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Φωτογραφίες ταυτοτήτων νέου τύπου
Ανησυχία επικρατεί στον φωτογραφικό κλάδο για τις μελλοντικές εξελίξεις
Τις τελευταίες μέρες ήρθε ξανά στη δημοσιότητα το
θέμα των ταυτοτήτων νέου τύπου, προκαλώντας
εύλογη ανησυχία στον φωτογραφικό κλάδο. Και αυτό
γιατί δεν διευκρινίζεται αν συνεχιστεί το σημερινό
καθεστώς στη λήψη φωτογραφιών. Δηλαδή εάν τις
βιομετρικές φωτογραφίες θα εξακολουθήσουν να τις
βγάζουν τα φωτογραφεία ή η υπηρεσία θα μεταφερθεί
στα Αστυνομικά Τμήματα ή κάπου αλλού...

Ό

μως ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σύμφωνα
με σχετικό δημοσίευμα της αξιόπιστης και καλά
πληροφορημένης ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 4
Φεβρουαρίου (δείτε παρακάτω όλο το άρθρο, στη σελίδα 3)
που πρώτη ανακίνησε το ζήτημα, το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη έχει πάρει τις αποφάσεις του. Η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου φαίνεται να είναι αποφασισμένη εντός
του 2018 να διευθετήσει το θέμα έκδοσης των ταυτοτήτων
νέου τύπου, που είναι ανειλημμένη υποχρέωση της
χώρας μας έναντι της Ε.Ε. ήδη από τα μέσα της δεκαετίας
του 2000 για λόγους ασφαλείας κλπ. Αυτή λοιπόν την
περίοδο καταρτίζονται οι όροι της προκήρυξης του σχετικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου
που εκτός από τις νέου τύπου ταυτότητες θα περιλαμβάνει
και τα βιομετρικά διαβατήρια εφόσον η σύμβαση της ΕΛ.ΑΣ.
με την εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο, λήγει.
Σύμφωνα πάντοτε με το δημοσίευμα που
προαναφέραμε, η διαδικασία της προκήρυξης θα είναι
‘’κλειστή’’. Δηλαδή θα ζητηθεί από μεγάλες και ειδικευμένες
στο είδος εταιρείες, να καταθέσουν προσφορά για το έργο
- το οποίο από οικονομικής άποψης δεν είναι καθόλου
αμελητέο. Υπολογίζεται στα 350 εκατομμύρια ευρώ.
Μιας λοιπόν και καταρτίζεται αυτή την περίοδο
η προκήρυξη του διαγωνισμού, το ερώτημα που θέτει
ο φωτογραφικός κλάδος είναι ένα και μοναδικό:
Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη να θέσει ως αδιαπραγμάτευτο όρο
οι φωτογραφίες να βγαίνουν στο φωτογραφείο ή αυτό το
θέμα θα το αφήσει να το προτείνει ο ανάδοχος του έργου
ή ισχύει κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε;
Έχουμε ήδη θέσει από τη μεριά μας το ερώτημα
γραπτά αλλά και τηλεφωνικά στο Γραφείο Τύπου της
Ελληνικής Αστυνομίας. Η -προφορική- απάντηση που
ήδη λάβαμε ήταν ότι “Δεν τίθεται θέμα αλλαγής της
διαδικασίας με τα μέχρι σήμερα γνωστά δεδομένα...
Δεν πρέπει να ανησυχούν οι φίλοι μας φωτογράφοι...”.



      

Επειδή όμως μέχρι να δημοσιευτούν οι τελικές αποφάσεις και να
γίνει γνωστό το περιεχόμενο της προκήρυξης, η ανησυχία υπάρχει,
καλούμε τον κλάδο σε εγρήγορση.
Απ΄ ότι μάθαμε το προεδρείο της ΠΟΦ έχει προγραμματίσει
συνάντηση με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για να
ενημερωθεί υπεύθυνα για τις εξελίξεις επί του θέματος. Γιατί αν τα
πράγματα πάνε στραβά και αλλάξει το σημερινό καθεστώς, πολλά
φωτογραφεία σε όλη την ελληνική επικράτεια κινδυνεύουν να
κλείσουν ενώ όλες σχεδόν οι αντιπροσωπείες που προμηθεύουν
με εκτυπωτές και αναλώσιμα τα φωτογραφεία θα υποστούν
δραματική μείωση στα έσοδά τους. Το επιχείρημα ότι με μια
επίσκεψη στο Τμήμα, ο πολίτης σύντομα και φθηνά θα εκδίδει την
ταυτότητά του -χωρίς να τρέχει στο φωτογραφείο- έχει υιοθετηθεί
από αρκετές χώρες στην Ευρώπη και αλλού. Σε άλλες εποχές, όταν
το φωτογραφείο ευημερούσε, θα μπορούσε να περάσει κάτι τέτοιο
σχετικά ανώδυνα. Σήμερα το πλήγμα θα είναι καταστροφικό για
τον φωτογραφικό κλάδο.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Νέες ταυτότητες έως το τέλος του 2018
Για τη χρηματοδότηση της διαδικασίας θα χρησιμοποιηθούν τα απόρρητα κονδύλια
του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Αυτή τη φορά, οι αξιωματούχοι του

υποχρέωση της Ελλάδας έναντι της Ε.Ε., ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του

υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

2000. Σύμφωνα με τις προτάσεις των εμπειρογνωμόνων της ΕΑΑΣ., το νέο

δηλώνουν αποφασισμένοι να «τρέξουν»
τη διαδικασία αντικατάσταση παλαιών

έγγραφο θα είναι πλαστικό και θα περιέχει μικροτσίπ με αποθηκευμένα τα

ταυτοτήτων με νέες, που θα πληρούν τις
σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.
Μετά παλινωδίες ετών, το τελικό κείμενο
της προκήρυξης θα είναι έτοιμο τις
επόμενες ημέρες και, όπως εξηγούν
αρμόδια στελέχη στην «Κ», αμέσως μετά
θα κληθούν να καθίσουν στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων και να καταθέσουν
προσφορές οι 7-8 από τις μεγαλύτερες
εταιρείες παγκοσμίως, με «προϋπηρεσία»
στη μαζική έκδοση διαβατηρίων και
ταυτοτήτων.

Τ

α τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου
εγγράφου, όπως και το οικονομικό
σκέλος του έργου έχουν ήδη καθοριστεί.
«Μένει να προσδιοριστούν τα κριτήρια
επιλογής του αναδόχου και αμέσως μετά
θα ζητήσουμε από τις μεγάλες εταιρείες
του «χώρου» να καταθέσουν προσφορές»,
δήλωσε στην «Κ» αξιωματούχος.
Η επιτάχυνση των διαδικασιών συμπίπτει
χρονικά με την άφιξη -μέσα Φεβρουαρίουστην Ελλάδα κλιμακίου Αμερικανών
εμπειρογνωμόνων από το υπουργείο
Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ
(Department of Homeland Security), οι
οποίοι θα αξιολογήσουν τις επιδόσεις της
Ελλάδας στην εφαρμογή του προγράμ-ματος
visa waiver, που επιτρέπει στους πολίτες
38 χωρών -και της Ελλάδας-να ταξιδεύουν
χωρίς βίζα στις ΗΠΑ.
Οι πρώτες προπαρασκευαστικές
συναντήσεις έγιναν μεσοβδόμαδα στη
ΓΑΔΑ. Παρότι τόσο οι Ελληνες όσο και οι
Αμερικανοί αξιωματούχοι σπεύδουν να
αποσυνδέσουν visa waiver και ταυτότητες,
η μη αντικατάσταση των παλιών εγγράφων
με νέα, βιομετρικά αποτελεί ένα από τα
εναπομείναντα σημεία κριτικής των ΗΠΑ εις
βάρος της ελληνικής κυβέρνησης.
Οι νέες ταυτότητες θα είναι αντίστοιχες με
εκείνες των υπολοίπων κρατών- μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε,
η αντικατάσταση των παλιών εγγράφων
με νέα, βιομετρικά αποτελεί συμβατική



      

