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http://www.photo.gr/shop/seminars/workshop-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-postproduction/
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Editorial
Εάν κανείς μελετήσει έστω για λίγο 

την εξέλιξη των φωτογραφικών 

μηχανών στο διάβα του χρόνου, 

θα αντιληφθεί ότι το ζητούμενο 

στη φωτογραφική βιομηχανία 

ανέκαθεν ήταν το μέγεθος της 

φωτογραφικής μηχανής και 

μάλιστα το μικρό: έπρεπε να 

χωρέσουν σε ένα όσο γινόταν 

μικρότερο σώμα όλες οι εκάστοτε 

τεχνολογικές καινοτομίες. 

Όταν εμφανιζόταν στην αγορά μία 

μικρή σε μέγεθος μηχανή τάραζε 

τα νερά του κλάδου εκτοξεύοντας 

τις πωλήσεις και προκαλώντας 

παράλληλα μέγιστη ανησυχία 

στους βολεμένους με τα μεγάλα 

μεγέθη. Ας δούμε τα γεγονότα. 

Πρώτο τρανταχτό παράδειγμα 

η Κodak. Η πάλαι ποτέ εταιρεία 

– ογκόλιθος, είχε κατανοήσει από 

παλιά πόσο σημαντική είναι για 

τον χρήστη μια μικρού μεγέθους  

εύχρηστη φωτογραφική μηχανή. 

Έτσι, εκεί κάπου στα 1890, πενήντα 

χρόνια μετά την εφεύρεση της 

φωτογραφίας, η Kodak λάνσαρε 

τις πρώτες, ασύγκριτα μικρές σε 

μέγεθος, φωτογραφικές μηχανές 

σε σχέση με τις ογκώδεις και 

δύσχρηστες που κυκλοφορούσαν 

τότε. Σύντομα επικράτησε πανικός 

στα φωτογραφεία που είχαν 

“στρώσει τη δουλειά” αποκομίζοντας 

πολύ καλά έσοδα από τη 

φωτογραφία κυρίως πορτραίτου. 

Ο πανικός της απρόβλεπτης αυτής 

αλλαγής επέφερε και αλλαγές 

στην αισθητική της φωτογραφίας 

που δεν είναι όμως του παρόντος 

να αναλύσουμε. Η συντηρητική 

φωτογραφική βιομηχανία της 

Ευρώπης (η Ιαπωνία ήταν τότε 

φωτογραφικά ανύπαρκτη) δεν 

κατάλαβε τι σήμαινε αυτή η αλλαγή. 

Και συνέχισε στο ίδιο μοτίβο συνεχώς 

συρρικνούμενη μέχρι που έσβησε 

κυριολεκτικά από τον μετέπειτα 

ανταγωνισμό των Ιαπώνων. 

Δεύτερο παράδειγμα. Παραμονές του πρώτου παγκοσμίου πολέμου ένας Γερμανός 

ερευνητής ονομάτι Oscar Barnack, πιάνει το νόημα των καιρών και κατασκευάζει μια μικρή σε 

μέγεθος και βολική μηχανή με μεταλλικό σώμα και με καλούς εναλλασόμενους φακούς. 

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος τα σταματάει όλα. Επανέρχεται δριμύτερος την δεκαετία του 

1920 τελειοποιώντας την εφεύρεσή του. Η πρώτη Leica είναι γεγονός. Γνωρίζετε την συνέχεια. 

Τρίτο παράδειγμα. Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι γιαπωνέζοι μπαίνουν δυναμικά 

στην φωτογραφική βιομηχανία. Ξεκινούν με δημιουργική... αντιγραφή της Leica. Καταφέρνουν 

να χωρέσουν πολλά σε μικρού μεγέθους σώματα μηχανών. Για παράδειγμα, η Nikon F3 που 

βγαίνει στην αγορά το 1980 κάνει ρεκόρ πωλήσεων. Πέρασαν πολλά χρόνια έκτοτε και μόνον 

οι σύγχρονες mirrorless μπορούν να συγκρίθούν με μηχανές αυτού του μεγέθους. 

Εκεί λοιπόν, μέσα στη ραστώνη των φωτογραφικών πραγμάτων, με την μόνη ανησυχία να 

προέρχεται από την πρωτοεμφανιζόμενη ψηφιακή εικόνα, μπαίνει βίαια στα χωράφια της 

φωτογραφίας η Apple. Ρίχνει στα τάρταρα το μέγεθος και το βάρος της φωτογραφικής μηχανής 

και διαφημίζει παράλληλα το iPhone για την υψηλή ποιότητα των φωτογραφιών που βγάζει 

ένα τόσο δα μαραφέτι! Και διδάσκει τι σημαίνει δραστική μείωση του μεγέθους.

Σας ομολογώ ευθέως ότι μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει πειστικές απαντήσεις στο ερώτημα, 

όπου κι αν το έχω θέσει: Γιατί η λεγόμενη παραδοσιακή φωτογραφική βιομηχανία 

εγκλωβισμένη σε ιδεοληψίες περί ποιότητας ως συνάρτηση του μεγάλου μεγέθους των φακών 

και των αισθητήρων κλπ. δεν έριξε όλο μα όλο το βάρος στο να παράγει μικρού μεγέθους 

μηχανές τσέπης; Κι όταν λέω τσέπης εννοώ τύπου smartphone κι όχι τύπου compact που τις 

εξαφάνισε ο ανταγωνισμός εν μία νυκτί. Πως εξηγείται η καθολική παραίτηση ενός τεράστιου 

και ανθηρού οικονομικά κλάδου μπροστά στον ολοφάνερο κίνδυνο συρρίκνωσης 

και ολοκληρωτικής κατάρρευσης; Πως;

Το μικρό μέγεθος μετράει!
Τι διδάσκει η ιστορία της φωτογραφίας 

 ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Άλλο ένα λιλιπούτειο θαύμα της Kodak. Η Instamatic βγήκε στην διεθνή αγορά το 1965 και πούλησε 
πάνω από 100.000.000 κομάτια μέσα σε λίγα χρόνια. ‘Ηταν μικρούλα, φθηνή κι εύκολη...



������ 394 •  �����	
 20 ����	��� 2017 �����
 3

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

http://www.nikon.gr/el_GR/?


������ 394 •  �����	
 20 ����	��� 2017 �����
 4

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

...Γυρίσματα
H υλοποίηση της ιδέας για το διαφημιστικό του Old Spice

������!

