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400 τεύχη, 10 χρόνια. Από το 2008...
Κάθε εβδομάδα μαζί, το πιο σταθερό και πιστό ραντεβού μας!
Στην δύσκολη εποχή που ζούμε, με τα συσσωρευμένα οικονομικά προβλήματα, τις τεράστιες αλλαγές
στον εκδοτικό χώρο αλλά και τα ιδιαίτερα προβλήματα λόγω ψηφιακής επανάστασης στον φωτογραφικό
κλάδο, δεν βλάπτει να θυμόμαστε και να γιορτάζουμε τα καλά και ευχάριστα γεγονότα. Ναι, τετρακόσιες,
εβδομαδιαίες εκδόσεις δεν είναι λίγες! Σας ευχαριστούμε γιατί μας διαβάζετε, γιατί μας εμπιστεύεστε.
Καλή Χρονιά λοιπόν με ακόμη περισσότερα και καλύτερα Photobusiness Weekly.
TΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Το γέλιο λυτρώνει...
Επιλογές από σκίτσα που συγκλονίζουν με το καυστικό τους χιούμορ

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 Ν.Τ. 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
,-./012Τάκης Τζίμας, 345657/8197/':012Παναγιώτης Καλδής ;<=>;?@<A;2Μιχάλης Κυρζίδης,
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57/*,/412Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόης

                        
     
    !            "#  $%&  '()%*+   ,   ! 
    - , 
,    "   "       ,        
ÅêâîâìÝãæõæõð5MTYTGZXNSJXX<JJPQ^ôõðñòðôúñêëýôâóRFNQâòëæàâñìÝîâíâóõðåèìÿôæõæôõðUMTYTGZXNSJXX%UMTYTLW



     

 

  !!"# 



     

 

  !!"# 

#4)3C,.M3O

To bitcoin και η Kodak
Η τρέλλα με τα κρυπτονομίσματα και η αλήθεια

Η

Φέτος ήταν η χρονιά των
κρυπτονομισμάτων. Η αξία
του bitcoin εκτοξεύτηκε
πάνω από 13 φορές (!!!), και
εμφανίστηκαν στο προσκήνιο
και άλλοι ανταγωνιστές
όπως το Ethereum, το Ripple,
το Dash, το Μοnero κλπ.
Αυτή τη στιγμή το bitcoin
διαπραγματεύεται στα 13.000
δολ. περίπου η μονάδα,
αναγορεύοντάς το στην
επίζηλη καλύτερη επένδυση
της χρονιάς με τεράστια
απόσταση από όλες τις
εναλλακτικές προτάσεις της
παγκόσμιας κερδοσκοπίας.
Εκτός από μεμονωμένους
χρήστες, στο bitcoin
επενδύουν venture funds,
ακόμη και παραδοσιακοί
επενδυτές λόγω των
αδιανόητων κερδών, παρόλες
τις επιφυλάξεις που εκφράζει
συνεχώς το “συμβατικό”

ιδέα του κρυπτονομίσματος γεννήθηκε από την αμφισβήτηση του “κατεστημένου”
χρήματος. Η έννοια του χρήματος είναι μια ανταλλακτική αξία, εγγυημένη από μια
κρατική οντότητα ή ένωση κρατών. Στην παλιά καλή εποχή, η αξία κάθε νομίσματος
καλυπτόταν εν μέρει τουλάχιστον από το μέταλλο που ενσωμάτωναν (χρυσός, άργυρος,
χαλκός, νικέλιο). Ο χρυσός κανόνας, όπου το εν κυκλοφορία “χάρτινο” χρήμα είχε το
αντίκρυσμά του σε αποθέματα χρυσού στις τράπεζες (χρυσός κανόνας) περιορίζοντας έτσι τη
νομισματική κυκλοφορία και το φόβο του πληθωρισμού, διήρκεσε μέχρι το 1944. Τότε με
τη συμφωνία Bretton Woods, καταργήθηκε ο χρυσός κανόνας και καθιερώθηκε ως διεθνές
αποθεματικό νόμισμα το δολλάριο (επίσης τότε ιδρύθηκαν η Διεθνής Τράπεζα και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, τυχαίο δε νομίζω...).
Το κρυπτονόμισμα είναι μια προσπάθεια απεξάρτησης από τον ασφυκτικό κρατικό έλεγχο
ως προς τη δημιουργία του ανταλλακτικού μέσου (νομίσματος) και ως προς τη διακίνησή
του. Είναι τελείως άυλο, χωρίς φυσική μορφή και δεν παράγεται κεντρικά. Οουσιαστικά
πρόκειται για σύστημα πληρωμών peer to peer. Αν κάποιοι προβληματιστούν με το ιδιωτικό
νόμισμα, ας θυμηθούν ότι σε περιόδους νομισματικής κατάρρευσης χρησιμοποιούνταν
ως ανταλλακτικά μέσα συγκεκριμένα αγαθά π.χ. ζώα, τρόφιμα κλπ. Για παράδειγμα, στην
κατοχή πωλούνταν σπίτια με αντάλλαγμα τενεκέδες με λάδι και τσουβάλια με αλεύρι.
Στην Αφρική, σε αγροτικές περιοχές, οι προίκες εκφράζονται ακόμη σε ...βόδια και
γουρούνια ως νομισματικές μονάδες. Στην Αργεντινή της μεγάλης κρίσης, κυκλοφορούσαν
παράλληλα ανταλλακτικά νομίσματα στις γειτονιές.
Το ιδιωτικό νόμισμα λοιπόν δεν αποτελεί νέα ιδέα. Το κρυπτονόμισμα είναι
η μοντέρνα ψηφιακή παραλλαγή του ιδιωτικού νομίσματος. Στηρίζεται σε ένα μηχανισμό
ιδιωτικού συμψηφισμού που ονομάζεται Blockchain και τηρείται από τους ίδιους τους
συναλλασσόμενους (και μάλιστα από όλους) ώστε να είναι γνωστές οι συναλλαγές όχι όμως
και ποιός τις έχει πραγματοποιήσει. Με άλλα λόγια η τήρηση του μητρώου συναλλαγών

τραπεζικό σύστημα.

είναι αυστηρά ανώνυμη και κάθε συναλλαγή “σφραγίζεται” με Proof of work.
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αξία του bitcoin εξακοντίστηκε στα
ύψη φέτος, οκτώ χρόνια μετά την
εμφάνισή του, αφού η ζήτηση ξεπέρασε
κατά πολύ την προσφορά. Όχι μόνον
το bitcoin αλλά τα κρυπτονομίσματα
γενικότερα δέχονται τη μήνι των
τραπεζών και των κρατών που δεν
τα αντιμετωπίζουν με την αδιαφορία
των πρώτων ημερών, όταν απλά ήταν
αξιοπερίεργο φαινόμενο.
Η επένδυση πολλών δις σε bitcoin
προκαλεί το φθόνο των συμβατικών
πιστωτικών ιδρυμάτων γιατί απλά δεν
μπορούν αν το ελέγξουν εξ ου και οι
κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα
χρήματος κλπ. Σε μια εποχή που το
χρήμα τείνει να ονομαστικοποιηθεί
συνολικά και να φακελλώνεται κάθε
συναλλαγή, ακόμη και η νόμιμη,
το bitcoin και κάθε κρυπτονόμισμα
είναι μια μορφή αντίστασης, ή μια
εναλλακτική λύση, με θετικά και
αρνητικά στοιχεία. Όπως συμβαίνει με
όλες τις τεχνολογίες που έχουν επιτυχία,
η μίμηση δεν άργησε να έλθει από
πολλές πλευρές - όπως προαναφέραμε.
Γνωστοί και άγνωστοι τρέχουν να
ανέβουν στο τρένο του blockchain και να
δαγκώσουν ένα κομμάτι από την πίττα
“τώρα που γυρίζει”.



