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Editorial
Μιλούσα πρόσφατα μ’ έναν πολύ
έμπειρο χειριστή επαγγελματικού
drone, από τους πρώτους που
το έβαλαν στη δουλειά τους για
φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις.
Μόλις λίγα, στ’ αλήθεια, χρόνια
από την είσοδό τους στον
φωτογραφικό κλάδο, τα οφέλη για
τον επαγγελματία φωτογράφο και
βιντεολήπτη που χρησιμοποιεί drone
είναι πολλά αλλά τα προβλήματα
ακόμη περισσότερα. Γι’ αυτό θα
σταθώ μόνον σε αυτά. Ας τα δούμε
λοιπόν όσο πιο σύντομα γίνεται.

Π

ρώτα απ’ όλα ο επαγγελματίας
χειριστής drone, αυτός δηλαδή
που θα αναλάβει μια σοβαρή
φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση και
θα την τιμολογήσει στον απαιτητικό
πελάτη, χρειάζεται πιστοποίηση από
αναγνωρισμένη σχολή κατάρτισης.
Δεν είναι δύσκολη η παρακολούθηση,
των μαθημάτων αλλά χρονοβόρα και
ακριβή. Υπολογίστε 800 με 1200 €,
και κάπου οκτώ (8) Σ/Κ εκπαίδευση.
Μετά ακολουθούν οι διάφοροι
περιορισμοί και απαγορεύσεις.
Για τη χρήση drone π.χ. σ’ έναν γάμο,
δεν τίθεται πρόβλημα. Επιτρέπεται
κανείς να το πετάει έως 50m ύψος
αλλά και σε μήκος από το χειριστήριο.
Αν θέλει να φωτογραφίσει ένα
εργοστάσιο ή ένα ξενοδοχείο πρέπει
να το πετάξει σίγουρα πάνω από τα
100 ίσως και 200m ύψος. Σε αυτήν
την περίπτωση, χρειάζεται άδεια
από την ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας). Με άλλα λόγια πρέπει
να υποβάλει, ως πιστοποιημένος
επαγγελματίας, σχέδιο πτήσης για να
πάρει την άδεια. Φυσικά μπορεί να το
κάνει στα μουλωχτά -ποιος θα δει π.χ.
το drone πάνω από ένα ξενοδοχείο
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Drones 2018
Πολλά τα προβλήματα & οι περιορισμοί στη πτήση τους
στην Κω; Να, όμως, που το ξενοδοχείο θ’ ανεβάσει το βιντεάκι στο site του -γι’ αυτό
μάλλον το έχει ζητήσει- και από εκεί η ΥΠΑ θα το εντοπίσει. Το πρόστιμο είναι 20005000 €. Αν πάλι ανεβάσει το drone πάνω από έναν αρχαιολογικό χώρο με τον ίδιο
τρόπο δηλ. στο youtube, θα τον εντοπίσει η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Το κοστούμι θα
ραφτεί αναλόγως... Η Αρχαιολογική Υπηρεσία ζητάει και αυτή άδεια -που σπάνια δίνειγια να επιτρέψει λήψεις με drones σε αρχαιολογικούς χώρους.
Πάμε τώρα στα ατυχήματα που πολύ συχνά συμβαίνουν. Βασικός κανόνας για
να μην συμβούν είναι να έχει ο χειριστής οπτική επαφή με το drone που πετάει. Όχι
πέταγμα πίσω από ψηλά κτίρια, όχι πίσω από δέντρα. Καλό, όμως, είναι να κάνει
και μια ασφάλεια κινδύνου. Οι ασφαλιστικές έχουν ήδη βγάλει στην αγορά πολλά
προγράμματα κάλυψης. Αρχίζουν από 150 € και φθάνουν τις πολλές χιλιάδες ευρώ,
αν κανείς θέλει να καλύψει και την αντικατάσταση του εξοπλισμού από τυχαίο συμβάν.
Και μη βιαστείτε να “τσιμπήσετε” αναφέροντας ότι κάτι χτύπησε το drone και χάλασε,
γιατί όλα καταγράφονται. Τέλος, ας δούμε ολίγον και τις τιμές. Για ένα μεσαίου τύπου
επαγγελματικό drone με αισθητήρα 1 ίντσας, που γράφει βίντεο 4Κ και πετάει στο
σκοτάδι, το κόστος αγοράς κυμαίνεται από 1700 έως 2000 €. Αυτά ως μια πρώτη γεύση.
Θα επανέλθουμε σύντομα με περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.

 2018

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες
για δήλωση συμμετοχής

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

WORKSHOP
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Still life Masterclass



ÜĆāvôĉčĊāćýāĀöþĎ
ýāvĂćĐĉĀĂĄõĎďĉõĊāĎ÷ąčĆċčĆ
ċùwčĆÿćĉāċćùÿčċĂĊvćù

áþvćĆċôąćwĉúĄċĂĄõ
þăæĊĄāĊāĊþþwúĀĀþąvúċĂĄ÷
ÿčċćĀĉúÿĂĄ÷TUVEJP

ÜĆċúċĂĄ÷ĊþvĂĆæĉĂćvþČôvúċú
ÿčċĂĊvćù þăćwąĂĊvćù 
ĊċāĊĂvæċčĆÿ÷ĆċčĆ

ÝàÙßÒßëßÙÛúĀĀôąāĎÛúĊúąæĄāĎ
 
www.vassalakis-vangelis.gr
ßâÝêÛêþċæĉċāâþûĉćĐúĉöćĐ
ÓàÛêáÝàÛq
áéÙëéÙÙìââÝëéíßÙþĐĉĈ


ÚöČćĐĊúĊþvĂĆúĉöčĆ
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ÝàÙßÒßëßÙØċôÿúĆćĎØævĂćĎ
 
www.greyimages.gr
ßâÝêÛØæûûúċćâþûĉćĐúĉöćĐ
ÓàÛêáÝàÛq
áéÙëéÙÙìââÝëéíßÙĖ


ØċćTUVEJPċćĐØċØævĂćĐ
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Úvwþą÷ĄāwćĂ ÚČõĆú

ÝàÙßÒßëßÙÑĂĈĉĀćĎêđĈĉċđāĎ
 
www.lightworks.gr
ßâÝêÛØæûûúċćâþûĉćĐúĉöćĐ
ÓàÛêáÝàÛq
áéÙëéÙÙìââÝëéíßÙĖ
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Lightroom!" #

!" #

ÝàÙßÒßëßÙÑĂĈĉĀćĎáúďĂæĎ
ÝàÙßÒßëßÙÑĂĈĉĀćĎêđĈĉċđāĎ
    
   !"#$%"
ßâÝêÛØæûûúċćâþûĉćĐúĉöćĐ
ßâÝêÛÖúĉúĊĄþĐõâþûĉćĐúĉöćĐ ÒăûÿāāĊûĀö
ċÿþúĈ
ċÿwăćçĊăû
ÓàÛêáÝàÛ
ÓàÛêáÝàÛ
áéÙëéÙĖ
áéÙëéÙĖ
Òåéè
Òåéè
ëĈwĈćĈčÿwûČăąøèĈs-JHIUSPPNt úăöúĎĖ 
ëĈwĈćĈčÿwûČăąøèĈs1IPUPTIPQt úăöúĎĖ 

-10%

Lightroom $!" #

$!" #

ÝàÙßÒßëßÙÑĂĈĉĀćĎêđĈĉċđāĎ
   !"#$%"
ßâÝêÛØæûûúċćâþûĉćĐúĉöćĐ
ÓàÛêáÝàÛ
áéÙëéÙ,"ÔÝÝèéëßëÛÙĖ

ÝàÙßÒßëßÙÑĂĈĉĀćĎáúďĂæĎ
    
ßâÝêÛÒþĐċôĉúâþûĉćĐúĉöćĐ
ÓàÛêáÝàÛ
áéÙëéÙ,"ÔÝÝèéëßëÛÙĖ

-20%

ÒăûÿāāĊûĀö
ċČûČõċċÿĊû
ċÿwăćçĊăû

ÒåéèëĈwĈćĈčÿwûČăąøČÿúĐĈďèĈs1IPUPTIPQ
-JHIUSPPNt úăöúĎĖ 
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&ĀĀĉúÿôĎXXXQIPUPHSXPSLTIPQTcJOGP!QIPUPHScêāą



   

 



!"#$$%&

/0/123

Ο ουρανός της Ελλάδας
Mέσα από ένα πολυβραβευμένο timelapse του Παναγιώτη Φιλίππου

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
456789:Τάκης Τζίμας, ;<=>=?7@9A?7/B89:Παναγιώτης Καλδής #,*C),DE*+,:Μιχάλης Κυρζίδης,

KKKLMO+*+LP,

1F;G=?7247;9:Κωνσταντίνα Γκιτάκου ;/H8IJG<;9:Άννα Μανουσάκη
=?7247<9:Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόης
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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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Το Shutterfly (δείτε το στη διεύθυνση
www.shutterfly.com) είναι μια
εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο
που αναλαμβάνει μέσω του site της
εκτυπώσεις όλων των ειδών όπως
φωτογραφίες, καμβάδες, ημερολόγια,
κούπες, κάρτες κτλ., προϊόντα δηλαδή
που δεν είναι άγνωστα στην ελληνική
φωτογραφική αγορά.
Από την άλλη, η εταιρεία Lifetouch

Shutterfly
Εξαγοράζει με 825εκ δολ. εταιρεία σχολικής φωτογραφίας
Μετά την έλευση και την εδραίωση της ψηφιακής φωτογραφίας και έπειτα από το
σαρωτικό κύμα των social media (βλ. Facebook και Instagram) έχουμε συνηθίσει να
ακούμε, και ενίοτε να λέμε, ότι η εκτύπωση πέθανε. Στην εγχώρια αγορά της έχουμε
κάνει αρκετές φορές τον επικήδειο αφού οι εποχές των μαζικών εκτυπώσεων 10x15
πέρασαν ανεπιστρεπτί.

