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http://www.photo.gr/product/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-256/
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Η Photokina άνοιξε τις πύλες της για πρώτη φορά το 1950 με τα ερείπια 

στην πόλη της Κολωνίας από τους βομβαρδισμούς του Β΄Παγκοσμίου 

Πολέμου να είναι εμφανή παντού. Αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο στη 

διοργάνωση της έκθεσης η οποία ξεκίνησε ως ετήσια, τοπική επίδειξη 

προϊόντων για να εξελιχθεί πολύ σύντομα σε κορυφαίο γεγονός για την 

φωτογραφική & κινηματογραφική βιομηχανία. Από το 1966 και μετά 

διοργανωνόταν ανά διετία, προς τα τέλη Σεπτεμβρίου. 

Η Photokina στην ακμή της καταλάμβανε σχεδόν 160.000 τ.μ. 

περιπτέρων σε 18 hall. Στέγαζε πάνω από 1.500 εκθέτες, από σχεδόν 

50 χώρες του πλανήτη ενώ οι επισκέπτες της ξεπερνούσαν τους 180.000. 

Ήταν το «μεγάλο» διεθνές γεγονός για τον φωτογραφικό κλάδο. Εκεί θα 

παρουσίαζαν για πρώτη φορά τα νέα τους προϊόντα, μέσα στα αχανή και 

εκθαμβωτικά τους περίπτερα η Kodak, η Agfa, η Polaroid και όλοι οι τότε 

γνωστοί κολοσσοί της φωτογραφικής βιομηχανίας, που οι περισσότεροι 

-ευτυχώς- υπάρχουν και σήμερα... Από τη Photokina δεν έλειπε κανένας 

φωτογράφος που σεβότον εαυτό του και ήθελε να ενημερωθεί για τα νέα 

προϊόντα. Από νωρίς το πρωί ως αργά το απόγευμα στους ατέλειωτους 

διαδρόμους της έκθεσης -ήθελες λεωφορείο για να πας από το ένα hall 

στο άλλο- και το βράδυ στις μπυραρίες στα σοκάκια της γραφικής παλιάς 

πόλης της Κολωνίας. Αυτό ήταν το καθημερινό πρόγραμμα όλων μας. 

Εκεί οι φωτογραφικές επιχειρήσεις απ’ όλη την Υφήλιο έδιναν το παρόν 

τους, εκεί χτυπούσε η καρδιά της φωτογραφικής βιομηχανίας, εκεί θα 

πληροφορούνταν ο κλάδος για την ύπαρξη της επιχείρησής σου. 

Ειρήσθω εν παρόδω: Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ συμμετείχε με δικό του περίπτερο 

στη Photokina 1992 ενώ έμειναν αξέχαστες οι συνεστιάσεις προς τιμήν των 

Ελλήνων επισκεπτών που διοργάνωσε το 1998 & 2000.

Όμως ... όπως έλεγε και ο Ηράκλειτος, τα πάντα ρει. Όλα στο διάβα του 

χρόνου αλλάζουν. Οι τεκτονικές αλλαγές που γνώρισε η φωτογραφία τα 

τελευταία χρόνια δεν ήταν δυνατόν ν’ αφήσουν ανεπηρέαστη την αρχαιότερη 

και γνωστότερη έκθεση της φωτογραφικής βιομηχανίας. Χρόνο με το χρόνο 

η έκθεση άρχισε να χάνει την αίγλη και το κύρος της, όχι λόγω οργανωτικών 

προβλημάτων, αλλά λόγω της ψηφιακής επανάστασης που άλλαξε άρδην 

τον ρου της φωτογραφικής τεχνολογίας - και ιστορίας. Η φετινή διοργάνωση 

λοιπόν 26-29 Σεπτεμβρίου θα είναι η τελευταία που πραγματοποιείται όπως 

τα τελευταία 52 χρόνια, τον μήνα Σεπτέμβριο και ανά διετία. Οι διοργανωτές 

έκριναν σκόπιμο ότι για να συνεχίσει να υπάρχει θα πρέπει να επιστρέψει 

στις ρίζες της. Να πραγματοποιείται κάθε χρόνο όπως την περίοδο1950 – 

1966 και για πρώτη φορά άλλη εποχή, τον μήνα Μάϊο. Αν αυτές οι αλλαγές 

θα προσδώσουν την ποθούμενη, νέα δυναμική στην έκθεση ή θα είναι το 

κύκνειο άσμα της μένει ν’ αποδειχτεί.
  
                                                                                          TAΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ


���� Photokina...
Νέα αρχή ή τέλος εποχής; 

Editorial

«...��� ����, � ����� !���� ��� �"#$�� ���%& �'�(�)...»

                                                                                 ANDREAS GURSKY

                                                                                                                    

ΙN MEMORIAM

Γιώργος Θερμός
«...Σε παραδέχομαι ρε μπαγάσα! Ξηγήθηκες σπαθί, 
φέρθηκες τίμια κι αντρίκια στον Σταύρο. Τα έμαθα όλα.
Δεν άρχισες τις τσιριμόνιες, τις μπαμπεσιές και τα γνωστά. 
Γι’ αυτό όχι μόνο θα’ ρθούμε στη PHOTOVISION αλλά 
θα πω και σε άλλους να έρθουν. Όπου περνάει ο λόγος 
μου.…» Αυτή  ήταν η πρώτη μου συνάντηση που είχα με 
τον Γιώργο Θερμό, εκεί προς τα μέσα του 1998 και έκτοτε 
ο πιο σύντομος διάλογος με στέλεχος της φωτογραφικής 
αγοράς! Τον είχα πλησιάσει προτείνοντάς του να λάβει 
μέρος στη PHOTOVISION 1999 η Konica που από το 1997 
είχε αναλάβει την αντιπροσώπευσή της στη χώρα μας. 
Θυμίζω ότι η έκθεση δεν θα πραγματοποιούνταν αν δεν 
άλλαζε το συμφωνητικό για την εναλλάξ διοργάνωσή 
της με την IMAGE του Σταύρου Μωρεσόπουλου 
(Όμως γι’ αυτή την υπόθεση θα μιλήσουμε κάποια άλλη 
στιγμή στο μέλλον…). Αυτός ήταν ο Γιώργος Θερμός. 
Ευθύς, λακωνικός, ντόμπρος. Ένας αφανής και 
ακούραστος εργάτης της ελληνικής φωτογραφικής 
αγοράς όπως τόσοι και τόσοι άλλοι στους οποίους 
οφείλουμε την ανάπτυξή της στη χώρα μας. 
Το περιοδικό μας εκφράζει τα συλλυπητήρια στην 
οικογένειά του για τον αιφνίδιο θάνατό του στις 20/9 
σε ηλικία 71 ετών.    T.T.
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https://www.canon.gr/backtoschool/
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75 ιστορικές φωτογραφίες που πρέπει να δείτε
Η δύναμη της φωτογραφικής εικόνας είναι ακαταμάχητη... 

