες βελτιώσεις για την εστί-

αση σε χαμηλές φωτιστικές συνθήκες.  Οι χρήστες του προηγούμενου μοντέλου θα ενθουσιαστούν αφού το σώμα παραμένει το ίδιο 

αλλά έχουν ενσωματωθεί όλες οι αλλαγές που ζητούσαν: διπλό card slot, μεγαλύτερη μπαταρία και σταθεροποίηση στο σώμα για να 

μπορούν να αξιοποιούν καλύτερα τους φακούς τους. Στα νέα χαρακτηριστικά εντύπωση προκάλεσε η προσθήκη της τεχνολογίας Pixel 

Shift, με την οποία η μηχανή τραβάει τέσσερις εικόνες για κάθε λήψη και ο αισθητήρας πραγματοποιεί μικρομετρικές κινήσεις ανάμε-

σα στις λήψεις ώστε να καταγράψει περισσότερη χρωματική πληροφορία. 

χυρή

μετρά μόλις λίγους μήνες ζωής, η νέα Sony a7R III ποντάρει στις υψηλές ταχύτητες και το αξιόπιστο autofocus 
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Kodak G4XL  
Order Station
Σύνδεση με τα περισσότερα minilab , 
σύνδεση με όλα τα social media, καθώς 
και με όλα τα σύγχρονα κινητά.

Kodak 8800 
Photo Printer 
Άμεση σύνδεση με όλα τα Kodak 
Order Stations.  Για εκτυπώσεις 
από 15Χ20 έως 20Χ30.

Kodak 305 
Photo Printer  
Άμεση σύνδεση με όλα τα 

Kodak Order Stations.  
Τυπώνει 10x15 και 15x20 

με το ίδιο αναλώσιμο.

1534�
€499€49949€4999499

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1236�
€549€54954€5494549

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Νοεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

http://www.kabanaos.gr/index.php/el/
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Fujifilm
Δυσάρεστα νέα για τους φωτογράφους που αγαπούν το φιλμ

Προς απογοήτευση αρκετών φωτογράφων που επιμένουν στη τεχνολογία αλογονιδίων του αργύρου, η Fujifilm ανακοίνωσε ότι 

θα σταματήσει την παραγωγή ορισμένων φιλμ τον Μάρτιο του 2018. Στη λίστα των υπό-κατάργηση φιλμ ανήκουν τα : 

Fujicolor Superia X-TRA 400, 24 καρέ, συσκευασία των 3

Fujicolor Superia X-TRA 400, 36 καρέ, συσκευασία των 3

Fujichrome Velvia 50 Professional, 36 καρέ, συσκευασία των 5

Fujichrome Velvia 100 Professional, 36 καρέ, συσκευασία των 5

Fujichrome Provia 100F Professional, 36 καρέ, συσκευασία των 5

Να αναφέρουμε όμως ότι τα Superia Premium θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα σε συσκευασία των τριών και τα Velvia και 

Provia σε μονά ρολά. 

Και δυστυχώς θα διακοπεί εντελώς η παραγωγή  των Fujicolor Natura 1600, Neopan 100 Acros 4&5 και Neopan 100 Acros 8x10 

τον Μάιο του 2018. 

Από την άλλη, η σειρά Instax εξακολουθεί να σαρώνει τα πάντα και να αυξάνει τις πωλήσεις. Η τελευταία προσθήκη στη σειρά 

είναι ο πρώτος εκτυπωτής για τετράγωνο φορμά, ο Instax Share SP-3. Ο εκτυπωτής τυπώνει τις φωτογραφίες που τραβάμε με το 

smartphone στο νέο Instax Square φιλμ. Ο εκτυπωτής είναι συμβατός με το Android και το iOS αλλά και τις μηχανές της σειράς Χ. 

Ο εκτυπωτής θα είναι διαθέσιμος τον Νοέμβριο. 
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http://www.albumake.com/
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Kickstarter
Οι φωτογράφοι υπερασπίζονται την άγρια ζωή

Είκοσι γνωστοί φωτογράφοι φύσης και άγριας ζωής ενώνουν τις δυνάμεις τους για να 

υπερασπιστούν τα άγρια ζώα, εναντίον όσων τα εκμεταλλεύονται για το κέρδος. Οι 

επιφανείς αυτοί φωτογράφοι έφτιαξαν το λεύκωμα Photographers Against Wildlife 

Crime, το οποίο θα εκδοθεί μέσω του Kickstarter. Το παράνομο εμπόριο άγριας 

ζωής είναι η τέταρτη πιο προσοδοφόρα εγκληματική δραστηριότητα μετά το εμπόριο 

ναρκωτικών, το εμπόριο όπλων και το τη σωματεμπορία. 

