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Θυμάμαι πριν κάμποσα χρόνια
(δεκαετίες θα έλεγα) κάπου στις αρχές
Ιουλίου, βρισκόμουν στα έδρανα του
Μεγάλου Αμφιθεάτρου της Ανωτάτης
Εθνικής Σχολής Φωτογραφίας της
Γαλλίας (E.N.S.P.), στην Arles, όχι
ως φοιτητής αλλά ως εκδότης του
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ που μετρούσε τότε
μόλις λίγα τεύχη. Είχα πάει για να
παρακολουθήσω την συνέντευξη
τύπου που θα έδιναν εκεί εκπρόσωποι
του Διεθνούς Μήνα Φωτογραφίας
του Παρισιού εκμεταλλευόμενοι την
αίγλη και κοσμοσυρροή των Διεθνών
Συναντήσεων Φωτογραφίας της Arles.

Στιγμιότυπο από τις ετοιμασίες τους Athens Photo Word

"*NOPQRN+*+S+,.(TQ"*NOPQRN+*+UOQ*)V-.
Δύο εξαιρετικές διοργανώσεις τον ίδιο μήνα

Δ

ιευκρινίζω ότι οι Συναντήσεις της
Arles διοργανώνονται σταθερά
κάθε χρόνο από το 1970 σε αντίθεση
με τον Μήνα που είχε -τότε- ελάχιστες
διοργανώσεις στο ενεργητικό του, μιας
και διοργανώνεται ανά διετία από το
1980 στην απεραντοσύνη της Γαλλικής
πρωτεύουσας και όχι στο μικρό και
φιλικό περιβάλλον του Γαλλικού νότου.
Λίγα λεπτά αφ’ ότου ξεκίνησε
η συνέντευξη, σήκωσα το χέρι και με την
αφέλεια του νεοφώτιστου υπέβαλα την
εξής ερώτηση: “Γιατί κύριοι διοργανωτές
διοργανώνετε τον Διεθνή Μήνα
Φωτογραφίας στο Παρίσι Οκτώβριο/
Νoέμβριο μήνα; Δεν ξέρετε ότι αυτή
την εποχή διοργανώνεται η Photokina
στη Κολωνία της Γερμανίας (...) και όλη
η οικουμένη θα μιλάει για τις εξελίξεις
στην τεχνολογία της φωτογραφίας;
Όταν όλα τα εργοστάσια παρουσιάζουν
αυτή την περίοδο τα τελευταία τους
μοντέλα νομίζετε ότι εμείς, τα περιοδικά,
θα ασχοληθούμε με τις εξελίξεις στον

χώρο της καλλιτεχνικής φωτογραφίας; Δεν βρήκατε άλλη εποχή να διοργανώσετε
τις εκθέσεις σας;” Μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα... νεκρικής σιγής ακολούθησε
κομφούζιο! Κάποιοι άρχισαν να γιουχαΐζουν, άλλοι φώναζαν ...γιατί καλείτε όποιον
νάναι σε αυτές τις συνενετεύξεις, άλλοι όρθιοι oύρλιαζαν τί λέει ο άνθρωπος... κλπ.
Στο τέλος κάποιοι -ελάχιστοι- με πλησίασαν και μου είπαν ότι ναι, θα έπρεπε να
υπήρχε μία ελάχιστη συννενόηση μεταξύ των διοργανωτών των μεγάλων διεθνών
διοργανώσεων και άλλα τέτοια παρήγορα. Για να μην τα πολυλογώ, πολύ σύντομα
από αυτή την αφελή μου ερώτηση, η συνέντευξη τύπου ξέφυγε τελείως. Όλοι οι
θερμόαιμοι -βοηθούσης και της παγωμένης μπύρας που είχε καταναλωθεί άφθονη
κάτω από τα πλατάνια της κεντρικής πλατείας της Arles- κατέληξαν να συζητούν γιατί
χρειάζεται ένα ακόμη φωτογραφικό φεστιβάλ στη Γαλλία όταν υπάρχει ήδη το πολύ
καλό και πετυχημένο φεστιβάλ της Arles και άλλα τέτοια.
Την ίδια αφελή (;) ερώτηση θα ήθελα να υποβάλω και σήμερα στο νεοσύστατο Athens
Photo World: Όταν τον Ιούνιο έχουμε εδώ και πολλά χρόνια στην Αθήνα το πολύ
καλό Athens Photo Festival γιατί θα πρέπει ακριβώς την ίδια περίοδο να έχουμε
και -το όπως δείχουν τα πράγματα- πολύ καλό επίσης Athens Photo Wοrld;
Δεν θα μπορούσε να διοργανωθεί κάποια άλλη περίοδο π.χ το φθινόπωρο;
Γιατί εδώ μιλάμε για δύο festival που δεν έχουν σαν στόχο το εμπορικό κέρδος όπως
π.χ. είδαμε να συμβαίνει με τις εμπορικές κλαδικές εκθέσεις αλλά για αφιλοκερδείς
καλλιτεχνικές διοργανώσεις που στοχεύουν στην διάδοση φωτογραφικής τέχνης.
Αυτά σαν μία πρώτη γενική εντύπωση “επί του οργανωτικού”. Γιατί όσον αφορά στο
περιεχόμενο των εκδηλώσεων και εκθέσεων δεν έχω απολύτως καμία αμφιβολία ότι
θα είναι εξαιρετικό και φυσικά σας προτείνω ανεπιφύλακτα να μην το χάσετε όπως
εξ άλλου και τις εκθέσεις του Athens Photo Festival.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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FRANCIS BACON, 1909-1992, ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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Η βραβευμένη φωτογράφος γάμων Rosita Lipari είχε τη δημιουργική ελευθερία να αποτυπώσει την πιο
καθοριστική φωτογραφία της ζωής της. Χάρη στον πανίσχυρο συνδυασμό του αισθητήρα φορμά FX
45,7 MP με οπίσθιο φωτισμό CMOS και την ταχύτητα λήψης 9* καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), μπορεί
πια να πει μια ιστορία όπως ποτέ άλλοτε. Με ISO 64 έως 25600, AF 153 σημείων, video time-lapse
8K** και video πλήρους κάδρου 4K UHD, μπορείτε τώρα κι εσείς να δημιουργήσετε το αριστούργημά σας.
* Απαιτεί το προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D18 και μπαταρία EN-EL-18B.
** Απαιτεί ρυθμίσεις περιοδικού χρονοδιακόπτη και λογισμικό τρίτου κατασκευαστή.
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Καιρός για αναθεώρηση
Αρκετοί το διαπιστώνουν τυχαία.
Άλλοι το υποψιάζονται.... Πολλή
σεμνότητα έχει επικρατήσει στο facebook.
Από στόμα σε στόμα όμως και πριν
διαβάσει κανείς όλoυς τους όρους
χρήσης, το πληροφορείται.

Τ

ο facebook δεν διάκειται ευνοϊκά
σε οποιασδήποτε μορφής τολμηρές
εικόνες. Είναι συντηρητικό σε βαθμό
υπερβολής, προφυλάσσοντας τη
σεμνοτυφία των χρηστών, προλαβαίνοντας
τις θρησκευτικές αντιρρήσεις, και γενικά
εφαρμόζοντας την πολιτική ορθότητα
ως εκεί που δεν παίρνει. Δεν ξέρω αν
έχουν «μπαναριστεί» τα αρχαιοελληνικά
αγάλματα στο φατσοβιβλίο ούτε αν
απέκτησαν φύλλο συκής με την ίδια λογική
που ο ανεκδιήγητος Πάπας Πίος ο ένατος
(1846-1878) διέταξε τον ...ακρωτηριασμό
των γεννητικών οργάνων από τα έργα
τέχνης του Βατικανού.