     

Η Kodak εκτός από κρυπτονόμισμα, προσπαθεί να πουλήσει το KashMiner δηλ. ειδικούς
υπολογιστές που θα «εξορύσσουν» ψηφιακό χρυσό. Όμως συνελήφθη «κλέπτουσα οπώρας» ή
αλλιώς υπερτιμολογώντας στα $3400 το πιο διάσημο bitcoin miner της Βitmain δηλ. το Antminer
S9 το οποίο έχει κανονική τιμή $2320 από το eshop https://shop.bitmain.com.

Το πιο απρόσμενο κρυπτονόμισμα μας προέκυψε από την ...Kodak, με τη μάλλον
αυτονόητη επωνυμία Kodakcoin. Θα ανήκει στην πλατφόρμα KodakOne που
παράλληλα θα ασχολείται με την προστασία του copyright των εικόνων.
H ιδέα είναι το Kodakcoin να αξιοποιείται για πληρωμές και πωλήσεις σε ασφαλές
περιβάλλον. Σχετικά με το θέμα ο CEO της Kodak Jeff Clarke δήλωσε ότι “Μπορεί
τα κρυπτονομίσματα να είναι της μόδας σήμερα στον κόσμο της τεχνολογίας, για μας
όμως στον κόσμο της φωτογραφίας λύνουν ένα πρόβλημα στην χρήση και πώληση.”
εξάλλου,υπάρχει και ένα προηγούμενο για την αξιοποίηση blockchain τεχνολογίας
στον τομέα των πωλήσεων καλλιτεχνικών αντικειμένων με το Ethereum CryptoKitties.
Παραμένει αμφίβολο γιατί η Kodak χρειάστηκε blockchain προσέγγιση στις
πληρωμές για φωτογραφικές συναλλαγές αντί για μια οποιαδήποτε απλούστερη
πλατφόρμα συναλλαγών. Μάλλον το δέλεαρ της εύκολης δημοσιότητας
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λειτούργησε καταλυτικά μέσα στην φρενίτιδα
και τις κερδοσκοπικές βλέψεις που έχει
προκαλέσει η “στρατοσφαιρική” εκτόξευση
του bitcoin κατά 1300% σε ένα χρόνο. Έτσι
η μετοχή της πολύπαθης εταιρίας-σκιάς του
παλιού ένδοξου εαυτού της, εκτοξεύθηκε κατά
75% σε μία μέρα μόνον και τριπλασιάστηκε
στην εβδομάδα που διανύουμε! Αν και η
ανάκαμψη μοιάζει εντυπωσιακή εν τούτοις η
μετοχή είναι ακόμη στο μισό της περυσινής
αξίας. Η εταιρία που αδειοδοτήθηκε για την
πώληση των KodakCoins, η Wenn Digital
ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 8εκ. Kodakcoins.
Είναι ακόμη νωρίς για προβλέψεις αν οι
φωτογράφοι θα αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία
και θα δεχθούν πληρωμές με κρυπτονομίσματα
σε ένα περιβάλλον χωρίς κανονιστικό
πλαίσιο που μοιάζει με ψηφιακό Ελντοράντο,
όπου κυριαρχεί η πλεονεξία για γρήγορα κέρδη και τα
κρυπτοχρυσοθηρικά ένστικτα...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
Υστερόγραφο. Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρωτοβουλία
της Kodak την έφερε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.
Αυτό όμως είναι δίκοπο μαχαίρι γιατί μπήκε στο μικροσκόπιο
των ειδικών. Έτσι κάποιος ανέφερε ότι είδε στο περίπτερο
της εταιρίας στη CES μηχάνημα KashMiner προς ενοικίαση!
Πράγματι μια επιγραφή ανέφερε ότι διατίθεται για διετές
leasing έναντι 3.400δολ σε όσους ενδιαφέρονται να γίνουν
“χρυσωρύχοι” ψηφιακών νομισμάτων. Η πινακίδα δε
υποσχόταν μεγάλα κέρδη. Όμως κάποιοι άρχισαν να το
ψάχνουν και έγινε πανικός στο fb και το Twitter, αφού
διαπιστώθηκαν σημαντικές ανακρίβειες στα νούμερα που
παραθέτει η Kodak για τους “επενδυτές-χρυσωρύχους”
στο δικό της κρυπτονόμισμα. Ο ειδικός στα οικονομικά
των κρυπτονομισμάτων καθηγητής Seifedean Ammous
ανασκεύασε τους ισχυρισμούς της Kodak περί “ψηφιακού
εισοδήματος” 375 δολ. το μήνα τη στιγμή που δεν ελάμβαναν
υπόψη την εξής βασική παράμετρο. Η εξόρυξη γίνεται 15%
πιο δύσκολη κάθε μήνα. Δηλ. εκεί που τα πρώτα bitcoin
παράγονταν το 2009 με απλούς υπολογιστές τώρα χρειάζονται
super εξειδικευμένα μηχανήματα με τρελή υπολογιστική ισχύ
(τα οποία συνακόλουθα καταναλίσκουν σημαντική ηλεκτρική
ενέργεια που πρέπει να πληρωθεί στους παρόχους) και μετά
να προκύψει το “ψηψιακό καθαρό κέρδος”.
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Προσφορά Epson
Διπλή επιστροφή χρημάτων με την αγορά επιλεγμένων εκτυπωτών και μελανιών

Μ

ε την αγορά επιλεγμένων εκτυπωτών
από τις σειρές Expression ή WorkForce
και την αγορά μελανιών, οι αγοραστές
προϊόντων Epson μπορούν να επωφεληθούν
από διπλή επιστροφή χρημάτων έως και
100€. Συγκεκριμένα για τέταρτη συνεχή
χρονιά, η εταιρεία προσφέρει επιστροφή
χρημάτων έως 50€, με την αγορά ενός
από τους εκτυπωτές που περιλαμβάνονται
στην προσφορά ή έως 100€, αγοράζοντας
ταυτόχρονα έναν επιλεγμένο εκτυπωτή και
μια πολυσυσκευασία μελανιών. Η προσφορά
ισχύει για αγορές που πραγματοποιούνται
μεταξύ 01 Ιανουαρίου του 2018 και 31
Μαρτίου 2018. Οι καταναλωτές που
επιθυμούν να λάβουν την επιστροφή,
χρειάζεται μόνο να υποβάλουν ηλεκτρονική
αίτηση στην επίσημη σελίδα της Epson, εντός
30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς
του προϊόντος. Η τελική ημερομηνία για
τις αιτήσεις είναι 30 Απριλίου 2018 ενώ
η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μέσω
τραπεζικής μεταφοράς.