Η

διεθνής πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Δεν ισχυριζόμαστε φυσικά ότι δεν
επήλθαν σαρωτικές αλλαγές ή ότι η κερδοφορία δεν μειώθηκε πολύ, αλλά όσοι δεν
αναλώθηκαν σε θρήνους είδαν ότι η αγορά αυτή μετασχηματίστηκε και προσαρμόστηκε
στις ανάγκες του σύγχρονου φωτογραφικού κοινού. Ο ερασιτέχνης φωτογράφος και
ο καθημερινός χρήστης δεν χρειάζεται πλέον να εμφανίσει τις φωτογραφίες των διακοπών
του και τις snapshot για να τις δείξει στους οικείους καθώς τον ρόλο αυτόν έχουν αναλάβει
να φέρουν εις πέρας τα smartphone και τα social media. Ο καταναλωτής χρειάζεται
φωτογραφικά «προϊόντα» με προστιθέμενη μεν διαχρονική δε αξία.
Αυτές τις ημέρες διαβάσαμε μία είδηση από το εξωτερικό που επιβεβαίωσε
περίτρανα τις υποψίες μας: η εκτύπωση των φωτογραφιών όχι μόνο δεν πέθανε αλλά
ανά περιπτώσεις αποδεικνύεται αρκετά επικερδής ενασχόληση. Το Shutterfly, μία από τις
πιο δημοφιλείς online υπηρεσίες εκτυπώσεων διέθεσε 825 εκατομμύρια δολάρια
για να αποκτήσει την εταιρεία Lifetouch που ειδικεύεται στη σχολική φωτογραφία.



   

είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες
των ΗΠΑ στη σχολική φωτογραφία,
φωτογραφίζοντας περισσότερα από
25 εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο
στην αρχή της φωτογραφικής χρονιάς.
Πιο αναλυτικά, εξυπηρετεί και
φωτογραφίζει 50.000 σχολεία και 10
εκατομμύρια νοικοκυριά κάθε χρόνο.
Την προηγούμενη χρονιά έκλεισε με
963.9 εκ. έσοδα και 111.3 εκατομμύρια
κέρδη. Το Lifetouch ιδρύθηκε πριν από
82 χρόνια από δύο περιφερόμενους
πλασιέ και μέχρι σήμερα ήταν μια
φωτογραφική εταιρεία που άνηκε επί
της ουσίας στους υπαλλήλους της και
όχι σε κάποιον όμιλο. Το Shutterfly θα
πληρώσει 825 εκατομμύρια σε μετρητά
(!) για να αποκτήσει την εταιρεία.
Μετά την επικύρωση της συμφωνίαςαγοράς οι πελάτες της Lifetouch
θα μπορούν να παραγγέλνουν τα
φωτογραφικά τους προϊόντα απευθείας
από το Shutterfly. Βέβαια, οφείλουμε
να αναφέρουμε ότι η Lifetouch έψαχνε
αγοραστή-επενδυτή τα τελευταία χρόνια
γιατί -σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες τηςδεν αναπτυσσόταν αρκετά γρήγορα
και χρειαζόταν κεφάλαιο για να
επενδύσει σε νέες τεχνολογίες ή για
να εξαγοράσει τις μετοχές υπαλλήλων
και ιδιοκτητών που είχαν φτάσει σε
ηλικία συνταξιοδότησης. Στην αντίπερα
όχθη οι επενδυτές του Shutterfly
ενθουσιάστηκαν με την είδηση πως
το site θα διεισδύσει στη σχολική
φωτογραφία και εκτίναξαν τη μετοχή
από τα $53 στα $68 μέσα σε μια μέρα.
Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας;
Δεν έχουμε να σας μεταφέρουμε κάποια
μεγάλη σοφία που θα αλλάξει τη ζωή
σας. Μπορούμε μόνο να σας δείξουμε
τα πετυχημένα παραδείγματα του
εξωτερικού όπως το Shutterfly και το
Snapfish, για να αντλήσετε έμπνευση.
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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www.canon.gr/keepitcanon

ΣΤΑΘΕΡΑ
ΥΨΗΛΕΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΜΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ
ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ
ΓΡΑΦΙΤΗ CANON
Τα αυθεντικά αναλώσιμα Canon
εγγυώνται λειτουργία σε τέλεια
αρμονία με τα συστήματα Canon.
Σταθερά τέλειο. Σταθερά Canon.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό
συνεργάτη της Canon για να μάθετε
περισσότερα, στη διεύθυνση
www.canon.gr/where_to_buy

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ
ΓΡΑΦΙΤΗΣ, ΚΑΣΕΤΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

CANON

Βεβαιωθείτε ότι είναι αυθεντικό.
Αναζητήστε το ολόγραμμα και το λογότυπο Canon.
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Fujifilm X-A5
Απέξω ίδια εμφάνιση, από μέσα σημαντική αναβάθμιση με 4Κ video και phase detect AF
Στη βάση της ιεραρχίας
των mirrorless Fujifilm
τοποθετείται η σειρά XA, για
τους πρωτόπειρους χρήστες
που θα ήθελαν να μπουν με
οικονομικό τρόπο στο σύστημα
Fuji X. Η μόλις αναγγελθείσα
ΧΑ-5 διαδέχεται τη ΧΑ-3 με
παρόμοια, σχεδόν χωρίς
αλλαγές εξωτερική εμφάνιση,
αλλά αρκετές εσωτερικές
αναβαθμίσεις.

όμως ο προχωρημένος αισθητήρας έχει ενσωματωμένα phase detect pixel για πολύ
ËÁÌÀÒÅÐÎBVUPGPDVT±Î)ZCSJE"'NPEFÅ½ÍÁÉÉÁÐÔÒÉÇÉÁÒÈÍÑÅÉÐ³¡ËÁÉ
σίγουρα δημιουργεί προσδοκίες για πολύ καλύτερη απόκριση εστίασης. Επίσης ο
κατασκευαστής αναφέρει ότι η νέα cpu με περισσότερη επεξεργαστική ισχύ δίνει κατά
50% καλύτερες επιδόσεις. Για παράδειγμα, η μηχανή ξεκινάει σε μόλις 0,3sec. ενώ
ÎÐÅ½ÍÁÅÑÒÉØÅÉÑÒÎÍÉÑ¾ÖÐ¾ÍÎÑ×ÇËÐÉÒÉËÅÒÈÍ³¡ÁÐÁ»ÐÁ ÈËÌ½ÁËÁ
ευαισθησίας εμφανίζεται βελτιωμένη κατά ένα stop δηλ. κανονική κλίμακα ISO 20012.800 και με ενίσχυση ως ISO 25.600.

Σ

το επίκεντρο του
ενδιαφέροντος είναι ο
ανανεωμένος σχεδιαστικά
αισθητήρας CMOS 24,2
Megapixel. Όπως και στις άλλες
βασικές Fujifilm mirrorless δεν
Å½ÍÁÉ³±SBOTÁÌÌÁËÎÌÎ×ÓÅ½
την τυπική σχολή Bayer
pattern για την κατανομή των
χρωματικών μικροφίλτρων.
Στην τρέχουσα υλοποίηση
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Πρώτη ορατή αλλαγή αποτελεί η αλλαγή του φακού του κιτ με ένα XC15NNG  0*41;ÑÅÁÍÒÉËÁÒÑÒÁÑÈÒÎ×ÐÎÇÅÍ»ÑÒÅÐÎ×³$NN
f/3,5-5,6 OIS που συνόδευε τις entry level Fujifilm από την εποχή των
³¨ËÁÉ³¡£ËÒ¾ÕÁ¾ÒÈÍÅÌÁÆÐÏÕÒÐÎÎÎÉÈ»ÍÈËÌ½ÁËÁÅÑÒÉÁËÏÍ
αποστάσεων, ο νέος φακός ενσωματώνει οπτική σταθεροποίηση και
λειτουργία powerzoom καθώς και closeup 0,24x.