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 Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr

E������: Τάκης Τζίμας, ���"#"$�%� �&$��'��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�(�)"$������: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ���*�+,)���: Άννα Μανουσάκη 

�"$������: Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόηςwww.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

https://www.facebook.com/cinematogr/videos/1376994045679476/
www.photo.gr
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http://www.photo.gr/shop/seminars/workshop-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-postproduction/
http://www.photo.gr/shop/weddingseminars/9-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-album/
http://www.photo.gr/shop/weddingseminars/10-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7/
http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-smartphone/
http://www.photo.gr/workshops/
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Στιγμιότυπα 
από προηγούμενη 
ενότητα του σεμιναρίου 

http://www.photo.gr/shop/weddingseminars/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CE%B4%CE%AD%CE%BD-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81/
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Η έκρηξη ειδήσεων 

για εφαρμογές της 

τεχνητής νοημοσύνης 

στην εικόνα, κινδυνεύει 

να κάνει μονότονη 

και μονόπλευρη τη 

στήλη. Όμως ο γράφων 

δύσκολα αντιστέκεται 

σε φουτουριστικά 

νέα τα οποία μας 

βομβαρδίζουν 

ανηλεώς τις τελευταίες 

εβδομάδες, λες και 

ο θεός της ΑΙ έχει 

συνωμοτήσει να μη μας 

αφήσει στην ησυχία 

μας.

Αν θεωρήσουμε αξιόπιστη την είδηση, τα προκτορεία μοντέλων πρέπει να χάσουν τον ύπνο 

τους. Αν λοιπόν στο (μάλλον ορατό) μέλλον κάποιος χρειάζεται ένα ωραίο ή έστω ενδιαφέρον 

πρόσωπο για τη διαφήμισή του ή άλλη χρήση, δεν θα χρειάζεται να ψάχνει σε καταλόγους 

πρακτορείων και να πληρώνει την κάθε ή τον κάθε ωραία/ωραίο/γοητευτική/γοητευτικό. Το πρόσωπο 

που θα αιχμαλωτίσει τα βλέμματα και θα σαγηνεύσει τα πλήθη, το βλέμμα που καθηλώνει... 

Τη δημιουργία τέτοιων προσώπων θα αναλαμβάνει όχι ο Θεός ή το γονιδιακό κοκτέιλ αλλά 

προχωρημένοι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης. Σαν και αυτούς που περιγράφει η Nvidia (ξέρετε η 

γνωστή κατασκευάστρια εταιρία chip για κάρτες γραφικών) στο white paper με τον τίτλο Progressive 

Growing of GANs for Improved Quality, Stability and Variation. (δημοσιεύθηκε από το Cornell 

University). Πίσω από τον φαινομενικά βαρετό, ακαδημαϊκό τίτλο υπολανθάνει η θεωρία νευρωνικών 

δικτύων τύπου Generative Adversarial. Να σας θυμίσουμε, στην περίπτωση που δεν παρακολουθείτε 

τη στήλη ανελλιπώς: είναι η ίδια προσέγγιση στην αυτής μεγαλειότητα την Τεχνητή Νοημοσύνη 

όπως χρησιμοποιήθηκε από τη Google στη δημιουργία επαγγελματικής ποιότητας τοπίων από 

ρομπότ εξοπλισμένα με Street View κάμερες. Όπως κι εκεί, σχεδιαστές φέρνουν σε “αντιπαράθεση” 

δύο νευρωνικά δίκτυα όπου το ένα δημιουργεί και το άλλο αξιολογεί, ενώ το ένα μαθαίνει από τα 

σφάλματα του άλλου. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω σύγκρισης με τις επιλογές πραγματικών ανθρώπων-

παρατηρητών που αξιολογούν εν προκειμένω αισθητικές ποιότητες όπως ομορφιά, χάρη, αρμονία 

χαρακτηριστικών, εντυπωσιακή εμφάνιση. Μετά τα ρομπότ προσομοιώνουν αυτές τις αισθητικές 

επιλογές της πλειοψηφίας και ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα εμφάνισης που έχουν “μάθει”. 

Στο εν λόγω project, η Nvidia εκπαίδευσε το νευρωνικό δίκτυο χρησιμοποιώντας φωτογραφίες 

πορτραίτων χαμηλής ανάλυσης πραγματικών διάσημων του showbiz (από την database CelebA) 

και μετά άρχισε την επιμειξία χαρακτηριστικών δημιουργώντας νέα “υβριδικά” πρόσωπα σε υψηλή 

ανάλυση, η αληθοφάνεια των οποίων δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. 

Artificial Intelligence – III
...η συνέχεια

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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���+
- Photozone.

4
'� '*� �������
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#��� ���% Tamron SP 24-
70mm F/2.8 Di VC USD G2 

��	�� 1.330€

www.photo.gr/event
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https://milokleftis.gr/
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Low Key

Η φωτογραφία της 

Φιλανδής Maija Tammi, με 

τον τίτλο One of them is 

a human, κέρδισε το τρίτο 

βραβείο σε έναν από τους 

πιο αναγνωρισμένους 

διαγωνισμούς φωτογραφίας 

πορτραίτου. 

Ο ετήσιος διαγωνισμός 

Taylor Wessing Photographic 

Portrait Prize είναι ένας 

από τους μεγαλύτερους 

διαγωνισμούς φωτογραφίας 

διεθνώς και οι νικητές 

εκθέτουν τις φωτογραφίες 

τους στη National Portrait 

Gallery. 

Το πρώτο βραβείο κέρδισε φέτος ο César Dezfuli με το πορτραίτο ενός πρόσφυγα που διασώθηκε 

στην ακτή της Λιβύης ενώ το τρίτο βραβείο κέρδισε η Maija Tammi με το πορτραίτο ενός 

ανδροειδούς που ονομάζεται Erica (ERICA: Erato Ishiguro Symbiotic Human-Robot Interaction 

Project) και σχεδιάστηκε για να μοιάζει με άνθρωπο. Η Tammi, το έργο της οποίας εξερευνά τη σχέση 

της τέχνης  με την επιστήμη, τράβηξε τη φωτογραφία στην Οσάκα της Ιαπωνίας στο εργαστήριο που 

κατασκευάστηκε η Erica. Φυσικά αρκετοί διαμαρτυρήθηκαν εντόνως για την επιλογή της συγκεκριμένης 

φωτογραφίας επιχειρηματολογώντας ότι το πορτραίτο είναι η φωτογράφηση των ανθρώπων και η Erica 

δεν είναι άνθρωπος. Η κριτική επιτροπή υπερασπίστηκε την επιλογή, λέγοντας ότι κατά τη διαδικασία οι 

κριτές γνώριζαν για τις φωτογραφίες μόνο τον τίτλο τους και τίποτα άλλο. Για τη φωτογραφία της Tammi 

δεν ήξεραν αν είναι η εικονιζόμενη ήταν πραγματικό πρόσωπο ή όχι και αυτό ήταν που τους τράβηξε 

την προσοχή. Παραδέχτηκαν όμως ότι η επιλογή αυτή δημιουργεί κάποια ερωτήματα για τα όρια 

της φωτογραφίας πορτραίτου. Ποιος ξέρει; Ίσως στο μέλλον τα ανδροειδή δεν θα ονειρεύονται μόνο 

ηλεκτρικά πρόβατα* αλλά και βραβευμένες φωτογραφίες αφού μέσω της προόδου της ΑΙ δεν θα είναι 

μόνο τα μοντέλα αλλά και οι φωτογράφοι. 

* Από την κλασσική νουβέλα του Philip Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep?, που βασίστηκε και η ταινία Blade Runner.

