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CORONAVIRUS EFFECT

Αυτή τη φορά
ο ΦΩΤΟγράφος
δεν θα σε περιμένει
μόνον στο
περίπτερο...
...Μπορεί να έρθει
και στο σπίτι σου,
στην ίδια τιμή
και μάλιστα
με δώρα!
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Επωφελήσου από την ειδική προσφορά
που θα ισχύσει αποκλειστικά & μόνον
μέχρι 20 Μαΐου!
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€5,80

Eπιλογή

Αγορά μόνον ενός τεύχους

όλα!

Αγοράζεις το νέο και υπό έκδοση τεύχος Νο 266 από το eshop στη τιμή
που θα το αγόραζες στο περίπτερο!

Δώρο:

Τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου

2

η

€17,40
όλα!

Eπιλογή

Mini συνδρομή 3 τευχών
Ισχύει αποκλειστικά και μόνον για τα επόμενα τρία τεύχη:
Νο 266 (Μαΐου-Ιουνίου), Νο 267 (Ιουλίου-Αυγούστου) &
Νο 267 (Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου)

Δώρα:

Ένα μονοθεματικό τεύχος της επιλογής σου αξίας €6,90
& τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου

3
€32

η

Eπιλογή

Ετήσια συνδρομή 6 τευχών

όλα!

Ετήσια συνδρομή για τα επόμενα έξη τεύχη:
Aπό το Νο 266 έως και το Νο 271
Δύο μονοθεματικά τεύχη της επιλογής σου αξίας €13,80

Δώρα:

Πρόσθετη έκπτωση €2,80 (Πληρώνεις €32 & όχι €34,80 τα 6 τεύχη)
Τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου

Το τεύχος Νο 266 θα κυκλοφορήσει στις 7 Μαΐου.
Για να το παραλάβεις έγκαιρα στο σπίτι σου αγόρασέ το σήμερα!
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τεύχος διατίθεται μόνον στην έντυπη έκδοσή του και όχι σε ψηφιaκό αρχείο.

www.photo.gr - 210 8541400 - info@photo.gr
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ditorial
Εφημερίδες και περιοδικά πέρασαν
και περνούν δια πυρός και σιδήρου
τα τελευταία χρόνια. Το ένα χτύπημα
διαδέχεται το άλλο. Πρώτα το
διαδίκτυο, στη συνέχεια η οικονομική
κρίση και τώρα η υγειονομική κρίση.
Είναι πολύ λογικό πολλοί Αναγνώστες
να μας ρωτούν τι σκοπεύουμε να
κάνουμε με το ΦΩΤΟγράφο.
Αν θα βγεί κανονικά το τεύχος,

Για πρώτη φορά στην
30χρονη ιστορία του
ΦΩΤΟγράφου,
το περιοδικό υιοθετεί
συνδρομή ενός
τεύχους!
Θα παραδίδεται
στο σπίτι στη
τιμή πώλησης
περιπτέρου!

αν θα ανασταλεί προσωρινά
η έκδοσή του και αυτό γιατί οι
διαφημιζόμενες επιχειρήσεις που
αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων
όχι μόνον του ΦΩΤΟγράφου αλλά
και κάθε περιοδικού, βρίσκονται σε
αναστολή λειτουργίας.

Επωφεληθείτε!
Το τεύχος θα είναι
στα περίπτερα
7 Μαΐου

Ε

ίναι όντως συγκινητικό το
ενδιαφέρον. Αυτό που το κάνει
όμως ακόμη πιο συγκινητικό είναι το
γεγονός ότι εκδηλώνεται από φίλους
μας που δεν γνωρίζουμε προσωπικά
και μας γράφουν από πολλά σημεία της
Ελληνικής Επικράτειας. Η απάντησή μας
λοιπόν είναι μία: Ναι, ο ΦΩΤΟγράφος
θα συνεχίσει να εκδίδεται κανονικά και
αυτό γιατί τα έσοδα από τις πωλήσεις
του περιοδικού υπερκαλύπτουν το
κόστος της έκδοσης. Οπωσδήποτε
η μεγάλη μείωση των εσόδων από
τις διαφημιστικές καταχωρήσεις
γνωρίζουμε ότι θα γίνει αισθητή. Όμως
αν εξαιρέσουμε τον κλάδο τροφίμων
όλες οι επιχειρήσεις αυτή την περίοδο
καταγράφουν κάθετη πτώση εσόδων και
αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης.
Ναι, θα δουλέψουμε χωρίς κέρδη
ένα διάστημα ελπίζοντας ότι σύντομα
τα πράγματα θα επανέλθουν στην
πολυπόθητη κανονικότητα! Θα κάνουμε
τα αδύνατα δυνατά ώστε ο ΦΩΤΟγράφος
όχι μόνον να συνεχίσει την έκδοσή του
αλλά να φθάσει παντού.

   !"# $ %&'(
Το περιοδικό θα συνεχίσει την κυκλοφορία του κανονικά
Γι` αυτό τον σκοπό εξασφαλίσαμε την συνεργασία μεγάλης εταιρείας κούριερ ώστε όσοι
θέλουν να παραλάβουν το περιοδικό σπίτι τους να εξυπηρετούνται με το κόστος που
θα πλήρωναν αν το αγόραζαν στο περίπτερο. Το ποσοστό δηλαδή επί της τιμής που
θα εισέπραττε το πρακτορείο θα το πάρει ή εταιρεία κούριερ. Και αυτό γιατί κάποιοι
θα επιφυλάσσονται να πάνε στο περίπτερο να το αγοράσουν όπως έκαναν στην προ
κορωνοϊού εποχή. Επίσης όσοι θελήσουν να κάνουν μίνι συνδρομή γνωριμίας για τρία
μόνον τεύχη, τους παρέχεται και αυτή η δυνατότητα και μάλιστα με επιπλέον δώρα.
Όμως δεν είναι το κίνητρο για την αγορά ενός -οποιουδήποτε- προϊόντος η ευκολία
στην προμήθειά του ή η χαμηλή τιμή του. Αυτό που εν προκειμένω μετράει είναι
η ποιότητα της ύλης του περιοδικού, ο πλούτος των περιοχομένων του και ότι αυτό έχει
εν τέλει κάτι χρήσιμο να προσφέρει στους Αναγνώστες του.
Προχωράμε λοιπόν! Με αισιοδοξία και κίνητρο την αστείρευτη αγάπη και εμπιστοσύνη
σας, όπως το κάνουμε για πάνω από τριάντα χρόνια ήδη!
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

« $!"$ (%) !*$"+ ( ,!$"+ !$ .*,%( !,*...»
MARCEL PROUST
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Η πατέντα της Sony

Η Lytro Illum

Η πρώτη Lytro

,<=, , ;*,  +,
,<=,
Η Sony πειραματίζετα
πειραματίζεται με τη Light Field τεχνολογία!

