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Editorial
Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι
-όπως έλεγαν οι παλιοί δημοσιογράφοιαπό την εκτενή και σε πολλές και
συνεχόμενες εκδόσεις αναφορά
μας στην αβέβαια και εν πολλοίς
προδιαγεγραμμένη κακή τύχη των
φωτογραφικών αρχείων και του
εξοπλισμού των φωτογράφων μιας
κάποιας ηλικίας, και ένα νέο θέμα
προέκυψε για συζήτηση: Πως θα είναι
ο επαγγελματίας φωτογράφος του
μέλλοντος!

Α

φορμής δοθείσης από το σχόλιό
μας από τούτη εδώ τη στήλη στο
προηγούμενο PBWeekly (#&%<+' (
#=) πολλοί Αναγνώστες ξεκίνησαν
πρώτα απ’ όλα τις νοσταλγικές αναφορές
στον παλιό καλό καιρό και στη συνέχεια
άρχισαν να παραθέτουν τις δυσοίωνες
και καταστροφικές όχι μόνον για το
επάγγελμα αλλά για τον κλάδο ολόκληρο,
προφητείες τους. Ως εκ τούτου είμαι
υποχρεωμένος να διευκρινίσω ότι δεν θα
ήταν καθόλου παραγωγικό να κάνουμε το...
μνημόσυνο της χρυσής εποχής που πέρασε
ανεπιστρεπτί για τον φωτογραφικό κλάδο.
Δεν θα ωφελήσει κανέναν να ακούσουμε
τα ίδια και τα ίδια. Για το πόσο δηλ. καλά
ρυθμισμένη ήταν τότε η δουλειά των
φωτορεπόρτερ, για το πόσο σωστή ήταν
η ανάρτηση εγκεκριμένου από τα σωματεία
τιμοκαταλόγου παροχής φωτογραφικών
υπηρεσιών σε όλα τα φωτογραφεία, για
το πόσο ευεργετική -ναι, το διαβάσαμε κι
αυτό!- ήταν τότε για τους επαγγελματίες
η ανυπαρξία σχολών, σεμιναρίων
και αλόγιστης ενημέρωσης (...) που
κατηγορείται ως η γενεσιουργός αιτία της
σημερινής κακοδαιμονίας του επαγγέλματος
μαζί με την ‘’τρισκατάρατη ψηφιακή
τεχνολογία’’ και πολλά άλλα λίγο-πολύ
γνωστά. Αυτό που θα ωφελήσει όλους
μας είναι να διερευνήσουμε τι θα γίνει στο
μέλλον. Ωραία περάσαμε οι περισσότεροι
το 1970, 80, 90, 2000. Δεν αντιλέγω.

Ποιο είναι το αντικείμενο δουλειάς του επαγγελματία φωτογράφου όταν όλοι ανεξαιρέτως
μπορούν να βγάζουν πολύ καλές φωτογραφίες; Που υπάρχει χώρος γι’ αυτόν; Τι πρέπει να
σπουδάσει που θα του είναι χρήσιμο στο μέλλον;;;

 /%*,%$% (:+( ()
,;**(( – ’ ;:(
Πείτε μας τη γνώμη σας όχι για το παρελθόν αλλά για το μέλλον!
Όμως χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε; Προφανώς το επάγγελμα δεν θα χαθεί.
Σίγουρα όμως θ’ αλλάξει. Για να το πω αλλιώς: Πώς θα ακούγατε κάποιον να σας
λέει σήμερα ότι θα σπουδάσει και θα εκπαιδευτεί πάνω στους βεντζινοκινητήρες
όταν σε λίγα χρόνια η ηλεκτροκίνηση θα είναι το μέλλον; Ή αν έβλεπε όλο το δίκτυο
αντιπροσώπων αυτοκινήτων, συνεργεία κλπ να κουνούν το κεφάλι και να λένε και
ξαναλένε πόσο καλά δούλευαν την εποχή της... αμόλυβδης;
Η ζωή τρέχει, η τράπουλα ξαναμοιράζεται. Ας προλάβουμε τις εξελίξεις για μια
φορά κι όχι να τρέχουμε ασθμαίνοντας πίσω τους. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον
κλάδο. Τέλος θυμίζω μία βασική αρχή αυτής της εβδομαδιαίας μας επικοινωνίας για
όσους θέλουν να τους δοθεί ο λόγος: Το ΡhotoΒusiness Weekly δεν είναι facebook,
twitter ή instagram. Δουλεύει αλλιώς. Βρείτε λίγο χρόνο, αν θέλετε να λάβετε μέρος
στον δημόσιο διάλογο και αναπτύξτε τις απόψεις σας αναλυτικά για το μέλλον του
φωτογραφικού επαγγέλματος. Με επιχειρήματα και αισιοδοξία παρακαλώ!
Σας διαβεβαιώ ότι η στήλη διαβάζεται και από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«   !" # $%& #&" '() *+(.  , /+&  % %& '3...»
BILL GATES
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«Ενώ υπάρχουν τόσες πολλές φωτογραφίες, δεν υπάρχει μία καλή να μπει σε κάδρο, στο σπίτι μας...»
Κύριε Διευθυντά,
Μου δίνεται την ευκαιρία με το
τελευταίο άρθρο σας “πως θα είναι
ο φωτογράφος του -κοντινούμέλλοντος”, να εκφράσω κι εγώ
τον προβληματισμό μου για την
πορεία του επαγγέλματος τα
τελευταία χρόνια.
Νομίζω ότι έχει ξεφύγει ο
επαγγελματισμός του φωτογράφου
με την ευκολία χρήσης των
ψηφιακών φωτογραφικών
μηχανών και των έξυπνων
κινητών τηλεφώνων στη λήψη
φωτογραφιών.
Πιστεύω ότι αυτό οφείλεται σε δύο
φαινόμενα, το ένα κοινωνικού και
το άλλο ιστορικού ενδιαφέροντος.
Το κοινωνικό φαινόμενο έχει να
κάνει με το ότι, ενώ υπάρχουν
τόσες φωτογραφικές μηχανές και
σύγχρονα κινητά σε κάθε σπίτι,
δεν έχουμε μία καλή φωτογραφία