Taylor Wessing Photographic Portrait Prize
Τα ανδροειδή φωτογραφίζονται

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ



������ 394 •  �����	
 20 ����	��� 2017 �����
 11

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ  
ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤE 
Δοκιμάστε τη σειρά φακών #potraitlover της Canon και δώστε νέα διάσταση στα 
πορτραίτα σας, καθώς με την αγορά επιλεγμένων φακών που περιλαμβάνονται στην 
προωθητική ενέργεια σας προσφέρουμε δωρεάν το πρόγραμμα online μαθημάτων 
«Πορτραίτο. Εισαγωγή.» και μια Τσάντα ώμου Canon SB100.

Έτσι, θα τραβάτε τέλεια πορτραίτα κατά τις περιπλανήσεις σας στην πόλη!

Πάρτε μέρος στην κοινότητα #potraitlover στην ιστοσελίδα www.canon.gr/lensesstories  
και μοιραστείτε τις λήψεις σας!

Η προωθητική ενέργεια ισχύει από 18 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2017, για όσο χρόνο υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα.
Δείτε λεπτομέρειες για την προσφορά στην ιστοσελίδα: www.canon.gr/lensesstories

Λήψη από τον/την φωτογράφο της σελίδας θαυμαστών «People of Sofia», με φακό EF 50mm f/1.8 STM

https://www.canon.gr/differentstories/
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Μετά την προβολή της ταινίας, ακολούθησε συζήτηση με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, 

τον δημιουργό της ταινίας, πολυβραβευμένο σκηνοθέτη και καθηγητή στο μεταπτυχιακό 

«παραγωγή βίντεο οπτικοακουστικά μέσα και κινούμενα γραφικά» του τμήματος Φωτογραφίας 

& Οπτικοακουστικών, κ. Ανδρέα Πάντζη και τον ηθοποιό και πρωταγωνιστή της ταινίας Χάρη 

Αμπράζη.  Χαρακτηριστικά, στον προλογισμό που έκανε ο Δρ. Γρηγόρης Βλασσάς, επεσήμανε: 

«Είναι τιμή μας που έχουμε μαζί μας τον δημιουργό της ταινίας Ανδρέα Πάντζη. Η κάθε ταινία 

έχει δύο ζωές. Η πρώτη είναι αυτή της δημιουργίας της σε όλα τα στάδια μέχρι να ολοκληρωθεί 

και η δεύτερη αυτή της προβολής στο κοινό και το δημιουργικό διάλογο που αναπτύσσει με 

τους θεατές». Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο αντιπρύτανης του ΤΕΙ Αθήνας Δρ. Παναγιώτης 

Καλδής, καθηγητής.

Λίγα λόγια για την ταινία
Ο Χάρης Αμπράζης στον ρόλο του Ευαγόρα, ο Γιώργος Χωραφάς στον ρόλο του Μιλέν και η 

Σίλβια Πέτκοβα στο ρόλο της Ντίτα. «Η χαρά και η θλίψη του σώματος» είναι ένα σύγχρονο 

κοινωνικό δράμα, ένα film noir, που καταπιάνεται με ένα διαχρονικό θέμα, αυτό της προδοσίας 

και της φιλίας. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από τον Ευαγόρα, ο οποίος βγαίνει από τη φυλακή, 

όπου έμεινε πέντε χρόνια με την κατηγορία της παραχάραξης δολαρίων.

Μοναχικός χαρακτήρας, (πρόσφυγας με αγνοούμενο πατέρα), του οποίου η αφοσίωση σε μια 

φιλία που επέλεξε να μην προδώσει, τον οδήγησε στη φυλακή.  Τώρα είναι ένας τριανταπεντάρης 

που ψάχνει να ξαναβρεί το νήμα της ζωής του. Δεν μπορεί όμως να αφήσει πίσω του το παρελθόν 

και αναζητεί απεγνωσμένα τον εξαφανισμένο του φίλο. Ταξιδεύει στη Βουλγαρία για να βρει τον 

φίλο του που δεν δίνει σημεία ζωής. Εκεί συναντά την Ντίτα, μια νεαρή κοπέλα που εκδίδεται 

περιστασιακά. Την ερωτεύεται αλλά δεν την αγγίζει… Εν τω μεταξύ, στη Βουλγαρία φτάνει ο Τζών, 

Κύπριος αστυνομικός, απεσταλμένος από την Ιντερπόλ για να εντοπίσει τον φίλο του Ευαγόρα, 

τον Μιλέν, ο οποίος είναι ο αρχηγός της σπείρας που παραχάραζε δολάρια…

Ο Τζων με απειλές και ψυχολογικές πιέσεις κάνει έρωτα με την Ντίτα… Θέλει να την εκμεταλλευτεί 

για να μάθει τις κινήσεις του Ευαγόρα και αν συνάντησε τον Μιλέν…

Ο Μιλέν εμφανίζεται. Δίνει λεφτά στον Ευαγόρα γιατί δεν μίλησε. Του αποκαλύπτει ότι η Ντίτα 

εκδίδεται… Ο Μιλέν, ο φίλος, φαίνεται να μην είναι πια τόσο φίλος… Ο Ευαγόρας πληγώνεται 

καί από τις αποκαλύψεις για την Ντίτα και από την επανεμφάνιση του φίλου… Αυτός περίμενε 

περισσότερο την φιλική σχέση του Μιλέν παρά τα λεφτά!

Ο Τζων θέλει  ξανά την Ντίτα. Αυτή αρνείται… Ποια θα είναι η εξέλιξη αυτής της ιστορίας;

Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνας
Συνεχίζεται δυναμικά το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για τρίτη χρονιά

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 

και ώρα 18.00 στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του μεταπτυχιακού 

του τμήματος Φωτογραφίας 

& Οπτικοακουστικών του 

ΤΕΙ Αθήνας (και σύντομα 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής) 

καλεσμένοι του Διευθυντή του 

μεταπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών καθηγητή Δρ. Γρηγόρη 

Βλασσά ήταν ο σκηνοθέτης 

Ανδρέας Πάντζης και ο 

πρωταγωνιστής Χάρης Αμπράζης  

στον ρόλο του Ευαγόρα στην 

ταινία  «Η Χαρά και η Θλίψη 

του Σώματος». 

Ο σκηνοθέτης Ανδρέας Πάντζης με τον 
ηθοποιό Χάρη Αμπράζη συνομιλώντας με 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές φωτογραφίζονται μετά τη λήξη της προβολής με τον αντιπρύτανη καθηγητή Δρ. Παναγιώτη Καλδή, 
τον Διευθυντή του μεταπτυχιακού καθηγητή Δρ. Γρηγόρη Βλασσά και τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη Ανδρέα Πάντζη.
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Stamos DNP Summer 17.indd   1 25/8/2017   1:40:51 μμ

http://www.stamos.com.gr/
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Ο φωτογράφος Χρήστος Δεληκάρης ήταν ο εισηγητής του 

πρώτου, από τα τέσσερα, σεμινάρια για τη φωτογραφία 

γάμου που διοργανώνει η Ένωση Επαγγελματιών Καλλιτεχνών 

Φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου. Κατά τη διάρκεια 

του, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 

διάφορες τεχνικές για αποδοτικότερη εργασία και στη συνέχεια 

τις εφάρμοσαν, υπό τη καθοδήγηση του διδάσκοντος. Έγιναν 

λήψεις με φυσικό και τεχνητό φωτισμό, και ιδιαίτερη αναφορά 

στα light modifiers και στους τρόπους ελέγχου του φωτός, 

για την ελκυστική απόδοση της επιδερμίδας στα πορτραίτα. 

