ON LINE 

  

 428 • 

O IMAGING - E  

10  

 2018



1

ON LINE 

  

 

  

O IMAGING - E  

ON LINE        

 IMAGING • No 428 / 10 - 9 - 2018

Editorial

Πανάλαφρο σασί από κράμα μαγνησίου

  Canon o 
Πρεμιέρα στο East End για το σύστημα EOS R της Canon
Οι φημολογίες και εικασίες κάποια στιγμή έπρεπε να πάρουν τέλος.
Μπορεί η Canon να είχε επιλέξει να κρατήσει τα χαρτιά της κλειστά, όμως
κάποια στιγμή οι προθέσεις γίνονται πραγματικότητα και τα project των
τμημάτων R&D υλοποιούνται ως τελικά προϊόντα.

Η

στιγμή της αλήθειας για την Canon ήταν η Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018.
Mε συνδυασμένες ταυτόχρονες παρουσιάσεις σε διάφορα σημεία του

πλανήτη έδειξε για πρώτη φορά το σύστημα full frame mirrorless ΕΟS R με
αρχική μοναδική εκπρόσωπο την ομώνυμη μηχανή και μία τετράδα ξεχωριστών
φακών. Για την Ευρώπη και την περιοχή ΕΜΕΑ, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στο Λονδίνο και φιλοξενήθηκε στο μοντέρνο, καινουργοκτισμένο Nobu Ηοtel
στο Εast End του Λονδίνου, μια αναδυόμενη μοδάτη πρώην βιομηχανική
περιοχή, που γειτνιάζει με το City, γεμάτη co-working κτήρια, επιχειρήσεις κλπ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Στιγμιότυπo από την press conference

«...  ! " #$% &' ' !(%)*  +!,% *  "3* (!#* "* !*"5
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Canon EOS R
Πρεμιέρα στο Λονδίνο για
το νέο σύστημα full frame
mirrorless
Στο Εast End του Λονδίνου, στο Nobu
Hotel, παρουσιάστηκε στις
5 Σεπτεμβρίου σε πανευρωπαϊκή
κλίμακα το νέο φωτογραφικό σύστημα
full frame mirrorless της Canon,
ενώπιον εκατό περίπου εκπροσώπων
του ειδικού τύπου. Την εκδήλωση
προλόγισε ο κος Υuichi Ishizuka,
πρόεδρος και CEO Canon Europe, o
οποίος χαρακτηριστικά ανέφερε: “Όταν

Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος Canon Eυρώπης κος Υuichi Ishizuka

παρουσιάζαμε πριν τριάντα χρόνια
το σύστημα EOS, στέλναμε ένα σαφές
μήνυμα ότι το μέλλον της φωτογραφίας
ήταν εδώ. Τώρα η αφοσίωσή μας στον
ίδιο στόχο συνεχίζεται σε αυτό το πλέον
εμβληματικό σύστημα φωτογραφίας.”

Η

Canon EOS R full frame 30Μegapixel
είναι η πρώτη στην ομώνυμη σειρά.

Βασικότερο στοιχείο της είναι η τελείως
νέα μοντούρα RF με διάμετρο 54mm,
απόσταση back flange (από τη μοντούρα
ως τον αισθητήρα) 20mm,12 ηλεκτρικές
επαφές για καλύτερη επικοινωνία των
ηλεκτρονικών υποσυστημάτων και
ενισχυμένη μηχανική κατασκευή.
Η σχεδίαση της μοντούρας επιτρέπει
την άνετη σχεδίαση συμμετρικών κατά
Gauss οπτικών με καλύτερη απόδοση
στην περιφέρεια του ειδώλου καθώς και
μεγαλύτερη φωτεινότητα.
Ήδη μαζί με το σώμα εξαγγέλθηκαν
τέσσερις φακοί και τρεις αντάπτορες για
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Εxecutive Image Communication Canon
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τους οποίους οι άνθρωποι της Canon
διαβεβαίωσαν ότι μέσω αυτών οι ήδη
κάτοχοι συστημάτων φακών EF & EF-S
αποκτούν πλήρη συμβατότητα με τις
λειτουργίες της μηχανής.
Οι νέοι φακοί είναι οι RF 24-105mm
f/4L IS για γενική χρήση με μικρές
διαστάσεις, φωτεινό σταθερό
διάφραγμα και πέντε stop περιθώριο
σταθεροποίησης ενώ είναι ο πρώτος
που ενσωματώνει τη νέα τεχνολογία
Nano USM motor, ο στάνταρ πολύ
φωτεινός RF 50mm f/1.2L, ο μοναδικός
με παρόμοια φωτεινότητα zoom
RF 28-70mm f/2L και ο compact
ημιευρυγώνιος RF 35mm f/1.8 IS
Macro που συνδυάζει closeup και 5
stop image stabilization.
Στο autofocus όλοι περίμεναν ότι η
Canon θα ενσωματώσει τεχνολογία
Dual pixel. Όμως οι σχεδιαστές
υπερέβαλαν εαυτούς και σχεδίασαν
το autofocus αν όχι του αιώνα, της
δεκαετίας, με 5.655 σημεία εστίασης
που καλύπτουν το 100% της
επιφάνειας του καρέ οριζοντίως και
90% καθέτως.
Το video θα είναι βέβαια 4Κ 30p με
Canon Log, έξοδο καθαρού HDMI
4.2.210bit, εισόδους μικρόφωνου
και ακουστικών κλπ. ενώ διατηρείται
το autofocus dual pixel που αποτελεί
και το υπερόπλο της Canon για τους
βιντεογράφους.
Όλα τα καλά προσφέρει η Canon
και στην σκόπευση με υπερυψηλής
ανάλυσης EVF 3,63εκ. Dot και
αρθρωτή οθόνη, ενώ στα υπόλοιπα
καλούδια να αναφέρουμε την
τελείως σιωπηλή λειτουργία,
την παραμετροποίηση πολλών
χειριστηρίων με custom control, τη
φόρτιση με USB κλπ,

Η έκπληξη από τους διοργανωτές ήταν η ιδιωτική
interactive παράσταση Utopia σε ένα παλιό
διασκευασμένο κτήριο. Μεταφερθήκαμε σε μια άλλη
σκοτεινή διάσταση όπου παράξενα όντα αναζητούσαν
μια χαμένη δημοσιογράφο ανοιγοκλείνοντας πόρτες
στο χωροχρόνο (sic). Eκεί είχαμε πολλές ευκαιρίες
για να διαπιστώσουμε τις ικανότητες της EOS R σε
συνθήκες πολύ χαμηλού και απρόβλεπτου φωτισμού.

Κάποιοι συνάδελφοι έκαναν live ή μάλλον near live streaming με τα νέα της Canon. Πάντως το 4G/3G του Λονδίνου εκείνη την ημέρα
ήταν στα κάτω του! Kαλύτερο έχουμε στο Ελλάντα....
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Canon
non EOS R
Mια πιο
ιο κοντινή ματιά
Η νέα full frame mirrorless της Canon είναι
αναπόφευκτα στο προσκήνιο των συζητήσεων
αυτό τον καιρό και επιβάλλεται μια πιο
λεπτομερής ματιά. Κατ αρχή να σχολιάσουμε
την ονοματολογία αφού το EOS R αφήνει
να αιωρείται ένα πέπλο αμφισημίας για τα
επερχόμενα μοντέλα της σειράς. Αναρωτιόμαστε
λοιπόν αν επόμενη θα είναι η EOS R Pro ή θα
τηρηθεί το προηγούμενο των mirrorless APS-C
της Canon με την πρώτη EOS M (2012) την
οποία ακολούθησαν τα διάφορα μοντέλα με
αριθμητική ένδειξη EOS M3, M10 κλπ. Ίδωμεν...

Η

σχεδίαση της ΕΟS R κάνει προσπάθεια
να μοιάσει και με DSLR ώστε να μην
“αποξενώσει” τους νυν χρήστες συστήματος
Canon DSLR. Έτσι διατηρεί τη

θέση του σκοπεύτρου. Eίναι πιο ελαφριά (660gr.) από τη μικρότερη full frame DSLR
της Canon EOS 6D MkII (765gr.) To πρώτο πράγμα που παρατηρήσαμε ήταν η απουσία
της τυπικής περιστροφικής κλίμακας επιλογών που συνήθως τοποθετείται αριστερά.
Στη θέση της υπάρχει ένας πρωτότυπος επιλογέας mode dial (εικόνα κάτω αριστερά)
που συνδυάζεται με το τετράγωνο LCD panel για την εναλλογή βασικών λειτουργιών
ΡSAM. Διάχυτη είναι η αίσθηση της πλήρους παραμετροποίησης, για την οποία
μίλησε και ο κος Go Tokura, Canon Chief Executive, Image Communication Products
Operations, o oποίος ανέφερε ότι αποτέλεσε προτεραιότητα η δυνατότητα να έρχεται η
μηχανή ακριβώς “στα μέτρα” κάθε χρήστη. Σε κάποιες από τις φωτογραφίες θα δείτε
το σασί της EOS R από κράμα μαγνησίου. Είχαμε την ευκαιρία να φωτογραφίσουμε
το “γυμνό“ σασί και να το πιάσουμε στα χέρια μας κατά την παρουσίαση: Πράγματι
είναι πανάλαφρο, οπότε το όποιο βάρος προκύπτει από τους μηχανισμούς και το
περίβλημα και όχι από το “σκελετό” που φροντίζει κατά βάση για την ακαμψία
του συνόλου. Χάρη στο προτεταμένο grip η μηχανή θυμίζει άλλες EOS και όχι τις
“βασικές” mirrorless που πολύ συχνά υποφέρουν στον τομέα “καλό πιάσιμο”.

