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Editorial

GOETHE
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Μία ρηξικέλευθη πρόταση...

Ποιο Υπουργείο, πιο σωματείο, ποια 

επαγγελματική ένωση του κλάδου, 

ποιος φορέας θα διαφωτίσει τους 

νέους που σκοπεύουν να ασχοληθούν 

επαγγελματικά με τη φωτογραφία για 

τις προοπτικές και τις ιδιαιτερότητες 

του επαγγέλματος, στη δεκαετία που 

ανατέλλει;

Ας συμφωνήσουμε πρώτα απ’ όλα σε 

δύο βασικά σημεία: Στα προφανή ότι 

δηλ. πρώτον το επάγγελμα δεν πρόκειται 

να εκλείψει αλλά θ’ αλλάξει ριζικά και 

δεύτερον ότι η είσοδος σε αυτό θα είναι 

όλο και πιο απαιτητική στο μέλλον από 

άποψη γνώσεων και δεξιοτήτων. Ένα πολύ 

ενθαρρυντικό στοιχείο που θα ήθελα 

να θυμίσω είναι το εξαιρετικά μεγάλο 

ενδιαφέρον που δείχνουν οι νέοι μας 

για σπουδές φωτογραφίας, τάση που 

αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις δηλώσεις των 

πανελληνίων εξετάσεων. Εν μέσω σφοδρής 

οικονομικής κρίσης, πριν τρία χρόνια, το 

Τμήμα Φωτογραφίας του -τότε- ΤΕΙ Αθήνας 

και νυν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ήλθε 

πρώτο στις προτιμήσεις έναντι όλων των 

άλλων σχολών και ειδικοτήτων, σε όλη την 

Ελληνική επικράτεια! Και εξακολουθεί να 

βρίσκεται πολύ ψηλά και σήμερα. 

Άρα το ενδιαφέρον υπάρχει. 

Πώς λοιπόν δεν θα απογοητεύσουμε 

όλους αυτούς τους νέους που εναποθέτουν 

τις ελπίδες τους για επαγγελματική 

αποκατάσταση και κοινωνική καταξίωση 

στις σπουδές φωτογραφίας; Κατά τη 

γνώμη μου πρέπει να αρχίσουμε από την 

αρχή. Δηλαδή από την σωστή ενημέρωσή 

τους για τις βαθύτατες αλλαγές που θα 

υποστεί το επάγγελμα στο πολύ κοντινό 

μέλλον. Ιδού πεδίον δόξης λαμπρό για 

τους φορείς, τα Σωματεία, τα Πανεπιστήμια, 

τις ιδιωτικές Σχολές, τις γκαλερί, την 

αγορά, τα συναρμόδια Υπουργεία, τα 

Μουσεία, τα περιοδικά, τις “πεφωτισμένες’’ 

προσωπικότητες του κλάδου... 

Όμως για να ξεκινήσει η ενημέρωση πρέπει να προηγηθεί σοβαρή έρευνα/μελέτη για 

το πως θα είναι ο επαγγελματίας φωτογράφος του μέλλοντος. Όχι εικασίες επιπέδου 

καφενείου, όχι προσωπικές απόψεις βγαλμένες από το πουθενά! 

Ποιος λοιπόν αξιόπιστος φορέας θα πραγματοποιήσει σοβαρά την έρευνα και ποιος 

θα την χρηματοδοτήσει; Κάποιο Πανεπιστήμιο; Κάποιο Υπουργείο; Κάποιο ιδιωτικό 

Ίδρυμα; Ο ΣΕΚΑΦ ίσως μαζί με την ΠΟΦ μιας και το θέμα αφορά πρωτίστως την 

ελεύθερη αγορά; Υπάρχουν πολλές εταιρείες ερευνών στη χώρα μας με εξαιρετικό 

επιστημονικό προσωπικό που μπορούν να υποβάλουν τις οικονομοτεχνικές προτάσεις 

τους -μην φαντάζεσθε τεράστια νούμερα- από τις οποίες μπορεί να επιλεγεί η 

καλύτερη. Έτσι θα προκύψει ένα πρώτο αποτέλεσμα - έναυσμα για περισσότερη και 

βαθύτερη έρευνα από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. 

Το περιοδικό μας θα στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις ένα τόσο σημαντικό ερευνητικό 

έργο και πιστεύω το ίδιο θα πράξει κι όλος ο κλάδος. Γιατί ο φωτογράφος του 

μέλλοντος δεν θα μοιάζει καθόλου με τον φωτογράφο του σήμερα και πολύ 

περισσότερο του χθες. Τα δίκτυα 5G και η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξουν άρδην την 

καθημερινότητά μας εισάγοντας την χρήση φωτογραφιών ΠΑΝΤΟΥ. 

Στα αμέσως επόμενα χρόνια κι όχι το 2050. 

     

Ξεκίνησε η διανομή του ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 2020 η οποία θα ολοκληρωθεί 
στα μέσα Δεκεμβρίου. Συνοδεύεται από την ειδική επετειακή έκδοση του περιοδικού 
Photοbusiness με την ανασκόπηση των πιο σημαντικών προϊόντων imaging της χρονιάς.

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 
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Ξεκίνησε η διανομή του ΗΜΕΡΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 2020
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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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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, ���('(��+, �7��#$*,: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��#5*�3���,: Άννα Μανουσάκη �(��6���,: 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����*,: Τάκης Τζίμας, ���('(��+, �7��#$*,: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

�#""���>���6 �:# & %�&�%�6@: Ιωάννα Bασδέκη ��#5*�3���,: 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 

�#"#%6!

� )6�# ...�#""��:>�*,!
Συμμετέχει στην αγγειοπλαστική

https://twitter.com/i/status/1202621670588071937
www.photo.gr
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http://bit.ly/2K2TZR4
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Photokina
Τελικά θα συμμετέχουν τα εργοστάσια Canon, Panasonic και Sony

��%����&�� 

Όταν τον περασμένο 

Σεπτέμβριο 

αποκαλύφθηκε ότι 

θα απουσιάσουν 

από την επόμενη 

Photokina που θα 

πραγματοποιηθεί το 

Μάιο του 2020, τα 

εργοστάσια Leica, 

Nikon και Olympus, 

πολλά γράφτηκαν για 

την αποδυνάμωση της 

μεγαλύτερης έκθεσης 

φωτογραφικών που 

σταθερά από τη 

δεκαετία του 1950 

συσπειρώνει σχεδόν 

το σύνολο του κόσμου 

του Imaging. 

Όμως τα πράγματα άλλαξαν με την απόφαση της Koln Messe που διοργανώνει την έκθεση, να 

μετατρέψει τη διοργάνωση από διετή όπως ήταν πάντα σε ετήσια. Σε μια συγκυρία όπου οι τζίροι 

των φωτογραφικών εργοστασίων πέφτουν δραματικά και η αγορά συρρικνώνεται ο ετήσιος ρυθμός 

πραγματοποίησης, εκλαμβάνεται ως επιπλέον κόστος που δύσκολα απορροφούν τα budget μικρών 

και μεγαλύτερων εργοστασίων. Έτσι μεγάλη και υψηλόβαθμη γερμανική αντιπροσωπεία αποτελούμενη 

από τη δήμαρχο της Κολωνίας Henriette Reker,τον πρόεδρο και CEO της Koelnmesse, Gerald Böse, and 

τον πρόεδρο της γερμανικής Ένωσης Φωτογραφικών Βιομηχανιών (PIV) Kai Hillebrand πρόσφατα έκανε 

ταξίδι στην Ιαπωνία όπου οι τρεις εκπρόσωποι συναντήθηκαν με διοικητικά στελέχη των μεγαλύτερων 

ιαπωνικών εταιριών του Imaging, σε μια ασυνήθιστη ως τώρα κίνηση, που δείχνει και το μέγεθος της 

αγωνίας για την συνέχιση της Photokina. Θετικό προϊόν της επίσκεψης στο Τόκιο ήταν το δελτίο τύπου 

όπου πανηγυρικά και σε θριαμβευτικό τόνο επιβεβαιώνεται ότι τα εργοστάσια Canon, Panasonic και Sony 

τελικά θα έχουνπερίπτερα στην επόμενη Photokina. 