Ακολουθούν ακόμα δύο σεμινάρια με το εξής πρόγραμμα:

WORKSHOP ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟ ΓΑΜΟ
• LIGHTROOM
Γιώργος Τζώρτζης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017

• PHOTOSHOP
Νίκος Βασιλάκης

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017

• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΙΚΟΝΑ – ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 
(Ακαδημαϊκή συζήτηση)
Φώτης Καγγελάρης , Τάκης Τζίμας, Παναγιώτης 

Παπαδημητρόπουλος Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Νοεμβρίου

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα παραλάβουν κατά τη λήξη 

βεβαίωση επιμόρφωσης. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν 

στο ξενοδοχείο ELITE, στην παραλία της Καλαμάτας.

Για τους ενδιαφερόμενους: 

http://oebemessinias.gr/σωματεία/ένωση-επαγγελματιών-

καλλιτεχνών-φω/

 

Ένωση Επαγγελματιών Καλλιτεχνών 
Φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου
Ολοκληρώθηκε το πρώτο σεμινάριο για τη φωτογραφία γάμου 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 33

ΘΕΜΑ: Nύχτα!

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 33

ΘΕΜΑ: Nύχτα!

Gallery anagnwstwn_Night.indd   33 26/10/2017   5:06:53 μμ

www.ricoh-imaging.gr
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Το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στα εγκαίνια της 

ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας Outskirts, με παρουσία πλήθους κόσμου. Έλαβε χώρα 

στον εκθεσιακό χώρο του Ρομάντσο, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο. Οι σαράντα ένας 

συμμετέχοντες, φοιτητές και απόφοιτοι του τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών 

του T.E.I Αθήνας, επικεντρώθηκαν στο -δημοφιλές στη σύγχρονη φωτογραφία- θέμα του 

περιαστικού τοπίου. Τα έργα έφεραν εμφανείς αναφορές στoυς φωτογράφους της Νέας 

Τοπιογραφίας, αλλά και της σκηνοθετημένης φωτογραφίας του Gregory Crewdson και 

του Πάνου Κοκκινιά. Aποτελούν τμήματα από προσωπικά project των συμμετεχόντων ή 

ενοτήτων που αναπτύχθηκαν στα εργαστήρια του μαθήματος Μορφές Τέχνης των Νατάσσα 

Μαρκίδου, Ελένης Μαλιγκούρα, Κώστα Γουδή και Κωστή Αντωνιάδη. Αξίζει να σημειωθεί 

πως η οργάνωση και η επιμέλεια της πρώτης ομαδικής έκθεσης σπουδαστών-αποφοίτων του 

τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών έγινε αποκλειστικά από τους συμμετέχοντες. 

Γενική επιμέλεια έκθεσης: Κοντογιάννη Ελπίδα, Λόης Ηλίας, Σκουλούδης Γιώργος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση εδώ:

https://www.facebook.com/ekthesistondiadromo

Outskirts 
Oμαδική έκθεση φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας

Φωτορεπορτάζ: Μαρία Ντρούγια/The MÉTA Project
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Εορταστική προσφορά
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��εδώ!

http://www.photo.gr/shop/prosfores/%CE%B5%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%3Chttp://www.photo.gr/shop/prosfores/%CE%B5%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%3E
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Kodak
Aπόλυση 425 υπαλλήλων 

Τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2017, που δημοσίευσε 

πρόσφατα η Kodak, και συγκεκριμένα η ζημιά ύψους 46εκ. δολ. έναντι 

κερδών 12εκ. δολ. την αντίστοιχη περυσινή περίδο, επέφεραν δυσάρεστες 

αποφάσεις της διοίκησης για τους εργαζομένους και μάλιστα την μείωση του 

προσωπικού κατά 425 θέσεις εργασίας σε παγκόσμια βάση.

Από αυτές τις θέσεις, οι 100 αντιστοιχούν στην έδρα της εταιρίας στο Rochester 

των HΠΑ και οι υπόλοιπες 325 σε όλο τον κόσμο. Υπενθυμίζουμε ότι μετά την 

πτώχευση και την αναδιάρθρωση της παλιάς μητρικής εταιρίας, η Κοdak USA 

αποτελεί διαφορετική εταιρία από την Κοdak Alaris η οποία έχει ως αντικείμενο 

τα φιλμ 35mm και το Instant film. H δε Kodak USA χειρίζεται τις επαγγελματικές 

εκτυπώσεις και το κινηματογραφικό φιλμ.

Μεγάλο μέρος των ζημιών οφείλεται στη μείωση χρήσης του κινηματογραφικού 

φιλμ 35mm/70mm στις υπερπαραγωγές του Hollywood. Μόνον 29 ταινίες 

γυρίστηκαν φέτος σε φιλμ σε σύγκριση με 64 πέρυσι. Ο Jeff Clarke, CEO της 

εταιρίας δήλωσε πως τα αρνητικά αποτελέσματα οφείλονται στη συνολική 

πτώση της ζήτησης στον χώρο των εκτυπώσεων, σε συνδυασμό με την 

αύξηση της τιμολόγησης του αλουμινίου ενώ ο David Bullwinkle, διευθυντής 

οικονομικών της Kodak, αναφέρει πως η εταιρία του σχεδιάζει να εστιάσει σε 

προϊόντα που θα επιστρέψουν την Kodak στη κερδοφορία έως το τελευταίο 

τρίμηνο του 2017.

Lightroom 
Downloader
Μαζική εξαγωγή φωτογραφιών 
από το cloud 

Το δημοφιλές πρόγραμμα 

επεξεργασίας και διαχείρισης 

φωτογραφιών Lightroom, μέχρι 

πρότινος, δεν προσέφερε κάποιο τρόπο 

μαζικής εξαγωγής των φωτογραφιών 

που αποθηκεύονταν στους servers 

του Adobe Cloud. Αυτό πλέον 

αλλάζει με την εμφάνιση του δωρεάν 

προγράμματος Lightroom Downloader, 

το οποίο θα φανεί χρήσιμο κυρίως 

στους χρήστες που σκοπεύουν να 

“εγκαταλείψουν” το Cloud και να 

μεταβούν σε κάποια αντίστοιχη 

υπηρεσία. Μάλιστα, αναλαμβάνει να 

οργανώσει τις φωτογραφίες και τα 

συνοδευτικά αρχεία XMP με βάση 

την ημερομηνία και ύστερα να κάνει 

εξαγωγή του φακέλου. Όσο αφορά 

τους χρήστες που επιθυμούν να 

σταματήσουν τη συνδρομή τους, θα 

έχουν στη διάθεση τους ένα έτος για 

να κατεβάσουν τα αρχεία μέσω του 

Lightroom Downloader. Στη περίπτωση 

των trial εκδόσεων, το αντίστοιχο 

χρονικό διάστημα μειώνεται στους τρεις 

μήνες. Μπορείτε να το κατεβάσετε από 

εδώ: https://lightroom.adobe.com/

lightroom-downloader
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14mm F1.8 DG HSM 20mm F1.4 DG HSM

50mm F1.4 DG HSM

24mm F1.4 DG HSM

��� ������ NIKON, CANON, SIGMA 	�� SONY E-mount �� �� ����� ��� �������� MC-11.

