
�������	
��� ��������	 � ����������
� ������


���� ��������������� ������ � !"��"�# ��$������ ��

%�&'�()*+,-'(&'�.&/'0�1/'�2+/'3045�672.&+8��&/'0�6'/�/'�6*'2'*9:�*+/�;-5/+8�<='�
6>2?>4/@/+/*'0�6.�'>*A�*7/�B.B0'621/7�6*0,2A8��==9�'/�6>/.;&C.0:�/'�3720+>-,.&:�*1*+0'�
672.&'D�'>*9�3720+>-,+E/�20'�,-'22A�?+>�'/*'/'4=9�*7�C)A�6+>888F
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������GH��IJ��!K!L��       ���������������������������������
� � � � � ��������������������������

$+E�?9.0�7�()*+,-'(&'M
Η κορυφαία εκδήλωση του τριημέρου «ΦΩΤΟgalleries 2018»
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H αθρόα συμμετοχή (Σ.Σ.: Ακολουθεί εκτεταμένο φωτορεπορτάζ) απέδειξε ότι υπάρχει εκεί 

έξω σημαντικό ακροατήριο που διψάει για ποιοτικές εκδηλώσεις τις οποίες παρακολουθεί 

στενά και επιβραβεύει με την ενεργό παρουσία του. Η αγωνία για τα μελλούμενα είναι 

αναμφισβήτητα στην καρδιά του προβληματισμού όλων με μία διαφορά σε σχέση με το 

παρελθόν: απαξάπαντες είναι σίγουροι ότι οι εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα δεν έχουν 

τελειώσει αλλά μόλις τώρα αρχίζουν! Γιατί μπορεί η ψηφιακή επανάσταση να έκανε τον 

πρώτο σοβαρό κύκλο της όμως η λεγόμενη τέταρτη επανάσταση, αυτή της τεχνητής 

νοημοσύνης, μόλις άρχισε και σίγουρα δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο τον κόσμο της 

φωτογραφίας. Ένα άλλο σημείο στο οποίο συνέκλιναν όλοι οι εισηγητές είναι το γεγονός 

ότι η ανάγκη καλλιτεχνικής έκφρασης με όχημα τη φωτογραφία όπως κι αν αυτή παράγεται, 

δεν θα πάψει να υπάρχει. Πολλοί μάλιστα θεώρησαν σίγουρο ότι ο υλικός φορέας 

-εκτύπωση σε χαρτί και άλλα υλικά- θα επανέλθει στην καθημερινότητα των ανθρώπων 

όχι ως μόδα αλλά ως ανάγκη. Φυσικά στη συζήτηση δεν έμεινε ασχολίαστο το γεγονός 

ότι εκτός από την τεχνολογία υπάρχει και η... παραλία τουτέστιν η ζωή που τρέχει κι αυτή 

εξίσου γρήγορα με την τεχνολογία! Αυτά και πάρα πολλά άλλα ειπώθηκαν στις τρεις και 

παραπάνω ώρες που διήρκεσε η εκδήλωση και τα οποία είναι αδύνατον να χωρέσουν 

σε αυτές τις λίγες αράδες. Σίγουρα θα επανέλθουμε στο πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα την 

ερχόμενη χρονιά (2019) με την ευκαιρία του εορτασμού των τριάντα χρόνων από την 

έκδοση του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ.   
                                                                                                          

TΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 
  

Φωτ.: Γ.Γρηγορόπουλος

Όταν ο φωτογραφικός κλάδος 

έχει βιώσει σε μόλις δύο δεκαετίες 

τεράστιες τεχνολογικές αλλαγές, 

μία καλά οργανωμένη συζήτηση για 

τα μελλούμενα με διακεκριμένους 

εισηγητές και οικοδεσπότη το 

περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ που 

παρακολουθεί τις εξελίξεις τα 

τελευταία 30 χρόνια, είναι λογικό να 

μην αφήνει κανέναν αδιάφορο.

Παρότι συνέπιπτε με το τριήμερο του 

Αγίου Πνεύματος, ήταν πολλοί αυτοί 

που προτίμησαν να παραμείνουν «εντός 

των τειχών» και να παρακολουθήσουν όχι 

μόνον την πολύ ενδιαφέρουσα ανοιχτή 

συζήτηση για το μέλλον της φωτογραφίας 

αλλά και όλες τις εκδηλώσεις του νέου 

θεσμού που εγκαινίασε το περιοδικό μας 

κάτω από τον γενικό τίτλο ΦΩΤΟgalleries. 

�QRSTURVW
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https://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/slr/professional/d750
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Οι ανασφάλειές μας...
Animation από τους Michelle Yi  & Yaron Farkash

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

�435*7:Y�Τάκης Τζίμας, 0.>Z>/*A:��E/*'[7:Y�Παναγιώτης Καλδής !US�\RU]^STUY�Μιχάλης Κυρζίδης, 

�-;06>/*94*0:Y�Κωνσταντίνα Γκιτάκου 0'(72&6.0:Y�Άννα Μανουσάκη 

�>/*94*.:Y�Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόης___8`aTST8bU
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https://www.facebook.com/digitalartsource/videos/10156597564352755/
www.photo.gr
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ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ  
ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΟΡΑΣ.

Live for the story_

https://www.canon.gr/cashback/
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 Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι επιβάλλονταν δικαιώματα 

επαγγελματικής φωτογράφησης, βιντεοσκόπησης σε 

μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ή δημοσίευσης 

φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου είτε σε έντυπα 

είτε στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 

1491/27.10.2005 ΦΕΚ Τεύχος.Β. Κατά τα λοιπά η φωτογράφηση 

σε δημόσιους χώρους, εκτός θεμάτων ασφαλείας σε ευαίσθητες 

εγκαταστάσεις όπως στρατόπεδα, αεροδρόμια, αστυνομικά 

τμήματα, θεωρούσαμε σταθερά ότι παραμένει ελεύθερη. 

Όχι όμως σύμφωνα με όσα μας ενημέρωσε πρόσφατα ο 

αναγνώστης μας επαγγελματίας φωτογράφος Ισίδωρος Λοΐζος 

που δραστηριοποιείται στη Χίο, ο οποίος μας έγραψε σχετικά:

 ...Μόλις την περασμένη Τετάρτη μας ενημέρωσαν με τον 

πλέον άκομψο τρόπο χωρίς να ενημερώσουν εγκαίρως τους 

υπαλλήλους του Πανεπιστημίου στην Χίο. Μέχρι πριν λίγο 

καιρό φωτογραφίζαμε ελεύθερα. Στην ιστοσελίδα «Πολίτης» 

μπορείτε να δείτε στο fb 65 φωτογραφίες που ανέβασε  

ο δημοσιογράφος της δωρεάν. 

