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Editorial
Είναι γνωστή η ρήση ότι οι παρέες γράφουν
ιστορία, όπως είναι εξίσου γνωστό ότι υπάρχει
και η άλλη Ελλάδα. Η Ελλάδα που αντιστέκεται
στη μιζέρια και στην καταθλιπτική εποχή που
ζούμε, που αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο,
που ελπίζει, που χαμογελά και ατενίζει με
αισιοδοξία το μέλλον.
ναν τέτοιο σπάνιο πυρήνα ανθρώπων είχα την
τιμή και την χαρά να συναντήσω στη πανέμορφη
Ρόδο, το διήμερο 16-17 Μαρτίου. Πρόκειται για μία
δραστήρια ομάδα φωτογράφων του νησιού, που
αριθμεί ήδη δεκάδες μέλη, με οργανωτική ψυχή
και κινητήρια δύναμη την ακούραστη Αργυρώ
Χρυσάνθου. Δεν θα σταθώ στην πολύ ζεστή
φιλοξενία που μου επιφύλαξαν, όσο στη βαθιά
υπόληψη και στον ειλικρινή θαυμασμό με τον οποίο
περιβάλλουν το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος.
Ένα εκδοτικό εγχείρημα που την ερχόμενη χρονιά
(2019) θα γιορτάσει τα τριάντα του χρόνια, με
πληθώρα εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα, αρχής
γενομένης από τη Photovision & Imagetech Expo
στο Μαρούσι 5-7 Απριλίου 2019. (Περισσότερες
πληροφορίες και σχετικό φωτορεπορτάζ από την
Ρόδο θα βρείτε στη σελίδα 12).
Θα ήθελα από αυτή τη στήλη να σταθώ για λίγο
στις μακρόχρονες σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης και
εμπιστοσύνης που έχουν οικοδομηθεί όλα αυτά
τα χρόνια μεταξύ του περ. ΦΩΤΟγράφος και της
συντριπτικής πλειοψηφίας Συλλόγων, Λεσχών &
Σωματείων φωτογράφων που δραστηριοποιούνται
σε όλη την ελληνική επικράτεια. Μια σχέση που
αντανακλά στην πολύ καλή κυκλοφορία και
απήχηση του περιοδικού και η οποία έλαβε σάρκα
και οστά στη Photovision 2017, με τα αναρίθμητα και
καλαίσθητα περίπτερα σωματείων που στήθηκαν στα
περιστύλια του TAE KWO DO κάνοντας τη μεγάλη
έκπληξη στον κλάδο.
Αγαπητοί μας φίλοι, όλοι εσείς που ζείτε και
φωτογραφίζετε στις εσχατιές της χώρας, στα πιο
υποβαθμισμένα προάστια των μεγαλουπόλεων
αλλά επίσης στα πανέμορφα νησιά και στις γραφικές
επαρχιακές πόλεις της χώρας μας, ο ΦΩΤΟγράφος

Φωτ.: Αργυρώ Χρυσάνθου

Έ

Αναμνηστική φωτογραφία Μάρτιο μήνα στα... βουνά της Ρόδου και συγκεκριμένα
στο Φουντουκλί της Ελεούσας Ρόδου. Πίσω μου βρίσκεται η γραφική ταβέρνα
«Φουντουκλί» που στεγάζεται σε ένα ξύλινο κτίριο με θαυμάσια θέα στο καταγάλανο
Πέλαγος και στην ενδοχώρα της Ρόδου. Λειτουργεί μόνον την χειμερινή περίοδο και
μαγειρεύει μόνον με υλικά παραγωγής του ιδιοκτήτη και του κοντινού χωριού.

 --  !" #$!
Κάποιες σκέψεις με αφορμή πρόσφατο ταξίδι στη Ρόδο
είναι το δικό σας περιοδικό. Το μέσο που ενώνει, που πληροφορεί, που
τιμά την εμπιστοσύνη σας. Σημειώστε λοιπόν το επόμενο μεγάλο ραντεβού
μας, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 26-28 Μαΐου στην Τεχνόπολη
Αθηνών (Γκάζι). Με εκθέσεις φωτογραφίας, ομιλίες και διαλέξεις, σεμινάρια,
live φωτογραφίσεις, πολλά happening και εκδηλώσεις στις οποίες θα
αναφερθούμε και μάλιστα σύντομα με πιο πολλές λεπτομέρειες.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«'() $ $" !) ! *"$ " "+, $. 5" *7, )" " 9)
((:" 7) 5" $7. $", : :$ (<5, (#:*)...»
IRVING PENN
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

galleries

Eκθέσεις

∆ιαγωνισμοί

∆ιαλέξεις

Εκτός από την Γκαλερί
των Αναγνωστών θα
φιλοξενηθούν κι άλλες
σημαντικές φωτογραφικές
εκθέσεις με διευρυμένη
θεματολογία. Θα
ανακοινωθούν σύντομα
στο www.photo.gr μόλις
διευκρινιστούν
οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Παράλληλα με το event της
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ τρέχει ήδη
Μεγάλος φωτογραφικός
διαγωνισμός με θέμα:
«Ο Εθνικός Κήπος στις
τέσσερις εποχές του
χρόνου», συνδιοργάνωση του
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ με τον ∆ήμο
Αθηναίων & τον ΟΠΑΝ∆Α
(δείτε σελ. 39)

Στο ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟ 1
- ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ της
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ θα
πραγματοποιηθούν ανοιχτές
συζητήσεις και διαλέξεις
για την τέχνη & την
αισθητική της φωτογραφίας
με εισηγητές διακεκριμένους
φωτογράφους και
θεωρητικούς

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σάββατο 26/5: 18:00-22:00, Κυριακή 27 & ∆ευτέρα 28/5:11:00-21:00
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26-27-28 Μαΐου 2018
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324
ΜΕΤΡΟ: Σταθμός «Κεραμεικός», ΤΡΟΛΕΪ: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο»,
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»

ENAΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ!