Στοιχεία εργονομίας
Η λειτουργία με το mode dial θα παραξενέψει τους κατόχους
DSLR όπως και η θέση του πλήκτρου Μ-Fn (κάτω αριστερά)
το οποίο ουσιαστικά αντικαθιστά το Fn προσφέροντας
πρόσβαση στις βασικές ρυθμίσεις ISO, αντιστάθμιση έκθεσης
κλπ. συνδυαζόμενο με τις δύο ροδέλες μπροστά και πίσω.
Αριστερά από το σκόπευτρο δεν υπάρχουν πολλά πράγματα

χαρακτηριστική καμπούρα στη

Multifunction bar
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εκτός από το On/Off. Nα αναφέρουμε ότι το Mode dial
προσφέρει επιλογές Intelligent auto, Fv (Flexible priority
που θέλει κάποια εξοικείωση και βασικά επιτρέπει την
εναλλαγή ανάμεσα σε Tv, Av, αντιστάθμιση έκθεσης και
ISO), P (πρόγραμμα), Τv (προτεραιότητα κλείστρου) Av
(προτεραιότητα διαφράγματος), Μanual, Bulb και τρεις
θεσεις ομαδοποιημένων επιλογών Custom, C1, C2 & C3.
Όμως τα “καστομαρίσματα” (sic) δεν τελειώνουν εδώ
αφού προσωπικές ρυθμίσεις μπορούν αν ανατεθούν στο
control ring του φακού, στo Multifunction bar δεξιά από
το προσοφθάλμιο που φιλοξοξεί να αποτελέσει ένα είδος
αντίπαλου δέους για το Touchpad και σε αρκετά άλλα
πλήκτρα πάνω στη μηχανή. Επειδή όμως ο χρόνος γνωριμίας
ήταν μικρός, της τάξης των λίγων ωρών, δεν μπορούμε να
σχολιάσουμε ακόμη την αποτελεσματικότητα -ειδικά για το
φιλόδοξο Multifunction bar. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να
πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο στην πρώτη δοκιμή, οπότε θα
έχει οριστικοποιηθεί και το firmware.

ΕVF και οθόνη
Στον τομέα της σκόπευσης οι μηχανικοί έχουν κάνει καλή δουλειά
με το EVF 3,69εκ. dot μεγέθους 0,5in. και μεγέθυνσης 0,76x.
Έχει την top ανάλυση στην κατηγορία του (με την εξαίρεση
της Leica SL) και διευκολύνεται εργονομικά χάρη στον ειδικό
αισθητήρα προσέγγισης του ματιού με τον οποίο ενεργοποιείται/
απενεργοποιείται αυτόματα.
Το καλό είναι ότι η Canon έχει προβλέψει ώστε τα δύο panel της
οθόνης και του EVF να έχουν ίδιο καλιμπράρισμα και χρωματικά
χαρακτηριστικά για να μην μπερδεύουν το φωτογράφο. Επίσης το
καλό refresh φροντίζει να μην έχουμε προβλήματα με κινούμενα
αντικείμενα.
Όσο για την οθόνη της πλάτης, με διαγώνιο 3,15in. και υψηλότερη
του μέσου όρου ανάλυση 2,1εκ. dot, σημασία έχει που είναι
πλήρης αρθρωτή και περιστρεφόμενη ως 270°, κάτι απόλυτα
αναγκαίο στο video. Είναι επίσης πλήρως επαφική, με touch
shutter, μετακινούμενο/α σημείο/α εστίασης κλπ. Στο πρωτότυπο
παρατηρήσαμε μια τάση ακούσιας μετακίνησης του τελευταίου
επιλεγμένου σημείου που υποθέτουμε ότι θα λυθεί με το επόμενο,
οριστικό firmware. Και εδώ οι δυνατότητες παραμετροποίησης
είναι στα ύψη, με ρυθμίσεις ευαισθησίας, περιοχής της οθόνης,
δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας προσφθαλμίου και της πίσω
οθόνης εν όσω μετατοπίζουμε σημείο επαφικά κλπ.

Αutofocus
Στο autofocus το Dual Pixel σύστημα όντως “τα σπάει” σε ακρίβεια
και ταχύτητα. Πολλές είναι οι AF ρυθμίσεις, είτε μέσω αφής

Η ηλεκτρονική καρδιά της ΕΟS R Με το μικρομοτέρ οδήγησης
του autofocus στο φακό, τον επεξεργαστή τελευταίας γενιάς
Digic 8 και τον full frame αισθητήρα 30Megapixel που μάλλον
συγγενεύει με αυτόν της Canon EOS 5D ΜkIV,
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είτε από τον τετραπλό επιλογέα στην πλάτη αφού πατήσουμε
το πλήκτρο AF point. Στο μενού οι παραμετροποιήσεις του AF
καταναλίσκουν ούτε λίγο ούτε πολύ πέντε ολόκληρες σελίδες
και θα χρειαστεί ο κάτοχος να “παίξει” αρκετά μέχρι να φέρει
το σύστημα κοντά στις προτιμήσεις του με βάση τα αντικείμενα
που αναλαμβάνει. Τα 5655 autofocus σημεία είναι γεγονός που
ανεβάζει πολύ τον πήχυ
του ανταγωνισμού.
Για παράδειγμα, όταν
κάποιος επιλέξει το
μικρό τετραγωνίδιο
εστίασης (το οποίο
μπορεί να “σύρει” σε
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οποιοδήποτε σημείο), τότε στην πραγματικότητα
αξιοποιεί 88 σημεία οριζοντίως και 65 καθέτως.
Παρ όλη την αναμφισβήτητη ταχύτητα του
autofocus, το burst mode στα 8fps (5fps με
ενεργοποιημένο το servo AF) αν και επαρκέστατο
για την πλειονότητα των περιπτώσεων πλην
αγώνων και μηχανοκίνητων σπορ, δεν
εντυπωσιάζει. Πιθανότητα διότι η Canon έχει
στα σκαριά μια EOS R Pro με αντίστοιχα υψηλές
επιδόσεις στον τομέα αυτό.

Dual Pixel RAW
To χαρακτηριστικό Dual Pixel RAW το είδαμε για
πρώτη φορά στην EOS 5D MkIV. Αν επιλέξουμε αυτό
το φορμά, αποκτούμε τη δυνατότητα μικρομετρικών
επεμβάσεων κατά το στάδιο του post process όσον
αφορά την εστίαση, το bokeh και τα φαντασματώδη
είδωλα.

Χωρίς stabilizer
Στην EOS R η Canon προτίμησε να μην
ακολουθήσει την τάση με τη σταθεροποίηση επί
του αισθητήρα, αλλά να επαφεθεί στους φακούς
γι αυτή τη λειτουργία. Βέβαια υπάρχει electronic
stabilizer, το οποίο ενεργοποιείται στο video. Κατά
συνέπεια, οι επιδόσεις σταθερότητας θα εξαρτηθούν
από το φακό είτε είναι RF είτε ΕF, όπου η τελευταία
γενιά Canon IS φθάνει τα 5stop άνετα.

των φακών. Δηλ. φακός 50mm θα ισοδυναμεί με 85mm στο video 4K). Το
θετικό είναι ότι διατίθεται C-Log εσωτερικά και εξωτερικά μέσω καθαρού
HDMI. To τελευταίο είναι 4.2.2 10bit και χρησιμοποιεί BT.2020 color matrix.
Σε περιβάλλον Full HD το frame rate ανεβαίνει στα 60fps και σε ΗD ready στα
120fps για διάφορα slow motion εφέ. Για όλες τις αναλύσεις και τους ρυθμούς
ανανέωσης στην EOS R ισχύουν δύο είδη συμπιέσεων: ΑLL-I για καλύτερη
ποιότητα και IPB για εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου. Για όλα τα video
clip ανεξαρτήτως ανάλυσης, ισχύει περιορισμός διάρκειας 29min. 59Sec.που
πηγάζει από την ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία επιβάλλει διαφορετικούς
δασμούς σε φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες.

Βασικά χαρακτηριστικά

Βurst mode
Στη μέγιστη ταχύτητα ριπής με επιλεγμένη
αποθήκευση σε αρχεία RAW το buffer (ενδιάμεση
μνήμη) επαρκεί για 47 διαδοχικά καρέ αν
χρησιμοποιείτε κάρτα UHS-II που συνιστά η Canon.
Mε αποθήκευση σε C-RAW (απωλεστική συμπίεση
της Canon) το αντίστοιχο νούμερο είναι 78 καρέ.

