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Μία Leica-O του 1923, πουλήθηκε 2.400.000 ευρώ
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Η λαμπερή ιστορία της Leica 

είναι λίγο-πολύ γνωστή σε 

όλους μας. Θυμίζουμε ότι 

εφευρέθηκε παραμονές του 

1ου Παγκοσμίου Πολέμου 

(1911) στη Γερμανία από τον 

Oscar Barnack. Έμεινε στην 

αφάνεια στη διάρκεια του 

πολέμου για να γνωρίσει 

αμέσως μετά τεράστια 

εξάπλωση -και δόξα- 

σ’ όλη την Υφήλιο. 

Ήταν η εποχή του 

μεσοπολέμου, όταν τα 

ιαπωνικά φωτογραφικά 

εργοστάσια ήταν 

ανύπαρκτα. 

Τις τελευταίες μέρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου και αποτελεί πρώτη είδηση διεθνώς στα 

φωτογραφικά “φόρα” το αστρονομικό ποσό στο οποίο πουλήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία 

της φωτογραφίας μία φωτογραφική μηχανή: 2,4 εκ. ευρώ! Είναι όντως πάρα πολλά τα χρήματα για 

μια αντίκα 100χρόνων... Ας δούμε όμως γιατί έπιασε τόσα λεφτά η εν λόγω μηχανή. 

Το 1923 η Leica είχε κατασκευάσει 25 μηχανές της σειράς Ο για να τεστάρει τις αντιδράσεις των 

φωτογράφων και γενικά της αγοράς, εν όψει της επικείμενης μαζικής παραγωγής της πρώτης Leica A, 

που λάνσαρε δύο χρόνια αργότερα, το 1925. Ελάχιστα από αυτά τα πρώτα δοκιμαστικά δείγματα της 

σειράς Ο έχουν διασωθεί -συγκεκριμένα μόνον τρία- μεταξύ των οποίων και η Leica O Νο 122. Αυτό 

το πολύ σπάνιο κομμάτι δημοπρατήθηκε στις 10 Μαρτίου από τον οίκο WestLicht. Σύμφωνα με το 

ρεπορτάζ στην αίθουσα δημοπρασιών συνωστίστηκαν πολλοί συλλέκτες ενώ άγνωστος αριθμός 

έλαβε μέρος μέσω τηλεφώνου απ’ όλη την Υφήλιο. Η τιμή εκίνησης ήταν 400.000 ευρώ, η οποία σε 

ελάχιστα λεπτά ...εξαπλασιάσθηκε φθάνοντας τα 2.400.000 ευρώ!!! Όπως συνήθως συμβαίνει σε 

αυτές τις περιπτώσεις, ο αγοραστής ζήτησε να μην γίνει γνωστό το όνομά του. 

Προσωπικά αντιμετωπίζω πολύ θετικά οποιοδήποτε γεγονός αξιόλογο και έξω από τα τετριμμένα 

συμβαίνει στον ευρύτερο χώρο της φωτογραφίας. Γεγονός που χαρίζει λάμψη και “σταριλίκι” 

στον κλάδο έστω κι αν αυτό προέρχεται από το μακρινό παρελθόν της φωτογραφίας. Γιατί αυτό 

προσελκύει τα φώτα της δημοσιότητας και αυτό αντανακλά αίγλη στο φωτογραφικό επάγγελμα και 

όχι η ρουτίνα της καθημερινότητας και τα χίλια μύρια προβλήματα... 

                                                                                                             ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Πρόσεχε τι εύχεσαι
Ειδικά όταν σε ακούνε troll του ...photoshop

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

E�:���*: Τάκης Τζίμας, ����<����* �=���)�*: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��"�$���7���*: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ���,�!�$��*: Άννα Μανουσάκη 

����7���*: Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόηςwww.photo.gr
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https://www.youtube.com/watch?v=NG3m_zsm6Lk
www.photo.gr
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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

Nikon D850.indd   1 28/9/2017   4:33:01 μμ

https://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/slr/professional/d850/camera-overview?utm_source=digitallife.gr,-thatslife.gr&utm_medium=banner&utm_campaign=dec-2017-d850
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Thresholds
Εικονική πραγματικότητα και φωτογραφία  

Περίπου 180 χρόνια αφότου ο Βρετανός 

επιστήμονας και καινοτόμος William Henry 

Fox Talbot παρουσίασε στο κοινό τα πρώτα 

φωτογραφικά του τυπώματα, ένας καλλιτέχνης 

επιχειρεί να προσομοιώσει μέσω εικονικής 

πραγματικότητας την πρώτη εκείνη έκθεση. Ο 

Mat Collishaw επιστρέφει εικονικά στο 1839 και 

δημιουργεί, στο Εθνικό Μουσείο Επιστήμης και 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Bradford, την 

εικαστική εμπειρία Thresholds. 

Οι επισκέπτες μπαίνουν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο 

δωμάτιο, το οποίο χωρίς τον ειδικό εξοπλισμό 

φαίνεται λευκό. Φορώντας τα ειδικά γυαλιά, ο χώρος 

μεταμορφώνεται, με τους επισκέπτες να μπορούν να 

περπατήσουν στους διαδρόμους, να δουν τα εκθέματα, 

ακόμη και να «αγγίξουν» αντικείμενα. Προκειμένου να 

αποφευχθούν οι ...συγκρούσεις, καθένας στο χώρο 

βλέπει τους υπόλοιπους ως σκιές. Στην επίσημη σελίδα 

του το Μουσείο πληροφορεί τον επισκέπτη ότι θα 

νιώσει ακόμη και τη ζεστασιά της φωτιάς στο δωμάτιο 

της έκθεσης, δίνοντας έτσι την υπόσχεση για μια 

ολοκληρωμένη εμπειρία εικονικού ταξιδιού. 

Με αφορμή την παλαιότερη παρουσίαση της έκθεσης 

στο Somerset House του Λονδίνου, ο καλλιτέχνης 

αναφέρει -σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian- 

ότι χρησιμοποίησε την εικονική πραγματικότητα 

στην τέχνη, θεωρώντας ότι θα αλλάξει τον τρόπο 

με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο. «Η εικονική 

πραγματικότητα ακόμη μοιάζει κάτι άγνωστο, στοιχείο 

το οποίο την καθιστά πιο ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι θα 

επιδράσει όπως επέδρασε η φωτογραφία στην τέχνη. 

Γι’αυτό το λόγο επέλεξα να πειραματιστώ μέσα από 

αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο».

Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη έως τις 7 Μαΐου, με 

κόστος εισιτηρίου £3. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια έκθεση χρησιμοποιεί 

εικονική πραγματικότητα. Το 2015 το Βρετανικό 

Μουσείο επέτρεπε στους επισκέπτες του να ταξιδέψουν 

4.000 χρόνια πριν, στην Εποχή του Χαλκού. Όλο και 

περισσότερα μουσεία φαίνεται να εφαρμόζουν τις 

νέες τεχνολογίες, προσφέροντας στο φιλότεχνο κοινό 

μια διαφορετική εμπειρία. Αλλά και περισσότεροι 

εικαστικοί και καλλιτέχνες χρησιμοποιούν την εικονική 

πραγματικότητα προκειμένου να εκφραστούν. 

Elizabeth Edwards, Stuart Campbell και Philip 

Hausmeir, είναι μερικοί από τους εικαστικούς που 

πειραματίζονται με την τεχνολογία στο έργο τους. 

Εκτός από το να λειτουργεί από μόνη της ως τέχνη, 

η εικονική πραγματικότητα μπορεί να λειτουργήσει 

υποστηρικτικά διευρύνοντας έτσι το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται. Το τελευταίο αποτελεί και έναν από τους 

βασικούς στόχους του σύγχρονου μουσείου. 

         ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΒΡΑΜΑΚΟΥ

?(#@�
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https://www.shapenlight.com/
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Ως γνωστόν, στη Μεγάλη Βρετανία ξέρουν …κάτι λίγα από μάρκετιν. 

Γι’ αυτό εφάρμοσαν τον απλό κανόνα που λέει καλύτερα 15.000 

επισκέπτες που είναι όλοι απόλυτα σχετικοί με το αντικείμενο, παρά 30.000 

επισκέπτες που ακούγεται εντυπωσιακό ως νούμερο αλλά εκ των οποίων 

πάλι μόνο οι 15.000 είναι σχετικοί και οι υπόλοιποι είναι απλώς «μπούγιο», 

δαπάνες διοργάνωσης και κόπος. Απλά πράγματα που τα ξέρει ακόμη και ο 

κάθε πιτσιρικάς που κάνει σήμερα καμπάνιες στα κοινωνικά δίκτυα. 

Η φετινή BVE (27 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου 2018) είχε εκ των πραγμάτων 

λιγότερους αριθμητικά επισκέπτες απο κάθε άλλη φορά - σε συνδυασμό 

επίσης με το χιονιά που σάρωσε τη Μεγάλη Βρετανία εκείνες τις ημέρες και 

προκάλεσε απίστευτες ουρές στις εθνικές οδούς, ακόμη και θανάτους.

Η ΒVE 2018 ήταν, όμως, γεμάτη με περίπτερα και σεμινάρια σχετικά με 

τις παραγωγές, τη βιομηχανία, τις τάσεις, την εκπαίδευση και τα προϊόντα 

ανεξάρτητων κατασκευαστών εξοπλισμού. 

Το πρόγραμμά της, κάθε άλλο παρά αδιάφορο ήταν: υπήρχαν δεκάδες 

(πάνω από 100 περίπτερα) αλλά η έμφαση στα σεμινάρια και στις 

παρουσιάσεις ήταν στο «περιεχόμενο» (content) και στις καινοτόμες 

ιδέες που θα οδηγήσουν σε μελλοντικά επιχειρηματικά κέρδη μέσα μια 

βιομηχανία που μεταμορφώνεται με τρομακτική ταχύτητα, χρόνο με το 

χρόνο. 

Παράλληλα έτρεχαν δυο ημι-αυτόνομες ενότητες-ημερίδες με εξτρά 

εισιτήριο: 

1) το Streaming forum 2018, σχετικά με το μέλλον των ΟΤΤ υπηρεσιών, 

δηλαδή των υπηρεσιών Over The Top, όρος που αναφέρεται σε κάθε 

υπηρεσία στο διαδίκτυο που ξεπερνάει τα παραδοσιακά κανάλια διανομής 

BVE 2018 (London Excel, 27 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου) 
HDR, VR, ΑΙ και ΟΤΤ είναι τα νέα πεδία έρευνας και συζήτησης. 

Συμβαίνουν και εις την Εσπερίαν, αλλά…

ανάποδα. Στο Λονδίνο φέτος διοργανώθηκαν 

δίπλα-δίπλα (Φεβρουάριος 2018) δύο 

εκθέσεις εξειδικευμένες στην οπτικοακουστική 

τεχνολογία, με αποτέλεσμα τη διάσπαση των 

εκθετών και του κοινού: η BSC Expo στις 

αρχές Φεβρουαρίου, που είχε στον πυρήνα 

της διοργάνωσής της τη Βρετανική Ένωση 

Διευθυντών Φωτογραφίας (BSC) και περίπτερα 

με όλες τις μεγάλες εταιρείες οπτικοακουστικής 

τεχνολογίας, και η BVE 2018, η παραδοσιακή, 

εδώ και δεκαετίες, έκθεση του χώρου. 

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΟΠΕΤΕΑ
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και τα ΜΜΕ (από το Netflix ως το Spotify) συνήθως με χαμηλότερο κόστος 

και μεγαλύτερη απόδοση. Ποικίλα θέματα έχουν δημιουργηθεί, όπως για 

παράδειγμα το γεγονός ότι το Netflix προσφέρει πρόγραμμα πάνω στις 

υπηρεσίες ενός παρόχου ίντερνετ, ποιοι codecs θα είναι οι πιο δημοφιλείς 

(αν και το Η.264 εξακολουθεί να κυριαρχεί, τα ΗEVC, VP9 και ΑV1 

χρησιμοποιούνται σε πολλές μεταδόσεις και σήματα), και πως η Τεχνητή 

Νοημοσύνη επηρεάζει τη διαμόρφωση των νέων πλατφορμών. 

