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Be part of the tech revolution!
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Editorial
Σε λιγότερο από τρεις μήνες θα
ανοίξει τις πύλες της στο κοινό η
έκθεση PHOTOVISION & IMAGE TECH
2019. Με νέα οργανωτική δομή, με
πλήρως ανανεωμένο προφίλ και
εντελώς νέα διάταξη εκθετών και
εκθεμάτων. H PHOTOVISION & IMAGE
TECH 2019 αποτελεί ως γνωστόν
καρπό της σύμπραξης δύο έμπειρων
διοργανωτών: του περιοδικού
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ και της εταιρίας
διοργάνωσης εκθέσεων BeBest,
υπό την αιγίδα πάντοτε του ΣΕΚΑΦ,
τουτέστιν των μεγαλύτερων εταιριών
του κλάδου imaging και τεχνολογίας
της χώρας μας. Η έκθεση έχει επίσης
την υποστήριξη του Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής & Ενημέρωσης
και Μέγα χορηγό επικοινωνίας τον
Όμιλο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. Έφθασε
λοιπόν η στιγμή της δημοσιοποίησης
μίας σημαντικής καινοτομίας της νέας
διοργάνωσης για να ακολουθήσουν
και άλλες στο κοντινό μέλλον.

Σ

,   !

ε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της
έκθεσης και σε όλη τη διάρκειά της
αλλά και μία ημέρα πριν το άνοιγμα,
θα λειτουργήσει ολοκληρωμένο,
πλήρως εξοπλισμένο και άρτια
στελεχωμένο με το απαραίτητο
τεχνικό προσωπικό τηλεοπτικό
studio. Με εικονολήπτες, ηχολήπτες,
παρουσιαστές, διεύθυνση παραγωγής
& ροή προγράμματος και ασφαλώς
έμπειρο σκηνοθέτη. Ο σταθμός θα
εκπέμπει μέσω του Υoutube από τα
κανάλια της έκθεσης και ταυτόχρονα
από όλα τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης τόσο της διοργάνωσης
όσο και των εκθετών που διαθέτουν
και θέλουν κάτι τέτοιο. Την τεχνική
υποστήριξη του εγχειρήματος θα
έχει μεγάλος πάροχος internet
παρουσιάζοντας στην πράξη και για

Πλήρως εξοπλισμένο και άρτια στελεχωμένο studio ΤV θα εκπέμψει
πρόγραμμα μέσα από την έκθεση Photovision & ImageTech 2019
πρώτη φορά στη χώρα μας ασύλληπτες ταχύτητες upload & download δεδομένων!
Φιλοδοξία της διοργάνωσης είναι αυτός ο σταθμός TV να καταγράψει και να μεταδώσει
σε κάθε ενδιαφερόμενο όλα τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας
που θα παρουσιαστούν στην έκθεση. Ζωντανά, σύντομα και περιεκτικά. Όλο αυτό το
πολύτιμο σε πληροφορία υλικό που θα συγκεντρωθεί θα αποτελέσει σίγουρα ένα
corpus με ότι νέο έχει να μας επιδείξει όχι μόνον ο κλάδος imaging αλλά ευρύτερα
η τεχνολογία και θα είναι φυσικά δωρεάν διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο. Πολύ
σύντομα και ακριβώς μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ενοικίασης περιπτέρου θα
αποστέλλεται σε κάθε εκθέτη ξεχωριστά η πρόσκληση-πρόταση συμμετοχής στο project.
Γιατί μπορεί να γίνονται ζωντανά και πολύ γρήγορα οι μεταδόσεις αλλά το πρόγραμμα
δηλ. ο ακριβής χρόνος και προπάντων η διάρκεια της μετάδοσης, θα υπακούουν σε
αυστηρό προγραμματισμό που θα έχει ολοκληρωθεί εβδομάδες πριν από τα εγκαίνια της
έκθεσης. Στη συνέχεια και μόλις “κλείσει” το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε όλες του
τις λεπτομέρειες στο κοινό για να προγραμματίσει την παρακολούθησή του. Είτε live από
το studio της έκθεσης, είτε από οθόνες που θα βρίσκονται διάσπαρτες στον εκθεσιακό
χώρο, είτε ασφαλώς από το κινητό ή τον υπολογιστή οπουδήποτε ανά την Ελλάδα και
την Υφήλιο. Μείνετε συντονισμένοι!
TAΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«"#$ %#%&'$ "#'($  )*+...»
SUZAN SONTAG
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 300€
ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.canon.gr/cashback.

Η προωθητική ενέργεια ισχύει από 15 Νοεμβρίου 2018 έως και 31 Ιανουαρίου 2019 για αγορές από συμμετέχοντες μεταπωλητές,
για όσο υπάρχει απόθεμα. Ισχύουν όροι και πρoϋποθέσεις.
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Φωτογραφία φύσης στα χιόνια;
Ποιός είναι ο καλύτερος εξοπλισμός;

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)5*6$: Τάκης Τζίμας, ('"7"8$ ;<6$: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
(%6+&'($: Άννα Μανουσάκη ")'$: 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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Όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος του Μοοre!
H σημερινή SD 1TB 15 χρόνια μετά, έχει 1000χ
μεγαλύτερη χωρητικότητα και στοιχίζει ακριβώς το ίδιο
με την SD 1GB του 2004!!

