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Editorial

Ζούμε σε περίοδο ριζικών αλλαγών τόσο
στη νοοτροπία όσο και στις συνήθειες των
καταναλωτών. Mόλις πριν λίγα χρόνια
άνοιγες το μαγαζί σου σ’ έναν κεντρικό
δρόμο, σε μια πλατεία, και ο πελάτης
ήταν εξασφαλισμένος. Θα σε έβλεπε, θα
περνούσε, θα έμπαινε με την πρώτη αφορμή
για να εξυπηρετηθεί.
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ΠΡΟΣΟΧΗ:
Διανομή από 7 Φεβρουαρίου!

Σ

ήμερα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Η μεγάλη πλειοψηφία των πελατών
ξέρει από πριν τι πουλάς και τι υπηρεσίες
προσφέρεις. Θα πρέπει εσύ να τους έχεις
προηγουμένως επιλέξει με όλα τα σύγχρονα

5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019


Be ppart of the tech revolution!

εργαλεία marketing κι όχι μόνον...
“...Κανένα τοπικό φωτογραφικό κατάστημα
δεν μπορεί να πετύχει πίσω από ένα πάγκο,
κι απλώς με μια καλοστολισμένη βιτρίνα...
Οι καταναλωτές του 2019, είναι
αποφασισμένοι να πληρώνουν για εμπειρίες,

“...Mπαίνοντας στο φωτογραφικό κατάστημα
θα ήθελα πάνω απ’ όλα να είναι φωτεινό και
ευχάριστο. Να εξυπηρετηθώ γρήγορα και με
χαμόγελο και εν συνεχεία με μια ματιά στο
χώρο να μπορώ να δω όλο το φάσμα των
προϊόντων και υπηρεσιών. Να είναι
δηλ. τέτοιο το στήσιμο ώστε να μη χρειάζεται
να κάνω πολλές, κουραστικές ερωτήσεις
ούτε κάποια πράγματα να είναι κρυμμένα
και να πρέπει να τα φανταστώ ή να
αμφιβάλλω ότι παρέχονται. Αυτή είναι
η σύγχρονη κατεύθυνση: Δεν επιτρέπεται να
προβληματίζεται ο πελάτης με δαιδαλώδεις
διαμορφώσεις χώρου και κρυφές γωνιές...”
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Photobusiness No 77

ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ

ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΕΚΑΦ

Πως πρέπει να είναι το φωτογραφείο σήμερα;
ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

O

όχι για υλικά ή προϊόντα που μπορεί να
βρουν και στην παραδίπλα πόρτα ίσως και
λίγο φθηνότερα. Και μετά, το ίδιο κατάστημα
πρέπει να χτίσει ταυτόχρονα την ψηφιακή
του παρουσία! Γιατί ΕΚΕΙ είναι πλέον οι
περαστικοί. Εκεί είναι οι εμπορικοί δρόμοι του
2020. Είναι ψηφιακοί αυτοί οι δρόμοι.
Δεν είναι πια από άσφαλτο...”
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΟΣ
Photobusiness No 77

  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ
Από το «πουλώ τα
πάντα όλα» & την
πολυπραγμοσύνη
στη στοχευμένη
πώληση

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ;
Το τοπικό
φωτογραφικό
κατάστημα στη δίνη
του διαδικτύου &
των eshop

ΜΑRKETING
Συστάσεις από
γνωστούς και φίλους.
Η καλύτερη διαφήμιση!
Πως πετυχαίνουμε να
μιλούν για μας

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι ψυχολογικές &
άλλες υπαρξιακές
διαστάσεις που
συνδέονται με την
απόκτησή του

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Οι υποχρεώσεις
μας ως εργοδότες
στην περίπτωση
εργατικών
ατυχημάτων
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Στην εποχή του διαδικτύου & των eshops

“...Ένας βασικός παράγοντας για την επιτυχία της φωτογραφικής επιχείρησής μας είναι
η εμπιστοσύνη... Oι καταναλωτές ανά τον κόσμο θεωρούν πιο αξιόπιστες τις προτάσεις
των φίλων, καθώς και τις online απόψεις των καταναλωτών... Οι online κριτικές των
καταναλωτών είναι το δεύτερο πιο εμπιστευόμενο είδος διαφήμισης, καθώς 70%
δηλώνει ότι εμπιστεύεται το είδος αυτό...”
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΣΑΛΟΥΔΗΣ
Photobusiness No 77
Όπως καταλάβατε αυτό είναι το κεντρικό θέμα περιοδικού μας PHOΤΟBUSINESS
No 77 η δωρεάν διανομή του οποίου αρχίζει στις 7 Φεβρουαρίου. Μην το χάσετε!
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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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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Kαι που να τα εκπαιδεύσουν για να μας ψεκάζουν να δεις...

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε η Σ.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, (>?>$@+ B$&"+: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
"#%!(+: 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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Απαισιόδοξα στοιχεία από την Canon
Όταν η μεγαλύτερη εταιρία
του Imaging μιλάει, τότε όλοι
ακούμε προσεκτικά. Και όταν
προβληματίζεται με την εξέλιξη
της αγοράς προβληματιζόμαστε

Ήδη από το 2014 είχε παρατηρηθεί υστέρηση στις προβλέψεις παρόλο που τα καθαρά
κέρδη είχαν αυξηθεί κατά 2.6% χάρη σε αναδιαρθρώσεις παραγωγής και περικοπές
δαπανών. Η πορεία συνεχίστηκε καθοδικά όπως αντανακλάται για παράδειγμα
σε συγκριτικά στοιχεία προερχόμενα από τη CIPA (Camera and Imaging Product
Association) της Ιαπωνίας. Όπως φαίνεται από τον πίνακα ανάμεσα στο 2009 και

και εμείς, αφού είναι γνωστό πόσο
επιφυλακτικοί είναι οι ιάπωνες
και πόσο δύσκολα εξωτερικεύουν
την πληροφόρηση και μάλιστα τις
αρνητικές προβλέψεις.

το 2016 χάθηκε το 81% της αγοράς σε τεμάχια, κυρίως λόγω της κατάρρευσης σε
βαθμό ολοκληρωτικής σχεδόν εξαφάνισης, της αγοράς των digital compact και τον
αδυσώπητο ανταγωνισμό των smartphone που απορροφούν πολύ σημαντικό μέρος
της καταναλωτικής δαπάνης. Αλλά και η σύνθεση των προϊόντων άλλαξε εντυπωσιακά
αφού το 2016 για πρώτη φορά η αγορά εξισορρόπησε ανάμεσα σε DSLR και mirrorless
και έκτοτε οι δεύτερες άρχισαν μια σημαντική επίθεση που αναμένεται να κορυφωθεί

Η

το 2019 όπου σχεδόν όλα τα νέα μοντέλα αφορούν mirrorless digital cameras. Η πίεση
στην αγορά μεταφράζεται βέβαια σε λιγότερες επενδύσεις σε καινοτομία, εσωστρέφεια
των κατασκευαστών και συγκέντρωση στα πιο ακριβά, με μεγαλύτερα περιθώρια
κέρδους μοντέλα κλπ.
Εν όψει των παραπάνω οι δηλώσεις του προέδρου της Canon Fujio Mitarai στο
ιαπωνικό οικονομικό site Nikkei αποκτούν ιδιάζουσα βαρύτητα. Ο αξιότιμος κ. Μitarai
σε συνέντευξη σχετικά με τον βραχυπρόθεσμο καιμεσοπρόθεσμο προγραμματισμό της
Canon, παραδέχθηκε ότι οι πωλήσεις της εταιρίας του έχουν υποχωρήσει κατά 10%
κατά την τελευταία διετία. Και διετύπωσε το φόβο ότι οι πωλήσεις ψηφιακών φωτ.
μηχανών ενδέχεται να πέσουν στο μισό (!) μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Αυτή τη
στιγμή η αγορά για μηχανές-συστήματα (ΙLC Ιnterchangesable Lens Cameras) κυμαίνεται

Canon σε αντίθεση με άλλες
ιαπωνικές εταιρίες προσδιορίζει
το οικονομικό έτος σε ημερολογιακή
βάση οπότε τον Ιανουάριο κάνει
πάντα κάποιες απολογιστικές
δηλώσεις.