Αλλά κάπου έρχεται και η αντίδραση. Η αμερικανική οργάνωση κατά της
λογοκρισίας National Coalition Against Censorship (NCAC) διαμαρτύρεται για τον
αποκλεισμό της καλλιτεχνικής φωτογραφίας από την εξαίρεση που έχει εισάγει το
Facebook για έργα ζωγραφικής και γλυπτικής. Έτσι το μέλος του NCAC, φωτογράφος
Spencer Tunick που ειδικεύεται σε καλλιτεχνικά γυμνά μεγάλων διαστάσεων άρχισε
την καμπάνια #WeTheNipple και διαδήλωσε διαμαρτυρόμενος και κρατώντας ένα
μεγάλο πανώ με “επίμαχη” φωτογραφία γυμνού έξω από το κτήριο του Facebook
στη Νέα Υόρκη. Την ίδια στιγμή 125 γυμνά μοντέλα αφαίρεσαν τα ρούχα τους και
φωτογραφήθηκαν κρατώντας φωτογραφίες από ανθρώπινες θηλές ως σύμβολο της
διαμαρτυρίας απέναντι στις απαγορεύσεις του Facebook.
To ίδιο το fb λέει: “...περιορίζουμε την απεικόνιση γυμνού ή σεξουαλικής
δραστηριότητας, επειδή κάποια μέλη της κοινότητάς μας μπορεί να είναι ευαίσθητοι
απέναντι σε παρόμοιου τύπου περιεχόμενο. Η πολιτική μας απέναντι στο γυμνό έχει
τροποποιηθεί σε εύρος χρόνου... ενώ απαγορεύουμε τις φωτογραφίες γυναικείων
στηθών με τις θηλές, επιτρέπουμε άλλες φωτογραφίες που δείχνουν διαμαρτυρίες,
θηλασμό ή γυναίκες που έχουν υποστεί μαστεκτομή. Επίσης επιτρέπονται οι
φωτογραφικές αναπαραγωγές πινάκων, γλυπτών και άλλων μέσων όπου
απεικονίζονται γυμνές σιλουέτες...”
Η πρωτοβουλία για διαμαρτυρία του NCAC έτυχε μεγάλης δημοσιότητας και το fb
εξαναγκάστηκε να δηλώσει ότι θα συναντηθεί με εκπροσώπους των καλλιτεχνών,
ακτιβιστών, επιμελητών εκθέσεων κλπ. προκειμένου να ακούσει τις προτάσεις τους
για τα καλλιτεχνικά γυμνά, χωρίς όμως να δεσμεύεται ότι θα αλλάξει πολιτική.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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ΕΩΣ 250€ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ*
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
Απαθανατίστε τις καλύτερες στιγμές του καλοκαιριού.
Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.canon.gr/cashback.

* Η προωθητική ενέργεια ισχύει από 20 Μαΐου έως και 31 Ιουλίου 2019. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, για όσο υπάρχει απόθεμα.
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Τα ζητήματα ελευθερίας του λόγου και του Τύπου γενικότερα ανέκαθεν συναντούσαν εμπόδια, σε όλες τις
χώρες του κόσμου ανά την ιστορία. Το θέμα είναι πώς αυτά αντιμετωπίζονται κι ενδεχομένως λύνονται (ή
δεν λύνονται). Και πάντοτε οφείλει κανείς να λαμβάνει υπ’ όψιν και τις δύο πλευρές.

«Άδικος αποκλεισμός του Περιοδικού Τύπου από τα μέτρα
ενίσχυσης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής»
Προεκλογικά ψηφίστηκε τροπολογία στη Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του ν.4609/2019, η οποία
προβλέπει τη δυνατότητα ενίσχυσης του Τύπου μέσα από προγράμματα που θα καταρτίζονται με κοινές
αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής. Ακολούθησε η ΚΥΑ 78/14.05.2019 που
προσδιόρισε ότι τα προγράμματα αυτά αφορούν ΜΟΝΟ τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιφερειακές και
τοπικές εφημερίδες, με το ποσό των 16.000.000 €.
Αγνοήθηκε όμως παντελώς και αδικαιολόγητα αφενός ολόκληρος ο Περιοδικός – Κλαδικός Τύπος και
αφετέρου οι δεκαπενθήμερες και μηνιαίες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, παρόλο που έχουν κληθεί
να αποδίδουν το 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, ενός Ταμείου, με το οποίο
μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν είχαν καμία απολύτως σχέση.
Άμεση ήταν η αντίδραση του Δ.Σ. της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου,
της δεύτερης παλαιότερης δημοσιογραφικής οργάνωσης της χώρας και φορέα των 220 εκδοτικών
δημοσιογραφικών επιχειρήσεων, το οποίο συγκάλεσε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία
εξέδωσε ομοφώνως αυστηρό ψήφισμα με το οποίο:
Α. Διαμαρτύρεται εντονότατα προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης
Νίκο Παππά και τον Αν. Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη για την αυθαίρετη και αναιτιολόγητη
αυτή απόφαση, που διαχωρίζει τον Τύπο σε προνομιούχους και μη και οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό
Β. Διαμαρτύρεται εντονότατα προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης Νίκο
Παππά και τον Υφυπουργό Ελευθέριο Κρέτσο, γιατί ενώ είχαν ζητήσει από το Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ να καταθέσει
προτάσεις για ενίσχυση των μελών της ανταποδοτικά με το τέλος του 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, τις αγνόησαν
παντελώς
Γ. Καταγγέλλει τη στάση της Ηγεσίας του Υπουργείου, που συστηματικά υποβαθμίζει τον Περιοδικό Τύπο,
τον οποίο υπολογίζει ως Τύπο μόνο για τις φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις
Δ. Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναζητήσει τρόπους να προσβάλει την απόφαση διά της
νομικής οδού.
Ο Περιοδικός Τύπος (Εφημερίδες και Περιοδικά) αποτελεί κορυφαία έκφραση της δημοκρατίας, με πολλά
εκατομμύρια αναγνώστες στους οποίους προσφέρει πολύπλευρη, αντικειμενική και συχνά εξειδικευμένη
ενημέρωση και γνώση (επαγγελματική, επιστημονική, οικονομική, τοπική κ.α.). Για αυτό και εμπίπτει
απόλυτα στη συνταγματική επιταγή για ειδική προστασία και στήριξη. Μάλιστα αποτελεί κομμάτι της
ενημέρωσης που παρά την κρίση όλα αυτά χρόνια, έχει κρατηθεί όρθιο, καθώς δεν ελέγχεται από την
μάστιγα της διαπλοκής και για αυτό διατηρεί την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του. Είναι επομένως
τουλάχιστον αντισυνταγματικό, όταν μάλιστα πρέπει να επιδιώκεται η διαφάνεια και «ανταποδοτικότητα»
κάθε δαπάνης του δημοσίου, το Υπουργείο να στηρίζει επιλεκτικά μόνο τα μέσα που θέλει και να αποκλείει
τα υπόλοιπα στην πράξη, υποβαθμίζοντας ένα μεγάλο, ιστορικό αλλά και υγιές κομμάτι του Τύπου.
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Bελτιωμένη έκδοση 1.7