(#(+*$  ?76)'"() +
(#
Η πρώτη κάρτα μνήμης SD 1Terabyte είναι εδώ...
Στη μακρά διαδρομή της
ψηφιακής εικόνας που
παρακολουθούμε από
τα μέσα της δεκαετίας
του 1990, βασικό ρόλο

ψηφιακές όπως η σειρά Digital Mavica της Sony. Τότε προσέχαμε πολύ το μέγεθος αρχείου και
παίζαμε με τις συμπιέσεις του JPEG μπας και φορτώσουμε περισσότερες εικόνες σε κάθε κάρτα. Μου
έρχεται μάλιστα στο μυαλό η περηφάνεια όταν απέκτησα την πρώτη μου SD 1Gigabyte. Ήταν μια
μπλε Sandisk 1GB και κόστιζε παραπάνω από τη μηχανή που έμπαινε (μια Canon Ixus Digital 40, αν
δεν με απατά η μνήμη). Αν και έχω ξεχάσει πόσο είχα πληρώσει ακριβώς, μια ματιά στα ιντερνετικά

έπαιξαν τα αποθηκευτικά
μέσα. Θυμάμαι σχεδόν
με συγκίνηση τις πρώτες
μας ακριβοπληρωμένες
καρτούλες Compactflash
και SD με αστείες με

κιτάπια αποκαλύπτει ότι τότε κόστιζε στις ΗΠΑ ...μόλις 499 δολ. Βέβαια τότε το 2004 ήταν η χρονιά
των Ολυμπιακών αγώνων και τα χρόνια της αφθονίας. Είχα πει να κάνω ένα δωράκι στον εαυτό μου
και ταυτόχρονα αναρωτιόμουν πόσα χρόνια μετά θα αγόραζα την πρώτη μου κάρτα 1Terabyte.
Η ανάντηση στο υπαρξιακό ερώτημα ήλθε προχθές, δεκαπέντε χρόνια μετά! Η κατασκευάστρια
εταιρία Longsys που έχει τα δικαιώματα για το brandname Lexar ανήγγειλε την πρώτη στον κόσμο
Professional SDXC UHS-I με την κολοσσιαία χωρητικότητα 1Terabyte!! Αν και σήμερα τείνουμε

τα σημερινά μέτρα
χωρητικότητες της τάξης
των μερικών Megabyte
στις compact εκείνης της
όχι και τόσο μακρινής
εποχής. Καθώς και φορμά
που χάθηκαν στην πορεία...

να είμαστε λίγο μπλαζέ στα επιτεύγματα αφού η τεχνολογία μας έχει κακομάθει, ας σκεφθούμε
τις λιλιπούτειες διαστάσεις 32x24x2mm. Την ίδια στιγμή 1-2ΤΒ είναι οι στάνταρ χωρητικότητες για
εξωτερικούς φορητούς δίσκους 2,5in. HDD και ίδιες για τους πολύ γρήγορους SSD που τείνουν
να αντικαταστήσουν την μαγνητοπτική τεχνολογία των HDD. Άρα είναι τουλάχιστον αξιοθαύμαστο
μια μικρή καρτούλα flash memοry να έχει τόσο εντυπωσιακή χωρητικότητα. Η συγκεκριμένη
έχει προδιαγραφές Class 10 UHS-I και όχι UHS-II που σημαίνει ότι “περιορίζεται” σε σταθερή
(sustained) ταχύτητα εγγραφής δεδομένων 30MB/sec ή τιμή κορυφής (peak) 70MB/sec. Επαρκή
για video 4K, αλλά ίσως όχι για υψηλά bitrate, οπότε θα πρέπει να τσεκάρετε τις απαιτήσεις που
θέτουν οι προδιαγραφές κατασκευαστή για πιο hi end κάμερες 4Κ.
Το καλύτερο το κρατούσα για το τέλος. Μαντέψτε την τιμή! Είναι και πάλι ...$499 επαληθεύοντας
πανηγυρικά την διαπίστωση ότι στα προϊόντα ψηφιακής τεχνολογίας πληρώνουμε σχεδόν

Τ

ις λεπτές σα φυλλαράκι
SmartMedia (τις προτιμούσαν
οι Olympus και Fujifilm), τις
xDPicture (πάλι Olympus &
Fujifilm που πειραματίζονταν)
και τα Memorystick (σε σχήμα
τσίχλας (gumstick) στις οποίες
επέμενε φανατικά η Sony. Τις
αγαπούσαμε τις καρτούλες μας
γιατί μας είχαν σώσει από τις
δύσχρηστες και αναξιόπιστες
δισκέτες που χρησιμοποιούσαν
κάτι oγκώδεις πρωτόλειες
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σταθερά ίδιες τιμές αλλά για “διαστημικά” καλύτερα χαρακτηριστικά. Αν συγκρίνουμε μια
ψηφιακή μηχανή 15ετίας με την αντίστοιχης τιμής τρέχουσα, θα σοκαριστούμε από σημερινές
δυνατότητες: Πολλαπλάσιες αναλύσεις, ταχύτατουςεπεξεργαστές, αλάνθαστο και άμεσο AF με
άπειρα σημεία εστίασης, διορθώσεις εκτροπών των φακών in camera, GPS, WiFi, stabilizer και ένα
σωρό άλλα. Τα ίδια πλεονεκτήματα απολαμβάνουμε λοιπόν και στα αποθηκευτικά μέσα. Χίλιες
φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα, πολλαπλάσια ταχύτητα και ίδια τιμή.
Σημείωση. Ο πολλαπλασιασμός 1000φορές της αποθηκευτικής ικανότητας στο φορμά SD επαληθεύει
πλήρως το Νόμο του Μοοre που ορίζει ότι η επεξεργαστική -και αποθηκευτική- ικανότητα της ψηφιακής
τεχνολογίας διπλασιάζεται κάθε 1,5 χρόνο. Δείτε τι συνέβη: Σε 15 χρόνια (2004-2019) η χωρητικότητα SD
κάρτας αυξήθηκε 1000 φορές (210) από το 1GB στο 1ΤΒ.

 2019

ΠΑΝ. ΚΑΛΔΗΣ
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30η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

TO      O  



  



Μικρό για να χωράει παντού

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘ
ΜΕΓΕΘΟΣ
Ε Ο
12,5cmχ16cm

€4,90
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:
www.photo.gr/e shop - 210 8541400 - info@photo.gr
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Διαγωνισμός φωτογραφίας

O 
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Tα δώρα για την Δ’ φάση «Χειμώνας» θα ανακοινωθούν στο επόμενο τεύχος

Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός
& έκθεση στη Λεωφόρο Β. Σοφίας!
  -  
 -   &  
&     , H
NOI  2019
             1,52m
         .    

