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Πόσο θα επηρεαστεί ο κλάδος;

Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς 

μου να μην ζήσουμε καταστάσεις σαν 

αυτές που τρομαγμένοι βλέπουμε 

από την Κίνα να κατακλύζουν τους 

τηλεοπτικούς μας δέκτες. Φαντασθείτε 

μόνον για λίγο τα υπερπλήρη 

ελληνικά δημόσια νοσοκομεία να 

κατακλύζονται από τέτοια σοβαρά 

περιστατικά... Σταματάω εδώ. 

Ας λάβουμε ως δεδομένο λοιπόν 

το θετικό σενάριο. Ότι δηλαδή 

τα δραστικά μέτρα περιορισμού του 

ιού που λαμβάνονται διεθνώς 

θ’ αποδώσουν καρπούς και ότι πολύ 

σύντομα θα βρεθεί το εμβόλιο κι έτσι τον 

ερχόμενο χειμώνα μόνον η γρίπη θα μας 

ταλαιπωρεί ως συνήθως και τίποτα άλλο. 

Ας δούμε τώρα σε αυτή την πολύ 

αισιόδοξη προοπτική αν θα υπάρξουν 

επιπτώσεις στον κλάδο και ποιες θα 

είναι αυτές. Όλοι γνωρίζουμε πολύ 

καλά ότι η Κίνα με την οποία έχουν 

περιορίσει ή διακόψει όλες οι χώρες τις 

αεροπορικές συνδέσεις -το έχετε σκεφθεί 

τι σημαίνει αυτό;- τροφοδοτεί όλη την 

υφήλιο και ασφαλώς την χώρα μας με 

τεχνολογικό εξοπλισμό και αναλώσιμα. 

Όλα τα εργοστάσια imaging με ελάχιστες 

εξαιρέσεις έχουν πολλές και σοβαρές 

μονάδες παραγωγής εγκατεστημένες 

στην Κίνα. Σήμερα πολλά από αυτά τα 

εργοστάσια έχουν αναστείλει ή πρόκειται 

να αναστείλουν προσωρινά τη 

λειτουργία τους. Οι παραδόσεις 

εμπορευμάτων μπορεί να συνεχίζονται 

με συνεχώς μειούμενο ρυθμό αλλά 

η γενικευμένη φοβία των καταναλωτών 

ακόμη και για οποιοδήποτε Made 

in China προϊόν θα συσσωρεύσει 

ουκ ολίγα προβλήματα. Ο πρώτος 

τομέας που  επλήγη από αυτή την 

δυσοίωνη κατάσταση είναι αυτός των 

εκθέσεων τεχνολογίας -και όχι μόνον. 

Μπορεί οι συνήθεις κακεντρεχείς και κακόπιστοι να χάρηκαν με την αναβολή της 

ελληνικής Printing Expo αλλά μόλις λίγες μέρες μετά πληροφορήθηκαν ότι για τους 

ίδιους ακριβώς λόγους αναβλήθηκε και η τεράστια MWC της Βαρκελώνης (24-27 

Φεβρουαρίου) και τους έλουσε κρύος ιδρώτας. Και έπεται συνέχεια. Μαθαίνουμε από 

Ισπανούς συναδέλφους ότι και η επίσης μεγάλη έκθεση του τομέα των εκτυπώσεων, 

η περίφημη Fespa (Μαδρίτη, 24-27 Mαρτίου) είναι αβέβαιο αν θα πραγματοποιηθεί. 

Kαι σαν να μην έφθαναν όλα αυτά μόλις ανακοινώθηκε και η αναβολή της 

μεγαλύτερης έκθεσης φωτογραφικών της Ιαπωνίας παρακαλώ. Η CP+ (Photo & 

Imaging EXPO 2020 που θα ξεκινούσε στις 27/2). Δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης συν 

ψηφιακή επανάσταση ο κλάδος τα είδε όλα. Άντεξε όμως  παρά τις μεγάλες απώλειες. 

Μία νέα κρίση θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να την αντέξει. Και η χώρα μας επίσης. 

Ας ελπίσουμε για το καλύτερο.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

«�" '(��) !�*(� �+� ',.+3+�: 1.�� '�,�� '�6 '�6.%� )8�!" � )!6��� 3�6 
2. ;#�6 '�.<, >8.! .8�� 3.�! @(�)"� �" '�6.%� & 3) '�"�� 4.�!�%.!B) �" )�C"!�(�)" 

��� 36��>".+�$ 3�6 5.�)� �� !'.%»
                                                                                                 

DAVID OGILVY

Οι συνέπειες από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία 
του κόσμου γίνονται πλεόν εμφανείς και στον κλάδο imaging. Απόδειξη η αναβολή 
μεγάλων διεθνών αλλά & εγχώριων εκθέσων.
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�!.!�%!

��"�" )8�!" �.�" !6��8 C8'.! 3�+� #6�% �!8�+;
Τι βρίσκει κανείς σε ένα παλιό φωτογραφικό άλμπουμ...   

https://www.boredpanda.com/belgian-woman-celebrities-photos-maria-snoeys-lagler/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
www.photo.gr
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������� 	
����� �����	����� ����
�� 
�������	 �
 �o Photoshop - ��	���� ��������� ��	 
���� ����� ���� �
���� ���

• ���������	 
�� ��������: �������� - ����
�� - �����
• �����
�� ������ �� �����
�� ���
���. �����
��� ������� ������ (RAW, TIFF, JPEG ���).
• E����!� (Layers): "����� �� ������: !������	 ����!��, !�
	
�� - 
���� �����#	�,

������	����� �������� �� �����!�, ������ �� �����!� ���#�������� �� �����	�.
• $�����	 �� ���#������� ��
�����%�. ��!��
��: �����
�� !�����	, 

!�����	 ��
����	�, �#���	, �����	 ����&��.
• ��
�
���� �������� ������� �� ����	 �� ��
��%���, WEB ���.
• '������	 ���
��. *�����	 ������. �������
���� ���������	� ��
��������.
• '�
���
���� ������%� (actions).
• *��������� �� Adobe Bridge.

���������: ���� �	������, ����������	�
 �������
, www.nikosalpha.com
���	
: �
����� 19 �
����	���� 2020,  ��
	���
: 17:00 ��� 21:00 (4 ���)
��	�� ����
�����: ��!���	 �
���	���� "
���#��� �$�%���&��, �������� 1, 104 45 
���� 
������ ����������: 25€ (� !"#� ���"$�#%���" &'
). 
+�+'/0*1 �'2'3454671*1*: '����
��	�

ΝΕΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

�� �����	
�� �� �����
	��

ΜΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!

� �� ������ «( &�����	&�� ���	��» & ��	 ����!
�	��* �
���� ��� 
"������ �	�

...& ���� ����	 €18,90! 

E���	&��: www.photo.gr/workshops • info@photo.gr • 210 8541400

��!��!�
&�%�����*��19 17:00 -21:00

Samiinars _Μονοσελιδα Jan 2020.indd   41 16/2/2020   2:05:30 μμ

http://bit.ly/30DaRVp
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���� ��
�� ���� ����	�����;
T
������ 
��	��* �
������� 
��	����� ���� &�����	&�� 	��!���� �
 "	�	#
���	�	

• ���
� �� ����� (20) ����	����� ��� ��
��������. ;�������� � �� <	���� �����.
• 7� ���� ����
� ������	 & ��������� 
��� -���#���
�� �� ����� 
��� �����
����
��- �� �!	���� & 


���	������� ����
	����� �� 
	� -�����- 
����� �� ���	
�� 
��� &��
���	.
• ������	�� �� ���� �� �	���
�� ������� �
	� ���	
�� 
	� ��
�������� �� ����!�����
� ��� 

����!����� !	�������� ��% �’ ��� ���� ���!������� �� ������������ ����� �
����� ��� �����
��� 
���	
�� �� ���� ��
�������. 7� ���������� �� !��
��	 ���	�	 �� 
	 �����
��� ����, ��
�� 
	� 
��������, �� ����� 
	� ������	 
	� ���	
��� ��
��! *
� ������� �� ����
������ ����	� ����!� 
����
�� ��� ���������� 
�� �%�� 
	� ����
������ !	�������� ����: 
 ���� 
� �������� ���� �� �
�� 
�� ��� ��
� ������
�, ��� ���� 
� ��
��� �� 
� ����� �������� ��� ��
������� �� 
� ��� ���� ���� � 
�� �� ���� ����� ���� ����
�! 