Η επαφική οθόνη 3.0in. αναδιπλώνεται προς
τα επάνω -κατά 180°-φέρνοντας τη μηχανή σε
αυτόματη λειτουργία selfie, με ενεργοποιημένο το
eye AF κσι την λειτουργία 3-step Portrait Enhancer.
Oι μηχανές της Fujifilm συνηθίζουν να είναι
φιλικές προς τους προερχόμενους από την
αναλογική φωτογραφία προσφέροντας λειτουργίες
προσομοίωσης διαφορετικών εμουλσιόν φιλμ
της εταιρίας (για να μην ξεχνάμε τις ρίζες της
εταιρίας στην αλογονούχα τεχνολογία – silver
halide technology). H X-A5 φροντίζει γι αυτό με
11 προσομοιώσεις φιλμ. Επίσης προικίζεται με 17
λειτουργίες Advanced Filter, από τις οποίες δύο
εντελώς καινούργιες: Fog Remove και HDR Art.
Σύγχρονη ψηφιακή φωτ. μηχανή χωρίς ασύρματη
επικοινωνία δε νοείται. Η X-A5 ακολουθεί την
ÒÑÈ¹ÔÕËÁÉÈ³¡ÄÉÁÓ»ÒÅÉ8J'JÁÌÌÅ
την προσθήκη Bluetooth Low Energy 4.1 που
αξιοποιείται για την εγκαινίαση της σύνδεσης WiFi
και στην συνέχεια μέσω της εφαρμογής Fujifilm
Camera Remote για τον εξ αποστάσεως έλεγχο και
μεταφορά αρχείων εικόνας.

To video 4K UHD περιορίζεται στα 15fps (που
είναι απαγορευτικό για ομαλότητα στην απόδοση
κινούμενων αντικειμένων που χρειάζεται
τουλάχιστον 24fps). Βεβαίως υπάρχει πολύ
καλό full HD video 1080p/ 60fps με δυνατότητ
εξωτερικού μικροφώνου και touch AF που
διευκολύνεται από το powerzoom φακό. Η
χρήσιμη δυνατότητα 4K Burst που καταγράφει
ριπές 4Κ κατάλληλο για frame grab σε ανάλυση
8,3Megapixel. Εναλλακτικά οι πιο ψαγμένοι
χρήστες μπορούν να κάνουν focus stack
παραλλάσσοντας ελαφρά την απόσταση εστίασης.



   

BΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αισθητήρας: CMOS APS-C size 24,2Megapixel με phase detection pixels
in camera RAW prοcessing Eυαισθησία: ΙSO 200-12800 (extended 51200)
Video: 4K UHD 15fps 5min. Full HD 1080p 59.94/50/25/23.98fps
Hi speed movie 720p Oθόνη: 3in. 1040K dot τύπου αφής αρθρωτή κατά
180° Φακός: Fujinon XC 15-45mm f/3,5-5,6 OIS PZ Wireless: WiFi & BLE
(Bluetooth 4.1 Low Energy) Μπαταρία: ΝΡ-W126S με αυτονομία 450 καρέ
(βάσει προδιαγραφών CIPA) Διαστάσεις: 117x68x40mm
Bάρος: 495γρ. με μπαταρία και φακό κιτ
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Epson
Ανάμεσα στις 100 πιο καινοτόμες εταιρείες παγκοσμίως, για έβδομη συνεχή χρονιά
Η Epson διακρίνεται και φέτος ως μια από τις κορυφαίες 100 καινοτόμες
εταιρείες παγκοσμίως, σύμφωνα με την Clarivate Analytics, με έδρα
τη Φιλαδέλφεια. Κατατάσσεται, επίσης, μεταξύ των καλύτερων από τις
κορυφαίες 100, καθώς είναι μια από τις 37 εταιρείες που αναγνωρίζονται
κάθε χρόνο από την έναρξη του προγράμματος το 2011.

Ο

ι συγκεκριμένες εταιρείες αναγνωρίζονται από τους ανταγωνιστές
τους ως εταιρείες που δημιουργούν καινοτομίες που μπορούν να
αξιοποιηθούν από τον εκάστοτε κλάδο σε μελλοντικές τεχνολογίες.
Η Epson καταθέτει τακτικά μεγάλο αριθμό αιτήσεων για διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, ενώ είχε φέτος ιδιαίτερη επιτυχία στη μετατροπή τους σε
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Πέτυχε, ακόμη, καλές επιδόσεις στην
παγκόσμια κατάθεση εφευρέσεων, με περισσότερες αιτήσεις από πέρυσι, για
πατέντες σε τέσσερις αρχές – σε ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα και Ευρώπη.
Η Epson κατέχει διπλώματα ευρεσιτεχνίας παγκοσμίως και συνεργάζεται
συστηματικά με πρακτορεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε περισσότερες
από 20 χώρες. «Η Epson λαμβάνει την τιμή να είναι ανάμεσα στη λίστα
με τις Κορυφαίες 100 πιο Καινοτόμους Εταιρείες παγκοσμίως για έβδομη
συνεχή χρονιά», δήλωσε η κυρία Μαρία Μάσσιου, Διευθύντρια Γραφείου,
Epson Hellas. «Οι επιχειρηματικές στρατηγικές κατοχύρωσης πνευματικής
ιδιοκτησίας της Epson συνδέονται άμεσα με το Εταιρικό Όραμα Epson 25»,
συμπλήρωσε η κυρία Μάσσιου.
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συμμετέχουμε..

23
24 &
25

Φεβρουαρίου 2018
11:00 - 24:00
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

EKΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

LIVE ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

για όσους αγαπούν την φωτογραφία...

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Σπίτι του Πολιτισμού, Ρέθυμνο
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ



Dolphin Man
Πρεμιέρα στο ΔΑΝΑΟ

Ο αφηγητής της ταινίας Ζαν Μαρκ Μπαρ.

Στην κατάμεστη κινηματογραφική αίθουσα του ΔΑΝΑΟΥ
πραγματοποίησε την πρεμιέρα την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου,
το Dolphin Man, το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους του
Λευτέρη Χαρίτου που πραγματεύεται τη βιογραφία του
γάλλου δύτη Ζακ Μαγιόλ, ήρωα της διάσημης ταινίας
Απέραντο Γαλάζιο (με σκηνοθέτη το Λικ Μπεσόν).

Η

Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την 10λεπτη ταινία
360 μοιρών Dolphin Man VR με Samsung το Gear VR.

ταινία η οποία 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 CYBCΚύπρος, με την υποστήριξη του προγράμματος Creative Europe
της Ε.Ε., των κινηματογραφικών φακών Angénieux και της
ΑΝΕΚ, συνεχίζει με επιτυχία τον κύκλο προβολών.
Επισημαίνουμε την προσοχή σας ότι το Σάββατο 3/2 στις 20.15
η προβολή του Dolphin Man είναι αφιερωμένη στους φίλους
της φωτογραφίας. Θα ακολουθήσει συζήτηση για την υποβρύχια
φωτογράφηση με τον Στέλιο Αποστολόπουλο, διευθυντή
φωτογραφίας του Dolphin Man και τον Τάκη Τζίμα, εκδότη του
Περιοδικού Φωτογράφος.

Στιγμιότυπο από την συζήτηση που επακολούθησε μετά την πρεμιέρα
στο ΔΑΝΑΟ την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου όπου απάντησαν σε ερωτήσεις
του κοινού ο σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρίτος και ο αφηγητής της ταινίας
Ζαν Μαρκ Μπαρ.
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L,a,boutique
Η συνέντευξη
Mερικές φορές συναντάμε
επιχειρηματικές
πρωτοβουλίες
που συνδυάζουν
δημιουργικότητα,
πρωτοτυπία, εύρος σκέψης
και δίνουν ολοκληρωμένες
λύσεις πρωτόγνωρες
μέχρι τη στιγμή που
υλοποιούνται. Σε αυτό το
μήκος κύματος κινείται το
concept της L,a,boutique
ενός χώρου που συνδυάζει
την λειτουργικότητα του
fine print φωτογραφικού
εργαστηρίου με τη
γκαλερί και με πολλές
ακόμη προεκτάσεις. Ας
παρακολουθήσουμε λοιπόν
τα όσα πολύ ενδιαφέροντα
μας είπε ο ιδιοκτήτης της
L,a,boutique κος Παγκράτης
Παγκρατίδης.