Παρακαλώ διευρευνείστε το με το νομικό σας τμήμα κατά 

πόσο είναι σύννομο να ζητάνε χρήματα από επαγγελματίες 

φωτογράφους. Προσωπικά σεβόμενος τα προσωπικά δεδομένα 

δεν ανεβάζω καν τις φωτογραφίες που φωτογράφιζα στις 

καθομολογήσεις. Απλά έχονταν οι γονείς και οι φοιτητές και 

διάλεγαν στον χώρο μου.

Συναδελφικά

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΛΟΪΖΟΣ

Χίος

Φωτογράφος, μέλος του «Φοίβου», μέλος ΔΣ φωτογράφων και 

εικονοληπτών Χίου και αντιπρόσωπος του νομού Χίου στην ΠΟΦ.

Όπως προκύπτει, πρόκειται για απόφαση της Συγκλήτου, 

που επιβάλλει επιβάρυνση 100 ευρώ+ΦΠΑ ανά έτος 

για κάθε φωτογράφο που θέλει να παρευρίσκεται στις τελετές 

απονομής πτυχίων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αποτελεί πόρο 

της εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Προφανώς εδώ μπαίνουν διάφορα ερωτήματα και εύλογα 

αμφιβάλλει ο επιστολογράφος μας και θιγόμενος από το 

μέτρο αυτό, κος Λοϊζος.

Τίθεται θέμα ισότητας και ίσης μεταχείρισης των 

φωτογράφων από τα διάφορα ΑΕΙ σε ανάλογες τελετές.

Επιβάλλεται τέλος σε αναμνηστικές φωτογραφίες 

των ίδιων των φοιτητών ατομικών ή ομαδικών, (στις 

οποίες δεν φαίνεται συνήθως ο χώρος). Με άλλα 

λόγια επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση από τρίτο 

μέρος (Πανεπιστήμιο) στο δικαίωμα των εικονιζόμενων 

φοιτητών επί της εικόνας τους! 

Για αυτή καθαυτή την τελετή και τις γενικές εικόνες 

ισχύει το δικαίωμα πληροφόρησης και ενημέρωσης 

και μάλιστα σε δημόσιο χώρο (ρεπορτάζ) το οποίο 

προκύπτει κατευθείαν από το Σύνταγμα και δεν 

υπόκειται σε περιορισμούς ή επιβάρυνση.

Δεν απαγορεύεται η είσοδος ερασιτεχνών τρίτων, οι 

οποίοι προφανώς αποτελούν αθέμιτο ανταγωνισμό 

έναντι των επαγγελματιών που έχουν ήδη πληρώσει.

Επειδή λοιπόν τίθενται μείζονα ερωτήματα και η εν λόγω 

απόφαση της Συγκλήτου προφανώς αιωρείται στο μεταίχμιο 

της νομιμότητας, θεωρούμε ότι επιβάλλεται η γνωμοδότηση 

από ειδικό νομικό και περιμένουμε και τις υπόλοιπες 

απόψεις. 

    Π. ΚΑΛΔΗΣ
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https://goo.gl/Hu6sW4

� �� e-mail: company  @  aegean  .  gr   (���*� ��� �"#	).
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http://www.stamos.com.gr/
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΖΙΔΗΣ
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Πλήθος κόσμου την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων, 
το Σάββατο 26 Μαΐου συνέρρευσε στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 

για να τιμήσει τα εγκαίνια της καλλιτεχνικής έκθεσης των 
πενήντα ένα Αναγνωστών του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ καθώς και τις 
παράλληλες εκδηλώσεις. Ο καλός καιρός και κυρίως η θετική 
διάθεση των ενδιαφερόμενων επισκεπτών και φωτογράφων 
που ήλθαν σε επαφή, συνετέλεσαν στη δημιουργία ενός 
ζεστού κλίματος επικοινωνίας των έργων με τους παρατηρητές 
και τις αντίστοιχες συζητήσεις, ανταλλαγές απόψεων και 
γνωριμιών. Αυτό δεν είναι άλλωστε και το κριτήριο αν 
πέτυχε μια έκθεση; Και βέβαια στην επιτυχία συνέβαλαν 
αποφασιστικά οι χορηγοί τους οποίους ευχαριστούμε όπως  
και η αποδοτική συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη από τον 
Δήμο Αθηναίων με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο  
της Τεχνόπολης κ. Νίκο Μεγγρέλη.
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Οι γνώμες των επισκεπτών συνέκλιναν στο πόσο καλά 
ανέδειξαν πρώτα απ’ όλα ο εξαιρετικός χώρος και 

παράλληλα  το στήσιμο και οι φωτισμοί, τα έργα όπως οφείλει 
άλλωστε να επιτυγχάνει μια οργανωμένη έκθεση. Στο τριήμερο 
των εκδηλώσεων στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ έπεσε ο γόνιμος σπόρος, και 
μπήκαν στέρεες βάσεις η πρωτοβουλία να επαναληφθεί και να 
αγκαλιάσει στο μέλλον ακόμη περισσότερους Αναγνώστες από το 
μεγάλο κοινό του ΦΩΤΟγράφου.
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Κυκλοφορεί

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-254/
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H oμάδα του Αthens Art Studio με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Βογιατζάκη και Γιώργο Μυριαγκό, διοργάνωσαν 
διάφορα workshop-εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της Κυριακής και της Δευτέρας. Με αντικείμενα κυρίως τους 

φωτισμούς, το πορτραίτο, το χορό και την action photography, προσκάλεσαν τους επισκέπτες να μοιραστούν 
μαζί τους την ευκαιρία live φωτογραφήσεων είτε στο εσωτερικό της κεντρικής εκθεσιακής αίθουσα είτε στον 
περιβάλλοντα χώρα. Επίσης στο περίπτερό τους η ομάδα του Αthens Art Studio φιλοξένησε συζητήσεις με τα 
μέλη και ενημέρωσε για τις λοιπές μελλοντικές δραστηριότητες για την επερχόμενη σεζόν.
                                                                    www.athensartstudio.gr. 
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http://www.fisheye.gr/


�������	
��� ��������	 � ����������
� ������
	

���� ��������������� ������ � !"��"�# ��$������ ��

-./�����0

Ο άριστα οργανωμένος και 
εξοπλισμένος κτηριακός 

χώρος του Ιnnovathens αποτελεί 
στολίδι για την Αθήνα και ιδανικό 
χώρο για εκδηλώσεις τεχνολογικού 
περιεχομένου, αφού οι υποδομές 
είναι απλά υποδειγματικές.  
Εκεί φιλοξενήθηκαν τα σεμινάρια  
που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 
του Αγίου Πνεύματος (σύμπτωση;) 
και παρακολούθησαν αρκετοί 
επισκέπτες. Στην εικόνα,  
στιγμιότυπο από το σεμινάριο  
για τη “Φωτογραφική Σύνθεση”  
με εισηγητή τον φωτογράφο  
Βαγγέλη Βασαλάκη. 