βιομετρικά στοιχεία του κατόχου. Σε κάθε νέα ταυτότητα θα εμφανίζεται η
φωτογραφία και το ονοματεπώνυμο του κατόχου, όχι όμως και το δακτυλικό
του αποτύπωμα.
Τον περασμένο Ιούλιο, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Νίκος Τόσκας κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία που προέβλεπε
ότι οι προδιαγραφές του δελτίου ταυτότητας καθορίζονται με απόφαση του
υπουργού Εσωτερικών και δίχως να απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Eνας από
τους λόγους της κυβερνητικής δυστοκίας, εξάλλου, φέρεται πως ήταν ο φόβος
για πιθανές αντιδράσεις της Εκκλησίας και βουλευτών στην έκδοση ταυτοτήτων
με ενσωματωμένο μικροτσίπ.
Το κόστος αντικατάστασης των παλιών ταυτοτήτων με νέες υπολογίζεται στα
80 εκατ. ευρώ. Κάθε νέο έγγραφο θα κοστίζει 8 έως 10 ευρώ και το αντίτιμο θα
πληρώνει ο πολίτης που ενδιαφέρεται να αποκτήσει για πρώτη φορά ταυτότητα
(αφορά τους18άρηδες) ή να αντικαταστήσει την παλιά του με νέα, βιομετρική.
Η έκδοση νέων εγγράφων θα ξεκινήσει πιλοτικά από την Αττική πριν επεκταθεί
στην υπόλοιπη χώρα, ενώ πρόθεση των επιτελών του μεγάρου της λεωφόρου
Κατεχάκη είναι οι πρώτες βιομετρικές ταυτότητες να έχουν εκδοθεί πριν από το
τέλος του χρόνου.
Η προκήρυξη του διαγωνισμού, πάντως, θα αφορά πέρα από την
αντικατάσταση των ταυτοτήτων και την έκδοση των ήδη βιομετρικών
διαβατηρίων, καθώς λήγει η σύμβαση της ΕΛ.ΑΣ. με την ανάδοχο εταιρεία,
ανεβάζοντας το συνολικό κόστος του έργου στα 350 εκατ. ευρώ. Παρά
την ιδιαίτερα υψηλή δαπάνη, η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε ανοικτό
διαγωνισμό αλλά θα επιλέξει τον ανάδοχο με «κλειστή» διαδικασία, ζητώντας
από 7-8 μεγάλες εταιρείες του χώρου να καταθέσουν προσφορές. Μάλιστα,
οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των ισχυρότερων χωρών της Ε.Ε. και όχι
μόνο ακονίζουν τα ξίφη τους και ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το έργο για
λογαριασμό των «δικών τους» εταιρειών. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι
ότι η χρηματοδότηση της διαδικασίας θα γίνει από τα απόρρητα κονδύλια του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προκειμένου, σύμφωνα με μια εκδοχή, να
αποφευχθεί το ενδεχόμενο να «βγουν στον αέρα» τα τεχνικά χαρακτηριστικά
ασφαλείας της νέας ταυτότητας.
Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε σε νέα αυστηροποίηση
του προγράμματος visa. waiver, αρμόδιοι αξιωματούχοι εμφανίζονται αισιόδοξοι
ότι, μετά και τις εξελίξεις στο πεδίο των ταυτοτήτων, η Ελλ
Πρόσφατο δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters
αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έθεσε στα τέλη Δεκεμβρίου σε
ισχύ νέους κανόνες στις αρχές ασφαλείας των 38 χωρών που μετέχουν στο visa,
waiver, υποχρεώνοντάς τες να ελέγχουν τα στοιχεία των ταξιδιωτών τους στους
καταλόγους υπόπτων για τρομοκρατία των ΗΠΑ.
Η Ελλάδα φέρεται -σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»- να έχει
«ευθυγραμμιστεί» με τη συγκεκριμένη απαίτηση ήδη από το 2016, στο πλαίσιο
διμερούς συμφωνίας Ελλάδας - ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και
του «σοβαρού εγκλήματος».
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
Aναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 4 Φεβρουαρίου 2018
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Still life Masterclass 
ÜĆċúċĂĄ÷ĊþvĂĆæĉĂćvþČôvúċúÿčċĂĊvćù þăćwąĂĊvćù ĊċāĊĂvæċčĆÿ÷ĆċčĆ
ÝàÙßÒßëßÙÑĂĈĉĀćĎêđĈĉċđāĎãĎČĈāĊçĀĈď XXXMJHIUXPSLTHS
ßâÝêÛØæûûúċćâþûĉćĐúĉöćĐÓàÛêáÝàÛqáéÙëéÙÙìââÝëéíßÙĖ

4VCVSCBOTUVEJPáĂďúõąìúċđāĄčĆĊċúĆċõ ÚČõĆú .FUSPÖúĆ÷ĉvćĐ
ÒåéèëĈüăüĆ÷ĈmßĀĎČĈāĊûĀăąöwĂĐûćönČĈwĈćĈčÿwûČăąøèĈúăöúĎĖ 
¯ÉÒÉ»ÕÅÐÉÌÁÂÍÎ×Í©¡q³ÎÐÈÇÎÀÍÒÁÉÂÅÂÁÉÏÑÅÉÕÁÐÁËÎÌÎÀÓÈÑÈÕ

&ĀĀĉúÿôĎXXXQIPUPHSXPSLTIPQTcJOGP!QIPUPHScêāą
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Lightroom



ÝàÙßÒßëßÙÑĂĈĉĀćĎáúďĂæĎ
ÝàÙßÒßëßÙÑĂĈĉĀćĎêđĈĉċđāĎ
áûčĂāĂČöďãĎČĈāĊûĀ÷ûď×ĈĆđwõċĎć
ãĎČĈāĊçĀĈď MJHIUXPSLTHS
ßâÝêÛØæûûúċćâþûĉćĐúĉöćĐ
ßâÝêÛÖúĉúĊĄþĐõâþûĉćĐúĉöćĐ ÒăûÿāāĊûĀö
ċÿþúĈ
ċÿwăćçĊăû
ÓàÛêáÝàÛ
ÓàÛêáÝàÛ
áéÙëéÙĖ
áéÙëéÙĖ
Òåéè
Òåéè
ëĈwĈćĈčÿwûČăąøèĈs1IPUPTIPQt úăöúĎĖ 
ëĈwĈćĈčÿwûČăąøèĈs-JHIUSPPNt úăöúĎĖ 

-10%

Lightroom 
ÝàÙßÒßëßÙÑĂĈĉĀćĎêđĈĉċđāĎ
ãĎČĈāĊçĀĈď MJHIUXPSLTHS
ßâÝêÛØæûûúċćâþûĉćĐúĉöćĐ
ÓàÛêáÝàÛ
áéÙëéÙ,"ÔÝÝèéëßëÛÙĖ



-20%

ÒăûÿāāĊûĀö
ċČûČõċċÿĊû
ċÿwăćçĊăû

ÒåéèëĈwĈćĈčÿwûČăąøČÿúĐĈďèĈs1IPUPTIPQ
-JHIUSPPNt úăöúĎĖ 

 

ÝàÙßÒßëßÙÑĂĈĉĀćĎáúďĂæĎ
áûčĂāĂČöďãĎČĈāĊûĀ÷ûď×ĈĆđwõċĎć
ßâÝêÛÒþĐċôĉúâþûĉćĐúĉöćĐ
ÓàÛêáÝàÛ
áéÙëéÙ,"ÔÝÝèéëßëÛÙĖ

ÒåéèëĈwĈćĈčÿwûČăąøČÿúĐĈďèĈs1IPUPTIPQ
-JHIUSPPNt úăöúĎĖ 

ÚöČćĐĊúĊþvĂĆúĉöčĆċćĐâåêèÑéÚâèëêĉćĐwæĄā ÚČõĆú
¯ÉÒÉ»ÕÅÐÉÌÁÂÍÎ×Í©¡q³ÎÐÈÇÎÀÍÒÁÉÂÅÂÁÉÏÑÅÉÕÁÐÁËÎÌÎÀÓÈÑÈÕ

&ĀĀĉúÿôĎXXXQIPUPHSXPSLTIPQTcJOGP!QIPUPHScêāą
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Τα δικά μας bloopers
Από τα πλάνα προετοιμασίας των video για τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου...

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.Γκ. 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
>0?@1ABΤάκης Τζίμας, C67D7.@EAF.@/G1ABΠαναγιώτης Καλδής !*(H'*IJ()*BΜιχάλης Κυρζίδης,

MMMOPQ)()OR*

;KC47.@<>@CABΚωνσταντίνα Γκιτάκου C/L12546CABΆννα Μανουσάκη
7.@<>@6ABΦωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόης

                        
     
    !            "#  $%&  '()%*+   ,   ! 
    - , 
,    "   "       ,        
ÅêâîâìÝãæõæõð5MTYTGZXNSJXX<JJPQ^ôõðñòðôúñêëýôâóRFNQâòëæàâñìÝîâíâóõðåèìÿôæõæôõðUMTYTGZXNSJXX%UMTYTLW
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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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Εργάτες - cyborg στην Amazon
Ρομποτοποίηση, η επόμενη φάση του καπιταλισμού
Ο Elon Musk της Τesla και
ο Jeff Bezos της Amazon,
είναι οι θεοί της σύγχρονης
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.
Έχουν το άγγιγμα του Μίδα, το
χάρισμα να κάνουν χρυσάφι
ότι πιάνουν στα χέρια τους, με
επίζηλες κερδοφορίες, τεράστιες
περιουσίες και το βλέμμα όλου
του πλανήτη στραμμένο επάνω
τους. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί
άλλοι δισεκατομμυριούχοι,
όμως πρώτον τηρούν χαμηλό
προφίλ και δεύτερον δεν
είναι τόσο καινοτόμοι. Στο
προκείμενο έχουμε να κάνουμε
με προσωπικότητες που έφτιαξαν
από το μηδέν ολόκληρες αγορές
όπως ο Musk το ηλεκτροκίνητο
σπορ αυτοκίνητο και ο Bezos
τον κολοσσό Amazon που
από online βιβλιοπωλείο τώρα
πουλάει απλά τα ...πάντα.

