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Παρασκευή 23 Νοεμβρίου

€0

,99
το
τεύχος

Συμπληρώστε τα τεύχη
του ΦΩΤΟγράφου*
που λείπουν
από τη βιβλιοθήκη σας!

*Εξαιρούνται τα μονοθεματικά τεύχη - δεν περιλαμβάνονται μεταφορικά

  
   
         
  site  
www.photo.gr/magazines

 25 



30

òĐþčĉā
1989-2018

Black_Friday.indd 1

 439 • 

26



 2018

19/11/2018 4:52:54 μμ



1

ON LINE  

  

O IMAGING - E 

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τετάρτη, 28 Nοεμβρίου.
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Προσέλευση ώρα 18:30
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Editorial

Την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου το
περιοδικό μας διοργάνωσε μία πολύ
ενδιαφέρουσα-όπως φάνηκε στην
εξέλιξή της- συζήτηση/στρογγυλό
τραπέζι με θέμα «Φωτογραφία &
Νόμος». Επιχειρήθηκε δηλ. να γίνει
κατανοητό ποιοι νόμοι σήμερα
διέπουν τη λήψη, την αποθήκευση και
τη δημοσίευση φωτογραφιών εντός
και εκτός συνόρων.

Δ

ιακεκριμένοι/ες νομικοί,
ειδικευμένοι στο αντικείμενο και
πολύ καλοί γνώστες/γνώστριες του
θέματος, με κατανοητά παραδείγματα και
απλά λόγια, απαρίθμησαν που πρέπει

30
òĐþčĉā

και που δεν πρέπει να φωτογραφίζουμε,
ποιον, πότε και τι μπορούμε να
φωτογραφίζουμε. Ακόμη που μπορούμε
και που όχι να δημοσιεύουμε τις
φωτογραφίες μας, πότε και κάτω από
ποιες προυποθέσεις μπορούμε να
χρησιμοποιούμε φωτογραφίες τρίτων, να
τις αποθηκεύουμε κλπ κλπ.
Το συμπέρασμα που αβίαστα βγήκε
από την κουβέντα ήταν ότι ισχύει ένα
εξαιρετικά σφιχτό νομικό πλαίσιο
προστασίας όχι των φωτογράφων
αλλά των φωτογραφιζόμενων. Τόσο
σφιχτό που... έπνιξε πάρα πολλούς
από τους παρακολουθούντες με
δέος τις εισηγήσεις των νομικών με
αποτέλεσμα να... ουρλιάξουν από
ιερή, καλλιτεχνική αγανάκτηση στο
τέλος: Για την υπερπροστασία των
αναρίθμητων νομικών διατάξεων και
το ασφυκτικό πλαίσιο «κανονικότητας»
που θέτει ο νομοθέτης με αναπόφευκτο
αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός τελείως
αντιδημιουργικού περιβάλλοντος για
τον φωτογράφο. Μάλιστα ορισμένοι
διατύπωσαν το επιχείρημα ότι εάν
ίσχυαν και παλιότερα οι σημερινοί νόμοι
δεν θα υπήρχε ούτε ο Cartier-Bresson,
ούτε ο Winogrand, ούτε κανείς άλλος
από τους μεγάλους φωτογράφους

1989-2019

   !" # $%&"!$'!(;)
Κάποιες σκέψεις με αφορμή πρόσφατη εκδήλωση του περιοδιού μας
του περασμένου αιώνα. Και αυτό γιατί η αυστηρή νομοθεσία θα δρούσε αποτρεπτικά στην
πλειοψηφία των λήψεων που τους έκαναν γνωστούς και διάσημους. Και το ερώτημα που
τίθεται εύλογα είναι το εξής: Γιατί άραγε σήμερα υπάρχουν τόσες απαγορεύσεις ενώ δεν
υπήρχαν παλιότερα; Η προσωπική μου απάντηση είναι η εξής: Γιατί σήμερα περισσότερο
από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν υπάρχει η δυνατότητα της ταχύτατης δημοσίευσης
των φωτογραφιών. Και ως γνωστόν δημοσίευση σημαίνει γνωστοποίηση και διάδοση της
πληροφορίας που η φωτογραφία φέρει. Οπότε ο νομοθέτης έκρινε ότι προέχει
η προστασία της προσωπικότητας του απεικονιζόμενου ατόμου έστω κι αν αυτό έχει σοβαρές
επιπτώσεις στην καλλιτεχνική έκφραση των φωτογράφων. Το θέμα ασφαλώς είναι τεράστιο
και δεν μπορεί να κλείσει στα πλαίσια αυτού του σημειώματος. Θα επανέλθουμε.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

« "* % +,.%,  7 % $%&"!$:»
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Πολυτέλειες για λίγους
Μια σειρά επιλεγμένων φωτογραφιών για όσους ονειρεύονται να γίνουν «σκαφάτοι»...

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
E7=#*: Τάκης Τζίμας, .?@* B!,#*: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
!$#'.*: Άννα Μανουσάκη 7.*: Φωτεινή Αβραμάκου

www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
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ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ EOS 4000D KIT*
ΣΕ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΩΣ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

EF-S 18-55 MM DCIII

*Σε συμμετέχοντα σημεία πώλησης
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Με επιτυχία το 2ο συνέδριο στο Ναύπλιο
Πάνω από εκατόν πενήντα εκδότες εφημερίδων και περιοδικών
έδωσαν το παρόν στην έναρξη του 2ου Συνεδρίου με τίτλο «Οι
προκλήσεις και το μέλλον του Περιφερειακού και Κλαδικού
Τύπου», που ξεκίνησε την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 στο
ξενοδοχείο «Αμαλία» στο Ναύπλιο.