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

E'*���): Τάκης Τζίμας, ��!#+#��&) �5���"�): Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

���%����!�): Άννα Μανουσάκη �#��6'�!): Φωτεινή Αβραμάκουwww.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

��7��6!

https://www.youtube.com/watch?v=LFiT6xlFr3c&feature=youtu.be
www.photo.gr
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490€
+ΦΠΑ

SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑSUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ
έως 30 Σεπτεμβρίου!έως 30 Σεπτεμβρίου!

590€

http://www.damkalidis.gr/


������ 430 •  �����	
 24 ������	��� 2018 �����
 6

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

 

Αυτή τη στιγμή έχουμε τρία μεγάλα 

-υπαρκτά- στρατόπεδα στο χώρο 

των full frame mirrorless. Tnν πολύ 

πετυχημένη εμπορικά οικογένεια 

Α7 και εσχάτως Α9 της Sony, τη Ζ 

της Νikon και τελευταία την ΕΟS R 

της Canon (κατά σειρά εμφανίσεως). 

Και ας μην παραγνωρίζουμε ότι 

πολύ ενδιαφέρον παιγνίδι παίζεται 

και στο Micro 4/3 όπου ειδικά η 

Panasonic είναι πολύ δραστήρια 

και βεβαίως στο APS-C με την 

εξαιρετική σειρά Fujifilm X αλλά 

και Canon EOS-M. Aυτό για να 

μην περιορίζουμε την αγορά 

στο full frame, λες και τα άλλα 

φορμά αισθητήρων  μένουν άνευ 

σημασίας. 

Μετά λοιπόν την αναζωπύρωση 

του ενδιαφέροντος και την 

-έστω με υστέρηση ετών- παρέμβαση 

των μεγάλων δυνάμεων, Canon και 

Nikon, στο full frame mirrorless, 

οι πληροφορίες λένε ότι προ των 

θυρών είναι η επόμενη κίνηση - 

έκπληξη, αυτή τη φορά από πλευράς 

Panasonic, Leica και απρόσμενα, 

της Sigma. Μας αποκαλύπτονται 

λοιπόν ενδείξεις από ...διαρροές 

ότι την παραμονή της επερχόμενης 

Photokina, στη γνωστή press 

����������

day, θα ανακοινωθεί επίσημα το νέο σύστημα της Panasonic, βασισμένο σε μοντούρα Leica 

SL. Μάλιστα στα οπτικά έχει βάλει το χεράκι της και η ιαπωνική Sigma, o μεγαλύτερος 

ανεξάρτητος κατασκευαστής φωτογραφικών οπτικών στον κόσμο που προσφάτως πηγαίνει 

πολύ καλά και σε τεχνολογία και σε πωλήσεις, έχοντας παρουσιάσει μερικούς από τους πιο 

ενδιαφέροντες φακούς των τελευταίων ετών. Όλα τα νέα συστήματα full frame mirrorless που 

παρουσιάστηκαν πρόσφατα ή μέλλουν να λανσαριστούν συντόμως, έχουν κυρίως να κάνουν 

με νέα μοντούρα. Z-mount για τη Νikon, RF mount για την Canon και ...έκπληξη comeback της 

μάλλον άσημης μοντούρας Leica SL για την “διαρρεόμενη” full frame Panasonic. 

Να υπενθυμίσουμε ότι σαν διάσταση και σχεδίαση η μοντούρα αυτή άρχισε τη ζωή της ως Leica 

T και μετονομάστηκε από τους γερμανούς του Solms σε SL Mount όταν παρουσίασαν το 2015 

την ελάχιστα γνωστή full frame mirrorless Leica SL Τyp 601 (* oνομάζεται όμως και TL mount 

όταν εξυπηρετεί APS-C mirrorless σώματα, περίπου όπως συμβαίνει με το E-mount της Sony το 

οποίο με τον ίδιο “λαιμό” καλύπτει και τους μικρότερους αισθητήρες APS-C της σειράς Α6x00).

H Panasonic έχει διαπρέψει πρόσφατα με το σύστημα σταθεροποίησης IBIS που πετυχαίνει 

εξωπραγματικές επιδόσεις βελτίωσης κατά 6,5stop στη G9 και GX9, oπότε όλοι πιστεύουν ότι 

θα ενσωματωθεί χαρίζοντας τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα στη νέα μηχανή. Όπως και με 

την περίπτωση Nikon θα διατίθενται δύο μοντέλα ένα μεσαίο και ένα hi-end με 50Μegapixel ή 

περισσότερα, που μάλλον θα έχει και επαύξηση ανάλυσης με pixel shift. 

H έναρξη παραγωγής θα είναι στο πρώτο τρίμηνο 2019, που σημαίνει ότι η Panasonic πιέστηκε 

να ανακοινώσει το προϊόν στην προσπάθεια να ανακόψει πωλήσεις από τους ανταγωνιστές. 

Γι αυτό αναγκάστηκε να υιοθετήσει μια διαθέσιμη μοντούρα, στα πλαίσια της μεγάλης 

συνεργασίας της με τη Leica. Όσο για την εμπλοκή της Sigma, αυτό υποδηλώνει ότι σκοπεύει 

να συγκεντρωθεί στους φακούς και αποποιείται την ανάμειξή της στο πεδίο των ψηφιακών 

φωτ. μηχανών όπου δεν τα έχει πάει καλά μέχρι στιγμής αποτυγχάνοντας να εξελίξει τον 

αισθητήρα Foveon. Παραπέρα, τη Sigma την χρειάζονται γιατί έχει μεγάλη παραγωγική βάση, 

και τεχνογνωσία στα full frame optics ενώ η Panasonic περιοριζόταν τόσο καιρό στο Micro 

4/3. Yποθέτουμε ότι όλα αυτά θα επαληθευθούν στις 25 του μηνός στις 12.30μμ στο Congress 

Centrum Nord, στη συνεδριακή αίθουσα Konrad Adenauer όπου θα πραγματοποιηθεί το press 

event της Panasonic στη Photokina 2018.

Όποια και να είναι η έκβαση, ο χορός στο mirrorless full frame κορυφώνεται στη Photokina και 

περιμένουμε να εκπλαγούμε (;) ευχάριστα. 
                                                                                                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Leica ��� Panasonic 
...στο χορό των mirrorless full frame με την αρωγή της Sigma
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http://www.stamos.com.gr/
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Οίκος Christie’s
Για πρώτη φορά δημοπρασία πίνακα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη

Ο βρετανικός οίκος δημοπρασιών 

Christie’s ανακοίνωσε πως πρόκειται να 

είναι ο πρώτος που θα δημοπρατήσει 

έργο τέχνης - αποτέλεσμα τεχνητής 

νοημοσύνης. Πρόκειται για το πορτραίτο 

του Edmond Belamy, η δημοπρασία του 

οποίου θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 

23-25 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη, με 

εκτιμώμενη τιμή πώλησης μεταξύ 

€7.000 -10.000. Ο συγκεκριμένος 

χαρακτήρας είναι μυθοπλαστικός, 

όπως και οι υπόλοιποι χαρακτήρες της 

οικογένειας Belamy, των οποίων τα 

πορτραίτα προέκυψαν από αλγόριθμο 

νευρωνικών δικτύων με δυνατότητα 

εκμάθησης ανά ζεύγη (Generative 

Adversarial Network).