Σκοπός των φωτογράφων είναι να εκδοθεί το λεύκωμα στα αγγλικά και να 

κυκλοφορήσει σε Ευρώπη και Αμερική αλλά και στα μανδαρίνικα ώστε να διαδοθεί 

και στην Κίνα. Οι φωτογραφίες του λευκώματος είναι πραγματικά σοκαριστικές και 

διαφωτιστικές για τις πρακτικές που ακολουθούν οι λαθρέμποροι. Συμμετέχουν οι 

φωτογράφοι: Adrian Steirn, Brent Stirton, Brian Skerry, Britta Jaschinski, Bruno D’amicis, 

Charlie Hamilton James, Chris Packham, Daniel Beltrá, Jo-Anne Mcarthur, Karl Ammann,  

Klaus Nigge, Michael ‘Nick’ Nichols, Neil Aldridge, Ole J Liodden, Olly & Suzi, Patrick 

Brown, Paul Hilton, Zheng Xiaoqun και Sudhir Shivaram. Γράφει ο Keith Wilson. Μέχρι 

τώρα έχουν συγκεντρωθεί περίπου τα μισά χρήματα για την επίτευξη του στόχου. Αν 

θέλετε να συνεισφέρετε, επισκεφτείτε το link. 

www.kickstarter.com/projects/1132820520/photographers-against-wildlife-crimetm

Οlympus 
Nέοι φακοί Μ.Ζuiko Pro

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι 

οι εταιρίες φωτογραφικών 

στρέφονται προς την παραγωγή Prime 

φακών, εν μέρει για να υποστηρίξουν 

τα πιο εξελιγμένα μοντέλα μηχανών 

με μεγάλες αναλύσεις και εν μέρει 

με το κίνητρο των καλύτερων 

περιθωρίων κέρδους. Στα πλαίσια 

αυτά η Olympus ανήγγειλε τους 

prime M.Zuiko Pro 17mm f/1,2 και 

45mm f/1,2. Λαμβανομένου υπόψη 

του συντελεστή πολλαπλασιασμού 

της εστιακής απόστασης 2x στο 

format Micro 4/3, o ένας παίζει ρόλο 

ημιευρυγώνιου 34mm και ο άλλος 

αντιστοιχεί σε φακό πορτραίτου 

90mm. Και οι δύο παρά το μικρό τους 

βάρος έχουν ενισχυμένη κατασκευή, 

όντας αδιαβροχοποιημένοι και 

ανθεκτικοί στη σκόνη και τις ακραίες 

θερμοκρασίες ως -10°C. Eπίσης έχουν 

βελτιωμένο αθόρυβο autofocus, 

υποστηρίζουν τις λειτουργίες Face 

Priority και ΕyePriority, έχουν το 

ειδικό πλήκτρο L-Fn (πλήκτρο για 

εδική παραμετροποίηση μέσω των 

μενού της μηχανής που υποστηρίζει 

Test Picture, RAW, MF, OneTouch WB, 

Preview κλπ. ανάλογα με το μοντέλο) 

καθώς και μηχανισμό αυτόματης 

αποσύμπλεξης ανάμεσα σε autofocus 

και manual focus. 
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http://photoweddingstories.com/
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Nik Collection
Ανήκουν πλέον στη DxO

Τα εργαλεία της Nik για την επεξεργασία της εικόνας ήταν πάρα πολύ δημοφιλή 

στους φωτογράφους. Το 2012 εξαγοράστηκαν από τη Google μαζί με την εφαρμογή 

Snapseed, κατά τη συνήθεια της Google να «ιδιοποιείται» ο,τιδήποτε πετυχημένο. Βέβαια, 

η Google μείωσε σταδιακά την τιμή της συλλογής των εργαλείων μέχρι που  το 2016 τα 

διέθεσε δωρεάν. Συγχρόνως ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την ανάπτυξη και την εξέλιξη 

τους. Εκεί που δεν το περιμέναμε όμως, η DxOMark γνωστοποίησε όχι μόνον την εξαγορά 

της Nik Collection από την  Google αλλά και την πρόθεση να συνεχίσει να τα εξελίσσει 

προς όφελος της φωτογραφικής κοινότητας. Η υπάρχουσα Nik Collection είναι διαθέσιμη 

δωρεάν από το site της DxO. 

https://nikcollection.dxo.com/

Pentax/Ricoh
Νέοι φακοί για APS-C και 
full frame

Η ακριβή και προχωρημένη 

σειρά φακών Pentax Star 

εμπλουτίστηκε με δύο νέους 

φακούς. Η σειρά Star απευθύνεται 

σε μοντέλα DSLR της εταιρίας 

με μεγαλύτερες αναλύσεις που 

χρειάζονται καλύτερη διακριτική 

ικανότητα. Ο πρώτος είναι ο HD 

Pentax DA 11-18mm f/2,8, ειδικά 

σχεδιασμένος για APS-C format 

όπως τα μοντέλα Pentax KP, K70 

και K-3 II.  O επόμενος είναι ο ΗD 

Pentax-D FA 50mm f/1,4SDM 

AW για full frame, o πρώτος στη 

σειρά full frame Pentax μετά 

την έναρξη παραγωγής της Κ-1 

με αδιαβροχοποίηση και τον 

υπερηχητικό μηχανισμό οδήγησης 

του autofocus για καλύτερες 

επιδόσεις και πιο αθόρυβη 

λειτουργία. Προς το παρόν το 

εργοστάσιο δεν έχει διαρρεύσει 

τις προδιαγραφές παρά μόνον την 

ελάχιστη απόσταση εστίασης του 

δεύτερου (40cm).
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http://www.fisheye.gr/


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


���� �������������� ������ �!"#��#�$ ��%������ ��

 
Amazon
Τώρα μπαίνει στο σπίτι σας!