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

&    "$ :
Δ’ φάση

'(#)*+-:  31    2019
0 :      www.photo.gr/NationalGarden
         .  !
+  

   " &     "$ :

www.photo.gr/NationalGarden
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

54 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Portfolio_National Garden.indd 54
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Ταυτόχρονα η Nikon ανακοίνωσε νέες
δυνατότητες για τις μηχανές Ζ6 και Z7.
Πιο σημαντικό απ όλα μοιάζει το Eye
Autofocus, ένα χαρακτηριστικό που
είδαμε πρώτα στις full frame Sony
και έχει γίνει με ενθουσιασμό δεκτό
από τους φωτογράφους. Παραπέρα
στο video οι χρήστες αποκτούν
δυνατότητα να εξάγουν καθαρό
ProRes RAW αρχείο σε Atomos
Ninja V recorder, μια πρωτιά στο

Nikon@CES2019
Οι ανακοινώσεις της εταιρίας

M

ε την ευκαιρία της μεγαλύτερης διεθνούς έκθεσης καταναλωτικών ηλεκτρονικών
που ανοίγει σήμερα 8 Ιανουαρίου τις πύλες της στο κοινό, η Νikon παρουσίασε
το φακό 14-30mm f/4 για Z-Mount “κτίζοντας” το νεώτερο full frame mirrorless
σύστημά της. O υπερευργώνιος αυτός zoom αποτελείται από 14 οπτικά στοιχεία
εκ των οποίων τέσσερα ασφαιρικά και τέσσερα χαμηλής διάχυσης ED. H ειδική
επίστρωση Nano Crystal που συναντάμε στους πιο καλούς φακούς ανώτερης σειράς
αντιμετωπίζει τα φαινόμενα φαντασματωδών ειδώλων και θάμβωσης ενώ προβλέπεται
και επίστρωση fluorine για το εμπρός κρύσταλλο η π οποία είναι ανθεκτική στα
σταγονίδια υγρασίας και τα δακτυλικά αποτυπώματα ή άλλες βρωμιές. Την οδήγηση
αναλαμβάνει β ηματικό μοτέρ τύπου STM που πλεονεκτεί στο video λόγω τελείως
αθόρυβης λειτουργίας. Τον επαγγελματικό προσανατολισμό του φακού επιβεβαιώνει η
αδιαβροχοποίηση με σφράγιση για σταγονίδια υγρασίας και σκόνη.
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χώρο των υβριδικών photo/video
μηχανών. Η Nikon επιβεβαίωσε κάτι
που είχε υπανιχθεί εξ αρχής κατά την
παρουσίαση των Z6 και Z7, ότι δηλ.
θα υποστηρίζονται σύντομα μέσω
firmware upgrade οι κάρτες CFexpress
οι οποίες είναι ηλεκτρολογικά και
από πλευράς φυσικών διαστάσεων
συμβατές με XQD αλλά έχουν
πολύ καλύτερη ταχύτητα εφόσον
χρησιμοποιούν δίαυλο PCIe με
θεωρητικό όριο 8GB/sec. έναντι 1GB/
sec.
Τέλος αναγγέλθηκε ένα ειδικό
Filmmaker kit για Nikon Z6
υπογραμμίζοντας με αυτό τον τρόπο
μια διαδεδομένη στους κύκλους
των βιντεογράφων άποψη ότι η
“φθηνότερη” Ζ series μηχανή είναι η
καλύτερη επιλογή στο video 4K. Το
κιτ περιλαμβάνεται εκτός του σώματος
Z6 με φακό Νikkor Z 24-70mm S f/4
καθώς και FTZ Adapter, Atomos Ninja
V 4K external recorder, μικρόφωνο
Rode VideoMic Pro+, gimbal τριών
αξόνων MOZA Air 2, εξτρά -δεύτερημπαταρία EN-EL15b, καλώδιο HDMI,
ετήσια συνδρομή Vimeo Pro και ένα
online σεμινάριο με τον πρεσβευτή της
Nikon Chris Hershman.
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Panasonic S1/S1R
Αναμένονται στα τέλη Μαρτίου

Η

Panasonic είχε κάνει μεγάλο θόρυβο στην περασμένη Photokina του Σεπτεμβρίου, με την εξαγγελία της σειράς
Full frame DC-S1/S1R και την τελείως επαγγελματική κατεύθυνσή τους καθώς και τη συμμετοχή στην συμμαχία
του L-Mount μαζί με Leica και Sigma. Στην CES οι υπεύθυνοι της εταιρίας θέλησαν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο προσδιορίζοντας την διάθεση για τα τέλη Μαρτίου. Επίσης αποκάλυψαν δύο καινούργια χαρακτηριστικά: το HLG Photo
Mode που αφορά λήψεις με HDR χρησιμοποιώντας προφίλ Hybrid Log Gamma. Oι φωτογραφίες καταχωρούνται
ως αρχεία hsp τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν από συμβατές συσκευές. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η
συμβατότητα με τελευταίας γενιάς ΗDR monitor εφόσον οι φωτογραφικές εταιρίες δεν έχουν καταλήξει σε κάποια
στάνταρ απεικόνισης HDR (σημείο στο οποίο έχουν προηγηθεί οι εταιρίες video). Κατά δεύτερο λόγο, θα υπάρχει
multi-shot hi res λειτουργία που αξιοποιεί το sensor shift μηχανισμο προκειμένου να πραγματοποιήσει οκτώ ελαφρά διαφορετικά καρέ που συνδυάζονται σε ένα αναβαθμίζοντας πολύ την απόδοση της λεπτομέρειας.