2) Η Great Content Revolution όπου συζητήθηκαν θέματα που κάποτε 

μόνο σε συνέδριο σεναριογράφων συζητιόντουσαν, όπως για τη σχέση 

συναισθήματος και επιτυχίας σε ένα έργο, το «νέο» παραγωγό, τις 

μετρήσεις αποδοχής, τον παραδοσιακό τρόπο δομής ταινιών. Παρόμοια 

θέματα, αν και όχι τόσο βαθιά, θίχτηκαν στους χώρους διαλέξεων με 

τον πρωτοφανή (σε έκθεση εξοπλισμού) τίτλο: “Τhe storytellers stage” 

που ήταν δίπλα στους χώρους διαλέξεων: “Business of production” και 

“Connected Media stage”.

Οι λέξεις (καλύτερα αρκτικόλεξα) κλειδιά της οπτικοακουστικής 

βιομηχανίας του 2018 που ακούστηκαν περισσότερο ήταν: 

ΗDR: Η High Dynamic Range Technology θωρείται πολύ πιο σημαντικό 

πεδίο πειραματισμού και ανάπτυξης από την ανάλυση 4Κ η 8Κ, τόσο στις 

κάμερες όσο και κυρίως στις τηλεοράσεις και συσκευές αναπαραγωγής 

καθώς κυριολεκτικά αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τα χρώματα και τον 

κόσμο.  

VR: Οι ταινίες VR η 360° αυξάνονται αργά αργά και θυμίζουν ακόμη 

τη φάση που ειχε περάσει ο κινηματογράφος στο τέλος του 19ου αιώνα 

πριν οι κινηματογραφιστές καταλάβουν τι πρέπει να τραβάνε. Σε 

διάφορες επιδείξεις και με τη χρήση ατομικών γυαλιών και ακουστικών, 

προβλήθηκαν διάφορα προγράμματα όλα ντοκιμαντεροειδή (καταγραφής) 

από σετ καμερών αλλά με θέματα όπως οι ζούγκλες του Αμαζονίου, 

συναυλίες, ένα ταξιδι σε πραγματικό διαστημόπλοιο μαζί με τον 

αστροναύτη κ.ά. 

AI: Η Αrtificial Ιntelligence, Τεχνητή Νοημοσύνη είναι το απόλυτο πεδίο 

ερευνών τόσο με τη ενσωμάτωση «έξυπνων» λειτουργιών σε κάμερες 

όσο και με την ενσωμάτωσή της στο μάρκετιν (στην παρατήρηση 

των τηλεθεατών και των αντιδράσεών τους ώστε οι ίδιοι οι θεατές να 

υποδεικνύουν πως θέλουν ένα πρόγραμμα), καθώς και σε προγράμματα 

όπως τα αθλητικά, όπου οι υπολογιστές εκπαιδεύονται από την ….ένταση 

στη φωνή του εκφωνητή σχετικά με το ποια φάση είναι σημαντική και μετά 

τη…μοντάρουν μόνοι τους ώστε να είναι έτοιμη για replay!   

�(#$�#+� 

ΟΙ ΣΤΑΡ ΚΑΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Στην εικόνα παραπλεύρως οι δυο σταρ κάμερες 
της BVE 2018. Ένα συνεργείο ENG που έκανε 
ρεπορτάζ μέσα στην έκθεση για κανάλια και 
διαδίκτυο χρησιμοποιεί τη δημοφιλέστατη 
Black Magic Ursa Μini Pro για να φιλμάρει τη 
νέα στάνταρ κάμερα των κινηματογραφικών 
παραγωγών, την Αrri Alexa LF. Και οι δυο 
κάμερες προσφέρουν ευκρίνεια UHD και μάλιστα 
από αισθητήρες με περισσότερα πίξελ από όσα 
χρειάζονται για μια τέτοια ανάλυση. Η ανάλυση 
UHD (4K) θεωρείται μια κατακτημένη τεχνολογία 
και αυτονόητη ως προς την παραγωγή των 
ταινιών. Οι λίγες τεχνικές συζητήσεις ήταν 
πλέον για την ευκρίνεια μεγέθους 8Κ, η μαζική 
επικράτηση της οποίας δείχνει, όμως, αρκετά 
μακρινή.  

Πάνω: Ο χώρος διαλέξεων των ...σεναριογράφων 
(storytellers) που ξαφνικά αναδεικνύονται σε πολύ 
σημαντικό παράγοντα του οπτικοακουστικού χώρου.
Στη μέση και κάτω: Από επιδείξεις προγραμμάτων σε VR με 
αυτοσχέδιες ή έτοιμες κάμερες και όλων των ειδών τα γυαλιά. 
Τέτοια ήταν η καταγραφή τριών τραγουδιών της θρυλικής 
επανένωσης και περιοδείας των Queen “Τhe Champions” από 
την DOP Jannicke Mikkelsen (φωτογραφία στη μέση). 
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www.canon.gr/keepitcanon

Βεβαιωθείτε ότι είναι αυθεντικό.
Αναζητήστε το ολόγραμμα και το λογότυπο Canon. 

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

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

Σταθερά τέλειο. Σταθερά Canon.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ
ΓΡΑΦΙΤΗΣ, ΚΑΣΕΤΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
CANON

https://www.canon.gr/where_to_buy/
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SONY PXW-Ζ90 και HNR-ΝΧ80 
Ίσως η καλύτερη μικρή Sony που έγινε ποτέ  

H Sony δεν εμφανίστηκε αυτόνομα στη ΒVE 2018 καθώς είχε προτιμήσει ένα μήνα 

νωρίτερα να πάει στην έκθεση των Διευθυντών Φωτογραφίας, τη BSC. Ωστόσο τα 

περίπτερα των τρίτων κατασκευαστών ήταν γεμάτα από τις κάμερές της. Sony κάμερες 

μπορούσες να δεις στο περίπτερο των φακών Zeiss και στο περίπτερο των Atomos 

εγγραφέων και πάνω σε τρίποδα Liebec και Manfrotto, αλλά και στα συνεργεία ENG 

που τραβούσαν τις εκδηλώσεις. Oι PXW-FS5  (και FS7) είναι πλέον ό,τι ήταν η Sony 

Betacam στη δεκαετία του 1990: υπάρχουν παντού! (φωτογραφία κάτω) 

Ωστόσο οι ντοκιμαντερίστες και όσοι αρέσκονται στην καταγραφή εκδηλώσεων, έχουν 

πια την καλύτερη μικρή κάμερα: η Sony PXW-Z90 και η φτηνότερη παραλλαγή, η 

HXR-NX80, διαδέχεται τη Χ70 σε ακόμη πιο μικρό μέγεθος και είναι στημένη όπως θα 

έπρεπε να είναι η Χ70 από την αρχή.

Έχει αισθητήρα CMOS μιας ίντσας με 14,2 Μegapixel με πολύ καλή ευαισθησία 

που δίνει αποδεκτή εικόνα ακόμη και στα 1,7 LUX. Εγγράφει UHD AVC QFHD 

100Mbps στα 30p/25p/24p, XAVC HD Long GOP 422 50Mbps, MPEGHD422 50Mbps, 

MPEGHD420 35Mbps και AVCHD. Το HD της είναι στα 10 bit 4.2.2. 

Έχει φακό αντίστοιχο με 29-348mm f/2,8, οπτική και ηλεκτρονική σταθεροποίηση μαζί 

άκρως αποτελεσματική. Το καλύτερο είναι όμως ότι προσφέρει 273 σημεία για auto 

focus με phase detection σύστημα κάτι που έχει ως αποτέλεσμα αποδοτικότατο face 

detection, lock focus, αλλά και ακριβές, απίστευτα γρήγορο tracking στην εστίαση. 

Όλα αυτό η Sony το ονομάζει Fast Hybrid auto focus. 

H κάμερα διαθέτει και μεγάλο δαχτυλίδι εστίασης πάνω στο φακό για χειροκίνητη 

εστίαση. Επίσης διαθέτει όλες τις ρυθμίσεις (ίριδα, WB κλπ) με εξωτερικά κουμπιά 

πάνω στο σώμα (σε αντίθεση με την εφάμιλλης ποιότητας Canon XF400/405 που 

παράγει επίσης εκπληκτική εικόνα αλλά όλες οι βασικές ρυθμίσεις της είναι πάνω 

στην LCD touch screen οθόνη).

Επιπλέον αυτών η Z90 είναι HDR ready 

(δίνει σήμα για εύκολη HDR επεξεργασία) 

καθώς προσφέρει Hybrid Log-Gamma 

(HLG) recording και S-Log3! 

Η κάμερα διαθέτει slow motion στα 120 

fps σε ποιότητα Full HD XAVC 10bit 4:2:2, 

το οποίο φτάνει ως ..960 fps αλλά με 

σημαντικότατη έκπτωση στην ποιότητα της 

εικόνας. Προσφέρονται επίσης μια σειρά 

από επαγγελματικά καλούδια αιχμής 

όπως 3G-SDI output (μόνο στη PXW-Z90), 

Multi-Interface (MI) Shoe, HDMI και 

ειδικό software (MCX-500 multi camera 

live producer) για πλήρη συντονισμό 

timecode πολυκάμερου συστήματος και 

streaming στα 2.4GHz / 5GHz. Μόνο 

μειονέκτημα η άκρως..επαγγελματική 

τιμή αγοράς της PXW-Z90 ( γι αυτό το 

λόγο κυκλοφορεί και η παραλλαγή της, 

η HXR-NX80 χωρίς ΗD-SDI και 800 ευρώ 

λιγότερο κόστος)

�(#$�#+� 



ON L INE ��������� 	 
� �O IMAGING -  E
��
�� 
�

������ 409 •  ������� 19 MA��
�� 2018 ���
�� 11

http://www.stamos.com.gr/
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Zeiss εναντίον Sigma εναντίον Samyang

Στους φακούς για βιντεοκάμερες, ο ανταγωνισμός έχει θεριέψει. Από τη μια, η Zeiss, 

η παραδοσιακή (από τις αρχές του 20ου αιώνα) δύναμη στους φακούς βιντεοκαμερών 

και κινηματογραφικών. Σήμερα, με φακούς αμιγώς κινηματογραφικούς όπως οι Arri /

Zeiss, αλλά και σειρές όπως οι Loxia, Touit και Batis που είναι απίστευτης ποιότητας και 

σε μέγεθος για mirrorless, αλλά ταυτόχρονα ανταποκρίνoνται πλήρως σε απαιτήσεις 

καμερών, όπως η FS5. Και αρκετοί από αυτούς σε κόστος μερικών εκατοντάδων ευρώ. 

Aπό την άλλη, οι σχετικά νέες δυνάμεις: οι Κινέζοι της Samyang βελτιώνονται συνεχώς 

κρατώντας σχετικά χαμηλό το κόστος και τολμούν να προσφέρουν φακούς για 

κινηματογραφική εικόνα και κάμερα όπως η σειρά Xeen Cine Lens.  

Phantom Flex 4K-GS

To νέο μοντέλο της Phantom τραβάει 1000 
καρέ το δευτερόλεπτο σε 4Κ ανάλυση και 
2000 καρέ σε HD. Επιπλέον προσφέρει global 
shutter εναλλακτικά με το rolling shutter, που 
διέθετε το προηγούμενο μοντέλο της εταιρείας. 
Σε διπλανά περίπτερα είδαμε δυο ακόμη 
ανεξάρτητες εταιρείες που είχαν κατασκευάσει 
μηχανές με ταχύτητα πολλών καρέ (πάνω από 
1000) σε σώματα μεγέθους κάμερας δράσης 
(την Slow motion camera company και την idt 
vision). Προφανώς η ζήτηση γα υπερ-ρεαλιστική 
εικόνα που καταγράφει τη δράση με τρόπο που 
δεν μπορεί να συλλάβει το ανθρώπινο μάτι, 
παραμένει και αυξάνεται. 