Η παράδοση κατ’ οίκον 

θεωρείται πλέον δεδομένη 

για τις online αγορές. Όμως η 

παράδοση “μέσα στο σπίτι” δεν 

είναι μία και τόσο συνηθισμένη 

ιδέα. Η Amazon παρ’ όλα 

αυτά, θα προσπαθήσει να την 

εφαρμόσει προκειμένου να 

εξασφαλίσει την παράδοση και 

την ασφάλεια ακριβών πακέτων 

όταν δεν υπάρχει κάποιος 

εξουσιοδοτημένος να παραλάβει 

από πλευράς παραλήπτη.  

Η υπηρεσία αυτή θα είναι 

διαθέσιμη για τους συνδρομητές 

Αmazon Prime σε ορισμένες 

περιοχές. Όταν ενεργοποιηθεί 

θα δίνει τη δυνατότητα στο 

προσωπικό delivery της Amazon 

να μπαίνει μέσα στο σπίτι και να 

παραδίδει το δέμα. Φυσικά ο 

υπάλληλος της Amazon δεν θα 

μπαίνουν αυτόκλητος και χωρίς 

επιτήρηση στο σπίτι.  

Για να χρησιμοποιήσει κάποιος 

την υπηρεσία αυτή (εκτός από 

συνδρομητής Prime) θα πρέπει να 

προμηθευτεί το Amazon Key In-

Home Kit, κόστους περίπου $250, 

που περιλαμβάνει ειδική κάμερα 

ασφαλείας και ηλεκτρονική 

κλειδαριά για την πόρτα.  

Αν ο παραλήπτης επιλέξει την 

παράδοση “μέσα στο σπίτι” τότε  

ο μεταφορέας κατά την άφιξή 

του, θα χτυπήσει το κουδούνι 

και αν δεν απαντήσει κανείς, τότε 

θα συνδεθεί με τα κεντρικά της 

Amazon και θα ζητήσει προσωρινό 

κωδικό. Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει  

η λειτουργία της κάμερας 

ασφαλείας και ο ιδιοκτήτης 

του σπιτιού μπορεί να 

παρακολουθήσει live την 

παράδοση ή να δει μετά το video 

υλικό. Η υπηρεσία θα είναι 

διαθέσιμη από 8 Νοεμβρίου σε 37 

πόλεις της Αμερικής. 

Τamron 100-400mm f/4,5-6,3 Di VC
Για full frame Canon και Nikon

Ένας super telephoto δεν χρειάζεται να είναι αναγκαστικά βαρύς και ασήκωτος. 

Χάρη στην εκτεταμένη χρήση ελαφρού κράματος μαγνησίου, ο καινούργιος 100-

400mm της Tamron (Model A035) ζυγίζει 1.115γρ. Περιλαμβάνει 17 κρύσταλλα σε 

11 ομάδες εκ των οποίων τρία χαμηλής διάχυσης LD (Low Dispersion) καθώς και τον 

ειδικό κεντρικό επεξεργαστή Dual MPU (Micro Processing Unit) που υποβοηθεί το έργο 

της αυτόματης εστίασης καθώς και την οπτική σταθεροποίηση με περιθώριο τεσσάρων 

stop όταν λειτουργεί η οπτική σταθεροποίηση. H πατενταρισμένη επίστρωση τύπου 

eBand με πολύ χαμηλό διαθλαστικό δείκτη συμβάλλει στην μείωση φαινομένων 

φαντασματωδών ειδώλων καθώς και θάμβωσης. Παραπέρα, ενσωματώνεται και δεύτερη 

πολλαπλή επίστρωση BBAR (Broad Βand Αnti Reflection) με σημαντική αντιανακλαστική 

συμπεριφορά. Προαιρετικά προσφέρεται κολλάρο προσαρμογής σε τρίποδο, ειδικά 

σχεδιασμένο για το συγκεκριμένο φακό, κατασκευασμένο και αυτό από μαγνήσιο για 

αντοχή και μειωμένο βάρος. Ο φακός μπορεί να συνεργαστεί με τα ειδικά teleconverter 

1,4x και 2x της Tamron. Τέλος, με το ειδικό εξάρτημα Tamron Tap-in Console μπορεί 

να γίνει αναβάθμιση firmware καθώς και μικρορρύθμιση του backfocus και της 

συμπεριφοράς του VC (Vibration Compesation) μηχανισμού κατευθείαν από τον τελικό 

χρήστη. 
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Terry Richardson
“Kόβεται” από τον όμιλο Conte Nast 
λόγω ανέντιμου παρελθόντος

Στον απόηχο του σκανδάλου Weinstein, 

όλο και περισσότερο γίνεται συζήτηση 

για φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης, 

καταναγκασμού και βίας σε διάφορους χώρους 

του θεάματος και των ΜΜΕ. Ο χώρος της 

φωτογραφίας δυστυχώς δεν μένει αλώβητος. 

