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Παρασκευή 29 Νοεμβρίου

€0,99

ανά 
τεύχος

Για παραγγελίες: 
www.photo.gr/magazines

Συμπληρώστε τα τεύχη 
του ΦΩΤΟγράφου 

που λείπουν 
από τη βιβλιοθήκη σας
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Τρουπάκη 1, 104 45, Αθήνα

Βazaar παλιών τευχών, 
σπάνιων εκδόσεων, 

αφισών, βιβλίων, λευκωμάτων!!!

Τιμές bazaar! 
Aπό €0,99 μέχρι €4,99

���!�"�!
�	 �������$� 	�
���� ���%��	��	%�  �'� 2/12/2019 

	� ����� $����� ��� ������ ��� ��������� 

Στα γραφεία του
ΦΩΤΟγράφου
Σας περιμένουμε!

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ - PORTES OUVERTES - OPEN DOORS

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, 12:00 - 20:00

https://www.google.gr/maps/place/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/@38.0117767,23.7181564,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1a2de9457117b:0x528f4ad23fdbfc40!8m2!3d38.0117725!4d23.7203451
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Editorial

ABRAHAM LINCOLN

Ο φίλος και τακτικός Αναγνώστης 

μας Περικλής Αλκίδης διαβάζοντας 

τον προβληματισμό που 

αναπτύξαμε στα προηγούμενα 

δύο σημειώματά μας περί των 

φωτογραφικών αρχείων και 

μουσείων, ευγενικά 

μας θύμισε την περίπτωση 

του Μουσείου Φωτογραφικών 

Μηχανών του Παναγιώτη (Τάκη) 

Αϊβαλή στη Σπάρτη.

Ο αείμνηστος Τάκης Αϊβαλής, 

για όσους δεν το γνωρίζουν, 

υπήρξε δραστήριος και πολύ 

καλός επαγγελματίας φωτογράφος. 

Γεννήθηκε στον Μυστρά στις 

10 Μαρτίου 1934. Σπούδασε 

φωτογραφία στην Αμερική και 

συγκεκριμένα στο πολύ γνωστό New 

York Institute of Photography (ήταν 

κάτοχος αμερικανικής υπηκοότητας) 

απ’ όπου και αποφοίτησε με 

ειδίκευση στην διαφημιστική, 

εμπορική φωτογραφία & φωτογραφία 

μόδας. Επίσης δίδαξε στη σχολή ως 

καθηγητής για άλλα τρία χρόνια. 

Μετά από μακρόχρονη παραμονή 

στην Αμερική, το 1967 επέστρεψε 

στην Ελλάδα όπου εργάστηκε αρχικά 

ως επαγγελματίας φωτογράφος 

στην διαφημιστική εταιρεία ΓΚΡΕΚΑ 

και στη συνέχεια ως ανεξάρτητος 

επαγγελματίας φωτογράφος για 

πολλούς σημαντικούς πελάτες (ΕΟΤ, 

Εθνική, Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα), 

για περιοδικά μόδας, εφημερίδες 

και άλλους εκδοτικούς οίκους. 

Πέρα από την πολύ σημαντική 

και πλούσια φωτογραφική του 

δραστηριότητα, είχε το πάθος της 

συλλογής παλιών φωτογραφικών 

μηχανών και αξεσουάρ όπου 

διοχέτευε μεγάλο μέρος των 

εσόδων του αλλά και του 

ελευθέρου χρόνου του. ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

�� *)��+�"*�,� �"5 "�$�!� - �’ �6��5
Ένα πετυχημένο παράδειγμα δημιουργίας μουσείου φωτογραφικής τεχνολογίας

Αγόραζε από οπουδήποτε ανά τον κόσμο φωτογραφικό εξοπλισμό, κυρίως παλιές 

φωτογραφικές μηχανές, με αποτέλεσμα στο διάβα του χρόνου η συλλογή του να ξεπεράσει 

τα 7.000 κομμάτια και να δημοσιευτεί στο βιβλίο Guinness ως η πολυπληθέστερη ιδιωτική 

συλλογή φωτογραφικών μηχανών στον κόσμο! Ο Τάκης Αϊβαλής είχε την σπάνια τύχη να 

έχει στο πλευρό του την γυναίκα του Αναστασία που μοιράζονταν το ίδιο πάθος με τον ίδιο. 

Ήταν αυτή που συνέχισε με πείσμα τις προσπάθειες μετά τον θάνατό του ώστε το όραμά του 

για ένα μουσείο να γίνει πραγματικότητα. Ακόμη είχε την οικονομική άνεση, την μόρφωση, 

τις γνώσεις και τον τρόπο αν θέλετε, να πείσει την τοπική κοινωνία της γενέτειράς του 

τουτέστιν τον Δήμο Σπάρτης, να αξιοποιήσει την συλλογή την οποία αξίζει να σημειωθεί 

ότι την δώρισε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα καλαίσθητο και λειτουργικό μουσείο, 

μοναδικό στη χώρα μας, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2013.

Όμως... το ζητούμενο δεν είναι να δημιουργηθούν πολλά μικρά μουσεία φωτογραφικών 

μηχανών ανά την ελληνική επικράτεια αλλά ένα Μεγάλο, πλούσιο σε εκθέματα μουσείο 

από τις απαρχές της φωτογραφίας μέχρι την ψηφιακή εποχή, προφανώς στην πρωτεύουσα. 

Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Με ειδικευμένο προσωπικό, με πολύπλευρη δράση και 

εξειδικευμένες δραστηριότητες στον τομέα της ιστορίας της φωτογραφίας -και όχι μόνον- 

ικανό να δέχεται και να εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες συλλογές που όπως είπαμε πάνε στα 

σκουπίδια ή στην καλύτερη των περιπτώσεων στην πλατεία Αβυσσηνίας.

Λεφτά από ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν να βρεθούν. Αυτό που δύσκολα 

θα βρεθεί είναι ο κρατικός φορέας -ή ο ιδιωτικός φορέας- και το κατάλληλο πρόσωπο 

με τις εξειδικευμένες γνώσεις όπως και η ομάδα ειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών 

που θα το πλαισιώσουν για να διεκπεραιωθεί επιτυχώς και σε βάθος χρόνου 

ένα τόσο σοβαρό έργο... 

https://www.youtube.com/watch?v=QB_2BMmr3-Y&t=
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες 

θέσεις διαθέσιμες!
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http://www.photo.gr/product/seminar-nikon/
http://www.photo.gr/product/seminar-fujifilm/
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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: Τάκης Τζίμας, ����%���'5 �<��"=:5: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��"*:�!#��5: Άννα Μανουσάκη �����,��5: Φωτεινή Αβραμάκουwww.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), θα δημοσιευθούν εδώ.

