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24/5 - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!

Αγαπητέ
Αναγνώστη!
Σε θέλουμε στην μεγάλη παρέα
του Photobusiness!
Eάν δεν έκανες ακόμη την εγγραφή σου εδώ μετά τις 25 Μαΐου
δεν θα ξαναβρείς το Photobusiness weekly στο mailbox σου!
O νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR 2016/679 που θα τεθεί
σε ισχύ και στη χώρα μας από 25 Μαΐου, μας υποχρεώνει να
διακόψουμε την αποστολή του...
Γι’ αυτό κάνε την εγγραφή σου τώρα!

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

Σε ευχαριστούμε!
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Έκτακτη έκδοση!

         IMAGING • No 418 / 24-5-2018

Editorial
Το περιοδικό μας θαρρώ ήταν το
πρώτο που εδώ και μήνες ξεκίνησε
την εκστρατεία ενημέρωσης για
τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για
την προστασία των προσωπικών
δεδομένων (GDPR) που τίθεται σε
ισχύ από την Παρασκευή 25 Μαΐου.

Θ

α έχετε παρατηρήσει σίγουρα τις
τελευταίες μέρες άπειρα mail στον
υπολογιστή σας, από γνωστούς και
άγνωστους αποστολείς, να σας ζητούν
τη συγκατάθεσή σας για να συνεχίσουν
την αποστολή των διαφημιστικών και
ενημερωτικών τους newsletter.
Άλλοι να το ζητάνε με... “λουλούδια”
και όλες τις γαλιφιές του marketing,
άλλοι ξεκάθαρα με στέρεα την πεποίθηση
στην πληρότητα της ενημέρωσης που
προσφέρουν (η δική μας περίπτωση)
και άλλοι με κουτοπόνηρο
και σίγουρα παράνομο τρόπο...
“αν δεν διαγραφείς σημαίνει ότι δέχεσαι
να στο στέλνουμε...”. Στο αμέσως
επόμενο διάστημα θα δούμε πως θα
τσουλήσουν τα πράγματα.
Τώρα όσον αφορά τα δικά μας δεν
σας κρύβω την έκπληξή μου για την
αντίδραση ορισμένων - ελάχιστων είναι
αλήθεια Αναγνωστών όπως τους άκουσα
στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου.
Ο λόγος; Ανησυχούν μήπως τα στοιχεία
της δήλωσής τους πάνε κατευθείαν
στις «φορομπηχτικές» υπηρεσίες του
κράτους... Ότι θα αξιοποιηθεί
η συναίνεσή τους για να τους φορτώσουν
οι διάφορες υπηρεσίες, επαγγελματικές
δραστηριότητες που δεν ασκούν
κλπ κλπ. Θα ήθελα από αυτή τη στήλη να
τους διαβεβαιώσω -και αυτούς και όλους
τους άλλους- ότι δεν υπάρχει περίπτωση
ούτε μία στο εκατομμύριο τα προσωπικά
στοιχεία που διατηρεί το περιοδικό μας,

9 :+... 5+ 5.9
Από την απόλυτη ασυδοσία στον απόλυτο έλεγχο
να διαρρεύσουν οπουδήποτε. Εκτός του ότι είναι παράνομο, είναι και τελείως ανήθικο.
Όσοι από την αγορά θέλουν να επικοινωνήσουν με τους Αναγνώστες μας θα έχουν την
ευκαιρία να το κάνουν αποκλειστικά και μόνον μέσα από τις διαφημιστικές σελίδες των
περιοδικών και ενημερωτικών μας newsletters που θα τους στέλνουμε.
Γιατί αυτό και μόνον αυτό μας έχουν εξουσιοδοτήσει να κάνουμε, όσοι συναίνεσαν στην
παραλαβή των εκδόσεών μας και αυτό θα κάνουμε.
Όμως πιο πολλά γι΄αυτό το φλέγον θέμα θα πούμε δια ζώσης στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ του
Δήμου Αθηναίων 26-28 Μαΐου όπου και σας περιμένουμε!
TΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«   !"# !$ %&'!" ' (&)%', *+ $ ./3&." "
%56* %+ $ %'!" '...»
ANDRE BAZIN

 418 • 



24

 2018

 

2

ON LINE 





O IMAGING - E

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ
ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΟΡΑΣ.

Live for the story_
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Eίναι να μην μπει στο στόχαστρο η κάμερά μας...
Απειλές από παντού!

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 Μ.Κ. 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
E5:+$: Τάκης Τζίμας, '('6 @C$: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
&!'95: Κωνσταντίνα Γκιτάκου .$*"!: Άννα Μανουσάκη

www.photo.gr

'95: 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.
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SUPER SUMMER OFFER

590€

490€

+ΦΠΑ

Η προσφορά ισχύει από 15/5/2018 έως 30/6/2018
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Κυκλοφορεί
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galleries
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
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Òß0~ĚΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485, e-mail: info@photo.gr, www.photo.gr/galleries

ÕÇÖØÑÔ8ĆÆÇÖÕÇÓÃ4ÎÃÛÑÖ

ÔÇÍËÆÃ

431.3*ÇÏÉÎÇÓÚÔÉÅËÃÕ4.2&,.3,*ÒËØÇËÓÇËÏ

galleries

Που πάει η φωτογραφία;

ÞĈĄüôýñàôÔĂĈđĄô
æèààÙçÙêãèá
ÞČĆćñąÕĀćČĀüï÷úą

àôĀđþúąàăôÿăĂĐĆúą

êčĈă÷ąðĊăĆäĀĐĈýĀăĆþõüû÷ûĈòĆ7ĀòĀõĈăĆêčĈă÷ąõĊóõĆ äĄĈýþăõþăĉćĈýþĒāèùċāĒā7(,ÖüòāõĆ

      
        