Τ

ους παρευρισκομένους καλωσόρισε η Γεν. Γραμματέας της ΕΔΙΠΤ
Πέννυ Καλύβα, η οποία ευχαρίστησε όσους ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκληση, ενώ στη συνέχεια το λόγο πήραν οι πρόεδροι
των Ενώσεων, Μιχάλης Σαββάκης (ΕΔΙΠΤ), Ευάγγελος Αθανασίου
(ΣΗΠΕ) και Αντώνης Μουντάκης (ΕΙΕΤ), οι οποίοι αναφέρθηκαν
στις προσπάθειες που καταβάλλουν από κοινού οι Ενώσεις για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου. Στην ομιλία τους
εστίασαν στα απανωτά πλήγματα που δέχεται τα δύο τελευταία
χρόνια ο Περιφερειακός και Κλαδικός Τύπος της χώρας, με κυριότερο
όλων την επιβολή της υποχρεωτικής εισφοράς 2% επί του τζίρου
των εκδοτικών επιχειρήσεων υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ. Την Κυβέρνηση
εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης Γεώργιος Φλωρεντής,
ο οποίος αναφέρθηκε στο νόμο 4487 ως απαρχή της στήριξης της
Κυβέρνησης στον επαρχιακό τύπο, σημειώνοντας επιπλέον ότι
πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό,
μέσω του νέου Μητρώου για τον Περιφερειακό Τύπο. Την κήρυξη
του συνεδρίου έκανε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος
Τατούλης. Στο συνέδριο παραβρέθηκαν ακόμη εκπρόσωποι του α’
και β’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί και πρόεδροι
Ενώσεων συντακτών και δημοσιογράφων. Το Συνέδριο διοργάνωσαν,
για δεύτερη χρονιά, η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού
Τύπου (ΕΔΙΠΤ), ο Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων
(ΣΗΠΕ) και η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ), με τη
στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
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Από αριστερά προς τα δεξιά: ο κ. Ελευθέριος Κακαβούλης,
αντιπρόεδρος της Ε.Δ.Ι.Π.Τ. και συντονιστής της
συζήτησης, ο κ. Μάριος Νόττας, επικεφαλής ECI - European
Communication Institute και εκπρόσωπος του Ιδρύματος
για την Προαγωγή της Δημοσιογραφίας Α.Β. Μπότση,
η κα Πέννυ Καλύβα, Γεν. Γραμματέας της Ε.Δ.Ι.Π.Τ.,
ο κ. Γεωργανδρέας Ζάννος, διευθυντής του Οργανισμού
Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου (ΟΣΔΕΛ) και
ο κ. Κώστας Γεωργίου, σύμβουλος ευρωπαϊκών
προγραμμάτων στην εταιρεία All about Business Ltd.

Από αριστερά προς τα δεξιά: ο κ. Κωνσταντίνος Σελλούντος, ταμίας
της Ε.Δ.Ι.Π.Τ., ο κ. Ελευθέριος Κακαβούλης, αντιπρόεδρος της
Ε.Δ.Ι.Π.Τ., η κα Ειρήνη Χαλκιαδάκη, νομική σύμβουλος,
ο κ. Μιχαήλ Σαββάκης, πρόεδρος της Ε.Δ.Ι.Π.Τ., η κα Πέννυ Καλύβα,
Γεν. Γραμματέας της Ε.Δ.Ι.Π.Τ. και ο κ. Ευάγγελος Παπαλιός, ιδρυτής
και διευθύνων σύμβουλος της DIRECTION BUSINESS NETWORK και
σύμβουλος δημοσίων σχέσεων της Ε.Δ.Ι.Π.Τ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ
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Συνέντευξη με τον Κώστα Τάγκαλο
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Ο κ. Κώστας Τάγκαλος, Διευθυντής της Digitrade
& πρόεδρος του ΣΕΚΑΦ
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ.
Ήρθε το Φθινόπωρο και τα σχολεία άνοιξαν ξανά, αλλά μπορείτε
να κρατήσετε ζωντανές για πάντα τις ιστορίες από τις καλοκαιρινές
διακοπές.

Αγοράστε έναν Canon Selphy CP 1300 και εκτυπώστε τις αγαπημένες
φωτογραφίες σας σε αυτοκόλλητα.
Δείτε περισσότερα στη διεύθυνση www.canon.gr/funwithselphy
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Γράφει η Λογίστρια- Φοροτεχνικός-Εργασιακός Σύμβουλος Χριστίνα Ψυχογυιού
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται
στον ιδιωτικό τομέα με σχέση
εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή
ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής
απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη
δικαιούνται Δώρα Εορτών.
Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να
καταβληθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου
κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ
ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
Βέβαια, ο εργοδότης μπορεί να
καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από
την παραπάνω ημερομηνία.
Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση
δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε
είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Γ