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: Τάκης Τζίμας, ����%���'5 �<��"=:5: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

>"((���$��,� �6" & �������&: Ιωάννα Bασδέκη ��"*:�!#��5: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

�"("��!

 ���"��,�5!
Πως θα έμοιαζε η διάσημη ταινία αν είχε γυριστεί ...χωρίς budget

https://www.youtube.com/watch?v=PlAty0l37N0
www.photo.gr
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Πτωτικά εξελίσσεται η αγορά φωτογραφικών

����#,���� 

Αποτελεί κοινό μυστικό η σταδιακή υποχώρηση της 

αγοράς φωτογραφικών, με πτώσεις σε αριθμό τεμαχίων 

και τζίρο. Απ’  ό,τι φαίνεται καμία κατασκευαστική 

εταιρία δε μένει αλώβητη από την εντεινόμενη πίεση 

από πλευράς smartphone, τη μείωση της καταναλωτικής 

δαπάνης και την επιφύλαξη των χρηστών για το 

μέλλον των DSLR. H δημοσίευση οικονομικών 

στοιχείων προερχόμενων από τη CIPA (Camera and 

Imaging Product Association) της Ιαπωνίας δίνει μια 

χαρακτηριστική εικόνα για το χώρο των φωτογραφικών 

και τη σημερινή κατάσταση της αντίστοιχης βιομηχανίας.

Για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο ως Σεπτέμβριο 2019 (τα 

πιο πρόσφατα τρίμηνα για τα οποία διατίθενται ανακοινωμένα 

οικονομικά στοιχεία) η CIPA ανακοίνωσε στοιχεία για 8εκ. 

αποστολές φωτ. μηχανών, 4.4εκ. τεμάχια φακών και 3,6εκ. τεμάχια 

compact. Αυτές οι ποσότητες αντιστοιχούν σε υποχώρηση 23% για 

τις μηχανές-συστήματα και 20%  για τις compact ενώ έρχονται ως 

συνέχεια των ακόμη πιο μειωτικών κινήσεων στα έτη 2017 και 2018. 

Παρόλα αυτά η παρουσίαση νέων συστημάτων mirrorless από 

την Canon και Nikon ενθάρρυνε το καταναλωτικό ενδιαφέρον και 

ανέκοψε το ρυθμό της πτώσης πωλήσεων χωρίς όμως να καταφέρει 

να αντισταθμίσει συνολικά τις απώλειες. 



������ 481 •  �����	
 18 ����	I�� 2019 �����
 8

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

Live for the story_

ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΛΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΕΛΕΙΑ

*Επιστροφή χρημάτων για σπουδαστές, σε επιλεγμένα προϊόντα Canon.

**Για να λάβουν μέρος στην προωθητική ενέργεια Επιστροφής χρημάτων, οι συμμετέχοντες πρέπει να αγοράσουν ένα προϊόν προωθητικής ενέργειας από συμμετέχοντα  
σημεία λιανικής πώλησης εντός της Ελλάδας μεταξύ 1/8 και 31/12/2019. Τα αιτήματα πρέπει να υποβληθούν συμπληρώνοντας πλήρως και σωστά την online φόρμα  
αιτήματος (και καθορίζοντας έναν έγκυρο σειριακό αριθμό EEA προϊόντος) έως τα μεσάνυκτα της 31/12/2019. Αναλυτικές πληροφορίες: www.canon.gr/studentcashback. 
Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με το αίτημά σας, επικοινωνήστε στον τηλεφωνικό αριθμό υποστήριξης των καταναλωτικών προϊόντων Canon, 210 969 6422.

Αναβαθμίστε τις φωτογραφικές 
σας ικανότητες.

Επωφεληθείτε από τις ειδικές 
εκπτώσεις για σπουδαστές σε 
επιλεγμένες μηχανές, φακούς 
και εκτυπωτές Canon.*

ΕΩΣ 
300€

Επιστροφή**

http://bit.ly/2JFnvvP
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Canon Ας δούμε τα 

αποτελέσματα κατά εταιρία. Για 

τα δύο πρόσφατα τρίμηνα Q2/

Q3 2019, η Canon μιλάει για 

2.06εκ. μονάδες για μηχανές-

συστήματα και 1,36εκ. compact, 

που αντιπροσωπεύουν μείωση 

16% και 13% αναφορικά με τα 

αντίστοιχα περυσινά τρίμηνα. 

Παρόλα αυτά ο ρυθμός αυτός 

υπολείπεται του γενικού μέσου 

όρου (-22%) όπως απεικονίζεται 

στον πίνακα και η “βελτίωση” 

αυτή αντανακλά την εισαγωγή 

στην αγορά της σειράς full frame 

mirroress EOS R. συνακόλουθα 

ο τζίρος υποχώρησε κατά 

19% αλλά τα κέρδη πολύ 

περισσότερο δηλ. βρέθηκαν 

στο -59% . Βέβαια πρέπει να 

συνεπιμετρηθούν οι επιπτώσεις 

από τις απώλειες και σε άλλες 

αγορές όπως το broadcasting/

cinema, τομείς που πλέον 

ανήκουν σε άλλη οργανική 

μονάδα της Canon (από Imaging 

Systems Division στη μονάδα 

Industry and Others Division). 

Σημειωτέον ότι η πρώτη 

μονάδα Imaging Systems 

αντιπροσωπεύει περίπου το ένα 

τέταρτο του κύκλου εργασιών 

της εταιρίας. 

Nikon Aλλά και η Nikon 

αναφέρει παρόμοιες επιδόσεις. 

Σύμφωνα με το τελευταίο 

οικονομικό δελτίο, πέτυχε 

πωλήσεις 800.000 μηχανών-

συστημάτων, 1,3εκ. φακών και 

500.000 compact μηχανών. 

Σε ποσοστιαία βάση, το δελτίο 

μιλάει για πτώση -25%, 

-21% και -41%, αντιστοίχως. 

Όλα αυτά καθοδήγησαν 

τους manager της Nikon να 

αναθεωρήσουν τις προβλέψεις 

τους προς τα κάτω για 

ολόκληρη τη χρονιά στα 

επίπεδα των 1,5εκ. τεμαχίων 

μηχανών-συστημάτων, 2,5εκ. 