σταθερή και εντυπωσιακή άνοδο της μετοχής της Amazon στην οποία κατέχει πακέτο 78.9εκ.
μετοχών ενώ μεταξύ άλλων είναι ιδιοκτήτης της Washington Post και της αεροδιαστημικής
εταιρίας Βlue Origin.
Πολλές συζητήσεις γίνονται για τις επιπτώσεις της υπερσυγκέντρωσης τόσου πλούτου στα χέρια
ελάχιστων μεγιστάνων. Έχουν δημοσιευθεί αναλύσεις επί αναλύσεων για την μαζική αφαίρεση
εισοδημάτων από την πάλαι ποτέ μεσαία τάξη και την μετατόπισή τους στα χέρια και τα
θησαυροφυλάκια των ολίγων. Τώρα με βάση όσα θα αναλύσουμε παρακάτω ο πλουσιότερος
άνθρωπος του κόσμου είναι ηθικά έκθετος εμπλεκόμενος ως πρωταρχικά υπόλογος για ένα
εγχείρημα που ξεπερνά και την πιο αχαλίνωτη οργουελιανή φαντασία.
Αντιγράφουμε από το Geekwire που πρώτο απεκάλυψε την είδηση. Η Amazon λοιπόν
υπέβαλε αίτηση ευρεσιτεχνίας στην αρμόδια υπηρεσία των ΗΠΑ US Patent Office
(εκκρεμούσε από το 2016 αλλά χορηγήθηκε μόλις στις 30 Ιαν.2018) για ένα έξυπνο
βραχιόλι παρακολούθησης των κινήσεων των εργατών στις αποθήκες. Η πατέντα ακούει
στον ευφημισμό Ιnventory Management System (σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων) και
αποτελείται από πομποδέκτες και υπολογιστές που παρακολουθούν και αναλύουν με απόλυτη
ακρίβεια την παραμικρή κίνηση του προσωπικού στις αποθήκες. Τα βραχιόλια περιλαμβάνουν
υπερηχητικούς αισθητήρες με απτική (?) τεχνολογία haptic technology, παρόμοια με αυτή των
smartphones της Apple. Αισθητήρες υπάρχουν επίσης μέσα στην αποθήκη στα διάφορα ράφια.
Το σύστημα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο κάθε κίνηση και αν κάποιος κάνει τη λάθος κίνηση,
τότε ένα βομβητής με δόνηση τον προειδοποιεί.
Το σύστημα του απόλυτου ελέγχου κινήσεων των εργαζόμενων έρχεται ως συνέχεια των
διαρκών και επαναλαμβανόμενων καταγγελιών για τις κακές συνθήκες εργασίας στις αποθήκες
της Αmazon . Xαμηλόμισθοι εργαζόμενοι οδηγούνται στα όρια της σωματικής και ψυχικής
εξάντλησης, με σκοπό την χωρίς όρους και όρια αύξηση της παραγωγικότητας, ώστε να

Σ

βελτιώνεται η κερδοφορία και να ωθούνται στα ύψη οι μετοχές και η περιουσία του κου
Βezos. Ο κοινωνικός και εργασιακός δαρβινισμός στο σύμπαν της Amazon φαίνεται να μην
διακατέχεται από τον ελάχιστο ηθικό φραγμό. Α
Aναρωτιέται κανείς αν το όραμα του Bezos είναι το νέο είδος του Amabot (Amazon robot) ένα
εξαθλιωμένο απόλυτα ελεγχόμενο υβρίδιο. Αν αποδεχόμαστε τον εργάτη cyborg στο όνομα

ήμερα θα μας απασχολήσει
ο δεύτερος, o πλουσιότερος
άνθρωπος στην ιστορία! Σύμφωνα
με το δείκτη Bloomberg Billionaire
Tracker, στις 10 Ιανουαρίου
2018, η καθαρή οικονομική του
θέση έφθασε τα 105.1 δις δολ.
ξεπερνώντας κατά πολύ τον Bill
(BUFTÒÈÕ.JDSPTPPGU³ÐÈÑÒÈÍ



της μείωσης του κόστους και της αύξησης των κερδών και αν, προσωπικά, πρέπει να έχουμε
το δικό μας μερίδιο ηθικής αναστολής πριν συνεργήσουμε, πατώντας το κουμπάκι για την
επόμενη παραγγελία από το ρομποτοποιημένο αγοραστικό παράδεισο (ή μήπως κόλαση) που
λέγεται Amazon...

      

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ.

Εξερευνήστε έναν νέο κόσμο δημιουργικών δυνατοτήτων
με το παιδί σας και το Canon Creative Park
Aνακαλύψτε περισσότερα: www.canon.gr/endlesstoys
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Food photography

A

Αμφισβητείται το πνευματικό δικαίωμα του φωτογράφου από food stylists, chef κλπ.!
Σας στέλνω το email αυτό με αφορμή ένα θέμα το οποίο με απασχολεί
σχετικά με τα «πνευματικά δικαιώματα».