Μόλις έγινε γνωστό από ένα εσωτερικό email 

στα ενδότερα του εκδοτικού ομίλου Conte Nast 

(που εκδίδει τους τίτλους Vogue, Vanity Fair, 

Glamour, GQ κλπ.) ότι ο διάσημος φωτογράφος 

μόδας Τerry Richardson μπαίνει σε καραντίνα 

λόγω “βεβαρημένου παρελθόντος” με ιστορικό 

κατηγοριών για σεξουαλική εκμετάλλευση.  

Στο επίμαχο email, το οποίο υπογράφεται από 

τον James Woodhouse, Executive VicePresident 

Conte Nast International, αναφέρεται ότι δεν 

πρόκειται στο μέλλον να δημοσιευθεί καμία 

δουλειά του Richardson, ακόμη και αν έχει 

γίνει ανάθεση. Mε δήλωσή του στη Huffington 

Post, εκπρόσωπος του φωτογράφου διεμήνυσε 

τη λύπη του, ισχυριζόμενος ότι “Αυτές είναι 

παλιές ιστορίες, ανήκουν στο παρελθόν. Με 

δεδομένο το “ερωτικό” περιεχόμενο του έργου 

του φωτογράφου και την “ερωτική” σχέση με 

τα μοντέλα και το απεικονιζόμενο φωτογραφικό 

υλικό, ήταν αναμενόμενο να υπάρχει αυτός ο 

χαρακτήρας, αλλά όλοι και όλες συμμετείχαν 

συναινετικά.” 

Sony
Nέοι φακοί για full frame

Συμπληρώνοντας τη γκάμα 

οπτικών για full frame που 

πλέον απαριθμεί 23 μέλη, η Sony 

μας παρουσίασε μερικά ακόμη 

ενδιαφέροντα οπτικά. Ο FE 24-105mm 

f/4 G OSS έχει σύστημα οδηγησης 

του autofocus με μικρομοτέρ άμεσης 

οδήγησης SSM. Περιλαμβάνει 17 

οπτικά στοιχεία κατανεμημένα σε 

14 γκρουπ εκ των οποίων τέσσερα 

ασφαιρικά και τρία χαμηλής διάχυσης 

Extra low Dispersion. Για καλύτερη 

συμπεριφορά στη θάμβωση φέρει την 

ειδική πολλαπλή επίστρωση Νano 

AR. O φακός διαθέτει προστασία από 

την υγρασία και τη σκόνη. Επίσης 

προαναγγέλθηκε η εξέλιξη ενός super 

telephoto στη σειρά G-Master 400mm 

f/2,8 που θα μπει στην παραγωγή το 

επόμενο καλοκαίρι. 
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Κορυτσάς 31, ΤΚ 54638 Θεσσαλονίκη
t. 2310 927749  f. 2310 960322
www.arxphotolab.gr  support@arxphotolab.gr  

X12
Εντυπωσιακό 

εξώφυλλο τριών 

επιπέδων, με 

ανάγλυφη εκτύπωση 

UV, παράθυρο 

passepartou σε 

πολλούς συνδυασμούς 

χρωμάτων και υλικών. 

focus στις ανάγκες σας!

Ψηφιακά άλμπουμ

Fine art εκτυπώσεις

Ευχολόγια

Ευχαριστήριες κάρτες

Θήκες USB 

Προσκλητήρια 

Ημερολόγια

ε

ε

α

p

χ

X13 Εξώφυλλο με παράθυρο & τυπωμένη λωρίδα

Ιδιαίτερο εξώφυλλο για ψηφιακό άλμπουμ με παράθυρο 

& εκτυπωμένη λωρίδα σε εσοχή.

http://www.arxphotolab.gr/
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Το Μεσογειακό Φεστιβάλ Φωτογραφίας δημιουργήθηκε από 

ευρεία συνάντηση δημιουργών από διαφορετικά πεδία, 

επιδιώκοντας να προωθήσουν ένα ριζοσπαστικό κοινωνικό 

διάλογο αναφορικά με σύγχρονα ζητήματα που έρχονται στο 

προσκήνιο. Το 2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διοργάνωση 

στο Ρέθυμνο, με επίκεντρο τις αλλαγές στη Μεσόγειο και 

στην Ευρώπη της οικονομικής και προσφυγικής κρίσης, 

διερευνώντας την ιδέα των συνόρων, ως γεωγραφικών και 

πολιτισμικών ορίων και ως εσωτερικών ή προσωπικών ορίων 

που αφορούν στην αντίληψη και στην ταυτότητα.  

Το MedPhoto Festival 2017-2018 | «Ευρώπη: τα πρόσωπα και 

ο τόπος» έρχεται φέτος να διερευνήσει τις νέες ταυτότητες/

ετερότητες που δημιουργούνται εντός της ραγδαία 

μετασχηματιζόμενης ευρωπαϊκής επικράτειας, το αν πλέον 

μπορούμε να μιλάμε για μια εν δυνάμει νέα ευρωπαϊκή 

ταυτότητα ή αν αυτή έχει αποτύχει να υπάρξει, όπως 

υποστηρίζει ο ιστορικός Έρικ Χομπσμπάουμ.  

Στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, συντίθεται ένα μωσαϊκό 

διαφορετικών φωτογραφικών projects από  την περιοχή  της  

Μεσογείου και της Ευρώπης γενικότερα, που δοκιμάζουν 

να σκιαγραφήσουν το παλιό και το νέο πρόσωπο των ανθρώπων 

της Ευρώπης και έρχονται να φωτίσουν την εικόνα της εποχής 

μας, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον  οποίο  αντικρίζουμε  την  

πραγματικότητα  μέσα  από  οθόνες ή αισθητικοποιημένες πολιτικές και 

προκάτ ιδεολογίες. Η διοργάνωση, εγκαινίασε με επιτυχία τις δράσεις 

της στο Ρέθυμνο το Σεπτέμβριο, με την έκθεση φωτογραφικού βιβλίου 

«Uncensored Books», και συνεχίζεται μέχρι τον Μάρτιο με εκθέσεις, 

σεμινάρια και ανοιχτές εκδηλώσεις 

Ταυτόχρονα διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά, διεθνή 

διαγωνισμό για μια εν εξελίξει ή και ολοκληρωμένη φωτογραφική 

δουλειά, με βραβείο (το μόνο στην Ελλάδα) 3.000 ευρώ. Ο 

διαγωνισμός είναι ανοιχτός ως προς τη θεματική των συμμετοχών. Κάθε 

ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλει ένα πρότζεκτ που θα αποτελείται 

από 1 έως 12 φωτογραφίες, που θα συνιστούν μια ενότητα το οποίο θα 

συνοδεύεται από ένα περιγραφικό κείμενο της ιδέας και του θέματος, 

έκτασης 300 λέξεων. Η υποβολή συμμετοχών γίνεται σε συνεργασία και 

μέσω εγγραφής στην πλατφόρμα του Lens Culture, ενός από τους πιο 

δημοφιλείς κόμβους της σύγχρονης φωτογραφίας διεθνώς.   

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 10 Δεκεμβρίου 2017.  

www.medphoto.gr/the-award

YM*)*ZC[)(\,-

Φωτ.:Δημήτρης Ραπακούσης

MedPhoto 2017-2018
«Ευρώπη: τα πρόσωπα και ο τόπος»
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MedPhoto 2017-2018;

Όπως και πέρσι, το φεστιβάλ αποτελεί 

μια παρέμβαση στη σύγχρονη 

κοινωνική/πολιτική πραγματικότητα, με 

έμφαση φέτος στο χώρο και τα πρόσωπα 

της Ευρώπης. Και αυτή η παρέμβαση 

είναι ένας στόχος που χαρακτηρίζει κάθε 

δράση του MedPhoto. Υπό το πρίσμα 

αυτό, επιδιώκουμε να αναδειχθεί ένα μωσαϊκό 

έργων από Έλληνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς 

φωτογράφους με αναφορά στην ευρωπαϊκή 

επικράτεια, το οποίο έρχεται να απεικονίσει το 

παλιό και νέο πρόσωπο των ανθρώπων που 

ζουν στην ήπειρο αυτή, τις ταυτότητες/ετερότητες 

που δημιουργούνται διαρκώς και τις σχέσεις 

που αναπτύσσονται στο φόντο συγκλονιστικών 

αλλαγών. Η συμμετοχή ιδιαίτερα σημαντικών 

έργων στις εκθέσεις του φεστιβάλ πρωτοπόρων 

φωτογράφων που το ελληνικό κοινό δεν έχει 

ξαναδεί στη χώρα μας, η έμφαση στο περιεχόμενο 

των έργων αυτών και των ποικίλων νοηματικών 

στρωμάτων τους, καθώς και ο μεταξύ τους 

διάλογος που συγκροτεί μία ενιαία αφήγηση 

αποτελούν επιλογές που συμβαδίζουν, θέλουμε να 

πιστεύουμε, με την επιθυμία μας για ένα Φεστιβάλ 

των φωτογράφων. Τέλος, δίνοντας βάρος στην 

οπτική εκπαίδευση, προχωράμε σε μια σειρά 

από διαλέξεις και workshops, ενώ ταυτόχρονα 

συγκροτούμε φωτογραφική βιβλιοθήκη που 

αποσκοπεί στην προώθηση του βιβλίου ως 

βασικού πλαισίου παρατήρησης της εικόνας.

Το Φεστιβάλ ξεκίνησε τις δράσεις του τον 

Σεπτέμβριο στο Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο, 

με την έκθεση φωτογραφικού βιβλίου Uncensored 

Books, σε επιμέλεια Νατάσσας Χριστιά, ελληνίδας 

επιμελήτριας που ζει στη Βαρκελώνη,  όπου 

παρουσιάστηκαν photo books δημιουργών από 

πολλές χώρες, τα οποία αντιπαρατίθενται με τον 

κυρίαρχο λόγο της εικόνας και του μέσου και 

γίνονται εργαλεία ακτιβισμού.  

