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Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου.
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Editorial
Την περασμένη Τετάρτη 17 Οκτωβρίου
διοργανώθηκε από τον ΦΩΤΟγράφο το
πρώτο event/στρογγυλό τραπέζι από τα
συνολικά πέντε που έχουν προγραμματισθεί
να διεξαχθούν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.
Θυμίζω ότι στη διάρκειά τους καταθέτουν
τις απόψεις τους διακεκριμένοι καλεσμένοι
και μέσα από εποικοδομητικό διάλογο
με το κοινό διερευνάται η σχέση της
φωτογραφίας με τις άλλες τέχνες, με την
ψυχολογία, με τον νόμο. Πρώτο θέμα που
αναλύθηκε ήταν η σχέση φωτογραφίας και
κινηματογράφου. Την ερχόμενη Τετάρτη
24 Οκτωβρίου θα ασχοληθούμε με τη σχέση
φωτογραφίας και λογοτεχνίας.

Η

πρώτη -και τεράστια θα έλεγαδιαφορά αυτών των εκδηλώσεων του
ΦΩΤΟγράφου σε σχέση με άλλες εκδηλώσεις
του παρελθόντος είναι η θέσπιση εισιτηρίου.
Παλιότερα συνηθιζόταν η είσοδος να είναι
ελεύθερη γιατί κάποια εταιρεία-χορηγός
κάλυπτε τα τρέχοντα έξοδα (ενοίκιο αίθουσας,
τεχνική υποστήριξη κλπ) με αντάλλαγμα την
παρουσία και προβολή της στο χώρο της
εκδήλωσης. Τώρα τα έξοδα αυτά καλούνται
να καταβάλουν οι συμμετέχοντες μιας και οι
χορηγοί έχουν στερέψει λόγω κρίσης...
Χαμηλό το κόστος του εισιτηρίου, λιγότερο
κι από το εισιτήριο κινηματογράφου αλλά δεν
παύει να είναι ένα ακόμη έξοδο για όλους
και μάλιστα σε δύσκολους καιρούς.
Είναι γεγονός ότι για μία μόνον εκδήλωση
μπορεί να βρεθεί κάπου μία αίθουσα να
την φιλοξενήσει με αμελητέο κόστος. Όμως
κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύσει όταν οι
εκδηλώσεις είναι πέντε τον αριθμό και
ο χώρος περιζήτητος: Στο κέντρο της Αθήνας,
δίπλα από το μετρό, με άρτια τεχνική
υποδομή όπως π.χ. το Μεγάλο Αμφιθέατρο
της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων στο
Γκάζι χωρητικότητας 300 ατόμων όπου
πραγματοποιούνται οι επετειακές εκδηλώσεις
του περιοδικού μας. Μπορεί για παράδειγμα
στο εξωτερικό να μην υφίσταται σοβαρή

 
Στον απόηχο μιας τολμηρής πρωτοβουλίας του ΦΩΤΟγράφου
εκδήλωση χωρίς κάποια επιβάρυνση για όσους την παρακολουθήσουν όμως
αυτή η πρακτική στη χώρα μας είναι άγνωστη, τουλάχιστον στον φωτογραφικό
κλάδο. Φυσικά δεν αναφέρομαι σε προσκλήσεις διακεκριμένων φωτογράφωνεισηγητών από το εξωτερικό για ολοήμερα workshop όπου επιβάλλεται εισιτήριο
για την παρακολούθησή τους αλλά σε πιο απλές εκδηλώσεις που διοργανώνουν
μέσα ενημέρωσης, φορείς, κοινωφελείς οργανισμοί κλπ. Εδώ δύσκολα μπαίνει
εισιτήριο. Όμως ας δούμε και μια άλλη διάσταση του θέματος: Το εισιτήριο
λειτουργεί και ως δείκτης ενδιαφέροντος του κοινού για το περιεχόμενο και τους
εισηγητές της εκδήλωσης αφενός και αφετέρου ως δείκτης κύρους και απήχησης
του φορέα διοργάνωσης. Γιατί είναι άλλο να γεμίζεις αίθουσες τάζοντας δώρα
με κληρώσεις κλπ- το έχουμε κάνει και αυτό και μάλιστα με μεγάλη επιτυχίακι άλλο να ζητάς χρήματα σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν! Υπάρχει
τεράστια διαφορά η οποία γίνεται χαώδης αν αναλογιστεί κανείς τα χίλια μύρια
οικονομικά προβλήματα της περιόδου που όλοι λίγο πολύ αντιμετωπίζουμε.
Το τολμήσαμε όμως και για έναν άλλο λόγο ...ψυχολογικό ή υπαρξιακό
αν θέλετε: Μετά από τριάντα χρόνια παρουσίας στο χώρο, στην εποχή του
“τζάμπα” -λέγε με διαδίκτυο- και παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία
θέλαμε να διαπιστώσουμε αν ο ΦΩΤΟγράφος μπορεί, όπως τον παλιό καλό
καιρό, να κινητοποιεί τους Αναγνώστες του. Αν υπάρχει εκεί έξω ένα κοινό που
δεν αγοράζει έτσι από συνήθεια το περιοδικό αλλά συμμετέχει και σε άλλες
εκδηλώσεις του έστω κι αν αυτές στοιχίζουν! Αν το καταφέραμε ή όχι δείτε το
αναλυτικό ρεπορτάζ από την πρώτη εκδήλωση στη σελ. 10 ή ελάτε στο επόμενο
ραντεβού μας, στι 24/10 να το διαπιστώσετε “ιδίοις όμμασι”!
Τ. TZIMΑΣ
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ΝΕΑ EOS R

ΣΥΣΤΗΜΑ MIRRORLESS
ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΡΕ

Ετοιμαστείτε για την
απόλυτη εμπειρία λήψης.
Σχεδιασμένη για το αύριο,
αλλά συμβατή με τους
φακούς EF και EF-S που
χρησιμοποιείτε σήμερα.1

Παρέχεται
προσαρμογέας
βάσης
EF-EOS R

Παραγγείλτε τώρα

Συμβατότητα μέσω προσαρμογέα, οι φακοί EF-S χρησιμοποιούνται
μόνο με περικομμένο πεδίο.

1
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Ο Μεγάλος Αδελφός τα ξέρει όλα!
Υπάρχουν πολλά «Κέντρα Πληροφοριών»... Προσοχή!

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, '=') !>,): Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

?,5): Άννα Μανουσάκη '$"): Φωτεινή Αβραμάκου

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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ΕΙΜΑΙ Η ΝΕΑ NIKON FULL FRAME D850. Ο ισχυρός συνδυασμός υψηλής
ταχύτητας και υψηλής ανάλυσης. Χάρη στον αισθητήρα 45,7 MP FX CMOS με οπίσθιο φωτισμό
της Nikon και την ταχύτητα λήψης 9* καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), η νέα D850 ανοίγει έναν νέο
κόσμο δυνατοτήτων. Είτε φωτογραφίζετε γάμους είτε τοπία, διαφημιστική αθλητική φωτογραφία
ή μόδα, με ISO 64 έως 25600, κορυφαίο οπτικό σκόπευτρο, AF 153 σημείων, λειτουργία άηχης
λήψης, μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας, video time lapse ποιότητας 8K** και πλήρους κάδρου
4K UHD, η D850 αποτυπώνει εικόνες και video που πάντα θεωρούσατε αδύνατο να γίνουν.
Εξοπλίστε τη νέα σας D850 με τους βραβευμένους φακούς NIKKOR για να φωτογραφίζετε
περισσότερα. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση nikon.gr
* Απαιτεί το EN-EL 18B και το προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D18.
**Απαιτεί ρυθμίσεις περιοδικού χρονοδιακόπτη και λογισμικό τρίτου κατασκευαστή
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!" Tianjin Binhai
Ένα φουτουριστικό ομόλογο της αλεξανδρινής βιβλιοθήκης στην Κίνα
Όταν ο πλανήτης προχωρά με άλματα, όταν η τεχνολογία και η τεχνητή
νοημοσύνη μας αφήνουν με το στόμα ανοικτό, αντιλαμβανόμαστε πόσο
μοιραίο και μάταιο είναι να ομφαλοσκοπούμε στο καθ ημάς της κρίσης
και της μιζέριας made in Greece. Tαυτόχρονα να συνειδητοποιήσουμε την
έκταση και το βάθος της υστέρησης και να κρίνουμε αν πρέπει να κάνουμε
κάτι γι αυτό, δειλό ή επαναστατικό.