στα 10εκ.τεμάχια αλλά είναι πολύ επισφαλής. Παρόλα αυτά αναμένει νέα έσοδα από
ενσωμάτωση τεχνολογιών imaging σε άλλα μέσα όπως συστήματα επιτήρησης, οχήματα
αυτόνομης οδήγησης, ιατρική διαγνωστική εικόνα κλπ. Ένας λόγος για την πτώση εκτός
από την πίεση των smartphone είναι και η τελειοποίηση των DSLR/mirrorless, οπότε
οι ήδη κάτοχοι δεν έχουν σημαντικό κίνητρο αναβάθμισης όταν είναι σχεδόν πλήρως
ικανοποιημένοι από μοντέλα τελευταίας διετίας ή τριετίας.
ΠΑΝ. ΚΑΛΔΗΣ
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JPG 2000
Και βιομετρικές φωτογραφίες
Καλημέρα σας, απευθύνομαι
προς την διεύθυνση σύνταξης
του Photobusiness Weekly
έχοντας διαβάσει το άρθρο για
τις φωτογραφίες διαβατηρίων και
τον μορφότυπο JPEG2000.

υποστηρίζει πλήρως εκτενέστερους χώρους χρώματος, όπως το P3, γι’ αυτό και
χρησιμοποιείται σε πολλές επαγγελματικές υλοποιήσεις. Για παράδειγμα κάθε φορά που
πηγαίνετε στον κινηματογράφο βλέπετε ταινία η ψηφιακή κόπια της οποίας (DCP) είναι επί
της ουσίας μια αλληλοδιαδοχή από φωτογράμματα αποθηκευμένα σε JPEG2000. Παρότι
φαίνεται «βαρύ» για τους cinema servers, ο καλός σχεδιασμός του βοηθά να παίζονται
ταινίες 4Κ σε προβολείς 2Κ χωρίς καμία δυσκολία.

Παίρνω αφορμή από επιστολή
αναγνώστη σας, το οποίο
αναφέρεται στις οδηγίες των
αρχών που εκδίδουν διαβατήρια
και το κατά πόσον μπορούν ή όχι
α διαχειριστούν τον μορφότυπο,
παραμένοντας σε τεχνικό επίπεδο.

Αντίστοιχα χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Το JPEG2000 προσφέρει την
δυνατότητα να αποσυμπιέζει κανείς
την εικόνα τόσο όσο η συνθήκη
(π.χ. η ισχύς του υπολογιστή)
επιτρέπει κάθε φορά (wavelet
compression). Είναι έτσι ιδιαίτερα
χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου
άλλοτε χρειάζεσαι την μέγιστη
πληροφορία και κάποτε άλλοτε την
ελάχιστη (υποθέτω ότι αυτό βοηθά
στις βιομετρικές φωτογραφίες,
όπου αποσυμπιέζεις λίγο για
μια εκτύπωση 4Χ4 και πολύ για
μεγέθυνση σε οθόνη σε περίπτωση
που κάποιος έχει εμπλακεί σε
δραστηριότητα που αφορά τις
διωκτικές αρχές), ενώ παράγει και
μικρότερου μεγέθους αρχείο.

Επιτρέπει επίσης την καταχώρηση Alpha Channel (δηλαδή πληροφορία διαφάνειας),
πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο.
Δυστυχώς ο αναγνώστης σας δεν γνωρίζει ότι το JPEG 2000 δεν υλοποιείται μόνο με
κατάληξη .jpf
Μπορεί επίσης να καταλήγει σε .j2k, j2c, .jpx, .jp2, jpc
Αν και η υπηρεσία διαβατηρίων δηλώνει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί το .jpf, δεν αναφέρει
πουθενά ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τις οι άλλες εκδοχές.
Σε απλές μορφές όπως αυτή των βιομετρικών φωτογραφιών μπορεί κανείς απλά να αλλάξει
την κατάληξη, ή κατά την «αποθήκευση ως» στο Photoshop να καταχωρήσει με το χέρι την
κατάληξη που επιθυμεί (συχνότερος τύπος το .j2k) αντί του προεπιλεγόμενου ,jpf. Τα αρχεία
ανοίγουν κανονικά.
Η παραπομπή του συντάκτη σας προς ιστοσελίδα που χαρακτηρίζει το JPEG2000 ως νεκρό
μορφότυπο, θεωρώ ότι έγινε υπό πίεση χρόνου.
Σοβαρές πληροφορίες για το JPEG2000 καθώς και για κάθε άλλη μορφή JPEG μπορείτε να
βρείτε στο https://jpeg.org/jpeg2000/
Αυτά από καθαρά τεχνική επαναλαμβάνω άποψη καθώς ούτε παράγω ούτε προτίθεμαι να
παραγάγω βιομετρικές φωτογραφίες.
Στην παρακάτω διεύθυνση θα βρείτε το επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις
προδιαγραφές διαβατηρίων https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/elibrary/docs/comm_native_c_2006_2909_f_en_annex_draft_not_notified.pdf
Με εκτίμηση
Αργύρης Θέος
Διευθυντής Φωτογραφίας στον κινηματογράφο

Επί πλέον όμως το JPEG2000

Samsung
EUFS 1Terabyte

Τ

α smartphone έχουν πλέον ισχείς μεγαλύτερων υπολογιστών με
απίστευτες επιδόσεις. Για το λόγο αυτό χρειάζονται συνεχώς μεγαλύτερους

αποθηκευτικούς χώρους μνήμης για καταχώρηση φωτογραφιών και video full
HD και 4Κ. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη η Samsung επινόησε το φορμά eUFS
(embedded Universal Flash System) δηλ. ένα chip μνήμης μόνιμα κολλημένο
στην κεντρική πλακέτα που ήδη έκανε την εμφάνισή του -σε χωρητικότητα
512GB- στη συσκευή Galaxy Note 9. H είδηση έιναι ότι πρόκειται σύντομα να
δούμε την έκδοση χωρητικότητας 1ΤΒ στο επερχόμενο Galaxy S10. Eκείνο
που ξεχωρίζει το chip δεν είναι μόνον η υπερυψηλή χωρητικότητα αλλά και οι
αντίστοιχες ταχύτητες εγγραφής και ανάγνωσης στα 260Mbps και 1000Μbps.
Το chip είναι σχεδιασμένο να συνεργάζεται με τον αναμενόμενο επόμενης
γενιάς επεξεργαστή Exynos για video 8Κ.
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Photo Wedding Stories
Διαγωνισμός στην επικείμενη Photovision & ImageTECH

Σ



τα πλαίσια της φετεινής έκθεσης PHOTOVISION & IMAGETECH θα
δοθεί η ευκαιρία σε επαγγελματίες της εικόνας να συμμετάσχουν στο
διαγωνισμό του PWS (Photo Wedding Stories). Το κόστος συμμετοχής στο
διαγωνισμό ξεκινάει από το ποσό των 10 ευρώ και ανέρχεται στα 30.
Οι θεματικές του διαγωνισμού καλύπτουν ευρύ φάσμα και δίνεται
η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να δεχθούν τα σχόλια και την
κριτική από καταξιωμένους -σε παγκόσμιο επίπεδο- φωτογράφους του
είδους. Για πρώτη φορά στο annual competition 2019 θα υπάρξει online
pre-judging. Με αυτό το τρόπο θα μειωθούν δραστικά οι φωτογραφίες
του live διαγωνισμού προκειμένου η αξιολόγηση να είναι δικαιότερη
ώστε να υπάρξει αρκετός χρόνος για την κρίση των φωτογραφιών
που θα προκριθούν στη τελική φάση. Επίσης δεν θα προκριθούν οι
φωτογραφίες που θα συγκεντρώσουν μέση βαθμολογία κάτω από
78/100. Παρόλα αυτά θα υπάρξει online κριτική και γι αυτές. Το 2013, ο
οργανισμός PWS ξεκίνησε το πρόγραμμα “Accolades of Excellence” ενώ
το 2018 εγκαινιάστηκε ένα νέο πρόγραμμα που ονομάστηκε Honors of
Excellence με συμπληρωματικούς νέους κανονισμούς. Κύριος στόχος του
προγράμματος είναι η επίτευξη και η ενθάρρυνση της αριστείας σε όλα τα
επίπεδα: αισθητικά, τεχνικά και βάσει της πρωτοτυπίας της ιδέας (concept).
Το PWS ακόμη υποστηρίζει την εκπαίδευση των φωτογράφων και την
παροχή κινήτρων για εξαιρετικές επιδόσεις και, τέλος, να αναγνωριστούν
ανάμεσα σε άλλους συναδέρφους τους για τα επιτεύγματά τους μέσω των
έργων τους.
Κάθε συμμετοχή προσμετράται και από την online πλατφόρμα συμμετοχών
και από τον καθιερωμένο ετήσιο διαγωνισμό, όχι όμως δύο φορές.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Στην περίπτωση που κάποιος λάβει βαθμολογία πάνω από 80 βαθμούς,
ξεχωρίζει με τιμητικό έπαινο. Με βαθμολογία 80-84, απονέμεται ασημένιο
βραβείο. Από 85-89 βαθμούς ασημένιο βραβείο με διάκριση, 90-94
ένα χρυσό βραβείο, 94-98 χρυσό βραβείο με διάκριση και στους 100
βαθμούς, πλατινένιο βραβείο.
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Είστε έτοιμοι για τον Άγιο Βαλεντίνο;