�������	�
: +����	 �	�#��, writer, photographer, curator - www.vasdeki.com, www.fotograficus.gr
���	
: �
����� 26 �
����	���� 2020, ��
	���
: 17:00 ��� 21:00 (4 ���)
��	�� ����
�����: ��!���	 �
���	���� "
���#��� �$�%���&��, �������� 1, 104 45 
���� 
������ ����������: 25€ (� !"#� ���"$�#%���" &'
). 
+�+'/0*1 �'2'3454671*1*: '����
��	�

ΝΕΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

�� �����	
�� �� �����
	��

ΜΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!

� �� ������ «( &�����	&�� ���	��» & ��	 ����!
�	��* �
���� ��� 
"������ �	�

...& ���� ����	 €18,90! 

E���	&��: www.photo.gr/workshops • info@photo.gr • 210 8541400

��!��!�
&�%�����*��26 17:00 -21:00

Samiinars _Μονοσελιδα Jan 2020.indd   42 16/2/2020   2:05:36 μμ

http://bit.ly/30DbFJU
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CP+ 2020 3�+� Yokohama
Άκυρον λόγω κορωνοϊού

Είχαμε πριν κάποιες ημέρες 

ακούσει τα νέα για το Mobile 

World Congress, τη μεγαλύτερη 

διοργάνωση-έκθεση για 

την κινητή τηλεφωνία που 

φιλoξενείται κάθε χρόνο στη 

βαρκελώνη και ακυρώθηκε 

εν μέσω του πανικού για τον 

κορωνοϊό. Βέβαια σε αυτή 

την έκθεση μεγάλο μέρος 

των εκθετών ως brand είναι 

κινέζοι και σχεδόν το σύνολο 

του κατασκευαστικού μέρους, 

οπότε εύλογα, οι δυσκολίες 

στη μετακίνηση, συνέβαλαν 

καθοριστικά στην ματαίωση 

της φετεινής διοργάνωσης.

Όμως δεν είναι ίδια η 

περίπτωση της CP+. Μιας 

έκθεσης για το imaging που μέχρι 

πρότινος είχε περιφερειακό μόνον 

ενδιαφέρον για την ΝΑ Ασία λόγω 

της επικυριαρχίας της Photokina 

και της περιθωριοποίησης όλων 

των αντίστοιχων και παράπλευρων 

εκθέσεων. Όμως τα προβλήματα 

της Photokina τα τελευταία 

χρόνια, σε συνδυασμό με την 

ενίσχυση του ρόλου της αγοράς 

στη ΝΑ Ασία, έφεραν 

την CP+ στο προσκήνιο, ίσως αποτελώντας και θέμα τιμής για τους ιάπωνες να έχουν 

μια σοβαρή έκθεση στην πατρίδα της φωτογραφικής βιομηχανίας. Στην αρχή υπήρξε 

μία ανακοίνωση από πλευράς CP+ στις 5 Φεβρουαρίου 2020 που έκανε μνεία για τις 

ανησυχίες των διοργανωτών ενόψει της κρίσης του κορωνοϊού αλλά διαβεβαίωνε ότι 

η έκθεση θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Έλεγαν τότε: “Η Γραμματεία της CP+ ενεργεί 

προκειμένου να έχει την καλύτερη πληροφόρηση. Επίσης ενισχύουμε την συνεργασία με 

τους φορείς Pacifico Yokohama, Osanbashi Hall και άλλους διοικητικούς οργανισμούς. 

Σε αυτή την φάση, προετοιμαζόμαστε εντατικά για την διοργάνωση καταβάλλοντας κάθε 

προσοχή, και διαβεβαιώνουμε ότι η CP+ θα πραγματοποιηθεί.” Μάλιστα η ανακοίνωση 

τελείωνε με την αναφορά από το Υπουργείο Υγείας της Ιαπωνίας ότι η επιδημία του 

κορωνοϊού δεν αφορά τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. 

Δυστυχώς δεν πέρασαν πολλές ημέρες και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου με μια 

λακωνική ανακοίνωση στο twitter η CP+ ακυρώθηκε συνοπτικά. Το θέμα είναι ότι 

το γεγονός έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην βιομηχανία του imaging αφού στην 

έκθεση αναμένονταν σημαντικές νέες παρουσιάσεις και δημιουργεί σημαντικό κενό, 

ενώ επηρεάζει δευτερευόντως και σε άγνωστο βαθμό την επικείμενη Photokina 

(27-30 Μαίου) την πρώτη που θα πραγματοποιηθεί με ετήσια περιοδικότητα (μετά 

μάλιστα την ακύρωση της περυσινής). Επίσης ο κλάδος των εκθέσεων διέρχεται μια 

πρωτόγνωρη κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο είτε λόγω περικοπής εξόδων από τους 

κατασκευαστές είτε του ανταγωνισμού από το διαδίκτυο είτε λόγω μιας υπαρξιακής 

κόπωσης όπου οι κλασικές εμπορικές εκθέσεις δεν προσφέρουν κάτι ανταγωνιστικό ως 

προς την επικοινωνία αλλά παραμένουν στο παλιό μοντέλο με τα υψηλά κόστη και την 

κατεστημένη παρουσίαση με περίπτερα κλπ. όπως δύο αιώνες πριν. 

Ας αναφέρουμε μόνον ενδεικτικά τα σαλόνια αυτοκινήτου της Γενεύης και της 

Φρανκφούρτης που όχι πολλά χρόνια πριν άκμαζαν και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 

άρχισαν να φυλλοροούν και ήδη απουσιάζουν πάνω από το 60% των κατασκευαστών 

με άμεσο κίνδυνο γενικής κατάρρευσης. Αν μάλιστα συμβεί κάτι δραματικό όπως 

η επιδείνωση της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού που τείνει να μεταλλαχθεί σε 

γενικότερη οικονομική κρίση, τότε -τουλάχιστον φέτος- ο κλάδος των διεθνών εκθέσεων 

κινδυνεύει να δεχθεί ισχυρό πλήγμα.

       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Μας σόκαρε πραγματικά η νέα έρευνα; 

Στα μυθιστορήματα και 

στις ταινίες του Χόλιγουντ, 

θαυμάζουμε σπουδαίους 

καλλιτέχνες οι οποίοι κυνηγούν 

το όνειρο της ύψιστης 

καλλιτεχνικής δημιουργίας 

και μετουσιώνονται σχεδόν σε 

πνευματικές θεότητες. Όμως 

γνωρίζουμε και την περίπτωση 

μεγάλων ζωγράφων όπως του 

Vincent van Gogh, ο οποίος θα 

είχε πιθανότατα λιμοκτονήσει αν 

δεν είχε ως… μαικήνα τον ίδιο 

του τον αδελφό. 

Λίγες ημέρες πριν την 

ρομαντική - και εμπορική 

- γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, 

δημοσιεύθηκε από το MOMus 

(Μητροπολιτικό Οργανισμό 

Μουσείων Εικαστικών Τεχνών 

Θεσσαλονίκης) η διετής έρευνα 

υπό τον τίτλο “Συνθήκες εργασίας 

και διαβίωσης των εικαστικών 

καλλιτεχνών στην Ελλάδα”, την 

οποία διεξήγαγε σε συνεργασία 

με το Τμήμα Δημοσιογραφίας και 

Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. 

Η αντίδραση πολλών ειδησεογραφικών μέσων ήταν να αναφερθούν στα «σοκαριστικά» 

αποτελέσματα της έρευνας. Στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 600 εικαστικοί με ανώτερες 

σπουδές, περισσότερα από ένα πτυχίο, ένας στους πέντε να μιλάει πάνω από τρεις γλώσσες, 

και άλλα πολλά τα οποία θα έπρεπε να λειτουργούν υπέρ τους. 

Μερικά από τα πιο αποκαρδιωτικά συμπεράσματα: 
• Το 85.1% χρηματοδοτούν οι ίδιοι την καλλιτεχνική τους παραγωγή.

• Το 82.1% είναι χωρίς σταθερές συνεργασίες για την προβολή/προώθηση του έργου τους.

• Το 61.5% είναι ανασφάλιστοι όσον αφορά στις συνθήκες καλλιτεχνικής εργασίας. 

• Το 76.2% απάντησε αρνητικά στην ερώτηση αν η καλλιτεχνική εργασία είναι κύρια πηγή 

βιοπορισμού. 