Canon
Nέα camcorder

H

CES 2019 αξιοποιήθηκε από την
Canon ως σημείο εξαγγελίας της
νέας σειράς τριών camcorder Vixia
(πιθανότατα θα ονομάζονται Legria
στην Ευρώπη). Το πιο αξιόλογο από
αυτά είναι το G50, το πρώτο της σειράς
G με δυνατότητα 4K UHD με φακό
Canon 29.3-601 20x optical zoom,
ίριδα διαφράγματος 8 πτερυγίων,
αισθητήρα 1/2,3in. Dual Pixel CMOS,
οπτική σταθεροποίηση πέντε αξόνων
και οθόνη touch 3in. Τη γκάμα
ολοκληρώνουν τα full HD μοντέλα ΗF
W11 και HF W10 με αδιαβροχοποίηση
που απευθύνονται σε σκληρή χρήση
(ταξίδι, trekking, περιπέτεια κλπ.)
Έχουν οθόνη touch 3in. και διάρκεια
μπαταρίας είναι 5 ώρες,
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W

14-24mm

24-70mm

70-200mm

Ο απόλυτος υπέρευρυγώνιος zoom με
μηδενική παραμόρφωση.

Ο γρήγορος φακός zoom
για κάθε είδος λήψης.

Koρυφαίος telezoom με
υψηλές επαγγελματικές
προδιαγραφές.

F2.8 DG HSM

F2.8 DG OS HSM

Ο φακός αυτός προσφέρει
εξαιρετική φωτεινότητα F2.8
σε όλο το εύρος του zoom και
αποδίδει κορυφαία ποιότητα
εικόνας σε κάθε εστιακή
απόσταση και κάθε απόσταση
λήψης. Για τους λόγους
αυτούς, είναι ο απόλυτος
υπερευρυγώνιος zoom φακός
με φωτεινό διάφραγμα.

Με ενσωμάτωση οπτικού
σταθεροποιητή σε γρήγορο
νορμάλ zoom, τρία γυάλινα
οπτικά στοιχεία τύπου SLD και
τέσσερα ασφαιρικά στοιχεία
για την ελαχιστοποίηση των
εκτροπών η Sigma προσφέρει
ασυμβίβαστη ποιότητα εικόνας
που χαρακτηρίζει τη σειρά Art.
Περιλαμβάνονται θήκη και
παρασολέιγ (LH876-04).

  NIKON, CANON, SIGMA  SONY E-mount  
       





 444 • 

f2.8 DG OS HSM

Η πιο εξελιγμένη σχεδίαση
στη σειρά φακών Sports.
Αδιαβροχοποιημένος και
προστατευμένος από τη σκόνη,
με υπεργρήγορο autofocus για
ακαριαία απόκριση και αντοχή.
Την οπτική απόδοση εγγυάται η
υπερσύγχρονη δομή του & το
αποτελεσματικό σύστημα οπτικής
σταθεροποίησης Ιntelligent ΟS.

    MC-11.

  ’            SIGMA Greece.

 : .    15  •     : 2109270492 • FB
FB: w
FB:
www.facebook.com/sigma.greece
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Kodak@CES
Πληθώρα από νέα καταναλωτικά προϊόντα

Τ

ο stand της Kodak στην CES του Vegas είναι γεμάτο με ένα σωρό καταναλωτικά προϊόντα για τον κόσμο της εικόνας όπως
μηχανές άμεσης εμφάνισης, printer και προβολικά. Nέα παρουσία αποτέλεσε η σειρά Smile με τα εξής μέλη: Η Smile Classic
Instant Print Digital μηχανή έρχεται με ρετρό διάθεση και design που θυμίζει τις διαχρονικές Polaroid σα να βγήκε από τη δεκαετία
του 1980. Η λήψη γίνεται ψηφιακά και οι εικόνες καταχωρούνται σε κάρτα SDMicro ενώ η εκτύπωση γίνεται με τεχνολογία Zink σε
αυτοκόλλητα διαστάσεων 3,5x4,25in. Πιερλαμβάνεται αυτόματο φλας ενώ η κάμερα διπλασιάζει τη χρησιμότητά της και ως printer
για εκτυπώσεις μέσω Bluetooth από συσκευές iOS/Android.
Αν προτιμάτε πιο μοντέρνο design η Smile Instant Print μηχανή κάνει περίπου τα ίδια πράγματα έχοντας τελείως διαφορετική
εξωτερική εμφάνιση. Και αυτή χρησιμοποιεί Zink αναλώσιμα προκειμένου να τυπώσει τις λήψεις από τον αισθητήρα 10Megapixel.
Ακολουθώντας το ίδιο σχεδιαστικό ύφος με τη Smile διατίθεται και το Smile Instant Printer δηλ. ο φορητός εκτυπωτής Ζink που
τυπώνει από συσκευές iOS/Android. Το περίπτερο όμως κατέκλυζαν και όλα τα άλλα προϊόντα όπως το film scanner Scanza, τα
compact LED προβολικά Luma 75/150/350, το slide viewer 35mm κλπ.

photo.gr
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Sharp 8K Micro 4/3
Πρωτότυπο από το μέλλον

Σ

αν μεγάλη έκπληξη στη CES ήλθε η παρουσίαση μιας πρωτότυπης υβριδικής κάμερας 8Κ
Μicro 4/3 από την Sharp που θυμίζει σε αρκετά σημεία τη BlackMagic Pocket Cinema.
Σύμφωνα με τον κατασκευαστή η κάμερα θα είναι έτοιμη μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019,
πιθανότατα δε θα λανσαριστεί στην έκθεση ΝΑΒ 2019. Θα υποστηρίζει video 8K -για πρώτη φορά
στο φορμά Micro 4/3 αλλά και στον κόσμο των υβριδικών φωτογραφικών μηχανών- στα 30fps
και Η.265 φορμά. Η καταγραφή των αρχείων θα γίνεται σε κάρτες SD UHS-II ενώ προβλέπεται

σταθεροποίηση επί του αισθητήρα
και μεγάλη αναδιπλούμενη οθόνη
5in. Επίσης ενσωματώνει full size
HDMI, USB-C, mike και audio mini
DIN. H τιμή θα είναι γύρω στα
5000 ευρώ.