ια τον υπολογισμό του ποσού των
Δώρων λαμβάνεται υπ’ όψη ο τρόπος
αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν
αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το
Δώρο αρχίζει από την 1 Μαΐου μέχρι και
την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Έτσι λοιπόν οι εργαζόμενοι που η σχέση
εργασίας τους με τον εργοδότη είχε
διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική
περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από
1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε
έτους. δικαιούνται:
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους
αμειβόμενους με μισθό και με 25
ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με
ημερομίσθιο.
Όσοι όμως από τους παραπάνω
μισθωτούς που η σχέση τους με τον
εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το
χρονικό διάστημα που αναφέραμε είτε
γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από την
εργασία τους, είτε γιατί απολύθηκαν
δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου
ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της
εργασιακής τους σχέσης. Σ αυτή τη
περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων θα το
υπολογίσουν ως εξής:
2/25 του μηνιαίου μισθού ή
2ημερομίσθια ανάλογα με το πώς
αμείβονται για κάθε 19 ημερολογιακές
ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
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Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων
δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.
Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές που
πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε
περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες
τα δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την
ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο
είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών
περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε
σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφόσον καταβάλλεται από τον
εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε
μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.
Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα
από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται
και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους
(π.χ. με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια). Ειδικά ως προς
την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του
δώρου Χριστουγέννων συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος
απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα
διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.
• Το επίδομα αδείας. Για να τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επιδόματος
αδείας θα πολλαπλασιαστεί με το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο
μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και να το
προσέξουν οι εργαζόμενοι ,ότι στις τακτικές αποδοχές των μισθωτών βάσει των
οποίων υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων, συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα
αδείας συνεπώς το δώρο θα πρέπει να υπολογισθεί προσαυξημένο με την αναλογία
του συντελεστή επιδόματος αδείας που είναι 0,041666 οπότε εργαζόμενος με δώρο
Χριστουγέννων 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να
πάρει 938 ευρώ.
• Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες,
εφ’ όσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.
• Η αξία του χορηγούμενου γάλατος ημερησίως.
• Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη
παραγωγική απόδοση (πριμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα
και σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.
Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών
μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την
διάρκεια ασθένειας ή άδειας.
Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας ,εφ’ όσον παρέχεται τακτικά.
Η αμοιβή της υπερεργασίας, εφ’ όσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά.
Η αμοιβή από προμήθειες.
Το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας).
Το επίδομα κατοικίας.
Το επίδομα ισολογισμού, εφ’ όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.
Δεν συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές το πριμ παραγωγικότητας το οποίο
χορηγείται με την προϋπόθεση της επίτευξης ορισμένου σκοπού και με την επιφύλαξη
της περικοπής του οποτεδήποτε.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
Λογίστρια- Φοροτεχνικός- Εργασιακός Σύμβουλος
MIARIS BROS TAX FIRM



15

ON LINE  

  

O IMAGING - E 

Επαγγελματικά μελάνια, χαρτιά & καμβάδες
σε προσιτές τιμές
Μην πετάτε τα

Τώρα plotter με €1!

άδεια cartridge

Καλέστε μας για να μάθετε πως...

των εκτυπωτών σας,

εμείς τα αγοράζουμε!

Ε
Επικοινωνήστε
ή
μαζί
ζί μας για
περισσότερες λεπτομέρειες.

Η προσφορά ισχύει μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

DIGITAL LAB SERVICE Μ. Ε.Π.Ε.
Φιλοκτήτου 6, 136 78, Αχαρναί, Τηλ.: 210 2442585, Fax: 210 2442589, email: info@digitallabservice.gr www.digitallabservice.gr
Tοπικός συνεργάτης: ΚΡΗΤΗ Παπαδόπουλος Ευθύμιος | 2810 390515

  DLS.indd
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S EIKONA SHOW 2018
Έκθεση τεχνολογίας audio/video στις 24 και 25 Νοεμβρίου

Η

καθιερωμένη έκθεση τεχνολογίας επιστρέφει και φέτος, το διήμερο 24 και 25
Νοεμβρίου. Στα πέντε επίπεδα της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία
να δουν σε live επίδειξη όλα τα τελευταία μοντέλα συσκευών και συστημάτων που
αφορούν την οικιακή και προσωπική διασκέδαση. Γνωστοί κατασκευαστές θα εκθέσουν
ό, τι σημαντικό έχουν δημιουργήσει τον τελευταίο καιρό, ενώ πολλά νέα μοντέλα θα
παρουσιαστούν για πρώτη φορά. Σε άλλους χώρους της έκθεσης, βιντεοπροβολείς θα
παίζουν home cinema σε 4Κ, ενώ βινύλια, δικτυακά player, φορητά DAP, ηχεία bluetooth
και streamers θα μεταφέρουν στους χώρους της έκθεσης μουσική και εικόνες απ’ όλο τον
κόσμο. Επιπλέον, στον χώρο θα υπάρχουν τηλεοράσεις 8K και τηλεοράσεις OLED των
μεγάλων κατασκευαστών. Την έκθεση διοργανώνει το περιοδικό HXOS PLUS, με χορηγό
τη Samsung QLED 8K.