�(#$�#+� 

Ωστόσο, όλα τα τεστ δείχνουν ότι οι Κινέζοι 

είναι ακόμη κατώτεροι από τους Ιάπωνες της 

Sigma που έβγαλαν ...επτά κινηματογραφικούς 

φακούς μαζί πριν λίγους μήνες στη σειρά FF 

High Speed Prime lens. Έτσι τώρα εχουν δέκα 

φακούς για ταινίες με διαφράγματα στο Τ1.5 

ή στο Τ2 ή στο 2.2 (ο πιο ..αργός). Τρεις από 

αυτούς είναι zoom. Το κόστος αγοράς είναι 

επίσης κινηματογραφικό (από 3000 ως €6000).   
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 

Παλαιστίνης 8, 17455 Άθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr 

��������	 Carbon �
����� kit 
�	 ����������	
 ���! 

�	 ������
 ��� ����� ��� �
�����

€319 €190
M O N O

Επωφεληθείτε από την μεγάλη προσφορά Benro
Aποσύρετε το παλιό σας τρίποδο και αποκτήστε σε προνομιακή τιμή 
το προηγμένο τρίποδο Benro C1980 με κεφαλή Ν1 κατασκευασμένο 
από ανθρακονήματα. To Carbon Fibre είναι το πιο μοντέρνο και ανθε-
κτικό υλικό που χαρίζει χαμηλότερο βάρος ενώ έχει υψηλή αντοχή.

���

M

από
ας 

ο Be
To C
ει χ

�	 ������
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Επωφεληθείτε α
Aποσύρετε το παλιό σ
το προηγμένο τρίποδο
από ανθρακονήματα. T
κτικό υλικό που χαρίζε χαμηλότερο βάροςει χικό που χαρίζε

EYKAΙΡΙΑ

https://www.facebook.com/photozone.gr/
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JVC GΥ-ΗΜ200ΕSB 
Streamcorder 4K με δημιουργία τίτλων μέσα στην κάμερα!

Η άλλη μεγάλη εταιρεία καμερών με δικό της περίπτερο στη BVE 2018, ήταν η JVC. 

Μπροστά-μπροστά στο χώρο, ήταν η GY-HM200 ΕSB (φωτογραφία άνω) ελαφρώς βελτιωμένη 

σε σχέση με την απλή GY-HM200 200Ε καθώς όχι μόνο μπορεί να “στριμάρει” πανεύκολα 

υλικό χωρίς χρήση άλλου μηχανήματος μετατροπής (αφού κάνει όλες τις μετατροπές 

εσωτερικά) αλλά πλέον αυτό το υλικό μπορεί να έχει ..τίτλους, υπότιτλους (για παράδειγμα 

το όνομα του παρουσιαστή, το λόγκο του καναλιού ή το σκορ του αγώνα που μεταδίδεται) 

καθώς και γραφικά, μπάνερς κλπ! 

Μαζί με τη σχεδόν δίδυμη (αλλα χωρίς κιτ ήχου και ΗD-SDI) JVC GY-HM170E είναι δυο 

βιντεοκάμερες χειρός που προσφέρουν HD και Ultra HD εγγραφή ως 4K σε ένα μικρό, 

συμπαγές σώμα εύκολο στη μεταφορά. 

Κατά τα άλλα, και οι δύο κάμερες εγγράφουν 4K Ultra HD στα 23.98/25/30p στα 150 Mbps 

αλλά και 1080/50p στα 70 Mbps σε 4:2:0 ή 4:2:2, ανάλογα με το επιλεγμένο αρχείο ΜOV 

ή AVCHD. Το σύστημα με τις δύο κάρτες επιτρέπει ταυτόχρονη εγγραφή καθώς και pre-

recording. Στην καρδιά της GY-HM200 υπάρχει ένας αισθητήρας 1/2.3“ τύπου BSI με 12.4 

Megapixel CMOS. O φακός είναι 4.67-56.4mm (σε αναλογία 29.5-354mm) με 12x οπτικό 

zoom και συμπληρωματικά 24x δυναμικό zoom. Υπάρχει φυσικά εσωτερικό ND φίλτρο 1/4 

και 1/16 και οπτικός σταθεροποιητής εικόνας. 

Και οι δύο κάμερες έχουν όλα όσα θέλει ένας επαγγελματίας: focus assist, expand focus, 

zebra, clip cutter και clip mark. Το gain της JVC διαθέτει αυτό που η εταιρεία ονομάζει Super 

LoLux που φτάνει το gain ως 36dB με συμπαθητική ποιότητα εικόνας. Και οι δυο κάμερες 

βγάζουν 4K μέσω HDMI αλλά η GY-HM200 έχει επιπλέον 3G SD/HD-SDI output. 

Γενικά, οι δύο κάμερες διαφέρουν στο θέμα του ήχου και των συνδέσεων. 

Η GY-HM170E έρχεται χωρίς πάνω χερούλι και χωρίς κιτ ήχου, αλλά με είσοδο mini Jack 

για μικρόφωνο και ακουστικά. Αυτό την κάνει απίστευτα μικρότερη, σχεδόν ερασιτεχνική, 

και προφανώς είναι μια καλή λύση αν κάποιος διαθέτει ανεξάρτητο κιτ ήχου. Αντίθετα, η 

GY-HM200E διαθέτει το πλήρες ήχου με δύο XLR και phantom power, χερούλι από πάνω και 

όλα τα βασικά χαρακτηριστικά IP των JVC όπως συνδέσεις για δίκτυο, FTP file transfer και live 

streaming ως 8Mbps ή περισσότερο. Ο έλεγχος της κάμερας γίνεται μέσα από ένα κανονικό 

web browser χωρίς ιδιαίτερο software ή applications. Διαθέτει USB host για σύνδεση με WiFi, 

Ethernet και 3G/4G dongles. 

Σε περίοπτη θέση στο περίπτερο ήταν η JVC GY-LS300 που είναι μια S35 κάμερα με 4:2:2 

δειγματοληψία σε HD, εγγραφή σε 4K, HD, SD και proxy αρχεία. Η μεγάλη της ιδιαιτερότητα 

εκτός από την πολύ καλή τιμή της, είναι ότι πέρα από το ενεργό MFT mount που έχει 

μπροστά και παίρνει όλους τους 

φακούς του συγκεκριμένου φορμά 

(Micro Four Thirds), διαθέτει μια 

ειδική τεχνολογία, τη Variable 

Scan Mapping Technology που της 

επιτρέπει να συνεργάζεται με όλα 

τα είδη φακών σχεδόν σα να ήταν 

στο αυθεντικό mount! Η ιδέα της 

εταιρείας είναι ότι το ΜFT mount 

έχει πολύ μικρή απόσταση ανάμεσα 

στον αισθητήρα και στο mount και 

έτσι φακοί PL, C, Nikon και Canon 

μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν 

με μετατροπείς. 

Χρησιμοποιώντας την 

προαναφερόμενη τεχνολογία ο 

αισθητήρας κροπάρεται ή αυξάνεται 

ώστε να προσαρμοστεί στο μέγεθος 

της εικόνας, το φακό και την ανάλυση 

εγγραφής. Με αυτόν τρόπο μπορεί 

κανείς να χρησιμοποιήσει ακόμη και 

Super 16mm κινηματογραφικούς 

φακούς! Έτσι η κάμερα χρησιμοποιεί 

αυτόματα το 80% του αισθητήρα 

S35 για φακούς MFT, 100% για S35 

φακούς, 52% για super 16 και 43% 

για ΗD και όλοι οι φακοί λειτουργούν 

στο πραγματικό τους μήκος. 

Η κάμερα είναι πολύ μικρή, εύκολη 

για μεταφορά, με όλα τα κουμπιά 

με τις ρυθμίσεις στη σωστή θέση. Oι 

είσοδοί της βγάζουν καθαρό HDMI 

στα 4Κ και 3G-SDI σήμα ώστε να 

είναι συμβατό με εξωτερικό σχετικό 

εγγραφέα. 

Στο περίπτερο της JVC ήταν επίσης η 

κορυφαία HD ΗΜ890 με αισθητήρες 

1/3“ που εύκολα μετατρέπεται 

σε στούντιο κάμερα καθώς και 

η ΗΜ620, το ΗD μοντέλο που 

στριμάρει πανεύκολα υλικό με το 

οποίο εξοπλίστηκαν πριν δύο χρόνια 

τα συνεργεία του BBC που τρέχουν 

σε αποστολές ανά τον κόσμο. 

�(#$�#+� 
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Panasonic Eva 
Ελαφριά και ανταγωνιστική 

Στο περίπτερο της Holdan έλαμπαν οι κάμερες της Panasonic. Eίδαμε από 

κοντά την GH5s που είναι το νέο στάνταρ στις κάμερες φωτογραφικού 

σχήματος που τραβάνε βίντεο. Είδαμε και τη Varicam LT 4K με Super 35 

αισθητήρα 4Κ, που εγγράφει σε Pro-Res και ΑVC-intra με ποιότητα απόδοσης 

χρωμάτων εφάμιλλη της Arri Alexa αλλά με πολύ χαμηλότερο κόστος αγοράς. 

Στη μέση των δυο προαναφερομένων, από πλευράς απόδοσης και κόστους, 

ήταν η Panasonic ΑU-EVA1 (φωτογραφία επάνω) με αισθητήρα 5.7Κ Super 35, 

χρωματική απόδοση επιπέδου ARRI, εγγραφή 422 στα 10 bit αναλυτικότητα 

2000 γραμμών (δηλαδή 4Κ). Η Panasonic υποστηρίζει ότι οι 4Κ κάμερες 

πρέπει να έχουν μεγαλύτερους από 4K αισθητήρες προκειμένου να λύνουν 

τα προβληματάκια που παρουσιάζονται. Διαθέτει 14 stop δυναμικό εύρος και 

πολύ ελαφρύ σώμα (μόλις 1,2 κιλά χωρίς φακό) δηλαδή μια κινηματογραφική 

βιντεοκάμερα ιδανική και για τράβηγμα στο χέρι.

DEDOLIGHT

Nέα σειρά LED

Η νέα σειρά της Dedolight 
κυκλοφορεί εδώ και αρκετούς 
μήνες αλλά δεν παύει να εκπλήσσει. 
Βασισμένη στην τεχνολογία LED 
πλέον ξεχωρίζει για το κίτρινο 
πλαστικό δαχτυλίδι με το οποίο 
εστιάζει ο φακός/οι προσφέροντας 
πολλαπλάσια ένταση από την 
ονομαστική της λάμπας. Το άλλο 
σοκαριστικό της νέας σειράς είναι 
το βάρος των φώτων, που είναι 
κυριολεκτικά …ανύπαρκτο, σαφώς 
πολύ λιγότερο από το..τρίποδο! Το 
νέο flagship φωτιστικό της εταιρείας 
είναι το DLED 10 bicolor ή daylight. 
Δίπλα του το DLED 4, DLED 7, DLED 9. 

�(#$�#+� 



ON L INE ��������� 	 
� �O IMAGING -  E
��
�� 
�

������ 409 •  ������� 19 MA��
�� 2018 ���
�� 17

Κάντε τα συναισθήματα σας 
να κρατήσουν για πάντα.
Εβδομάδες γάμου της ZEISS.

Κερδίστε 

μέχρι και 

€500

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.

photometron.com • akalavrentzos.gr • repella.gr • galaiosphoto.gr • aa-digitalphoto.gr • photoagora.gr • adorama.gr 

Photographer Daran Wu

�. ������	
�� 192� | 115 21 ���� | �: 210 6006239 
�: info@photometron.com | www.photometron.com

Επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις σε επιλεγμένους φακούς της ZEISS 
από 1η Μαρτίου έως 15 Απριλίου 2018.

http://www.photometron.com/en/
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Arri Alexa LF 
H νέα απόλυτη κάμερα για ταινίες 

To μεγαλύτερο περίπτερο εξοπλισμού το είχε η Arri για να επιδείξει συστήματα υποστήριξης 

όπως αυτό στη φωτογραφία παραπλεύρως και τη νέα της κάμερα που βγήκε μόλις πριν 

ένα μήνα, την Arri Αlexa LF, με συνοδεία ενός μεγάλου αριθμού φακών Alexa large format. 