ßÿĄõĆăĄĂČĂďĀĎČĈāĊûĀ÷ûďöČûćxçćČĈČÿçwÿċûċđćþÿþÿwõćĂwÿČĂćČÿĐćĈĆĈā÷û
ČĂďâÿČçûxøõćûċĐÿþøćûăĉćûûċöwûćČĎćxĊûąČăąçwÿČûüĈĆĉćċČĈwĂĐûćăċwø
xûĊûāĎāöďČĂďĈăÿĄÿĆ÷ĄÿăďöČûćĊûāþû÷ÿď×ĊĉČûwÿČĂćýĂĀăûąöČÿĐćĈĆĈā÷û 
ČĈđďûđČĈwûČăċwĈúďąûăČĂćČûĐúČĂČûxûĊûāĎāöďČĂďĂĀĎČĈāĊûĀ÷ûċđćĈĆăąçąûă
ÿăþăąøČÿĊûĈąĆçþĈďČĂďxĈđĈćĈwçĒĈđwÿąûĆĆăČÿĐćăąöĀĎČĈāĊûĀ÷û üĊ÷ċąÿČûă 
ċöwÿĊûċČĈąûČĉĀĆăxĊĎČøāćĎĊĎćwÿČûüĈĆĉćáăÿćĉčÿĎĊöčĂąÿûĊĐăąçxĎď 
ĂýĂĀăûąöÿxÿĄÿĊāûċ÷ûČĎćĈxČăąĉćþÿþĈwõćĎćčûöČûćĈąđĊăøČÿĊĈďxûĊçāĈćČûďċČĂćÿĄõĆăĄĂ
ČĂďąûĆĆăČÿĐćăąöďĀĎČĈāĊûĀ÷ûďċöwÿĊûĀû÷ćÿČûăxĎďĂÿćċĎwçČĎċöČĂďċČĈþăûþ÷ąČđĈÿ÷ćûă
xÿĊăċċøČÿĊĈąĊ÷ċăwĂċČĂćxûĊûČöĊĂċĂąûăÿąČ÷wĂċĂČĎćÿxÿĊĐøwÿćĎćûĆĆûāĉć

ÙąìĉċăĄõüăÿă÷óõĆåõāùĄýćĈûĀóăĉåõąýćóčāçĉ÷÷ąõĊñõĆ



ßĀĎČĈāĊûĀ÷ûČõąćĈČĎćăċČĈĊăąĉćąûăąĈăćĎćăąĉćċđāąđĊăĉćČĂďÿxĈĐöďČĂď
ÒûĆĆăąöÿxûćçċČûċĂ êĈwûćČăċwøď ČÿĐćĈĆĈā÷ûo ûxĈċąĈxĈúċÿċČĂćĐÿăĊûĀõČĂċĂ
ČĈđûćčĊĉxĈđąûăċČĂþđćûČøČĂČçČĈđćûxûĊçāÿăąûăćûþĂwăĈđĊāÿ÷Ĉ÷þăĈďČĈćąøċwĈ
ČĈđ ČĈĈxČăąøxÿĊăüçĆĆĈćwõċûċČĈćĈxĈ÷ĈčûąûČĈăąĈúċÿÙöwÿĊû đxçĊĐĈđć çĊûāÿ 
Ĉăċđćčöąÿďÿąÿ÷ćÿďxĈđčûÿxăČĊõýĈđćwăûćõûþăçċČûċĂČĂďĀĎČĈāĊûĀ÷ûď xĈđčû
ÿxăČĊõýĈđćĐĊøćăûwÿČç ČĂćâÿČûĀĎČĈāĊûĀ÷ûÔûÿxûĆĂčÿđčÿ÷ çĊûāÿ ĂçxĈýĂČĈđ)FHFMąûă
ČĈđ"EPSOPāăûČĈČõĆĈďČĂďČõĐćĂďąûăąûČçċđćõxÿăûČĂďĀĎČĈāĊûĀ÷ûďñĂûćçāąĂČĈđûćčĊĉxĈđ
ćûÿąĀĊûċČÿ÷xõĊûćČĈđĆøāĈđčûÿĄûąĈĆĈđčöċÿăćûđxçĊĐÿă ċÿxÿ÷ċwûÿćøďxûāąĈċwăĈxĈăĂwõćĈđ
ąûăăċĈxÿþĎwõćĈđąøċwĈđ xĊĈċĀõĊĈćČûďČăďÿăąøćÿďÿąÿ÷ćÿďxĈđčûwăĆĈúćāăûČĈøćÿăĊĈąûăČĂć
ÿĆÿđčÿĊ÷ûČĈđûćčĊĉxĈđáûăxĈăûčûÿ÷ćûăČûÿąĀĊûċČăąçwõċû ĂĊĂČĈĊăąö ČĈúĀĈďČĂďćõûď
ÿăąøćûďxĈđčûûxĈþ÷þÿăČĂćõûÿxĈĐö

äôĀôöüđćúąÞôþ÷ñą
ÖąċýćĉāĈðþĈûĆĄùąýăøýþĒāêíèä÷ąðĊăĆ 3+272%86,1(66

   

éxĊĈāĊûwwûČăċwøďđxĈĆĈāăċČĉć TNBSUQIPOFąûăĀĎČĈāĊûĀăąĉćwĂĐûćĉćwÿ
ÿćċĎwçČĎċĂČÿĐćăąĉćEFFQMFBSOJOHąûăûćČ÷ċČĈăĐĈđďûĆāøĊăčwĈđď ÿĄÿĆ÷ċċÿČûă
ċđćÿĐĉďąûăüĊ÷ċąÿăþăûĊąĉďxÿĊăċċøČÿĊÿďÿĀûĊwĈāõďċČĈJNBHJOHÛxøČĂć
ČûđČĈxĈ÷ĂċĂxĊĈċĉxĎćċČăďĀĎČwĂĐûćõďĎďČûĊĈwxĈČăąçČĈx÷ûČĂď(PPHMF 
ąûăČĂþăûĐÿ÷ĊăċĂxÿĊăÿĐĈwõćĈđČĎćĀĎČĈčĂąĉćąûčĉďąûăČĂćmûĄăĈĆøāĂċĂn 
ČĈđĀĎČĈāĊûĀăąĈúđĆăąĈú
ÛÞ×çÑç×ÑýąwĄĀĈćąýĊý wĈówýāövČčąùăåąýĊýýÿÿĈùþôĉĊĆXXXQIPUPHSHBMMFSJFT
ÑÞÙÒÛ×ÞàÛ×ÒÛ×ÛÞ×ÒùĊĀĈĀċýõĉýāĈåwĈĆĊýĈùāöĊĀĊĆč ýĄåĊýóÿăùāĈù 
Õèç×ÛÓÛê×ÝÙwöćĈù

ÕÇÖØÑÔ8ĆÆÇÖÕÇÓÃ4ÎÃÛÑÖ

êčĈă÷ąðĊăĆÚýþõćĈýþĐĆäĀĐĈýĀăĆþõüû÷ûĈòĆĈûĆÖçßè





   