Η Γκαλερί των Αναγνωστών πάει ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ!
Για πρώτη φορά στην τριαντάχρονη ιστορία του ΦΩΤΟγράφου
επιλεγμένες φωτογραφίες Αναγνωστών
από την πλέον δημοφιλή στήλη του περιοδικού θα αποτελέσουν
τον κορμό μίας μεγάλης εικαστικής έκθεσης. Θα διεκδικήσουν
επάξια μία δεύτερη ανάγνωση, αυτή τη φορά στο φυσικό
περιβάλλον ενός «πραγματικού» εκθεσιακού χώρου.
Έτσι, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει τους
δημιουργούς, να συνομιλήσει μαζί τους και παράλληλα θα δοθεί
η ευκαιρία στους ίδιους τους δημιουργούς να δοκιμάσουν την τύχη
των έργων τους -γιατί όχι- και στις πωλήσεις!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Αναγνώστες, φωτογραφίες των οποίων έχουν δημοσιευτεί στη Γκαλερί,
θα ενημερωθούν με προσωπικό e-mail για τη διαδικασία μέχρι 12 Μαρτίου.
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Ρ ΤAΙΡΟΤΥΙ Ο2Υ0 1220 1 8

Τέχνη, ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, τεχνολογία!
Σε προκαθορισμένα σημεία του εκθεσιακού χώρου Θα υπάρχουν stand, στα οποία θα μπορούν
οι επισκέπτες στη διάρκεια της εκδήλωσης να ενημερωθούν για τα πρόσφατα προϊόντα και
υπηρεσίες που παρέχουν οι χορηγοί της εκδήλωσης - γνωστές αντιπροσωπείες φωτογραφικών
του κλάδου. Οι συμμετοχές των εταιριών/χορηγών θα ανακοινωθούν στο www.photo.gr
& στο τεύχος Μαΐου του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ.

×ÏÑÇÃΟΣ ÅΠÉÊÏÉÍÙÍΙÁΣ

ΔΙOÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485, e-mail:info@photo.gr, www.facebook.com/galleries
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Οι ιστορίες πίσω από διάσημα κινηματογραφικά λογότυπα
Hollywood... backstages

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*7+5: Τάκης Τζίμας, !9!") >"<5: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
?#!"*: Κωνσταντίνα Γκιτάκου 5:$#: Άννα Μανουσάκη

www.photo.gr

!"*: Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόης

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@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

 410 • 

28/9/2017 4:33:01 μμ
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Google Lens
Mια εφαρμογή που αλλάζει τον κόσμο και προκαλεί ένα σωρό ερωτηματικά...
Η επανάσταση της τεχνητής
νοημοσύνης έχει αρχίσει. Το
2017 είδαμε οχήματα αυτόνομης
οδήγησης να κυκλοφορούν
σε ευρεία κλίμακα στην
Καλιφόρνια, και τις περισσότερες
αυτοκινητοβιομηχανίες να
εκδηλώνουν το ενδιαφέρον
τους ή να αναγγέλλουν
μεγάλες επενδύσεις στη σχετική
έρευνα. Στη συνέχεια ακούμε
και διαβάζουμε συχνά για
εφαρμογές Artificial Intelligence:
στην ιατρική διάγνωση, στις
φωτοθήκες microstock, στα
συστήματα ασφαλείας, στις οnline
υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπως
το Netflix, το Spotify,
το Pandora κλπ. Στα δικά μας,
στη φωτογραφία λοιπόν,
η ειδησεογραφία είναι συνεχής.
Όμως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο
είναι να διαβάζει κανείς κάτω από
τις γραμμές, ανακαλύπτοντας
τις διαφαινόμενες τάσεις και τη
μορφή των πραγμάτων που
έρχονται.

 410 • 

Γ

ια το Google Lens πιθανότατα θα έχετε διαβάσει πολλές φορές μέσα στην τελευταία χρονιά.
Αποτελεί εξέλιξη του concept του Google Assistant για το οποίο μάθαμε στα μέσα του
2017, που χρησιμοποιούσε την κάμερα της συσκευής Android προκειμένου να αναγνωρίζει
με τεχνητή νοημοσύνη τα αντικείμενα, π.χ. ανθρώπους, λουλούδια, αυτοκίνητα κλπ. μάλιστα
έφθανε στο σημείο να αναγνωρίζει τύπους οχημάτων, την κοινή και επιστημονική ονομασία
κάθε λουλουδιού, την τοποθεσία κλπ. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι η Google δεν είναι η
μοναδική που επενόησε τέτοιο software concept αφού παρόμοια λειτουργικότητα είχε το Bixby
Vision της Samsung, όχι όμως αντίστοιχη απήχηση και δημοσιότητα.
Οι θετικές επιπτώσεις είναι απειράριθμες: για παράδειγμα βάζετε το κινητό να δει με τον φακό
την ταμπέλα ενός εστιατορίου σε μια ξένη πόλη και αυτόματα σας βγάζει στην οθόνη το μενού,
τον τιμοκατάλογο και κριτικές ανθρώπων που γευμάτισαν και βαθμολόγησαν τον εν λόγω
πάροχο εστίασης. Ακόμη πιο συναρπαστικές είναι άλλες δυνατότητες όπως η αναγνώριση
χαρακτήρων (τεχνολογία που μεταφέρθηκε από το Google Translate). Κάτι τέτοιο βοηθάει π.χ.
στην άμεση αναγνώριση ενός κωδικού για το WiFi χωρίς να χρειάζεται να το πληκτρολογήσει
ο χρήστης. Στη δεύτερη φάση η εν λόγω λειτουργία ονομάστηκε Google Lens και επεκτάθηκε
από τα Pixel και Pixel 2 σε όλα τα Android ενώ τελικά αφορά και το περιβάλλον iOS, όπως
ανακοινώθηκε πρόσφατα. Οι δυνατότητες μοιάζουν εκπληκτικές: κάθε φωτογραφία που έχει
ο χρήστης στο Google Photos, αν πατηθεί το εικονίδιο Google Lens, θα μπορεί να συγκριθεί
αυτόματα με τη βάση δεδομένων της Google και αν αναγνωριστεί π.χ. από το περιεχόμενο ή
τα exif data, να παραθέσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιοχή, τα αξιοθέατα, την ιστορία,
τον πληθυσμό κλπ. Η ικανότητα αναγνώρισης αντικειμένων και τοποθεσιών είναι πράγματι
εκπληκτική και αυξάνεται με αλγόριθμους deep learning στους server της Google όσο η
εφαρμογή τροφοδοτείται με περισσότερες πληροφορίες και “μαθαίνει από τα λάθη της”.
Το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι η τεράστια database αντικειμένων, τοποθεσιών κλπ. ενώ
σίγουρα δεν λείπει η υπολογιστική ισχύς.
Όμως εδώ μπαίνουν κάποια θέματα: τί γίνεται με την αναγνώριση προσώπων αφού σίγουρα
θα μπορεί να ταυτοποιεί και φυσικά πρόσωπα και πως θα συσχετίζει αυτές τις πληροφορίες
με άλλες π.χ. που βρέθηκε ο Χ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ακόμη και εθελοντικά
να δίνονται αυτές οι πληροφορίες σχηματίζουν μια τεράστια πλατφόρμα ανθρωπίνων
συμπεριφορών η οποία δίνει έδαφος για συσχετιστική μελέτη και ανάλυση από την οποία
μπορούν να εξαχθούν πάρα πολλά συμπεράσματα.
Όλα αυτά αφήνοντας κατά μέρος τις θεωρίες συνωμοσίας σύμφωνα με τις οποίες οι κάμερες
των κινητών είναι πάντα On και μεταδίδουν τις πληροφορίες σε άγνωστους server. Kαι αν
θεωρείτε όλα αυτά υπερβολές και αποκυήματα ζωηρής φαντασίας, να πούμε ότι ένα από τα πιο
δημοφιλή “αξεσουάρ” στο eBay είναι τα μικρά εξαρτήματα που καλύπτουν την κάμερα να μην
βλέπει (εικόνα αριστερά)...
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Φωτ: Dmitry Markov