Μοντούρα RF διαμέτρου 54mm με απόσταση back flange 20mm και 12
ηλεκτρικές επαφές
Αισθητήρας full frame CMOS 30.3 Megapixel 6720 x 4480 pixel βήμα
κουκίδας 5,36micron
Dual Pixel CMOS AF με 5,655 επιλέξιμα AF σημεία
Eγγενής ευαισθησία ISO: 100 - 40,000 επεκτεινόμενη ως ISO 50-102,400
Ριπή 8fps και 5fps με Servo AF
Video 4K UHD 30fps bitrate 480Mbps HD video: 1080/60p ή & 720/120p

Video
Στο τμήμα του video η EOS R μοιάζει αρκετά με
την EOS 5D MkIV, προσφέροντας UHD 4K video
ως 30fps αν και το bitrate είναι πολύ καλό στα
480Μbps (σημείωση: στο 4Κ ισχύει crop factor 1,7x
που επηρεάζει την φαινομενική εστιακή απόσταση

Hλεκτρονικό σκόπευτρο OLED EVF μεγέθυνση 0.76x
Αποθήκευση σε (μονή) κάρτα SD UHS-II
Μπαταρία LP-E6N με αυτονομία 370 καρέ (οθόνη) ή 350 καρέ (ΕVF)
Φόρτιση και μέσω USB 3.1
Προαιρετικό battery grip Canon BG-E22

To επίσημο δείπνο παρατέθηκε στον 39ο όροφο του ουρανοξύστη Gherkin, στο εστιατόριο Searcy’s, όπου μεταφερθήκαμε με ναυλωμένα
κόκκινα διώροφα λεωφορεία, σήμα κατατεθέν του Λονδίνου.
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Canon RF #
Τετράδα νέων φακών και τρεις αντάπτορες για αρχή
Η αναγγελία της νέας μοντούρας Canon R έρχεται ως νέο ορόσημο μετά την συμπλήρωση παραγωγής 130εκ. τεμαχίων φακών με
μοντούρα EF από το 1987 που παρουσιάστηκε το μακρόβιο αυτό όσο και δημοφιλέστατο σύστημα autofocus οπτικών. Μαζί με
το σώμα της EOS R λοιπόν παρουσιάστηκαν τέσσερις ολοκαίνουργιοι φακοί, ειδικά σχεδιασμένοι για τη νέα full frame μοντούρα.
Πρόκειται για τους εξής: πρώτος ο μοναδικός σε φωτεινότητα zoom με το πιο ανοιχτό διάφραγμα της κατηγορίας RF 28-70mm F2
L USM, μετά ο επίσης πολύ γρήγορος στάνταρ RF 50mm F1.2 L USM, ο γενικής χρήσης zoom με το σταθερό διάφραγμα RF 24105mm F4 L IS USM και τέλος ο ημιευρυγώνιος και μικρών διαστάσεων macro RF 35mm f/1.8 Macro IS STM. Όλοι οι νέοι φακοί
σειράς RF έχουν το πρόσθετο δακτυλίδι Control Ring, στο οποίο μπορούν να ανατεθούν διάφορες λειτουργίες μέσα από ρύθμιση
των μενού.

RF 28-70mm f/2 L USM
Ο πιο ενδιαφέρων από όλους, στον οποίο στράφηκαν τα βλέμματα κατά το Press event
στο Λονδίνο, είναι ο RF 28-70mm f/2 L USM. Bέβαια δεν καλύπτει τη συνηθισμένη στην
κατηγορία γκάμα 24-70mm αλλά ξεκινάει από τα 28mm ενώ είναι αναπόφευκτα ογκώδης
με σεβαστό βάρος 1430γρ. Ένα αποδεικτικό στοιχείο για το μέγεθος της κατασκευής είναι
και το πολύ μεγάλο εμπρός κρύσταλλο διαμέτρου 95mm για το οποίο δε νομίζουμε ότι
θα βρεθεί φίλτρο! Ο φακός αποτελείται από 19 στοιχεία σε 13 ομάδες, εκ των οποίων 4
ασφαιρικά, 2 Ultra low Dispersion UD και ένα Super UD.

RF 24-105mm L IS USM
Πολύ πιο μαζεμένος είναι ο RF 24-105mm L IS USM με το σταθερό διάφραγμα f/4 ο οποίος
προορίζεται για γενική χρήση και θα προσφέρεται και σε μορφή κιτ με το σώμα. Εδώ οι
διαστάσεις είναι πολύ πιο μαζεμένες όπως φαίνεται από τη διάμετρο φίλτρου 77mm. Το δε
βάρος συγκρατείται στα 700γρ. Η πολλαπλή επίστρωση είναι τύπου Air Sphere Coating
και Super Spectra Coating για την αποφυγή θάμβωσης και φαντασματωδών ειδώλων. Το
μικροσκοπικό αθόρυβο μοτέρ οδήγησης Nano USM προσιδιάζει ιδιαίτερα στο video ενώ
η ίριδα διαφράγματος μπορεί να προσαρμόζεται με ακρίβεια 1/8stop αντί για το σύνηθες
1/3stop. O φακός ενσωματώνει τελευταίας γενιάς stabilizer με πλεονέκτημα 5stop για τις
δύσκολες λήψεις “στο χέρι.”

RF 50mm f/1,2L USM
O πιο γρήγορος της παρέας, ο 50άρης f/1,2, ζυγίζει το όχι ευκαταφρόνητο βάρος των
905γρ. πολύ περισσότερο από τον αντίστοιχο EF 50mm f/1,2 L USM (595γρ.) που είχε
λανσαριστεί το 2005! Πιθανότατα αυτή η διαφορά οφείλεται στην καλύτερη διόρθωση
μέσω της πολύπλοκης αρχιτεκτονικής 15 οπτικών στοιχείων σε 9 ομάδες (μεταξύ των
οποίων ασφαιρικά και UD) όταν ο αντίστοιχος EF αποτελείται από (μόνον;) 8 στοιχεία σε
6 ομάδες! O μηχανισμός ίριδας διαφράγματος πρωτοτυπεί με 10 λεπίδες να σχηματίζουν
σχεδόν τέλεια κυκλική μεταβλητή οπή για ομαλή διαβάθμιση ανάμεσα στα εστιασμένα και
αποεστιασμένα μέρη της εικόνας.

RF 35mm f/1,8 Macro IS USM
H τρέχουσα γκάμα συμπληρώνεται από τον πιο απλό φακό ΄που είδαμε, τον ημιευρυγώνιο
RF 35mm f/1,8 Macro IS USM με πολύ μαζεμένες διαστάσεις και χαμηλό βάρος μόλις 305gr.
Εκτός από το ενσωματωμένο stabilizer 5stop, ενδιαφέρουσα και σπάνια για την κατηγορία
είναι η δυνατότητα macro half lifesize δηλ. αναπαραγωγή ως 1/2. Το χαρακτηριστικό
Hybrid IS σημαίνει ότι συνεργάζεται με το ηλεκτρονικό stabilizer για το video,

Aντάπτορες
Όμως ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια τεράστια γκάμα από 130
περίπου φακούς Canon για DSLR. Πολλοί θα είναι οι κάτοχοι
τέτοιων φακών που θα θελήσουν να τους προσαρμόσουν σε σώμα
EOS R. Για όλους αυτούς έχουν προβλεφθεί όχι ένας αλλά τρεις
ειδικοί αντάπτορες EF>RF. Eκτός λοιπόν από το βασικό Μοunt
Adapter EF-EOS R με κόστος $99, θα διατίθενται και ένα με Control
Ring Mount Adapter EF-EOS R $199 και ένα Drop-in Filter Mount
Adapter EF-EOS R προς $299 του οποίου η τιμή ανεβαίνει στα $399
αν αγοραστεί μαζί με set ND φίλτρων.
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Παίζουμε φωτογραφίζοντας
Ιδέες για δημιουργικές στιγμές με τα παιδιά σας... από έναν πολύτεκνο πατέρα!

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#67: Τάκης Τζίμας, *;';%7 &)7: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
*"*7: Άννα Μανουσάκη ;3#7: Φωτεινή Αβραμάκου

www.photo.gr

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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Fujifilm X-T3
H αποκορύφωση του συστήματος X-T
Όταν δύο χρόνια πριν η
Fujifilm παρουσίασε την
X-T2 όλοι συμφώνησαν ότι
επρόκειτο για ώριμο και
απόλυτα ανταγωνιστικό
μοντέλο δεύτερης γενιάς

Η

που είχε λύσει τα θέματα
autofocus και με την
εξαιρετική ποιότητα εικόνας
δελέαζε τους υποψήφιους
αγοραστές. Η διετία που
πέρασε, έδωσε αρκετό
χρόνο στους ανθρώπους
από το τμήμα Research and
Development της Fujifilm να
υλοποιήσουν την επόμενη
έκδοση.

προγραμμάτων RAW converter. H ελαφρά αύξηση της ανάλυσης συνυπάρχει με μείωση
της βασικής ευαισθησίας από ISO 200 (Χ-Τ2) σε ISO 160 (X-T3).