Υπήρξαν μάλιστα και σχετικές δηλώσεις. Από πλευράς Canon, o Go Tokura CEO Image Communication 

business Operation είπε: “Καθώς ο κλάδος του Ιmaging βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, θεωρούμε ότι η 

Photokina θα αποτελέσει την πιο σημαντική έκθεση για την βιομηχανία μας. Η Canon ανυπομονεί να 

παρουσιάσει νέα προϊόντα και ιδέες στη Photokina και να συμβάλει στην επιτυχία”. 

Ο εκπρόσωπος της Panasonic Υοsuke Yamane, Director SmartLife Network Business Division ανέφερε 

“Για πολλά χρόνια, η Photokina σποτέλεσε την ιδανική πλατφόρμα για να παρουσιάζουμε τις καινοτομίες 

σε προϊόντα. Η βιομηχανία του imaging βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες αλλαγές και προκλήσεις αυτό τον 

καιρό. Για το 2020 θα επανέλθουμε στην Κολωνία με μεγάλες προσδοκίες  για τη νέα μορφή της έκθεσης 

και θα συμβάλλουμε με τις δικές μας καινοτομίες”. 

Από πλευράς Sony μίλησε ο Υοsuke Aoki, Senior General Manager Marketing Division Sony Imaging 

Products and Solutions “Στη Sony είμαστε ευτυχείς που για μια ακόμη φορά αποτελούμε μέρος της 

Photokina. H επόμενη διοργάνωση μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις επόμενες καινοτομίες μας 

και να διατηρήσουμε το διάλογο με τους χρήστες που αγαπούν το digital Imaging. Έτσι ανυπομονούμε να 

σας συναντήσουμε στην Κολωνία”. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Στιμιότυπο από την επίσκεψη της Γερμανικής αντιπροσωπείας στο Τόκυο
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http://bit.ly/2sTVFGZ
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Maurizio Cattelan
Ποιός έφαγε την μπανάνα; 

Μόλις λίγες ημέρες έχουν περάσει από την τραγελαφική στιγμή που ένας συμπαθής κύριος έφαγε μία μπανάνα 

- παραλίγο μαζί με την μονωτική ταινία που την περιέβαλε - μπροστά, βέβαια, στους φωτογραφικούς φακούς 

και τα βλέμματα των φιλότεχνων, κατά τη διάρκεια της περιβόητης διεθνούς φουάρ τέχνης “Art Basel”, η οποία 

πραγματοποιείται τώρα στο Μαιάμι. 

Πιθανότατα να έχετε ακούσει ήδη το νέο της μπανάνας και στα δικά μας ενημερωτικά μέσα, στα διεθνή πάντως, η 

είδηση του νέου έργου του ιταλού καλλιτέχνη Maurizio Cattelan έχει ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου. Υπό τον τίτλο 

“Comedian”, συναντούμε μία αληθινή μπανάνα, σε διαδικασία γοργής ωρίμανσης, κολλημένη σε ένα λευκό φόντο, 

και δίχως να το ξέρουμε, έχουμε μπροστά μας ένα έργο το οποίο έχει ήδη πωληθεί προς 120,000 δολάρια. Η γκαλερί 

η οποία εκπροσωπεί τον καλλιτέχνη μιλά για τον συμβολισμό του “παγκόσμιου εμπορίου… αλλά και ενός κλασικού 

χιουμοριστικού αντικειμένου.” 

Αναμενόμενα, η αντίδραση του κοινού, αλλά και πολλών δημοσιογράφων, θα είναι ειρωνική, “μία μπανάνα με 

ταινία, γιατί να πουληθεί τόσο ακριβά”; Aδιαμφισβήτητα αναρωτιέται κανείς για την σύγχρονη τέχνη του σήμερα και 

την ουσία των πραγμάτων που μοιάζει να χάνεται γοργά και σταθερά. Η τέχνη όμως πάντα αντικατόπτριζε την ίδια την 

κοινωνία. Σήμερα ζούμε σε μία εποχή όπου κυριαρχούν οι οπτικές ατάκες. Όλα λέγονται εύκολα με μία εικόνα μόνο, 

εικόνες που τελικά δεν λένε σχεδόν τίποτα. Κάτι αντίστοιχο δεν έκανε εντέλει και ο Cattelan, ο οποίος όμως δεν είναι 

ένας τυχαίος καλλιτέχνης; Πριν λίγα χρόνια, στο αρχιτεκτονικά εκπληκτικό Guggenheim της Νέας Υόρκης, είχε γίνει 

η εντυπωσιακή του αναδρομική έκθεση όπου όλα του τα έργα αιωρούνταν από την οροφή του μουσείου. Η ειρωνία 

είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο διέπει τα έργα του. 

Μήπως όμως αυτή την φορά, έχασε το χιούμορ του, προσπαθώντας να δημιουργήσει μια έξυπνη οπτική ατάκα; Ένα 

είναι βέβαιο: κατάφερε να δείξει το “έργο” του σε όλα τα μεγάλα δημοσιογραφικά μέσα, η απόλυτη διαφήμιση! Η 

οποία όμως, σε καμία απολύτως περίπτωση, δεν σηματοδοτεί και ένα σπουδαίο έργο τέχνης… 

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

Σημείωση: Ο κύριος που έφαγε την μπανάνα, ήταν και αυτός καλλιτέχνης και συγκεκριμένα ο περφόρμερ David Datuna. 
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Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΑΚΟΥ 

Αναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 30.11.2019

�#��:, ���� �7&�

Η Εμιλι Γκεντελσμπέργκερ είναι 

Αμερικανίδα δημοσιογράφος 

και, όταν η εφημερίδα, όπου 

απασχολείτο, έκλεισε, αποφάσισε 

να μάθει από πρώτο χέρι σε τι 

συνθήκες εργάζεται το ήμισυ 

του εργατικού δυναμικού των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται 

για τους ανθρώπους με το χαμηλό 

ωρομίσθιο, που πολύ συχνά για 

να επιβιώσουν πρέπει να κάνουν 

δύο και τρεις τέτοιες εργασίες. 

Καρπός της δουλειάς της αυτής 

είναι το βιβλίο με τον τίτλο «Ο 

εφιάλτης του ρολογιού: τι έκανε η 

κακοπληρωμένη δουλειά σε μένα 

και πώς οδηγεί την Αμερική στην 

τρέλα». 

Στην αποθήκη της Αmazon στο 

Κεντάκι, η Εμιλι Γκεντελσμπέργκερ 

διένυε καθημερινά απόσταση έως 

και 26 χιλιομέτρων μέσα στην 

εγκατάσταση για να μπορέσει 

να ανταποκριθεί στον ρυθμό 

παραλαβής παραγγελιών. 

Ένας σαρωτής με σύστημα 

πλοήγησης GPS κατέγραφε τις 

κινήσεις της και ανά πάσα ώρα 

και στιγμή της θύμιζε πόσα 

δευτερόλεπτα της απέμεναν για να 

ολοκληρώσει την εργασία της.