Τη σειρά πορτραίτων δημιούργησε η 

ομάδα Obvious -αυτοπροσδιορίζεται 

ως κολλεκτίβα- με βάση το Παρίσι. 

Ιδρυτές της ομάδας είναι ο Pierre 

Fautrel, ο Gauthier Vernier και ο Hugo 

Casseles-Dupré. Σημειώνεται ότι ο 

αλγόριθμος επεξεργάστηκε δεδομένα 

15.000 πορτραίτων που φιλοτεχνήθηκαν 

ανάμεσα στο 14ο και τον 20ο αιώνα. Το 

υλικό αντλήθηκε από την ηλεκτρονική 

εγκυκλοπαίδεια WikiArt. Ο αλγόριθμος 

αποτελείται από δύο μέρη. Από τη μία 

είναι το σύστημα που δημιουργεί, από την 

άλλη εκείνο που κάνει τη διάκριση. Το 

πρώτο συνθέτει μια νέα εικόνα βάσει των 

δεδομένων με τα οποία έχει τροφοδοτηθεί. 

Στη συνέχεια το δεύτερο προσπαθεί 

να εντοπίσει τη διαφορά ανάμεσα στην εικόνα που είναι ανθρώπινο αποκύημα και 

σε εκείνη που είναι δημιούργημα του πρώτου. «Στόχος είναι να ξεγελάσουμε το 

σύστημα που κάνει τη διάκριση, ούτως ώστε να θεωρήσει ότι οι νέες εικόνες είναι 

πραγματικά πορτραίτα. Τότε έχουμε αποτέλεσμα. [...] Όταν πετύχει, η διαδικασία θα έχει 

ολοκληρωθεί και έτσι θα έχουμε μια νέα εικόνα. Δεν είναι αντιγραφή ή συγχώνευση 

των 15.000 εικόνων αλλά πρόκειται για την 15.001η» είπε ο Hugo Casseles-Dupré, 

υπεύθυνος για το τεχνικό μέρος του εγχειρήματος και υποψήφιος διδάκτωρ 

στον τομέα της μηχανικής μάθησης.

Ο Casseles-Dupré επέμεινε σύμφωνα με το περιοδικό TIME ότι δε βλέπει την τεχνητή 

νοημοσύνη ως μια μαζική αντικατάσταση των ανθρώπων-καλλιτεχνών. Παράλληλα 

συνέκρινε τα σημερινά πειράματα με τεχνητή νοημοσύνη με την απαρχή της 

φωτογραφίας στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν οι πορτραιτίστες ζωγράφοι μινιατούρας 

έχασαν τη δουλειά τους. «Τότε υποστήριζαν πως η φωτογραφία δεν είναι πραγματική 

τέχνη και ότι οι άνθρωποι που τραβούν φωτογραφίες θυμίζουν μηχανές. Τώρα πλέον 

όλοι συμφωνούμε πως η φωτογραφία έχει αναγνωριστεί ως τέχνη» συμπληρώνει. 

Ο Gauthier Vernier, όταν ρωτήθηκε για το αν σκοπεύουν να θέσουν τους καλλιτέχνες-

ανθρώπους εκτός του χώρου χαμογέλασε και είπε στη βρετανική εφημερίδα Telegraph: 

«Υπάρχει αρκετός χώρος για όλους μας. Βλέπουμε το συγκεκριμένο εγχείρημα ως μια 

νέα μορφή τέχνης, με τον ίδιο τρόπο που ήταν η φωτογραφία το 19ο αιώνα. Είμαστε μια 

νέα γενιά δημιουργών, αλλά σίγουρα δεν θα αντικαταστήσουμε άλλους καινοτόμους 

καλλιτέχνες». Στον προβληματισμό σχετικά με το ποιος έχει τα δικαιώματα του 

δημιουργού στον πίνακα, ο αλγόριθμος ή οι άνθρωποι της ομάδας, ο Hugo Caselles-

Dupré της Obvious, στην απάντησή του, εστίαζει στον ορισμό του καλλιτέχνη. Έτσι 

αφενός αν θεωρήσουμε καλλιτέχνη εκείνον που δημιουργεί την εικόνα, τότε καλλιτέχνης 

είναι η μηχανή, ενώ αφετέρου αν ορίσουμε ως καλλιτέχνη εκείνον που έχει το όραμα, ως 

καλλιτέχνες αναγνωρίζονται οι άνθρωποι της ομάδας, στην προκειμένη η Obvious.

Η Lindsay Griffith, η οποία διαχειρίζεται τη δημοπρασία για τον οίκο Christie’s, είπε 

στη Telegraph ότι σήμερα τα συγκεκριμένα εργαλεία απαιτούν σπάνιες δεξιότητες και 

ακριβή τεχνολογία, όμως μπορούμε να φανταστούμε ότι μελλοντικά θα είναι ευρέως 

διαδεδομένα. Πρόκειται για την πρώτη δημοπρασία έργου που είναι αποτέλεσμα 

τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που έργο της ομάδας τίθεται 

προς πώληση. Το Φεβρουάριο, ο συλλέκτης Nicolas Laugero-Lasserre αγόρασε έναντι 

περίπου €10.000 ($12.000) έναν πίνακα από τη συγκεκριμένη σειρά πορτραίτων. 

Το έργο βρίσκεται στη γκαλερί Art 42 στο Παρίσι. 

                                                                                              ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΒΡΑΜΑΚΟΥ

Ο πίνακας που πρόκειται να δημοπρατηθεί, στον χώρο της γκαλερί του οίκου Christie’s στο Λονδίνο

LIGHT SOURCE

https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx
http://obvious-art.com
https://www.wikiart.org
http://time.com/5357221/obvious-artificial-intelligence-art
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/08/22/computer-created-portrait-sold-christies-sale-marks-arrival/
https://news.artnet.com/art-world/art-made-by-artificial-intelligence-1258745
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Η επίσημη ελληνική πρεμιέρα του συστήματος mirrorless 

Nikon Z πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 

στο Ξενοδοχείο Athens Plaza της Πλατείας Συντάγματος 

με προσκεκλημένους εκπροσώπους του ειδικού έντυπου 

και ηλεκτρονικού τύπου, του εμπορικού κόσμου και 

επαγγελματιών φωτογράφων. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε εκ μέρους της ελληνικής 

αντιπροσωπείας ο Θωμάς Δαμκαλίδης ενώ την ανάλυση 

του νέου συστήματος με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά 

ανέλαβε ο Πέτρος Χανδρινός. Η Ζ7 ήταν εκεί για πρώτη 

φορά σε ελληνικό έδαφος για ένα σύντομο hands on 

ενώ όπως πληροφορηθήκαμε οι πρώτες παραδόσεις σε 

αγοραστές αρχίζουν πολύ σύντομα στις αρχές Οκτωβρίου. 