τμχ. φακών και 900.000 

compact δηλ. συνολική 

προβλεπόμενη μείωση σε 

μονάδες -28%. εκτός από τις 

ποσοτικές μειώσεις, υποφέρει 

και το χρήμα. Για πρώτη φορά φέτος το πρώτο εξάμηνο τα κέρδη μηδενίστηκαν σημειώνοντας 

μείωση κατά 85%, κάτι που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις σοβαρές επενδύσεις για την εξέλιξη 

του συστήματος Nikon Z και τις απαιτούμενες παραγωγικές υποδομές. Με δεδομένο ότι η Nikon 

στηρίζεται για τη βιωσιμότητά της περισσότερο στο imaging (τμήμα Imaging Products Business) 

περισσότερο από τους άμεσους ανταγωνιστές (δηλ. Canon και Sony) κατανοούμε πόσο κρίσιμο 

είναι το αίτημα επιστροφής στην κερδοφορία. 

Tα χρηματοοικονομικά από πλευράς Nikon

Στοιχεία Canon γισ μηχανές-συστήματα (με φακούς που αλλάζουν)
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http://bit.ly/2C4RfOx


������ 481 •  �����	
 18 ����	I�� 2019 �����
 11

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

  ����#,���� 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Sony Ούτε για τη Sony τα πράγματα είναι ρόδινα, παρότι η εταιρία έχει 

σημαντικό cashflow από την ηγετική της θέση στους αισθητήρες CMOS 

όπου είναι προμηθεύτρια πολλών ανταγωνιστών της αλλά και εταιριών 

που παράγουν smartphone. Το τμήμα Electronics Products and Solutions 

στο οποίο ανήκουν όχι μόνον οι φωτογραφικές μηχανές./φακοί αλλά και 

πολλά άλλα καταναλωτικά ηλεκτρονικα, υπέστη μείωση 13% σε τζιρο αλλά 

ταυτόχρονα βελτίωσε κατά 35% την κερδοφορία, το μοναδικό ανάμεσα στον 

άμεσο ανταγωνισμό, αν και η Sony δεν παρέχει ξεχωριστά στοιχεία για τα 

φωτογραφικά. Όπως προναφέραμε το οικονομικό ενδιαφέρον της εταιρίας 

είναι εστιασμένο στους αισθητήρες όπου κατάφερε να βελτιώσει τον κύκλο 

εργασιών κατά 18% και το σπουδαιότερο, την κερδοφορία κατά 64%!

Όπως διαπιστώνουμε από τα παραπάνω στοιχεία 

φαίνεται ότι παγιώνεται τάση συρρίκνωσης και 

εξειδίκευσης της αγοράς φωτογραφικών που 

πλέον απομαζικοποιείται και κατευθύνεται στην 

λογική των niche markets, των μικρότερων, 

εστιασμένων αγορών με πιο αφοσιωμένους 

αλλά λιγότερους ενδιαφερόμενους. Όλα αυτά 

με την παραδοχή ότι οι τωρινές συνθήκες θα 

συνεχιστούν ως έχουν χωρίς κάποια ενδιάμεση 

θεαματική τεχνολογική ανατροπή.

����� ����	�

��������	
�� 	���
�� �� �����
 ������ ��� 	� �
��
����� ���!

Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400 

Δωρεάν μεταφορικά*!
*Για αγορές άνω των €25

 

http://www.photo.gr/monothematika/
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MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 | 7

��������	
 ��� ����� �������
� 	�!

Τι κερδίζεις με τη συνδρομή;
• Παραλαμβάνεις πρώτος στο χώρο σου με την ACS το ΦΩΤΟγράφο - πριν κυκλοφορήσει στα περίπτερα.
• Εξοικονομείς χρήματα! Με τη διετή συνδρομή στην ουσία πληρώνεις για 11τεύχη ενώ παραλαμβάνεις12.
• Αποφεύγεις τυχόν μελλοντικές αυξήσεις στην τιμή πώλησης του περιοδικού.
• Δεν έχεις το άγχος να το αγοράσεις ή το ενδεχόμενο εξάντλησης από τα περίπτερα.
• Απολαμβάνεις ειδικές προσφορές που προορίζονται μόνο για τους συνδρομητές.

Πώς θα γίνεις συνδρομητής;
ή Mπες τώρα στο eshop www.photo.gr/subscription και αγόρασε αυτή τη μοναδική επετειακή προσφορά. 

Το δώρο θα σου αποσταλεί μαζί με το επόμενο τεύχος του ΦΩΤΟγράφου
ή Tηλεφώνησε στο 210 8541400. 

1 9 8 9 2 0 1 99 8 9 2 0 1

Η προσφορά ισχύει έως & 15 Δεκεμβρίου 2019

Γίνε τώρα συνδρομητής ή ανανέωσε 
τη συνδρομή σου για δύο χρόνια 
(12 τεύχη αξίας €64) & κέρδισε 

δώρα συνολικής αξίας €40:
1  Ένα Rollei Lens Ball & 

2  Ένα Ilford Photo Album Kit 

�������
	40!

1 2

Periexomena_263.indd   7 24/10/2019   1:42:57 μμ

http://bit.ly/2FcQTYw
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ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

Στην εικόνα δεν βλέπετε μία πραγματική φωτογραφία αλλά μία αναπαράσταση εικονικής πραγματικότητας, η 
οποία βασίστηκε σε εκατοντάδες φωτογραφίες και δημιουργήθηκε ψηφιακά από προγράμματα υπολογιστών. 
Πού όμως αρχίζουν και τελειώνουν τα όρια;

� ����!" �(:��<��#�
Η τέχνη επεβίωσε

Όλοι όσοι έχουμε επισκεφθεί κάποια στιγμή στη ζωή μας, την μοναδικής ομορφιάς Βενετία, αισθανθήκαμε 

θλίψη αντικρύζοντας την πλημμυρισμένη πλατεία του Αγίου Μάρκου καθώς και τις αναποδογυρισμένες 

γόνδολες των ερώτων μας. Η κλιματική αλλαγή μας δείχνει διαρκώς τα δόντια της, αυτά που εμείς οι ίδιοι 

δημιουργήσαμε.

Μέσα στις φρενήρεις δημοσιογραφικές ανταποκρίσεις, ξεχάστηκε πλήρως η ύπαρξη της γνωστής, εδώ και 

δεκαετίες, Μπιενάλε της Βενετίας (La Biennale di Venezia) η οποία βρίσκεται στην κορύφωση των τελευταίων 

ημερών της διοργάνωσης καθότι λήγει στις 24 Νοεμβρίου 2019. Εντυπωσιακό μάλιστα είναι το γεγονός ότι στις 

14 Νοεμβρίου μόνο - μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που μεταδόθηκαν απ’ όλα τα μέσα - δύο από τους 

βασικούς εκθεσιακούς χώρους της Μπιενάλε (Arsenale & Giardini), υποδέχτηκαν πάνω από 2,500 επισκέπτες! 

Στον αντίποδα, πολιτιστικοί χώροι κοντά στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, έκλεισαν “μέχρι νεωτέρας”.