Η Γκεντελσμπέργκερ έχει δουλέψει στις εφημερίδες Philadelphia City Paper και 

Philadelphia Daily News, μεταξύ άλλων, και έχει συνεργαστεί με την Washington 

Post, το Politico και το Vice. Δούλεψε επίσης σε πόστα με χαμηλό ωρομίσθιο και τεράστια 

πίεση χρόνου στον κλάδο της μαζικής εστίασης, της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών 

και των κέντρων διαλογής παραγγελιών. Διαπίστωσε μέσα από αυτήν την εμπειρία της 

την ύπαρξη μιας δομής, η οποία εξακολουθεί να χρειάζεται ανθρώπινα όντα για να τη 

στηρίξουν, αλλά απαιτεί από αυτά να λειτουργούν στην κόψη του ξυραφιού, λες και είναι 

ρομπότ. Στο βιβλίο της αναφέρεται στη νοοτροπία που επικρατεί και έχει να κάνει με το 

πόσο τυφλή εμπιστοσύνη δείχνουν οι άνθρωποι στα δεδομένα και στην τεχνολογία.

«Η λογική και τα μαθηματικά είναι ωραίες γλώσσες, αλλά είναι πολύ επιτηδευμένο να 

υποδύονται ότι έχουν επαρκές λεξιλόγιο για να περιγράψουν με ακρίβεια έναν άνθρωπο 

και ειδικά έναν άνθρωπο ευτυχισμένο ή δυστυχή», τονίζει η Εμιλι Γκεντελσμπέργκερ. 

Ο εγκέφαλός μας είναι από τα περιπλοκότερα πράγματα στο γνωστό σύμπαν, με άπειρους 

νευρώνες, συμπλεκόμενους σε ένα σύστημα που προκαλεί σύγχυση και συνεχώς 

μεταβάλλεται. Τα επίπεδα της τεχνολογίας, που έχουμε φθάσει, ούτε κατ’ ελάχιστον 

μπορούν όλο αυτό το χάος να το αποτυπώσουν και θα αργήσουν πολύ. 

Ούτε η στατιστική το κάνει. «Ξεκίνησα να γνωρίσω μόνη μου τον θαυμαστό καινούργιο 

κόσμο της εργασίας και έτσι να δείξω στους αναγνώστες πώς είναι να δουλεύεις με 

χαμηλό μεροκάματο. Δούλεψα από ένα-δυο μήνες στην Amazon, σε ένα τηλεφωνικό 

κέντρο και ένα McDonald’s, τρεις χώρους αντιπροσωπευτικούς του κόσμου της εργασίας 

στις ΗΠΑ», σημειώνει η συγγραφέας. Στον καθένα από αυτούς η τεχνολογία αύξησης της 

παραγωγικότητας καθημερινά έφερνε την ίδια και τους συναδέλφους της στα όριά τους.

Στην αποθήκη της Αmazon στο Κεντάκι διήνυε καθημερινά απόσταση έως και 26 

χιλιομέτρων μέσα στην εγκατάσταση για να μπορέσει να ανταποκριθεί στον ρυθμό 

παραλαβής παραγγελιών. Ένας σαρωτής με σύστημα πλοήγησης GPS κατέγραφε τις 

κινήσεις της και ανά πάσα ώρα και στιγμή τής θύμιζε πόσα δευτερόλεπτα της απέμεναν 

για να ολοκληρώσει την εργασία της (μια άκρως ρεαλιστική καταγραφή της συνθήκης 

αυτής σε παρεμφερές πόστο αποτυπώνεται στην τελευταία ταινία του Βρετανού 

κινηματογραφιστή Κεν Λόουτς, «Δυστυχώς απουσιάζατε»). Στο τηλεφωνικό κέντρο στη 

Βόρεια Καρολίνα τής έκαναν κήρυγμα, όπως λέει η ίδια, για το ότι οι συχνές επισκέψεις 

στην τουαλέτα ισοδυναμούν με το να κλέψει κάποιος την εταιρεία. 

Ο χρόνος παραμονής της εκεί καταγραφόταν καθημερινά και η αναφορά υποβαλλόταν 

στον προϊστάμενο. «Στο εστιατόριο McDonald’s στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο, όπου 

εργαζόμουν, όσο και αν όλοι και όλες δουλεύαμε με πολύ γρήγορο ρυθμό, ήμασταν 

σταθερά εκτός χρονοδιαγράμματος, έχοντας μπροστά μας πάντα μια ατελείωτη ουρά 

πελατών», επισημαίνει η Έμιλυ Γκεντελσμπέργκερ.

Αν και έκανε πολλή έρευνα εκ των προτέρων και άκουσε παρανοϊκά πράγματα για το 

πόσο στρεσογόνες είναι αυτές οι δουλειές, τίποτε δεν μπορούσε να την προετοιμάσει 

για το απάνθρωπο του πράγματος, όπως αναφέρεται στον ιστότοπο Buiness Insider. 

Η αυτοματοποίηση στους περισσότερους χώρους εργασίας είναι γέννημα της 

τελευταίας δεκαετίας ή εικοσαετίας. Ολοένα και περισσότερο οι άνθρωποι πρέπει να 

ανταγωνίζονται με υπολογιστές, αλγορίθμους και ρομπότ, που ποτέ δεν κουράζονται, 

ποτέ δεν αρρωσταίνουν, ποτέ δεν χρειάζονται ρεπό. Και πάμπολλοι εργοδότες απαιτούν 

προσωπικό που μπορεί να μιλάει, να σκέφτεται, να αισθάνεται και να πιάνει τα προϊόντα 

όπως οι άνθρωποι, αλλά εκτός δουλειάς να έχει ελάχιστες ανάγκες – όπως ένα ρομπότ. 

Και καταλήγει η Εμιλι Γκεντελσμπέργκερ: «Ζητούν επιμόνως οι εργαζόμενοί τους 

να αποκοπούν από κάθε ανθρώπινο χαοτικό κομμάτι τους (την οικογένεια, τη δίψα 

και την πείνα, το συναίσθημα, την ανάγκη να βγάλουν αρκετά να πληρώσουν 

το νοίκι, την αρρώστια, την κόπωση, την ανία, την κατάθλιψη) ή, τουλάχιστον, 

να τα ελέγχουν πλήρως».
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Hands-on στη σειρά Νikon Ζ και όχι μόνον...

Όσοι προσέλθουν στην εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να δουν live, να δοκιμάσουν με touch and try και να 

βγάλουν φωτογραφίες με τις πιο πρόσφατες μηχανές της Nikon που ανήκουν στη δημοφιλή σειρά Z και όχι μόνον. 

Πέρα από τις πάντα ενδιαφέρουσες best seller Z 6 και Ζ 7, το αστέρι της εκδήλωσης θα είναι η μικρή σε μέγεθος αλλά 

εντυπωσιακή σε απόδοση mirrorless Ζ 50 με τους συνοδευτικούς φακούς της Nikon Z DX 16-50mm και 50-250mm.

Επίσης να δουν σε πανελλήνια πρεμιέρα τον “εξωτικό” superfast Nikon Z 58mm f/0,95 Noct με την ασυμβίβαστη οπτική 

φόρμουλα και το ασύγκριτο bokeh που έχει ενθουσιάσει το παγκόσμιο κοινό με την τεχνολογία και την ασύλληπτη 

φωτογραφική ποιότητα. Xάρη στον FTZ αντόπτορα που θα υπάρχει διαθέσιμος για όλα τα κομμάτια hands-on στον 

πάγκο της Nikon (χορηγού της εκδήλωσης) οι επισκέπτες θα μπορούν να προσαρμόσουν τους δικούς τους φακούς 

Nikon και να φωτογραφίσουν με τις κάρτες τους, αποκομίζοντας άμεσα συμπεράσματα για την εργονομία και την 

πραγματική απόδοση σε ρεαλιστικές συνθήκες. 

