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Φωτογραφίες ταυτοτήτων & διαβατηρίου
“Οι φωτογραφίες ταυτότητος - σύντομα - θα βγαίνουν
στα Αστυνομικά Τμήματα...’’
Η προηγούμενη κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε πρώτη την έκδοση του νέου τύπου
ταυτοτήτων με φωτογραφίες που θα έβγαιναν στο Αστυνομικό Τμήμα (10 Σεπτεμβρίου 2014).
Όμως δεν προχώρησε στην υλοποίηση της απόφασης μετά τις αντιδράσεις του κλάδου
(...ή γιατί τους πρόλαβαν οι εκλογές του Ιανουαρίου 2015. Διαλέγετε και παίρνετε...).

Δείτε το επίμαχο απόσπασμα από το βίντεο κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα

Η «καυτή πατάτα» βρίσκεται τώρα στα χέρια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Θα υλοποιήσει την απόφαση;;;
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Ìâìæàõðöó÷úõðäòÝ÷ðöóîââîõêåòÝôðöîåöîâíêëÝôõêóæñêëæàíæîæóâììâäÞóôõðéÞíâõúîõâöõðõßõúî
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων καλεί τον φωτογραφικό κόσμο να συμμετάσχει στο πανελλαδικό κλείσιμο
των καταστημάτων τη Δευτέρα 26/2/2018 στις 11.00. Τα σωματεία της Αθήνας (ΕΦΚΑ) και του Πειραιά (ΣΚΦΝΠ)
θα συμμετέχουν σε συγκέντρωση από τις 12.00 έξω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Κανελλοπούλου
4 – Κατεχάκη). Κατά τη διάρκεια του τριώρου, καλούνται τα υπόλοιπα σωματεία να προχωρήσουν άμεσα σε
παραστάσεις στους κατά τόπους φορείς. Περαιτέρω έχει αποφασιστεί πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα την
Τετάρτη 28/2. Θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες την προγούμενη ημέρα.
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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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Αγαπητέ κύριε Τζίμα,
Με αφορμή το editorial του
Photobusiness Weekly 405 σας
στέλνουμε τη δική μας τοποθέτηση
για το θέμα των ταυτοτήτων που
απασχολεί τον φωτογραφικό κλάδο
το τελευταίο διάστημα.

Α

ς δούμε το όλο θέμα με ψυχραιμία

και ειλικρίνεια. Γίνεται αναφορά
στο ότι παίρνουν τις ταυτότητες από το
φωτογραφείο. H σωστή έκφραση
είναι δεν δίνουν τις νέες ταυτότητες
στο φωτογραφείο. Είναι αλήθεια
ότι αποτελούσε κρυφή ελπίδα
η οριστικοποίηση του νόμου περί
αλλαγής των ταυτοτήτων καθώς η μαζική
προσέλευση θα ανανέωνε την αγορά των
φωτογραφείων. Ναι, με αυτή την ελπίδα
ζούμε τα τελευταία πέντε (5) χρόνια!
Πέντε χρόνια … Άλλωστε, η
αντικατάσταση των παλιών εγγράφων
με νέα, βιομετρικά αποτελεί συμβατική
υποχρέωση της Ελλάδας έναντι της
Ε.Ε., ήδη από τα μέσα της δεκαετίας
του 2000. Το καλοκαίρι του 2012
πρωτοεμφανίζονται οι ανακοινώσεις για
τα νέα δελτία αστυνομικής ταυτότητας
τα οποία θα αναγνωρίζονται και ως
ταξιδιωτικά έγγραφα και θα είναι ίδιες
για όλους τους Έλληνες πολίτες.
Από το 2013 λοιπόν αναμένεται
το εμβόλιο κατά της κρίσης των
φωτογραφείων.
Πέντε χρόνια με βάρκα την ελπίδα
συνέχισαν να προσφέρουν υπηρεσίες,
συνέχισαν να παλεύουν, συνέχισαν…
Τι είναι αυτό που μας βουλιάζει εν μία
νυκτί; Γνώριζε ο χώρος ότι θα “χαθεί”
η φωτογραφία διαβατηρίου, δεδομένου
ότι το νέο έγγραφο θα λάβει και
αυτόν το ρόλο. Συνεχίζουν όμως να
υπάρχουν οι ανάγκες για βιβλιάρια,
διπλώματα, ενδεικτικά, αποδεικτικά
και άλλα αναμνηστικά. Όποιος άντεξε
την πενταετία - λογικά - εξελίχθηκε.
Πρόσθεσε υπηρεσίες, τύπωσε κούπες,
μαξιλάρια, μπλούζες, παζλ, θήκες
κινητών, αφίσες καταζητούμενων και
άλλα ευρηματικά τεχνάσματα για να ζει
η εκτύπωση. Τώρα καταστρεφόμαστε;
Φυσικά και δεν επιθυμώ να μειώσω
την αξία της «ένεσης” με τον ιό της
ταυτότητας που θα έδινε μία ακόμη
παράταση αλλά αυτό δεν είναι το τέλος.
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ăÃîðàïõæìàäðñæòêôôýõæòðîâíñæê÷úóëâêëìæàôõæõèîñýòõâõðö
ôëðõæêîðþéâìÝíðöäêâõàõðôëðõÝåêãäâàîæêÞïúĄ
Δεν είναι φυσιολογικό να περιμένει μία επιχείρηση να ζήσει από τον από μηχανής Θεό.
Οφείλει να ζήσει από τη δική του φωτογραφική μηχανή. Να υπενθυμίσω ότι ήδη τα
πάσο των φοιτητών είναι ελευθέρας φωτογραφικής βοσκής με τον ενδιαφερόμενο να
επιλέγει την φωτογράφισή του είτε «επαγγελματικά» είτε «selfie-ικα» δεδομένου ότι
η φωτογραφία παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά. Να σημειώσω ότι οι κάρτες του ΟΑΣΑ
εκδίδονται στα κατά τόπους γραφεία του οργανισμού όπου πραγματοποιείται και η
φωτογράφιση - αν δεν έχεις δική σου φωτογραφία (και πάλι δηλαδή έχει δικαίωμα
επιλογής ο ενδιαφερόμενος). Με κάθε καλή διάθεση και ενώ έχω πλήρη άγνοια από
το τι ειπώθηκε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, θα τολμήσω δύο ερωτήσεις:
Γιατί δεν παλεύουμε για το δικαίωμά μας όπως π.χ. τη δυνατότητα ο πολίτης να
επιλέγει αν θα προσκομίσει φωτογραφία (μία περιποιημένη, καλοφωτισμένη,
εξωραϊσμένη) αλλά παλεύουμε για την υποχρέωση του κράτους να μας ζήσει;
Αιρετική ή όχι η άποψη αυτή, ποιος διαφωνεί ότι αυτή η διαπραγμάτευση έπρεπε να
έχει καταλήξει πολύ νωρίτερα; Έτσι θα γνώριζαν όλοι τι τους μέλλει. Θεωρώ όμως
ότι ο επαγγελματίας φωτογράφος οφείλει να μεταφέρει τις δραστηριότητές του σε
αντικείμενα που μπορεί να αναπτύξει ο ίδιος και να μην επαφίεται στις καλές προθέσεις
άλλων ή στα κενά μιας κρατικής μηχανής.
Το νου σας και στο διάφραγμα όχι μόνο στο διάκενο, ανοίξτε λίγο περισσότερο να
μπει φως και κλείστε την πόρτα του σκοτεινού θαλάμου γιατί το σκοτάδι βγαίνει έξω.
Η Ένωση των Φωτογράφων & Βιντεογράφων Γάμου είναι διαθέσιμη για σύμπραξη και
κάθε παροχή βοήθειας που αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών του κλάδου.
Για το ΔΣ
Ι. ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Πρόεδρος
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Πολλά γράφτηκαν και θα γραφούν

