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Είτε συναλλάσσονται με το κοινό είτε όχι
Ποια μέτρα έλαβαν οι κινέζοι
και ποια δεν έλαβαν οι γείτονές
μας ιταλοί... Ας είμαστε όλοι
μας πιο προσεκτικοί τις
επόμενες εβδομάδες.

• Απαγορεύεται η είσοδος στους χώρους εργασίας επισκεπτών όπως κούριερ κλπ.
Περιορίζονται στην είσοδο του χώρου εργασίας και ο συνεργάτης προσέρχεται στην είσοδο για
να παραλάβει ότι χρειάζεται.
• Ο εργαζόμενος απολυμαίνει με ειδικό σπρέι τον φάκελο ή το δέμα που παρέλαβε, πριν το
ανοίξει. Το λαμβάνει φορώντας γάντια μιας χρήσης.
• Αν επισκέπτονται τον χώρο εργασίας συνεργάτες για να παραλάβουν έγγραφα κλπ τους ζητάτε

• Οι ταμίες φοράνε γάντια μιας
χρήσης.
• Δεν αγγίζουν τις πιστωτικές /
χρεωστικές κάρτες του πελάτη

να σας καλέσουν τηλεφωνικά πριν προσέλθουν ώστε τα έγγραφα να είναι έτοιμα και να μην
χρειαστεί να περιμένουν στον χώρο.
• Κάθε επισκέπτης φοράει γάντια μιας χρήσης μπαίνοντας μέσα στον χώρο εργασίας σας και
απολυμαίνει τα χέρια του.
• Όλοι όσοι εισέρχονται στους χώρους εργασίας απολυμαίνουν τα χέρια τους κατά την είσοδο.

και ζητάνε να τις τοποθετήσει
ο ίδιος ο πελάτης στο POS.
Αν πρέπει να το κάνουν και
δεν φορούν γάντια, στην
συνέχεια απολυμαίνουν
αμέσως τα χέρια τους.
• Οι ταμίες απολυμαίνουν
συστηματικά την ταμειακή
μηχανή.
• Οι πωλητές φοράνε γάντια
μιας χρήσης.
• Όλοι όσοι εξυπηρετούν
πελάτες κρατάνε απόσταση
από τους πελάτες, χωρίς να
ντρέπονται. Επικαλούνται
τα μέτρα πρόληψης για το
καλό όλων. Οι άριστοι τρόποι
πώλησης δεν χρειάζονται την
εποχή αυτή.

• Απαγορεύονται οι επαφές όπως χειραψίες, φιλιά, χτυπήματα στην πλάτη κλπ.
• Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στα άτομα πρέπει να είναι 1,5 μέτρο. Κάθε εργαζόμενος θα
πρέπει να έχει δικό του χώρο 2,5 τετραγωνικών μέτρων (χονδρικά 1,5 μέτρα επί 1,5 μέτρα).
• Σταματήστε τις συναντήσεις εντός εταιρείας, αν μπορείτε να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον
συνεργάτη/συνάδελφο.
• Χρησιμοποιήστε για συναντήσεις με πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες skype, WebEx,
Facebook Messenger, Viber, WhatsApp κλπ
• Ανεβαίνουμε και κατεβαίνουμε με τις σκάλες, όταν μπορούμε.
• Στο ασανσέρ δεν πατάμε το κουμπί με γυμνό το χέρι. Χρησιμοποιούμε χαρτομάντηλο το οποίο
πετάμε αμέσως μετά την χρήση του σε ειδικό καλάθι.
• Ορίστε βάρδιες ώστε να μειώσετε την συνύπαρξη πολλών ανθρώπων στον ίδιο χώρο για πολύ
ώρα.
• Κάντε απολύμανση του πληκτρολογίου και του κινητού σας καθημερινά.
• Καθαρίζετε τα χερούλια 4 φορές την ημέρα. Τοποθετήστε χαρτομάντηλα στις δυο πλευρές της
πόρτας ώστε όποιος ανοίγει την πόρτα να την πιάνει με χαρτομάντηλο και μετά να το πετάει
στο ειδικό καλάθι
• Κάθε μέρα σφουγγαρίζουμε τον χώρο εργασίας με απολυμαντικό και καθαρίζουμε επίσης όλες
τις επιφάνειες, ειδικά αυτές που τις αγγίζουμε συχνά (γραφεία, κουζίνα κλπ)
• Οι εργαζόμενοι τρώνε στο γραφείο τους και όχι σε κοινοχρήστους χώρους.