��������� ������� 	�� �������������, �� ��� 	�
����� �������!� �’ ���� �������� ����"
���� ��� ��	���� ��� SIGMA Greece. 

135mm F1.8 DG HSM85mm F1.4 DG HSM35mm F1.4 DG HSM

https://www.facebook.com/sigma.greece/
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Bokehmarket
Εκτίμηση κόστους μεταχειρισμένων μηχανών/φακών 

Η κοστολόγηση ενός μεταχειρισμένου φωτογραφικού προϊόντος συχνά μία δύσκολη διαδικασία, μιας και απαιτείται 

συνδυασμός αρκετών στοιχείων: ημερομηνία κυκλοφορίας, κατηγορία, λειτουργική κατάσταση, φθορές κ.λπ. Ο νέος 

ιστότοπος Bokehmarket εμφανίζει την εκτιμώμενη τιμή μεταχειρισμένων μηχανών και φακών, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες 

παραμέτρους. Από την αρχική σελίδα, μπορούμε άμεσα να αναζητήσουμε κάθε σύγχρονη φωτ. μηχανή ή φακό. Στη σελίδα κάθε 

προϊόντος συναντάμε τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ένα ημερήσιο διάγραμμα τιμών που καλύπτει περίπου ένα έτος, τιμές 

από αξιόπιστους πωλητές και τρέχουσες καταχωρίσεις σε eBay, Adorama, Amazon, KEH, Fred Miranda κ.α. Επιπλέον, μια πολύ 

χρήσιμη λειτουργία είναι η ειδοποίηση του χρήστη (απαιτείται εγγραφή στο site) όταν εμφανιστεί στην αγορά μια τιμή που πληρεί 

τα κριτήρια που είχε θέσει εξ αρχής. Μπορείτε να δοκιμάστε την υπηρεσία εδώ: http://bokehmarket.com

Instant Dreams
Μια ταινία για τη γέννηση, την εγκατάλειψη και την επάνοδο της Polaroid

Η ιστορία της Polaroid είναι πλέον γνωστή λίγο-πολύ σε όλους, καθώς τον τελευταίο 

καιρό βρίσκεται συχνά στην επικαιρότητα. Η Impossible Project εξαγόρασε το ιστορικό 

brandname, μετονομάστηκε σε Polaroid Originals και κυκλοφόρησε την OneStep 2, νέα 

φιλμ κ.λπ. Ακόμη, σε λίγες μέρες πρόκειται να γίνει η πρεμιέρα του Instant Dreams, ενός 

ντοκιμαντέρ 91 λεπτών που περιγράφει τα στάδια της γέννησης, του (προσωρινού) τέλους και 

της “ανάστασης” της Polaroid. Η πρεμιέρα της ταινίας θα γίνει 18 Νοεμβρίου, σε ένα από τα 

μεγαλύτερα φεστιβάλ κινηματογράφου του κόσμου, το IDFA (International Documentary Film 

Festival Amsterdam). Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το trailer.

https://www.youtube.com/watch?v=85H-McMC8ZQ
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RAW Power 
Λογισμικό επεξεργασίας RAW για επαγγελματίες

H Gentlemen Coders, που ιδρύθηκε από τον Nik Bhatt (πρώην επικεφαλής των 

ομάδων προγραμματιστών για τα προγράμματα 

της Apple Aperture και iPhoto), μόλις κυκλοφόρησε το 

πρώτο app για iOS, το RAW power. 

To εν λόγω app προσφέρει πλήρη έλεγχο των 

αρχείων RAW, σχεδόν όλων των κατασκευαστών. Η 

λογική του είναι να διευκολύνει τους φωτογράφους 

που βρίσκονται συνεχώς εν κινήσει και δεν έχουν 

χρόνο να επεξεργαστούν τις φωτογραφίες τους στον 

υπολογιστή. Στο περιβάλλον εργασίας του RAW Ρower 

διακρίνουμε πολλά εργαλεία επεξεργασίας γνωστά από 

το Adobe Lightroom που αναλαμβάνουν τη λεπτομερή 

επεξεργασία της εικόνας. Το ιστόγραμμα “διαβάζεται” 

εύκολα ακόμα και από τον αρχάριο χρήστη χάρη στα 

χρώματα δηλ. κόκκινο για τα highlights, μπλε για τα 

shadows. Επίσης, υπάρχει ειδική καρτέλα που δείχνει τα 

metadata και βιβλιοθήκη για την οργάνωση του υλικού 

κατά κατηγορίες. 

Στα πλεονεκτήματα ακόμη συμπεριλαμβάνονται η 

αντιγραφή-επικόλληση των ρυθμίσεων 

από μία φωτογραφία σε περισσότερες 

και το zoom 800%. H προηγμένη 

δυνατότητα Depth Map θα φανεί 

χρήσιμη στους κατόχους iPhone με 

σύστημα dual camera, καθώς επιτρέπει 

τη παραμετροποίηση των shadows, 

highlights κ.λπ. στο πρώτο και στο 

δεύτερο πλάνο της φωτογραφίας. 

Πέρα απο τα αρχεία RAW, μπορούμε 

να επεξεργαστούμε JPEG και PNG. Το 

RAW Power υποστηρίζεται από iPad και 

iPhone. Είναι διαθέσιμο δωρεάν, αλλά μερικά εργαλεία όπως τα Depth Effect, Curves 

και White Balance ενεργοποιούνται με την αγορά της Premium έκδοσης (10$). 