 
 



11oz

11oz - Love







11oz

I Love You



 
 Glitters
  

 
 Glitters   

   
97 x 91 mm

75 x 100 mm

89 x 75 mm

 
  
23 x 21 mm
UN 5520 -  
   2 
57,2 x 63,5 mm

UN 5527 - 


     
57,1 x 63,5 mm

   

   
44 x 38 cm

Puzzle

 

19 x 19 cm
Cardboard 75 .

 . . .
 32 &  . 

43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας Μεταπτυχιακού προγράμματος Τμήματος Φωτογραφίας & Ο/Α Τεχνών

Τ

ην Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 στις 20:00
πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής η κοπή της πίτας του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών «Παραγωγή Βίντεο,
Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα
Γραφικά» του Τμήματος Φωτογραφίας και
Οπτικοακουστικών Τεχνών. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης στην οποία παραβρέθηκαν εκτός των
διδασκόντων και φοιτητών, πολλοί φίλοι και
συνεργάτες του Τμήματος. Eπίσης διανεμήθηκε
το ημερολόγιο 2019 του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ με τις
θερμές ευχές της συντακτικής ομάδας για
Καλή Χρονιά με υγεία, οικογενειακή ευτυχία και
επαγγελματική επιτυχία!
Και του χρόνου!

Από αριστερά: ο Κωνσταντίνος Κατσογρεσάκης ο τυχερός που κέρδισε το... φλουρί της
πίτας μαζί με τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Δρ. Γρηγόρη
Βλασσά και τους καθηγητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, κ. Αντώνη
Παπαδόπουλο Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας,
την κ. Μυρτώ Βουνάτσου και την κ. Αικατερίνη Κορωναίου.

photo.gr
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Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Φωτογράφων & Βιντεογράφων Γάμου Ελλάδας

Σ

την πολυτελή αίθουσα του πολυχώρου εκδηλώσεων BELVEDERE, στο Περιστέρι, πραγματοποιήθηκε φέτος όπως
κάθε χρόνο, η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Φωτογράφων και Βιντεογράφων Γάμου

Ελλάδας «Παπιγιόν». Τους καλεσμένους της βραδιάς καλωσόρισε ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Σάκης Μπατζάλης ο
οποίος αναφέρθηκε εν συντομία στα πεπραγμένα και στους στόχους της Ένωσης για το επόμενο διάστημα. Ακολούθησε
η βράβευση του επιτίμου προέδρου της Ένωσης Γιάννη Γκουτζουρή και του εκδότη μας Τάκη Τζίμα για την προσφορά
τους στην Ένωση. Ακολούθησε η κοπή της πίτας και οι κληρώσεις των δώρων, ευγενική χορηγία των επιχειρήσεων
του φωτογραφικού κλάδου Stamos, Μανιός, Blackpoint και Γαλαίος. Η βραδιά συνεχίστηκε με δείπνο υπό τους ήχους
μοντέρνων ρυθμών από το εξαιρετικό συγκρότημα Prestige. Και του χρόνου!
1. Το προεδρείο του ΠΑΠΙΓΙΟΝ. Από αριστερά: Ο πρόεδρος Σάκης Μπατζάλης, ο ταμίας Παναγιώτης Ορφανίδης, το μέλος Γιώργος
Νεκτάριος Μαργαρώνης, ο γραμματέας Γιώργος Βεντούρης και το μέλος Κώστας Δημακόπουλος.
2. Ο επίτιμος πρόεδρος και ιδρυτής του ΠΑΠΙΓΙΟΝ, Γιάννης Γκουτζουρής τιμήθηκε για την προσφορά του
3. Παρομοίως και ο εκδότης του περιοδικού μας Τάκης Τζίμας
4. Η εντυπωσιακή αίθουσα που πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση και το δείπνο.
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Αίθουσα «Δεξαμενές καθαρισμού» - Ώρες λειτουργίας: 12:00 - 21:00

Χορηγός εκτυπώσεων
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Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Μ

ε μεγάλη συμμετοχή μελών και σε πολύ φιλική ατμόσφαιρα
πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και η ετήσια
Γενική Συνέλευση της ‘Ενωσης Φωτογράφων Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας στη Σκύδρα Πέλλας. Ο Πρόεδρος Δημήτρης Κοντσίδης
ενημέρωσε τα μέλη για θέματα της Ένωσης που αφορούν στις πρόσφατες
εκλογές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων, στις εκδηλώσεις που
έχει δρομολογήσει προς υλοποίηση η Ένωση στο άμεσο μέλλον καθώς
και για άλλα ζητήματα του κλάδου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την
απονομή των δώρων που κληρώθηκαν -ευγενική χορηγία επιχειρήσεων
του κλάδου- ενώ ο τυχερός της χρονιάς που κέρδισε το φλουρί ήταν η
Αναστασία Κουζή από την Κερασιά Έδεσσας. Και του χρόνου!
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Greek instagramers events 2019
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας και ετήσια συνάντηση φίλων του Instagram & της Φωτογραφίας

Ο

ι «Greek Instagramers Events» δημιουργήθηκαν το 2013, με αφετηρία το κοινωνικό δίκτυο Instagram και
στόχο να συσπειρώσουν την Ελληνική κοινότητα των φίλων της φωτογραφίας. Για 6η συνεχόμενη χρονιά η
φωτογραφική κοινότητα “Greek Ιnstagramers Events” καλωσόρισε το νέο έτος σε μια υπέροχη, εορταστική βραδιά
κατά την διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε η κοπή της Βασιλόπιτας και κληρώθηκαν πλούσια δώρα.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2019, στο Gazarte Roof Stage, μία από τις πιο γνωστές ‘‘ταράτσες’’
της πόλης μας. Την βραδιά στήριξαν διάφοροι χορηγοί μεταξύ των οποίων οι εταιρίες φωτογραφικών Nikon/
ΔΑΜΑΚΛΙΔΗΣ ΑΕ, FujiFilm Hellas, Albapv/Αλεξάνδου, Ψηφιακό Τύπωμα, IrisColor, studio φωτογράφισης Rule of
Thirds, Blackstudio Art, η σχολή φωτογραφίας που διευθύνει ο Βασίλης Νίκας, η σχολή του ΑντρέαςΚατσικούδη/
Cinemarian, η σχολή Orama Photography Studies, περιοδικά μεταξύ των οποίων και ο Φωτογράφος, ιστολόγια
φωτογραφίας και πολλοί άλλοι. Και του χρόνου!
1. Άποψη του χώρου της εκδήλωσης με τους δεκάδες φίλους και καλεσμένους
2. Η πίτα της νέας χρονιάς 2019
3. Οι πάντα δραστήριοι, πρωτεργάτες και ‘‘ψυχή’’ των instagramers, Έλλη Αγιαννίδη & Γιώργος Βεργάρδος

Facebook: Greek Instagramers Events Instagram: @GR_Events www.grevents.gr
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Panasonic S1R (& S1)
Ανακοινώθηκαν όλες οι προδιαγραφές του νέου professional συστήματος FF mirrorless
Στην Photokina του Σεπτεμβρίου η ανακοίνωση της “συμμαχίας” L Mount ανάμεσα σε Leica, Panasonic
και Sigma εντυπωσίασε τον κόσμο του Imaging, προμηνύοντας σημαντικές εξελίξεις προς την
κατεύθυνση των full frame mirrorless και των αντίστοιχων οπτικών. Η δε Panasonic άνοιξε λίγο τα
χαρτιά της, όσο χρειαζόταν για να αποκαλύψει εν μέρει τα σχέδιά της, με το ντουέτο professional full
frame S1 και S1 Pro, δύο μοντέλα στα οποία έχει εναποθέσει μεγάλες φιλοδοξίες, αφού είναι η πρώτη
της φορά στον κόσμο του photo imaging που ανεβαίνει κατηγορία πάνω από το Micro 4/3.