Μαζί με το νέο σύστημα την τιμητική του είχε ο νέος 

supertelephoto φακός  AF-S Nikkor 500mm F5.6E PF 

ED VR που χάρη στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών 

καταφέρνει να μειώσει εντυπωσιακά το βάρος και τον όγκο, 

γνωρίσματα με τα οποία έχουμε συνδέσει τους “εξωτικούς” 

φακούς αυτής της κατηγορίας. Συγκρεκριμένα χάρη στο 

επαναστατικό στοιχείο Phase Frensel μειώνει κατά πολύ την 

πολυπλοκότητα και το βάρος αφού αντικαθιστά ορισμένα 

οπτικά στοιχεία κατεβάζοντας εντυπωσιακά το βάρος στα 

1440 γρ. δηλ. όσο και ένας τυπικός 70-200mm f/2,8. 

Επιμέρους διαθέτει ένα στοιχείο PF και 3 στοιχεία ED καθώς 

και πολλαπλή επίστρωση Nano Crystal σε όλες τις γυάλινες 

επιφάνειες προκειμένου να μειώνει τα φαντασματώδη 

είδωλα και τη θάμβωση. Το σύστημα σταθεροποίησης VR 

εξασφαλίζει ακούνητες λήψεις στο χέρι με περιθώριο 4stop. 

Και όπως όλοι οι επαγγελματικοί φακοί της εταιρίας είναι 

στεγανοποημένος για υγρασία και σκόνη. 

Νikon Z Series
Επίσημη παρουσίαση για την Ελλάδα του νέου συστήματος Mirrorless

Η νέα Ζ7 είναι καλοφτιαγμένη, εργονομική και δίνει πολλές υποσχέσεις

Ο νέος AF-S 500mm PF μας κάνει να 
αναθεωρούμε όσα ξέραμε για τους ογκώδεις και δύσχηστους 
super telephoto.
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Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός
�������� ���	��- �������� 
���������� - �������� ������� & �������

& ��� ����� ������ ������, �H �NOI�� ��� 2019

O ������� 	
���
...���� �������� �	
��� �
� ���
�!

�������	�
�� �� �	��� ����, �� ��� ��������� ����
� ��� ������� ����
��, 
��� ������������� ���� ��� ������ ��� ����������� ��� ����
��� 

����������� ��� �!��� ��� ���� ��� �������� ���"�� ��� "����. 
K��� ����� ���� ���� ��� ������������. #�������� ���������� ���� ����� 
�������"�� ��� photo.gr/NationalGarden, ��������� ������� �� �������"� 

��� ��� ��������
��� ������� �$��! 

&������ �������"$: 

'()*+-01+: ��� 3� ���	
���
2�)#0*34: ��� 31 �������� 2019

5����
�: �� ������������ ��� www.photo.gr/NationalGarden 
��� �� �������� ��� ��� ������� ���. ������!

3�������
 ���� �������"�� & ������� �������"$: 
www.photo.gr/NationalGarden

...& έκθεση στη Λεωφόρο Β. Σοφίας! 
�� ��������� ����������� �� ������� �� 
��������� 1,5�2m 

��� ��������� ��� ������ ����� ��� ��� �. ���������� ������

  

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Β’ ΦΑΣΗ «Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΩΡΩΝ «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ»

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

������������ 
�������� 
20��$ �� 
�� ��’ �� 
�����������: 
Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Premiere 

€250
Αξία 

δώρου

'���������� 
��"�� Olympus 
E-PL8 �� ���� 
14-42mm �2 

���� Tamron
'���������� 
��"�� 
Sony DCS-HX350

€237
Αξία 

δώρου

€400
Αξία 

δώρου

€649

Αξία 
δώρου

Tα δώρα για την Γ’ φάση «Φθινόπωρο» θα ανακοινωθούν στο επόμενο τεύχος του ΦΩΤΟγράφου 

 Γ’ φάση

http://www.photo.gr/nationalgarden/
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Blackmagic 

Νέο RAW codec 

Το νέο RAW video codec που μόλις 

αναγγέλθηκε, επωφελείται από πολύ 

μικρότερα μεγέθη αρχείων gamma encoded. 

Ενώ το RAW video είναι συνυφασμένο με 

τεράστιο όγκο δεδομένων και χρειάζεται πολύ 

ισχυρούς υπολογιστές για την επεξεργασία, η 

Blackmagic ισχυρίζεται ότι έχει βρει τη λύση 

μετατοπίζοντας μέρος της επεξεργασίας in-

camera. To Βlackmagic RAW υποστηρίζει δύο 

μορφές συμπίεσης: σταθερό bit rate ή σταθερή 

ποιότητα ώστε οι χρήστες να επιλέγουν 

ανάλογα. Στην περίπτωση του BlackMagic 

RAW χρησιμοποιείται στην κωδικοποίηση μη 

γραμμικός 12bit χρωματικός χώρος. Με τους 

αλγόριθμους Color Science 4 οι software 

engineers της Blackmagic παρέχουν υπόσχεση 

για ακριβέστερη αναπαραγωγή τόνων 

επιδερμίδας και χρωμάτων. 

Νikon Z series
Οι πρώτοι αντάπτορες από ανεξάρτητους κατασκευαστές

Η βρετανική εταιρία ΜΤF services θα είναι η πρώτη που θα 

κυκλοφορήσει αντάπτορες για τα σώματα Nikon Z6 και Z7, και 

μάλιστα για κινηματογραφική χρήση αφού θα αφορούν μοντούρες PL, 

Panavision, B4 και Arriflex, 

δείχνοντας έτσι το ενδιαφέρον 

των κινηματογραφιστών και 

broadcasters για τις video 

ικανότητες των νέων μηχανών. Θα 

διατίθενται κατά παραγγελία στην 

τιμή των 350 λιρών + ΦΠΑ από το 

site της ΜΤF services.

Nikon D3400
Back to school cashback

Oι ενδιαφερόμενοι για αγορά ψηφιακής 

ρεφλέξ Nikon D3400 μπορούν να 

επωφεληθούν από την “Back to School” 

προσφορά CASHBACK  με άμεση επιστροφή 

€100 σε αγορά  σώματος ή kit. Η προσφορά 

ισχύει από 14.09.2018 έως 17.11.2018 με τους 

εξής όρους:

1. Η “Back to School” προσφορά ισχύει για 

την πώληση σώματος φωτογραφικής μηχανής 

D3400 καθώς και για τα παρακάτω kit σώματος 

και φακού και το ποσό του CASHBACK 

ανέρχεται σε 100€:

2. Η αφαίρεση της αξίας του “CASHBACK” 

γίνεται άμεσα από το σημείο πώλησης.