ßĐĊöċĂČĈđąăćĂČĈúČĂĆÿĀĉćĈđ ČĎćýĂĀăûąĉćwăąĊĉćÿúĐĊĂċČĎćwĂĐûćĉćõĐÿă
þăÿđąĈĆúćÿăČûwõāăċČûČĂćûwÿċøČĂČûČĂďĆöýĂď õĐÿăþăÿđĊúćÿăČĂčÿwûČĈĆĈā÷ûąûă
ČĈđďĐĊöċČÿďČĂďĀĎČĈāĊûĀ÷ûď õĐÿăxĊĈċčõċÿăxĈĆĆõďþĂwăĈđĊāăąõďþđćûČøČĂČÿďûĆĆç
xûĊçĆĆĂĆûõĐÿăûxĎĆõċÿăąçxĈăÿďxûĆûăøČÿĊÿďxĈăøČĂČÿďČĂďĀĎČĈāĊûĀăąöďþăûþăąûċ÷ûď
ÝþĉąûăxĈĆĆçĐĊøćăûąđĊăûĊĐÿ÷ĂĀĎČĈāĊûĀ÷ûĈčøćĂÛĊąÿČõďxĊĈċÿāā÷ċÿăďwÿČû
ĀĎČĈāĊûĀăąçwõċûõĐĈđćąĈĊÿċčÿ÷ çĆĆÿďõĐĈđćxÿĊăĈĊăċčÿ÷×ûĊûwõćÿăċČûčÿĊö
wÿÿĄûăĊÿČăąçûxĈČÿĆõċwûČûĂÿăąûċČăąöÿwüçčđćċĂąûăĂĐĊöċĂČĂďĀĎČĈāĊûĀ÷ûď
ċđćþđûċČăąçąûăwÿçĆĆûwõċûċČĂċúāĐĊĈćĂČõĐćĂwÿûćûćÿĎwõćÿďwĈĊĀõď

×üïĀĀúąàăøĊĄïýúą
6HQLRU(GLWRU6SHFLDO3URMHFWV5(87(561HZVSLFWXUHV

éđćúąÞôööøþïĄúą
 

æćĄĂööĈþďćĄôăðùü ôĀĂüĊćñĆĈùñćúĆú

    o 



ÙöwÿĊûxÿĊăċċøČÿĊĈûxøxĈČõđxçĊĐÿăĂûćçāąĂćûđxçĊĐĈđćÿxûāāÿĆwûČ÷ÿď
ĀĎČĈĊÿxøĊČÿĊwÿxĈĆĆõďāćĉċÿăďNVMUJNFEJBÙÿõćûýĂĀăûąøąøċwĈwÿČûxûĊûþĈċăûąç
ââÝćûÿĄûĀûć÷ĒĈćČûăąûăwÿČĈćą÷ćþđćĈČĂďxûĊûxĆĂĊĈĀøĊĂċĂďûxøČû4PDJBM.FEJB 
ąçxĈăûââÝxûāąĈċw÷ĈđÿxăxõþĈđûćûĆûwüçćĈđćČĂćxĆĂĊĈĀøĊĂċĂČĈđxĆûćöČĂ
éăĀĎČĈĊÿxøĊČÿĊxû÷ĒĈđćõćûċĂwûćČăąøĊøĆĈċÿûđČöČĂćõûČçĄĂxĊûāwçČĎć

äôĀôöüđćúąäôăô÷úÿúćĄďăĂĈþĂą
(Ąßõüû÷ûĈòĆêčĈă÷ąõĊóõĆćĈûçċăÿòßõÿĒāèùċāĒāĈăĉåõāùĄýćĈûĀóăĉÞčõāāóāčā







 





ßõĆÿđċĂČĂďýĂĀăûąöďČÿĐćĈĆĈā÷ûďõĐÿăûćûwĀăċüöČĂČûÿxĂĊÿçċÿăČăďċđćöčÿăÿď
ČøċĈČĈđÿxûāāÿĆwûČ÷ûøċĈąûăČĈđÿĊûċăČõĐćĂĀĎČĈāĊçĀĈđċÿüûčwøxĈđ ćĈw÷ĒĎ 
wxĈĊĈúwÿćûwăĆPúwÿāăûČĈxõĊûċwûċÿwăûçĆĆĂÿxĈĐö ÿćČđxĎċăûąĉćûĆĆûāĉć ČĂ
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Σεμινάρια
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Η Γκαλερί του ΦΩΤΟγράφου
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Eκθέσεις φωτογραφίας
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Eκθέσεις φωτογραφίας

«Plaseabo»
 

 

 Renée Revah

Η φωτογράφος Renée Revah προσεγγίζει τον
υποθαλάσσιο κόσμο, στρέφοντας την προσοχή της
κάτω από την επιφάνεια. Ο βυθός, τόπος ιερός για
την ίδια, γίνεται ερέθισμα έμπνευσης και δημιουργίας.
Δελφίνια, αστερίες, χελώνες, κοχύλια, πλάσματα μικρά
και μεγάλα αποτυπώνονται σε μια σειρά φωτογραφιών
με φόντο τη θάλασσα. Η Revah σημειώνει «Tον λένε
Βυθό, αλλά μοιάζει με Ανύψωση σε έναν Κοινό Ψυχικό
Τόπο. Μια χώρα όπου οι υπόκωφοι ήχοι, τα πλάσματα,
τα υπόγεια ρεύματα, έρχονται να εκφράσουν μέσα
από εσένα τα αιώνια μυστικά που μας ενώνουν όλους.
Καθώς με χαϊδεύει το φως που διαθλάται, σχηματίζει
γεωμετρικούς καταρράκτες που λούζουν έναν κόσμο,
που μοιάζει με αυτόν που αναγνωρίζω μέσα μου. Έναν
κόσμο που με ακολουθεί και στον ύπνο μου και με
δένει μαζί του ένας υγρός ασημένιος μίτος. Και εγώ
γίνομαι η Αριάδνη του, ψάχνοντας όλο και πιο βαθειά
μέσα του, όλο και πιο ψηλά μέσα μου».
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Eκθέσεις φωτογραφίας

 

  

 Greek Instagramers
Events    
Η φωτογραφική κοινότητα Greek Instagramers Events
διοργανώνει και επιμελείται την ομαδική έκθεση
καλλιτεχνικής φωτογραφίας “PEOPLE”. Πρωταγωνιστής
στα έργα της έκθεσης είναι ο άνθρωπος. Μέσα από τη
διαφορετική προσέγγιση κάθε μέλους, στην έκθεση
παρουσιάζονται συναισθήματα και στιγμιότυπα από την ζωή
του ανθρώπου σε όλες τις ηλικίες του.
Οι “Greek Instagramers Events” δημιουργήθηκαν το 2013,
με αφετηρία το κοινωνικό δίκτυο Instagram. Έχουν στόχο
να συσπειρώσουν την ελληνική κοινότητα των φίλων της
φωτογραφίας δημιουργώντας ένα βήμα καλλιτεχνικής
έκφρασης, επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών.
Δημιουργοί της ομάδας και επιμελητές της έκθεσης είναι η Έλλη
Αγιαννίδη, ο Γιώργος Βέργαδος και η Σταυρούλα Σπυρέα.
Η έκθεση διοργανώνεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης
ΦΩΤΟgalleries που θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις
28 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
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Eκθέσεις φωτογραφίας

 

 





 

    

 

thens Art Studio

Η έκθεση παρουσιάζει τα έργα των σπουδαστών και μελών της φωτογραφικής ομάδας Team Art, η οποία έχει δημιουργηθεί από τους
ιδρυτές του στούντιο και πρώην σπουδαστές. Η θεματολογία των έργων ποικίλει ανάμεσα σε πορτραίτα, μόδα, glamour, γυμνό, still
life κ.α. Την έκθεση επιμελούνται οι φωτογράφοι του Athens Art Studio Αλέξανδρος Βογιατζάκης και Γιώργος Μυριαγκός.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Athens Art Studio επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.athensartstudio.gr.
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Eκθέσεις φωτογραφίας
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Aποκλειστικά για τους επισκέπτες των ΦΩΤΟgalleries 26-28 Μαΐου
H Sigma Greece θα παρουσιάσει τους νέους
φακούς που προστίθενται στη γκάμα της,
για πρώτη φορά και αποκλειστικά για τους
επισκέπτες που θα βρεθούν στις ΦΩΤΟgalleries.