Α

ς μην ξεχνάμε μάλιστα ότι το ιαπωνικό εργοτάσιο πρωτοπόρησε στις mirrorless το 2008 με την
Panasonic G1. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Sony στη σειρά Α7, η panasonic προτείνει δύο
σχεδόν πανομοιότυπα μοντέλα διαφοροποιώντας κυρίως την ανάλυση (47,3 vs. 24MP) αλλά και μια σειρά
άλλων λεπτομερειών.
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Aισθητήρας hi res
Πρώτη τη τάξει και κορυφαίο μοντέλο όλων των εποχών της Panasonic από πλευράς
κόστους και τεχνολογίας, έχουμε την S1R. Με αισθητήρα full frame 47,3 Μegapixel -xωρίς
φίλτρο anti-alias- η S1R υπερέχει από όλες τις mirrorless σε ανάλυση. Ο σένσορας έχει
ισοδύναμη ευαισθησία 100-25.600 και υποστηρίζει αρχεία RAW format 14bit και έξοδο
video σήματος 12bit. Oι μηχανικοί της εταιρίας έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη σχεδίαση
των ασφαιρικών μικροφακών ώστε να έχουν μεγαλύτερη προσλαμβάνουσα γωνία κια
έτσι να κατευθύνεται περισσότερο φως σε κάθςε φωτοδίοδο αυξάνοντας την ευαισθησία
και βελτιώνοντας το λόγο σήματος προς θόρυβο. Μαζί με τη σχεδίαση παράλληλων
μετατροπέων A/D από αναλογικό σε ψηφιακό σήμα και τον καινούργιο κεντρικό
επεξεργαστή Venus sensor, σε πολύ καλύτερη ταχύτητα.
H S1R αξιοποιεί το σύστημα σταθεροποίησης επί του αισθητήρα για να υλοποιήσει την
εξτρά λειτουργία Hi Res. Εδώ αντί για τις τέσσερις διαδοχικές λήψεις του ιδίου καρέ με
μικρομετρική μετατόπιση του αισθητήρα έχουμε 8 λήψεις και από αυτήν τη διαδικασία
υπερδειγματοληψίας και ανασύνθεσης με micro-stitching πρoκύπτει ένα άκρως
εντυπωσιακό αρχείο ανάλυσης 187 Megapixel. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση μιλάμε
για μόνον ακίνητα θέματα και υποχρεωτικό τρίποδο αν και η Panasonic έχει μια ρύθμιση
που αντιμετωπίζει προβλήματα όπως το ελαφρό θόλωμα στο hi res όταν έχουμε θέματα
όπως φυλλωσιές δένδρων που κινούνται έστω και αμυδρά κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
Πρωτότυπη είναι και η λειτουργία ΗLG Photo μια παραλλαγή του HDR με ανάλυση 8K
κάθε καρέ όπου στις συμβατές τηλεοράσεις 4Κ η εικόνα απεικονίζετααι με εκτεταμένη
δυναμική περιοχή.

Αutofocus DfD
Σε μια εποχή που κερδίζει σταθερά έδαφος στις mirrorless το υβριδικό autofocus με
συνεργασία Phase Detect (ειδικά pixel “φυτεμένα” στον αισθητήρα) και Contrast
Detect, η Panasonic επιμένει στο δικό της autofocus DfD (Depth from Defocus) που
έχουμε συναντήσει σε πολλές Μicro 4/3 της εταιρίας. Eδώ συναντάμε 225 επιλέξιμα
σημεία εστίασης που μπορούν επιμέρους να συνδυαστούν σε γκρουπ. Παρότι λοιπόν
απουσιάζουν οι phase detect φωτοδίοδοι η Panasonic S1R έχει υστέρηση autofocus μόλις
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0.08sec. Aκόμη πιο εντυπωσιακό
μοιάζει το κατώφλι εστίασης (-6EV)
με φακό φωτεινότητας f/1,4.
Όπως και σε πολλές mirrorless
τελευταίας γενιάς, το Focus Tracking
αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή
του autofocus με τη βοήθεια της
Artificial Intelligence. Υποστηρίζεται
λοιπόνAI Face Detection αλλά και
Scene Detection που Ι. αναγνωρίζει
πρόσωπα και κλειδώνει σε αυτά
ακόμη και όταν μετακινούνται και
ΙΙ. Αναγνωρίζει το περιεχόμενο
του καρέ π.χ. πορτραίτο, τοπίο,
νύκτα, χιόνια κλπ. και προσαρμόζει
ανάλογα την εκφώτιση, τη
χρωματική θερμοκρασία, το
διάφραγμα κλπ. Το Deep Learning
της ΑΙ υποστηρίζεται από τον
εξελιγμένο επεξεργαστή που
περιέχει τμήμα NPU (neural
processing unit) και δρα αυτόνομα
έχοντας ήδη μάθει από μια τεράστια
database και προσθέτοντας
συνεχώς νέα στοιχεία. Το ΑΙ Subject
Recognition προσθέτει υποστήριξη
όχι μόνον για τις ανθρώπινες
μορφές αλλά και άλλα αντικείμενα
και μπορεί να ακυρωθεί από το
μενού.
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Tαχύτητες
Παρά τη μεγάλη ανάλυση και το συνακόλουθο μέγεθος των
αρχείων, η S1R μπορεί να κάνει λήψεις σε ριπή (burst) 9fps με
Single Shot AF που υποβιβάζεται στα6fps με Continuous AF,
επιδόσεις παρεμφερείς με την ανταγωνιστική Nikon z 7 που έχει
5,5fps σε Continuous ΑF. Εξίσου σημαντική στο burst mode είναι η
χωρητικότητα της ενδιάμεσης μνήμης (buffer)που χωράει 40 αρχεία
πλήρους ανάλυσης σε RAW ή 50 σε JPEG format πριν γεμίσει και
χρειαστεί να περαστούν τα αρχεία στην κάρτα μνήμης. Εναλλακτικά
οκάτοχος της S1R μπορεί να τραβάει συνεχώς (ως 10min.) χωρίς να
γεμίσει το buffer (κατευθείαν αποθήκευση στην κάρτα μνήμης) 6Κ
Photo με ρυθμό 30fps και 4Κ Photo στα 60fps (15min).
Tον επαγγελματικό χαρακτήρα της μηχανής εκτός από τη στιβαρή
μεταλλική κατασκευή τονίζει ο ενισχυμένος φωτοφράκτης
σχεδιασμένος για τουλάχιστον 400.000 καρέ. Χρονίζεται ως
1/8.000sec. και έχει την πιογρήγορη ταχύτητα συγχρονισμού φλας
1/320sec. Όταν επιλεγεί αποκλειστικά ηλεκτρονικός
φωτοφράκτης τότε η πιο γρήγορη ταχύτητα φθάνει 1/16.000sec.

