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Για ένα κάπως... μακάβριο θέμα
θα σας μιλήσω σήμερα.
Μας το ανέφερε χαρακτηριστικά
επαγγελματίας φωτογράφος,
τακτικός Αναγνώστης του
PBWeekly. Πρόκειται για
τα πορτραίτα αγαπημένων
προσώπων που άφησαν τον
μάταιο τούτο κόσμο και οι
συγγενείς τους έχουν την θλιβερή
υποχρέωση να αποτυπώσουν την
φιγούρα τους σε πορσελάνη ή
έστω σε απλή κορνίζα με σκοπό
την τοποθέτησή της, ως είθισται,
σε περίοπτη θέση στην τελευταία
κατοικία του εκλιπόντος...

Ε

ίναι παρατηρημένο πως
η συντριπτική πλειοψηφία των
αποδημούντων εις Κύριον -ιδιαίτερα
της τρίτης ηλικίας- δεν αφήνουν
στους απογόνους τους κληρονομιά
ένα καλό πορτραίτο για την
περίσταση. Θα μου πείτε εδώ
δεν αφήνουν άλλα πράγματα
π.χ. κανά σπίτι, κανά κτήμα, κανά
καλό αυτοκίνητο... φωτογραφία για
το μνήμα θ’ αφήσουν; Συμφωνώ
απόλυτα μαζί σας. Έτσι συμβαίνει.
Γι’ αυτό, οι συγγενείς, υπό την
πίεση του χρόνου, αρπάζουν ό,τι
βρουν -εννοώ από φωτογραφίες
του μακαρίτη- και προσφεύγουν
στο φωτογράφο της γειτονιάς για
να σουλουπώσει τη φάτσα του και
να την τυπώσει σε πορσελάνη ή σε
κορνίζα - όπως προείπαμε.
Με κάτι τέτοιες βιαστικές και απλές
υπηρεσίες, χωρίς πολλές αισθητικές
απαιτήσεις, το φωτογραφείο
βγάζει κάποια πάγια έξοδα
τα οποία δεν είναι καθόλου
ευκαταφρόνητα ιδιαίτερα για
φωτογραφεία που γειτνιάζουν μακρυά από δω!- με νεκροταφεία.
Τι είπα; Βγάζει; Λάθος!
Το σωστό είναι “έβγαζε”.
Γιατί κι’ αυτή η υπηρεσία αρχίζει να
χάνεται πλέον για το φωτογραφείο.



  

Φωτογραφία σε πορσελάνη
Μια ακόμη υπηρεσία φεύγει από το φωτογραφείο...
Ενώ παλιότερα πρόσθετε ένα κάποιο εισόδημα, σήμερα έχει εξανεμισtεί μέχρι
εξαφανίσεως. Ο λόγος; Τα διάφορα γραφεία τελετών αλλά και ο τελευταίος κρίκος
στη μακάβρια διαδικασία, οι λεγόμενοι ‘’μαρμαράδες’’. Όλοι αυτοί προσφέρουν την
υπηρεσία ως έξτρα δωρεάν παροχή στο κόστος της κηδείας ή του τάφου...
Έτσι προκειμένου να κάνουν δελεαστική την πρότασή τους στους τεθλιμένους συγγενείς
βάζουν μέσα δώρο και την πορσελάνη με την φάτσα του μακαρίτη. Ούτε τρέξιμο στα
φωτογραφεία, ούτε πρόσθετα έξοδα για τους συγγενείς, οι οποίοι εν μέσω οικονομικής
κρίσης, εκτιμούν δεόντως την παροχή και την αποδέχονται με ανακούφιση.
Κι αν δεν είναι καλή η φωτογραφία -που σπάνια είναι- ποιος νοιάζεται; Ποιος θα την
δει εκεί που θα μπει; Αυτή την αγορά την άνοιξαν βεβαίως-βεβαίως οι πάσης φύσεως
πωλητές και μεταπωλητές printer πορσελάνης. Και καλά έκαναν. Έτσι κινείται η αγορά.
Γιατί ως γνωστόν τα φωτογραφεία μπορεί να μην έχουν δουλειά όμως τα γραφεία
κηδειών έχουν... σταθερή πελατεία και μάλιστα αυξημένη λόγω οικονομικής κρίσης!
Σίγουρα μπορούν να συνδέσουν ένα printer στον υπολογιστή τους, να βάλουν κάποιο
στοιχειώδες πρόγραμμα επεξεργασίας και να αναταγωνιστούν το φωτογραφείο από
πλεονεκτική θέση μιας και είναι οι πρώτοι που μιλάνε με τους συγγενείς για το ταξίδι
χωρίς επιστροφή του θανόντος. Ρωτάει λοιπόν ο φίλος μας φωτογράφος: Μπορεί
ν’ αντιδράσει ο φωτογραφικός κλάδος σε αυτόν τον ιδιότυπο ανταγωνισμό με τα
γραφεία τελετών και τους ‘’μαρμαράδες’’; Μπορεί κάτι να κάνουν τα σωματεία;
Περιμένουμε τις απόψεις σας επί του θέματος (αν υπάρχουν...).
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Λίγο γέλιο στην αρχή του νέου χρόνου
...κάνει καλό στην υγεία!

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Γ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
2345678Τάκης Τζίμας, 9:;<;=5>7?=5-@678Παναγιώτης Καλδής )'A&)BC'()8Μιχάλης Κυρζίδης,
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ΕΙΜΑΙ Η ΝΕΑ NIKON FULL FRAME D850. Ο ισχυρός συνδυασμός υψηλής
ταχύτητας και υψηλής ανάλυσης. Χάρη στον αισθητήρα 45,7 MP FX CMOS με οπίσθιο φωτισμό
της Nikon και την ταχύτητα λήψης 9* καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), η νέα D850 ανοίγει έναν νέο
κόσμο δυνατοτήτων. Είτε φωτογραφίζετε γάμους είτε τοπία, διαφημιστική αθλητική φωτογραφία
ή μόδα, με ISO 64 έως 25600, κορυφαίο οπτικό σκόπευτρο, AF 153 σημείων, λειτουργία άηχης
λήψης, μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας, video time lapse ποιότητας 8K** και πλήρους κάδρου
4K UHD, η D850 αποτυπώνει εικόνες και video που πάντα θεωρούσατε αδύνατο να γίνουν.
Εξοπλίστε τη νέα σας D850 με τους βραβευμένους φακούς NIKKOR για να φωτογραφίζετε
περισσότερα. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση nikon.gr
* Απαιτεί το EN-EL 18B και το προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D18.
**Απαιτεί ρυθμίσεις περιοδικού χρονοδιακόπτη και λογισμικό τρίτου κατασκευαστή
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Μηχανές - συστήματα.
Η διακύμανση της αγοράς 2007 - 2017

Εκατομμύρια τεμάχια - εξαγωγές

* με βάση στοιχεία CIPA

Σε ανάκαμψη η αγορά ψηφιακών
φωτογραφικών μηχανών το 2017!
Παρά την γενικότερη απαισιοδοξία, τα νούμερα δείχνουν πιο θετική εικόνα...
Παρόλα τα
απαισιόδοξα
μηνύματα, μια
πιο θετική εικόνα
αναδύεται από
την ανάλυση
των στατιστικών
στοιχείων CIPA
(Camera and
Imaging Products
Association) δηλ.
της ένωσης των
βιομηχανιών
του Ιmaging που
κατά κύιριο λόγο
εδρέυουν στην
Ιαπωνία. Σε βάση
δεκαετίας η εικόνα
είναι πολύ σαφής
και ενδεικτική
των τάσεων της
αγοράς και της
συμπεριφοράς των
καταναλωτών.