Στην προσφορά περιλαμβάνονται τα παρακάτω προϊόντα:
Ποσά επιστροφής χρημάτων για αγορές επιλεγμένων εκτυπωτών
WorkForce Pro WF-3720DWF .......................................................................... 25 €
WorkForce WF-7210DTW................................................................................. 35 €
WorkForce WF-7710DWF ................................................................................. 35 €
Expression Home XP-245 ................................................................................. 15 €
Expression Home XP-342 ................................................................................. 15 €
Expression Premium XP-530 ............................................................................ 20 €
Expression Premium XP-630 ............................................................................ 25 €
Expression Premium XP-900 ............................................................................ 35 €
Expression Photo HD XP-15000 ....................................................................... 50 €
Ποσά επιστροφής χρημάτων για αγορές επιλεγμένων εκτυπωτών και
πολυσυσκευασιών μελανιών ..................................................
Πολυσυσκευασία 34 / 34XL / 34XL με μπαλάκι του γκολφ ............................ 50 €
Πολυσυσκευασία 27 / 27XL Alarm clock ......................................................... 70 €
Πολυσυσκευασία 27 / 27XL Alarm clock ......................................................... 70 €
Πολυσυσκευασία 29 / 29XL Claria Home ........................................................ 30 €
Πολυσυσκευασία 29 / 29XL Claria Home ........................................................ 30 €
Πολυσυσκευασία 33 / 33XL με πορτοκάλια .................................................... 40 €
Πολυσυσκευασία 33 / 33XL με πορτοκάλια .................................................... 50 €
Πολυσυσκευασία 33 / 33XL με πορτοκάλια .................................................... 70 €
Claria Photo HD multipack 478ΧL....................................................................100 €

Ζητείται νεαρή φωτογράφος για εργασία
Ζητείται κοπέλα φωτογράφος με εμπειρία στην κάλυψη παιδικών εκδηλώσεων ή παρόμοιο αντικείμενο με δικό της
εξοπλισμό, στον παιδότοπο “PARACHUTE” Λ.ΠΗΓΗΣ 31 στα Μελίσσια. Απασχόληση καθημερινές και Σαββατοκύριακα.
Πληροφορίες: 6944202866-Ντουμής Σπύρος. Αποστολή βιογραφικών στο info@parachute-playpark.gr.
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Sony@CES
Όλες οι ανακοινώσεις στο Las Vegas
Η Sony Corporation παρουσίασε τη νέα σειρά προϊόντων
της, στη CES 2018 στο Λας Βέγκας στη Νεβάδα από 9 ως
12 του μηνός. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Sony Corporation κος Kazuo Hirai μίλησε στη συνέντευξη
Τύπου της Sony (Δευτέρα 8 Ιανουαρίου) λέγοντας ότι:
“Στο χώρο των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν ακόμα πολλά που
μπορούμε να κάνουμε για να καινοτομούμε και να σας
προσφέρουμε τις πιο ουσιαστικές, δημιουργικές και
ψυχαγωγικές εμπειρίες μέσω των προϊόντων μας.”

Full HD 6,0” και ενισχυμένη μπαταρία 3,580 mAh. Το πρώτο έχει κύρια
κάμερα υψηλής ανάλυσης 23 MP, ικανή για λήψη βίντεο 4K με μέγιστη
ευαισθησία ISO 12800 (φωτογραφίες), καθώς και μία υπερ-ευρυγώνια
εμπρόσθια «selfie» κάμερα 120°. Το Xperia XA2 Ultra εκτός από την
ίδια κύρια κάμερα 23 Megapixel επιπλέον διαθέτει δύο εμπρόσθιες
«dual selfie» κάμερες που αποτελούνται η κάθε μία από μια υπερευρυγώνια «selfie» κάμερα 16 MP με οπτικό σταθεροποιητή εικόνας.
Στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσουν στις αρχές Φεβρουαρίου του 2018.
Ανάμεσα στα προϊόντα Sony της CES ήταν και ο νέος βιντοπροβολέας
μικρής απόστασης προβολής LKX-A1 4K με μοντέρνο design και
ενσωματωμένο ηχοσύστημα.

Σ

τον τομέα του ήχου και οικιακής ψυχαγωγίας ξεχώρισε η
σειρά τηλεοράσεων 4K OLED BRAVIA® AF8 εξοπλισμένη
με επεξεργαστή εικόνας 4K HDR X1 ™ Extreme και με τη
μοναδική τεχνολογία Acoustic SurfaceTM της Sony, όπου
μέσω δόνησης της οθόνης επιτρέπει στον ήχο να προέρχεται
απευθείας μέσα από αυτήν. Η άλλη σειρά hi end ΤV είναι
η BRAVIA 4K LCD μεγέθους ως 75in με επεξεργαστή X1
Extreme. Μέσω της νέας τεχνολογίας X-Motion Clarity, οι
κινούμενες εικόνες ελέγχονται ώστε o θεατής να βλέπει
πάντα στην καλύτερη ευκρίνεια ακόμη και σε σκηνές
δράσης. Στον τομέα του ήχου παρυσιάστηκαν οι κομψές
ηχόμπαρες HT-ZF9 και HT-XF9000 που συνοδεύουν τις
τηλεοράσεις Bravia, με τεχνολογία Dolby Atmos και DTS. Tα
ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά με μόνωση εξωτερικού
θορύβου WF-SP700N είναι τα πρώτα[4] στον κόσμο
ακουστικά με αδιαβροχοποίηση ακουστικά.
Ακόμη παρουσιάστηκαν δύο νέα smartphones μεσαίας
κατηγορίας. Το Xperia XA2 με οθόνη Full HD 5,2” και
μπαταρία 3.300 mAh, και το Xperia XA2 Ultra με οθόνη
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τέσσερα
ψηφιακά άλμπουμ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ
PHOTO-BOOKS
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ K-Fix
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΣΕ ΚΟΥΠΕΣ, ΚΑΠΕΛΑ,
Τ-SHIRTS, MOUSE PADS,
PUZZLES

190
200
ΔΩΡΟ 1 ΚΟΥΤΙ & 1 ΘΗΚΗ ΓΙΑ 2ΠΛΟ
CD/DVD & 5 CARDPOSTAL
η προσφορά ισχύει για αποστολή αρχείων εως 15/01/18
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Νikon 180-400mm
Πρεμιέρα για τον πρώτο φακό της εταιρίας με ενσωματωμένο teleconverter

T

α φώτα της δημοσιότητας στη CES του las Vegas, είδε για πρώτη φορά o μοναδικός φακός της ιαπωνικής εταιρίας Nikkor
AF-S 180-400mm f/4 E TC1.4 FL ED VR. Χάρη στο ενσωματωμένο τηλεκονβέρτερ 1,4x με το πάτημα ενός κουμπιού
η εστιακή απόσταση μετατρέπεται σε 252-560mm με φωτεινότητα f/5,6 (απώλεια 1f/stop). Ο φακός διαδέχεται το Nikkor
AF-S 200-400mm f/4G ED VR και δίνει καλύτερη γκάμα εστιακών αποστάσεων με μικρή θυσία στο μέγιστο διάφραγμα
(που συμβαίνει μόνον όταν ενεργοποιείται το converter. Kαλύπτει το full frame (FX format) και κατά βάση προορίζεται για
φωτογραφία φύσης, άγριας ζωής, σπορ και αγώνων. Το σύστημα οπτικής σταθεροποίησης προσφέρει διόρθωση ως 4stop
σε περίπτωση λήψης στο χέρι με αργές ταχύτητες φωτοφράκτη (που ισχύει και με ενεργοποιημένο το converter).
H σχεδίαση περιλαμβάνει οκτώ οπτικά στοιχεία χαμηλής διάχυσης με επιστρώσεις fluorine, nano crystal και Super Integrated.
Έχει μηχανισμό ίριδας διαφράγματος με εννέα λεπίδες και ευρωστη κατασκευής από κράμα μαγνησίου και στεγανοποίηση
στα κρίσιμα σημεία. Λόγω μεγάλης διαμέτρου του εμπρός κρυστάλλου, τα φίλτρα είναι τύπου drop-in 40,5mm και
προσαρμόζονται σε ειδική θυρίδα στο πίσω κρύσταλλο.