Ο εξουσιοδοτημένος φωτογράφος (ισχύει και σήμερα), φωτογραφίζει τον πολίτη και

για το θέμα των νέων αστυνομικών
ταυτοτήτων. Θα ήθελα και εγώ

επεξεργάζεται την φωτογραφία σύμφωνα με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια
ανεβάζει την φωτογραφία στην ιστοσελίδα όπου αυτή συνδέεται με έναν μοναδικό

να καταθέσω πολύ σύντομα μια

αριθμό. Σαν παράδειγμα μπορώ να αναφέρω την συνηθισμένη διαδικασία που γίνεται σε

πρόταση, αναφέροντας σε αυτή

ένα ηλεκτρονικό κατάστημα όπου η κάθε παραγγελία αποκτά έναν μοναδικό αριθμό.

τη φάση μόνο τα βασικά της

Η φωτογραφία αλλά κυρίως ο αριθμός αυτός παραδίδεται στον πολίτη για την έκδοση

χαρακτηριστικά. Πιστεύω όμως ότι
έχει τα στοιχεία της αξιοπιστίας, της
ασφάλειας, του χαμηλού κόστους
και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

της ταυτότητας. Με τον αριθμό αυτό η αστυνομία μπορεί να ανασύρει την φωτογραφία
από την ιστοσελίδα ,να προχωρήσει στην ταυτοποίηση του προσώπου και να εκδώσει
την ταυτότητα.

Μ

ια πρόταση που αξιοποιεί
το ήδη υπάρχον δίκτυο των
επαγγελματιών φωτογράφων, αντί να
μεταφερθεί η φωτογράφηση του πολίτη
στα αστυνομικά τμήματα που εκτός
των άλλων συνεπάγεται οικονομική
επιβάρυνση για το κράτος και τελικά
για το λαό. (Ακριβός εξοπλισμός,
service, προσωπικό κλπ). Η βασική ιδέα
είναι η κατασκευή μιας ιστοσελίδας
με χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως
για παράδειγμα οι ιστοσελίδες του
e-banking. Στην ιστοσελίδα αυτή θα
έχει πρόσβαση ο εξουσιοδοτημένος
φωτογράφος, με user name και
password.

Ποια όμως είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου
1) Πρώτα από όλα εξασφαλίζεται η προστασία προσωπικών δεδομένων του πολίτη γιατί
δεν έχει νόημα να μεταφερθούν στο site όνομα ή επίθετο. Το μόνο που ενδιαφέρει είναι
η φωτογραφία και ο αριθμός που την συνοδεύει. (Η ταυτοποίηση του προσώπου με την
φωτογραφία είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας).
2) Εκμηδενίζεται η πιθανότητα παραποίησης της φωτογραφίας γιατί σε αντίθεση
με τα στοιχεία του πολίτη, τα στοιχεία του φωτογράφου θα είναι φανερά. Ποιος
θα παραποιήσει βιομετρικά χαρακτηριστικά όταν καταγράφεται από το site ότι η
συγκεκριμένη φωτογραφία έχει βγεί από τον συγκεκριμένο φωτογράφο. Επίσης θα είναι
γνωστή και η ημερομηνία της φωτογράφησης και έτσι θα διασφαλίζεται ότι
η φωτογραφία είναι πρόσφατη.
3) Αποφεύγεται η διαδικασία σκαναρίσματος και τα πιθανά προβλήματα, καθώς
και η παραλαβή CD από την αστυνομία (ενδεχομένως για λόγους ασφαλείας).
4) Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στην αποσυμφόρηση και μειώνει τον χρόνο
διεκπεραίωσης κάθε αίτησης σε περισσότερο από το μισό.
5) Το οικονομικό όφελος για όλη την κοινωνία είναι προφανές γιατί η κατασκευή μιας
τέτοιας ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με το κόστος του υλικού,
ακριβής τεχνολογίας που απαιτείται για να καλυφθεί όλη η χώρα με φωτογραφεία, ενώ
αυτά υπάρχουν ήδη.
Τέλος υπάρχουν μερικές σκέψεις ακόμα. Το υπουργείο Προστασίας Πολίτη έχει ναι
ή όχι την πρόθεση να συζητήσει με τους επαγγελματίες αυτό το θέμα ; Οι «μεγάλες
εταιρείες» που συνομιλεί, προφανώς θέλουν να μεγαλώσουν το πακέτο των παροχών
συμπεριλαμβάνοντας και την φωτογράφηση για να έχουν περισσότερα κέρδη. Αντίθετα
μια ιστοσελίδα σαν και αυτή που περιγράψαμε θα μπορούσε κάλλιστα να την σχεδιάσει
ένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Όμως και ο κλάδος των φωτογράφων οφείλει να έχει
επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις που να δίνουν λύσεις στα ζητήματα που τίθενται
από πλευράς Πολιτείας (αξιοπιστία, προσωπικά δεδομένα, κόστος κλπ), και να συμβάλει
έτσι στον εκσυγχρονισμό των ελληνικών ταυτοτήτων κάτι που είναι απαραίτητο.
Είναι αυτονόητο ότι οι παραπάνω σκέψεις είναι προσωπικές. Μακάρι να υπάρχουν
και άλλες προτάσεις. Πρέπει όμως να ξεκαθαριστεί ότι οι φωτογράφοι μπορούν να
συζητήσουν και να ανταποκριθούν σε οποιεσδήποτε προδιαγραφές τεθούν από πλευράς
Υπουργείου όπως έκαναν και στο παρελθόν.
Φιλικά,
Κώστας Τερζόπουλος
E-mail: fototerz@otenet.gr



Αθήνα, 22/02/2018
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Κάντε τα συναισθήματα σας
να κρατήσουν για πάντα.
Εβδομάδες γάμου της ZEISS.
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€500