• Σχεδόν το 83% πιστεύει πως είναι ελάχιστα ή καθόλου ενημερωμένοι για τις ευκαιρίες 

χρηματοδότησης των έργων τους. 

• Το 98.2% αντιμετωπίζει κάποια οικονομική στενότητα. 

Και πόσο αισιόδοξοι/ες αισθάνονται για το μέλλον των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα; 

35.6% ΚΑΘΟΛΟΥ, 29.7% ΛΙΓΟ και 27.3% ΜΕΤΡΙΑ, οπότε μπορείτε να φανταστείτε 

το μονοψήφιο ποσοστό που απέμεινε για την μεγάλη αισιοδοξία. Μας εξέπληξε όμως 

πραγματικά η έρευνα, ειδικά όλους όσοι παρακολουθούν τον εικαστικό χώρο της Ελλάδας; 

Εδώ και δεκαετίες στην ΑΣΚΤ, εισέρχονται ονειροπόλοι νέοι, οι περισσότεροι εκ των 

οποίων τελικά γίνονται καθηγητές καλλιτεχνικών σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία. Πέραν 

τούτου, οι μεγάλοι συλλέκτες αλλά και πολιτιστικοί οργανισμοί στηρίζουν σταθερά εδώ 

και χρόνια συγκεκριμένους καλλιτέχνες. Δεν χρειάζεται να πάμε και πολύ μακριά για να 

βιώσουμε από κοντά τα αποτελέσματα της έρευνας. Συγγενικό πρόσωπο, διπλά αριστούχος 

ανωτάτων σχολών της Ελλάδας και της αλλοδαπής, με πλήθος εκθέσεων στο ενεργητικό 

του, εργάζεται σε σημαντικής φήμης ιδιωτικό σχολείο της επαρχίας, όπου διδάσκοντας 

όλα τα τμήματα του γυμνασίου, με μερική απασχόληση βέβαια επισήμως, λαμβάνει το 

αστρονομικό ποσό των 330 ευρώ τον μήνα. Και αναρωτιέται κανείς, αν πρέπει να παραμείνει 

σε μία χώρα η οποία δεν στηρίζει τα πνευματικά - αλλά και βιοποριστικά - του/της όνειρα…

Αναλυτικά η έρευνα στον εξής σύνδεσμο: https://www.momus.gr/news/ereuna_web

       ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Nikon D6
Αποκάλυψη τώρα...

Όταν η Νikon έκανε μνεία 

για την επερχόμενη D6, 

τον περασμένο Σεπτέμβριο, 

περιμέναμε ότι σύντομα 

θα γινόταν η επίσημη 

παρουσίαση, θέτοντας τέρμα 

στην προσμονή των φίλων 

της εταιρίας, τη στιγμή που 

πρόκειται για το κορυφαίο 

μοντέλο DSLR ενόψει μάλιστα 

Ολυμπιακών Αγώνων στο 

Τόκιο. Τελικά, το σασπένς 

παίρνει τέλος υπό την έννοια 

ότι σήμερα ανακοινώθηκαν 

αρκετές λεπτομέρειες και 

φωτογραφίες, ενώ η εμπορική 

διάθεση θα αρχίσει τον 

Απρίλιο.

Αρχικά να μην ξεχνάμε ότι η D6 όπως και η προκάτοχός της D5, είναι μια 

απολύτως εξειδεικευμένη “πολεμική” μηχανή για φωτορεπόρτες με ειδικές 

προδιαγραφές και άκρως ενισχυμένη κατασκευή, προοριζόμενη να αντέξει αντίξοες 

συνθήκες στην καθημερινότητα ενός φωτορεπόρτερ. Μιας δραστηριότητας που 

εμπλέκει τα πιο ακραία περιβάλλοντα εργασίας: μεγάλα πλήθη, αγωνιστικούς 

χώρους, μακρινές αποστολές “εκτός πολιτισμού”, σκηνές διαδηλώσεων, πεδία 

μαχών κλπ. 

Η νέα D6 λοιπόν φοράει ανανεωμένο αισθητήρα full frame 20,6Μegapixel δηλ. 

διατηρεί την ίδια ανάλυση με την D5 αλλά με μεγάλες διαφορές στο autofocus. 

H ριπή παραμένει στα (υψηλά) πλαίσια της κατηγορίας με 14fps (εφόσον 

χρησιμοποιούνται φακοί E-type με ηλεκτρομαγνητικό διάφραγμα) ενώ σε LiveView 

περιορίζεται στα 10,5fps αλλά με πλήρως αθόρυβη λειτουργία.  

Το νέο autofocus υπόσχεται ακόμη καλύτερη ακρίβεια και άμεση απόκριση από 

τη D5. Nαι μεν έχει λιγότερα σημεία (105 έναντι 153) αλλά είναι όλα σταυροειδούς 

τύπου με τριπλό σενσορα το καθένα και δεκαπέντε κεντρικά από αυτά λειτουργούν 

και με φακούς f/8 ενώ το πιο κεντρικό έχει κατώφλι ευαισθησίας -4,5EV (μισό stop 

πιο ευαίσθητο από τα υπόλοιπα που είναι όλα -4EV). 

Η εκτεταμένη κλίμακα ISO είναι ένα από τα κύρια προτερήματα της D6 αφού η 

επιλογή λίγων Megapixel σημαίνει μεγάλο μέγεθος φωτοδιόδου και συνεπώς 
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αυξημένη ευαισθησία.  Εδώ η ονομαστική κλίμακα ISO φθάνει από 100 

ως 102.400 και με ενίσχυση ως το στρατοσφαιρικό αριθμό ISO 3,2M 

(εκατομμύρια)!

Στο video η D6 προσφέρει 4Κ/30p αλλά με focus peak και δυνατότητα mp4. 

Όπως και η προηγούμενη D5, και εδώ υπάρχει θύρα Ethernet 1000Base-Tγια 

κατευθείαν επικοινωνία με router και ανέβασμα εικόνων με υψηλές ταχύτητες 

(+15% ταχύτητα διαμεταγωγής σε σχέση με τη D5) σε press center, αλλά και 

τα ασύρματα WiFi με Bluetooth. Αυτή τη φορά μάλιστα ενσωματώνεται και 

Bluetooth.

Αποθήκευση 
Mόνον οι ταχύτερες επαγγελματικές κάρτες της αγοράς κρίθηκαν κατάλληλες 

για μια τέτοια επαγγελματική κάμερα. Έτσι η αποθήκευση γίνεται σε διπλό slot 

καρτών XQD/CFexpress που έχουν το ίδιο φυσικό φορμά αλλά διαφέρουν σε 

ταχύτητα (θυμίζουμε ότι οι CFexpress βασίζονται σε δίαυλο PCIΕxpress 3.0 x4 

με θεωρητική μέγιστη ταχύτητα διαμεταγωγής 2.000MB/sec. 

Πενταπρισματικό σκόπευτρο
Oι οπαδοί των οπτικών σκοπεύτρων θα εκτιμήσουν το πενταπρισματικό 

viewfinder με υπερένθεση ενδείξεων μέσω OLED panel, μεγέθυνση 0,72x, 

φυσικά 100% κάλυψη, eyepoint 17mm και διόρθωση διοπτρίας.

Επιλέξιμα σημεία εστίασης
Τα 105 σημεία autofocus με 1,6x πυκνότερη διάταξη σε σχέση με τη D5, είναι 

όλα επιλέξιμα ως Group Area για βελτιστοποίηση της αυτόματης εστίασης 

σε κάθε δύσκολο αντικείμενο στα σπορ, αγώνες, ρεπορτάζ κλπ. Eπίσης στις 

λειτουργίες Auto-Area AF ή 3D Tracking η D6 επιτρέπει την προτεραιότητα 

εστίασης στα μάτια.
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Canon EOS R5 
Επισημοποιείται και είναι υπ’ ατμόν χωρίς να μαθαίνουμε πολλά – ακόμη...

Στο προηγούμενο Photobusiness 

Weekly τεύχος 491 τα γράφαμε όλα. Το 

συνήθως καλά πληροφορημένο Canon 

Rumors είχε “ξετρυπώσει” την είδηση 

και το εργοστάσιο εκ των πραγμάτων 

αναγκάστηκε να επισημοποιήσει και να 

επιβεβαιώσει την ύπαρξη της EOS R5 για 

την οποία οι φήμες είχαν κορυφωθεί 

(χωρίς όμως να αποκαλύπτει όλες 

τις προδιαγραφές ούτε την ακριβή 

ημερομηνία έναρξης παραγωγής).