Αξιοθαύμαστο είναι το γεγονός όμως ότι πολλοί πολιτιστικοί χώροι της Βενετίας, δήλωσαν επισήμως ότι τα έργα 

τέχνης που κατέχουν, δεν επηρεάστηκαν από τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Αναμφίβολα πρόκειται για μία θετική 

είδηση, εν μέσω των υπόλοιπων δραματικών, η τέχνη μπορεί και πρέπει να συνυπάρχει με την κοινωνία και την 

καθημερινότητά της. Μακάρι η ίδια η υπέροχη πόλη, να είχε προστατευτεί όσο και τα έργα τέχνης της...

www.labiennale.org
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Ενώ διάβαζα για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, το μάτι μου έπεσε σε  μια φωτογραφία της 

χήρας του, της Κορέτα Σκοτ Κινγκ, στην κηδεία του, το 1968. Ντυμένη στα μαύρα, φοράει 

ένα τελείως διάφανο βέλο και κοιτά τη λειτουργία έχο ντας αγκαλιά το πρόσωπο της 

κόρης της, που είναι ντυ μένη στα ολόλευκα κι έχει κοτσιδάκια. Ο φωτογράφος πίσω 

από αυτήν τη φωτογραφία είναι ο Αφροαμερικανός Μονέτα Σλιτ. Σήμερα έχει ξεχαστεί. 

Ίσως ο λόγος ήταν ότι εργαζόταν για έναν έγχρωμο εργοδότη και για ένα έντυπο που 

απευθυνόταν σε έγχρωμους.

Πολλοί Αφροαμερικάνοι φωτογράφοι αγνοήθη καν μετά τον θάνατό τους. Ο Σλιτ 

γεννήθηκε στο Κεντάκι το 1926, την εποχή των φυλετικών διακρίσεων και πήρε πτυχίο 

δημοσιογραφίας από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Φυλετικές διακρίσεις τότε σήμαινε 

ότι οι έγχρωμοι ήταν αναγκασμένοι να πηγαίνουν σε διαφορετικά μέρη από τους λευκούς. 

Κυρίως στον Νότο της Αμερικής. Ήταν ο πρώτος έγχρωμος άνδρας που κέρδισε το βραβείο 

Πούλιτζερ, για αυτήν ακριβώς τη λήψη, το 1969.

Το πάθος του για τη φωτογραφία ξεκίνησε όταν ήταν παιδί, από μια μικρή box camera. Ως 

επαγγελματίας χρησιμοποιούσε πάντα μια 35άρα Nikon. Ο Σλιτ κάλυπτε το κίνημα των 

πολιτικών δικαιωμάτων για το περιοδικό «Ebony». Ήταν στις επάλξεις σε απεργίες, σε 

μποϊκοτάζ και σε πορείες των έγχρωμων στο Μοντγκόμερι, στην Ουάσινγκτον και την 

Αλαμπάμα. Το 1964 συνόδευσε τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στο Όσλο για την απονομή του 

βραβείου Νόμπελ του. Ο Σλιτ φωτογράφισε θανατοποινίτες ενώ πήγαιναν για εκτέλεση, 

διαγωνισμούς ομορφιάς, μόδα και διάσημους έγχρωμους. Έφτασε μέχρι την Αφρι κή για 

τη δουλειά του.

Ο γιος του, ο Γκρέγκορι Σλιτ, έγινε ο πρώτος έγχρωμος δικαστής στην περιφέρεια του 

Ντέλαγουερ. Πάνω από το γραφείο του κρεμόταν κορνιζαρισμένη, μέχρι που πήρε σύνταξη, 

μια φωτογραφία του ως παιδί με τον ίδιο τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, με ιδιόχειρη αφιέρωσή 

του. Ο Σλιτ ήθελε να διηγηθεί τις ιστορίες των έγχρωμων, να μιλήσει για τις φυλετικές 

διακρίσεις και ο τρόπος που βρήκε ήταν η φωτογραφική μηχανή του. Ο Σλιτ απέκτησε κι 

�"��65 #��� �<��
�� ,���� ��� ���6�" �(��
Της Έλενας Κορρέ  | Αναδημοσίευση από τον ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

������� 12 | 115 22 ����  T: 210 6452995-6

E: info@manioscinetools.gr  MANIOS CINE TOOLS |   manioscinetools

manioscinetools.gr

CRACK LIGHT 
���� ����	 
�� �� ���������

����	 19 �������...

������
���: 1830 lux/0.3m!

s

POWER 
JUNKIE

����������
 �����	 

KAI ��������	 �����	!

��� ����"#$%&"���

έναν άλλο γιο, τον Μάλκολμ, ο οποίος 

έπασχε από σύνδρομο Ντάουν. Έτσι 

φωτογράφισε και το σχολείο για 

μαθητές με ειδικές ικανότητες, όπου 

φοιτούσε ο γιος του. 

Η πιo αγαπημένη του φωτογραφία είναι 

αυτή μιας γυναίκας που διαδηλώνει 

για τα πολιτικά της δικαιώματα 

και τραγουδάει στη βροχή. Μετά 

τον θάνατό του, άλλοι τέσσερις 

Αφροαμερικάνοι φωτογράφοι κέρδισαν 

το βραβείο Πούλιτζερ.

Θα μείνει όμως για πάντα χαραγμένη 

στη μνήμη όποιου την δει 

η φωτογραφία της Κορέτα Σκοτ 

Κινγκ στην κηδεία του άνδρα της και 

το βλέμμα της μικρής κόρης τους, 

που μάλλον είναι η Γιολάντα Κινγκ, 

η πρωτότοκή της. Το κοριτσάκι δεν 

κοιτάει το φέρετρο του πατέρα της, 

έχει γυρισμένη την πλάτη της. Και 

αγκιστρωμένη στην αγκαλιά της 

μητέρας της έχει χαθεί να κοιτάει 

κάπου έξω από την εκκλησία και τη 

λειτουργία. Ίσως στις μνήμες με τον 

μπαμπά της. Και να αναρωτιέται πόσο 

τρομακτική θα είναι η ζωή της τώρα 

χωρίς αυτόν τον σπουδαίο άνδρα. Αυτό 

το κάδρο του Μονέτα Σλιτ θα μας τον 

θυμίζει για πάντα.

http://bit.ly/34FhJCC
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w w w . p r i n t i n g e x p o . g r  |  i n f o @ p r i n t i n g e x p o . g r

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

6-8 M������ 2020 | Tae Kwon Do

��
��� 34, 131 22 ��	�� 

T: 210 8250128-9

info@be-best.gr | www.be-best.gr

�������
 1, 104 45, ����� 

T: 210 85 41 400

info@photo.gr | www.photo.gr

�������	�� - 
�
����	
 - �������� - ��
�	���� 

Take Your Business Further

21x28 Photographos_Storage.indd   1 7/10/2019   10:27:40 πμ

http://bit.ly/2qZ5v9f
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Capture the Future
Εκδήλωση Canon στο ίδρυμα Γουλανδρή