Αυτές τις μέρες τρέχει ο διεθνής φωτογραφικός 

διαγωνισμός MeDPhoto Award. Στον αντίστοιχο 

περσινό συμμετείχαν 200 φωτογράφοι από 30 

χώρες. 

Στις 11 Νοεμβρίου ξεκινάει η έκθεση Κρητών 

φωτογράφων στο Ηράκλειο, με θέμα Crete: Stories 

from the Edge, σε επιμέλεια Μαρίνου Τσαγκαράκη. 

Τη διοργάνωση αναλαμβάνει η KOLEKTIV8 

και η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρία Κρήτης. 

Συνέντευξη με τον Παύλο Φυσάκη, 
συνδιοργανωτή του MedPhoto 

 

Πέτρος Ευσταθιάδης, courtesy CANChristina Androulidaki Gallery

Στεφανία Ορφανίδου
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Συμμετέχουν οι Λάμπρος Ανδριανάκης, Αντώνης 

Δαμολής, Χριστόφορος Δουλγέρης, Χαράλαμπος 

Κυδωνάκης, Λίνα Μανουσογιαννάκη, Δημήτρης 

Μπαρούνης, Στεφανία Ορφανίδου, Μιχάλης 

Πουλάς, Πάνος Χαραλαμπίδης-Μαίρη Χαιρετάκη. 

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου.

Από 2-19 Δεκεμβρίου στο Σπίτι του Πολιτισμού 

στο Ρέθυμνο, θα πραγματοποιηθεί η έκθεση 

Saints and Outsiders με έργα των Δημήτρη 

Ραπακούση και Πάνου Κέφαλου, σε επιμέλεια 

Παύλου Φυσάκη και Χριστίνας Καλλιγιάννη.

Η κεντρική έκθεση του Φεστιβάλ θα κάνει 

εγκαίνια στις 13 Ιανουαρίου στο Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης στο Ρέθυμνο, σε 

επιμέλεια Μαρίας Μαραγκού, Παύλου Φυσάκη 

και Δημήτρη Κεχρή. Το έργο του Paul Graham 

“New Europe” αποτελεί τη βασική επιρροή 

της έκθεσης με τίτλο Identities.  Η έκθεση θα 

πραγματοποιηθεί από τις 20 Δεκεμβρίου έως και 

τις 20 Μαρτίου, με πολύ σημαντικές συμμετοχές 

που εστιάζουν στη συγκρότηση των ταυτοτήτων 

μέσα στο καινούργιο πεδίο που διαμορφώνεται 

στην Ευρώπη, αλλά και τις ποικίλες σημασίες 

που μπορεί η έννοια τόπος να προσλαμβάνει στις 

μέρες μας.

Κεντρική στόχευση του φεστιβάλ αποτελεί και 

η ανάδειξη του φωτογραφικού βιβλίου ως 

αυτόνομου έργου και ως βασικού πλαισίου 

παρατήρησης. Έτσι, το MeDPhoto συγκροτεί 

βιβλιοθήκη με photo books από όλο τον κόσμο, 

η οποία θα έχει νομαδικό και διαδραστικό 

χαρακτήρα. Η βιβλιοθήκη, ξεκινώντας από 

την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, 

θα ταξιδεύει και θα παραχωρείται για κάποιο 

διάστημα σε βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα, 

έτσι ώστε να μπορούν να έρθουν σε επαφή με 

τα πάνω από 100 βιβλία που συγκεντρώνει, 

άνθρωποι που ενδιαφέρονται, και να δίνεται 

η αφορμή για σεμινάρια ή εκδηλώσεις στους 

συγκεκριμένους τόπους γύρω από ζητήματα 

φωτογραφίας. Πέρα από τον εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, 

τίθενται οι βάσεις για τη συγκρότηση ενός 

πολύτιμου αρχείου, προσβάσιμου σε ευρύ κοινό.

Το MeDPhoto, ξεκινώντας από φέτος την 

εκδοτική δραστηριότητα, θέτει ως βασικό στόχο 

να προχωρά κάθε χρόνο στην έκδοση μιας 

δουλειάς έλληνα φωτογράφου και να συμβάλει 

στη συγκρότηση ενός σώματος εγχώριας 

φωτογραφικής βιβλιογραφίας. Η πρώτη έκδοση 

θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2018, με 

βιβλίο του Σπύρου Στάβερη.

Επίσης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, 

διεθνώς αναγνωρισμένος φωτογράφος θα 

πραγματοποιήσει workshop στο Ρέθυμνο. 

Πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα. 