Προχωρημένο OIS
Η Panasonic έχει μεγάλη εμπειρία στα υβριδικά συστήματα οπτικής
σταθεροποίησης. Για παράδειγμα στην G9 το σύστημαDual IS 5
αξόνων καταφέρνει επίδοση 6,5stop πιο χαμηλή ταχύτητα από
την θεωρητικά ενδεικνυόμενη για ακούνητα καρέ. Βέβαια ηG9
ανήκει στην αρχιτεκτονική Micro 4/3 με πολύ μικρότερη επιφάνεια
αισθητήρα 13,5x18mm σε σχέση με το 24x36mm του full frame.
Μεγαλύτερο φορμά σημαίνει και μεγαλύτερα αδρανειακά φορτία, γι
αυτό είναι ανέφικτο τεχνικά να έχει τις ίδιες επιδόσεις στο stabilizer
μια full frame. Για να πάρετε ένα μέτρο σύγκρισης η μονάδα
stabilizer της S1R ζυγίζει ακριβώς το διπλάσιο από την αντίστοιχη
της G9. Oπότε η επίδοση -κατά 5,5stop καλύτερη- της S1R μοιάζει,
και είναι, εξαιρετική. Εδώ το stabilizer υλοποιείται εφαρμόζοντας μια
σειρά συνεργαζόμενων τεχνολογιών: ηλεκτρομαγνητική οδήγηση
με voice coils ενέργεια σε πέντε άξονες, άντληση δεδομένων
απόγυροσκοπικούς σένσορες, επιταχυνσιόμετρο και το ίδιο τον
αισθητήρα. Αν συνδυαστεί με φακό που διαθέτει εσωτερικό
stabilzer, η επίδοση φθάνει τα 6stop που ισχύουν και στο video.

L-MOUNT
Η S1 και S1R είναι η πρώτη mirrorless FF που ακολουθεί την
εξαγγελία περί συμμαχίας L-mount ανάμεσα στην Leica στην
οποία ανήκει η μοντούρα, την Panasonic και τη Sigma. H
μοντούρα έχει εσωτερική διάμετρο 51,6mm και απόσταση
backflange 20mm.

BATTERY GRIP
Όποιος θέλει περισσότερη ηλεκτρική αυτονομία μπορεί να

Video
H Panasonic έχει θετικό προηγούμενο στο professional video με την
“υβριδική” GH4 και τη διάδοχό της GH5. Aν και η S1R λανσάρεται
ως κυρίως φωτογραφική και όχι βιντεοκάμερα, ενσωματώνει
αξιοσέβαστες video επιδόσεις με UHD 4K στα 60/30/24fps με
bitrate 150Mbps 4.2.0 8bit. Όμως κροπάρει ελαφρά με συντελεστή
1.09x σε αντίθεση με την S1 που εχει full pixel readout χωρίς pixel
binning (και έτσι θεωρείται πιο κατάλληλη για video). Mια ακόμη
ιδιομορφία της S1R είναι ότι στο UHD δίνει αρχείο μόνον mp4 και
μάλιστα με περιορισμό διάρκειας ως το πολύ 15min. Ανεξάρτητα
από το frame rate. Και εδώ υπερέχει η “μικρή” S1 με απεριόριστη
διάρκεια βιντεοσκόπησης (εκτός από το 4Κ60p όπου περιορίζεται

αγοράσει το εξτρά battery grip DMW-BGS1 το οποία δέχεται μια
μπαταρία DMW-BLJ31 και διπλασιάζει τον αριθμό λήψεων.Το grip
περιλαμβάνει δεύτερο κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου (shutter
release) για κατακόρυφα καρέ, πλήκτρα Fn, Joystick και AF-On.

στα 29min.59sec.Πάντως σε full HD video 1920x1080 η διάρκεια
είναι απεριόριστη και μάλιστα εκτός του mp4 υποστηρίζεται και το
AVCHD. Όπως και άλλες Lumix Micro 4/3, η S1R προσφέρει μια
σειρά video εξτρά λειτουργιών όπως Cinelike D, Cinelike V και Like
709 Photo, Zebra, Focus Peak, έξοδος καθαρού HDMI 4.2.0 8bit
(ενώ της S1 είναι 4.2.2 10bit).Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η
“μικρότερη” S1 ταιριάζει πιο πολύ σε video εφαρμογές.
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Σώμα
Ακολουθώντας την στρατηγική που εγκαινίασε η
Nikon με τα μοντέλα Z 6/Z 7, τα σώματα S1/S1R
είναι σχεδόν ταυτόσημα προσφέροντας οικονομίες
κλίμακας στον κατασκευαστή αλλά και εργονομική
εξοικείωση για τους χρήστες Ρanasonic αφού
σαν διάταξη χειριστηρίων κλπ. ακολουθούν
την εργονομία των μοντέλων σαν την G9 που
κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Σήμα κατατεθέν
είναι το μεγάλο και προεξέχον grip καθώς και
η αναδιπλούμενη προς όλες τις κατευθύνσεις
επαφική οθόνη της πλάτης με ανάλυση 2.1εκ.
Dot. Όπως και στις περισσότερες mirrorless, το
EVF φιλοξενείται σε ένα κεντρικό “εξόγκωμα”
που κάνει συνειδητή προσπάθεια να μοιάζει
με πεντάπρισμα, ίσως για να μην αισθάνονται
αποξενωμένοι οι αγοραστές που προηγουμένως
είχαν μια DSLR.
Όσο για το ίδιο το EVF η Panasonic έβαλε τα
δυνατά της να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
Έχει τη μεγαλύτερη ανάλυση από οποιαδήποτε
mirrorless 5760Κ dot και ελάχιστη υστέρηση
μολις 0.005sec. Τον professional χαρακτήρα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Εδώ η Panasonic τα έδωσε
όλα με διπλό slot καρτών
μνήμης, ένα για SD UHS-II

υπογραμμίζει η οθόνη grayscale LCD δεξιά από το
“πεντάπρισμα” και βεβαίως η κατασκευή σασί από
ελαφρό μεταλλικόκράμα και προστασία weather
sealed, που δε σημαίνει βέβαια underwater
αλλά προφύλαξη κάτω από ισχυρή βροχή και σε
ακραίες θερμοκρασίες ως -10C.

με διπλή σειρά επαφών και
ένα XQD με δυνατότητα
firmware upgrade σε
CFExpress

MΠΑΤΑΡΙΑ

Panasonic S1 (οι διαφορές)
Full-frame αισθητήρας CMOS 24Megapixel
Λειτουργία επαύξησης της ανάλυσης 96Megapixel
Depth from Defocus contrast-detect AF system
Ριπή (burst mode) 6 fps σε continuous AF
Video UHD 4K/60p (με 1.5x crop) ή με
υπερδειγματοληψία 4K/30p 10-bit HLG built-in,
προαιρετικά 4:2:2 V-Log

Για την ηλεκτρική τροφοδοσία η μηχανή βασίζεται σε μπαταρία λιθίου με
αυτονομία 340 λήψεων στις πιο αντίξοες συνθήκες δηλ. όταν χρησιμοποιείται το
EVF και η κάρτα XQD. Ενδιάμεσα η διάρκεια της μπαταρίας αυξάνεται ελαφρά με
SD κάρτα και χρήση της οθόνης στην πλάτη στα 380 καρέ αλλά σε power save
που απενεργοποιεί ορισμένα υποσυστήματα όταν δεν χρειάζεται, η αυτονομία
μπορεί να φθάσει στα 1150 καρέ. Μάλιστα υπάρχει και εναλλακτική δυνατότητα
φόρτισης απευθείας στο σώμα μέσω USB-C.