Σ

τον πλανήτη αυτό σε άτακτα διαστήματα και με βάση τις γεωπολιτικές
συγκυρίες αναδύονται έργα μνημειακά, πολιτιστικά ορόσημα και αντικείμενα
διαχρονικού θαυμασμού και δέους. Στη μακρινή μας Κίνα, η συγκυρία τα έχει
φέρει έτσι ώστε η τέως πάμπτωχη χώρα του Μαοϊκού κομμουνισμού να έχει
αναδειχθεί σε λίκνο ενός αρχιτεκτονικού οργασμού χωρίς προηγούμενο όσον
αφορά την έκταση του φαινομένου. Η Σαγκάη για παράδειγμα είναι η πιο
μεγάλη αλλά και πιο φουτουριστική μεγάπολη με φαραωνικούς ουρανοξύστες
και διαδαλώδεις πολυεπίπεδους οδικούς κόμβους. Παντού ξεπηδούν κτήρια
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με εκπληκτικούς ρυθμούς και
στήνονται σύγχρονες πόλεις
πάνω σε χωριά σβήνοντας
τις μνήμες υπανάπτυξης και
εκτοξεύοντας το περιβάλλον στο
πιο απρόβλεπτο μέλλον.
Ανάμεσα στα τόσα και τόσα
μεγαλεπήβολα αρχιτεκτονικά
μεγαθήρια της Κίνας που κάνουν
τη Νέα Υόρκη να ξεθωριάζει, θα
σταθούμε σε ένα έργο σταθμό.
Τη βιβλιοθήκη Tianjin Binhai που
παίρνει το όνομά της από την
πόλη Tianjin και το πολιτιστικό
κέντρο Binhai. Το επιβλητικό
κτήριο πέντε ορόφων κρύβει
μέσα του την πιο διαστημική
σχεδίαση που έχει υπάρξει
σε βιβλιοθήκη με τις γλυπτές
πτυχώσεις που σχηματίζουν στην
περίμετρο τα ράφια (συνολικής
χωρητικότητας 1,2εκατομμυρίων
τόμων) και επίκεντρο “Το μάτι”
δηλαδή το σφαιρικό εσωτερικό
αμφιθέατρο. Για τη μεγαλοφυή
σχεδίαση συνεργάστηκε η
ολλαδνική εταιρία MVRDV με το
τοπικό Ινστιτούτο Πολεοδομικού
Σχεδιασμού της Tianjin και
οι εργασίες ανοικοδόμησης
διήρκεσαν μόνον τρία χρόνια,
ως τον Οκτώβριο του 2017
που παραδόθηκε στο κοινό,
προσελκύοντας έκτοτε πλήθος
επισκεπτών. Το ενδιαφέρον της
βιβλιοθήκης αυτής δεν είναι
οι τεράστιες διαστάσεις, αφού
δεν πρόκειται για τεράστιων
διαστάσεων έργο (καλύπτει
συνολικά 33,7Κ τετρ. μέτρα)
αλλά η ενσωματωμένη
πρωτότυπη άποψη περί
λειτουργικότητας, αρμονίας
των όγκων και γραμμών και
παραπομπών στο μέλλον.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

photo.gr
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Φωτογραφία & Κινηματογράφος
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη επετειακή εκδήλωση του
ΦΩΤΟγράφου με την ευκαιρία 30 χρόνων από την έκδοσή του

Τ

Χειμαρρώδης ο λόγος του Γιώργου Δεπόλλα!

Από την εισήγηση του Δ.Παπαχαραλάμπους

η σχέση φωτογραφίας και κινηματογράφου διερεύνησαν, την Τετάρτη 17
Οκτωβρίου 2018, φωτογράφοι και πανεπιστημιακοί, που παραβρέθηκαν
στην πρώτη συνάντηση της σειράς διαλέξεων του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος.
Στο μεγάλο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, οι εισηγητές
επιχείρησαν να προσεγγίσουν τον τρόπο που η φωτογραφία επηρέασε την εξέλιξη
του κινηματογράφου και πώς οι δύο σχεδον σύγχρονες τέχνες αλληεπίδρασαν
στην ιστορία και εξέλιξή τους ως σήμερα. Η συζήτηση πραγμτοποιήθηκε στον
εξαιρετικό και με άριστα οργανωμένες υποδομές χώρο διαλέξεων της Τεχνόπολης
του Δήμου Αθηναίων (Αεροφυλάκιο Ι) αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν στο κέντρο
δομές άξιες να φιλοξενήσουν σοβαρές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό ακροατών.
Εισηγητές ήταν ο φωτογράφος Γιώργος Δεπόλλας, ο φωτογράφος και
καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιώργος
Κατσάγγελος, ο διευθυντής φωτογραφίας GSC και καθηγητής του ΑΠΘ
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, η καθηγήτρια του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ
του Πανεπιστημίου Αθηνών Πέπη Ρηγοπούλου και ο διδάσκων στο τμήμα
Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Παπαχαραλάμπους.
Τη συζήτηση συντόνισε ο συγγραφέας και διδάκτως ψυχοπαθολογίας Φώτης
Καγγελάρης. Υπενθυμίζεται ότι ακολουθούν τέσσερις ακόμη συναντήσεις
αφιερωμένες στη σχέση της φωτογραφίας με τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική,
το νόμο και τη ψυχανάλυση.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις επερχόμενες διαλέξεις εδώ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. ΓΚΑΖΕΛΗΣ

Στιγμιότυπο από την είσοδο του χώρου

Γ.Δεπόλλας
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Δ.Παπαχαραλάμπους

Γ.Κατσάγγελος & Φ.Καγγελάρης
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Ένωση Φωτογράφων Κίνας
Ζωηρό ενδιάφερον από τη μακρινή Κίνα για τον φωτογραφικό
διαγωνισμό στον Εθνικό Κήπο!

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:
Wulahan, Council Member of
CPA, President of Inner Mongolia
Photographers Association, Chen
Qijun, Associate editor of “Chinese

Ως την Κίνα έφθασε η απήχηση του πετυχημένου και πολύ δημοφιλούς
φωτογραφικού διαγωνισμού «Ο Εθνικός Κήπος τις Τέσσερις Εποχές του Χρόνου».
Τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, πολυμελής αντιπροσωπεία της Ένωσης
Φωτογράφων Κίνας επισκέφθηκε την μεγάλη υπαίθρια έκθεση επί της Λεωφόρου
Βασιλίσσης Σοφίας εκφράζοντας το έντονο ενδιαφέρον και την εκτίμηση των
κινέζων φωτογράφων για την πρωτοβουλία και το εικαστικό της περιεχόμενο.

Photography” Magazine, Sun Wen,
Member of International Dept. of
CPA, Xu Zhiqiang, Deputy Director
of CFLAC Photography Art Center,
Νίκος Μεγγρέλης, αντιπρόεδρος της
Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων και
σύμβουλος του δημάρχου Αθηναίων
για τον Εθνικό Κήπο, Τάκης Τζίμας,

Κ

ατά την ξενάγηση των επισκεπτών παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η Αντιδήμαρχος
Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, κα Λενιώ Μυριβήλη ο αντιπρόεδρος της
Τεχνόπολης και σύμβουλος του δημάρχου Αθηναίων για τον Εθνικό Κήπο,
κ. Νίκος Μεγγρέλης,και ο εκδότης του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος, κ. Τάκης Τζίμας
Στη συνέχεια οι κινέζοι φωτογράφοι περιηγήθηκαν στον Εθνικό Κήπο, όπου
ξεναγήθηκαν από την κα Λενιώ Μυριβήλη, μαθαίνοντας περισσότερα για την ιστορία
της περιβαλλοντικής αυτής όασης στο κέντρο της πόλης και τη σημασία που έχει για
τους Αθηυναίους. Επίσης εξέφρασαν την επιθυμία τους να μάθουν περισσότερα για
την διοργάνωση του αντίστοιχου φωτογραφικού διαγωνισμού που μέχρι στιγμής
έχει συγκεντρώσει χιλιάδες συμμετοχές εκ των οποίων οι πλέον διακεκριμένες
προβάλλονται σε γιγαντοεκτυπώσεις επί της περίφραξης του Εθνικού Κήπου στην
Βασιλίσσης Σοφίας. Η αντιπροσωπεία των Κινέζων Φωτογράφων βρίσκεται στην
Ελλάδα για να τιμήσει τα εγκαίνια της έκθεσης “Dream and Memory:
H καθημερινότητα στην Κίνα, τώρα και τότε” μια φωτογραφική αναδρομή στην
ανάπτυξη της χώρας από τον 20ο ως τον 21ο αιώνα και την διαδρομή στην
καθημερινή ζωή των κατοίκων. Η έκθεση φιλοξενείται στο Χώρο Τέχνης Ziller στην
πλ. Αγίας Ειρήνης. Το φωτογραφικό υλικό προέρχεται από την Ένωση Φωτογράφων
Κίνας και την πρωτοβουλία για την διοργάνωση είχε η εταιρία My Odyssey Travel.

εκδότης του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος,
Λενιώ Μυριβήλη, αντιδήμαρχος
πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, Yang
Yueluan, Vice President of China
Photographers Association (CPA),
Άννα Βερνάρδου, Head of Operations,
MyOdyssey Τravel, Zhang Chunrong,
Council Member of CPA, President of
Ningxia Photographers Association,
Κλεοπάτρα Τζίμα, από το περιοδικό
ΦΩΤΟγράφος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Μόνο για σήμερα
32GB usb3.0 + Cube Βοχ

Κουτάκι: Περιμετρικό πλαίσιο λάκας με ελεύθερη διαμόρφωση υλικού
επένδυσης μέσα-έξω και έγχρωμο γραφικό/λογότυπο.

USB: Σκούρο ή ανοιχτόχρωμο ξύλινο στικάκι

με έγχρωμο ή laser γραφικό/λογότυπο.
5 ΣΕΤ
ΑΠΟ

215€

ΤΩΡΑ
ΜΟΝΟ

120€
+ΦΠΑ.