 428 • 
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Χ-Τ3 μοιάζει πολύ με το προκάτοχο μοντέλο, αλλά τα ηλεκτρονικά είναι τελείως
διαφορετικά: να αρχίσουμε από τον αισθητήρα X-Trans IV CMOS ΒSI (BackSide
Illuminated χωρίς φίλτρο low pass, με ελαφρά ανεβασμένη ανάλυση 26,1Megapixel και
πολύ ισχυρότερο επεξεργαστή. Όπως γνωρίζουμε οι αισθητήρες X-Trans δεν έχουν το
γνωστό Bayer pattern (τη διάταξη χρωματικών μικροφίλτρων) αλλά τελείως διαφορετική
ακολουθία που επιβάλλει άλλους αλγόριθμους demosaic και δυσκολεύει τη δουλειά των

BSI Sensor
Oι αισθητήρες τύπου BSI μεταφέρουν μεγάλο μέρος των μικροκυκλωμάτων στην πίσω
πλευρά ώστε να αυξάνεται η φωτοληπτική ικανότητα και να βελτιστοποιείται με αυτό
τον τρόπο η ευαισθησία, και συνακόλουθα η συμπεριφορά ως προς το θόρυβο. Στην
απόδοση της Χ-Τ3 συμβάλλει πολύ ο νεώτατος 4πύρηνος επεξεργαστής X-Processor 4 ο
οποίος, σύμφωνα με τα λεγόμενα της κατασκευάστριας εταιρίας, έχει 300% ανεβασμένη
ταχύτητα και συντελεί σε ταχύτατη απόκριση όπως στον απειροελάχιστο χρόνο έναρξης
μόλις 0.3sec. και την υστέρηση κλείστρου, 0.045sec.

 2018
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Tαχύτητα
H βασική ταχύτητα burst mode με τον ηλεκτρομηχανικό φωτοφράκτη
παραμένει στα 11fps αλλά αυτή τη φορά με μόνη την τροφοδοσία από
την εσωτερική μπαταρία ενώ στην περίπτωση της Χ-Τ2 έπεφτε στα 8fps και
για να έλθει στα 11fps χρειαζόταν το booster grip. Tα πράγματα αλλάζουν
-προς το καλύτερο- με ενεργοποιημένο το ηλεκτρονικό κλείστρο: εδώ η
Χ-Τ3 καταφέρνει 20fps (αντί για 14fps). Mάλιστα υπάρχει και μια ιδιαίτερη
λειτουργία ριπής σε crop mode 1.25x δηλ. χρησιμοποιείται περίπου το
κεντρικό 75% της επιφάνειας του αισθητήρα, με κέρδος 50% παραπάνω ταχύτητα ριπής, στα
εκπληκτικά 30fps.

Αutofocus
Ήδη έχει αναγνωριστεί στα διάφορα τεστ η αποδοτικότητα του autofocus 325 σημείων της
X-T2, οπότε τα 425σημεία της X-T3 υπόσχονται ακόμη καλύτερη ακρίβεια εστίασης (να
διευκρινήσουμε ακόμη ότι τα 425 σημεία είναι αυτά που τίθενται στη διάθεση του χρήστη ενώ
στην πραγματικότητα ο αισθητήρας έχει ενσωματωμένα 2,16εκ. pixel). Επίσης έχει βελτιωθεί
στα -3EV το κατώφλι ευαισθησίας autofocus δηλ. η ελάχιστη φωτεινότητα που μπορεί να
εστιάσει ο αισθητήρας. Στον τομέα της φωτομέτρησης αξιοποιείται ολόκληρος ο αισθητήρας
με επιλογές ανάμεσα σε πολυζωνικό 256 περιοχών,
spot, μέσου όρου και κεντρικά ζυγισμένο pattern
καθώς και αντιστάθμιση σε εύρος ±5EV μέσω του
πολύ χρηστικού περιστροφικού επιλογέα τελείως
δεξιά στην επάνω πλευρά, που θα χαροποιήσει για
μια ακόμη φορά τους θαυμαστές των παλιών, καλών
και αποτελεσματικών χειροκίνητων συστημάτων
ρύθμισης. Όταν οι άλλοι παλεύουν μέσα στη νύκτα
να βρουν το κουμπάκι, ο κάτοχος Fujifilm μόνον με
την αφή έχει βρει άκρη και έχει κάνει τη λήψη...
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Οθόνη και EVF
Στην παράμετρο της σκόπευσης,
ενώ φαινομενικά τουλάχιστον,
έχει παραμείνει η ίδια αρθρωτή
οθόνη, με διαγώνιο 3in.
αναλογία πλευρών 3:2 και
ανάλυση 1.04εκ. dot, έχει
προστεθεί επαφική λειτουργία
ενώ καλύτερο είναι και το
κοντράστ. Το πιο σημαντικό
εξάρτημα σκόπευσης, το EVF,
έχει περάσει στην επόμενη γενιά
με ανάλυση 3,69εκ. dot αντί για
τα 2,36εκ. dot της Χ-Τ2 έχοντας
ρυθμό ανανέωσης 100fps
και αμελητέα υστέρηση μόλις
0.005sec.

BΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατά τα λοιπά
• Τα μοντέλα της σειράς X-T έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση και ανάλογη
καταπόνηση. Η X-T3 ακολουθεί τον ίδιο δρόμο: κατασκευάζεται με σασί από ελαφρό κράμα
μαγνησίου, έχει στεγανοποίηση για σκόνη και υγρασία, ενώ μαθαίνουμε ότι η μοντούρα και η
βάση έχουν δεχθεί ενίσχυση ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα ακόμη και με πιο βαρείς φακούς.
• Το ηλεκτρονικό κλείστρο χρονίζεται ως 1/32.000sec. συγκρινόμενο με το συμβατικό (ως
1/8.000sec).
• Με το νέο firmware μπορεί να ρυθμιστεί η εμφάνιση διάφορων εικονιδίων όσον αφορά το
μέγεθός τους.
• Με τη λειτουργία Preshooting, αρχίζει η καταγραφή εικόνων ακόμη και τη στιγμή που έχουμε
μισοπατημένο το shutter release. Στο διάστημα αυτό οι εικόνες καταχωρούνται στο buffer χωρίς
όμως να γράφονται στην κάρτα μνήμης.
• Επαυξημένη είναι η διάρκεια της μπαταρίας (NP-126S κοινής για πολλά μοντέλα Fujifilm X ως
390 καρέ σύμφωνα με προδιαγραφές CIPA.

Video 4K
Όταν εμφανίστηκε η Χ-Η1, υποθέσαμε ότι η σειρά αυτή θα “επιφορτιζόταν” το κομμάτι
της αγοράς με τους σοβαρά ενδιαφερόμενους για υψηλής ανάλυσης video. Όμως
τώρα τα πράγματα ανατρέπονται: η X-T3 έχει με διαφορά το πιο προηγμένο video από
οποιαδήποτε κάμερα της Fujifilm. Μια πρόχειρη σύγκριση είναι αποκαλυπτική:

X-H1

X-T3

Cinema 4K/DCI ως 24fps
bitrate 200Mbps
4K με συμπίεση IPB
Υποστήριξη H.264
Εσωτερική αποθήκευση 4:2:0 8-bit
Εξωτερική αποθήκευση4:2:2 8-bit
Διάρκεια video clip 4K 15min.
Σταθεροποιίηση 5 αξόνων = ΝΑΙ

Cinema 4K/DCI ως 60fps
bitrate 400Mbps
4K με συμπίεση IPB ή All-I
Υποστήριξη H.264 & H.265
Εσωτερική αποθήκευση 4:2:0 10-bit
Εξωτερική αποθήκευση 4:2:2 10-bit
Διάρκεια video clip 4K 30min.
Σταθεροποιίηση 5 αξόνων = ΟΧΙ

Στο video 4K η X-T3 κροπάρει τον σένσορα στο 1,18x για λήψη στα 50/60fps ενώ
χρησιμοποιεί ολόκληρη την επιφάνεια του σένσορα σε frame rate 30p. Στο full frame
HD 1080p η XT-3 μπορεί να φθάσει σε frame rate 120p και μάλιστα με bitrate 200Mbps.
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• Αισθητήρας 26.1MP X-Trans
CMOS 4 Sensor ανάλυση
6240x4160pixel APS-C size
• Εαισθησία ISO 160-12800
(μέχρι 51600 με ενίσχυση)
• Τετραπύρηνος επεξεργαστής
X-Processor 4
• Ηλεκτρονικό σκόπευτρο
ΕVF 0.5-in, 3.69εκ. dot OLED
με μεγέθυνση 0.75x διαγώνια
κάλυψη 38º και οριζόντια 30º,
υστέρηση 0.005 sec και ρυθμό
ανανέωσης 100fps
• Oθόνη 3in. αρθρωτή 1,04Μ
dot
• Autofocus 425 σημείων Phase
detect
• Φωτομέτρηση: Multi, Centre
weighted, average, spot
Κλείστρο: 30-1/8000sec.
(ηλεκτρομηχανικό) με X-sync
1/250sec.
• Κλείστρο 30-1/32.000sec.
(ψηφιακό)
• Σασσί από κράμα μαγνησίου
• Φορμά αρχείων JPEG Exif v.2,3
ή RAW 14bit
• Φορμά αρχείων video Mpeg-4
H.264 H.265
• Ιnterfaces: USB 3.1, Micro
HDMI, Bluetooth Low energy
4.2 jack για μικρόφωνο και
ακουστικά
• Μπαταρία: ΝP-W126S
αυτονομία 390 λήψεις (CIPA)
• Διαστάσεις: 133x93x59mm
• Βάρος: 540γρ.
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Δελτίο Τύπου - Καταγγελία
Στις 8. Σεπτεμβρίου 2018 κατά την διάρκεια διαδήλωσης εναντίον της Συμφωνίας
των Πρεσπών (Μακεδονικό) στα πλαίσια των εγκαινίων της 83ης Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης συνέβη το εξής αποτρόπαιο περιστατικό:
Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη τα επεισόδια με ρίψεις αντικειμένων και χημικών από
την πλευρά των αστυνομικών, διαδηλωτής πλησίασε γυναίκα εικονολήπτη που
κάλυπτε την διαδήλωση για λογαριασμό τηλεοπτικού σταθμού και προσπάθησε να
της αποσπάσει με βία την κάμερα. Με την επέμβαση συναδέλφων φωτορεπόρτερ
απετράπη η κλοπή και ακολούθησε λογομαχία. Εκείνη την στιγμή άλλος
διαδηλωτής που βρισκόταν κοντά απείλησε τους φωτορεπόρτερ λέγοντας: «ξέρεις
τι κρατάω εδώ;», δείχνοντας παράλληλα ότι στο τσαντάκι του είχε περίστροφο, το
οποίο και εμφάνισε προκλητικά. Το γεγονός ότι δεν έστρεψε το όπλο πάνω στους
συναδέλφους, αφενός συνέβη επειδή σε κοντινό σημείο υπήρχε συγκεντρωμένη
αστυνομική δύναμη, αφετέρου αυτό δεν υποβαθμίζει την σοβαρότητα του
γεγονότος, το οποίο συνιστά άμεση απειλή εναντίον εργαζομένων του τύπου.
Η αστυνομία δεν κατάφερε να συλλάβει τον δράστη παρότι παρά την πολυάριθμη
παρουσία της στο σημείο και παρότι ενημερώθηκε άμεσα από τους συναδέλφους
φωτορεπόρτερ.
Το ΔΣ της ΕΦΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο το άνω περιστατικό και
καταγγέλλει τις πρακτικές τρομοκράτησης του τύπου που θέτουν σε κίνδυνο τόσο
την ασφάλεια των εργαζομένων όσο και την ίδια την Δημοκρατία..
Αθήνα 09 Σεπτεμβρίου 2018
Για το σωματείο
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ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