πορτραίτου η οικογενειακή να μπει σε ένα κάδρο. Και το χειρότερο δεν υπάρχει μια
φωτογραφία αξιόλογη στην οικογένεια για το ενθύμιο της τελευταίας πράξης ζωής:
τον θάνατο ή το μνημόσυνο. Στην πόλη που ζω δεν φωτογραφίζονται οι άνθρωποι
στα φωτογραφεία, παρά μόνο για το δίπλωμα, την ταυτότητα και το διαβατήριο.
Σ’ αυτό ίσως φταίμε και εμείς οι φωτογράφοι.
Όσο για το ιστορικού ενδιαφέροντος φαινόμενο, εκεί διαπιστώνεται ένα
δυσαναπλήρωτο κενό. Θα αναφερθώ πάλι στην πόλη μου τα Χανιά στην οποία δεν
καταγράφονται φωτογραφικά από επαγγελματίες τα τεκταινόμενα, παρά μόνο απλά
ειδησεογραφικά.
Η μία παράμετρος είναι ότι σε καμία εκδήλωση των θεσμικών φορέων δεν καλείται
επαγγελματίας φωτογράφος να καλύψει το γεγονός της εκδήλωσης η της επίσκεψης
σημαντικών προσωπικοτήτων. Όσο για ιδιωτικές εκδηλώσεις, ούτε κουβέντα.
Και αν φωτογραφηθεί κάποια εκδήλωση από πρωτοβουλία φωτογράφου δεν υπάρχει
ενδιαφέρον από τους φορείς για την απόκτηση φωτογραφικού υλικού και την
δημιουργία αρχείου.
Τι μένει λοιπόν; Το αρχείο του φωτογράφου και η κακή τους τύχη, για να
ξαναγυρίσουμε στα πρώτα άρθρα σας για το μέλλον αυτών των αρχείων και την
ιστορική συνέχεια της κάθε τοπικής κοινωνίας.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Φάνης Μανουσάκης
Χανιά

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site

photo.gr
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ΕΦΤΑΣΑΝ!

Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας αυτόν τον χειμώνα.
Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση canon.gr/winterpromo

Οι προσφορές ισχύουν από 6η Δεκεμβρίου 2019 έως 31η Ιανουαρίου 2020.
Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, για όσο υπάρχει απόθεμα.
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... Για να μπαίνουμε στο κλίμα σιγά σιγά!

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, ! "#$: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

#%&'(:
#**+)Άννα
,# &Μανουσάκη
37;3)<: Ιωάννα
):
Bασδέκη
Φωτεινή
#%&'(:
Αβραμάκου
Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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Mια τάση του 2019 που μας κάνει να αναρωτιόμαστε -υπαρξιακά- περί φωτογραφίας

Χ

Στην εξομολογητική, προσωπική
στήλη “Ειλικρινά Υμέτερος” στο
υπό έκδοση χριστουγεννιάτικο
τεύχος του ΦΩΤΟγράφου,
αναφέρομαι στην “Φωτογραφική

ωρίς να ισχυρίζεται κανείς ότι το φιλμ αποτελεί πανάκεια και μονομιάς σε μεταμορφώνει σε
καλλιτέχνη της εικόνας, είναι ενδιαφέρον να πειραματιστούν οι νεώτεροι και να θυμηθούν
οι παλιότεροι. Εξάλλου δε στοιχίζει πολύ... Οι παλιότεροι έχουν κρατήσει σε ντουλάπια φιλμάτες
μηχανές, ίσως ακόμη χρησιμοποιούν κάποιους φακούς που περνούν μια δεύτερη ζωή με
αντάπτορες πάνω σε mirrorless. Oι νεώτεροι δε, μπορούν ακόμη να αναζητήσουν ευκαιρίες στα

απελευθέρωση”. Κάποιες ιδέες
που κόβουν τα δεσμά της
τελειομανίας, της τεχνολογίας
αιχμής και του καταναγκασμού
να είσαι καλύτερος σε όλα,
και κοιτάζουν ξανά την ουσία.

μεταχειρισμένα, αν και τα δύο τελευταία χρόνια, μετά την απόλυτη απαξίωση που προηγήθηκε,
οι τιμές των μηχανών με φιλμ από δεύτερο και τρίτο χέρι, έχουν αρχίσει να τσιμπάνε....
Ο φιλμάτος απολογισμός του 2019 μας λέει ότι το ενδιαφέρον για το φιλμ κατά τη χρονιά που
πέρασε διογκώθηκε. Και αντανακλάται σε πολλές πτυχές όπως για παράδειγμα στις εμουλσιόν
που εμφανίστηκαν ή αναβίωσαν. Παρουσιάστηκαν λοιπόν τα εξής φιλμ, πιο πολλά από κάθε
άλλη χρονιά τς ψηφιακής εποχής: ADOX Scala 50, Cetlabs X320, Fujifilm Neopan Acros II,

Ανάμεσά τους η τάση επιστροφής
στο φιλμ. Αυτή τη φορά με
επίγνωση των αδυναμιών,
των περιορισμών και της
ιδιαιτερότητας της αργυρούχας
μεθόδου και όχι όπως την
εποχή που ήταν το μοναδικό και
αναπόφευκτο μέσο.