Γιατί η νέα Arri έχει αισθητήρα 36,7x25,54mm που είναι μεγαλύτερος 1,5x από την STX και 

είναι ρυθμιζόμενος σε τρία μικρότερα μεγέθη ανάλογα με τους φακούς (σε μοντούρες LPL και 

PL των Super 35). Η κάμερα εγγράφει σε Arri RAW  εσωτερικά χωρίς ανάγκη για εξωτερικό 

εγγραφέα. Εγγράφει ασυμπίεστο Arri RAW ως 90 καρέ/δευτ. εσωτερικά και Prores ως 100 καρέ, 

και η ποιότητα προσφέρει όλα τη γκάμα των Log των Alexa. Μόνο μειονέκτημα για τα σημερινά 

δεδομένα, η ευαισθησία, που παραμένει ως 3200 ISO ξεκινώντας όμως από native 800.    

KINEFINITY ΤERRA

Πρόσφατη άφιξη στη Μεγάλη Βρετανία. Η κινέζικη 
…”RED” λέγεται Kinefinity και προσφέρει, εκτός 
από τη γκάμα μόνιτορ και αξεσουάρ, τις KINERAW 
κάμερες ΤERRA 4K και 6Κ και KINEMAX 6K. Οι 
κάμερες έχουν 4K και 6Κ CMOS image sensor με Dual 
Native ISO (3200/800) και 14 stop dynamic range, 
και εγγραφή ως 100fps στα 4K και 200fps στα 2K 
και εγγραφή σε ProRes422HQ (.mov) ή lossless RAW 
(.krw) κατευθείαν σε standard 2.5� SSD.

�(#$�#+� 
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https://atlasdigital.gr/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC/
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Βlackmagic Ursa Mini Pro & Ursa Broadcast 
Best seller 

H Ursa Mini Pro είναι η 4Κ επαγγελματική κάμερα την οποία η 

εταιρεία θεωρεί ότι καλύπτει μια μεγάλη γκάμα αναγκών καθώς 

κάνει δουλειά τριών διαφορετικών τομέων: είναι αρκετά μικρή και 

ελαφριά για καλύψεις κοινωνικών εκδηλώσεων, επιτρέπει εναλλαγές 

φακών διαφόρων mount EF αλλα και PL και Β4, ενδοσυνεννόηση και 

remote control. Tαυτόχρονα έχει όλα τα ρυθμιστήρια στο σώμα, ND 

φίλτρα, 12G-SDI και XLR ήχου. Ο αισθητήρας της είναι 25.34x14.25mm 

(Super35) 4.6K. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι είναι ιδανική για χρήση σε 

high end κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, διαφημίσεις, 

και ανεξάρτητες παραγωγές, καθώς και για μετάδοση ειδήσεων, 

στούντιο και ακόμα live πολυκάμερες παραγωγές.

Παραλλαγή της Ursa Mini Pro με παρόμοιο σώμα είναι η Ursa Broadcast 

(φωτογραφία μεγάλη άνω) με αισθητήρα που βγάζει πιο μικρό βάθος 

πεδίου (2/3In.) και φορμά εγγραφής πιο βολικά για ειδήσεις.  

PAD CASTER 

Παίρνουμε ένα iPad οποιουδήποτε μεγέθους, του βάζουμε 
...δυο μικρόφωνα, έξτρα φακό, mini autocue για να 
διαβάζει τα κείμενα ο εκφωνητής, LED προβολάκι, στέρεη 
βάση γύρω γύρω, ένα γερό και τρίποδο και το πουλάμε 
ως την απόλυτη χαμηλού κόστους κάμερα για εταιρικές 
παρουσιάσεις στα κοινωνικά δίκτυα και για εκπαίδευση. Το 
Pad caster παραπλεύρως είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα λίγο 
πάνω από 1200 ευρώ. Στη τιμή περιλαμβάνεται και φορητό 
πανί ...green box, μικρόφωνο ψείρα και τσάντα μεταφοράς 
(δεν περιλαμβάνεται το iPad)!  Περισσότερα δείτε στο 
https://www.dstewart.eu/ 

�(#$�#+� 
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https://www.alboom.gr/
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The Polaroid Originals is back!
Η πλήρης γκάμα στην Ελλάδα

Η εταιρεία Δ. & Ι. Δαμκαλίδης Α.Ε. ανακοίνωσε τη 

συνεργασίας της με την Polaroid Originals και έτσι 

θα διατίθεται στην ελληνική αγορά τόσο η αναβίωση των 

κλασσικών μηχανών της Polaroid με την i-Type OneStep 

2 όσο και η γκάμα των αναλωσίμων για τους λάτρεις της 

στιγμιαίας φωτογραφίας. 

Αντλώντας έμπνευση από την αυθεντική φωτογραφική 

μηχανή OneStep του 1977, η Polaroid OneStep 2 είναι η 

πρώτη μηχανή που κατασκευάζει το Impossible Project, με 

το νέο brand του Polaroid Originals που φτιάχτηκε για να 

σηματοδοτήσει την επιστροφή της Polaroid στις ρίζες της. 

Θυμίζουμε ότι το Impossible Project είχε εξαγοράσει το 

τελευταίο εργοστάσιο της Polaroid στην Ολλανδία για να 

διασώσει το στιγμιαίο φιλμ και τον Μάιο του 2017 αγόρασε 

το brandname της Polaroid και τα δικαιώματα βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας.  

Η OneStep 2 είναι μία νέα φωτογραφική μηχανή Polaroid 

που συνδυάζει τον κλασικό σχεδιασμό με το μοντέρνο στυλ. 

Εμπνευσμένη από την αυθεντική OneStep της Polaroid και 

αναβαθμισμένη ώστε να αποτελεί μία απλή και εύκολη στη 

χρήση στιγμιαία φωτογραφική μηχανή, είναι μία μηχανή που 

μπορούν να χειριστούν όλοι άμεσα.

Διαθέτει επαναφορτιζόμενη με USB μπαταρία μακράς 

διάρκειας ζωής και  δυνατότητα λήψης φωτογραφίας με 

χρονομετρητή αυτοφωτογράφισης.

Με λίγα μόνο κουμπιά και με εύχρηστο, διαισθητικό σχεδιασμό, 

ακόμα και ένα παιδί μπορεί να χειριστεί την OneStep 2. 

Η OneStep 2 δέχεται όλα τα i-Type φιλμ, καθώς και τα φιλμ 

τύπου 600, παρέχοντάς μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία 

έκφρασης. 

Τα φιλμ i-Type είναι βελτιστοποιημένα για χρήση με την Polaroid 

OneStep 2 camera. Το κάθε πακέτο φιλμ αποτελείται από οκτώ 

(8) φωτογραφίες με το κλασικό λευκό φόντο.

Το φιλμ 600 είναι απλό και εύκολο στη χρήση. Διατίθεται σε 

ασπρόμαυρο & έγχρωμο, καθώς και σε μια σειρά ειδικών 

εκδόσεων, αποτελώντας το πιο δημοφιλές φιλμ στιγμιαίας 

φωτογράφισης. Το κάθε πακέτο φιλμ αποτελείται από οκτώ (8) 

φωτογραφίες με το κλασικό λευκό περιθώριο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της 

Polaroid Originals, επισκεφθείτε την τοποθεσία:

www.polaroidoriginals.com 

www.polaroidoriginals.com
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http://www.fisheye.gr/
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Οι εαρινές εκδηλώσεις της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας ξεκίνησαν με 

την παρουσίαση - έκθεση του Σαράντου Σακελλάκου το Σάββατο 10 Μαρτίου, 

αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου φωτογράφου και ιδρυτικού μέλους της 

ΕΦΕ, Σπύρου Μελετζή. Προβλήθηκε σε πρώτη δημόσια προβολή το βίντεό του 

διάρκειας 65΄ «ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΕΤΖΗΣ, ο φωτογράφος της Αντίστασης και ο εικαστικός 

φωτογράφος». 

Σε αυτό το σπάνιο βίντεο-ντοκουμέντο, ο Σαράντος Σακελλάκος, συζητά μαζί 

του μεταξύ πολλών άλλων και για την ιστορική στιγμή της φωτογράφισης του 

Άρη Βελουχιώτη, που τον έκανε θρύλο. Ακόμη, την πετυχημένη μεταπολεμικά 

φωτογραφική δραστηριότητα του Σπύρου Μελετζή, στα Μουσεία, στο Παλάτι, στα 

έργα του Κ. Καραμανλή, καθώς και για την εκδοτική του δραστηριότητα με την Ελένη 

Παπαδάκη, σε εξαιρετικά βιβλία για τα Μουσεία της Ακρόπολης, των Δελφών, της 

Αρχαίας Κορινθίας, της Αρχαίας Ολυμπίας κ.ά. Παράλληλα, ο Σαράντος Σακελλάκος  

παρουσίασε έκθεση πολλών ιστορικών και αυθεντικών φωτογραφιών του Σπύρου 

Μελετζή, τόσο από το αρχείο του αείμνηστου φωτογράφου, όσο και από το δικό του.

Ο Σπύρος Μελετζής στην Ε.Φ.Ε. 
Έκθεση με παλιές φωτογραφίες και πρώτη δημόσια προβολή άγνωστης  

συνέντευξής του (1992) σε επιμέλεια του Σαράντου Σακελάκου 

F.�#��(#��7H

1. Ο Σαράντος Σακελλάκος με γλαφυρό τρόπο, 
τρυφερά και με πολύ αγάπη, μίλησε για 
τον μεγάλο φωτογράφο της Αντίστασης και 
προσωπικό του φίλο, Σπύρο Μελετζή.

2. Ένα από τα πολύ γνωστά ποτραίτα του 
Σ.Μελετζή με τον φακό του Σ.Σακελλάκου

3. Ο πρόεδρος της ΕΦΕ Σ.Ιατρόπουλος απευθύνει 
σύντομο χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους 

4. Με τον Σ.Σακελλάκο και την κόρη του

5. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με δύο 
παλαίμαχους φωτογράφους και μέλη της ΕΦΕ 
για πάνω από ...50 χρόνια: Φώτης Καζάζης 
(αριστερά) & Στάθης Ευσταθιάδης (δεξιά).

                          ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΤΑΤΑΚΗΣ

1

3

2

4

5
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http://www.photo.gr/workshops/
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η εικόνα του Ιβάν Σαββίδη με όπλο σε αγωνιστικό χώρο δεσπόζει στην επικαιρότητα αυτών των 

ημερών. Παρόλο που έχουν δημοσιευθεί πολλές φωτογραφίες τραβηγμένες από διαφορετικές 

γωνίες λήψης, αρκετοί χρήστες των social media ισχυρίζονται ότι οι σχετικές φωτογραφίες είναι 

επεξεργασμένες στο photoshop.

Η Ενωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας  δηλώνει ότι οι επαγγελματίες φωτορεπόρτερ , που τράβηξαν 

αυτές τις φωτογραφίες, τήρησαν τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος. Είναι απαράδεκτο 

να κατηγορούνται ότι δημοσίευσαν επεξεργασμένες φωτογραφίες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 14-3-2018

 Μονάχα για λίγο καιρό ξαποσταίνει 
και ξανά προς τη βία τραβά

 Πόσες φορές θα πρέπει να καταγγείλουμε τη βίαιη συμπεριφορά της αστυνομίας απέναντι στους 

φωτορεπόρτερ; Πόσες φορές θα πρέπει να ζητήσουμε από τους φρουρούς του νόμου και της τάξης 

να σέβονται το νόμο όταν ασκούν τα καθήκοντά τους; Πόσες φορές θα ακούσουμε καθησυχαστικές 

δηλώσεις από την πολιτική ηγεσία της αστυνομίας; Θα πρέπει επομένως να δεχτούμε ότι η 

αστυνομία είναι συστηματικά απείθαρχη και ανεξέλεγκτη;

Η ΕΦΕ καταγγέλλει τον σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα φωτορεπόρτερ από μέλος διμοιρίας ΜΑΤ 

κατά τη διάρκεια επεισοδίων ενάντια στους πλειστηριασμούς, στο κέντρο της Αθήνας. Ο συνάδελφος 

είναι τώρα στο νοσοκομείο και στεκόμαστε όλοι δίπλα του αλληλέγγυοι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μάριος Λώλος

ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ Φειδίου 2, Αθήνα, 10678 Τηλ-φαξ: 2103604340 www.photounion.gr
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E�������: www.photo.gr/workshops • info@photo.gr • �	
.: 210 8541400

Lightroom �	� ��������� 
������� 26 �������
������ ������ ���������� ��������� ��� ������� �� L/R

���������: ������� �����	� �������	�
, www.lightworks.gr   
��	
���	: 17:00 – 21:00 ������ ���������: €25  
����� ���	
����:  ������� ���������� ���. !"�#�$�!#% 
�������	 1, 104 45 ��&��

��� �� ������
�� ����� �� ������
��! 
������� 28 �������
'
� � ������ ��� 	� ���& �������	 	� on line ��������� ��� 

���������: %���� (������� Communications Specialist 
& *����
� +
��� Account Manager, 
OgilvyOne Worldwide Athens, www.linkedin.com/in/mplaka  
��	
���	: 17:00 – 21:00  ������: €25  ����� ���	
����:  
������� ���������� ���. !"�#�$�!#%  �������	 1, 104 45 ��&��

Portfolio-������	��
�� ����
�� 
����
���� 30 �������
+�� �� -	������&��� �
&��� portfolio 
& �� ��������� ���� 	� �����& ��� 

���������: 3����� (��-��	  �������	�
, www.fotograficus.gr
��	
���	: 17:00 – 21:00  ������ ���������: €25  
����� ���	
����: ������� ���������� ���. !"�#�$�!#% 
�������	 1, 104 45 ��&��

* Oι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% • Χορηγούνται βεβαιώσεις παρακολούθησης

 6"$# �3� 9�;� %<**��#=>: �� ������������ ������ �� 5 «�� �
��	» �?3�% €6,90!