DJI
Αφήστε το iPad και πάρτε το Smart
Controller

Μ

έχρι τώρα η καλύτερη λύση για τον έλεγχο του
Phantom ήταν ένα iPad και καλύτερα το Mini
7,9in. Tώρα η DJI δελεάζει τους χρήστες με το Smart
Controller, oλοκληρωμένη λύση ελέγχου με καλή
οθόνη 5,5in. Που προορίζεται κυρίως για τα μοντέλα
drone Mavic 2 Pro/2 Zoom τα οποία υποστηρίζουν
το πρότυπο OcuSync 2.0 για μετάδοση FPV από την
κάμερα του drone σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση
Full HD. H oθόνη έχει μεγάλη φωτεινότητα 1000cd/
m2 για να μπορεί να αξιοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο.
Το περιβάλλον εργασίας είναι μια ειδική έκδοση του
Android που περιλαμβάνει τις εφαρμογές DJI Go4,
DJI Pilot και video edit software. Για παράδειγμα το
SkyTalk στο app Go4, επιτρέπει το live streaming σε
Facebook και Instagram ενώ το Go Share διευκολύνει
τη μεταφορά φωτογραφικού και video υλικού
προς έξυπνες συσκευές, smartphone και tablet. H
επιχειρησιακή αυτονομία του controller φθάνει τις 2,5
ώρες.
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Manfrotto
Καινούργια μοντέλα στη σειρά ProLight Redbee

Μ

ε δύο νέα μοντέλα backpack εμπλουτίζεται η σειρά Manfrotto Prolight Redbee και συγκεκριμένα με τα 110 και 310. Η
πρώτη προορίζεται κυρίως για κατόχους φωτογραφικών μηχανών Mirrorless και μπορεί να χωρέσει δύο σώματα καθώς και
ένα μεγάλο φακό 70-200mm f/2,8 ή αντίστοιχο ογκώδη τηλεφακό καθώς και δύο τρεις μικρότερους φακούς σταθερής εστιακής
απόστασης και τα ανάλογα αξεσουάρ. Ή εναλλακτικά ένα σώμα με τους φακούς του και ένα πτυσσόμενο drone. Το έξυπνο άνοιγμα
από την πίσω πλευρά χαρίζει πρόσθετη ασφάλεια. H Redbee 310 έχει πολύ περισσότερο χώρο και μόρεί να χωρέσει δύο σώματα
DSLR και ένα μεγάλο τηλεφακό καθώς και τα παρελκόμενά τους ή εναλλακτικά μια μεγάλη επαγγελματική βιντεοκάμερα.

ikkor Z
roadmap
Ο χάρτης των
ανακοινώσεων για
τους αναμενόμενους
φακούς full frame
mirrorless

Μ

έσα στη συγκυρία
της CES η Nikon
τροποποίησε το οδικό χάρτη
κυκλοφορίας νέων φακών
που υποστηρίζουν τις Ζ6/
Ζ7 full frame mirrorless.
Ήδη εμφανίστηκε επίσημα
ο Nikkor Z 14-30mm
f/4 S οπότε μένουν να
κυκλοφορήσουν άλλοι
πέντε για το 2019 σύμφωνα
με το διάγραμμα.
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• Ποιό ήταν το όραμά σας, όσον αφορά την ανάπτυξη
των φακών EF 400mm και EF 600mm;
Shota Shimada: Αρχικά θέλαμε να μειώσουμε
το βάρος των φακών, διατηρώντας ταυτόχρονα
την οπτική αριστεία και αξιοπιστία, για τις οποίες
η Canon φημίζεται. Δουλεύοντας μαζί με τους
επαγγελματίες και αναλύοντας τα σχόλια των
πελατών, είμαστε σίγουροι ότι καταλαβαίνουμε
πραγματικά τις απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν
σήμερα οι φωτογράφοι, καθώς και τις μελλοντικές
ανάγκες τους. Πολλοί από αυτούς, ειδικά εκείνοι που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της φωτογραφίας
που έχει ως αντικείμενο την δράση και την άγρια
φύση, δουλεύουν για μεγάλες χρονικές περιόδους,
μερικές φορές ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες
και περιοχές. Για εμάς η πρόκληση ήταν απλή και
συγκεκριμένη - έπρεπε να κατασκευάσουμε έναν
ελαφρύτερο φακό, ο οποίος θα βοηθούσε τους
φωτογράφους να συνεχίσουν να αξιοποιούν στο
έπακρο τη δημιουργική τους ικανότητα, με ευκολία και
άνεση. Κατασκευάζοντας το δικό μας γυαλί που είναι
20% λεπτότερο, καταφέραμε να μειώσουμε το βάρος
της σειράς III EF 400mm στα 2.8kg - καθιστώντας το
φακό πιο ελαφρύ στην κατηγορία του και κατά 25%
ελαφρύτερο από το προηγούμενο μοντέλο.

• Ένα εύλογο ερώτημα που μπορεί να προκύψει είναι
για ποιό λόγο να αγοράσει κάποιος αυτόν τον φακό,
όταν έχει ήδη στην κατοχή του το προηγούμενο