UV LED ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ!
Η εκτύπωση σε UV εκτυπωτές είναι η επόμενη λύση
για όλους τους φωτογράφους και τα φωτογραφικά
εργαστήρια. Η υψηλή ποιότητα εκτύπωσης που προσφέρουν οι κεφαλές της Ricoh Gen5 τώρα διατίθεται σε μηχανήματα διαφορετικών διαστάσεων και
τιμών. ∆υνατότητα εκτύπωσης σε ακρυλικά, FOREX, KAPA και άλλα υλικά
με CMYK, LC, LM, Λευκό και βερνίκι.
Μεγέθη από 90x60cm έως 200x300cm.

CNC Routers
Υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους CNC
Routers κατάλληλα για όλα τα γνωστά υλικά όπως
FOREX, DIBOND, ACRYLICS και ΞΥΛΟ για
επαγγελματικές και ερασιτεχνικές εφαρμογές.

ΝΕΑ XAΡΑΚΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
LASER

LARGE FORMAT PRINTERS

SINOCOLOR
Η εκτύπωση μεγάλου format έχει παρουσιάσει μεγάλη αύξηση
τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να αναπτύσσεται, καθώς ολοένα
και περισσότερες νέες τεχνολογίες έρχονται στο προσκήνιο.
Οι εκτυπωτές large format (wide format ή LFPs) στις ημέρες
μας είναι ταυτόχρονα οικονομικοί και εύχρηστοι από πλευράς
λειτουργικότητας, ενώ έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης σχεδόν σε
όλες τις επιφάνειες. ∆ιαθέσιμες διαστάσεις από 1.8m ως 3.2m.

UΝΙFOT Α.Ε.

Λ. Λαυρίου 228, 153 54, Γλυκά Νερά Αττική,
Τ: 210 6040026,
6040024, www.unifot.gr
210 6657938, info@unifot.gr
unifot@otenet.gr
info@unifot.gr www.unifot.gr
unifot.sa

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 3 • ∆ΤΕΕΥ
ΥΤΧΕΟΡΣΑ 452 8Μ •Α Ρ∆ΤΕΙΥ
ΟΤΥΕ Ρ2 Α
0 1120 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 8

Η τεχνολογία προχωράει και όλοι πρέπει να την
ακολουθήσουμε. Τα Laser cutters είναι μία επιλογή
που μας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα
ακρυλικά και τα ξύλα σε διάφορες εφαρμογές. Όλα
τα laser της Unifot Α.Ε. εξοπλίζονται με λάμπες
υψηλής ποιότητας που φτάνουν μέχρι και τις 100.000
ώρες λειτουργίας.

UΝΙFOT Α.Ε.

Λ. Λαυρίου 228, 153 54, Γλυκά Νερά Αττική,
Τ: 210 6040026, www.unifot.gr info@unifot.gr
unifot.sa
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Τοshiba Exceria Pro N502
Nέες κάρτες UHS-II

Ε

ν όψει των κυκλοφοριών πολλών
φωτ. μηχανών τελευταίας γενιάς που
αποθηκεύουν σε κάρτες SD UHS-II, η Τoshiba
παρουσίασε τη νέα της αντίστοιχη σειρά Ν502.
Όπως είναι σαφές, οι αυξημένες επιδόσεις
σε ταχύτητες καλύπτουν κυρίως τις ανάγκες
video 4K σε υψηλά bitrate. Οι νέες Εxperia
Pro N502 SD κάρτες θα κυκλοφορούν σε
χωρητικότητες από 32GB ως 256GB. H μέγιστη
ταχύτητα διαμεταγωγής data σε εγγραφή
είναι 260MB/sec.και σε ανάγνωση 270MB/
sec. Επίσης θα υπερκαλύπτουν το νεότευκτο
πρότυπο V90 στο video (που σημαίνει
ελάχιστη “εγγυημένη” ταχύτητα εγγραφής
90ΜB/sec). Επίσης θα υπερκαλύπτουν
τις προδιαγραφές U3 και Class 10. Εκτός
από επιδόσεις, χαρακτηρίζονται από την
ενισχυμένη κατασκευή. Είναι ανθεκτικές
σε ακτινοβολία μηχανημάτων ελέγχου στα
αεροδρόμια, στις πτώσεις, την υγρασία και τις
ακραίες θερμοκρασίες από -25° C ως +85° C.
Καλύπτονται από πενταετή εγγύηση.

Smartphone με πολλούς φακούς
Εντυπωσιακή άνοδος

Φ

έτος ήταν η χρονιά των smartphone με τουλάχιστον δύο κάμερες. Αν
πιστέψουμε τις φήμες, η Νοkia ετοιμάζει επιστροφή με πενταπλή κάμερα
και σχεδόν όλοι οι άλλοι μοντέλα με τριπλή κάμερα για το 2019. Σύμφωνα
με πρόσφατη έρευνα της εταιρίας Counterpoint Research που δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα Korea Herald, ποσοστό 42% από όλα τα smartphone που
πουλήθηκαν φέτος έχει τουλάχιστον διπλή ή και τριπλή κάμερα. Η πρόβλεψη
για το 2019 είναι ότι το ποσοστό αυτό θα ανέβει στο 60%, κατακτώντας
όχι μόνον το hi end, αλλά και χαμηλομεσαία μοντέλα! H ανάπτυξη των
δικάμερων smartphone ήλθε με γρήγορους ρυθμούς εφόσον μόλις σε ένα
χρόνο εκτοξεύθηκαν από το 15% στο 42% της αγοράς ενώ έχουν διεισδύσει
αποτελεσματικά στο μεσαίο κομμάτι της αγοράς δηλ. μοντέλα με λιανική τιμή
$200-600. Η πρώτη εταιρία που πίστεψε στα δικάμερα smartphone ήταν η
OnePlus (που δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστή στην χώρα μας, αλλά έχει σοβαρά
ποσοστά στην Ασιατική αγορά) ακολουθούμενη από την Apple με τη σειρά
iPhone Plus και την Huawei. H μόνη εταιρία στο hi end που επιμένει στη μονή
κάμερα είναι ακόμη η Google με τη σειρά Pixel. Μάλιστα η Samsung ανέφερε ότι
την επόμενη χρονιά το 10% των μοντέλων της θα αφορά τρικάμερα κινητά.
Όλος αυτός ο μαξιμαλισμός βέβαια επιφέρει αύξηση κόστους για τους
κατασκευαστές. Υπολογίζεται ότι μόνον σε επίπεδο hardware κάθε “σοβαρή”
συσκευή επιβαρύνεται από $10 ως $30 για το module φακού/αισθητήρα και
άγνωστο ποσόν λόγω αυξημένου φορτίου πληροφορίας για επεξεργαστή,
μνήμη κλπ.