E

κτός από την γιγάντια Adobe αρκετές μικρότερες εταιρίες λογισμικού ανταγωνίζονται
στο πεδίο του photo editing/post production. To Affinity Photo ανήκει στη Serif και
έχει εκδόσεις για πλατφόρμες Μac και Windows. H τελευταία, αναβαθμισμένη έκδοση
1,7 φέρνει βελτιώσεις στην απόδοση μέσω hardware acceleration, υποστήριξη HDR
και άλλα καλούδια. Ας τα δούμε αναλυτικά: σε περιβάλλον MacOS X το Affinity Photo
αξιοποιεί τoν συνεπεξεργαστή γραφικών με αποτέλεσμα να έχει αύξηση ταχύτητας ως
1000% σε ορισμένες λειτουργίες raster. Eπίσης υποστηρίζει πολλαπλές κάρτες γραφικών
για ταχύτερη απόδοση. Σε περιβάλλον Windows αυτές οι βελτιώσεις θα υλοποιηθούν σε
επόμενα update αλλά μέχρι τότε οι χρήστες με λειτουργικό Windows θα επωφελούνται

από την καλύτερη διαχείριση
μνήμης που δίνει πλεονέκτημα
ταχύτητας ως 300-400% σε
συγκεκριμένες λειτουργίες.
Αλλες βελτιώσεις αφορούν
την υποστήριξη ΗDR/EDR, νέα
εργαλεία με πινέλα, ταχύτερη
RAW engine και αλγόριθμο
demosaic.

S)P(+]Q
Ειδική “επέκταση” για
RAW αρχεία

M

έχρι τώρα οι χρήστες
windows 10 δεν
είχαν τρόπο να κάνουν
προαπεικόνιση αρχείων
RAW, είτε στο File Explorer
είτε στην εφαρμογή Photos.
Aν όμως κατεβάσετε την
ενημέρωση Windows 10
Μάιος 2019 v.1903 και στη
συνέχεια το RAW image
Extension τότε θα μπορείτε
να δείτε εικονίδια, previews
και metadata από πολλές
ψηφιακές φωτ. μηχανές
αν και η Microsoft δεν
παραθέτει την πλήρη λίστα.
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Το ακριβότερο monitor stand στην ιστορία: ...μόλις 1000δολ.

Η

Apple έχει γράψει ιστορία με τις ακριβές ως ...δυσθεώρητες τιμές των προϊόντων της και ακόμη περισσότερο κάποιων αξεσουάρ, καλωδίων κλπ. Θήκες για iPad, καλώδια Lightning, ποντίκια και
πληκτρολόγια, στοιχίζουν δύο, τρεις και πέντε φορές παραπάνω από τον ανταγωνισμό.... Όμως αυτό
που συνέβη πρόσφατα με την παρουσίαση στις 3 Ιουνίου του πολύ ενδιαφέροντος hi end monitor Pro
Display XDR δεν έχει προηγούμενο. Στη συσκευασία του ήδη πανάκριβου (4.999δολ.) monitor δίδεται
μόνον καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο Τhunderbolt 3 και ...καθαριστικό πανάκι. Λάμπει όμως δια της
απουσίας της η βάση (stand). Όποιος θελήσει να πληροφορηθεί πως θα στηριχθεί το έρημο monitor θα
μάθει ότι πέρα των 4.999 δολ. πρέπει να αποχωριστεί άλλα 999δολ. από τον τραπεζικό του λογαριασμό για το stand. Eναλλακτικά να προτιμήσει να δώσει 199δολ. για ένα απλό VESA mount adapter (τίποτε περισσότερο από μια μεταλλική βάση με τέσσερις τρύπες για να μπορεί να συνδεθεί με βάση τοίχου που υπακούει στις προδιαγραφές VESA και στο εμπόριο στοιχίζει 30δολ.)!! Όλα αυτά τα κόλπα του
marketing προκάλεσαν προφανώς αντιδράσεις και ειρωνείες κατά της Apple που “ξεζουμίζει” τους χρήστες. Ειδικά όταν μαθεύτηκαν οι τιμές του νέου desktop ΜacPro (αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία). Όλα
αυτά βέβαια είναι ανεξάρτητα από την αξία της οθόνης Pro Display HDR που βασικά προορίζεται να γίνει ζευγάρι με το νέο MacPro desktop (αξίας ως 35.000δολ.!!). H Retina οθόνη έχει μέγεθος 32in. ανάλυση 6Κ (6016x3384) φωττεινότητα 1000nits και 10bit βάθος χρώματος. Χάρη στην ειδική σχεδίαση με
τρύπες εξαερισμού (ο γνωστός “τρίφτης τυριού” που βλέπαμε σε παλιότερα MacPro) είναι σε θέση να
διατηρεί την υψηλή φωτεινότητα απαραίτητη για το HDR χωρίς φαινόμενα υπερθέρμανσης. Παραπέρα
στην συσκευή συναντάμε καινοτομίες όπως υποστήριξη χρωματικού χώρου Ρ3, αυτόματο καλιμπράρισμα αναφορικά με το φωτισμό περιβάλλοντος χώρου, περιστροφή σε κάθετη θέση κλπ.
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€29,99!
Γίνε τώρα συνδρομητής ή ανανέωσε
τη συνδρομή σου για δύο χρόνια
(12 τεύχη αξίας 64€) και κέρδισε ΔΩΡΟ
μία φωτογραφική τσάντα Hama «Syscase»
Camera Backpack170, μαύρη,
αξίας €29,99

Παράταση
προσφοράς
λόγω
μεγάλης
ζήτησης!

Τι κερδίζεις με τη συνδρομή σου;
j©ÙÂÙÙÑ§Î¬¿ÂÜÀ¡ÜÀÍÀ¡Àt¬Üß!#3ÜÀº·ÐØ§¹ÀÂ¿ßÕÕÑÀ¹À«¡¬¿¡ÜÙÂ¬¥ÂÜ¬Ù
jÔÀ¿ÕÀßÀt¬¥Í«tÙÜÙ¬Ü»¿¬Ü«¡ß»Àt«¡À¡ÜßÀ¡¥ÙÂÑß¬¿¿ÙÜ¬ÒÍ¬ßÂÙÙÑÙtÎ§ß¬¿
jÅÂÀ¹¬Ò¬¿ÜÍ½ßt¬ÑÑÀßÜ¿ÕÙÔ«¡¬¿¡ÜßÜ¿t«ÂÑ¡ÜÀÂ¬¿À»¿ÕÀÒ
j¦¬ßÍ¬¿ÜÀ§ÍÀßÙÜÀÙÀ§¡¬¿«ÜÀß¹½ÎÀ¬Ô§ßÜÑ¡«ÜÀ
jÅÂÀÑÙtÎ§ß¬¿¬¿»¿ÕÂÀ¡¹ÀÂÀÂÀÀ¥ÖÀßÜÙ¿t½ßÀ¿ÙÜÀ¡ß»ÀtÜ
Πώς θα γίνεις συνδρομητής;
jÂ¬ÜÙ¡ÜÀDRGNOVVVOGNSNFQRTARBQHOSHNMÕÙ¿Ù½Ù¡¬ÙÜ«ÜtÀßÙ»¿Õ«¬Â¬Ü¬¿ÙÕ«ÂÀ¡¹À§«
jÐÑ¬¹ß¡¬¡ÜÀ
(Το δώρο θα σου αποσταλεί μαζί με το επόμενο -κανονικό- τεύχος Νο 261 που θα κυκλοφορήσει 4 Ιουλίου
Η προσφορά παρατείνεται μέχρι 6 ΙουËίου 2019
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Ένα προχωρημένο time lapse

Τ

ι project φτιάχνουμε με υλικά τέσσερις Νikon Z7, 50 διαφορετικούς φακούς
Nikkor, πολλές εργατώρες και πασπάλισμα με μπόλικη έμπνευση; Την απάντηση
έδωσαν δύο φωτογράφοι, από τους πρώτους που αφοσιώθηκαν στις full frame
mirrorless Z7 και αποφάσισαν να εξερευνήσουν τις δυνατότητές τους. Οι δύο
φωτογράφοι μας ήταν ο Mark Kettenhoffen τεχνικός στο NPS στις ΗΠΑ και ο Chris
Ogonek product specialist Nikon Canada, που ταξίδεψαν σε πολλά μέρη βγάζοντας
εντυπωσιακές εικόνες με σκοπό να στήσουν ένα μοναδικό time lapse.

