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Editorial

Η απλή επιχειρηματική λογική λέει ότι
πρέπει ν’ αποταμιεύεις όταν βγάζεις.
Γιατί αν προσπαθείς ν’ αποταμιεύσεις όταν
δεν βγάζεις, είναι χαμένος κόπος. Ό,τι
βάλεις σήμερα με αίμα στην άκρη αύριο
μεθαύριο θα αναγκαστείς να το χαλάσεις
για να καλύψεις τρέχουσες ανάγκες για τις
οποίες φευ δεν φτάνουν τα χρήματα.
Αυτά ως σχόλιο για τα περιβόητα
πλεονάσματα του φαλιρημένου Ελληνικού
κράτους και φυσικά για τον νέο νόμο για
την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
Ο τελευταίος ψηφίστηκε πρόσφατα και
προβλέπει βαριές καμπάνες για τους
επαγγελματίες αν τους πιάσει ο έλεγχος να
απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους, με
κάποιες -ευτυχώς- ελαφρύνσεις για όσους
συμμορφωθούν.

Σ

ύμφωνα με το νέο νόμο, ως αδήλωτος
εργαζόμενος λογίζεται οποιοσδήποτε
βρεθεί σε θέση εργασίας σε μια επιχείρηση
ή επαγγελματική δραστηριότητα
(π.χ. εξωτερική φωτογράφιση) και το όνομά
του δεν είναι καταχωρημένο στην θεωρημένη
από την Επιθεώρηση Εργασίας λίστα του
επαγγελματία ή της επιχείρησης.
Αν δηλαδή μπουκάρει στο φωτογραφείο
το κλιμάκιο επιθεωρητών και βρει στο
δωματιάκι πίσω από τις κουρτίνες τον
άνεργο γιο του φίλου σας που βγάζει
χαρτζιλίκι ρετουσάροντας περιστασιακά στον
υπολογιστή φωτογραφίες από γάμους ή
εκείνη τη στιγμή τακτοποιεί η θυγατέρα σας
στο ράφι τα άλμπουμ που μόλις έφερε
ο courier, τα πρόστιμα είναι τσουχτερά!
Θα κληθείτε να πληρώσετε για τον γιο του
φίλου σας 10.500 ευρώ + 10.500 για την
κόρη σας = 21.000 ευρώ. Καπάκι θα σας
καταλογίσει το ΙΚΑ τρεις μήνες εισφορές
που αναλογούν με τις νόμιμες προσαυξήσεις
κλπ. εκτός κι αν αποδείξετε με ατράνταχτα
επιχειρήματα ότι το αδίκημα ήταν... στιγμιαίο.
Φτάσαμε έτσι αισίως τις 30.000.
Αν τώρα σε επόμενο έλεγχο εντός τριετίας
βρεθεί... ο ανιψιός σας στον υπολογιστή
-ανασφάλιστος και αδήλωτος- όλα τα
πρόστιμα αυτόματα διπλασιάζονται!

PHOTOBUSINESS No 75 Στη φωτογραφία γάμου είναι αφιερωμένο το τεύχος
που θα κυκλοφορήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου.

  !
Τι προβλέπει ο νέος νόμος που μόλις ψηφίστηκε
Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε, σύμφωνα με τους εισηγητές της πλειοψηφίας, είναι
καλός και συμπονετικός γιατί προβλέπει ελαφρύνσεις: Αν γίνει τρίμηνη πρόσληψη το
πρόστιμο πέφτει στα 7.000 ευρώ (για τον καθένα), αν γίνει εξάμηνη στα 5.000 ευρώ
& αν γίνει ετήσια στα 3.000 ευρώ Τα πλεονεκτήματα χάνονται αν υπάρξει απόλυση
άλλου εργαζόμενου. Αυτά.

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
Ενημερωθείτε για τη σχετική νομοθεσία στα παρακάτω link:
• Για το σχέδιο νόμου • Για την αιτιολόγηση

« ..."# $%#&'&$()#& '* ($*$ ! $, )# #$%#&'&& ! +%...»
PETER FISK '3 & best seller 9$9& &: “Customer Genius”, + )%&! 2009
 425 • 

16 IOY I 2018





2

ON LINE    

 425 • 

O IMAGING - E 

16 IOY I 2018







3

ON LINE    

O IMAGING - E 



*!

Υπάρχουν κι αυτές οι σπηλιές για το καλοκαίρι...
...Εκτός από τις σπηλιές της Ταϊλάνδης!!!

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 η 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
E%3: Τάκης Τζίμας, $:>:# ?#@: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

$B(!$: Άννα Μανουσάκη :#*%: Φωτεινή Αβραμάκου

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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ΕΩΣ 300€
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Live for the story_
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Απαραίτητη η ασφάλιση για αστική ευθύνη!
Οι ιστορίες κάνουν τον κύκλο
του internet. Ζευγάρια ενάγουν
φωτογράφους γάμων γιατί δεν
τους άρεσαν οι φωτογραφίες,

Τώρα τα ίδια συμβαίνουν και εδώ. Εκτός από την κακοπιστία ή τον δύστροπο χαρακτήρα
ορισμένων ανθρώπων, για τον επαγγελματία υπάρχουν και άλλες παράμετροι που
πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του. Κατ αρχήν θέματα τύχης: ποιός θα τον καλύψει
αν πάθει ένα ατύχημα ή αρρωστήσει και δεν μπορεί να φωτογραφήσει την ημέρα