Έτσι λοιπόν μιλάμε για την πρώτη από 

τις full frame mirrorless ΕΟS R που 

ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ένα μεγαλύτερο μοντέλο υψηλών προδιαγραφών 

ώστε να συμπληρωθεί η γκάμα και να γίνει πιο ελκυστική. Βεβαίως η EOS R5 κτίζεται 

γύρω από τη νέα μοντούρα Canon  RF και είναι η πρώτη Canon  με σταθεροποίηση 

επί του αισθητήρα, που μάλιστα θα συνεργάζεται με φακούς IS για ακόμη μεγαλύτερη 

εξασφάλιση από πιθανό κουνημένο καρέ όταν φωτογραφίζει κάποιος στο χέρι 

με αργές ταχύτητες κλείστου (αν και δεν αναφέρεται μέχρι πόσα stop φθάνει η 

διόρθωση). To ακόμη μεγαλύτερο νέο είναι ο αισθητήρας που η ανάλυσή του δεν 

έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη αλλά όλοι πιθανολογούν ότι είναι τουλάχιστον 45 με 

50Megapixel και θα υποστηρίζει για πρώτη φορά σε μαζικής παραγωγής φωτογραφική 

μηχανή 8Κ video. Tέτοιο video έχει καρέ 7680x4320pixel και σύμφωνα με όσα 

υπονοεί η ανακοίνωση, θα δίνει 4Κ με υπερδειγματοληψία, αφού τα 8K monitor 

σπανίζουν και είναι πανάκριβα και απλησίαστα για το μέσο χρήστη. Από πλευράς 

ταχύτητας παρά τα πολλά Megapixel, η μηχανή μοιάζει ασυγκράτητη με 12fps 

χρησιμοποιώντας το ηλεκτρομηχανικό κλείστρο και 20fps με το ψηφιακό. 

Σε γενικές γραμμές
• Νέος αισθητήρας full frame CMOS (45-50MP) • Σταθεροποίηση επί του αισθητήρα 

• Ριπή 12fps (με ηλεκτρομηχανικό κλείστρο) και 20fps (ψηφιακό κλείστρο) • 12ps 

continuous shooting (mechanical shutter) • 8K video •  Διπλή υποδοχή καρτών 

μνήμης 

http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_491.pdf#page=27
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Take Your Business Further

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Με γνώμονα την πολιτική των επιχειρήσεών μας, που έχει πάντοτε ως στόχο να διασφαλίσει την πετυχημένη συμμετοχή 

των εκθετών με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την επένδυσή τους, συναποφασίσαμε τη χρονική μετάθεση της 
Printing Expo σε νέα ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα. Η διοργάνωση συνέπεσε χρονικά 

με την κρίση του κοροναϊού, που επηρεάζει την βιομηχανική συνεργασία με την Κίνα όπου παράγεται μεγάλο 
ποσοστό των μηχανημάτων και αναλωσίμων, με συνέπεια να δημιουργηθεί αβεβαιότητα και διστακτικότητα 

στην εσωτερική αγορά την οποία δεν ήταν δυνατόν να αγνοήσουμε. 
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Βασικά χαρακτηριστικά
• Αισθητήρας Μicro 4/3 20Megapixel • Autofocus 

121-σημείων με Artificial Intelligence • Ως 60 fps Raw 

+ JPEG με manual focus και ως 18fps με autofocus • 

Pro Capture λειτουργία λήψης πριν καν πατηθεί το 

κουμπί απελευθέρωσης • Stabilizer ως 7stop  (CIPA 

standard) ή ως 7.5EV με φακούς σειράς  ‘Sync IS’ • 

Ειδική λειτουργία Live ND multi-shot με εξομοίωση ND 

φίλτρων • EVF 2.36M-dot με refresh 120 fps

Aυτονομία 420 καρέ (CIPA) • Αποθήκευση σε διπλό 

slot SD (1x UHS-I, 1x UHS-II) • UHD 4K/30p video και 

DCI 24p bitrate  237Mbps • Στεγανοποίηση IPX1

Olympus OM-D E-M1 �ark III
Εσωτερικός ανταγωνισμός για την OM-D M1-X 

Στη γκάμα Micro 4/3 της Olympus η ΟΜ-D M1-X στέκεται πιο 

ψηλά. Ετσι η παρουσίαση της ΟΜ-D M1 III έχει την έννοια 

του εσωτερικού ανταγωνισμού ώστε να προσφερθεί κάτι πιο 

προσιτό αλλά οπωσδήποτε hi end. Έτσι η νέα μηχανή κερδίζει 

πόντους δαινειζόμενη από την OM-D M1X το Live ND και την 

μοναδική λειτουργία Handheld HiRes, τον επεξεργαστή TruePic 

IX και το EVF 2,36εκ. dot. 

Στον τομέα της υβριδικής σταθεροποίησης η Olympus όλα 

αυτά τα χρόνια έχει αποκομίσει σοβαρή τεχνογνωσία που με 

την Ε-Μ1 ΙΙΙ φθάνει στο αποκορύφωμά της με κέρδος 7,5stop 

αν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το φακό 12-100mm f/4 

ή τον 300mm f/4 Pro, όπου φακός και σταθεροποίηση επί του 

αισθητήρα λειτουργούν ως αρμονικό σύνολο, και αποκομίζουν 

πλεονεκτήματα από το νέο γυροσκοπικό αισθητήρα όμοιο 

με τον αντίστοιχο της E-M1X. Η Olympus είχε πρωτοπορήσει 

επίσης στην αυτόματη εστίαση με προτεραιότητα ματιού (Eye 

detect AF) και τώρα η ΜkIII ενσωματώνει προχωρημένο 

αλγόριθμο Eye Detect AF  με μεγαλύτερη ακρίβεια. Παραπέρα 

προσφέρει και Face Detect ο χειρισμός του οποίου γίνεται 

είτε μέσω Joystick είτε με την επαφική οθόνη. Επίσης οι φίλοι 

της αστροφωτογραφίας θα χαροποιηθούν μαθαίνοντας ότι 

έχει προβλεφθεί η ειδική λειτουργία Starry Sky AF κι μάλιστα 

με παραμετροποιήσεις Accuracy Priority που χρειάζεται 

οπωσδήποτε τρίποδο και Speed Priority που εκμεταλλεύεται το 

υβριδικό stabilizer για αστροφωτογραφίες της τάξης των 2sec 

χωρίς κίνδυνο κουνημένου καρέ.
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Mε TexJet® DTG εκτυπωτές της Polyprint! 

Με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες και τον απαιτητικό πελάτη, οι επιχειρήσεις έρχονται καθημερινά 

αντιμέτωπες με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Ο ανταγωνισμός για  μια θέση στον 

παγκόσμιο χάρτη των σύγχρονων υπηρεσιών εκτύπωσης συνεχώς μεγαλώνει και οι νέες τεχνολογίες 

εκτύπωσης αλλάζουν δραματικά. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια καταιγιστική απαίτηση πελάτων για κατασκευή μοναδικών προϊόντων. 

Ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με τη «μαζική παραγωγή» πανομοιότυπων ρούχων και αναζητά 

κάτι διαφορετικό, κάτι το μοναδικό. Στην προσπάθεια της αγοράς να ανταποκριθεί άμεσα και ευέλικτα στις 

απαιτήσεις των πελατών, αναπτύχθηκε ραγδαία η τεχνολογία εκτύπωσης σε ύφασμα και απευθείας σε ρούχα. 

Οι καταναλωτές σήμερα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν 20% περισσότερο για κάτι που θα τους κάνει να 

διαφέρουν από τη μάζα (έρευνα Deloitte). Η «Γενιά του Ίντερνετ» διψά για προϊόντα υψηλής ποιότητας, 

προσαρμοσμένα στην απαράμιλλη προσωπικότητα τους, άμεσα και γρήγορα. H έρευνα καταναλωτή της Kido 

(2018) αναφέρει πως το 40 % των πελατών θα προτιμήσουν να ακυρώσουν μια παραγγελία, εάν δεν την 

παραλάβουν μέσα σε τρεις ημέρες. 

Με την τεχνολογία Direct-To-Garment, η σειρά εκτυπωτών TexJet® ήρθε να δώσει τέλος στο πρόβλημα της 

εκτύπωσης μικρών ποσοτήτων, καθώς η ανάγκη για πολλές και μοναδικές παραγγελίες έχει υπερισχύσει. 