Σύντομη σύγκριση των δύο ‘”δίδυμων” μοντέλων. Τα σώματα είναι πανομοιότυπα και οι διαφορές είναι μόνον στην ανάλυση του Full
frame MOS σένσορα, στο video και τη λειτουργία ριπής.
Lumix DC-S1

Lumix DC-S1R

24.2MP MOS

Αισθητήρας

47.3MP MOS

ISO 100-51200
Extended ISO 50-204800

ISO ευαισθησία

ISO 100-25600
Extended ISO 50-51200

UHD 4K60/30/24

Video

UHD 4K60/30/24

4:2:0 10-bit internal
4:2:2 10-bit internal, with optional firmware

Βitrate και δειγματοληψία video

4:2:0 8-bit internal

HLG Photo & HLG Video

HLG HDR

HLG Photo

96MP
12.000x8.000 pixel

High-Resolution λειτουργία

187MP
16.736x11.168 pixel

9fps με AF-S, 6fps με AF-C
Ως 90 RAW ή999 JPEG αρχεία

Ριπή (burst)

9 fps με AF-S, 6 fps με AF-C
Ως 40 RAW ή 50 JPEG αρχεία
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Panasonic
Φακοί για το σύστημα S1/S1R

Μ

αζί με τα full frame mirrorless σώματα S1/S1R,
η Panasonic ανήγγειλε τρεις συνοδευτικούς
φακούς 50mm f/1,4, 70-200mm f/4 OIS και 24105mm f/4 OIS Macro, εκ των οποίων ο τελευταίος θα
χρησιμεύσει ως στάνταρ κιτ φακός για το σύστημα. Ο πενηντάρης Lumix S Pro 50mm f/1,4 έχει 13 οπτικά στοιχεία
εκ των οποίων δύο ασφαιρικά και τρία ED. Μάλιστα ένα από τα ασφαιρικά κρύσταλλα έχει ασυνήθιστα μεγάλη
διάμετρο 40mm. Tην οδήγηση του autofocus αναλαμβάνουν δύο μοτέρ ένα γραμμικό και ένα βηματικό, που
έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν συνδυαστικά σε λήψεις μέχρι 480fps. Αλλά και ο μηχανισμός ίριδας
διαφράγματος είναι από τους πιο περίπλοκους με έντεκα πτερύγια και σχεδόν τέλεια οπή. Στον telezoom Lumix S
Pro 70-210mm f/4 OIS το stabilizer συνεργάζεται με το ενσωματωμένο στον αισθητήρα IS χαρίζοντας περιθώριο
6,5stop στις λήψεις στο χέρι. Αποτελείται από 23 κρύσταλλα, περιλαμβανομένων UHR, UED, ED και ασφαιρικών
στοιχείων. Η οδήγηση του AF επιτυγχάνεται μέσω γραμμικού μοτέρ. Όπως και ο προαναφερόμενος φέρει τσιμούχες
αδιαβροχοποίησης, μηχανισμό αποσύμπλεξης ανάμεσα σε AF/MF. Kαι στους δύο φακούς έχει ληφθεί μέριμναγια
μείωση του φαινομένου focus breathing (δηλ. της αυξομείωσης της εστιακής απόστασης όταν αλλάζει η απόσταση
εστίασης). Ο πιο προσιτός σε τιμή από τους τρεις είναι ο κιτ φακός Lumix S 24-105mm f/4 Macro OIS και αυτός
με ενσωματωμένο stabilizer, γραμμικό μοτέρ για το AF και αρκετές δυνατότητες macro αφού εστιάζει ως τα 30cm
(λόγος αναπαραγωγής 0,5x).
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Canon
EOS Northern Lights: Φωτογραφικό road trip στη Φινλανδία

T

o ομώνυμο φωτογραφικό road trip στην Φινλανδία με την επίβλεψη του
Canon Photographer Μπάμπη Γκιριτζιώτη*, υποστηρίζει με χορηγία η Canon,
παρέχοντας μεγάλη γκάμα ειδικών φακών και μηχανών κατά τη διάρκεια της
αποστολής. Έτσι οι συμμετέχοντες θα αποκομίσουν μια συναρπαστική εμπειρία
από το βόρειο σέλας κοντά στον αρκτικό κύκλο.
Στον εξοπλισμό της αποστολής EOS Northern Lights θα περιλαμβάνεται:
To πρωτοποριακό σύστημα EOS R, το οποίο αποτελεί την πρώτη mirrorless
φωτογραφική μηχανή πλήρους καρέ της Canon καθώς και Canon 5D Mark IV, ,
ΕΟS M50, M5 και M100 καθώς και η compact Powershot G7 X MkII.
Μια ευρεία σειρά φακών από τις σειρές EF, EF-R και EF- M θα χρησιμοποιηθούν
κατά τις λήψεις, ώστε να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η
αποστολή θα αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες ώστε
να αντιληφθούν στην πράξη χαρακτηριστικά των μηχανών και των φακών σε
διάφορες συνθήκες φωτισμού και απαιτήσεων χειρισμού για φωτογράφηση σε
χαμηλό φωτισμό, στατικών ή εν κινήσει θεμάτων, αυθόρμητων συνθέσεων και
λήψεων video.

Πληροφορηθείτε περισσότερα για την
αποστολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook, Instagram και YouTube.

* Ο αρχηγός της αποστολής Μπάμπης
Γκιριτζιώτης ασχολείται επαγγελματικά
με την φωτογραφία από το 2001. Υπήρξε
συνεργάτης του Αθηναϊκού Πρακτορείου
Ειδήσεων (ΑΠΕ), όπως επίσης και αρκετών
ταξιδιωτικών περιοδικών, ταξιδεύοντας για
αρκετά χρόνια σε χώρες τις Αφρικής, στα
Βαλκάνια, την Ασία και την Ευρώπη. Από
το 2008 ασχολείται αποκλειστικά με την
κάλυψη και την προβολή δράσεων που
αφορούν και διοργανώνονται στο βουνό.
Έχει καλύψει αγώνες και events σε Ελλάδα,
Άλπεις και Νεπάλ.

wens
Αναβίωση του brandname

Ό

ταν η παραδοσιακή εταιρία studio flash Βοwens
κηρύχθηκε σε πτώχευση το 2017 άφησε πίσω της 94
χρόνια ιστορίας, κανείς δεν ήξερε τι θα συμβεί με το μέλλον του
ιστορικού brand. Το ενεργητικό της περιήλθε στο επενδυτικό
κεφάλαιο Aurelius που επίσης εξαγόρασε την αμερικανική
Calumet και σχημάτισε τη θυγατρική Calumet Wex. Από την
τελευταία και τον κλάδο Wex Photo Video, προέρχεται η
πρόσφατη ανακοίνωση του flash Bowens XMT 500. Πρόκειται
για ένα αυτοκέφαλο με μπαταρία ισχύος 500Ws διαβάθμιση
ισχύος ως 8stop, με πολύ γρήγορη επαναφόρτιση 0.01sec. HSS
και βάρος 3,4κιλά.
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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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€6,90 Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017

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

€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

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...

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

Know How για καλύτερες φωτογραφίες

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

Ιστορία & αισθητική
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης
MINI PORTFOLIO

Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

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

Æ

¿μμ¯´¾³´
¼
¾¯ÇÁ¹¼!

Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!
ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή
ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά...

01

42

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...

9 771105 394004

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

09

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

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

94

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Photoshop
& Lightroom

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

52

Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού

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

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

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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Sony
Νέες συσκευές τηλεοράσεων 4K HDR

Η

Sony ανακοίνωσε την επέκταση της σειράς τηλεοράσεών της, με τέσσερα νέα 4Κ HDR μοντέλα, τις τηλεοράσεις XG83, XG81,
XG80 και XG70. Με ποικιλία στο μέγεθος της οθόνης και με ορισμένες από τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες εικόνας και ήχου της
Sony, τα νέα αυτά μοντέλα, αποτελούν κατάλληλη πρόταση για όσους αναζητούν μια συναρπαστική 4K HDR εμπειρία.