Διάρκεια έκθεσης: 24 – 25
Νοεμβρίου 2018
Διεύθυνση: Radisson Blu Park
Hotel, Λεωφ. Αλεξάνδρας 2,
Αθήνα
Εισιτήρια διαθέσιμα εδώ (https://
www.viva.gr/tickets/show/
radisson-blu-park-hotel/ixoseikona-show-2018)
Πληροφορίες: ΗΧΟS EIKONA
SHOW, http://highend.show

photo.gr
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Canon
on EOS 4000D KIT
Σε προσφορα ως την Κυριακή 25 Νοεμβρίου

H

Βlack Friday προσφορά δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αποκτήσουν την DSLR Canon EOS 4000D με φακό EF-S
18-55mm DC III στην προνομιακή τιμή των 259 ευρώ.
Η DSLR Canon EOS 4000D έχει αισθητήρα CMOS 18 Megapixel με ανάλυση αρκετή για όλες τις απαιτήσεις ενώ συνδυάζεται
ιδανικά εμ τον φακό του κιτ EF-S 18-55mm DC III. Ενσωματώνει όλες τις δυνατότητες τπου θα περίμενε κανείς από μια εισαγωγική
DSLR με βασικό πλεονέκτημα το οπτικό σκόπευτρο ακριβείας και τη συμβατότητα με το τεράστιο σύστημα φακών και αξεσουάρ
Canon. Έχειι επεξεργαστή Digic 4+, oθόνη στην πλάτη μεγέθους 6,8cm και σύμφωνα με τις τάσεις της εποχής διασύνδεση WiFi
διευκολύνοντας τη μεταφορά των φωτογραφικών σε κινητό και tablet.
** Το Canon EOS 4000D KIT είναι διαθέσιμο σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα διανομής προϊόντων Canon

Google Photos iOS
Eλεγχος βάθους πεδίου και εστίασης στην εφαρμογή

Σ

υνεχείς βελτιώσεις δέχεται το φωτογραφικό app της Google. Αν και αυτές
εμφανίστηκαν αρχικά στο native λειτουργικο της Google, δηλ. το Android, τώρα θα
αφορούν και το αντίστοιχο iOS app. Έτσι ο χρήστης θα μπορεί πλέον να ανοίξει εικόνες
πορτρέτων σε Portrait Mode και να τροποποιήσει το βάθος πεδίου και την εστίαση με
sliders. H δυνατότητα αυτή θα φορά και άλλα iPhone πλην των τελευταίας γενιάς XS
& XS Max καθώς και του iPad Pro που το διέθεταν μέσω Apple Photos. H αναβάθμιση
φέρνει επίσης τη δυνατότητα Color Pop που μετατρέπει το φόντο ενός πορτρέτου σε α/μ
αλλά διατηρεί το χρώμα στο πρόσωπο που απεικονίζεται.
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Leica D-Lux 7
Eκλεκτικές oμοιότητες με Panasonic

Ε

ίναι γνωστή και με βαθιές ρίζες η στενή συνεργασία Leica και
Panasonic, όπου η Leica προσφέρει κυρίως τεχνογνωσία και
σχεδίαση οπτικών και η Panasonic ηλεκτρονικά μέρη και κατασκευή.
Μια πτυχή της συνεργασίας αντικαθρεφτίζεται στο νέο μοντέλο Leica
D-Lux 7 που η ίδια η Leica θεωρεί ως ελβετικό πολυεργαλείο δηλ. μια
μηχανή γενικής χρήσης φτιαγμένη με εξαιρετική ποιότητα και αντοχή,
ντουμπλάροντας την Panasonic LX-100 II. Οι δύο μηχανές μοιράζονται
κοινά τεχνική χαρακτηριστικά αλλά διαφορετική εμφάνιση με την Leica
να έχει πιο πολυτελή αίσθηση. Υπάρχει λοιπόν αισθητήρας Micro 4/3
MOS 17 Megapixel με ευαισθησία ως ISO 25.600, αποτελεσματικό
autofocus με σύστημα focus by defocus, το πατενταρισμένο post focus
mode που επιτρέπει και μεταγενέστερες μικρορρυθμίσεις της εστίασης
καθώς και εξαιρετικό video 4K με bitrate 100Mbps σε mp4. Oπτικά
έχουμε ίδιο φακό Vario-Summilux 24-75mm f/1,7-2,8. To ΕVF έχει
ανάλυση 2,67εκ. Dot και η οθόνη της πλάτης μεγέθους 3in. 1.24εκ. dot.

Fujfilm
Έναρξη παραγωγής Fujinon XF 8-16mm f/2,8 R LM WR
Έ

Ε

ίχαμε μάθει γι αυτόν από τις αρχές του καλοκαιριού. Τώρα όμως έφτασε
η στιγμή να ξεκινήσει η διάθεση στις αγορές του πιο ευρυγώνιου zoom
Fujinon που περιμένουν εναγωνίως οι κάτοχοι Mirrorless του συστήματος
Fujifilm X. O φακός περιλαμβάνει 20 στοιχεία εκ των οποίων τέσσερα ασφαιρικά,
τρία χαμηλής διάχυσης ED και τρίας SuperED. H ειδική πολλαπλή επίστρωση
Nano GI προορίζεται για τηνεξάλειψη των φαντασματωδών ειδώλων και της
θάμβωσης. Όπως συνηθίζει η Fujifilm, χρησιμοποιούνται γραμμικά μοτέρ
με σκοπό την αθόρυβη λειτουργία του autofocus. Η ελάχιστη απόσταση
εστίασης είναι 25mm. Όπως προκύπτει και από την ένδειξη WR o φακός είναι
σφραγισμένος ενάντια στην υγρασία και τη σκόνη. Η τιμή δεν έχει ανακοινωθεί
αλλά στις ΗΠΑ θα κυμανθεί στα 2000δολ.
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LITRA
LED επαγγελματικά φωτιστικά ποιότητας