Photographer Daran Wu

Επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις σε επιλεγμένους φακούς της ZEISS
από 1η Μαρτίου έως 15 Απριλίου 2018.
Η περίοδος των γάμων πλησιάζει. Προετοιμαστείτε για σεζόν με τις εβδομάδες γάμου
της ZEISS: κερδίστε εκπτώσεις μέχρι €500 στην αρχική τιμή των φακών πορτραίτου
ZEISS 85mm και 135mm.
Η προσφορά αφορά ένα φακό ανά αγοραστή. Η προσφορά ισχύει για αγορές μόνο μέσω των εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών της ZEISS
και μέσω των online shop. Η έκπτωση αφορά την προτεινόμενη τιμή λιανικής του κατασκευαστή. Η ZEISS και οι συνεργαζόμενοι διανομείς
διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης του προγράμματος όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο στοκ για την υποστήριξη του.
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Photobombs και φωτογραφία γάμου...
Τα απρόοπτα είναι και αυτά στη ζωή

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
F.G()DHΤάκης Τζίμας, 4+IJI2(3DK2(/L)DHΠαναγιώτης Καλδής "MOPQMRSOTMHΜιχάλης Κυρζίδης,
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&B4*I2(:F(4DHΚωνσταντίνα Γκιτάκου 4/;)5-*+4DHΆννα Μανουσάκη
I2(:F(+DHΦωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόης

*§¡¦«¸§©¯¦®£¬§£°«¶¦§¬®£«¬¶®£¯±«®³¬±¶¦®ª«ð¬¡¦©¯¡§ª¶®¡§ª£±£«¡¦®£¤®©¯¬«®¡«£¶®¡®
¥®®·ª©¯¢ª«ª£§¦¬ª©®¥¥©§®£®±¯«©¦£¤¦KF]JRFNQ®¡§³®£·¢¯§¡®©¯ª«£©£¤©·³®©«°¬ª¶
¤§£¤®®¡¦®³§¤£¥¥¬¤¡¥¸£¬¦®©±®£¤¶°³®©«°£¤¶¯¥£¤¶§£ª¡¬¯ª«¶¤®
ÅêâîâìÝãæõæõð5MTYTGZXNSJXX<JJPQ^ôõðñòðôúñêëýôâóRFNQâòëæàâñìÝîâíâóõðåèìÿôæõæôõðUMTYTGZXNSJXX%UMTYTLW



    

 

 !"##$%



    

 

 !"##$%

I2C2(+IL)

×Í»ÍÒÅ×ÊÈ-FPOIBSE4UFJOCFSH
Tamron Marketing Manager
H Τamron από το 1950 που ιδρύθηκε,
έχει συνεισφέρει σημαντικά στην
εξέλιξη της τεχνολογίας των φακών,
διευρύνοντας τις επιλογές των
φωτογράφων. Σήμερα κινείται
ανταγωνιστικά με νέα προϊόντα και
ιδιαίτερα με την αξιοσημείωτη σειρά
φακών G2.

qPÉÅ½ÍÁÉÈÎÐÅ½ÁÒÈÕ5BNSPOÑ¼ÅÐÁÅÍ¾ÃÅÉÒÎ×ÁÍÒÁÇÔÍÉÑÎÀËÁÉÒÔÍ
ÇÅÍÉË¾ÒÅÐÔÍÐÎÂÌÈÒÔÍÑÒÎÍÒÎ»ÁÒÎ×JNBHJOH
Παρόλο που η αγορά έχει συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια, έχουμε καταφέρει
να διατηρήσουμε το μερίδιό μας στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών μας για φακούς υψηλής ποιότητας,
μπορέσαμε να αντισταθμίσουμε τις μειωμένες πωλήσεις με υψηλότερη ποιότητα
και ως εκ τούτου υψηλότερες τιμές σε κάποιο βαθμό. Ο προχωρημένος
επανασχεδιασμός των φακών μας βοηθά να υπογραμμιστεί η μεγάλη ζήτηση σε
μοντέρνα προϊόντα για τους πελάτες μας. Συνεχίζουμε την επιτυχία μας στους
τηλεφακούς με μεγάλες εστιακές αποστάσεις (superzoom) λανσάροντας οπτικά
με μοναδικά χαρακτηριστικά ο νέος 18-400mm Travelzoom ο οποίος είναι ο πιό
πρόσφατος στην μακρά παράδοση φακών της Tamron με μεγάλη γκάμα εστιακών
αποστάσεων. Υπάρχει ακόμη μεγάλη ζήτηση για αυτόν τον φακό σε αυτό το κομμάτι
της αγοράς. Έχουμε επίσης παρουσιάσει αρκετούς φακούς όπως τον 150-600mm ο
οποίος έχει επιτυχώς δημιουργήσει μια νέα υπο-κατηγορία.
qÏÕÅ½ÍÁÉÎÉÅÉÄ¾ÑÅÉÕÑÁÕÑÒÉÕÔÌ¼ÑÅÉÕÒÔÍ%4-3ËÁÉÒÔÍNJSSPSMFTTÑÒÈÍ
ÁÇÎÐ
Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα στην αγορά αναφέρεται κυρίως DSLR καθώς έχουμε
λίγους φακούς για mirrorless. Κατανοούμε την ζήτηση από τους πελάτες μας για
οπτικά mirrorless και μπορείτε να αναμένετε περισσότερους φακούς για mirrorless
στο άμεσο μέλλον.
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q¨ÎÐÅ½ÒÅÍÁÁÕÄÏÑÅÒÅ
ÅÐÉÑÑ¾ÒÅÐÅÕÌÅÒÎ»ÐÅÉÅÕ¾ÑÎÍ
ÁÆÎÐÒÈÍÁÐÎ×Ñ½ÁÑÁÕÑÅÌÌÎ×Õ
ÒÎÅ½ÕÒÔÍÎÒÉËÏÍ¾ÔÕÖÒÁ
ÂÉÎÈÖÁÍÉËÎÒÉËËÌ
Ο φωτογραφικός τομέας είναι ακόμη
ο πιο σημαντικός τομέας για την
Tamron. Ωστόσο, η Tamron έχει ισχυρή
επιχειρηματικότητα και ειδίκευση και
σε άλλους τομείς όπως τα βιομηχανικά
οπτικά, ρομποτικά συστήματα και
εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία
κ.λπ. Αυτή είναι μια αυξανόμενη
αγορά στην οποία η Tamron έχει και θα
συνεχίσει να φέρνει νέες καινοτομίες.
Κάποιες από αυτές τις καινοτομίες στο
B2B μπορούν και έχουν με επιτυχία
εφαρμοστεί σε φωτογραφικά προϊόντα
και αντιστρόφως. Για παράδειγμα, η
επίστρωση fluorine πρωτοεφαρμόστηκε
στα βιομηχανικά οπτικά και μετά έγινε
σχεδόν η συνήθης πρακτική για τους
φωτογραφικούς φακούς.
q²ÐÖÅÉÁ×ÊÁÍ¾ÅÍÈÄ×ÑÓ×½Á
ÁÍÅÑÁÑÒÎ×ÕÆÔÒÎÇÐÆÎ×ÕÇÉÁ
ÒÉÕÒÉ»ÕÒÔÍÆÁËÏÍÎ×Á×ÊÍÎÍÒÁÉ
ÎÌÀ
Είναι αλήθεια ότι έχει υπάρξει μια
κάποια αύξηση τιμών στην αγορά αλλά