Ο

ι Sigma 50mm f/1.4 DG HSM για μηχανές Sony,
Sigma 85mm f/1.4 DG HSM για μηχανές Sony και
Sigma Macro 70mm f/2.8 EX DG για μοντούρα Canon θα
κάνουν την πρεμιέρα τους επί ελληνικού εδάφους στις
τριήμερες εκδηλώσεις του ΦΩΤΟγράφου. Οι επισκέπτες
θα έχουν την ευκαιρία να τους εξετάσουν από κοντά, να
τους δοκιμάσουν και να δουν τα οπτικά αποτελέσματα
που προσφέρουν.

Sigma 50mm f/1.4 DG HSM για Sony
Ο 50mm
50
F1.4 DG HSM συμπληρώνει τη
σειρά ART, ανταποκρινόμενος στις
απαιτήσεις ως προς τον σχεδιασμό και
την ποιότητα στο υψηλότερο δυνατό
επίπεδο. Ο φακός υπερέχει στο εφέ
bokeh και παράλληλα διακρίνεται για
την
τ εξαιρετική φωτεινότητα στα άκρα και
ελάχιστη
παραμόρφωση. Ασυμβίβαστος
ελ
σε κάθε λεπτομέρεια, αυτός ο νορμάλ
γρήγορος
φακός προσφέρει την απόλυτη
γρ
ποιότητα
εικόνας. Η υψηλή διακριτική
ποι
ικανότητα
τον καθιστά ιδανικό για τις
ικα
σύγχρονες
μηχανές με πολλά Μegapixel.
σύγ
Ο φακόε
είναι εξαιρετικά ευκρινής στην
φ
εστιασμένη
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα το
εστια
εμπρόσθιο και οπίσθιο bokeh αποδίδονται
εμπρ
με μεταξένια
απαλότητα. Ανήκοντας στην
με
κορυφαία σειρά Art, ο φακός αυτός κληρονομεί τις
σχεδιαστικές αρχές του πολυβραβευμένου SIGMA 35mm
f/1.4 DG HSM, ανοίγοντας ακόμη περισσότερο τους
ορίζοντες της φωτογραφικής φαντασίας.
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Sigma 85mm f/1.4 DG HSM για Sony
Οι φωτογράφοι πορτραίτου επιζητούν την εξαιρετική
οπτική ανάλυση καθώς και το ελκυστικό bokeh
που προσφέρουν οι φακοί με γρήγορο διάφραγμα.
Ικανοποιώντας τα αυστηρά πρότυπα της σειράς Art,
ο SIGMA 85mm f/1.4 DG HSM | Art προσφέρει και τα
δύο αυτά στοιχεία στον υψηλότερο βαθμό. Το εφέ του
υ
bokeh είναι τόσο ακριβές ώστε ο φωτογράφος μπορείί
να εστιάσει στην κόρη του ματιού και να κρατήσει
θαμπές τις βλεφαρίδες. Σε ενίσχυση αυτού του
αποτελέσματος, η εστιασμένη περιοχή έχει εξαιρετικά
αι
υψηλή ανάλυση, ενώ η περιοχή του bokeh αποδίδεται
με πολύ ελκυστικό τρόπο. Ο SIGMA 85mm f/1.4 DG
δες.
HSM | Art ενσωματώνει 14 οπτικά στοιχεία σε 12 ομάδες.
νεται
O πολύ ενδαιφέρων αυτός φακός πορτραίτου προτείνεται
0
ακόμη και για full frame μηχανές DSLR με ανάλυση 50
Megapixel.

Sigma Macro 70mm f/2.8 EX DG για Canon
Ο νέος macro φακός της Sigma και επικεντρώνεται στην οπτική
ποιότητα όπως και όλοι οι φακοί της σειράς ART. και μάλιστα
με έμφαση στην μεγάλη διακριτική ικανότητα και συνακόλουθα
απόδοση της λεπτομέρειας. Αποδίδει εικόνες υψηλής
ευκρίνειας που ξεπερνούν τις συνήθεις προσδοκίες που
έχουμε από έναν φακό macro. Ο Macro 70mm f/2,8
EX DG ενσωματώνει δύο γυάλινα στοιχεία χαμηλής
διάχυσης τύπου FLD, τα οποία προσφέρουν απόδοση
ίση με εκείνη του fluorite και δύο οπτικά στοιχεία
χαμηλής διάχυσης SLD ελαχιστοποιώντας το σφάλμα
της εγκάρσιας χρωματικής εκτροπής. Δεδομένου
ότι ενσωματώνει προηγμένη σχεδίαση και τις πιο
πρόσφατες κατασκευαστικές τεχνολογίες, ο φακός
αυτός παράγει την υψηλότερη ποιότητα εικόνας, ειδικά
για αντικείμενα μακροφωτογράφησης με συνολική
απόδοση εναρμονιζόμενη με τα πλέον υψηλά στάνταρ της
σειράς Art.
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Για ποιους είναι αργία και πώς αμείβεται
Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, η οποία φέτος εορτάζεται τη
Δευτέρα 28 Μαΐου 2018, είναι για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
εργάσιμη μέρα και όχι εξαιρέσιμη εορτή. Οι εργαζόμενοι,
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, και εκτός εξαιρέσεων που
προβλέπονται, θα προσέλθουν κανονικά στην εργασία τους,
δικαιούμενοι το ημερομίσθιό τους.