Μ

ε βάση τα στοιχεία ως το τρίτο τρίμηνο του 2017 και με αναγωγή σε ετήσια βάση, για την τρέχουσα
χρονιά έχουμε μια συνολική ανάπτυξη της τάξης του 13,6% που πρέπει βέβαια να εκτιμηθεί ανάλογα
με το πως συμπεριφέρθηκαν οι επιμέρους κατηγορίες προϊόντων imaging. Όπως προκύπτει από τον πίνακα
η καλύτερη χρονιά ήταν το 2008 με ανεπανάληπτες επιδόσεις που βέβαια περιείχαν τις τότε δημοφιλείς
digital compact. Πράγματι είναι εντυπωσιακή η παρακμή του συγκεκριμένου τομέα της αγοράς αν και για το
2017 σημείωσε ανάκαμψη κατά 18.1% που πρέπει να πιστωθεί στην αυξημένη ζήτηση για hi end compact
καθώς και superzoom. Αλλά και στις μηχανές συστήματα (με φακούς που αλλάζουν) παραμένει αυξητική
η τάση περίπου 8,7% καλύτερη από το 2016. μέσα σε αυτό το τμήμα της αγοράς οι Mirrorless σημείωσαν
εντυπωσιακή αύξηση κατά ποσοστό 46,9% αντισταθμίζοντας τις ισχνές επιδόσεις των DSLR που υποχώρησαν
ελαφρά, με αρνητικό πρόσημο -4,3%. Η επιτυχία των mirrorless δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στον
πλανήτη. Πολύ μεγαλύτερη είναι η απήχησή τους στην Ασία όπου αντιστοιχούν σχεδόν στο μισό (!) 46,3%
της παγκόσμιας αγοράς, με την ΕΕ να ακολουθεί με ποσοστό 22,2% και τις ΗΠΑ με 14,5%. Αυτό μας οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι η αναδυόμενη αγορά της Ασίας είναι αυτή που στηρίζει περισσότερο την καινοτομική
σχεδίαση των Mirrorless ενώ οι ώριμες αγορές είναι πιο “εθισμένες” στην ιδέα των DSLR. Παρόλη όμως την
εξάπλωση των mirrorless η αναλογία στις πωλήσεις διαμορφώνεται στο 2:1 υπέρ των DSLR αποδεικνύοντας
πόσο βαθειά ριζωμένη είναι στη συνείδηση των καταναλωτών του δυτικού κόσμου η πίστη ότι σοβαρή μηχανή
είναι μόνον η DSLR. Στις περισσότερες αναλύσεις για την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά του imaging, το
πρόσημο είναι αρνητικό γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη οι φωτογραφικοί φακοί. Και όωμς πρόκειται για μια μη
κορεσμένη αγορά όπως αποδεικνύεται από από τα στοιχεία και μάλιστα φέτος σημείωσε άνοδο 4.3%. Επίσης
να σημειώσουμε όχι μόνον τον παράγοντα “πωλήσεις τεμαχίων” αλλά και της κερδοφορίας όπου τα περιθώρια
κέρδους στους φακούς είναι σε σημαντικό βαθμό βελτιωμένα σε σχέση με τις φωτογραφικές μηχανές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
ΥΓ Τα στοιχεία παρείχε η CIPA που έχει ως μέλη τις ιαπωνικές βιομηχανίες του imaging ανεξάρτητα από τις χώρες όπου
έχουν εγκαταστήσει εργοστάσια παραγωγής. Δεν μετέχουν εκτός Ιαπωνίας οίκοι (από χώρες όπως Κορέα, Γερμανία,
Κίνα κλπ. με brandname όπως Samyyang, Leica, Yi κλπ.) ούτε γίνονται μετρήσεις για actioncam οπότε η “πραγματική”
εικόνα μπορεί να αποκλίνει.
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Η παγκόσμια αγορά compact φωτ. μηχανών
συγκριτικά στοιχεία 2012-2017

H πορεία της παγκόσμιας αγοράς DSLR
την τελευταία περίοδο 2012-2017
*εξαγωγές σε εκ. τεμάχια

*εξαγωγές σε εκ. τεμάχια

Η αγορά mirrorless με βάση τις
γεωγραφικές περιοχές
(ποσοστά) 2012-2017

Η παγκόσμια αγορά mirrorless
συγκριτικά στοιχεία 2012-2017
*εξαγωγές σε εκ. τεμάχια

Η αγορά mirrorless ως ποσοστό των
μηχανών-συστημάτων
2012-2017

Εξαγωγές ψηφιακών φωτ. μηχανών
σε βάθος δεκαετίας 2007-2017
*εξαγωγές σε εκ. τεμάχια

* Με βάση στοιχεία CIPA
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Το Mεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, «Παραγωγή Βίντεο Οπτικοακουστικά Μέσα & Κινούμενα Γραφικά»
του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών TEI Αθήνας καλωσορίζει την ίδρυσή του
Η επικείμενη δημιουργία του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, στο Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε προς
επεξεργασία, στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, αναβαθμίζει τις παρεχόμενες
ακαδημαϊκές σπουδές και προσφέρει ουσιαστικές νέες δυνατότητες.

Τ

ην κρισιμότητα των περιστάσεων στο χώρο της παιδείας ας την αντιμετωπίσουμε με αρετή και τόλμη,
ενωμένοι κάτω από τα ιδανικά και τις αξίες για τις οποίες επί σειρά ετών όλοι πολεμούμε, εκπαιδευτικοί και
φοιτητές μαζί. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, καινοτόμες ιδέες και τολμηρές αποφάσεις μπορούν
να συμβάλουν στη βελτίωση τόσο της ποιότητας των σπουδών όσο και στην αναγνωρισιμότητα των τίτλων
σπουδών. Ο Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου προχώρησε στην υλοποίηση του σχεδίου της πλήρους
ανωτατοποίησης των ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, σε μια προσπάθεια επανασχεδιασμού του ενιαίου χώρου της
ανώτατης εκπαίδευσης παρά το όποιο πολιτικό κόστος, εξαιτίας διαφόρων αντιδράσεων και για αυτό το λόγο μόνο
τιμή του αξίζει. Η συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να σηματοδοτήσει
την απαραίτητη για τη χώρα αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης στηρίζοντας και εξυπηρετώντας την τοπική
και εθνική οικονομία. Τα δυο υπό ενοποίηση ιδρύματα έχουν περάσει επιτυχώς από τη διαδικασία εσωτερικής και
εξωτερικής αξιολόγησης που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία της ΑΔΙΠ με θετικά αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο
αξιολόγησης τμημάτων όσο και σε ιδρυματικό επίπεδο.
Το Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών μέσα από τους κόλπους του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής αναμένεται να συμβάλει άμεσα στην ενίσχυση της διδασκαλίας της φωτογραφίας, του βίντεο και του
κινηματογράφου στην Ελλάδα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, προσφέροντας και την
δυνατότητα δημιουργίας διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών.

ΔΡ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΛΑΣΣΑΣ,
Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας / Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
«Παραγωγή Bίντεο Oπτικοακουστικά Mέσα και Kινούμενα Γραφικά»
του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.
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Εpson
Ε
pson
Βραβευση εκτυπωτών

Τ

α printer Epson SureColor S-Series SC-S40600,
SC-S60600 και SC-S80600 βραβεύτηκαν από
την ανεξάρτητη εταιρεία αξιολόγησης λογισμικού
υλικού και υπηρεσιών απεικόνισης εγγράφων
Keypoint Intelligence (πρώην Buyers Lab), η οποία
αναγνώρισε τις επιδόσεις της Epson στην καινοτομία
και την χρωματική ακρίβεια. Η βράβευση έγινε στα
πλαίσια της έκθεσης 2017 SGIA:
«Η Keypoint Intelligence συνεργάστηκε στενά
με την Epson κατά τη διαδικασία της δοκιμής και
τα τρία μοντέλα εκτυπωτών υγρών χρωμάτων
της σειράς Epson SureColor S απέδωσαν τις
χαμηλότερες μετρήσεις Delta E από όλες τις
συσκευές που δοκιμάστηκαν», δήλωσε ο
David Sweetnam, Διευθυντής Έρευνών και
Εργαστηριακών Υπηρεσιών, για την περιοχή της
ΕΜΕΑ και της Ασίας, της Keypoint Intelligence.
«Τα συγκεκριμένα βραβεία προσφέρουν ειδική
αναγνώριση στους κατασκευαστές και στα προϊόντα
με τις καλύτερες αποδόσεις στην αγορά, μέσα
από τις ενδελεχείς εργαστηριακές δοκιμές μας. Τα
μοντέλα και των τριών σειρών S είχαν εξαιρετική
απόδοση στις δοκιμές μας, παρέχοντας ακρίβεια
την οποία θα εκτιμούσε οποιοδήποτε κατάστημα
εκτυπώσεων που δίνει σημασία στο χρώμα.»
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Φαγητό
Μεγάλος διαγωνισμός φωτογραφίας!
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΧΡΙ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ!