Σ

υγκεκριμένα σήμερα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών εκδικάστηκε μία υπόθεση
καταγγελίας για παράνομη χρήση φωτογραφιών μου. Με λίγα λόγια σας
αναφέρω το ιστορικό. Πριν αρκετά χρόνια (2009-2010) είχα φωτογραφίσει
το μενού για μία τοπική (Αθήνα) επιχείρηση Pizza Delivery, η οποία ατυχώς
μετά από ένα δύο χρόνια έκλεισε. Το 2015 έπεσε στην αντίληψη μου το
έντυπο μία άλλης επιχείρησης Pizza Delivery η οποία είχε χρησιμοποιήσει τις
φωτογραφίες μου. Μετά από έρευνα διεπίστωσα ότι τη νέα αυτή επιχείρηση
την είχε ένας πρώην εργαζόμενος της πρώτης επιχείρησης.
Ηταν μάλιστα αυτός που επιμελήθηκε της φωτογράφισης, και πιό
συγκεκριμένα μαγείρεψε τα γεύματα και «έστησε» τα πιάτα. Μετά από
συζήτηση με τον δικηγόρο μου, προχώρησα σε αγωγή για να πληρωθώ για
τη χρήση των φωτογραφιών. Ο δικηγόρος μου συμπεριέλαβε στην αγωγή
και ένα μικρό ποσό για «ηθική αποζημίωση».
Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, η δικηγόρος του αντιδίκου
επιχειρηματολόγησε και ισχυρίστηκε ότι τα δικαιώματα ανήκουν στο
«μάγειρα» και «στυλίστα» των πιάτων (στη συγκεκριμένη δίκη, ο άντίδικος)
μια και αυτά ήταν δημιουργήματά του. Εντελώς συμπτωματικά, πριν λίγες
ημέρες διάβασα σε ένα δημοσίευμα (e-Newsletter) ένος διευθνούς Blog (DPS)
ένα άρθρο στο οποίο αναφερόταν σε μία φωτογραφία με θέμα «Graffiti»
σε κοινόχρηστους χώρους (δρόμους) παραθέτοντας αρκετά άλλα σχετικά
θέματα. Ο συντάκτης του άρθρου, λίγο-πολύ, τοποθετήθηκε ότι όταν ένας
φωτογράφος φωτογραφίζει ένα «δημιούργημα» ενός καλλιτέχνη (στη
περίπτωση «Street Graphic»), τα δικαιώματα της φωτογραφίας ανήκουν στο
δημιουργό του έργου.
Ο συνδιασμός της επιχειρηματολογίας της δικηγόρου και του δημοσιεύματος
με έκανε να αναρωτηθώ, τουλάχιστον για τα θέματα που φωτογραφίζω σαν
«φωτογράφος φαγητών» (food photographer), ποιός έχει τα δικαιώματα των
φωτογραφιών που απεικονίζουν «πιάτα, γεύματα κ.λ.π.
Μάλιστα στην επιχειρηματολογία της, η δικηγόρος του αντίδικου επισήμανε
οτι «τα πιάτα φωτογραφήθηκαν σε λευκό φόντο», χωρίς δηλαδή
συνοδευτικά στοιχεία (π.χ. ποτήρια, μαχαροπήρουνα, ξύλινες επιφάνειες,
υφάσματα κ.α.) ή άλλα τρόφιμα τα οποία θα άλλαζαν το θέμα της λήψης
και ο chef / μάγειρας, πιθανόν να μην μπορούσε να ισχυριστεί ότι έχει
τα δικαιώματα της φωτογραφίας. Ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα
των φωτογραφιών των πιάτων τους μου έχουν εκφράσει σχεδόν όλοι
οι πελάτες μου (εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.λ.π.) μια και ανησυχούν ότι οι
φωτογραφίες των Menu τους (ειδικά όταν μαγειρευτεί / στηθεί από υψηλά
αμειβόμενους Chef) θα «κυκλοφορήσουν».Στο κείμενο μου επικεντρώθηκα
στα δικαιώματα που αφορούν τη «φωτογράφιση φαγητών», από προσωπικό
ενδιαφέρον λόγω της εξειδίκευσης. Παρόλα αυτά επεκτείνετε σε κάθε μορφή
«δημιουργίας» πέρα από τις γνωστές «τέχνες» (ζωγραφική, γλυπτική, κ.λ.π.)
π.χ. interior designer, αρχιτέκτονας κ.α.
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει νομοθεσία στο
ελληνικό Δίκαιο (πιθανόν στο Αστικό Κώδικα) σχετικά με τα δικαιώματα των
φωτογραφιών μια και από τη πρόσφατη εμπειρία μου (εκδίκαση) ένοιωσα
ότι υπάρχει ένα «κενό” και η κρίση των δικαστών στηρίζεται σε άλλα θέματα
άσχετα με τη φωτογραφία.
Ευχαριστώ για το χρόνο σας!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
www.dimages.gr
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ
Επί όσων θίγετε σας απαντούμε όσο πιο
συνοπτικά μπορούμε.
Τη φωτογραφία ως έργο δηλ. πρωτότυπο
πνευματικό δημιούργημα προστατεύει το νομικό
πλαίσιο του Ν. 2121/1993 Περί Πνευματικής
Ιδιοκτησίας http://www.opi.gr/index.php/
vivliothiki/2121-1993#a2. Κενό νόμου δεν
υπάρχει, απλά τίθενται ορισμένα ερμηνευτικά
ζητήματα κατά περίπτωση.
Κατ αρχήν ο φωτογράφος έχει το πλήρες
περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα. Στην
περίπτωσή σας μένει να αποδεχθεί το
δικαστήριο κατά πόσον το έργο σας έχει το
στοιχείο της πρωτοτυπίας, απαραίτητο για
να κριθεί ότι προστατεύεται (να επικαλεστεί
δηλ. ο φωτογράφος ότι έχει επιμεληθεί τα
του φωτισμού, τις ιδιαίτερες τεχνικές περί
γωνίας λήψης, χρωματικής απόδοσης, ύφους
της φωτογραφίας κλπ. που συνιστούν την
πρωτοτυπία. Σε περιπτώσεις απεικονίσεων food
photography όπου υπάρχει ένας food stylist
που επιμελείται τα της εμφάνισης, τότε αυτός
ενδεχομένως έχει ένα συγγενικό δικαίωμα κατ
αναλογίαν των αναγραφόμενων στο Κεφ. 8 περί
Συγγενικών Δικαιωμάτων.
Για τους ανωτέρω λόγους οι food photographers
πρέπει να φροντίζουν να καταρτίζουν γραπτές
συμβάσεις συμφωνητικά τόσον με τους εντολείς
τους όσο και με τους συνεργάτες food stylists
ή chef με τον ίδιο τρόπο που οι φωτογράφοι
μόδας συνηθίζουν να ζητούν models release
από τα μοντέλα προς αποφυγή μεταγενέστερων
αντιδικιών και διεκδικήσεων. Για το περιεχόμενο
παρόμοιου συμφωνητικού θα πρέπει να
απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο νομικό
σύμβουλο.
Εν τέλει, κάθε φωτογράφος που θέλει να
αποφεύγει μελλοντικές δικαστικές αντιδικίες
και κοστοβόρες διαδικασίες, θα πρέπει να
“κατοχυρώνεται” νομικά συνυπογράφοντας
με τους συνεργάτες και πελάτες τα αναγκαία
συμφωνητικά. Αντίστοιχη είναι η περίπτωση με
τους fashion stylists, μόνον που σε εκείνη την
περίπτωση φροντίζουν για το νομικό μέρος τα
πρακτορεία που μεσολαβούν. Στην διάθεσή σας
για κάθε άλλη διευκρίνηση. Π.Κ.
Υ.Γ.: Να υπενθυμίσουμε ότι στο photo.gr/organize/
υπάρχουν φόρμες με πρότυπα συμφωνητικών
για επαγγελματίες φωτογράφους που μπορείτε
να κατεβάσετε δωρεάν. Σύντομα θα υπάρχει
διαθέσιμη και μία φόρμα για food stylists/
fashion stylist release.
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NASA
Η Nikon στο διάστημα

Η

εκατονταετής πλέον πορεία
της Nikon στη φωτογραφία
δεν περιλαμβάνει μόνο μερικές από
τις φωτογραφίες-σταθμούς από
μεγάλους φωτογράφους αλλά και
ταξίδια στο διάστημα. Η πολυετής
σχέση της Nikon με τη NASA
ξεκίνησε το 1971, όταν η Nikon
Photomic FTN (που φτιάχτηκε ειδικά
για τη NASA) μαζί με τους φακούς
της ταξίδεψε με το πλήρωμα του
Apollo 15.
Το περασμένο φθινόπωρο η NASA
παρήγγειλε 53 μη-τροποποιημένες
Nikon D5 με τις οποίες εκπαιδεύονται
στη γη οι αστροναύτες ενώ δέκα D5
έχουν φτάσει ήδη από τον Νοέμβριο
στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και
θα βρίσκονται σε τροχιά 12 με 18
μήνες. Στον σταθμό στάλθηκαν με
το διαστημόπλοιο ανεφοδιασμού
S.S. Gene Cernan Cygnus μόνο
τα σώματα των μηχανών και
χρησιμοποιούνται με τους Nikkor και
τα αξεσουάρ των Nikon D4 και D2Xs
που βρίσκονται ήδη στο σταθμό. Οι
μηχανές αυτές δεν τροποποιήθηκαν
για τη NASA αλλά είναι ακριβώς τα
ίδια μοντέλα που χρησιμοποιούν οι
καταναλωτές, αποδεικνύοντας την
αντοχή τους στις αντίξοες συνθήκες:
οι αστροναύτες τις χρησιμοποιούν
για να φωτογραφίζουν από μακριά
τη γη.



Ο «τοίχος των DSLR» που φωτογράφισε και πόσταρε
στο Twitter ο αστροναύτης Tim Peake.

Η ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ NIKON

1971

H Nikon Photomic FTN* (σε προδιαγραφές NASA) and Nikkor φακοί
χρησιμοποιήθηκαν στο Apollo 15.

1980

Μια μικρή μηχανή, βασισμένη στη φιλμάτη Nikon F3 εξοπλισμένη με
motrodrive και με μία μεγαλύτερη F3 παραδόθηκαν στη NASA για την
αποστολή του Columbia.

1999

Μία Nikon F5 και φακοί AF Νikkor ήταν στο διαστημόπλοιο Discovery για
να χρησιμοποιηθεί στους διαστημικούς περιπάτους.

2008

Έξι D2Xs παραδόθηκαν στη NASA για να χρησιμοποιηθούν στο διάστημα
και να καταγράψουν δραστηριότητες όπως ο έλεγχος και η συντήρηση του
εξοπλισμού.

2013

38 Nikon D4, 64 Nikkor φακοί, μαζί με τον AF-S Nikkor 800mm f/5.6E FL ED
VR και άλλα αξεσουάρ παραδόθηκαν στη NASA για να χρησιμοποιηθούν
στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

2016

Άλλες 10 Nikon D4 παραδόθηκαν στη NASA για να σταλούν στον
Διαστημικό σταθμό και να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο ηλιακών πάνελ
και άλλων επιφανειών.
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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



      

 -

 

!""#$ 

Με διευρυμένη γκάμα
νέων προϊόντων η
Epson στην ISE 2018
Νέα προϊόντα στους κλάδους
σήμανσης, επιχειρήσεων και
επαγγελματικού AV από την
Epson

Η

Epson συμμετέχει για ακόμη μια
χρονιά στην παγκόσμια έκθεση
τεχνολογίας ISE 2018, κατά τη διάρκεια
της οποίας παρουσιάζει πλήθος νέων
προϊόντων για επιχειρήσεις και για τους
κλάδους του pro AV και της σήμανσης,
με ναυαρχίδα τον EB-L12000Q, τον
πρώτο της βιντεοπροβολέα laser 3LCD
με ανάλυση 4K και με ενσωματωμένο
περιεχόμενο 4K, αλλά και τον EBL20000U, ο οποίος αποτελεί το πρώτο
προϊόν της Epson στη δημοφιλή
μικρή κατηγορία WUXGA των 20.000
lumen. H Epson ανακοίνωσε τον
Lightscene EV-100, έναν νέο τύπο laser
βιντεοπροβολέα, με φωτεινότητα 2.000
lumen, που μπορεί να λειτουργήσει είτε
ως βιντεοπροβολέας, είτε ως σύστημα
προβολής φωτισμού. Ο Lightscene
EV-100 αναμένεται να συμβάλει ώστε
η εταιρεία να διευρύνει την παρουσία
της στους τομείς της σήμανσης και του
φωτισμού. Ανάμεσα σε όσα ξεχωρίζουν
από την παρουσία της Epson στην ISE
είναι το Professional Projector Tool,

Κατερίνα Κορωναίου
Διάλεξη στο Μεταπτυχικό Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας & δηλώσεις
«Η επικείμενη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την
συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, στο Σχέδιο Νόμου που
κατατέθηκε την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 προς επεξεργασία, στην Κεντρική
Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, θα ψηφιστεί απο την ολομέλεια και
θα γίνει στην συνέχεια νόμος του κράτους, αναβαθμίζει τις ακαδημαϊκές σπουδές
και προσφέρει νέες δυνατότητες δημιουργίας μεταπτυχιακών και διδακτορικών
προγραμμάτων σπουδών που σύντομα θα ξεπεράσουν τα εθνικά όρια...».