q¨ÉÌ¼ÑÒÅÁÕÇÉÁÑÁÕËÁÉÔÕÁÎÆÁÑ½ÑÁÒÅÍÁÄÈÉÎ×ÐÇ¼ÑÅÒÅÒÈ- B CPVUJRVF
Ασχολούμαι επαγγελματικά με τη φωτογραφία από το 2000. Από το 2005 και μετά ρίχνομαι με πάθος
στην εικαστική φωτογραφία, η οποία γίνεται επάγγελμα, τρόπος έκφρασης, τρόπος ζωής.
Ακολουθούν ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, σε Ελλάδα αλλά περισσότερο στο εξωτερικό,
συμμετοχές σε φουαρ, διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, ενώ ταυτόχρονα έχω αναλάβει μεγάλα
φωτογραφικά project, εκθέσεις και λευκώματα και άλλων φωτογράφων στο εξωτερικό. Λόγω της
δουλειάς μου έχω συνεργαστεί με όλα τα Fine Art Printing Labs της Αθήνας, ενώ επιπλέον έχω βρεθεί
και στο Λονδίνο σε δύο εκ των διασημότερων Fine Art labs εκεί. Από την άλλη, έχοντας σοβαρές
συνεργασίες με γκαλερί των Αθηνών, του Μιλάνου, και της Νέας Υόρκης κουβαλάω τις εμπειρίες,
καλές και κακές, που αποκομίζει ένας εικαστικός φωτογράφος σε όλα τα στάδια της δουλειάς του.
Όλα τα παραπάνω γίνονται το έναυσμα της ιδέας να δημιουργηθεί το L,a,boutique. Γνωρίζοντας
ακριβώς τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και την υποστήριξη που χρειάζεται ένας καλλιτέχνης φωτογράφος,
αλλά και όλα τα στάδια δημιουργίας ενός φωτογραφικού έργου, μαζί με τη ραγδαία εξέλιξη της
τεχνολογίας πάνω στη φωτογραφία, θέλησα να τα προσφέρω σε άλλους συναδέλφους, νεότερους
και παλαιούς, αλλά και σε όποιον καταπιάνεται με την τέχνη της φωτογραφίας. Θα τολμήσω να πω
ότι συχνά οι δυσκολίες και τα ελλείμματα που συναντούσα, με έστρεψαν από νωρίς στο να αναζητώ
λύσεις ώστε να υλοποιώ εξολοκλήρου ανεξάρτητα τα δικά μου project, αλλά και αυτών με τους
οποίους συνεργάζομαι. Το La boutique ήρθε φυσικά, σαν εξέλιξη αυτής της εκτενούς έρευνας και
ενασχόλησης με θέματα παραγωγής του φωτογραφικού έργου, αλλά και προβολής του, τομείς δηλ.
που στη βάση τους δεν μοιάζουν να αφορούν αμιγώς την ιδιότητα του φωτογράφου, αλλά άλλων
συναφών υπηρεσιών.

qÎÉÁÅ½ÍÁÉÁËÐÉÂÏÕÈÆÉÌÎÑÎÆ½ÁÒÎ×-BCPVUJRVF Á¾Î×ÁÍÒÌ¼ÑÁÒÅÒÈÍÉÄ»Á
Θέλουμε ο «πελάτης» μας, να αισθάνεται σαν στο σπίτι του, ή καλύτερα σαν στο Lab του, γνωρίζοντας
πως βρίσκεται όμως σε ένα χώρο με πολλή τεχνολογία και μελέτη κρυμμένη στη παραμικρή
λεπτομέρεια. Για μας, ένα σύγχρονο Fine Art Printing Lab οφείλει να προσφέρει κάποια πολύ
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ουσιαστικά τεχνικά και αισθητικά στοιχεία, π.χ. ιδανικές φωτιστικές συνθήκες
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κατά την επεξεργασία και τον έλεγχο των δειγμάτων, την εφαρμογή
ειδικού χρώματος στους τοίχους για την αποφυγή χρωματικών χροιών
από την αντανάκλαση, αλλά και την ιδανική θέαση του φωτογραφικού
έργου, λύσεις και επιλογές ποιότητας στα υλικά εκτύπωσης, μέχρι και την
άνεση, την αισθητική, την έμπνευση, την ηρεμία και την προσήλωση που
απαιτούν αυτές οι δημιουργικές διαδικασίες. Το L,a, boutique είναι ένας
τέτοιος χώρος. Ένας χώρος σύγχρονος και φιλόξενος, όπου η δουλειά
του φωτογράφου θα υποστηρίζεται με κάθε τρόπο, δημιουργικό, τεχνικό,
αισθητικό, ψυχοσυναισθηματικό, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι πέραν
και πάνω του αναμενόμενου. Τέλος, όντας ο ίδιος φωτογράφος, θεωρώ ότι
κάθε ένας θα βρει το έδαφος να επικοινωνήσει σε μια κοινή γλώσσα, χωρίς
συμβιβασμούς. Για μας ο κάθε φωτογράφος είναι μοναδικός και ως τέτοια
υποστηρίζουμε τη δουλειά του.
qÎÉÅÕ×ÈÐÅÑ½ÅÕÁËÐÉÂÏÕÐÎÑÆ»ÐÅÒÅËÁÉÑÅÎÉÁÑÈÅ½ÁÄÉÁÆ»ÐÅÒÅÁ¾
ÒÎÍÁÍÒÁÇÔÍÉÑ¾
Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα πάντα γύρω από τη φωτογραφία!
Επεξεργασία φωτογραφίας: Δίνουμε μεγάλη έμφαση και προσοχή σε
αυτό το κομμάτι, δουλεύοντας έναν συνδυασμό από τα πιο σύγχρονα και
εξειδικευμένα προγράμματα επεξεργασίας, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις
του εκάστοτε φωτογραφικού έργου.
Αλλά δεν πιστεύουμε πως το πιο πάνω από μόνο του κάνει τη διαφορά.
Αυτά είναι απαραίτητα, είναι η βάση ενός Lab που σέβεται τον εαυτό του
και τους πελάτες του, αλλά ανήκουν στο “πως”. Η διαφορά για μας,
βρίσκεται στο “γιατί”! Ακόμη και όταν μας φέρετε μια δουλειά έτοιμη
για εκτύπωση, εμείς πάντα είμαστε πρόθυμοι να σας προτείνουμε
μικροβελτιώσεις ανάλογα με το θέμα, το στιλ, τον τρόπο έκθεσης,
τη «συμπεριφορά» του κάθε χαρτιού κλπ.
Συμβουλευτική: Για νεότερους, εκκολαπτόμενους καλλιτέχνες
φωτογράφους, τα πιο πάνω αποκτούν ένα άλλο νόημα, καθώς
αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη καθ ‘όλη τη διάρκεια του
εγχειρήματός τους να δημιουργήσουν ένα καλλιτεχνικό έργο. Συζητάμε
μαζί τους την ιδέα τους, προτείνουμε φωτογραφικές τεχνικές και εξοπλισμό,
παρακολουθούμε τη δημιουργία τους σε στάδια, επιχειρούμε να τους
εμπνεύσουμε με κάποια παραδείγματα καλλιτεχνικής επεξεργασίας,
συνθέτουμε το portfolio τους και δουλεύουμε μαζί όλα τα στάδια
δημιουργίας, παραγωγής και έκθεσης του έργου.
Fine Art Printing: Ο καημός μου... Η πιστότητα των χρωμάτων του έργου!
Η σωστή τονικότητα αν μιλάμε για ασπρόμαυρο. Με βάση τη θεωρία του
χρώματος, και την ψυχολογική επιρροή του στον ανθρώπινο εγκέφαλο,
θα κάνουμε τις απαραίτητες εκείνες επεμβάσεις τις όποιες θα εξετάσουμε με
πραγματική εκτύπωση (Test printing), μέχρι να ικανοποιηθούμε απόλυτα.
Τότε μόνο θα τυπωθεί το έργο σας στη διάσταση που επιθυμείτε.
Έχουμε ένα άριστα οργανωμένο workflow, όπου η χρωματική διαχείριση
γίνεται σύμφωνα με διεθνείς κανόνες και προδιαγραφές. Ξεκινώντας από
μια λεπτομερώς καλιμπραρισμένη οθόνη, το σωστό προφίλ για το κάθε
χαρτί που θα εκτυπωθεί, φθάνοντας έως την ποσότητα και ποιότητα του
περιβάλλοντος φωτισμού στο σταθμό εργασίας (πιστοποιημένο χρώμα για
επεξεργασία φωτογραφίας στους τοίχους μας, καθώς και πιστοποιημένο
φωτισμό Proofing).
Με βάση την προσωπική μου εμπειρία ως εικαστικός φωτογράφος, είμαι
σε θέση να πω πως όλα τα παραπάνω και αρκετά ακόμη, παίζουν πολύ
σημαντικό ρόλο που αποδίδει στο έργο αυτές τις λεπτές ποιότητες που το
απογειώνουν. Εξάλλου οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά!
Scanning /Digitizing: Διαθέτουμε υψηλής ανάλυσης scanner 6400ppi,
καλιμπραρισμένο με στόχο ΙΤ/8, για φιλμ 35mm και μεσαίου φoρμά
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Eκδόσεις: Οι εκδόσεις L,a,boutique,
υπάρχουν για δύο κυρίως λόγους. Ο
ένας είναι να «βάλουμε πλάτη» στους
καλλιτέχνες να φτιάχνουν λευκώματα χωρίς
να αποσκοπούμε σε επιχειρηματικό κέρδος
απ’ αυτό. Ο δεύτερος, γιατί αγαπάμε τη
φωτογραφία στο σύνολό της. Πιστεύουμε
πως είναι μια πολύ σημαντική μορφή τέχνης,
αρκετά παρεξηγημένη ακόμη στην Ελλάδα,
και πως όσο περισσότερο προβάλλεται, τόσο
περισσότερο θα την αγκαλιάζει το κοινό.
ÉÑÒÅÀÅÒÅ¾ÒÉÈÅÌÌÈÍÉË¼ËÁÌÌÉÒÅÖÍÉË¼
ÆÔÒÎÇÐÁÆÉË¼ÑËÈÍ¼ÎÐÅ½ÍÁÑ×ÍÒÈÐ¼ÑÅÉ
ÑÅÂÓÎÕÖÐ¾ÍÎ×ÒÎÅÇÖÅ½ÐÈÑÁÕ
Απόλυτα! Ότι και αν συμβαίνει σήμερα που
βρισκόμαστε γενικά σε δύσκολους καιρούς,
όση μελαγχολία και αν αιωρείται, ή ίσως
ακριβώς γι αυτό, θα ξεπηδούν καλλιτέχνες
με ανάγκη για δημιουργία και έκφραση.
Έτσι και κόντρα σε οτιδήποτε αρνητικό,
η φωτογραφία θα εδραιώνεται όλο και
περισσότερο, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι στη
παγκόσμια αγορά αποτελεί πλέον μια ισάξια
μορφή τέχνης. Γενικώς αυτά. Πιο ειδικά,
πιστεύω πως εάν προσφέρεις, πραγματική
ποιότητα (ο εχθρός του καλού, το καλύτερο),
συνέπεια (το άγχος του καλλιτέχνη είναι ήδη
τεράστιο προετοιμάζοντας μια έκθεση του),
υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα, πράματα που
είναι στο DNA του L,a,boutique, τότε όλα θα
είναι πολύ καλά.