To ...μακρινό 2012, μια άσημη εταιρία
ανήγγειλε μια παράξενη φωτογραφική
μηχανή. Ήταν η Lytro Light Field
camera, ένα παράξενο κατασκεύασμα

(Illum και Ιmmerge) με μ
μικρή ως καθόλου εμπορική επιτυχία, και το 2018 διέκοψε τη
λειτουργία της χωρίς να γίνει γνωστό τι απέγιναν οι διάφορες ευρεσιτεχνίες της lytro,
πλην ενός μέρους που κατέληξε στην γερμανική εταιρία οπτικών τεχνολογιών Raytrix.
Eνδιάμεσα και άλλοι κατασκευαστές του φωτογραφικού τομέα αποπειράθηκαν να

με “μαγικές ικανότητες”, κάτι σαν
ταχυδακτυλουργικό τρικ ψηφιακής
εποχής. Η Lytro λοιπόν πετύχαινε να
νετάρει ...εκ των υστέρων, έχοντας ένα
μικρό αισθητήρα 11Megapixel και ένα
zoom ισοδύναμο με 35-280mm f/2.

υλοποιήσουν την εκ των υστέρων εστίαση με τρικ όπως Background defocus (Sony),
το Pro Focus (Fujifilm) και τελευταία το PostFocus (Panasonic).
Mέσα στο 2019 η Sony είχε ανακοινώσει συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρία
Light Co. που έχει ως αντικείμενο τις εφαρμογές light field στα οχήματα αυτόνομης
οδήγησης και έχει εξελίξει μια πλατφόρμα 3D εντοπισμού χώρου και απόστασης πέραν
των 100m μέσω υβριδικών stereo 3D αισθητήρων. Στο site της Light αναφέρεται ότι
επιδιώκουν να υπλοποιήσουν αισθητήρες RBG με προσδιορισμό βάθους πεδίου και
άλλων τηλεμετρικών στοιχείων. Τότε κανείς δεν γνώριζε περισσότερα για τις προθέσεις
της Sony και πώς ακριβώς θα αξιοποιούσε αυτή τη συνεργασία.
Όμως στο πάντα δραστήριο Sony Alpha Rumours, λίγες ημέρες πριν αποκαλύφθηκαν
λεπτομέρειες για ένα πολύ ειδικό φακό που προορίζεται για την Α7 III με δυνατότητα

H

μηχανή χρησιμοποιούσε
μικροφακούς τοποθετημένους
μπροστά από το συμβατικό αισθητήρα,
προκειμένου να καταγράφει πληροφορίες
για την κατεύθυνση, την ένταση και τη
χρωματική θερμοκρασία του φωτός.
Μετά, μέσω software ανασύνθετε την
εικόνα δίνοντας μικρομετρικές αποκλίσεις
από την αρχική εστιασμένη εικόνα ώστε να
πετυχαίνει την καλύτερη ευκρίνεια έστω
και αν η βασική εικόνα είχε προβλήματα.
Η εταιρία ιδρύθηκε από τον δόκτορα Ren
Ng απόφοιτο του Stanford University,
και ενδιάμεσα είχε διάφορες επαφές με
την Apple για εκχώρηση πατεντών για το
iPhone και με την ταϊβανέζικη ΗΤC, όμως
κατασκευαστικά δεν τα πήγε καλά.
Κυκλοφόρησε άλλα δύο μοντέλα
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ελέγχου του βάθους πεδίου μετά τη λήψη. Η αρχή λειτουργίας μοιάζει ταυτόσημη με
τη Lytro που προαναφέραμε αν και δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση με τις πατέντες
της Lytro στο portfolio Sony. Eκτός εάν... εκτός εάν αυτές περιήλθαν στο ιαπωνικό
μεγαθήριο των ηλεκτρονικών μέσω ...Λαρίσης, συγγνώμην μέσω Light Co. Μέχρι
στιγμής είναι γνωστό ότι η επεξεργασία των δεδομένων των διάφορων Lytro απαιτούσε
μεγάλη ισχύ computer κάτι που δεν μπορούσε να γίνει στο παρελθόν in camera.
Ενδέχεται όμως η Sony Α7 ΙΙΙ ήδη να διαθέτει την απαιτούμενη υπολογιστική ισχύ ώστε
να κάνει όλα αυτά in camera...
Προς το παρόν η μόνη αντικειμενική πληροφόρηση είναι η υποβολή προς έγκριση
της πατέντας ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Sony. Από
την άλλη μεριά στο παρασκήνιο του internet διαρρέουν διάφορες πληροφορίες ότι
στα top smartphones έχουν ήδη εφαρμοστεί μερικές πατέντες της Lytro και για αυτό
βλέπουμε τόσο καλά αποτελέσματα στην ευκρίνεια .από μικρούς αισθητήρες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Η περίπτωση του Πάμπλο Πικάσο
Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουμε, σαν τα σαλιγκάρια μετά από καταιγίδα, να βγαίνουμε σε πιο φυσιολογικές και αναγνωρίσιμες οδούς. Όλοι ξέρουμε πως οι επιπτώσεις, σε όλα τα επίπεδα θα είναι μακροχρόνιες. Τα πολιτιστικά σκάγια του κορωνοϊού άφησαν - και θα αφήνουν για απροσδιόριστο χρονικό
διάστημα - τα απομεινάρια τους. Όμως δημιούργησαν και το έδαφος για νέες κινήσεις στον χώρο του
πολιτισμού και των τεχνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ή

δη μεγάλα μουσεία σε διάφορες χώρες ανακοινώνουν ημερομηνίες επανεκκίνησης, όπως το
Kunsthistorisches Museum της Βιέννης (1η Ιουλίου παρόλο που η αυστριακή κυβέρνηση έχει επιτρέψει το άνοιγμά τους από μέσα Μαίου), το Altes Museum του Βερολίνου (4 Μαίου) και το Museum of
Contemporary Art στο Τόκιο (6 Μαίου). Προς το παρόν, στην Ελλάδα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία ανοίγματος των μουσειακών πυλών. Όμως ορισμένα από τα σπουδαιότερα μουσεία του κόσμου,
όπως το MOMA και το Guggenheim, έχουν ήδη ανακοινώσει τεράστιες οικονομικές απώλειες οι οποίες συνεπάγονται απολύσεις και μειώσεις μισθών. Πόσο εύκολο θα είναι για την ελληνική πολιτιστική σκηνή να
αναγεννηθεί μετά από μία πανανθρώπινη κρίση, η οποία έπεται της γνωστής εγχώριας κρίσης μας; Καθ’ όλη
την ιστορία της ανθρωπότητας, η τέχνη και ο πολιτισμός γενικότερα, δρούσαν ευεργετικά εν μέσω κρίσιμων
εποχών, σπουδαία έργα τέχνης έχουν παίξει σημαντικούς ρόλους. Όλοι γνωρίζουμε τις συγκλονιστικές εικόνες φωτοειδησεογραφίας που έχουν συνταράξει τον πλανήτη. Μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες
από τον χώρο των τεχνών, έγκειται στην περίπτωση της Γκερνίκα (ισπανόφωνη προφορά) του Πάμπλο Πικάσο. Το 2003, σε κεντρικό χώρο στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, υπήρχε κρεμασμένο ένα αντίγραφο του
γιγάντιου πίνακα (διαστάσεων 349.3 εκ χ 776.6 εκ.). Πριν την μεγάλη συνέντευξη τύπου, καλύφθηκε με ένα
μπλε πανί καθότι θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να προσελκύσει τα βλέμματα της ομήγυρης και να διαδραματίσει έναν ανεπιθύμητο, για τους παριστάμενους πολιτικούς και δημοσιογράφους, ρόλο…
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Canon Connected
Η νέα υπηρεσία εκπαιδευτικών βίντεο ενεργοποιήθηκε