���� ���
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��� ���������:  ANOI�� 2018 
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http://www.photo.gr/workshops/
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    ΑΘΗΝΑ 14/3/18

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ  ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ , ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ:    

Email: ekfa-pof@otenet.gr 

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ 

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3/18

ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

1. ΕΠΩΝΥΜΟ:    

2. ΟΝΟΜΑ:       

3. ΠΕΡΙΟΧΗ-ΠΟΛΗ :      

4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   

5. MOBILE:       

6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TK :      

7. EMAIL :     

8. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:     

9. ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΤΙΤΛΟΣ  πχ : Foto estiasi  

10. ΑΦΜ  - ΕΦΟΡΙΑ: 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ

   

  

ΟΣ  πχ : Foto estiasi 

 

Foto estiasi

Πτώση ελικοπτέρου σε photo tour 
στη Νέα Υόρκη με απώλεια πέντε ανθρώπων

Θλιβερή κατάληξη είχε η φωτογραφική βόλτα πέντε φανατικών φίλων της φωτογραφίας 

που ήθελαν να κάνουν ένα εναέριο γύρο της Νέας Υόρκης και να καταγράψουν 

εντυπωσιακές εικόνες του Μεγάλου Μήλου από ψηλά. Στις 13 Μαρτίου ένα ελικόπτερο 

της εταιρίας Liberty που ανελάμβανε εναέριες φωτογραφικές βόλτες off door δηλ. με τους 

επιβάτες δεμένους με ισχυρά συστήματα πρόσδεσης και ανοικτές πόρτες του πτητικού μέσου 

ώστε να μην εμποδιζονται στις φωτογραφήσεις τους, κατακρημνίστηκε στα νερά του ποταμού 

δίπλα στο Μανχάταν. Ο πιλότος κατάφερε να απεγκλωβιστεί, όχι όμως οι πέντε επιβάτες 

που ήταν δεμένοι με πολύπλοκα 

συστήματα και πνίγηκαν στα νερά 

του ποταμού.

Εκ των υστέρων η υπόθεση 

πήρε εκτεταμένη δημοσιότητα 

στα αμερικανικά μέσα εφόσον 

υπήρξαν πολλές επικρίσεις για 

κενά ασφάλειας. Όπως έγινε 

γνωστό, σε επιβάτες σε αυτής 

της κατηγορίας, πριν την πτήση, 

προβάλλεται 10λεπτο βίντεο με 

συμβουλές ασφαλείας, το οποίο 

όμως δεν περιλαμβάνει οδηγίες για 

την περίπτωση πτώσης σε υδάτινη 

επιφάνεια. Ένας ακόμη λόγος των 

πνιγμών ήταν ότι ενεργοποιήθηκαν 

μεν αλλά όχι πλήρως οι πλωτήρες 

ασφαλείας με τους οποίους είναι 

εφοδιασμένα τα ελικόπτερα. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση 

το ελικόπτερο ανατράπηκε και 

παρασύρθηκε από το ρεύμα του 

ποταμού. Το πολύνεκρο ατύχημα 

έφερε στην επιφάνεια τα κενά 

στη αμερικανική νομοθεσία για 

παρόμοιες επικίνδυνες πτήσεις 

στις οποίες παίρνουν μέρος μη 

εκπαιδευμένα άτομα, σε πόλεις 

όπως η Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, 

το Λος Άντζελες και το Σαν 

Φρανσίσκο.

http://photobusiness.gr/images/kalesma_POF.doc
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 MasterClass �	 ������� & ����� Sony 

���������: ���
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 www.thodorismarkou.com 
��	
���	: 17:00-21:00  ������ ���������: €25  
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"
����� 1, 104 45 �����

���� �� ��	
�� �� Fujifilm 
������ 22 �
�����
�������� �	�
��
 MasterClass �	 ������� & ����� Fujifilm 

���������: $�(
)� "*(
�*��  �������	�
 www.lightworks.gr   
��	
���	: 18:00-21:00  ������ ���������: €25 
����� ���	
����:  Bar-restaurant �#+�%, /
�����3� 6, (1� �
.), 
������
��� �����

 

��� ���������:  ANOI�� 2018 

 <!%# $=� >��� '+���"O/?: �� ������ «� ����������� ����!�» �@��� €12,00!

���� �
�� �� ��	
�� ��!

     D�#!

2� ��
)�����!

E))
����: www.photo.gr/workshops • info@photo.gr • "�3.: 210 8541400

* Oι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% • Χορηγούνται βεβαιώσεις παρακολούθησης

http://www.photo.gr/workshops/
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Ναι, στην εποχή της Τριπλής Επανάστασης (Internet, smartphones, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), 

η ευκολία έγινε η απόλυτη κατάκτηση. «Αν το θελήσω, μπορώ να ζήσω για μερικές ημέρες 

χωρίς να σηκωθώ από το κρεβάτι» μου έλεγε ένας 25χρονος Ελληνας που ζει και εργάζεται στο 

Λονδίνο. «Μπορώ να δουλέψω, να επικοινωνήσω, να ακούσω μουσική στο Spotify, να παίξω 

Candy Crush, να ενημερωθώ, να βρω στο LinkedIn θέσεις εργασίας, να βρω ερωτικό σύντροφο, 

ακόμη και να κάτσω να κρυφακούσω τα κυνικά ή γελοία σχόλια και κουτσομπολιά που ακούγονται 

στο ασανσέρ της Goldman Sachs (Σ.Σ.: μέσω του #GS Elevator στο Τwitter). Από το iPhone μου 

μπορώ να καλέσω ταξί (υβριδικό και πολύ φθηνό), να διαβάσω το καινούργιο βιβλίο του Νταν 

Μπράουν, να βρω και να κλείσω τα πιο φθηνά αεροπορικά εισιτήρια, να ελέγξω τον τραπεζικό 

λογαριασμό μου, να παραγγείλω φάρμακα, να βρω καθαρίστρια για το σπίτι, να δω πόσο χρόνο 

ακριβώς χρειάζομαι για να πάω στο τάδε μέρος ή ποια γραμμή του μετρό είναι σήμερα κλειστή». 

«Στις ανεπτυγμένες χώρες του 21ου αιώνα, η ευκολία - ήτοι, πιο αποτελεσματικοί και απλοί τρόποι 

να φέρεις εις πέρας ατομικές εργασίες - αναδύεται ως η επικρατούσα δύναμη που διαμορφώνει τις 

προσωπικές μας ζωές και τις οικονομίες μας» έγραφε πρόσφατα στους «New York Times» 

ο Τιμ Γου σε ένα αριστουργηματικής διεισδυτικότητας άρθρο για την τυραννία της ευκολίας. 

Η ευκολία (convenience) είναι στην πραγματικότητα σήμερα η απόλυτη αξία. Όπως το έθεσε 

εσχάτως ο συνιδρυτής του Twitter, Ιβαν Γουίλιαμς: «H ευκολία αποφασίζει για τα πάντα».

Όσοι τολμούν να αντισταθούν είναι λίγοι και συνήθως άνω των 35 (καθότι έχουν προλάβει το 

«πριν» και μπορούν να το επανεκτιμήσουν). 

Ένας 40χρονος φίλος μου ερασιτέχνης φωτογράφος μού εξηγούσε προ ημερών πώς στον αιώνα 

των selfie sticks και του «έχω περασμένες στο κινητό 6.000 φωτογραφίες και ας μην τις βλέπω 

ποτέ», ο ίδιος έκανε τη μικρή του ατομική επανάσταση. Παράτησε την ψηφιακή κάμερα και πήρε 

μια φτηνή αναλογική. Άρχισε να μου απαριθμεί τις δυσκολίες που συναντά πλέον: χειροκίνητη 

εστίαση, φωτομέτρηση, μεγαλύτερο κόστος (10 ευρώ για αγορά και εμφάνιση σε ένα 36άρι φιλμ). 

«Κι όμως, το φιλμ έχει μεγαλύτερη ανοχή στο λάθος». «Τι εννοείς;» τον ρώτησα. «Ότι ένα λάθος το 

οποίο στην ψηφιακή φωτογραφία φαίνεται, στο φιλμ αποκτά μια γοητεία». Επέμεινε μάλιστα ότι δεν 

πρόκειται για μια ναρκισσιστική ρετρολαγνεία ή «χιπστεριά». Η δυσκολία στη διαδικασία της λήψης 

και της εμφάνισης του άλλαξε τη θέαση της φωτογραφίας. Ίσως και του κόσμου. 

Γι’ αυτούς που δεν έχουν ζήσει το «πριν», η ευκολία είναι μονόδρομος. Ο Τιμ Γου αναφέρει μεταξύ 

άλλων τις επιπτώσεις της αδυναμίας τού (γεννημένου μεταξύ 1980 και 2000) millennial να περιμένει 

για το οτιδήποτε: «Όταν μπορείς να πηδήξεις την ουρά και να αγοράσεις τα εισιτήρια από το κινητό 

σου, το να περιμένεις στην ουρά για να ψηφίσεις, είναι εκνευριστικό». Δασκάλα αγγλικών μού 

έλεγε προ ημερών ότι (στον γαλαξία του Google Translate) έχει συναντήσει παιδί της Ε’ Δημοτικού 

που δεν έχει ανοίξει ποτέ λεξικό! Συνηθίζουμε να τα κάνουμε όλα άμοχθα, ανίδρωτα, χτίζοντας μια 

κουλτούρα βαθιάς, διαβρωτικής ευκολίας. Δεν κοπιάζω για τίποτα σημαίνει χάνω ένα από τα πιο 

σημαντικά μαθήματα ζωής σε αυτή τη μικρή, επίγεια βόλτα που μου έχει παραχωρηθεί.

* Δημοσιεύθηκε στο BHmagazino την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018.

Η τυραννία της ευκολίας 
Επίκαιρο χρονογράφημα της Λένας Παπαδημητρίου*  

Διανύουμε την εποχή της 

ευκολίας. Όλα βολικά, άκοπα, 

ανώδυνα, ανεπαίσθητα, 

άμοχθα. Με ένα κλικ, ένα 

χάιδεμα της οθόνης, μια 

φωνητική εντολή, ένα 

δακτυλικό αποτύπωμα, ένα 

facial recognition τζίνι και 

όλες οι μαγικές πόρτες της 

καθημερινότητας ανοίγουν. 