Σ

το Δημόσιο αντίθετα, έχει οριστεί ως επίσημη ημέρα αργίας.
Επίσης, αποτελεί νομοθετημένη αργία για τις τράπεζες και τους
τραπεζοϋπαλλήλους και όλα τα υποκαταστήματα των τραπεζών σε όλη
την χώρα, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά. Παράλληλα, όσον αφορά
στα καταστήματα, πολλοί είναι εμπορικοί σύλλογοι των πόλεων της
χώρας που ανακοινώνουν κάθε χρόνο ότι δεν θα λειτουργήσουν την
ημέρα αυτή.
Όσοι εργαζόμενοι δεν προσέλθουν στην εργασία τους (αδικαιολόγητα)
δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής το οποίο και θα
αφαιρεθεί από τις αποδοχές τους. Στην περίπτωση που οι ημερομίσθιοι
που δεν εργαστούν, δεν δικαιούνται αμοιβή αφού δεν ορίζεται με διάταξη
νόμου η πληρωμή του ημερομισθίου σε μη εξαιρέσιμες αργίες.
Σε περίπτωση που μια επιχείρηση τα προηγούμενα έτη παρέμενε κλειστή
(κατ’ έθιμο) και φέτος κατ’ εξαίρεση αποφάσισε να λειτουργήσει, τότε όσοι
από τους εργαζόμενους εργασθούν, δικαιούνται να λάβουν, εάν είναι
ημερομίσθιοι το κανονικό ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, ενώ αν είναι
έμμισθοι, δικαιούνται εκτός από τον μηνιαίο μισθό τους και πρόσθετες
αποδοχές ίσες με το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους. Οι αμειβόμενοι με
μηνιαίο μισθό που δεν θα εργαστούν θα λάβουν τον μισθό τους χωρίς
προσαύξηση. Προσαύξηση κατά 75% οφείλεται μόνο στις περιπτώσεις
που υπάρχει σχετικός όρος για καταβολή του σε Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., καθορίζει
δηλαδή την ημέρα αυτή ως υποχρεωτική αργία.

H εταιρία αλλάζει πολιτική και θα
διαθέτει αισθητήρες σε τρίτους

Μ

έχρι τώρα η Canon δεν διέθετε αισθητήρες
σε άλλους κατασκευαστές και επέμενε στην
in house αυτάρκεια των δικών της ψηφιακών
φωτογραφικών μηχανών.
Αυτό φαίνεται να αλλάζει μετά την πρόσφατη
ανακοίνωση για ένα νέο αισθητήρα APS-H
υψηλής ανάλυσης και δύο μικρότερους ένα
μεγέθους 2/3in. Global shutter 5Μegapixel και
ένα με χαμηλή ανάλυση 2,2Μegapixel αλλά
πολύ μεγάλα εικονοστοιχεία 19μm για εξαιρετική
ευαισθησία σε πολύ χαμηλό φως.
Ο αισθητήρας 120Megapixel Canon APS-H είναι
διαθέσιμος πλέον σε τρίτους κατασκευαστές που
θέλουν να φτιάξουν τη δική τους κάμερα κυρίως
για εφαρμογές ασφαλείας, αστροφωτογραφία
κλπ. Η ανάλυση 13.280x9.184 pixel είναι 60
φορές μεγαλύτερη σε αριθμό pixel από την
Full HD ενώ το μέγεθος εικονοστοιχείου είναι
2x2μm. Το φορμά APS-H παραπέμπει στην παλιά
σειρά professional ΕΟS1 Ds ενώ η αρχιτεκτονική
τύπου rolling shutter σημαίνει ότι η εικόνα
καταγράφεται με ένα είδος πολύ
γρήγορης σάρωσης. Ο
αισθητήρας θα διατίθεται
σε δύο τύπους, RGB
και μονοχρωματικό (ο
δεύτερος με διπλάσια
ευαισθησία).

Η ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος έχει αναγνωρισθεί ως αργία
σύμφωνα με ειδικές διατάξεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή άλλων
αποφάσεων για κατηγορίες εργαζομένων, όπως:
Βιβλιοπωλείων, Διαγνωστικών Κέντρων, Δημοσιογράφους Περιοδικών,
Εργοδηγούς Σχεδιαστές, Οίκων Ευγηρίας, Εφημερίδων Αθηνών και
Θεσσαλίας κλπ, Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων,
Θυρωρούς, Καπνοβιομηχανιών, Κλινικών, Ξυλεμπορικών Καταστημάτων
(Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων), Περιοδικών, Πετρελαιοειδών
επιχειρήσεων, Πρακτορείων Ναυτιλιακών κλπ., Ραδιοηλεκτρολόγους
– Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας, Ραδιοφωνικών Σταθμών, Ραδιοφώνου
Τεχνικούς, Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Γραφείων, Τηλεοπτικών
Σταθμών, Τηλεοράσεως τεχνικούς Β. Ελλάδος, Τυπογράφους
Επαρχιακών Εφημερίδων, Φορτοεκφορτωτές Ημερήσιων Εφημερίδων,
Φροντιστηρίων Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων
Γλωσσών, Φωτοστοιχειοθέτες, Χειριστές βιομηχανικών κλπ επιχειρήσεων,
Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων
XΡΙΣΤΙΝΑ ΨΥΧΟΓΙΟΥ

*  
      -          -   ...
MIARIS BROS TAX FIRM
x.psychoguiou@forotexnikos100.gr
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Μπαταρίες και αερομεταφορές
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον εξοπλισμό σας όταν πετάτε προς τις ΗΠΑ.

Α

πό την εποχή που μερικά Samsung Galaxy Note smartphone έτυχε να
εκραγούν, υπάρχει μια μικρή παρανόηση (θα λέγαμε και παράνοια σε
ορισμένες περιπτώσεις) σχετικά με την μεταφορά μπαταριών με αεροπλάνο. Η
διαχειριστική αρχή για την ασφάλεια των μεταφορών στις ΗΠΑ (TSA) εξέδωσε
κανονισμό, τον οποίο αν ακολουθήσετε, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα

έχετε μαζί σας. Ο λόγος είναι για να μην
τυχόν και ακουμπήσουν οι πόλοι
μεταξύ τους και δημιουργηθεί
σπινθήρας και έκρηξη.
Η TSA θέλει να τα μεταφέρετε επειδή

φτάσετε στον προορισμός σας χωρίς προβλήματα.

φοβούνται ότι οι μπαταρίες αγγίζουν,
εξαντλούνται και προκαλούν έκρηξη.
Αν έχετε πολλές μπαταρίες να μεταφέρετε,
τοποθετήστε τις σε ξεχωριστή
ειδική θήκη μεταφοράς.

Πτήση με μπαταρίες AAA και AA
Για τις μπαταρίες AA και AAA δεν υπάρχει περιορισμός σε ό,τι αφορά
τον αριθμό που μπορείτε έχετε μαζί σας. Προσπαθήστε να τις κρατήσετε
στην αρχική τους συσκευασία, έτσι ώστε να εξαλειφθεί η πιθανότητα
βραχυκυκλώματος.