Ή

δη ξεκίνησε τη λειτουργία του το Canon Connected, το κέντρο περιεχομένου
Canon με ελεύθερη πρόσβαση και υλικό που παράγεται από τους Canon
Ambassadors και την κοινότητα των δημιουργών ταινιών, ειδικών και influencers
από όλη την Ευρώπη. Το περιεχόμενο αποτελείται από εκπαιδευτικά βίντεο τα οποία
θα αναρτώνται τακτικά, προσφέροντας στο κοινό νέες δεξιότητες ή δυνατότητα
βελτίωσης των τεχνικών στην εικόνα. Για πολλούς επαγγελματίες φωτογράφους
και σκηνοθέτες, τα περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις που επιβάλλονται σε όλον
τον κόσμο έχουν επηρεάσει την ικανότητά τους να εργάζονται και να ταξιδεύουν. Το
Canon Connected παρέχει σε αυτούς τους ανθρώπους την ευκαιρία να μοιραστούν
την εμπειρία, τις γνώσεις και το ταλέντο τους με μια εικονική κοινότητα αποτελούμενη
από λάτρεις της φωτογραφίας.Οι επισκέπτες του κέντρου Canon Connected θα είναι
σε θέση να επιλέξουν μεταξύ των βίντεο που παράγονται από μερικούς από τους
πιο καταξιωμένους και επιτυχημένους φωτογράφους και σκηνοθέτες του κόσμου,
συμπεριλαμβανομένου του βραβευμένου με Πούλιτζερ φωτογράφου Daniel
Etter, της φωτογράφου ντοκιμαντέρ και αποστολών Ulla Lohmann και της ειδικού
εκδόσεων φωτογράφου Wanda Martin, εξηγώντας πώς να στήσουν ένα στούντιο στο
σπίτι. Επιπλέον, ο φωτογράφος extreme sports Richard Walch μοιράζεται τις βασικές
του συμβουλές για vlogging, ενώ η οικογενειακή φωτογράφος Helen Bartlett
παρέχει συμβουλές για το πώς φωτογραφίζουν ανήσυχα παιδιά.
https://www.canon-europe.com/pro/canon-connected/
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IlfordPhoto
Δραστηριότητες τις ημέρες του lockdown

H

IlfordPhoto (Harman) εναρμονιζόμενη με τις ιδιαίτερης συνθήκες της
κρίσης covid 19 προωθεί νέες ιδέες και project που θα προσελκύσουν το

ενδιαφέρον των φίλων της εικόνας. Και συγκεκριμένα τρέχουν τα εξής:
Το τριήμερο 24-26 Απριλίου έτρεξε το η Παγκόσμια Ημέρα Pinhole και με αυτή
την ευκαιρία η IlfordPhoto επικαιροποιεί στο site το ενδιαφέρον για σχετικά
με pinhole προϊόντα όπως Sheet Film, Direct Positive Paper, Multigrade RC
Deluxe αλλά και pinhole. Επίσης θα τρέξει η καμπάνια How I got this picture
με τον φωτογράφο Don Kittle που θα εξηγήσει πως έφτιαξε αρνητικό χαρτί
χρησιμοποιώντας υλικό Ιlford RC μια ιδέα που ταιριάζει πολύ σε pinhole
εφαρμογές. Ακόμη θα τρέξουν στο κανάλι της Ιlford Photo στο YouTube
εκπαιδευτικά video της σειράς Ilford Inspires, μετά τη μεγάλη απήχηση του
προηγούμενου project “Making your first B/W print
Oι φίλοι της αναλογικής φωτογραφίας δεν πρέπει να παραλείπουν να
τσεκάρουν καινούργιο υλικό και πρωτοβουλίες στα social @ilfordphoto
on Facebook / Twitter / Instagram και Youtube.
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Epson Surecolor T2100
Nέος επαγγελματικός εκτυπωτής Α1

Ο

νέος, πλάτους εκτύπωσης 24-ιντσών SureColor T2100 προορίζεται
για επαγγελματίες όπως αρχιτέκτονες, μηχανικοί, εκπαιδευτικοί
και σχεδιαστές. Χάρη στις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεςι, είναι
κατάλληλος για μικρά στούντιο, επαγγελματικά γραφεία, αίθουσες
διδασκαλίας ή απομακρυσμένες τοποθεσίες, όπως εργοτάξια.
Ο νέος εκτυπωτής 24 ιντσών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο
εύρος επαγγελματικών εκτυπώσεων, όπως αφίσες, παρουσιάσεις,
αποτυπώσεις CAD, αλλά και αρχιτεκτονικά και μηχανικά σχέδια. Τα
μελάνια νέας γενιάς UltraChrome XD2 Pigment της Epson δημιουργούν
ανθεκτικά αντίτυπα για αρχειακή χρήση σε σχεδόν οποιονδήποτε τύπο
χαρτιού, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Η λειτουργία αυτόματης εναλλαγής επιτρέπει τη μετάβαση από το ρολό
χαρτιού μεγάλου format σε χαρτί μεγέθους A4/A3, χωρίς οι χρήστες
να έρθουν σε επαφή με τον εκτυπωτή. Έτσι, είναι ιδανικός για μικρές
εταιρείες που έχουν διαφοροποιημένες απαιτήσεις εκτύπωσης, αλλά ο
χώρος τους είναι περιορισμένος.
Ο Bradley Venn, Product Manager, Corporate & Professional Printing
της Epson για την περιοχή EMEAR, δήλωσε σχετικά: «Ο SureColor
T2100 είναι ιδανικός για επαγγελματίες, επιχειρηματίες και νεοφυής
επιχειρήσεις που θέλουν να παράγουν ακριβείς και ζωντανές
εκτυπώσεις ασύρματα από υπολογιστή, tablet και smartphone. Η
φορητότητά του τον καθιστά ιδανικό για μικρές επιχειρήσεις λιανικής,
εκπαιδευτικά ιδρύματα, μηχανικούς, σχεδιαστές και αρχιτέκτονες. Αν
αναζητάτε έναν αξιόπιστο, εύχρηστο και οικονομικά προσιτό εκτυπωτή,
μην ψάχνετε άλλο.»
Αξιοποιώντας την τεχνολογία PrecisionCore με κεφαλή εκτύπωσης
MicroTFP και την τεχνολογία αυτόματου εντοπισμού και ρύθμισης της
κατάστασης των ακροφυσίων, Nozzle Verification της Epson, ο νέος
εκτυπωτής Τ2100 εξασφαλίζει επιλογές στις ταχύτητες εκτύπωσης,
προσφέροντας εκτυπώσεις μεγέθους A1 σε 43 δευτερόλεπτα, με
ακριβής αναπαραγωγή λεπτομερειών και αξιοπιστία επαγγελματικού
επιπέδου. Με την ενσωματωμένη δυνατότητα ασύρματης και WiFi Direct σύνδεσης, οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές μπορούν να
εκτυπώνουν εύκολα από tablet και smartphone ή να χρησιμοποιούν
τη νέα έγχρωμη οθόνη LCD 4,3 ιντσών με απλή και εύκολη χρήση και
πλοήγηση στο μενού.
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Προδιαγραφές
Διαστάσεις - Εκτύπωση 970x505x230mm
Βάρος - 27kg
Ταχύτητα εκτύπωσης - A1 σε 43 δευτερόλεπτα
Ανάλυση -2400x1200dpi
Aναλώσιμα – ρολό χαρτιού: πλάτους 329 έως
610mm
Αναλώσιμα – χαρτί σε φύλλα A4 / A3 (210 έως
610mm)
Πάχος – ρολό χαρτιού: 0,05 έως 021 mm
Φύλλο κοπής: 012 έως 0,27 mm
Κασέτες μελανιών CyanYellowMagenta - 26 ή
50ml & ΒlacK - 50 ή 80ml
Συνδεσιμότητα - Super speed USB, 10/100 /
1000BASE-TX, IEEE802
Γλώσσα εκτύπωσης - ESC / P, Raster HP-GL2,
HP RTL
Μνήμη - 1 GB
Οι επιλογές περιλαμβάνουν – Υποδοχή
στοίβαξης, Φορητό stand, Άξονα για ρολό
Λογισμικό (CD) - Windows Install Navi - Printer
driver - Epson Net Setup - Epson Net Print Epson Net Config - Epson Software Updater
- LFP Print Plug-in for Office - Εγχειρίδια EPSON,
Mac Setup Navi
Λογισμικό (WEB) - Windows Install Navi
Firmware Updater, HDI Driver, Copy Factory,
Epson Net Setup Manager Mac Install Navi
- Printer driver - Epson Net Config - Epson
Software Updater - Uninstaller - EPSON
manuals, Firmware Updater Linux Driver driver
Ο SureColor T2100 θα είναι διαθέσιμος από τον
Μάιο του 2020.
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H ετήσια αναγγελία των βραβείων της Technical Image Press Association
διαιωνίζει έναν καθιερωμένο θεσμό που από το 1991 έρχεται να αναγνωρίσει
την αξία των πιο ποιοτικών προϊόντων της βιομηχανίας της εικόνας. Τα βραβεία
ΤΙΡΑ εκτείνονται σε σαράντα κατηγορίες από βασικές φωτογραφικές μηχανές
ως ειδικά αξεσουάρ, συστήματα αποθήκευσης, τεχνολογίες και υπηρεσίες που
σχετίζονται με τον κόσμο του imaging.