γιατί έδειχναν πιο πολύ τους
υπόλοιπους καλεσμένους, γιατί
δεν συμφωνούσαν με το ύφος
και την αισθητική των εικόνων,
γιατί φιλονείκησαν σε θέματα
πληρωμής, γιατί η συμφωνία ήταν
ελλιπής και την ερμήνευε το κάθε
μέρος όπως ήθελε, γιατί ...γιατί...
Σίγουρα τα δικαστήρια δεν είναι η
επιθυμητή κατάληξη για μια ανάθεση
κάλυψης γάμου, στην οποία ένας

του γάμου; Έχει προβλέψει στο συμφωνητικό τι θα γίνει σε περίπτωση έκτακτης και
απρόβλεπτης ανάγκης, ασθένειας κλπ.; Διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία, να τον
εκπροσωπήσει άλλος συνάδελφος και να αναλάβει αυτός το γάμο; Τι θα συμβεί αν
απωλεσθεί για οποιοδήποτε -πιθανό και απίθανο- λόγο το υλικό του γάμου; Ξεκινώντας
από αστοχία υλικού (π.χ. καμμένη κάρτα μνήμης) και συνεχίζοντας με προβλήματα στον
υπολογιστή, κλοπή, ληστεία, διάρρηξη, φωτιά κλπ.
Τα προβλήματα είναι απειράριθμα για να τα προβλέψει κανείς ένα-ένα και απευχόμαστε
να συμβούν στον οποιονδήποτε, αλλά το -έστω απομακρυσμένο- ενδεχόμενο υπάρχει.
Ποιός εξασφαλίζει στο φωτογράφο ότι το ζευγάρι θα δείξει κατανόηση; Όταν μια
οικογένεια έχει επενδύσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε μια τελετή γάμου με όλα τα πριν και
τα μετά, και βρεθεί χωρίς καθόλου φωτογραφίες, πως θα αντιδράσει;

επαγγελματίας πάντα επενδύει τον
καλύτερο εαυτό του.

Στα δύσκολα αυτά ερωτήματα και για αποτροπή ακόμη πιο δύσκολων και επώδυνων
(ψυχολογικά και οικονομικά) καταστάσεων, η λογική αντιμετώπιση επιβάλλει
ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. Μοιάζει περίεργο στα αυτιά των ελλήνων
επαγγελματιών και ας μην σπεύσουν κάποιοι να πουν ότι προωθούμε τα συμφέροντα
των ασφαλιστικών εταιριών. Αντίθετα, τα συμφέροντα των επαγγελματιών του κλάδου
και μόνον σκεφτόμαστε. Όταν ζούμε μια δύσκολη οικονομική πραγματικότητα, ποιός θα
μπορούσε να αντέξει ένα τέτοιο κτύπημα από μια δικαστική αντιδικία για οποιονδήποτε
θεμικό και αθέμιτο λόγο; Πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι στο κόστος άσκησης
του επαγγέλματος συνυπολογίζεται και η ασφάλεια αστικής ευθύνης από πιθανές
διεκδικήσεις σαν και αυτές που αναφέραμε παραπάνω.
Βεβαίως προσοχή! Μην παραπλανηθείτε. Αρνηθείτε αν σας προτείνουν ένα γενικό και
αόριστο ασφαλιστικό συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Είναι κουρελόχαρτο...
Χρειάζεται εμπεριστατωμένο, προσεκτικά διατυπωμένο από γνώστη των θεμάτων του
κλάδου δικηγόρο, συμβόλαιο, με συγκεκριμένες προβλέψεις.
Προφανώς είναι κάτι που ανήκει ως πρωτοβουλία στις συνδικαλιστικές ενώσεις του
κλάδου ώστε να υπάρξουν και οικονομιίες κλίμακας και οι βέλτιστες πρόνοιες στους
όρους. Ας γίνει επιτέλους κατανοητό πλέον ότι η επαγγελματική επιβίωση ανήκει σε
αυτούς που κατοχυρώνουν το μέλλον τους με όλους τους τρόπους.

Ό

πως επίσης κανείς δεν μπορεί
να αποκλείσει την δικομανία,

την εριστικότητα ή ακόμη και την
παρεξήγηση, σαν αίτια που μπορούν
να οδηγήσουν στις αίθουσες των
δικαστηρίων, σε υψηλά δικαστικά
έξοδα και ίσως σε μια καταστροφική
επιδίκαση αποζημίωσης. Θα πείτε ότι
όλα αυτά συμβαίνουν αλλού... Ίσως
αλλά η παγκοσμιοποίηση έχει επιφέρει
και εξίσωση των συμπεριφορών και
αντιδράσεων των ανθρώπων.
Κάποτε γελούσαμε όταν μας έλεγε ο
ελληνοαμερικανός θείος μας ότι αν
χαλάσει η τηλεόραση στην Αμερική την
πετάνε γιατί δε συμφέρει η επισκευή...
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Nikon CoolPix P1000
Extreme superzoom 3000mm
Στον πυρετό των ακραίων εστιακών αποστάσεων κινείται ο ανταγωνισμός
στις superzoom. Μετά τη Nikon P900 με τα ούτως ή άλλως απίστευτα 2000mm
(ισοδυναμία 35mm) το επόμενο ρεκόρ ανήκει πάλι στη Nikon με την μόλις
αναγγελθείσα Ρ1000. Η νέα επικεφαλής της σειράς superzoom Nikon, υπερακοντίζει
κάθε έννοια superzoom φθάνοντας τα 3000mm!!