Από κάθε θέμα έβγαζαν τουλάχιστον 300
καρέ (με μεσοδιαστήματα μισού δευτ.) ώστε
στα 30fps να έχουν υλικό 10sec. Για το post
production. Η Νikon Z7 προσφέρει εγγενώς 4Κ
time lapse αλλά για upscale στα 8Κ χρειάστηκε
αρκετή δουλειά στο post με τη βοήθεια του
Adobe After Effects.

-d,+PeR Zdd^'f
Στο χορό των superfast ευρυγωνίων

Μ

ε το νέο πολύ γρήγορο ημιευρυγώνιο στη δημοφιλή εστιακή
απόσταση των 35mm, η Tamron σηκώνει το γάντι απέναντι στον
ανταγωνισμό. Ο φακός σχεδιάστηκε ειδικά για την επέτειο των 40 ετών
από την κυκλοφορία του πρώτου φακού σειράς SP και σύμφωνα με τους
ανθρώπους της Tamron συμπυκνώνει όλη την τεχνολογία στα οπτικά και
το βιομηχανικό know how της ιαπωνικής εταιρίας. Περιλαμβάνει 14 οπτικά
κρύσταλλα κατανεμημένα σε 10 ομάδες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων
τύπου Low Dispersion (χαμηλής διάχυσης) και τριών τύπου GM (Glass
Moulded Αspherical) δηλ. ασφαιρικών με ειδική χύτευση. Η σχεδίαση έχει
γίνει με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των χρωματικών εκτροπών και την
βελτίωση της ευκρίνειας καθώς και το ελκυστικό bokeh. Όπως και στους
άλλους καλούς φακούς της Tamron εδώ βρίσκουμε την πατενταρισμένη
πολλαπλή επίστρωση BBAR-G2 (Broad-Band Anti-Reflection Generation
2) για τη μείωση της θάμβωσης και των φαντασματωδών ειδώλων. Την
οδήγηση του autofocus έχει ό -αθόρυβος- μηχανισμός Ultrasonic Silent
Drive ενώ ο μηχανισμός Dynamic Rolling-Cam διευκολύνει τα μεγάλα σε
διάμετρο και βάρος οπτικά κρύσταλλα να μετακινούνται πιο γρήγορα σε
όλες τις συνθήκες. Θα κυκλοφορεί σε μοντούρες Canon EF και NikonF.
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Ευελιξία, ταχύτητα, ποιότητα εκτύπωσης & οικονομία!

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

Epson SureLab SL-D800
Ο SL-D80 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευελιξία των μέσων,
υποστηρίζει γυαλιστερό, ιλουστρασιόν και ματ χαρτί, σε πλάτη ρολών
που κυμαίνονται από 89 χιλ. έως 210 χιλ. και μήκη 50 χιλ. έως 1.000
χιλ. με εντυπωσιακή ταχύτητα παραγωγής 360 φωτογραφιών (15 x 10
εκ.) ανά ώρα (PPH) και υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, με ευρεία γκάμα
χρωμάτων, βαθιά μαύρα και εξαιρετικά γυαλιστερό φινίρισμα.
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Οικονομική απόδοση
Αθόρυβος
Χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
Μεγάλη παραγωγικότητα
Χαμηλή κατανάλωση
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Αρκεί μια γρήγορη Qualcomm CPU

H

πανίσχυρη μονάδα κεντρικού επεξεργαστή για Android smartphone και tablet Qualcomm 855 είναι ήδη
πολύ γνωστή και δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Προκειμένου να αποδείξει τις δυνατότητες του chipset
η κατασκευάστρια εταιρία προχώρησε σε μια δοκιμαστική λήψη 4Κ HDR σε συνεργασία με πρωτότυπη ψηφιακή
κάμερα βασισιμένη στον αισθητήρα SONY IMX318 (22Megapixel). Η λήψη του video υλικού έγινε σε φορμά
HDR 10 με βάθος χρώματος 10bit και χρωματικό μοντέλο REC.2020 και codec H.265. Με τη χρήση του 855 οι
κατασκευαστές smarphone αποφε3ύγουν τη λύση ακριβού graphics CPU. Προς το παρόν το Qualcomm 855
ενσωματώνεται στις συσκευές: OnePlus 7 Pro 5G, OPPO Reno 5G, ZTE Axon 10 Pro 5G, Motorola Moto z3 with
5G Moto Mod, LG V50 ThinQ 5G, Xiaomi Mi MIX 3 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Sony Xperia 1, LG G8 ThinQ,
Xiaomi Mi 9 και Samsung Galaxy S10.

photo.gr
ÕÇÖØÑÔĆÆÇÖÕÇÓÃ.4>3.ÑÖ
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PowerVault

5600 mAh
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Ξεκίνησε η υποβολή συμμετοχών
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν
στην 13η διοργάνωση των διεθνώς
αναγνωρισμένων βραβείων Sony World
Photography Awards μπορούν ήδη να
υποβάλουν το υλικό τους στο www.
worldphoto.org. Υπενθυμίζουμε ότι
για το 2019 υποβλήθηκσν 327.000
συμμετοχές από 195 χώρες.

Γ

ια το 2020 προστίθεται η κατηγορία
Περιβάλλον στο διαγωνισμό
Επαγγελματιών και γίνονται κάποιες
αλλαγές στο διαγωνισμό Νέων.
Ανακοινώθηκαν, επίσης, οι αποδέκτες της
επιχορήγησης της Sony για το 2019. Με
αποδέκτες επιλεγμένους συμμετέχοντες
από τον κατάλογο των νικητών και των
φιναλίστ των Sony World Photography
Awards 2019, η επιχορήγηση της Sony
δίνει την ελευθερία να δημιουργήσουν
νέα έργα ή να αναπτύξουν περαιτέρω
δικά τους έργα. Όπως στην περίπτωση
της Alys Tomlinson, αποδέκτριας του
τίτλου «Φωτογράφος της Χρονιάς» για
το 2018, , που χρηματοδοτήθηκε από
το πρόγραμμα επιχορηγήσεων της Sony
προκειμένου να δημιουργήσει μία ταινία η
οποία θα προβληθεί για πρώτη φορά στο



  