Α

υτό τόνισε η κ. Αικατερίνη Κορωναίου Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του
Φεστιβάλ Φωτογραφίας & Βίντεο της Πρέβεζας και καθηγήτρια στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών «Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα & Κινούμενα
Γραφικά» του ΤΕΙ Αθήνας. Η πρωτοβουλία της δημιουργίας του νέου Πανεπιστημίου
και ειδικότερα του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών 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» δήλωσε η κ.Αικατερίνη Κορωναίου και πρόσθεσε: «Υποστηρίζω ένθερμα τη
δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τιμώ όλους όσους συνέβαλαν στην
υλοποίηση του. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια...».

ένα νέο δωρεάν βοηθητικό πρόγραμμα
λογισμικού για βιντεοπροβολείς
εγκατάστασης laser 3LCD, το οποίο θα
καταστήσει πιο γρήγορη και απλή την
εγκατάσταση πολλών βιντεοπροβολέων
και θα απλοποιήσει την πρόσβαση σε
πιο προηγμένες τεχνικές, όπως είναι η
ανάμειξη ακμών και το mapping.



Η κ. Αικατερίνη Κορωναίου τρίτη από αριστερά με μεταπτυχιακούς φοιτητές στο ΤΕΙ Αθήνας. 6/2/18
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Έξυπνα γυαλιά
από την Intel
Τα έξυπνα γυαλιά Vaunt
διαφέρουν ελάχιστα από τα
κανονικά γυαλιά οράσεως

Τ

α Vaunt smart glasses απέχουν

πολύ από αυτό που έχουμε
κατά νου ως «έξυπνα γυαλιά». Δεν
διαθέτουν κάμερα, μικρόφωνο,
πλήκτρο rec και το μέγεθος και το
σχήμα τους τα κάνουν σχεδόν αόρατα
στους γύρω. Τα έξυπνα γυαλιά της
Intel, που έχουν παρουσιαστεί με τη
μορφή πρωτοτύπου σε παγκόσμια
αποκλειστικότητα απο το
theverge.com προορίζονται να
παρέχουν στον χρήστη ενημερώσεις
με τη μορφή επαυξημένης
πραγματικότητας – AR. Η ενημέρωση
γίνεται με προβολή εικόνας από μικροπροβολέα, με χαμηλής ισχύος laser.
Η κόκκινη μονοχρωματική εικόνα
του προβολέα αντανακλάται σε έναν
ολογραφικό ανακλαστήρα που είναι
τοποθετημένος στον δεξί φακό των
Vaunt και εστιάζεται απευθείας στον
αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού.
Τα έξυπνα γυαλιά της Intel είναι
σχεδιασμένα να επικοινωνούν με
το smartphone μέσω Bluetooth
και να προβάλλουν στον χρήστη
ενημερώσεις σε μορφή κειμένου ή
και εικονίδια. Τα ηλεκτρονικά είναι
τοποθετημένα στο αριστερό στέλεχος
και περιλαμβάνουν επιταχυνσιόμετρο
και πυξίδα προκειμένου να γίνονται
αντιληπτές κάποιες βασικές κινήσεις
του κεφαλιού και η κατεύθυνση προς
την οποία κοιτά ο χρήστης.



Video τεχνητής νοημοσύνης στο Google Photos
Η αυτόματη δημιουργία θεματικών video επεκτείνεται

H

δυνατότητα δημιουργίας θεματικών video στο Google Photos app δεν είναι
κάτι νέο. Η αμερικανική εταιρεία χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την
αναγνώριση του περιεχομένου των φωτογραφιών που ανεβάζει ο χρήστης, για να τις
χρησιμοποιήσει στη συνέχεια στην αυτόματη κατασκευή θεματικών video, από το 2016.
Τα αυτόματα video αφορούσαν ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως είναι η Εορτή της Μητέρας,
ή μπορούσαν να βασιστούν σε ένα τύπο φωτογραφίας, από αυτές που είναι διαθέσιμες
σε μια συγκεκριμένη συλλογή χρήστη.
Η Google, τώρα, επεκτείνει τη θεματική της επιλογή για τα αυτόματα video, τόσο μέσω
της εφαρμογής για κινητά, όσο και στο web. Πλέον, διαθέσιμα είναι εννέα θέματα, με το
όνομα του καθενός να επεξηγεί και το περιεχόμενο του, μάλλον εύστοχα. Σύμφωνα με
την ανακοίνωση της Google, αυτά είναι (σε δική μας μετάφραση):
q.PUIFST%BZ.PWJF±ÁÉÍ½ÁÇÉÁÒÈÍ£ÎÐÒ¼ÒÈÕ¨ÈÒ»ÐÁÕq'BUIFST%BZ.PWJF±ÁÉÍ½Á
ÇÉÁÒÈÉÎÐÒ¼ÒÎ×ÁÒ»ÐÁq4NJMFTPG³Á¾ÇÅÌÁq%PHHJF.PWJF±ÁÉÍ½ÁÅ
ËÀÌÎ×Õq5IFZ(SPX6Q4P'BTU¨ÅÇÁÌÏÍÎ×ÍÐ¼ÇÎÐÁq.FPX.PWJF±ÁÉÍ½ÁÇÉÁ
ÒÅÕq4FMGJF.PWJF±ÁÉÍ½Á4FMGJFq7BMFOUJOFT%BZ.PWJF±ÁÉÍ½ÁÇÉÁÒÈÍ¥»ÐÁÒÎ×
¡Ç½Î×¢ÁÌÅÍÒ½ÍÎ×q*O-PWJOH.FNPSZ±ÁÉÍ½Á£ÉÕ¨Í¼ÈÍ
Για τη δημιουργία ενός video, ο χρήστης πρέπει απλά να αγγίξει στην καρτέλα
«Βοηθός» και στην συνέχεια στην «Ταινία». Με την επιλογή του θέματος και των
πρωταγωνιστών - πρόσωπα, κατοικίδια, κλπ - ο αλγόριθμος ξεκινά τη δημιουργία του
video προσθέτοντας και μουσικό υπόβαθρο. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο
χρήστης λαμβάνει τη σχετική ειδοποίηση.
To roll-out της νέας υπηρεσίας σε παγκόσμιο επίπεδο έχει ξεκινήσει.
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Προϊόντα της Nikon με iF Design Award 2018
Σε τρεις μηχανές της Nikon απονεμήθηκε το βραβείο iF Design για τη σχεδίαση

Η

Nikon ανακοίνωσε ότι σε τρεις μηχανές της απονεμήθηκε το βραβείο iF Design 2018. To βραβείο κέρδισαν οι D-SLR, D850
και D7500 και η Compact Coolpix W300.
Το iF Design Award είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο βραβείο για τη σχεδίαση, το οποίο υποστηρίζεται από την iF
International Forum Design GmbH από το 1953. Για την απονομή ενός βραβείου iF Design σε ένα προϊόν, λαμβάνονται
υπόψιν περισσότερα του ενός χαρακτηριστικά του. Πέρα από την αξιολόγηση του προϊόντος, η κρίση της επιτροπής
σταθμίζει παράγοντες όπως είναι η συσκευασία και το μήνυμα που αυτό «μεταδίδει». Στο πλαίσιο του iF Design Award 2018
αξιολογήθηκαν από διακεκριμένους, εξειδικευμένους, κριτές 6.402 αιτήσεις προερχόμενες από 54 χώρες.