Ioύλιος 2018
Σημαντική πτώση στις εξαγωγές φωτ. μηχανών

Τ

α πρόσφατα στοιχεία της CIPA (Camera and Imaging Product
Association of Japan) για τον Ιούλιο 2018 σε σχέση με την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο δεν είναι καθόλου αισιόδοξα για
τη φωτογραφική βιομηχανία. Συγκρινόμενα με την αντίστοιχη
περίοδο του 2017, οι εξαγωγές δείχνουν πτώση 23% και σε
τεμάχια 1.496.604 έναντι 1.942.192. Αν απομονώσουμ τον τομέα
των μηχανών-συστημάτων, αυτός δείχνει μικρότερη πτώση κατά
16%. Η συμπεριφορά αυτή της αγοράς απεικονίζει με παραστατικό
τρόπο τα δομικά προβλήματα του Imaging που παραμένουν
για αρκετά χρόνια, λόγω της πίεσης από τα smartphone και της
συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών.
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Σχoλές φωτογραφίας
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Φωτ.: Gabriele Galimberti

Φωτ.: Κωστής Αντωνιάδης

Thessaloniki PhotoBiennale 2018
Oι διεθνείς οικονομικές κρίσεις θεματική της κεντρικής έκθεσης

Τ

ο ιστορικό φεστιβάλ φωτογραφίας επιστρέφει με ανανεωμένο πρόγραμμα,
παρουσιάζοντας είκοσι μία εκθέσεις, ποικίλης θεματολογίας και φωτογραφικών
προσεγγίσεων. Στην 23η διοργάνωση, η οποία συνιστά τη 30η επέτειο από την
ίδρυσή του θεσμού, με έργα τους συμμετέχουν 142 Έλληνες και ξένοι φωτογράφοι.
Σε επιμέλεια της Πηνελόπης Πετσίνη και με βοηθό επιμελητή τον Φώτη Μηλιώνη,
η κεντρική έκθεση του φεστιβάλ φέρει τον τίτλο Capitalist Realism. Διαρθρωμένη
σε δύο μεγάλες ενότητες -“Συντελεσμένο Μέλλον” και “Παρελθόν Διαρκείας”- που
φιλοξενούνται στους χώρους του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και του
Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα
που συντελούν στη δημιουργία ή στην επιδείνωση των οικονομικών κρίσεων στο
διεθνές περιβάλλον.
Φέτος η PhotoBiennale υιοθετεί νέες ιδέες και πρακτικές, όπως η παρουσίαση δύο
πρωτοεμφανιζόμενων Ελλήνων φωτογράφων, που επιλέχθηκαν μετά από ανοιχτή
πρόσκληση αλλά και δυο ενοτήτων, με έργα από τη μόνιμη συλλογή του Μουσείου
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Στις εκθέσεις ξεχωρίζουν μια διεθνής έκθεση με
θέμα το photobook, μια επετειακή όπου θα παρουσιαστούν έργα από τη συλλογή
του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης καθώς και μια έκθεση, όπου
υπογραμμίζεται η σχέση της φωτογραφίας με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.
Στο παράλληλο πρόγραμμα εκδηλώσεων εντάσσονται εκπαιδευτικά προγράμματα
και ξεναγήσεις, εργαστήρια και διαλέξεις, ένα αφιέρωμα στη σχέση της φωτογραφίας
με τον κινηματογράφο και μια διεθνής διημερίδα, στην οποία καλλιτέχνες και
ακαδημαϊκοί θα επιχειρήσουν να διερευνήσουν το πλαίσιο της κεντρικής έκθεσης.
Τη διοργάνωση εγκαινιάζει η έκθεση του Κωστή Αντωνιάδη με τίτλο “Φωτογραφίες,
Αλήθειες και Ψέματα 1985-2018”, η οποία -αποτελώντας συνέχεια των ερωτημάτων
που είχαν τεθεί παλαιότερα από τον ακαδημαϊκό αναφορικά με τη σχέση της
πραγματικότητας με την απεικόνισή της- ακολουθεί, σε μορφή φωτογραφικού
δοκιμίου, τις μεταλλάξεις που υφίστανται φωτογραφικά ντοκουμέντα της πορείας
των προσφύγων μέχρι την ενσωμάτωσή τους σε μουσειακούς χώρους.
Η PhotoBiennale 2018 υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ συμπράττει με εγχώριους
φωτογραφικούς φορείς, μεταξύ των οποίων είναι το Athens Photo Festival, το
Photometria, το MedPhoto και οι Φωτογραφικές Συναντήσεις.
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Φωτογραφίες, αλήθειες και ψέματα
1985-2018
Εγκαίνια: Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου, 20.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 11 Νοεμβρίου
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης,
Βίλλα Καπαντζή, Βασιλίσσης
Όλγας 108, Θεσσαλονίκη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Capitalist Realism: Συντελεσμένο
Μέλλον
Εγκαίνια: Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου,
20:00
Διάρκεια έκθεσης: έως 27 Ιανουαρίου
2019
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης,
Αποθήκη Α΄, Προβλήτα Α΄, Ναυάρχου
Βότση 3, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Capitalist Realism: Παρελθόν
Διαρκείας
Εγκαίνια: Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου,
20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 25 Οκτωβρίου
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης,
Αποθήκη B1, Προβλήτα Α΄, Λιμάνι
Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης, Tηλ. 2310566716, http://
www.thmphoto.gr
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«Οι αιωνόβιες ελιές
της Κρήτης»
Του Μανόλη Τσαντάκη

Θ

έμα της έκθεσης είναι τα
υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα
της Κρήτης, από το ομώνυμο βιβλίο
του Μανόλη Τσαντάκη. Με στόχο
να ευαισθητοποιήσει το κοινό και
τους αρμόδιους φορείς έτσι ώστε
να σεβαστούν τα εναπομείναντα
ελαιόδεντρα, ο φωτογράφος
προσεγγίζει τη φύση της Κρήτης. Την
έκθεση διοργανώνει ο Οργανισμός
Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, σε
συνεργασία με το φωτογράφο Μανώλη
Τσαντάκη, με τη στήριξη του Δήμου
Σητείας.
Εγκαίνια: Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 16 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Τεχνοχώρος του Δήμου
Σητείας
Μέρες και ώρες λειτουργίας:
καθημερινές 18:00 – 22:00, Σάββατο Κυριακή 10:00 – 14:00 και 18:00 - 22:00

Φωτ: Pedro Adrande

Σχολή Όραμα
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα υποτροφιών

Η

σχολή φωτογραφικών σπουδών Όραμα, με στόχο να ενθαρρύνει τους
νέους φωτογράφους, χορηγεί φέτος δύο υποτροφίες. Συγκεκριμένα, το
πρόγραμμα περιλαμβάνει μία υποτροφία για τον πρώτο κύκλο σπουδών του
Βασικού Προγράμματος και μία υποτροφία για το δεύτερο κύκλο. Η υποτροφία για
τον πρώτο κύκλο σπουδών απευθύνεται σε αρχάριους και καλύπτει το 100% των
ετήσιων διδάκτρων. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος καλούνται να στείλουν σε
ψηφιακή μορφή 10-15 φωτογραφίες ελεύθερης θεματολογίας και κείμενο μέχρι
200 λέξεις, στο οποίο θα αναγράφουν τις σκέψεις τους για τη φωτογραφία. Η
υποτροφία για το δεύτερο κύκλο σπουδών απευθύνεται σε όσους έχουν τις βασικές
τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις. Καλύπτει το 50% των ετήσιων διδάκτρων. Ο κάθε
υποψήφιος καλείται να στείλει σε ψηφιακή μορφή 15 - 20 φωτογραφίες ελεύθερης
θεματολογίας και ένα κείμενο μέχρι 200 λέξεις όπου θα αναγράφει τις σκέψεις και
τις απόψεις του για την φωτογραφία ή ένα ολοκληρωμένο φωτογραφικό έργο με
το αντίστοιχο κείμενο που θα το συνοδεύει. Η αποστολή των φωτογραφιών και του
κειμένου γίνεται μέσω e-mail, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία
επικοινωνίας του υποψήφιου καθώς και για ποιο κύκλο σπουδών επιθυμεί να
υποβάλει συμμετοχή. Οι υποτροφίες θα δοθούν με καλλιτεχνικά και οικονομικά
κριτήρια, κατόπιν συνέντευξης των επιλεχθέντων υποψήφιων.

Υποβολή: έως 16 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες – Συμμετοχή: Όραμα, orama@oramastudies.gr,
http://www.oramastudies.gr

Athens House of Photography
Συνεργασία στη Νέα Υόρκη

Ο

ι επισκέπτες της γκαλερί Industry(http://industryhere.com) στο Huntington
της Νέας Υόρκης θα μπορούν να δουν και να αγοράσουν τις εκτυπώσεις και
τα βιβλία του AHoP. Στον ίδιο χώρο μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει και άλλες
αγορές, επιλέγοντας από έπιπλα αντίκες, σπάνια βιβλία και αφίσες μέχρι δίσκους
βινυλίου. Το AhoP δημιουργήθηκε το 2010. Το 2015 μεταφέρθηκε από την Αθήνα
στην Washington, D.C. των ΗΠΑ, όπου προσφέρει υπηρεσίες όπως πώληση
εκτυπώσεων, παρουσίαση καλλιτεχνών, συμβουλευτική, εκτίμηση έργων τέχνης,
διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων και έκδοση photobook.
Πληροφορίες: Athens House of Photography, https://www.ahop.gr
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Σχoλές
φωτογραφίας
Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος
Φωτογραφίας
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“Face Forward …into my home”
Το διαδραστικό πρόγραμμα στην Κρήτη