«Rencontres d’Arles», της Γαλλίας, αυτό το καλοκαίρι.
Η ομώνυμη έκθεση με τα έργα των νικητών προσέλκυσε 25.000 επισκέπτες στο Λονδίνο
και για το 2019 θα είναι σε περιοδεία διεθνώς. Ξεκινώντας από την Ιαπωνία την 1η
Ιουνίου, η έκθεση θα ταξιδέψει ακόμη στη Γερμανία, την Ιταλία, την Ινδία και το Μεξικό,
προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να δει κάποια από τα καλύτερα έργα της
σύγχρονης φωτογραφίας του προηγούμενου έτους.
Για το 2020 ο Διαγωνισμός Επαγγελματιών αναζητεί συλλογές έργων που θα
ξεχωρίσουν σε δέκα διαφορετικές κατηγορίες και προέρχονται από καλλιτέχνες που
ασχολούνται με τη φωτογραφία και το φωτορεπορτάζ. Η νέα κατηγορία «Περιβάλλον»
«προκαλεί» τους καλλιτέχνες να αποτυπώσουν τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που
επηρεάζουν τον κόσμο σήμερα.
Ο ανανεωμένος Διαγωνισμός Νέων δίνει σε πολύ νέους φωτογράφους ηλικίας 12-19
ετών, την ευκαιρία να καταχωρήσουν μέχρι τρεις φωτογραφίες ανά μήνα από τον Ιούνιο
έως το Δεκέμβριο του 2019. Κάθε μήνα θα έχουν διαφορετικό θέμα και οι κριτές θα
επιλέγουν έναν νικητή και έναν φιναλίστ. Οι επτά νικητές που θα προκύψουν από τους
επτά αυτούς μήνες, θα συναγωνιστούν στη συνέχεια για τον τίτλο «Φωτογράφος της
Χρονιάς» του Διαγωνισμού Νέων.
Εκτός από τον Διαγωνισμό Επαγγελματιών και Νέων, τα Βραβεία για το 2020
περιλαμβάνουν τον Ανοιχτό Διαγωνισμό, επιβραβεύοντας μεμονωμένες εικόνες σε
δέκα κατηγορίες, αλλά και το Διαγωνισμό Student για τους φοιτητές φωτογραφίας,
παγκοσμίως. Το πρόγραμμα των Εθνικών Βραβείων λειτουργεί επίσης σε 60 και
παραπάνω χώρες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.worldphoto.org/swpa
Προθεσμίες Διαγωνισμού 2020
Διαγωνισμός Νέων: Τελευταία ημέρα κάθε μήνα από Ιούνιο μέχρι Δεκέμβριο 2019
Διαγωνισμός Student: 29 Νοεμβρίου 2019
Ανοιχτός Διαγωνισμός/ Εθνικά Βραβεία: 7 Ιανουαρίου 2020
Διαγωνισμός Επαγγελματιών: 11 Ιανουαρίου 2020

 

ON LINE    

O IMAGING - E 



          ,   
  
       EPSON,      
       Drylab (Surelab -D700/800 – D3000).
         
      
         .
    !"#$%& ''

MHXANHMATA – !" – #$%!&' ()#'*!+'

SL-D800

SL-D3000
Epson.indd 1

19/3/2019 3:44:32 πμ

 . . .
 32 &  . 

43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr

Kabanaos_Epson Prosfora.indd 1

 463 • 

10 IOYNI 2019

10/6/2019 12:28:10 μμ





17

 !"##$%

)Y+Pe`OW)-.R,+OW*
“Δίδυμοι στη Νιγηρία”
Το πρόγραμμα Special Project της
Nikon Europe δίνει την ευκαιρία σε
Νikon ambassadorsαπό ολόκληρη
την Ευρώπη, να πραγματοποιήσουν
μία φωτογραφική αποστολή που
πάντα ονειρεύονταν. Έτσι οι γυναίκες
ambassadors της Nikon Bénédicte
Kurzen και Sanne De Wilde με την
υποστήριξη της Nikon και εξοπλισμό
D850 και Z7, ταξίδεψαν ως την
Κεντρική Αφρική και έμειναν μαζί
εμε την κοινωνία των gbo-Ora όπου
γεννιούνται περισσότερα δίδυμα από
ό,τι οπουδήποτε αλλού στον κόσμο,
την πόλη Αμπούζα που αντιπροσωπεύει
ένα σκοτεινό κεφάλαιο στην ιστορία
των διδύμων στη Νιγηρία και την πόλη
Calabar όπου οι παραδόσεις και οι
αντιλήψεις έχουν αλλάξει.



  

Tα δίδυμα στην Αφρική πολλές φορές περιβάλλονται με προκατάληψη και
δεισιδαιμονίες. Ενώ σε κάποιες περιοχές έχουν ανεγερθεί ιερά αφιερωμένα στη
λατρεία των διδύμων, σε άλλες υπάρχουν αναφορές ότι οι δίδυμοι συνεχίζουν να
θανατώνονται διότι υποτίθεται αποτελούν δυνάμεις του κακού.
Η Bénédicte Kurzen μας είπε: «Το να είναι κανείς δίδυμος αποτελεί σύμβολο σε
πολλά διαφορετικά μέρη σε όλο τον κόσμο, αλλά πουθενά περισσότερο από τη
Νιγηρία. Δεδομένων των αρνητικών δημοσιευμάτων που υπάρχουν για τον τρόπο που
αντιμετωπίζονται τα δίδυμα στη χώρα, θέλαμε να ερευνήσουμε πιο στενά την πολύπλοκη
μυθολογία που βρίσκεται πίσω από αυτές τις σκοτεινές πρακτικές, δείχνοντας ωστόσο ότι
και στις περισσότερες περιοχές επικρατεί η λατρεία των διδύμων».
Kαι οι δύο φωτογράφοι χρησιμοποίησαν την D850 με τον συνδυασμό της ανάλυσης,
ταχύτητας και ευαισθησίας προκειμένου να αποτυπώσουν εικόνες από περισσότερα
από πενήντα δίδυμα σε διάφορα μέρη της Νιγηρίας. Η Z 7 χρησιμοποιήθηκε επίσης
από την Bénédicte στο τελευταίο σκέλος του project στο Calabar, σε συνδυασμό με τον
φακό NIKKOR Z 24-70mm f/4 S. Οι φακοί AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED, AF-S NIKKOR
58mm f/1.4G και AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED συμπεριλαμβάνονταν επίσης στον
εξοπλσμό.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το project της Bénédicte και της Sanne,
επισκεφθείτε τη σελίδα Ειδικό Έργο.