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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Σωτήρης Δαμιανίδης
Απώλεια για τη φωτογραφική
οικογένεια της Θεσσαλονίκης

Α

πεβίωσε στις 6 Δεκεμβρίου 2017,

ο γνωστός ιδιοκτήτης φωτογραφικού
εργαστηρίου και επισκευαστής φωτογραφικών
μηχανών, συλλέκτης και φωτογράφος,
Σωτήρης Δαμιανίδης. Ο εκλιπών καταγόταν
από τας Σέρρας και από μικρή ηλικία, άρχισε
να απασχολείται στο ΦΩΤΟ ΠΕΝΝΑ ένα από
τα παλιότερα φωτογραφεία της μακεδονικής
πόλης. Ήταν λίγο μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο, το 1948. Ο νεαρός τότε Σωτήρης
συνειδητοποίησε ότι τον ενδιέφεραν
περισσσότερο οι φωτογραφικές μηχανές παρά
η ίδια η φωτογραφική τέχνη. Έτσι έστρεψε το
ενδιαφέρον του προς αυτή την κατεύθυνση και
μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη όπου ασχολήθηκε
αποκλειστικά με το service. Ήταν στις αρχές
της δεκαετίας του 1960 όταν ίδρυσε το πρώτο
εργαστήριο αναλαμβάνοντας να επισκευάζει
μηχανές της εποχής, κυρίως γερμανικές: Ζeiss
Ikon, Contax, Kodak, Rollei, Voigtlander κλπ.
αλλά και κάποιες του ανατολικού μπλοκ
Zenit, Praktica, Zorki και Fed. Oι γιαπωνέζικες
μηχανές έκαναν την εμφάνισή τους μια δεκαετία
αργότερα. Ο Σωτήρης Δαμιανίδης ήταν οικείος
με όλη τη φωτογραφική οικογένεια της
Θεσσαλονίκης, είχε πάθος με τη φωτογραφία
και συνήθιζε ακόμη και την τελευταία δεκαετία
της ζωής του να πηγαίνει τακτικά στο εργαστήριο
Σούντου-Κωνσταντινίδη και να παρέχει τις
τεχνικές του γνώσεις. Επίσης ήταν ενθουσιώδης
συλλέκτης παλιών φωτογραφικών μηχανών
και είχε δημιουργήσει με το μεράκι του ένα
μικρό προσωπικό μουσείο. Μάλιστα σε παλιά
του συνέντευξη στον “Πιλότο” Θεσσαλονίκης
είχε εκφράσει την επιθυμία να παραχωρήσει
τη συλλογή σε κάποιον δημόσιο φορέα για
να αξιοποιηθεί κατάλληλα και να περισωθούν
αυτά τα πολύτιμα κομμάτια της φωτογραφικής
ιστορίας. Στην οικογένεια του εκλιπόντος το
περιοδικό μας απευθύνει θερμά συλλυπητήρια.

Nikon
Συνεργασία με πρακτορείο Noor για workshop φωτορεπορτάζ

Η

Nikon σε συνεργασία με το πρακτορείο NOOR προσφέρει τη
δυνατότητα σε νέους φωτορεπόρτερ να συμμετέχουν στα masterclasses
#NikonNOORAcademy 2018 που θα πραγματοποιηθούν στην Πολωνία
26 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου, στη Σουηδία 12-15 Μαρτίου και στο Βέλγιο
19-22 Μαρτίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν κοντά
στους φωτογράφους του γνωστού πρακτορείου NOOR, να εμπλουτίσουν
τα πορτφόλιό τους, να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες και να μάθουν πώς
λειτουργεί η αγορά στην οποία απευθύνονται. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων
για αυτά τα δωρεάν τετραήμερα masterclasses λήγει στις 29 Ιανουαρίου.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Poland Masterclass
26 Φεβρουαρίου 1 Μαρτίου 2018
Εισηγητές: Tutors: Nina
Berman, Tanya Habjouqa
και Sebastián Liste
Δωρεάν
Τοποθεσία: Βαρσοβία
Τελική προθεσμία
υποβολής αίτησης: Δευτέρα
29 Ιανουαρίου 13.00
Sweden Masterclass
12-15 Μαρτίου 2018
Εισηγητές: Yuri Kozyrev, Jon Lowenstein και Kadir van Lohuizen
Δωρεάν
Τοποθεσία: Στοκχόλμη
Τελική προθεσμία υποβολής αίτησης: Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 13.00
Belgium Masterclass
19-22 Mαρτίου 2018
Εισηγητές: Sanne De Wilde, Bénédicte Kurzen και Pep Bonet
Δωρεάν
Τοποθεσία: Βρυξέλλες
Τελική προθεσμία υποβολής αίτησης: Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 13.00
Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν http://bddy.me/2mQdHUn.
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τέσσερα
ψηφιακά άλμπουμ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ
PHOTO-BOOKS
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ K-Fix
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

190

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

200

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΣΕ ΚΟΥΠΕΣ, ΚΑΠΕΛΑ,
Τ-SHIRTS, MOUSE PADS,
PUZZLES

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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Ηasselblad
Aπίστευτα αρχεία 400Megapixel από την Η6D-400c

T

ην ιδέα με τις ψηφιακές πλάτες studio 4-shot ανάγεται ούτε λίγο ούτε πολύ στο 1992 με την πρώτη εκείνη Leaf DCB
Brick ενώ εφαρμόστηκε πιο ρεαλιστικά με το μοντέλο της Leaf DCB II Live (1996). Στη σύλληψη είναι αρκετά απλή: ένας
πιεζοηλεκτρικός μηχανισμός υψηλής ακριβείας, μετακινεί μικρομετρικά το επίπεδο της πλάτης σε απόσταση μισού pixel (!) και
έτσι σχηματίζεται αθροιστικά ένα αρχείο τετραπλάσιας ανάλυσης από το αρχικό. Το μειονέκτημα βέβαια είναι ότι μιλάμε μόνον
για στατικές εικόνες στο στούντιο, κυρίως σε εφαρμογές still life, αντιγραφές έργων τέχνης κλπ. Η Hasselblad H6D-400c είναι η
τελευταία στην ακολουθία των multishot μηχανών μεσαίου φορμά με τεχνολογία sensor shift και μάλιστα παράγει εικόνες με
ανάλυση 23200x17400pixel (σε φορμά TIFF 16bit), όχι σε τέσσερις αλλά έξι επιμέρους λήψεις.
H προσέγγιση της Hasselblad διαφέρει από τις προηγούμενες στη διαδικασία που ακολουθεί. Κατ αρχήν μετατοπίζεται σε
βήμα ένα ένα pixel ο αισθητήρας για να κάνει το 4x4 στα φίλτρα RGB (με διπλό το πράσινο) ώστε να προκύπτει η αθροιστική
πληροφορία RGBG για κάθε pixel. Μετά ο αισθητήρας επιστρέφει στην αρχική θέση και μετατοπίζεται κατά μισό pixel
οριζόντια και μισό κάθετα για να καταγράψει εξτρά ανάλυση. Η διάταξη αυτή μοιάζει με τα αντίστοιχα της Olympus και της
Panasonic με τη διαφορά ότι
στην περίπτωση Micro 4/3 o
μηχανισμός μετατόπισης είναι
ταυτόχρονα και το “πλέον”
σύστημα σταθεροποίησης δηλ.
μια κινούμενη βάση για τον
αισθητήρα. Στο μεσαίο φορμά
έχουμε ένα πιο ανθεκτικό
μηχανισμό ίσω και λόγω
της μεγαλύτερης μάζας του
συστήματος.
Η έναρξη παραγωγής τοποθετείται
τον προσεχή,με Μάρτιο με τιμή
καταλόγου μόλις 40.000 ευρώ.
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Leica
Δύο νέοι Apo-Summicron