• Όλα τα καταστήματα που
υποδέχονται πελάτες θα
πρέπει να λάβουν μέτρα
προστασίας στις τουαλέτες για
το κοινό. Επαρκές σαπούνι,
αντισηπτικό υλικό, άδειασμα
των καλαθιών συνεχώς (κάθε
μισή ώρα).

• Στην κουζίνα περιορίζεται δραστικά ο αριθμός όσων θα είναι ταυτόχρονα.
• Αφήνετε ανοιχτά τα παράθυρα όσο περισσότερο γίνεται. Όσοι κρυώνουν ντύνονται πιο γερά.
• Τα παπούτσια μπορεί να μεταφέρουν τον ιό. Ψεκάστε τα παπούτσια σας με ειδικό σπρέι κατά
την είσοδο στον χώρο εργασίας.
• Οι άνθρωποι που καθαρίζουν τα γραφεία θα πρέπει να φοράνε γάντια κατά την διάρκεια της
εργασίας τους.
• Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα πυρετού, βήχα ή δυσκολίας στην αναπνοή επικοινωνούμε
με το γιατρό μας ή με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 2105212054) και παραμένουμε σπίτι μας.

«+*"'( %,., 7&$,( !%"%(!»
ΜΑΟ ΤΣΕ-ΤΟΥΝΓΚ, 1893-1976
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Ένας πολιτιστικός κατ’ οίκον περιορισμός με δημιουργικές ιδέες!
Όταν μια ολόκληρη κοινωνία
βομβαρδίζεται καθημερινά από
αρνητικά γεγονότα, θα γίνουμε…
αντιρρησίες συνειδήσεως, και
θα γράψουμε μόνο θετικά.
Συγκεκριμένα, θα αξιοποιήσουμε
τη δύναμη της τέχνης καθώς και
το λεγόμενο art therapy, και θα
σας προτείνουμε δημιουργικές
φωτογραφικές δραστηριότητες
οι οποίες μπορούν να γίνουν,
εύκολα, ακόμη και κεκλεισμένων
των θυρών!

Για όσους έχουν παιδιά…
αλλά - γιατί όχι - και για
όσους δεν έχουν,
στην τελική όλοι μας
παιδιά είμαστε...

 496 • 
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Μετατρέψτε όλοι μαζί, το σπίτι σε σε μία γιγάντια… camera obscura, θα εντυπωσιαστείτε
κυρίως εσείς οι γονείς, κατόπιν τα παιδιά κι επίσης, θα έχετε δημιουργήσει την τέλεια…
απομόνωση κατά του κορωνοϊού! Απαραίτητος εξοπλισμός: Χαρτόνια-ταινίες-ψαλίδι-ένα
παράθυρο (μπορείτε να… αντιγράψετε φερ’ειπείν, τον Abelardo Morell,
είναι ειδήμων εδώ και δεκαετίες στην μετατροπή δωματίων σε camera obscura).
Σχετικός σύνδεσμος: http://www.abelardomorell.net/project/camera-obscura/,
αλλά και με μία απλή διαδικτυακή αναζήτηση περί Κατασκευής Camera Obscura, θα
βρείτε πολλές πληροφορίες.

•

Φωτογραφίστε (ή ζωγραφίστε)! Κάντε ο ένας το πορτρέτο του άλλου. Σίγουρα τα παιδιά
θα κάνουν πιο αφηρημένα έργα, τα οποία όμως μπορεί να πέρναγαν κιόλας σε μία
‘ψαγμένη’ γκαλερί ως εκπληκτικά έργα σύγχρονης τέχνης!

•

Τραβήξτε όλοι το ίδιο κάδρο, να δείτε την φωτογραφική ματιά του καθενός (αν έχετε μικρά
παιδιά, θα εκπλαγείτε από την χαμηλή γωνία λήψης τους, η οποία μπορεί να δημιουργήσει
αριστουργήματα, σε αντίθεση με τα δικά σας… τετριμμένα, αναμενόμενα κάδρα (άλλωστε και
ο αμερικανός Alec Soth, είχε κάνει ένα ολόκληρο πρότζεκτ όπου έδωσε τη μηχανή του στην
κορούλα του).

•

Παίξτε δημιουργικά παιγνίδια, όσα δεν έχετε παίξει μαζί τους μέχρι σήμερα διότι έπρεπε
να κάθεστε σε ένα γραφείο, ενώ εκείνα έτρεχαν μόνα τους, σε αυτόματο πιλότο, στις
δραστηριότητές τους.