Σ

υγκεκριμένα, ο φακός της P1000 καλύπτει κλίμακα εστιακών αποστάσεων
24-3000mm (δηλ. zoom 125x) και έχει μεταβλητή φωτεινότητα f/2,8-8,
περιλαμβάνοντας στοιχεία ED και SuperED. H μηχανή προορίζεται για ειδικές εφαρμογές
σε σπορ, wildlife ή αστροφωτογραφία και βέβαια στα 3000mm συνιστάται οπωσδήποτε
η στήριξη σε τρίποδο. Σαν να μην έφθανε η εντυπωσιακή μεγέθυνση στα 3000mm
προσφέρεται και ψηφιακή επέκταση ως τα 6000mm με τίτλο Dynamic Fine Zoom. Τόσο
μεγάλος φακός σίγουρα έχει και αντίστοιχο βάρος και έτσι η compact (σε αρχιτεκτονική)
μηχανή καταλήγει να ζυγίζει 1,4κιλά. Eπίσης superzoom χωρίς σύστημα σταθεροποίησης
δε γίνεται: εδώ ενσωματώνεται σύστημα Nikon Dual Detect Optical VR με πραγματική
απόδοση 5stop. Στη θέση του αισθητήρα βρίσκουμε ένα chip 16Megapixel 1/2,3in.
παρόμοιο με αυτό της Ρ900 αλλά με δυνατότητα RAW format. Το burst mode 7fps
ισχύει μόνον για 7καρέ και μετά οι φωτογραφίες πρέπει να μεταφερθούν στην κάρτα
μνήμης. Στο μέτωπο του video παρατηρούμε σοβαρές επιδόσεις με video 4K 30/25p και
1080/60/30/25p με δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού μικροφώνου και έξοδο καθαρού
HDMI για καταγραφή σε εξωτερικό recorder τύπου Atomos. Βελτίωση έχει επέλθει και
στο autofocus: Ενσωματώνεται ένας επιλογέας focus mode ενώ πολύ καλό είναι και
το προσοφθάλμιο τεχνολογίας ΟLED 2,34εκ. dot. Για πρώτη φορά λανσάρεται και το
ασύρματο τηλεχειριστήριο Bluetooth ML-L7.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Αισθητήρας: BSI CMOS 16Megapixel 1/2,3in. 6,17x4,55mm 4608x3456pixel
• Eπεξεργαστής: Nikon Expeed • Eυαισθησία ISO: 100-6400 • Φακός: 24-3000mm
f/2,8-8 • Αutofocus λειτουργίες: Contrast Detect (sensor), Multi area, Center,
Τracking, Single/Continuous, Face Detect, Live View • Macro: 1cm • Έκθεση:
Πρόγραμμα, προτεραιότητα διαφράγματος/ταχύτητας, manual + σκηνές • Ριπή: 7fps
για 7 διαδοχικά καρέ • Ιnterface: USB 2.0, Micro HDMI, Bluetooth, WiFi 802.11b/g/n
• Mπαταρία: ΕΝ-ΕL20a λιθίου με αυτονομία 250 καρέ (CIPA) • Διαστάσεις:
146x119x181mm • Βάρος: 1415γρ.
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SUMMER CASHBACK

Επωφεληθείτε

από τη μοναδική καλοκαιρινή ευκαιρία
& εμπλουτίστε την γκάμα των φακών σας!
Cash Back με κέρδος έως και 150€ σε επιλεγμένους φακούς Tamron
για αγορές μέχρι 31-7-2018 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο
δίκτυο καταστημάτων

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
Παλαιστίνης 8, 17455 Αθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr

Photozone_Tamron_Cash
      4 2 5 •Back.indd
   1
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ΑΚΤΟ
Εγκαινιάστηκε το φετινό
Art & Design Show

Η

καθιερωμένη ετήσια έκθεση των
σπουδαστών του ΑΚΤΟ εγκαινιάστηκε
την Πέμπτη 5 Ιουλίου στις κεντρικές
εγκαταστάσεις της σχολής. Στο πλαίσιο των
εγκαινίων, πραγματοποιήθηκε προβολή
ταινιών των σχεδιαστών κινουμένων σχεδίων
του προπτυχιακού προγράμματος Animation
& Interactive Media. To Αrt & Design Show
περιλαμβάνει δημιουργίες που εκπόνησαν οι
σπουδαστές από όλα τα προγράμματα και έτη
σπουδών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού
έτους. Kαταλαμβάνει έκταση 5.000 τ.μ. και
τα έργα που παρουσιάζονται καλύπτουν
όλο το φάσμα του design, από γραφιστική,
αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, βιομηχανικό
σχέδιο, web design και εικονογράφηση μέχρι
κόμικς, fine art, animation, fashion design και
φωτογραφία. Στην έκθεση παρουσιάζονται και
οι διπλωματικές εργασίες των τελειοφοίτων
του προγράμματος Bachelor & Master in
Design, το οποίο ο ΑΚΤΟ πραγματοποιεί με την
πιστοποίηση του πανεπιστημίου Μiddlesex του
Λονδίνου.
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Kεντρικό campus ΑΚΤΟ,
Ευελπίδων 11Α, Αθήνα
Πληροφορίες: ΑΚΤΟ, Τηλ. 2105230130, akto.gr
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Πάνω φωτογραφίες: στιγμιότυπα από την έκθεση. Κάτω αριστερά: Ο κ. Άλκης
Ξανθάκης διευθυντής του Τμήματος Φωτογραφίας. Δεξία: Η κ. Εύα Μαυρίδου
Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του ΑΚΤΟ
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...& έκθεση στη Λεωφόρο Β. Σοφίας!
            1,52m
         .    



ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
«Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ»

  !
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 "  photo.gr/NationalGarden,       "
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Αξία
δώρου
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E-PL8  
14-42mm 2

Αξία
δώρου

€400

- 
" 
Sony DCS-HX350

 
Αξία
 
δώρου
20$ 
  ’ 
  :
Photoshop, Illustrator,
InDesign, Premiere

€250

-
 Tamron
18-200mm
f/3.5-6.3 Di II VC
 Canon  Nikon

Αξία
δώρου
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΩΡΩΝ «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ»

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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www.photo.gr/NationalGarden
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Celia Ruiz de Castilla # Peru

Έρχεται το Chania International Photo Festival
¨Ενα φιλόδοξο project στην Κρήτη
Στην πρώτη του διοργάνωση το Chania International Photo Festival
φιλοξενεί φωτογραφίες 320 καλλιτεχνών από εβδομήντα μία χώρες.
Για τη διεξαγωγή του φεστιβάλ επιλέχθηκε το οίκημα Μεγάλο Αρσενάλι,
το οποίο από το 2002, μετά την ανάπλασή του, φιλοξενεί πολιτιστικές
και καλλιτεχνικές εκθέσεις και διεθνή δρώμενα.

Τ

ις φωτογραφίες που παρουσιάζονται ανέδειξε, έπειτα από την υποβολή τους
στη διοργάνωση, κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους φωτογράφους
Alexey Sorochan, Ben McRae, Dennis Ramos, Isabella Tabacchi, Zalman
Shklyar και James Niven, τον φωτογράφο και καθηγητή στο Grafisch Lyceum
στο Ρότερνταμ Frank Van Es, τη διευθύντρια της Blank Wall Gallery και του
Chania International Photo Festival Μαρία Τουτουδάκη, τον φωτογράφο
και καλλιτεχνικό διευθυντή της Blank Wall Gallery Μάρκο Δολόπικο και
τον λέκτορα του Τμήματος Φωτογραφίας και οπτικοακουστικών τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Ατικής Νίκο Αποστολόπουλο. Κατά τη διάρκεια του
φεστιβάλ θα είναι ανοιχτή στο κοινό φωτογραφική έκθεση, την οποία θα
συμπληρώνουν διάφορες δράσεις. Στο τέλος της διοργάνωσης η κριτική
επιτροπή θα απονείμει σε έναν από τους συμμετέχοντες φωτογράφους το
μεγάλο βραβείο του φεστιβάλ, το έπαθλο των $1.000. Παράλληλα, το
Chania International Photo Festival θα απονείμει στους τρεις πρώτους νικητές
έπαινο, θα προβάλει μόνιμα στην ιστοσελίδα του το βιογραφικό τους και θα
παρουσιάσει μέρος της δουλειάς τους σε προβολή.
Διάρκεια: 28 Αυγούστου – 5 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Μεγάλο Αρσενάλι (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου),
Παλιό Λιμάνι Χανίων, Κρήτη
Πληροφορίες: Chania International Photo Festival, Τηλ. 2114052138,
info@cipfestival.com, www.cipfestival.com
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Συμβαίνουν στην Τουρκία
Φωτογράφος ξυλοκοπεί “παιδόφιλο”
γαμπρό...

Η

είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου μέσω
Internet και την αναπαράγουμε άνευ
σχολίων. Σύμφωνα λοιπόν με τη Hurriyet
Daily News, στο φωτογράφο γάμων Onur
Albayrak είχε ανατεθεί η κάλυψη ενός γάμου
στην ανατολική επαρχία Malatya στις 5 Ιουνίου.
Όμως όταν έφτασε εκεί του έκανε εντύπωση
η εμφάνιση της νύφης. Του φάνηκε πολύ μικρή
σε ηλικία και ρωτώντας έμαθε ότι ήταν μόλις
15 ετών. Οι γάμοι ανηλίκων απαγορεύονται
στην Τουρκία αν και στην υπερσυντηρητική/
ισλαμιστική Ανατολία συμβαίνουν πολλά.
Ο Albayrak εξοργίστηκε γιατί ο γαμπρός τον
είχε παραπλανήσει και είχε πάει να συμφωνήσει
μαζί του χωρίς τη νύφη. Όταν συνειδητοποίησε
τι συνέβαινε, είπε στον γαμπρό ότι παραιτείται.
Τότε αυτός προσπάθησε να χειροδικήσει αλλά
ο πιο δυνατός και εξαγριωμένος Albayrak
τον ξυλοκόπησε και του έσπασε τη μύτη,
ευρισκόμενος πάντως σε άμυνα. Δεν είναι
γνωστό αν τελικά τελέστηκε ο γάμος...

Μade in USA
Πως τα Αμερικανικά Ταχυδρομεία καταδικάστηκαν σε
αποζημίωση 3,5 εκ. δολαρίων
Για τα μάτια ενός ευρωπαίου και του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού,
η παρακάτω ιστορία μοιάζει ακατανόητη ως αδιανόητη. Στις Ηνωμένες
Πολιτείες όμως όλα μπορούν να συμβούν... Για να δούμε: ‘Όπως
μαθαίνουμε από τις αμερικανικές εφημερίδες ο γλύπτης Robert Davidson
δικαιώθηκε από τα αμερικανικά δικαστήρια και του επιδικάστηκε
αποζημίωση 3,5εκ. δολ. για την χωρίς άδεια χρήση φωτογραφίας
αγάλματος της Ελευθερίας.