την ίδια ώρα έχει υπάρξει επίσης και μετατόπιση σε φακούς υψηλότερων επιδόσεων που
χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα γενιά των μηχανών με αισθητήρες πολλών Megapixel.
Η εξαιρετικά μεγάλη ανάλυση αυτών των μηχανών αποτελεί τεράστια πρόκληση για
τους κατασκευαστές φακών. Αυτοί οι μοντέρνοι, υψηλών επιδόσεων φακοί παράγονται
χρησιμοποιώντας εξελιγμένες σχεδιαστικές μεθόδους και ακριβά υλικά τα οποία έχουν ως
αποτέλεσμα υψηλότερα κόστη παραγωγής. Πιστεύω ότι η αναλογία τιμής-επίδοσης ενός
σημερινού φακού Tamron θεωρείται ακόμη εξαιρετική.
q¨ÎÐÅ½ÒÅÍÁÄÏÑÅÒÅÑÒÎ×ÕÁÍÁÇÍÏÑÒÅÕÁÕ»ÍÁÌÎÇÉË¾ÅÉÖÅ½ÐÈÁÇÉÁÒ½ÓÁ»ÐÅÅÍÁ
ÐÎÒÉ¼ÑÎ×ÍÒÈÍ5BNSPO»ÍÁÍÒÉÒÔÍÁÍÒÁÇÔÍÉÑÒÏÍ
Η Tamron είναι πασίγνωστη και ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές φακών στον
κόσμο. Τα προϊόντα μας έχουν μοντέρνα χαρακτηριστικά τα οποία ικανοποιούν ακόμα
και τις υψηλότερες απαιτήσεις όλο και περισσότερων επαγγελματιών φωτογράφων
διεθνώς. Οι πολύ υψηλές αξιολογήσεις που τα προϊόντα μας λαβαίνουν σε πολλά τεστ
επιβεβαιώνουν την επίδοση και τα ελκυστικά χαρακτηριστικά των φακών μας. Τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των φακών μας όπως η ακρίβεια του autofocus, η σταθεροποίηση εικόνας
και οι επιστρώσεις είναι υπερ-μοντέρνα, και δίνουν την καλύτερη τελική ποιότητα στους
πελάτες μας. Ταυτόχρονα οι μηχανικοί μας μελετούν προσεκτικά την χρηστικότητα, το
μέγεθος και το βάρος ενός φακού ώστε να παραδίδεται ένα ολοκληρωμένο προϊόν.
Προσφέρουμε επίσης εκτεταμένη εγγύηση πέντε ετών για τους αγοραστές την Ευρώπη
(μετά από διαδικασία εγγραφής).
q²ÐÖÅÉÅÐÉÑÑ¾ÒÅÐÈØ¼ÒÈÑÈÇÉÁÆÓÈÍÎÀÕ¼ÎÉÎÒÉËÎÀÕÆÔÒÎÇÐÁÆÉËÎÀÕÆÁËÎÀÕÑÒÉÕ
»ÐÅÕÁÕ
Η ζήτηση για φθηνούς φακούς DSLR έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ η αντίστοιχη
για φακούς υψηλών επιδόσεων αυξάνεται. Οι νέες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές
απαιτούν φακούς υψηλής ποιότητας και έτσι ο πελάτης επιμένει σε αντίστοιχους φακούς.
q¾ÑÎÑÈÁÍÒÉË¼Å½ÍÁÉÈÅ×ÐÔÁÙË¼ÁÇÎÐÇÉÁÒÈÍ5BNSPO
Πράγματι, η ευρωπαϊκή αγορά είναι η μεγαλύτερη και η πιο αξιόλογη για την εταιρία μας.
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Public Moments Awards
Βραβεύθηκαν οι νικητές

Ο

λοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση των Public Moments Awards με μια
ξεχωριστή τελετή βράβευσης στο χώρο του Public Café Συντάγματος. Στο
διαγωνισμό συμμετείχαν 86.000 χρήστες, με 121.000 φωτογραφίες. Μεγάλος νικητής
του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο Κώστας Τσολακίδης στη θεματική «Τρέχοντα
Ζητήματα». Ο νικητής κέρδισε μια φωτογραφική μηχανή Canon 5D Mk IV και ένα
φακό Canon EF24-70 f/2.8, ενώ θα έχει και την ευκαιρία να βρεθεί στο Διεθνές
Φεστιβάλ Φωτορεπορτάζ του Περπινιάν τον Σεπτέμβριο του 2018. Στις επιμέρους
κατηγορίες του διαγωνισμού νικητές αναδείχθηκαν ο Νίκος Μενουδαράκος, ο
Δημήτρης Τοσίδης, ο Βασίλης Βερβερίδης, ο Κώστας Παπαϊωάννου και ο Βασίλης
Γαργανουράκης. Στην εκδήλωση ήταν οι διακεκριμένοι φωτογράφοι και κριτές του
διαγωνισμού Γιάννης Μπεχράκης, Θανάσης Σταυράκης και Θοδωρής Μάρκου,
που ξεχώρισαν τους φετινούς νικητές και τους συνεχάρησαν για τη διάκρισή τους.
Παράλληλα με τη τελετή βράβευσης εγκαινιάστηκε η έκθεση των νικητήριων έργων,
σε επιμέλεια του εικαστικού Γιώργου Τσεριώνη
Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Μαρτίου 2018
Διεύθυνση: Public Café, Σύνταγμα
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Έξι βραβεία IF απέσπασε η Canon
Η Canon βραβεύεται για 24η συνεχόμενη χρονιά στα IF Design Awards.

Τ

α βραβεία IF Design Awards θεσπίστηκαν το 1953 και αναγνωρίζονται ως ορισμένα από τα πλέον έγκυρα στο χώρο της
σχεδίασης. Τα απονέμει το iF International Forum Design GmbH που έχει τιμήσει κορυφαίες βιομηχανικές σχεδίασεις από
όλον τον κόσμο. Στα iF Design Awards 2018 υπήρχαν 6.402 συμμετοχές από 54 χώρες και περιοχές, οι οποίες αξιολογήθηκαν
από κριτική επιτροπή αποτελούμενη από διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς σε επτά κατηγορίες: προϊόν, συσκευασία,
επικοινωνία, εσωτερική αρχιτεκτονική, επαγγελματικό concept, σχεδίαση/περιβάλλον χρήσης υπηρεσίας και αρχιτεκτονική.
Φέτος, επίσης, είναι η χρονιά που η Canon βραβεύεται για 24η συνεχόμενη χρονιά στα IF Design Awards. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση της Canon, η αναγνώριση της υπεροχής της στη σχεδίαση, όλα αυτά τα χρόνια, αποτελεί ακόμα ένα κίνητρο
για τη συνέχιση της επίμονης εργασίας, με στόχο τη δημιουργία προϊόντων που συνδυάζουν τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα
απόδοσης και σχεδίασης.
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Αισθητήρας πλήρους
σάρωσης Sony
Ο πρώτος backlit CMOS τύπου global
shutter
H Sony ανακοίνωσε έναν καινοτόμο αισθητήρα
CMOS, τον πρώτο σε παγκόσμιο επίπεδο με
δυνατότητα ταυτόχρονης ανάγνωσης όλων
των pixel στην επιφάνεια του. Ο αισθητήρας