Western Digital
SSD αποθηκευτικές λυσεις για φωτογράφους

Ο

ι φωτογράφοι στις αποστολές τους
χρειάζονται συγκεκριμένες λύσεις
αποθήκευσης αρχείων. Η νέα λύση ακούει στο
όνομα My Passport Wireless SSD και διευκολύνει
την ασύρματη μεταφορά αρχείων photo/video
μέσω WiFi 802.11ac. Παραπέρα εξοπλίζεται με
card reader SDHC/XC και σύνδεση USB 3.0 όπου
για παράδειγμα μπορεί να συνδεθεί απευθείας
μια φωτογραφική μηχανή σε λειτουργία mass
storage (με max ταχύτητα διαμεταγωγής 65MB/
sec.) H συσκευή έχει ενσωματωμένη μπαταρία για
αυτόνομη λειτουργία. Ξεχωρίζει με το ελαστικό
περίβλημα που απορροφά τους κραδασμούς (αν
και λόγω SSD δίσκου δεν υπόκειται στα συνήθη
προβλήματα αντοχής των δίσκων HDD). Θα
κυκλοφορεί σε τρεις χωρητικότητες 500GB, 1TB
και 2ΤΒ.
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Lacie
DJI Copilot portable hard drive

Ε

ιδικά για χρήστες drones έχει σχεδιαστεί το νέο αποθηκευτικό μέσο LaCie CoPilot με ενσωματωμένη οθόνη αφής και μπαταρία.
Περιγράφεται από τον κατασκευαστή ως ΒΟSS (backup on set solution) συσκευή που διευκολύνει τους πιλότους drones να
κάνουν μια επισκόπηση των αρχείων εικόνας photo και video που έχουν τραβήξει χωρίς να κουβαλούν μαζί τους laptop. Σε
συνεργασία με το companion app CoPilot BOSS που τρέχει σε smartphones ή tablets με λειτουργικό Android, o χειριστής drone
μπορεί να κάνει full resolution playback και να διαχειριστεί το υλικό του οn the go. Στηριζόμενο στην ενσωματωμένη μπαταρία, έχει
τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει και να φορτίσει τηλέφωνα ή άλλες συσκευές μέσω USB. H χωρητικότητα των 2Tera επαρκεί για
65ώρες video 4K /30fps ή 20Κ φωτογραφίες RAW, ενώ οι εικόνες από το drone ή άλλη συσκευή με camera μπορούν να περάσουν
απευθείας στο LaCie DJI CoPilot.

Υuneec
uneec Typhoon H Plus
Μεε αισθητήρα 1in.

Μ

ία από τις λίγες εταιρίες που ανταγωνίζονται την
ηγεμονική δύναμη DJI είναι ηγ Yuneec με έδρα το
ng Kong. Το νέο μοντέλο ανήκει στη μεσαία/ανώτερη
Hong
ηγορία drones και χαρακτηρίζεται
χαρακτ
χαρ
α ηρίζεται κυρίως από την
κατηγορία
ερα με τον αισθητήρα
αισθητή
ήρα
ρ μίας ίντσας και φακό ισοδύναμο
κάμερα
κα την προχωρημένη σχεδίαση με τους
με 23mm αλλά και
έξι ρότορες αντί των συνηθισμένων τεσσάρων που
σφαλίζουν την πτητικότητα
πτητ
τ ικότητα ακόμη και αν χαθεί μία
εξασφαλίζουν
κα. Οι εξαπλοί ρότορες
ρότορεες επίσης
επίσης δίνουν καλύτερα πτητικά
πττητι
η κά
έλικα.
ακτηριστικά
κά ότανν επικρατούν
επικρατ
επικ
ρα ούν άνεμοι ως 30mph ενώ
χαρακτηριστικά
αι κατά 40% λιγότερο
ρ θορυβώδεις. Το νέο Yuneec έχει
είναι
ονομία πτήσης 25min.και ταχύτητα 30 μιλίων την ώρα. Η
αυτονομία
ρία επίσης ανεκοίνωσε
ανεκοίνωσ
ω ε στη
σ CES πέρα από το νέο drone,
εταιρία
περχόμενα μοντέλα Firebird FPV (αερομοντέλο μονής
τα επερχόμενα
κας) και compact
compac
p t HD Racer (racing drone).
έλικας)
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VK ALBUMS
Σολωμού 42, 121 33 Περιστέρι. Τηλ.: 210 5596493, Κιν.: 6988 193618,
e-mail: digital.album.vk@gmail.com | info@vkalbums.gr
www.vkalbums.gr
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Autel Evo
Το οutsider drone που
ανταγωνίζεται το DJI Μavic Pro

H

μονοκρατορία της DJI στα drones
σχεδόν δεν επιδέχεται αμφισβήτηση

και ανταγωνισμό. Η πρόσφατη είδηση
για το αποτράβηγμα της GoPro από τη
συγκεκριμένη αγορά επιβεβαίωσε τη
γενική εντύπωση και μόνον η Yuneec
παρέχει κάποιο αντίπαλο δέος, ειδικά στα
«μεσαία και ανώτερα κυβικά».
Η Autel Robotics είναι μια εταιρία γνωστή
στον εσωτερικό κύκλο των drones,
με μερικά πετυχημένα μοντέλα όπως
το Χ-star με την κάμερα 4Κ. Τώρα στο
προσκήνιο της CES επανήλθε με ένα
αντίπαλο του «υπερφορητού» DJI avic
Pro/Pro Platinum που φέρει την επωνυμία
Αutel EVO δανεισμένη από τον κόσμο
των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων.
Στην εξωτερική εμφάνιση τα δύο
ανταγωνιστικά πτυσσόμενα drones
μοιάζουν αρκετά ως πολύ. Εξίσου
μοιάζουν σε χαρακτηριστικά όπως
στην ανάρτηση της κάμερας με gimbal
3 αξόνων, στο σύστημα αποφυγής
συγκρούσεων , στην λειτουργία έξυπνης
πτήσης και στην εμβέλεια ως 4.2χλμ.
Το Autel προσπαθεί περισσότερο στην
κάμερα που δίνει ίδια ανάλυση 4Κ αλλά
καλύτερο refresh 60p έναντι 30p του
DJI και το τηλεχειριστήριο που είναι
καλύτερα διαμορφωμένο με οθόνη ΟLED
3.3in. καθώς και την αυξημένη ταχύτητα
πτήσης στα 44μίλια την ώρα. Η διάρκεια
μπαταρίας θα φθάνει τα 30 λεπτά όσο και
το MavicPro Platinum. Όλα καλά εκτός
από την ημερομηνία έναρξης πωλήσεων
που ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί και ίσως
καθυστερήσει.

Panasonic Lumix GH5S
Eνισχυμένη professional video ταυτότητα

Σ

τη CES κατά παράδοση η Panasonic επιφυλάσσει κάθε χρόνο την
παρουσίαση νέων προΪόντων. Φέτος ήταν η σειρά της GH5 να αναβαθμιστεί.
Το κορυφαίο μοντέλο της εταιρίας στο σύστημα Micro 4/3 έχει σαφώς
προσανατολισμό προς το επαγγελματικό video. H GH5 έχει λίγες εμφανείς
εξωτερικές διαφορές και ένα τελειως διαφορετικό αισθητήρα 10,2Μegapixel
oversized Μicro 4/3. αυτό σημαίνει ότι κάνει λήψεις με διαφορετικές αναλογίες
καρέ από το τυπικό 4:3. η έμφαση έχει δοθεί στη μείωση του θορύβου με
εφαρμοσμένες τεχνολογίες όπως dual gain με διπλό κύκλωμα μεταφοράς
αναλογικού σήματος. Το ένα από αυτά τα κυκλώματα μεγιστοποιεί τη δυναμική
περιοχή σε ρυθμίσεις με χαμηλή ευαισθησία και το άλλο που αναλαμβάνει την
αποθορυβοποίηση σε υψηλές τιμές ISO αλλά με επίπτωση τον περιορισμό της
δυναμικής περιοχής. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη σειρά
1 (CX format) της Nikon και έχει εφαρμοστεί και σε αρκετές άλλες ψηφιακές φωτ.
μηχανές. Η διαφορά στην περίπτωση της Panasonic έγκειται στην επιλογή ενός
από τα δύο modes από το χρήστη. Η επιλογή multi aspect (πολλαπλών format)
είναι συνηθισμένη στις μηχανές της Panasonic από την εποχή της compact LX1.
Και εδώ υποστηρίζεται το native για το δεδομένο φορμά 4:3, 3:2, πανοραμικό
16:9, το DCI 17:9 και το τετράγωνο 1:1 με τη διευκρίνηση ότι ο αισθητήρας είναι
ελαφρά oversize για να εξυπηρετεί καλύτερα τα κινηματογραφικά φορμά και
ιδιαίτερα το 4K 4096x2160. H δε βασική της διαφορά από την στάνταρ GH5
ανάγεται στην υποστήριξη 4Κ με refresh ως 60p.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Aισθητήρας Micro 4/3 οversized Multi Aspect
Aνάλυση 10.2Megapixel ή 3680x2760pixel (μέγεθος εικονοστοιχείου
4,51micron)
Aρχεία still photo RAW 14bit
Video DCI/UHD 4K 60p 4:2:2 και συγκεκριμένα 10bit 4:2:2 σε έξοδο καθαρού
HDMI ή 8bit 4:2:0 60p σε εσωτερική μνήμη ή full HD 240p (slow motion)
Ευαισθησία 160-51.200 (204.800 σε extended ISO)
OLED viewfinder 3,68M dot (1280x960) με μεγέθυνση 0.76x
Αρθρωτή οθόνη 3,2in. 1,62M dot
Burst mode 11fps
USB 3.1 type-C
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Case Air
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Case Relay
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MANIOS CINE TOOLS
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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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Kodak Scanza
Μικρό φορητό film scanner