και χρήση των δύο κορυφαίων προγραμμάτων της αγοράς κατά περίπτωση΄Έτσι
μπορούμε να εγγυηθούμε, σε συνδυασμό με λεπτομερέστατη τεχνική και
διαισθητική μετεπεξεργασία των σκαναρισμένων αρχείων, ένα αποτέλεσμα πάνω
από το προσδοκώμενο. Αρκεί να αναφέρουμε εδώ πως από ένα καρέ 35mm
το οποίο αρχικώς σκανάρουμε σε μορφή DNG RAW, παίρνουμε αρχείο TΙFF
μεγέθους πάνω από 300MB, κατάλληλο για εκτύπωση 50x75cm στα 300dpi χωρίς
interpolation.
Όπου έχουμε έγγραφο, σχέδιο ή έργο ζωγραφικής, μεγαλύτερο του Α3, τα ηνία
αναλαμβάνει κάμερα μεσαίου φορμά Leica S2 με τα δικά της εξατομικευμένα προφίλ
και βάθος χρώματος 16bit για πλούσια, πιστά και ομαλά διαβαθμισμένα χρώματα.
Gallery: Διατίθεται προς ενοικίαση σε όσους επιθυμούν να εκθέσουν, χώρος
με 40 τρέχοντα μέτρα τοίχου στην καρδιά της Αθήνας, στα πρότυπα των
apartment galleries του εξωτερικού με διαθέσιμο φωτισμό με CRI >90, σε
χρωματικές θερμοκρασίες 3.000° & 4.000° Kelvin (κατ’ επιλογή). Στο L,a,boutique
δεν υπάρχει commission! Την ίδια στιγμή προσφέρει όλα εκείνα που οφείλει να
προσφέρει μια Γκαλερί στο καλλιτέχνη, ενώ επιπλέον μπορεί να αναλάβει υπηρεσίες
γραφιστικού τύπου σε πολύ συμφέρουσες τιμές στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης
συνεργασία μαζί μας.



   

ÎÉÎÕÅÉÓ×Å½ÒÅÍÁÅ½ÍÁÉÎÅÉËÁÑÒÉË¾Õ
Ð¾ÌÎÕÒÈÕ- B CPVUJRVFËÁÉÒÎÑÒ½ÇÁÒÈÕ
ÑÒÁËÁÌÌÉÒÅÖÍÉËÄÐÏÅÍÁ
Το όραμα μας είναι το L,a,boutique να γίνει
ένα σημείο αναφοράς που θα φέρει τη
φωτογραφία πιο κοντά στο κοινό αλλά και
θα αποτελέσει έναν χώρο δημιουργίας για
κάθε φωτογράφο. Σχεδιάζονται ήδη δράσεις
και εγχειρήματα που θα καθιερώσουν
το L,a,boutique στη συνείδηση του
φωτογραφικού κόσμου και των φίλων
της φωτογραφίας γενικά. Παρακολουθώ
εδώ και πολλά χρόνια την πορεία και θέση
της φωτογραφίας στην Ευρώπη και στην
Αμερική και θα μπορούσα να πω πως
καταβάλλομαι από ένα παράπονο για τη
θέση της στην συνείδηση του Ελληνικού
φιλότεχνου κοινού, συνειδητοποιώντας πως
δεν βρίσκεται εκεί που της αξίζει πραγματικά.
Ελπίζω, και το πιστεύω, πως αυτό θα
αλλάξει. Και το L,a,boutique μέσω των
δράσεων του και γενικά της παρουσίας του
στον χώρο θα βάλει και αυτό ένα σημαντικό
λιθαράκι.
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Rollei
Actioncam Mount Set
Sport για extreme sport

Α

ν είστε φίλοι της
ορειβασίας, την

αναρρίχησης, του trekking,
της ιστιοπλοΐας, της
περιπέτειας και της δράσης,
τότε πολύ συχνά μια
actioncam συνοδεύει τις
δραστηριότητες σας.
H Rollei λοιπόν προτείνει το
σετ Actioncam Mount Sport
με μοντούρες συμβατές με
GoPro. Περιλαμβάνει όχι
λιγότερα από 17 διαφορετικά
αξεσουάρ κατασκευασμένα
από υψηλής αντοχής
πλαστικό, μέταλλο ή νάυλον
για απεριόριστη αντοχή σε
δύσκολες συνθήκες.
Πρόκειται για ειδικές
βάσεις για τις actioncam
αλλά και ιμάντες, βεντούζα
προσαρμογής κλπ. καθώς
και ειδική θήκη μεταφοράς.
Απαραίτητο αξεσουάρ για
τους φίλους των actioncam
που θα δώσει τη λύση σε
πολλές περιστάσεις.

GoPro

1)

COMPATIBLE

Παπιγιόν
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Η

Ένωση Επαγγελματιών Φωτογράφων και Βιντεογράφων Γάμου Ελλάδος καλωσορίζουν
τη νέα χρονιά με μία εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας το Σάββατο 10
Φεβρουαρίου, στις 16:00, στην αίθουσα Σύζευξις. Η είσοδος στην εκδήλωση θα γίνεται μέσω
ονομαστικής λίστας για αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώσουν για τη συμμετοχή
τους ή για την πρόσκληση κάποιου συναδέλφου τους που θα ήθελε να παρευρεθεί.



   

Χώρος εκδηλώσεων Σύζευξις
Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018,
ώρα 16:00
Σουλίου 32, Άγιος Δημήτριος 173 42
info@thepapillon.gr
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Rollei
Selfie stick 4
Traveller

Σ

την εποχή των

smartphone οι λήψεις
selfie έχουν γίνει κάτι
περισσότερο από μανία
για πολλούς χρήστες. Το
πιο χρήσιμο αξεσουάρ
σε αυτή την περίσταση
είναι τo selfie stick.
Αντί λοιπόν να πάρει
κανείς κάποιο ανώνυμο,
χαμηλής ποιότητας
εξάρτημα, είναι καλύτερο
να δει την πρόταση της
Rollei. To Selfie Stick 4
Traveler της γνωστής
εταιρίας εκτείνεται
ως σχεδόν ένα μέτρο
(945mm) συνδέεται
μέσω Bluetooth
εμβέλειας 10m (για
την ενεργοποίηση της
λήψης) και συνεργάζεται
με smartphone που
έχουν λειτουργικό
Αndroid (2.3.6 ή
μεταγενέστερο) ή iOS
(5.0 ή μεταγενέστερο).
Η αυτονομία
φθάνει τις 100 ώρες.
Συνεργάζεται με το
παρεχόμενο app
SmartPhone
Photo.