Ο

οίκος LITRA σχεδιάζει και κατασκευάζει τα high-end Επαγγελματικά Action LED Lights της αγοράς,
LitraPro και το LitraTorch, καθώς και μια πλούσια γκάμα συμβατών αξεσουάρ. Το LitraPRO είναι
αδιάβροχο μέχρι 30m και ανθεκτικό σε πτώσεις από 1.2m (πρότυπο MIL-STD-810G). Παρέχει φωτισμό 30006000Κ με CRI >95 έντασης 1200 lumen. Διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου και ελέγχεται ασύρματα από
Smartphone σας (iOS ή Android).
Το LitraTorch είναι εξαιρετικά μικρό σε μέγεθος, αδιάβροχο μέχρι 10m και ανθεκτικό σε πτώσεις από 1.2m
(πρότυπο MIL-STD-810G). Διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου με διάρκεια 4 ώρες (low mode) ή 35’ (high mode). Εκπέμπει ομαλό
φως ημέρας με xρωματική θερμοκρασία χρώματος 5700°K και μέγιστη ένταση 800 lumen.
ΣΤΑΜΟΣ

 439 • 

26



 2018



23

ON LINE  

  

 439 • 

O IMAGING - E 

26



 2018



24

ON LINE  

  

O IMAGING - E 

   
Παρουσίαση βιβλίου του Άρι Γεωργίου
«Μου τέθηκε ένα ερώτημα. Ευγενικά, δίχως πίεση. Υπό τη
μορφή της σύνθετης λέξης “ψυχο-αρχιτεκτονική”. Και της
φράσης “η αρχιτεκτονική του εαυτού”.

Μ

ε ποια εργαλεία θα προσπαθούσα να αναζητήσω μιαν
απάντηση; Μήπως διά της Αρχιτεκτονικής της ίδιας που
υπήρξε και το επάγγελμά μου; Πιθανόν, αν κατόρθωνα να την
αξιοποιήσω αντιλαμβανόμενος την έννοια πλησιέστερα προς
την αρχέγονη σημασία της από όσο προς τις κτιριολογικές
της διαστάσεις. Μήπως ακόμη διά της Τέχνης που κοντά
της πορεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια; Της “τέχνης” που,
περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, έχει ως προορισμό να μας
φέρει κοντύτερα στον εαυτό μας, στην ψυχή μας. Νά ’τες οι
έννοιες, συνωθούνται, διαγκωνίζονται. Με λίγη προσπάθεια,
ευγενικά, δίχως πίεση, θα καταφέρω ίσως να τις στοιχίσω
κατάλληλα και να αρθρώσω μια πιθανή απάντηση».
Την παρουσίαση του βιβλίου διοργανώνουν το Μορφωτικό
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) και ο Επιστημονικός
Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου (Συ.Με.Π.Ε.). Κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης για το βιβλίο θα μιλήσουν η
Τάνια Βοσνιάδου, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, η Θούλη
Μισιρλόγλου ιστορικός τέχνης και ο Γρηγόρης Πασχαλίδης
καθηγητής στο τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα,
με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου, παρουσιάζεται στη
Γκαλερί ΕνΤΟΥΤΟΙΣ η έκθεση του Άρι Γεωργίου με τίτλο “Ego
by Me”.
Παρουσίαση βιβλίου: Τρίτη, 27 Νοεμβρίου, 19:30
Διεύθυνση: Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Τσιμισκή 11, Θεσ/νίκη
Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Δεκεμβρίου
Διεύθυνση: Συ.Με.Π.Ε., Βασιλίσσης Όλγας 83, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης,
https://www.miet.gr

!"#$% &'
Έκθεση της Μαρίας Κοσσυφίδου και του
Πολυδεύκη Ασωνίτη

Ο

ι δύο φωτογράφοι συναντήθηκαν φωτογραφικά στα
Πηλοθεραπευτήρια Κρηνίδων Καβάλας, με στόχο να
αποτυπώσουν το ανθρώπινο σώμα. Τα σώματα, ντυμένα με
πηλό, αποσυνδέονται από την ηλικία τους, παραπέμποντας σε
γλυπτές φιγούρες που ανασύρουν μύθους και συνειρμούς.
Η έκθεση περιλαμβάνει δεκαπέντε φωτογραφίες γυναικών
από τη Μαρία Κοσσυφίδου και ισάριθμες αντρών από τον
Πολυδεύκη Ασωνίτη.
Εγκαίνια: Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018, 20:00
Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Δεκεμβρίου 2018
Διεύθυνση: Πολυχώρος Πολιτισμού ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ,
Ευμήλου 2, Πάτρα
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Επαναλαμβάνεται λόγω
της μεγάλης ζήτησης
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Διεθνής διημερίδα στο πλαίσιο της Thessaloniki PhotoBiennale