H

διαδικασία βράβευσης ξεκινά από την προηγούμενη χρονιά, οπότε αρχίζουν
να συγκεντρώνονται οι υποψηφιότητες και συνεχίζεται ως το Μάρτιο με την
επιμέλεια της Τεχνικής Επιτροπής και τη διαρκή συνεργασία των μελών, όπου
προκύπτουν τα καλύτερα μέσα από δοκιμές, εργαστηριακά τεστ και τις εμπειρίες
όσων τα έχουν χειριστεί και αξιολογήσει. Οι υποψηφιότητες επικυρώνται και
ψηφίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των περιοδικών – μελών, που φέτος
ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Las Vegas. Όμως η δυσμενής
συγκυρία του κορωνοϊού επέβαλε την τροποποίηση του προγράμματος και έτσι οι
όλες διαδικασίες έγιναν με τηλεδιάσκεψη.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΤΙΡΑ κος Thomas Gewers “Πιστεύουμε ότι φέτος

περισσότερο από κάθε άλλη φορά επιβάλλεται να στηρίξουμε ως εκπρόσωποι του
ειδικού τύπου τη βιομηχανία του imaging και όσους εργάζονται τόσο σκληρά για
τη σχεδίαση, παραγωγή και προώθηση στην αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών,
και να στηρίξουμε της προσπάθειες να συνεχίσουν να το κάνουν και στο μέλλον με
ανάπτυξη της τεχνολογίας. Βέβαια φέτος αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε στις
ειδικές περιστάσεις διατηρώντας σε κάθε περίπτωση τα αυστηρά κριτήρια επιλογής
και ανάδειξης των βραβείων.”
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  DSLR 
 

Nikon D780
H Nikon σχεδίασε μια
κλασσική μηχανή με το
μοντέλο D780. Κληρονομεί
το DNA της θρυλικής
D750 αλλά προσθέτει
μερικές από τις πιο
πρόσφατες τεχνολογίες
που προέρχονται από τις
mirrorless Nikon Z series.
Όσον αφορά την ταχύτητα,
τον επεξεργαστή, το video
και το autofocus, τα
αποτελέσματα εκπληρώνουν
όλες τις επιθυμίες των
υποψήφιων αγοραστών,
περιλαμβάνοντας ακόμη
διπλή θύρα γρήγορων
καρτών SD UHS-II και
δύο λειτουργίες μία για
εκτεταμένη δυναμική
περιοχή και μία για
βελτιωμένη συμπεριφορά
σε χαμηλό περιβαλλοντικό
φωτισμό.

D

  

DSLR

Canon EOS 90D
H Canon EOS 90D είναι
μια γρήγορη, εύχρηστη και
εντυπωσιακή φωτογραφική
μηχανή που προσελκύει
τους χρήστες DSLR οι οποίοι
ενδιαφέρονται για την πιο
πρόσφατη τεχνολογία. Με τον
αισθητήρα APS-C κορυφαίας
ανάλυσης 32,5Μegapixel, το
σύστημα Dual Pixel AF, τη ριπή
10fps και το video 4K/30p
αποτελεί την ιδανική επιλογή
για φωτογραφία στο ταξίδι,τα
σπορ, το τοπίο και οικογενειακές
στιγμές. Επίσης η μηχανή
διαθέτει εξαιρετική επεξεργασία
RAW in-camera, πολύ καλή
διάρκεια μπαταρίας και
συνδεσιμότητα WiFi/Bluetooth.
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  PS-C

Fujifilm X-Pro3
H Fujifilm πρωτοπόρησε με
τη σχεδίαση του υβριδικού
τηλεμετρικού σκοπεύτρου στην
σειρά Χ-Pro, που εξελίχθηκε στην
πιο προηγμένη μορφή του στο νέο
μοντέλο X-Pro3. Σε αυτό προστίθεται
η πρωτότυπη σχεδίαση της
αρθρωτής οθόνης LCD στην πλάτη,
που μπορεί να έλθει προς τα κάτω σε
θέση όπως μια διοπτική ρεφλέξ (TLR)
ή αν γυρίσει ανάποδα να δείχνει
στην τετράγωνη οθόνη στο κέντρο
τα εικονίδια του Film Simulation
(χρωματικές ρυθμίσεις εξομοίωσης
Fujifilm). H μηχανή προσφέρει
πάμπολλες ρυθμίσεις για έκθεση,
εστίαση, ποιότητα εικόνας και εφέ,
έχει αισθητήρα APS-C 26Megapixel
με ευαισθησία ως 12.800 ISO και
video 4Κ/30p.