16 MA I 2020
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Βγείτε έξω στα μουντά μπαλκόνια των πολυκατοικιών των πόλεων
μας (εκτός κι αν είστε τυχεροί και ζείτε σε καμία βίλα δίπλα στη
θάλασσα), πάρτε πινέλα κι αρχίστε να βάφετε με τα πιο τρελά
χρώματα τους λευκούς ή γκρίζους τοίχους. Αναμφισβήτητα εσείς
θα… ξεδώσετε περισσότερο από τα παιδιά σας!
Ξεσκονίστε όλα τα φωτογραφικά λευκώματα και περιοδικά που
έχετε συλλέξει ανά τους… αιώνες. Αν έχετε παιδιά, δώστε έμφαση
σε αγαπημένους φωτογράφους δρόμου (Vivian Maier, Henri CartierBresson, Andre Kertesz, Josef Koudelka κ.ά.) ή οτιδήποτε δεν…
σοκάρει τον μικρό μας πληθυσμό. Αν δεν έχετε παιδιά, μπορείτε να
θυμηθείτε τα υπέροχα γυμνά των Bill Brandt, Francesca Woodman,
Edward Weston και άλλων. Σχετικοί σύνδεσμοι:
http://www.vivianmaier.com, https://www.moma.org/artists/740,
https://edward-weston.com, https://www.magnumphotos.com/
photographer/henri-cartier-bresson/

 496 • 

16 MA I 2020

Είναι πολύ σημαντικό να διατηρείς μία κανονικότητα
στην καθημερινότητα σου, όταν σχεδόν όλα γύρω σου
αλλάζουν με τρόπο πρωτόγνωρο. Είναι και μία μέθοδος
επιβίωσης, σε παράξενους καιρούς, να διατηρείς
γνώριμα κομμάτια της καθημερινής σου ζωής. Άλλωστε
μελέτες ψυχαναλυτών υποστηρίζουν πως τελικά η
αλλαγή προκαλεί άγχη στον άνθρωπο, γι’αυτό οι μικρές
καθημερινές μας τελετουργίες έχουν μέγιστη σημασία.
Ειδικά όταν οι δυνάμεις άνωθεν αρχίζουν ολοένα και
περισσότερο, για το κοινό καλό, να σου αφαιρούν
τις απλές σου συνήθειες… Και η τέχνη ανέκαθεν
αποτελούσε βάλσαμο της ψυχής και του πνεύματος
(αρκεί να τηρούμε όμως βέβαια και όλες τις οδηγίες του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, www.who.int).
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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In memoriam

• Η μεγάλη διοργάνωση του World Press Photo Foundation
ματαιώνεται. Συγκεκριμένα, το World Press Photo Awards
Show 2020 καθώς και το World Press Photo Festival 2020,
τα οποία θα λάμβαναν χώρα στο Άμστερνταμ μεταξύ
16-18 Απριλίου. https://www.worldpressphoto.org
• Στην Ελλάδα όλα τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί
χώροι, οι Βιβλιοθηκες όπως και οι Πολιτιστικοί
χώροι θα παραμείνουν κλειστά έπειτα
από τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Cancelled
 
1956-2020

Έ

φυγε ξαφνικά από τον μάταιο τούτο κόσμο μία ήσυχη
ημέρα του Φλεβάρη ο γνωστός σε όλη την φωτογραφική
αγορά Αντώνης Βάρκας. Ο Αντώνης γεννήθηκε στον Πειραιά
πριν από 64 χρόνια και μεγάλωσε στη Νίκαια. Αγαπούσε
πολύ την τεχνολογία γεγονός που τον ώθησε να σπουδάσει
Electrical & Electronic Engineering στην Αγγλία στο πολύ
καλό πανεπιστήμιο του Portsmouth. Επιστρέφοντας στη
χώρα μας εργάσθηκε από τον Ιανουάριο του 1982 μέχρι
τον Ιούνιο του 1997 στην εταιρεία Αγκοπιάν. Στη συνέχεια
ίδρυσε την δική του εταιρεία, την ΦΩΤΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΛΑΣ.
Άριστος γνώστης της φωτογραφικής τεχνολογίας, ήπιος
και πάντοτε χαμηλών τόνων έγινε γνωστός με το μικρό του
όνομα σε όλα τα φωτογραφεία της ελληνικής επικράτειας
τα οποία προμήθευε με αναλώσιμα, mini lab και εξοπλισμό
κάθε είδους. Όπως και τόσοι άλλοι ταπεινοί εργάτες του
κλάδου, συνέβαλε με τις γνώσεις του όντας στο πλευρό κάθε
επαγγελματία φωτογράφου, στην ανάπτυξη της φωτογραφίας
στη χώρα μας. Το περιοδικό μας εκφράζει τα ειλικρινά του
συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site
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Tokina
Αποκαλύπτει τους νέους φακούς για
DSLR και mirrorless για το 2020