 \
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Athens Photo Festival

Athens Photo World

97J4@K8A?4;=5K8?2=7@:A?BA>;=IDpGDA
Μέχρι το φετινό καλοκαίρι είχαμε συνηθίσει να αναμένουμε στα φωτογραφικά, το Athens Photo Festival το οποίο τα τελευταία
χρόνια έχει την βασική του έδρα στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς, αλλά φέτος προστίθεται και το λεγόμενο Athens
Photo World επικεντρωμένο στη φωτοειδησεογραφία. Το πού αρχίζουν ή τελειώνουν όμως τα όρια ενός φωτογραφικού είδους
και ξεκινούν τα επόμενα, είναι πολύ συχνά δυσανάγνωστο. Αφενός τίθεται και το εξής ερώτημα, μπορεί η πρωτεύουσα να
“αντέξει” δύο μεγάλα φωτογραφικά φεστιβάλ - την ίδια ακριβώς περίοδο (στην συνέντευξη τύπου του APW αναφέρθηκε ότι τις
επόμενες χρονιές το φεστιβάλ θα πραγματοποιείται νωρίτερα) - υπάρχει τόσο σημαντικού μεγέθους φωτογραφικό κοινό στην
Αθήνα; Αφετέρου, ίσως αποκαλυφθεί πολύ ευχάριστα ότι πράγματι υπάρχουν τα ανάλογα κοινά. Τα γεγονότα θα μας δείξουν.
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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SAWGRASS SG800

GRAPHTEC
CE6000-60 (24’’)
SEFA HEAT PRESS
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Π

ρώτα εγκαινιάζεται το Athens Photo World, με επίσημη
έναρξη στις 7 Ιουνίου και συνολική διάρκεια δέκα ημερών.
Έχουμε ήδη αναφερθεί στα δύο προηγούμενα τεύχη στο νέο
φεστιβάλ φωτογραφίας, αφιερωμένο στη μνήμη του Γιάννη
Μπεχράκη και βασισμένο στην ιδέα του Θανάση Σταυράκη,
το οποίο ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 7 Ιουνίου, με
τις κεντρικές του δράσεις να πραγματοποιούνται στο Kέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Αναλυτικά μπορείτε να επισκεφθείτε, μεταξύ άλλων, τις εξής
εκδηλώσεις (www.apw.gr):

Έκθεση Eyewitness

Μ

ια συλλογή με εβδομήντα από τις πιο δυνατές
και επιδραστικές φωτογραφίες του Έλληνα
φωτοδημοσιογράφου η οποία πλαισιώνεται από video με ομιλίες
και συνεντεύξεις του Γιάννη Μπεχράκη κατά τη διάρκεια της
μακρόχρονης φωτογραφικής πορείας του με τις πιο σημαντικές
σκέψεις του για τη φωτογραφία και τον κόσμο.
07 – 15/06 | 09.00 – 22.00 | ΑΙΘΡΙΟ 4ου ΟΡΟΦΟΥ ΕΒΕ

Photo, καθώς και ο φωτογράφος και συγγραφέας Finbarr
O’Reilly, βραβευμένος στην κατηγορία «Πορτραίτα», με τη
φωτογραφία του «Dakar Fashion».
07 – 30/06 | 09.00 - 22.00 | ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ

Athens Photo World: Συζήτηση
Η φωτοειδησεογραφία σήμερα
Επτά σημαντικοί επαγγελματίες του σύγχρονου φωτορεπορτάζ,
οι περισσότεροι φίλοι και συνεργάτες του Γιάννη Μπεχράκη,
μοιράζονται τις εμπειρίες και τις απόψεις τους για τον ρόλο και
το μέλλον του σύγχρονου φωτορεπορτάζ. Οι Rickey Rogers
και Goran Tomasevic από το πρακτορείο REUTERS, οι Dusan
Vranic και Λευτέρης Πιταράκης από το πρακτορείο Associated
Press, ο φωτογράφος Finbarr O’Reilly και η Sophie Boshouwers,
Επιμελήτρια Εκθέσεων του World Press Photo, θα δείξουν τη
δική τους δουλειά, θα συζητήσουν και θα ανταλλάξουν απόψεις
με το κοινό.
Κυριακή 09/06 | 20.00 | ΦΑΡΟΣ

Ομιλίες Φωτογράφων
Προβολή Ντοκιμαντέρ
Στο πλαίσιο του APW θα προβληθεί ντοκιμαντέρ του
βραβευμένου κινηματογραφιστή Buddy Squires που
ακολουθούσε τον Γιάννη Μπεχράκη από το 2000 σε πολλές
χώρες, αποτυπώνοντας σημαντικά βήματα της καριέρας του.
Σάββατο 08/06 | 20.00 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Έκθεση World Press Photo 2019
Ο πιο σημαντικός διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας έρχεται
με τις πιο συναρπαστικές φωτογραφίες του 2018. Το αθηναϊκό
κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει τις 157 φωτογραφίες, 43
φωτογράφων από 25 χώρες που διακρίθηκαν στις κατηγορίες
των βραβεύσεων μαζί με τους μεγάλους νικητές του World
Press Photo of the Year, John Moore, με τη φωτογραφία του
«Crying Girl on the Border» και του World Press Photo Story
of the Year, Pieter Ten Hoopen, με τη δουλειά «Migrant
Caravan».
Στα εγκαίνια και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens
Photo World, θα παρευρίσκονται οι: Sophie Boshouwers
και Anita Huynh, επιμελήτριες εκθέσεων του World Press



  

Τέσσερις ομιλίες σημαντικών και έμπειρων φωτογράφων με
μακρόχρονη πορεία στη φωτογραφία, στο ντοκουμέντο και στο
ρεπορτάζ παρουσιάζουν τη δουλειά και τις εμπειρίες τους στο
κοινό μέσα από μια ζωντανή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.
Δευτέρα 10/06 | 20.00 – 22.00 | Κωνσταντίνος Πίττας & Σπύρος
Στάβερης
Πέμπτη 13/06 | 19.00 – 21.00 | Νίκος Πηλός
Παρασκευή 14/06 | 19.00 – 21.00 | Santiago Lyon
Σάββατο 15/06 | 17.00 – 19.00 | Λουίζα Γκουλιαμάκη

Εκδήλωση Απονομής Βραβείου
Με στόχο την προβολή και την ενίσχυση της δουλειάς των
φωτογράφων και φωτορεπόρτερ, το APW, με δωρεά του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα απονεμηθεί χρηματικό
Βραβείο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ σε μια εξελισσόμενη
ή ολοκληρωμένη φωτογραφική δουλειά ρεπορτάζ ή
ντοκουμέντου σε φωτογράφο που ζει κι εργάζεται στην Ελλάδα
ή την Κύπρο.
Εκδήλωση Απονομής Βραβείου APW | Κυριακή 16/06 | 20.00
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
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Αφιέρωμα στον Οπτικό Πολιτισμό και
την Φωτογραφία
Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική
φωτογραφική σκηνή, το πολυποίκιλο Athens
Photo Festival, σε διοργάνωση του Ελληνικού
Κέντρου Φωτογραφίας, εγκαινιάζει εντός των
ημερών πληθώρα εκθέσεων, δράσεων και
portfolio reviews σε διάφορα σημεία στην Αθήνα
καθώς και στο κεντρικό εκθεσιακό του κτίριο του
Μουσείου Μπενάκη.
Το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα στην σχετική
ιστοσελίδα: www.photofestival.gr
Διάρκεια: 13 Iουνίου - 28 Ιουλίου 2019
Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138
και άλλα σημεία στην Αθήνα
Πληροφορίες: 210 9211 750,
www.photofestival.gr
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Νέο Φεστιβάλ στη Δυτική Ελλάδα

Π

έραν των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, είναι
πολύ σημαντικό να υπάρχει ουσιαστική πολιτιστική
αποκέντρωση, να υλοποιούνται δηλαδή ποιοτικές πολιτιστικές
δράσεις σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Κάτι ανάλογο
υπόσχεται το πρώτο Φωτογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου το οποίο
αποτελεί φυσική εξέλιξη των δράσεων της φωτογραφικής
ομάδας “Art8” (τμήμα του συλλόγου «Καλλιτεχνικό
Παραδοσιακό Εργαστήρι Αγρινίου») της πόλης. Το φεστιβάλ
φιλοξενείται στους εξαίσιους, πολιτιστικά σημαντικούς, χώρους
της παλιάς λαχαναγοράς της πόλης, στη σημερινή Δημοτική
Αγορά και παρουσιάζει από εκθέσεις, ομιλίες μέχρι και μικρής
κλίμακας portfolio reviews. Αν βρεθείτε λοιπόν από μέσα
έως τέλη Ιουνίου στη Δυτική Ελλάδα, κάντε μια πολιτιστική
επίσκεψη στο Photopolis Agrinio Photo Festival.
Να σημειωθεί πως το φεστιβάλ διοικείται από τετραμελή
επιτροπή μελών (Λ. Φραγκούλης, Π. Καλτσάς, Γ.
Μπαρτσώκας & Κ. Μαστρογιάννη) της φωτογραφικής ομάδας
art8 του Παραδοσιακού Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Αγρινίου.
Η δράση τελεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Αγρινίου και υπό
την επιστημονική εποπτεία και καθοδήγηση του Τμήματος
Διαχείρισης Πολιτισμικών Πόρων & Νέων Τεχνολογιών του
Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο εδρεύει στο Αγρίνιο.