   

ĀĎČĈāĊçĀĈď

  



είναι τύπου BSI και η ανάλυσή του είναι
1,46Megapixel.
Η ταυτόχρονη στιγμιαία λήψη από κάθε ένα
pixel γίνεται δυνατή με την ενσωμάτωση ενός
ADC – analog-to-digital converter – στο κάτω
μέρος του chip, κάτω από την κύρια επιφάνειά
του, όπου φιλοξενούνται τα φωτοευαίσθηστα
pixel. Αυτό κάνει δυνατή την ταυτόχρονη
ανάγνωση όλων των pixel του αισθητήρα
και όχι γραμμή-γραμμή, όπως συμβαίνει
στους παραδοσιασκούς αισθητήρες CMOS. Οι
τελευταίοι ενσωματώνουν σημαντικά μικρότερο
αριθμό ADCs. H πλήρης σάρωση εικόνας από
τον αισθητήρα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη
της παραμόρφωσης τύπου rolling shutter η
οποία προκαλέιται από τη χρονική διαφορά
στη λήψη εικόνας ανάμεσα στις γραμμές pixel
του αισθητήρα. Η παραμόρφωση γίνεται
αισθητή κατά τη λήψη γρήγορα κινούμενων
αντικειμένων, ή κάτω από συγκεκριμένους
τύπους τεχνητού φωτισμού.
H Sony λέει ότι, για να επιτύχει την
κατασκευή του εν λόγω αισθητήρα CMOS BSI
υποχρεώθηκε να ενσωματώσει 1000 φορές
περισσότερους μετατροπείς A/D από ό,τι θα
έκανε κατά την κατασκευή ενός συμβατικού
αισθητήρα αυτού του τύπου.
Το πότε θα γίνει δυνατή η κατασκευή ενός
εμπορικά διαθέσιμου αισθητήρα global shutter
με ικανή ανάλυση και με αποδεκτή δυναμική
περιοχή – ένα σημείο που υποφέρουν οι
σχεδιάσεις του είδους – είναι άγνωστο.

By Pagratis Pagratidis
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Fine art printing
Intuitive photo editing
Film Scanning / digitizing
Reproduction
Catalogue design / publishing
Gallery hire
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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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H Sony παρουσίασε τα προϊόντα της για το 2018
Νέα προϊόντική γκάμα

Η

Sony παρουσίασε τα νέα της
τεχνολογικά προϊόντα για το

2018 στις 21 Φεβρουαρίου 2018,
στις όχθες του Δούναβη, στην
καρδιά της Ευρώπης, στη Βιέννη.
To εν λόγω event είναι η συνέχεια
της παρουσίασης που έλαβε
χώρα τον προηγούμενο μήνα
στη CES 2018 στο Λας Βέγκας.
Η γκάμα των προϊόντων που
παρουσίασε η Sony περιλάμβανε
τηλεοράσεις OLED και LCD,
Sound bars, ηχητικά συστήματα
για πάρτι, ασύρματα ακουστικά
με ακύρωση θορύβου και,
φυσικά, φωτογραφικά προϊόντα.
Από τα προϊόντα στον τομέα της
ψηφιακής απεικόνισης ξεχωρίζει
η νέα Full Frame φωτογραφική
μηχανή mirrorless, α7R III, η
οποία, σύφμωνα με την εταιρεία,
“προσφέρει ανυπέρβλητο
συνδυασμό ανάλυσης και
ταχύτητας”.

Σε επίδειξη ήταν, επίσης, η splash-proof Action Cam X3000R, την οποία η Sony περιγράφει ως
“ιδανική για να απαθανατίσετε όλες σας τις περιπέτειες, σε απολαυστικά 4Κ videos”.

Online περιοδικό εγκαινίασε η LG
α νέα της εταιρίας στο LG Magazine.

Η

LG Electronics Ελλάς,
εγκαινίασε το νέο online
περιοδικό της εταιρείας, το LG
Magazine, δημιουργώντας μια
νέα πλατφόρμα επικοινωνίας.
Tο LG Magazine είναι
πλατφόρμα περιεχομένου στο
επίσημο site της LG, lg.com/
gr και στόχο έχει να ενισχύσει
την παρουσία της εταιρίας στο
Διαδίκτυο. Η θεματολογία
είναι ένα καλωσόρισμα των
καταναλωτών στον κόσμο του
Έξυπνου Σπιτιού, μέσα από νέα
προϊόντα με την τεχνολογία
τεχνητής νοημοσύνης LG ΤhinQ.
Επίσης, θα υπάρχει ενημέρωση
από τις εκθέσεις στις οποίες
συμμετέχει η εταιρεία, αλλά και
χρήσιμες συμβουλές
“how-to”.



Μέσω του LG Magazine υπάρχει η δυνατότητα διάδρασης με τις δημοφιλέστερες
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Youtube.
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Σεμινάριο δημιουργικής φωτογραφίας ντοκιμαντέρ γάμου
Διήμερο σεμινάριο διοργανώνει το σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων και Εικονοληπτών
Κρήτης με τον Άγγλο φωτογράφο Andrew Billington

Ο

Andrew Billington είναι ένας φωτογράφος ντοκιμαντέρ, ο οποίος πριν 10 χρόνια ξεκίνησε να φωτογραφίζει γάμους.
Εκ των πραγμάτων, η τεχνική του Andrew Billington διαπερνάται από στοιχεία λήψης που απαντώνται σε λήψεις
ντοκιμαντέρ, προσφέροντας μια πρωτότυπη και δημιουργική ματιά στη φωτογραφία γάμου. Ο Andrew έχει φτιάξει μια
ακμάζουσα επιχείρηση και προσελκύει ζευγάρια που θέλουν μια δημιουργική φωτογραφική ιστορία της ημέρας του
ÇÎ× ÒÎ×Õ ÒÎ ÄÉ¼ÅÐÎ ÑÅÉÍÐÉÎ Î "OESFX #JMMJOHUPO ÅÐÉÌÁÂÍÅÉ q £ÉÑÁÇÔÇ¼ ÑÒÈ ÄÈÉÎ×ÐÇÉË¼ ÍÎÎÒÐÎ½Á ËÁÉ
ÒÎÍÒÐ¾ÎÅÐÇÁÑ½ÁÕÒÎ×ÒÈÍÈ»ÐÁÒÎ×ÇÎ×q±ÎÍÒÐ¾ÎÆÔÒÎÇÐÆÈÑÈÕÅÍ¾ÕÇÎ×ÔÕÉÑÒÎÐ½ÁqÏÕÍÁÌÈÑÉØÅÒÅ
ÒÎ×ÕÁÍÓÐÏÎ×ÕÖÔÐ½ÕÍÁÒÎ×ÕÅÍÎÖÌÅ½ÒÅq¡ÍÌ×ÑÈÒÈÕÐÎ¼ÕÅÐÇÁÑ½ÁÕ±ÎÑÅÉÍÐÉÎÅÐÉ»ÖÅÉÁË¾ÈÑÒÎÉÖÅ½ÁÇÉÁÒÈÍ
τιμολόγηση, το διαμοιρασμό στα Social Media, για τους τρόπους εύρεσης και προσέλκυσης ζευγαριών. Το σεμινάριο
κοστίζει 220€-350€ και θα διεξαχθεί 15-16 Απριλίου, 10:00-18:00 στο Aquila Atlantis Hotel, Υγείας 2, 71202, Ηράκλειο
Κρήτης. Δείτε περισσότερα στο IUUQTHPPHMK4+5E)