Aπό αριστερά ο παλαίμαχος φωτορεπόρτερ και πάντοτε δραστήριος Ντίμης Αργυρόπουλος,  
ο Χρήστος Τσακναρίδης (Sigma) και ο εκδότης μας Τάκης Τζίμας

Ο Μπάμπης Αλεξάνδρου με τον Αλέκο Θεοχάρη.

Δεν έλειψαν οι ...selfies.
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Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης. 
(Από αριστερά): Κ. Αντωνιάδης, Τ.Τζίμας, Γ.Δεπόλλας, Μ.Μπαμπούσης,
Π. Ριβέλλης

Το πάνελ των ομιλητών (από αριστερά): Παναγιώτης Καλδής, Κωστής Αντωνιάδης, Μανώλης 
Μπαμπούσης, Πλάτων Ριβέλλης και Παναγιώτης Παπαδημητρόπουλος. Απουσίασε λόγω έκτακτης  
φωτογραφικής αποστολής ο Γιάννης Μπεχράκης και επίσης εκτάκτως ο Φώτης Καγγελάρης ο οποίος  
απέστειλε την εισήγησή του να αναγνωσθεί. 

Η συνέχεια μετά την εκδήλωση γράφτηκε σε γνωστή ταβέρνα του 
Κεραμεικού με ένα κρασάκι προς τιμήν των εισηγητών! 

...Ουρές σχηματίστηκαν στην είσοδο του  
μεγάλου αμφιθεάτρου της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ

Η προσέλευση στην ανοικτή συζήτηση για το μέλλον της φωτογραφίας ξεπέρασε τις προσδοκίες. Αναγκαστικά, κάποιοι βρήκαν θέση στα σκαλάκια!
Υποσχόμαστε στην επόμενη εκδήλωση να το λάβουμε σοβαρά υπόψη.
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https://www.blk.gr/index/el
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Τα πολυμηχανήματα και εκτυπωτές της Epson με το εξαιρετικά 
οικονομικό σύστημα μελανιών με επαναγεμιζόμενες δεξαμενές 
μεγάλης χωρητικότητας Ink Tank System έδιναν τον τόνο στα 
περίπτερο. Κορυφαίο μοντέλο το εξαμέλανο L810.

3*4�5��6�7	���� 
Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τη γκάμα 
των μηχανών Fujifilm X και κυρίως την καινούργια X-H1 που 
βρίσκεται στην κορυφή της γκάμας και φέρνει μαζί της πολλές 
video δυνατότητες. Επίσης υπήρχαν demo των top Fujinon XF 
φακών με τις εξαιρετικές τους επιδόσεις. 
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Η έταιρία του Γιάννη 
Μαυρομματάκη παρουσίασε 
τη γκάμα χαρτιών Fine Art 
και Archival των οίκων 
Hahnelmuhle και Permajet 
και αντίστοιχα δείγματα για 
φωτογραφικές απαιτητικές 
εφαρμογές.

)��6��;
		<	
Η μεγάλη απήχηση και 
δημοφιλία των φακών Sigma, 
ιδιαίτερα της κορυφαίας 
σειράς Art, ήταν φανερή από 
την αθρόα προσέλευση στο 
περίπτερο και τα hands on με τα 
δείγματα που ο αντιπρόσωπος 
κος Τσακναρίδης είχε διαθέσιμα.

=���0>?��@A�/0
To εργαστήριο του Μάριου 
Βάινβουρμ μεταξύ άλλων είχε 
την ευθύνη εκτύπωσης όλων 
των έργων της έκθεσης που 
διεκπεραίωσε με αρτιότητα και 
την γνωστή υψηλή ποιότητα.
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https://tipoma.gr/
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Τα τρίποδα και οι τσάντες της Μanfrotto, τα 
στούντιο φλας της Jinbei και τα προσιτά LED 
panel Viltrox κυριαρχούσαν στο περίπτερο της 
εταιρίας που υποστηρίζει εξίσου τον ερασιτέχνη και 
επαγγελματία, σε εφαρμογές φωτισμών, στήριξης 
και μεταφοράς εξοπλισμού. 

Athens Art Studio 
Στο περίπτερο των Αthens Art Studio, τον τόνο έδιναν τα έργα των μελών της ομάδας, που προκύπτουν από τα workshop glamour,   

πορτραίτου, δράσης κλπ. που διοργανώνουν στη διάρκεια της χρονιάς.
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Φωτογραφικά έργα, σεμινάρια και 

διαλέξεις σχετικά με τη φωτογραφική 

τέχνη παρουσίασε το online περιοδικό 

iFocus, το οποίο μας έχει συνηθίσει 

πια σε ένα πλούσιο και επιμορφωτικό 

πρόγραμμα. Ευχαριστούμε θερμά 

τη Δώρα Λαβαζού και όλους τους 

συντελεστές.  

F	'		��F	G�&
Η φωτογράφος Renée Revah παρουσίασε 

ένα μέρος του έργου της με τίτλο 

«Plaseabo» μέσω του οποίου προσεγγίζει 

τον υποθαλάσσιο κόσμο, στρέφοντας την 

προσοχή της κάτω από την επιφάνεια.

;
		H�I'�%��
�6	
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Η φωτογραφική κοινότητα Greek 

Instagramers Events συμμετείχε 

στο τριήμερο των εκδηλώσεων με 

την ομαδική έκθεση καλλιτεχνικής 

φωτογραφίας “PEOPLE”. Πρωταγωνιστής 

στα έργα της έκθεσης είναι ο άνθρωπος. 
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ΘΕΜΑ: Nυχτερινή φωτογραφία

B’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός
çÙææÙåÝæ ÙäãêÙæ- çÙææÙåÝæ ØÝãå×ÕáìæÙÝæ - çÙææÙåÝæ ÞåÝæÙÝæ & ÖåÕÖÙÝÕ

& æçã çÙßãæ àÙ×ÕßÛ ÙÞÜÙæÛ, çHá ÕNOIâÛ çãè 2019

ÝćĀĊāüčÿüöċü ċĆĄ ÝÿĄĀāē âõćĆ, ċĆ ćĀĆ ûþăĆčĀĂôĉ ĊþăüöĆ ċĆČ øċċĀāĆĔ ćĈøĊöĄĆČ, ăĀø ćüĈĀùøĂĂĆĄċĀāõ 

ēøĊþ ĊċþĄ āøĈûĀó ċþĉ ćĈĐċüĔĆČĊøĉ āøĀ øĄøûüöąċü čĐċĆúĈøčĀāó ċĀĉ ēďüĀĉ ċĆČ āøċó ċĀĉ ċôĊĊüĈĀĉ üćĆĎôĉ 

ċĆČ ĎĈēĄĆČ. KóĄċü úüĄĀāó ćĂóĄø øĂĂó āøĀ ĂüćċĆăôĈüĀüĉ. äüĂüċõĊċü ćĈĆĊüāċĀāó ċĆČĉ ēĈĆČĉ ĊČăăüċĆĎõĉ 

ĊċĆ photo.gr/NationalGarden, ČćĆùóĂüċü ôúāøĀĈø ċþ ĊČăăüċĆĎõ Ċøĉ āøĀ ûĀüāûĀāüöĊċü ćĂĆĔĊĀø ûĕĈø! 