Φωτογράφοι ντοκουμέντου με iPhone
Mια άλλη πλευρά του φωτορεπορτάζ
Ο Dmitry Markov είναι blogger, ακτιβιστής και φωτογράφος. Διαθέτει λογαριασμό
στο Instagram με περισσότερους από 200.000 ακόλουθους. Μοναδική περιγραφή του
προφίλ είναι το γεγονός ότι οι λήψεις του γίνονται με iPhone.

Η

περίπτωση του Markov παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε μια από τις
φωτογραφικές του σειρές παρακολουθεί και καταγράφει τη ζωή ενός ορφανοτροφείου
ανατολικά της Εσθονίας. Ως εθελοντής, ο Markov προσέγγισε φωτογραφικά τα παιδιά
επιχειρώντας να στρέψει -σύμφωνα με τον ίδιο- την προσοχή του κοινού σε αυτά. Στην
ιστοσελίδα του Petapixel διαβάζουμε ότι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το iPhone μετά
την κλοπή της φωτογραφικής του μηχανής. Ο ίδιος αιτιολογούσε τότε την απόφασή του
λέγοντας ότι η ποιότητα μιας μεγάλης βαριάς φωτογραφικής μηχανής είναι λιγότερο
σημαντική από την ελευθερία κινήσεων που του προσφέρει ένα κινητό τηλέφωνο. Σε
συνέντευξη του στο British Journal of Photography, ο Markov παραδέχεται ότι οι τεχνικοί
περιορισμοί του iPhone αποτελούν μια πρόκληση, ώστε να σκεφτεί περισσότερο σχετικά με
το φως και τη σύνθεση της εκάστοτε φωτογραφίας.
Το 2015 κέρδισε υποτροφία ύψους $10.000 η οποία χορηγείται για να υποστηρίξει το
έργο φωτογράφων που καταγράφουν τις ιστορίες υποεκπροσωπούμενων κοινοτοτήτων.
Χρησιμοποίησε το χρηματικό έπαθλο για να ταξιδέψει στη Σιβηρία, να εργαστεί ως
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εθελοντής και να καταγράψει
περισσότερες κοινότητες.
Την ίδια χρονιά, δύο ακόμη
φωτογράφοι κέρδισαν την
υποτροφία Getty Images
Instagram.
Στο λογαριασμό Instagram
του Ismail Ferdous -ενός από
τους δύο βραβευθέντεςπαρατηρούμε ένα ακόμη
κοινό χαρακτηριστικό με
τον Markov. Ο Ferdous
δηλώνει ότι οι φωτογραφίες
που κοινοποιεί στο
λογαριασμό του έχουν
τραβηχτεί με την κάμερα του
κινητού τηλεφώνου του. Ο
πολυβραβευμένος Ismail
Ferdous έχει ασχοληθεί
με αρκετά κοινωνικά
ζητήματα, έχει μιλήσει στο
TEDx Maastricht και έχει
συνεργαστεί με διεθνή
ειδησεογραφικά μέσα όπως
το κανάλι του National
Geographic, το περιοδικό
NYTimes, την εφημερίδα Le
Monde και το αμερικάνικο
Al-Jazeera. Άρθρο του
για το φωτορεπορτάζ είχε
δημοσιευθεί το Σεπτέμβριο
του 2014 στο περιοδικό του
πανεπιστημίου του Harvard.
Δεν είναι ωστόσο η πρώτη
φορά που ένας φωτογράφος
κάνει φωτογραφία
ντοκουμέντου με μια κινητή
συσκευή. Ο φωτορεπόρτερ
Michael Christopher Brown
βρέθηκε το 2011 στη Λιβυή,
απαθανατίζοντας σκηνές
πολέμου αποκλειστικά
με iPhone. Σε άρθρο του
στο περιοδικό TIME ο
Brown εξιστορεί «Όπως

πολλοί φωτορεπόρτερ,
φωτογράφισα για ένα
διάστημα χρησιμοποιώντας
το iPhone μου. Η χρήση του
κινητού τηλεφώνου μου
επιτρέπει να είμαι αόρατος ως
επαγγελματίας φωτογράφος.
Οι άνθρωποι με βλέπουν
ως ένα ακόμη άτομο στο
πλήθος».
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΒΡΑΜΑΚΟΥ
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ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ,

ΑΝΗΚΕΙ Σ’ ΕΣΑΣ.
ΕΩΣ

300 €*

Live for the story_
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Φωτογραφίες: Δημήτρης Στραβός

Συνάντηση επαγγελματιών φωτογράφων
στην Κοζάνη για την ταυτότητα
Στα πλαίσια των κινητοποιήσεων των φωτογραφικών
σωματείων

Τ

ην Τετάρτη 21-03-18 και ώρα 17:30 πραγματοποιήθηκε
συγκέντρωση επαγγελματιών φωτογράφων Δυτικής Μακεδονίας
στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, με ομιλητή τον
πρόεδρο του Σωματείου Φωτογράφων Βέροιας, κ Κοντζίδη Δημήτριο.
Η θεματολογία ήτανε η έκδοση της νέας ταυτότητας και η ανάγκη να
παραμείνει η έκδοση της φωτογραφίας στα φωτογραφικά καταστήματα
λόγω του ότι είναι πλέον μία απ’ τις κύριες εργασίες που παρέμειναν
σε αυτά. Η συζήτηση έκλεισε με την ελπίδα να εισακουστεί από την
πολιτεία η πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων, ώστε
να παραμείνουν οι επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίας στον κλάδο...
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Δυο μέρες στη Ρόδο
Μετά από πρωτοβουλία του
Φωτογραφικού Εργαστηρίου Ρόδου
Η πρόσκληση προήλθε από τον Δημοτικό
Οργανισμό Πολιτισμού & Άθλησης Ρόδου
(Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) στον οποίο υπάγεται το Φωτογραφικό
Εργαστήριο Ρόδου και διευθύνει η Αργυρώ
Χρυσάνθου, γνωστή και πολύ δραστήρια
επαγγελματίας φωτογράφος, πτυχιούχος του
Τμήματος Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας & νυν
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τ