Γ

ια δυνατούς -οικονομικά- παίκτες

προορίζονται οι δύο Leica APOSummicron SL 75mm και 90mm για τη
σειρά SL (type 601) full frame mirrorless
μηχανή. Kαι οι δύο χρησιμοποιούν
αποχρωματική σχεδίαση για τη μείωση
των χρωματικών εκτροπών, έντεκα
οπτικά στοιχεία σε εννέα γκρουπ εκ
των οποίων ένα ασφαιρικό στοιχείο για
την ελαχιστοποίηση των γεωμετρικών
παραμορφώσεων και έχουν ελάχιστη
απόσταση εστίασης 0,5 και 0,6m
αντίστοιχα. Με το σύστημα Dual
Syncro Drive ο χρόνος διαδρομής
του autofocus σε όλη την κλίμακα
εστιακών αποστάσεων συντομεύεται
στα 250msec ενώ ιδιαίτερη μνεία αξίζει
ο μηχανισμός οδήγησης με βηματικά
μοτέρ τύπου Dual Synchro Drive. Mε
την εξαιρετική φωτεινότητα f/2 οι νέοι
φακοί ταιριάζουν σε λήψεις με χαμηλό
φωτισμό.
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Canon
Πρωταθλήτρια στις ευρεσιτεχνίες και το 2017

Γ

ια 32 συναπτά έτη η Canon συγκαταλέγεται

ανάμεσα στις κορυφαίες πέντε εταιρίες ως προς
την καινοτομία. Διατηρώντας με μεγάλη διαφορά την
πρωτοκαθεδρία της στην καινοτομία απέναντι σε όλες
τις εταιρίες του κλάδου Imaging, η Canon κατατάσσεται
στην επίζηλη τρίτη θέση (έχοντας 3.285 πατέντες) και
την ξεπερνούν μόνον η τέως ΙΒΜ και η Samsung. Είναι
σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η κατοχύρωση στο
US Patent Office παίζει διεθνή ρόλο αφού μόλις ένα
προϊόν ή μια σχεδίαση προστατεύεται στις ΗΠΑ, που
είναι η κυρίαρχη αγορά, οι υπόλοιπες έπονται. Αν
και δεν καταλήγουν πάντα σε εμπορικά προϊόντα οι
ευρεσιτεχνίες αποτελούν ασφαλή δείκτη καινοτομίας και
τεχνολογικής υπεροχής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
φετεινών πατεντών Canon υπήρξαν ο stacked sensor
για πιο γρήγορο autofocus , το νέο design για
αναδιπλούμενες οθόνες καθώς και
ένα νέο είδος UV gel για Large
format printer.
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Η ταινία αποτελεί παραγωγή της εταιρείας
Anemon, και συμπαραγωγή μεταξύ Ελλάδας
(EKK και EΡT), Γαλλίας (ARTE, CNC, Region
Pays de la Loire), Καναδά (Knowledge, TVO,
Canal D, Canada Media Fund, OMDC), Ιαπωνίας
(WOWOW), Ιταλίας (Sicilian Film Commission),
με τη συμμετοχή των καναλιών SVT-Σουηδία,
RTS-Ελβετία, DBS-Ισραήλ και CYBC-Κύπρος,
με την υποστήριξη του προγράμματος Creative
Europe της Ε.Ε., των κινηματογραφικών φακών
Angénieux και της ΑΝΕΚ.
Η ταινία έχει παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στα
διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου του Τόκιο,
της Θεσσαλονίκης και της Αδελαΐδας, ενώ
η πρεμιέρα στη βόρειο Αμερική θα γίνει στο
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαϊάμι
(Μάρτιος 2018). Η κινηματογραφική της διανομή
στην Ελλάδα περιλαμβάνει προβολές στην
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τον Βόλο
και το Ηράκλειο από το CineDoc, σε συνεργασία
με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, τη Samsung,
το Authentic Big Blue, το WWF, την AIDA Hellas,
το Moving Docs και το Περιοδικό Φωτογράφος.

Dolphin Man
Μια κινηματογραφική κατάδυση στο απέραντο μπλε

T

ο Dolphin Man είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους του Λευτέρη
Χαρίτου και αναφέρεται στη συναρπαστική ιστορία του δύτη Ζακ Μαγιόλ,
ήρωα της ταινίας Το Απέραντο Γαλάζιο του Λικ Μπεσόν. Η αθηναϊκή πρεμιέρα θα
πραγματοποιηθεί στον Κινηματογράφο “Δαναός” την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου.
Θα παραβρίσκεται ως τιμώμενο πρόσωπο. ο αφηγητής του ντοκιμαντέρ Ζαν-Μαρκ
Μπαρ, που υποδύθηκε τον Μαγιόλ στο Απέραντο Γαλάζιο.
Στον ημιώροφο του Δαναού, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει
την 10λεπτη ταινία 360 °Dolphin Man VR τραβηγμένη με εξοπλισμό
Samsung Gear VR που προσφέρει την ευκαιρία στους θεατές της ταινίας να
πραγματοποιήσουν κατάδυση στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας.
Το ντοκιμαντέρ Dolphin Man μας ταξιδεύει στον κόσμο του Ζακ Μαγιόλ,
μεταφέροντας το επείγον μήνυμά του για την προστασία της θάλασσας και τη
βιωματική εμπειρία της επανασύνδεσης του ανθρώπου με τη φύση. Σε τοποθεσίες
όπως Κάρπαθος, Μπαχάμες, Ελβα (Ιταλία) Ινδία και Ιαπωνία, παρουσιάζονται
συγγενείς, φίλοι και “κληρονόμοι” του Μαγιόλ, όπως οι παγκόσμιοι πρωταθλητές
κατάδυσης William Trubridge και Umberto Pelizzari. Στην ταινία παρουσιάζονται
σπάνια αρχειακά φιλμ με σύγχρονες υποβρύχιες λήψεις, δείχνοντας πώς ο
‘άνθρωπος δελφίνι’ έγινε το σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς.
Ο Ζαν-Μαρκ Μπαρ θα βρίσκεται στον κινηματογράφο Δαναό και την Παρασκευή
2 Φεβρουαρίου και θα απαντήσει στις απαντήσεις του κοινού μετά την προβολή
των 20.00. Επίσης θα μιλήσει για την συμμετοχή στο Dolphin Man αλλά
και το θρυλικό του ρόλο στην ταινία του Λυκ Μπεσόν Το Απέραντο Γαλάζιο
σε συνέντευξη τύπου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Σίνα 31) την Τρίτη 30
Ιανουαρίου στις 12.00.



  



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ: Μετά το τέλος των
ακόλουθων προβολών, θα ακολουθεί συζήτηση
με το κοινό, στην οποία θα συμμετέχει και ο
σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρίτος:
Παρασκευή 2/2/2018, 20:15 Συζήτηση με τον
Ζαν-Μαρκ Μπαρ, αφηγητή του Dolphin Man,
για το ντοκιμαντέρ, την φιλία του με τον Μαγιόλ
και Το Απέραντο Γαλάζιο…
Σάββατο 3/2/2018, 20:15 Συζήτηση για
την υποβρύχια φωτογράφιση με τον Στέλιο
Αποστολόπουλο, διευθυντή φωτογραφίας του
Dolphin Man, και τον Τάκη Τζίμα, εκδότη του
Περιοδικού Φωτογράφος.
Kυριακή 4/2/2018, 18.15 Συζήτηση για την
προστασία των θαλασσών με τον Δημήτρη
Καραβέλα, διευθυντή του WWF Ελλάς, την
Λουκία Καλαϊτζή του Δικτύου Μεσόγειος SOS
και την Ιωάννα Λεμονή του Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας Γουλανδρή.
Κυριακή 4/2/2018, 20:15 Συζήτηση με θέμα
Yoga & Άπνοια, με συμμετοχή των δασκάλων
γιόγκα Χριστίνας Καρκανιά, Αντώνη Φραγκάκη
και Μιχάλη Φιλίνη.
Δευτέρα 5/2/2018, 20:15 Συζήτηση για την
ελεύθερη κατάδυση με την πρωταθλήτρια Jenna
Apokotos, τον εκπαιδευτή και πρόεδρο της
ομοσπονδίας AIDA Hellas, Δημήτρη Κούμουλο,
και την διοργανώτρια του Authentic Big Blue,
Βιβή Δρακά.
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.dolphinmanfilm.com
Facebook event: https://www.facebook.com/
events/1378181502309682
Επίσημο trailer: www.vimeo.com/244603670

 

  !"



  



 

  !"