Shota Shimada
Συνέντευξη με το Διευθυντικό Στέλεχος
Σχεδιασμού Προϊόντων της Canon
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Canon παρουσίασε τους
ελαφρύτερους φακούς στον κόσμο, στην κατηγορία των
τηλεφακών. Τον Δεκέμβριο του 2018, οι φακοί EF 400mm
f/2.8L IS III USM και EF 600mm f/4L IS III USM ξεκίνησε η
διάθεση των φακών αυτών στα καταστήματα. Αποτελώντας
την ιδανική επιλογή για τους φωτογράφους δράσης και
άγριας φύσης, και οι δύο αυτοί φακοί ενσωματώνουν τις
πλέον σημαντικές κατασκευαστικές εξελίξεις, που έχουμε δει
τα τελευταία τριάντα χρόνια στην κατηγορία των μεγάλων
τηλεφακών.
Ο κ. Shota Shimada, Διευθυντικό Στέλεχος Σχεδιασμού
Προϊόντων της Canon Inc., μας μεταφέρει παρακάτω το
όραμα της εταιρίας αναφορικά με τον συγκεκριμένο τύπο
φακών, την πορεία της ανάπτυξής τους, αλλά και τον τρόπο
που «υποστηρίζουν» την δουλειά των φωτογράφων. O κ.
Shimada είχε ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη των
φακών στο εργοστάσιο φακών Utsunomiya της Canon στην
Ιαπωνία.
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μοντέλο;
Shota Shimada: Τα προηγούμενα μοντέλα αυτής της
σειράς φακών, της σειράς ΙΙ, είχαν ήδη φτάσει ήδη
σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο οπτικής απόδοσης –
συγκεκριμένα όσον αφορά στην υψηλή ανάλυση
και στα χαρακτηριστικά τους σχετικά με φαινόμενα
οπίσθιου φωτισμού. Η σημαντικότερη διαφορά
μεταξύ της σειράς II και της σειράς III είναι ασφαλώς
το βάρος, αλλά κάναμε και άλλες βελτιώσεις για να
βοηθήσουμε τους φωτογράφους να ενισχύσουν τις
δυνατότητές τους σε δημιουργικό και τεχνικό επίπεδο.
Για παράδειγμα, και οι δύο φακοί διαθέτουν ειδική
επίστρωση που έχει αναπτυχθεί από την Canon, η
οποία είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στην θερμοκρασία,
και βοηθά πολύ να μειωθεί η καθυστέρηση
ανταπόκρισης. Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε
πρωτοποριακές αλλαγές στη λειτουργία αναμονής
λειτουργίας (sleep mode). Με τη σειρά ΙΙΙ, οι χρήστες
μπορούν πλέον να ρυθμίσουν το δακτύλιο εστίασης
για να ενεργοποιήσουν ξανά την κάμερα, αντί να
πιέσουν το πλήκτρο της μηχανής. Αυτή είναι μια
βελτίωση που διευκολύνει πολύ τους φωτογράφους
της άγριας φύσης και της δράσης, όπου οι ρυθμοί
φωτογράφησης για να αιχμαλωτίσουν το θέμα τους
είναι γρήγοροι.
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• Ποιές ήταν οι προκλήσεις που αντιμετωπίσατε κατά την
κατασκευή των συγκεκριμένων φακών;
Shota Shimada: H επίτευξη της ισορροπίας σε αυτό τον τύπο
φακών ήταν μια σημαντική πρόκληση. Τα σχόλια και οι
πληροφορίες που παίρνουμε από τους πελάτες, κάποιες φορές
είναι δύσκολο να αποκωδικοποιηθούν και να μεταφραστούν σε
τεχνολογικές αλλαγές, γι ‘αυτό είναι ζωτικής σημασίας η άμεση
συνεργασία μας με επαγγελματίες και επίδοξους επαγγελματίες
φωτογράφους για την ανάπτυξη προϊόντων, τα οποία «απαντούν»
σε πραγματικές προκλήσεις. Εξετάζοντας περαιτέρω τον
κλάδο της φωτογραφίας, οι μηχανικοί μας διαπίστωσαν ότι οι
φωτογράφοι δυσκολεύονται κατά καιρούς να εξισορροπήσουν
την κάμερα και το φακό. Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης τους,
όταν μειώσαμε το βάρος αυτών των φακών, συνειδητοποιήσαμε
ότι το κέντρο βάρους ήταν σε μη συμμετρική θέση. Για να
το διορθώσουμε, φροντίζοντας παράλληλα να διατηρούμε
τους φακούς όσο το δυνατόν πιο φωτεινούς, μετακινήσαμε το
κέντρο βάρους των φακών πιο κοντά στην πλευρά της μηχανής
ανασυγκροτώντας την εσωτερική σχεδίασή τους. Τώρα, με τη νέα
κατανομή, όταν ο φακός τοποθετείται στην φωτογραφική μηχανή,
«κάθεται» πιο άνετα και δημιουργείται ένα πιο ισορροπημένο
σύνολο.
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• Η Canon ισχυρίζεται ότι οι συγκεκριμένοι φακοί
λειτουργούν καλύτερα σε όλες τις θερμοκρασίες. Γιατί
συμβαίνει αυτό;
Shota Shimada: Όταν φωτογραφίζει κανείς σε άμεσο ηλιακό
φως, οι φακοί κάποιες φορές μπορεί να υπερθερμανθούν,
προκαλώντας αργή λειτουργία του συστήματος (lag).
Καθυστέρηση ανταπόκρισης στις εντολές του φωτογράφου,
μπορεί επίσης να εμφανιστεί όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν,
κάτι που είναι συχνά αναπόφευκτο στην περίπτωση
των φωτογράφων που φωτογραφίζουν άγρια φύση και
αθλήματα. Κατά την εξέλιξη αυτών των φακών, ερευνήσαμε
δυσεύρετα υλικά για να δημιουργήσουμε μια επίστρωση
θερμικής προστασίας και βρήκαμε πολλά προϊόντα
που εφαρμόζονται και έχουν αναπτυχθεί κυρίως στον
κατασκευαστικό κλάδο. Ωστόσο κανένα δεν ήταν κατάλληλο
για τον ελαφρύ φακό που θέλαμε να φτιάξουμε. Έτσι, τα
δημιουργήσαμε οι ίδιοι.
Για να επιτύχουμε το όραμά μας για τους φακούς αυτούς,
ζητήσαμε από μια ομάδα ειδικών με τεχνογνωσία στον
τομέα της δημιουργίας καινοτόμων υλικών να κατασκευάσει
έναν νέο υλικό, με τεχνολογία της Canon, ανθεκτικό στην
θερμοκρασία, ξεκινώντας από την αρχή,
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• Ποιά τεχνολογία ήταν ζωτικής σημασίας στην δημιουργία αυτών των φακών;
Shota Shimada: Χρησιμοποιήσαμε τους δικούς μας 3D εκτυπωτές, έτσι ώστε η ακρίβεια των προτύπων μας να
είναι καλύτερη από ποτέ. Αυτό, είναι κάτι που δημιούργησε ενθουσιασμό στην ομάδα σχεδίασης γιατί με αυτόν
τον τρόπο μπορέσαμε να έχουμε λεπτομερή πληροφόρηση για χαρακτηριστικά, όπως το σχήμα, το μέγεθος και
η υφή των φακών και των χειριστηρίων.