Πλέον τυπώνονται λογότυπα και φωτογραφίες απευθείας από ψηφιακά αρχεία, με μεγάλη ευκρίνεια, χωρίς 

πολύπλοκες διαδικασίες και μεγάλο κόστος προετοιμασίας παραγωγής.

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: By Polyprint Staff 
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Η Polyprint A.E.  είναι η μοναδική ελληνική εταιρία με πολυετή εξειδίκευση, 

από το 1998, στην ψηφιακή εκτύπωση σε υφάσματα και απευθείας σε ρούχα. 

Τα τελευταία 14 χρόνια θέτει τη τεχνογνωσία της στη διάθεση των πελατών 

της.  Ο Φάνης Χρανάκης, Διευθυντής Παραγωγής της Lina Print (Garment 

Decoration/Fulfilment textile printing) αναφέρει: «Η Polyprint είναι ισχυρή, 

αξιόπιστη και μας βοήθησε με ό,τι χρειαζόμασταν. Μας εισήγαγε στον 

τομέα της ψηφιακής εκτύπωσης και μας βοήθησε να καταλάβουμε πώς θα 

μπορούσαμε να συνδυάσουμε αυτή τη νέα τεχνολογία με τα παλαιά».

Ως κατασκευαστής εκτυπωτών TexJet®, η Polyprint δημιουργεί DTG 

(Direct-To-Garment) προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξάγει σε 50+ 

χώρες, διασφαλίζοντας εμπιστοσύνη στην ποιότητα και την αξιοπιστία των 

προϊόντων της, σε παγκόσμιο επίπεδο, από το 2006. “Ποιότητα, Αμεσότητα 

και Εξειδίκευση” είναι ο θεμέλιος λίθος της λειτουργίας της επιχείρησης.  

Με  showroom  σε Αθήνα και έδρα τη Θεσσαλονίκη η Polyprint Α.Ε. 

έχει καταφέρει να δώσει φτερά σε πολλαπλές ελληνικές επιχειρήσεις. Οι  

TexJet® printers  της Polyprint είναι αξιόπιστοι, ευέλικτοι προσφέροντας 

υψηλή ποιότητα εκτύπωσης σε ύφασμα σε μια από τις χαμηλότερες τιμές 

της αγοράς. «Η εκτύπωση DTG με τους TexJet® printers μας προσφέρουν 

τις λύσεις που χρειαζόμαστε για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των 

πελατών μας. Τέλειες εκτυπώσεις, τέλεια μπλουζάκια» αναφέρει ο Τάκης 

Κουτσιούμπας, Ιδιοκτήτης του Funky t-shirt (Custom made apparel/ Online 

T-shirt shop).

Η τεχνολογία DTG εντάσσεται με ευκολία στις επιχειρήσεις, λόγω του 

χαμηλού κόστους αγοράς και στην απλοϊκότητα χρήσης των εκτυπωτών. 

Άνετα πλέον, επιχειρήσεις ανταποκρίνονται σε μοναδικές παραγγελίες ενός 

τεμαχίου, εντάσσοντας στο παιχνίδι και τη βιομηχανία υψηλής ραπτικής. 

Ο Φοίβος Κεσίδης, Textile Graphics Designer αναφέρει: «Τον τελευταίο 

καιρό ενδιαφέρομαι για προϊόντα πολυτελείας, οι εκτυπωτές TexJet της 

Polyprint παράγουν εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας, με έντονες λεπτομέρειες 

και ζωντανά χρώματα, που μπορούν να παράγουν αυτό το αποτέλεσμα 

πολυτέλειας που θέλω».

Αλλά δεν σταματάμε μόνο εκεί. Οι 

εκτυπωτές TexJet® της Polyprint μπορούν 

να προσαρμοστούν άμεσα σε οποιονδήποτε 

χώρο εργασίας καθώς ο συμπαγής 

σχεδιασμός τους δεν απαιτεί μεγάλο 

χώρο εγκατάστασης και δίνει τη λύση 

σε καταστήματα τουριστικών ειδών και 

επαγγελματίες που επιθυμούν να επεκτείνουν 

τις υπηρεσίες τους. Προσφέρουν άμεση 

εκτύπωση υψηλής ευκρίνειας και τεράστια 

ευελιξία, καθώς δίνουν τη δυνατότητα 

πολλαπλών διαφορετικών εφαρμογών χάρη 

σε πολλαπλές εύκολα εναλλασσόμενες 

επιφάνειες εκτύπωσης διαφορετικού 

μεγέθους. Ο Στέφανος Πουλόπουλος, 

Ιδιοκτήτης του Make-A-T-shirt στο 

Μοναστηράκι ( Tourist T-shirt shop) δηλώνει: 

«Η αμεσότητα είναι για εμάς προτεραιότητα. 

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα που 

έχει ο  TexJet® της Polyprint είναι να δίνουμε 

στον πελάτη άριστη δουλειά, σε μικρό 

χρονικό διάστημα».

H Polyprint σας καθοδηγεί στην DTG 

επιχειρηματική επιτυχία! Βρίσκεται δίπλα 

σας σε κάθε βήμα της επιχειρηματικής 

σας ανάπτυξης. «Νιώθω τυχερός που έχω 

κάνει το χόμπι μου επάγγελμα!» δηλώνει ο 

Γρηγόρης Καλαρύτης, ιδιοκτήτης Stabatos 

(Event Kiosk/ Custom made Apparel). 
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Εργαστήρια 
Φωτογραφίας

Σεμινάρια
Εντατικά σεμινάρια σύγχρονης 

θεωρίας και πρακτικής της 

φωτογραφίας για αρχάριους και 

προχωρημένους

Hellenic 
Centre for 
Photography

THE 
LEARNING
CENTRE

Εξ αποστάσεως (E-Learning)

Ευέλικτο πρόγραμμα εξ 

αποστάσεως μαθημάτων 

εισαγωγικής επιμόρφωσης  

στην καλλιτεχνική φωτογραφία

Κύκλοι μαθημάτων

Εργαστηριακό σεμινάριο τριών 

κύκλων (ακαδημαϊκών εξαμήνων) 

για τη φωτογραφία ως μέσο 

δημιουργικής έκφρασης

Παδιά & Έφηβοι

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

ειδικά διαμορφωμένο για 

παιδιά (7-12 ετών) και για 

εφήβους (13-17 ετών)

w
w

w
.h

cp
.g

r

Νέοι κύκλοι μαθημάτων με έναρξη τον Φεβρουάριο 
 

από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας

www.hcp.gr
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Image.canon
Nέα υπηρεσία cloud

Mετά την κατάργηση του irista, η Canon προτείνει μια 

διαφορετική cloud υπηρεσία για φωτογράφους.  Το 

image.canon λειτουργεί ως εξής. Οι χρήστες συγκεκριμένων 

μοντέλων φωτογραφικών μηχανών Canon ΕΟS και printer 

Canon Selphy θα μπορούν να κατοχυρώσουν μια Canon 

ID και στη συνέχεια να χρησιμοποιούν την υπηρεσία για 

για ασύρματη μεταφορά αρχείων εικόνων από τη συσκευή 

τους προς την cloud πλατφόραμ. Από εκεί, οι εικόνες θα 

διαμοιράζονται σε social media, αλλά και στον υπολογιστή ή 

smartphone/tablet του χρήστη. Θα υποστηρίζονται όλες τα 

φορμά αρχείων που είναι συμβατά με συσκευές Canon χωρίς 

περιορισμούς στο μέγεθος αλλά θα παραμένουν στους server 

μόνον για 30 ημέρες και μετά θα διαγράφονται – αν και θα 

προσφέρονται 10GB για “μόνιμη” αποθήκευση. Με άλλα 

λόγια στις 30 ημέρες θα διαγράφονται όσα αρχεία ξεπεράσουν 

το  όριο των 10GB. Mαθαίνουμε ακόμη ότι η υπηρεσία θα είναι 

συμβατή με Creative Cloud και Google Photos.