3. Η αγορά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

κατά τη χρονική περίοδο από 14.09.2018 έως 

και 17.11.2018 σε επιλεγμένα καταστήματα 

λιανικής.
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To περιοδικό του επαγγελματία

ΝΕΟ 
ΤΕΥΧΟΣ
Κυκλοφόρησε!

www.photo.gr/freepress
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GoPro
H επόμενη γενιά Hero 7 Βlack, Silver & White

Παρά τα εσωτερικά θέματα και τις προβληματικές οικονομικές επιδόσεις του 2018, η GoPro επιχειρεί να ξανακερδίσει 

τις προτιμήσεις των αγοραστών με την ανανεωμένη σειρά actioncam Hero 7, δελεάζοντας με πολύ καλύτερες τιμές 

συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Ενδεικτικά, τα τρία νέα μοντέλα Black, Silver και White θα τιμολογούνται στις ΗΠΑ 

στα 399. 299 και 199 δολ. ενώ δεν είναι ακόμη γνωστές οι ευρωπαίκές τιμές.  

Εξωτερικά τα νέα μοντέλα μοιάζουν πολύ με τα αντίστοιχα σειράς Hero 6. ούτε από πλευράς hardware παρατηρούμε 

εντυπωσιακές αλλαγές. Στην top model Hero 7 έχουν βελτιωθεί οι επιδόσεις του επεξεργαστή G1 και παράλληλα 

έχει αυξηθεί η οnboard RAM. Ορατό αποτέλεσμα οι επιδόσεις με video 4K 60fps, ή 2,7Κ 120fps για εφέ slow motion, 

φωτογραφίες 12Megapixel και ενσωματωμένο RAW και Super Photo HDR. 

Oι πιο εντυπωσιακές αλλαγές αφορούν το firmware όπου κατά τους σχεδιαστές η ηλεκτρονική σταθεροποίηση Ηypersmooth 

Stabilization στo video θα ξεπερνά οτιδήποτε άλλο έχουμε δει ως τώρα. Θα υπάρχει ακόμη προηγμένο time lapse που 

θα ονομάζεται Timewarp καθώς και απευθείας streming σε Youtube, Vimeo ή Facebook. Και όπως έχουμε συνηθίσει απο 

προηγούμενες γενιές η κατασκευή είναι αδιαβροχοποιημένη και εξοπλισμένη με WiFi & GPS. Εξωτερικά το μοντέλο Hero & 

Silver μοιάζει απολύτως με το 7 Βlack με την εξαίρεση του φινιρίσματος και της απουσίας ενδεικτικού grayscale LCD panel 

στην εμπρός πλευρά της συσκευής. Οι εσωτερικές διαφορές αφορούν το χαμηλότερο frame rate (4K 30fps αντί για 60fps) 

και λίγο χαμηλότερη φωτογραφική ανάλυση 10MP στη θέση των 12ΜΡ. Όσοι προτιμήσουν το βασικό μοντέλο Hero 7 White 

θα πρέπει να ξεχάσουν το video 4Κ, σρκούμενοι στο Full HD 1080p 60fps καθώς και το GPS.
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http://www.fisheye.gr/
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Sony G Master
Νέος ευρυγώνιος 24mm f/1,4G

H σειρά G Master εκπροσωπεί την κορυφαία τεχνολογία και 

τεχνογνωσία Sony στα οπτικά. Γι αυτό κάθε παρουσίαση νέου 

φακού προκαλεί το γενικό ενδιαφέρον. Στο προκείμενο ο νέος 

24άρης f/1,4 Ε-mount εντυπωσιάζει με τις μικρές του διαστάσεις  

(76,2x92,5mm) το χαμηλό βάρος (μόλις 450γρ.) και βέβαια με 

το πολύ φωτεινό μέγιστο διάφραγμα. Μάλιστα σύμφωνα με 

την κατασκευάστρια εταιρία είναι ίσως ο πιο μικρός 24άρης με 

αυτά τα χαρακτηριστικά. Εσωτερικά ανακαλύπτουμε μια αρκετά 

περίπλοκη σχεδίαση με 13 στοιχεία σε 10ομάδες που υποδηλώνει 

την προσπάθεια για πλήρη διόρθωση των χρωματικών και 

γεωμετρικών εκτροπών. Ανάμεσα στα χρησιμοποιούμενα κρύσταλλα 

περιλαμβάνονται δύο τύπου ΧΑ (eXtreme Aspherical) για την 

πλήρη εξάλειψη της πλάγιας θάμβωσης και των αστιγματικών 

εκτροπών. Επίσης τρία κρύσταλλα τύπου ED (Extra Low Dispersion). 

Αξιοσημείωτη είναι η κατασκευή του μηχανισμού ίριδας διαφράγματος 

με 11 πτερύγια, η ενσωμάτωση δακτυλιδιού για τα διαφράγματα με 

επιλογή click/stepless και η πολλαπλή επίστρωση Nano AR Coating 

για τη θάμβωση και τα φαντασματώδη είδωλα. Την οδήγηση του 

autofocus αναλαμβάνει το μικρομοτέρ DDSSM (Direct Drive SSM) με 

τρεις φορές πιο γρήγορη απόκριση από την προηγούμενη τεχνολογία. 

Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι 24cm.

Samsung
Nέο Galaxy A7 με τριπλή κάμερα

Ερώτηση κρίσεως: όταν τα smartphones 

μεσαίας κατηγορίας αποκτούν τριπλή 

κάμερα, τα hi end μοντέλα με πόσες κάμερες θα 

είναι “κομπλέ”; Η απορία μένει να απαντηθεί 

όταν οι μεγάλοι της παρέας αποκαλύψουν τα 

σχέδιά τους για την επόμενη γενιά. Μέχρι τότε οι 

μανιώδεις των “φωτογραφικών” smartphones 

πρέπει να αρκεστούν σε μοντέλα όπως το 

γνωστό μας Α7 στην πιο μοντέρνα εκδοχή του. 

Το Α7 διαθέτει λοιπόν μια βασική κάμερα με 

αισθητήρα 24Megapixel και φωτεινότητα φακού 

f/1,7 συνδυαζόμενη με ultrawide φακό 120 

μοιρών f/2,4 αλλά μικρότερης ανάλυσης μόλις 

8Μegapixel ενώ στην τρίτη θέση υπάρχει ένα 

module αισθητήρα & φακού  μόνον 5Megapixel 

που αναλαμβάνει το εφέ του ξεφονταρίσματος 

στο πορτραίτο. Περιέργως δεν υπάρχει τηλεφακός 

αλλά αυτό μάλλον θα ενσωματώνεται στα πιο 

ακριβά μοντέλα ώστε να διαφοροποιείται η γκάμα. 

Το σύστημα Samsung intelligent Scene Optimizer 

xρησιμοποιεί στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης για 

να κατατάξει κάθε φωτογραφία σε μία σκηνή και 

να εφαρμόσει αυτόματα τη βελτιστοποίηση του 

κοντράστ, της φωτεινότητα και των χρωμάτων. 