Γ

ιορτάζοντας την 70η επέτειό της η Tokina και
είχε προγραμματίσει να αποκαλύψει τους
νέους φακούς στην έκθεση CP+, ανακοίνωσε τον
τελευταίο οδικό χάρτη για το 2020 παρουσιάζοντας
έναν αριθμό νέων φακών που σχεδιάζει να
κυκλοφορήσει φέτος για DSLR και mirrorless
φωτογραφικές μηχανές.
Η ανακοίνωση χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες,
με βάση το σώμα για το οποίο προορίζονται οι
φακοί. Πρώτα είναι η σειρά ATX-I για συστήματα
φωτογραφικών μηχανών Canon EF και Nikon
F-mount και μετά η σειρά AXT-M, που περιλαμβάνει
τρεις νέους φακούς APS-C για συστήματα
φωτογραφικών μηχανών Sony E-mount και Fujifilm
X-mount.

Ricoh
Start-up για μια νέα
πρωτότυπη κάμερα για selfies

Η

Ricoh δημιούργησε μια νέα
start-up που ονομάζεται Vecnos,
η οποία θα επικεντρωθεί στην
ανάπτυξη νέων ειδικών καμερών,
συμπεριλαμβανομένης της πρώτης της
συσκευής: μιας νέας φωτογραφικής
μηχανής 360 μοιρών που σχεδιάστηκε
ειδικά για selfies. Οι προδιαγραφές δεν
είναι οι συνηθισμένες, αλλά η Vecnos
λέει ότι θα διαθέτει οπτικό σύστημα
τεσσάρων φακών, με έναν φακό στην
κορυφή και τρεις φακούς περιμετρικά
της συσκευής, η οποία μοιάζει με
στυλό. Η Vecnos αναφέρει ότι η κάμερα
θα λειτουργεί μέσω εφαρμογής για
κινητά τηλέφωνα και θα επιτρέπει
στους χρήστες να «βελτιώνουν και
να μοιράζονται εύκολα τις εικόνες
και τα βίντεό τους στις πλατφόρμες
κοινωνικών μέσων».
Δεν γνωρίζουμε ακόμα τιμή, αλλά η
Vecnos αναφέρει ότι η κάμερα θα είναι
διαθέσιμη το 2020.

Nikon "' Sportstar Zoom
Τα νέα κιάλια Sportstar Zoom 8-24x25 της Nikon
είναι εδώ

Μ

ε φορητό και μικρό σώμα και χειριστήριο zoom στο επάνω
μέρος, τα κιάλια Sportstar Zoom 8-24x25 είναι σχεδιασμένα
να εφαρμόζουν άνετα και να προσφέρουν μια ομαλή εμπειρία
zoom. Oι φακοί και τα πρίσματα διαθέτουν πολλαπλή επίστρωση
για φωτεινότερες εικόνες. Τα στρεφόμενα και συρόμενα ελαστικά
προσοφθάλμια διευκολύνουν την τοποθέτησή τους στη σωστή
απόσταση από το μάτι.
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Το διαστημικό όχημα Curiosity της NASA με πανοραμική φωτογραφία του πλανήτη Άρη

Σ

τις 4 Μαρτίου, η NASA μοιράστηκε την πανοραμική
φωτογραφία του πλανήτη Άρη με την υψηλότερη
ανάλυση που καταγράφηκε ποτέ από το διαστημικό όχημα
(rover) Curiosity. Η πανοραμική φωτογραφία αποτελείτε
από 1,8 δισεκατομμύρια pixels και από πάνω από 1000
μεμονωμένες εικόνες που καταγράφηκαν από το rover κατά
την Ημέρα των Ευχαριστιών το Νοέμβριο 2019 στις ΗΠΑ.
Η NASA εξηγεί ότι το Curiosity rover συγκέντρωσε
δύο πανοραμικές εικόνες χρησιμοποιώντας δύο
διαφορετικούς φακούς. Για την πανοραμική λήψη των 1,8
δισεκατομμυρίων pixels χρησιμοποίησε τον τηλεφακό
Mast Camera (“Mastcam”) και την πανοραμική λήψη 650
εκατομμυρίων pixels αξιοποίησε φακό μεσαίας ψηφιακής
απόστασης.
Η φωτογραφία που πήρε μήνες για να «συναρμολογηθεί»
είναι πλέον διαθέσιμη εδώ σε JPEG και TIFF.