Samsung S20 Ultra >) 108Megapixel 
H τεχνολογία πίσω από τον αισθητήρα Νonacell

Αυτές τις ημέρες το internet κατακλύζεται από τα ενθουσιώδη σχόλια για το 

νέο super duper smartphone Galaxy S20 στις διάφορες εκδόσεις του. Ας μην 

κρυβόμαστε: το hype ανήκει στους τρεις μεγάλους. Την Apple, τη Samsung και τη 

Huawei. Ό,τι αγγίζει τα κορυφαία μοντέλα τους προκαλεί ευρύτατη δημοσιότητα 

και καλλιεργεί κλίμα για να κορυφωθεί η ζήτηση για τα αντικείμενα τεχνολογικού 

πόθου σε παγκόσμια βάση. Θα ξέφευγε από το σκοπό του παρόντος η ανάλυση 

όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών του (των) Galaxy S20, S20 Plus και S20 Ultra 

που βομβαρδίζουν τον υποψήφιο αγοραστή με εντυπωσιακά πλεονεκτήματα όπως 

8K video, φωτογραφίες 33Megapixel, zoom 100x, oθόνες με refresh 120fps και 

άλλα συναρπαστικά. 

Όμως και μόνον λόγω δημοσιογραφικής περιέργειας, αισθανόμαστε την ανάγκη 

να εξερευνήσουμε την τεχνολογία του αισθητήρα. Κατασκευάζεται από τη 

Samsung βεβαίως και έχει την κωδική ονομασία ISOCELL Bright HM1 – κατά 

πάσα πιθανότητα είναι ίδιος με τον ΙSOCELL Bright HMX που είχε αναγγελθεί 

τον περασμένο Αύγουστο. Το μυστικό του συγκεκριμένου chip είναι ότι προωθεί 

ένα βήμα παραπέρα την τυπική διάταξη pixel binning 4 σε 1 όπου συνδυάζονται 

τέσσερα pixel σε ένα για υπερδειγματοληψία. 

Εδώ το binning γίνεται σε διάταξη 3x3 δηλ. Συνδυάζονται εννέα pixel σε ένα 

καταλήγοντας από τα 108Megapixel σε 12Μegapixel στην λειτουργία Nonacell. 

Έτσι αν και το φυσικό μέγεθος του chip είναι μόλις 1/1,33in. με pixel size 0,8μm 

αποκτά συμπεριφορά στην ευαισθησία 

ισοδύναμη με pixel size 2,4μm. Επιπλέον 

στο νέο chip εφαρμόστηκαν ειδικές 

τεχνολογίες της Samsung για τη μείωση των 

παρεμβολών που προκύπτουν λόγω της 

τόσο πυκνής διάταξης των pixel. 

Mε τη σχεδίαση Νοnacell οι τεχνικοί της 

Samsung διαβεβαιώνουν ότι η κάμερα 

μπορεί να κάνει digital zoom 3x χωρίς 

τεχνητό upscale εφόσον το chip μετατρέπει 

άμεσα την πληροφορία από καθένα 

subpixel που ανήκει σε κάθε εννεάδα. 
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ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: 
www.photo.gr/e shop - 210 8541400 - info@photo.gr

Μικρό για να χωράει παντού

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
12,5cmχ16cm
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟ
12,5cmχ16cm

€4,90

31η ΕΚΔΟΣΗ

https://www.photo.gr/product/diary2020/
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Canon Selphy 
Square QX10
Υπερ-φορητό printer

Στην εποχή των smartphone οι 

πολύ μικροί φορητοί εκτυπωτές, 

μεγέθους “τσέπης” έχουν αποδειχθεί 

δημοφιλείς. Σε μέγεθος λίγο 

μεγαλύτερο από ένα πακέτο τσιγάρα, 

τυπώνει 68x68mm με ανάλυση 287dpi 

με τεχνολογία dye sublimation. Με 

την επαναφορτιζόμενη μπαταρία του, 

έχει δυνατότητα ως 20 εκτυπώσεις ανά 

φόρτιση. Κάθε εκτύπωση χρειάζεται 

43sec για να ολοκληρωθεί. Το 

εργοστάσιο αναφέρει διάρκεια ζωής 

ως 100 χρόνια για το αναλώσιμο 

XS_20L.

To printer θα διατίθεται στα εξής 

χρώματα: μαύρο, πράσινο, ροζ και 

λευκό.

�ikon
Δύο νέοι φακοί για Z mount

Εμπλουτίζεται η γκάμα φακών Nikkor Z με δύο νέους φακούς. Με 

τον  20mm F1.8 S και τον 24-200mm F4-6.3 S. Ο πρώτος είναι ο πιο 

ευρυγώνιος στη σειρά γρήγορων Ζ mount οπτικών με μέγιστη φωτεινότητα 

f/1,8 και συμπληρώνει τη γκάμα των αντίστοιχων 24mm, 35mm & 

50mm. Αποτελείται από 14 κρύσταλλα σε 11 ομάδες, εκ των οποίων τρία 

χαμηλής διάχυσης ED και τρία ασφαιρικά για διόρθωση των γεωμετρικών 

παραμορφώσεων. Ο μηχανισμός της ίριδας έχει εννέα πτερύγια και η 

πολλαπλή επίστρωση Nano Crystal αποτρέπει φαινόμενα θάμβωσης και 

φαντασματωδών ειδώλων. Δέχεται φίλτρα 77mm. Mε τη σειρά του, ο zoom 

o
έοι φακοί για Z mount
on

24-200mm f/4-6,3 S περιλαμβάνει 19 κρύσταλλα 

σε 15 ομάδες. Από αυτά δύο είναι ED , δύο 

ασφαιρικά και ένα ασφαιρικό και ΕD ταυτόχρονα. 

Απαραίτητο σε αυτές τις εστιακές αποστάσεις είναι το 

ενσωματωμένο σύστημα οπτικής σταθεροποίησης 

με απόδοση 4,5stop ενώ η ίριδα διαφραγματος 

αποτελείται από επτά πτερύγια. Δέχεται φίλτρα 

67mm. Οι φακοί θα είναι διαθέσιμοι την άνοιξη 

2020. 
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Canon EOS 850D
Entry level με ενδιαφέρουσες προδιαγραφές

Ποιός είπε ότι οι “βασικές” DSLR είναι αδιάφορες με μέτριες επιδόσεις; Το νέο 

μοντέλο της Canon έρχεται να δελεάσει τους πρωτόπειρους στον κόσμο των 

μηχανών-συστημάτων με προδιαγραφές που ως δύο χρόνια πριν θα βρίσκονταν 

μόνον σε μοντέλα μεσαίας κατηγορίας και ανάλογης τιμής. Βασίζεται σε ένα 

αισθητήρα Dual Pixel CMOS APS-C size 24,1Megapixel που μοιάζει αρκετά με 

τον αντίστοιχο στην EOS 250D, ταιριαγμένο με επεξεργαστή νέας γενιάς Digic 8. 

To ενδιαφέρον είναι ότι διαθέτει video 4K/25p (αν και δεν ισχύει το Dual Pixel 

AF στο 4Κ παρά μονον στο full HD). Aπό την άλλη μεριά εξελιγμένο είναι το 

burst mode 7fps, το autofocus με Dual Pixel 45 σημείων στο LiveView και οι 

Panasonic 
Tεχνολογία EVF για φωτογράφους με 
αχρωματοψία

Σε συνεργασία με την ινδική εταιρία 

Dentsu Aegis Network η Panasonic 

εξέλιξε μια πρωτότυπη Lumix G90 με ένα 

μοναδικό EVF που επιτρέπει σε φωτογράφους 

με αχρωματοψία να βλέπουν τα κανονικά 

χρώματα. Η μηχανή προορίζεται αρχικά ως 

ειδική παραγγελία του φωτογράφου Hizol 

Choudhary, που πάσχει από μια μορφή 

αχρωματοψίας στο κόκκινο μέρος του 

ορατού φάσματος. Η μηχανή δουλεύει με 

ανάλογο τρόπο με τους διορθωτικούς φακούς 

EnChroma που επίσης “αποκαθιστούν” 

μερικές περιπτώσεις αχρωματοψίας. 

δυνατότητες εστίασης μέσω πενταπρίσματος με 

τον αισθητήρα 220Κ RGB + IR που συναντάμε 

και στην EOS 90D, o oποίος παρέχει δυνατότητα 

Face Tracking. Επίσης στο LiveView παρέχεται 

Eye Detect AF και Ιntelligent Tracking για 

φωτογράφηση σπορ, αγώνων και άγριας φύσης. 

Εκτός από τη σκόπευση μέσω πενταπρίσματος, 

στο LiveView εξυπηρετεί πολύ η πλήρως 

αρθρωτή οθόνη 3in. 
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!