Χωρίς εγγραφή, χωρίς account πρόλαβε το ΕΔΩ
Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή την επόμενη εργάσιμη ημέρα θα σε
καλέσουν τα σαΐνια της Albumake να το φτιάξεις στα μέτρα σου.
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Δωρεάν εκπαίδευση πωλήσεων: Ξάνθη 4/11 & Aθήνα 12/12/2018
Μόνο για φωτογράφους γάμου
Πως θα σας φαινόταν αν δημιουργούσατε έναν ισχυρό μηχανισμό πωλήσεων
στον εμπορικό τομέα της φωτογραφίας γάμου;
Ένας αποτελεσματικός μηχανισμός πωλήσεων, που να φέρνει σταθερά αποτελέσματα, αποτελεί για τους περισσότερους
επαγγελματίες μακρινό όνειρο. Δεκάδες επαγγελματίες παλεύουν με τις απλές καθημερινές προκλήσεις για να πετύχουν
στοιχειώδη αποτελέσματα. Ακόμα περισσότεροι αγωνίζονται να διεκδικήσουν καλύτερες τιμές.

Κ

αι ενώ τα αποτελέσματα δεν οδηγούν σε ανάπτυξη, υπάρχουν ένα σωρό αναπάντητα ερωτήματα που απασχολούν πολλούς
φωτογράφους:
- Υπάρχει τρόπος να προβλέψω τον ακριβή αριθμό των ραντεβού που πρέπει να έχω;
- Υπάρχει τρόπος να πραγματοποιήσω όσα ακριβώς ραντεβού χρειάζομαι;
- Μπορώ να δημιουργήσω σταθερά αυξανόμενα αποτελέσματα και upsales;
- Μπορώ να διατηρήσω συνεπή ετήσια αύξηση πωλήσεων και εισοδημάτων;
- Μπορώ να περιορίσω τον χαμένο χρόνο των ραντεβού;
- Μπορώ να ανεβάσω το ποσοστό κλεισίματος;
- Μπορώ, με τη δουλειά μου, να καλυτερέψω τη ζωή μου;
Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα διαφεύγουν στους περισσότερους επαγγελματίες ακόμη και για ολόκληρη την καριέρα τους.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Μάνος Δασκαλάκης με την Albumake και το XDREAM δημιούργησαν το «Παζλ του Ελέφαντα». Ένα
δωρεάν σεμινάριο αποκλειστικά για φωτογράφους γάμου. Με την ευκαιρία ζητήσαμε από τον ίδιο να μας πει δυο λόγια για το
όραμά του.
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• Ποιό ήταν το έναυσμα γι αυτό το σεμινάριο;
Εγώ και η Εύα – εδώ, στο περιοδικό Photobusiness – μιλούσαμε, από το 2012, για προστιθέμενη αξία. Σήμερα,
μετά από έξι χρόνια, αποδεικνύουμε ότι το εννοούσαμε. Την τελευταία 10ετία όμως συνέβησαν 3 πράγματα:
1. Η κρίση.
2. Ο υπερδιπλασιασμός των φωτογράφων.
3. Η καθιέρωση των πολλαπλών άλμπουμ, τύπου 1+3.
Ανέκαθεν θεωρούσαμε πως ο φωτογράφος δεν ήταν έτοιμος εμπορικά να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες προσφορές
προς όφελος του. Αντιθέτως, βλέπαμε τον φωτογράφο, σε κάθε εμφάνιση νέας προσφοράς – με κυρίαρχη το 1+3 – να μην τις αξιοποιεί,
αλλά να μειώνει τις τιμές του περαιτέρω. Εκρηκτικό μείγμα! Ουσιαστικά, με τις commodity προσφορές, ο κλάδος ακρωτηριάστηκε.
Γι’ αυτό και από την αρχή ο στόχος μας ήταν να περιορίσουμε το φαινόμενο, βοηθώντας τον φωτογράφο μέσα από προϊόντα,
υπηρεσίες και δωρεάν εκπαίδευση. Σήμερα, ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος. Θέλουμε ο φωτογράφος να κερδίζει περισσότερα για να
κερδίζουμε κι εμείς μαζί του. Τα επόμενα δέκα χρόνια θα γίνουν ακόμη πιο σκληρά και πρέπει ο φωτογράφος να δει… τον ελέφαντα.
• Μας έκανε εντύπωση ο τίτλος δηλ. το «Παζλ του Ελέφαντα» Περί τίνος πρόκειται;
Ανήκει επίσημα στην XDREAM, τη νέα εμπορική δραστηριότητα του Μάνου Δασκαλάκη. Από το επόμενο έτος, θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα
υπηρεσιών συμβουλευτικής, marketing & πωλήσεων κυρίως εκτός φωτογραφικού κλάδου. Ο κλάδος του consulting και του marketing
είναι γεμάτος από δασκάλους που δεν μπορούν να αποδείξουν, στην κυριολεξία, τίποτα. Μόνο θεωρία. «Όπως λέει και το ρητό στους
τυφλούς, ο μονόφθαλμος επικρατεί». Marketeers που δεν έχουν καμία επιτυχία να επιδείξουν όσα λένε.
Άρα, δεν έχουν καμία αξιοπιστία. Παίρνουν πτυχίο marketeer από το πανεπιστήμιο και προσπαθούν να χτίσουν αυτοκρατορίες από τον
καναπέ του σπιτιού τους. Ακόμη και πολλές εταιρείες consulting δεν μπορούν να αποδείξουν όσα λένε.
Το κυριότερο πλεονέκτημα-επιχείρημα-απόδειξη του XDREAM είναι η προσωπική επιτυχία της Albumake, δηλαδή του Μάνου
Δασκαλάκη & της Εύας Κόννα, οι οποίοι, μέσα σε επτά χρόνια, κατάφεραν αυτό που δεν έχουν καταφέρει επιχειρηματίες σε ολόκληρη
τη ζωή τους. Βλέπετε, από πίσω κρύβονται 25 χρόνια εμπειρίας – μια ολόκληρη ζωή.
Τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκεται σε εξέλιξη, σε ολόκληρο τον κόσμο, μια εκπαιδευτική επανάσταση. Διεξάγεται από επιχειρηματίες που
έχουν πραγματικές επιτυχίες, αποδείξεις και ικανότητες. Και είναι μία επανάσταση την οποία κάθε επαγγελματίας οφείλει να αγκαλιάσει.
Γιατί πρέπει να πάψει να χάνει χρόνο ακολουθώντας πεπαλαιωμένες και αναποτελεσματικές συνταγές, τις οποίες έχει λάβει από
αναξιόπιστες πηγές. Πρέπει να στρέψει την προσοχή του σε πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν στην επόμενη δεκαετία!
Τι καλύτερο, να εμπνέεσαι από ανθρώπους της «πιάτσας» που τα έχουν καταφέρει!
• Ποιος είναι λοιπόν ο στόχος σας
Πριν αρχίσει η XDREAM να πλέει προς άλλα πελάγη και εμπορικούς κλάδους, θεωρούμε ηθική μας υποχρέωση να βοηθήσουμε τον
φωτογράφο γάμου. Ουσιαστικά, το «Παζλ του Ελέφαντα» αποδεικνύει σε όλους τους επαγγελματίες πως πολλές φορές αδυνατούμε
να δούμε καθαρά ολόκληρη την εικόνα. Βλέπουμε μόνο ένα τμήμα της, οπότε και η κρίση μας δεν είναι ορθή αφού προέρχεται
από λάθος πληροφορίες και συναναστροφές. Παρέχει, εντελώς δωρεάν, στον φωτογράφο μια ενδελεχή χαρτογράφηση και μια
αστείρευτη εργαλειοθήκη προκειμένου να ανακαλύψει την προσωπική εμπορική του ταυτότητα, να διαφοροποιηθεί ουσιαστικά από τον
ανταγωνισμό και φυσικά να κερδίσει περισσότερα χρήματα.
Στην ουσία, βοηθάει τον φωτογράφο σε τρεις τομείς:

• Στον περιορισμό του χαμένου χρόνου!
• Στην αύξηση των ταμειακών ροών!
• Στη φήμη και στο Branding!
Η τέχνη δεν αρκεί για να ανταγωνιστεί, αλλά ούτε και να αντικαταστήσει το εμπορικό κομμάτι μιας επιχείρησης.