Σ

τα πλαίσια της CES βρέθηκε

η ευκαιρία για την Kodak να
παρουσιάσει ένα film scanner
προοριζόμενο για ερασιτέχνες που
θέλουν να ψηφιοποιήσουν ένα μεγάλο
αναλογικό αρχείο. Υποδέχεται φιλμ
από 35mm, 126, 110 ως και καρέ
από κινηματογραφικό super 8mm με
τους κατάλληλους αντάπτορες και
τα σκανάρει σε πραγματικό χρόνο με
area sensor ανάλυσης 14megapixel.
Oι ψηφιοποιημένες εικόνες
προβάλλονται στην ενσωματωμένη
οθόνη 3,5in. όπου μπορούν να γίνουν
κάποιες βασικές διορθώσεις και στη
συνέχεια να αποθηκευτούν σε κάρτα
SD ή να προβληθούν απευθείας
μέσω καλωδίου HDMI σε οθόνη
τηλεόρασης.
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DJI
Δύο νέα gimbal για smartphones και
φωτογραφικές μηχανές

Τ

α gimbal γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή
στους ερασιτέχνες και επαγγελματίες της

εικόνας και η ογορά των υποψήφιων πελατών
διευρύνεται εκθετικά. Η πρωτοπόρος στα drone
κινέζικη DJI ανταποκρίνεται με δύο καινούργια
μοντέλα, το Osmo 2 Mobile για smartphones και
το Ronin-S για φωτογραφικές μηχανές DSLR και
mirrorless. To πρώτο εκσυγχρονίζει το γνωστό
από την έκδοση 1 εξάρτημα σταθεροποίησης για
κινητά τηλέφωνα με πιο σημαντική αναβάθμιση την
ενσωματωμένη μπαταρία διάρκειας 15 ωρών η οποία
επαναφορτίζεται μέσω θύρας USB. Πιο πρακτική
είναι και η ανάρτηση του τηλεφώνου με ελατήριο
και όχι βιδωτή προσαρμογή. Όμως η μεγαλύτερη
-θετική- έκπληξη προέρχεται από την τιμή που είναι
θεαματικά κατώτερη του προηγούμενου μοντέλου
και τιμολογείται στα μόλις $129 έναντι $299!! Το
δεύτερο, δηλ. το Ronin-S θα κυκλοφορεί σε δύο
εκδόσεις, μία για mirrorless και μια για DSLR, λόγω
του διαφορετικού όγκου των αντίστοιχων ψηφιακώνν
μηχανών. Είναι σχεδιασμένο για λήψεις με το ένα
χέρι μόνον και το gimbal τριών αξόνων διατηρεί
συμβατότητα με τα ενσωματωμένα στις μηχανές ή
τους φακούς συστήματα οπτικής σταθεροποίησης.
Υποστηρίζονται οι ειδικές λειτουργίες CamAnchor,
Hyperlapse, Panorama και Αctive Track που
αυτοματοποιούν περίπλοκους χειρισμούς. Με
δεδομένο ότι θα αρχίσει να κυκλοφορεί το δεύτερο
τρίμηνο του 2018 και η εξέλιξη συνεχίζεται ακόμη,
δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η τιμή.

Samyang EF 14mm f/2,8
Yπερευρυγώνιος για Canon με autofocus

Ο

πρώτος φακός αυτόματης εστίασης της
Samynag για το σύστημα Canon EF
έχει απροσδόκητη εστιακή απόσταση. Είναι
υπερευρυγώνιος 14mm και προστίθεται στην
ολιγομελή λίστα autofocus φακών της κορεάτικης
εταιρίας (όλοι οι λοιποί aufofocus φακοί Samyang
προορίζονται για τη μοντούρα Sony FE).
O νέος ultrawide 14mm τύπου rectilinear
(διορθωμένος για προβλήματα καμπυλότητας
πεδίου) καλύπτει οπτικό πεδίο 116,6° περιλαμβάνει
15 οπτικά στοιχεία σε 10 ομάδες εκ των οποίων δύο
ασφαιρικά, τέσσερα με υψηλό διαθλαστικό δείκτη
και ένα υπερχαμηλής διάχυσης για τη βέλτιστη
διόρθωση των εκτροπών. Ζυγίζει 485γρ. χωρίς lens
hood και καπάκι.



     

 

O N L I N E   ON L 
I NE    O
  IMA
G I N G -OE I M
AG ING- E

  

     1 4 3 • 


 40 0 5• 

  21051I2       2 0 1 8



 2 2 1 9

  !!"# 

Hasselblad Masters 2018

©Jorge de la Torriente, ΗΠΑ

Ανακοινώθηκαν οι νικητές

Π

ερισσότερες από 30.000 φωτογραφίες υποβλήθηκαν
στον φετινό διαγωνισμό Hasselblad Masters και
σύμφωνα με την εταιρεία έσπασαν κάθε προηγούμενο
ρεκόρ. Οι νικητές εκτός από τον τίτλο του Hasselblad Master
θα λάβουν μηχανές μεσαίου φορμά και θα κληθούν να
φωτογραφίσουν σε ένα συνεργατικό project με τη Hasselblad.
Επιπλέον θα είναι για δύο χρόνια brand ambassadors και
οι φωτογραφίες τους, που θα προκύψουν από το ομαδικό
project, θα συμπεριληφθούν στο λεύκωμα των Hasselblad
Masters που εκδίδεται κάθε δύο χρόνια.
Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στη Photokina
2018 τον ερχόμενο Σεπτέμβρη.