Google Clips
Φωτογραφίες χωρίς... φωτογράφο!

Η

πρώτη εξαγγελία της έξυπνης κάμερας της Google έγινε τον περασμένο
Οκτώβριο. Η Clips είναι στο άλλο άκρο της μηχανής του ενθουσιώδους
φωτογράφου με τα πολλά κουμπιά και χειριστήρια. Eίναι απλά ένα “μυστηριώδες”
λευκό κουτάκι με φακό. Δεν έχει καν οθόνη (όπως όλες ανεξαιρέτως οι ψηφιακές
μηχανές) παρά μόνον ένα κουμπί (και μάλιστα προαιρετικό...).
Η μηχανή αναλαμβάνει όλη την πρωτοβουλία. Η μόνη ανθρώπινη παρέμβαση είναι
το point of view. Tην τοποθετείς σε ένα συγκεκριμένο σημείο και η μηχανή “βλέπει”
“παρατηρεί” και “μαθαίνει”. Αναλύοντας συνεχώς όσα συμβαίνουν στο οπτικό πεδίο
των 130°, με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, καταλήγει να εντοπίζει τα πρόσωπα
ενδιαφέροντος και να τα καταγράφει στον αισθητήρα 12Megapixel. Aφήνοντας την
στο Intelligent Mode, o xρήστης μπορεί να μπει “μέσα” στη φωτογραφία αφού δεν
χρειάζεται να είναι πίσω από το φακό. Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να εφεύρει
ένα καλό σημείο να βάλει την Clips, ή να την κρεμάσει από το ενσωματωμένο clip
(από το οποίο παίρνει το όνομά της). Σταδιακά αναγνωρίζει τα άτομα που εμφανίζονται
συνεχώς στο οπτικό της πεδίο και κρατάει τις πιο ενδιαφέρουσες πόζες (στην
πραγματικότητα κάνει ριπές διαδοχικών εικόνων στα 15fps τις οποίες αποθηκεύει στην
μνήμη 16GB). Όλο αυτό το αποθηκευμένο υλικό μεταφέρεται αυτόματα μέσω wifi στη
συνδεδεμένη έξυπνη συσκευή, Android ή iOS.
Η αυτονομία της εξαρτάται από το πόσες ενδιαφέρουσες πόζες θα αποφασίσει να κάνει
ή να παραμείνει σε αδράνεια. Για την προσομοίωση της ανθρώπινης προσέγγισης
στο καδράρισμα και τη λήψη η Google συμβουλεύτηκε πολλούς επαγγελματίες
φωτογράφους ώστε να αποφεύγονται οι κακές και αποτυχημένες συνθέσεις.
H Clips φτιάχνει μόνη της μια νέα κατηγορία. Δεν είναι ούτε actioncam, ούτε ΙΡ cam
ούτε compact με την τυπική έννοια. Αντιπροσωπεύει ένα τελείως νέο concept
που θα το δούμε καλύτερα όταν αρχίζει να διατίθεται στις αρχές Μαρτίου
στην τιμή των 250 δολ.
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Η Fujifilm Ιαπωνίας εξαγόρασε τη Xerox
Αναλαμβάνει την αμερικανική Xerox για $6,1 δις.

Τ

ο τελευταίο τρίμηνο, η Xerox
παρουσίασε απώλειες ως
αποτέλεσμα της μειωμένης
ζήτησης στον τομέα των
εκτυπώσεων.
Η Fujifilm θα συνδέσει τη Xerox
με την κοινοπραξία Fuji Xerox.
Οι δισεκατομμυριούχοι επενδυτές
Carl Icahn και Darwin Deason,
οι οποίοι κατέχουν συνολικά
περισσότερο από το 15% της



Xerox, είναι αυτοί που οδήγησαν την αμερικανική εταιρεία να αναζητήσει στρατηγικό επενδυτή.
Στόχος της εξαγοράς είναι η οικονομία κλίμακος και η μείωση των δαπανών, κάτι που είναι
υποχρεωτικό σχεδόν λόγω της υποχώρησης στη ζήτηση εκτυπωτών γραφείου.
Η εξαγορά, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη 31/1/2018, είναι αποτέλεσμα των πιέσεων που
ασκούνται στη Xerox να βρει νέες πηγές ανάπτυξης. Η αμερικανική εταιρεία καλείται να
επανεφεύρει το αντικείμενο της, εν μέσω πτώσης στη ζήτηση.
Από την άλλη μεριά, η Fujifilm, επίσης, προσπαθεί να εξορθολογίσει το business
φωτοαντιγραφικών προϊόντων εστιάζοντας, κυρίως, στις υπηρεσίες λύσεων για έγγραφα.
Τόσο η Fujifilm όσο και η Xerox αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την επιβράδυνση των πωλήσεων
φωτοαντιγραφικών προϊόντων, καθώς η τάση που επικρατεί είναι η ψηφιοποίηση με όλο και
μεγαλύτερη μείωση στην χρήση χαρτιού.
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Canon
q¡ÍÒÉËÌÅÒÉË¾ÑÀÑÒÈÁÁÑÆÁÌÅ½ÁÕ
με δακτυλικό αποτύπωμα

O

ι φωτογραφικές μηχανές είναι και μικροί
αλλά ισχυροί υπολογιστές. Γιατί λοιπόν να

μην εφοδιάζονται με συστήματα ασφαλείας; Ειδικά
όταν αποτελούν αγαπημένους στόχους για κλοπές
και ληστείες, σε πολλά αν όχι όλα τα γεωγραφικά
μήκη και πλάτη; Η αναγνώριση δακτυλικού
αποτυπώματος αποτελεί κοινοτυπία για τα

   

%  

  



laptop και πιο πρόσφατα για τα smartphone.
Έτσι τώρα ήλθε ο καιρός να αξιοποιηθεί και σε
φωτογραφικές μηχανές που είναι στο στόχαστρο
της παραβατικότητας. Σύμφωνα με το site Canon
Rumors, η Canon υπέβαλε αίτηση ευρεσιτεχνίας
με αριθμό US patent 20180012061A1 για
ηλεκτρονική συσκευή με σύστημα πιστοποίησης
μέσω δακτυλικού αποτυπώματος. Στο
επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα φαίνεται η
εφαρμογή σε σώμα DSLR και σε φακό.

By Pagratis Pagratidis
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q$BOPOSVNPST
G7X III προ των πυλών;

Σ

την επερχόμενη έκθεση CP+ στη Υοkohama
από 1 ως 4 Μαρτίου 2018 “ψιθυρίζεται” ότι
θα δει τα φώτα της δημοσιότητας για πρώτη
φορά η αναμενόμενη από τους οπαδούς της
ιαπωνικής εταιρίας super compact 1in. Powershot
G7X III. To διαδίκτυο βουλιάζει από τις σχετικές
φημολογίες για τη μηχανή που θα ανταγωνιστεί
την πιο πετυχημένη του είδους δηλ. τη Sony
RX100, αλλά θα εκτός από το video 4K θα έχει
είσοδο μικροφώνου, αναδιπλούμενη οθόνη
επαφικού τύπου και βεβαίως αισθητήρα μιας
ίντσας 20Megapixel, το πιθανότερο με καλύτερο
refresh rate. Oι “διαρροές” προήλθαν από το
photorumors.com.



   

Fine art printing
Intuitive photo editing
Film Scanning / digitizing
Reproduction
Catalogue design / publishing
Gallery hire
           
            
          

àąþöĊċþĊõvþĉúôĆúĉúĆċþûćùĊċćďĈĉćċćĐ- B CPVUJRVFĄúĂ
þĆāvþĉčČþöċþúw÷ĄćĆċæĀĂúċĂĎĐwāĉþĊöþĎĄúĂċĂĎwĉćĊÿćĉôĎvúĎ

- B CPVUJRVF

ÓăĉćĂď]Ûčöćû]
MC!MBCPVUJRVFGJOFBSUDPN]XXXMBCPVUJRVFGJOFBSUDPN

 





!"#$$%&

   

 Q



!"#$$%&

Η Canon πρώτη στην
περιβαλλοντική
διαχείριση
Ανάμεσα στις κατασκευάστριες
εταιρείες, στην 21η Έρευνα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Nikkei.