Ο

όρος «καπιταλιστικός ρεαλισμός» πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της
δεκαετίας του 1960 από μια ομάδα καλλιτεχνών από το Ντίσελντορφ
ως η δυτικογερμανική έκδοση-παρωδία της αμερικανικής Pop Art. Ο όρος
επανεισήχθη περίπου τέσσερις δεκαετίες αργότερα, από τον Bρετανό θεωρητικό
Mark Fisher, ούτως ώστε να περιγράψει «μια διάχυτη ατμόσφαιρα που
καθορίζει όχι μόνο την πολιτισμική παραγωγή αλλά και την εργασία και την
εκπαίδευση, λειτουργώντας ως ένα αόρατο φράγμα που περιορίζει τη σκέψη
και τη δράση». Ο καπιταλιστικός ρεαλισμός σήμερα δεν είναι παρά η ευρέως
διαδεδομένη αίσθηση ότι όχι μόνο ο καπιταλισμός είναι το μόνο βιώσιμο
πολιτικό και οικονομικό σύστημα αλλά και ότι είναι αδύνατο ακόμη και να
φανταστεί κανείς μια λογική εναλλακτική πραγματικότητα. Υπενθυμίζεται ότι η
κεντρική έκθεση της PhotoBiennale με τίτλο «Capitalist Realism: Συντελεσμένο
Μέλλον | Παρελθόν Διαρκείας» εμπνέεται από τον όρο υπό την ευρεία έννοια.
Η διημερίδα στοχεύει να στηρίξει και να διευρύνει αυτή την προσπάθεια,
παρέχοντας μια πλατφόρμα συζήτησης και έρευνας που θα εξετάζει διάφορες
πτυχές του οπτικού και τις σχέσεις του τόσο με ιδεολογικούς όσο και με
πολιτισμικούς σχηματισμούς και μορφές σε περιόδους κρίσης. Τη διημερίδα
διοργανώνουν το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα Ρόζα
Λούξεμπουργκ - Παράρτημα Ελλάδας.
Διημερίδα: Παρασκευή 23 Νοεμβρίου, 12:00-20:00
Σάββατο 24 Νοεμβρίου, 14:30-20:30
Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α’,
Ναυάρχου Βότση 3, Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες: Thessaloniki PhotoBiennale 2018,
https://www.photobiennale-greece.gr
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...& έκθεση στη Λεωφόρο Β. Σοφίας!
            1,52m
         .    

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

   " &     "$ :

www.photo.gr/NationalGarden
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PhoS / ΦΩS
Τριήμερο φωτογραφίας δρόμου στην Αθήνα

Γ

ια δεύτερη συνεχή χρονιά, διοργανώνεται στην Αθήνα το
τριήμερο φεστιβάλ φωτογραφίας δρόμου PhoS / ΦΩS.
Εργαστήρια, ομιλίες, κριτική πορτφόλιο, διαγωνισμοί και εκθέσεις
θα είναι ανοιχτά στο κοινό στις 23, 24 και 25 Νοεμβρίου. Το
φεστιβάλ διοργανώνουν οι Bulb Photos, οι Street Hunters και το
διαδικτυακό περιοδικό iFocus.gr, με την υποστήριξη της Fujifilm
Hellas. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου
στις 20:00, με τα εγκαίνια της έκθεσης των νικητών του διεθνούς
διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε μέσα από την πλατφόρμα
των Streethunters. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.
Διοργάνωση: iFocus.gr, BULBphotos.eu, StreetHunters.net
Πληροφορίες: PhoS / ΦΩS, https://www.phosathens.info
Haris Deligiannis

Damian Milczarek
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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
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
05

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

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...

9 771105 394004

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΥΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Know How για καλύτερες φωτογραφίες

Cover.indd 1

Cover_street_Final.indd 1

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ιστορία & αισθητική

2/6/2016 7:25:49 μμ

29/3/2016 1:14:51 μμ
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ΤUTORIAL

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

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

Photoshop
& Lightroom

Cover_.indd 1

Νο 18:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
& ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ.
Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
7 Φεβρουαρίου
2019

28/9/2017 5:00:52 μμ

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...

Cover.indd 1

01

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

9 771105 394004

42

5252

Σελίδες
με δικές
τις δικές
νυχτερινές
λήψεις
όλων
ειδών!
Σελίδες
με τις
σαςσας
νυχτερινές
λήψεις
όλων
των των
ειδών!

Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!
ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

09

9 771105 394004

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

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

!

 !

!


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

94

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Πέντε γνωστοί
Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!
αποκαλύπτουν!

Αναδρομή στην
Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας
φωτογραφίας
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

24/1/2018 4:53:51 μμ

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

MHXANEΣ
& ΦΑΚΟΙ
ΤΗ ΝΥΧΤΑ
Επιλέξτε
τον κατάλληλο
εξοπλισμό
MHXANEΣ
M
HXANEΣ
& ΦΑΚΟΙ
ΓΙΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΝΥΧΤΑ
Επιλέξτε
τον κατάλληλο
εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
Τρίποδα,
μονόποδα,
ιντερβαλόμετρα
& ειδικές
τεχνικές
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
Σ
ΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
Τρίποδα,
μονόποδα,
ιντερβαλόμετρα
& ειδικές
τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
painting
• Τοπική
εκφώτιση
• Όλα
το θόρυβο
ΕΙΔΙΚΕΣ
Ε
ΙΔΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
LightLight
painting
• Τοπική
εκφώτιση
• Όλα
για τογια
θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Βασικές
διορθώσεις
στο Lightroom:
και αποθορυβοποίηση
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
E
ΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Βασικές
διορθώσεις
στο Lightroom:
HDR HDR
και αποθορυβοποίηση
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Τοπίου
• Πλανητική
• Βαθέος
ουρανού
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Α
ΦΙΕΡΩΜΑ
ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Τοπίου
• Πλανητική
• Βαθέος
ουρανού