©Jorge de la Torriente, ΗΠΑ

Οι Hasselbald Masters 2018 ανά κατηγορία είναι οι:
Αεροφωτογραφία – Jorge de la Torriente – ΗΠΑ
Αρχιτερκτονική – Kamilla Hanapova – Ρωσία
Καλλιτεχνική – Maria Svarbova – Σλοβακία
Μόδα & Ομορφιά – Michal Baran – Ιρλανδία
Τοπίου – Benjamin Everett – ΗΠΑ
Πορτραίτο – Tina Signesdottir Hult – Νορβηγία
Προϊοντική – Marcin Gizycki – Πολωνία
Project//21 – Nabil Rosman – Μαλαισία
Φωτ. δρόμου – Ben Thomas – Αυστραλία
Φωτ. γάμου – Victor Hamke – Γερμανία
Άγρια ζωή – Karim Iliya – ΗΠΑ
https://www.hasselblad.com/masters/
Karim Iliya – ΗΠΑ
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Στράτος Καλαφάτης
Παρουσίαση από το
Φωτογραφικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης

Τ

η Δευτέρα 15 Ιανουαρίου
2018 το Φωτογραφικό Κέντρο

Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει την
συνεργασία του με ένα νέο
πολιτιστικό χώρο στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης, τη Λέσχη Φίλων
του περιοδικού και των εκδόσεων
“ΕΝΕΚΕΝ”, Προξένου Κορομηλά
37. Στις 8μμ ο Στράτος Καλαφάτης
παρουσιάζει το φωτογραφικό
του έργο. Μετά το τέλος της
παρουσίασης θα ακολουθήσει
συζήτηση με το κοινό.
Ο Στράτος Καλαφάτης γεννήθηκε
στην Καβάλα το 1966. Διετέλεσε
μέλος της εθνικής ομάδας στίβου.
Αποφοίτησε από το τμήμα Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ.
το 1987. Παρακολούθησε μαθήματα
φωτογραφίας στο Ινστιτούτο Τέχνης
της Φιλαδέλφειας στις ΗΠΑ, τα
έτη 1990-1992. Σήμερα ζει στη
Θεσσαλονίκη, φωτογραφίζει,
διδάσκει και οργανώνει δράσεις
που αφορούν τη δημιουργική
φωτογραφία. Έχει ολοκληρώσει
μακροχρόνιες φωτογραφικές
εργασίες όπως οι Αρχέτυπες Εικόνες,
το Ημερολόγιο 1998-2002, η
Saga, το Αρχιπέλαγος, ο Άθως - Τα
χρώματα της πίστης. Έχει εκδώσει
τέσσερα βιβλία με τις εκδόσεις Άγρα
και εκπροσωπείται από την αίθουσα
τέχνης Bernier / Eliades.
http://www.stratoskalafatis.com/

Φωτογραφικός Κύκλος (1988-2018)
Επετειακή έκθεση φωτογραφίας για τα τριάντα χρόνια
Τα τριάντα χρόνια εκπαιδευτικής και φωτογραφικής δραστηριότητας συμπλήρωσε
ο Φωτογραφικός Κύκλος του Πλάτωνα Ριβέλλη. Με αφορμή τη σημαντική αυτή
επέτειο την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφίας με
πορτρέτα μελών του Κύκλου που έχει τραβήξει η Νανά Καραμαγκιώλη στη διάρκεια
των τριάντα αυτών χρόνων. Η έκθεση συμπληρώνεται με φωτογραφικές αναμνήσεις
από σημαντικές εκδηλώσεις που σημάδεψαν την πορεία αυτή.

Ο

Πλάτων Ριβέλλης σημειώνει σχετικά: «Το 1988, με τη Νανά Καραμαγκιώλη και
μερικούς φίλους και μαθητές, ιδρύσαμε τον Φωτογραφικό Κύκλο, του οποίου
έγινα πρόεδρος και εκείνη αντιπρόεδρος. Λίγα χρόνια μετά ο πρόεδρος παντρεύτηκε την
αντιπρόεδρο και έκτοτε -και μέχρι σήμερα- παραμείναμε πρόεδρος, αντιπρόεδρος και
σύζυγοι.
Η Νανά υπήρξε στην κυριολεξία η πρώτη μαθήτρια μου το 1981, πάνω στην οποία
δοκίμασα και τα πρώτα διδακτικά μου βήματα. Δεν σταμάτησε ποτέ να φωτογραφίζει
-και με σημαντικά αποτελέσματα- αλλά δεν ξέχασε ποτέ ότι ξεκίνησε τη φωτογραφία για
παιχνίδι και χαρά. Με συνέπεια να φωτογραφίζει συχνά σε συνθήκες όπου εμείς οι άλλοι
(δυστυχώς επειδή παίρναμε τον εαυτό μας υπερβολικά στα σοβαρά), δεν σηκώναμε
μηχανή ή δεν την παίρναμε καν μαζί μας. Έτσι, μετά από κάθε σεμινάριο, εκδρομή ή
ταξίδι, είχαμε όλοι να χαρούμε πορτρέτα που μας είχε πάρει η Νανά, η ποιότητα των
οποίων τις περισσότερες φορές ξεπερνούσε την απλώς καλοτραβηγμένη αναμνηστική
φωτογραφία, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι η Νανά, είτε από καλοσύνη είτε από
θετικό ένστικτο, βελτίωνε την πραγματική μας εικόνα.
Σκεφτήκαμε επομένως, να εορτάσουμε την είσοδο μας φέτος στο 31ο έτος ζωής του
Κύκλου με μια σειρά πορτρέτων μελών του Κύκλου, παλαιών και νέων, που έχει
κατά καιρούς τραβήξει η Νανά, να δούμε και πάνω τους το πέρασμα του χρόνου, να
ξαναθυμηθούμε εποχές πιο ανέμελες, και να τονίσουμε μέσα από αυτό το καλειδοσκόπιο
προσώπων τη διάρκεια και τη συνέχεια του σωματείου. Τα τελευταία χρόνια μειώθηκαν
οι ευκαιρίες (και οι δυνατότητες) για εκδρομές και ταξίδια και μειώθηκαν και τα πορτρέτα.
Παρόλα αυτά σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να συνοδεύσουμε τα φωτοκυκυκλικά
πορτρέτα με μερικές συλλογές μικρών φωτογραφιών, τραβηγμένες από διαφόρους
φωτογράφους, που θα θυμίζουν αντίστοιχες δραστηριότητες, ταξίδια, εκδρομές,
σεμινάρια ή εγκαίνια εκθέσεων. Η επιλογή ως εκθεσιακού χώρου του Booze δεν ήταν
τυχαία, ούτε αυθαίρετη. Πρώτον, διότι η ιδιότητα του χώρου διασκέδασης ταιριάζει με
την αίσθηση γιορτής που είναι για μας η τριακονταετία του Κύκλου και, δεύτερον, διότι
στο παλιό Booze, πριν από την επέκτασή του, είχαμε κάνει τις δύο πρώτες ομαδικές μας
εκθέσεις, το 1989 και το 1991».
«Φωτοκυκλικά πορτρέτα»
Φωτογραφίες Νανάς Καραμαγκιώλη
23 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου 2018
Γκαλερί Booze Cooperativa – Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα
https://www.photocircle.gr/el/
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Φαγητό
Μεγάλος διαγωνισμός φωτογραφίας!