Επιπλέον θα υπάρχει σε επίδειξη όλη η σειρά φακών Nikon Z, μονάδες φλας, αξεσουάρ κλπ.
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DJI Mavic Mini
Καταπληκτικό drone-μινιατούρα

Η τάση στα drone είναι οι μικρότερες 

διαστάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η 

μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρία του 

είδους έχει στραφεί σε πτυσσόμενα drone 

όπως τα Μavic Air και Mavic Pro. Όμως το 

τελευταίο σχεδιαστικό δημιούργημα των 

μηχανικών της DJI εκπλήσσει με το λιλιπούτειο 

μέγεθος και το βάρος των 250 γρ. Τα 250γρ 

είναι το όριο απαλλαγής από γραφειοκρατικές 

διαδικασίες καταχώρησης και εγγραφής σε 

ειδικά μητρώα στις ΗΠΑ (που αποτελούν τη 

μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο για τα drones).

To Μavic Mini έχει στο κέντρο του σχεδιασμού 

την κάμερα 1/2,3in. 12Megapixel -αναρτημένη 

σε gimbal τριών αξόνων- που γράφει video 

2,7Κ 30fps ή Full HD 60fps. Τα πτητικά 

χαρακτηριστικά είναι αυτοματοποιημένα 

σε σημαντικό βαθμό και στηρίζονται στο 

αναβαθμισμένο app DJI Fly. Οι πρωτόπειροι 

“πιλότοι” μπορούν να πετάξουν πολύ εύκολα 

με τη λετουργία Position, οι πιο έμπειροι με 

τη λειτουργία Sports και οι κινηματογραφιστές 

που έχουν αυξημένες απαιτήσεις να 

αξιοποιήσουν το Cine Smooth. 

H αυτονομία πτήσης φθάνει τα 30min. και η 

μέγιστη ακτίνα πτήσης τα 4χλμ.
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photo.gr
photo.gr
Το έγκυρο

φωτογραφικό site 

Sigma 
Νέοι L-mount φακοί

από την πάντα παραγωγική Sigma μαθαίνουμε ότι 

αρχίζει η διάθεση των φακών 40mm f/1,4 DG HSM 

και 105mm f/1,4 DG HSM για τη δημοφιλή μοντούρα 

L-Mount η οποία χρησιμοποιείται από κοινού ανάμεσα 

στα brands Leica, Panasonic και Sigma για full frame 

mirrorless σώματα. Οι δύο φακοί ήδη κυκλοφορούν για 

τις μοντούρες Canon EF και Nikon F Υπενθυμίζουμε με 

την ευκαιρία ότι ο 105mm f/1,4 DG HSM Art τηλεφακός 

πορτραίτου κατέχει μαζί με τον αντίστοιχο 105mm της 

Nikon τα πρωτεία του πιο γρήγορου στην συγκεκριμένη 

εστιακή απόσταση. Και οι δύο φακοί περιλαμβάνουν 

προχωρημένης τεχνολογίας κρύσταλλαFLD και SLD 

καθώς και ειδική επίστρωση Super MultiLayer. Όσον 

αφορά τηνεστίαση, η οδήγηση του μηχανισμού 

autofocus γίνεται από αθόρυβο μοτέρ Hypersonic. 

www.photo.gr
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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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Panasonic 
Εγκαταλείπει την βιομηχανία ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων 

Η Panasonic μεταβίβασε το μερίδιό που κατέχει στην Panasonic 

Semiconductor Solutions στην ταϊβανέζικη Nuvoton  που ανήκει 

στο group Winbond Electronics. Στο σχετικό δελτίο τύπου ως λόγος 

της απόφασης να αποχωρήσει από τον κλάδο των ημιαγωγών και των 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, αναφέρεται  η αυξημένη ανταγωνιστικότητα 

στον τομέα και η απόφασή της να συγκεντρωθεί στο βασικό της αντικείμενο 

(core business) που είναι τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά, τα ηλεκτρικά, οι 

συσσωρευτές κλπ όπου λόγω εξειδίκευσης διατηρεί πιο ισχυρά συγκριτικά 

πλεονεκτήματα. Η αξία της μεταβίασης συμφωνήθηκε στα 250εκ. δολ. 

Η κίνηση έρχεται ως συνέχεια  της σταδιακής απόσυρσης της Panasonic 

από τον κλάδο που άρχισε το 2014 με την πώληση των εργοστασίων 

παραγωγής στην UTAC και το 2015 όταν συμφώνησε στο outsourcing 

των chip SοC  που χρησιμοποιεί στις συσκευές της στην κοινοπραξία με 

Socionext όπου μετέχει και η Fujitsu.
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Leica
Ρεκόρ πάνω από 1 εκ. ευρώ σε δημοπρασία συλλεκτικών!!

Ξεπέρασε σε αξία το ένα εκ. ευρώ. η πλειοδοσία σε μια συναλλαγή στα πλαίσια της 

35 Leitz Photographica Auction στη Βιέννη. Είναι μια από τις λίγες περιπτώσεις που 

“κτυπιέται” σε τόσο υψηλή τιμή μια Leica, παρά την υποτιθέμενη κάμψη στην αγορά των 

συλλεκτικών.

Συγκεκριμένα η δημοπροσία για μια Leica MP-2 black paint απέφερε 1.02εκ. Ευρώ ή αν 

θέλετε 1.13εκ δολ. Μόνον 412 αντίτυπα της ΜΡ κατασκευάστηκαν και από αυτά μόνον 

141 είχαν μαύρο φινίρισμα. Ο πρώτος κάτοχος της εν λόγω Leica ήταν ο νεοϋορκέζος 

φωτορεπόρτερ Bob Schwalberg, o oποίος τη διατήρησε σε άριστη κατάσταση, κάτι που 

συνέβαλε και στην τιμή που διομόρφωσε κατά τη δημοπρασία. Αλλο ένα εξαιρετικά 

σπάνιο κομμάτι που επίσης απέφερε σημαντικό ποσόν 264.000 ευρώ ήταν μια 

προπολεμική  μηχανή-καραμπίνα με ξύλινο κοντάκι, τηλεφακό και ειδικό τηλεσκοπικό 

σκόπευτρο, σχεδιασμένη για wildilfe photography της εποχής, τότε που δεν υπήρχαν 

telephoto φακοί με stabilizer και οι ακούνητες φωτογραφίες ήταν πολύ δύσκολο να 

επιτευχθούν. Η μηχανή αποτέλεσε ειδική παραγγελία ενός ιταλού φωτογράφου του Atilio 

Gatti και μόνο 10-12 αντίτυπα βγήκαν από το εργοστάσιο.



������ 484 •  �����	
 9  �����	I�� 2019 �����
 22

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

Ta
m

ro
n 

SP
 2

4
-7

0
m

m
 F

/2
.8

 D
i V

C 
U

SD
 G

2

�������� 	
� �� 310€

������
���� Cash Back

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

Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο

δίκτυο καταστημάτων

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

�����������	 
���	 
31 ���
�����...

http://bit.ly/2C2YarO
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Δεν είναι λίγες οι φορές που η γυναίκα βρίσκεται στο επίκεντρο 

μιας φωτογραφικής σειράς, το ζήτημα είναι πώς και τί ακριβώς 

προσπαθεί να αποτυπώσει κάθε καλλιτέχνης. Ο Βασίλης Καρκατσέλης, 

με τους ιδιάζοντες εικαστικούς του πειραματισμούς, μας καλεί στη 

νέα του έκθεση, υπό τον υπαινυκτικό τίτλο «Θραυσματικές Εικόνες 

Γυναικών: Περί σαγήνης» όπου μας προτείνει μια οπτική διερεύνηση της 

γυναικείας σαγήνης και των πιθανών παραμέτρων της. 