Η Canon Ελλάδας θα πραγματοποιήσει στις 20 Νοεμβρίου στο 

ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή την εκδήλωση “Capture 

the Future”, προσκαλώντας τους επαγγελματίες της ψηφιακής 

απεικόνισης και τους λάτρεις της φωτογραφίας ευρύτερα, να 

γνωρίσουν από κοντά την πλήρη γκάμα προϊόντων της εταιρείας, με 

μφαση στην σειρά προηγμένων φωτογραφικών μηχανών πλήρους 

καρέ EOS R System. Επίσης θα λανσαριστεί η πρόσφατη EOS Ra, η 

οποία είναι η πρώτη φωτογραφική μηχανή πλήρους καρέ, ειδικά 

σχεδιασμένη για εφαρμογές αστροφωτογραφίας. Προσκεκλημένος 

θα είναι ο Canon ambassador φωτογράφος Clive Booth. 

https://www.canon.co.uk/pro/ambassadors/clive-booth/

photo.gr
photo.gr
Το έγκυρο

φωτογραφικό site 

www.photo.gr
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 310€
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�� Cash Back

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι: Παλαιστίνης 8, 17455 Αθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr 

Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο

δίκτυο καταστημάτων

� �������� 	���� 
���
������ �	���� Tamron
�	� ����
� ��� 31 ��������� � ������ 
�	�����
�� ��� 	���
�����.

�����������	 
���	 
30 ��
�����...

http://bit.ly/2C2YarO
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A����(6#�"�" Eastman Kodak
Αύξηση τζίρου φιλμ

Το φιλμ είναι σε άνοδο. Δεν είναι παραπλάνηση αλλά αλήθεια. 

Μετά από μια ολέθρια δεκαπενταετία απαξίωσης το ενδιαφέρον 

αναθερμαίνεται και περισσότεροι νέοι κυρίως, ζητούν την “αναλογική” 

εμπειρία. Έτσι δεν έρχεται ως έκπληξη η είδηση ότι ο τζίρος από 

φιλμ της Εastman Kodak αυξήθηκε κατά 21% το τελευταίο τρίμηνο, 

προσφέροντας μια αχτίδα αισιοδοξίας στα μάλλον γκρίζα νέα για τον 

κόσμο του imaging. Όμως παρά την ανάκαμψη του φιλμ, το πάλαι ποτέ 

κραταιό brand, σημείωσε ζημίες 5εκ. δολ.σε πτωτική τροχιά σε σχέση με 

πέρυσι, που προήλθαν κυρίως από τον τομέα γραφικών και εκτύπωσης. 

Εν τω μεταξύ η Kodak υπέγραψε συμφωνία με την κινέζικη Lucky Film, 

για πώληση μιας μονάδας παραγωγής λιθογραφικών τσίγγων στην Κίνα 

σε αντάλλαγμα με παραχώρηση δικαιωμάτων (royalties). Εν τω μεταξύ, 

μέρος της αύξησης προέρχεται από ζήτηση στο Hollywood, όπου μερικά 

φετεινά blockbuster γυρίστηκαν με φιλμ Kodak. 


(("+' ��"���'5 Jorgensen 
Για Ελλάδα και Κύπρο

Η αυστραλέζικη εταιρία Jorgensen Albums of Australia αλλάζει σε διεθνές επίπεδο τον τρόπο 

διανομής άλμπουμ και σαν απόρροια του νέου καθεστώτος αλλάζει και η διανομή σε Ελλάδα 

και Κύπρο. Έτσι οι πελάτες των δύο αυτών χωρών πλέον θα εξυπηρετούνται από τη βρετανική 

εταιρία SWPM UK. Με ανακοίνωσή της η μητρική εταιρία εκφράζει τις ευχαριστίες της στον μέχρι 

τώρα έλληνα διανομέα κο Δ.Ιωάννου της εταιρίας Photoflex Studio.
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��kina
Νέος macro ATX-i 100mm f/2,8 
Canon/Nikon

Από το έγκυρο και συνήθως καλά 

πληροφοροημένο ιαπωνικό site 

Nokishita διαρρέει η είδηση για μία 

επανασχεδιασμένη έκδοση το κλασικού 

100mm f/2.8 Macro για μοντούρες 

Canon και Nikon full-frame DSLR. 

Θα διαδεχθεί δηλ. το τρέχον μοντέλο 

100mm f/2.8 AT-X M100 AF Pro D Eπίσης 

σύμφωνα με το Nikon Rumors ο νέος 

φακός υιοθετεί την σχεδιαστική upmarket 

σχολή της σειράς Opera γνωστής από 

τους φακούς Οpera 16-28mm f/2,8 

και Opera 50mm f/1,4, και οι δύο με 

κάλυψη full frame. H πρωτοβουλία 

Tokina έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό 

κενό στις γκάμες των διατιθέμενων 

macro 100mm αφού οι “γνήσιοι” των 

δύο εταιριών, δηλ. ο Canon EF 100mm 

f/2,8L USM Macro και ο MicroNikkor 

AF105mm f/2,8 αποτελούν αρκετά παλιές 

σχεδιάσεις.

Fujifilm Neopan 
Acros ��
...σύντομα διαθέσιμο σε όλο τον 
κόσμο

To ασπρόμαυρο Νeopan Acros πρώτης 

γενιάς είχε καταργηθεί από τον Απρίλιο 

του 2018 προς μεγάλη απογοήτευση των 

“αναλογικών” ενθουσιωδών φωτογράφων. 

Όμως το κενό αναπληρώνει το νέο 

Acros IΙ που είχε γνωστοποιηθεί από το 

καλοκαίρι και τώρα έρχεται το πλήρωμα 

του χρόνου για την έναρξη παραγωγής. 