Χωρίς προσπάθεια, άσκοπη 

ενέργεια και αναμονή. Είμαστε 

όλοι πλέον τόσο εθισμένοι 

που δεν γνωρίζουμε (ή έχουμε 

ξεχάσει) την προηγούμενη, 

πιο κοπιώδη ζωή μας. Και 

γιατί άλλωστε; Είναι σαν να 

έχεις συνηθίσει να βλέπεις 

την αγαπημένη σου σειρά στο 

Netflix (5 μαζεμένα επεισόδια 

του «Luther» κάθε βράδυ) και 

κάποιος ξαφνικά να σου πει: 

«Οχι, δες σήμερα μόνο ένα 

επεισόδιο. Το επόμενο θα το 

δεις σε μία εβδομάδα την ίδια 

ημέρα και ώρα!».
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Αν θες κι εσύ να διαβάζεις το περιοδικό Photo Business 
κάνε την εγγραφή σου εδώ: www.photo.gr/freepress

Το περιοδικό του επαγγελματία

Η διανομή του περιοδικού Photo Business είναι δωρεάν για τους επαγγελματίες φωτογράφους, βιντεογράφους, φοιτητές σχολών φωτογραφίας & 
κινηματογράφου, φωτογραφικά καταστήματα και εργαστήρια, και στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ευρύτερου τομέα imaging.

https://www.youtube.com/watch?v=ydEULGHCpIg
http://www.photo.gr/freepress


ON L INE ��������� 	 
� �O IMAGING -  E
��
�� 
�

������ 409 •  ������� 19 MA��
�� 2018 ���
�� 32

Ένας από τους κεντρικούς ομιλητές ήταν ο Joseph Victor Stefanchik, φιναλίστ για 

βραβείο Πούλιτζερ στην φωτοδημοσιογραφία, ο οποίος παρουσίασε ένα 2ωρο 

workshop και ένα ολοήμερο Μasterclass για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Για το συνέδριο 

επέστρεψε και ο γνώριμος και αγαπημένος των ελλήνων φωτογράφων, Salvatore 

Dimino ενώ ένα εντυπωσιακό masterclass παρουσίασε και ο Ιταλός Mauro Pozzer. Το 

παρόν έδωσε και ο Ρουμάνος Daniel Ilinca που πραγματοποίησε δύο δίωρα σεμινάρια 

και μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες τον τρόπο που στήνει, φωτίζει και ρετουσάρει τις 

εικόνες του. Σεμινάρια και workshop πραγματοποίησαν επίσης και οι Άκης Δουσλατζής, 

Μπάμπης Τσουκιάς και Νίκος Πεκρίδης, Έλληνες με διεθνή αναγνώριση του ταλέντου 

τους ενώ για τη βιντεογράφηση του γάμου μίλησαν οι Γιώργος Ζορμπάς και Μιχάλης 

Μπασιάκος. Το πρόγραμμα συμπλήρωσαν με τις άκρως ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους 

οι Νίκος Γόγας, Αλέξανδρος Τσιτουρίδης, Μάριος Λουκάς, Γιάννης Λάριος και Σωτήρης 

Τσακανίκας.  

Τέλος, στις 8 και 9 Μαρτίου έγινε η κριτική ζωντανά των φωτογραφιών και αποφασίστηκαν 

τα βραβεία του διαγωνισμού φωτογραφίας και άλμπουμ, του οποίου οι συμμετοχές 

έφτασαν φέτος τις 1100. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: http://photoweddingstories.com/participation/awards/

index/participation-2018 

PhotoWedding Stories
PWS Convention

Με απόλυτη επιτυχία 

και αθρόα συμμετοχή 

επαγγελματιών φωτογράφων 

πραγματοποιήθηκε το 

ετήσιο convention του 

PhotoWeddingStories στο 

ξενοδοχείο Fenix στη Γλυφάδα, 

στις 8-12 Μαρτίου 2018. Το 

συνέδριο πλαισιώθηκε από ένα 

πλούσιο πρόγραμμα σεμιναρίων 

και φυσικά τον καθιερωμένο 

διαγωνισμό φωτογραφίας και 

άλμπουμ γάμου. Εισηγητές των 

σεμιναρίων ήταν διακεκριμένοι 

Έλληνες και ξένοι επαγγελματίες 

φωτογράφοι και βιντεογράφοι 

που ειδικεύονται στην 

φωτογραφία γάμου. 
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Η Γκαλερί των Αναγνωστών πάει ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ!
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 8541400, e-mail:info@photo.gr, www.facebook.com/PhotographosGalleries/
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Ανοικτός ο κώδικας της Google για πορτρέτα
H Google διαθέτει τον κώδικα του portrait mode ως open source

H σημασιολογική τμηματοποίηση της εικόνας είναι εκείνη η διαδικασία κατά την 

οποία τα pixel μιας εικόνας κατηγοριοποιούνται και αντιστοιχίζονται με ορισμένο 

περιεχόμενο. Έτσι, σε μια φωτογραφία κάποια pixel μπορούν να χαρακτηρίζονται 

ως «δρόμος», «ουρανός», «σκύλος», «άνθρωπος», κτλ. Το ενδιαφέρον εδώ είναι 

ότι, η Google διαθέτει το τελευταίο της μοντέλο τμηματοποίησης της εικόνας ως 

open source και οι developers μπορούν να επωφεληθούν από την εν τεχνολογία 

της εταιρείας. Η τεχνολογία τμηματοποίησης της εικόνας της Google χρησιμοποιείται 

στα δύο τελευταία Google Pixel 2 smartphone και λέγεται ότι διακρίνεται από πολύ 

υψηλή ακρίβεια στον εντοπισμό των pixel στην εικόνα. Η εν λόγω μοντελοποίηση  

είναι γνωστή ως DeepLab-v3+ και πλέον μπορεί να χρησιμεύσει σε εκείνους που 

θέλουν να βελτιστοποιήσουν τα δικά τους προϊόντα με την τεχνολογία της Google. 

Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από το  Google Research Blog στη διεύθυνση 

https://goo.gl/PtrBUa.

Agfa
“Φθηνό” έγχρωμο αρνητικό τέλος

Κάποτε τα φιλμ της Agfa αποτελούσαν 

μια από τις πιο προσιτές επιλογές 

στον κόσμο των έγχρωμων εμουλσιόν. Η 

ψηφιακή επανάσταση περιθωριοποίησε το 

φιλμ, και ένα ένα τα μεγάλα εργοστάσια 

έκλεισαν. Μετά την διακοπή λειτουργίας της 

AgfaPhoto GmbH το 2005, τα δικαιώματα 

παραγωγής κάποιων φιλμ της Agfa 

πέρασαν στην εταιρία Lupus Imaging and 

Media. Αρχικά η Lupus διέθεσε τα μεγάλα 

αποθέματα του εργοστασίου του Leverkusen 

και μετά έκανε outsourcing την παραγωγή 

σε τρίτους. Υπάρχει η φήμη ότι τον τελευταίο 

καιρό η εμουλσιόν Vista Plus 200/400 

παραγόταν από την Fujifilm στο εργοστάσιο 

στο Tilburg στην Ολλανδία. Σημειώνουμε ότι 

η Agfa υπήρξε πρωτοπόρος στο έγχρωμο 

και έβγαλε στην αγορά το πρώτο slide μετά 

το Kodachrome, το Agfacolor Neu, που δεν 

απαιτούσε τόσο περίπλοκη εμφάνιση όπως 

η Κ14. Τώρα στην αγορά κυκλοφορούν 

τα τελευταία αποθέματα του Vista αλλά η 

παραγωγή δεν πρόκειται να επαναληφθεί 

αφού η ζήτηση δεν είναι τόσο υψηλή για να 

ανταποκριθεί στα υψηλά βιομηχανικά κόστη. 

Manfrotto προϊόντα VR
Η Manfrotto προσθέτει νέα προϊόντα για VR στη γκάμα της

Η Manfrotto διαθέτει στη γκάμα της προϊόντα για την παραγωγή 

περιεχομένου VR, σχεδιασμένα για επαγγελματίες και ενθουσιώδεις 

ερασιτέχνες. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εμπλουτίζει τη γκάμα της με νέα 

προϊόντα VR, στα οποία περιλαμβάνονται τα VR Selfie Stick, VR Pixi Evo Kit, 

VR Aluminium Boom, VR Aluminium Tripod και VR Complete Stand.

Ειδικά για το τρίποδο αλουμινίου, VR Aluminium Tripod, έχει ληφθεί 

μέριμνα να είναι τόσο συμπαγές έτσι ώστε να μην εμφανίζεται στις λήψεις 

360°, ενώ εξασφαλίζει τη σταθερότητα που απαιτείται. 

Τα VR Selfie Stick και VR Aluminium Boom είναι σχεδιασμένα να 

ανυψώνουν την κάμερα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της λήψης.

Τα VR Pixi Evo Kit και VR Complete Stand είναι σχεδιασμένα για άμεση και 

εύκολη δημιουργία περιεχομένου. Θα είναι συμβατά με τις περισσότερο 

δημοφιλείς κάμερες VR 360°.
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H Canon επεκτείνει το δίκτυο συνεργατών της στην Ελλάδα
Συνεργασία με την Info Quest

Η Info Quest Technologies, είναι ήδη διανομέας των καταναλωτικών προϊόντων και εκτυπωτών της Canon από το 2014. Με 

τη διευρυμένη συνεργασία των δύο εταιρειών, οι συνεργάτες της Info Quest θα αποκτήσουν πρόσβαση τόσο στα ψηφιακά 

πολυλειτουργικά μηχανήματα για περιβάλλον γραφείου, όσο και στα μοντέλα εκτυπωτών μεγάλου φορμά της Canon. Επιπλέον, η 

Info Quest θα διανέμει και τα αντίστοιχα αναλώσιμα των συσκευών.

Η επέκταση του δικτύου διανομής της Canon επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συμβάλει στην υποστήριξη των ελληνικών 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην Ελλάδα με προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας που τους επιτρέπουν να αξιοποιούν τις 

καινοτόμες τεχνολογίες απεικόνισης, να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα της 

ανάπτυξής τους.

Novoflex TrioPod PRO75
Σταθερό και ανθεκτικό τρίποδο

Το Novoflex TrioPod PRO75 είναι ένα προηγμένο τρίποδο «αράχνη», 

σχεδιασμένο για σταθερότητα και πολύ μεγάλα φορτία έως 65kg. 

Το σύστημα παράγεται και διατίθεται με σκέλη αποτελούμενα από 

3 ή 4 τμήματα από ανθρακονήματα, συν δύο μίνι πόδια για μέγιστη 

ευελιξία. Η modular κατασκευή προσφέρει δυνατότητα ανάρτησης 

μεγάλου βάρους χάρη στις οκτώ  στρώσεις ινών από ανθρακονήματα, 

υλικό με το οποίο είναι κατασκευασμένα τα πόδια του. Το Novoflex 

TrioPod PRO75 είναι συμβατό με τα όχι μόνο με τους προτεινόμενους 

τύπους ποδιών, C3930 και C3940, αλλά και προηγούμενους. Με τα 

προαιρετικά πόδια επέκτασης, το συνολικό ύψος του τριπόδου μπορεί 

να φτάσει τα 2m. Στις νέες δυνατότητες που εισάγει το PRO75 είναι το 

αφαιρούμενο base plate, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί με την 

προαιρετική σφαιρική κεφαλή  MBAL-PRO75, ή με τη σταθερή στήλη 

TRIO-CC-PRO75. Η αράχνη κάνει δυνατή την τοποθέτηση των ποδιών 

σε επτά διαφορετικές θέσεις, στις 23°, 45°, 65°, και 87°. Το Novoflex 

TrioPod PRO75 είναι διαθέσιμο σε δύο kit. 
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Ηuawei
Aναμένεται νέο κορυφαίο smartphone με 
τριπλή κάμερα!

Διάχυτες είναι οι φήμες στο Ιnternet για το επερχόμενο 

κορυφαίο κινητό της Huawei που θέλουν το Ρ20 

να είναι το μοναδικό στον κόσμο με τριπλή κάμερα, 

εξομοιώνοντας ανάλυση 40Megapixel και “υβριδικό” 

φακό zoom 5x. Επιπροσθέτως η δεύτερη κάμερα θα έχει 

ανάλυση 24Megapixel. H διαρροή σχετικών πληροφοριών 

προήλθε από το ιαπωνικό κοινωνικό δίκτυο Weibo. 

Σύμφωνα με αυτές, εκτός από το setup με τις δύο 

κάμερες θα υπάρχει ένα ξεχωριστό, εξωτερικό module 

καθώς και διπλό φλας LED. Ακολουθώντας την τάση, θα 

ενσωματώνονται κάποιες λειτουργίες με υποβοήθηση 

τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence). H Ηuawei 

δεν έχει διαψεύσει την επιικείμενη επίσημη ανακοίνωση 

του Ρ20 που κατά πάσα πιθανότητα, θα παρουσιαστεί στο 

Παρίσι στις 27 Μαρτίου. 