O Μάνος Δασκαλάκης μας είπε ακόμη:
Για τα προγραμματισμένα σεμινάρια στην Αθήνα 5/11 και 28 /11 σε λιγότερο από δέκα ημέρες εξαντλήθηκαν οι θέσεις.
Σήμερα, υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις συμμετοχής για το σεμινάριο της Ξάνθης στις 4/11 και της Αθήνας στις 12/12,
ενώ γίνονται ενέργειες και για επιπλέον ημερομηνίες.
Υπάρχουν δύο τρόποι για να προλάβετε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για δωρεάν συμμετοχή:
1. Follow στο Instagram. Στο bio θα βρείτε απευθείας σύνδεσμο για να δηλώσετε συμμετοχή.
www.instagram.com/manosdaskalakis_al
2. Εγγραφή στα καθημερινά newsletter με θεματολογία τον εμπορικό κόσμο του φωτογράφου γάμου, προκειμένου να παραλάβετε
το link της συμμετοχής. https://albumake.com/newsletter_signup/
Σκεφτείτε το καλά: ανεξάρτητα από την τιμή στην οποία προσφέρει ο φωτογράφος τις υπηρεσίες του, τα επόμενα δέκα χρόνια θα γίνουν
ακόμη πιο σκληρά. Η αντιγραφή θα κάνει όλους να μοιάζουν! Ελάτε και μάθετε πως θα ξεχωρίσετε και θα γίνετε ανταγωνιστικοί.
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WORKSHOP ΣΤΟ STUDIO

3

 "
No& 

10:00 - 16:00

  Still Life
Still life MASTERCLASS

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 



    , led & 
 434 • 

22  

 2018

12

 3"
 & 

17:00-21:00

        


16

ON LINE 

 

O IMAGING - E 

ΕΚΠΑ
Αναγόρευση του σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά σε επίτιμο διδάκτορα
Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς αναγορεύθηκε, την Παρασκευή 12
Οκτωβρίου, επίτιμος διδάκτωρ του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο

Αναπληρωτής Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, καθηγητής Ναπολέων Ν. Μαραβέγιας, τόνισε εκ μέρους των Πρυτανικών
Αρχών του ΕΚΠΑ ότι «η συνολική προσφορά του Κώστα Γαβρά στο χώρο των
γραμμάτων και της έβδομης τέχνης είναι ανεκτίμητη. Πρόκειται για έναν από τους
σημαντικότερους δημιουργούς παγκοσμίως καθώς κατορθώνει να αντικατοπτρίσει
όχι μόνο την ελληνική και γαλλική πραγματικότητα αλλά αναδεικνύει διαχρονικές
πολιτισμικές και κοινωνικές αξίες μέσα από μια έντονα πολιτικοποιημένη ματιά».
Την ομιλία ακολούθησε η παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του
τιμωμένου, από τον αναπληρωτή καθηγητή της Γαλλικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας
του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Dimitri J. Roboly , η αναγόρευση
από την Πρόεδρο του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθηγήτρια Ρέα
Σ. Δελβερούδη και η περιένδυση του τιμώμενου με την τήβεννο της Σχολής από
την Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγήτρια Ελένη Μ. Καραμαλέγκου.
Στη συνέχεια ο αναπληρωτής Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής
Ναπολέων Ν. Μαραβέγιας, επέδωσε τιμητική πλακέτα στον Κώστα Γαβρά, ο οποίος
και ανήλθε στο βήμα της Μεγάλης Αίθουσας για την καθιερωμένη ομιλία. Την
εκδήλωση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο τέως πρόεδρος Δημοκρατίας κ.
Χρήστος Σαρτζετάκης, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Μυρσίνη Ζορμπά, ο
πρώην υπουργός Οικονομίας κ. Γιάνης Βαρουφάκης -του οποίου το βιβλίο «Ανίκητοι
ηττημένοι» αποτελεί την βάση του σεναρίου της επόμενης ταινίας του σκηνοθέτη, ο
συγγραφέας του «Ζ» Βασίλης Βασιλικός, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Παντελής Βούλγαρης
και η συγγραφέας και σεναριογράφος Ιωάννα Καρυστιάνη.
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ
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Sony Cybershot HX99
Μικρή superzoom 30x με Zeiss
και OLED ΕVF

Π

οιός είπε ότι οι superzoom
compact πρέπει υποχρεωτικά
να είναι ογκώδεις και βαριές; Oι
σχεδιαστές της Sony πήγαν στο
άλλο άκρο και πολύ καλά έπραξαν.
Το design με τις στρογγυλεμένες
άκρες δεξιά και αριστερά κσθώς
και το μαύρο φινίρισμα της ΗΧ99
θυμίζουν σειρά RX100. Όσο για
την τεχνολογική πλευρά βλέπουμε
να έχει ένα τυπικού μεγέθους για
compact αισθητήρα 1/23 in. BSI (Back
Side Illuminated) 18 Megapixel με
ευαισθησία ως ISO 12.800 και burst
mode 10fps. Όσο για το κεντρικό
σημείο μιας superzoom, δηλ. το φακό
εδώ βρίσκουμε έναν αυθεντικό Zeiss
Vario-Sonnar T* ο οποίος ξεκινάει
από τα 24mm και φθάνει τα 720mm
(30x zoom), μη αφήνοντας απ’ έξω
καμία δημοφιλή εστιακή απόσταση,
ακόμη και αν κάνετε bird watching.
Kαι όλα αυτά σε ένα μαζεμένο σώμα
102χ58.1χ35.5mm που σγγίζει μόλις
τα 240γρ. Tα πιο ενδιαφέρονται
στοιχεία αφήσαμε για το τέλος δηλ.
το ανασυρόμενο σκόπευτρο OLED σε
στιλ RX100 IV με OLED πάνελ όπως σε
ακριβότερες κατασκευές και βεβαίως
το 4Κ video που δεν μπορούσε
να λείπει. Η τιμή θα υπερβαίνει τα
500ευρώ.

LUCKY
Όλη η γκάμα προϊόντων εκτύπωσης στην Ελλάδα

Η

LUCKY, η παγκοσμίως γνωστή κινεζική εταιρεία, με σημαντικό know how στο
printing και αξιόλογη προϊστορία χάρη στην προηγούμενη συνεργασία της με
την EASTMAN KODAK, διαθέτει πλήρη γκάμα για τον επαγγελματία φωτογράφο
και το εργαστήριο. Τα προϊόντα που διατίθενται στην Ελληνική αγορά από την
αντιπροσωπεία DIVITEC SA είναι:
• Φωτογραφικά χαρτιά Digital Color Paper Professional SA-6 που προορίζονται για
μηχανήματα με επεξεργασία χημικών RA4. Διατίθενται σε ρολλά με μεγέθη που
αρχίζουν από τα 8,9cm πλάτος έως και 114,3cm και σε επιφάνειες Glossy, Luster, Silk
και Mat (Velvet). Ιδανικά για καταναλωτική φωτογραφία, αλλά και επαγγελματικά
αλμπουμ γάμων, βαπτίσεων,νυκτερινής φωτογραφίας κλπ.
• Aναλώσιμα (φωτογραφικά χαρτιά και καμβάδες) για εκτύπωση σε inkjet LFP,
όπως τα μοντέλα Canon Image ProGraf 2000, 4000, 6000 ή τα μοντέλα της EPSON
SuperColor T Series σε μεγάλη ποικιλία επιφανειών και μεγεθών.
• Φωτογραφικά χαρτιά, με γερμανικές προδιαγραφές, για εκτύπωση σε εκτυπωτές
inkjet drylab των εταιριών Epson, Fujifilm, Noritsu.
• Ενδόφυλλα για χρήση στα φωτογραφικά επαγγελματικά άλμπουμ όλων των
διαστάσεων σε χαρτί ή PVC.
• Υλικά για ζεστή η κρύα πλαστικοποίηση για χρήση στα φωτογραφικά επαγγελματικά
άλμπουμ.
• Επαγγελματικά χημικά RA4 σε ποικιλία συσκευασιών.

Σημείωση. Η China Lucky Film Corporation ιδρύθηκε το 1958. Είναι ο μεγαλύτερος
κατασκευαστής της Κίνας σε φωτοευαίσθητα υλικά και μέσα μαγνητικής εγγραφής,
όπως καταναλωτικά και βιομηχανικά χημικά, έγχρωμα και ασπρόμαυρα φίλμ και
χαρτιά, BOPET και TAC film, εκτυπωτικούς τσίγκους γραφικών τεχνών, μαγνητικές
κάρτες, υλικά inkjet, φωτοβολταϊκά υλικά κλπ.
DIVITEC
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΩΣ 31.10.2018
ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΠΡΙΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ!
USB 2.0

+

KOYTI

16€

+ΦΠΑ

USB 3.0

+

KOYTI

18€

+ΦΠΑ

*Στην τιμή περιλαμβάνονται το USB και το κουτί του με χάραξη
και στα δυο αντικείμενα.
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 4 sets.

USB 3.0

+

KOYTI

22€

+ΦΠΑ

*Στην τιμή περιλαμβάνονται το USB και το κουτί του με χάραξη και στα δυο αντικείμενα.
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 4 sets.