Στην ιαπωνία τουλάχιστον η διάθεση θα 

αρχίσει από τις 22 Νοέμβρη του 2019 

σε φορμά 135 και 120. η νέα εμουλσιόν 

υιοθετεί τεχνολογία Superfine Particle 

για χαμηλό κόκκο και μεγάλη αναλυτική 

ικανότητα. Ως φιλμ ευαισθησίας ΙSO100 

πετυχαίνει χαρακτηριστικά εξαιρετικής 

ευκρίνειας και υφής χάρη στη λεπτή 

δομή των κρυστάλλων αλογονιδίων του 

αργύρου. Συνιστάται για εφαρμογές τοπίου, 

αρχιτεκτονικής, πορτραίτων αλλά και 

αστρονομικής ή νυκτερινής φωτογραφίας. \
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�. �!"#�$%&�' & )*� "". ���+���� 9, 115 28, ��+�	, 
�+�.: 2107236847, fax: 2107249848, 
e-mail: info@albapv.gr, Alexandrou PhotoandVideo

www.albapv.gr

http://bit.ly/2oHf8Ja
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Canon Creative 
Park app
Για δημιουργικά τυπώματα 
σχεδίων

Διαθέτοντας εκατοντάδες πολύχρωμα 

πρότυπα σχεδίων που μπορεί να 

συναρμολογήσει κανείς μόνος του, το 

δωρεάν app Creative Park για iOS και 

Android επιτρέπει στους χρήστες να 

προσθέτουν τη δική τους προσωπική 

πινελιά στα σχέδιά τους, απευθείας 

από το smartphone. Το Creative Park 

app αποτελεί εξέλιξη της online web 

πλατφόρμας Creative Park, η οποία 

προσελκύει κάθε χρόνο πάνω από 

10 εκ. επισκέπτες, σε όλο τον κόσμο. 

Χρησιμοποιώντας συμβατό εκτυπωτή 

Canon PIXMA, θα βρει κανείς πρότυπα 

που ταιριάζουν σε κάθε ηλικία, είτε 

πρόκειται για Χριστουγεννιάτικες 

διακοσμήσεις, εξατομικευμένες ευχετήριες 

κάρτες, ημερολόγια, κορνίζες εικόνων, 

ζώα ή τρισδιάστατες χειροτεχνίες. Το 

app περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο για παιδιά προσχολικής ή 

σχολικής ηλικίας. Το Creative Park app 

είναι διαθέσιμο σε 15 γλώσσες.
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�ikon
Τηλεσκοπικά κιάλια 20x120 IV / 25x120

Tα νέα τηλεσκοπικά κιάλια 20x120 IV και 25x120 απευθύνονται σε επαγγελματικές 

εφαρμογές αλλά και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως παρακολούθηση 

ασφάλειας, εμπορική αλιεία, ιστιοπλοΐα ή αστρονομική παρατήρηση. Και τα δύο 

μοντέλα τηλεσκοπικών κιαλιών 20x και 25x προσφέρουν φωτεινή εικόνα υψηλής 

ευκρίνειας χάρη στη μεγάλη αντικειμενική διάμετρο των 120 mm. 

Το σώμα των κιαλιών είναι αεροστεγές και αδιάβροχο ώστε να αποτρέπει την είσοδο 

της βροχής ή της νυχτερινής υγρασίας, πλήρες με άζωτο για αντιθαμβωτική προστασία. 

Η μακροζωία διασφαλίζεται από την κατασκευή υψηλής αντοχής στη διάβρωση και 

στους κραδασμούς. Για μεγαλύτερη σταθερότητα εικόνας και ευκολότερη παρατήρηση, 

και τα δύο μοντέλα μπορούν να τοποθετηθούν σε προαιρετική βάση στήριξης με 

προσαρμογέα.
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>"�"�!,: Apple
Υποχρεώνεται να καταβάλει  δικαιώματα στη RED για το ProRES RAW video format

Στο τέλος της έφθασε η δικαστική διαμάχη Apple και RED για το ProRes RAW file format. H Apple υποστήριζε 

ότι το codec REDCode δεν είχε στοιχεία πρωτοτυπίας και δεν δικαιούτο προστασία αλλά το δικαστήριο 

έκρινε το αντίθετο, αφήνοντας στη RED το δικαίωμα της κατοχύρωσης του codec για hardware και software 

εφαρμογές. Το πρόβλημα προέκυψε όταν η Apple αρνήθηκε την πληρωμή δικαιωμάτων για το ProRES RAW 

στο Final Cut Pro. Συγκεκριμένα το RΕDCode επιτρέπει την οn the fly συμπίεση video με παρόμοιο τρόπο όπως 

και στην φωτογραφία, με καταγραφή πλήρους πληροφορίας κατευθείαν από τον αισθητήρα και αφήνοντας 

τη διαδικασία της επεξεργασίας για την επόμενη φάση. Η τεχνολογία RED είναι πολύ αποτελεσματική ως προς 

την υψηλή συμπίεση ως 22::1 όπου ως στο 3:1 είναι μη απωλεστική και ως το 8:1 απωλεστική μεν αλλά 

χωρίς ευδιάκριτη υποβάθμιση οπτικής ποιότητας. Έτσι οι βιντεογράφοι μπορούν να κάνουν εικονοληψία σε 

υψηλότερες αναλύσεις ώστε αν θέλουν να έχουν περιθώρια κροπαρίσματος κλπ.στο post. Mετά την ανακοίνωση 

της απόφασης ο πρόεδρος της RED Jarred Land δήλωσε ότι αυτό δεν ήταν ένα πρόβλημα διαμάχης και πιστεύει 

ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία με την Apple και θα υποστηρίζεται στους υπολογιστέςκαι το λειτουργικό της 

εταιρίας ολόκληρο το RED workflow.
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e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr

Νέα 
αντιπροσωπεία

Τώρα αποκλειστική διανομή των καταναλωτικών 
μπαταριών της PHILIPS σε Ελλάδα και Κύπρο.

Με διάρκεια ζωής ως και 10 χρόνια σε αναμονή, είναι ιδανικές για συσκευές 
με μεγάλες απαιτήσεις όπως:  φωτογραφικά φλας, ψηφιακές φωτογραφικές 
μηχανές, παιχνιδομηχανές, και όλες τις φορητές συσκευές σας!

http://bit.ly/3372x0N
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Splendid Research
Μελέτη γερμανικής εταιρίας ερευνών επιβεβαιώνει την 
αποδοχή των βραβείων ΤΙΡΑ

Εκτός από το αναμφισβήτητο κύρος τους, τα βραβεία της 

ΤΙΡΑ λειτουργούν και ως επίσημη αναγνώριση ποιότητας και 

επιδόσεων για τα διακριθέντα προϊόντα, καθοδηγώντας έτσι τους 

υποψήφιους καταναλωτές στις βέλτιστες αγορές. Με τον τρόπο 

αυτό το λογότυπο της ΤΙΡΑ αποκτά συμβολική καιπραγματική 

αξία στην  διαμόρφωση της συμπεριφοράς των αγοραστών και 

των κριτηρίων που τη διαμορφώνουν.