Koeln Messe
To 2017 ήταν μια πολύ
καλή χρονιά

Τ

ζίρο ρεκόρ ύψους 350 εκ. ευρώ

πέτυχε το 2017 η ΚοelnMesse
δηλ. η εταιρία που διαχειρίζεται
τον ομώνυμο εκθεσιακό χώρο
στην Κολωνία όπου μεταξύ άλλων
διοργανώνεται και η Photokina,
η μεγαλύτερη έκθεση imaging
στον κόσμο. Ο τζίρος ξεπέρασε το
προηγούμενο ρεκόρ του 2015. Εκτός
από την αύξηση των πωλήσεων στην
γερμανική αγορά, η Κοln Messe είδε
βελτίωση των χρηματοοικονομικών
επιδόσεων και σε θυγατρικές στο
εξωτερικό (Βραζιλία, Ινδία, Ταϋλάνδη).
Επίσης η θυγατρική KolnMesse
Ausstellungen GmbH υπεύθυνη
για τα events αλλοδαπών εκθετών,
συνέβαλε στα έσοδα με 17εκ. ευρώ εκ
των οποίων η κερδοφορία ήταν 7εκ.
Μετά την οικονομική κρίση του 2008
η εταιρία ανακάμπτει συνεχώς με
μέσο ρυθμό βελτίωσης σε ετήσια βάση
6% και αύξηση κερδοφορίας κατά
12%. από πλευράς επενδύσεων έχοει
προγραμματιστεί ένα πλάνο ανάπτυξης
αξίας 600εκ. ευρώ ως το 2030 με
πρώτο έργο το μεγάλο πολυώροφο
parking 2000 θέσεων στην τοποθεσία
Ζοοbrucke καθώς και αποθήκες με
πλατφόρμες για 300 φορτηγά.

Epson & Unicef Γερμανίας
Συνεργασία για τη Φωτογραφία της Χρονιάς

Ο

φετεινός διαγωνισμός της UNICEF Γερμανίας για τη φωτγραφία της χρονιάς
συγκέντρωσε περισσότερες από 1500 συμμετοχές από 24 χώρες. Οι συμμετοχές
τους καταγράφουν την προσωπικότητα και τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών σε
όλο τον κόσμο, με κάποιους να περιγράφουν τη δυστυχία και την απελπισία τους,
ενώ άλλοι τονίζουν την ευτυχία και τα όνειρά τους. Προκειμένου να γίνει σωστά και
με ίσους όρους η αξιολόγηση των συμμετοχών η κριτική επιτροπή απεφάσισε , για να
εκτυπώσει περισσότερες από 1.500 φωτογραφίες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Το
έργο ανατέθηκε στην Εpson Γερμανίας που εκτύπωσε τις φωτογραφίες στο Meerbusch,
με το καινοτόμο Epson SureLab SL-D3000, χρησιμοποιώντας το χαρτί εξαιρετικής
ποιότητας Epson, SureLab Pro Paper Luster 285.
«Η φωτογραφία είναι μέρος της κληρονομιάς της Epson. Κατανοούμε τη δύναμη της
εκτυπωμένης εικόνας και είναι σημαντικό για εμάς να παρουσιάζεται με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, όχι μόνο η φωτογραφία που κερδίζει αλλά όλες οι συμμετοχές που
υποβάλλονται στους κριτές», δήλωσε ο Henning Ohlsson, Managing Director, Epson
Germany και CSR Director, Epson Europe. Η Epson έχει αναλάβει, επίσης να εκτυπώσει
τις φωτογραφίες για την έκθεση «Φωτογραφία της Χρονιάς» της UNICEF. Οι νικήτριες
φωτογραφίες εκτέθηκαν από τις 21 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2018
στο Haus der Bundespressekonferenz, στο Βερολίνο.

ƧǄǄİǊǁĮ
Πωλούνται σε αρίστη κατάσταση:
q'VKJGJMN'SPOUJFS
qEpson Stylus Pro 7890 60cm
qDurst Theta 50 για εκτυπώσεις
ψηφιακών άλμπουμ με εγγύηση,
service και ανταλλακτικά
qΚασέτες χαρτιού Νοritsu σειρά 32
Πληροφορίες:
Γιάννης τηλ. 6932 038035
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Πάρις Πετρίδης
Aτομικό Αναμνηστικό

Π

ρόσφατα κυκλοφόρησε
το φωτογραφικό λεύκωμα

του Πάρη Πετρίδη “Ατομικό
Αναμνηστικό”(Εκδόσεις Άγρα University Studio Press). Ο τίτλος,
δάνειο από την ιατρική ορολογία,
που σημαίνει το ιατρικό ιστορικό του
ασθενούς, αναφέρεται εδώ στην οπτική
περιπλάνηση του φωτογράφου, κατά
τη διάρκεια νοσηλείας του στο ΑΧΕΠΑ.
Η ανησυχία που συνεπάγεται η
παραμονή σε νοσοκομείο “δαμάζεται”
από τις θρησκευτικές εικόνες, τα
τρόφιμα, το γέρμα των φυτών προς
τον ήλιο.
Ο Πάρις Πετρίδης είναι φωτογράφος
και καθηγητής φωτογραφίας.
Κυκλοφορούν επίσης τα λευκώματα:
Καθ’οδόν (Ιστός, 1998), Γαμήλιο
άλμπουμ (Ιστός, 2002), Σημειώσεις
στην άκρη του δρόμου (Άγρα,
2006), Τα ρωμαίικα σχολεία της
Πόλης (Άγρα, 2007), Εδώ: Τόποι
βίας στη Θεσσαλονίκη (με επιμέλεια
κειμένων Σάκη Σερέφα – Άγρα, 2012),
Λεπτομέρειες από το κέντρο της
πόλης (Ιστός, 2016), The Void and the
Country (Blue Sky Books, 2016).

Φωτογραφικός διαγωνισμός
Στην έκθεση Van Gogh Alive

Η

εκθεση Van Gogh Alive The Experience, που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2017,
συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του και το 2018 μέχρι τις 4 Μαρτίου. Μέχρι
σήμερα την έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 120.000 θεατές στην Αθήνα.
Η έκθεση παρουσιάζει, όχι με τον συνήθη, αλλά μ’ έναν νέο, επαναστατικό τρόπο, το
συνολικό έργο του Van Gogh και αφηγείται ταυτόχρονα την δική του ιστορία, διεισδύει
στα συναισθήματα και τις σκέψεις του και περιγράφει το περιβάλλον μέσα στο οποίο
μεγαλούργησε. Η παρουσίαση γίνεται μέσω του SENSORY4, ενός μοναδικού συστήματος
που ενσωματώνει 40 προβολείς υψηλής ευκρίνειας, γραφικά πολλαπλών καναλιών και
ήχο surround, δομώντας έτσι ένα από τα συναρπαστικότερα περιβάλλοντα πολλαπλών
προβολών στον κόσμο. Παράλληλα με την έκθεση, ένας μεγάλος διαγωνισμός
φωτογραφίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Απευθύνεται σε όλους τους επισκέπτες, λάτρεις της
φωτογραφίας και της τέχνης, είτε είναι ερασιτέχνες, είτε επαγγελματίες φωτογράφοι.
Αρκεί να περιπλανηθούν στις αίθουσες της έκθεσης Van Gogh Alive, να τραβήξουν τη
φωτογραφία που τους εκφράζει και να τη δημοσιεύσουν στο site του διαγωνισμού,
http://vangoghalive.aboutnet.gr/, ή στο Instagram και το Twitter με το hastag
#VanGoghAliveAthens. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη της καλύτερης φωτογραφίας
λήγει την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 στις 14:00. Η φωτογραφία που θα αποσπάσει τα
περισσότερα likes θα κερδίσει τον μεγάλο διαγωνισμό με βραβείο ένα τριήμερο ταξίδι για
δύο άτομα στο Άμστερνταμ και θα δώσει τη δυνατότητα στο νικητή να επισκεφθεί το Van
Gogh Museum. Η Έκθεση Van Gogh Alive The Experience θα βρίσκεται στον Εκθεσιακό
Χώρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών έως και τις 4 Μαρτίου.
www.vangoghalive.gr

photo.gr
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Still life Masterclass