D  
    D
DLSR

Canon
EOS 1DX MkIII
H ναυαρχίδα EOS 1DX
MkIII εκπροσωπεί τις
απόλυτες επιδόσεις στη
γκάμα Canon. Υλοποιεί
εντυπωσιακές καινοτομίες
στην εστίαση μαζί με
video επαγγελματικού
επιπέδου. Τελείως νέα
και σχεδιασμένα από την
αρχή είναι υποσυστήματα
όπως ο αισθητήρας και
ο επεξεργαστής, αλλά
και ο υπεργρήγορος
φωτοφράκτης, η ταχύτατη
ριπή και η απόδοση σε
πολύ χαμηλό φωτισμό.
Επίσης ενσωματώνει
WiFi, GPS και προαιρετικό
εξάρτημα WFT-E9 για ακόμη
μεγαλύτερη ταχύτητα
ασύρματης μετάδοσης data
στις μπάντες 2,4/5GHz.
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PS-C MHXANH

Nikon Z 50
H νέα Νikon Z 50 είναι
εξαιρετική επιλογή για
οικογενειακή ή ταξιδιωτική
χρήση αλλά και για
δημιουργικές εφαρμογές.
Η ευχρηστία και το μικρό
μέγεθος συνδυάζονται με
δυνατότητες όπως εύκολη
μετάβαση από φωτογραφία
στο video, συνδεσιμότητα
και πολλά εφέ Creative
Picture Control. H μεγάλη
αρθρωτή οθόνη προσφέρει
φωτεινή εικόνα ακόμη και
με χαμηλό περιβαλλοντικό
φωτισμό, ενώ υπάρχουν
όλα τα εργονομικά
χειριστήρια και τα μενού,
εντυπωσιακή ριπή 11fps
(σε λειτουργία Continuous
AF) και εκτεταμένη κλίμακα
ευαισθησίας ISO.

D


 
   D FULL

FRAME MHXANH

Sony a7R MkIV
H Sony a7R MkIV διαθέτει τον
πιο μεγάλο σε ανάλυση full
frame αισθητήρα 61,2Μegapixel
που προκαλεί ευθέως τις
μηχανές digital medium
format και μάλιστα με το
πλεονέκτημα των μικρότερων
διαστάσεων. Παραπέρα στις
ειδικές λειτουργίες επαύξησης
ανάλυσης 4-shot/16-shot
παραδίδει αρχεία μεγάθους
240ΜΡ. Η εξαιρετικά υψηλή
ανάλυση δεν επηρεάζει τις
επιδόσεις στη φωτογραφία και
το video, κάθε άλλο μάλιστα
αφού προσφέρει ριπή 10fps και
4Κ video με full sensor readout
(χωρίς κροπάρισμα) μαζί με
το αποτελεσματικό σύστημα
παρακολούθησης κινούμενου
αντικειμένου Real Time AF
Tracking AF καθώς και διπλή
θύρα καρτών SD UHS-II.
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D Y  FULL
FRAME PHOTO/VIDEO
MHXANH

Panasonic Lumix
DC-S1H
H Lumix DC-S1H ξεχωρίζει
από τον ανταγωνισμό ως
προφανής επιλογή για αυτούς
που θέλουν επαγγελματικού
επιπέδου video, όπως
επαγγελματίες βιντεογράφοι
και ομάδες παραγωγής
εικόνας. Οι επιλογές στο
video περιλαμβάνουν
6Κ/24p, 16x9 5,9K/30p και
4Κ/60p 30bit σε συνδυασμό
με εντυπωσιακή δυναμική
περιοχή 14stop xωρίς
χρονικό όριο για κάθε
λήψη. Επίσης προβλέπεται
οπτική σταθεροποίηση
επί του αισθητήρα,διπλή
θύρα καρτών μνήμης και
βεβαίως υψηλής ποιότητας
φωτογραφίες από τον
αισθητήρα 24Megapixel.

KA  
  PS-C 
 

Sony a6600
H Sony a6600 απευθύνεται
στους χρήστες που επιζητούν
μια compact μηχανή-σύστημα
με ευχρηστία και πολλές
δημιουργικές δυνατότητες
και στη φωτογραφία και το
video. Eνσωματώνει πολλά
στοιχεία και τεχνολογία
από άλλες μηχανές Sony
όπως την παρακολούθηση
εστίασης αντικειμένου
Real-time Tracking AF, που
εναλλάσσεται αυτόματα από
την παρακολούθηση στην
αναγνώριιση προσώπων
και εστίαση στα μάτια (Εye
Tracking AF). H μηχανή έχει
ριπή 11fps και εφοδιάζεται
με μεγάλη μπαταρία Ζ-type
που της χαρίζει την καλύτερη
αυτονομία στην κατηγορία της.
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Fujifilm GFX 100
H GFX 100 με τον
αισθητήρα 102Μegapixel
μπορεί να αναδειχθεί
ως ιδανική επιλογή
για τους επαγγελματίες
του τοπίου και του
γάμου που θέλουν να
δουλεύουν χωρίς τρίποδο
και να καταγράφουν
εντυπωσιακής ανάλυσης
εικόνες και αντίστοιχες
μεγάλες εκτυπώσεις για
τους πελάτες τους. Η
ευχρηστία της μηχανής
επεκτείνεται με το
εργονομικό grip, το
εξαιρετικό σύστημα
σταθεροποίησης 5
αξόνων επί του αισθητήρα
και τη ριπή 5fps. Μέσω
των λειτουργικών μενού
είναι εύκολη η πλήρης
παραμετροποίηση των
ρυθμίσεων ενώ με τις δυο
μπαταρίες ενισχύεται η
αυτονομία.

KA   FULL
FRAME   
 

Sigma fp
H Sigma fp με μοντούρα L είναι η
μικρότερη στον κόσμο full frame
mirrorless μηχανή, που χωράει
ακόμη και σε μία τσέπη, και
προσφέρει ευκολία χρήσης και
εναλλαγής ανάμεσα σε photo και
video. H ευελιξία της εκτείνεται
σε διάφορα εξαρτήματα photo/
video και custom επιλογές που
εξατομικεύουν τις λειτουργίες
σύμφωνα με τις ανάγκες του
χρήστη και τις συνθήκες των
λήψεων. Επιπλέον προσφέρει
κινηματογραφικές ρυθμίσεις
για επαγγελματικού επιπέδου
παραγωγή video.
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  PRIME  D 

DSLR

Tamron SP 35mm f/1,4 Di USD
Kαθώς οι γρήγοροι prime φακοί αποκτούν μεγαλύτερη
δημοφιλία, η Tamron ανταποκρίνεται με προϊόντα που
ξεπερνούν τιςτυπικές σχεδιαστικές δυσκολίες όπως τη θάμβωση
και τις χρωματικές εκτροπές. Ο φακός αυτός περιλαμβάνει μια
πολύπλοκη αρχιτεκτονική από οπτικά κρύσταλλα μεταξύ των
οποίων χυτοπρεσσαριστά ασφαιρικά στοιχεία και μια νέα ειδική
πολλαπλή επίστρωση BBAR-2 η οποία συμβάλλει στην απόδοση
της λεπτομέρειας και βελτιστοποιεί το κοντράστ ακόμη και σε
κόντρα φως. Παραπέρα, ο μηχανισμός του autofocus Dynamic
Rolling Cam ανταποκρίνεται στο δύσκολο έργο της οδήγησης
των μεγάλων κρυστάλλων με άμεση απόκριση και ακρίβεια.