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα υποστηριζόμενα αρχεία RAW και τις 

υπόλοιπες λειτουργίες εδώ: https://gentlemencoders.com/

Σκάνδαλο 
Woodford – 
Olympus
Θα γυριστεί σε τηλεοπτική 
σειρά

Ίσως οι τακτικοί φίλοι του 

PB Weekly θυμούνται το 

σκάνδαλο με τον πρώην CEO 

της Olympus Michael Woodford 

που κόντεψε να τινάξει στον 

αέρα την ιαπωνική εταιρία. Να 

φρεσκάρουμε λίγο την μνήμη των 

υπόλοιπων επαναφέροντας τις 

λεπτομέρειες. Το πρώην ηγετικό 

στέλεχος της Olympus λοιπόν 

είχε ανακαλύψει παράνομες 

πληρωμές ύψους πάνω από 1δισ 

δολ. Ανάμεσα στο 2006 και το 

2008. Oταν ζήτησε εξηγήσεις, 

τον απείλησαν με αποπομπή 

και τελικά αποκαλύφθηκε ότι οι 

εξαγορές που σχετίζονταν με τις 

πληρωμές είχαν υπερτιμολογηθεί 

για να συγκαλυφθούν μεγάλα 

ελλείματα της Olympus. Την 

ευθύνη ανέλαβε ο πρόεδρος του 

ΔΣ της εταιρίας Tsuyoshi Kikukawa 

που μάλιστα αντιμετώπισε και 

ποινική δίωξη μαζί με άλλα 

υψηλόβαθμα μέλη της ιεραρχίας 

της εταιρίας. Ο Woodford 

απολύθηκε αλλά κατάφερε 

να έλθει σε εξωδικαστικό 

συμβιβασμό και να αποζημιωθεί 

με το όχι ευκαταφρόνητο ποσόν 

των 15,5εκ.δολ. Τώρα αναμένεται 

να εισπράξει και άλλη -μη 

ανακοινωθείσα ακόμη- αμοιβή 

από το τηλεοπτικό οργανισμό 

Tenafly που εξαγόρασε τα 

τηλεοπτικά δικαιώματα σεναρίου 

βασισμένο στο βιβλίο του 

Woodford “Exposure” όπως 

αποκάλυψε ο εκπρόσωπος του 

δικτύου Josh Sugarman.

https://www.youtube.com/watch?v=ki54xGGrhX4
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Case Relay
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TetherPro cables
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T: 210 6452995-6 | F: 210 6452997 

E: info@manioscinetools.gr | W: manioscinetools.gr

FB: MANIOS CINE TOOLS |  twitter.com/manioscinetools
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Ηλεκτρονικές “ντουλάπες”
Ιδανική φύλαξη για φωτ. μηχανές

Αν έχει κανείς φωτογραφικές μηχανές 

αλλά πρέπει να παραμείνουν σε κάποιο 

χώρο με προβλήματα υγρασίας όπως 

συμβαίνει με αρκετά φωτογραφικά στούντιο, 

τότε επιβάλλεται μεγάλη προσοχή. Δεν είναι 

σπάνιες οι περιπτώσεις που φακοί έχουν 

καταστραφεί από μούχλα εφόσον παρέμειναν 

για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ντουλάπες 

με υγρασία. Το πρόβλημα αυτό θέλει να 

λύσει η εταιρία Ruggard με τα Dry Cabinets 

δηλ. μονωμένα ντουλάπια σε μορφή ψυγείου 

για κρασιά, με το χαρακτηριστικό ότι έχουν 

σχεδιαστεί ειδικά για να ελέγχουν ηλεκτρονικά 

την υγρασία διατηρώντας απολύτως 

ρυθμισμένη ξηρή ατμόσφαιρα στο εσωτερικό 

τους, μικροκλιματικά ιδανική για αποθήκευση 

φακών και μηχανών. Το επίπεδο της υγρασίας 

ρυθμίζεται σε εύρος 25-60% ενώ εφοδιάζονται 

με τζάμια και κλειδαριές ασφαλείας.

Corephotonics
Aντιδικία με Apple για ευρεσιτεχνία dual camera zoom

Δεν υπάρχει εταιρία στον πλανήτη που δεν θα ήθελε να έχει λαβείν από το ταμείο της Apple που ξεχειλίζει από δις δολ. 

Πολλώ μάλλον αν έχει νομική βάση για την διεκδίκηση των χρημάτων. Με αυτό το σκεπτικό η ισραηλινή εταιρία 

CorePhotonics που ασχολείται με οπτικά μέρη για smartphone, διεκδικεί από την Apple αποζημίωση για παραβίαση 

ευρεσιτεχνίας της σχετιζόμενης με διπλή κάμερα. Όπως ισχυρίζονται οι ισραηλινοί  οι σχεδιαστές της Apple χρησιμοποίησαν 

χωρίς άδεια πατέντες της CorePhotonics στα μοντέλα iPhone 7Plus και 8Plus. Όπως διέρρευσε στον τύπο, ο CEO της εταιρίας 

David Mendlovic αποπειράθηκε να διαπραγματευτεί αλλά συνάντησε άρνηση.
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http://www.albumake.com/
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Στράτος Καλαφάτης
Παρουσίαση του νέου λευκώματος του

Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του φωτογραφικού λευκώματος «Άθως-Τα χρώματα της πίστης» 

και την ομώνυμη φωτογραφική έκθεση, κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Στράτου Καλαφάτη με 

τίτλο «Αρχιπέλαγος». Σε συνεργασία με το Μουσείο φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, η δίγλωσση 

έκδοση είναι διαθέσιμη από τις εκδόσεις «Άγρα». Ο φωτογράφος παρατηρεί μεταξύ άλλων για το 

λεύκωμα «Ξεκίνησα το ταξίδι του Αρχιπελάγους, από τη γενέτειρά μου, ένα απόγευμα, αρχές του 

καλοκαιριού. Η Καβάλα, το βορειότερο λιμάνι του Αιγαίου, ήταν η ιδανική αφετηρία, μα πρωτίστως, 

η πόλη όπου μεγάλωσα και έμαθα τη θάλασσα[…]. […]Σήμερα δέκα χρόνια μετά, με την ευκαιρία 

αυτής της έκδοσης, επέστρεψα στο Αιγαίο για να φωτογραφήσω ξανά. Ένα νέο ταξίδι, απαράλλαχτο 

κι όμως τόσο διαφορετικό, ολοκλήρωσε την ιστορία του. Η καμένη λέμβος και η μοναχική σημαία 

αποτελούν τις τελευταίες χειρονομίες μιας επικαιρότητας που θα χαθεί κι αυτή στα βάθη του χρόνου». 

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο Στράτος Καλαφάτης και ο εκδότης Σταύρος Πετσόπουλος.

Παρουσίαση: Σάββατο 19 Νοεμβρίου, 19.30

Διεύθυνση: The Bernier-Eliades Gallery, Επταχάλκου 11, Θησείο, Αθήνα

Πληροφορίες: Εκδόσεις Άγρα, http://www.agra.gr

The Bernier-Eliades Gallery, http://www.bernier-eliades.com
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http://www.fisheye.gr/
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«575»
Παρουσίαση του φωτογραφικού βιβλίου 

Φωτογραφίες του Νίκου Υφαντή και κείμενα της Αλεξίας Τούλιου συνθέτουν το φω-

τογραφικό βιβλίο «575» το οποίο πρόκειται να παρουσιαστεί στο μπαρ «Ο ακρο-

βάτης στην πλατεία» στην Πάτρα. Το λέυκωμα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Το Δόντι». 

Πρόκειται για το πρώτο φωτογραφικό βιβλίο των Υφαντή και Τούλιου, οι οποίοι έχουν 

πραγματοποιήσει δύο εκθέσεις, το 2015 με θέμα τα όνειρα και το 2016 με θέμα τα Αλευ-

ρομουντζουρώματα στο Γαλαξίδι. Το βιβλίο θα προλογίσει ο αρχιτέκτονας και φωτο-

γράφος Άρης Ζησιμάτος.