ο πρόγραμμα περιελάμβανε συν τοις άλλοις
ομιλία/σεμινάριο την Παρασκευή 16/3 από
τον υπογράφοντα για τα μέλη του Φωτογραφικού
Εργαστηρίου Ρόδου και άλλους καλεσμένους.
Φιλοξενήθηκε στο κατάλυμα της Αγγλίας, ένα
πανέμορφο, λειτουργικό και θαυμάσιο κτίσμα
στην Μεσαιωνική Πόλη που ευγενικά παρεχώρησε
ο Σύλλογος Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς Ρόδου για τις ανάγκες του σεμιναρίου.
Η δίωρη διάλεξη μαζί μα την συζήτηση που
ακολούθησε κράτησαν πάνω από δύο ώρες.
Αναλύθηκε διεξοδικά το γεγονός της εφεύρεσης
της φωτογραφίας και τα αίτια -κοινωνικά, πολιτικά
και κυρίως οικονομικά - που το προκάλεσαν.
Διερευνήθηκαν ακόμη οι λόγοι της μεγάλης
απήχησης της φωτογραφίας στο ευρύ κοινό από την
πρώτη ημέρα της εφεύρεσης και έγινε λεπτομερής
παρουσίαση της τεχνολογικής εξέλιξης της
φωτογραφίας από το 1839 μέχρι σήμερα.
Την διάλεξη ή μάλλον το σεμινάριο
παρακολούθησαν ο κ.Κυριαζής Στέφανος (Πρόεδρος
του Δ.Ο.Π.Α.Ρ), η κ. Βασίλη Καϋμενάκη (Μέλος
ΔΣ, Δ.Ο.Π.Α.Ρ), ο γνωστός φωτογράφος και φίλος
από παλιά Νίκος Κασέρης, η κ.Ρένα Παυλάκη
(Δημοσιογράφος Περιφέρειας Ν.Αιγαίου),
ο κ. Ναπολέων Θ.Βλάσσης (Δ/ντής Κολεγίου Ρόδου)
και φυσικά τα μέλη του Φωτογραφικού Εργαστηρίου
Ρόδου, πολλοί φιλότεχνοι και ασφαλώς πολλοί
φωτογράφοι-μέλη του Συλλόγου Επαγγελματιών
Φωτογράφων Ρόδου. Στα πλαίσια της εκδήλωσης
απονεμήθηκε στον υπογράφοντα συλλεκτικό
λεύκωμα με φωτογραφίες του αείμνηστου
Ροδίτη φωτογράφου Αντώνη Πάχου εκ μέρους
του Δημάρχου κ.ΦΩΤΗ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ. Ας
σημειωθεί κάπου εδώ ότι η εκδήλωση αυτή
σηματοδοτεί την έναρξη της συνεργασίας του
περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ με τον τομέα Σεμιναρίων
Φωτογραφίας που προγραμματίζει ο Δ.Ο.Π.Α.Ρ
και το Φωτογραφικό Εργαστήρι Ρόδου το επόμενο
χρονικό διάστημα με έδρα την Ρόδο. Χορηγοί της
εκδήλωσης ήταν οι επιχειρήσεις “Παπουτσής Travel”,
“Ευδοκία Boutique Hotel” και Χρήστος Φωτούδης
τους οποίους το Φωτογραφικό Εργαστήρι Ρόδου
ευχαριστεί για την πολύτιμη βοήθειά τους. Τ.Τ.
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Αναμνηστική φωτογραφία στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου

Στιγμιότυπο από το σεμινάριο

Ο πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Ρ.
Στέφανος Κυριαζής,
ένθερμος υποστηρικτής του
Φωτ. Εργαστηρίου Ρόδου.
Η Αργυρώ Χρυσάνθου προλογίζει την εκδήλωση
Ο κ. Βασίλη Καϋμενάκης
επιδίδει αναμνηστικό
δώρο στον εκδότη του
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ κ.Τάκη
Τζίμα εκ μέρους του
Δημάρχου Ρόδου κ.Φώτη
Χατζηδιάκου και του
Δ.Ο.Π.Α.Ρ. Πρόκειται
για ένα καταπληκτικό
λεύκωμα με φωτογραφίες
της Ρόδου που έχει βγάλει
ο αείμνηστος και πολύ
γνωστός φωτογράφος της
Ρόδου Αντ. Πάχος.
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 Carbon    kit
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Επωφεληθείτε α
από την μεγάλη προσφορά Benro
Aποσύρετε το παλιό σ
σας
ας τρίποδο και αποκτήστε σε προνομιακή τιμή
C1980 με κεφαλή Ν1 κατασκευασμένο
το προηγμένο τρίποδο
ο Benro
Be
Carbon Fibre είναι το πιο μοντέρνο και ανθεαπό ανθρακονήματα. T
To C
χαρίζει
κτικό υλικό
ικό που χαρίζε
ει χχαμηλότερο βάρος ενώ έχει υψηλή αντοχή.

€319
 

MONO

€190

   

     

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
Παλαιστίνης 8, 17455 Άθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr
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Samsung Galaxy S9 και S9+
Επίσημη παρουσίαση στην ελληνική αγορά
Τα Samsung Galaxy S9 και S9+ παρουσίασε επίσημα η Samsung
Electronics Hellas την Πέμπτη 15 Μαρτίου στο Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Την εκδήλωση χαιρέτισε
ο Πρόεδρος της εταιρείας, Kyoung Il Min.

Ο

ι παρουσιαστές της βραδιάς, Μαρία Κωνσταντάκη και Παναγιώτης
Κουντουράς, εμφανίστηκαν ως Avatar στη σκηνή και σύστησαν
τα νέα smartphones στο κοινό με ευρηματικό τρόπο. Στη συνέχεια, οι
καλεσμένοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διασκεδαστικές
ενέργειες και να βιώσουν την εμπειρία των Super Slow-mo videos, να
δημιουργήσουν εξατομικευμένα AR Emojis και να δοκιμάσουν τη Low
Light Camera των Galaxy S9 και S9+.
Τα Galaxy S9 και S9+ εισάγουν στη σειρά Galaxy πλήθος νέων
χαρακτηριστικών, που φιλοδοξούν να προσφέρουν στους χρήστες
καινούργιους τρόπους για να απαθανατίσουν και να μοιραστούν
ιδιαίτερες στιγμές, να εκφραστούν και να αλληλεπιδράσουν με τον
κόσμο γύρω τους. Η επανασχεδιασμένη κάμερα διαθέτει φακό με
διπλό διάφραγμα, που προσαρμόζεται στο περιβάλλον για να τραβήξει
εντυπωσιακές λήψεις κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού.
Έρχονται με τη λειτουργία Super Slow-mo video και με τη δυνατότητα
να δημιουργήσουν τα δικά τους AR Emojis. Επιπλέον, τα συντονισμένα
από την AKG στερεοφωνικά ηχεία συμπληρώνουν την απερίσπαστη
εμπειρία που προσφέρει η οθόνη χωρίς όρια.
Τα νέα smartphones διατίθενται σε Ελλάδα και Κύπρο από 16 Μαρτίου
σε τρία χρώματα: Midnight Black, Coral Blue και το νέο Lilac Purple.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νέα Samsung Galaxy,
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http://www.samsung.com/gr/smartphones/galaxy-s9/
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Κάντε τα συναισθήματα σας
να κρατήσουν για πάντα.
Εβδομάδες γάμου της ZEISS.