Ξ

Mικρή αγγελία
Πωλείται Durst Theta 50 με εγγύηση
και παρακαταθήκη ανταλλακτικών
για ψηφιακά άλμπουμ.
Πλήρως ανακατασκευασμένο.
Ευκολίες πληρωμής.
Τιμή: 25.000 Τηλ. 6932038035

ετυλίγοντας το νήμα, η παράξενη αυτή υπόθεση έχει ως εξής:
Tα αμερικανικά Ταχυδρομεία (US Postal Service) μερικά χρόνια πριν (2010)
άρχισαν να προετοιμάζουν τη σειρά Fovever (για πάντα) που απεικονίζει
το άγαλμα της Ελευθερίας. Για να μην πληρώσουν πολλά αναζήτησαν
φωτογραφίες από φωτοθήκες. Κάποιος στην υπηρεσία επέλεξε μία από αυτές
μην αναγνωρίζοντας τη διαφορά ανάμεσα στο original Άγαλμα της Ελευθερίας
(Νέα Υόρκη) και μία ρέπλικα που βρίσκεται στο Las Vegas, δημιούργημα του
γλύπτη Robert Davidson, το οποίο κατασκευάστηκε κατά παραγγελία του
New York-New York Casino. Τα USPS πλήρωσαν μόνον 1500 δολ. για τα
δικαιώματα στη φωτοθήκη, ανήμπορα να προβλέψουν τα επακόλουθα.
Το γραμματόσημο κυκλοφόρησε σε εκατομμύρια τεμάχια ως το 2014, οπότε το
αντιλήφθηκε ο γλύπτης και άσκησε αγωγή. Οι συνήγοροι των αμερικανικών
Ταχυδρομείων αντέτειναν ότι ως ρέπλικα το άγαλμα της Ελευθερίας στο Las
Vegas δε δικαιούται προστασίας και εν πάση περιπτώσει η εμφάνισή του στο
γραμματόσημο είχε συμβολική και όχι ουσιαστική σημασία. Το σκεπτικό του
δικαστηρίου επικεντρώθηκε στην ποσότητα των
απούλητων γραμματόσημων αξίας περίπου 70εκ.
δολ. που καίτοι πουλήθηκαν από τα ταχυδρομεία
παρακρατήθηκαν από συλλέκτες και επεδίκασε
στο γλύπτη δικαιώματα ύψους 5% που συνολικά
ανέρχονται σε ποσόν περίπου 3,5εκ. δολ.
Έγκυροι νομικοί κύκλοι σχολίαζαν πως στην Ευρώπη
με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο περί πνευματικής
ιδιοκτησίας η υπόθεση δεν θα είχε καμία τύχη αλλά
στην Αμερική όλα γίνονται...
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PhotoMirage
Kίνηση από το ...πουθενά!

Μ

ια απίστευτη δυνατότητα
έχει το software
PhotoMirage της Corel. Μπορεί
να δίνει “κίνηση” σε μέρη της
φωτογραφίας όπως σε σύννεφα
ή υδάτινες επιφάνειες. Ο χρήστης
επιλέγει τα σημεία της εικόνας
στα οποία επιθυμεί να δώσει το
animation εφέ, την κατεύθυνση,
την ταχύτητα κλπ. όλα μέσα από
ευνότητο γραφικό περιβάλλον
με συρόμενα χειριστήρια (slider).
Για την κινούμενη εικόνα που
προκύπτει προσφέρεται preview
και μετά αποθήκευση ή απευθείας
ανέβασμα σε social media.

Nέα Μacbook Pro
Mέχρι $6.700 αν αντέχει η τσέπη σας

Μ

άλλον απροσδόκητα, μέσα στο καλοκαίρι, η Apple αποφάσισε την αναβάθμιση
κάποιων από τους φορητούς υπολογιστές της, ενσωματώνοντας CPU όγδοης
γενιάς Intel και καλύτερες προδιαγραφές. Όσοι λοιπόν τα οικονομικά τους είναι
ανθηρά, μπορούν να κοιτάξουν προς την κατεύθυνση ενός full specified Macbook
Pro 15in. Με CPU Intel Core i9, μνήμη 32GB RAM, οθόνη True tone κα δίσκο SSD
TB στοιχίζει μόλις $6.699 στις ΗΠΑ. Να διευκρινήσουμε βέβαια ότι υπεύθυνη για
την εξωπραγματική τιμή είναι η υψηλή χωρητικότητα του SSD αφού το μηχάνημα
κατεβαίνει στα $3.899 με 1TB. Bέβαια το βασικό Macbook Pro διατηρεί την ίδια τιμή
$1799 xωρίς αλλαγές στο hardware. Ίσως αρκετοί δελεαστούν από τις αυξημένες
επιδόσεις του νέου επεξεργαστή Core i9 (CoffeeLake) που τρέχει στα 2,8GHz.