×ÆÔÍ½Á(PPHMF(FUUZ*NBHFTÇÉÁÒÈÍÁÍÁØ¼ÒÈÑÈÅÉË¾ÍÔÍ
Οι δύο οργανισμοί ήρθαν σε συμφωνία με στόχο τη διαφύλαξη των πνευματικών διακαιωμάτων

Η

συμφωνία ανάμεσα στην Google και στην Getty Images είναι αποτέλεσμα μιας
δικαστικής διαμάχης που ξεκίνησε το 2016. Η Getty Images είχε κατηγορήσει
τη Google ότι ευνοεί την πειρατεία μέσω των απευθείας link σε εικόνες υψηλής
ανάλυσης, χωρίς watermark, αλλά με copyrights. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του
πρακτορείου, η Google δημιουργούσε “ακούσιους πειρατές” εικόνων, καθώς με
τα άμεσα link στις εικόνες υψηλής ανάλυσης δεν ήταν υποχρεωτική η επίσκεψη
στο website-πηγή, όπου αναγραφόταν κανονικά το copyright notice . Η διαμάχη
ανάμεσα στις δύο εταιρείες λαμβάνει τέλος με την αφαίρεση από τη Google του
άμεσου link προς την εικόνα, το οποίο βρισκόταν στο πλήκτρο View Image – Δείτε
την Εικόνα. Πλέον, το κατέβασμα μιας εικόνας μπορεί να γίνει με επίσκεψη στο
website-πηγή. Επιπλέον, η μακροπρόθεσμη συμφωνία της Google με την Getty
Images προβλέπει την κατάργηση του πλήκτρου για την αναζήτηση με βάση την
εικόνα – Search by Image – όχι όμως και την “αντίστροφη αναζήτηση” από τη
μπάρα αναζήτησης. Η εξέλιξη είναι θετική για τους φωτογράφους, μένει όμως
να δούμε ποια θα είναι η πραγματική της επίδραση σε ό,τι αφορά τη μείωση της
πειρατείας.
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8Κ Global Shutter OPF CMOS από την Panasonic
Ο πρώτος αισθητήρα OPF CMOS πλήρους σάρωσης με ανάλυση 8K

H

Panasonic ανέπτυξε μια νέα τεχνολoγία για τη λήψη 8Κ@60fps video με λειτουργία πλήρους σάρωσης καρέ (global shutter).
Η τεχνολογία της Panasonic ενσωματώνεται σε αισθητήρα OPF CMOS – Οrganic Photoconductive Film CMOS. Ο αισθητήρας
της Panasonic ενσωματώνει ηλεκτρονικό φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας με εύρος 5 stop χωρίς διαβαθμίσεις. Το ενσωματωμένο
φίλτρο ND στον αισθητήρα λειτουργεί μέσω της ρύθμισης της τάσης στο τμήμα OPF του αισθητήρα. Επίσης, διαθέσιμο είναι mode
λήψης “υψηλού κορεσμού”. Σύμφωνα με την Panasonic, ο αισθητήρας της υπερτεεί σε ευρεία δυναμική περιοχή, τομέας στον
οποίο υποφέρουν οι σχεδιάσεις global shutter. Η κατασκευή του αισθητήρα υποστηρίζεται από 135 πατέντες της Panasonic στην
Ιαπωνία και 83 σε άλλα μέρη του κόσμου, κάτι που σημαίνει ότι η ιαπωνική εταιρεία εργάζεται αρκετό καιρό για την ανάπτυξη
του. Κατά την Panasonic ο αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάμερες multi viewpoint όπου απαιτείται υψηλή ευκρίνεια
και υψηλή ανάλυση, όπως συμβαίνει με τις κάμερες για την παρακολούθηση της κίνησης στις οδικές αρτηρίες. Φυσικά, δεν θα
εκπλαγούμε αν στο μέλλον δούμε αισθητήρες OPF CMOS σε επαγγελματικές βίντεοκάμερες και σε μηχανές Lumix...

4BNZBOH91NN'
Υψηλής διακριτικής ικανότητας φακός
για πορτρέτα

Ο

φακός της Samyang είναι φτιαγμένος για χρήση
σε DSLR μηχανές με ανάλυση μεγαλύτερη από
50Megapixel για φωτογραφίες και video 8K. Ο XP
50mm F1.2 προορίζεται για λήψη πορτέτων με υψηλή
λεπτομέρεια και μικρό βάθος πεδίου. Ο μηχανισμός
ίριδας με 9 λεπιδες στο διάφραγμα καταλήγει σε
όμορφο bokeh εφέ. Επίσης, η υψηλή φωτεινότητα του
φακού τον καθιστά κατάλληλο για λήψεις με χαμηλό
φωτισμό. Στην κατασκευή του περιλαμβάνονται
συνολικά εννέα οπτικά στοιχεία σε οκτώ ομάδες και
χρησιμοποιείται ένα ασφαιρικό στοιχείο και ένα υψηλής
διάθλασης στοιχείο για τη βέλτιστη μεταφορά του φωτός
στην επιφάνεια του αισθητήρα. Η ειδική πολλαπλή
επίστρωση συμβάλλει στη μείωση φαντασματωδών
ειδώλων. Ο Samyang XP 50mm F1.2 διαθέτει μοντούρα
EF και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον κατάλληλο
αντάπτορα σε μηχανές με μοντούρα Ε. Μελλοντικά,
αναμένονται επιπλέον εκδόσεις του φακού.
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Φωτ.: ©