OLED Tv 2020
Οι νέες LG τηλεοράσεις για την απόλυτη εμπειρία
θέασης έφτασαν

Η

νέα σειρά τηλεοράσεων της LG Electronics (LG) είναι εδώ
για να αλλάξει τα δεδομένα. Με 14 νέα μοντέλα OLED και
διευρυμένη γκάμα Real 8K εξαιρετικής ποιότητας εικόνας και ήχου,
η LG ανεβάζει και άλλο τον πήχη στην εμπειρία θέασης και του
gaming.
Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για εξαιρετικό σχεδιασμό, τα
τρία νέα μοντέλα της σειράς GX Gallery (σε 55, 65 και 77 ίντσες)
προσφέρουν μια μοναδική μίνιμαλ αισθητική, που καθίσταται
δυνατή από την επαναστατική τεχνολογία OLED. O επεξεργαστής
α9 Gen 3 ενισχύει την καθηλωτική αίσθηση των θεατών
μέσω πολλών νέων λειτουργιών που έχουν σχεδιαστεί για να
αναβαθμίζουν τις ταινίες, τα αθλήματα, τα παιχνίδια και άλλα είδη
περιεχομένου. Οι τηλεοράσεις της LG για το 2020 υποστηρίζουν
τις τελευταίες προδιαγραφές HDMI, συμπεριλαμβανομένων των
eARC και ALLM, για υψηλότερη ποιότητα ήχου και ομαλή, χωρίς
καθυστέρηση απόδοση.
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Με το βίντεο περί “Ultra Running”, διακρήθηκε ως ένας από τους πρώτους νικητές του διεθνούς διαγωνισμού
εναέριας κινηματογράφησης SkyPixel 5th Anniversary Aerial Photo & Video Contest
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
Πώς ξεκίνησαν όλα;
Στην οικογένειά μου αγαπούσαμε τα ταξίδια, την περιπέτεια
και τα extreme sports. Στοιχεία δηλαδή που παράγουν
καταιγισμούς παραστάσεων και εικόνων.
Για πάρα πολλά χρόνια οι γονείς μου δημοσιογραφούσαν
και φωτογράφιζαν για το ΕΘΝΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ και
τους 4ΤΡΟΧΟΥΣ, επομένως είχα εξοικειωθεί από μικρός
με τις κάμερες, τα κάδρα, τα χρώματα… Η πρώτη μου
προσωπική λήψη ήταν απόλυτα ακραία, αφού πέταξα
με Mirage 2000, αποτέλεσμα ενός επιτυχημένου και
βραβευμένου πειράματος για την Ευρωπαϊκή Διαστημική
Υπηρεσία. Ακολούθησαν τουριστικά ντοκιμαντέρ για
διάφορα μέρη της Ελλάδας, πάντα ανεβάζοντας τον πήχη
με πάθος και πολύ δουλειά.
Φαίνεται πως έχετε ένα προσωπικό ενδιαφέρον για
το τρέξιμο. Κάτι το οποίο και διαφαίνεται στον τρόπο
που αποτυπώνετε τους δρομείς και τους αγώνες τους,
όπου υπάρχει μία πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική
προσέγγιση.
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Από πολύ μικρός είχα πάθος με τον αθλητισμό, αρκετά πανελλήνια μετάλλια στην
επιτραπέζια αντισφαίριση και τέλος ένα Master Φυσικής Αγωγής. Αναμφίβολα όταν
ζεις την ένταση, τη σωματική προσπάθεια, τις αμφιταλαντεύσεις και τελικά εστιάζεις και
ζουμάρεις στον τελικό στόχο, όλα πλησιάζουν σε αυτά που ονειρεύεσαι.
Θα περιγράφατε τον εαυτό σας περισσότερο ως φωτογράφο ή κινηματογραφιστή;
Ή έναν άνθρωπο ο οποίος εκφράζεται γενικά μέσω της εικόνας;
Οπωσδήποτε σαν κινηματογραφιστή, αφού στη δική μου οπτική κυρίαρχη παράμετρος
είναι η κίνηση, η αλληλουχία των εικόνων, η διάρκεια, η κλιμάκωση και η εξέλιξη και
αυτών των συναισθημάτων.
Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα αγαπημένα σας πλάνα και να μας μιλήσετε
για αυτό;
Όταν έτρεχα παράλληλα για δέκα λεπτά με τον Τσέχο Brunner Radek, τρίτο νικητή,
έχοντας τη σιλουέτα του μέσα στο πορφυρό ηλιοβασίλεμα, τα σύννεφα και τις ακτίνες!
Είναι η φωτογραφία-σφραγίδα του διαγωνισμού, όπως και του official film
του Σπαρτάθλου 2019.
Κάποιο συγκλονιστικό γεγονός κατά τη διάρκεια γυρισμάτων;
Όταν βίωσα την υπερπροσπάθεια των υπερδρομέων στην εξέλιξη και την κορύφωση
του τυφώνα Ζορμπά, νύχτα και μέρα, με τις ριπές του ανέμου να οριζοντιώνουν
κυριολεκτικά τη βροχή!
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Θα μας μιλήσετε λίγο και για το τεχνικό
κομμάτι της δουλειάς σας (εξοπλισμός,
τρόπος λήψεων κοκ);
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιώ είναι
ο συνδυασμός του professional, του
heavy-duty, αλλά και του ultra light. Αφού
πρέπει να τον μεταφέρεις στο βουνό και
νύχτα, να είναι παντού ετοιμοπόλεμος, να
είναι πολυσυλλεκτικός και πολύπτυχος
στις απαιτήσεις σου. Όσον αφορά τις
λήψεις απλά ακροβατείς σε καταστάσεις
«hit and go», ή οπλίζεσαι με περίσσια
υπομονή.
Μοιραστείτε μαζί μας κάποια βασικά
στοιχεία σχετικά με το βίντεο «Ultra
Running» που κέρδισε το 1o βραβείο στη
κατηγορία «Sport» της SkyPixel.
Ο χρόνος κάθε λήψης είναι εξαιρετικά
μικρός, αφού κυρίαρχο στοιχείο είναι η
αμεσότητα μίας prima vista καταγραφής,
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΤΣΑΝΤΟΥΛΑ
Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης. Master
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
με τίτλο «Άσκηση και Ποιότητα
Ζωής» στην κατεύθυνση «Φυσική
Δραστηριότητα και Αθλητική
Αναψυχή». Πρωταθλητής
Ελλάδας στην Α1 Εθνική Ανδρών
- Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, 1996-97.
Λαμπαδηδρόμος της Ολυμπιακής
Φλόγας, «Αθήνα 2004», στην πόλη
των Γρεβενών. Μέλος της τεραμελούς
φοιτητικής ελληνοσουηδικής ομάδας
που εμπνεύσθηκε και υλοποίησε το
project «0-g climbing Experiment»,
δηλαδή πως να ασκούνται οι
αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό
Σταθμό και συμμετείχε στο «6th ESA
Student Parabolic Flight Campaign»