Πτήση με μπαταρίες Lithium-Ion
Ο κίνδυνος από τις μπαταρίες ιόντων λιθίου προέρχεται από την κατασκευή
τους. Τα ηλεκτρόδια διαχωρίζονται στο εσωτερικό τους με ένα λεπτό κομμάτι
πλαστικό. Αν ακουμπήσουν μεταξύ τους (τα ηλεκτρόδια) τότε υπάρχει κίνδυνος
να προκληθεί έκρηξη. Οι πιθανότητες να συμβεί αυτό, υπό κανονικές συνθήκες
είναι λιγότερες από όσες να σας χτυπήσει κεραυνός...

Μπαταρίες εντός συσκευών
Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές λειτουργούν με μπαταρίες ιόντων
λιθίου που βρίσκονται στο εσωτερικό τους. Κλασικά παραδείγματα είναι τα
smartphone και τα tablet. Οι συσκευές αυτές πληρούν τις απαιτήσεις
της TSA, καθώς οι μπαταρίες αυτές είναι μικρότερης χωρητικότητας
από 100Wh (watt-ώρες).

Μπαταρίες μεγαλύτερες από 100Wh
Μπορείτε να φέρετε μαζί σας στο αεροπλάνο δύο μπαταρίες μεγαλύτερες από
100Wh, αλλά μικρότερες από 160Wh.
Τις μπαταρίες 160Wh πρέπει να τις έχετε μαζί σας και όχι στις αποσκευές.
Επίσης. καλό είναι να έχετε μαζί σας τα χαρτιά του κατασκευαστή που
αποδεικνύουν τις προδιαγραφές των μπαταριών που έχετε μαζί σας.

Προετοιμασία

των μπαταριών

Οι μπαταρίες έχουν σημεία επαφής.
Αυτά δεν πρέπει να είναι κοντά για να μην
προσκληθεί βραχυκύκλωμα.
Καλύψτε τα σημεία επαφής με μονωτική
ταινία για να μη συμβεί αυτό.
Καλή ιδέα είναι να μεταφέρετε τις
μπαταρίες στην αρχική τους συσκευασία,
καθώς αυτή είναι βέβαιο ότι πληροί τις
προδιαγραφές που απαιτούνται για τη
μεταφορά τους.
Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε την
μπαταρία στο αρχικό κουτί. Τα κουτιά
που συνήθως έρχονται σε προϊόντα
έχουν προδιαγραφές στις πλευρές που
ανακοινώνουν το προϊόν.
Η άλλη εναλλακτική λύση είναι να
τοποθετήσετε τις μπαταρίες σε πλαστικές
σακούλες με φερμουάρ. Αλλά πρέπει να
τοποθετήσετε κάθε μπαταρία στη δική της
τσάντα.

Υπολογισμός Wh
Ανταλλακτικές μπαταρίες
Οι εφεδρικές μπαταρίες ακολουθούν τον ίδιο κανόνα, πρέπει να είναι
μικρότερες από 100Wh. Περνάνε τον έλεγχο στο αεροδρόμιο και πρέπει να τις
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Για να υπολογίσετε τις Watt-ώρες της
μπαταρίας σας, χρησιμοποιήστε τον τύπο:
mAh * V / 1000 = Wh

 

24

ON LINE 





O IMAGING - E

6     3 
• % $  3 • 3     
• %    (Led - " $ -Tungsten)
• 6     $ (SoftBoxes-   -    -    )
•            I 

( ,       
     www.albapv.gr
.   &  .


 418 • 

 9, 115 28,  ,  .: 2107236847, fax: 2107249848, www.albapv.gr,
e-mail: info@albapv.gr, f: Alexandrou PhotoandVideo



AleXandrou_2018.indd 1

24

 2018

 
23/4/2018 12:00:23 πμ

25

ON LINE 





O IMAGING - E

Fujifilm X-T100
Διέρρευσαν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά

M

ια ιντερνετική αβλεψία ήταν αρκετή για
να διαρρεύσουν εκούσια, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της επερχόμενης X-T100.
Η σελίδα με τα πλήρη χαρακτηριστικά
της μηχανής έμεινε για λίγο χρόνο στον
αέρα στο site της Fujifilm, αρκετό όμως για
να την καταγράψουν κάποιοι. Τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της X-T100 μοιάζουν
αρκετά με εκείνα της X-A5. Ο αισθητήρας
APS-C CMOS είναι 24Megapixel, η μέγιστη
ανάλυση video 4Κ/15p και εναλλακτικά
1080/60p. Η αρθρωτή οθόνη έχει ανάλυση
1,04M-dot και η ταχύτητα σε ριπή φθάνει
τα 6fps που ισχύει για 30 συνεχή καρέ ενώ
αν πέσει στα 3fps δεν υπάρχει όριο και
γράφει συνεχώς στην κάρτα μνήμης. Ας μην
παραλείψουμε το ενσωματωμένο EVF. Η
επίσημη ανακοίνωση της X-T100 αναμένεται,
σύμφωνα με διαρροή, στις 24 Μαΐου. Στην
εικόνα η Χ-Α5.

Η Adobe εξαγοράζει τη Magento
Το δημοφιλές σύστημα CMS ecommerce περνά στα χέρια του κολοσσού Adobe.

H

πλατφόρμα της Magento θεωρείται εδώ και αρκετό καιρό μια πολύ καλή επιλογή για εταιρίες που χτίζουν και διαχειρίζονται online
καταστήματα. Σύμφωνα με το Bloomberg υποστηρίζει εμπορικό τζίρο μεγαλύτερο από $155 δισ., ενώ ανάμεσα στους πελάτες της είναι
η Canon και η Rosetta Stone. Την εξαγορά της από την Adobe είναι πιθανό ότι θα ακολουθήσει ο συνδυασμός με το δικό της Experience
Cloud, μία σουίτα ψηφιακού μάρκετιν σε συνδυασμό με διαφημίσεις και εργαλεία analytics. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής τρόπος
ενσωμάτωσης της Magento και η Adobe λέει ότι θα ενημερώσει λίγο πριν την ολοκλήρωση της εξαγοράς αργότερα μέσα στο έτος. Ευχής έργο
είναι να διατηρηθεί ανέπαφη η έκδοση open source του συστήματος της Magento, έτσι να συνεχιστεί η ανάπτυξή της από τους ανεξάρτητους
developers.
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Διεθνή Portfolio Reviews
Στο φετινό Athens Photo Festival