Επανόρθωση
Στον απολογισμό του 3ου Φεστιβάλ Φωτογραφίας & Βίντεο Πρέβεζας (τεύχος Νο 423 σελ. 23)
αναφέρθηκε η συμμετοχή της Φωτογραφικής Ομάδας Ιωαννίνων. Πρόκειται για την Φωτογραφική Ομάδα Ιωαννίνων «Φωτόραση»
και όχι την Φωτογραφική Ομάδα Ιωαννίνων.

photo.gr
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Για παραγγελίες: 210 8541400 ή www.photo.gr/prosfores
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Godox
Witstro AD400Pro

Σ

τον απόηχο
ό
των πολύ
λύ πετυχημένων
έ
φορητών
ώ
μονομπλόκ με μπαταρία AD 200 και AD600,
η GODOX ανήγγειλε το ΑΔ 400 που γεφυρώνει
το κενό ισχύος ανάμεσα στο μικρό και το μεγάλο.
Σχεδιαστικά μοιάζει περισσότερο με το μεγαλύτερο
της σειράς και ολοκληρώνει το πετυχημένο
σχεδιαστικό concept. Έχει μικρές, μαζεμένες
δισστάσεις 22x10,2x12,8cm και ζυγίζει μόλις 2,1κιλά
ώστε να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται μαζί με
τον συνήθη επαγγελματικό εξοπλισμό για location
φωτογραφήσεις.
Το εύχρηστο αυτό φορητό μονομπλόκ έχει ισχύ
400Watt/sec. επαρκή σχεδόν για οποιαδήποτε
εφαρμογήκαι χάρη στο σύστημα Godox Wireless
X είναι συμβστό με τα συστήματα φλασομέτρησης
Canon E-TTL II, Nikon i-TTL, Sony, Olympus,
Fujifilm και Panasonic. Με την μπαταρία λιθίου
2600mAh που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, το
φλας επιτυγχάνει αυτονομία 390 πλήρους ισχύος
λάμψεων ή πολύ περισσότερων σε χαμηλότερες
διαβαθμίσεις ισχύος.
Το AD400Pro συνοδεύεται από ένα νέο αντάπτορα
Godox mount για προσαρμογή φωτιστικών
εξαρτημάτων ή από αντάπτορα με μοντούρα
Βοwens. Eπίσης υπάρχει θύρα USB-C για
μελλοντική αναβάθμιση software.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Στα περιεχόμενα του προηγούμενου τεύχους PBWeekly Νο 424 αναγράφηκε εκ παραδρομής λανθασμένος υπότιτλος
αναφορικά με το άρθρο «Το σκάνδαλο ...Νόμπελ». Ο σωστός υπότιτλος είναι «Ο Γάλλος φωτογράφος Jean-Claude Arnault,
συνεργάτης της Σουηδικής Ακαδημίας, κατηγορείται για δύο βιασμούς γυναικών».
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Οlympus
Προσφορά Cashback ως τέλος Ιουλίου

M

ε την προωθητική
ενέργεια
cashback η Οlympus
προσφέρει επιστροφή
ως 200 ευρώ σε
επιλεγμένα προΪόντα
που θα αγοραστούν
ως τέλος Ιουλίου 2018.
Συμμετέχουν οι εξής
φακοί και μηχανές:

M. Zuiko Digital ED 17mm 1:1.2 PRO (175 € bonus)
M. Zuiko Digital ED 25mm 1:1.2 PRO (175€ bonus)
M. Zuiko Digital ED 45mm 1:1.2 PRO (175€ bonus)
M. Zuiko Digital 25mm 1:1.8 (50€ bonus)
M. Zuiko Digital ED 60mm 1:2.8 Macro (75€ bonus)
M. Zuiko Digital ED 9-18mm 1:4.0-5.6 ( (100€ bonus)
M. Zuiko Digital ED 75–300mm 1:4.8–6.7 II (100€ bonus)
OM-D E-M5 Mk II (200€ bonus)
OM-D E-M10 Mk II (75€ bonus)
OM-D E-M1 0 Mk III (75€ bonus

** Όλοι οι φακοί πρέπει να έχουν αγοραστεί
μόνοι τους και όχι σε κιτ με μηχανή. Οι φακοί που
αγοράστηκαν σε κιτ (πακέτο) με την OM-D E-M10 Mk
II/ OM-D E-M10 Mk III/OM-D E-M5 Mk II δεν μπορούν
να συμπεριληφθούν στην προωθητική ενέργεια. H
OM-D E-M10 Mk II/ OM-D E-M10 Mk III/OM-D E-M5
Mk II μπορεί να αγοραστεί είτε σκέτη, (body) είτε σε
πακέτο (kit) αλλά στην περίπτωση του πακέτου, το
bonus ισχύει μόνο για το σώμα και όχι για το φακό.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Manfrotto
Ezybox Pro Strip

H

συνεργασία Manfrotto και
Lastolite έχει αποφέρει
πολλά νέα προϊόντα, ανάμεσα
στα οποία το Ezybox \Pro Strip
LL S3030 ειδικά σχεδιασμένο
για νέας γενιάς studio flash που
τροφοδοτούνται με μπαταρίες
λιθίου. Χάρη σε μια πατέντα
χρησιμοποιεί ένα εύκολα και
γρήγορα αποσυναρμολογούμενο
σκελετό RapidExoFrame για
ταχύτατο στήσιμο σε οποιοδήποτε
περιβάλλον εργασίας. Το επίμηκες
softbox έχει διαστάσεις 25x150cm
και αναλογίες πλευρών 1:6
παρέχοντας κατάλληλο φως για
μεγάλα αντικείμενα.
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Νikon Series 1
Διακοπή παραγωγής

M

ετά από ψιθύρους και
διαρροές, επίσημα
πλέον, ανακοινώθηκε η
διακοπή παραγωγής του
συστήματος Nikon Series 1 με
τους αισθητήρες μιάς ίντσας.
Η σειρά είχε εγκαινιαστεί το
2011 και πλέον απέμενε σε
παραγωγή μόνον το μοντέλο
J5 (που είχε λανσαριστεί τρία
χρόνια πριν) και μερικοί φακοί.
Η Nikon αποσύρεται από το
μικρό mirrorless format εν όψει
της παρουσίασης των full frame
mirrorless της εταιρίας που κατά
πάσα πιθανότητα θα δουν τα
φώτα της δημοσιότητας λίγο πριν
τη φετεινή Photokina.