Η έκθεση των φωτογραφιών στη “Ζώγια” έχει πολύ συγκεκριμένη 

μορφή, σχεδιασμένη αποκλειστικά για το χώρο (η δομή επιβάλλει 

φόρμα) και τη λειτουργία του (η χρήση υποχρεώνει σε συστήματα 

ανάγνωσης και περιεχομένου). Επιπλέον, η έκθεση φιλοξενεί 

φωτογραφικό υλικό που δημιουργήθηκε για να συνοδέψει μία 

παράσταση, η οποία δομήθηκε επάνω στο βιβλίο «Ιστορίες Γυναικών ή 

Άτεχνο κολάζ σπασμένων εικόνων» της Μαγδαληνής Μπεκρή (Εκδόσεις 

Μολύβι). Τελικά, όπως σημειώνεται στο δελτίο τύπου, η παράσταση, σε 

σκηνοθεσία Ιωάννας Ευθυμιάδου, δόθηκε στο θέατρο Παράθλαση, τον 

Μάιο του 2019, δίχως τη συνοδεία των φωτογραφιών. Πραγματοποιείται 

σε επιμέλεια της Γεωργίας Κουρκουνάκη. 

Διάρκεια: Μέχρι 16 Ιανουαρίου 2020

Διεύθυνση: «Ζώγια», Αλ. Σβώλου 54, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: 2310 243.459


�����+ :�'��* ��( #�3"* �#%�#��:"*
Η εύθραυστη, σκληρή γυναικεία σαγήνη
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���'�:, R����K6" ���*�#��)%65�( �"(�&3#, 
Όταν τα παιδιά και οι νέοι κινηματογραφούν!

U�* ��7��("# 
Ο κρυφός κήπος μιας φωτογράφου

Μία από τις μεγάλες προκλήσεις στην φωτογραφική τέχνη 

(αν όχι σε όλες τις τέχνες), είναι να καταφέρει ο δημιουργός 

των έργων να αιωρηθεί σε ένα τέλειο μεταίχμιο μεταξύ του 

προσωπικού και του καθολικού, ειδικά όταν το πρότζεκτ του/

της είναι ιδιαίτερο εσωτερικό. Με άλλα λόγια, όταν κάποιος 

φωτογραφίζει απλά, φαινομενικά, πράγματα γύρω του με τέτοιον 

τρόπο που παραπέμπουν σχεδόν σε ένα οπτικό, προσωπικό 

ημερολόγιο αλλά καταφέρνει να τα μετατρέψει σε εικόνες που 

μπορούν να μαγέψουν τον κάθε θεατή. 

Η Ένη Κούκουλα μοιάζει να ισορροπεί σε αυτή την λεπτή 

δημιουργική γραμμή, μέσα από τα έργα της, κάτι που είναι 

χαρακτηριστικό στις εικόνες της. Ουσιαστικά, συνεχίζει στη « 

γραμμή» της τελευταίας ατομικής έκθεσης με τον τίτλο « Η 

φωνή των πραγμάτων» από το 2015 όπου τα πράγματα και τα 

αντικείμενα είχαν μια αυθυπαρξία. Στην τωρινή της δουλειά 

-μέρος της οποίας εκτίθεται εδώ- υπάρχουν τρεις ενότητες– 

τοπία, εσωτερικοί χώροι και άνθρωποι, μικρά αντικείμενα και 

λουλούδια. Λίγο πολύ μια συλλογή από εικόνες προσωπικά 

βιωμένες που κάθε στιγμή είναι παρούσες εκεί έξω.

Στο μποέμικο βιβλιοπωλείο και χώρο συνάντησης τεχνών 

“Φωταγωγός”, κρυμμένο σε μία στοά της Αθήνας, εκτίθεται η νέα 

δουλειά της Κούκουλα, υπό τον ποιητικό τίτλο “Kρυφός Κήπος”. 

 

Εγκαίνια: Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019, ώρες 19.00 – 22.00

Διάρκεια: 9 Δεκεμβρίου 2019 - 10 Ιανουαρίου 2020

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 59Β (εντός της στοάς Κουρτάκη)

Πληροφορίες: 2103839355
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)*+&,-��,./012&3&.&04�56�www.kabanaos.gr

Χριστουγεννιάτικη μπάλα 
γυάλινη χρυσή, κόκκινη και πράσινη

Χιονόμπαλα 
Χριστουγεννιάτικη

με glitter χιονιού

Προσωποποιημένα 
χριστουγεννιάτικα δώρα

Μεγάλη ποικιλία σε χριστουγεννιάτικες μπάλες, 
χιονόμπαλες, κούπες, κεραμικά στολίδια.

Κούπα χρυσή & ασημένια 
11oz

Χριστουγεννιάτικο στολίδι 
Aστέρι & μπάλα για κρέμασμα

στο δέντρο 

Χριστουγεννιάτικο κεραμικό στολίδι
Σε σχήμα δέντρου, 

αστέριού και καμπάνας

Χριστουγεννιάτικο 
ξύλινο στολίδι

για κρέμασμα στο δέντρο

Χριστουγεννιάτικο
στολίδι «χιονονιφάδα»
για κρέμασμα στο δέντρο

Κούπα Merry Christmas 

11oz προτυπωμένη εσωτερικά

http://bit.ly/3372x0N
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Contrast / 
��3'��*: R����K6" 
R���)%#53#, V���#"��3�*,
Οι νέες δράσεις του

Συνεχίζεται και τις επόμενες εβδομάδες το δημιουργικό φεστιβάλ, 

το οποίο την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου ολοκλήρωσε με επιτυχία το 

πρόγραμμα των εγκαινίων. Για όσους δεν μπόρεσαν να έρθουν, αλλά 

και για όσους θα ήθελαν να ρίξουν μια δεύτερη ματιά, οι εκθέσεις 

συνεχίζονται ως εξής: 

---

CHALKOS GALLERY ως τις 10 Δεκεμβρίου

Ιουστινιανού 21, τηλ. 231025 0956

---

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΟΥΝΙΟ ως τις 15 Ιανουαρίου 2020

Κομνηνών 24, τηλ. 2310271003

---

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ως τις 12 Ιανουαρίου 2020

Μαν. Ανδρόνικου 6, τηλ. 2313310201

Περαιτέρω πληροφορίες: http://photoeidolo.gr/CONTRAST/

contrast-2019.htm
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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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R���)%#5��:, &#%�(��6���, & &%�K�":,

• Η Ελληνική Φωτογραφική 

Εταιρία παρουσιάζει την 

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 

το έργο του φωτογράφου 

Γιώργου Γκιζάρη. Πρόκειται 

για φωτογραφικό έργο, 

χωρισμένο σε οκτώ θεματικές 

ενότητες, μιας δημιουργικής 

πορείας εικοσιπέντε ετών 

(www.guizaris.gr). Θα 

ακολουθήσει συζήτηση. 

Διεύθυνση: Πόντου 12, 

Ιλίσια, Μετρό Μέγαρο 

Μουσικής.

• Το Hellenic American College 

και η Ελληνοαμερικανική 

Ένωση σε συνεργασία με 

τις εκδόσεις Μεταίχμιο 

παρουσιάζουν την αγγλική 

μετάφραση του βιβλίου 

«Περπατώντας στην Αθήνα» 

του Νίκου Βατόπουλου, 

που κυκλοφόρησε 

με τίτλο «Walking in 

Athens». Η παρουσίαση 

πραγματοποιείται στα 

Aγγλικά, την Δευτέρα 16 

Δεκεμβρίου 2019, στις 

19:30 στο Θέατρο της 

Ελληνοαμερικανικής Ένωσης 

(Μασσαλίας 22, Αθήνα).