στε
ί
δ
ρ
Κε
αι
κ
ι
ρ
μέχ

€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.

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

3. #0%  192 | 115 21 (" | : 210 6006239
: info@photometron.com | www.photometron.com
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Τμήμα Φωτογραφίας - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
O σκηνοθέτης Ανδρέας Πάντζης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
«Παραγωγή Βίντεο Οπτικοακουστικά Μέσα & Κινούμενα Γραφικά» του
Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών

Αναμνηστική φωτογραφία με τον
σκηνοθέτη Ανδρέα Πάντζη, τον Διευθυντή
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών «Παραγωγή Bίντεο
Oπτικοακουστικά Mέσα και Kινούμενα
Γραφικά» Δρ. Γρηγόρη Βλασσά και
μεταπτυχιακές φοιτήτριες & φοιτητές του
Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.

Τ

ην Τετάρτη στις 21-3-2018 στην πανεπιστημιούπολη 1 στο Αιγάλεω στην αίθουσα του
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, «Παραγωγή Βίντεο Οπτικοακουστικά Μέσα
& Κινούμενα Γραφικά» του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών του
Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής προβλήθηκε η πολυβραβευμένη ταινία του Ανδρέα Πάντζη,

Ο βιασμός της Αφροδίτης παρουσία του σκηνοθέτη.

Σύνοψη της υπόθεσης:
Ένας Ελληνοκύπριος, παλαιός αγωνιστής της ΕΟΚΑ, ο Ευαγόρας, ο οποίος πολέμησε τους
Άγγλους για την ανεξαρτησία της νήσου και τώρα ζει στο Λονδίνο, επιστρέφει για να βρει τη
γυναίκα του Αφροδίτη και τον γιο τους, των οποίων έχασε τα ίχνη μετά την τουρκική εισβολή
του 1974, ενόσω βρίσκονταν στο νησί για διακοπές. Ένα σπαρακτικό οδοιπορικό στα ιστορικά
γεγονότα, στον διχοτομημένο χώρο και στον ανέκκλητο χρόνο. Ένας στοχασμός πάνω στον
αγώνα ζωής και θανάτου.

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών
Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής
Ελένη Μπούνα με τον Σκηνοθέτη Ανδρέα
Πάντζη.

photo.gr
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ΝΙΚΟΝ
Πασχαλινή προσφορά “CASHBACK” σε επιλεγμένες φωτογραφικές μηχανές

Η

Nikon προσφέρει άμεση επιστροφή χρημάτων έως €300 σε αγορά συγκεκριμένων φωτογραφικών μηχανών σε
επιλεγμένα καταστήματα. Η προσφορά ισχύει από 23Μαρτίου 2018 έως και 23 Απριλίου 2018.
Το cashback ισχύει για την αγορά των παρακάτω σωμάτων ή kit μηχανών. Δίπλα αναγράφεται το ποσό της επιστροφής.

CASHBACK
ΜΕ ΦΠΑ

Τύπος Μηχανής
D5 σώμα

€ 300

D750 σώμα

€ 300

D750 σώμα ή kit με φακό 24-120mm f4G ED VR

€ 300

D850 σώμα

€ 200

D850 σώμα ή kit με φακό 24-120mm f4G ED VR

€ 300

Η αφαίρεση της αξίας του “CASHBACK” γίνεται άμεσα από το σημείο πώλησης σε
επιλεγμένα καταστήματα λιανικής πώλησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα προϊόντα της Nikon, επισκεφθείτε την τοποθεσία: www.nikon.gr
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Αγαπητέ
Αναγνώστη!
O νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR 2016/679 που θα τεθεί
σε ισχύ και στη χώρα μας πολύ σύντομα, μας υποχρεώνει
να διακόψουμε την αποστολή του...

& του
...αν δεν μας δηλώσεις εγγράφως
ότι αποδέχεσαι να σου τα στέλνουμε!
Γι’ αυτό κάνε σήμερα -όχι αύριο!- την εγγραφή σου στο...

www.photo.gr/freepress
Mόνον έτσι θα συνεχίσεις να παραλαμβάνεις
δωρεάν το Photobusiness & το Photobusiness Weekly.
Σε ευχαριστούμε!
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ΕΩΣ

Canon

300 €*

Εκπτώσεις σε επιλεγμένα προϊόντα Canon έως 7 Απριλίου 2018

Η

σειρά επαγγελματικών φωτογραφικών μηχανών DSLR και εκτυπωτών της Canon συνδυάζει εξαιρετικές επιδόσεις, εντυπωσιακή
ποιότητα εικόνας και μεγάλη αξιοπιστία. Μέχρι τις 7 Απριλίου όσοι ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε αγορά εξοπλισμού μπορούν
να επωφεληθούν από την προωθητική ενέργεια της Canon που προσφέρει έκπτωση έως €300. Στην ενέργεια συμμετέχουν τα προϊόντα:

Προϊόν

Αξία έκπτωσης (€)

Προϊόν

Αξία έκπτωσης (€)

EOS 5 DS

300

EF 14mm f/2.8L II USM

100

EOS 5 DS R

300

EF 24mm f/1.4L II USM

100

EOS 5D Mk IV

300

EF 35mm f/1.4L II USM

100

EOS 6D Mk II

200

EF 50mm f/1.2 L USM

100

EOS 6D

150

EF 50mm f/1.4 USM

20

EOS 7D MkII

150

EF 85mm f/1.8 USM

30

EOS 80D

100

EF 85mm f/1.2 L II USM

100

EOS 77D

80

EF 100mm f/2 USM

30

PowerShot G3 X

70

EF 135mm f/2L USM

80

PowerShot G1 X Mark III

70

EF 16-35mm f/2.8L III USM

200

PowerShot G5 X

50

EF 11-24mm f/4L USM

200

PowerShot G7 X Mark II

30

EF 70-200mm f/4L IS USM

80

EOS M5

100

EF 70-200mm f/2.8L IS II USM

150

EOS M6

80

EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

150

EF-M 22mm f/2 STM

20

EF 24-70mm f/2.8L II USM

200

EF-M 11-22 f/4-5.6 IS STM

30

PIXMA PRO-100S

45

EF-M 55-200 4.5-6.3 IS STM

30

PIXMA PRO-10S

50

EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM

30

imagePROGRAF PRO-1000

50

EF-M 18-150 f/3.5-6.3 IS STM

50
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Συνεργάζονται επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.
Περισσότερες πληροφορίες https://www.canon.gr/getready/
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Η μάχη για την πρωτιά
Η Samsung θέλει να ξεπεράσει
τη Sony σε παραγωγή
αισθητήρων εικόνας