D   
 D DSLR

   D

Nikkor AF-S 120-300mm
f/2,8 E FL SR ED VR
O νέος φακός της Nikon στην εστιακή
απόσταση 120-300mm αποτελεί
μια εύχρηστη λύση για εφαρμογές
σπορ, αγώνων, άγριας φύσης και σε
κάποιες περιπτώσεις πορτραίτου. Έχει
σχεδιαστεί με γνώμονα τη χρήση σε
εξωτερικούς χώρους, είτε αυτό είναι
αθλητικές εγκαταστάσεις ή φυσικό
περιβάλλον, όπου ο χρήστης θα
εκτιμήσει την στεγανοποίηση και το
σύστημα οπτικής σταθεροποίησης
με περιθώριο 4stop. Eπίσης
περιλαμβάνεται λειτουργία Sports VR
για γρήγορα κινούμενα αντικείμενα.
Εξίσου εντυπωσιακή είναι η ελάχιστη
απόσταση εστίασης δύο μέτρων και τα
ενσωματωμένα χειριστήρια.

D


     PRIME  D
MIRRORLESS

Samyang AF 14mm f/2,8 RF
Aυτός ο φωτεινός υπερευρυγώνιος prime φακός
σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει μοναδικό οπτικό
πεδίο και τονισμένη προοπτική για δημιουργικές
εικόνες. Για την ακρίβεια έχει οπτική γωνία 114ο
και ελάχιστη απόσταση εστίασης 0,2m, μικρότερο
διάφραγμα f/22 και μέγιστο f/2,8 , ώστε να μπορεί
να αποδώσει όλο το φάσμα του βάθους πεδίου. Ο
μικρός σε διαστάσεις φακός (εξωτερικό μήκος μόλις
9cm) προικίζεται με στεγανοποίηση για την υγρασία και
σκόνη και φορέα φίλτρων στην πίσω πλευρά χρήσιμο
για όσους αρέσκονται στα εφέ.
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   D W 

 RRORLESS

Sigma14-24mm
f/2,8 DG DN Art
Ο Sigma 14-24mm επιτυγχάνει ευκρίνεια από
άκρο σε άκρο του κάδρου, πράγμα όχι εύκολο
όταν πρόκειται για τη σχεδίαση ενός φωτεινού
υπερευρυγώνιου zoom. To αποτέλεσμα είναι
εξαιρετική διακριτική ικανότητα, διόρθωση των
χρωματικών εκτροπών και ελαχιστοποίηση
της θάμβωσης. Επίσης η νέα πολλαπλή
επίστρωση NPC διορθώνει τα προβλήματα των
ισχυρών φωτιστικών πηγών που μπαίνουν
μέσα στο οπτικό πεδίο. Η ειδική υδροφοβική
και ελαιοφοβική επίστρωση στο εμπρός
κρύσταλλο διευκολύνει τη χρήση ακόμη και σε
δυσμενείς συνθήκες.

D   
 D  

   D


Canon RF 85mm f/1,2L USM
Αντικείμενα όπως το πορτραίτο, η μόδα, ο
γάμος και οι κοινωνικές εκδηλώσεις τώρα
έχουν μια ακόμη συναρπαστική τεχνολογική
λύση εξοπλισμού στην κλασική αυτή εστιακή
απόσταση. Ο 85άρης RF της Canon, διαθέτει νέα
πολλαπλή επίστρωση Vapour Deposit στα δύο
εξωτερικά κρύσταλλα και ιδιαίτερο σύστημα
ελεγχόμενης αποεστίασης Defocus Smoothing. Σε
λήψεις με ανοικτά διαφράγματα εργασίας, αυτό
καταλήγει σε σπουδαίο και αισθητικά ευχάριστο
bokeh.

D

  COMPACT 
 

Sony RX100 VII
Η τελευταία compact της σειράς RX100
απευθύνεται στους φωτογράφους που
θέλουν μια μικρή εύχρηστη μηχανή
τσέπης με πολλές δυνατότητες οι οποίες
κανονικά θα βρίσκαμε σε επαγγελματικά
μοντέλα. Η RX 100 VII επαινείται για
το αποτελεσματικό σύστημα οπτικής
σταθεροποίησης, τη ριπή 20fps, καθώς και
το video 4K με slow motion 1000fps που
την κάνουν μια εξαιρετική βιντεοκάμερα
ταυτοχρόνως. Σημειώνουμε το ρόλο
που παίζουν για την ταχύτητα ο νέος
αισθητήρας Exmor RS stacked CMOS και
το γρήγορο chip μνήμης.
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Fujifilm X100V
Θα μπορούσε να περιγραφεί ως η δεύτερη
μηχανή του επαγγελματία και η μηχανή
δρόμου για τον ενθουσιώδη ερασιτέχνη.
Πλαισώνοντας το compact μέγεθος
και την πληθώρα των δυνατοτήτων,
η X100V εξοπλίζεται με αισθητήρα
τελευταίας γενιάς και επεξεργαστή από
την X-Pro3 του ιδίου εργοστασίου, με
επανασχεδιασμένο ευρυγώνιο pancake
φακό 23mm f/2 (ισοδύναμο 35mm) στον
οποίο μπορούν να προσαρμοστούν και
διάφορα converter. Εξακολουθεί να έχει το
υβριδικό τηλεμετρικό σκόπευτρο καθώς και
τις λειτουργίες χρωματικής προσομοίωσης
φιλμ (Fujifilm Film Simulation modes). Να
σημειώσουμε ακόμη το video 4K, και την
βελτίωση διάρκειας μπαταρίας στις 420
λήψεις όταν χρησιμοποιείται το οπτικό
σκόπευτρο.

KA  

[D D 

Sandisk Extreme Pro CFexpress 2.0
Type B
Η πιο γρήγορη κάρτα μνήμης της Sandisk ανταποκρίνεται
στην ανάγκη των φωτογράφων για αυξημένη ταχύτητα
στη διαμεταγωγή δεδομένων στις πιο γρήγορες μηχανές
της εποχής μας. Διατίθεται σε χωρητικότητες από 64GB ως
512GB και μπορεί να επιτύχει ταχύτητα ως 1700MB/sec
(ανάγνωση) και 1400MN/sec (εγγραφή) Με αναβάθμιση
firmware, το πρότυπο CFexpress μπορεί να είναι συμβατό
με θύρες XQD αφού έχουν το ίδιο ηλεκτρικό form factor.