USB 3.0

+

KOYTI

22€

+ΦΠΑ

*Στην τιμή περιλαμβάνονται το USB και το κουτί του με χάραξη
και στα δυο αντικείμενα.
Δεν περιλαμβάνεται η εκτύπωση φωτογραφιών.
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 4 sets.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

WWW.ICONNET.GR
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Atomos Ninja V - 5»
4K HDMI Recording Monitor

Τ

ο Atomos Ninja V είναι ένας φορητός εξωτερικός εγγραφέας και ταυτόχρονα ένα κορυφαίο επαγγελματικό Monitor αφής με
διάσταση 5,2’’, ανάλυση 1920x1200 pixes και φωτεινότητα 1000 nit. Επιτρέπει την καταγραφή 4K DCI 50p/60p και UHD 4K
& Full HD video μέσω σύνδεσης HDMI, αποτελώντας ιδανικό συμπλήρωμα για μηχανές όπως η Sony a7iii ή η Panasonic GH5.
Εκτός από την κορυφαία φωτεινότητα που επιτρέπει τη χρήση του σε εξωτερικούς χώρους χωρίς σκίαστρο, το monitor του Ninja
V ενσωματώνει την πρωτοποριακή τεχνολογία AtomHDR με 10-bit monitor processing που επιτρέπει τη φυσική απεικόνιση
10 stop δυναμικού εύρους, απαραίτητου στις εγγραφές log των σύγχρονων καμερών. Επιπλέον, μέσω της ειδικής υποδοχής
Atom X, το Ninja V είναι το πρώτο προϊόν της Atomos που υπόσχεται μεγάλη επεκτασιμότητα. Ενδεικτικά στην υποδοχή Atom X
συνδέονται extra modules που επιτρέπουν σύνδεση NDI, wireless sync και έλεγχο μέσω Bluetooth.
ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ

Meyer Optik
Χρεωκοπία και απώλειες για τους υποστηρικτές

Θ

α θυμάστε ίσως την γερμανική Meyer Optik για την αναβίωση του
θρυλικού Thambar. Eδώ και κάποιυς μήνες τα νέα ήταν άσχημα. Για
παράδειγμα τον περασμένο Αύγουστο πληροφορηθήκαμε ότι η μετοχή της
Net SE (εταιρία χαρτοφυλακίου που έλεγχε ένα σύνολο εταιριών Meyer
Optik Görlitz, Emil Busch, C.P. Goerz, Ιhagee, Oprema Jena, and A. Schacht)
αφαιρέθηκε από την πίνακα του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης και
έπαυσε η διαπραγμάτευσή της. Τα πράγματα προχώρησαν στο χειρότερο όταν
δεν βρέθηκε χρηματοδότης και έτσι η επίσημη αναγγελία της χρεωκοπίας δεν
άργησε. Το κακό είναι ότι χάνουν τα χρήματά τους όσοι εμπιστεύτηκαν την
εκστρατεία crowd funding της Μeyer Optik για διάφορα kickstarter project
φακών. Και βέβαια η δεύτερη αρνητική συνέπεια είναι ότι έτσι δυσφημίζεται
η προοπτική και άλλων φωτογραφικών kickstarter project. Συμβαίνουν και
στην (ακμάζουσα οικονομικώς) Γερμανία...
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To πλέον επαγγελματικό λογισμικό
για Βιομετρικές φωτογραφίες
ταυτότητας, διαβατηρίων, Visas κλπ.

Συμβατό με τις προδιαγραφές
ICAO και τις εθνικές
προδιαγραφές ασφαλείας
Ενσωματώνει database με
περισσότερα από 280 πρότυπα
μεγεθών για πάνω από 87 χώρες

Γιατί ID Photos?

Επαγγελματικό, αλλά εύκολο στη χρήση

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα λογισμικά
επεξεργασίας φωτογραφιών το ID Photos έχει
σχεδιαστεί ειδικά για τη φωτογραφία διαβατηρίων
και ταυτότητας. Γι’ αυτό είναι ένα από τα
γρηγορότερα και πιο ακριβή εργαλεία στην αγορά
σήμερα. Χρειάζονται μόνο 10 δευτερόλεπτα από
τη φόρτωση και την επαλήθευση μιας εικόνας
μέχρι την τελική εκτύπωση.

Ο ενσωματωμένος οδηγός βοηθά τον χειριστή με 4
απλά βήματα για να τελειοποιήσει τις φωτογραφίες
διαβατηρίου. Για κάθε περίπτωση, εμφανίζονται οι ειδικές
για κάθε χώρα απαιτήσεις, με συμβουλές για τον τρόπο
λήψης της φωτογραφίας (π.χ. χρώμα φόντου, προβολή
κεφαλιού, εκφράσεις προσώπου). Χάρη σε αυτό, ο
καθένας μπορεί να ετοιμάσει φωτογραφίες ταυτότητας που
συμμορφώνονται με τα πρότυπα οποιουδήποτε κράτους

Για περισσότερες πληροφορίες και την παραγγελία σας sales@digitrade.gr
T: 0030-211-800 9395 | M: 0030-697-4343257
www.digitrade.gr | www.facebook.com/Digitrade.Greece
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Godox
Witstro AD400-PRO

Τ

ο Godox WITSTRO AD400-PRO είναι ένα high-end επαγγελματικό αυτοκέφαλο studio flash μπαταρίας και ρεύματος με ισχύ
400Ws. Ξεχωρίζει για την ποιοτική κατασκευή του και το μικρό μέγεθος που το καθιστά εξαιρετικά βολικό όταν χρειαστεί να
μεταφερθεί για λήψεις location. Στα καινοτόμα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται o ταχύτατος χρόνος ανακύκλωσης 0.1- 0.9 sec. η
αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου 21.6V / 2600mAh που δίνει αυτονομία μέχρι και 380 λήψεων πλήρους έντασης, η δυνατότητα να
συνεργάζεται με τα συστήματα TTL φλασομέτρησης ψηφιακών μηχανών Canon / Nikon, Sony, Olympus, Panasonic και Fujifilm με
χρήση κατάλληλου πομπού X1T ή Xpro, η πολύ φωτεινή LED λάμπα πιλότος ισχύος 30W και η δυνατότητα σύνδεσης πλήθους
αξεσουάρ καθώς διαθέτει μοντούρα Godox Mount αλλά και συμβατούς αντάπτορες για αξεσουάρ Bowens (παρέχεται χωρίς εξτρά
χρέωση) αλλά και Βroncolor/Profoto/Elinchrom (προαιρετικά).
ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ

Αdox HR50
Ασπρόμαυρο φιλμ για όλα τα φορμά

Τ

ο όνομα Adox ίσως κάνει κλικ στους παλιούς
φωτογράφους. Και πολύ σωστά αφού είναι η
αρχαιότερη φωτοχημική εταιρία του κόσμου. Ο ιδρυτής
της Dr. C. Schleussner ίδρυσε το 1860 τη μικρή βιοτεχνία
παραγωγής υλικών για εκτυπώσεις υγρού κολοδίου
Adox Fotowerke. O ίδιος εφευρέτης σε συνεργασία
με τον W. Rontgen ανακάλυψαν τις ...ακτινογραφίες
ενώ μετά κυκλοφόρησαν και φωτογραφικές μηχανές
Adox. Σήμερα η εταιρία επιβιώνει παράγοντας α/μ φιλμ
και χημικά από τις εγκαταστάσεις της στο Bad Saarow
κοντά στο Βερολίνο. Ανάμεσα στα άλλα προϊόντα είναι
και το ασπρόμαυρο υπερλεπτόκοκκο φιλμ HR-50 με
δομή ανάλογη του κλασσικού Kodak Technical Pan που
παράγεται σε φορμά 135, 120 και πλάκες 4x5in. Για την
εμφάνιση ο κατασκευαστής συνιστά το ειδικό χημικό
Adox HR-50 Dev.
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ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ’ ΦΑΣΗ «Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ»
1O ΔΩΡΟ

2O ΔΩΡΟ

3O ΔΩΡΟ

*3 LAYFLAT PHOTOBOOK
42x30cm  20  
(40   ),     ,
      
(450 gsm),        189€

*3 LAYFLAT PHOTOBOOK
42x30cm  20  
(40   ),     ,
      
(450 gsm),        189€

*3 LAYFLAT PHOTOBOOK
42x30cm  20  
(40   ),     ,
      
(450 gsm),        189€

& 81)4 89310#*+) 3#5374
50x70cm   Myikona
High Definition,   210€

& 7&+ 89310#*+) 3#5374
50x70cm   Myikona
High Definition,   140€

& *34 89310#*+4 3#534
50x70cm   Myikona
High Definition,   70€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΩΡΩΝ:

€399

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΩΡΩΝ:

  15            
             
       Photobook HD,     ,
 30x30cm    , 40  

50%

Όλοι
κεδίζουν ΕΚΠΤΩΣΗ

€329

Αξία δώρων

€50

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΩΡΩΝ:

€259

ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΩΡΩΝ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ»

Έκαστο

=    "         «! »
        50%    photobook HD.
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Κοdak
k
Nέος θερμικός εκτυπωτής Kodak 6900

Σ

το φωτογραφικό εργαστήριο και κατάστημα καθώς και event printing, απευθύνεται ο νέος επαγγελματικός εκτυπωτής dye
sublimation της Κοdak. Xρησιμοποιεί νέο τύπο χαρτιού συμβατό με τις σειρές 68xx και 605 ενώ κάθε ρολό δίνει 750 φύλλα
χαρτιών 10x15cm ματ ή γυαλιστερό και ταυτόχρονα μπορούν για πρώτη φορά να τυπωθούν και άλλα μεγέθη όπως 5x15cm. Χαρη
στη νέα σχεδίαση έχει κατά 11,8cm μικρότερο βάθος συσκευής από το προηγούμενο μοντέλο 6850.
ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ

Ο

Γιώργος Δεπόλλας παρατηρεί, αφηγείται, σχολιάζει, χαμογελά και σαρκάζει μέσα από τις φωτογραφίες και
τις μικρές ιστορίες που τις συνοδεύουν. Κάθε εικόνα είναι κι ένα προσωπικό διήγημα, εξίσου εκφραστικό και
σημαντικό, γι’ αυτό ο δημιουργός συνεχώς μας συναρπάζει.... Bρείτε τον στο facebook.
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Ηuawei Mate 20Pro
Στο χορό των κινητών με τριπλή κάμερα