ìćĆùĆĂõ ĊČăăüċĆĎĕĄ: 

âÙãçâÙáéá: ðČą 31 ÕĈöĂĐĆćĂĈ, 
íàáåçèðéç: ðČą 30 áĂøÿõĄòĂĈ, îÝáäðåÙê: ðČą 31 ÝôĀĂĈôĄòĂĈ 2019

ÚĈøùüöø: ûô ôĀôýĂüĀČûĂĐĀ ĆćĂ www.photo.gr/NationalGarden 

ýôü ûô øýćøûĂĐĀ øăò ćúą ßøČĉďĄĂĈ ÖôĆ. æĂĉòôą!

 & έκθεση στη Λεωφόρο Β. Σοφίας! 
ãÝ ÞÕßèçÙåÙæ éìçã×åÕéÝÙæ ÜÕ ÙÞçÙÜãèá æÙ ØÝÕæçÕæÙÝæ 1,5X2m 

æçÛá äÙåÝéåÕâÛ çãè ÙÜáÝÞãè ÞÛäãè ÙäÝ çÛæ ß. ÖÕæÝßÝææÛæ æãéÝÕæ

ÙĄøĂČċĀāĆö ēĈĆĀ ĊČăăüċĆĎõĉ & ČćĆùĆĂõ ĊČăăüċĆĎĕĄ: 

www.photo.gr/NationalGarden

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

O Εθνικός Κήπος
...ċČăď ČõċċÿĊăď ÿxĈĐõď ČĈđ ĐĊøćĈđ!

http://www.photo.gr/nationalgarden/
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FUJIFILM 
Σταθερά στην αιχμή της τεχνολογίας, με νέα προϊόντα

�����������#�&�  �'&�!�(s

Από το προηγούμενο τεύχος, το PhotoBusiness Weekly ξεκίνησε μια νέα στήλη. 

Θέλοντας να φέρει το αναγνωστικό κοινό σε επαφή με πρωτότυπες καμπάνιες 

απ‘όλο τον κόσμο, κάθε εβδομάδα η ομάδα του περιοδικού θα επιλέγει ένα 

διαφορετικό πρότζεκτ, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Αυτή τη 

φορά ακολουθούμε πρόσφατη καμπάνια του ιστορικού Ιαπωνικού εργοστασίου 

φωτογραφικών μηχανών-και όχι μόνον- Fujifilm. 

Επιλογές από πολύ προσεγμένα διαφημιστικά βίντεο του κλάδου imaging 

https://www.youtube.com/watch?v=8SVs2tkAo88
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áćĆćČþvúċĂĄæ ċþùďā
çú vā ąþöüþĂ ĄúĆôĆú úw÷ ċā ûĂûąĂćČõĄā ĊúĎ!

Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400 
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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... Τ
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€6,90 Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017

ã  ç ê ï í Ö î ß ç ä ß  ñ ê î ä Ý  æ ð Ý ï ä å ß    

    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... Τ
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!42
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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποφθέγματα 
διάσημων 

δημιουργών
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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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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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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
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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»

Δωρεάν μεταφορικά*!
*Για αγορές άνω των €25

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

Νο 17: 

Still life 

Υπό έκδοση. 

Κυκλοφορεί 

4 Oκτωβρίου 

2018

http://www.photo.gr/monothematika/
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Με αφορμή τη διάκριση του στον 

διαγωνισμό Event Photography 

Awards, ο οποίος ξεχώρισε με 

τη φωτογραφία του “Kiss” στην 

κατηγορία «Ιδιωτικά Events», ο 

φωτογράφος Παναγής Χρυσοβέργης 

μας μίλησε για τον διαγωνισμό και την 

καριέρα του στη μόνιμη πλέον κατοικία 

του, το Λονδίνο.

$1+1234��5*678,5204
Διάκριση στο διαγωνισμό Event Photography Awards

Διαγωνισμοί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε υπάρχουν για κάθε είδος φωτογραφίας και 

για οποιαδήποτε θεματική ενότητα. Από την άλλη μεριά ο ίδιος ο γάμος δεν αποτελεί 

ένα event; Και αν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε θα μπορούσαμε να το εντάξουμε στην 

κατηγορία “private event”. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω εδώ είναι πως ίσως θα 

πρέπει να αρχίσουμε να αφαιρούμε τις τόσο περιορισμένες ετικέτες. Ως φωτογράφοι 

πέρα από μια τεχνική κατάρτιση που οφείλουμε να έχουμε, έχουμε μάθει να βλέπουμε 

και αυτό να το μετατρέπουμε σε εικόνα. Όταν με ρωτούν με τι είδος φωτογραφίας 

ασχολούμαι, η απάντηση μου είναι πάντα «με τον άνθρωπο». Ποτέ δεν χαρακτήρισα 

τον εαυτό μου ως φωτογράφο γάμου, συναυλιών, εκδηλώσεων, πορτραίτων κ.λπ. 

Παντού και πάντα μπορείς να δεις και να κάνεις μια όμορφη εικόνα. Η προσέγγισή 

μου είναι άκρως ανθρωποκεντρική. Φωτογραφίζω ό,τι με αγγίζει και πάντα είμαι 

ειλικρινής με αυτό που κάνω. Οι καλλιτεχνικές αναζητήσεις και τα ερεθίσματα 

προκύπτουν με διαφορετικό τρόπο πριν ακόμα σηκώσω τη μηχανή. Άλλωστε αυτά τα 

ερεθίσματα προϋπάρχουν στον καθένα μας. Αυτό που κατά βάση με ενδιαφέρει είναι 

να δείξω μέσα από τις εικόνες μου αυτό που μέχρι τώρα πέρασε απαρατήρητο. Να 

αποτυπώσω απλές καθημερινές ιστορίες μέσα από μια προσωπική ματιά. Τώρα πως 

μια αναγνώριση σε έναν τέτοιο διαγωνισμό βοηθάει; Οποιαδήποτε αναγνώριση θεωρώ 

πως δεν είναι τίποτα άλλο από έναν μεγεθυντικό φακό σε μια συγκεκριμένη δουλειά 

που θα φέρει τον θεατή - κριτή σε πιο άμεση επαφή με την γενικότερη δουλειά κάθε 

καλλιτέχνη, με αποτέλεσμα μια γενικότερη προβολή.
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Πριν καν ξεκινήσουμε να μιλάμε 

για το αν η φωτογράφηση event 

αποτελεί επικερδή ενασχόληση 

για τους φωτογράφους του 

εξωτερικού, ας το δούμε πιο γενικά 

και σε σύγκριση χωρικών πλαισίων 

καθώς δραστηριοποιούμαι και 

στην Ελλάδα οπότε μου είναι και 

ευκολότερη η σύγκριση. Γενικά 

λοιπόν η φωτογραφία, πέρα 

από τέχνη αποτελεί επάγγελμα 

υπερβολικά ανταγωνιστικό με πολύ 

μεγαλύτερη προσφορά από ζήτηση, 

με ότι οικονομικό επακόλουθο 

σημαίνει για τους φωτογράφους. 