με το σκεπτικό ότι αποτυπώνεις τη ροή ενός αγώνα. Επομένως συναθροίζουμε το υλικό
και τη σκυτάλη παίρνει το post production, το οποίο για τη συγκεκριμένη περίπτωση
ήταν της τάξεως των 180 ωρών καθαρού χρόνου.
Εσείς είστε ο ιθύνων νους πίσω από όλα τα πλάνα, την επιλογή των τοπίων,
τις γωνίες λήψης;
Οπωσδήποτε υπάρχουν άξιοι συνεργάτες, αλλά ο συνολικός σχεδιασμός, το filming
και η επεξεργασία έχουν τη σφραγίδα μου.
Η μουσική υπόκρουση των κινηματογραφήσεων σας είναι πολύ χαρακτηριστική,
είναι δικές σας οι επιλογές;
Οπωσδήποτε ο κάθε δημιουργός χαρακτηρίζεται από το προσωπικό ύφος και
αντίστοιχα οι επιλογές είναι αυτές που τον εκφράζουν. Φυσικά και κάθε μουσικό
κομμάτι είναι απόλυτα διασφαλισμένο από δικαιώματα χρήσης.
Πιστεύετε πως το βίντεο αρχίζει να ξεπερνά, στο διαδίκτυο, την φωτογραφία ως
μέσο οπτικής έκφρασης και επικοινωνίας;
Αναμφισβήτητα η φωτογραφία αποτελεί την αναντικατάστατη κλασσική αξία, όμως δεν
μπορούμε να παραλείψουμε την εξέλιξη και τον πολλαπλασιασμό των vloggers, την
εισαγωγή του video στο Instagram, ή την τεχνολογική εξέλιξη του livestreaming.
Ποιές συμβουλές θα δίνατε σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν πιο
σοβαρά με την εναέρια κινηματογράφηση;
Για να ασχοληθεί κάποιος με την εναέρια κινηματογράφηση θα πρέπει να τηρούνται
κάποιες βασικές προϋποθέσεις και το κυριότερο να αποκτηθεί η αντίληψη της τρίτης
διάστασης. Δηλαδή κινείσαι στο χώρο, το φως και οι γωνίες έχουν άλλη υπόσταση,
από ότι στο έδαφος και φυσικά εφ’ όσον υπάρχει κίνηση, υπάρχει και το ανάλογο
σενάριο για αυτήν. Υπάρχουν μικρά εκπαιδευτικά drones για εξάσκηση και η συνέχεια
περνάει οπωσδήποτε από μία σχολή και μία σειρά θεωρητικών και πρακτικών
μαθημάτων.
Δείτε το βραβευμένο βίντεο εδώ: https://www.skypixel.com/contests/2019