Πολύ κσλή αναμένεται και η απόδοση της οθόνης 

Super AMOLED 6in. Με ανάλυση λίγο παραπάνω 

από το Full HD (2220x1080pixel) ώστε να δείχνει 

video Full HD και να μένει και χώρος για άλλες 

ενδείξεις. Πλασιώνεται από 4 ή 6GB RAM και ως 

128GB εσωτερικής flash memory. 
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Canon Powershot SX70
H επόμενη γενιά Superzoom 

Λίγες ημέρες πριν τη Photokina 2018 επέλεξε η Canon τη χρονική στιγμή 

για την ανακοίνωση της πιο πρόσφατης superzoom compactPowershot 

SX70HS. Τον μεν φακό ισοδύναμο με 21-1365mm f/3,4-6,5 τον γνωρίζουμε 

από το προηγούμενο μοντέλo SX60, όμως όλα τα υπόλοιπα πάνω στη μηχανή 

έχουν αλλάξει. Ο αισθητήρας CMOS 20.3Megapixel BSI CMOS συνδυάζεται 

με επεξεργαστή τελευταίας εσοδείας Digic 8, έχοντας εκτός των άλλων, θετική 

επίδραση και στην οπτική σταθεροποίηση που τώρα φθάνει τα 5stop. Η 

SX70HS επίσης υποστηρίζει RAW αρχεία CR3 που έχουν μικρότερο μέγεθος 

από τα γνωστά μας CR2. Το ηλεκτρονικό σκόπευτρο έχει αναβαθμιστεί στα 

2,36εκ. dot  ενώ η πλήρως αρθρωτή σε δύο επίπεδα tilt and swivel οθόνη 

της πλάτης έχει ανάλυση 922Κ dot. Ανταποκρινόμενη στην τάση της εποχής η 

SX70HS υποστηρίζει 4Κ video 30fps με bit rate 120Mbps. Όσον αφορά δε την 

συνδεσιμότητα διαθέτει κατά τα αναμενόμενα WiFi και Bluetooth Low Energy. 

Nέα iPhone ΧS και XS Max
Λεπτομέρειες για τις κάμερες

Την περασμένη εβδομάδα διαβάσαμε για τη νέα γενιά iPhone που πλέον αποτελεί 

είδηση κάθε χρόνο – και για το φωτογραφικό κόσμο! Σταδιακά μετά την 

επίσημη παρουσίαση έρχονται στην επιφάνεια ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το 

hardware και τις δυνατότητες, πέρα από όσα απεκάλυψε η ίδια η κατασκευάστρια 

εταιρία. Ο φακός λοιπόν στο XS και το XS Max αποτελεί νέα σχεδίαση με ισοδύναμη 

εστιακή απόσταση 26mm, κατά δύο 2mm πιο ευρυγώνιος από τον αντίστοιχο στην 

προηγούμενη γενιά iPhone. Ξανασχεδιασμένος είναι κι ο αισθητήρας με επιφάνεια κατά 

30% μεγσλύτερη που σημαίνει εξ ορισμού καλύτερη φωτοσυλλεκτική ικανότητα. Το 

μέγεθος εικονοστοιχείου 1,4μm είναι κατά 0,2μm μεγαλύτερο. Συνήθως τα κλείστρα 

των smartphones δεν τα πάνε καλά με παρατεταμένους χρόνους έκθεσης. Εδώ όμως 

ο μεγαλύτερος χρόνος είναι 1sec. Αρκετά καλύτερος από το 1/3sec. της προηγούμενης 

γενιάς. Η κλίμακα ευαισθησίας ISO εκτείνεται από ISO 24 ως ISO 2300, νούμερα που 

αποκλίνουν ελαφρά από την κλιμάκωση ISO 25, 50, 100, 200 κ.ο.κ. του φωτογραφικού 

κόσμου. Όσον αφορά τoν αισθητήρα της δεύτερης κάμερας με τον τηλεφακό διαφέρει 

λίγο σε ευαισθησία αφού φθάνει ως ΙSO 1440. 

Voigtlander 21mm f/3,5
Nέος φακός για Sony E-Mount

H ιαπωνική Cosina ανήγγειλε ένα 

ακόμη φακό με το brand Voigtlander, 

και συγκεκριμένα τον υπερευρυγώνιο 

Color Skopar 21mm f/3,5 διευρύνοντας 

την προσφορά οπτικών για το σύστημα 

Sony E-mount, με χειροκίνητη εστίαση. Ο 

εν λόγω φακός είναι ο όγδοος Voigtlander 

για  μοντούρα Sony E-mount, και όπως 

οι υπόλοιποι της σειράς διαθέτει τις 

ηλεκτρονικές επαφές για διαβίβαση 

δεδομένων ανάμεσα στο σώμα και το 

φακό. Αποτελείται από εννέα οπτικά 

στοιχεία - εκ των οποίων ένα ασφαιρικό 

και ένα με ασυνεχή μερική διάχυση- 

κατανεμημένα σε οκτώ ομάδες. Έχει 

ελάχιστη απόσταση εστίασης μόλις 20cm 

και σχηματίζει σχεδόν τέλεια στρογγυλή 

οπή ίριδας διαφράγματος για καλύτερο 

bokeh. Δέχεται φίλτρα 52mm.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 65

Σχoλές φωτογραφίας

Sxoles 250.indd   65 1/9/2017   10:51:10 πμ

http://esp.gr/
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Στιγμιότυπα από το Mastecrlass του Andrew Horlon

Μερική άποψη από τις προβολές στον κινηματογράφο ΟΛΥΜΠΙΑ

410 Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας
Φωτορεπορτάζ από την συμμετοχή του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών του Παν/μίου Δ.Αττικής

Ο σκηνοθέτης Κώστας Φέρρης και ο Διευθυντής Σπουδών του 
μεταπτυχιακού προγράμματος Δρ. Γρηγόρης Βλασσάς Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο περίπτερο του μεταπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών «Παραγωγή Βίνεο Οπτικοακουστικά Μέσα & 
Κινούμενα Γραφικά» του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ της Δράμας 
Αντώνης Παπαδόπουλος ο Διευθυντής Σπουδών του μεταπτυχιακού Δρ. 
Γρηγόρης Βλασσάς και ο Δημήτρης Σπύρου σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός 
Διευθυντής του Φεστιβάλ της Ολυμπίας.
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https://www.alboom.gr/
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Πόλεις – Εικόνες
Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

Με την ευκαιρία του εορτασμού 

για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

2018, το Μουσείο Βυζαντινού 

Πολιτισμού διοργανώνει 

σε συνεργασία με το Τμήμα 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών της Σχολής Καλών 

Τεχνών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας την έκθεση 

«Πόλεις – Εικόνες». 

Προσεγγίζοντας το θέμα των 

πόλεων, τα έργα της έκθεσης 

εστιάζουν στις ποικίλες ιστορικές 

και κοινωνικές διαστάσεις του 

αστικού περιβάλλοντος, όπως 

αυτές καταγράφονται μέσα από τα 

βιώματα των νέων καλλιτεχνών. 