Ε

ίκοσι πέντε επιμελητές μουσείων, διευθυντές φεστιβάλ, εκδότες και άλλοι επαγγελματίες
από το διεθνή χώρο της φωτογραφίας επισκέπτονται την Αθήνα για να συμμετάσχουν στα
Portfolio Reviews του φετινού Athens Photo Festival. Οι συμμετέχοντες φωτογράφοι θα έχουν
την ευκαιρία να λάβουν συμβουλές από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, μέσα από
κατ’ ιδίαν συναντήσεις. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος καλούνται να συμπληρώσουν τη
φόρμα συμμετοχής στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης, υποβάλοντας παράλληλα το portfolio
τους μαζί με μια σύντομη περιγραφή. Οι φωτογράφοι που θα πάρουν μέρος μπορούν να
εγγραφούν σε έως και οκτώ συναντήσεις διάρκειας είκοσι λεπτών. Οι κριτικοί θα βραβεύσουν
τα καλύτερα portfolio, ενώ οι νικητές θα εκθέσουν στο πλαίσιο του Athens Photo Festival
που θα πραγματοποιηθεί το 2019. Παράλληλα σαράντα φωτογράφοι θα έχουν την ευκαιρία
δωδεκάμηνης παρουσίας στη διαδικτυακή πλατφόρμα APhF:Connections της διοργάνωσης
έτσι ώστε να προβάλουν τη δουλειά τους και να έρθουν σε επαφή με περισσότερους από εκατό
σπουδαίους επαγγελματίες του χώρου της φωτογραφίας. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι
μεταξύ άλλων ο διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Ηρακλής Παπαϊωάννου,
ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Medphoto Παύλος Φυσσάκης, ο συντάκτης του
περιοδικού Phases Alexis Vasilikos και η picture editor του Guardian Sarah Gilbert.
Τα Portfolio Reviews θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη 25-26 Ιουνίου
στο Μπενάκη Κτήριο Οδού Πειραιώς.
Πληροφορίες: Athens Photo Festival, https://www.photofestival.gr
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Αξιολόγηση & Κριτική Φωτογραφικών Εργασιών

Έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη

www.photofestival.gr

25 – 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

Βραβεία Best Portfolio
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TransEurope Portfolio Reviews - Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 1/6
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της πλατφόρμας TransEurope. Τα προπαρασκευαστικά
εργαστήρια των Portfolio Reviews κάλυψαν φάσμα δεκατεσσάρων χωρών, έχοντας ως κέντρα-πυρήνες
την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Φινλανδία. Στα εργαστήρια που διοργάνωσε το ελληνικό τμήμα της διοργάνωσης
συμμετείχαν διάσημοι επιμελητές και φωτογράφοι όπως οι Moritz Neumüller, Jean-Christοphe Béchet, Christine
Ollier, Arno Gisinger και Lewis Bush. Παράλληλα δόθηκε παράταση στην υποβολή συμμετοχών στα Portfolio
Reviews της Αθήνας. Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες καλούνται να στείλουν τις προτάσεις
τους, οι οποίες θα παρουσιαστούν στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου. Οι εβδομήντα
φωτογράφοι που θα επιλεχθούν θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους σε είκοσι ένα διευθυντές μουσείων και
φεστιβάλ, επιμελητές, ακαδημαϊκούς, εκδότες, διευθυντές δημιουργικού, ενώ οι περίπου 600 συναντήσεις θα
πλαισιωθούν από παράλληλο πρόγραμμα δράσεων.
Την ίδια περίοδο portfolio reviews θα διεξαχθούν και στις άλλες δύο διοργανώτριες χώρες, ενώ από το σύνολο
όλων των συμμετοχών, θα επιλεχθούν τριάντα. Οι τριάντα εργασίες που θα διακριθούν από το δεύτερο στάδιο
θα έχουν τη δυνατότητα να επιλεχθούν για να παρουσιαστούν στις ομαδικές εκθέσεις που θα διοργανωθούν από
τρεις διαφορετικές επιμελητές σε κάθε μία πρωτεύουσα: στο Μουσείο Φωτογραφίας της Φινλανδίας, στο Διεθνές
Φεστιβάλ Φωτογραφίας και Οπτικών Τεχνών Photoespana και σε ειδική δράση στη Αθήνα. Οι επιλεγμένες εργασίες
θα περιληφθούν ακόμη στον συνοδευτικό κατάλογο που θα εκδοθεί καθώς και στη ψηφιακή πλατφόρμα.
Το “TransEurope» αποτελεί μια νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα που απευθύνεται σε επαγγελματίες φωτογράφους και
εικαστικούς. Με στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση σε επαγγελματικές ευκαιρίες, να βοηθήσει στην ανάπτυξη
νέων δεξιοτήτων και να δημιουργήσει τις συνθήκες για μεγαλύτερη διακίνηση των φωτογραφικών και εικαστικών
έργων, το πρόγραμμα απευθύνεται σε καλλιτέχνες που είτε είναι ανερχόμενοι είτε βρίσκονται στο μέσο της
σταδιοδρομίας τους.
Πληροφορίες: TransEurope, http://transeuropephoto.eu
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TRANSEUROPE
www.transeuropephoto.eu

TransEurope Project
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

TransEurope Portfolio Reviews Αθήνα
21-23 Ιουνίου 2018 > Στέγη Ιδρύματος Ωνάση
Δηλώσεις έως 1η Ιουνίου
Για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης,
προβολής και δικτύωσης του έργου φωτογράφων και εικαστικών που χρησιμοποιούν τη
φωτογραφία, ανερχόμενων αλλά και όσων είναι στη μέση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.

TransEurope Photo Project* 2017-2019:
> προπαρασκευαστικά εργαστήρια σε 14 χώρες
> portfolio reviews σε τρεις χώρες
> 3 εκθέσεις σε 3 χώρες & συνοδευτικός κατάλογος
> ψηφιακή πλατφόρμα

*συγχρηματοδότηση προγράμματος από Creative Europe, της EACEA
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22 νέοι φωτογράφοι
Στο Cinemarian

Ο

ι φετινοί μαθητές του
φωτογράφου Ανδρέα Κατσικούδη
παρουσιάζουν τις καλύτερες
φωτογραφίες τους. Θέμα της έκθεσης
είναι η αγάπη για την τέχνη της
φωτογραφίας. Οι φωτογραφίες της
έκθεσης θα τεθούν προς πώληση στην
τιμή των οκτώ ευρώ. Τα έσοδα θα
δοθούν στην οργάνωση «Κιβωτός του
Κόσμου».
Διάρκεια έκθεσης: 1– 3 Ιουνίου, 18.00
– 22.00
Διεύθυνση: Cinemarian, Γενναίου
Κολοκοτρώνη 42, Αθήνα
Πληροφορίες: Cinemarian, Τηλ.
2114002640, info@cinemarian.gr,
http://www.cinemarian.gr