 496 • 

16 MA I 2020

σε αλληλουχία παραβολικών πτήσεων
μηδενικής βαρύτητας, οργανωμένη
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Διαστήματος (ESA). Κατέχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος Τεχνικού
Κινηματογράφου - Τηλεόρασης
με ειδικότητα Σκηνοθέτη από το
Υπουργείο Πολιτισμού καθώς και
άδεια χειριστή drone της μεγαλύτερης
κατηγορίας «UAS PILOT C».
Το μικρού μήκους film «Running is
a source of human liberation» ήταν
νικητής στην κατηγορία «Best Story»
στο παγκόσμιο διαγωνισμό «SkyPixel
Short Film Contest 2019».
Το film «Το Παλαιό Φάληρο με τα
μάτια ενός αιγαιόγλαρου», έθεσε το
Παλαιό Φάληρο στα δέκα εξαιρετικά
film στην κατηγορία «City», στον
πρώτο παγκόσμιο διαγωνισμό
«SkyPixel Aerial Video Contest 2017».
Επίσημος κινηματογραφιστής
του θρυλικού υπερμαραθωνίου
«ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» τα τελευταία τέσσερα
χρόνια (2016-2019).
Έχει σκηνοθετήσει δώδεκα ντοκιμαντέρ
με θέμα την τουριστική προβολή
Δήμων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
και Φορέων.
Η εταιρεία του «FUN ADVENTURE
GAMES» έχει αντικείμενο εργασιών
τον εναλλακτικό τουρισμό και την
παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών
από το 2001.
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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
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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...

9 771105 394004

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

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

Know How για καλύτερες φωτογραφίες
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
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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

01

Cover.indd 1

24/1/2018 4:53:51 μμ

  



  
Γ’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2019

€6,90

Νο 20:
PHOTO
STORAGE

     

N 20

52

Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 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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ΠΩΣ ΝΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕΤΕ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ
& ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ
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Photo Storage

TA ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚA TEYXH TOY ΦΩΤΟΓΡΑΦΟY ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΕ 4 ΜΗΝΕΣ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
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Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
3 Οκτωβρίου
2019

9 771105 394004

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...

TA ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚA TEYXH TOY ΦΩΤΟΓΡΑΦΟY ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΕ 4 ΜΗΝΕΣ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!
ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
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ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
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Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

09

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG...
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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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Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

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

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ
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Ala Kachuu, 2019, On Rape © Courtesy Laia Abril & Galerie Les filles du calvaire

Laia Abril
Η νικήτρια του διαγωνισμού Foam Paul Huf Award 2020

Η

34χρονη research-based artist, δηλαδή καλλιτέχνης-ερευνητής, έλαβε ένα από τα πιο έγκυρα βραβεία
σύγχρονης φωτογραφικής δημιουργίας. Η Laia Abril, χρησιμοποιεί την φωτογραφία, το κείμενο, το βίντεο και τον ήχο προκειμένου να διερευνήσει σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως τον βιασμό, την έκτρωση και άλλα περίπλοκα θέματα για τα οποία συχνά τηρείται σιγή ιχθύος. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται
από ένα από τα πιο γνωστά φωτογραφικά μουσεία της Ευρώπης, το Foam Fotografiemuseum Amsterdam.
Πληροφορίες: www.foam.org/about/press-office/foam-paul-huf-award-2020
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ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ SONY
STUDENT 2019
Κατόπιν επιλογής από
τους τελικούς υποψηφίους
του Student Διαγωνισμού
των βραβείων Sony World
Photography Awards 2019,
οι τελικοί παραλήπτες των

Ιωάννα Σακελλαράκη

Sony επιχορηγήσεων για τον
Διαγωνισμό Student είναι
οι :Joel Davies (Ηνωμένο
Βασίλειο), Sam Delaware (ΗΠΑ)
και Tobias Kobborg Kristensen
(Δανία). Κάθε φωτογράφος
έλαβε 3.500 δολάρια (USD),
καθώς, επίσης, του ζητήθηκε να
χρησιμοποιήσει τις κάμερες Sony
για την παραγωγή ενός έργου
εμπνευσμένου από τη θεματική
«Changing Cities», ένα ταξίδι
στις «πράσινες» πρωτοβουλίες
διάφορων πόλεων.