Ξεχωρίζουμε ενδεικτικά ορισμένες από τις εκδηλώσεις:
- Η καθιερωμένη ετήσια έκθεση των μελών της «art8».
- «Αγρίνιο Sixties»: έκθεση πρωτότυπου φωτογραφικού υλικού
της δεκαετίας του 60, το οποίο έχουν παραχωρήσει οι Αγρινιώτες:
Θανάσης Βαλαώρας και Αριστείδης Μπαρχαμπάς.
- «The Itinerary»: έκθεση 44 φωτογραφιών, οι οποίες
παρατηρούν την προσπάθεια των προσφύγων να προσεγγίσουν
διαφορετικούς προορισμούς. Φωτογράφοι που συμμετέχουν:
Milos Bicanski, Andrea Bonetti, Λουίζα Γκουλιαμάκη, Γιάννης
Κολεσίδης, Γιάννης Λιάκος, Δημήτρης Μπούρας, Μενέλαος
Μυρίλλας, Νίκος Παλαιολόγος, Αννα Παντελιά, Φώτης Πλέγας,
Ορέστης Σεφέρογλου.
- «Σημείο στο χάρτη» έκθεση του Photometria International
Photography Festival: “Έντευξις”. Συμμετέχουν 15 Φωτογραφικές
Λέσχες απ’ όλη την Ελλάδα.
-«Εντάσεις» έκθεση των 15 επιλεγμένων φωτογραφιών του
διαγωνισμού που διενήργησε το Photopolis τον Ιανουάριο
και Φεβρουάριο 2019, στα πλαίσια των προφεστιβαλικών
εκδηλώσεών του. Το βράδυ των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί
και η βράβευση των τριών καλύτερων φωτογραφιών του
διαγωνισμού.
Αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα: www.photopolis.gr

Εγκαίνια:¦Î×Í½Î×ÑÒÉÕqΔιάρκεια:¦Î×Í½Î×qΔιεύθυνση: Κεντρική Αγορά, Πλατεία Δημάδη, Αγρίνιο
qÌÈÐÎÆÎÐ½ÅÕ info@photopolis.gr, www.photopolis.gr
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Thessaloniki Queer Arts Festival

Έ

να διαφορετικό φεστιβάλ όπου παρουσιάζονται διάφορες μορφές τέχνης, πέραν της φωτογραφίας, ξεκινά σε ποικίλους
χώρους της Θεσσαλονίκης και καλείται να απαντήσει στο κεντρικό του ερώτημα “Τί είναι ο Έρως;”. Tο φετινό Thessaloniki
Queer Arts Festival ‘What is Eros?’ στοχεύει να ανοίξει νέους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων τύπων ατόμων και
κοινωνικών ομάδων, ενισχύοντας τον διάλογο και αναπτύσσοντας εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης των κοινωνικών
διακρίσεων. Οι συντελεστές του φεστιβάλ είναι οι: Θωμάς Διάφας
(καλλιτεχνικός διευθυντής), Ειρήνη Παπακωνσταντίνου και Maria
Juliana Byck (επιμέλεια). Στην κεντρική έκθεση παρουσιάζονται
τα έργα 44 καλλιτεχνών από Ελλάδα και το εξωτερικό κατόπιν
ανοιχτού καλέσματος που έγινε μέσα στο 2018.
Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: A23-Nectar, Άγγελος Απλά, Βασίλης
Αλεξάνδρου, Βαγγέλης Αρβανίτης, Μαρία Βοζαλή, Tania
Bohuslavska, Χρήστος Γκενούδης, Lisa Caligagan, Samantha
Conlon, T-Dog eXtreme, Michael Gurhy, Nathan Hall, Shir
Handelsman, Ανό Θεοδώρογλου, Μαριάννα Ιγνατάκη, Danny
Jarratt, Φανή Κατσούρα, Χρήστος Κυριαζίδης, Φουστί Λαμέ,
Fabian Landewee, Μαρία Λέτσιου, Μυρτώ Μακρίδου, Χρήστος
Μαυροδής, Fallon Mayanja, Αλεξάνδρα Νάκου, Δημήτρης
Νεοκλέους, Αλέξανδρος Ντούρας, Arvin Ombika, Thomas Anthony Owen & Kentaro Kumanomido, Λίνα Παπαγεωργίου,
Διονύσιος Πάππας, Σέργιος Πάππας, Moreno Perna, Marilou Poncin, Studio Προκοπίου (Phillip Προκοπίου και Πάνος
Ποιμενίδης), Σπύρος Rennt, Ανδριάνα Ροδάκου, Γιάννης Σαχπάζης & Γιώργος Καλύβης, Μενέλας Σιαφάκας, Όλγα Σιμώνη,
Maaike Stutterheim, Kate Spence & Michael Lightborne, Φαίδρα Χαραλαμπίδου, Μαΐτα Χατζηιωαννίδου.
Διάρκεια: 7-23 Ιουνίου 2019
Διεύθυνση: Διάφοροι χώροι και MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (Αποθήκη Β1, λιμάνι Θεσσαλονίκης).
Πληροφορίες: https://queerartsfestival.gr/el/choroi-ekdiloseon/
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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

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...

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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ISSN 1105-3941

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

Ė  Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

9 771105 394004
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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

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

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

9 771105 394004

9 771105 394004

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

09

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

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



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ



  

 



 
 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

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


 

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών



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 *()30#*.3*.(9OHLJTBDTGjVJ?=9nRW<JWVHKIM@QH
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑOHLEH@9URWC=VJTB9hWK;H>H@MWCHP

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

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

Δωρεάν
μεταφορικά*!