Cover_Nychterini_Fotographia.indd
1
Cover_Nychterini_Fotographia.indd
1

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

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

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

18+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd 1
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Warhol & Iolas at low_Warhol Self Portraits Show London 1987

Inspire Project 2018
Ανοιχτή πρόσκλησης συμμετοχής σε καλλιτέχνες και κοινό

Τ

ο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης διοργανώνει το Inspire Project
2018 / Christopher Makos: Face the strange και απευθύνει πρόσκληση σε
νέους καλλιτέχνες και κοινό, προκειμένου να προωθήσει τον τρόπο παραγωγής
έργων μέσα σε συνθήκες ανοιχτού εργαστηρίου. Προσκεκλημένος καλλιτέχνης
της φετινής διοργάνωσης είναι ο Christopher Makos, ο οποίος θα καθοδηγήσει
την παραγωγική διαδικασία, δίνοντας στους συμμετέχοντες αφενός την ευκαιρία
να
γνωρίσουν τον τρόπο εργασίας του και αφετέρου τη δυνατότητα να εκθέσουν τα
νέα έργα που θα δημιουργήσουν στη Θεσσαλονίκη μαζί με το έργο του.
Οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους
συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής και υποβάλλοντας την είτε ταχυδρομικά
στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
mmcart@mmca.org.gr, με την ένδειξη “Inspire Project 2018”. Τα ονόματα των
τελικών συμμετεχόντων θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του μουσείου, ενώ
οι ίδιοι θα ειδοποιηθούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα έχουν δηλώσει.
Το καλλιτεχνικό εργαστήριο για είκοσι νέους καλλιτέχνες θα διεξαχθεί από τις
30 Νοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου. Οι εκθέσεις με τα καλλιτεχνικά έργα των
εργαστηρίων και των έργων του C. Makos θα εγκαινιαστούν αμέσως μετά την
ολοκλήρωση του εργαστηρίου. Τόσο το εργαστήριο όσο και οι εκθέσεις θα
πραγματοποιηθούν στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Στο εργαστήριο
ενθαρρύνονται να δηλώσουν συμμετοχή φοιτητές καλών τεχνών που διανύουν
το τελευταίο έτος των σπουδών τους ή απόφοιτοι που δεν έχουν ξεπεράσει πέντε
έτη από το έτος αποφοίτησής τους, οι οποίοι πρωτίστως εκδηλώνουν ειδικό
ενδιαφέρον για συμμετοχικές και εργαστηριακές εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Το Inspire Project 2018 με υπότιτλο “Face the strange” ενσωματώνεται στο
αφιέρωμα του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στον Αλέξανδρο
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Ιόλα, περιλαμβάνοντας δύο εκθέσεις: του
Christopher Makos και των νέων καλλιτεχνών.
Ο υπότιτλος της διοργάνωσης αναφέρεται
στους στίχους του τραγουδιού “Changes”
του David Bowie και επικεντρώνεται στην
ικανότητα των καλλιτεχνών να διεμβολίζουν
την πραγματικότητα και μαζί και τη σύγχρονη
οπτική και πολιτισμική κουλτούρα. Στην
έκθεση έργων του Christopher Makos, η
οποία βασίζεται στην ιδέα της Νέας Υόρκης
ως δημιουργικό κέντρο του κόσμου κατά τη
διάρκεια των δεκαετιών 1970 και 1980, θα
παρουσιαστούν μεταξύ άλλων πορτραίτα
του Andy Warhol, του Keith Haring και του
Jean Michel Basquiat. Το Inspire Project
αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου Inspire
- Εικαστικού Φεστιβάλ Τεχνών Θεσσαλονίκης,
το οποίο διοργανώθηκε από το Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης για τρία συναπτά
έτη, από το 2012 έως το 2014.
Αίτηση συμμετοχής:
https://www.mmca.gr/?p=519
Υποβολή: έως 25 Νοεμβρίου
Πληροφορίες: Κατερίνα Σύρογλου,
Τηλ. 2310240002
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2ος φωτογραφικός διαγωνισμός
από την ΑμΚΕ Κύκλωψ