Ilford Ortho Plus, Kodak Ektachrome E100, Kosmo Foto 120 και Lomography Potsdamn 100
(συγγώμη αν παραλείψαμε κάποιο). Βέβαια δε μιλάμε για κοσμογονία, αλλά για ισχυρή ένδειξη
ότι το φιλμ γίνεται πιο δημοφιλές και περισσότεροι φωτογράφοι αισθάνονται την παρόρμηση
για κάτι διαφορετικό από την “ψηφιακή κανονικότητα”. Να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους με
πεπερασμένα, λίγα και ακριβά σε κόστος καρέ, να συγκεντρωθούν πιο πολύ στη σύνθεση, να
κατανοήσουν την ιδέα της μιας μόνο ευκαιρίας για κάθε λήψη, να νοιώσουν τη συγκίνηση της
αναμονής πριν παραλάβουν το χειροπιαστό αποτέλεσμα που έχει -υποχρεωτικά- υλικό φορέα.
Μερικοί (ξανα)στήνουν σκοτεινούς θαλάμους για ασπρόμαυρο από απομεινάρια αποθηκών
και παταριών ή αναζήτηση στο eBay. (Ξανα)εκπαιδεύονται και (ξανα)αισθάνονται εκείνη την
ανατριχίλα καθώς το λανθάνον είδωλο σχηματίζεται στα υγρά της εμφάνισης.
Δεν είναι τυχαίο ότι η Fujifilm με τη νοσταλγική όσο και προχωρημένη υβριδική rangefinder
Χ-Pro3 που έχει την OLED τετράγωνη οθόνη στην πλάτη, απεικονίζει σα βασική ένδειξη το
εικονίδιο film simulation. Προσομοιώνει δηλ. ψηφιακά το τετράγωνο χάρτινο καπάκι της
συσκευασίας του φιλμ που κόβαμε και βάζαμε στην ειδική “τσέπη” που υπήρχε την πλάτη των
φιλμάτων μηχανών για να μας θυμίζει ποιά εμουλσιόν είχαμε φορτωμένη.
Η ραγδαία, ολοκληρωτική και συντριπτική επικράτηση του digital imaging, δημιούργησε
απρογραμμάτιστα, μια γενιά χωρίς επίγνωση του παρελθόντος, χωρίς ρίζες. Οι ίδιοι που τους
αποστερήθηκε αυτό το παρελθόν κάνουν την αντίστροφη επανάστασή τους και ζητούν το πριν.
Χωρίς το πριν, το μετά είναι ένα σαθρό και ατελές εποικοδόμημα. Αυτό ας το κατανοήσουμε,
όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στην εικόνα, με οποιαδήποτε ιδιότητα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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-300€

ŬŷŰŽŲŰŵŻžƃŽŲ

ɈȾȾɅɂɃȾȼਐਊȾɇਐɀȺਊɇ5*39&=

৾ȶਆਅ৻৾৻ȹȶ

-15% ȶ৻৻ȵ৾ȳ৻Ȱ৻ਁਂਅȶȷȹਂȰਃ৹ȷ৾ਂਅȶȷ৹ਂਅȶ

ǹʌȠțȜİȚıĲȚțȒįȚȐșİıȘ*$/$;<+(//$6ǼȂȆȅȇǿȀǾǼǿȈǹīȍīǿȀǾǼǼāǺȊǽǹȃȉǿȅȊāǹȇīȊȇȅȊȆȅȁǾ
ȉǾȁāVDOHV#ULFRKLPDJLQJJUāȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢıĲȠZZZULFRKLPDJLQJJU
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Λίγο πριν γιορτάσουμε το 2020

Ή

ταν μία διαφορετική πρωτοχρονιά τότε, το 1951. Ήταν η χρονιά που έμελε να παρουσιαστεί πρώτη φορά στην
ιστορία, ο πρώτος εμπορικός υπολογιστής της ιστορίας, ο UNIVAC (UNIVersal Automatic Computer I), κατά
παραγγελία της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Απογραφών (Census Bureau), κατασκευασμένος από τους σχεδιαστές του
ENIAC, Τζον Μόχλι και Τζον Έκερτ (J. Presper Eckert και John Mauchly). Λίγοι θα φαντάζονταν τότε, ότι σχεδόν 80
χρόνια αργότερα, στην παραμικρή, απώτατη γωνιά του πλανήτη μας, θα βρισκόταν ένας φορητός υπολογιστής,
ή ακόμη περισσότερο, ένα έξυπνο τηλέφωνο, το οποίο θα ξεπερνούσε, κατά έτη φωτός, τις λειτουργίες του γιγάντιου
υπολογιστικού πρωτομάστορα.
Το καλοκαίρι του 1976, σε μία γραφική μπυραρία της Καλιφόρνια, την Rossotti’s, επτά άνδρες και μία γυναίκα,
η οποία πληκτρολογεί κάτι μανιωδώς, προσπαθούν να αποδείξουν κάτι που θα άλλαζε όλη μας την πραγματικότητα.
Η γυναίκα πληκτρολογεί, καλώδια χάνονται μέσα σε ένα γκρίζο φορτηγάκι κι εκεί μηχανήματα, μεταμορφώνουν τα
γράμματα σε δεδομένα, μία κεραία που εξέχει από το όχημα, τα εκπέμπει ως ράδιο-σήματα. Σε συνδυασμό με άλλες
τεχνικές διαδικασίες το σήμα φτάνει σε μία κεραία, μακριά, στο Menlo Park. Είχαν μόλις αποδείξει, ότι η ιδέα του
διαδικτύπου μπορούσε πραγματικά να λειτουργήσει.
Σήμερα η ψηφιακή μας πραγματικότητα συνυπάρχει με την καθημερινότητά μας, φέροντας μαζί της τα πλεονεκτήματα
και τα μειονεκτήματά της. Με τις εξελίξεις και στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα αλλάξει ακόμη περισσότερο
ο κόσμος όπως τον ξέρουμε. Το πιο σημαντικό είναι να μην παρασυρθούμε από την άμεση - και την πιο διακριτική αρνητική διάσταση των τεχνολογικών ραγδαίων εξελίξεων. Να διατηρήσουμε κάτι από εκείνη την, αναλογική, εποχή,
τότε που όλα ξεκινούσαν…
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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ȭƑɣɛɗɕȴɗɤɔɒɗɛɗɜƐɎɋɅɚɐɛɐɕɆɘɎɜɕɊɌɒɊɟɐɝɒɊɓɆəɝɠɛɗɌɘɊɝɒɓɆəƐɐɞɊɕɆəɛɐə6RQ\
ƐɎɊɒɚɑɐɛɇɘɎəɎɒɓɣɕɊəIXOOIUDPHƑɔɇɘɗɜəƑɔɊɒɚɈɗɜȾɗŕ6RQ\Ŗɛɗŕ ŖɓɊɒɛɊɔɗɌɣɛɜƑɅɛɗɜə
ɎɈɕɊɒɚɇƐɊɛɊɓɊɛɊɛɎɑɆɕɛɊɇɎƐƑɗɘɒɓɅɚɇƐɊɛɊɛɐə6RQ\&RUSRUDWLRQ ȩɔɊɛɊɜƑɣɔɗɒƑɊ
ɔɗɌɣɛɜƑɊɓɊɒɎƐƑɗɘɒɓɅɚɇƐɊɛɊɎɈɕɊɒɒɍɒɗɓɛɐɚɈɊɛɠɕɊɕɛɈɚɛɗɒɞɠɕɓɊɛɣɞɠɕɛɗɜə
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Λαμπρός εορτασμός για την 80άχρονη πορεία της