Νέα μνήμη UFS 3.0 για καταγραφή 8Κ video
Ο νέος τύπος μνήμης θα κάνει δυνατή την εγγραφή 8Κ video σε smartphone & άλλες φορητές συσκευές

H

JEDEC ανακοίνωσε νέα προδιαγραφή μνήμης flash, η οποία μπορεί να φέρει νέες δυνατότητες σε φορητές συσκευές,
όπως smartphone, VR headset και laptop. Το νέο στάνταρ UFS 3.0 για τις μνήμες flash διπλασιάζει τη θεωρητική ταχύτητα
που προσφέρει το πρότυπο UFS 2.1. Το UFS 3.0 προβλέπει ταχύτητες διαμεταγωγής που αγγίζουν τα 2,9GB/s, ενώ ταυτόχρονα
μειώνει την κατανάλωση, επιτρέποντας παράλληλα τη λειτουργία των συσκευών σε ένα μεγαλύτερο εύρος θερμοκρασιών.
Φυσικά, οι πραγματικές ταχύτητες θα απέχουν από τις θεωρητικές, αλλά η νέα προδιαγραφή είναι απαραίτητη για να γίνουν
πραγματικότητα νέες δυνατότητες από τις φορητές συσκευές. Οι νέες δυνατότητες δεν αφορούν τη φωτογραφία, αλλά σχεδόν
αποκλειστικά τη σύλληψη video 4K/60p, αλλά και 8Κ. Εξάλλου, το νέο στάνταρ θα μειώσει σημαντικά το χρόνο αντιγραφής
μεγάλων αρχείων από μια συσκευή σε άλλη. Ο νέος τύπος μνήμης αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στις επόμενες γενιές φορητών
συσκευών που θα ανακοινωθούν από το ερχόμενο φθινόπωρο και έπειτα.
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Olympus PEN E-PL9
Στο χορό του video 4K

Μ

ια και η αγορά χορεύει στο ρυθμό του video 4K, ή τουλάχιστον έτσι
θέλουν να πιστεύουν τα τμήματα marketing των κατασκευστών, η
Olympus ακολουθεί την τάση με τη νέα E-PL9, πάντα στη σειρά Pen με την
ρετρό σχεδίαση. Εξωτερικά διαφέρει από τη σαγρέ δερμάτινη επένδυση και το
-επιτέλους- ενσωματωμένο φλασάκι που μας έλειψε σε προηγούμενα μοντέλα.
Ο αισθητήρας είναι ταυτόσημος με τον αντίστοιχο της ΟΜ-D E-M10 MkIII, δηλ.
Micro 4/3 LiveMOS με ανάλυση 16Μegapixel, το ίδιο και το contrast detect
σύστημα autofocus 121σημείων με δυνατότητα face detect και eye detect.
Διαφοροποιείται όμως στη σταθεροποίηση που είναι τριών και όχι πέντε
αξόνων, όπως η E-M10 MkIII. To video 4K/30p και το Bluetooth ενισχύουν την
εκμοντερνισμένη εικόνα της μηχανής όπως και το αυτοματοποιημένο Panorama.
Η μηχανή θα προωθείται σε μορφή κιτ με τον πολύ compact zoom M.Zuiko
Digital 14-42mm f/3,5-5,6 EZ που με τις μικρές του διαστάσεις θυμίζει pancake.



      

BΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αισθητήρας LiveMOS 16MP
Επεξεργαστής τελευταίας γενιάς TruePic VIII
Σύστημα οπτικής σταθεροποίησης on
sensor 3 axis
Autofocus 121 σημείων
Aρθρωτή οθόνη 3in. με επαφική λειτουργία
Video 4K 30p με δυνατότητα frame grab
Ενσωματωμένο WiFi και Bluetooth Low
Energy συνεργαζόμενο με το app Οlympus
Share
Διαστάσεις: 117x68x39mm
Βάρος: 332γρ.

 

 

!""#$ 

PHOTOGRAPHIC PLEASURES

για όσους αγαπούν την φωτογραφία...

23
24&
25

Φεβρουαρίου
11:00 - 24:00

EKΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
& ΑLBUMS

LIVE ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ



      

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σπίτι του Πολιτισμού, ΡΕΘΥΜΝΟ
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By Pagratis Pagratidis

Google HDR+ στο Instagram
Η Google επεκτείνει τη χρήση
επεξεργασίας εικόνας Visual Core

Η

τεχνική Visual Core απαντάται στα τελευταίας
γενιάς smartphone της Google, Pixel 2. Η
επεξεργασία της Google, μέχρι πρόσφατα, ήταν
συνδεδεμένη λειτουργικά μόνο με την κάμερα
των smartphone και έκανε δυνατή τη λήψη
φωτογραφιών με εκτεταμένη δυναμική περιοχή,
σύμφωνα με το σύστημα της Google, HDR+.
Πρόσφατο update στο Pixel 2 κάνει διαθέσιμες
τις δυνατότητες του Visual Core σε περισσότερες
εφαρμογές που τρέχει το smartphone, πέρα από
την ενσωματωμένη κάμερα. Αυτό σημαίνει ότι
apps όπως το Instagram, αλλά και τα Whatsapp
και Snapchat θα μπορούν να επωφελούνται των
δυνατοτήτων απεικόνισης που προσφέρει το
HDR+. Έτσι, πέρα από το Camera app της Google
που διαθέτουν τα Pixel 2, η τεχνική επαύξησης της
δυναμικής περιοχής θα είναι διαθέσιμη και για τις
άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν την κάμερα
του smartphone, όπως οι προαναφερθείσες.
Προϋπόθεση για τη χρήση είναι να γίνουν οι
απαραίτητες αναβαθμίσεις, τόσο στο firmware του
smartphone και, ενδεχομένως, στις εφαρμογές
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κάμερά
του, όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες.



      

 !"# $%&'%$#()$"*+,#-
./ "0*12/&%%'3*"+ 4 5-62$5/0741 2!$ 1-
28'*"%$'%"4", 9:;<=>-4 2 )/&%"5/ .52
&* $$#"40$&4 #?"-@-ABCD<EC:-2$%*. $#
!1%#-2$*5$0$)%28'*"%)%@F@GDH:>D=@II:G<:;$"0
J)$* "8-,%  . + *)/&%"2$%*)1-44 
$%&!2$)%+)$"*+ 3%2#&*)%?

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

Openhouse Event
Λεμεσός Κύπρου
àĐĉĂúĄõâþûĉćĐúĉöćĐc"KBY)PUFMÔþvþĊ÷Ďc
Η Στάμος Α.Ε. και ο επίσημος συνεργάτης διανομής των προϊόντων της στην Κύπρο κ. Γιώργος Βαρελλάς,
σας προσκαλούν σε ειδική εκδήλωση παρουσίασης της πλήρους γκάμας προϊόντων:

Sony, DNP, Godox, Yongnuo, Atomos, E-Image.
Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου στις 17:30 θα γίνει επίδειξη live shooting studio
φωτογράφισης με χρήση εξοπλισμού της Godox από τον επαγγελματία φωτογράφο

Παναγιώτη Ασωνίτη και την επαγγελματία μοντέλο Ράνια Βαρσαμά στο χώρο της εκδήλωσης.
Παράλληλα το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί σε χώρους του
Ajax Hotel το Σεμινάριο “How to Create Timeless and Unique Wedding Stories”
με εισηγητή τον επαγγελματία βιντεογράφο Μιχάλη Μπασιάκο της Camshot Cinematography.



      

 -
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Phantom v2640 με λήψη 4Μegapixel @6.600fps
Νέα κάμερα Phantom από τη Video Research με αστραπιαίες ταχύτητες λήψης
Η Vision Research ανακοίνωσε νέα κάμερα
υψηλής ταχύτητας Phantom V2640 για
ερευνητικές και επιστημονικές εφαρμογές
με δυνατότητα λήψης 6.600 frame ανά
δευτερόλεπτο σε ανάλυση 4Megapixel. Στην
περίπτωση που η ανάλυση τεθεί στα 1080p,
η ταχύτητα λήψης που επιτυγχάνεται είναι το
εξωφρενικό νούμερο των 11.750fps.



      

H Phantom v2640 διαθέτει πολύ υψηλή δυναμική περιοχή, σύμφωνα με την
κατασκευάστρια εταιρία, ενώ έχει πολύ χαμηλό ψηφιακό θόρυβο. Τα χαρακτηριστικά
αυτά την καθιστούν κατάλληλη για απαιτητικές ερευνητικές εφαρμογές και
εφαρμογές ανάπτυξης, όπου απαιτούνται υψηλής ανάλυσης εικόνες, καθαρές, που
έχουν ληφθεί με υψηλές ταχύτητες. Ο χαμηλός θόρυβος είναι ένα πλεονέκτημα για
την απεικόνιση των σκιερών σημείων της εικόνας.
Η ευαισθησία της μηχανής, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, είναι ISO 16.800 στο
ασπρόμαυρο και ΙSO 3.200 στο χρώμα.
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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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Νέες Sony 4K HDR επαγγελματικές βιντεοκάμερες
Με αισθητήρα 1in. και πολλές καινοτομίες

A

πό την αντιπροσωπεία ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ ξεκινάει η διάθεση των νέων Sony 4K HDR επαγγελματικών καμερών PXW-Z90,HXRNX80,FDR-AX700. Οι τρεις παραπάνω κάμερες αποτελούν μια οικογένεια μοντέλων που μοιράζονται τον ίδιο εξαιρετικής
ευαισθησίας 4 μιας ίντσας Exmor RS stacked CMOS αισθητήρα και έναν ποιοτικό και ευέλικτο φακό Carl Zeiss 29-348mm
(ισοδύναμο 35mm) με φωτεινότητα f/2.8-4.5. Παράλληλα ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες όπως το Fast Hybrid
AutoFocus σύστημα με 273 σημεία Phase Detection και την εγγραφή σε Hybrid Log-Gamma (HLG) που επιτρέπει την ταχύτατη
διαχείριση και απεικόνιση HDR υλικού χωρίς την ανάγκη colour grading.
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Νέα Canon Hi end προβολικά
Η Canon παρουσιάζει τη νέα σειρά