Πρόσφατη μελέτη της εταιρίας ερευνών Splendid Research 

που εδρέυι στο Αμβούργο, εξέταση την επιρροή παρόμοιων 

βραβείων προερχόμενων από παρόμοιους φορείς όπως η ΤΙΡΑ 

στις επιλογές των καταναλωτών καθώς και τα συνακόλουθα 

πλεονεκτήματα που αποκομίζουν οι βραβευμένες εταιρίες για 

τα προϊόντα τους. Το δείγμα της έρευνας αφορούσε γερμανούς 

καταναλωτές στην ηλικιακή ομάδα 18 ως 69 ετών, και κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι παρόμοια βραβεία με τα αντίστοιχα 

λογότυπα αναγνωρίζονται από τους ενδιαφερόμενους και 

αυξάνουν την προσδοκιμότητα πραγματικών αγορών ασκώντας 

σημαντική επιρροή στις αποφάσεις τους. Οι μετρήσεις έδειξαν 

αύξηση της πρόθεσης αγορών κατά 15% σε σχέση με μη 

βραβευμένα προϊόντα. Επίσης αυξήθηκε η αναγνωρισιμότητα 

των βραβευμένων προϊόντων. Περισσότερες λεπτομέρειες www.

splendid-research.com/guetesiegel 

http://bit.ly/2NSbsxT
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«2084» 
Contrast / Αντίθεση: Φεστιβάλ Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Ένα από τα φωτογραφικά φεστιβάλ, με συνεχή παρουσία στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Βόρειας 

Ελλάδας, πραγματοποιείται για πέμπτη φορά, αντλώντας την κεντρική του έμπνευση από το 

συνταρακτικό, προφητικό σχεδόν, μυθιστόρημα του George Orwell “1984”. 

Το καθιερωμένο φεστιβάλ φωτογραφίας, βασίστηκε σε πολλές πτυχές του βιβλίου και μέσα από 

την σύμπραξη τριών ομάδων φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης, σε επιμέλεια Τάσου Σχίζα, μας 

προτείνουν την φωτογραφική αποτύπωση διαφόρων σημαντικών θεμάτων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια θέματα, που παρουσιάζονται στα portfolios των φωτογράφων:

-Η εικόνα ενός προσώπου, που βρίσκεται παντού και παρακολουθεί κάθε μας κίνηση (όπως ο 

Μεγάλος Αδελφός).

-Η τηλεόραση (κατά 1984), αλλά και άλλα μέσα ελέγχου και παρακολούθησης, όπως:

– Ηλεκτρονικοί υπολογιστές με μόνιμη σύνδεση στο διαδίκτυο.

– Κινητά τηλέφωνα με μόνιμη σύνδεση στο διαδίκτυο, με GPS 

– Kάμερες παρακολούθησης σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

- Του έρωτα, που παρά τον φόβο και την αυστηρή απαγόρευση, αναπτύσσεται με μεγάλο πάθος και 

λειτουργεί ως ανάγκη και αντίδραση.

-Της αναζήτησης του παρελθόντος, μέσα από μνήμες που προκαλούν σκέψεις, αμφισβητήσεις, 

αντίδραση, επανάσταση.

Με την συνεργασία: 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

IANOS ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ

CHALKOS GALLERY

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΟΥΝΙΟ 

Διάρκεια: Νοέμβριος-

Δεκέμβριος 2019

Διεύθυνση: Διάφοροι 

χώροι στην Θεσσαλονίκη 

(συμβουλευτείτε την σχετική 

ιστοσελίδα)

Πληροφορίες:  τηλ. 2310 

638447 - http://photoeidolo.gr/

contrast.htm 
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Μετά το Μουσείο Μπενάκη, το Σισμανόγλειο στην Κωνσταντινούπολη, την έκθεση στα 

Γιάννενα και σε άλλους μικρότερους χώρους, οι χαρακτηριστικές φωτογραφίες 

από το πρώην Ανατολικό Μπλοκ του Κωνσταντίνου Πίττα εκτίθενται στο κέντρο του 

φυσικού χώρου που τις γέννησε, στη καρδιά της Ευρώπης, στην ΕΟΚΕ.

Στις 30 Οκτωβρίου 2019, με αφορμή τα τριάντα χρόνια της πτώσης του Τείχους 

του Βερολίνου, πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας 

του Κωνσταντίνου Πίττα. Προλογίζοντας την έκθεση στην τελετή των εγκαινίων ο 

πρόεδρος της ΕΟΚΕ, Λούκα Ζαγιέ (Luca Jahier) δήλωσε:  «Παρ’ όλους τους περιορισμούς, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά 

μας και στα εγγόνια μας. Ο Κωνσταντίνος Πίττας με τις φωτογραφίες του μας δείχνει τη 

σωστή κατεύθυνση». Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο Κωνσταντίνος Πίττας ταξιδεύει 

σε όλη την επικράτεια της Ευρώπης από βορρά μέχρι νότο και από την Ανατολική στη 

Δυτική Ευρώπη και φωτογραφίζει ανθρώπους στην καθημερινότητα τους σε τρένα, καφέ, 

δρόμους. Περιηγείται σε πόλεις σταθμούς, Παρίσι, Βουκουρέστι, Πράγα, Βερολίνο με το 

τελευταίο να του ασκεί ιδιαίτερη γοητεία. Το Τείχος του Βερολίνου οριοθετεί το όραμα του 

του Κωνσταντίνου Πίττα να παρουσιάσει τους Ευρωπαίους σαν μια μεγάλη οικογένεια που 

μοιράζεται φόβους, αγωνίες, μελαγχολία και μοναξιά. Στην πραγματικότητα καθορίζει και 

το φωτογραφικό του ταξίδι στην Ευρώπη, καθώς τη νύχτα της πτώσης του Τείχους, στις 

11 Νοεμβρίου 1989, βγάζει την τελευταία του φωτογραφία και επιστρέφει στην Ελλάδα. 

Οι εικόνες μιας Ευρώπης που άλλαζε εγκαταλείπονται για χρόνια σ’ ένα κουτί. Τυχαία, 25 

χρόνια μετά, τα «θαμμένα» αρνητικά των εικόνων της Ευρώπης βγαίνουν στο φως. Ξεκινάει 

έτσι το ταξίδι των ασπρόμαυρων φωτογραφιών/ντοκουμέντων του Κωνσταντίνου Πίττα, 

που στην ουσία συμπληρώνει το πρώτο που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Διάρκεια: Mέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2019

Διεύθυνση: φουαγιέ  6 της ΕΟΚΕ, Rue Belliard 99 -101, στις Βρυξέλλες.