Μ

ετά την παρουσίασή του στην Αθήνα, το πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί στην Κρήτη,
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου «Κρήτη, μια ιστορία, πέντε
συν ένας πολιτισμοί». Παράλληλα, το πρόγραμμα αναμένεται να διευρυνθεί με την
παρουσία προσφύγων που διαμένουν στο νησί.
Το “Face Forward …into my home” εστιάζει σε ιστορίες ανθρώπων που αναγκάστηκαν
να αφήσουν την πατρίδα τους και προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους στην
Ελλάδα. Αποτελούμενο από τρεις φάσεις, περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια
αφήγησης στα οποία πρόσφυγες, με έναυσμα την παρουσίαση έργων από τη συλλογή
του ΕΜΣΤ αφηγούνται προσωπικές τους ιστορίες, φωτογράφηση τους και έκθεση με τα
φωτογραφικά πορτραίτα και τα ηχητικά κείμενα των προσωπικών ιστοριών τους.
Οι προσωπικές αφηγήσεις και τα φωτογραφικά πορτραίτα που προέκυψαν θα
παρουσιαστούν στην Στοά Μακάσι από τις 14 Σεπτεμβρίου έως και τις 14 Οκτωβρίου,
ενώ παράλληλα, στον χώρο θα εκτεθούν, σε ηλεκτρονική μορφή, τα έργα, από
τη συλλογή του ΕΜΣΤ, που αποτέλεσαν το ερέθισμα για τις αφηγήσεις. Ακόμη,
θα προβληθεί ένα σύντομο βίντεο-καταγραφή όλου του προγράμματος, ενώ θα
διοργανωθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε
συνεργασία με την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών/Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
και παράλληλες δράσεις για το κοινό, σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Χώρο των
Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού και την Αναπτυξιακή Ηρακλείου.
Το πρόγραμμα είχε παρουσιάσει το χειμώνα του 2017-2018 στην Αθήνα το Εθνικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες, με την υποστήριξη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πρόσφυγες και αιτούντες
άσυλο που συμμετέχουν στο “Face Forward …into my home” υποστηρίζονται μέσω
του προγράμματος ESTIA, που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Εγκαίνια: Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου, 19:30
Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Στοά Μακάσι, Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες: Face Forward …into my home, http://www.faceforward.gr

Cip Festival 2018
Νικητές του Φωτομαραθωνίου

Τ

ο Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου
διοργανώθηκε, στο πλαίσιο του
Chania International Photo Festival,
φωτογραφικός μαραθώνιος στα Χανιά.
Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν το πρωί
από το χώρο του φεστιβάλ όπου
παρέλαβαν τις κάρτες συμμετοχής
τους. Κάθε φωτογράφος παρέδωσε
τρεις φωτογραφίες στο τέλος του
διαγωνισμού. Το πρώτο βραβείο
απονεμήθηκε στην Κατερίνα Φουράκη,
ενώ το δεύτερο και το τρίτο αντίστοιχα
στον Νικόλα Κοκοβλή και στο
Maruf Mahmudi. Τιμητική διάκριση
έλαβαν οι συμμετέχοντες Δέσποινα
Λιοπιάρη, Χριστίνα Περράκη και Walter
Maechereel. Τους νικητές επέλεξε
επιτροπή της Blank Wall Gallery.
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ΦΕΜ
Περικαλλείς απόψεις

Η

έκθεση παρουσιάζει την
Καστροπολιτεία της Μυτιλήνης,
όπως την φωτογράφισαν μέλη της
Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης.
Η έκθεση πραγματοποιείται στο
πλαίσιο της εκδήλωσης “Europe in
my region - LESVOS 2018 / Η Ευρώπη
στην περιφέρειά μου - ΛΕΣΒΟΣ 2018»,
την οποία διοργανώνει η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Λέσβου, σε συνεργασία
με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και
τη Διαχειριστική Αρχή της.
Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Φωτογραφική Εταιρεία
Μυτιλήνης, 3η πάροδος Μικράς Ασίας,
Κάστρο Μυτιλήνης
Πληροφορίες: Φωτογραφική Εταιρεία
Μυτιλήνης, Τηλ. 2251041555, photo@
fem.gr, http://www.fem.gr

Κίνηση και ακινησία
Κύκλος διαλέξεων του Πλάτωνα Ριβέλλη

Γ

ια δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει
κύκλο διαλέξεων του Πλάτωνα Ριβέλλη για τη φωτογραφία και
τον κινηματογράφο. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων θα προβληθούν
κινηματογραφικά αποσπάσματα και φωτογραφίες από το έργο διάσημων
σκηνοθετών και φωτογράφων, καθώς και φωτογράφων-μελών του
«Φωτογραφικού Κύκλου». Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να αναλυθεί ο τρόπος
που κάθε δημιουργός χρησιμοποιεί στο έργο του την κίνηση ή την ακινησία
και θα προσδιοριστούν οι ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν το έργο κάθε
δημιουργού στον οποίο θα γίνει αναφορά στις συναντήσεις. Η ηλεκτρονική
εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης θα είναι
διαθέσιμη από τις 3 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου. Εναλλακτικά οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτοπρόσωπη εγγραφή στην
Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, από τις 15.00, την ημέρα της πρώτης διάλεξης.
Διαλέξεις: 3, 10, 17, 24 και 31 Οκτωβρίου, 20:00 – 22:00
Διεύθυνση: Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, Αθήνα
Κόστος: 25 ευρώ/πέντε διαλέξεις, 7 ευρώ/ανά διάλεξη
Πληροφορίες - Εγγραφές: Ελληνοαμερικανική Ένωση, Τηλ. 2103680052,
2103680047, http://www.hau.gr

21 clicks
Έκθεση των σπουδαστών του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Η

ειδικότητα φωτογραφίας του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΙΕΚ
ΔΕΛΤΑ Αθήνας εγκαινιάζει τη νέα έκθεση φωτογραφίας των σπουδαστών
της. Η έκθεση θα παρουσιάσει είκοσι ένα φωτογραφικά έργα, τα οποία
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης ακαδημαικής χρονιάς.
Διάρκεια έκθεσης: έως 21 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: ΙΑΝΟS, Σταδίου 24, Αθήνα
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onitor ultra wide 
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LG 34 in.
LG 34WK95U-W 34’’ 5K UltraWide®
Nano IPS LED Monitor
•  34in
• A
: 5120 x 2160
• Interfaces: Thunderbolt™ 3.0, DVI-D, DisplayPort, HDMI
• DCI-P3 98%
• HDR Support
• 4-Side Virtually Borderless Display

:
€1300 + 

Τηλ.: 210 8541400 • info@photo.gr
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Ναοί της γνώσης
Λεύκωμα για τις πιο φημισμένες
βιβλιοθήκες στον κόσμο.

Η

σχέση ανθρώπου και βιβλιοθήκης έχει
τις απαρχές της στην αρχαιότητα. Στο
νέο λεύκωμα που μόλις κυκλοφόρησε από
τις εκδόσεις Taschen, ο Ιταλός φωτογράφος
Massimo Listri -έπειτα από έρευνα
τριάντα χρόνων σε Ευρώπη και Αμερικήκαταγράφει μερικές από τις παλαιότερες και
σπουδαιότερες βιβλιοθήκες στον κόσμο,
για να αναδείξει μέσα από το φακό του
την αρχιτεκτονική τους και παράλληλα την
ιστορική τους αξία. Επιβλητικές ξύλινες
πόρτες, σπειροειδείς σκάλες και διάδρομοι
επενδυμένοι με ράφια ξεπροβάλλουν από
τις 560 σελίδες του λευκώματος, το οποίο
μεταφέρει τη μοναδική ατμόσφαιρα κάθε
βιβλιοθήκης, αναδεικνύοντας σε πολλές
περιπτώσεις τους πολύτιμους θησαυρούς
της όπως σπάνια χειρόγραφα και βιβλία
αλλά και σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Στην
ενότητα κάθε βιβλιοθήκης παρατίθεται
κείμενο το οποίο πληροφορεί τον
αναγνώστη για τις ανεκτίμητες συλλογές

Stiftsbibliothek Sankt Gallen

της -οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι
εικονογραφημένες- αλλά και για το ιστορικό
παρελθόν της.
Biblioteca do Convento de Mafra

Real Gabinete Português de Leitura

City Exposed
Ετήσια έκθεση των σπουδαστών της
σχολής Όραμα

Η

έκθεση επικεντρώνεται στην πόλη,
διερευνώντας τις διαφορετικές αντιλήψεις
και προεκτάσεις της καθημερινότητας στο αστικό
περιβάλλον. Κάποια από τα έργα εικονογραφούν
με χαρακτήρα ντοκιμαντέρ τα τρέχοντα γεγονότα
της τοπικής πραγματικότητας και τη ζωή άγνωστων
ανθρώπων, ενώ άλλα αφηγούνται τη σχέση του
φωτογράφου με το θέμα του, αντλώντας έμπνευση
από την προσωπική μνήμη και τα βιώματα των
δημιουργών τους. Παράλληλα με την έκθεση των
σπουδαστών, η σχολή θα παρουσιάσει επιλεγμένες
δουλειές από τους συμμετέχοντες στα προγράμματα
Press Photography & Travel Programs, που
πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της χρονιάς.
Την έκθεση επιμελήθηκαν η Μυρτώ Παπαδοπούλου

ANNY MOΤΣΙΟΥ

και ο Γιάννης Ριζομάρκος.
Εγκαίνια: Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, 20:00
Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Trii Art Hub, Δράκου 9, Κουκάκι, Αθήνα
Πληροφορίες: Όραμα, https://www.oramastudies.gr
ΤΑΣΟΣ ΒΕΛΙΣΚΟΣ
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Για παραγγελίες: 210 8541400 ή www.photo.gr/prosfores
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The Dress-Lamp Tree, England, 2002. Tim Walker—Steven and Catherine Fink/The J. Paul Getty Museum