Memory boost
Διαγωνισμός Western Digital και Sandisk

A

ν αγοράσατε ή πρόκειται να αγοράσετε προϊόντα
Sandisk και Western Digital διαγωνισμός
MemoryBoost σας αφορά. Ααπευθύνεται σε όλους
τους κατοίκους Ελλάδας που χρησιμοποιούν προϊόντα
SanDisk ή/και Western Digital ως αποθηκευτικά
μέσα. Ο διαγωνισμός τρέχει από την 1η Φεβρουαρίου
2019 έως και την 28η Μαρτίου 2019, παρέχοντας τη
δυνατότητα στους καταναλωτές να αναβαθμίσουν τη
μνήμη των συσκευών τους με τα προϊόντα SanDisk και
WD και να κερδίσουν πλούσια δώρα κάθε εβδομάδα.
Τα δώρα περιλαμβάνουν φωτογραφικές μηχανές DSLR,
action cameras, συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών
αρχείων και soundbar με σύνδεση Bluetooth,
συνολικής αξίας 2.500€! Η συμμετοχή στον διαγωνισμό
γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.memoryboost.gr
όπου και βρίσκονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες
για το διαγωνισμό, τους όρους συμμετοχής, τα δώρα
και τις κληρώσεις.
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Pentax Ricoh
Νέοι φακοί 35mm f/2 και 11-18mm f/2,8 K-mount

O

πρώτος βασίζεται στον ημιευρυγώνιο SMC-Pentax FA
35mm f/2 AL από την εποχή του φιλμ. Αποτελείται από έξι
κρύσταλλα σε πέντε ομάδες και έχει ένα σχετικά απλό μηχανισμό
ίριδας με έξι πτερύγια. Χάρη στην απλή κατασκευή είναι πολύ
compact σε διαστάσεις και ζυγίζει 190γρ. Ο ultrawide zoom
Pentax DA 11-18mm f/2,8ED είχε ήδη αναγγελθεί από το 2017
αλλά κάπου είχε ξεχαστεί και δεν βγήκε από τότε στην παραγωγή.
Εχει κύκλο κάλυψης που
ου
αναλογεί στο φορμά APS-C
και συνεπώς η ισοδύναμη
αμη
εστιακή απόσταση
είναι 16,5-27cm
λόγω crop factor
1,5x). Περιλαμβάνει
16 κρύσταλλα
και έχει καλό
μηχανισμό ίριδας
διαφράγματοςμε 9
πτερύγια για ομαλή
αποεστίαση στα
highlightsτου φόντου.
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Epson
Επαγγελματική τριετής εγγύησn

Ο

ι επαγγελματίες του imaging μπορούν πλέον να υπολογίζουν σε μακροχρόνια εγγυημένη
υποστήριξη των επαγγελματικών εκτυπωτών Epson χάρη στην ανανέωση του
προγράμματος επέκτασης εγγύησης για τρία έτη με αγορές επιλεγμένων μοντέλων από τους
LFP σειράς SureColor SC-P και SureColor SC-T, καθώς και του φωτογραφικού SureLab SL-D700.
Για τα μοντέλα της σειράς SureColor SC-P και της σειράς SureColor SC-T, η προσφορά ισχύει από
την 1η Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαρτίου, συμπληρώνοντας απλά τη φόρμα επέκτασης, στην
επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, εντός 30 ημερών από την αγορά του προϊόντος. Αντίστοιχα
για τον SureLab SL-D700, για να ισχύσει η πρόσθετη εγγύηση Epson CoverPlus, πρέπει οι
αγοραστές να δηλώσουν το προϊόν στη διεύθυνση www.epson.eu/warranty.

Ο ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκεφθούν την επίσημη
ιστοσελίδα της Epson
προκειμένου να ενημερωθούν
σχετικά
URL : http://epson.presspage.
com/Απογειώστε-τηφωτογραφική-σας-επιχείρηση-μετη-σφραγίδα-της-εγγύησης-Epson/

Lomography
Potsdam B/W 120 film

L

omography και αναλογική φωτογραφία ειναι
δύο έννοιες παράλληλες και στα προϊόντα της
φίρμας οι οπαδοί της αργυρούχας φωτογραφίας
βρίσκουν κάποιες από τις ελάχιστες λύσεις που
ακόμη παραμένουν διαθέσιμες. Το 100άρι α/ φιλμ της
Lomography Potsdam Kino έχει κινηματογραφικές
καταβολές και τώρα θα κυκλοφορεί και σε ρολό
120. Όσοι το χρησιμοποιούν έχουν καλά λόγια να
πουν για την κινηματογραφική ατμοσφαιρικότητα
της εμουλσιόν που τώρα είναι διαθέσιμη και για
αναλογικές μηχανές μεσαίου φορμά. Διατίθεται
κατ΄αποκλειστικότητα από το online shop της
Lomography.
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Guy Needham “Six Tribes”
Ατομική έκθεση φωτογραφίας

Ο

Νεοζηλανδός Guy Needham θα φιλοξενηθεί στη
Blank Wall Gallery από τις 8 Φεβρουαρίου έως τις 13
Φεβρουαρίου σε μια ατομική έκθεση με τίτλο “Six Tribes”.
Ο δημιουργός ειδικεύεται στη φωτογράφιση φυλών ιθαγενών,
αντλώντας κυρίως θέματα από την ταυτότητα και τη θέση τους
στον πολιτισμό. Έργα του έχουν εκτεθεί στο Λονδίνο, τη Νέα
Υόρκη, το Βερολίνο, το Τόκιο, τη Μόσχα, την Αθήνα και το
Λος Άντζελες και έχουν παρουσιαστεί σε πολλές εκδόσεις όπως
το National Geographic Traveler, το Lonely Planet, το Lost, το
AFAR, το International Traveler, το BBC.com και το CNN.com
. Είναι μέλος της Royal Photographic Society, του Κέντρου
Φωτογραφίας του Λος Άντζελες, των Φωτογράφων Χωρίς
Σύνορα, της Φωτογραφικής Εταιρείας της Νέας Ζηλανδίας και
του Παγκόσμιου Φωτογραφικού Οργανισμού.
Στην έκθεση περιλαμβάνονται φωτογραφίες από αυτόχθονες έξι
φυλών που έχει φωτογραφίσει σε διάφορα μέρη του κόσμου.
Ο δημουργός θα παραβρεθεί στα εγκαίνια στις 8 Φεβρουαρίου.
Είσοδος Ελεύθερη
Διάρκεια έκθεσης:
Από 8 Φεβρουαρίου έως 13 Φεβρουαρίου 2019
Tόπος:
Blank Wall Gallery|Φωκίωνος Νέγρη 55 Κυψέλη
Πληροφορίες:
www.blankwallgallery.com info@blankwallgallery.com
211.4052.138
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Ομαδική έκθεση στη γκαλερί Κέννεντυ

Τ

ο Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
της Ισπανίας–Γενική Υποδιεύθυνση Βιβλίου, Ανάγνωσης και Ισπανικών Γραμμάτων και η Ελληνοαμερικανική
Ένωση, στο πλαίσιο της «Αθήνα 2018 - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» του δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν
την ομαδική έκθεση φωτογραφίας «Περί εικόνων βιβλίων και ανάγνωσης». Tn έκθεση επιμελούνται οι Jesϊs
Cαmara και Ciuco Gutiιrrez και εγκαινιάζεται την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, στις 20:00 στην Γκαλερί
Κέννεντυ της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα). Θα διαρκέσει μέχρι και τις 9 Μαρτίου, με
ωράριο λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00- 21:00 και Σάββατο 10:00-14:30.
Εικοσιεννέα Ισπανοί φωτογράφοι αποτυπώνουν την προσωπική τους άποψη για το βιβλίο και την ανάγνωση. Η
έκθεση φέρνει τον θεατή σε μια εναλλακτική επαφή με τη φωτογραφία, σε σχέση με το γραπτό λόγο. “Τα βιβλία
είναι σύνολα σημείων που αρθρώνονται για να μεταδώσουν ιδέες και έννοιες που βρίσκονται στη βάση της
σκέψης και της γνώσης, ενώ η φωτογραφία ως τέχνη είναι αποτέλεσμα οπτικής αισθητικής εμπειρίας της σκέψης
και του συναισθήματος.”
Πότε: 13/2 - 9/3 , Δευτ.- Παρασκ. 10:00- 21:00 & Σάββατο 10:00- 14:30
Που: Γκαλλρί Κέννεντυ, (Μασσαλίας 22, Αθήνα)

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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Νέος κύκλος σεμιναρίων στον
Πολυχώρο Κούνιο