ÜĆāvôĉčĊāćýāĀöþĎ
ýāvĂćĐĉĀĂĄõĎďĉõĊāĎ÷ąčĆċčĆ
ċùwčĆÿćĉāċćùÿčċĂĊvćù

áþvćĆċôąćwĉúĄċĂĄõ
þăæĊĄāĊāĊþþwúĀĀþąvúċĂĄ÷
ÿčċćĀĉúÿĂĄ÷TUVEJP

ØċćþĆċúċĂĄ÷ĊþvĂĆæĉĂćvþČôvúċú
ÿčċĂĊvćù þăćwąĂĊvćù 
ĊċāĊĂvæċčĆÿ÷ĆċčĆ

ÝàÙßÒßëßÙÛúĀĀôąāĎÛúĊúąæĄāĎ
 
www.vassalakis-vangelis.gr
ßâÝêÛêþċæĉċāâþûĉćĐúĉöćĐ
ÓàÛêáÝàÛq
áéÙëéÙÙìââÝëéíßÙþĐĉĈ


ÚöČćĐĊúĊþvĂĆúĉöčĆ
wþĉâåêèÑéÚâèØ
êĉćĐwæĄā ÚČõĆú

ÝàÙßÒßëßÙØċôÿúĆćĎØævĂćĎ
 
www.greyimages.gr
ßâÝêÛØæûûúċćâþûĉćĐúĉöćĐ
ÓàÛêáÝàÛq
áéÙëéÙÙìââÝëéíßÙĖ


ØċćTUVEJPċćĐØċØævĂćĐ
áwćĐĊöćĐ 
Úvwþą÷ĄāwćĂ ÚČõĆú

ÝàÙßÒßëßÙÑĂĈĉĀćĎêđĈĉċđāĎ
 
www.lightworks.gr
ßâÝêÛØæûûúċćâþûĉćĐúĉöćĐ
ÓàÛêáÝàÛq
áéÙëéÙÙìââÝëéíßÙĖ


ØċćTUVEJPÔëìçßÚ
ÚĆýĉúûöýúĎ 
ÚďúĉĆôĎ ÚČõĆú

Òåéè
ëĈwĈćĈčÿwûČăąøèĈmãĎČăċwĈ÷n
úăöúĎĖ 

ÒåéÚëûwĈćĈčÿwûČăąç
èĈm×ĈĊČĊû÷ČĈnèĈmãûąĈ÷n
úăöúĎĖ þĐĉĈ

Òåéè
ëĈüăüĆ÷ĈmßĀĎČĈāĊûĀăąöwĂĐûćön
ČĈwĈćĈčÿwûČăąøèĈúăöúĎĖ 
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Joel Marklund
Kαταγράφοντας τους Σάμι στη βόρεια Σουηδία
Ο φωτογράφος και Nikon Ambassador sτην Ευρώπη, Joel Marklund, παρουσίασε ένα
ιδιαίτερο έργο με στόχο την καταγραφή της κοινότητας του λαού των Σάμι στη Σουηδία,
ένα θέμα που τον ενδιαφέρει πολύ σε προσωπικό επίπεδο. Χρησιμοποιώντας μια Νikon
D5 και φακούς Nikkor, ο Marklund προσπάθησε να ξεπεράσει τα στερεότυπα με τα οποία
συσχετίζονται συνήθως οι Σάμι, παρουσιάζοντας την καθημερινή ζωή τους με μια σειρά από
συγκινητικά πορτρέτα.

Ο

ι Σάμι είναι οι αυτόχθονες κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Λαπωνίας (Sápmi),
η οποία περιλαμβάνει τις βόρειες εκτάσεις της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας
και της χερσονήσου Κόλα στη Ρωσία. Παρόλο που η πατρίδα τους χωρίζεται από τα επίσημα
σύνορα αυτών των τεσσάρων κρατών, οι Σάμι υφίστανται ως ενιαίος λαός, με κοινή γλώσσα
και πολιτισμική ταυτότητα. Ο Joel θέλησε να παρουσιάσει αυτήν ακριβώς την πραγματική
τους ταυτότητα στο ευρύτερο κοινό και να σπάσει τα στερεότυπα που τους περιγράφουν ως
«βοσκούς ταράνδων που ζουν στα βουνά». «Τα καλύτερα θέματα δεν είναι πάντα αυτά που
διαδραματίζονται στα πιο εξωτικά ή μακρινά μέρη του πλανήτη», σχολιάζει ο Marklund.
«Ήμουν αποφασισμένος να ασχοληθώ με κάτι που με εκφράζει πραγματικά, κάτι που πιστεύω.
Δεν έχουν ασχοληθεί πολλοί με την ιστορία των Σάμι, αλλά επειδή έχω μεγαλώσει στο Μπόντεν,
κοντά στις περιοχές που κατοικούν πολλές από τις κοινότητές τους, είχα την υποχρέωση, αλλά
και το προνόμιο, να την αφηγηθώ εγώ». Στην προσπάθειά του να καταγράψει με ακρίβεια πώς
ζούνε οι Σάμι στη σημερινή Σουηδία, ο Joel έζησε έξι εβδομάδες ως μέλος της κοινότητας και
έγινε μέρος της καθημερινής ζωής δώδεκα ατόμων - από τραγουδιστές και χορευτές μέχρι
φοιτητές και κατασκευαστές τυμπάνων – ώστε να τους πείσει να του αφηγηθούν τις ιστορίες τους.
Για να φέρει εις πέρας το έργο του, συνδύασε τη φωτογραφική μηχανή D5 με τους φακούς AF-S
Νikkor 35mm f/1.4G, AF-S Nikkor 50mm f/1.4G και AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II.
Ο Marklund καταλήγει: «Δεν ήθελα να αδικήσω αυτόν τον λαό, άρα η επιλογή του κατάλληλου
εξοπλισμού ήταν πολύ σημαντική. Οι φακοί AF-S Nikkor 35mm f/1.4G και AF-S Nikkor
70-200mm f/2.8G ED VR II είναι ιδανικοί για φωτορεπορτάζ, ενώ ο AF-S Nikkor 50mm
f/1.4G προσφέρεται ιδιαίτερα για λήψεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού».
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Lightroom!" #
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ÝàÙßÒßëßÙÑĂĈĉĀćĎêđĈĉċđāĎ
   !"#$%"
ßâÝêÛÖúĉúĊĄþĐõâþûĉćĐúĉöćĐ
ÓàÛêáÝàÛq
áéÙëéÙĖ
Òåéè
ëĈwĈćĈčÿwûČăąøèĈs-JHIUSPPNt úăöúĎĖ 
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ÓàÛêáÝàÛ
áéÙëéÙĖ
Òåéè
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METApolis
Νέα σεμινάρια της
Φωτογραφικής Ομάδας

Η

Φωτογραφική ομάδα του
METApolis ξεκινάει δύο

νέα σεμινάρια, με διαφορετική
φιλοσοφία τον Φεβρουάριο του
2018.
Το πρώτο σεμινάριο έχει
ως θέμα τη φωτογράφηση
της πόλης. Το σεμινάριο θα
γίνεται στους δρόμους της
Αθήνας και οι μαθητές θα
επιστρέφουν στην τάξη μόνο
για να συζητήσουν τις εικόνες
που τράβηξαν. Το σεμινάριο
θα πραγματοποιηθεί από τον
Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο
και κάθε μήνας συμμετοχής θα
στοιχίζει €80 (εκτός από τον
Απρίλιο που θα στοιχίζει €40). Το
δεύτερο σεμινάριο θα είναι ένα
ταχύρρυθμο μάθημα για όσους
έχουν περιορισμένο χρόνο και
αφορά την ψηφιακή μηχανή και
την επεξεργασία της εικόνας.
Το Σεμινάριο ολοκληρώνεται
σε 8 τετράωρες συναντήσεις
κάθε Σάββατο. Οι Συναντήσεις
θα πραγματοποιηθούν το
Φεβρουάριο & Μάρτιο του 2018
(32 ώρες). Το κόστος συμμετοχής
είναι στα €200.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
(Μέγιστος αριθμός
συμμετεχόντων 23)