Sony Professional
Καλοκαιρινές Προσφορές σε επαγγελματικές βιντεοκάμερες

Η

Sony Professional Solutions Europe ανακοίνωσε δύο σημαντικές προσφορές
σε επαγγελματικές βιντεοκάμερες με ισχύ ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2018.

Προσφορά επιστροφής μετρητών για τη Sony PXW-Z150
Κερδίστε 450€ επιστροφή μετρητών με την αγορά της δημοφιλούς PXW-Z150! H
προσφορά ισχύει ως 30/09/2018.
Προσφορά Απόσυρσης καμερών
Αποσύρετε μια επαγγελματική κάμερα με ήχο XLR και κερδίστε 300€ επιστροφή
μετρητών για την αγορή μιας εκ των δημοφιλών νέων καμερών Sony PXW-Z90 ή
HXR-NX80. H προσφορά ισχύει ως30/09/2018.

Manfrotto
Τσάντες Noreg

E

πεκτείνοντας την ήδη μεγάλη γκάμα τσαντών
η Manfrotto παρουσίασε τη σειρά Noreg
σχεδιασμένη ειδικά για περιβάλλοντα με μεγάλη
υγρασία, όπως ταξίδια σε δάση, trekking κλπ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το modular σύστημα
στημα
Βackpack-30 που αποτελείται από δύο κομμάτια τα
οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και ανεξάρτητα
μεταξύ τους. Αν μάλιστα αφαιρεθούν τα χωρίσματα
τα
και το insert μεταμορφώνεται σε απλή τσάντα ταξιδίου.
ιδίου.
Στην ίδια σειρά περιλαμβάνεται και μία τσάντα τύπου
που
(ταχυδρομείου) η Noreq Μessenger-30 με χώρο για
ένα πλήρες σύστημα DSLR ή mirrorless καθώς και ένα
laptop ως 15in. Mε διαφορετική διαμόρφωση μπορεί
ορεί
να χωρέσει και ένα drone DJI Mavic Pro.
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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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ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

Know How για καλύτερες φωτογραφίες
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης



MINI PORTFOLIO

Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

Photoshop
& Lightroom
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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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ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
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Κυκλοφορεί
7 Ιουνίου 2018

Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

24/1/2018 4:53:51 μμ

Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

09

9 771105 394004

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...

!


!


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

94

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ


 



 






 

!



Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

N
&
Υπό έκδοση.
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 4 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού
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Δωρεάν μεταφορικά !
Νο 17: Still life Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 4 Oκτωβρίου 2018

*

*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
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Artificial Intelligence
Η Nvidia αφαιρεί θόρυβο και υδατογραφήματα με τεχνητή νοημοσύνη

Α

ς το δεχθούμε ως κανονικότητα. Aυτή είναι η χρονιά της Artificial Intelligence και των εφαρμογών της. Στα δικά
μας τώρα, δηλ. στο Imaging, κάθε εβδομάδα έχουμε και κάτι καινούργιο από το μέτωπο της ΑΙ. Αυτή τη φορά
η διάσημη από τις κάρτες γραφικών Nvidia, γνωστοποίησε ότι σε συνεργασία με ερευνητές των Πανεπιστημίων ΜΙΤ (Massachusets
Institute of Technology) και Aaho, ανέπτυξε ένα διαφορετικό σύστημα “καθαρισμού” ψηφιακών εικόνων από νόθες λεπτομέρειες
είτε πρόκειται για θόρυβο ή για παρεμβολές εκ των υστέρων όπως υδατογραφήματα κλπ. Στη σχετική ανακοίνωση, οι ερευνητές
της Nvidia αναφέρουν ότι η έρευνα με νευρωνικά δίκτυα σε διαδικασία deep learning έχει αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Τροφοδοτώντας το σύστημα με τουλάχιστον 50.000 παραδείγματα, η AI στο τέλος της εκμάθησης ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει
θόρυβο, κόκκο, παρασιτική πληροφορία (artifacts) και βεβαίως να βελτιώσει χρωματικά και πυκνομετρικά την εικόνα.

Godox Ving V350
Νέo Speedlite Flash με μπαταρία λιθίου

H

νέα σειρά Speedlite VING V350 ήλθε και στην
Ελλάδα και διατίθενται σε πέντε διαφορετικές
εκδόσεις για συστήματα φλας Canon, Nikon, Sony, Fujifilm
και Olympus με πλήρη συμβατότητα και λειτουργίες TTL
σε κάθε ένα από τα δημοφιλή συστήματα φωτογραφικών
μηχανών. Το V350 διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που
καθιέρωσαν την Godox ως κατασκευάστρια φλας υψηλής
ποιότητας με πλήρως ανταγωνιστικές προδιαγραφές:
ενσωματωμένο σύστημα ραδιοσυχνότητας με crossplatfrom συμβατότητα (master/slave), λειτουργία HSS και
μεγάλη ονομαστική ισχύ με Guide No 36. Το Ving 350
ξεχωρίζει διότι τροφοδοτείται από μπαταρία λιθίου που
χαρίζει αυτονομία 500 λάμψεων πλήρους έντασης και
ταχύτατο xρόνο ανακύκλωσης 0,1-1,7’’.
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Φωτ.: Maksim Finogeev