Περισσότερες Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε φωτογραφίες που τραβήχθηκαν με τον φακό EF 400mm f/2.8L IS
III, μπορείτε να επισκεφθείτε το website της Canon εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε φωτογραφίες που τραβήχθηκαν με τον φακό EF 600mm f/4L IS
III, μπορείτε να επισκεφθείτε το website της Canon εδώ
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Έκθεση φωτογραφίας στην iFocus Gallery

Η

φωτογράφος, διευθύντρια του Φωτοχώρου, ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του
Φωτογραφικού Κύκλου, Νανά Καραμαγκιώλη επισκέπτεται τον εκθεσιακό χώρο
της iFocus στην Ακαδημίας 57 και παρουσιάζει επιλεγμένα φωτογραφικά της έργα. Ο
Πλάτων Ριβέλλης σημειώνει σχετικά: «Το φωτογραφικό έργο της Νανάς κατανέμεται σε

δύο διακριτές περιόδους. Η πρώτη αντιστοιχεί στην αναλογική εποχή, στο ασπρόμαυρο
τριανταπεντάρι φιλμ, στον τριανταπεντάρη φακό, αλλά και στη φωτογραφία προς τα
«έξω». Είναι περισσότερο (σύμφωνα με τη γνωστή ορολογία) ένα «παράθυρο». Η δεύτερη
αντιστοιχεί στην ψηφιακή εποχή στο έγχρωμο αποτέλεσμα, το τετράγωνο φορμά, στην
ελευθερία χρήσης φακών, αλλά και στη φωτογραφία προς τα «έσω». Είναι περισσότερο
ένας «καθρέφτης». Οι δύο αυτές περίοδοι αντιστοιχούν και σε διαφορετική οργάνωση της
καθημερινότητάς της. Η πρώτη ήταν περίοδος ταξιδιών και εξωστρέφειας και η δεύτερη η
περίοδος (που διαρκεί ακόμα) της επιλογής της Σύρου και του νέου μας σπιτιού ως μόνιμης
κατοικίας, περίοδος δηλαδή μεγαλύτερης εσωστρέφειας».
Παράλληλα παρομοιάζοντας τη φωτογραφική της πορεία με το παραμύθι του
Κοντορεβυθούλη προσθέτει: «Η Νανά έχει εντάξει μέσα στη ζωή της τη φωτογραφία και
έτσι δεν την επιβαρύνει με μεγάλες απαιτήσεις και προσδοκίες που συχνά καταπνίγουν
την ουσία της. Με τις φωτογραφίες της δεν επιχειρεί να κτίσει ένα έργο. Απλώς
συνοδεύει τη ζωή της σημειώνοντας με φωτογραφικά βοτσαλάκια, σαν το παραμύθι
του «Κοντορεβυθούλη», τη διαδρομή της μέσα σε αυτήν. Η αγάπη για τους φίλους της,
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η γνώση της για τα χρώματα, τα
σπίτια που σχεδιάζει, που επιμελείται
και φροντίζει, τα ταξίδια μας και οι
εκδρομές μας, όλα αυτά συνιστούν
τη μαγιά του φωτογραφικού της
κόσμου. Επειδή κι εγώ είμαι ένα μέρος
της μαγιάς της δυσκολεύομαι, είναι
αλήθεια, να αντιμετωπίσω τη δουλειά
της ως δάσκαλος και επιμελητής. Έγινα
και ο ίδιος ένα βοτσαλάκι».
Εγκαίνια: Παρασκευή 18 Ιανουαρίου
Διάρκεια έκθεσης: έως 5 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: iFocus Gallery,
Ακαδημίας 57 και Ιπποκράτους 13,
Αθήνα
Πληροφορίες: iFocus,
Τηλ. 2103647088, info@ifocus.gr,
https://www.ifocus.gr
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Black & White
Ομαδική έκθεση στη Blank
Wall Gallery

Η

Blank Wall Gallery εγκαινιάζει
τη νέα χρονιά με μια έκθεση
ασπρόμαυρης φωτογραφίας. Όπως σε
κάθε έκθεση της γκαλερί, καλλιτέχνες
από όλο τον κόσμο προσεγγίζουν
τη θεματική που είχε νωρίτερα
ανακοινωθεί μέσω διαγωνισμού. Με
την απουσία του χρώματος να είναι το
ζητούμενο της συγκεκριμένης έκθεσης,
εκτίθενται διαφορετικές προσεγγίσεις
και θεματολογίες, σε μια έκθεση που
επιμελείται ο φωτογράφος Μάρκος
Δολόπικος.
Εγκαίνια: Παρασκευή 4 Ιανουαρίου,
20:00
Διάρκεια έκθεσης: έως 16 Ιανουαρίου
Διεύθυνση: Blank Wall Gallery,
Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη, Αθήνα
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ.
2114052138, info@blankwallgallery.
com, www.blankwallgallery.com