Τ

ελικά, αν κάποιο smartphone δεν έχει τριπλή
και βάλε κάμερα, δε θα μετράει την επόμενη
χρονιά. Αυτή φαίνεται ότι θα είναι η γενική τάση το
2019, και οι απανωτές παρουσιάσεις νέων μοντέλων
δίνουν τον τόνο. Στα πλαίσια αυτά ευθυγραμμίζεται
η Huawei με το τελευταίο Mate 20Pro που
παρουσίασε στο Λονδίνο στις 16 του μηνός. Το
smartphone καλύπτει με διάφορες τεχνικές περιοχή
εστιακών αποστάσεων ισοδύναμη με 16-270mm.
Βασική κάμερα είναι η αντίστοιχη των 40Megapixel
προερχόμενων από αισθητήρα 1/1,7in. Και φακό
ισοδύναμο με ευρυγώνιο 27mm με φωτεινότητα
f/1,8. Πλαισιώνεται από άλλα δύο module με
ευρυγώνιο ισοδύναμο 16mm 20Megapixel καθώς
και τηλεφακό (ισοδύναμο) 80mm με 8Megapixel.
Όσο για τα 270mm αυτά επιτυγχάνονται με
ψηφιακό zoom. Οι σχεδιαστές επικαλούνται
πολύ υψηλή ευαισθησία για τα δεδομένα των
κινητών ως ISO 51200 που υπαινίσσεται λήψεις
με πολύ χαμηλό περιβαλλοντικό φωτισμό. Όμως
σήμερα ένα smartphone χαρακτηρίζεται από το
software. Εκεί η Huawei έχει μερικά καλά χαρτιά:
Portrait color όπου ότι δεν είναι ανθρώπινο
πρόσωπο χάνει το χρώμα του (!), Spotlgiht Reel
που κάνει μοντάζ, Super HDR που συνενώνει
10 καρέ για αυξημένη δυναμική περιοχή και
έντονο χρώμα κλπ. Η συσκευή εντυπωσιάζει με
την SuperAMOLED καμπυλωτή στα άκρα οθόνη
6,39in. χωρίς περιθώρια (bezel) με ανάλυση
...μόλις 3120x1440dot. Θα διατίθεται και η έκδοση
Mate 20 με ελαφρά μεγαλύτερη αλλά φθηνότερη
κατασκευαστικά LCD oθόνη 6,53in. και κάμερα
12Megapixel.

Blaupunkt
Mπαταρίες υψηλής απόδοσης

Τ

ην αντιπροσώπευση και διανομή των μπαταριών
της γερμανικής Blaupunkt ανέλαβε η DIVITEC AE.
Aνάμεσα στα προϊόντων ηλεκτρικών συσσωρευτών
της εταιρίας συγκαταλέγονται αλκαλικές μπαταρίες
πιστοποιημένες από τον οργανισμό τυποποίησης
TUV, μπαταρίες λιθίου με επτά φορές μεγαλύτερη
διάρκεια με δυνατότητα μακροχρόνιας
αποθήκευσης και διατήρησης απόδοσης ακόμη
και στο κρύο και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
ΝiMH (μεταλλικού υδριδίου) με δυνατότητα
επαναφόρτισης ως 1000 φορές και τεχνολογία Slow
Discharge. Tα μεγέθη καλύπτουν τα διαδεδομένα
ΑΑ, ΑΑΑ, 9V, C & D καθώς και ειδικές μπαταρίες
-κουμπιά, ακουστικών κλπ.
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LightRoom CC 2
Επόμενη γενιά

Τ

ην περασμένη χρονιά η Adobe προκάλεσε πολλές
αντιδράσεις όταν αποφάσισε να ενσωματώσει το Lightroom
στην συνδρομητική πλατφόρμα CC (Creative Cloud) και ως
αντιστάθμισμα να αφήσει την έκδοση Lightroom Classic CC ως
standalone. Τότε αρκετοί προέβλεψαν την σταδιακή εγκατάλειψη
του δεύτερου. Τώρα έρχεται η σειρά της δεύτερης έκδοσης με
τις ονομασίες Lightroom CC 2.0 και Classic CC 8.0. Εν τω μεταξύ
ενδυναμώνονται και οι mobile εκδόσεις για iOS και Android που
γίνονται ολοένα πιο σημαντικές.
Η νέα έκδοση προσανατολίζεται περισσότερο στη φιλοσοφία
του Cloud Computing. Είναι προρρυθμισμένο για αποθήκευση
στο σύννεφο και συγχρονισμό με τις υπόλοιπες συσκευές όπως
laptop, tablet και smartphone. Bέβαια υπάρχει και η δυνατότητα
να σώζεται το Catalog και στο σκληρό δίσκο, αλλά σαν
εφεδρική επιλογή. Χάρη στην σταδιακή ενσωμάτωση Τεχνητής
Νοημοσύνης (που η Adobe ονομάζει Sensei) είναι πιο εύκολη
η αναζήτηση εικόνων με βάση την αναγνώριση περιεχομένου
εφόσον το “caching” γίνεται στους server της εταιρίας στο
παρασκήνιο, όταν δηλ. δεν χρειάζεται όλη αυτή η υπολογιστική
ισχύς από τους χρήστες. Ανάμεσα στις δυνατότητες του
Sensei είναι και η αναγνώριση προσώπων με την νεοφερμένη
λειτουργία People View. Eπίσης, όταν πληκτρολογήσουμε
κάτι στο Search, το Lightroom ψάχνει και τα metadata που
ταιριάζουν. Στο software είναι ενσωματωμένο το web στοιχείο
που επιτρέεπει την αναζήτηση στον κατάλογο, από οπουδήποτε,
χωρίς αναγκαστικά να τρέχουμε Lightroom. Όσον αφορά τους
κατόχους Mac μπορούν να μεταφέρουν αυτόματα στο Lightroom
το περιεχόμενο της Photo Library που έχουν στο iCloud.

Manfrotto
Πιο ισχυρά ανθρακονήματα

Ο

ι βαριές επαγγελματικές βιντεοκάμερες όντως
δοκιμάζουν στο έπακρο τις ικανότητες των
συστημάτων στήριξης. Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες
των χρηστών η ιταλική Manfrotto ανήγγειλε δύο
καινούργια βιντεοτρίποδα carbon fiber που είναι κατά
50% πιο ανθεκτικά σε χαρακτηριστικά ακαμψίας από
τα αντίστοιχα αλουμίνια. Τα τρίποδα CF Twin έχουν
διπλά ενισχυμένα σκέλη και σύστημα ασφάλισης των
τμημάτων κάθε σκέλους. Τα τρίποδα διατίθενται σε κιτ
με τις κεφαλές Nitrotech N8 και Ν12 καθώς και με την
504.
AΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
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H Κένυα του David Yarrow

Κήπος της Εδέμ. Nikon D850 | 1/500
δευτ. | f/7.1 105mm | ISO 250 | AF-S
NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Δύο πολύ διαφορετικές όψεις της Αφρικής με το φακό ενός Νikon
Ambassador

Σ

την πιο πρόσφατη δουλειά του, ο φωτογράφος και Nikon Ambassador David Yarrow
καταγράφει τις δύο όψεις της Κένυα - από τους «μεγάλους αφρικανικούς ελέφαντες»
του Αμποσέλι ως την υποκουλτούρα των συμμοριών της πρωτεύουσας, Ναϊρόμπι.
O David έθεσε ως στόχο να αντιπαραθέσει τα έντονα αυτά στοιχεία της Ανατολικής
Αφρικής, καταγράφοντας τη ζωή των ελεφάντων στο Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι απέναντι
σε σκηνοθετημένες σκηνές με μέλη τοπικών συμμοριών στο Ναϊρόμπι.

ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΜΠΟΣΕΛΙ
Στην αχανή σαβάνα του Εθνικού Πάρκου Αμποσέλι φιλοξενούνται πολλά είδη άγριων
ζώων, με πιο εντυπωσιακά τα ελεύθερα κοπάδια αφρικανικών ελεφάντων. Το πάρκο
φιλοξενεί ορισμένους από τους μεγαλύτερους ελέφαντες στον κόσμο - τους μεγάλους
αφρικανικούς ελέφαντες – οι χαυλιόδοντες των οποίων είναι τόσο μεγάλοι που φτάνουν
το έδαφος. Τα γιγαντιαία αυτά θηλαστικά έχουν «προτεραιότητα» στο καταφύγιο και
προστατεύονται από τους ανθρώπους. Αφού επισκέφτηκε το πάρκο πολλές φορές πριν
ξεκινήσει την συγκεκριμένη ενότητα, ο David θέλησε να απαθανατίσει την επιβλητική
παρουσία των ξεχωριστών πλασμάτων της Κένυας από κοντά.
Ο David Yarrow σχολιάζει: «Το Αμποσέλι είναι το αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο για