Στις εργασίες των φοιτητών και 

των αποφοίτων παρουσιάζονται οι 

διαδικασίες της δόμησης και της 

αποδόμησης που εντοπίζονται στο περιβάλλον της πόλης, οι δυνάμεις της δημιουργίας και της 

καταστροφής, καθώς και προτάσεις για μια νέα δημιουργική πρόσληψη του αστικού χώρου. 

Την έκθεση αποτελούν δύο ομαδικά πρότζεκτ από το Εργαστήριο Χαρακτικής και το Εργαστήριο 

Φωτογραφίας, καθώς και τέσσερα μεμονωμένα έργα. Η εργασία του Εργαστηρίου Φωτογραφίας 

έχει ως θέμα της τα «αστικά κενά». Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας οι φοιτητές και 

οι φοιτήτριες κλήθηκαν να ανακαλύψουν, να σχολιάσουν, να συλλέξουν και να ερευνήσουν 

αστικά κενά τόσο στη Φλώρινα, όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Στην ομαδική εργασία του 

Εργαστηρίου Χαρακτικής διερευνήθηκαν οι «χαράξεις» στο αστικό τοπίο, ώστε να σχολιασθούν 

και να αντιπαρατεθούν όψεις της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και δημογραφικής εξέλιξης 

της πόλης από την οπτική γωνία του νέου καλλιτέχνη που ζει και εργάζεται μέσα σε αυτήν. 

Στην έκθεση συμμετέχουν με έργα τους: Στέργιος Αδάμ, Γρηγόρης Βοσνάκος, Άννα Βράτιτς, 

Μαργαρίτα Γκέκτση, Σπυριδούλα Ζαβιτσάνου, Ρομάν Ζουέβ, Δήμος Κηπουρός, Γεωργία 

Κόντου, Ηλίας Μπαρκαλής, Ζήσης Μπλιάτκας, Κατερίνα Παΐσιου, Παναγιώτα Παντέλα, Αριάδνη 

Πεδιωτάκη, Πέτρος Ρέγκος, Αλεξάνδρα Σάμπαλη, Βασίλης Σμολέσκη, Κλεοπάτρα Τσαλή, Αγγελίνα 

Τσουμάνη, Αλέξανδρος Χριστόπουλος. 

Εγκαίνια: Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου, 20:00

Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Οκτωβρίου

Διεύθυνση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, Λεωφόρος Στρατού 2, Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες: Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, https://eetf.uowm.gr 

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, http://www.mbp.gr 
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21 ΕΚΘΕΣΕΙΣ, 142 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, 32 ΧΩΡΕΣ, 16 ΧΩΡΟΙ, πάνω από 1.000 ΕΡΓΑ

Χορηγοί επικοινωνίας

ςησητόδοταμηρχ ςαέροΦ ςησωνάγροιδ ςαέροΦ αδίγια νητ όπΥ  ςόγηροΧ 

Με την υποστήριξη Χορηγός αερομεταφορών

http://www.photobiennale-greece.gr/%E2%80%8B


������ 430 •  �����	
 24 ������	��� 2018 �����
 24

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

Ξεθωριασμένο εργόχειρο | Arcana
Δύο πρωτοεμφανιζόμενοι φωτογράφοι στη Thessaloniki PhotoBiennale 2018

Την πρώτη τους ατομική έκθεση θα πραγματοποιήσουν οι φωτογράφοι Γιάννης Μανωλής και Αλεξέι Σιοζόφ, στο πλαίσιο της Thessaloniki 

PhotoΒiennale 2018. Οι δύο νέοι φωτογράφοι  αναδείχθηκαν μέσω της ανοιχτής πρόσκλησης του Μουσείου Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 277 προτάσεις, που αξιολογήθηκαν από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από 

τους φωτογράφους Γιώργο Δεπόλλα και Στράτο Καλαφάτη, και τον ιστορικό τέχνης και επιμελητή του ΜΦΘ Θοδωρή Μάρκογλου.

Ξεθωριασμένο εργόχειρο
Η σειρά εικόνων του Γιάννη Μανωλή είναι 

αποτέλεσμα ενός συνεχούς οδοιπορικού-

εξερεύνησης του ελληνικού τοπίου, σε μια 

προσπάθεια προσωπικής καταγραφής της 

σύγχρονης περιαστικής κοινωνίας. Συνδυάζοντας 

πορτραίτα, τοπία και εσωτερικούς χώρους, η 

έκθεση καταγράφει θραύσματα από διαφορετικούς 

τρόπους ζωής με μοναδικό κοινό άξονα το 

ελληνικό τοπίο και στόχο την απεικόνιση μιας 

μεταβατικής κατάστασης μεταξύ παρελθόντος, 

παρόντος και μέλλοντος. Διαφορετικά στοιχεία 

περιγράφουν μία κατάσταση μεταξύ ουτοπίας 

και δυστοπίας και λειτουργούν ως καθοδηγητικά 

νήματα μιας νοσταλγικής αφήγησης.

Εγκαίνια: Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου, 20:00

Διάρκεια έκθεσης: έως 16 Οκτωβρίου 2018

Διεύθυνση: Stereosis, Ζεύξιδος 3, Θεσσαλονίκη

Arcana
Σε αυτή την έκθεση ο Αλεξέι Σιοζόφ εμπνέεται από τις κάρτες 

Ταρό. Πρόκειται για performance καθώς ο καλλιτέχνης 

ράβει και επιμελείται ο ίδιος τα ρούχα και τα αντικείμενα που 

παρουσιάζονται. Επιπλέον, δεν χρησιμοποιεί επαγγελματίες 

μοντέλα, αλλά καθημερινούς ανθρώπους, τους οποίους γνωρίζει 

πριν τους φωτογραφίσει, έτσι ώστε να επιλέξει ανάλογα με το 

νόημα της εκάστοτε κάρτας τον κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος 

θα πρωταγωνιστήσει σύμφωνα με τα βιώματα και τον χαρακτήρα 

του. Η “Arcana” αποτελείται από τη Major, που περιλαμβάνει 22 

φωτογραφίες, και τη Minor, που περιλαμβάνει 56 φωτογραφίες. 

Στην έκθεση παρουσιάζονται φωτογραφίες με βάση την αλμπουμίνα, 

διαδεδομένες από τα μέσα του 19ου αιώνα, γνωστές και ως Cabinet 

Cards.