Τ

Με μεγάλη επιτυχία και με τη
συμμετοχή περισσότερων από 250
μελών και φίλων της Ενώσεως
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
για την επέτειο των 80 χρόνων της

ους προσκεκλημένους καλωσόρισε η Γενική Γραμματέας της ΕΔΙΠΤ κα Πέννυ
Καλύβα, η οποία έκανε σύντομη αναφορά στα έντυπα της Ενώσεως. Στο χαιρετισμό
του ο Πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ κ. Μιχάλης Σαββάκης αναφέρθηκε στη 80χρονη
μακρόχρονη πορεία και τόνισε ότι τα έντυπα των Μελών της αποτελούν τον αντίποδα
της κατευθυνόμενης ενημέρωσης και των ψευδών ειδήσεων.

Ενώσεως Δημοσιογράφων Ιδιοκτήτων
Περιοδικού Τύπου -μέλος της οποίας
είναι και ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ- τη Δευτέρα 9
Δεκεμβρίου 2019, στη αίθουσα τελετών
της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), υπό την αιγίδα της
του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου
Προκόπη Παυλόπουλου.

Εκ μέρους της Κυβερνήσεως απεύθυνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός παρά τω
Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Στυλιανός Πέτσας, ο οποίος τόνισε ότι
τα περιοδικά και οι εφημερίδες της ΕΔΙΠΤ είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ανάπτυξη
των ΜΜΕ της χώρας, ενώ επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει τον κλάδο
και να αντιμετωπίσει παθογένειες, που ταλανίζουν το χώρο εδώ και δεκαετίες. Επίσης
απεύθυναν χαιρετισμό εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής κ. Χρήστος Γιαννούλης, ο
Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής κ. Παύλος Χρηστίδης και ο Βουλευτής κ.
Γιάννης Δελής, ως εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε.
Για την αξία του Περιοδικού και Περιφερειακού Τύπου μίλησαν ο Πρόεδρος του
Ιδρύματος Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθαν. Μπότση κ. Πάνος Καραγιάννης
και ο επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων κ. Αθανάσιος
Παπανδρόπουλος. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν και 31 ιστορικά έντυπα
της Ενώσεως, που έχουν συμπληρώσει 50 χρόνια κυκλοφορίας και πάνω, μεταξύ
των οποίων και η αρχαιότερη εφημερίδα της Ελλάδος «ΣΙΦΝΟΣ» με 140 χρόνια
αδιάλειπτης έκδοσης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων ο
Αναπ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Γεώργιος Κουμουτσάκος, η Υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, η Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών
και π. Πρόεδρος της Βουλής κα Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη, Βουλευτές, εκπρόσωποι
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, της Περιφερειακής και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άλλων δημοσιογραφικών οργανώσεων καθώς και πολλές
προσωπικότητες της πνευματικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου.
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Cash Back

Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2

 



 310€


   
   Tamron
  31           .



...

31 

Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο
δίκτυο καταστημάτων

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι: Παλαιστίνης 8, 17455 Αθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr
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Μερική άποψη από το κατάμεστο Αμφιθέατρο του ΑΚΤΟ στη διάρκεια της ...2ης εκδήλωσης! Στη πρώτη υπήρξε πραγματικό αδιαχώρητο!

Άρης Μεσσήνης φωτορεπόρτερ του γαλλικού
πρακτορείου ΑFP

Στέφανος Σάμιος φωτογράφος
& καθηγητής ΑΚΤΟ

Χρήστος Τόλης φωτογράφος
& βιντεογράφος

Nikon Z 50
Εκδήλωση στον ΑΚΤΟ

Μ

ε μεγάλη προσέλευση φίλων της φωτογραφίας πραγματοποιήθηκε την
περασμένη Δευτέρα 9 του μηνός στην αίθουσα εκδηλώσεων του AKTO

ειδικό event με την ευκαιρία της πρεμιέρας της νέας mirrorless Nikon Z50. Όσοι
προσήλθαν είχαν την ευκαιρία να δουν, να δοκιμάσουν live και να βγάλουν
φωτογραφίες με τις πιο πρόσφατες μηχανές της Nikon που ανήκουν στη δημοφιλή
σειρά Z. Παρών ήταν και ο “εξωτικός” superfast Nikon Z 58mm f/0,95 Noct
που έχει ενθουσιάσει το παγκόσμιο κοινό με την τεχνολογία και την ασύλληπτη
φωτογραφική ποιότητα. Επιπλέον ήταν σε επίδειξη όλη η σειρά φακών Nikon
Z, μονάδες φλας, αξεσουάρ κλπ. Όμως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της βραδιάς
που κύλησε σε δύο μέρη λόγω του αδιαχώρητου που δημιουργήθηκε, ήταν οι
εισηγήσεις των σημαντικών σύγχρονων φωτογράφων, χρηστών συστήματος Νikon,
Άρη Μεσσήνη, Στέφανου Σάμιου και Χρήστου Τόλη, που αναφέρθηκαν εκτενώς
στην εμπειρία τους με το σύστημα Nikon Z και έδειξαν συναρπαστικό φωτογραφικό
υλικό. Επακολούθησαν συζητήσεις με το κοινό.
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Μεγάλο έπαθλο της βραδιάς ήταν ένα πλήρες
κιτ της mirrorless Nikon Z 50 που μόλις
κυκλοφόρησε. Νικητής αναδείχθηκε μετά
από κλήρωση ανάμεσα στους πολυάριθμους
παριστάμενους ο Στράτος Βύρας. Το βραβείο
επέδωσε ο κος Γιάννης Δαμκαλίδης.
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Άποψη του χώρου όπου όλοι μπορούσαν να δουν από κοντά και να δοκιμάσουν την ποιότητα της νέας ΝΙΚΟΝ Ζ50 και των φακών της

Το ενδιαφέρον για συμμετοχή στην κλήρωση της ΝΙΚΟΝ Ζ50 υπήρξε μεγάλο! Τον τυχερό λαχνό τράβηξε ο κ.Γιάννης Δαμκαλίδης

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΊΑ
είναι σταθερός χορηγός
σε όλες τις εκδηλώσεις
του περιοδικού μας.
Δροσερές μπύρες με
ή χωρίς αλκοόλ, με
γεύση λεμονιού και
άλλα ποτά, πρόσφεραν
δροσιά και... κέφι στους
συμμετέχοντες!