Μαγειρέψτε
...νόστιμες
φωτογραφίες!
Επιλεγμένες φωτογραφίες
θα δημοσιευτούν
στα περιοδικά ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
& ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ

Αποστολή φωτογραφιών
μέχρι 4 Φεβρουαρίου
με τους παρακάτω τρόπους:
Με ανάρτηση στο www.photo.gr
/myphoto/gallery-anagnoston
Με e-mail
στο photographosmag@yahoo.gr
Με CD στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ,
Τρουπάκη 1, 104 45, Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες στο
περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Νο 252
που κυκλοφορεί στα περίπτερα
& στο www.photo.gr/myphoto/
gallery-anagnoston
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«Street Photography»
Θεματική έκθεση φωτογραφίας
στη Blank Wall Gallery

Ε

νενήντα καλλιτέχνες από διάφορα
μέρη του κόσμου συμμετέχουν στην

έκθεση με θέμα τη φωτογραφία δρόμου
που διοργανώνει η Blank Wall Gallery
και θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της
από τις 12 έως τις 25 Ιανουαρίου.
Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν
ασχολούνται με την απεικόνιση
στιγμών της καθημερινότητας, και χάρη
στην εμπειρία τους και τα γρήγορα
αντανακλαστικά τους καταγράφουν
τις στιγμές αυτές πριν χαθούν για
πάντα. Αυτό είναι που κάνει τόσο
ενδιαφέρουσα τη φωτογραφία δρόμου
και τραβάει την προσοχή των θεατών.
Είσοδος Ελεύθερη
Έναρξη έκθεσης: Παρασκευή 12
Ιανουαρίου, 20:00
Διάρκεια Έκθεσης: Από 12 Ιανουαρίου
έως 25 Ιανουαρίου 2018
Επιμέλεια έκθεσης: Μάρκος Δολόπικος
Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη
Τηλ.: 2114052138
www.blankwallgallery.com

Φωτογραφία: ©Νίκος Αποστολόπουλος

Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας
Εξ Αποστάσεως Σεμινάριο για την τεχνική και αισθητική της
φωτογραφίας

Τ

ο Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας διοργανώνει εντατικό εξ αποστάσεως σεμινάριο
εισαγωγής στην τεχνική και αισθητική της φωτογραφίας, χωρίς να είναι απαραίτητη
η παρακολούθηση σε παραδοσιακή τάξη αλλά με την ίδια ποιότητα στη διδασκαλία.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται ανά δύο εβδομάδες (δέκα μαθήματα συνολικά) και
στηρίζονται στη γνώση και πρακτική εμπειρία της ομάδας διδασκόντων του Ελληνικού
Κέντρου Φωτογραφίας.
Η εκπαιδευτική διαδικασία οργανώνεται στη βάση ενός χρονοδιαγράμματος και
υποστηρίζεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία
προσφέρει μέσα από φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον πρόσβαση στο εκπαιδευτικό
υλικό των μαθημάτων και διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία επικοινωνίας για
αλληλεπίδραση συμμετεχόντων και εκπαιδευτών.
Το εξ αποστάσεως (e-learning) σεμινάριο φωτογραφίας απευθύνεται σε άτομα που
έχουν μικρή ή και καθόλου εμπειρία. Αν και το σεμινάριο αυτό λόγω της φύσης του
απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους από όλη την Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο αριθμός των
συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και δεν θα υπερβαίνει τους 12 ανά κύκλο.
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 11 Ιουνίου 2018. Οι
δια ζώσης προαιρετικές συναντήσεις θα διεξαχθούν στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου
Φωτογραφίας, στη διεύθυνση Στρατηγού Κοντούλη 3 (πλησίον σταθμού Συγγρού-Φιξ).
Βασικός εισηγητής: Στέργιος Καράβατος
Αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα
Έναρξη σεμιναρίου: 29 Ιανουαρίου, 2018
Λήξη σεμιναρίου: 11 Ιουνίου, 2018
Περισσότερες πληροφορίες http://hcp.gr/
Τηλ.: 210 9211751 (Δευτ-Παρ. 11:00-16:00)
Email: contact@hcp.gr

photo.gr
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«Κοινοί Ιεροί Τόποι» στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Νέος κύκλος δωρεάν ξεναγήσεων στην έκθεση

Μ

ετά την παράταση της έκθεσης «Κοινοί Ιεροί Τόποι» έως τις 18 Φεβρουαρίου
2018, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί νέο κύκλο δωρεάν
ξεναγήσεων, ακολουθώντας ένα οδοιπορικό στις γεωγραφίες και στις κοινότητες των
ιερών τόπων, που μοιράζονται οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες στα Βαλκάνια και στη
Μεσόγειο, μέσα από σύγχρονες φωτογραφίες και ιστορικό υλικό. Οι ξεναγήσεις για το
κοινό θα πραγματοποιηθούν: Σάββατο 13/1, 27/1 και 10/2, στις 12:00, από την υπεύθυνη
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΜΦΘ Μαρία Κοκορότσκου.
Στην έκθεση συμμετέχουν οι φωτογράφοι:
Αλέξανδρος Αβραμίδης (GR), Yeosf Alraheel (SY), Μάριος Βερβέρης (GR), Τάσος Βρεττός
(GR), Faraj Chammas (SY), Manuel itak (TR), Magali Corouge (FR), Gianni Berengo
Gardin (IT) © Contrasto, Χάρης Γεωργούσης (GR), Christophe Goussard (FR) © Agence
VU, Nele Gülck & Nikolai Antoniadis (DΕ), Robert Jankuloski & Elizabeta Koneska
(FYROM), Izzet Keribar (TR), Sara Kuehn (DΕ), Ludovic Maisant (FR) © Getty Images,
Jean-Luc Manaud (FR) © Gamma-Rapho-Keystone, Diàna Markosian (AM–US), Cécile
Massie (FR), Γιώργος Μαυρομμάτης, Αγγελική Ροβάτσου & Μιράντα Τερζοπούλου (GR),
Andrea Merli (IT), Ηλίας Μιχαλάκης (GR), Εύα Νταραρά (GR), Αβραάμ Παυλίδης (GR),
Manoël Pénicaud (FR), Πάρις Πετρίδης (GR), Franck Pourcel (FR), Antonio Pusceddu (IT),
Guy Raivitz (IL), Ivo Saglietti (IT), Φανή Σαρρή (GR), David Sauveur (FR) © Agence VU,
Ahikam Seri (IL) © Panos Pictures, Laramie Shubber (UK), Νικολέττα Τζιανουδάκη (GR),
Jeff Vanderpool (GR–US)



     

Επιμελητής: Στέργιος Καράβατος
Βοηθός επιμελητή: Δανάη Τεζαψίδου
Έρευνα: Όλγα Μούτσιανου
Επιστημονικός σύμβουλος: Γιώργος
Μαυρομμάτης
Οι ξεναγήσεις θα πραγματοποιούνται
δωρεάν και δεν απαιτείται κράτηση
θέσης.
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Αποθήκη Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης
τηλ.: 2310-566716
info.thmp@culture.gr
www.thmphoto.gr
Περισσότερα για την έκθεση εδώ.
Φωτογραφία ανοίγματος: Εύα
Νταραρά, Τεκές Ντουρμπαλί Σουλτάν,
κοντά στα Φάρσαλα, Ελλάδα, 2017
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*Φωτογραφία: Σπύρος Στάβερης, Αναζήτηση_Λίβανος, από την έκθεση «Ένας κόσμος χωρίς περιθώρια», ΜΦΘ, 2011

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Σεμινάριο με συμμετοχή έξι καλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί

Τ

ο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο σεμινάριο με εισηγητές καλλιτέχνες και θεωρητικούς της
τέχνης και των ΜΜΕ. Το σεμινάριο αποτελείται από έξι τρίωρες εισηγήσεις σχετικά με τη φωτογραφία και τα πολιτικά
της συμφραζόμενα, την πολυσημία της φωτογραφικής εικόνας, τους προβληματισμούς που συνδέονται με τη φωτογραφική
τέχνη και απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τη φωτογραφία. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Παρασκευή από
τις 26 Ιανουαρίου μέχρι τις 9 Μαρτίου (εκτός από την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου), τις ώρες 18:00-21:00 στο καφέ του
Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α’, Λιμάνι). Το κόστος συμμετοχής είναι 60 ευρώ ανά άτομο για όλα τα
μαθήματα. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με την εξόφληση των διδάκτρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εισηγητές και το περιεχόμενο των μαθημάτων, καθώς και για δηλώσεις συμμετοχής
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Έλλη Τσίνογλου (τηλ.: 2310-566716 / info.thmp@culture.gr).
26 Ιανουαρίου: Παναγιώτης Παπαδημητρόπουλος, Το θέμα και η φωτογραφία: Από τη θεωρία (κριτήρια κρίσης του
φωτογραφικού έργου) στην πράξη (Τι, πώς, γιατί φωτογραφίζω)
2 Φεβρουαρίου: Πάρις Πετρίδης, Το σύγχρονο ντοκουμέντο: Από το γεγονός στην επινόηση
9 Φεβρουαρίου: Μανώλης Σκούφιας, Η κρυφή γοητεία της τοπιογραφίας
23 Φεβρουαρίου: Γεώργιος Κατσάγγελος, Ο άνθρωπος στο επίκεντρο
2 Μαρτίου: Γιάννης Σταυρακάκης, Ψυχανάλυση της εικόνας και πολιτικές του υποκειμένου
9 Μαρτίου: Γρηγόρης Πασχαλίδης, Selfies: Αυτο(ανα)παράσταση στην ψηφιακή εποχή
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ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

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

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Oκτώ mini portfolio
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Ιστορία & αισθητική
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

01

05

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...