Μήνας Φωτογραφίας
Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς

Σ

υνεχίζονται οι δράσεις της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς, η οποία φέτος
γιορτάζει τον 13ο χρόνο λειτουργίας της. Έως τις 27 Μαΐου θα παρουσιάζεται η
έκθεση με θέμα «Τρεις Φωτογράφοι τρεις αφηγήσεις από τη Θεσσαλονίκη σε επιμέλεια
Στράτου Καλαφάτη. Στην έκθεση συμμετέχουν οι φωτογράφοι Lily, Κωστής Αργυριάδης
και Τάνια Καμίδου, οι οποίοι σε τρεις διαφορετικές αφηγήσεις προσεγγίζουν τη
σύγχρονη πόλη. Παράλληλα, το Σάββατο 26 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί συζήτηση
με προσκεκλημένο τον Στράτο Καλαφάτη και άλλους φωτογράφους. Με αφορμή
την αφορμή πρόταση των εκδόσεων ΑΓΡΑ , θέμα της συζήτησης θα είναι «Η έντυπη
Περιπέτεια της Φωτογραφίας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό
κέντρο «Χρήστος Παλαιολόγου».
Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς, fotolesxilivadias@gmail.com, http://
www.fotolesxilivadias.gr

Εργαστήρι γυμνού
Την προσεχή Κυριακή

Ο

ι φωτογράφοι Ανδρέας Κατσικούδης και Δημήτρης
Ρουστάνης διοργανώνουν εργαστήριο φωτογράφησης
γυμνού σε παραλία της Αττικής. Κάθε φωτογράφος θα
έχει τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά την σκηνοθεσία, ενώ
τις υπόλοιπες ώρες θα τραβάει φωτογραφίες λίγο πιο
πίσω από αυτόν που έχει την πρωτοβουλία. Σε διάρκεια
δυόμιση ωρών οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία
να δουλέψουν με φυσικό φως και ανακλαστήρες, ενώ
θα μπορούν να έχουν μαζί τους αντικείμενα, έτσι ώστε να
τα χρησιμοποιήσουν στη σκηνοθεσία. Οι φωτογραφίες
του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα
διοργανωθεί το φθινόπωρο του 2018 στον χώρο του
Cinemarian.
Εργαστήριο: Κυριακή 27 Μαϊου, 8:30
Κόστος: 40 ευρώ (30 ευρώ για τους μαθητές του Ανδρέα
Κατσικούδη)
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: Ανδρέας
Κατσικούδης, akatsikoudis@yahoo.gr
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«Ψηφίδες Κόσμων»
Του Ισίδωρου Πρίντεζη

Η

Blank Wall Gallery φιλοξενεί την
ατομική έκθεση του Ισίδωρου
Πρίντεζη. Τραβηγμένες σε διάφορα
μέρη του κόσμου, οι φωτογραφίες της
έκθεσης παρουσιάζουν προορισμούς
άλλοτε οικείους και άλλοτε μακρινούς.
Εγκαίνια: Παρασκευή 25 Μαΐου, 21.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Μαΐου
Διεύθυνση: Blank Wall
Gallery,Φωκίωνος Νέγρη 5
info@blankwallgallery.com, Κυψέλη
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery,
Τηλ. 2114052138,
www.blankwallgallery.com

Hypothesis
Έκθεση της Αντιγόνης Κουράκου

Η

φωτογράφος σκηνοθετεί τα έργα της, επιλέγοντας από την πραγματικότητα
ελάχιστα. Πρόσωπα, χειρονομίες, κλαδιά δέντρων, φύλλα και πυκνές σκιές
αποτυπώνονται με τέτοιο τρόπο που τελικά παραπέμπουν σε έναν αινιγματικό κόσμο.
Την έκθεση “Hypothesis” επιμελήθηκε ο ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Δυστικής
Αττικής Κωστής Αντωνιάδης. Η έκθεση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του φετινού Athens
Photo Festival.
Εγκαίνια: Παρασκευή 1 Ιουνίου. 20.00 – 22.00
Διάρκεια έκθεσης: 1 – 14 Ιουνίου
Διεύθυνση: Αίθουσα Τέχνης Αγκάθι, Μηθύμνης 12 και Επτανήσου, Αθήνα
Πληροφορίες: Αίθουσα Τέχνης Αγκάθι, Τηλ. 2108640250,
info@agathi.gr, www.agathi.gr

Έκθεση «Συναισθήματα»
Στην Αίγινα

Τ

α μέλη του φωτογραφικού εργαστηρίου
του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας
«Ο Καποδίστριας» προσεγγίζουν τον
κόσμο των συναισθημάτων, σε έκθεση που
διοργανώνεται στον Πύργο Μάρκελλου
στην Αίγινα. Σε κάθε όροφο του Πύργου
παρουσιάζεται ένα διαφορετικό συναίσθημα.
Συγκεκριμένα στο ισόγειο παρουσιάζονται,
σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα θετικά
συναισθήματα, στον πρώτο όροφο τα
αρνητικά συναισθήματα και στο δεύτερο
όροφο το συναίσθημα της αγάπης.
Υπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο
φωτογράφος Άρης Παύλου.
Εγκαίνια: Σάββατο 26 Μαΐου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Μαΐου
Διεύθυνση: Πύργος Μάρκελλου, Αίγινα
Πληροφορίες: Μορφωτικός Σύλλογος
Αίγινας «Ο Καποδίστριας», www.
okapodistrias.gr
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DYS[u]topia
- future hype statement

Η

έκθεση παρουσιάζει ερωτήματα
σχετικά με την τρέχουσα
μεταστροφή του ανθρώπινου
πολιτισμού, την επιθυμία να
αλλάξει την ανθρωπότητα μέσω
της τεχνολογίας. Επικεντρώνεται
στην ανάδυση και σύγκλιση
των νέων τεχνολογιών όπως
της νανοτεχνολογίας, της
βιοτεχνολογίας, της πληροφορικής
και της τεχνολογίας γνωστικής
επιστήμης. Η έκθεση συγκεντρώνει
έργα εννέα καλλιτεχνών, έξι προερχόμενων από την Αυστρία και τριών από την Ελλάδα.
Η έκθεση οργανώνεται και επιμελείται από το -global:artfair -.
Εγκαίνια: Πέμπτη 31 Μαΐου, 21.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 15 Ιουνίου
Διεύθυνση: T.A.F / the art foundation, Νορμανού 5, Αθήνα
Πληροφορίες: T.A.F / the art foundation, Τηλ. 2103238757, https://theartfoundation.gr
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TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί:
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Oκτώ mini portfolio
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Ιστορία & αισθητική
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ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...

9 771105 394004

01

ISSN 1105-3941

9 771105 394004

ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone;
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου...
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΥΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Cover.indd 1

Cover_street_Final.indd 1

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

Know How για καλύτερες φωτογραφίες

2/6/2016 7:25:49 μμ

29/3/2016 1:14:51 μμ
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

Photoshop
& Lightroom
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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...

Cover.indd 1

01

Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

9 771105 394004

09

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

42

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
& αστροφωτογραφία
Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
7 Ιουνίου 2018

24/1/2018 4:53:51 μμ

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 | τηλ.: 210 8541400

15+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika.indd 1
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