να φωτογραφίσω αυτά τα εκπληκτικά ζώα. Πρόκειται για ένα πρωτόγονο περιβάλλον,
καταφύγιο για περισσότερους από δύο χιλιάδες ελέφαντες και την τέλεια τοποθεσία να
φωτογραφίσεις το είδος στο φυσικό του περιβάλλον. Μόλις αντικρύσεις έναν ελέφαντα
αυτού του μεγέθους, θα είσαι βέβαιος ότι δεν πρόκειται να δεις ποτέ τίποτα παρόμοιο
στην καριέρα σου. Μου προκαλεί, και θα μου προκαλεί πάντα, δέος η δύναμή τους, το
μέγεθος και αυτή η σχεδόν “ανθρώπινη” ευφυία που διακρίνεται στα μάτια τους».
Ο David ακολούθησε τις κινήσεις του Τιμ, ενός από τους μεγαλύτερους ελέφαντες του
πάρκου. Έχοντας φωτογραφίσει ελέφαντες αυτού του μεγέθους και παλαιότερα, ο David
χρησιμοποίησε τη Nikon D850 και τους φακούς AF-S ΝIkkor 400mm f/2.8G ED VR και
AF-S Nikkor 200mm f/2G ED VR II για να καταγράψει από κοντά τα χαρακτηριστικά
αυτών των πλασμάτων, με τον AF-S Nikkor105mm f/1.4E ED να εγγυάται ευκρίνεια από
άκρη σε άκρη στην απεικόνιση ενός τοπίου με μια ομάδα ελεφάντων να απομακρύνεται.
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Ο Κολοσσός. Nikon D850 | 1/1250
δευτ. | f/8 200mm | ISO 200 | AF-S
NIKKOR 200 mm f/2 G ED VR II

Η πορεία της ζωής. Nikon D850 |
1/1600 δευτ. | f/5 400mm | ISO 160 |
AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8 G ED VR
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Η ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΝΤΑΝΤΟΡΑ ΣΤΟ ΝΑΪΡΟΜΠΙ

Ο εισπράκτορας. Nikon D850 | 1/200 δευτ. | f/3.5 35mm | ISO 500 |
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

Στο δεύτερο μισό του ταξιδιού του ο David επισκέφτηκε την
Νταντόρα, ένα σημείο στα ανατολικά του Ναϊρόμπι που είναι ίσως
περισσότερο γνωστό για τη μεγάλη χωματερή, η οποία εξαπλώνεται
σε έκταση άνω των 3.000 στρεμμάτων. Αυτή πρόσφερε στον
David ένα διαφορετικό θέμα – εξίσου άγριο με το Εθνικό Πάρκο
Αμποσέλι - μια πολύβουη, αστική περιοχή στην οποία συνυπάρχει η
υποκουλτούρα των συμμοριών με την οικολογική υποβάθμιση.
Ο David λέει σχετικά: «Το προάστιο της Νταντόρα στο Ναϊρόμπι ήταν

ένας άλλος κόσμος από το Αμποσέλι, αλλά εξίσου απαιτητικός και
συναρπαστικός στη φωτογράφιση. Η χωματερή ήταν κάτι τελείως
διαφορετικό από όσα έχω δει ποτέ - γεμάτη με χημικά απόβλητα.
Επίσης, η υποκουλτούρα των συμμοριών είναι ακόμα ευρέως
διαδεδομένη στην περιοχή, με αποτέλεσμα η φωτογράφιση να είναι
πιθανά επικίνδυνη. Έπρεπε να κινούμαι με μεγάλη προσοχή».
Όπως και στο Αμπροσέλι, ο David ήθελε να φωτογραφίσει ένα
σκηνικό που να απέχει κατά πολύ από τα δυτικά πρότυπα. Αφού
ήρθε πρώτα σε επαφή με μέλη μιας τοπικής συμμορίας που
συμφώνησαν να φωτογραφηθούν, ο David τοποθέτησε τα μέλη
της συμμορίας σε αντίθεση με το περιβάλλον τους, όπου ο καθένας
φορούσε ένα κομψό μαύρο κοστούμι – η απόλυτη αντίθεση με τη
χωματερή.
Για το έργο του, ο David Υarrow χρησιμοποίησε:
Nikon D850
AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
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Η Νταντόρα. Nikon D850 | 1/2000 δευτ. | f/10 105mm | ISO 500 |
AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED
BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο David Yarrow γεννήθηκε στη Γλασκώβη της Σκωτίας το 1966.
Ασχολήθηκε με τη φωτογραφία από νεαρή ηλικία. Όταν ήταν
είκοσι ετών, βρέθηκε στο γήπεδο του τελικού του Παγκοσμίου
Κυπέλλου στην Πόλη του Μεξικού εργαζόμενος ως φωτογράφος
για την εφημερίδα The Times. Εκείνη την ημέρα, ο David τράβηξε
την πασίγνωστη φωτογραφία με τον Diego Maradona να κρατά
το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ως αποτέλεσμα, δέχθηκε προτάσεις στη
συνέχεια για να καλύψει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πολλές
άλλες αθλητικές διοργανώσεις. Χρόνια αργότερα, βρήκε αυτό
που πραγματικά τον εκφράζει με την καταγραφή της φύσης..Χάρη
στον υποβλητικό και συναρπαστικό τρόπο που φωτογραφίζει την
άγρια ζωή στον πλανήτη, έχει κερδίσει ένα διαρκώς αυξανόμενο
κοινό μεταξύ των συλλεκτών τέχνης.
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Βραδιά αφιερωμένη
στο Νικηφόρο Βρεττάκο
Mε ηχόραμα του Σαράντου Σακελλάκου

Η

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων που διοργανώνει, παρουσιάζει το ηχόραμα
του Σαράντου Σακελλάκου «Λειτουργία κάτω από την
Ακρόπολη». Ο ποιητικός λόγος συναντά την εικόνα σε μια
βραδιά αφιερωμένη στο Νικηφόρο Βρεττάκο. Το ηχόραμα έχει
παρουσιαστεί σμεταξύ άλλων στην Εθνική Πινακοθήκη, στο
Μέγαρο της παλαιάς Βουλής, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
και στον καθεδρικό ναό της Νέας Υόρκης.
Εκδήλωση: Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, 19:30
Διεύθυνση: Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, Πόντου 12,
Ιλίσια, Αθήνα
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Εικόνες μιας άλλης Ευρώπης
Νέα εμπλουτισμένη έκδοση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Πίττα

Τ

ο 1985 και ενώ η Ευρώπη είναι χωρισμένη στα δύο, ο Κωνσταντίνος Πίττα ταξιδεύει για πέντε χρόνια σε δεκαεπτά χώρες,
έχοντας αρχικά την ιδέα να φωτογραφίσει τους ανθρώπους και από τις δύο πλευρές του Τείχους, παρουσιάζοντας του στη
συνέχεια μαζί σε ένα βιβλίο, σαν μια ενιαία Ευρώπη χωρίς σύνορα και τείχη. Σταματώντας από πόλη σε πόλη, ο φωτογράφος
περπατά με τις ώρες στους δρόμους και παρατηρεί τα ανθρώπινα πρόσωπα που συναντά. «Είδα όλο το Ανατολικό Μπλοκ, είδα
την εξαθλίωση στη Ρουμανία, την καταπίεση και τον φόβο στα μάτια των ανθρώπων στην Ανατολική Γερμανία και την Τσεχοσλοβακία. Και μια κάπως καλύτερη ζωή στην Ουγγαρία και την Πολωνία. Και ταυτόχρονα επισκεπτόμουν και τις δυτικές χώρες
και φωτογράφιζα και εκεί τους ανθρώπους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η Δύση δεν ήταν παράδεισος για μένα, έβλεπα κι εκεί τα
ίδια πρόσωπα σχεδόν, μοναχικούς ανθρώπους, φτωχούς, ηλικιωμένους. Κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι δεν έκανα φωτορεπορτάζ αλλά κάτι άλλο». Μια δεύτερη, επαυξημένη έκδοση του βιβλίου «Εικόνες μιας άλλης Ευρώπης» του Κωνσταντίνου Πίττα
αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 12 Νοεμβρίου, η οποία σε ένα τόμο παρουσιάζει ολοκληρωμένο το πανόραμα της Ευρώπης
του τέλους του Ψυχρού Πολέμου. Τις 145 εικόνες του βιβλίου συνοδεύουν έξι μικρά κείμενα σε ελληνικά και αγγλικά. Το βιβλίο
θα είναι διαθέσιμο στα κεντρικά βιβλιοπωλεία, στην ιστοσελίδα του Κωνσταντίνου Πίττα, καθώς στα γραφεία και το e-shop του
περιοδικού ΦΩΤΟγράφος. Σημειώνεται ότι το βιβλίο από την ιστοσελίδα του Κωνσταντίνου Πίττα, θα διατίθεται με αφιέρωση.
Σελίδες: 220 σελίδες • Τιμή: 30 ευρώ • Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά • Ιδιωτική έκδοση
cpittas8@gmail.com, www.cpittas.com
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Το θέατρο συναντά τη φωτογραφία
Thessaloniki PhotoBiennale 2018