Παρουσίαση: Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, 21.00

Διεύθυνση: Ο ακροβάτης στην πλατεία, Πλατεία Καποδιστρίου (Μαρκάτου), Πάτρα

Πληροφορίες: Το Δόντι, Τηλ. 2614005077, 

todonti@gmail.com
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DESIGNED FOR PORTRAIT/LOCATION PHOTO & VIDEO

ADJUSTABLE COLOUR (6300-3150K), CRI >96

POWERFUL SOFT OUTPUT, 85% BRIGHTER THAN NEO 1

POWER BY 6 xAA, DC / DTAP, MOUNT ON OR OFF CAMERA

HIGH SPEED SYNC FLASH (1/8000TH), NO RECYCLE TIME

BUILT IN ELINCHROM SKYPORT FLASH RECEIVER (200M)

CINESFX™ FOR CUSTOM LIGHTING FX (FIRE, LIGHTNING, TV)

TRUE APERTURE DIMMING™ &DESIGNER FADE™ MODES
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“NEO 2 is a game-changer. You’ll never miss a shot. 
There’s no recycle time, no light loss, no power loss”

- Jason Lanier, Sony Artisan of Imagery

www.calpro.gr 
T: 210 7220722 sales@calpro.gr

Parousiaseis Etaireion.indd   143 25/10/2017   7:51:28 μμ

http://www.calpro.gr/
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Workshop συμμετοχικής φωτογραφίας 
Για πρόσφυγες και Θεσσαλονικείς

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και η οργάνωση Terre des hommes 

συνεργάζονται και διοργανώνουν ένα workshop συμμετοχικής φωτογραφίας για 

Θεσσαλονικείς και πρόσφυγες. Υπό την καθοδήγηση του βραβευμένου φωτογράφου 

Αλέξανδρου Αβραμίδη, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη φωτογραφική τέχνη 

και θα ενημερωθούν για το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε ανά τους 

αιώνες, ενώ παράλληλα θα παράγουν τα δικά τους πρότζεκτ, πραγματοποιώντας 

φωτογραφικές εξορμήσεις στη Θεσσαλονίκη. Το εργαστήριο απευθύνεται σε αρχάριους 

ενήλικες 18-30 ετών. Η δράση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας & Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας.

Workshop: κάθε Δευτέρα, 11.00-14.00

Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α’, Ναυάρχου Βότση 3

Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310566716, 

info.thmp@culture.gr, http://www.thmphoto.gr

«Φωτογραφία και Θέατρο»
Εκδήλωση λόγου στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης,

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με 

τίτλο «Διασταυρώσεις», πραγματοποιεί μια εκδήλωση λόγου αφιερωμένη στη 

φωτογραφία και το θέατρο. Στην εκδήλωση θα διερευνηθεί η δημιουργική συνάντηση 

της φωτογραφίας με το θέατρο και η σύγκλισή τους στην αναπαράσταση του 

πραγματικού. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν ο καθηγητής θεατρολογίας του ΑΠΘ και 

πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου & Παραστατικών Τεχνών Σάββας 

Πατσαλίδης, η επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ 

Ζωή Βερβεροπούλου και ο σκηνογράφος-ενδυματολόγος Χρήστος Μπρούφας. Στο 

πλαίσιο της εκδήλωσης, οι ηθοποιοί του ΚΘΒΕ Λίλα Βλαχοπούλου και Στέφανος 

Πίττας θα διαβάσουν απόσπασμα από το έργο του Ίταλο Καλβίνο «Η περιπέτεια ενός 

Φωτογράφου».

Εκδήλωση: Τρίτη 14 Νοεμβρίου, 19.00

Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α’, 1ος όροφος, 

Ναυάρχου Βότση 3, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310566716, info.thmp@

culture.gr, http://www.thmphoto.gr

«Νοσταλγία»
Ομαδική έκθεση 

Το 4ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης “Contrast/Αντίθεση” 

ολοκληρώνεται και εγκαινιάζει την 

έκθεση με τίτλο «Νοσταλγία». Έντεκα 

φωτογράφοι παρουσιάζουν μέσα από 

portfolio 3-9 φωτογραφιών για το θέμα 

της νοσταλγίας. Στόχος της έκθεσης 

είναι να εμβαθύνουν οι φωτογράφοι 

στον νοσταλγικό χαρακτήρα που 

διαθέτει η φωτογραφική εικόνα. 

Παράλληλα οι υπόλοιπες εκθέσεις 

της διοργάνωσης θα είναι ανοιχτές 

στο κοινό μέχρι τέλος Νοεμβρίου. 

Η 4η διοργάνωση του φεστιβάλ 

βασίστηκε στην δυναμική συνεργασία 

φωτογραφικών ομάδων «Φωτοπόροι, 

«ΚΛΙΚers» και «Φ».

Διάρκεια έκθεσης: έως 3 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Ιανός Αίθουσα Τέχνης, 

Αριστοτέλους 7, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Φωτογραφικό Είδωλο, 

www.photoeidolo.gr/contrast.htm
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                                       “Bestiary” 
                                             Του Βίκτωρος Κοέν

Αποτέλεσμα μακρόχρονης ενασχόλησης του φωτογράφου με την αρχαία ελληνική μυθολογία 

και τη φωτογραφία των αρχών του 19ου αιώνα, η έκθεση μετατρέπει πληθώρα θεμάτων σε 

μυθικά πλάσματα, επιχειρώντας το σχολιασμό της σύγχρονης εποχής. Ο Κοέν, επηρεασμένος 

από τη θρησκευτική εικονογραφία, επιλέγει το πρωτογενές φωτογραφικό υλικό από τη συλλογή 

εικόνων της Βιβλιοθήκης του Κονγκέσσου των ΗΠΑ. Ο δημιουργός τονίζει τα ανθρωποκεντρικά 

στοιχεία στους ήρωες του, μέσα από φωτογραφικές τεχνικές του 19ου αιώνα, τότε που τα 

φωτογραφιζόμενα πρόσωπα στέκονταν αμήχανα λόγω των σπάνιων ευκαιρiών που βρίσκονταν 

μπροστά στο φακό. Η ενότητα Bestiary έχει παρουσιαστεί στο United Photo Industries της Νέας 

Υόρκης.

Εγκαίνια: Πέμπτη 23 Νοεμβρίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Ιανουαρίου

Διεύθυνση: Nitra Gallery – Athens, Αλωπεκής 34, Κολωνάκι, Αθήνα

Πληροφορίες: Nitra Gallery – Athens, Τηλ. 2130436697, info@nitragallery.com, 

www.nitragallery.com
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Άκης Δέτσης
«Προβολή» στο Booze Cooperativa

Σε ένα πρότζεκτ αναγνώρισης του κόσμου, 

ο Άκης Δέτσης προσεγγίζει το σώμα και 

την απουσία του. Στην έκθεση παρουσιάζεται 

υλικό από το ομότιτλο λεύκωμα που 

εκδόθηκε πρόσφατα.