Fujifilm GFX50s
Nέες λειτουργίες με firmware update

H Fujifilm είναι γνωστή για τη σταθερή υποστήριξη σε όλα τα ψηφιακά της 

συστήματα. Η επαγγελματική μεσαίου φορμά GFX50s δεν θα μπορούσε να 

ξεφεύγει από τον κανόνα. Με το τελευταίο update Release 3.0 εκτός απο κάποια 

bug fix προστίθενται λειτουργίες Focus Bracket και 35mm format. Με την πρώτη 

λειτουργία ο φωτογράφος μπορεί να κάνει διαδοχικές λήψεις με βαθμιαία αλλαγή 

της απόστασης εστίασης σε 999 βήματα μετατοπίζοντας τη βαθμονόμηση σε 

κλίμακα 1 ως 10. Όπως προκύπτει και από την ονομασία, η λειτουργία 35mm 

ουσιαστικά είναι ένα crop mode όπου λαμβάνεται υπόψη παραλληλόγραμμο 

24x36mm στο κέντρο του καρέ, παράγοντας εικόνες με ανάλυση 30,5Megapixel 

RAW και JPEG με αντίστοιχη τροποποίηση της ισοδύναμης εστιακής απόστασης. 

LyfieEye200
Η μικρότερη κάμερα  360° VR/AR 
στο κόσμο

Η παραγωγή περιεχομένου 360° με την 

LyfieEye200 γίνεται μέσω Android 

smartphone και αφορά χρήση VR και AR. 

Είναι η μικρότερη στον κόσμο και χωρά 

μέσα σε μία τσέπη. Το βάρος της δεν 

ξεπερνά τα 15gr. Μπορεί να κάνει streaming 

περιεχόμενο στο Facebook ή στο YouTube 

απευθείας, ή μέσα από το LyfieView200 

app. Η συμβατότητα αφορά smartphone με 

Android 5.0 και νεώτερα ή συστήματα με 

Windows 7 και νεώτερα. Η μικρότερη 

κάμερα στον κόσμο αναζητά 

χρηματοδότηση μέσω Indiegogo 

και, αν όλα πάνε καλά, θα διατεθεί 

με προτεινόμενη τιμή λιανικής, στην 

Αμερική, $159.
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Cactus X-TTL
Σύστημα τηλεχειρισμού φλας X-TTL 
συμβατό με Nikon

Η Cactus  πρόσθεσε υποστήριξη στο on-camera και 

off-camera σύστημα πυροδότησης  Χ-TTL, για 

Nikon.Θα ακολουθήσει η υποστήριξη για συστήματα 

της Canon και στη συνέχεια θα αναβαθμιστεί το 

firmware για τα συστήματα των Fujifilm, Sigma και 

Sony.

Το σύστημα τηλεχειρισμού της Cactus είναι ευρείας 

συμβατότητας και προσφέρει ασύρματη μέτρηση 

TTL και  ασύρματο έλεγχο για την ισχύ, το zoom 

και υποστήριξη HSS/FP για φλας Canon, Fujifilm, 

Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax και Sigma. 

Στα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται δύο θέσεις 

κλειδώματος της έκθεσης, συγχρονισμός πίσω 

κουρτίνας on- και off-camera, ενώ απρόσκοπτη 

είναι η συνέργεια με τα Cactus RF60X και RF60. 

Η αναβάθμιση γίνεται μέσω του Cactus Firmware 

Updater V6 II με την επιλογή εγκατάστασης του 

firmware Nikon X-TTL.

Η Fujifilm κερδίζει iF Design Award σε 10 προϊόντα
Διάκριση για τις επιδόσεις και τη σχεδίαση των προϊόντων της

Η Fujifilm τιμήθηκε με το βραβείο iF Design Award 2018 για 10 από τα προϊόντα της. Η εταιρεία έλαβε βραβεία για 

ευρεία γκάμα προϊόντων από επαγγελματικά προϊόντα, προϊόντα για ιατρική χρήση, έως καταναλωτικά.  Σε αυτά 

περιλαμβάνονται το σύστημα ανάλυσης εικόνας 3D "ynapse Vincent", η υβριδική κάμερα "instax Square SQ10", 

επεξεργαστής υπερήχων για ιατρική χρήση και φακοί λήψης εικόνας για εφαρμογές broadcast. Στην ανάπτυξη όλων των 

προϊόντων και υπηρεσιών της, η Fujifilm όχι μόνο επιδιώκει τη λειτουργικότητα και την απόδοση των προϊόντων της, αλλά 

παράλληλα ασχολείται με την ανάπτυξη του σχεδιασμού που αξιοποιεί την ανώτερη λειτουργικότητά των προϊόντων της. To 

βραβείο απονεμήθηκε από την iF International Forum Design με έδρα το Ανόβερο της Γερμανίας.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
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...
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Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
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... ΤΑ
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Photoshop
��

Lightroom
94

ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 

&
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ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!
ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή  
ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά... ΤΑ
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!42
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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποφθέγματα 
διάσημων 

δημιουργών
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

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...
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ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

Δωρεάν μεταφορικά*! 
*Για αγορές άνω των €25

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr 

Νο 16: Nυχτερινή & αστρο-φωτογραφία Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 7 Ιουνίου 2018
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By Pagratis Pagratidis
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Fine art printing

Intuitive photo editing

Film Scanning / digitizing

Reproduction

Catalogue design / publishing

Gallery hire

Manfrotto Lumimuse 8 
Bluetooth Edition
Έλεγχος ισχύος LED με Bluetooth στο iOS 

To νέο φωτιστικό LED, Lumimuse 8 Bluetooth 

Edition, επικοινωνεί με το smartphone ασύρματα 

μέσω Bluetooth για να παρέχει στον χρήστη 

πλήρη έλεγχο της εξόδου της φωτεινής πηγής, σε 

εύρος 0-100%. H συμβατότητα αφορά συσκευές 

iOS. Η Manfrotto αναφέρει ότι η ισχύς των οκτώ 

επιφανειακά τοποθετημένων στοιχείων LED δίνει 

δυνατότητα φωτογράφησης με πολλά διαφορετικά 

στιλ, όπως πορτραίτα, still life, συνεντεύξεις ή video 

για blog. 

To  Lumimuse 8 Bluetooth Edition τροφοδοτείται 

από μπαταρία Li-Pol και φορτίζει από USB ή HDMI. 

To σασί του φωτιστικού είναι από αλουμίνιο, ενώ 

το app προσφέρεται δωρεάν στο iOS App Store. 

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τρία χρωματικά 

φίλτρα και diffuser για την τροποποίηση της 

χρωματικής θερμοκρασίας, όπως και υποδοχή 1/4in. 

για προσαρμογή σε τρίποδο. Έως 13 φωτιστικά LED 

μπορούν να ελεγχθούν μέσω dongle συμβατό με το 

Lumimuse app, στα οποία περιλαμβάνονται τα Lykos 

LED της Manfrotto. 

http://www.laboutiquefineart.com/
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Kυκλοφoρεί!
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Leica M Monochrom "Stealth Edition"
Νέα έκδοση σε μαύρο ματ

H Leica ανακοίνωσε μια ειδική έκδοση της Leica M Monochrom (Typ 246) με την 

ονομασία "Stealth Edition". H έκδοση απευθύνεται σε φίλους του μινιμαλισμού. 

Η κάμερα σχεδιάστηκε από τον Marcus Wainwright, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο 

του οίκου μόδας Rag & Bone. Ο Wainwright δηλώνει φίλος της ασπρόμαυρης 

φωτογραφίας. Με αυτή του τη δημιουργία, ο σχεδιαστής επιδιώκει να τονίσει το 

μυστήριο γύρω από τη φωτογράφιση με μηχανές Leica. Η Leica M Monochrom "Stealth 

Edition" είναι ματ μαύρη  σε ολόκληρο το σώμα, ενώ ακόμη και τα τυπικά λευκά 

γράμματα στα πλήκτρα είναι σκούρα. Παραδίδεται με φακό Summicron-M 35mm f/2 

ASPH με την ίδια αισθητική. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο σκοτάδι οι ενδείξεις στο 

σώμα της μηχανής φωσφορίζουν.

Μνήμες Canvas 
από την Kingston
Νέες κάρτες SD και microSD

Οι κάρτες Canvas θα είναι 

διαθέσιμες στους τύπους Select, 

Go, και React, με στόχο να ταιριάζουν 

στις ανάγκες των καταναλωτών.

Κορυφαίες της νέας σειράς είναι οι  

Class 10 UHS-I U3, Canvas React, με 

ταχύτητες ανάγνωσης/ εγγραφής έως 

100MB/s και 80MB/s, αντίστοιχα. Είναι 

κατάλληλες για λήψη 4K video, ή για 

φωτογραφίες σε λήψη busrt. Οι Canvas 

React SD θα έχουν χωρητικότητες έως 

256GB και οι Canvas React micro SD 

128GB.

Οι Canvas Go, με προδιαγραφή Class 

10 UHS-I U, είναι  κατάλληλες για λήψη 

video HD και UHD. Έχουν ταχύτητες 

ανάγνωσης / εγγραφής 90MB/s και 

45MB/s, αντίστοιχα. Οι SD θα έχουν 

μέγιστη χωρητικότητα 512GB και οι 

microSD 128GB.

Τέλος, οι Canvas Select είναι 

σχεδιασμένες για λήψη HD video και θα 

είναι διαθέσιμες σε SD και microSD με 

χωρητικότητες έως 128GB και 256GB, 

αντίστοιχα. Πληρούν την προδιαγραφή 

Class 10 UHS-I με ταχύτητα ανάγνωσης 

έως 80ΜΒ/s.
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«Τα παιδιά της Ριτσώνας» 
Ο Βασίλης Νίκας στην Αθηναϊδα

Ο Βασίλης Νίκας ακολουθεί με τον φωτογραφικό του φακό τη ζωή των παιδιών στη δομή 

φιλοξενίας προσφύγων στη Ριτσώνα Εύβοιας, χώρο όπου ο ίδιος έζησε και εργάστηκε 

για περισσότερο από 14 μήνες. Σε συνέντευξή του στο τεύχος 253 του ΦΩΤΟγράφου ο ίδιος 

σημειώνει μεταξύ άλλων «Η Ριτσώνα για εμένα διακατέχεται από αντιθέσεις. Από τη μια είναι 

η ζωντανή παιδικότητα που δε σβήνεται ακόμα και μετά από έναν πόλεμο και την προσφυγιά 

που τον ακολούθησε και από την άλλη πλευρά ο εγκλεισμός, η εξαθλίωση, η ανέχεια, η 

περιθωριοποίηση, το τραύμα και κατά συνέπεια η στέρηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών». 

Τη μέρα των εγκαινίων στις 19.00, η Ανθρωπιστική Πρωτοβουλία «Γέφυρες» διοργανώνει την 

ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Ο Παράδεισος της Ευρώπης, Αλήθειες και Ψέματα μέσα από τα μάτια 

ενός πρόσφυγα». Παράλληλα, τη Δευτέρα 19 Μαρτίου στις 19.00 το photologio.gr διοργανώνει 

την ανοιχτή συζήτηση «Το κοινωνικό πρόσωπο του Έλληνα φωτογράφου».