Η

Έρευνα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης διεξάγεται από το

1997 από την Nikkei Inc., και αποτελεί
μια ετήσια επισκόπηση, που αξιολογεί
τις προσπάθειες των επιχειρήσεων για
τη βελτίωση των περιβαλλοντικών
μέτρων και της αποτελεσματικότητας της
περιβαλλοντικής διαχείρισης δομών.
Η φετινή έρευνα βασίστηκε σε ένα
ερωτηματολόγιο που απεστάλη σε
1.724 εταιρείες και απαντήθηκε από 395
από αυτές.
Στη φετινή έρευνα, η Canon
απέσπασε υψηλή βαθμολογία για
την ανακύκλωση των πόρων της,
για πρωτοβουλίες ανακύκλωσης
των προϊόντων, στα πλαίσια
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης
συστημάτων και μεταχειρισμένων
πολυλειτουργικών συσκευών
γραφείου, όπως επίσης και δοχείων
γραφίτη και μελανιού. Επιπλέον,
η εταιρεία πέτυχε ιδιαίτερα υψηλή
βαθμολογία στο εταιρικό πρόγραμμα
αντιστάθμισης εκπομπών άνθρακα,
με στόχο εκμηδενισμό των εκπομπών
CO2, και οι οποίες ισοδυναμούν με
εκείνες που παράγονται από προϊόντα
(πολυλειτουργικές συσκευές γραφείου,
εκτυπωτές παραγωγής, κ.α.). Αξίζει να
σημειωθεί ότι, η Canon συγκέντρωσε
συνολική βαθμολογία 491, με άριστα το
500, γεγονός που την κατατάσσει πρώτη
μεταξύ των κατασκευαστριών εταιριών
για δεύτερο συνεχές έτος.



   

H Google διευρύνει το portfolio hardware
Νέες έξυπνες συσκευές

Έ

χουμε συνηθίσει να ταυτίζουμε τη Google με τον κόσμο των λειτουργικών
συστημάτων, του περιηγητή Chrome, της κορυφαίας μηχανής αναζήτησης,
των Google ads και λιγότερο των smartphone (λέγε με Pixel) και κάποιων
εξαρμάτων (Chromecast κλπ.). Το φωτεινό παράδειγμα της Apple όμως που
συνδυάζει αποτελεσματικά hardware και software, φαίνεται ότι δεν αφήνει τη
Google να εφησυχάσει. Έτσι δεν ήλθε ως έκπληξη η είδηση ότι προσέλαβε 2.000
μηχανικούς-σχεδιαστές από την HTC σαν επισφράγιση του κοινού μυστικού ότι η
Google θέλει απεγνωσμένα να διευρύνει την θέση της στον τομέα των έξυπνων
συσκευών του μέλλοντος, καθώς και του έξυπνου σπιτιού (internet of things),
κάτι που έχει ξεκαθαρίσει και ο Senior Vice President της Google και υπεύθυνος
για τον τομέα hardware, Rich Osterich. H απήχηση των έξυπνων ηχείων σειράς
Echo της Amazon που ενσωματώνουν το λειτουργικό Alexa, είναι αυτή που
κινητοποιεί το γίγαντα με το όνομα Google να μη μείνει έξω από το παιγνίδι αλλά
να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Google πλήρωσε 1.1δις δολ. για την
εξαγορά της ΗΤC, μια κίνηση που ουσιαστικά ήταν απόκτηση know how στο VR,
τα smartphone κλπ. κάποιων ευρεσιτεχνιών και κυρίως των “εγκεφάλων” που
θα σχεδιάσουν τη νέα σειρά προϊόντων. Κυρίως smart ηχεία της σειράς Home
και Home Mini (αντίστοιχα του Echo και Echo Dot) με το Google Assistant, που
αγγίζουν πολύ μεγαλύτερη μερίδα υποψήφιων χρηστών από τα Chromebooks και
ακόμη και τα ίδια τα smartphone.
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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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Σεμινάριο Φωτογραφίας
Με τον Παναγιώτη Κασίμη στο Trii Art Hub

Σ

τόχος του σεμιναρίου είναι να θεμελιώσει όλες τις χρήσιμες γνώσεις που θα βοηθήσουν στην πλήρη
κατανόηση της φύσης της φωτογραφίας και της χρήσης της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.
Στη δίμηνη διάρκειά του, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να εστιάζουν και να κατευθύνουν τη
δημιουργικότητά τους χρησιμοποιώντας τα τεχνικά μέσα προς μια πιο ουσιαστική φωτογραφία. Η
ύλη του σεμιναρίου είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει σαφές πως τα τεχνικά μέσα και η
δημιουργική διαδικασία συνδέονται και αλληλοσυμπληρώνονται, προσεγγίζοντας τη Φωτογραφία ως
καλλιτεχνικό μέσο, στο σύνολό της. Κάθε τετράωρο καλύπτει συγκεκριμένα θέματα τόσο σε τεχνικό όσο
και σε αισθητικό επίπεδο, συνδυάζοντας με άμεσο τρόπο την θεωρητική- καλλιτεχνική κατάρτιση με
ÒÈÍÁÍÒ½ÑÒÎÉÖÈÒÅÖÍÉË¼¨ÅÐÉËÁ¾ÒÁÓ»ÁÒÁÎ×ÓÁÁÍÁÌ×ÓÎÀÍÅ½ÍÁÉq¯ÐÉÎÓ»ÒÈÑÈËÁÉÎÐÉÑÎ½ ÇÉÁ
ÎÉÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÉÌÅ q±ÎËÄÐÎËÁÉÈÑÈÁÑ½ÁÒÎ×q¥ÑÈÁÍÒÉË¾ÒÈÒÁÒÎ×Ó»ÁÒÎÕq±ÁÎÒÉË
ÑÒÎÉÖÅ½ÁËÁÉÈÎÐÇÍÔÑ¼ÒÎ×Õq¯ÉÌÅÒÎ»ÐÅÉÅÕÑÒÎËÄÐÎq¡ÉÑÓÈÒÉËÅÐÇÁÌÅ½Áq¥ÆÔÒÎÇÐÁÆÉË¼
ÄÉÁÄÉËÁÑ½Áq£ÉÌÎÇ¼ÆÁËÎÀq©ÔÒÎÇÐÁÆ½Á ÈÍÀÁÒÁËÁÉÈÓ»ÑÈÒÎ×ÆÔÒÎÇÐÆÎ×q±ÎÑÒÎÉÖÅ½ÎÒÎ×
χρόνου στη φωτογραφία κ.α. Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών, ανεξαρτήτως των
φωτογραφικών τους γνώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες,
να κρατήσουν θέση ή να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους επικοινωνώντας: με τον εισηγητή στο
τηλέφωνο 698 94 73 730 ή στο email panos@kasimisphotography.com, με το Trii Art Hub στο 210 9210
333 και στα websites www.kasimisphotography.com και www.trii.gr.



   

Έναρξη:
Τρίτη 13 Φεβρουαρίου
2018, στις 6:30 μμ.
Συναντήσεις:
Κάθε Τρίτη 6:30 - 10:00μμ
Διάρκεια: 13 Φεβρουαρίου
έως 3 Απριλίου 2018
Κόστος: 110€ (συν ΦΠΑ)
Συμμετέχοντες:
20 άτομα (max.)
Χώρος Διεξαγωγής:
Trii Art Hub
Δράκου 9, Αθήνα
(50 μέτρα από τη στάση
Μετρό «Συγγρού Φίξ»,
έξοδος Δράκου)
Τηλέφωνο: 210 9210 333
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Φεστιβάλ «Ουτοπία»
Στο θέατρο Εμπρός

Φ

ανταστικός κόσμος ή κοινωνία,

όπου όλα λειτουργούν αρμονικά
και τέλεια, η Ουτοπία αποτελεί ένα
μη πραγματοποιήσιμο ιδανικό. Με
αφορμή τη συγκεκριμένη θεματική η
φωτογραφική ομάδα Διάφραγμα 26 και
το αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο Εμπρός
διοργανώνουν φεστιβάλ με ομώνυμη
θεματική. Έκθεση φωτογραφίας, προβολές
ταινιών, μουσικά σχήματα και πολλά άλλα
δρώμενα αποτελούν το πρόγραμμα της
διοργάνωσης, από την οποία δε λείπει και η
κοινωνική κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος».
Διάρκεια: 2 – 4 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Θέατρο Εμπρός, Ρήγα
Παλαμήδου 2, Ψυρρή, Αθήνα
Πληροφορίες: Διάφραγμα 26,
www.diafragma26.gr
Θέατρο Εμπρός, www.embros.gr

Διαγωνισμός selfie
Από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Φωτ.: Κατερίνα Τσακίρη,
Οικογενειακή υπόθεση
2014-15