Η

Sony, με βάση στοιχεία τα διαθέσιμα
δεδομένα έως τα τέλη του 2017,
κατέχει μερίδιο 50% στους αισθητήρες
εικόνας. Από την πλευρά της, η κορεάτικη
Samsung σχεδιάζει να αντιδράσει άμεσα
στην έκρηξη της ζήτησης για τους
αισθητήρες, κυρίως για smartphone.
H εταιρεία θα μετατρέψει γραμμές
παραγωγής μνημών για υπολογιστές
σε αντίστοιχες για αισθητήρες εικόνας,
με στόχο τον υπερδιπλασιασμό της
παραγωγής των δεύτερων. Σε αριθμούς,
η Samsung θέτει ως στόχο τις 120.000
μονάδες το μήνα, τη στιγμή που η
σημερινή παραγωγή της Sony είναι περί
τους 100.000 αισθητήρες. Σύμφωνα με
το ρεπορτάζ, η Samsung θα είναι σε θέση
να ξεπεράσει την παραγωγή της Sony
ακόμη και αν η τελευταία επενδύσει σε νέα
εργοστάσια παραγωγής.

Κεφαλή Benro GD3WH
Ακρίβεια στις κινήσεις και σταθερότητα

Η

ακρίβεια στην κίνηση σε τρεις άξονες σε συνδυασμό με πλακέτα ταχείας
απελευθέρωσης, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας κεφαλής της
Benro. Για τη διευκόλυνση του φωτογράφου, η GD3WH μπορεί εύκολα
να αποσπαστεί και να επανατοποθετηθεί, με στόχο το καλύτερο δυνατό
καδράρισμα. Η οριζοντίωση της κεφαλής γίνεται με τρία αλφάδια. Η πλακέτα
που χρησιμοποιείται δίνει τη δυνατότητα άμεσης εναλλαγής. Συνιστάται για για
φωτογράφους τοπίων και macro, περιπτώσεις που ζητούμενη είναι η μέγιστη
ακρίβεια. Το βάρος της κεφαλής είναι 870gr και η χρήση κράματος αλουμινίου
για το σύνολο της κατασκευής, σε συνδυασμό με άλλα premium υλικά,
εγγυώνται ανθεκτικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.

«New Power to Creators»
Πρωτοβουλίες στην Photokina 2018

Η

διοργάνωση της Photokina 2018 αναλαμβάνει μία νέα πρωτοβουλία για την
ενίσχυση της δημιουργικότητας. Με ονομασία «New Power to Creators» στόχο έχει
να αναδείξει τις δουλειές που δημιουργούνται με τα νέα μέσα και τις νέες δυνατότητες
επεξεργασίας που παρέχει η τεχνολογία. Στα μέσα αυτά περιλαμβάνονται οι φορητές
συσκευές, οι κάμερες 360°, όπως και το αντίστοιχο λογισμικό post-processing.
Υπεύθυνος για την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας είναι ο Pavel Kaplun και η ομάδα του,
οι οποίοι θα επιμεληθούν την κατασκευή μιας ειδικής περιοχής για λήψεις φωτογραφιών
και video, ενώ θα υπάρχουν υποστηρικτικά σεμινάρια on-site. Οι διοργανωτές εκφράζουν
την πρόθεση να δώσουν έμφαση και να αναδείξουν τον τρόπο εργασίας και την
προσωπικότητα εκείνου που βρίσκεται πίσω από φακό. Αυτό προκύπτει από τις σχετικές
δηλώσεις του Christoph Menke, Διευθυντή της Photokina. H Photokina υποστηρίζει τη
φωτογραφική κοινότητα των ενδιαφερομένων με τη δημιουργία της ομάδας «Ρhotokina
- New Power to Creators», αλλά και διαγωνισμού πορτραίτων και selfie με smartphone,
στον οποίο μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο http://www.kaplun.de/photokina-2018.
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By Pagratis Pagratidis

Vivo Super-HDR με AI
Υψηλή δυναμική περιοχή σε κινέζικη
εκδοχή

Μ

πορεί το HDR+ της Google να θεωρείται ίσως
το πιο προηγμένο σύστημα φωτογράφισης
HDR σήμερα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα
smartphone, ωστόσο η κινεζική Vivo θέλει να το
εκθρονίσει. Και ο τρόπος που αυτό επιχειρεί να το
κάνει είναι η τεχνητή νοημοσύνη με το σύστημα
Super-HDR. Σύμφωνα με την εταιρεία, το SuperHDR είναι σχεδιασμένο για να δίνει φυσική και
«ανεπεξέργαστη» όψη στις εικόνες, κάτι που
το επιτυγχάνει με τη λήψη δώδεκα καρέ για τη
σύνθεση της τελικής εικόνας. Θυμίζουμε ότι το
σύστημα HDR+ της Google συνθέτει την τελική
εικόνα από 9 καρέ. Επιπλέον, το σύστημα SuperHDR αναλύει την εικόνα και ρυθμίζει την έκθεση για
το κάθε αντικείμενο σε αυτή ξεχωριστά – π.χ. για
τα σύννεφα, τα φυτά, το έδαφος, κοκ. Επιπλέον, η
Vivo λέει ότι χρησιμοποιεί ένα ιδιαίτερα μελετημένο
σύστημα για την τονική χαρτογράφηση, το οποίο
συμβάλλει καθοριστικά στη φυσικότητα των
εικόνων που δίνει το Super-HDR.
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Canon Smartphone 100-400mm & 360° camera
Δύο νέες concept cameras