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

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών
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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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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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Σε 56 σελίδες!
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Oκτώ mini portfolio
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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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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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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 
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Raymond Depardon (Magnum) 
Στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 

Ένας από τους σπουδαιότερους εν ζωή 

φωτογράφους, θα δώσει το «παρών» στο 

22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όχι 

όμως με το φωτογραφικό του έργο, αλλά το 

κινηματογραφικό του. Ο Depardon έχει γυρίσει 

δεκάδες ντοκιμαντέρ κι έχει λάβει σημαντικά 

βραβεία, όπως το César Award for Best 

Documentary.

Οι ταινίες του αφιερώματος:
Ημερολόγιο από τη Γαλλία, 2012, 100΄Το φιλμ 

ακολουθεί τον Ρεϊμόν Ντεπαρντόν εν ώρα εργασίας, 

καθώς ταξιδεύει στους δρόμους της Γαλλίας 

από το 2004 ως το 2010 σε ένα τροχόσπιτο, για 

να φωτογραφίσει διαφορετικά μέρη, πρόσωπα 

ή καταστάσεις που συναντάει... Παράλληλα, η 

σύντροφος του σκηνοθέτη, Κλοντίν Νουγκαρέ 

ανατρέχει στη ζωή του Ντεπαρντόν.

Γαλλία, 2016, 84΄

Από το 2004 ως το 2010, ο Ρεϊμόν Ντεπαρντόν ταξίδεψε σε όλη τη 

Γαλλία για να την φωτογραφίσει. Αυτή η εμπειρία είχε ως αποτέλεσμα 

ένα φωτογραφικό άλμπουμ και τη γέννηση μιας επιθυμίας: να 

καταγράψει τις φωνές των πολυάριθμων συζητήσεων που άκουσε.

12 Ημέρες, 2017, 87΄
Μέσα σε 12 ημέρες οι ασθενείς που νοσηλεύονται παρά τη θέλησή 

τους σε ψυχιατρικό ίδρυμα θα πρέπει να εμφανιστούν ενώπιον 

δικαστηρίου. Ο δικαστής κάθεται στη μία πλευρά, ο ασθενής στην 

άλλη. Ανάμεσά τους η ερώτηση τι σημαίνει πραγματικά η λέξη 

«ελευθερία». Ο Ρεϊμόν Ντεπαρντόν ήταν ο πρώτος που κατέγραψε με 

τον φακό του την εφαρμογή αυτού του νόμου. Ένα ντοκιμαντέρ για 

προσωπικές ιστορίες, αλλά και για την πολιτική, κοινωνική και ηθική 

ιστορία της Γαλλίας.

Διάρκεια: 5 έως 15 Μαρτίου 2020

Πληροφορίες: www.filmfestival.gr
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Ο Κήπος της Λίας Ναλμπαντίδου

Ο «αστικός μυστικός κήπος» της Ελληνίδας φωτογράφου, “μετακομίζει” στην Αθήνα 

από την Θεσσαλονίκη όπου παρουσιάστηκε σε διοργάνωση του Μορφωτικού 

Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. Περπατώντας αργά το βράδυ, μέχρι τα ξημερώματα σε 

γνωστά στενάκια της συμπρωτεύουσας, στα Λαδάδικα, στο λιμάνι, στην Άνω Πόλη 

και πιο πέρα, η φωτογράφος Λία Ναλμπαντίδου αποτυπώνει υποφωτισμένα αστικά 

τοπία με μια διάθεση αναμνήσεων. Αστικά μυστικά της συμπρωτεύουσας ή αλλιώς το 

προσωπικό της πρότζεκτ το οποίο εμφανίστηκε πριν λίγα χρόνια σε μορφή βιβλίου υπό 

τον τίτλο «Urban Secret Garden: Α trilogy book of photographs», εκτίθενται τώρα στην 

γνωστή αθηναϊκή γκαλερί. Τα αστικά στιγμιότυπα συνδυάζονται με παλιές οικογενειακές 

φωτογραφίες και δημιουργούν μία νέα πραγματικότητα. Ο σχεδιασμός της έκθεσης έγινε 

με τη συνεργασία της Ειρήνης Σάπκα.

Διάρκεια: 18 Φεβρουαρίου - 21 

Μαρτίου 2020

Διεύθυνση: Αρματολών & Κλεφτών 

48, Αθήνα 114 71

Πληροφορίες: http://art-tounta.gr/

info/lia-nalbantidou/
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Luminous Eye
Η μουσική των ανθρώπων από την Σοφία Βικάτου

Μόλις πρόσφατα έκανε τη δυναμική της είσοδο στα 

φωτογραφικά δρώμενα της Αθήνας, η γκαλερί Luminous 

Eye, η οποία έχει βέβαια στα παρασκήνια της ορισμένα γνωστά 

ονόματα από τον χώρο της ελληνικής φωτογραφίας, όπως αυτό 

του Χάρη Κακαρούχα. 

Με ιδιαίτερα δραστήριους ρυθμούς, στην γκαλερί 

παρουσιάζεται το ένα φωτογραφικό γεγονός μετά το άλλο 

ενώ τώρα έρχεται η ατομική έκθεση της Σοφίας Βικάτου «Η 

μουσική των ανθρώπων» σε επιμέλεια της Ίριδας Κρητικού. 

“Στο Gdansk, την Αθήνα και το Εδιμβούργο, στη Μαδρίτη, τη 

Βαρκελώνη, τη Νέα Υόρκη και το Παρίσι, οι άνθρωποι τέμνουν 

τον χρόνο και συναντιούνται στις οικείες εσοχές της ίδιας 

τους της διαφορετικότητας: ανάμεσα στον ήλιο και τη σκιά, 

δίδυμα κοριτσάκια και ανήσυχα αγόρια, ηλικιωμένοι σε αργή 

κίνηση και ζευγάρια νέων σε θερμές συνευρέσεις, παίζουν και 

περπατούν, σταματούν και χορεύουν, συνομιλούν και σιωπούν, 

εισχωρώντας με εγκάρσια αμεσότητα και λιτή απεικονιστική 

ακρίβεια στις ατραπούς της αφήγησης”, αφηγείται η επιμελήτρια 

στην σχετική έκδοση, η οποία κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

«ΚΕΔΡΟΣ».

Εγκαίνια: Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020, 20:00

Διάρκεια:  20 Φεβρουαρίου έως 10 Μαρτίου 2020

Διεύθυνση: Μητσαίων 2Α, 11742, Κουκάκι

Πληροφορίες: Τηλ: 2111161206
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Greek 
Instagrammers 
Events  
Ετήσια συνάντηση φίλων του 
Instagram & της Φωτογραφίας 
στην κοπή βασιλοπιτας 

Για 7η συνεχόμενη χρονιά η 

φωτογραφική κοινότητα “Greek 

Ιnstagrammers Events” καλωσόρισε 

το νέο έτος παρέα με πάνω από 400 

φίλους της φωτογραφίας και των Social 

Media σε μια υπέροχη, εορταστική 

βραδιά κατά την διάρκεια της οποίας 

πραγματοποιήθηκε η κοπή της 

Βασιλόπιτας και κληρώθηκαν όμορφα 

δώρα! Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 

στις 8 Φεβρουαρίου 2020, στο Gazarte 

Roof Stage, μία από τις πιο ξακουστές 

ταράτσες της πόλης. Οι Greek 

Instagrammers Events ιδρύθηκαν το 

2013 με στόχο την συσπείρωση της 

Ελληνικής κοινότητας των φίλων της 

φωτογραφίας και των κοινωνικών 

δικτύων (Instagram, Facebook), 

μέσα από πρωτότυπες δημιουργικές 

δράσεις και μοναδικές φωτογραφικές 

εμπειρίες. Σχετικός σύνδεσμος: 

www.grevents.gr
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Σημαντικές υποτροφίες

Πριν τρία χρόνια, είχαμε δει μία ιδιάζουσα εικαστική παρέμβαση στους κήπους που 

περιβάλλουν το Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου ο αργεντινός ������ Villar Rojas, 

φύτεψε εξωτικά είδη φυτών στον Λόφο Νυμφών. Έκτοτε, το ΝΕΟΝ, το οποίο ιδρύθηκε 

και χρηματοδοτείται από τον συλλέκτη και επιχειρηματία Δημήτρη Δασκαλόπουλο, 

έχει παρουσιάσει διάφορους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, στην προσπάθειά του να 

γνωρίσει το ευρύτερο κοινό την σύγχρονη τέχνη. Τώρα ανακοινώνει τις εντυπωσιακές 

χορηγίες και υποτροφίες για εκθέσεις, σπουδές και Performance & Dance Productions 

καθώς και το γνωστό του πρόγραμμα ανταλλαγής επιμελητών. 