K

    

VLOGGERS
S

Canon Powershot G7x MkIII
H τρίτη Μark III ενσάρκωση της δημοφιλούς
G7X αποδεικνυεται ιδανική επιλογή για
τους χρήστες smartphone που θέλουν
να αναβαθμίσουν την ποιότητα vlogging.
Προσφέρει απευθείας streaming στο
YouΤube καθώς και κάθετη λήψη video.
H κινηματογραφικού επιπέδου ποιότητα
επιτυγχάνεται και live και σε περιβάλλον
στούντιο όπως πχ. σε συνεργασία με Canon
Image Gateway. Αλλά και η φωτογραφική
απόδοση από τον αισθητήρα 20.1Megapixel
είναι συναρπαστική όπως και ο εξαιρετικός
φακός zoom 4,2x με οπτικό σταθεροποιητή.
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issin MG80 Pro
H μονάδα MG80Pro έχει πλήρεις προδιαγραφές και
αποδεικνύεται πολύτιμη προσθήκη στην τσάντα του
φωτογράφου που αναλαμβάνει γάμους, ρεπορτάζ
και location δουλειές. Το φλας αποδίδει σε όλες τις
λειτουργίες και σημειώνουμε την
ταχεία ανακύκλωση
1,5sec. και
ανακύκ
την αυτονομία
αυτονομ για 280 λάμψεις
με μπαταρίες
μπαταρί ΑΑ λιθίου ή
320λάμψεις
320λάμψ χρησιμοποιώντας
επαναφορτιζόμενες
επαναφ
μπαταρίες
ΝiMH
μπατα
xωρητικότητας
xωρ
2450mAh.
24
Υποστηρίζει ΤΤL,
manual και
συγχρονισμό
υψηλής ταχύτητας
HSS και συνδέεται
με άλλες μονάδες
μέσω εξαρτήματος
radio
commander
r
ενώ
είναι συμβατό
ε
με τις περισσότερες
φωτογραφικές
μηχανές.

D

  

 

 ]

anfrotto BeFree GT Xpro
Η αξιοποίηση του ελαφρού και εύχρηστου BeFree GT XPRΟ
αυξάνει την ευχαρίστηση στο δημιουργικό πεδίο. Έχει σχεδιαστεί
για να διευκολύνει το φωτογράφο να προσαρμόζεται σε
οποιεσδήποτε συνθήκες λήψης, είτε πρόκειται για macro υπό
χαμηλή γωνία είτε ένα μακρινό τοπίο. Τα σκέλη του τριπόδου
ανοίγουν σε χαμηλή γωνία, κατεβαίνοντας σε ύψος ως 10εκ. για
macro ή άλλες ασυνήθιστες λήψεις. Επίσης αφαιρείται η κεντρική
κολώνα και επανατοποθετείται σε οριζόντια θέση.

D

  D





Gitzo 3-way
Η ενισχυμένη αυτή κεφαλή της Gitzo,
παρέχει την απόλυτη ευελιξία κινήσεων
καθώς και απεριόριστη αντοχή αφού έχει
πρόβλεψη για φορτίο ως 13κιλά, παρότι
ζυγίζει μόλις 1κιλό χάρη στην κατασκευή
από ελαφρό κράμα μαγνησίου.
Επίσης έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη
λειτουργικότητα στον έλεγχο σε τρεις
άξονες καθένα με ξεχωριστή υδραυλική
έδραση ώστε οι χειρισμοί να γίνονται
ξεκούραστα και με ακρίβεια. Ο φορέας
με σύστημα άμεσης απελευθέρωσης
εξυπηρετεί τόσο σε οριζόντια όσο και
κάθετη θέση.
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Sony Real Time Tracking
Η νέα τεχνολογία της Sony ανάγει την
λειτουργικότητα του autofocus σε νέα επίπεδα.
Mόλις ο φωτογράφος εντοπίσει το αντικείμενο με
μισό πάτημα του πλήκτρου απελευθέρωσης, το
σύστημα αρχίζει την παρακολούθηση ανεξάρτητα
από το σημείο που βρίσκεται μέσα στο κάδρο.
To σύστημα χρησμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη
και “μαθαίνει” από τη συμπεριφορά του
αντικειμένου, αναλύοντας δεδομένα σχετικά με
το χρώμα, την φωτεινότητα, την απόσταση και τα
χαρακτηριστικά του προσώπου προκειμένου να
διατηρεί την εστίαση κλειδώνοντας το AF χωρίς
άλλες ρυθμίσεις. Ειναι πραγματικά αξιοθαύμαστος
ο τρόπος που αλλάζει τα δεδομένα στην
απόκριση και την ακρίβεια του autofocus.

KA  O ]
SMARTPHONE



Godox R1
Οι ενθουσιώδεις φίλοι της φωτογραφίας που
χρησιμοποιούν smartphone και θέλουν αυτό το
κάτι παραπάνω στους δημιουργικούς φωτισμούς
θα εκτιμήσουν την απόδοση του LED φωτιστικού
της Godox. Το στρογγυλεμένο αυτό αξεσουάρ
προσαρμόζεται μαγνητικά ή με ταινίες Velcro
ενώ η ενσωματωμένη μπαταρία έχει διάρκεια
ως μια ώρα συνεχούς χρήσης (σε φουλ ισχύ)
ανά φόρτιση. Η ρυθμιζόμενης ισχύος RGB LED
συστοιχία παρέχει κυμαινόμενη χρωματική
θερμοκρασία και πρόσθετες δημιουργικές
λειτουργίες.

K    R 
 

BenQ PhotoVue SW321c
Το νέο μόνιτορ σειράς PhotoVue
προσφέρει οθόνη 32in. με ανάλυση 4Κ
και απευθύνεται στους επαγγελματίες του
imaging, είτε ασχολούνται με φωτογραφία
είτε με video. H χρωματική ακρίβεια
πιστοποιείται από την κάλυψη κατά 99%
του χρωματικού χώρου Adobe RGB,
κατά 100% του sRGB και κατά 97% του
προτύπου DCI P3. Στην πρόταση της
ΒenQ προστίθενται οι ειδικές τεχνολογίες
oμοιομορφίας στηνομαλή κατανομή
της φωτεινότητας σε όλη την επιφάνεια
της οθόνης και Paper Color Sync που
δημιουργεί soft proof δοκίμια εξομοίωσης
της εκτύπωσης.
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In memoriam

Peter Beard (1938-2020)

Μ

εγάλοι αστέρες της showbiz αποχαιρέτησαν στα κοινωνικά δίκτυα τον περιπετειώδη, μποέμ φωτογράφο
άγριας φύσης Peter Beard (Πίτερ Μπίεαρντ). Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε με πάθος την ζωή του, πλησίασε
στα πιο άγρια ζώα της φύσης προκειμένου να τα φωτογραφήσει, ερωτεύτηκε όμορφες γυναίκες και λάτρεψε την
φύση πραγματικά. Μετά από την εξαφάνισή του πριν έναν μήνα, βρέθηκε από έναν κυνηγό, σε αυτό που αγαπούσε
τόσο, στο δάσος… Έργα του μπορείτε να δείτε εδώ: https://peterbeard.com
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Sony World Photography Awards 2020

Φωτ.© Eλένη Ρημαντωνάκη, Ελλάδα, Shortlist, Open,
Architecture, 2020 Sony World Photography Awards