Sony: Βραβείο στην Candida Höfer
Για την προσφορά της στη φωτογραφική τέχνη

Ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Φωτογραφίας “Sony World Photography
Awards”απένειμε στην καταξιωμένη, σύγχρονη φωτογράφο,
Candida Höfer, το Βραβείο Εξαιρετικής Προσφοράς στη Φωτογραφία.
Με αφορμή τη βράβευσή της η Höfer δήλωσε: «Αισθάνομαι μεγάλη
τιμή και ελπίζω ότι αυτό θα συμβάλει στη συνέχιση της κατάργησης των
φραγμών μεταξύ Φωτογραφίας και Τέχνης στην αντίληψη του κοινού».
Τα έργα της Höfer θα παρουσιαστούν ανάμεσα σε περισσότερες από
600 εμπνευσμένες φωτογραφίες από τα Sony World Photography
Awards 2018, σε επιμέλεια του Mike Trow, πρώην διευθυντή εικόνας,
της βρετανικής Vogue. Το έργο της Candida Höfer θα φιλοξενηθεί στο
Somerset House, στο Λονδίνο, από τις 20 Απριλίου μέχρι τις 6 Μαΐου.
Ανάμεσα στους προηγούμενους αποδέκτες του Βραβείου Εξαιρετικής
Προσφοράς στη Φωτογραφία συμπεριλαμβάνονται: η Mary Ellen Mark, η
Eve Arnold, ο Bruce Davidson, ο Elliott Erwitt και πιο πρόσφατα ο Martin
Parr.
Φωτ.: © Ralph Müller, Candida Hofer
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©ÔÒ)FOMFZ4QJFST ¡ÇÇÌ½Á #BUUMFPGUIF5PNQPUT #SJUJTI8BUFST.BDSP

6OEFSXBUFS1IPUPHSBQIFS
Οι νικητές του διαγωνισμού υποβρύχιας φωτογραφίας

Ό

Φωτ.: Shane Gross (Καναδάς),
4FBIPSTF%FOTJUZ .BDSP

Φωτ.: Borut Furlan (Σλοβενία),
$SPDPEJMFSFGMFDUJPOT #MBDL8IJUF



    

πως είπε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού
Peter Rowlands οι φετινές συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε
προσδοκία, όντας καλύτερες από της προηγούμενης χρονιάς.
Φωτογράφος της χρονιάς αναδείχθηκε ο Tobias Friedrich από
τη Γερμανία, ο οποίος κατάφερε να αποτυπώσει ένα εξαιρετικό
υποθαλάσσιο πανόραμα ναυαγίου. Ανερχόμενος φωτογράφος της
χρονιάς βραβεύτηκε ο Man BD από τη Μαλαισία. Φωτογραφίζοντας
δύο κύκνους ο Grant Thomas διακρίθηκε ως Βρετανός φωτογράφος
της χρονιάς ενώ ο Tony Stephenson βραβεύτηκε ως πολλά
υποσχόμενος στην ίδια κατηγορία. Παράλληλα φωτογραφίες
διακρίθηκαν στις εξής κατηγορίες του διαγωνισμού: Wide Angle
(φωτογραφίες τραβηγμένες με ευρυγώνιο φακό), Macro, Ναυάγια,
Συμπεριφορά, Πορτραίτο, Ασπρόμαυρη, Compact (φωτογραφίες
τραβηγμένες με μηχανή compact), Up & Coming (κατηγορία για
φωτογράφους το έργο των οποίων δεν έχει δημοσιευθεί ή διακριθεί
παλαιότερα σε διαγωνισμό υποθαλάσσιας φωτογραφίας), British
Waters Wide Angle, British Waters Macro, British Waters Compact.
Φέτος υπήρχε η επιπλέον κατηγορία του φωτογραφικού βιβλίου, στην
οποία διακρίθηκαν οι Guy Stevens και Thomas P. Peschak για το βιβλίο
τους “Manta: Secret Life Of Devil Rays”.

Πληροφορίες: Underwater Photographer of the Year, http://www.
underwaterphotographeroftheyear.com
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Φωτ.: Filippo Borghi,
‘Osezaki, Κατηγορία συμπεριφορά
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Δημοτική
Πινακοθήκη Λάρισας

VeniVince

Η ιστορία και η συμβολή
των μονόπλων στον Ελληνικό
Στρατό

Ο

Συνεργασία ζωγραφικής και φωτογραφίας.
ι VeniVince είναι μια

συνεργασία μεταξύ
της μπαλαρίνας, γλύπτριας

Γ

και χορογράφου Καλλιόπης

παρουσία στον Ελληνικό Στρατό,
με καταληκτική χρονιά το 1990. Στην

Βενιέρη και του θεατρικού

έκθεση παρουσιάζονται φωτογραφίες,
γκραβούρες και εκθέματα του

φωτογράφου Vincent
Guy. Σκοπός τους είναι να

Μουσείου Στρατιωτικής Κτηνιατρικής

δημιουργήσουν νέα έργα

Υπηρεσίας, με βασικό θέμα τα
μόνοπλα και συγκεκριμένα τα άλογα
ίππους. Την συμβολή του ιππικού και
την ιστορική του πορεία στον Ελληνικό
Στρατό αφηγούνται οι φωτογραφίες
και το υλικό της έκθεσης που
διοργανώνει το Μουσείο Στρατιωτικής
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Το Μουσείο
Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας,
λειτουργεί από το Μάρτιο του 2005.
Πρόκειται για το μοναδικό στο είδος
του Μουσείο στην Ελλάδα και ένα από
τα έξι στην Ευρώπη.

από το συνδυασμό γλυπτικής
και φωτογραφίας. Στην
έκθεση “Dancing in the
Light 2” παρουσιάζονται
περίπου είκοσι πέντε γλυπτά
της Καλλιόπης Βενιέρη,
μαζί με φωτογραφήσεις
από στιγμές της χορευτικής
της σταδιοδρομίας, με
μεταμορφώσεις αυτών των
εικόνων σε νέα σχήματα και
χρώματα από τον Vincent
Guy. Παράλληλα εκτίθενται
φωτογραφίες από την
σκωτσέζικη ύπαιθρο του
Vincent Guy ενώ προβάλλεται
και ένα ντοκιμαντέρ. O
Vincent Guy λέει με αφορμή
την έκθεση «Ως φωτογράφος έχω δημιουργήσει δύο χαρτοφυλάκια: το ένα
εστιάζει στη γλυπτική και το άλλο στο τοπίο. Η ανησυχία μου είναι τόσο το
ίδιο το φως όσο και το θέμα. [...] Έλκομαι από τη σκιά στον τοίχο και όχι από
το αντικείμενο μπροστά του, από τον ήλιο που διέρχεται από ένα διαφανές
φύλλο παρά από τον ίδιο το φύλλο». Την έκθεση παρουσιάζει το “European
Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies”, σε συνεργασία με το
“Chicago Athenaeum: Museum for Architecture and Design”.