Εγκαίνια: Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου, 20:30 

Διάρκεια έκθεσης: έως 19 Οκτωβρίου

Διεύθυνση: ESP ΙΙΕΚ Photography + design, Ναυμαχίας Έλλης 3, 

Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Thessaloniki PhotoBiennale 2018, http://www.photobiennale-greece.gr 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 47

ΘΕΜΑ: Πορτραίτο

Coffe Festival.indd   1 26/6/2018   10:07:14 πμGallery anagnwstwn 256.indd   47 31/8/2018   11:05:13 πμ

https://www.athenscoffeefestival.gr/
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Φώτοσκραμπλ: 
αλληλοεξαρτώμενες 
μυθοπλασίες
Ένα πρωτότυπο workshop 
προσκαλεί για συμμετοχή

Σ’ ένα ταμπλό scrabble, οι συμμετέχοντες 

θα κληθούν να εμπνευστούν τη συνέχεια 

μιας ήδη αναρτημένης αρχικής σειράς 

εικόνων, δημιουργώντας μια νέα σειρά. Όσοι 

πάρουν μέρος θα μπορούν να συνεισφέρουν 

στο παιχνίδι είτε με φωτογραφίες που θα 

τραβήξουν είτε με στρατηγική διευθέτησης 

που θα προτείνουν. Το εργαστήριο θα 

πραγματοποιηθεί το διάστημα Οκτωβρίου-

Δεκεμβρίου, αποτελούμενο από δώδεκα 

συνολικά συναντήσεις διάρκειας δύο ωρών η 

καθεμία. Κάθε συμμετέχων χρειάζεται να έχει 

μια φωτογραφική συσκευή, η οποία μπορεί 

να είναι είτε φωτογραφική μηχανή είτε κινητό 

τηλέφωνο ή tablet. Τη δράση πραγματοποιεί 

η ομάδα συνεργατών του οργανισμού 

PRES, με εκπαιδευτικό υπεύθυνο και βασικό 

εισηγητή το Βασίλη Καντά. 

Κόστος συμμετοχής: 180 + ΦΠΑ

Δηλώσεις συμμετοχής: έως 30 Σεπτεμβρίου 

στο info@pres.org.gr 

Πληροφορίες: Πολιτιστικός οργανισμός Près, 

http://pres.org.gr 

Καθρέφτης
Έκθεση της Μαρίας Μπανούτα στην iFocus Gallery

Η iFocus Gallery εγκαινιάζει την ατομική έκθεση φωτογραφίας της Μαρίας 

Μπανούτα με τίτλο «Καθρέφτης». Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό τις 

καθημερινές 11:00 – 18:30 και τα Σαββατοκύριακα 12:00-18:00. 

Εγκαίνια: Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου, 20:30

Διάρκεια έκθεσης: έως 4 Οκτωβρίου

Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας 57 και Ιπποκράτους 13, Αθήνα

Πληροφορίες: iFocus, https://www.ifocus.gr 

photo.gr

www.photo.gr
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Για παραγγελίες: 210 8541400 ή www.photo.gr/prosfores
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Σιδερένια γη, Χάλκινος ουρανός
Photobooks από την Τουρκία

«Σιδερένια γη, χάλκινος ουρανός» είναι μια τουρκική έκφραση που αναφέρεται σε μια

κατάσταση στην οποία κάθε δυνατότητα να βρει κάποιος βοήθεια και ελπίδα έχει εξαντληθεί.

Ταυτόχρονα, είναι και ο τίτλος του δεύτερου τόμου της περίφημης τριλογίας «The wind from

the plain» του Γιασάρ Κεμάλ, ενός από τους σημαντικότερους μυθιστοριογράφους της

Τουρκίας. Αντλώντας έμπνευση από το ομώνυμο μυθιστόρημα, η έκθεση παρουσιάζει μια 

επιλογή photobook από και για την Τουρκία. Πρόκειται για εκδόσεις και αυτοεκδόσεις σύγχρονων 

photobook από Τούρκους καλλιτέχνες, περιορισμένης έκδοσης, photobook που παράχθηκαν σε 

εργαστήρια του FUAM, καθώς και photobook για την Τουρκία από φωτογράφους από διάφορες 

χώρες. Η έκθεση έχει ως στόχο να διευρύνει τις οπτικές των ιστοριών από την Ανατολία έτσι ώστε 

να παρουσιάσει μια διαφορετική άποψη της σύγχρονης Τουρκίας, χρησιμοποιώντας την φόρμα 

του photobook. Επιμελητής της έκθεσης είναι ο καλλιτέχνης Volkan K�z�ltunç, καθηγητής στο 

Τμήμα Φωτογραφίας του Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών Μιμάρ Σινάν. Την έκθεση διοργανώνουν 

τo Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, το φεστιβάλ photobook Κωνσταντινούπολης FUAM και 

το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Thessaloniki PhotoΒiennale 2018.

Εγκαίνια: Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου, 19:30

Διάρκεια έκθεσης: έως 3 Νοεμβρίου

Διεύθυνση: Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: ΜΙΕΤ, https://www.miet.gr 

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας
Νέος κύκλος μαθημάτων 

Οι δραστηριότητες της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας και φέτος ποικίλλουν. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι συμμετέχοντες 

θα μυηθούν στα μυστικά της φωτογράφησης, μέσα από εξορμήσεις στην ύπαιθρο, επισκέψεις σε φωτογραφικές εταιρείες και 

εκδηλώσεις με καλεσμένους καταξιωμένους φωτογράφους και θεωρητικούς της φωτογραφικής τέχνης. Μέρος των μαθημάτων θα 

περιλαμβάνει την εμφάνιση ασπρόμαυρων φιλμ και την εκτύπωση ασπρόμαυρων φωτογραφιών στον σκοτεινό θάλαμο, ενώ θα 

πραγματοποιηθούν και μαθήματα αφιερωμένα στη ψηφιακή φωτογραφία και τη ψηφιακή επεξεργασία. Παράλληλα θα οργανωθούν 

ομαδικές και ατομικές εκθέσεις. Τα μαθήματα για τους αρχάριους θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη 20:00 – 22.:00, ενώ την Πέμπτη την 

ίδια ώρα θα γίνονται σεμινάρια και παρουσιάσεις για τους προχωρημένους.

Πρώτη συνάντηση: Τρίτη 9 Οκτωβρίου, 20:00

Διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας, Πνευματικό Κέντρο Σωτηρίου Ζιαζιά, Ροδόπης 48, Λάρισα

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας, info@fll.gr, http://fll.gr 
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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... ΤΑ
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    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... ΤΑ
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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 16:
Nυχτερινή 
& αστρο-

φωτογραφία

Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί 

7 Ιουνίου 2018

15+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika.indd   1 25/4/2018   2:58:44 μμ

Νο 16:
Nυχτερινή 
& αστρο-

φωτογραφία

Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί 

7 Ιουνίου 2018
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
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
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MINI PORTFOLIO 

Πέντε γνωστοί 
φωτογράφοι 

αποκαλύπτουν! 
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 
εξέλιξη της νυχτερινής 
φωτογραφίας

    Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!52

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού 

&

Cover_Nychterini_Fotographia.indd   1 31/5/2018   1:24:22 μμ

Νο 17: Still life Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 4 Oκτωβρίου 2018

http://www.photo.gr/monothematika/
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.instagram.com/photographosmag/
https://www.facebook.com/periodiko.photographos/
http://bit.ly/2x1O6ud
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
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