Η

Canon Europe αποκαλύπτει σήμερα το

χαρτοφυλάκιο των προβολικών της συστημάτων
με τεχνολογία αιχμής LCOS, που χαρακτηρίζονται
από ανανεωμένη σχεδίαση μικρότερων εξωτερικών
διαστάσεων, μεγαλύτερη φωτεινότητα και ανάλυση
WUXGA. Τα μοντέλα Canon XEED WUX7500,
XEED WUX6700 και XEED WUX5800, που διαθέτουν
λυχνία, και τα Canon XEED WUX7000Z, XEED WUX5800Z
και XEED WUX6600Z, που βασίζονται σε laser , διαθέτουν
υψηλή φωτεινότητα και αντίστοιχη ανάλυση και προορίζονται για
επαγγελματίες εγκατάστασης συστημάτων (System Integrators – SIs).
Όλα τα μοντέλα είναι συμβατά με έξι ηλεκτρομηχανικούς φακούς, μεταξύ
των οποίων και ο RS-SL06UW, με εξαιρετικά υψηλή αναλυτικότητα και ανεπαίσθητη
παραμόρφωση, και παρέχουν ευελιξία στην εγκατάσταση σε τοποθεσίες με περιορισμένο
χώρο ή σε μεγάλες αίθουσες.
Οι νέοι ψηφιακοί προβολείς προβολείς Canon, που βασίζονται σε λυχνία, θα είναι
διαθέσιμοι σε ισχείς 5.800, 6.700 και 7.500 lumen ενώ τα μοντέλα λέιζερ διαθέτουν
φωτεινότητα 5.800, 6,600 και 7.000 lumensαντίστοιχα. Όλα τα μοντέλα παρέχουν υψηλής
φωτεινότητας προβολή, χάρη σε ένα πρόσφατα σχεδιασμένο οπτικό σύστημα, το AISYS

4.2, με βελτιωμένη οπτική ρύθμιση
και τεχνολογία LCOS αντανακλαστικού
panel, σχεδόν χωρίς κενά μεταξύ των
pixel. Αυτό εξασφαλίζει απόδοση
εωρίς το «φαινόμενο δικτυωτού
πλέγματος», που ενδέχεται να
προκύψει όταν χρησιμοποιούνται
συμβατικοί προβολείς LCD.

Photographic Pleasures
Στο Ρέθυμνο 23-25 Φεβρουαρίου

Έ

να μοναδικό φωτογραφικό γεγονός στο Ρέθυμνο, απευθυνόμενο σε όσους αγαπούν τη φωτογραφία, πραγματοποιείται
από 23 ως 25 του μηνός. Η εκδήλωση Photographic Pleasures έχει θέμα τη φωτογραφία ως κομμάτι της ζωής μας.
Γέννηση, βάπτιση, γάμος, ταξίδια, διασκέδαση και όλες οι σημαντικές στιγμές μας μόνο με τη φωτογραφία μετουσιώνονται
σε αναμνήσεις που μπορούμε να μοιραστούμε. Η εκδήλωση θα διαρκέσει τρεις ημέρες (23-25 Φεβρουαρίου 2018) και θα
φιλοξενηθεί στο Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο. Την υποστηρίζει η εταιρεία Prolab που έρχεται πρώτη φορά στην Κρήτη
ÇÉÁÍÁÄÅ½ÊÅÉÌÎ× ÃÈÆÉÁË»ÕÅËÒ×ÏÑÅÉÕ×ÃÈÌ¼ÕÁÍÌ×ÑÈÕËÁÉÐÎÒÑÅÉÕÁÐÎ×Ñ½ÁÑÈÕÒÈÕÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÕ³ÎÐÈÇ¾ÕÅ½ÍÁÉ
και η εταιρεία Fujifilm με νέας τεχνολογίας επαγγελματικό εξοπλισμό και φωτογραφικές μηχανές. Στα πλαίσια της έκθεσης
θα γίνονται κάθε μέρα 18:00 – 23:00 live φωτογραφήσεις από τον φωτογράφο David Movsesyan του studio Kaloudis, που
μας φιλοξενεί στην Κρήτη, με θέματα όπως newborn, body building, fashion και αντίκες. Παράλληλα με την εκδήλωση θα
παρουσιαστεί έκθεση με αυτοκίνητα αντίκες το απόγευμα του Σαββάτου 24 Φεβρουαρίου 2018.
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254 σελίδες, 17x24, ISBN 978-960-7704-14-6
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Σεμινάριο Marketing για επαγγελματίες γάμου
Στην Κρήτη

Ο

ÆÔÒÎÇÐÆÎÕËÁÉNBSLFUFFS³Ð¼ÑÒÎÕ§ÎÍÒÑÁÌÎÀÄÈÕÄÉÎÐÇÁÍÏÍÅÉÄÉ¼ÅÐÎ

σεμινάριο με θέμα το Marketing για επαγγελματίες γάμου στις 24 & 25
Φεβρουαρίου στo Ηράκλειο Κρήτης στο ξενοδοχείο Galaxy (www.galaxy-hotel.com).
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγελματίες γάμου, ιδιάιτερα σε:
Φωτογράφους γάμου, Wedding planner, Dj γάμου και χώρους δεξιώσεων,
αλλά και σε Make up artists, Hair stylists, Ανθοπώλες, Bartenders κλπ.
Ορισμένα από τα θέματα που θα αναλυθούν είναι:
qÈÑÔÑÒ¼ÁÐÎ×Ñ½ÁÑÒÁ4PDJBM.FEJB
qÎÖÅÉÐÉÑ¾ÕÐÏÒÈÕÅÁÆ¼Õ ÒÈÌ»ÆÔÍÎ FNBJM ËÁÒÑÒÈÁ
qÈÄÈÎ×ÐÇ½ÁËÁÉÑÒ¼ÑÉÎÅÍ¾ÕÁÎÒÅÌÅÑÁÒÉËÎÀ*OUFSOFU4JUFÎ×ÍÁÎ×ÌÅÉ
σωστά
qÔÕÍÁËÍÎ×ÍÎÉÆÔÒÎÇÐÆÎÉ½ÁÁÎÒÅÌÅÑÁÒÉË¼Ñ×ÍÍÒÈÑÈÐÁÍÒÅÂÎÀ
qÈÁÊÉÎÌ¾ÇÈÑÈÅÁÍÁÑÖÅÄÉÁÑ¾ÕÐÎÑÆÎÐÏÍËÁÉQSJDFMJTU
qÔÕÍÁËÍÎ×ÍÄÉÆÈÉÑÈÁÎÒÅÌÅÑÁÒÉË
qÎÖÅÉÐÉÑ¾ÕÑÖ»ÑÈÕÅÅÌÒÅÕÅÒÒÎËÌÅ½ÑÉÎ
qÔÕÍÁÁ×Ê¼ÑÎ×ÍÒÉÕÔÌ¼ÑÅÉÕÒÎ×ÕÑÒÎ×Õ×ÐÖÎÍÒÅÕÅÌÒÅÕ

To κόστος του διήμερου σεμιναρίου είναι 190 Ευρώ.(συν ΦΠΑ) και
πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της εταιρείας EL GRECO
Handmade Albums (http://elgrecoalbum.gr/)
Aναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου, πληροφορίες και εγγραφές:
https://goo.gl/DLYzuv
Διοργάνωση: Εύα Κατσαράκη - Wedding planner - www.mycretewedding.gr,
³Ð¼ÑÒÎÕ§ÎÍÒÑÁÌÎÀÄÈÕ©ÔÒÎÇÐÆÎÕ.BSLFUFFSXXXNBSLFUJOHHMBTTFTDPN
Υπό την αιγίδα του ΣΕΦΕΚ (Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Εικονοληπτών
Κρήτης).

MedPhoto
Workshop με το φωτογράφο Alex Soth

Σ

το πλαίσιο του φετινού MedPhoto Festival ο Alex
Soth, ένας από τους επιδραστικότερους σύγχρονους
φωτογράφους, επισκέπεται την Ελλάδα για ένα 4ήμερο
workshop στο Ρέθυμνο. Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει
ασκήσεις και αναθέσεις μέσα από τις οποίες οι
συμμετέχοντες θα αντιληφθούν αφενός τον τρόπο με
τον οποίο η κάθε εικόνα τους δημιουργεί μια άλλη και
αφετέρου πώς μέσω οπτικών στοιχείων να δημιουργούν
οι ίδιοι διασυνδέσεις ανάμεσα στα θέματα των εικόνων
τους. Παράλληλα ο Alex Soth θα μοιραστεί φωτογραφικές
τεχνικές και θα αναλύσει το έργο του. Το workshop θα
λειτουργήσει με έναν μέγιστο αριθμό 15 συμμετεχόντων.
Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος καλούνται να στείλουν
ένα δείγμα της δουλειάς τους με ανώτατο όριο τις 15
φωτογραφίες, ένα σύντομο βιογραφικό καθώς και ένα
κείμενο 300 λέξεων. Οι επιλεχθέντες θα ειδοποιηθούν
με e-mail την 1η Μαρτίου. Το κόστος συμμετοχής στο
workshop ανέρχεται στα 700 ευρώ.
Υποβολή συμμετοχής: έως 22 Φεβρουαρίου
Πληροφορίες – Συμμετοχή: MedPhoto Festival, info@
medphoto.gr, http://medphoto.gr
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Image Gallery
Έκθεση ζωγραφικής και
φωτογραφίας