Για αυτό άλλωστε βλέπουμε και 

τόσους δασκάλους και σχολές 

φωτογραφίας! Τώρα συγκρίνοντας 

το Λονδίνο με την Ελλάδα σε 

επαγγελματική βάση υπάρχουν 

οι εξής δυο ουσιώδεις διαφορές. 

Στην Ελλάδα οι περισσότεροι 

�*+,+-.*/0

φωτογράφοι, βιοποριζόμαστε κατά βάση από την βάπτιση και τον γάμο - ειδικά τους 

καλοκαιρινούς μήνες. Το Λονδίνο σου δίνει πολύ ευρύτερη θεματολογία όλο το χρόνο, 

οπότε  αν θες να δουλέψεις πρέπει να κάνεις τα πάντα : Από αρχιτεκτονική φωτογραφία, 

πορτραίτα, εταιρικά events, γάμους κάθε εθνικότητας και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, 

όπως επίσης βαπτίσεις, τελετές ονοματοδοσίας, και άλλα πολλά. Αυτό φυσικά είναι 

εξαιρετικό. Από την μία τελειοποιείς κάθε τεχνική γνώση (δεν σε παίρνει και αλλιώς αν 

σκεφτείς πως ο πληθυσμός του Λονδίνου είναι όσο ολόκληρη η Ελλάδα περίπου - οπότε 

η προσφορά/ανταγωνισμός από φωτογράφους είναι στα ύψη) ενώ σου δίνει ευκαιρίες 

για πολύ όμορφες εικόνες. Επίσης το θετικό είναι πως τις περισσότερες φορές πάντα θα 

χρειαστούν φωτογράφο για να τους καλύψει έστω και ένα μικρό πάρτι κάτι που γίνεται 

πολύ λίγο έως και καθόλου στην Ελλάδα. Τώρα όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε σε 

οικονομική βάση. Το κόστος ζωής στο Λονδίνο είναι εξωπραγματικό. Τα έσοδα όμως όχι. 

Οπότε μόλις απάντησα και στις δύο ερωτήσεις.

Την συγκεκριμένη εικόνα την έκανα κατά την διάρκεια μιας εκδήλωσης. Σίγουρα για τους 

ανθρώπους που μου ανέθεσαν την συγκεκριμένη φωτογραφική δουλειά αποτελεί μια 

πολύ όμορφη αναμνηστική φωτογραφία.  Για όλους εμάς τους υπόλοιπους δεν βρίσκω 

να υπάρχει κανένα νόημα κάποιου υπότιτλου  ή περαιτέρω ιστορίας κάτω από την 

συγκεκριμένη φωτογραφία. Για μένα προσωπικά είναι ένα μήνυμα ελπίδας, έρωτα και 

αγάπης -έννοιες που σίγουρα δεν περιορίζονται ούτε σε χρονικά ούτε τοπικά πλαίσια. 

Η φωτογραφία γάμου αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα είδη. Συνδυάζει όλα τα είδη 

(στιγμιότυπο, πορτραίτο, still life, αρχιτεκτονική) σε πολύ διαφορετικές φωτιστικές 

συνθήκες κάθε στιγμή, ενώ τα πάντα συμβαίνουν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
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και μόνο για μια φορά. Επίσης 

έχεις ένα πελάτη απέναντι σου και 

είσαι υπόλογος για το αισθητικό 

αποτέλεσμα που θα φέρεις για την 

πιο σημαντική μέρα της ζωής του. 

Άρχισα να σκέφτομαι τι θα ήθελα 

εγώ να δω από έναν φωτογράφο 

γάμου και συνειδητοποίησα πως πολύ 

απλά αυτό που έκανα τόσο καιρό, 

θα το εφαρμόσω στον γάμο.  Ίσως οι 

σπουδές μου στο Τμήμα Φωτογραφίας 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

και στο εξωτερικό όπως επίσης και 

τα δύο χρόνια επαγγελματικής μου 

εμπειρίας δίπλα σε φωτογράφους 

του πρακτορείου Magnum, μου 

δίδαξαν πως οπουδήποτε μπορείς 

να δημιουργήσεις μια όμορφη 

εικόνα αρκεί να υπάρχει απόλυτη 

ισορροπία μεταξύ της σύνθεσης 

και του περιεχομένου. Αυτές όλες 

οι παράμετροι με ώθησαν στο να 

ακολουθήσω πιο documentary 

προσέγγιση. Ναι θα φωτογραφήσω 

όλα αυτά που απαιτούνται, το 

νυφικό, τα παπούτσια, τα δαχτυλίδια. 

Η προσοχή μου όμως είναι πάντα 

στραμμένη στον άνθρωπο και στην 

στιγμή. Στο γέλιο και στο δάκρυ. 

Στην συγκίνηση και στο συναίσθημα. 

Τις φωτογραφίες του γάμου μας τις 

δανειζόμαστε από τα παιδιά μας όπως 

συχνά λέω. Ας αναλογιστούμε λοιπόν 

τι θα θέλανε να δουν: το παπιγιόν του 

μπαμπά τους, τα μανικετόκουμπα, το 

νυφικό ή την ιστορία αυτής της μέρας 

μέσα από τα πρόσωπα της οικογένειας 

τους; Πάντα κάπου στην μέση είναι 

η αλήθεια. Τουλάχιστον όμως ας 

είμαστε ειλικρινείς με τις εικόνες που 

παραδίδουμε. Αυτό το λέω γιατί στην 

Ελλάδα θεωρώ πως ως επαγγελματίες 

έχουμε μια ευθύνη. Να δώσουμε 

στον πελάτη μας να καταλάβει πως 

το Day After είναι ένα κομμάτι της 

φωτογράφησης, αλλά αποτελεί το 

δέντρο μπροστά στο δάσος εικόνων 

που υποχρεούμαστε να παραδώσουμε 

ως φωτογράφοι
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Συλλεκτική κινηματογραφική μηχανή της Ernemann-Werke AG σε άριστη κατάσταση.  