«Ίχνη Εκτόπισης»
Έκθεση του Μανόλη Κασιμάτη

Σ

τα Ίχνη Εκτόπισης ο φωτογράφος Μανόλης Κασιμάτης μας μεταφέρει μέσα από
ντοκουμέντα και φωτογραφίες στους σύγχρονους τόπους μαρτυρίων της Ελλάδας του
Εμφυλίου όπου φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν χιλιάδες αγωνιστές
της Εθνικής Αντίστασης. Μέσα από τον φακό του και τις μαρτυρίες του πατέρα του
Στέλιου, εξόριστου αντιστασιακού στην Ικαρία και τη Μακρόνησο, ο Μανόλης Κασιμάτης
παρουσιάζει ένα πολύ σημαντικό σύνολο ντοκουμέντων της νεότερης ιστορίας.
«Αφορμώμενος από την ιστορία του πατέρα μου Στέλιου, από τα δελτάρια που έστελνε
στην οικογένειά μας από τους τόπους της εκτόπισης και από τις φωτογραφίες που
εμφάνιζε με περισσή δημιουργικότητα, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφική του μηχανή
ως μεγεθυντήρα, εκμεταλλευόμενος πότε το φως της ημέρας και πότε τη συννεφιά
(δεν υπήρχε ηλεκτρισμός στους τόπους εκτόπισης), συμπληρώνω φέτος είκοσι χρόνια
από τότε που άρχισα να επισκέπτομαι τους «δικούς μου» τόπους εκτόπισης. Θάλασσα
και πάλη, προσπαθώντας να διαχωρίσω το προσωπικό βίωμα από τον τόπο και την
ιστορία, προσπαθώντας να εμποτίσω τον τόπο και την ιστορία με το προσωπικό βίωμα.
Αλλεπάλληλες επισκέψεις στη Γυάρο, στη Μακρόνησο, στην Ικαριά, εκθέσεις για το
Αιγαίο των μαρτυρίων, αναζήτηση ονομάτων και προσωπικών μαρτυριών και, φυσικά,
η μυρωδιά του χαρτιού από δελτάρια και φωτογραφίες που φυλάχθηκαν επιμελώς σε
τενεκεδένια κουτιά ή απλώς πετάχτηκαν, για να βρεθούν ξανά σε ένα παλαιοπωλείο ή
σε ένα αρχείο που αναζητεί ένα όνομα» γράφει ο φωτογράφος.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από 21 Ιανουαρίου έως 23 Φεβρουαρίου 2018
Διάρκεια: από 21 Ιανουαρίου έως 23 Φεβρουαρίου 2018 Είσοδος ελεύθερη
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: κάθε Τρίτη, Παρασκευή, Κυριακή από τις 6.30 ως τις 9.30 μ.μ.
Χώρος: ΥπΟψΗ – χώρος για τη φωτογραφία – www.ypopsi.satoglou.gr
Διεύθυνση: Θουκυδίδου 10, Περιστέρι (πλησίον του σταθμού μετρό «Περιστέρι»)
http://www.facebook.com/Ιχνη-εκτοπισηςφωτογραφιζοντας-1884977055148572
http://www.manolokasimatis.gr/

Περισσότερες Πληροφορίες:
www.metapolis.gr
info@metapolis.gr
Έκπτωση 25% σε φοιτητές

Photo: Τάσος Νάκος
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«Φωτογραφίζοντας με τα μάτια της Καρδιάς»
Βιωματικό Σεμινάριο Φωτoγραφίας & Διαλογισμού το Πάσχα, στη Μάνη με τη Μάρω Κουρή
Η φωτορεπόρτερ Μάρω Κουρή, με
τη συνεργασία του Σπύρου Μαρίνου,
dream coach, διοργανώνουν
βιωματικό, διαλογιστικό φωτοοδοιπορικό στα άγνωστα χωριά της
Μάνης στις 5-10 Απριλίου 2018.
Το σεμινάριο περιλαμβάνει:
– Διαλογιστικές τεχνικές, όπως Osho
Nadabrama, Osho Humaniversity
Sacred Earth, Osho Humaniversity
Samasati, Osho Kudalini και φυσικά τη
φημισμένη διαλογιστική τεχνική του
Osho Humaniverirsity, ΑUM meditation
(Awareness, Understanding Meditation)
–Φωτογραφικές τεχνικές όπως:
qÒÎÆÔÕËÁÉÔÕÑ×ÍÅÐÇÁØ¾ÁÑÒÅÁØ½
του στην δημιουργία της φωτογραφίας,
qÒÈÑÀÍÓÅÑÈËÁÉÏÕ»ÑÁÁ¾ÒÎ
φευγαλέο κλικ, συνδέουμε στοιχεία,
πρόσωπα, τοπία, και κινήσεις
αναζητώντας την εσωτερική μας αρμονία
- που αποδίδεται σε γεωμετρική,
αισθητική, εικαστική.



  

qÒÈÍÅÉÌÎÇ¼ÆÔÒÎÇÐÁÆÉÏÍ FEJU
qÒÈÑÀÍÄÅÑÈÒÔÍÅÉË¾ÍÔÍÑÅÉÁÆÔÒÎÇÐÁÆÉË¼ÄÉ¼ÇÈÑÈ TUPSZUFMMJOH
qÒÈÄÈÉÎ×ÐÇ½ÁÐÎÑÔÉËÎÀÎÁÄÉËÎÀQÎSUGPMJP
Απαραίτητος εξοπλισμός: μια ψηφιακή φωτογραφική κάμερα, ένας φακός επιλογής σας,
κατά προτίμηση σταθερός ευρυγώνιος ή 50mm, σημειωματάρια, άνετα ρούχα, στρωματάκι
και το laptop σας. Κόστος σεμιναρίου: 400 ευρώ συν Φ.Π.Α. Mειωμένη τιμή 350 ευρώ για
όσους κλείσουν μέχρι τις 5 Μαρτίου 2018
Διαμονή στο φιλόξενο, παραλιακό συγκρότημα «Μικρό Χωριό», στο Βαθύ Γυθείου.
www.mikroxorio.gr όπου θα γίνουν οι διαλογισμοί και οι φωτογραφικές εισηγήσεις.
τηλ.: 6936 974134 (WhatsApp, Viber), info@mikroxorio.gr,https://www.facebook.com/
mikro.xorio/.
– 165 ευρώ/άτομο οι 5 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε τρίκλινο, δίχωρο δωμάτιο, με πλήρως
εξοπλισμένη κουζίνα και τζάκι.
– 370 ευρώ για 2 άτομα, οι 5 διανυκερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο στούντιο με πλήρως
εξοπλισμένη κουζίνα.
Στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται οι μετακινήσεις κι η διατροφή και
συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής καθώς και πλούσιο παραδοσιακό, πασχαλινό τραπέζι
την Κυριακή του Πάσχα. Για παιδιά ως δέκα ετών, το τραπέζι είναι δωρεάν.
Ειδικές τιμές για οικογένειες.
Δηλώσεις συμμετοχής & Πληροφορίες:
maro_kouri@yahoo.com, 6977296831 (WhatsApp, Viber)
spimarinos@gmail.com, 6944612022 (WhatsApp, Viber)
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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


 



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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LensCulture Portrait
Awards
Ξεκίνησε η υποβολή
συμμετοχών

Μ

έχρι τις 27 Φεβρουαρίου
θα είναι δυνατή η υποβολή

συμμετοχών για τα Portrait Awards
του LensCulture. Ο διαγωνισμός
φωτογραφίας διοργανώνεται για
πέμπτη χρονιά από το δημοφιλές
φωτογραφικό δίκτυο και περιοδικό
αλλά φέτος για πρώτη φορά οι
φωτογραφίες που θα διακριθούν
θα εκτεθούν σε δύο σημαντικά
φωτογραφικά φεστιβάλ: στο Photo
London τον Μάιο και στις Arles τον
Ιούλιο. Η κριτική επιτροπή αποτελείται
από διακεκριμένους φωτογράφους,
photo editors και επιμελητές
εκθέσεων. Συνολικά θα δοθούν
22.000 δολάρια στους νικητές για τη
χρηματοδότηση των project τους και
τα έργα τους θα προβληθούν σε κοινό
2.8 εκατομμυρίων (αν συνυπολογίσει
κανείς την επισκεψιμότητα των
ιστοσελίδων του LensCulture, των
περιοδικών που καλύπτουν τα
βραβεία και των εκθέσεων που
διοργανώνονται). Οι φωτογράφοι
μπορούν να συμμετέχουν είτε με
μεμονωμένες φωτογραφίες είτε με
φωτογραφική σειρά. Περισσότερες
πληροφορίες στο LensCulture.
https://www.lensculture.com/