Α

νακοινώθηκε η νέα σαιζόν φωτογραφικών
σεμιναρίων του Τάσου Σχίζα στη
Θεσσαλονίκη. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν
στον πολυχώρο Κούνιο και αφορούν σε
τεχνικές φωτογραφικές εισηγήσεις για
αρχάριους, αλλά και για πιο προχωρημένους
για ψηφιακή και για αναλογική φωτογραφία,
εισηγήσεις για ψηφιακή επεξεργασία επίσης
και τέλος για όσους ενδιαφέρονται στη
διαμόρφωση προσωπικής αισθητικής υπάρχει
το σεμινάριο της καλλιτεχνικής φωτογραφίας.
Οι εισηγήσεις ξεκινούν στις 8 Φεβρουαρίου.
Η εγγραφή στα σεμινάρια μπορεί να γίνει στον
Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο (Κομνηνών 24,
Λουλουδάδικα) ή με αποστολή της φόρμας
εγγραφής με email.
Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο: 2310 271003
Τάσος Σχίζας: 2310 638447, 6974 898910.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.
photoeidolo.gr/seminaria

+' ;#*
;<*-+%=
>!'$
Παγκόσμια διάκριση

Μ

ε μια σημαντική διάκριση παγκόσμιας
εμβέλειας ξεκίνησε το 2019 για
το MOMus [Μητροπολιτικός Οργανισμός
Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης]
που κατατάχθηκε ως τρίτο ‘Μουσείο της
Χρονιάς’από τη ρωσική έκδοση του έγκυρου
“The Art Newspaper” που εκδίδεται στο
Λονδίνο και Νέα Υόρκη και έχει τοπικά γραφεία
στο Τορίνο, Μόσχα, Σαγκάη, Παρίσι και Αθήνα
με 50 ανταποκριτές σε 30 χώρες.
Αφορμή αποτέλεσε η έκθεση “Θεσσαλονίκη.
Η συλλογή Κωστάκη. Restart.” η οποία
παρουσιάστηκε από τις 26 Ιουνίου έως τις 16
Σεπτεμβρίου 2018 δίνοντας την ευκαιρία σε
πάνω από 4.000 επισκέπτες να γνωρίσουν και
να θαυμάσουν τα αριστουργήματα της ρωσικής
πρωτοπορίας σε έναν πλήρως ανακαινισμένο
εκθεσιακό χώρο. Λόγω της μεγάλης επιτυχίας
που είχε η συγκεκριμένη έκθεση, θα φιλοξενηθεί
ξανά στο μουσείο από τις 19 Απριλίου 2019.
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TOPHETH
Το νέο βιβλίο του φωτογράφου
Γιάννη Θεοδωρόπουλου

Τ

ο TOPHETH είναι το πρώτο βιβλίο
του Γιάννη Θεοδωρόπουλου.
Την επιμέλεια είχε ο ιστορικός τέχνης
Χριστόφορος Μαρίνος και εκδόθηκε
από τους Cube Art Editions και big black
mountain the darkness
never ever comes.
Η λέξη «Topheth»
(ή «Tophet») είναι
συνώνυμο της κόλασης
και της θυσίας. O Renι
Girard, στο βιβλίο
του Η αρχαία οδός
των ασεβών (εκδ.
Εξάντας), αναφέρει
ότι η λέξη αποτελείται
από δύο όρους: «…
καταρχήν από την
κοιλάδα Taphet,
τόπο καταισχύνης,
κατά τον Ιερεμία,
αφού οι Ιουδαίοι
πραγματοποιούσαν εκεί τις
ανθρωποθυσίες που απαγόρευε ο
Ιεχωβάς:. Taphet σημαίνει πιθανόν
ακόμα βωμός ή εστία. Οι Ιουδαίοι
διαβάζουν αυτή τη λέξη με τα φωνήεντα
της λέξης boshet, που σημαίνει
ντροπή».Η παρουσίαση του βιβλίου
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7
Φεβρουαρίου στις 19:00 στην γκαλερί
Elika (Ομήρου 27).

 >;

!%#B#*

Σεμινάρια εξ αποστάσεως

Τ

ο Eλληνικό Κέντρο Φωτογραφίας διοργανώνει σεμινάριο 10
εβδομάδων με εισηγητή τον Στέργιο Καράβατο. Κεντρική θεματική
των μαθημάτων είναι η ‘’Εισαγωγή στην Τεχνική και Αισθητική της
Φωτογραφίας’’. Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν
πολυετή εμπειρία και τώρα σταδιακά εισάγονται στο κόσμο της Τέχνης της Φωτογραφίας. Μερικά αντικείμενα
των online εισηγήσεων και παρουσιάσεων είναι οι βασικές τεχνικές παραμέτρους της λήψης, η σύνθεση και
ο φωτισμός και η πρακτική εξάσκηση, των συμμετεχόντων, πάνω στις κύριες θεματικές και προσεγγίσεις
του φωτογραφικού μέσου, όπως το πορτραίτο, το στιγμιότυπο, η τοπιογραφία ή το still life. Το σεμινάριο
πραγματοποιείται οnline με παροχή βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων και αλλά διδακτικού υλικού από την
ειδική ιστοσελίδα, με την ανάθεση ασκήσεων και κριτική ανάλυση των εργασιών των συμμετεχόντων και την
εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω ατομικών και ομαδικών διαδικτυακών συνεδριών.
Διδάσκων: Στέργιος Καράβατος
Διάρκεια μαθημάτων: 11 Μαρτίου 2019- 31 Μαϊου 2019, 10 εβδομαδιαίες ενότητες- εισηγήσεις
Αριθμός συμμετεχόντων: 16
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SEASIDE LIFE >   
Τζένη Λυκουρέζου
Στην Καλαμάτα στις 14 Ιανουαρίου έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας, της Τζένης Λυκουρέζου
με τίτλο ‘’Seaside Life Καλαμάτα’’ η οποία συνεχίζεται ως 16 Φεβρουαρίου. Προυσιάζει σκηνές
καθημερινής ζωής στη μεγάλη παραλία της Καλαμάτας με ανθρώπους που την απολαμβάνουν,
περπατούν, ουλεύουν, όλες τις εποχές του χρόνου. Μεγάλοι και παιδιά, πρωταγωνιστές στα έγχρωμα
στιγμιότυπα του λευκώματος «ΚΑΛΑΜΑΤΑ Seaside Life», ευγενικοί ή ανύποπτοι για το φωτογραφικό
μάτι που τους παρατηρεί, συνυπάρχουν με τις οικιστικές λεπτομέρειες και τις παραθαλάσσιες κατασκευές,
βεβαιώνοντας τις εντυπώσεις παράλληλης δραστηριοποίησης και αναψυχής. Η έκθεση φιλοξενείται στον
πολυχώρο Επιχειρηματικότητας και Πολιτισμού Phaos (House of Phaos) επί της οδόύ Σφακτηρίας 18 και
συνεχίζεται ως 16 Φεβρουαρίου 2019
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 9.00 - 21.00, Σάββατο 9.00 - 15.00
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Οι υποβολές των συμμετοχών στο φεστιβάλ ξεκίνησαν!

Ο

ι υποβολές συμμετοχών για το τη φετεινή διαργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτογραφίας
Αντιπάρου με φετινό θέμα τη Θάλασσα είναι ήδη ανοιχτές. Φωτογράφοι ανά τον κόσμο καλούνται
να καταθέσουν την οπτική τους. Προσπάθεια του Φεστιβάλ είναι να ξεδιπλωθούν όλες οι δραστηριότητες
σε ένα νησί με αφετηρία του και μόνιμη βάση του, τη Θάλασσα. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε
χρόνο τον Ιούλιο στην Αντίπαρο. Πρόκειται για ένα μικρό φεστιβάλ διεθνών προδιαγραφών, που έπειτα
από προσεκτική επιλογή εκθέτει τη δουλειά 15 φωτογράφων. Οι φωτογραφίες εκτίθενται στην ‘’ΑNTI’’
art gallery και σε εξωτερικούς χώρους, πλαισιώνοντας τα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου του 15ου
αιώνα. Η μουσική, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός και ητο νησιώτικο ύφος, δημιουργούν τις προϋποθέσεις
της πετυχημένης εμπειρίας. ΟΙ ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στο : http://www.
antiparosphotofestival.com/submissions/
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες
για τη συμμετοχή σας.
Λήξη 6/2/19

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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