H

αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Κύκλωψ,
η οποία εδρεύει στη Δράμα, προκηρύσσει
φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα «Τα πέτρινα
γεφύρια του νομού Δράμας». Σκοπός του
διαγωνισμού είναι να επαναφέρει στο προσκήνιο την
αρχιτεκτονική κληρονομιά της Δράμας και ταυτόχρονα
να δημιουργήσει ερεθίσματα για τη διάδοση της
φωτογραφικής τέχνης. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν
μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έξι
φωτογραφίες, ασπρόμαυρες ή έγχρωμες, οι οποίες
να απεικονίζουν αποκλειστικά πέτρινα γεφύρια
του νομού Δράμας. Οι λήψεις θα πρέπει να έχουν
πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τον μήνα
ανακοίνωσης του διαγωνισμού (Οκτώβριος 2018)
μέχρι τη λήξη του (Ιούνιος 2019). Η συμμετοχή στο
διαγωνισμό είναι δωρεάν και ελεύθερη σε όλα τα
φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους. Τις φωτογραφίες θα κρίνει
πενταμελής επιτροπή. Οι τρεις φωτογραφίες που θα
λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία θα τιμηθούν
από την ΑμΚΕ Κύκλωψ σε ειδική τελετή που θα
πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2019, ενώ
παράλληλα η ΑμΚΕ Κύκλωψ θα ενισχύσει τους
δημιουργούς των τριών φωτογραφιών που θα
συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία με τρία
διαφορετικά χρηματικά βραβεία, ύψους 3.000, 2.000
και 1.000 ευρώ αντίστοιχα.
Συμμετοχή: έως 30 Ιουνίου
Περισσότερες πληροφορίες: Κύκλωψ,
Τηλ. 2521027457, cyclops.amke@gmail.com,
http://www.cyclops-amke.gr

photo-graphƝ
Μια έκθεση ανάμεσα σε εικόνες και λέξεις

Μ

ε αφορμή την επέτειο των πενήντα χρόνων παρουσίας στα
ελληνικά γράμματα, οι Εκδόσεις Καστανιώτη και το Μουσείο
Μπενάκη διοργανώνουν από κοινού έκθεση, στο πλαίσιο της έκδοσης
μιας συλλεκτικής, επετειακής σειράς. Η έκθεση παρατάσσει λογοτεχνία
και εικόνα σαν οδηγούς τη μία προς την άλλη. Πενήντα βιβλίαορόσημα ερμηνεύονται από πενήντα φωτογραφικές εικόνες μέσα
από εργασίες διακεκριμένων εικαστικών αλλά και μη επαγγελματιών
φωτογράφων. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν σε πλήρη μορφή τις
φωτογραφίες των πενήντα εξωφύλλων καθώςκαι τα πενήντα βιβλία
της νέας αυτής σειράς. Την έκθεση και τα εξώφυλλα της επετειακής
σειράς επιμελήθηκε η Μαρία Νικολακοπούλου.
Διάρκεια έκθεσης: 29 Νοεμβρίου – 5 Ιανουαρίου
Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου, Αθήνα
Πληροφορίες: Μουσείο Μπενάκη, Τηλ. 2103453111,
https://www.benaki.gr

ΑΓΓΕΛΙΑ

Noritsu 3701
Fujifilm Dry Lab DX 100
Noritsu 3701 HD
Κασέτες χαρτιού Noritsu 32

Πωλούνται
Durst Theta 50
Durst Theta 51
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Fujifilm 7700
κ. Γιάννης
Τηλ. επικοινωνίας: 6932038035
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www.photo.gr/monothematika • %&.: 210 8541400 • info@photo.gr
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Έκθεση της Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας

Η

έκθεση παρουσιάζει την ομότιτλη εργασία των μελών της Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας η οποία πραγματοποιήθηκε το
διάστημα 2017-2018. Κάθε συμμετέχων εκθέτει μέχρι πέντε φωτογραφίες, καταγράφοντας παράλληλα σε ένα τετράδιο, όλη τη
διαδικασία μέχρι το τελικό έργο. Τη θεωρητική εργασία συμπληρώνει μικρό κείμενο. Η Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας (Φ.Ο.ΚΑΛ), με
συντονιστή τον Νίκο Ηλιόπουλο, δραστηριοποιείται φωτογραφικά και πολιτιστικά από τον Ιανουάριο
του 2017 και στοχεύει στη δημιουργική ενασχόληση, άσκηση και καλλιτεχνική
έκφραση των μελών της στη φωτογραφία.
Εγκαίνια: Κυριακή 25 Νοεμβρίου, 18:00
Ωρ. λειτουργίας έκθεσης: Κυριακή 25 Νοεμβρίου 18:00 - 22:00, Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 18:00 - 20:00, Τρίτη 27 Νοεμβρίου 18:00 - 20:00
Διεύθυνση: Εφημερίδα Θάρρος (τυπογραφείο), Σταδίου 45, Καλαμάτα
Πληροφορίες: Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας, photokalamatas@gmail.com, Facebook: Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας

"# *()+$
,)+$
Mε τον Πλάτωνα Ριβέλλη

Τ

ο ταχύρρυθμο σεμινάριο έχει στόχο τη διδασκαλία
των βασικών γνώσεων για τον χειρισμό
φωτογραφικής μηχανής και φακών. Εισηγητής του
σεμιναρίου θα είναι ο δάσκαλος και θεωρητικός
φωτογραφίας Πλάτων Ριβέλλης. Με διαθεσιμότητα είκοσι
συνολικά θέσεων, θα τηρηθεί σειρά διαθεσιμότητας.
Σεμινάριο: Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, 10:00-13:00 και
15:00-18:00
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου, 10:00-13:00 και 15:00-18:00
Διεύθυνση: Φωτογραφικός Κύκλος, Τσακάλωφ 44,
Αθήνα
Κόστος: 100 ευρώ + ΦΠΑ
Πληροφορίες -Εγγραφές: Πλάτων Ριβέλλης,
Τηλ. 6945437577, platon@rivellis.gr
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