Sony World Photography Awards 2020
Μία ελληνίδα στους τελικούς υποψηφίους του Student Διαγωνισμού

Μ

πορεί να αναβλήθηκε η λαμπρή βραδιά απονομής βραβείων στα μέσα Απριλίου,
αλλά ο γνωστός διαγωνισμός συνεχίζει ανεμπόδιστα, τη διαδικασία επιλογής των
καλύτερων φοιτητικών πορτφόλιο. Μεταξύ αυτών, βρέθηκε και η απόφοιτος του Royal
College of Art του Λονδίνου, Ιωάννα Σακελλαράκη με την ενότητα «The Truth is in The
Soil» την οποίαν εμπνεύστηκε από τις μοιρολογίστρες της Μάνης.
Η ελληνίδα φοιτήτρια βρέθηκε κοντά στις παραδοσιακές κοινότητες, σε
«μοιρολογίστρες», και με αφορμή την προσωπική της θλίψη και απώλεια, παρουσιάζει
σιλουέτες των γυναικών αυτών, να προβάλλονται μπροστά από αφηρημένα σκηνικά,
για να αναδείξουν τη σχέση που έχουμε με τον θάνατο και την αποδοχή του.
Η λίστα των τελικών υποψηφίων του Student Διαγωνισμού περιλαμβάνει συλλογές
έργων δέκα φοιτητών από κορυφαία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλο
τον κόσμο. Ενώ ο μεγάλος νικητής του βραβείου «Φωτογράφος της χρονιάς» στον
Διαγωνισμό Student θα λάβει φωτογραφικό εξοπλισμό Sony αξίας 30.000 ευρώ για το
εκπαιδευτικό του ίδρυμα.
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ΤΕΛΙΚΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ
Φέτος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Φωτογραφίας έδωσε νέα μορφή
στον Διαγωνισμό Νέων 2020,
ο οποίος είχε ως στόχο να
δώσει περισσότερες ευκαιρίες
σε νέους φωτογράφους και είχε
ως αποτέλεσμα πάνω από 50%
αύξηση των συμμετοχών. Από
τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο
του 2019, οι συμμετέχοντες
κλήθηκαν να υποβάλουν έως
τρεις φωτογραφίες σχετικά με
ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε
μήνα. Τα θέματα περιλάμβαναν
«Τοπία», «Ταξίδια», «Πορτραίτα»
και «Φωτογραφία Δρόμου».
Κάθε μήνα ανακοινωνόταν ένας
νέος νικητής για τις κατηγορίες
και συμπεριλαμβανόταν στους
τελικούς υποψήφιους για
το βραβείο «Φωτογράφος
της Χρονιάς 2020» για τον
Διαγωνισμό Νέων.
Τα έργα των φοιτητών, των
νέων και των αποδεκτών
επιχορηγήσεων της Sony για
τον Student Διαγωνισμό, θα
παρουσιαστούν στο πλαίσιο της
έκθεσης Sony World Photography
Awards 2020 στο Somerset
House τον Απρίλιο.
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Greek nstagrammers Events & Nikon
Εορταστική εκδήλωση με άρωμα γυναίκας

Μ

ε ενθουσιασμό και συμμετοχή περισσότερων από 200 συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 8 Μαρτίου 2020 το project καλλιτεχνικής φωτογράφισης “Woman”, την διοργάνωση του οποίου ανέλαβαν από κοινού η φωτογραφική κοινότητα “Greek Ιnstagramers Events” και η Nikon. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η κοινότητα “Greek Ιnstagramers Events” και η Nikon
κάλεσαν τους φίλους της φωτογραφίας σε έναν φωτογραφικό περίπατο στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να φωτογραφίσουν μοντέλα και να δώσουν τη δική τους δημιουργική ερμηνεία στο ρόλο της γυναίκας σήμερα, με φόντο το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας. Μετά την ολοκλήρωση της φωτοεξόρμησης, οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στο ΦΟΥΑΡ Bar για να παραστούν σε εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε η Nikon
Ζ 50, η νέα mirrorless φωτογραφική μηχανή με φορμά DX της Nikon που αποτυπώνει φωτογραφίες και video 4K με τέλεια εστίαση, πλούσιες λεπτομέρειες, βάθος
και χρώμα. Μετά την παρουσίαση, μία τυχερή φωτογράφος της κοινότητας κέρδισε
μέσω κλήρωσης ένα kit Nikon Z 50.
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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