Διάρκεια έκθεσης: έως 22 

Μαρτίου 2018

Διεύθυνση: Αθηναϊς 

Πολυχώρος Πολιτισμού, 

Καστοριάς 34-36, 

Βοτανικός, Αθήνα

Πληροφορίες: Αθηναϊς 

Πολυχώρος Πολιτισμού, Τ

ηλ. 2103480000, 

athinais@athinais.com.gr, 

www.athinais.com.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
http://bit.ly/2x1O6ud
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
https://www.instagram.com/photographosmag/
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«Μια χώρα για όλα τα μάτια» 

Έκθεση του Βασίλη Κολτούκη

Ο φωτογράφος προτείνει μια άλλοτε ζοφερά σκοτεινή και άλλοτε ερωτική και 

ανατρεπτική θέαση του κόσμου γύρω μας. Στην έκθεση παρουσιάζονται συνθέσεις 

φωτογραφικές συνθέσεις μέσα από την αναφωτογράφηση έργων των Edouard Boubat, 

Bernard Plossu, Daido Moriyama, Νobuyoshi Araki και άλλων. Παράλληλα από τις 

εκδόσεις «Μετρονόμος» κυκλοφορεί ομότιτλο λεύκωμα. Τα περισσότερα έργα της 

δίγλωσσης έκδοσης σχολιάζει η Γαλλίδα Catherine Auzuret, κείμενα της οποίας 

μεταφράζονται στα ελληνικά. Παλαιότερα λευκώματα του Βασίλη Κολτούκη είναι τα 

“Music on the Road”, «Οδησσός Ονείρων» και «Σελίδες που ψιθυρίζουν».Στα εγκαίνια 

της έκθεσης θα παρουσιασθεί το λεύκωμα καθώς επίσης κι ένα βίντεο με φωτογραφικές 

συνθέσεις του Βασίλη Κολτούκη, σκηνοθετημένο από την Ακριβή Κόλλια.

Διάρκεια έκθεσης: 17 Απριλίου - 5 Μαΐου 2018

Διεύθυνση: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Γλύκωνος 4, Πλατεία Δεξαμενής, Αθήνα

Πληροφορίες: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Τηλ. 2107213938, www.athensartgallery.gr 

Διαγωνισμός 
φωτογραφίας και 
διηγήματος 
Από τον Ιανό

Για εκείνους που αγαπούν τόσο τη 

φωτογραφία όσο και το διάβασμα, 

τα καταστήματα Ιανός διοργανώνουν 

ένα διαγωνισμό, καλώντας τους σε 

συμμετοχή. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν 

μέρος καλούνται να στείλουν μια 

φωτογραφία όπου θα φωτογραφίζουν 

τη στιγμή της ανάγνωσης ενός βιβλίου, 

οπουδήποτε στην Αθήνα. Οι εκατό 

καλύτερες φωτογραφίες θα τυπωθούν 

σε σελιδοδείκτες και θα διανέμονται 

δωρεάν, οι τριάντα θα εκτεθούν για 

20 μέρες στο ΙΑΝΟS CAFÉ και οι τρεις 

καλύτερες θα κερδίσουν από ένα 

βραβείο. Παράλληλα, διοργανώνεται 

ένας διαγωνισμός διηγήματος, με 

θέμα «Η Αθήνα και το βιβλίο». 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να 

υποβάλουν στο διαγωνισμό ένα 

διήγημα έως 400 λέξεις. Τα 50 καλύτερα 

διηγήματα θα κυκλοφορήσουν σε 

μία ειδική συλλεκτική συλλογή 

διηγημάτων των Εκδόσεων IANOS 

ενώ τα 7 καλύτερα διηγήματα θα 

διαβαστούν τη βραδιά ανακοίνωσης 

των αποτελεσμάτων. 

Διαγωνισμός φωτογραφίας

Υποβολή: έως 30 Απριλίου

Διαγωνισμός διηγήματος

Υποβολή: έως 31 Μαΐου 

Πληροφορίες: Ιανός, www.ianos.gr 
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Θαλασσινή Ωδή 
Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ποίησης, το  Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης διοργανώνει εκδήλωση 

αφιερωμένη στην ανάγνωση του έργου «Θαλασσινή Ωδή» 

του Άλβαρο Ντε Κάμπος. Τα ποιήματα σε μετάφραση Μαρίας 

Παπαδήμα θα διαβάσουν η Μαρία Παπαδήμα, ο Δημήτρης 

Δημητριάδης, ο Βασίλης Αμανατίδης και η Σταυρούλα 

Γάτσου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της 

Πορτογαλικής Πρεσβείας.

Εκδήλωση: Τετάρτη 21 Μαρτίου, 18.00

Διεύθυνση: Καφέ του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 

Αποθήκη Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 

Τηλ. 2310566716, http://www.thmphoto.gr  

14ο Athens Digital Arts Festival 
Πρόσκληση για εθελοντική δράση

Tο 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας – Athens Digital Arts 

Festival , διερευνά φέτος το άγνωστο μέλλον της «επερχόμενης Τεχνολογικής 

Αποκάλυψης» μέσα από την τέχνη, την επιστήμη και την τεχνολογία. Το φεστιβάλ 

θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας επιλέγοντας το θέμα 

“Singularity Now”. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης το φεστιβάλ καλεί όσους θα 

ήθελαν να στηρίξουν το Athens Digital Arts Festival ως εθελοντές. Οι συμμετέχοντες 

μπορούν να πάρουν μέρος εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους στις εξής κατηγορίες: 

Υποδοχή κοινού και Γραμματεία Διοργάνωσης, Υποστήριξη ξεναγήσεων και 

καλλιτεχνικών έργων, Υποστήριξη εργαστηρίων, Υποστήριξη παιδικών εργαστηρίων, 

Υποδοχή ξένων προσκεκλημένων  Υποστήριξη στην επικοινωνία του Φεστιβάλ, 

Οπτικοακουστική κάλυψη του Φεστιβάλ και Υποστήριξη στην παραγωγή. 

Υποβολή: έως 15 Απριλίου

Πληροφορίες – Συμμετοχή: Athens Digital Arts Festival, http://2018.adaf.gr 

Gothic φωτογράφιση 
σε εξωτερικό χώρο

Σε επιμέλεια Ανδρεά Κατσικούδη, 

το σεμινάριο απευθύνεται 

τόσο σε αρχάριους όσο και σε 

προχωρημένους φωτογράφους. 

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι 

οι έμπειροι φωτογράφοι Δημήτρης 

Ρουστάνης και Μπάμπης Ντιρίντης.

Φωτογράφιση: Κυριακή 18 Μαρτίου, 

14.30 – 17.30

Κόστος: 25 ευρώ/ 15 ευρώ για τους 

μαθητές του Ανδρέα Κατσικούδη

Πληροφορίες – Εγγραφές: Δημήτρης 

Ρουστάνης, Τηλ. 6972799787, 

dimitriscanon@hotmail.com 
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Έκθεση 19 
φωτογράφων
της IFOD
Aπό τη Φωτογραφική Εταιρεία 

Μυτιλήνης

Η Φωτογραφική Εταιρεία 

Μυτιλήνης εγκαινιάζει 

την έκθεση φωτογραφίας 19 

Τούρκων φωτογράφων, μελών της 

Φωτογραφικής Εταιρείας Σμύρνης 

IFOD,  το Σάββατο 17 Μαρτίου στις 

7:00μμ., στον εκθεσιακό της χώρο, 

3η πάροδος Μικράς Ασίας, στο Κάτω 

Κάστρο Μυτιλήνης. Θέμα της έκθεσης 

αποτελεί η τριακονταετής φιλία των δύο 

σωματείων, η οποία αποτυπώνεται μέσα 

από μια μεταφορά του «Μπλε» της 

θάλασσας του Αιγαίου. Για την έκθεση 

επιλέχθηκαν 34 φωτογραφίες.

Εγκαίνια: Σάββατο 17 Μαρτίου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 23 Μαρτίου 

Διεύθυνση: Φωτογραφική Εταιρεία 

Μυτιλήνης, 3η πάροδος Μικράς Ασίας, 

Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης.

Πληροφορίες: Φωτογραφική Εταιρεία 

Μυτιλήνης, Τηλ. 2251041555, fem.

photo.gr@gmail.com, www.fem.gr 

“Coast to Coast” 

Tου Κωστή Σούκα και του Τάσου Παπαϊωάννου

Η έκθεση παρουσιάζει το οδοιπορικό των δύο φωτογράφων στις Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής. Φίλοι με κοινά ενδιαφέρονται, ο Κωστής Σούκας και ο Τάσος 

Παπαϊωάννου πραγματοποίησαν ένα road trip τόσο σε μεγαλουπόλεις όσο και σε 

επαρχιακά μέρη των ΗΠΑ. Από τη Δυτική έως την Ανατολική ακτή και από το Ταος έως 

τη Νέα Ορλεάνη, οι φωτογραφίες αφηγούνται ένα ταξίδι σε 18 πολιτείες της Αμερικής.. 

Στα εγκαίνια της έκθεσης τη μουσική θα επιλέγει ο Dj Spector.

Εγκαίνια: Τρίτη 13 Μαρτίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 25 Μαρτίου

Διεύθυνση: ΦΟΥΑΡ Restaurant & Bar, Μητροπόλεως 72 και Χριστοπούλου 6, Αθήνα

Πληροφορίες: ΦΟΥΑΡ Restaurant & Bar, http://fouar-athens.gr 

�EREF ARTAGAN

MET�N ARAS_

9η έκθεση της 
Φωτογραφικής 
Ομάδας Λήμνου

Σε μια προσπάθεια 

προσέγγισης του πρόσκαιρου 

και χρονικά φευγαλέου, η 

Φωτογραφική Ομάδα Λήμνου 

παρουσιάζει την 9η έκθεσή της με 

θέμα τα «Όρια».

Εγκαίνια: Σάββατο 17 Μαρτίου, 

19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 24 

Μαρτίου

Διεύθυνση: Χώρο Τέχνης 

«Αποθήκη», Λιμανάκι Μύρινας, 

Λήμνος

Πληροφορίες: Φωτογραφική 

Ομάδα Λήμνου, 

photolimnos.2013@gmail.

com, www.facebook.com/

lemnosphotogroup 
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Διαγωνισμός 
α/μ φωτογραφίας

Ερασιτέχνες και επαγγελματίες 

φωτογράφοι καλούνται να 

υποβάλουν τα έργα τους στο νέο 

διαγωνισμό ασπρόμαυρης φωτογραφίας 

που διοργανώνει η Blank Wall Gallery. 

Οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν θα 

παρουσιαστούν στο πλαίσιο έκθεσης 

που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της 

γκάλερι, από τις 11 έως τις 24 Μαΐου. 

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα 

έχουν ανακοινωθεί έως τη Δευτέρα 2 

Απριλίου.  

Υποβολή: έως 29 Μαρτίου

Πληροφορίες – Συμμετοχή: 

Blank Wall Gallery, Τηλ. 2114052138, 

info@blankwallgallery.com, 

www.blankwallgallery.com 

Θεματική έκθεση στη Blank Wall Gallery

Υπό τον τίτλο “Cityscapes”, η έκθεση παρουσιάζει τα έργα εκατό και πλέον καλλιτεχνών απ' 

όλο τον κόσμο. Φωτογραφίες αστικών τοπίων αποτελούν τη σκηνή που διαδραματίζονται 

καθημερινές ιστορίες. Στην έκθεση παρουσιάζονται σκηνές διαφορετικών πόλεων όπου οι άνθρωποι 

βιώνουν την καθημερινότητά τους. Την έκθεση επιμελείται ο Μάρκος Δολόπικος. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 16 Μαρτίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Μαρτίου

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη, Αθήνα

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 2114052138, info@blankwallgallery.com, www.

blankwallgallery.com 

Έκθεση 19 φωτογράφων της IFOD

Aπό τη Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης

Η Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης 

εγκαινιάζει την έκθεση φωτογραφίας 

19 Τούρκων φωτογράφων, μελών της 

Φωτογραφικής Εταιρείας Σμύρνης IFOD. 

Θεματική της έκθεσης αποτελεί η τριακονταετής 

φιλία 30 των δύο σωματείων, η οποία 

αποτυπώνεται μέσα από μια μεταφορά του 

«Μπλε» της θάλασσας του Αιγαίου. Στην 

έκθεση συμμετέχουν 57 μέλη της IFOD με 250 

φωτογραφίες, από τις οποίες επιλέχθηκαν οι 34.

Εγκαίνια: Σάββατο 17 Μαρτίου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 23 Μαρτίου 

Διεύθυνση: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, 

3η πάροδος Μικράς Ασίας, Κάτω Κάστρο 

Μυτιλήνης.

Πληροφορίες: Φωτογραφική Εταιρεία 

Μυτιλήνης, Τηλ. 2251041555, 

fem.photo.gr@gmail.com, www.fem.gr 
�EREF ARTAGAN

MET�N ARAS_

Chara Gatsiou # Greece
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