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Summilux 90mm f/1,5

Φακός πορτραίτου για rangefinder, αλλά για λίγους

Έ

να φακό πορτραίτου με εξαιρετική φωτεινότητα f/1,5 τη
μεγαλύτερη στη σειρά για τηλεμετρικές Leica M ανήγγειλε το
εργοστάσιο του Solms. Σίγουρα απευθύνεται σε περιορισμένο και
ευκατάστατο κοινό αφού η τιμή θα υπερβαίνει τις 13.000 ευρώ.
Διακρίνεται για τη state of art εύρωστη κατασκευή εξ ολοκλήρου
από μέταλλο με ορειχάλκινους μηχανισμούς κλπ. Από οπτικής
πλευράς συναντάμε οκτώ κρύσταλλα κατανεμημένα σε έξι ομάδες
ανάμεσα στα οποία υπάρχει και ένα “πλέον” στοιχείο που με τη
μετακίνησή του βελτιστοποιεί την απόδοση τόσο σε κοντινές όσο
και πιο μακρινές αποστάσεις εστίασης. Εξωτερικά μοιάζει πολύ με
τον Noctilux-M 75 f/1.25 ASPH.
Με την εστιακή απόσταση 90mm προτείνεται ως ιδανικός φακός
πορτραίτου αλλά και γενικής χρήσης. Η ελάχιστη απόσταση
εστίασης 1 μέτρου, μεταφράζεται σε λόγο αναπαραγωγής
lifesize 1:1. σύμφωνα με τις μετρήσεις MTF ο φακός παρουσιάζει
εξαιρετικό κοντράστ και απόδοση λεπτομέρειας ακόμη και με
τελείως ανοικτό διάφραγμα. Ο μηχανισμός ίριδας διαφράγματος
περιλαμβάνει 11 πτερύγια εξασφαλίζοντας σχεδόν τέλειο κύκλο
οπής μια παράμετρος κρίσιμη για το bokeh. Ζυγίζει λίγο παραπάνω
από ένα κιλό.
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Eορταστικές προσφορές
Η απόλυτη λύση για φωτογραφίες και
video με smartphone σε ...απόλυτη τιμή
Συνδυάστε
Ι. Το πιο διάσημο και επώνυμο επιτραπέζιο
τριποδάκι Manfrotto Pixi
II. Tην ειδική βάση για smartphone Μanfrotto
TwistGrip συμβατή με όλες τις συσκευές και σε
οποιαδήποτε θέση
III. Το μικρό αλλά ισχυρό φωτιστικό LED Manfrotto
LumiePlay με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
πολυμερών λιθίου και σύστημα προσαρμογής
φίλτρων (περιλαμβάνονται)

119€

€64

Manfrotto Reloader Collection
Mοναδικής αντοχής και λειτουργικότητας τσάντες
για τον επαγγελματία και τον απαιτητικό χρήστη

Εξαιρετικά ανθεκτικές και ελαφρές χάρη
στον πρωτοποριακό σκελετό από
πολυπροπυλένιο και ράβδους ανθρακονημάτων • Διαχωριστικά από ειδικό
απορροφητικό υλικό • Έξυπνη
διαμόρφωση εσωτερικού

-25%

Ισχύει για τα Reloader: • Air-50 PL Roller • Air-55 PL Roller • Switch-55 PL Roller • Spin-55 PL Roller • Tough H-55 PL Roller

www.albapv.eu
. !"#$%&' & )* "". + 9, 115 28, + ,
+ .: 2107236847, fax: 2107249848,
e-mail: info@albapv.gr, Alexandrou PhotoandVideo
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Feiyu Tech
Τέσσερα νέα gimbal

H

ειδικευμένη στα gimbal κινέζικη εταιρία FeiyuTech ανακοίνωσε τέσσερα Gimbal για
διαφορετικές συσκευές δηλ. smartphone, mirrorless, DSLR και ένα ειδικό μοντέλο για
timelapse. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα μοντέλα Feiyu AK2000S, Feiyu QING, Feiyu G6 Max
και Feiyu Vimble 2. Αρχίζοντας από το τελευταίο, το Vimble 2 έρχεται σε δύο παραλλαγές
για actioncam και smartphone και προσφέρει επεκτάσιμο ύψος λαβής και με το χαμηλό
βάρος (275γρ.) θεωρείται το πιο ελαφρύ στην κατηγορία του και ελέγχεται είτε απευθείας είτε
μέσω app. Αυτοί που έχουν μηχανές με βάρος ως 1.2κιλά (άθροισμα σώματος και φακού)
θα προτιμήσουν το G6Max το οποίο έχει την ευελιξία να δέχεται διάφορες κεφαλές ενώ
διαθέτει εννέα λειτουργίες λήψεων επιλέξιμες είτε από τη λαβή είτε μέσω app. Το ενισχυμένο
μοντέλο Feiyu AK2000S προορίζεται για σύνολα σώματος/φακού ως 2.2κιλά. Στην κατασκευή

χρησιμοποιούνται νέα ηλεκτρικά
άψηκτρα μοτέρ υψηλής ροπής
που δίνουν ως 400% πιο
άμεση απόκριση. Τέλος το πιο
heavy duty της σειράς είναι το
QING σχεδιασμένο για μόνιμη
τοποθέτηση πάνω σε τρίποδο
αφού δέχεται φορτίο ως 3,5κιλά.
Η λαβή είναι αποσπώμενη και
μπορεί να ενεργήσει είτε ως
τηλεχειριστήριο είτε να τοποθετηθεί
ως βάση του gimbal. To QING είναι
το πιο ακριβό της σειράς.