Σ

το Photography Show 2018 (17-20 Μαρτίου) στο
Birmingham, η Canon παρουσίασε για δεύτερη
φορά, σε πιο εξελιγμένη μορφή, δύο concept που ήδη
είχε λανσάρει στη CES του Las Vegas, τον περασμένο
Ιανουάριο.
Η Canon Smartphone camera δεν λειτουργούσε αλλά
τουλάχιστον έγιναν γνωστά τα τεχνικά της χαρακτηριστικά.
Λοιπόν, διαθέτει φακό zoom ισοδύναμο με 100-400mm,
συνδέεται με iPhone μέσω θύρας Lightning και ζυγίζει
μόλις 100gr. Στα προαιρετικά αξεσουάρ που συνοδεύουν
τη Smartphone camera περιλαμβάνεται προσοφθάλμιο
που χρησιμοποιεί μαγνήτες για να σταθεροποιείται στην
κύρια συσκευή. Το αξεσουάρ αυτό, μαζί με τη δυνατότητα
zoom, διαφοροποιεί την Canon από την παρόμοια
DxO One. Στην ουσία, η Canon Smartphone camera
χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα του smartphone (iOS
με βάση το δείγμα που ήταν σε επίδειξη) για να χειριστεί
τον φακό zoom και να κάνει λήψη της εικόνας.
Στην ίδια έκθεση η Canon επέδειξε άλλη μια πρωτότυπη
concept camera με την ονομασία Intelligent Compact
Camera, η οποία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη
για να αποφασίζει αυτόματα πότε θα κάνει λήψη. Το
ενδιαφέρον στοιχείο ήταν ότι λειτουργούσε κανονικά.
Η αρχή λειτουργίας θυμίζει την Google Clips, υπερτερεί
όμως στα τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαθέτει φακό zoom
x3 και μπορεί να κάνει pan & tilt σε εύρος 360°. Στα
αξεσουάρ περιλαμβάνεται ένα μικρό τρίποδο που μπορεί
να προσαρμοστεί στο hotshoe μιας EOS.
Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το άρθρο προέρχονται
από το photographyblog.com.

Pica-Gear Snap-Grip
P
N σύστημα σταθεροποίησης για
Nέο
ssmartphone και action cameras

T

o νέο σύστημα της Pica-Gear αποτελείται
από τα ίδια modular μέρη όπως και το
γ
γνωστό
Pica-Pοd και προσαρτάται με τρεις
δ
διαφορετικούς
τρόπους, ανάλογα με το στιλ
λ
λήψης.
Βασικό σημείο διαφοροποίησης με
άλλες
λύσεις είναι η λαβή του συστήματος, η
ά
οποία
προσαρμόζεται και υλοποιεί ένα μικρό
ο
τρίποδο.
Σύμφωνα με την Pica-Gear, το Snapτρ
Grip
G ως τρίποδο, κατάλληλο για λήψη ομάδων
ανθρώπων,
λειτουργεί ως βάση στήριξης για
α
το smartphone ενώ το clamp είναι κατάλληλο
για
γ να δεχθεί ακόμη και μεγάλα σε μέγεθος
smartphone.
H εταιρεία λέει ότι θα συνεχίσει
s
να
ν εμπλουτίζει τη γκάμα της με συμβατά μεταξύ
τους
το αξεσουάρ. Το Snap-Grip κατσκευάζεται από
ανθεκτικό
ανοδιωμένο αλουμίνιο.
α
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Sony Photography Awards

Διπλή διάκριση για τον Έλληνα φωτογράφο Πάνο Σκορδά
Στα Sony World Photography Awards

Α

νακοινώθηκαν οι νικητές των Εθνικών Βραβείων και του Ανοιχτού Διαγωνισμού των Sony World
Photography Awards. Ανάμεσα στους νικητές είναι ο Πάνος Σκορδάς ο οποίος διακρίθηκε και στους
δύο διαγωνισμούς με τη φωτογραφία «Young Minotaur». Συγκεκριμένα η φωτογραφία του Σκορδά
διακρίθηκε τόσο στα Εθνικά Βραβεία όσο και στην κατηγορία «Πολιτισμός» του Ανοιχτού Διαγωνισμού.
Ο φωτογράφος θα βραβευτεί με εξοπλισμό της Sony. Τα έργα του θα παρουσιαστούν σε σχετική έκθεση
των βραβείων, από τις 20 Απριλίου έως τις 6 Μαΐου, στο Λονδίνο. Παράλληλα η φωτογραφία του
Σκορδά θα δημοσιευθεί στον κατάλογο των νικητών ενώ ο φωτογράφος θα αναμετρηθεί με τους εννέα
άλλους νικητές του Ανοιχτού Διαγωνισμού για τον τίτλο του «Φωτογράφου της Χρονιάς» στον Ανοιχτό
Διαγωνισμό. Βραβείο της συγκεκριμένης διάκρισης είναι το χρηματικό έπαθλο $5.000. Στον Ανοιχτό
Διαγωνισμό διακρίθηκαν δέκα φωτογράφοι απ’ όλο τον κόσμο ενώ στα Εθνικά Βραβεία ξεχώρισαν
μεμονωμένα φωτογραφικά έργα από περίπου 70 χώρες.
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

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...
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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...

9 771105 394004

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

94

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
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Νο 16: Nυχτερινή & αστρο-φωτογραφία Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 7 Ιουνίου 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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Πέτρος Ευσταθιάδης
Διεθνής βράβευση

Ο

Πέτρος Ευσταθιάδης βραβεύτηκε με το Prix HSBC pour la Ρhotographie,
και μαζί με τον Antoine Bru αποτελούν τους δύο βραβευθέντες
φωτογράφους της φετινής διοργάνωσης. Το βραβευθέν έργο του είναι η
φωτογραφική σειρά “Gold Rush”, το οποίο δημιούργησε το 2016 στο χωριό
Λιπαρό του νομού Πέλλας. Σε ένα μείγμα πραγματικότητας και φαντασίας,
ο Ευσταθιάδης φωτογραφίζει κατασκευές που δημιουργεί από σκουπίδια,
επιχειρώντας να δημιουργήσει μια μεταφορά για την ελληνική οικονομική
και κοινωνική πραγματικότητα των τελευταίων χρόνων.
Η καλλιτεχνική σύμβουλος Raphaëlle Stopin, με αφορμή τη συγκεκριμένη
βράβευση σημειώνει «Μέσα από το μικρόκοσμο του χωριού του, ο Πέτρος
Ευσταθιάδης συγκεντρώνεται και δείχνει τα τραύματα ολόκληρης της
χώρας. Η οπτική τρέλα στο έργο του υποδεικνύει τις ιλιγγιώδεις εμπειρίες
των τελευταίων ετών. Στο μάτι του κυκλώνα, μεταφερόμαστε μέσα στο
έδαφος του χωριού, για να βρεθούμε σε μια καμπίνα η οποία θυμίζει το
φωτογραφικό θέμα του Walker Evans την περίοδο του μεγάλου κραχ».
Ο Πέτρος Ευσταθιάδης και ο Antoine Bru θα έχουν την ευκαιρία να
εκδόσουν την πρώτη τους μονογραφία. Παράλληλα το HSBC θα οργανώσει
μια περιοδεύσουσα έκθεση των φωτογραφικών τους έργων ενώ θα στηρίξει
τους φωτογράφους οικονομικά έτσι ώστε να δημιουργήσουν νέο έργο.
Δεν είναι η πρώτη φορά που έργα του Πέτρου Ευσταθιάδη προβάλλονται
διεθνώς. Μεγάλα διεθνή έντυπα όπως οι εφημερίδες Guardian και Le
Monde και τα περιοδικά Monocle, Domus και Wallpaper έχουν κατά καιρούς
φιλοξενήσει τις φωτογραφίες του Έλληνα φωτογράφου.
Ο Πέτρος Ευσταθιάδης σπούδασε φωτογραφία στο University for the
Creative Arts – UCA Farnham της Αγγλίας. Το 2013 κέρδισε το μεγάλο
βραβείο στο φεστιβάλ Hyères.
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Kυκλοφoρεί!
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Athens Photo Festival
Πρόγραμμα Εθελοντισμού και Πρακτικής Άσκησης