Αναλυτικά: 
12 χορηγίες των €5.000 η κάθε μία, για Εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης

5 χορηγίες των €8.000 η κάθε μία, για Performance & Dance Productions

8 υποτροφίες των €10.000 η κάθε μία, για Μεταπτυχιακές Σπουδές

2 υποτροφίες των €10.000 η κάθε μία, για Ολοκλήρωση Διδακτορικού

�����
ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της 5ης Φεβρουαρίου 

2020, στην Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών 

Περιοδικού Τύπου εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο και 

συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Μιχαήλ Σαββάκης, Αντιπρόεδρος Ευάγγελος 

Παπαλιός, Γενική Γραμματέας Πετρούλα (Πέννυ) Καλύβα, 

Ειδική Γραμματέας Ελένη Γκογκώνη, Ταμίας Κωνσταντίνος 

Σελλούντος, Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

Γεώργιος-Κωνσταντίνος Σπύρου, Έφορος Ελένη 

Παπαδημητρίου, Μέλη Αμαλία Ρουχωτά και Ελένη 

Χριστοδούλου. 

Εξελεγκτική Επιτροπή Κωνσταντίνα Ραυτοπούλου, 

Χρυσόστομος Πατούλας και Αντωνία Σέργη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2020 | 

Η Whitechapel Gallery & 

ο NEON προσκαλούν νέους επιμελητές 

από την Ελλάδα και την Αγγλία να 

υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο 

9ο πρόγραμμα Ανταλλαγής Επιμελητών, 

προσφέροντάς τους την ευκαιρία να 

έρθουν σε επαφή με την πολύπλευρη 

καλλιτεχνική σκηνή της Αθήνας και του 

Λονδίνου.

Αιτήσεις στον σύνδεσμο: 

www.neon.org.gr
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Μία υπέρυθρη εκδοχή της 

πόλης των Τρικάλων, θα δούμε 

στην ατομική έκθεση του Στέργιου 

Σπυρόπουλου, ο οποίος το 2014 

μετέτρεψε την πρώτη του DSLR 

για την καταγραφή του «αόρατου 

φωτός». Σύντομα γεννήθηκε η 

θεματική ενότητα «Υπέρυθρη Πόλη» 

με φωτογραφίες της πόλης των 

Τρικάλων με μία πιο σουρεαλιστική 

οπτική. Ένα μικρό μέρος του project 

παρουσιάστηκε στην Photovision 2019 

στην Αθήνα. Η έκθεση, σε επιμέλεια 

του Τάσου Σχίζα, πραγματοποιείται 

στον Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο, στην 

Θεσσαλονίκη. 

Διάρκεια: Μέχρι 10 Μαρτίου 2020

Διεύθυνση:  Πολυχώρος Εικόνας 

Κούνιο, Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα) 

Πληροφορίες: τηλ. 2310 271003, 

http://www.kounio.gr/, http://www.

photoeidolo.gr/seminaria.html

Παρουσίαση του φωτογραφικού 

λευκώματος του Σπύρου Πώρου, 

«Φωτοσοφία», από τις εκδόσεις 

Κάκτος. Μια πολυτελής έκδοση 

που θα μας ταξιδέψει σε τρεις 

ηπείρους μέσα από επιλεγμένες 

φωτογραφίες από την 25χρονη πορεία 

του καλλιτέχνη και συγγραφέα. Η 

εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου στις 18:00, 

στον ΙΑΝΟ της Αθήνας, Σταδίου 24. 

Πληροφορίες: https://www.ianos.gr/

events/spiros-pwros-photosophia-ekd.

html

Το METApolis, η ομάδα 

φωτογραφίας Almas και η 

ομάδα ζωγραφικής Van Gens 

συνδιοργανώνουν την εικαστική 

έκθεση Ζωγραφικής και Φωτογραφίας 

με τίτλο: «Εαυτός». 11 φωτογράφοι 

και 8 ζωγράφοι παρουσιάζουν 

«συγκάτοικες εικόνες», έργα 

που γεννήθηκαν από αρχέτυπα 

που κοιμούνται στο βάθος του 

ασυνείδητου, αλλά και από την 

απέραντη μοναξιά που δημιουργεί 

η αγωνία του ανθρώπου να 

επικοινωνήσει με τον διπλανό του. 

Επιμέλεια έκθεσης: Νίκη Σπάρταλη. Η 

έκθεση θα διαρκέσει  έως και τις 22 

Φεβρουαρίου 2020.
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3ο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας 
Χανίων

Ένας ερασιτέχνης ή επαγγελματίας 

φωτογράφος θα πρέπει, κατά καιρούς, να 

λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς ή εκθέσεις, 

ώστε να δίνει την ευκαιρία στο κοινό να βλέπει 

τα έργα του/της εκτυπωμένα και όχι απλώς σε 

ψηφιακή μορφή, στον αβυσσαλέο κόσμο του 

διαδικτύου. 

Ένα από τα φεστιβάλ τα οποία είναι ανοικτά στο 

ευρύτερο κοινό και δεν επικεντρώνεται μόνο στην 

σύγχρονη, συχνά επιτηδευμένη, φωτογραφική 

δημιουργία, είναι το Chania International Photo 

Festival (CIP), από την Blank Wall Gallery. 

Φέτος λοιπόν καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

στείλουν δωρεάν μέχρι 5 φωτογραφίες στις 

διαφορετικές κατηγορίες του διαγωνισμού 

(Πορτρέτο, Πανοραμικές, Fine Art κ.ά.). Στόχος 

του φεστιβάλ για την φετινή χρονιά, να εκθέσει τις 

δουλειές 320 φωτογράφων. 

Αποστολές έργων μέχρι 31 Μαρτίου 2020  

Πληροφορίες: www.cipfestival.com

Διεξαγωγή φεστιβάλ: 12 έως 19 Αυγούστου 

Το Raymond Depardon & la philosophie είναι το νέο βιβλίο του Παναγιώτη 

Παπαδημητρόπουλου που κυκλοφόρησε πρόσφατα στις εκδόσεις L’ 

Harmattan (Παρίσι). Το βιβλίο δεν αναφέρεται μόνο στις σχέσεις που διατηρεί 

το έργο του Depardon με τη φιλοσοφία· είναι επίσης ένα βιβλίο που αφορά 

στη φωτογραφική δημιουργία, στην εμβρυολογία του έργου καθώς αυτό 

ολοκληρώνεται μέσα από τη διαδικασία παραγωγής του και εδράζεται στον Λόγο 

(προφορικό και γραπτό) του διάσημου φωτογράφου. Το πώς μετατρέπεται σε 

εικόνα η αρχέτυπη ιδέα που απασχολεί εμμονικά το πνεύμα του δημιουργού, 

αλλά και η διερεύνηση της διάκρισης μεταξύ «καλλιτέχνη» και «καλλιτέχνη-ως-

ανθρώπου» αποτελούν μέρος των προθέσεων του παρόντος δοκιμίου.

Ο Raymond Depardon, υπό την τριπλή ταυτότητα του φωτογράφου, 

κινηματογραφιστή και συγγραφέα, μεταβαίνει από ένα πρότζεκτ στο επόμενο, με 

εκπληκτική ευκολία, ευρισκόμενος σε μια διαρκή κατάσταση αυτο-υπέρβασης. 

Αρθρώνει ακατάπαυστα μια ποιητική της σύγκλισης σε μια ποιητική της απόκλισης 

προσπαθώντας να αποτυπώσει στο έργο, ταυτόχρονα, το πεπερασμένο και το 

άπειρο, Φρόνηση και καθαρή Αίσθηση, στην αναζήτηση ενός «αποδεκτού εγώ», 

ενός καλύτερου εαυτού ή ενός τέλειου Θέματος, ικανού να εικονοποιήσει την 

ολότητα του Είναι του καλλιτέχνη. 

To βιβλίο Raymond Depardon & la philosophie, προσπαθεί, τέλος, να απαντήσει 

στα ερωτήματα «τι, πώς, γιατί, φωτογραφίζω, κινηματογραφώ, συγγράφω;» που 

διαπερνούν το συνολικό έργο του δημιουργού, αλλά και αποτελούν τη βάση και 

το μυστήριο γενικότερα κάθε έργου τέχνης. 

ISBN : 978-2-343-19552-0

www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=65162

“Raymond Depardon & la philosophie”
Νέο βιβλίο από τον Παναγιώτη Παπαδημητρόπουλο
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