Φωτογραφία: Nele Gülck, από τη σειρά Το καλό βουνό, Αλβανία, 2017

Εκδήλωση λόγου στο Μουσείο
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Με τίτλο «Φωτογραφία και Κοινοί Ιεροί Τόποι».
Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του κύκλου
ομιλιών ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ, διοργανώνει την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου
2018, στις 19:00, εκδήλωση λόγου με τίτλο «Φωτογραφία και Κοινοί Ιεροί
Τόποι». Στην εκδήλωση, η φωτογράφος Nele Gülck και ο δημοσιογράφος/
συγγραφέας Nikolai Antoniadis θα αναφερθούν στο project Το καλό
βουνό, που εδώ και καιρό υλοποιούν στη γειτονική Αλβανία, μέρος
του οποίου παρουσιάζεται στην έκθεση «Κοινοί Ιεροί Τόποι» του ΜΦΘ.
Ο Στέργιος Καράβατος και η Δανάη Τεζαψίδου θα μιλήσουν για τους
διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης της φωτογραφίας και για τους
προβληματισμούς τους πάνω στον σχεδιασμό και την επιμέλεια των
«Κοινών Ιερών Τόπων». Η Μαρία Κοκορότσκου, αντίστοιχα, θα αναφερθεί
στην υποδοχή της έκθεσης από το κοινό, μέσα από την εμπειρία
ικανού αριθμού ξεναγήσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολεία
διαφορετικών βαθμίδων, με άξονα τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με
τη θρησκεία.
Στη συζήτηση θα συμμετέχουν:
D Η φωτογράφος Nele Gülck
D Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Nikolai Antoniadis
D Ο επιμελητής της έκθεσης «Κοινοί Ιεροί Τόποι» Στέργιος Καράβατος
D Η βοηθός επιμελήτρια της έκθεσης «Κοινοί Ιεροί Τόποι» Δανάη
Τεζαψίδου
D Η υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΜΦΘ Μαρία
Κοκορότσκου
Τη συζήτηση θα συντονίσει η υπεύθυνη Γραφείου Τύπου του ΜΦΘ, Μαρία
Ζαμπέτη. Μέρος της συζήτησης θα είναι στα γερμανικά, με ταυτόχρονη
διερμηνεία.
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
(Αποθήκη Α΄, 1ος όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310 566716)
Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018, 19:00
Είσοδος ελεύθερη
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254 σελίδες, 17x24, ISBN 978-960-7704-14-6
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Ο Mario Testino στη μαύρη λίστα της Vogue
Μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση

Η

Conde Nast, o εκδοτικός κολοσσός στον οποίο ανήκουν τα περιοδικά Vogue,
Vanity Fair και GQ κ.α., ανακοίνωσε ότι θα διακόψει άμεσα οποιαδήποτε

συνεργασία με τους φωτογράφους Mario Testino και Bruce Weber εξαιτίας των
κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση που είδαν το φως της δημοσιότητας
τον τελευταίο μήνα. Δεκατρείς άντρες που έχουν εργαστεί με τον Testino είτε
ως μοντέλα είτε ως βοηθοί κατήγγειλαν επωνύμως τον φωτογράφο σε άρθρο
των New York Times για σεξουαλική παρενόχληση και κατάχρηση της θέσης
ισχύος του και αναφέρουν ότι συχνά αναγκάζονταν να υποκύψουν στις απρεπείς
προτάσεις του για να μην διακινδυνέψουν τη δουλειά τους και την καριέρα
τους. Ο Mario Testino συνεργαζόταν με τα μεγαλύτερα περιοδικά και πολλά
από τα δημοφιλέστερα brands της μόδας ενώ ήταν και από τους αγαπημένους
φωτογράφους της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας. Μάλιστα ήταν ένας από
τους υποψήφιους για να φωτογραφήσει τον επικείμενο γάμο του πρίγκιπα Harry.
Μετά τη δημοσιοποίηση των κατηγοριών η εταιρεία Burberry ανακοίνωσε ότι δεν
θα συνεργαστεί ξανά με τον φωτογράφο και το παράδειγμα της αναμένεται να
ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα brands. Τον προηγούμενο μήνα το μοντέλο Jason
Boyce μήνυσε τον Bruce Weber για σεξουαλική παρενόχληση ενώ το πλήθος των
κατηγοριών για τον Terry Richardson ανάγκασε τον μεγαλύτερο εκδοτικό όμιλο
του κόσμου να αποκόψει τους δεσμούς μαζί του και να καταδικάσει δημοσίως τη
συμπεριφορά του.

iFocus.gr
Εισαγωγικό Σεμινάριο στον Κόσμο της Φωτογραφίας

Τ

ο σεμινάριο αυτό είναι εισαγωγικό και απευθύνεται σε αρχάριους. Σκοπός
του είναι η εξοικείωσή τους με το φωτογραφικό μέσο αλλά και η ανάπτυξη
αισθητικών δεξιοτήτων που θα τους οδηγήσει στη στοιχειώδη φωτογραφική
παιδεία.
Η ύλη του σεμιναρίου καλύπτει :
q±ÈÍÉÑÒÎÐ½ÁËÁÉÅÊ»ÌÉÊÈÒÈÕÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÕÁ¾ÒÈÍÅÆÅÀÐÅÑÈÒÈÕ»ÖÐÉÑ¼ÅÐÁ
q±ÁÅ½ÄÈÒÔÍÆÔÒÎÇÐÁÆÉËÏÍÈÖÁÍÏÍËÁÉÆÁËÏÍ ËÁÓÏÕËÁÉÒÁ»ÐÈÎ×
απαρτίζουν τη μηχανή.



  



q±ÁÖÀÒÈÒÁËÌÅ½ÑÒÐÎ×ÉÆÐÁÇÁ*40¢ÓÎÕ
πεδίου – Επιλογή κατάλληλων ρυθμίσεων.
qÅÐÎËÐÁÑ½ÁÖÐÏÁÒÎÕ8IJUFCBMBODF
q¥ÑÔÑÒ¼»ËÓÅÑÈËÁÉÆÔÒÎ»ÒÐÈÑÈ
q#ÁÑÉË»ÕÁÐÖ»ÕÑÀÍÓÅÑÈÕÆÔÒÎÇÐÁÆÉËÎÀ
κάδρου.
q5ÀÎÉÁÐÖÅ½ÔÍÉÁÖÅ½ÐÉÑÈ¡ÎÓ¼ËÅ×ÑÈËÁÉ
μεγέθη – Αρχεία RAW.
qÍÔÐÉ½ÁËÁÉÁÍÌ×ÑÈÒÎ×»ÐÇÎ×ÅÇÌÔÍ
φωτογράφων.
q£ÉÑÁÇÔÇ¼ÑÒÎ1IPUPTIPQËÁÉÁÍÒ×ÊÈ
βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την
επεξεργασία των εικόνων.
qÁÐÎ×Ñ½ÁÑÈËÌÁÑÉËÏÍËÁÉÑÀÇÖÐÎÍÔÍ
φωτογράφων.
q§ÐÉÒÉË¼ËÁÉÁÊÉÎÌ¾ÇÈÑÈÆÔÒÎÇÐÁÆÉÏÍÒÔÍ
συμμετεχόντων.
qÐÁËÒÉË¼ÅÊÑËÈÑÈËÁÒÒÈÍÄÉÐËÅÉÁÒÎ×
σεμιναρίου.
Εισηγητές: Δώρα Λαβαζού & Κώστας Δελχάς (
www.costasdelhas.com )
Τοποθεσία: Ακαδημίας 57 & Ιπποκράτους 13
(Εντός Στοάς Όπερα)
Διάρκεια: 5 μήνες
Κάθε Τετάρτη 18.30 με 20.30
Έναρξη: 17 Ιανουαρίου 2018
Κόστος: €50 χωρίς Φ.Π.Α. (τον μήνα)
Ειδικές τιμές για άνεργους, φοιτητές και
πολύτεκνους
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3647088 &
6936017307
dora@ifocus.gr & info@ifocus.gr
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ΠΡΟΣΟΧΗ!

Tελευταίες ημέρες
για τη συμμετοχή σας

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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