9 771105 394004

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...

9 771105 394004

ISSN 1105-3941

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

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

Know How για καλύτερες φωτογραφίες

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

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης

Ποια είναι καλή
φωτογραφία;

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι
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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...

09

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

9 771105 394004



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

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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Οι Πέμπτες του Φωτογραφικού Κύκλου
Μουσείο Μπενάκη τής οδού Πειραιώς

Α

πό τον Οκτώβριο μέχρι και τον Ιούνιο φωτογράφοι του «Φωτογραφικού Κύκλου» παρουσιάζουν τη δουλειά
τους στο κοινό και θα απαντούν σε ερωτήσεις και σχόλια. Τους φωτογράφους θα παρουσιάζουν άλλα μέλη τού
«Κύκλου», ως παρουσιαστές-επιμελητές. Η είσοδος στις φωτογραφικές παρουσιάσεις είναι ελεύθερη για τα εν ενεργεία
μέλη τού «Κύκλου. Οι υπόλοιποι θεατές θα καταβάλουν €3,00 δικαίωμα εισόδου για το Μουσείο Μπενάκη. Η διάρκεια
όλων των παραπάνω εκδηλώσεων θα είναι δίωρη (19.30-21.30). Η προσέλευση θα επιτρέπεται από τις 18.30.
Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 θα γίνει η πέμπτη παρουσίαση φωτογράφων του Κύκλου στο Μουσείο Μπενάκη
της οδού Πειραιώς. Παρουσιαστής: Πλάτων Ριβέλλης. Παρουσιαζόμενοι: Έλενα Καμίλη – Τάσος Παπακωνσταντίνου –
Βασίλης Ζαβέρδας – Άγγελος Μπαλάτσας
Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 θα γίνει η έκτη παρουσίαση φωτογράφων του Κύκλου στο Μουσείο Μπενάκη
της οδού Πειραιώς. Παρουσιαστής: Χρήστος Κοψαχείλης. Παρουσιαζόμενοι: Μάνια Μπενίση – Κατερίνα Παττακού –
Νανά Καραμαγκιώλη
Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 θα γίνει η έβδομη παρουσίαση φωτογράφων του Κύκλου στο Μουσείο
Μπενάκη της οδού Πειραιώς. Παρουσιαστής: Μιχάλης Πολιτόπουλος. Παρουσιαζόμενοι: Μάνος Κωνσταντάκης –
Γιώργος Μαυροειδής – Χριστίνα Σοροβού

Ανοιχτή πρόσκληση Υποβολής Animation & Video Art
Aπό τo Photometria International Photography Festival!

Τ

ο Photometria International Photography Festival κλείνει τα δέκα χρόνια παρουσίας στον
χώρο της φωτογραφίας. Στα πλαίσια του εορτασμού της επετείου και με σκοπό την ανάδειξη
νέων τρόπων της εικόνας, καλεί του δημιουργούς να αποστείλουν έργα animation και video art.
Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή αρχείων είναι η 20η Ιανουαρίου 2018. Από τους



     

συμμετέχοντες ζητείται η
κατάθεση έργου, ελεύθερου
θέματος, με διάρκεια έως
δέκα λεπτά (10΄), καθώς
επίσης και ένα σύντομο
περιγραφικό κείμενο
του θέματος που αυτό
πραγματεύεται (σε ελληνικά
και αγγλικά).
Η επιλογή θα γίνει με βάση
τη συνάφεια της περιγραφής
της ιδέας με την εκτέλεση
της. Τα επιλεγμένα έργα
θα αποτελέσουν μέρος
του υλικού των φετινών
προβολών του φεστιβάλ
σε χώρους που θα
ανακοινωθούν. Περισσότερες
πληροφορίες στο www.
photometria.gr
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Dolphin Man
Πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου στον Δαναό

T

ο ντοκιμαντέρ Dolphin Man, για τηv
περιπετειώδη ζωή του θρυλικού δύτη
Ζακ Μαγιόλ που ενέπνευσε την ταινία
Απέραντο Γαλάζιο του Λικ Μπεσόν,
κάνει την αθηναϊκή του πρεμιέρα στον
Κινηματογράφο Δαναό την Πέμπτη,
1η Φεβρουαρίου. Εκεί θα βρίσκεται ο
σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρίτος και ο
αφηγητής της ταινίας Ζαν-Μαρκ Μπαρ, ο
γνωστός ηθοποιός που υποδύθηκε τον
Μαγιόλ στο Απέραντο Γαλάζιο.
Παράλληλα, στον ημιόροφο του
Δαναού, σε συνεργασία με την Samsung,
το κοινό θα έχει την ευκαιρία να
εξερευνήσει τον κόσμο της εικονικής
πραγματικότητας βλέποντας την 11-λεπτη
ταινία Dolphin Man με VR headsets
ενώ στον χώρο θα εκτεθούν και οι
φωτογραφίες που διακρίθηκαν στον
φωτογραφικό διαγωνισμό #myblue
που διοργανώθηκε από την Anemon



Productions, το WWF Hellas, το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος και την εταιρεία καταδυτικού
εξοπλισμού Apnea. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε μέσω του Facebook και είχε
ως βασικό θέμα την προστασία των ελληνικών θαλασσών.
Το Dolphin Man είναι ένα βιωματικό ταξίδι στο νερό, που μεταφέρει την ομορφιά που
ο Μαγιόλ είδε στη θάλασσα, το επείγον μήνυμά του για την προστασία της αλλά και
την εμπειρία της επανασύνδεσης του ανθρώπου με το υγρό στοιχείο.
Από την Κάρπαθο ως τις Μπαχάμες και από την Έλμπα της Ιταλίας ως την Ινδία και
την Ιαπωνία, ο θεατής ανακαλύπτει τα μέρη που καθόρισαν τη ζωή του Μαγιόλ και
σπάνια φιλμ γυρισμένα από του πρωτοπόρους φωτογράφους του υποθαλάσσιου
κόσμου. Παράλληλα, συνεντεύξεις με την οικογένεια του, κοντινούς του φίλους, τους
συντελεστές της ταινίας Απέραντο Γαλάζιο και με τους «κληρονόμους» του, όπως οι
παγκόσμιοι πρωταθλητές κατάδυσης William Trubridge και Umberto Pelizzari, η ταινία
διερευνά το όραμα αυτού του πολυδιάστατου χαρακτήρα και την αναζήτηση μιας νέας
συνείδησης για τη σχέση μας με την θάλασσα.
Η ταινία και το VR έχουν παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στα διεθνή φεστιβάλ
κινηματογράφου του Τόκιο, της Θεσσαλονίκης και της Αδελαΐδας και η
κινηματογραφική της διανομή στην Ελλάδα περιλαμβάνει προβολές στην Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τον Βόλο και το Ηράκλειο από το CineDoc.
Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα προβολών στο
https://www.facebook.com/events/1378181502309682/
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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