Nikon
Kάρτες ΧQD

Μ

ε την δική της επωνυμία θα διαθέτει η Nikon
κάρτες XQD όχι μόνο για δικά της μοντέλα που
υποστηρίζουν αυτό το format
(D850, D5, Z 6 & Z 7) αλλά

(dak Ektachrome E100
...σύντομα στα ράφια

M

ε βάση πρόσφατη ανακοίνωση της Κodak Alaris,
η αναμενόμενη επανακυκλοφορία του κλασσικού
Ektachrome 100 θα γίνει μέσα στις γιορτές και θα εφοδιαστούν
σταδιακά όλες οι τοπικές αγορές. Θα είναι σε συσκευασίες 120
και φύλλα 10x12,5cm. Ο κλάδος φιλμ της Kodak σημείωσε
αξιόλογη αύξηση κατά 21%.
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και τρίτους κατασκευαστές.
Θα διατίθενται σε
χωρητικότητες 64GB ωσ
512GB. Υπενθυμίζουμε
ότι ως φυσικό μέγεθος
και ηλεκτρικές επαφές
το format XQD είναι
ταυτόσημο με το νεώτερο
Cfexpress B που βασίζεται
σε δίαυλο PCIExpress
και προσφέρει αρκετά
μεγαλύτερες ταχύτητες
ως 1Gb/sec. Επίσης οι
κάρτες XQD έχουν ειδική
στεγανοποίηση για την
υγρασία και σκόνη.
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 /%:%!:!&" ,%&+ () Enri Canaj
Εικόνες της Ελλάδας στο Μεσολόγγι

Τ

ις φωτογραφίες του Enri Canaj είχαμε προσέξει από τα πρώτα του βήματα,
όταν ήταν ακόμη “άγνωστος” στο ευρύτερο κοινό. Ήταν εμφανές ότι
επρόκειτο για ένα νέο φωτογράφο που έβλεπε και παρατηρούσε τα κοινωνικά
θέματα με πιο προσωπική ματιά, η οποία ξέφευγε από την τετριμμένη πλέον
φωτογραφία ντοκουμέντου.
Σήμερα, συγκαταλέγεται στα μεγάλα ονόματα της ελληνικής αλλά και διεθνούς
φωτογραφία. Η ένταξή του στο πρακτορείο Μagnum, ήταν αναμενόμενη, αν
παρακολουθούσε κανείς τη δουλειά του - επιστέγασμα της φωτογραφικής του
πορείας.
Τώρα, αν βρεθείτε μέσα στις γιορτές στη Δυτική Ελλάδα, αξίζει να επισκεφθείτε
την ατομική του έκθεση υπό τον τίτλο «Shadows in Greece» στην γκαλερί
Τύρβη στο Μεσολόγγι. Θα δείτε πορτρέτα και καταστάσεις των δυσκολιών
που έχει βιώσει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια όπως τα αποτυπώνει με το
δικό του ύφος. Μπορεί τα θέματα να μην είναι ευχάριστα αλλά, μέσα από μια
δυνατή φωτογραφική ματιά, μπορεί να δει ο θεατής και άλλα πράγματα που δεν
φαίνονται σε μία φευγαλέα, τηλεοπτική εικόνα.
Διάρκεια: Μέχρι και Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020
Διεύθυνση: Γκαλερί «Τύρβη», Βενιζέλου 20 - Μεσολόγγι
Πληροφορίες: www.enricanaj.com
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WX FESTIVAL
Αναδυόμενες διαφορετικότητες

Η

ARTENS, υπό την αιγίδα & την υποστήριξη
του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, διοργανώνει ένα πενθήμερο διεθνές
φεστιβάλ με τίτλο ΞΟΥΘ Festival, που εμπνέεται από το
μυθιστόρημα του Ι. Πιτσιπίου Ο Πίθηκος Ξουθ ή Τα Ήθη
του Αιώνος (1848).
Με αφετηρία τον κεντρικό αφηγηματικό πυρήνα του
βιβλίου και διερευνώντας τους τρόπους με τους οποίους
το αφήγημα συνομιλεί με το σήμερα, το φεστιβάλ
παρουσιάζει performances, installations, video art, film,
digital art, φωτογραφία, έργα VR, sound art, αφήγηση,
μόδα, και παιδικό πρόγραμμα με προβολές, αφηγήσεις,
δημιουργικά εργαστήρια κ.α.
Το διεθνές ΞΟΥΘ Festival πραγματοποιείται
σε δύο χώρους παράλληλα, σε
ένα διατηρητέο κτίριο συνολικού εμβαδού 700 τ.μ.
στο κέντρο της Αθήνας (Βουκουρεστίου 33), που
ανοίγει τις πόρτες του ειδικά για τις ανάγκες του
φεστιβάλ, και παράλληλα, στον χώρο του πολιτιστικού
οργανισμού ARTENS.
Εγκαίνια: Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, στις 19:00
Διάρκεια: 18 έως 22 Δεκεμβρίου 2019
Διεύθυνση: Βουκουρεστίου 33, Αθήνα &
Βουκουρεστίου 40, 1ος όροφος, Αθήνα
Πληροφορίες: 2103317312, info@artens.gr,
www.artens.gr
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΕΛΛΙΑ

ON LINE 

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση. Αριστερά ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος
Γ.Τσεμπερόπουλος κατά την ομιλία του & δεξιά ο πρύνανης του ΠΑΔΑ κ.Παναγιώτης Καλδής.