Μ

ια σειρά θεατρικών
δράσεων που
αντλούν έμπνευση από
εκθέσεις της Thessaloniki
PhotoBiennale 2018
παρουσιάζει το Κρατικό
Θέατρο Βορείου Ελλάδος,
σε συνεργασία με το
Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης. Αφορμή
για τις θεατρικές δράσεις
που θα πραγματοποιηθούν
στις 20, 23 και 25
Οκτωβρίου αποτελούν τα
έργα της Susan Meiselas
και της Paula Luttringer
στην κεντρική έκθεση
του φεστιβάλ, Capitalist
Realism καθώς και η
έκθεση «Χωρίς γεγονός»
με φωτογραφίες του Γιάννη
Στυλιανού και του George
Georgiou.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Νικαράγουα - Περιστατικό 315» του Χουλιά Εχέα, σε μετάφραση Λένας Φραγκοπούλου
Σκηνοθετική επιμέλεια: Γρηγόρης Παπαδόπουλος
Παίζει ο ηθοποιός Κωστής Ραμπαβίλας
Σάββατο 20 Οκτωβρίου, 20:00
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Capitalist Realism | Παρελθόν Διαρκείας
(ομαδική έκθεση)
«Ο θρήνος των τοίχων» σε σκηνοθετική επιμέλεια Νίκου Καπέλιου
Παίζουν οι ηθοποιοί: Χριστίνα Παπατριανταφύλλου, Θωμαή Ουζούνη, Άννη Τσολακίδου
Ηχητικό περιβάλλον: Στέλιος Ντάρας
Τρίτη 23 Οκτωβρίου, 20:00
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Capitalist Realism | Παρελθόν Διαρκείας
(ομαδική έκθεση)
«Παρέλαση», της Λούλας Αναγνωστάκη σε σκηνοθετική επιμέλεια Γιάννη Ρήγα
Παίζουν οι ηθοποιοί: Bασίλης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Πλεξίδα
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου, 20:00
Γκαλερί Ειρμός, Χωρίς γεγονός (Γιάννης Στυλιανού - George Georgiou)
Πληροφορίες: Thessaloniki PhotoBiennale 2018, https://www.photobiennale-greece.gr

 2018
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In memoriam
Ara Güler, 1928-2018

Έ

φυγε από τη ζωή σε ηλικία
ενενήντα ετών ο Ara Güler.
Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη
από Αρμένιους γονείς, ο Güler
αποτύπωσε τη ζωή και τους
ανθρώπους της Κωνσταντινούπολης
για σχεδόν τρία τέταρτα του αιώνα,
αποκτώντας το προσωνύμιο «μάτι
της Κωνσταντινούπολης». Θεωρούσε
τον εαυτό του περισσότερο ιστορικό
παρά φωτογράφο, κάτι το οποίο είχε
πει και στο ντοκιμαντέρ “The Eye of
Istanbul” των Binnur Karaevli και
Fatih Kaymak. «Μισώ την ιδεά του
να γίνω καλλιτέχνης. Δουλειά μου
είναι να ταξιδεύω και να καταγράφω
τι βλέπω» είχε δηλώσει το 1997 σε
συνέντευξη του στην εφημερίδα New
York Times. Ο φίλος και συνεργάτης
μας Γρηγόρης Βλασσάς, καθηγητής
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είπε
σχετικά με την απώλεια του Ara Güler:
«Είχα την τύχη και ευτυχία να γνωρίσω
και να συνομιλήσω με τον Ara Güler. Η
οξυδέρκεια, η έντονη προσωπικότητα
και το χαρακτηριστικό του χιούμορ
μου έδωσαν από την πρώτη στιγμή
την εντύπωση ενός ανθρώπου που
δεν εφησυχάζει αλλά συνεχίζει να

Ο Δρ. Γρηγόρης Βλασσάς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, συνομιλώντας με τον
Ara Güler στην Κωνσταντινούπολη.

παρατηρεί ο,τι συμβαίνει γύρω του. Τα συλληπητήριά μου στους οικείους του για αυτή
τους την απώλεια».
Στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 ο Güler γνώρισε το Henri Cartier-Bresson και μπήκε
στο πρακτορείο Magnum, με το οποίο διατηρούσε σχέσεις μέχρι και σήμερα. Νωρίτερα
το 2018, ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη μουσείο αφιερωμένο στο φωτογράφο, το
οποίο εκθέτοντας αρνητικά, συλλογές, φωτογραφικές μηχανές και άλα αντικείμενα, έχει
στόχο να μεταδώσει στις επόμενες γενιές το έργο και την ιδιαίτερη ματιά του στον κόσμο.

Διαγωνισμός φωτογραφίας
«Λυκόφως»

Η

Λέσχη Φωτογραφίας ν.κ.ΚωνσταντινουπολιτώνartPhotoClub, με στόχο να βοηθήσει τους νέους
φωτογράφους να εκθέσουν τη δουλειά τους, προκηρύσσει
διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Λυκόφως». Υπό
συνθήκες χαμηλού φωτισμού και έντονου contrast,
οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιοποιήσουν το φως
της μέρας, προβάλλοντας παράλληλα τα βιώματα που
αφηγούνται τη σχέση του φωτογράφου με το θέμα. Κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει με την υποβολή
1-3 φωτογραφιών, που δεν έχουν λάβει μέρος σε
προηγούμενο διαγωνισμό ή έκθεση, στέλνοντας τες μαζί με
τα στοιχεία επικοινωνίας του στο photo.lesxi.konpol@gmail.
com. Θέμα του e-mail: Έκθεση Φωτογραφίας Λυκόφως. Οι
δώδεκα φωτογραφίες, που θα επιλεχθούν από έξι επίτιμα
μέλη της λέσχης, θα παρουσιαστούν μαζί με φωτογραφίες
των μελών της λέσχης σε έκθεση που θα πραγματοποιηθεί
24-28 Νοεμβρίου. Το κόστος εκτύπωσης είναι τριάντα
ευρώ, με δυνατότητα παραλαβής των εκτυπωμένων
φωτογραφιών αμέσως μετά την έκθεση.
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Συμμετοχή: έως 27 Οκτωβρίου
Πληροφορίες: Λέσχη Φωτογραφίας ν.κ.ΚωνσταντινουπολιτώνartPhotoClub, http://k-photo-lesxi.blogspot.com
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Peru
Παρουσίαση του
λευκώματος του Μιχάλη
Μπολιάκη

Τ

ην Παρασκευή 26 Οκτωβρίου
στις 18:00, οι εκδόσεις Τόπος
παρουσιάζουν στον IANO, το
πέμπτο φωτογραφικό λεύκωμα
του Μιχάλη Μπολιάκη με τίτλο
“Peru”. Ο Μιχάλης Μπολιάκης,
σε ένα φωτογραφικό οδοιπορικό
στα τέλη της δεκαετίας του
’90, περιηγείται στην περιοχή
του Cuzco, της Arequipa, της
λίμνης Titicaca και αλλού. Χωρίς
πρόγραμμα και συγκεκριμένο
σκοπό, συλλέγει εικόνες της
καθημερινότητας, με επίκεντρο
τους γηγενείς του Περού. Για
το λεύκωμα θα μιλήσουν
η δημοσιογράφος Ειρήνη
Κοντογεωργίου, ο φωτογράφος
Ηλίας Μπουργιώτης και ο Σπύρος
Σκιαδόπουλος, διευθυντής
της Ακαδημίας Δημιουργικής
Φωτογραφίας Leica Akademie. Ο
Μιχάλης Μπολιάκης γεννήθηκε
το 1956 στην Αλεξανδρούπολη
όπου ζει και εργάζεται σαν
φωτογράφος. Είναι ιδρυτικό μέλος
και αντιπρόεδρος του Κέντρου
Δημιουργικής Φωτογραφίας
Θράκης.
Εκδήλωση: Παρασκευή 26
Οκτωβρίου, 18:00
Διεύθυνση: ΙΑΝΟS, Σταδίου 24,
Αθήνα

Ομαδική έκθεση
Φωτογραφικό εργαστήριο του Χορίαμβου

Σ

την έκθεση συμμετέχουν μέλη του εργαστηρίου
της χρονιάς 2017-2018 με σαράντα οκτώ έγχρωμες
φωτογραφίες. Την διοργάνωση και την επιμέλεια της
έκθεσης έχει ο φωτογράφος υπεύθυνος του εργαστηρίου
Αποστόλης Ντόμαλης. Συμμετέχουν τα μέλη Δήμητρα
Κερκύμη, Νάντια Κουλιοπούλου, Ιωάννης Λεγάντης,
Αγγελική Κυριτσάκα και Χρήστος Παύλου.
Διάρκεια έκθεσης: έως 2 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Πολιτιστικός πολυχώρος του Χορίαμβου,
Γαληνού 5 και Φαρμακίδου, Λάρισα
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TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί:
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Oκτώ mini portfolio
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

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

9 771105 394004

01

ISSN 1105-3941

9 771105 394004

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

Know How για καλύτερες φωτογραφίες
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης
MINI PORTFOLIO
MINI PORTFOLIO

Πέντε γνωστοί
Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!
αποκαλύπτουν!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

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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Σελίδες
με δικές
τις δικές
νυχτερινές
λήψεις
όλων
ειδών!
Σελίδες
με τις
σαςσας
νυχτερινές
λήψεις
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!
ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
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...
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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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Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 4 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

31/5/2018
31/5/2018 1:24:22
μμ 1:24:22 μμ

Νο 18:Νο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
& ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ.
έκδοση. Κυκλοφορεί
7 Φεβρουαρίου
17: Still life
Υπό έκδοση.Υπό
Κυκλοφορεί
4 Oκτωβρίου
2018 2019

Δωρεάν μεταφορικά !
*

*Για

αγορές άνω των €25

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr
Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400
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