Νο 19:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
KΙΝΗΣΗΣ
& ΔΡΑΣΗΣ
Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
6 Ιουνίου 2019

*Για αγορές άνω των €25

Νο 19: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ KΙΝΗΣΗΣ & ΔΡΑΣΗΣ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 6 Ιουνίου 2019

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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Η ομορφιά του γυμνού

Έ

να από τα πιο δημοφιλή θέματα στην ιστορία όλων των τεχνών είναι
αναμφίβολα το Γυμνό σε άπειρες εκδοχές του, οι οποίες ποικίλουν
από το άκρως εικαστικό μέχρι και το απόλυτο κιτς. Πηγή ανεξάντλητης
καλλιτεχνικής - και όχι μόνο - έκφρασης, εμπνέει τους συμμετέχοντες στην
ομαδική έκθεση υπό τον γενικό τίτλο «Το Γυμνό στη Φωτογραφία σήμερα”,
σε επιμέλεια Παγκράτη Παγκρατίδη.
Στην έκθεση συμμετέχουν αναλυτικά οι: Εμμανουέλλα Αργυροπούλου,
Βαγγέλης Καλός, Ελισσάβετ Κασαμπαλίδου, Στάθης Κροκίδης, Περικλής
Λιακάκης, Παγκράτης Παγκρατίδης, Νίκος Σταυρόπουλος, Maria Frodl,
Stefan Neagu, Trond Skaret, Bill Stathoulis, Maria Tsalla.
Το L,a,boutique είναι ένας νέος χώρος στην καρδιά της Αθήνας,
στα πρότυπα των σύγχρονων apartment galleries, με «boutique»

φιλοσοφία, αφιερωμένος ειδικά στην τέχνη της
Φωτογραφίας που ενσωματώνει τις εξειδικευμένες
υπηρεσίες ενός executive Fine Art Printing Lab, με
μια σύγχρονη φωτογραφική γκαλερί.
Εγκαίνια: 14 Ιουνίου στις 19.30 μ.μ
Διάρκεια: 14 Ιουνίου - 13 Ιουλίου 2019
Διεύθυνση: Διώνης 15 |118 54 | Αθήνα | 2ος
όροφος
Πληροφορίες: 210 3424547,
lb@laboutiquefineart.com,
www.laboutiquefineart.com

.-PYS-..#-..O,_
Μια έκθεση χρωμάτων

Σ

την καρδιά της Κυψέλης, η πολύ δραστήρια φωτογραφικά Blank Wall Gallery εγκαινιάζει
τη νέα της ομαδική έκθεση με επίκεντρο το Χρώμα και τις διάφορες φωτογραφικές του
εκφάνσεις. Το θέμα είναι αρκετά ελεύθερο ως προς την ερμηνεία του, εξ ου και οι διαφορές
στο ύφος και την θεματολογία που κυριαρχούν στα έργα των συμμετεχόντων. Η έκθεση
“Moments of Color” γίνεται σε επιμέλεια του Μάρκου Δολόπικου.

Διάρκεια: Μέχρι 2 Ιουνίου 2019
Διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 55 Κυψέλη
Πληροφορίες: 2114052138, 6943868124 www.blankwallgallery.com



  

  

ON LINE    

O IMAGING - E 



  



     M AT I K O





 ;

    !
 





 .    :

www.photo.gr/monothematika • .: 210 8541400 • info@photo.gr

Kali Photo_21x28 GRAFEIO.indd 1

 463 • 

30/5/2018 7:54:10 μμ

10 IOYNI 2019





32

 !"##$%

Ep;45>JApI=D4:@A;=I:B2D?2=7@:A?BA>
Τα εργαστήρια και οι ομάδες φωτογραφίας έχουν εξαπλωθεί σε όλη την χώρα πλέον, σημάδι του γοργά αναπτυσσόμενου
ενδιαφέροντος για την τέχνη και τεχνική της φωτογραφίας.

ΑΡΤΑ

ΑΙΓΙΝΑ

Ο

ι τελειόφοιτοι του τμήματος ‘’Τέχνη της Φωτογραφίας’’του Δ.ΙΕΚ
Άρτας προβάλλουν τα έργα τους υπό τον τίτλο “Ευρήματα”
στην Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας ‘‘Γ.Μόραλης’’. Συμμετέχουν οι:
Βερνιώτου Στεργιανή, Βλαχογιάννης Γιάννης, Γκαβάγιας Γεώργιος,
Ζιώβα Ευαγγελία, Καραγιάννης Γεώργιος, Κατσαντούλας Δημήτριος,
Κομπογιάννης Νικόλαος, Κορωναίου Αικατερίνη, Λάμπρου Δημήτριος ,
Λιάσκας Χαράλαμπος, Μητσιοπούλου Μαρία, Οικονόμου Χριστίνα,
Σιδερή Αφροδίτη, Σταύρος Γιώργος, Τοντόροβα Χριστίνα, Τσιόκου
Μαρία, Τσιρογιάννη Ελένη & Φώτη Αλεξάνδρα.
Εκπαιδευτές του τμήματος “Τέχνη της Φωτογραφίας” ήταν οι
φωτογράφοι: Ευγενία Αραβαντινού-Λιανού, Αλέξανδρος Βάσιος,
Σοφία Γκόη, Κατερίνα Κούρου, Χαράλαμπος Κωσταδήμας, Φωτεινή
Παπαχατζή, Ειρήνη Αυδίκου, Φίλιππος Ζωγράφος, Μάρθα
Πλακαντωνάκη, Βανέσα Μπέλου, Νικόλαος Χρήστου & Σπύρος
Χρύσης.

Τ

ο φωτογραφικό εργαστήρι του Μορφωτικού
συλλόγου Αίγινας «Καποδίστριας», εκθέτει
την φωτογραφική του δουλειά για την χρονιά
που πέρασε με θέμα την γνωστή ρήση του
δημοφιλούς στην Ελλάδα, Henri CartierBresson, ’’Η Αποφασιστική Στιγμή’’ στο Πύργο
του Μάρκελλου, 8-17 Ιουνίου. Στην έκθεση
συμμετέχουν οι: Παρασκευούλα Λιάκα, Βιβή
Κορφιάτη, Γεωργία Μανιμανάκη, Σαλώμη
Μελισσάρη, Ασπασία Λεούση, Βιβή Κουτσούκου,
Ντίνα Χατζίνα, Καλλιόπη Χατζοπούλου, Νίκος
Μούρτζης, Δημήτρης Μοίρας, Αννίτα Λεούση,
Δημήτρης Πολυχρονιάδης, Γιώτα Στρωτού &
Αιμιλία Τσότρα. Το φωτογραφικό Εργαστήρι του
Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας «Καποδίστριας»
λειτουργεί με την ευθύνη του φωτογράφου Άρη
Παύλου στο χώρο του Συλλόγου. Πληροφορίες
: 6971630495.

Διάρκεια: Μέχρι 10 Ιουνίου 2019
Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας “Γ. Μόραλης”,
Νικ. Πλαστήρα 13, Άρτα
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Ευκαιρία για καλλιτεχνικές αγορές!

Α

ν επιθυμείτε να αγοράσετε ιδιαίτερα αντικείμενα τέχνης και πολιτισμού, τα
οποία ξεφεύγουν από τα τετριμμένα που βρίσκει κανείς σε μεγάλες αλυσίδες
καταστημάτων, επισκεφθείτε αυτό το Σαββατοκύριακο το 12 Παζάρι Τέχνης που
πραγματοποιείται από το Σωματείο Αρχαιοπωλών και Εμπόρων Έργων Τέχνης
Ελλάδος. Στα περίπτερα των συμμετεχόντων παρουσιάζονται παρουσιάζονται
επιλεγμένα αυθεντικά αντικείμενα υψηλής ποιότητας όπως: χαρακτικά, πίνακες,
πορσελάνες, έπιπλα, χαλιά, ασημικά, κοσμήματα, street art, αντικείμενα vintage,
καθώς και αντικείμενα παραδοσιακής και σύγχρονης τέχνης.
Διάρκεια: 7 - 9 Iουνίου 2019
Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα, Ηρακλειδών 66, Αθήνα



  

 

 !"##$%

% HHH6<=7 7=4917>=7L64:5735E79h@:K?7>'[$\'



  

 