Photosphere
Portfolio reviews με τον Παναγιώτη Παπουτσή στην Πάτμο

Τ

ο φεστιβάλ φωτογραφίας της Πάτμου Photosphere διοργανώνει portfolio reviews, σε συνεργασία με το Photometria Festival. Οι
φωτογράφοι που θα βρεθούν στην Πάτμο θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το συνιδρυτή του Photometria Festival
Παναγιώτη Παπουτσή και να πάρουν χρήσιμες συμβουλές για το πως χτίζεται ένα φωτογραφικό portfolio και πώς μπορεί να εξελιχθεί
σε ολοκληρωμένη σειρά φωτογραφιών. Παράλληλα, θα μάθουν πώς μπορούν να προωθήσουν τη δουλειά τους σε φωτογραφικά
δίκτυα, διεθνή φωτογραφικά φεστιβάλ και διεθνείς διαγωνισμούς. Κάθε συμμετέχων θα έχει είκοσι λεπτά συνεδρίας με τον reviewer.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν δεκαπέντε - είκοσι τυπωμένες φωτογραφίες οι οποίες να αποτελούν σύνολο ή μέρος ενός
φωτογραφικού project. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην συνεδριακή αίθουσα του Πάτμιου Πνευματικού Κέντρου, την Κυριακή 12
Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, στέλνοντας σύντομο βιογραφικό και σύντομη περιγραφή της
φωτογραφικής τους δουλειάς, στα ελληνικά ή αγγλικά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Δήλωση συμμετοχής: έως 5 Αυγούστου, info@photosphere.gr
Πληροφορίες: Photosphere, http://photosphere.gr

Inhancutilitatem
Έκθεση του φωτογράφου Josef Nadj

Σ

ε αυτή την έκθεση ο Josef Nadj
καταπιάνεται με την κυανοτυπία. Μέσα
από τις αποχρώσεις του μπλε, ο φωτογράφος
προσεγγίζει τη μυστηριακή πλευρά της φύσης.
Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του
24ου Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.
Εγκαίνια: Παρασκευή 13 Ιουλίου, 21.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 22 Ιουλίου
Διεύθυνση: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας,
Φουαγιέ
Πληροφορίες: 24ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας,
http://kalamatadancefestival.gr
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Frame the Music
Εργαστήριο φωτογραφίας με άξονα το Μουσικό Χωριό

Γ

ια δωδέκατη χρονιά, το Μουσικό Χωριό επιστρέφει στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας, με πλούσιο πρόγραμμα μουσικών
και καλλιτεχνικών δράσεων. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί και το σεμινάριο Frame the Music,
με εισηγητές τους φωτογράφους Νικόλα Χρυσό και Νεφέλη Παπαϊωάννου. Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να
αναπτύξουν τρόπους αφήγησης των δράσεων που θα πραγματοποιούνται το διάστημα εκείνο στο Μουσικό Χωριό, ώστε να
καταλήξουν σε μια ολοκληρωμένη εργασία μέσω της φωτογράφησης, της επιλογής, της επεξεργασίας και της κριτικής. Το σεμινάριο
απευθύνεται σε όσους αγαπούν τη φωτογραφία, κατέχουν τουλάχιστον τις βασικές γνώσεις και θέλουν να εμβαθύνουν σε τεχνικό,
θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Βασική προϋπόθεση για την παρακολούθηση των μαθημάτων είναι οι συμμετέχοντες
να έχουν φωτογραφική μηχανή με χειροκίνητες ρυθμίσεις (DSLR ή mirrorless) και φορητό υπολογιστή με προεγκατεστημένο
πρόγραμμα επεξεργασίας. Το Μουσικό Χωριό διοργανώνει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία arTree, με την υποστήριξη του Δήμου
Βόλου και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λαυρεντίου.
Διάρκεια: 27 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες – Συμμετοχή: Μουσικό Χωριό, https://www.music-village.gr

W
Η έκθεση του METApolis ταξιδεύει στο Ναύπλιο

Π

ερισσότεροι από 130 φωτογράφοι της ομάδας METApolis
μελετούν μέσα από το φωτογραφικό τους φακό τη γυναίκα
και τους διαφορετικούς ρόλους της. Σε επιμέλεια Γιάννη
Γιαννακόπουλου, Κώστα Κουρτίδη και Θοδωρή Βερονίκη, η έκθεση
πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας
Αργολίδας, με την υποστήριξη του Θεατρικού Ομίλου Ερμιονίδας.
Οι επισκέπτες της έκθεσης μπορούν να προσφέρουν φάρμακα,
υποστηρίζοντας έτσι το έργο της οργάνωσης των Γιατρών του
Φωτ.: Αναστάσιος Νάκος

Κόσμου Ελλάδας.
Εγκαίνια: Σάββατο 14 Ιουλίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Φουγάρο Ναύπλιο, Ασκληπιού 98, Ναύπλιο
Πληροφορίες: Φουγάρο Ναύπλιο, Τηλ. 2752047300, info@fougaro.
gr, https://www.fougaro.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες
για τη συμμετοχή σας

photo.gr
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