ια 157 χρόνια το ιππικό είχε έντονη

Εγκαίνια: Πέμπτη 1 Μαρτίου, 19.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 27 Μαρτίου
Πληροφορίες: Δημοτική Πινακοθήκη
Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, Τηλ.
2410672499, info@katsigrasmuseum.
gr, http://www.katsigrasmuseum.gr

διευθυντή, ηθοποιού και

Εγκαίνια: Σάββατο 3 Μαρτίου, 19.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 24 Μαρτίου
Διεύθυνση: Contemporary Space Athens, Μητροπόλεως 74, Αθήνα
Πληροφορίες: VeniVince, https://www.venivince.com

Αχιλλέας Νάσιος
Παρουσίαση του φωτογραφικού έργου του

Τ

ο Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας την προσπάθειά του
για διάλογο υπέρ της φωτογραφίας, προσκαλεί στις «μηνιαίες συναντήσεις
για τη φωτογραφία» το φωτογράφο και δάσκαλο φωτογραφίας Αχιλλέα
Νάσιο. Οι επισκέπτες του Cafe Bazaar θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν
από κοντά το έργο του φωτογράφου που πλέον ζει και εργάζεται στη Σουηδία.
Μετά το τέλος της παρουσίασης θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.
Παρουσίαση: Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, 20.00
Διεύθυνση: Cafe Bazaar, Παπαμάρκου 34, Πλατεία Άθωνος, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, http://fkth.gr
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f14-κοινόν
φωτογράφων
Σεμινάρια από την ομάδα

Δ

ύο νέοι κύκλοι μαθημάτων
φωτογραφίας ξεκινούν στον χώρο
της ομάδας «f14-κοινόν φωτογράφων».
Υπό τον τίτλο «Φωτογραφία 1», το
σεμινάριο προετοιμάζει, μέσα από
θεωρητικά και τεχνικά μαθήματα, όσους
ασχολούνται με τη φωτογραφία για
πρώτη φορά. Το σεμινάριο «Δημιουργική
Φωτογραφία Ι» απευθύνεται σε όσους
έχουν ήδη παρακολουθήσει τα βασικά
της φωτογραφίας και θέλουν να
καλλιεργήσουν την αισθητική αντίληψη
στη φωτογραφική τέχνη. Ο κύκλος
των σεμιναρίων ολοκληρώνεται με την
παραγωγή φωτογραφικής έκθεσης. Τη
θεματική της έκθεσης θα επιλέξουν οι
εκπαιδευόμενοι.
Έναρξη: Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου
Μαθήματα: κάθε Τετάρτη, 18.00 – 21.00
Διεύθυνση: f14-κοινόν φωτογράφων,
Μητσαίων 3, Αρχαία Αγορά, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες - Εγγραφές: f14-κοινόν
φωτογράφων, Τηλ. 2310244714, info@f14.
gr, http://www.f14.gr

Φωτ.: Ματσαμάκη Γεωργία, Piece VI
από τη σειρά «Pieces», 2016

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Έκθεση αυτοπορτραίτων
Υπό τον τίτλο “selfimages” η έκθεση μελετά τους διαφορετικούς τρόπους με τους
οποίους σύγχρονοι Έλληνες φωτογράφοι πραγματεύονται το αυτοπορτραίτο.
Παρουσιάζονται περισσότερα από 130 έργα 33 Ελλήνων δημιουργών, που
διαρθρώνονται σε πέντε ενότητες: Αυτοβιογραφία, Ταυτότητα, Ρευστότητα, Οικείο
και Δημόσιο, Αρχέγονη Μνήμη. Στις ενότητες αυτές, οι ιστορικές καταβολές του
αυτοπορτραίτου ανακυκλώνονται δημιουργικά στις περιοχές διαπραγμάτευσης του
δημιουργού με την εικόνα του. Τα έργα της έκθεσης έρχονται σε διάλογο με την
εποχή του μαζικού φαινομένου της selfie, μέσα από έργα που προέκυψαν από το
διαγωνισμό selfie που διενήργησε το μουσείο μέσω της επίσημης σελίδας του στο
Facebook. Την έκθεση επιμελείται η Νατάσσα Μαρκίδου.
Εγκαίνια: Τρίτη 27 Φεβρουαρίου, 19.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 13 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α’, 1ος όροφος,
Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310566716, http://
www.thmphoto.gr

Cinemarian
Βασικό σεμινάριο Lightroom

Υ

πό την καθοδήγηση του φωτογράφου
Γιώργου Λόη οι συμμετέχοντες θα έχουν
την ευκαιρία να μυηθούν στην επεξεργασία
φωτογραφίας και στην αρχειοθέτηση
με το Adobe Lightroom. Σε κάθε δίωρο
μάθημα θα γίνεται κριτική στην επεξεργασία
φωτογραφιών των μαθητών, βλέποντας
το πριν και το μετά, θα πραγματοποιείται
συζήτηση και παρουσίαση της ύλης για το
Lightroom ενώ παράλληλα θα αναλύονται
θεωρητικά ζητήματα. Το σεμινάριο θα
διαρκέσει 4 εβδομάδες. Στο τέλος κάθε
μαθήματος θα δίνεται στους συμμετέχοντες
εκπαιδευτικό υλικό.


    

Έναρξη: Σάββατο 24 Φεβρουαρίου
Μάθημα: κάθε Σάββατο, 18.30 – 20.30
Διεύθυνση: Cinemarian, Γενναίου Κολοκοτρώνη 42, Αθήνα
Κόστος: 60 ευρώ
Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής: Γιώργος Λόης, Τηλ. 6985578442, george.g.lois@
gmail.com
 1

 !"##$%

«Ερμηνείες Ανάπαράστασης»...
Του Βασίλη Καρκατσέλη

Σ

την εποχή της ψηφιακής
πραγματικότητας, η έκθεση του Βασίλη
Καρκατσέλη επιχειρεί ένα διάλογο, θέτοντας
σύγχρονα ερωτήματα γύρω από θέματα
όπως η ταυτότητα, το φωτογραφικό μέσο
και οι σχέσεις. Παράλληλα στην έκθεση
παρουσιάζονται αρχειακές φωτογραφίες,
φωτογραφήματα, κατασκευές και βιβλία του
καλλιτέχνη. Η έκθεση πραγματοποιείται με
τη συνεργασία της ΑΘΩΝΟΣ aRT Space.
Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Μαρτίου
Διεύθυνση: Γκαλερί - ΒιβλιοπωλείοΕκδόσεις Μάτι, Αβέρωφ 4, Κατερίνη

«Φτερουγίσματα»...
...του Πάρη Καμπάκη

Η

παρατήρηση των πουλιών αποτελεί μια απαιτητική ασχολία που χρειάζεται
γνώση και εξιδεικευμένο εξοπλισμό. Η έκθεση παρουσιάζει περίπου
εβδομήντα είδη πουλιών, σε εικοσιπέντε μικρούς και μεγάλους βιότοπους. Ο
Πάρης Καμπάκης είναι μέλος της φωτογραφικής λέσχης “Out of Focus”.
Εγκαίνια: Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, 19.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 11 Μαρτίου
Διεύθυνση: Λέσχη Φωτογραφίας “Out of Focus”, Μητροπολίτου Γενναδίου και
Φιλίππού, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Out of Focus, http://outoffocus2014.blogspot.gr

Έκθεση τοπίου...
...και άγριας φύσης

Ο

φωτογράφος Χρήστος
Σταύρακας παρουσιάζει τη
φωτογραφική του δουλειά με
θεματική το τοπίο και την άγρια
φύση.
Διάρκεια έκθεσης:
έως 5 Μαρτίου 2018
Διεύθυνση: Εκθεσιακός χώρος
«Θεόδωρος Στάμος», Λευκάδα
Πληροφορίες: Χρήστος
Σταύρακας, http://www.
stavrakaschris.com
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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