• Η Φωτογραφική Λέσχη 

Λάρισας σε συνεργασία με 

την Αντιδημαρχία Πολιτισμού 

διοργανώνει εκδήλωση 

παρουσίασης του πρώτου 

βιβλίου του φωτογράφου 

Στέλιου Παπαρδέλα,  με 

τίτλο “Duality”,  την Πέμπτη 

5 Δεμβρίου στις 8.30 μμ στο 

Πνευματικό Κέντρο Ζιαζιά  

(Ροδόπης 48, στη Χαραυγή). 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η 

ιστορικός τέχνης Βαλεντίνη 

Μαργαριτοπούλου και ο 

φωτογράφος Δημήτρης 

Πάλλης, μέλος του ΔΣ της 

ΦΛΛ.  Τον συντονισμό  της 

εκδήλωσης θα κάνει ο 

δημοσιογράφος Γιάννης 

Σιούλας.
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www.intercolordigital.gr

�������	
� 277, 17674  ������,  T: 210 9416782 | F: 210 9427420

E: intcolor@otenet.gr | F: Intercolor Digital | S: www.intercolordigital.gr

��� �� 1976 

����� ���		�
����� 
����	���� ���������;

��� �����	
 ���� ���,  
��� ������� ��
 

�����	�
 ���!
�� ������	�
 ��� 
�������
 & �������
 40 ������!

�������	
� 277, 17674  ������,  T: 210 9416782 | F: 210 9427420

E: intcolor@otenet.gr | F: Intercolor Digital | S: www.intercolordigital.gr

A��
���������: Photobook, ������� album 
& ��������� ����� ��� ��������.

Intercolor_Digital2.indd   1 9/12/2019   1:53:00 πμ

http://bit.ly/2OQNh22
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R��
�V	����� BAZAAR

Οι Φίλοι του Μόντε/Friends of Monde σας προσκαλούν για άλλη μια χρονιά, στο Χριστουγεννιάτικο 

Bazaar που διοργανώνει την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 

2019, στο χώρο του Metapolis Gallery (Στοά Καϊρη 6, Αθήνα, 3ος όροφος) με σκοπό την υποστήριξη του 

σχολείου στο μακρινό χωριό Μόντε/ Monde που βρίσκεται στην Ουγκάντα της Αφρικής.



������ 484 •  �����	
 9  �����	I�� 2019 �����
 32

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

http://bit.ly/33T0ZrI
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��!�*, Y+K#,
«Ματιές»

Οι “Ματιές” του Αντώνη Ζήβα 

εκτίθενται αυτό το διάστημα 

στην Κέρκυρα. Ο επίκουρος 

καθηγητής του Τμήματος Τεχνών 

Ήχου και Εικόνας παρουσιάζει 

μία ενότητα όπου αποτυπώνονται 

φευγαλέα πορτρέτα περαστικών 

σε άγνωστους δρόμους. Πρόσωπα 

ή λεπτομέρειες προσώπων, με 

ποικίλες εκφράσεις, χτίζουν μία 

αστική προσωπογραφία, όπου

ο θεατής της εικόνας και 

ο φωτογραφημένος περαστικός, 

συναντιούνται σε ένα μεταφορικό, 

δημιουργικό σημείο. 

Διάρκεια: 

Μέχρι 10 Ιανουαρίου 2020

Διεύθυνση:  ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 

Κέρκυρας - Λατινικό Παρεκκλήσιο
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»°Ä¹Ãª �°«Á�ÃËÄ». ºÞîéáòè 60, 115 21 AõÜîá, ôèì: 210 6469432, 210 6453230, 
e1: tipoma@otenet.gr • e2: info@tipoma.gr • www.tipoma.gr • www.facebook.com/tipoma
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Typoma 2.indd   1 7/11/2019   12:43:12 μμ

http://bit.ly/34mEyuQ
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Προβολή της βραβευμένης ταινίας HOLY BOOM & στρογγυλό 
τραπέζι περί κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

Συνεδριακό Κέντρο «Περικλής Λύτρας» Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω 

(Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 122 43) .

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Ώρα  18:00.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Δρ.Ιωάννα Αθανασάτου Θεωρητικός Κινηματογράφου

Δρ.Γρηγόριος Βλασσάς Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Διευθυντής 

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Παραγωγή Βίντεο Οπτικοακουστικά 

Μέσα & Κινούμενα Γραφικά».

Μαρία Λάφη Σκηνοθέτης, Διδάσκουσα Πα.Δ.Α.

Λιλέτ Μπόταση Παραγωγός Κινηματογραφικών Ταινιών

Γιώργος Τσεμπερόπουλος Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος, Πρόεδρος Ελληνικής 

Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

Δρ. Παναγιώτης Καλδής, Καθηγητής

Ώρα 18.30

Προβολή της Βραβευμένης Ταινίας Holy Boom της Μαρίας Λάφη

Ώρα 20.15

Συζήτηση με το κοινό και την Δημιουργό της ταινίας Holy Boom.  

Συντονίζει ο Γρηγόρης Βλασσάς

 

 

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Δρ. Παναγιώτης Καλδής, Καθηγητής, μαζί με την δημιουργό της ταινίας Μαρία Λάφη και τον 
διευθυντή του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, «Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα & Κινούμενα Γραφικά», Δρ. Γρηγόριο Βλασσά 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Από την πρεμιέρα της ταινίας στον Κινηματογράφο 
Γαλαξία
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http://bit.ly/2Qm4DpW


������ 484 •  �����	
 9  �����	I�� 2019 �����
 37

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

  

�������	
���, 
����  � �������...

�� �����	�
��� ���	���� ��� ���������� CMOS �������� �� 
���������� ������ �� ������ DSLR (Digital Single-Lens Reflex). 

�� ��� ����
�
� ���� �
��� ������� ��� � D90 �� Nikon 
& � 5D Mark II �� Canon, �� 2008 ��!�������� ��� �"�� ���� 
�	��� ��� ������ ����!������ ������ ���� ���-���

�	����� 

��� ���������� �� ������ ��!�� ����� ��� ����� ��� ��� ����
�
� 
������� «cine like». #����� ����� � �������� �� !���" ��� 

����
������ ���� ���������� ���� 
�� !���
��!���.
$� �������� 	����� �	� ���� 
�� ��� �	���; 

%��" ��� ����� ���	���.

������ � %����� '����*���� www.thefilmjker.com

	�
 ��� �� � ������ 

����
 �� ��� �� ����
 �����!
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� ���� ����� �� ������ �������� 
�������� ��� ���� ����
 ��"��� ��� 
���#��� ���������� ��� ������ 
������. $����������� ��� -����� 
��- �������%���� �����
 �� ������
 
�������������&� �������. '�� 
���������� ��� �������� �����
 
������
 �������� ����� ���� 
������"���, ���&
 "��������� ������� 
����"�� ����"�� ��� ����� ��������
 
�����. (����, ��������� ���� �������� 
��� ���
 ���� ��������, ����� ��� ���� 
��� � �������
 ��.