( %/!( ,&% "#*'! &% ( '&,+
Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ε

κδήλωση για τον κινηματογράφο, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019,
ώρα 18:00 στο Συνεδριακό Κέντρο στην Πανεπιστημιούπολη του Άλσους Αιγάλεω του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης
Καλδής. Στο Στρογγυλό τραπέζι συμμετείχαν οι: Δρ.Ιωάννα Αθανασάτου, Θεωρητικός
Κινηματογράφου, ο Δρ.Γρηγόριος Βλασσάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής &
Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Παραγωγή Βίντεο Οπτικοακουστικά Μέσα
& Κινούμενα Γραφικά», η Μαρία Λάφη Σκηνοθέτης, & Διδάσκουσα στο Πα.Δ.Α, η Λιλέτ Μπόταση
Παραγωγός Κινηματογραφικών ταινιών και ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος.
Ακολούθησε η προβολή της Βραβευμένης Ταινίας «Holy Boom» της Μαρίας Λάφη.
Τέλος ακολούθησε συζήτηση με το κοινό και την Δημιουργό της ταινίας Holy Boom, Μαρία Λάφη.
Την εκδήλωση συντόνισε ο Καθηγητής Γρηγόρης Βλασσάς.
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Προσωποποιημένα
χριστουγεννιάτικα δώρα
Μεγάλη ποικιλία σε χριστουγεννιάτικες μπάλες,
χιονόμπαλες, κούπες, κεραμικά στολίδια.

Χιονόμπαλα
Χριστουγεννιάτικη

Κούπα Merry Christmas

με glitter χιονιού

Χριστουγεννιάτικη μπάλα

11oz προτυπωμένη εσωτερικά

Κούπα χρυσή & ασημένια
11oz

γυάλινη χρυσή, κόκκινη και πράσινη

Χριστουγεννιάτικο στολίδι
Aστέρι & μπάλα για κρέμασμα

Χριστουγεννιάτικο κεραμικό στολίδι
Σε σχήμα δέντρου,
αστέριού και καμπάνας

στο δέντρο

Χριστουγεννιάτικο
στολίδι «χιονονιφάδα»

Χριστουγεννιάτικο
ξύλινο στολίδι

για κρέμασμα στο δέντρο

για κρέμασμα στο δέντρο

ßÖáåÖâÖäçÖÚÚ
ÝýôĄòôą ÕĀû×ôùñäøĄüĆćðĄüçúþ)D[
HPDLOLQIR#NDEDQDRVJUwww.kabanaos.gr
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Νέο σεμινάριο από τον Πλάτωνα Ριβέλλη

Ο

ι σημαντικοί φωτογράφοι από την
ιστορία του μέσου, έχουν ξεχωρίσει
χάριν ενός βασικού δημιουργικού
στοιχείου: του προσωπικού τους
ύφους. Μπορεί το φωτογραφικό
ύφος, η καλλιτεχνική υπογραφή των
φωτογράφων, να μεταδοθεί και να
διδαχθεί ή απλώς να αντιγραφεί (το
τελευταίο είναι ανεπιθύμητο βέβαια);
Ο Πλάτων Ριβέλλης θα επιχειρήσει
να προσδιορίσει το καλλιτεχνικό
ύφος γνωστών φωτογράφων (μέσω
συγκρίσεων, ομαδοποιήσεων και
αναφορών), τόσο μέσα από τις δικές
τους φωτογραφίες όσο και μέσα από
τη σύγκριση με εκείνες των ομοτέχνων
τους. Για να γίνει όμως αυτό αντιληπτό
πρέπει ο θεατής να υπερβεί το θέμα
της φωτογραφίας και να το συνδέσει με
την προσέγγιση και τον χειρισμό που
του επιφυλάσσει κάθε φωτογράφος.
Και αυτό απαιτεί ένα βαθμό εξάσκησης
από τη μεριά του θεατή. Η διαδικασία
αυτή θα βοηθήσει κάθε φωτογράφο
να βλέπει και να κρίνει καλύτερα τις
δικές του φωτογραφίες και σιγά-σιγά
να διακρίνει και τη δική του υπογραφή,
αλλά παράλληλα και κάθε απλό φίλο της
τέχνης της φωτογραφίας να απολαμβάνει
περισσότερο τις φωτογραφίες των άλλων.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 8, 15 και 22 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, από τις 7
μέχρι τις 9 το βράδυ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Χαλκοκονδύλη 9, κάτω από την Πλατεία Κάνιγγος
ΚΟΣΤΟΣ: 50 ευρώ (συν ΦΠΑ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 6945-437577, platon@rivellis.gr, www.rivellis.gr

%:$% (:%$()
Έκθεση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ο τρίτος Σταθμός της έκθεσης της Αικατερίνης Κορωναίου «Αποκριάτικες Αναμνήσεις» θα είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
(Πανεπιστημιούπολη), στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2019. Προηγήθηκε η Πρέβεζα στην Γκαλερί Μόραλη και ακολούθησε ο Ιωνικός
Σύνδεσμος στην Νέα Ιωνία Αττικής.
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BAZAAR

Έ

να φωτογραφικό λεύκωμα μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικό δώρο το οποίο και προσφέρει τη χαρά της θέασης αλλά
εκπαιδεύει περαιτέρω την αισθητική μας. Πληθώρα προτάσεων για εκπτωτικές αγορές φωτογραφικών λευκωμάτων, είτε
για προσωπική σας χρήση, είτε για τους αγαπημένους σας.
Ξεχωρίζουμε και σας προτείνουμε, μεταξύ άλλων:
•
•

Το καθιερωμένο bazaar στα βιβλιοπωλεία του ΜΙΕΤ όπου μέχρι και την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019, θα βρείτε σε ειδικές
τιμές βιβλία και λευκώματα. Επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες: www.miet.gr.
20-31/12/2019 - Luminous Christmas
Στις 20 Δεκεμβρίου στις 19:00, η νεοσύστατη γκαλερί Luminous Eye (Mητσαίων 2α, Αθήνα) φοράει τα γιορτινά της και μας
προσκαλεί στο Luminous Christmas. Μια εκδήλωση για τους φίλους της φωτογραφίας και της τέχνης γενικότερα όπου σε
εορταστική ατμόσφαιρα, θα έχουν την ευκαιρία να βρουν φωτογραφίες, βιβλία Ελλήνων φωτογράφων καθώς και άλλα
πρωτότυπα δώρα για τις Χριστουγεννιάτικες αγορές τους.
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Σειρά events στην Αθήνα