�� ��,���5 ��"5 �((:5 ���F�:5  

Εγκαινιάσθηκε η έκθεση του Κ. Πίττα στις Βρυξέλλες 
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Αυτό το Σαββατοκύριακο, 14-17 Νοεμβρίου, πραγματοποιείται μία ιδιαίτερη δράση όπου συνυπάρχουν η τέχνη, η επιστήμη 

και η τεχνολογία. Πρόκειται βέβαια για το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival, στο 

Ίδρυμα Ευγενίδου, Το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο στην Αθήνα (Συγγρού 387). Με τον τίτλο Extending Reality | CoExistence: Art, 

Science & Technology, θα δείτε εικόνες του μέλλοντος οι οποίες μπορεί να σας εμπνεύσουν στη φωτογραφική σας δημιουργία. 

lack Duck
Εικόνες ταξιδιών, 

εμπειριών και ανθρώπων 

αλλά και πραγματικές 

γεύσεις και τραγούδια 

από την Κάλυμνο, θα 

συναντήσετε στην ατομική 

έκθεση του Καλύμνιου 

Γιάννη Κουλλιά, 

«Ανθρώπινη παρουσία», 

στην γκαλερί του Black 

Duck (Χρήστου Λαδά 9α, 

Αθήνα, 210 3234760, 

www.blackduck.gr). 

Διάρκεια: 19 έως και τις 30 

Νοεμβρίου 2019.
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Όλοι έχουμε φωτογραφίσει ουκ ολίγες φορές (άλλοτε πετυχημένα κι 

ενίοτε με διάφορα λαθάκια), την πανδαισία των χρωμάτων, σχημάτων 

και ιστοριών που μας προσφέρει αλτρουϊστικά διαρκώς η φύση σε τούτο 

τον πλανήτη. Στον αντίποδα, την έχουμε κακοποιήσει και δραματικά τις 

τελευταίες δεκαετίες και της αξίζει, έστω μέσω του φωτογραφικού μας φακού, 

να της δείξουμε σεβασμό για όλα όσα μας δίνει τόσους αιώνες. 

Τον ερχόμενο Δεκέμβριο, θα πραγματοποιηθεί ένα εξειδικευμένο εργαστήριο 

φωτογραφίας φύσης από τον Αθανάσιο (Νάσο) Ναλμπάντη, όπου μπορείτε 

να διδαχθείτε συγκεκριμένες τεχνικές για να αποτυπώσετε καλύτερα τον 

θαυμαστό φυσικό μας πλούτο. 

�" ��#��,� �:5 *)��+��*:#:5 ��� �"+�,�< ,�#��� �:5 *<#:5
Ειδικό σεμινάριο του Αθανάσιου Ναλμπάντη

 Περιλαμβάνει:

-Τί είναι φωτογραφία φύσης

-Φωτογραφικός εξοπλισμός για την φωτογραφία 

φύσης

-Γενικός εξοπλισμός και ρουχισμός 

-Τρόποι προσέγγισης και εύρεσης της πανίδας-

χλωρίδας ανά εποχή

-Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής

-Καδράρισμα, φόντο και θέμα

-Επεξεργασία φωτογραφιών.

Το σεμινάριο υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου.

Πότε: Κυριακή στις 15 Δεκεμβρίου 2019,  ώρες 10:00 π.μ.-17:00μ.μ.

Πού:  Στην αίθουσα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου

Πληροφορίες και εγγραφές στη γραμματεία του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης

τηλ.: 25510 36663, 14ης Μαϊου 63, Αλεξανδρούπολη.
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
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
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Photoshop
��

Lightroom
94

ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 

&
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ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

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... ΤΑ
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!42
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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποφθέγματα 
διάσημων 

δημιουργών
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone; 
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ 
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου... 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...
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Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

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

Νο 20: 
PHOTO 

STORAGE

Υπό έκδοση. 
Κυκλοφορεί 
3 Οκτωβρίου

2019
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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
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MINI PORTFOLIO 

Πέντε γνωστοί 
φωτογράφοι 

αποκαλύπτουν! 
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 
εξέλιξη της νυχτερινής 
φωτογραφίας

    Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!52

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού 

&

Cover_Nychterini_Fotographia.indd   1 31/5/2018   1:24:22 μμ

Δωρεάν 
μεταφορικά*!

*Για αγορές 

άνω των €25 

Ν h h
Νο 21: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & KΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 6 Φεβρουαρίου 2020

20+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd   1 23/10/2019   1:40:45 μμ

Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400 

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr 

1 9 8 9 2 0 1 99 2

18+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd   1 31/1/2019   3:16:22 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/


�����
 39

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

�<����" 
*)��+�"*�,� �6" 
•  Ο καταξιωμένος 

φωτορεπόρτερ του Διεθνούς 

Πρακτορείου Reuters, 

Άλκης Κωνσταντινίδης, 

επισκέφθηκε το αμφιθέατρο 

του ΙΕΚ ΑΚΜΗ στην Αθήνα 

προσκεκλημένος του Τομέα 

Δημοσιογραφίας και μίλησε 

για τη δουλειά και τις εμπειρίες 

του στους σπουδαστές 

Δημοσιογραφίας και 

Φωτογραφίας παρουσιάζοντας 

χαρακτηριστικές του 

φωτογραφίες. 

•  Σε μία εποχή που το κλίμα 

αλλάζει ραγδαία, η βροχή 

εμπνέει ακόμη ρομαντικά 

πολλούς φίλους της 

φωτογραφικής τέχνης, εξ ου 

και η σχετική ομαδική των 

μελών της Φωτογραφικής 

Λέσχης «Out of Focus”, υπό 

τον τίτλο “ Με τις σταγόνες 

της βροχής ”. Διάρκεια: 21 

έως  26 Νοεμβρίου 2019 

( Μητρ. Γενναδίου 24, στη 

Θεσσαλονίκη). 

•  Η ατομική έκθεση του 

Κώστα Τσουκαλά, υπό 

τον τίτλο “TOTEM”, σε 

διοργάνωση του f14-

κοινόν φωτογράφων, 

θα εγκαινιαστεί στις 

29 Νοεμβρίου 2019, 

ώρα 20:00, στην f14 

gallery (Μητσαίων 3, 

Θεσσαλονίκη). Διάρκεια: 

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 

2020. Πληροφορίες: http://

www.f14.gr

• Ο γνωστός αθηναιογράφος, 

δημοσιογράφος και 

λάτρης της φωτογραφικής 

τέχνης Νίκος Βατόπουλος, 

παρουσιάζει το νέο του 

βιβλίο «Όπου και να 

ταξιδέψω: Περπατώντας 

σε 24 πόλεις», από τις 

εκδόσεις Μεταίχμιο, 

στον ΙΑΝΟ (Δευτέρα 18 

Νοεμβρίου στις 20:30, 

Σταδίου 24).
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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 40

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες

για τη συμμετοχή σας.

Λήξη 24/11

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.facebook.com/periodiko.photographos/
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
https://www.instagram.com/photographosmag/
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