Η κατασκευή της υπολογίζεται περίπου στο 1908-1910. Είναι πλήρως λειτουργική, με φακό,  

και μπορεί να στηριχθεί σε σύγχρονο τρίποδο. Πληροφορίες στο 6940507050  

�?I53�122.;<1
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RED 
Χαμηλότερες τιμές 

Η RED αλλάζει την στρατηγική της και ως αποτέλεσμα απλοποιεί τη 

γκάμα και κατεβάζει τις τιμές. H εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια 

περιορίζεται σε τρεις μόνο μηχανές, Αυτές είναι οι DSMC2 Monster, DSMC2 

Helium και DSMC2 Gemini. Οι τιμές τους διαμορφώνονται στα  $54.500, 

$24.500 και $19.500, αντίστοιχα, στην Αμερική – που μεταφράζονται σε 

εξοικονόμηση κατά $2500 για τις δύο πρώτες και $5.000 για την τρίτη. Και 

οι τρεις κάμερες είναι κατασκευασμένες από κράμα αλουμινίου και η Helium 

8K S35κυκλοφορεί και σε παραλλαγή με μονοχρωματικό αισθητήρα. Σε ότι 

αφορά την αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής, σύμφωνα με εκπρόσωπο της 

εταιρίας γίνεται για την απλοποίηση του portfolio και την αύξηση της ζήτησης 

χάρη στις χαμηλότερες τιμές. Η RED θα αλλάξει τα ονόματα των μοντέλων 

με την αναβάθμιση firmware v7.0.3 και εφεξής. Στον πίνακα μπορείτε να 

δείτε τη νέα ονοματολογία. Όσοι έχουν παραγγείλει κάμερα και δεν τους έχει 

παραδοθεί, η RED θα κάνει την αναβάθμιση στο λογισμικό DSMC2 Brain, 

χωρίς επιπλέον κόστος.

Large-format DesignJet Ζ6 & Ζ9
Νέοι DesignJet printer από την Hewlett Packard

Η παρουσίαση των νέων φωτογραφικών εκτυπωτών από την HP έγινε στο 

Βερολίνο, στο πλαίσιο της FESPA Global Print Expo. Και τα δύο μοντέλα θα 

είναι διαθέσιμα σε διαστάσεις 24 ιντσών και 44 ιντσών, με έξτρα ενσωματωμένο 

κάθετο κοπτικό, την τεχνολογία HP Pixel Control για το χρώμα και ανασχεδιασμένη 

εφαρμογή για τη δημιουργία poster. Σύμφωνα με την HP, οι νέοι εκτυπωτές 

της σειράς Z μπορούν να τυπώνουν 2,5 φορές πιο γρήγορα από τον DesignJet 

Z3200 Photo Printer, με χρήση λιγότερου μελανιού και με καλύτερη απόδοση. 

Και προσθέτει ότι οι νέοι εκτυπωτές μεγάλου φορμά θα είναι αυτοί με τις 

«γρηγορότερες επιδόσεις ταχύτητας στην αγορά». O DesignJet Ζ6 είναι ειδικά 

σχεδιασμένος για χρήστες GIS και για οποιονδήποτε χρειάζεται εντυπώσεις 

ανθεκτικές στο νερό και στο ξεθώριασμα. Ο Ζ9+ έχει ως κοινό καταναλωτές και 

επαγγελματίες που χρειάζονται «εκτυπώσεις φωτογραφικής ποιότητας».
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

������

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες

για τη συμμετοχή σας

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
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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Φάσεις και γκολ «HD» από την Epson
Προσφορές σε βιντεοπροβολείς ενόψει Μουντιάλ

Όσοι αποφασίσουν να αγοράσουν βιντεοπροβολέα Epson  αυτή την περίοδο 

μπορούν να επωφεληθούν από μειώσεις τιμών έως και €200. Η προσφορά 

της εταιρείας ισχύει για την αγορά επιλεγμένων προϊόντων βιντεοπροβολής. Στη 

συγκεκριμένη ενέργεια, συμμετέχουν τα παρακάτω προϊόντα:

– Ο βιντεοπροβολέας EH-TW610, ο οποίος είναι Full HD, έχει φωτεινότητα 3.000 lumen 

και ενσωματώνει Wi-Fi

– Ο βιντεοπροβολέας EH-TW650, με φωτεινότητα 3.100 lumen, και λάμπα με μεγάλη 

διάρκεια ζωής, έως και 11 χρόνια, σύμφωνα με την εταιρεία 

– Ο EH-TW5400, ένας βιντεοπροβολέας 2D/3D για οικιακό κινηματογράφο, ανάλυσης 

Full HD με φωτεινότητα 2.500 lumen και δυναμικό λόγο αντίθεσης 30.000:1.

– Ο βιντεοπροβολέας EH-TW7300, ο οποίος ενσωματώνει την τεχνολογία 3LCD, 

προσφέρει βελτίωση εικόνας 4K και υποστηρίζει HDR.

Η συγκεκριμένη προσφορά ισχύει από τις 15 Μαΐου 2018 έως και τις 30 Ιουνίου 2018.

Canon
Οριστικό τέλος στις μηχανές με φιλμ

Μετά από 80 χρόνια, η Canon σταματά την πώληση της τελευταίας μηχανής 

φιλμ στη γκάμα της. Πρόκειται για την EOS-1V, η οποία έχει σταματήσει να 

παράγεται από το 2010 και έκτοτε η διάθεση γινόταν από στοκ το οποίο φαίνεται ότι 

εξαντλήθηκε. Παράλληλα με την επίσημη ανακοίνωση για τον τέλος της πώλησης της 

EOS-1V, η Canon ανακοίνωσε την παράταση της υποστήριξης της έως τις 31 Οκτωβρίου 

2025. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχθεί για επισκευή την EOS-1V μετά την 

31/10/2020 λόγω πιθανής μη ύπαρξης ανταλλακτικών. Με την οριστική κατάργηση 

της EOS-1V η εταιρία αποχωρεί από τις μηχανές με φιλμ στην παραγωγή των οποίων 

συμμετέχει από το 1937.

Ευρυγώνιος 
μετατροπέας
Για υποβρύχια χρήση 

Οι Fantasea και AOI παρουσίασαν 

τον UWL-400F, ένα converter που 

μετατρέπει τον υπάρχοντα φακό της 

μηχανής σε ευρυγώνιο, με κάλυψη 

πεδίου 120° (όταν χρησιμοποιείται με 

φακό 24mm) για χρήση κάτω από την 

επιφάνεια του νερού. Προσαρμόζεται 

στην υποβρύχια θήκη με διάμετρο 

52mm, αλλά και σε άλλες διαστάσεις, με 

χρήση κατάλληλων μετατροπέων. Στη 

συσκευασία περιλαμβάνεται μετατροπέας 

67mm. Ο φακός εστιάζει από μηδενική 

απόσταση και έχει μεγέθυνση 0,5x. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάμερες 

που έχουν φακό με εστιακή απόσταση 

24mm ή μεγαλύτερη και με φακούς 

zoom στην κατάλληλη θέση για να 

μη δημιουργείται βινιετάρισμα. Έχει 

σχεδιαστεί για να προσφέρει μέγιστη 

οξύτητα, ενώ φέρει ειδική αντιχαρακτική 

επίστρωση. Η εγγύηση ισχύει για ένα 

έτος.
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Canon Cashback
Η Canon επιστρέφει έως και 300€ με την αγορά εξοπλισμού.

Οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν προϊόντα Canon έως τις 31 Ιουλίου 2018, μπορούν να επωφεληθούν 

από τη νέα καμπάνια της εταιρίας και να λάβουν επιστροφή μέχρι και 300 ευρώ.  Στα προϊόντα της προσφοράς 

περιλαμβάνονται φωτογραφικές μηχανές DSLR, mirrorless, compact, βιντεοκάμερες, φακοί  και αξεσουάρ και εκτυπωτές.

Με κλικ στο link μπορείτε να δείτε τη  λίστα όλων των προϊόντων της Canon που περιλαμβάνονται στην προσφορά, τους 

λεπτομερείς όρους και προϋποθέσεις που καλύπτουν τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια, αλλά και τα συμμετέχοντα σημεία 

λιανικής πώλησης, στα οποία μπορούν να ζητήσετε, την επιστροφή χρημάτων.

Κλείνει το περιοδικό Shutterbug
Μετά από 45 χρόνια γίνεται αποκλειστικά 
online.

H Shuttebug ανακοίνωσε το τέλος της έντυπης 

έκδοσης του περιοδικού της μετά από 45 χρόνια 

συνεχούς έκδοσης. Την έντυπη έκδοση διαδέχεται το 

online Shutterbug.com του οποίου η αναγνωσιμότητα 

έχει ανέβει κατά 700%. Η απόφαση ήταν υπό συζήτηση 

τα τελευταία τέσσερα χρόνια και δεν οφείλεται στη 

χαμηλή κυκλοφορία του περιοδικού, η οποία ήταν 

100.000 τεύχη. Η διακοπή της έντυπης έκδοσης 

οφείλεται, σύμφωνα με τον διευθυντή σύνταξης, Dan 

Havlik, στο όλο και αυξανόμενο κόστος του χαρτιού 

και στη μείωση των εσόδων από τις διαφημίσεις που 

επηρέασε τη βιωσιμότηταk. Παράλληλα με το κλασικό 

περιεχόμενο, το Shutterbug θα ανοίξει τις gallery του 

για τους φωτογράφους που θέλουν να μοιραστούν 

τις φωτογραφίες τους, ενώ θα ανέβει και ένα online 

κατάστημα όπου θα πωλούνται κάμερες, αλλά και 

αξεσουάρ, όπως Τ-shirt, με το brand Shutterbug.

https://www.canon.gr/cashback/
https://www.canon.gr/where_to_buy/for_home/
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Αναβαθμίσεις για 
Panasonic GH-5, GH-
5S και G9
Νέες δυνατότητες και 
καλύτερες επιδόσεις με τα νέα 
firmware.

Νέα firmware ανακοίνωσε η 

Panasonic για τις DC-GH5, DC-

GH5S και DC-G9, Τις περισσότερες 

αναβαθμίσεις λαμβάνει η DC-GH5 

και μάλιστα, ορισμένες από αυτές 

απαιτούν ειδικό κλειδί, το οποίο είναι 

διαθέσιμο κατόπιν πληρωμής. Οι επί 

πληρωμή αναβαθμίσεις αφορούν 

τις αναβαθμίσεις Like 709, V-LogL 

και V-LogL View Assist  Photo Style. 

Σε γενικές γραμμές, οι νέες εκδόσεις 

firmware των mirrorless μηχανών της 

Panasonic αφορούν τις επιδόσεις και 

τη χρηστικότητα. Αναβαθμίζονται η 

λειτουργία της αυτόματης εστίασης, 

ο ήχος για το video μέσω της 

περαιτέρω μείωσης του θορύβου από 

το ενσωματωμένο μικρόφωνο ενώ 

προστέθηκαν και νέα μονοχρωματικά 

Photo Styles. Μπορείτε να κατεβάσετε 

το firmware v2.3 για την DC-GH5 από 

εδώ, την έκδοση v.1 για την DC-GH5S 

από εδώ και για την DC-G9 από εδώ. 

Και τα τρία νέα firmware θα είναι 

διαθέσιμα από τις 30/5/2018.

Sony EVF με 240 fps
Nέο ψηφιακό σκόπευτρο υψηλής ανάλυσης

Ένα νέο OLED EVF ανακοίνωσε η Sony με 5,6Μ-dots ανάλυση. Ο ρυθμός 

ανανέωσης της εικόνας του νέου ηλεκτρονικού σκοπεύτρου είναι 240fps και 

αναμένεται να μπει σε παραγωγή τον ερχόμενο Νοέμβριο. Αυτό ίσως  σημαίνει ότι 

αν χρησιμοποιηθεί στην αναμενόμενη Sony α7S III. Σε ό,τι αφορά τα άλλα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, το OLED EVF έχει διαγώνιο 0,5in. ανάλυσή 5,6εκ, dot και pixel pitch 

6,3μm. Μια άλλη σημαντική καινοτομία του EVF είναι η τοποθέτηση του χρωματικού 

φίλτρου κατευθείαν στο υπόστρωμα με στόχο την εξάλειψη της απόστασής του από 

το στρώμα εκπομπής της εικόνας. Διαφοροποιημένη σε σχέση με τις προηγούμενες 

εκδόσεις είναι και η χρωματική διάταξη του φίλτρου.

εδώ το HP Designjet

photo.gr

www.photo.gr
https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/gh5s_firmware.html
https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/gh5s_firmware.html
https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/g9_firmware.html
https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/g9_firmware.html
https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/gh5s_firmware.html
https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/gh5s_firmware.html
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«W” γένος θηλυκό 
METApolis

Στο πλαίσιο του 18ου Athens Technopolis Jazz Festival, η φωτογραφική ομάδα METApolis παρουσιάζει την έκθεση 

“W” γένος θηλυκό. Μέσα από τα έργα 153 φωτογράφων, η έκθεση προσεγγίζει τη γυναίκα, σε επιμέλεια Γιάννη 

Γιαννακόπουλου, Κώστα Κουρτίδη και Θοδωρή Βερονίκη. Παράλληλα, στον χώρο της Τεχνόπολης το METApolis 

διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων. Την ημέρα των εγκαινίων και καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης η ομάδα θα 

συγκεντρώνει φάρμακα και φαρμακευτικό υλικό, με στόχο τη στήριξη του έργου των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας. 