Έ

να ιδιάζον πολιτιστικό - και όχι μόνο - γεγονός, υπό τον τίτλο “ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ”, σε
κεντρική ιδέα και οργάνωση του Φώτη Καγγελάρη, θα πραγματοποιηθεί σε διάφορους
χώρους της Αθήνας. Μία εικαστική έκθεση και μια βραδιά ποίησης στο Σπίτι της Κύπρου
(Ξενοφώντος 2Α), ένας κύκλος περφόρμανς, φωτογραφικές έκθεσεις (Χέυδεν 38 και ΕΦΕ,
Πόντου 12), ένα εικαστικό εργαστήριο ψυχοδυναμικού χαρακτήρα (Τριών Ιεραρχών 38,
Πετράλωνα), αλλά και επιστημονική ημερίδα στις 17 Ιανουαρίου, στο Σπίτι της Κύπρου,
αποτελούν τις βασικές δράσεις της εκδήλωσης, η οποία δηλώνει πως, “Είναι αδύνατον σε
μια εποχή σαν την σημερινή να μην επιτρέπονται τα πάντα. Το αντίθετο φαίνεται παράδοξο,
το απαγορεύεται”. Αναλυτικά το πρόγραμμα:
www.empealterity.com www.empe-alterity.blogspot.com www.facebook.com/empe.
alterity.allos e-mail: allos.empe@gmail.com.
Διάρκεια: 16 Δεκεμβρίου 2019 έως 17 Ιανουαρίου 2020
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»°Ä¹Ãª °«ÁÃËÄ». 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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Έ

νας από τους πιο έγκυρους διαγωνισμούς οπτικής
δημοσιογραφίας, το World Press Photo, άνοιξε από τις
2 Δεκεμβρίου την πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τις
κατηγορίες Digital Storytelling Contest καθώς και 2020 Photo
Contest. Σημειώστε όμως πως η πρώτη προθεσμία εγγραφών
λήγει στις 9 Ιανουαρίου 2020 ενώ μέχρι τις 14 Ιανουαρίου
πρέπει να έχετε υποβάλει και το οπτικό υλικό. Αναλυτικές
πληροφορίες:www.worldpressphoto.org.
Ανακοινώθηκαν οι νικητές του πρώτου διεθνούς Hahnemühle
Student Photo Competition όπου βραβεύθηκε με ειδικό
έπαινο η ελληνίδα φωτογράφος Αγγελική Σβορώνου για την
ενότητά της “Landscapes Behind”. Οι τρεις πρώτοι μεγάλοι
νικητές ήταν οι Daniel Niedermeier και Jan Staiger με το
πορτφόλιο “simili modo”, η ρωσίδα Karina Bikbulatova με
την ενότητα “The two parallel” και τέλος η γερμανίδα Tamara
Eckhardt με το έργο “of suddenly growing up”. Αναλυτικές
περιγραφές των βραβευμένων έργων, στον εξής σύνδεσμο:
https://blog.hahnemuehle.com/en/the-winners-of-the-1sthahnemuehle-student-photo-competition/
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Στο Μουσείο Μπενάκη

Ο

“Ταπεινός Παράδεισος” της Ευγενίας Κουμαντάρου εγκαινιάζεται στις 19 Δεκεμβρίου 2019 στο Μουσείο
Μπενάκη της οδού Πειραιώς 138. Εμπνευσμένη από την ιδιαίτερη, μυστηριώδη ομορφιά της Τήνου, ένα
νησί το οποίο κάθε χρόνο γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές, η Κουμαντάρου αποτυπώνει με ποιητικό ύφος
λεπτομέρειες του νησιού. Η έκθεση συνοδεύεται από ομότιτλη έκδοση 100 σελίδων, με κείμενα του Δημήτρη
Παυλάκη και της Ευγενίας Κουμαντάρου. Επιμέλεια έκθεσης: Βασίλης Πασχάλης και Βίκυ Λεμονή. Περαιτέρω
πληροφορίες: www.benaki.org
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Φ

αντάζει απίστευτο αλλά η πρώτη
έκθεση της γνωστής Cheapart την
οποίαν είχαμε επισκεφθεί στο ωραίο
κτίριο τότε στα Εξάρχεια, γιορτάζει
από τις 13 Δεκεμβρίου τα 25 χρόνια
ύπαρξής της. Οι ιθύνοντες μας έχουν
ετοιμάσει μία επετειακή έκθεση με τη
συμμετοχή άνω των 100 καλλιτεχνών,
οι οποίοι θα παρευρεθούν προκειμένου
να συνομιλήσουν με το φιλότεχνο
κοινό. Περαιτέρω πληροφορίες: https://
cheapart.gr/content/458/cheapartathens-2019-

•

Γ

ια άλλη μία φορά, η Blank Wall Gallery
(Φωκίωνος Νέγρη 55, Αθήνα) θα
φιλοξενήσει τη Φωτογραφική Πλατφόρμα
GuruShots στην τελευταία έκθεση που θα
πραγματοποιήσει για το 2019. Η έκθεση
με τίτλο «Mostly Black» θα παρουσιάσει
έργα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο
που έχουν ως κυρίαρχο χρώμα το μαύρο.
Πάνω από 1.900 έργα σε ψηφιακή μορφή
αλλά και τυπωμένα, θα παρουσιαστούν
στα πλαίσια αυτής της έκθεσης (www.
blankwallgallery.com).
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη

Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!

TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί:
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Oκτώ mini portfolio
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
05

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...

9 771105 394004

01

ISSN 1105-3941

9 771105 394004

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

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

Know How για καλύτερες φωτογραφίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Cover.indd 1

Cover_street_Final.indd 1

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

Ιστορία & αισθητική

2/6/2016 7:25:49 μμ

29/3/2016 1:14:51 μμ
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης
MINI PORTFOLIO

Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

Photoshop
& Lightroom

Cover_.indd 1
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

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

9 771105 394004

42

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

24/1/2018 4:53:51 μμ

Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

9 771105 394004

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

09

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
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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...

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

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

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού
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Νο 20:
PHOTO
STORAGE

μεταφορικά !
*

Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
3 Οκτωβρίου
2019

*Για αγορές
άνω των €25

Νο 21: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & KΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 6 Φεβρουαρίου 2020
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Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr
Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400
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