Υ

πό τον τίτλο “Watercolours /
Watermarks” ο James Foot και ο

Ηλίας Κοσίντας εκθέτουν μαζί στο χώρο
της Image Gallery. Η αγάπη τους για
τη θάλασσα και η φιλία τους είναι ο
συνδετικός κρίκος της έκθεσης. Οι κοινές
καλλιτεχνικές τους συνισταμένες και η
μεγάλη τους αγάπη για τη θάλασσα,
παρουσιάζονται στο κοινό μέσα από τις
υδατογραφίες του James Foot και τις
φωτογραφίες του Ηλία Κοσιντά.
Διάρκεια έκθεσης: έως 11 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: The Image Gallery,
Λεωφ. Αμαλίας 36, Αθήνα
Πληροφορίες: The Image Gallery,
Τηλ. 2103230534, mail@theimage.gr,
http://gallerytheimage.com

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
«Η πυρκαγιά που γέννησε μια πόλη»

Σ

το πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης «Στη δίνη του Μεγάλου Πολέμου:
Η Θεσσαλονίκη της Στρατιάς της Ανατολής (1915-1918)», το Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού διοργανώνει την εκδήλωση «Η πυρκαγιά που γέννησε
μια πόλη». Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν ομιλίες
από τον Αριστοτέλη Μέντζο, καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας
του Α.Π.Θ. και την Αλέκα Καραδήμου-Γερόλυμπου, ομότιμη καθηγήτρια της
Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. Στο δεύτερο μέρος θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ
του σκηνοθέτη Γρηγόρη Βαρδαρινού με τίτλο «Θεσσαλονίκη 1917 - Η φωτιά που
γέννησε μια πόλη». Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό και φιλμ
της εποχής, το οποίο έρχεται στη δημοσιότητα για πρώτη φορά, προσφέροντας
μια ματιά πάνω στα γεγονότα που άλλαξαν τη φυσιογνωμία της πόλης,
μετατρέποντας τη μεσαιωνική οθωμανική Θεσσαλονίκη του 1912 σε σύγχρονη
Ευρωπαϊκή πόλη του 20ου αιώνα. Η ταινία προβλήθηκε σε avant-premiere στην
82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βραβεύτηκε με ειδική τιμητική διάκριση
ÑÒÎÎ©ÅÑÒÉÂÌ£ÌÌÈÍÉËÎÀ®ÒÎËÉÁÍÒ»Ð%PD'FTUÑÒÈÍ³ÁÌË½ÄÁ
Εκδήλωση: Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, 19.30

Φωτ.: Ηλίας Κοσιντάς

Διεύθυνση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αμφιθέατρο «Στέφανος
Δραγούμης», Λεωφ. Στρατού 2, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Τηλ. 2313306400,
mbp@culture.gr, http://www.mbp.gr

Blank Wall Gallery
Θεματική έκθεση φωτογραφίας “Fine Art”

Ε

κατό φωτογράφοι απ’ όλο τον κόσμο παρουσιάζουν στο κοινό της Blank
Wall Gallery τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο που τους περιβάλλει.
Διαφορετικές προσεγγίσεις συνθέτουν μια έκθεση αφιερωμένη στη “Fine Art”
φωτογραφία. Την έκθεση επιμελείται ο φωτογράφος Μάρκος Δολόπικος.
Διάρκεια έκθεσης: έως 15 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 2114052138, info@blankwallgallery.com,
www.blankwallgallery.com
Φωτ.: Aileen Wong, Hong Kong
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Φωτογραφική
Λέσχη Λιβαδειάς
Σεμινάριο εισαγωγής στην
καλλιτεχνική φωτογραφία

Η

Φωτογραφική Λέσχη

Λιβαδειάς ξεκινά, σε
συνεργασία με τον φωτογράφο
και καθηγητή φωτογραφίας
³Ð¼ÑÒÎ§ÎÃÁÖÅ½ÌÈ ËÀËÌÎ
σεμιναρίων με θέμα «Εισαγωγή
στην καλλιτεχνική φωτογραφία».
Θα πραγματοποιηθούν συνολικά
τέσσερις συναντήσεις με
κόστος συμμετοχής 10 ευρώ
ανά μάθημα. Τα σεμινάρια θα
πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή
στον χώρο της Φωτογραφικής
Λέσχης Λιβαδειάς.
Πρώτο σεμινάριο: Κυριακή 11
Φεβρουαρίου, 17.00-21.00
Διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη
Λιβαδειάς, Μπουφίδου 32-34,
Λιβαδειά
Πληροφορίες – Εγγραφές:
Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς,
fotolesxilivadias@gmail.com
http://www.fotolesxilivadias.gr
Γιάννης Λεμονής, Τηλ. 6945894332

Ανδρέας Κατσικούδης
Μαθήματα κινηματογράφου

Τ

ο τρίμηνο σεμινάριο
κινηματογράφου είναι ένα
εντατικό μάθημα που δίνει τα
βασικά θεωρητικά και τεχνικά
εργαλεία σε όσους θέλουν
να δημιουργήσουν τις δικές
τους ταινίες. Κάθε μάθημα
περιλαμβάνει παραδείγματα
από ταινίες ενώ δίνεται υλικό
για μελέτη και ασκήσεις σε
εβδομαδιαία βάση. Στόχος του
σεμιναρίου είναι να μάθουν
οι συμμετέχοντες τα βασικά
εργαλεία και τον τρόπο
προσέγγισης που χρειάζεται μια
ταινία μικρού μήκους. Το κόστος συμμετοχής ανά μήνα είναι 45 ευρώ.
Πρώτη συνάντηση: Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, 18.30
Έναρξη μαθημάτων: 5 Μαρτίου
Διεύθυνση: Cinemarian, Γενναίου Κολοκοτρώνη 42, Αθήνα
Πληροφορίες: Ανδρέας Κατσικούδης, akatsikoudis@yahoo.com,
www.akatsikoudis.blogspot.com

photo.gr
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MedPhoto Festival
Nομαδική βιβλιοθήκη

Τ

ο MedPhoto Festival έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη του φωτογραφικού βιβλίου ως
αυτόνομου έργου και τη σύνδεση της φωτογραφίας με αυτό ως πλαίσιο παρατήρησής της. Για
το λόγο αυτό, το φεστιβάλ συγκροτεί τη «νομαδική βιβλιοθήκη», μια συλλογή φωτογραφικών
βιβλίων από όλον τον κόσμο. Την συλλογή αποτελούν βιβλία που προέρχονται είτε από διεθνείς
και εγχώριους εκδοτικούς οργανισμούς είτε αποτελούν αυτοεκδόσεις καλλιτεχνών. Με γνώμονα τη
φωτογραφική εκπαίδευση του κοινού, η συλλογή θα ταξιδεύει, θα δανείζει, θα παρουσιάζει τα βιβλία
της διαδικτυακώς, θα εμπλουτίζεται διαρκώς και θα αποτελεί αφορμή για σεμινάρια και workshops.
Το ταξίδι της «νομαδικής βιβλιοθήκης» θα ξεκινήσει από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου.

Εγκαίνια: Σάββατο 10
Φεβρουαρίου, 19.00
Διεύθυνση: Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου,
Μπίρη 6, Ρέθυμνο
Πληροφορίες: MedPhoto
Festival, info@medphoto.gr,
http://medphoto.gr

“We Are City Plaza”
Mέσα από τον φακό των προσφύγων

Η

ομάδα του Victoria Square Project διοργανώνει, σε συνεργασία με το City Plaza, συλλογική
»ËÓÅÑÈÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÕÅÓ»Á8F"SF$JUZ1MB[B¯³ÏÐÎÕÒ»ÇÁÑÈÕÐÎÑÆÀÇÔÍ$JUZ1MB[B
φιλοξενεί πάνω από 400 πρόσφυγες, εθελοντές και ακτιβιστές που μοιράζονται τις καθημερινές
εργασίες για την επιβίωσή τους. Το «We Are City Plaza» είναι ένα project που ξεκίνησε το
Φεβρουάριο του 2017 με πρωτοβουλία των Xiaofu Wang και Claude Somot. Οι δύο φωτογράφοι
πραγματοποίησαν μία σειρά μαθημάτων, διδάσκοντας τις βασικές αρχές της φωτογραφίας στους
κατοίκους του City Plaza. Βασική ιδέα ήταν ότι ο καλύτερος τρόπος να αποτυπωθεί το μοναδικό κλίμα
που επικρατεί στο χώρο θα ήταν οι ίδιοι οι κάτοικοι να καταγράψουν φωτογραφικά τη ζωή τους εκεί.



      

Διάρκεια έκθεσης: έως 28
Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Victoria
Square Project, Ελπίδος
13, Αθήνα
Πληροφορίες: Victoria
Square Project, http://
victoriasquareproject.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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