) ����
 ����
 ���� ������� �*�������� 
�� �
 ��������������
 ���������
, 
���� ����� �� ���� �� ���"��� �������� 
� "��������� �����"� ��������
. ��� 
�������
, � "������ ������
 ������
 �� 
����������&� ����������&� ����� �� 
�����������&�, ����� �#�� ��� ����. � 
������ �
 �����������
 ������
 ����� 
����� �
 ��� � ������� ���"�"����� 
�� �� ������� ����� ��� �� �������� 
�������� ������
 ������
. +�����, 
� ����� ����
 ��"��� ��� � �������
 
��&���
 ��� ����������� �� �
 “����
” 
������
 ���"����� �� "���������
 ��� 
�����
 ������� �����
.
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.
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/�"������ �� � ������ �
 ������
 DSLR ����%�� �� ��������� ��� ���# ��� 
“������” ������, � ����� �
 �� ��������
 ������# ���0���������# ��*���� �
 
����"����
 �� ���&�.  (����, ���&
  � ��������� �� ��������� ������
 
������%�� �� ����&���� ��� � �������� �
 DSLR ������ ��� ��� ��� �����������, 
� ����� ��#�� �� ��������%��� ��� �� ������ �
 ������
 ����. 

� ��������, � ������� ��� � ������� ����� � �������� ������������ 
��� ��� � ��������!

1� ���� �� ���������� ��������� ����� �� «����-��-��-���� 
��������������», �� ���������� �����������
 �� ���������� �� �������� 
���� ����� ����� �� ����� "����������� �� ����� ��� �� ������������ �*�������. 
1� ������� �� � "������� ���������, � ����� ���
 DSLR ������ ��� � �� 
�������&��� �� �"����� �
 ��� ��������� �� �������. 

2�� ��� � ���� ��"�� ��� ���%��#� ����#
 ����
 �� ���� ������
 �� ����� 
����
 ���������
 ��� �� "������������ ��� �� ������������� ����
 ����� 
����
. 

+�� ������ �� ��������%����� ��� ��� "�� ��������... ����
 ������ �� 
��������� �� ��� ��� ������ �� ��������; 3���
 �� ��������#�� �� � ��� 
����%�� � ����� ��
 ��� �� � ���������� �� ��"�� ��
; 

4��
 ��� �
 �������
 ���*# �� �����&�, �������� ��� ��������
 "������
. 
3�� ��� ���
 ������� �� Rolling & Global Shutter. )� "#� ���� ����������� 
"���������#
 �����
 ��������
 ���
 ������
 ��� �� �������� CMOS. 3� 
�� “���������” ��������� ������
 (Rolling Shutter), "���������
 �������
 �
 
������
 �������� �� "���������#
 ������
 ��� ����� ��� �� �������� ��� �� 
��������, ��& ��� �� �������� ��������� ���� pixel ��� �������� ����%�� ��� 
����&��� �� ������ ��������. +��#���� ���# �����������; 8� �*������ �� � 
��� � "���� ����#���� ����... 1������� �� ��������!
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Rolling

9�� �� ��������� ��������� �������� ��������� �� �����������
 
�����
 �
 ������
 �������� �� �����&
 "���������#
 ������
 ���&
 
�������������� � �������� �� ���� ���� �� ��������. /���"�, ���� 
����� �� *�������� ��� �� ����&��� �� ������ �
 �� ��� ������ ������� 
��������. 2��
 ������� �� "��� ��� �� "������ ����� � ��������
 
����%��� �� ���� ���%����
 ��� ���� ����� "����%��� ��������� ��� 
� ����� ���
 � �*� ��������, ������ �� ������. 9�� �� ����*� 
�
 ������
 ���&���� ���� ���� �� ��������. 
1� ���
 �
 ������
 � "��"������ ��������������. :� �������� 
����� �� ���� ����� �� ���� �� �"�� �����&
 ����� ������
 ���� � 
������ �� ����� � �� ��� ����
 �� ����# �������� �� ���� 
����� �������&��� �� �������� ��� 10ms ������� ��� ���
 
�� ����� �� ��������. '�� ���������� ����� � ���#��� ���"��� 
����� �� “���#���” �����%���
 ����� ��� ������ "������� � 
����� ��������%��� �
 ����������� �� ����#����� ����������� 
��� � ����� ����#��� ��� �� ������#���� ��������� �� ���������# 
������
. +�� � ����������� ����� �"������ ������
 ��
 �����&���
 
���� � �����#��� ���������� ����#��� �� ��#������ ����� �� ����� 
�� �� �������� ������
. (���� ����� ������ ���� �� ������ ����� 
����#���� ����������. 
'�� ���� ���# �������� ���������� ����� �� � �����������
  �� ��� 
������ ������ ������# (�.�. ���������� ���
) ����� ���#����� ��� 
����� �"���� "��������� ���� ����� �� �������� ("���"� �� ������ 
������� "������).

Global

9�� �� �������� ��������� �������� � 
����� ������ �� �������� �
 ��������� 
������
 ���������� (Snapshot), ��� � 
������������� �� �������� �������� 
��������, ���������
 ��� �� ����� 
�#����� ����������� ��� ����#��� ������� 
� �����"��
 �������
 ������#. 
9�� �� ����*� �
 ������
, ���� pixel 
����%�� �������� �� �������� ����� ��� 
���� � "������ �� � ���*�� ��� � 
"������� �� ������ ������
. 1� ���
 �
 
������
, 
���� ������� “���������” �������� �� 
�������� ��.
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������ �	
 ����	� ��� �
��; 

9�� �� �������� �
 ����#����
 ������
 ����� �������� �� ���������� � 
�������� �� �����������. '�� ��������� ��� ������� �� ��#�� ������ 
��� � ���� ��
 �� ����������� �� ��� ������� ����� ������ ���
 � ���� 
������
 ��. 4���� � ����� “jello effect” ��� ����� ������%��� ��� ��
 
�������
 �������
 ������
. +�� ��������� ���� �� rolling shutter ��� ����"� � 
���"�����
 ���
 ����� �� ��������
 ����������
 ������
. ) ����
 ������ 
������ �� �������������� � ��������� (�� ������
 �����&���
) ��*�����
 
�� ��#�� ���� ��� �� ���� �
 ��������� ��� ������ ���
 �����������
, 
"�"������ �� �� ���� �*������� ��� � ������ ����#�� ��� ������%��� �� 
�������
 �������
 (motion blur).

3� �������� ���� ��������%��� �� ��������������
 ��� �� ����������
 
�� ������ ����&� "����
 ��� ������&� �������� ���� ���� �������� 
“���������” ������. >����� ��� ������� �� ���� ��� � �#����� ����� �� �����
 
(�.�. 90�). /��� ����� ��� ����"����� �� ��������� ����������, ��� ���������!

+�� ��� ���������� ������ ����� �� � ���#��� �� ���������� ��������. 
� ����"����� ������ ��� ����������� �����������
, �������� �� �����. 
	������� ��������� "��������#� ��� �� �������
 �������
 �
 ������
 ���� 
����� 
��� ��� ����� ������� ����� ����� �� "����������� jello effect. 
� ����� ������"���� ��"��
 ������������
 �� �������������� � 
���������. 	�����&
, ��� ����"� � ��� ������"� ������ �� ����������� 
����� ��
 ����������
 �����&���
, ���� ��� ���������� ���� � ������� 
"������#��� ��� � ��������� �� %��� ����� ����� ������ �� ���������... 

���� ��� ������������ 
��	 ������	���� �������	 

:� ������� �
 ������
 ����� � 
���������
 ��� ���%�� � "������� �
 
���&���
, ��� �������� "���"� � 
"������� �� ���
 ��� ��� �#���� 
"�������. 3� � "�������� ��������� 
�� ������ "�������
 ���
 ��& 
�� � ������� ��������� � ������� 
"������ ��� � ����� ������ �� 
������� � ��
.

+�� �������� ��, ��� �����#��� 
������� "������ � ������� 
��������� ������, ��� 
���������� ��
 �������.