Icons of Style
Eκατό χρόνια φωτογραφίας μόδας στο μουσείο Getty

Σ

αράντα και πλέον χρόνια από την τελευταία φορά που
πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη έρευνα στις ΗΠΑ σύμφωνα με το
αμερικάνικο περιοδικό Vogue, το μουσείο Getty εστιάζει στη φωτογραφία
μόδας το διάστημα 1911-2011. μελετώντας παράλληλα τις οικονομικές,
κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της εκάστοτε εποχής. Υπό τον τίτλο Icons
of Style: A Century of Fashion Photography from 1911-2011 η έκθεση
εξερευνά μερικούς από τους τρόπους που οι φωτογράφοι -των οποίων η
καριέρα ήταν στενά συνδεδεμένη με το βιομηχανία της μόδας- διαμόρφωσαν
τις διαρκώς εξελισσόμενες απόψεις αναφορικά με το στυλ και την ομορφιά.
Εκτίθενται περισσότερες από εκατόν εξήντα φωτογραφίες, τις οποίες
συμπληρώνουν κουστούμια, εικονογραφήσεις, εξώφυλλα περιοδικών,
βίντεο και διαφημίσεις. Από τις χρονικές περιόδους που μελετώνται δεν
παραλείπεται η σημερινή ραγδιαία ανάπτυξη των fashion blogs, καθώς και
η διάδοση εφαρμογών όπως το Instagram και το Snapchat, η εμφάνιση των
οποίων πρότεινε νέους δρόμους για τη φωτογραφία μόδας, προκαλώντας
παράλληλα την μακρόχρονη κυριαρχία των εντύπων μόδας. Στο έργο των
ογδόντα και πλέον φωτογράφων που εκτίθεται στην έκθεση περιλαμβάνονται
και φωτογραφίες των Richard Avedon, Lillian Bassman, Guy Bourdin, Erwin
Blumenfeld, Louise Dahl-Wolfe, Inez & Vinoodh, Peter Lindbergh, Man Ray,
Helmut Newton, Nick Knight, Gordon Parks, Irving Penn, Herb Ritts, Edward
Steichen και Tim Walker. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό έως τις 21
Οκτωβρίου. Την έκθεση συμπληρώνει ομότιτλη έκδοση.
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Uma in Dress by Patou, 1986, Sheila Metzner, pigment
print. The J. Paul Getty Museum. Purchased with funds
provided by the Photographs Council. © Sheila Metzner
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Σεμινάριο φωτογραφίας
και γευσιγνωσία κρασιού
Στο Μέτσοβο

Ο

ι συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα
έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις
τεχνικές τους γνώσεις και παράλληλα να
δοκιμάσουν ποικιλίες κρασιού. Εισηγητής
του σεμιναρίου είναι ο φωτογράφος Φάνης
Μούρτος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
φιλοξενία στο ξενοδοχείο Κατώγι Αβέρωφ,
επίσκεψη στους αμπελώνες του Γινιέτς,
ξενάγηση στο οινοποιείο, γευσιγνωσία
κρασιών και δύο ειδικά σχεδιασμένα δείπνα,
έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να δοκιμάσουν
ποικιλίες κρασιού και την τοπική γαστρονομία.
Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετοχών
απαραίτητη είναι η κράτηση θέσης.
Κόστος συμμετοχής: 400 ευρώ
Συμμετοχή https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf_wRimIwO9zU7mGAD1e214NGIf
M6UdR2USP7ZF55CaEumSMg/viewform
Πληροφορίες: Φάνης Μούρτος,
Τηλ. 6936816466, photo@fanismourtos.gr,
https://fanismourtos.gr/workshops

Moving Images
Έκθεση του Alain Schroeder στην Αθήνα

Η

φετινή εκθεσιακή δραστηριότητα της Blank Wall Gallery ξεκινά με την
έκθεση του βραβευμένου Βέλγου φωτογράφου Alain Schroeder. O
Alain Schroeder γεννήθηκε στο Βέλγιο το 1955 και ασχολείται κυρίως με το
φωτορεπορτάζ. Έχει εικονογραφήσει περισσότερα από τριάντα βιβλία, ενώ
έχει δημοσιεύσεις σε περιοδικά όπως το National Geographic, το Geo και το
Paris-Match. Είναι ιδρυτής του πρακτορείου Reporters. Έχει αποσπάσει διεθνή
βραβεία, μεταξύ των οποίων το Japan Nikon Award 2017 και το 1ο βραβείο
του World Press Photo 2018 για τη σειρά φωτογραφιών του Kid Jockeys στην
κατηγορία Sports Stories.
Εγκαίνια: Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου, 21:00
Διάρκεια έκθεσης: έως 27 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη, Αθήνα
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 2114052138, info@blankwallgallery.
com, www.blankwallgallery.com

80 χρόνια ΕΜΧ
Ιστορίες με άρωμα μαστίχας

Η

έκθεση δίνει στον επισκέπτη την ευκαιρία να γνωρίσει την ιστορία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών
Χίου, μέσα από αρχειακά τεκμήρια, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό και πρωτότυπα
αντικείμενα. Για πρώτη φορά παρουσιάζονται στοιχεία από την περίοδο πριν την ίδρυση της
ένωσης το 1938. H επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση βασίστηκε σε δεδομένα του Ερευνητικού
Προγράμματος για τη δημιουργία του Μουσείου Μαστίχας Χίου. Την έκθεση διοργανώνουν, με
αφορμή τη συμπλήρωση ογδόντα χρόνων από την ίδρυση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, το
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και με
τη στήριξη της Mediterra Α.Ε. Το εποπτικό υλικό που παρουσιάζεται παραχωρήθηκε από διάφορους
φορείς και φωτογράφους, όπως τα Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Χίου, τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χίου, τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»,
τα Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη και το Αρχείο Άρη Παπατζήκα.
Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Ιανουαρίου
Διεύθυνση: Μουσείο Μαστίχας Χίου, Πυργί, Θέση Ράχη, Χίος
Πληροφορίες: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, http://www.piop.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...
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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
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

Know How για καλύτερες φωτογραφίες
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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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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
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
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Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG...

!


!


ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
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Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!
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Υπό έκδοση.
   

 
   ;






 

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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Καθημερινές περιπέτειες
Στη φωτογραφία δρόμου

Έ

νας χειροπρακτικός επιθυμεί απεγνωσμένα να πάψει πια να εξετάζει πόδια και ονειρεύεται
να γίνει πειρατής, ένα ισλανδικό διαφημιστικό πρακτορείο αντιμετωπίζει πρόβλημα με
μια καμπάνια που εμπλέκει ένα νεκρό γλάρο, ενώ ένας ιδιοκτήτης εμπορικού κέντρου στην
Ινδία θρηνεί την εγκατάσταση μιας νέας κυλιόμενης σκάλας. Πρόκειται για μερικές από τις
ιστορίες που ξεπηδούν από τις σελίδες του πρώτου βιβλίου του φωτογράφου Stephen
Leslie με τίτλο Sparks: Adventures in Street Photography. Τραγικές, παράξενες και αστείες
οι φωτογραφίες του βιβλίου, που πρόσφατα κυκλοφόρησε, διαπλέκονται με μυθοπλαστικά
κείμενα, δημιουργώντας φανταστικές αφηγήσεις. «Δε γνωρίζω αν υπάρχει κάποιο άλλο βιβλίο

που να το κάνει αυτό» λέει ο φωτογράφος στο βίντεο που είχε δημοσιοποιηθεί το 2016 από
την εκδοτική εταιρεία Unbound και στο οποίο μιλούσε για το βιβλίο, ζητώντας από το κοινό
να στηρίξει την έκδοση του μέσω καμπάνιας fundraising. Οι φωτογραφίες -αποτέλεσμα
περιπλάνησης στους δρόμους του Λονδίνου και άλλων πόλεων στον κόσμο τα τελευταία
είκοσι χρόνια- δημιουργούν σε συνδυασμό με τα κείμενα ένα περιβάλλον που ενισχύει
το αίσθημα ότι σε κάθε φωτογραφία κατασκευάζεται μια «πραγματικότητα». Κάθε ιστορία
αναπτύχθηκε με πηγή έμπνευσης τη φωτογραφία, δηλαδή ο φωτογράφος δεν προσπάθησε
να ταιριάξει ιστορίες που είχε γράψει με αντίστοιχες λήψεις αλλά αντιθέτως ενεπνεύστηκε από
εικόνες που είχε ήδη στο αρχείο του. «Καμία μεμονωμένη φωτογραφία δεν εξηγεί τίποτα.

Αυτό είναι που καθιστά τη φωτογραφία ένα τόσο υπέροχο και προβληματικό μέσο. Είναι
δουλειά του φωτογράφου να κάνει το μέσο να πει εκείνο που χρειάζεται ο ίδιος να πει. Γιατί η
φωτογραφία έχει μια κάποια αληθοφάνεια, έχει γνωρίσει μια αποδοχή ως ειλικρινής -αλλά οι
φωτογραφίες πάντα ήταν πειστικά ψέματα» έχει πει ο φωτογράφος Joel Sternfeld, την άποψη
του οποίου διερευνά ο Leslie στο βιβλίο.
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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