T

o Athens Photo Festival αναζητά άτομα για πρακτική άσκηση και εθελοντική εργασία, προσφέροντάς τους την ευκαιρία
να συμμετέχουν στη διεξαγωγή της φετινής διοργάνωσης. Το βασικό πρόγραμμα του φεστιβάλ παρέχει τη δυνατότητα
συμμετοχής στους εξής τομείς: συντονισμός προγράμματος, στήσιμο και λειτουργία εκθέσεων, επικοινωνία, γραμματειακή
υποστήριξη, διαχείριση ιστοσελίδων, καταλογογράφηση φωτογραφικών βιβλίων, φωτογραφική και οπτικοακουστική κάλυψη
και γραφιστικές εφαρμογές. Η Εθελοντική Εργασία στο Athens Photo Festival διαρκεί από 1 έως 3 μήνες, με δυνατότητα
πλήρους ή μερικής απασχόλησης ενώ η Πρακτική Άσκηση διαρκεί από 2 έως 6 μήνες. Μετά την ολοκλήρωση της απασχόλησής
χορηγείται βεβαίωση και συστατική επιστολή.
Πληροφορίες – Αίτηση συμμετοχής: Athens Photo Festival,
https://www.photofestival.gr

Φωτογραφίζοντας
τις Φοίνισσες του
Ευριπίδη
Στο Κέντρο Ελέγχου
Τηλεοράσεων

Ο

θεατρικός αφηγηματικός λόγος
αναζητά τον χώρο του, στην έκθεση
φωτογραφίας του Νύσου Βασιλόπουλου.
Λόγος και εικόνα αλληλοτροφοδοτούνται
στο πλαίσιο μιας θεατρικής παράστασης
με στοιχεία φωτογραφίας.
Παραστάσεις: 23, 28 Μαρτίου και 4
Απριλίου
Διεύθυνση: Κέντρο Ελέγχου
Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α και Σικίνου 35
Α, Κυψέλη
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες
για τη συμμετοχή σας

photo.gr
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Το Ελληνικό Ντοκιμαντέρ
Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Η

Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και
η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, συνδιοργανώνουν για τέταρτη συνεχή χρονιά
το αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Με τα μάτια ανοιχτά». Το φετινό
πρόγραμμα αποτελείται από 15 ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους. Τις δράσεις
συμπληρώνουν δύο μονόωρα Case Study και ένα Μasterclass με τον βραβευμένο
μοντέρ Niels Pagh Andersen. Η είσοδος στο masterclass είναι ελεύθερη. Ανάμεσα
στα ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν ξεχωρίζουμε και μια ταινία αφιερωμένη
στην προσφυγική κρίση, όπως την κατέγραψαν οι ίδιοι οι πρόσφυγες μέσα από το
κινητό τους τηλέφωνο. Σε σκηνοθεσία Δάφνης Τόλη, το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει
πρωτότυπο υλικό που βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.
Διάρκεια: 29 Μαρτίου – 1 Απριλίου
Διεύθυνση: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Κεραμεικός, Αθήνα
Πληροφορίες: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων,
http://www.technopolis-athens.com
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Επεξεργασία
φωτογραφίας με
δωρεάν προγράμματα
Σεμινάριο στο Cinemarian

Σ

το πλαίσιο ενός δίωρου
σεμιναρίου, ο Ανδρέας
Κατσικούδης θα κάνει μια εισαγωγή
στην επεξεργασία φωτογραφίας, ενώ
στη συνέχεια ο Γιώργος Λόης θα
δείξει μερικά δωρεάν προγράμματα
με παραδείγματα και συμβουλές.
Ο Ανδρέας Κατσικούδης διδάσκει
φωτογραφία από το 2005. Ο
Γιώργος Λόης είναι επαγγελματίας
φωτογράφος και διδάσκει επεξεργασία
φωτογραφίας.
Σεμινάριο: Σάββατο 24 Μαρτίου
20.00 – 22.00
Διεύθυνση: Cinemarian, Γενναίου
Κολοκοτρώνη 42, Κουκάκι, Αθήνα
Πληροφορίες: Διάφραγμα 26,
www.diafragma26.gr

Η Τέχνη συναντά το Φυσικό Αέριο
Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Μ

ε την ανάδειξη του καλύτερου έργου
κορυφώθηκε πρόσφατα η εικαστική
έκθεση «ΑΕΡΙΟΦΩΣ» που πραγματοποιείται
στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο
πλαίσιο της έκθεσης «»160 Χρόνια Made In
Greece». Στη διαδικασία ανάδειξης του πιο
άρτιου εικαστικά έργου συμμετείχαν οι PokaYio (Πολύδωρος Καρυοφύλλης), Αλέξης
Κανιάρης και Παντελής Χανδρής, μαζί με τη
Διευθύντρια του Βιομηχανικού Μουσείου
Φωταερίου κα Φλώρου. Παράλληλα, μια
ψήφος δόθηκε από το ευρύ κοινό, μέσα από
σχετική διαδικασία στο Facebook. Η εικαστική
έκθεση «ΑΕΡΙΟΦΩΣ» θα λειτουργεί έως τις 25
Μαρτίου στην Αίθουσα «Ν. Υδαταέριο» της
Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.

It Grows On You
Στo TAF
Το “It Grows on You” είναι ένα 10ήμερο αφιερωμένο
στην αειφορία και τον όρο «sustainability». Σε
μια εποχή όπου η αναγκαιότητα για ανάπτυξη
κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας παίζει
καθοριστικό ρόλο στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων,
περισσότεροι νέοι δημιουργούν έργο με άξονα την
αειφορία. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη θεματική
#sustainable_future, έναν κύκλο πρωτότυπων
εκθέσεων και συνεργασιών γύρω από την οικολογία
που ξεκίνησε το T.A.F το 2018. Τις παρουσιάσεις της
διοργάνωσης συμπληρώνουν παράλληλα εργαστήρια.
Διάρκεια: έως 25 Μαρτίου
Πληροφορίες: TAF, www.theartfoundation.gr
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