Σ

το πλαίσιο της επόμενής του έκθεσης με τίτλο “selfimages”, το Μουσείο
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης διενεργεί διαγωνισμό selfie μέσω της επίσημης
σελίδας του στο Facebook. Στην ειδική εφαρμογή του διαγωνισμού οι χρήστες
μπορούν να πάρουν μέρος ανεβάζοντας τη δική τους selfie, καλώντας στη
συνέχεια τους διαδικτυακούς τους φίλους να ψηφίσουν. Μετά τη λήξη του
διαγωνισμού, οι 100 φωτογραφίες με τα περισσότερα like θα παρουσιαστούν
σε ειδικό σημείο στην είσοδο του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Η
έκθεση “selfimages”, σε επιμέλεια της Νατάσσας Μαρκίδου, συνιστά μια μελέτη
των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους σύγχρονοι Έλληνες φωτογράφοι
πραγματεύονται το αυτοπορτραίτο.
Υποβολή: έως 14 Φεβρουαρίου 2018
Συμμετοχή: https://apps.brainweb.gr/thmphotocontest
Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310566716, www.
thmphoto.gr

photo.gr
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Εισαγωγή στη
φωτοθεραπεία
Βιωματικό σεμινάριο

Η

ΑΜΑΚΑ διοργανώνει το πρώτο

στον Ελληνικό χώρο εργαστήριο
Photo Therapy μεγάλης διάρκειας. To
θεωρητικό και πρακτικό εργαστήριο
Φωτοθεραπείας “My Photo I” έχει
στόχο να δώσει το βασικό θεωρητικό
υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η
θεραπευτική χρήση της φωτογραφίας.
Απευθύνεται σε φωτογράφους,
θεραπευτές, εικαστικούς,
εκπαιδευτικούς, κοινωνιολόγους,
ψυχολόγους καθώς και σε
οποιονδήποτε θέλει να εμβαθύνει
στην σχέση του με την εικόνα. Κατά
τη διάρκεια των 12 συναντήσεων του
πρώτου κύκλου, οι συμμετέχοντες
θα έχουν την δυνατότητα να
εμπλουτίσουν τις θεωρητικές και
πρακτικές τους γνώσεις για την
φωτογραφία, να πειραματιστούν με
συγκεκριμένες τεχνικές φωτοθεραπείας
και φωτογράφησης και να διδαχθούν
τις βασικές αρχές μεθόδων όπως
η συμμετοχική φωτογραφία, ο
αλφαβητισμός δια μέσου της
φωτογραφίας (L.T.P) και το photo voice.
Τον πρώτο κύκλο θα συμπληρώσει
το “Μy Photo ΙI”, ένα πρόγραμμα
προσωπικού mentorship, όπου ο κάθε
συμμετέχων θα έχει την δυνατότητα να
αναπτύξει μαζί με τον επιλεγμένο του
μέντορα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
φωτο-θεραπευτικής παρέμβασης
προσαρμοσμένο σε συγκεκριμένο
πλαίσιο εφαρμογής.
Έναρξη: Τρίτη 6/2, 18.30 - 21.30
Πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής:
ΑΜΑΚΑ,
Τηλ. 2117801256, info@amaka.gr,
www.amaka.gr

«Αθήνα, Η πόλη μου…»
28 πρόσφυγες φωτογραφίζουν την Αθήνα

Σ

την έκθεση με τίτλο «Αθήνα, Η πόλη μου…», η
Φωτογραφική Ομάδα Κάριτας Ελλάς προσεγγίζει
φωτογραφικά την πόλη που ζουν και στην οποία
βιώνουν μια νέα πραγματικότητα. Την ομάδα
αποτελούν 28 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο,
μεταξύ 16 και 41 ετών, από τη Συρία, το Ιράκ, το
Αφγανιστάν, την Παλαιστίνη, την Αλγερία, Μαρόκο,
Αίγυπτο, την Ουκρανία, το Πακιστάν και την Γκάνα. Η
έκθεση είναι αποτέλεσμα του τρίμηνου εκπαιδευτικού
σεμιναρίου φωτογραφίας που πραγματοποιήθηκε
στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας, με εισηγητή τον
δάσκαλο φωτογραφίας - φωτοειδησεογράφο Γιάννη
Γιαννακόπουλο.
Εγκαίνια: Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, 18.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 16 Μαρτίου
Διεύθυνση: METApolis Gallery, Στοά Καΐρη 6, Μοναστηράκι, Αθήνα
Πληροφορίες: METApolis, Τηλ. 2103253550, info@metapolis.gr, www.metapolis.gr
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταία ημέρα
συμμετοχής 4/2/18

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Οι φωτογράφοι του τμήματος
φωτογραφίας της ΔΗ.Κ.Ε.Α αφιέρωσαν
πολλές ώρες φωτογράφησης και
αναζήτησης με σκοπό να παρουσιάσει
ο καθένας την δική του οπτική και
εσωτερική προσέγγιση στα εξωκκλήσια
της περιοχής.
Στην έκθεση συμμετέχουν οι
φωτογράφοι: Άλντα Στέφα, Βάνα
Προκόπη, Βαρβάρα Νικολαΐδου, Βίκυ
Βάσσου, Γεώργιος Γεωργιάδης, Γιώργος
Συρσίρης, Δημήτρης Κάκος, Ελένη
Μαράντου, Επαμεινώνδας Κλεάνθης,

Φωτ.: Γ. Γεωργιάδης

Τμήμα Φωτογραφίας Δήμου Αχαρνών
Έκθεση φωτογραφίας

Τ

ην Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών, τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας με θέμα
«Ξωκλήσια». Στην έκθεση παρουσιάζονται εξήντα τέσσερις επιλεγμένες φωτογραφίες
που προήλθαν μέσα από μια φωτογραφική περιπλάνηση δεκαέξι φωτογράφων στα
εξωκκλήσια των Αχαρνών και της Πάρνηθας.

Ηρώ Ζάβου, Θωμάς Κατραούρας,
Ιωάννης Νούκος, Κωνσταντίνος
Μαρίνης, Μιχάλης Μαλαμάς, Όλγα
ÁÁÍÄÐÉËÎÎÀÌÎ×ËÁÉ³Ð×ÑÎÀÌÁ
Λαζοπούλου
Επιμέλεια: Γιώργος Συρσίρης
Εγκαίνια: Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου
2018 στις 20:00
Διάρκεια: 9 Φεβρουαρίου έως 16
Φεβρουαρίου
Ωράρια: Καθημερινά 18:30 έως 21:00
Αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Αχαρνών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα. Δημαρχείο
Αχαρνών

που συναποφασίζεται στην πρώτη
συνάντηση. Όταν το μάθημα συμπίπτει με
αργία, αναπληρώνεται άλλη ημέρα. Τα
θεωρητικά μαθήματα συνδυάζονται με
αντίστοιχες φωτογραφικές εργασίες, οι
οποίες προβάλλονται και αναλύονται
στα μαθήματα με γνώμονα την αισθητική
και τεχνική τους αρτιότητα, βάσει των
ιδιαιτεροτήτων του κάθε σπουδαστή.

Φωτοερευνητές και Πειραϊκός Σύνδεσμος
Νέος κύκλος σεμιναρίων

Ν

έος κύκλος μαθημάτων Φωτογραφίας ξεκινάει τον Φεβρουάριο 2018 και λήγει
σε εννέα μήνες με τρίμηνη διακοπή τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο
από τους Φωτορευνητές και τον Πειραϊκό Σύνδεσμο Φωτογραφίας. H εκπαίδευση
είναι προσανατολισμένη στην επαγγελματική προσαρμοστικότητα. Περιλαμβάνει
τόσο θεωρητικά μαθήματα, όσο και πρακτικές εφαρμογές και απευθύνεται σε όλους
ανεξαρτήτως ηλικίας και επιπέδου γνώσεων στη φωτογραφία. Η κατανομή σε τμήματα
αρχαρίων/προχωρημένων γίνεται μετά την πρώτη συνάντηση των ενδιαφερομένων,
η οποία θα είναι τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00. Τα τμήματα θα είναι
ολιγομελή και ομοιογενή, έτσι ώστε η διδασκαλία να είναι όσο το δυνατόν πιο
εξατομικευμένη και αποδοτική.
Τα θεωρητικά μαθήματα είναι δύο ώρες κάθε εβδομάδα και γίνονται την ημέρα



   

Το όλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
πλαισιώνεται από δύο τουλάχιστον
διήμερες ή τριήμερες φωτοεξορμήσεις το
χρόνο, σε επιλεγμένα μέρη φωτογραφικού
ενδιαφέροντος. Όλοι οι συμμετέχοντες
στα μαθήματα της Ελεύθερης Σπουδής
Φωτογραφίας εκθέτουν τις φωτογραφίες
τους σε επιλεγμένο εκθεσιακό χώρο, και
εάν το επιθυμούν, εγγράφονται στους
Φωτοερευνητές.
Με την ολοκλήρωση του εννεάμηνου
κύκλου δίδεται βεβαίωση σπουδών ενώ
στους τρεις πρώτους απονέμεται έπαινος.
Πειραϊκός Σύνδεσμος
Καραΐσκου 104 & Σωτήρος Πλ. Κοραή –
Πειραιάς Τηλ 2104178159
Κίμων Αξαόπουλος
Καθηγητής Φωτογραφίας
6932305880 mail: kimon@otenet.gr
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