Εγκαίνια: Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 7 Ιανουαρίου

Διεύθυνση: Booze Cooperativa, 

Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα

Πληροφορίες: Άκης Δέτσης, https://www.

akisdetsis.com

Το διεθνές φεστιβάλ φωτογραφίας Photometria προκηρύσει διαγωνισμό portfolio 

και καλεί σε συμμετοχή. Κάθε συμμετέχων καλείται να υποβάλει ένα portfolio οκτώ 

φωτογραφιών μέσα από το οποίο θα πραγματεύεται ένα θέμα της αρεσκείας του, μια ιδέα ή 

ακόμα και την αφήγηση μιας ιστορίας. Τα portfolios που θα επιλεγούν, θα παρουσιαστούν 

στις εκθέσεις με τίτλο Parallel Voices σε χώρους που θα ανακοινώσει το φεστιβάλ.

Υποβολή: έως 17 Δεκεμβρίου

Κόστος συμμετοχής: 15 ευρώ

Πληροφορίες: Photometria 

International Photography Festival, 

http://www.photometria.gr

Parallel Voices 
Κάλεσμα συμμετοχής στο Photometria  International Photography Festival
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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!

Photoshop
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Lightroom
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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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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 

14+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika.indd   1 28/9/2017   5:20:46 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/


������ 394 •  �����	
 20 ����	��� 2017 �����
 37

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

Ο Σταύρος Βελίδης και ο Νίκος Παπουσάκης δημιουργούν στα φωτογραφικά τους έργα 

με ογκώδη σκηνικά και μικροσκοπικούς ανθρώπους. Σαν σε σκηνικό όπερας, οι 

άνθρωποι προσεγγίζονται σαν ηθοποιοί σε μια έκθεση όπου η πολεοδομία – σκηνοθεσία 

μεγάλων χώρων συναντά τη σκηνοθεσία σε μικρή κλίμακα. Οι φωτογράφοι της έκθεσης 

επέλεξαν να παρουσιάσουν στον χώρο ένα μέρος των φωτογραφιών τους. Οι υπόλοιπες 

φωτογραφίες θα βρίσκονται στο τραπέζι της εισόδου. Την τελευταία εβδομάδα, οι 

φωτογράφοι θα ξαναχτίσουν την έκθεση μόνοι τους, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία 

των προηγουμένων ημέρων. Την έκθεση επιμελείται ο Βασίλης Κανελλόπουλος.

Διαγωνισμός φωτογραφίας δρόμου 
Από τη Blank Wall Gallery

Το αστικό περιβάλλον είναι ιδανικό για τη φωτογραφία δρόμου. Η 

Blank Wall Gallery καλεί όσους θα ήθελαν να υποβάλουν τα έργα 

τους στο νέο διαγωνισμό φωτογραφίας με αυτή τη θεματική. Χωρίς 

περιορισμό σε ασπρόμαυρο ή έγχρωμο, ο διαγωνισμός επικεντρώνεται 

στην ατμόσφαιρα της πόλης και στην αποτύπωση της καθημερινής ζωής. 

Κάθε φωτογράφος μπορεί να υποβάλει έως πέντε έργα. Οι φωτογραφίες 

που θα επιλεγούν, θα παρουσιαστούν σε έκθεση στον χώρο της Blank 

Wall Gallery.

Υποβολή: έως 30 Νοεμβρίου

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 2114052138, info@

blankwallgallery.com, http://www.blankwallgallery.com

Εγκαίνια: Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: ΥπΟψΗ – χώρος για τη 

φωτογραφία, Θουκυδίδου 10, Περιστέρι, 

Αθήνα

Πληροφορίες: ΥπΟψΗ – 

χώρος για τη φωτογραφία, 

www.ypopsi.satoglou.gr

«Δύο στο χώρο»
Ομαδική έκθεση 
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«Φωτογραφία και Επανάσταση»
Συζήτηση στο  Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων 

Στο πλαίσιο της έκθεσης «Ρώσικη Πρωτοπορία και Τέχνη Σήμερα», διοργανώνεται 

συζήτηση με θέμα «Φωτογραφία και Επανάσταση» την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου. 

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα διαφορετικής μορφής τα οποία ξεκινούν ζωντανό 

διάλογο με τη Ρωσική Επανάσταση του 1917. Στην έκθεση περιλαμβάνεται και η 

πρωτοβουλία φωτογράφων «ΑΓΚΙΤ-ΠΡΟΠ’17» με ένα έργο προϊόν συλλογικής 

σύλληψης και δράσης. Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα «το 

2017 για το 1917» που δημιουργήθηκε με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη 

Ρωσική Επανάσταση.

Συζήτηση: Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, 19.00 – 21.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 3 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, Πάρκο Ελευθερίας – Β. Σοφίας, 

Αθήνα

«Το ταξίδι αλλιώς» 

του Πέτρου Τριανταφυλλίδη

Η έκθεση παρουσιάζει το φωτογραφικό ταξίδι του 

Πέτρου Τριανταφυλλίδη στην καθημερινή ζωή 

διαφορετικών πολιτισμών. Τα έργα που παρουσιάζονται 

επιχειρούν να θέσουν σε αμφισβήτηση τον δυτικό 

τρόπο σκέψης, τονίζοντας έννοιες όπως η απλότητα και 

η αυτάρκεια. Ο Πέτρος Τριανταφυλλίδης είναι μέλος της 

Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρίας. Ασχολείται με την 

ταξιδιωτική φωτογραφία από το 1987 ενώ έχει βραβευθεί 

σε πανελλήνιους διαγωνισμούς.

Εγκαίνια: Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Πολιτιστικός χώρος «Παναιτώλιο», Πλατεία 

Παναιτωλίου, Αλσούπολη, Νέα Ιωνία, Αθήνα

Νίκος Στουρνάρας
Έκθεση με προπολεμικό υλικό 

Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 

και ώρα 20.30 θα πραγματοποιηθούν 

τα εγκαίνια της έκθεσης «Εικόνες της 

Προπολεμικής Κερασιάς μέσα από το 

φακό του έφηβου Νίκου Στουρνάρα». Την 

έκθεση διοργανώνει η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΛΕΣΧΗ ΒΟΛΟΥ ενώ συνεργάστηκε το 

Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού Κερασιάς 

Βόλου, και φιλοξενείται στο δεύτερο 

όροφο του κτηρίου  του Κέντρου 

Τέχνης Giorgio de Chirico. Για το έργο 

του κλασικού αυτού φωτογράφου θα 

μιλήσουν οι Αριστείδης Κοντογεώργης, 

Καθηγητής των ΤΕΙ Αθηνών, Αίγλη 

Δημόγλου, Δρ Ιστορίας και Χαράλαμπος 

Αλεξάνδρου, πρόεδρος του Κέντρο 

Ιστορίας Πολιτισμού Κερασιάς (Κ.Ι.ΠΟ.ΚΕ).
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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*
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http://www.photo.gr/prosfores/
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

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

 ��  http://www.yiorgosdepollas.com������� 
�������!� �"# $��%"&%�"' (�����)*"+

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Κυριακή βράδυ 18 Νοεμβρίου 

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
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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