Την Τρίτη 5 Ιουνίου στις 21.00, ο φωτορεπόρτερ Ιπποκράτης (Ippo) Ναυρίδης επισκέπτεται την Τεχνόπολη και μιλά για 

την εμπειρία του στον χώρο της φωτογράφησης συναυλιών. Την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 στις 19.00, η φωτογραφική 

ομάδα του METApolis σε συνεργασία με την Δ. & Ι. Δαμκαλίδης ΑΕ θα παρουσιάσει τον κόσμο της φωτογραφίας και 

του video μέσα από τις τεχνολογίες της Nikon. Την παρουσίαση θα κάνει ο Πέτρος Χανδρινός (Nikon Digital Dept). Το 

Σάββατο 9 Ιουνίου στις 19.00, η κλινική ψυχολόγος Ελένη Ταρναρά θα μιλήσει για τις αντιφάσεις, τις προσδοκίες και 

τις επιδιώξεις της γυναίκας σήμερα, μέσα από τον τρόπο που βιώνει η ίδια τον εαυτό της σε σχέση με τους άλλους και 

οι άλλοι σε σχέση με εκείνη. Τέλος, την Κυριακή 10 Ιουνίου, η φωτογραφική ομάδα του METApolis διοργανώνει για 

τα μέλη του, ένα κυνήγι κρυμμένου φωτογραφικού θησαυρού. Ο νικητής του διαγωνισμού θα κερδίσει φωτογραφική 

μηχανή Nikon D3400 μαζί με το φακό AF-P 18-55mm, ετήσια υποτροφία στο τμήμα των προχωρημένων του METApolis 

καθώς και ένα αεροπορικό εισιτήριο για την εκδρομή του METApolis στο Παρίσι, με στόχο την παρακολούθηση του 

Paris Photo 2018. 
 

Εγκαίνια: Δευτέρα 4 Ιουνίου, 19.30 

Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Ιουνίου 

Διεύθυνση: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Κτίριο Δεξαμενές Καθαρισμού, Κεραμεικός, Αθήνα 

Πληροφορίες: METApolis, http://www.metapolis.gr 

ημήτρης Μπουρέκας
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Τζίνα Μαραγκουδάκη 
Έκθεση φωτογραφίας στο Athens Photo Festival

Στο πλαίσιο του φετινού Athens Photo Festival, παρουσιάζεται έκθεση 

φωτογραφίας της Τζίνας Μαραγκουδάκη με τίτλο «Μετρονόμος». Στα έργα της 

Μαραγκουδάκη κυριαρχούν τα εκλεπτυσμένα χρώματα που αναδύονται μέσα απ΄ 

το σκοτάδι, μέσα από χώρους κλειστούς, μυστηριωδώς αποκομμένους από τον 

υπόλοιπο κόσμο. Την έκθεση επιμελήθηκε ο ομότιμος καθηγητής φωτογραφίας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Κωστής Αντωνιάδης. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 1 Ιουνίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Ιουνίου

Διεύθυνση: Αίθουσα Τέχνης: Αγκάθι – Κartάλος, Μηθύμνης 12 και Επτανήσου, 

Κυψέλη

2 + 1 γυμνές απόψεις

Δύο φωτογράφοι προσεγγίζουν 

το γυμνό σώμα μιας χορεύτριας, 

σε έκθεση που παρουσιάζεται στον 

χώρο της Λέσχης Φωτογραφίας “Out 

of Focus”. 

Εγκαίνια: Τετάρτη 6 Ιουνίου, 20.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 13 Ιουνίου

Διεύθυνση: Λέσχη Φωτογραφίας 

“Out Of Focus”, Μητροπολίτου 

Γενναδίου 24 και Φιλίππου, 

Θεσσαλονίκη

Διαγωνισμός φωτογραφίας 
Για εφήβους ηλικίας 16 με 22 ετών

Μέσα από τη θεματική «Σώμα σε Κίνηση», στόχος του διαγωνισμού είναι 

να αναδείξει την αντίληψη που έχουν οι νέοι για το σώμα καθώς και τους 

διάφορους τρόπους επικοινωνίας και έκφρασης μέσω αυτού. Οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται να στείλουν τις συμμετοχές τους σε ψηφιακή μορφή υψηλής ανάλυσης, 

σε αρχεία με το όνομα και το επίθετο του συμμετέχοντα συνοδευόμενο από 

αύξοντα αριθμό. Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν από τριμελή κριτική επιτροπή 

αποτελούμενη από τη χορογράφο, χορεύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια 

του φεστιβάλ Σοφία Φαλιέρου, το φωτογράφο Γιώργο Αναστασάκη και τη 

βιντεογράφο και ερευνήτρια κίνησης Αλίκη Χιωτάκη. Οι φωτογραφίες που θα 

διακριθούν θα εκτεθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, από τις 16 έως τις 

28 Ιουλίου, στον εκθεσιακό χώρο του Αγίου Ρόκκου στα Χανιά. Το διαγωνισμό 

διοργανώνει το 8ο Φεστιβάλ Dance Days Chania σε συνεργασία με το χώρο 

SOUTH space for photography. 

Υποβολή συμμετοχών: georgan@gmail.com
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Σεμινάριο Lightroom 
Από τον Πλάτωνα Ριβέλλη

Ο Πλάτων Ριβέλλης θα παραδώσει σεμινάριο συνολικής 

διάρκειας δεκαέξι ωρών με θέμα το πρόγραμμα 

επεξεργασίας και ταξινόμησης Adobe Photoshop Lightroom. 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην έδρα του «Φωτογραφικού 

Κύκλου» τις Τετάρτες 6, 13, 20 και 27 Ιουνίου. Καθε 

συνάντηση θα έχει διάρκεια τέσσερις ώρες. Το κόστος 

του σεμιναρίου είναι 150 ευρώ (συν ΦΠΑ). Όσοι έχουν 

παρακολουθήσεις ξανά σεμινάριο με τον Πλάτωνα Ριβέλλη 

θα έχουν έκπτωση 50%. 

Δηλώσεις συμμετοχής: Πλάτων Ριβέλλης, platon@rivellis.gr 

Έκθεση του Πολυδεύκη Ασωνίτη 
Πάτρα 

 

Υπό τον τίτλο «Χορεύοντας με την καρδιά της», η έκθεση παρουσιάζει την καινούργια δουλειά του φωτογράφου 

Πολυδεύκη Ασωνίτη, η οποία σε συνεργασία με τη χορογράφο Λάουρα Τσιάτι αποτυπώνει τα Ζαγοροχώρια και τη λίμνη 

των Ιωαννίνων. Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Φωτογραφικής Ομάδας Άρτας.   
 

Διάρκεια έκθεσης: έως 3 Ιουλίου

Διεύθυνση: Aγορά Cafe, Σκουφά 69, Άρτα 
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