Το Βραβείο MedPhoto είναι στην πραγματικότητα ο μοναδικός διεθνής 

φωτογραφικός διαγωνισμός που διεξάγεται στην Ελλάδα στα πρότυπα των 

διεθνών αντίστοιχών του. Πιο συγκεκριμένα, οι λόγοι που το καθιστούν 

μοναδικό είναι η ύπαρξη χρηματικού έπαθλου στο νικητή (3.000 ευρώ) ενώ 

η υποβολή των συμμετοχών γίνεται μέσω διεθνούς πλατφόρμας, αυτής του 

LensCulture, ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους κόμβους της φωτογραφίας 

παγκοσμίως με εκατομμύρια επισκέπτες. Το πιο σημαντικό στοιχείο, ωστόσο, 

είναι η ύπαρξη και η σύνθεση της κριτικής επιτροπής, η οποία είναι διεθνής 

και αποτελείται από φωτογράφους, επιμελητές, θεωρητικούς, διευθυντές 

φεστιβάλ και μουσείων, με ιδιαίτερο κύρος ο καθένας και η καθεμία στον 

τομέα του/της. Αυτό σημαίνει ότι, ανεξάρτητα από το χρηματικό έπαθλο, 

οι δουλειές που θα υποβληθούν –εν εξελίξει ή ολοκληρωμένα project- θα 

έχουν την ευκαιρία να ιδωθούν από ανθρώπους με επιρροή στο χώρο της 

φωτογραφίας στην Ελλάδα και διεθνώς, πράγμα που σημαίνει παραπάνω 

ευκαιρίες για τους φωτογράφους να παρουσιάσουν τις δουλειές τους στο 

μέλλον. 

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής:  David Campany, (Φωτογράφος, Καθηγητής 

στο Πανεπιστήμιο του Westminster), Laura Serani (Επιμελήτρια, Συγγραφέας), 

Julián Barón (Φωτογράφος, Καθηγητής, μέλος Blank Paper), Αλίκη Τσίργιαλου 

(Υπεύθυνη Φωτογραφικού Αρχείου του Μουσείου Μπενάκη), Γιώργος 

Καραηλίας (Φωτογράφος), Marina Paulenka (Ιδρύτρια και Καλλιτεχνική 

Διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτογραφίας Organ Vida)

YM*)*ZC[)(\,-

Turi_Calafato
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Photoshop
Lightroom&
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NEO!

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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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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Ο Μανόλης Κονταξάκης στο «Τελευταίο Σημείωμα»
Συμμετέχει ως ένας εκ των συγκρατουμένων του Σουκατζίδη που 
εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς το 1944

Η Περιφέρεια Κρήτης, με αφορμή τη νέα ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Το τελευταίο 

σημείωμα» πραγματοποιεί μια έκθεση με φωτογραφίες μπροστά και πίσω από τις κάμερες 

των γυρισμάτων. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως ηθοποιός, ο ερασιτέχνης φωτογράφος 

Μανώλης Μαυράκης κατέγραψε με τον φακό του τα γυρίσματα της ταινίας. Επιλεγμένες 

φωτογραφίες έχουν ήδη παρουσιαστεί σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ η έκθεση πλέον 

φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου. Σε σενάριο της Ιωάννας Καρυστιάνη 

και του Παντελή Βούλγαρη, η ταινία αφηγείται την ιστορία του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, ενός 

από τους 200 αγωνιστές οι οποίοι εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την 1η Μαΐου 1944. Στην 

ταινία συμμετέχει και ο φωτογράφος Μανόλης Κονταξάκης.

Διάρκεια έκθεσης: έως 2 Νοεμβρίου, Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Αγίου Νικολάου, 

Πεζόδρομος 28ης Οκτωβρίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη

https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
http://bit.ly/2x1O6ud
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
https://www.instagram.com/photographosmag/
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€ 12
Tετράχρωμο, 228 σελίδες, 17x24, ISBN 978-960-7704-13-9                                
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Έκθεση ιστορικής φωτογραφίας

Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, μια φωτογραφική έκθεση στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο παραθέτει τεκμήρια γύρω από το μακρόχρονο έργο 

της ανασυγκρότησης και επανέκθεσης των αρχαιοτήτων. Υπό τον τίτλο «Στη σκιά του 

μεγάλου πολέμου: αποτυπώνοντας μνήμες μουσείων πριν και μετά την Κατοχή» η έκθεση 

παρουσιάζει αρχειακές εικόνες των εκθεσιακών χώρων του Εθνικού Αρχαιολογικού 

Μουσείου και του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών πριν από τον πόλεμο καθώς και 

φωτογραφικά και διοικητικά τεκμήρια από το έργο της απόκρυψης και προστασίας των 

αρχαίων αντικειμένων των δύο μουσείων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Την έκθεση 

διοργανώνει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο διοργανώνει, με τη συνδρομή της Γαλλικής 

Αρχαιολογικής Σχολής και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, 

Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών.

Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Δεκεμβρίου 2017

Διεύθυνση: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα

Πληροφορίες: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, http://www.namuseum.gr

«24 ματιές» 
Η έκθεση μεταφέρεται στον Παντοκαφενέ

Μετά την παρουσίαση στο θέατρο ΕΜΠΡΟΣ, η έκθεση της ομάδας «Διάφραγμα 26» 

μεταφέρεται στο εναλλακτικό καφενείο-παντοπωλείο «Παντοκαφενές». Τη φωτογραφική 

τους ματιά παρουσιάζουν 24 φωτογράφοι, μέλη της ομάδας.