';'$ );)$ '+(&
6 U'&)6
Εισηγητής ο Τάσος Σχίζας

Έ

νας νέος κύκλος σεμιναρίων με εισηγητή το φωτογράφο Τάσο Σχίζα ξεκινά τον
Φεβρουάριο στον Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο στη Θεσσαλονίκη. Τα μαθήματα
είναι χωρισμένα σε τρία ανεξάρτητα σεμινάρια (Τεχνική της φωτογραφίας,
Ψηφιακή επεξεργασία, Καλλιτεχνική φωτογραφία), τα οποία πραγματοποιούνται
σε δύο κύκλους. Το βασικό τεχνικό σεμινάριο “Φωτογραφία Ι” αφορά την
τεχνική λήψης για αναλογική και ψηφιακή φωτογραφία. Απευθύνεται σε όσους
ξεκινούν τώρα να ασχολούνται με την φωτογραφία, προσφέροντας τους τις
απαραίτητες γνώσεις. Υπό τον τίτλο “Φωτογραφία ΙΙ” το δεύτερο μέρος του
τεχνικού σεμιναρίου ολοκληρώνει τον κύκλο των τεχνικών μαθημάτων λήψης.
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τα σεμινάρια “Ψηφιακή Επεξεργασία
(Photoshop) II” και “Καλλιτεχνική Φωτογραφία ΙΙ”. Το τελευταίο περιλαμβάνει
θεματικές αφιερωμένες σε διαφορετικά φωτογραφικά είδη και ρεύματα της τέχνης,
με παρουσίαση αντιπροσωπευτικών φωτογράφων, ανάλυση του έργου τους και
των τεχνικών λήψης και επεξεργασίας. Εγγραφή στα σεμινάρια μπορεί να γίνει είτε
στον Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο είτε μέσω αποστολής της σχετικής φόρμας με
e-mail.
Έναρξη: Φεβρουάριος 2019
Διεύθυνση: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, Κομνηνών 24, Λουλουδάδικα,
Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, Τηλ. 2310271003, photoseminaria@
gmail.com, http://www.photoeidolo.gr/seminaria/seminaria6b.html

ΑΓΓΕΛΙΑ
Πωλούνται
Durst Theta 50
Durst Theta 51
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Fujifilm Dry Lab DX 100
Noritsu 3701 HD
Κασέτες χαρτιού Noritsu 32
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Fujifilm 7700
κ. Γιάννης
Τηλ. επικοινωνίας: 6932038035
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)67'6+6 V#%& 8 Near Documentary
Θεωρίες και τεχνικές φωτισμού με την Όλγα Τζίμου

Σ

τόχος του συγκεκριμένου workshop είναι η διεύρυνση των γνώσεων πάνω στη σκηνοθετημένη
φωτογραφία και η εξοικείωση με τις φυσικές και τεχνητές πηγές φωτισμού. Οι συμμετέχοντες
θα έρθουν σε επαφή με το έργο γνωστών καλλιτεχνών που σχετίζονται με το θέμα, θα μάθουν
τεχνικές με σταθερά φώτα, εξωτερικά φλας και συνδυασμό των παραπάνω με φυσικό φως και
θα πραγματοποιήσουν φωτογράφηση με μοντέλο. Η ύλη του εργαστηρίου περιλαμβάνει ακόμη
επεξεργασία και κριτική των φωτογραφιών. Το workshop απευθύνεται στους φωτογράφους που
έχουν βασικές γνώσεις φωτογραφίας ή παραπάνω και που επιθυμούν να γνωρίσουν τον κόσμο
της σκηνοθετημένης φωτογραφίας. Κάθε συμμετέχων καλείται να φέρει μία ψηφιακή φωτ. μηχανή,
με φακό -κατά προτίμηση από 35mm μέχρι 50mm- μια κάρτα μνήμης, card reader και laptop
με εγκατεστημένο Photoshop ή/και Lightroom. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν στη
διεύθυνση olgatzimou@hotmail.com τα εξής: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, σύντομο βιογραφικό

και δείγμα δουλειάς τους
(τέσσερις-πέντε φωτογραφίες σε
χαμηλή ανάλυση).
Workshop: Τρίτη 19
Φεβρουαρίου, 13:00 – 20:00
Τόπος διεξαγωγής: Blue
Box studio, Ευπατριδών 1,
Κεραμεικός, Αθήνα
Κόστος συμμετοχής:
65 ευρώ + ΦΠΑ

THE WALL " (Q#" )(6
Παρουσίαση του φωτογραφικού λευκώματος στην Αθήνα
Σε μια μεταφορά της ζωής σε τοίχο, ο Γιώργος Γκιζάρης συνθέτει εικόνες και
ιστορίες. Ο φωτογράφος σημειώνει σχετικά: «Ο τοίχος είναι η ζωή μας. Έχει
πλάκα, πίκρα, απόγνωση τη νύχτα, ελπίδα την ημέρα να φωτογραφίζεις
τοίχους. Συμβαίνει όταν δεν έχεις πια να πεις και ακόμα νοσταλγείς να
ακούσεις. Ο τοίχος δεν είναι σχήμα, υλικό, έχει ηλικία». Την εκδήλωση θα
ανοίξει ο ίδιος ο φωτογράφος, ενώ το λεύκωμα θα σχολιάσει ο δάσκαλος
φωτογραφίας Κίμων Αξαόπουλος.
Παρουσίαση λευκώματος: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, 19:00
Διεύθυνση: Χώρος Τέχνης Ασωμάτων, Αγίων Ασωμάτων 6, Θησείο, Αθήνα
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Έκθεση του Ηλία Μπουργιώτη

Η

γκαλερί «Τύρβη», τιμώντας τη μνήμη του
σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη, σεναριογράφου
και παραγωγού Θόδωρου Αγγελόπουλου,
εγκαινιάζει την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου, ημέρα
συμπλήρωσης επτά ετών από την απώλειά του
σπουδαίου σκηνοθέτη, την έκθεση φωτογραφίας του
Ηλία Μπουργιώτη «Το βλέμμα της αιωνιότητας». Η
έκθεση περιλαμβάνει εικόνες που ο φωτογράφος
τράβηξε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των τριών
τελευταίων ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου,
μεταξύ των οποίων και της τελευταίας ημιτελούς
ταινίας «Η άλλη θάλασσα». Οι φωτογραφίες της
έκθεσης περιλαμβάνονται και σε ομότιτλο λεύκωμα
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος.
Εγκαίνια: Πέμπτη 24 Ιανουαρίου, 20:00
Διάρκεια έκθεσης: έως 2 Μαρτίου
Διεύθυνση: Γκαλερί «Τύρβη», Βενιζέλου 20,
Μεσολόγγι
Πληροφορίες: Γκαλερί «Τύρβη»,
http://www.tyrveegallery.com
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας

 444 • 

1 4 I A N O YA

 2019





31

ON LINE    



26  

 444 • 

O IMAGING - E 

...



?*  15 ';]$ " ?'(5(); V#%$ / 5-6/1992

1 4 I A N O YA

 2019





32