@���� ��#�� �������� �������� 
�� � ������� ��������� ��� 
������� ��� �������� �� ������� 
���� ��� ����� ������ ���
. � 
���� ��#�� �������� �������� 
�� � ������� ��������� ������ 
����������, ������
 ��� �������� 
� "������� ����������� ���
.
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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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Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

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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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
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Νο 21: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & KΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 6 Φεβρουαρίου 2020
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)� ��#��
 �������� �
 ����������
 
������
 �����%���� �� "��������� ��� 
������ "�������. E�� 1/2000 - 1/1000 - 
1/500 - 1/250 - 1/125 - 1/60 - 1/30 - 1/15 
- 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1 - 2 - 4 - 8 - 15 - 30 - 60 - 
125 - 250 - 500 - 1000 – 2000sec,

1� �� ����� ��
 ��������������
 ������
 
���
 – ���
 ��� � ����������# #��� 
������� ��� ��������� � �������� �#���� 
��#��
 – ����������� �� ��� ��"�
 
�����������# "�����. +��
 ���� ���� ��� 
�#����� «��#��
 ��������» ��� ��� ����"� 
��� �� ������ �
 �������
 "�������
 ��� 
�� ����� “�������” � ��
 . )� ���
 ���
 
�����#��� �� �����
 ���
 �� "������ �����.

� ����� ��� ��������� �������%�� �� 
������ �� ���
 ��� "������� �� ����� 
������� �� �� ����� �� ����. /���"� ��� 
���� ���� ��� ���������� ��� "��������� 
� ������ ������� "������� ����� � "������� �� 
��� (������
180�). 

	.�., ��� ��� ����� ������� �� 24 ���� � 
"���������, ���� ���� "������ ������� 
0,0477 "���������. '�� ������� 180o 
�� �������� �� ��
 �� ������� ��� � ���� 
��� ������� "������, � ����� ��������� �� 
0,0208 "���������, � ����� ����� ������� 
1/48 "���������. 

4������
, ��� ����� �������� 180o ����� 
�������� �� � ����� ��#��
 �������� 1 / 
(2 * fps) ��� �� ��� � �������� �����#�� �� 
������������ � ����� ��#��
 
�� �� ����� �� ����.

��� ����"�����: ��� �� ����������& 50 fps @ 
1 / (2 * 50) = 1/100  ��� ��� 50 fps � ������� 
��� ��#��
 ����� � 100. � �������� ��� �� 
������� ��� �����
 ��
 "����: 
fps * 360 / ��#�� ��� 50 * 360/100 = 180 � 
25 * 360/50 = 180 �.�.�.

1����&
 �#����� �� �� ������, � ��� �� 180 ����&� ��������� ���� 
�� "������� �� �����# �� ���� ��� ����������� ��� "��������� 
����
 �� �����%��� �� ������%���� �� ��� �
 ��#��
 ���� ����.

K������ ����� o ���������
 ��� �� ��� ������ ��� ������ ���� (� 
���������� ��������) �� ��
 ��� "������� ��� �� ���� ��� ��� 
���������� ������� �����"�. 

� ��#�� �������� ��������� ������
 �� ������� ������# 
�����"�� ��� �������� �� ������������
 ����������
 ������
, ��& 
� ����� �������� ��������� �� ������������� ������� ��� �������� 
�� ��������������
 ������
. +��*���� ��� �� #�� �� ��������, � 
��#�� � � ����� �� �������� ����� � ����
 �� �� ����� � �����
 
������� �� ����� ������
. 
� ��#�� / ����� �� �������� "�� ����� � �"�� �� � ����� ����, "���"� 
� ���� ������� ������������ ��� "���������. ) �����
 ���� ����� � 
��#�� �� ����. � ��#�� / ����� �������� ����� � �����
 ������
.

� ������� �������	
 

:� ���� ������� ������� � ������� ������# �����"�� ������ �� �� 
��#�� ��������. :��#�� �������� 1/60sec �������� �� � ������� 
����� ������ ��� 1/60 �� "����������. )� ��� “����
” ��#��
 ��������, 
���
 � 1/30sec, � 1/15sec � � 1/8sec, ������� �� ����������� 
������� (��������/ ����) ��� �����#��� ������� "������. +�� �������� 
���������� �������� ���� ������� ��� ������ �� “���������” �� ������ 
�� �����
. )� “����������
” ��#��
 ��������, ���
 1/125sec, 1/250 
��� ��� �.�. 1/2000, ������� �� ������� ������� ��
 ���� “���&����” �� 
������.  
1� ��� �������������� ������, ���� ���� ������� *�������, �����&
 ���
 
��� �� ��� ���������� ������. +�� � ��������� ����, ��� ��������%��� �� 
������������ �����, "��������� �� ���"������� �
 ������
. 

1� ������� �� � ������� ������# �����"�� �� ���������&� �����&�, 
� �������������� ������ "������ ����������� �������, ��� ���������� 
"���� ��� ����������� ������ ��� � ���� � �� ��������. 9��&
 
� ������� �����������, ����"�%�� � ��
 ��� �� ���� ��� � ���� 
������#���. 

1� ������� �� �� ����� ���������, ��� �������������� ����� 
�����#���� � ������ �
 «��#��
» �� �������� ��� �� ����������� � 
������. � ������ �
 �����
 �� �������� �� ����*�� "������ �� �������� 
�
 �����
. +�����
 �����
 ��������� �&�� ��� � "������� �������� 
"����
 �� ����� �� ���&���� � ���� ������.
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) ������
 ����%����
 ����� /�������
 W��������
. 

1��#"��� ������������ �� 1���� 1������� ��� W�����
 4������
 �� 4+	. 

'��� ���#��� �������
 ��"��&���
 �� Wind, Q ��� >ic ��& ���� ���������� 

�� �
 Miele, Coco-Mat ��� Alumil ��� "��������� ��������&� �����. '��� 

"����������� ������� ����� ��� �� FM Records ��� �� 

\��"��%��� Pan. 1� ������ �� ���������&� �� 

��������� � +�"���
 1�����"�
, � ^�����
 9�����
, � 

_���
 9����#��
, � mini Raxevsky, � 3)@1+, � +������ Glue 

Isobar, � q&���� Verezo, � |����� Body qlanet club �.�.. 

1�������� �����
 �
 "�������
 ���������
 �� 

8 ������"�� �� 	����# �� 3������ �� 

���� ����������, ��� �� _4q|:.

www.thefilmjker.com 

)� ����������
 �������
 ������
 �� ��������
 CMOS "�� �����#� ������ ������� ��� �� �������� ��� ������. ) �����
 
������
 �*��������� �� ��������� �
 ��#�� �������� ��� � ������ ������ �� ���� «���������� �������», ���� "�� 
������� ��������� (��������) ������� ������. +�� ���#, � ��������
 �������� ��� ����� ������ �� ��� �������� ����. 
4���"� "�� ������� ���� ���� ��� �� “����������” ��� � ��������
 ������ �� ������� � �� ��������������� ��� ��#����, 
"�� ������� ����
 �� ����"������ � ��
 ��� �� �������� �� ��� ������ �������. )� ��������
 ��� "�� �����#� 
������� ��������� ������
 ������
 ����
 �� ��
 �����#
 ����, ��� ��� "�� ����� ����� ��� ��� ������� ������ �� 
������� ��� �� ����*�� ���*# �� ��������.

/�"������ �� �� DSLR ����� �����
 ����������
 ������
, ��� � ��������� 
����� �*��������� �� ��������� � �����
 ������
 �
 ��#�� ��������. )� 
����������� ������%�����
 ��� ����� ������
 ��������� �� ����� ������
 �
 
����� ����
 (� �����, ���
 �����&����, ����� ��� �������� ��� ��������������
 
�����
). 4�� ��� ��� ����&
, � ����� �� �������� ��� � ��#�� �������� 
��������� � �"�� ������ ��� ������� ������, ����� ���� "��������� ��&���.
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