Εγκαίνια: Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Οκτωβρίου 2017

Διεύθυνση: Παντοκαφενές, Μετσόβου και Πικροδάφνης, Π. Φάληρο, Αθήνα

Πληροφορίες: Διάφραγμα 26, www.diafragma26.gr

Το Φαράγγι της 
Σαμαριάς και τα 
Λευκά Όρη
Θέμα έκθεσης φωτογραφίας

Με αφορμή το Διεθνές Έτος 

Βιώσιμου Τουρισμού 2017 

και την πρόσφατη μετάφραση στα 

γαλλικά του βιβλίου «Φαράγγι 

της Σαμαριάς. Καταφύγιο ζωής 

- ορμητήριο ελευθερία» η 

φωτογραφική έκθεση στρέφει το 

βλέμμα στα εμβληματικά βουνά 

και την ενδοχώρα της Κρήτης. Την 

έκθεση διοργανώνουν το Γαλλικό 

Ινστιτούτο Ελλάδος, η Περιφέρεια 

Κρήτης και ο Φορέας Διαχείρισης 

Λευκών Ορέων με αφορμή το 

Διεθνές Έτος Βιώσιμου Τουρισμού 

2017 και την πρόσφατη μετάφραση 

στα γαλλικά του βιβλίου «Φαράγγι 

της Σαμαριάς. Καταφύγιο ζωής – 

ορμητήριο ελευθερία».

Διάρκεια έκθεσης: έως 31 

Οκτωβρίου

Διεύθυνση: Γαλλικό Ινστιτούτο, Σίνα 

31, Αθήνα

Πληροφορίες: Γαλλικό Ινστιτούτο, 

http://www.ifa.gr
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Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ�
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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Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
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... ΤΑ
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 
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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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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
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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 

http://www.photo.gr/monothematika/
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Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας
Φωτογραφική έκθεση στο Μύλο του Παππά

Τρεις φωτογράφοι από τα Τρίκαλα παρουσιάζουν το έργο τους σε μια ομαδική έκθεση. Πρόκειται για τους Δημήτρη Μπουντούρη, 

Θανάση Σπανιά και Θανάση Τουφεξίδη. Η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας και της 

Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων.

Διάρκεια έκθεσης: έως 27 Οκτωβρίου

Διεύθυνση: Μύλος του Παππά, Γεωργιάδου 53, Λάρισα

Βασίλης Καρκατσέλης
«Φωτογραφήματα» 

Ο Βασίλης Καρκατσέλης παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό πειραματικά έργα του από τη δεκαετία του ’90. Υπό τον τίτλο 

«Φωτογραφήματα», τα έργα έχουν δημιουργηθεί από φωτογραφίες ή απλά έχουν στηριχτεί σε αυτές, ξεπερνώντας την ευρύτερη 

έννοια της φωτογραφίας εκείνη την εποχή. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Σταύρου Δαγτζίδη, ο οποίος είχε δουλέψει με 

τον καλλιτέχνη, στην οργάνωση και καταγραφή του υλικού. Τα «φωτογραφήματα» παρουσιάζονται παράλληλα με τα εγκαίνια του 

χώρου «Άθωνος Art Space».

Εγκαίνια: Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, 

Διάρκεια έκθεσης: έως 5 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Ίδρυμα Πολιτισμού Τάσου Φάλκου Αρβανιτάκη και Τιτίκας Αρβανιτάκη «ΥΔΡΙΑ»,

 Παπαμάρκου 28, Πλατεία Άθωνος, Θεσσαλονίκη
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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“Wildlife Photographer of the Year”
Οι καλύτερες φωτογραφίες άγριας ζωής για το 2017

Ανακοινώθηκαν οι νικητές του φετινού διαγωνισμού “Wildlife 

Photographer of the Year”. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε  

ο Brent Stirton από τη Νότια Αφρική, ο οποίος φωτογράφισε έναν 

πληγωμένο μαύρο ρινόκερο, θύμα του παράνομου εμπορίου 

άγριων ζώων. Ο διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Michael Dixon, είπε χαρακτηριστικά πως «η φωτογραφία του 

Stirton υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να προστατέψει 

η ανθρωπότητα τον πλανήτη και τα είδη με τα οποία τον 

μοιράζεται». Ο φετινός διαγωνισμός περιλαμβάνει 13 κατηγορίες, 

με δύο μεγάλους νικητές· τoν Brent Stirton ο οποίος διακρίθηκε 

με τον τίτλο “Wildlife Photographer of the Year” και τον Daniel 

Nelson ο οποίος ξεχώρισε ως “Young Wildlife Photographer of 

the Year”. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος σημειώθηκαν 50.000 

συμμετοχές από 92 διαφορετικές χώρες. Η ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων καθώς και η βράβευση των φωτογράφων 

πραγματοποιήθηκε σε τελετή στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του 

Λονδίνου. Οι φωτογραφίες που διακρίθηκαν θα παρουσιάζονται 

σε έκθεση στο χώρο του μουσείου έως τις 28 Μαΐου 2018.
 

Daniel Nelson / Yound Wildlife Photographer of the Year

Ashleigh Scully / 11-14 ετών

Brent Stirton / Wildlife Photographer of the Year
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Και τα τρία βιβλία!
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* 25 ���� 
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Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την ιστορία 
& αισθητική της 
φωτογραφίας!

€25*
�����

http://www.photo.gr/prosfores/
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