Τα πρώτα αποτελέσματα αλλά και οι αναβολές

Μ

έχρι σήμερα, το World Photography Organization, έχει
ανακοινώσει τους νικητές καθώς και την τελική λίστα
επιλεγμένων φωτογράφων, σε διάφορες κατηγορίες, όχι όμως και
στις βασικές του. Ευχάριστη η παρουσία δύο Ελλήνων φωτογράφων
στην τελική λίστα επιλογής στην Αρχιτεκτονική φωτογραφία: Ελένη
Ρημαντωνάκη & Ηρακλής Κουγεμήτρος. Ο τελευταίος αναδείχθηκε
με την αρχιτεκτονική φωτογραφία που κατέθεσε και εθνικός νικητής
για την Ελλάδα στην κατηγορία National Award Winner. Επίσης, στις
τελικές λίστες βρίσκεται η νέα φωτογράφος Ιωάννα Σακελλαράκη
συμμετέχοντας όμως με την Μεγάλη Βρετανία.
Ματαιώθηκε όμως η τελετή απονομής των βραβείων του διαγωνισμού
η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου καθώς και η
έκθεση στο Somerset House (17 Aπριλίου-4 Μαίου). Οι διοργανωτές
προσπαθούν να βρουν μία νέα ημερομηνία διεξαγωγής σε συνεργασία
με τους ιθύνοντες του Somerset House.
Οι πρώτοι των πρώτων, στις κεντρικές διαγωνιστικές κατηγορίες θα
ανακοινωθούν στις 9 Ιουνίου 2020.
Οι ανακοινώσεις στον σχετικό σύνδεσμο:
https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards
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FEP European Professional Photographer of the Year 2020
Η έκπληξη της φετινής διοργάνωσης

Ο

διαγωνισμός του FEP (Federation of European photographers) απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες φωτογράφους
και φέτος, εν μέσω πανδημίας, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μέσω ειδικής τηλε-μετάδοσης στις 4 Απριλίου.
Φέτος, η ανακοίνωση επεφύλασσε δύο παράλληλες εκπλήξεις. Αφενός, πρώτη φορά νικήτρια του διαγωνισμού
αναδείχθηκε μία γυναίκα φωτογράφος κι αφετέρου η χώρα καταγωγής της, δεν είχε προηγούμενη πρωτιά. Με τις άκρως
γραφιστικές οπτικές της αναπαραστάσεις γυναικείων μορφών, η Darya Matrosova από την Λευκορωσία, κέρδισε το
μεγάλο βραβείο καθώς και τη νίκη στη διαγωνιστική κατηγορία Illustrative / Digital art.
https://www.europeanphotographers.eu/competition-gallery/professional-photographer-of-the-year-2020-results/
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*,&*>; &,+, Instagram
#benakibookchallenge

Μ

ε αφορμή το 7ο BAZAAR βιβλίων, οι χρήστες του instagram καλούνται να εξερευνήσουν τις εκδόσεις
του Μουσείου Μπενάκη, να επιλέξουν το βιβλίο που θα τους εμπνεύσει και να σκηνοθετήσουν τη δική
τους φωτογραφία. Κάθε φωτογραφία που θα ανέβει στο instagram με hashtag #benakibookchallenge και tag
το @TheBenakiMuseum, θα λάβει μέρος στον ομώνυμο διαγωνισμό που θα διαρκέσει έως τις 31 Απριλίου
2019. Ο/Η συμμετέχων/ουσα με την πιο ευρηματική φωτογραφία θα κερδίσει μία ετήσια συνδρομή Μέλους του
Μουσείου Μπενάκη με πολλά προνόμια. Την ιδέα είχαν οι: Άλκηστις Κάρλου, Μαργαρίτα Πρίφτη, Dafni Crema.

-

&,*% )$%=>,,
Αποκτήστε τα σε ειδικές τιμές

Μ

ε τον άπλετο χρόνο που μας προσφέρεται αυτό το διάστημα
στα σπίτια μας, αξίζει να αφιερώσουμε έστω λίγη ώρα στο
προσηλωμένο ξεφύλλισμα ενός φωτογραφικού λευκώματος. Αν
αποφασίσετε να αποκτήσετε καινούργια, υπάρχουν τώρα ειδικές
προσφορές από διάφορους εκδοτικούς οίκους και πολιτιστικούς
οργανισμούς. Αναφέρουμε ενημερωτικά τους εξής:
- Εκδόσεις ΜΙΕΤ (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας), για
παραγγελίες των εκδόσεων του ΜΙΕΤ και των άλλων ιδρυμάτων
ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε
στα e-mails: Αθήνα: bookstore-amerikis@miet.gr, Θεσσαλονίκη:
bookstore-thessaloniki@miet.gr. Να σημειωθεί πώς ισχύει δωρεάν
παράδοση για αγορές άνω των 30 ευρώ (έως τις 31 Μαϊου 2020).
- Έβδομο bazaar βιβλίων Μουσείου Μπενάκη (από τη Δευτέρα
4 έως την Κυριακή 10 Μαΐου 2020). Το καθιερωμένο μπαζάρ
ωραίων λευκωμάτων του μουσείου Μπενάκη, δεν θα γίνει στο
γνωστό μας χώρο επί της οδού Πειραιώς, αλλά αποκλειστικά
διαδικτυακά. Στο φετινό BAZAAR θα διατεθούν 240 τίτλοι, που
έχουν εκδοθεί από το Μουσείο Μπενάκη, με έκπτωση 50%, 70%
και για πρώτη φορά και 80% επί της λιανικής τιμής πωλήσεώς
τους. Ο εκδόσεις των ετών 2019-2020 θα διατίθενται με έκπτωση
10%. Οι θεματικές κατηγορίες των εκδόσεων καθρεφτίζουν
τη φυσιογνωμία, τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες του
Μουσείου Μπενάκη και εκτείνονται από την Κλασική Ελλάδα, τον
Βυζαντινό πολιτισμό, τη Λαογραφία, τη Νεοελληνική Ζωγραφική,
τη Γλυπτική και την Ευρωπαϊκή Τέχνη, μέχρι τη Φωτογραφία, την
Αρχιτεκτονική, τη Νεοελληνική ιστορία και τη Φιλολογία.
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 .>*)# !+!& $ Banksy
Aρουραίοι στο μπάνιο της καραντίνας

Μ

πορεί να μην αφορά έμμεσα στην τέχνη της φωτογραφίας, αλλά τα έργα που έχει σχεδιάσει, ως αόρατος
street artist, ο βρετανός Banksy στους δρόμους διαφόρων χωρών, έχουν φωτογραφηθεί χιλιάδες φορές και

είναι υπέρ το δέον αναγνωρίσιμα. Όμως γιατί τον θυμηθήκαμε τώρα; Διότι κι εκείνος εν μέσω καραντίνας, είπε να
δημιουργήσει το νέο του έργο, γύρω από την τουαλέτα του σπιτιού του και να το αναρτήσει, όπως αμέτρητοι άλλοι
καλλιτέχνες, στον λογαριασμό του στο instagram. Και τα likes που απέκτησε; Μέχρι τα μέσα Απριλίου, μετρούσε
το έργο του ήδη 2.5 εκατομμύρια likes στη γνωστή φωτογραφική πλατφόρμα. Όχι μόνο αποδεικνύει την προβολή
την οποίαν μπορεί να αποκτήσει κανείς μέσω μιας ιστοσελίδας αλλά και τη δύναμη που μπορεί να έχει η δημόσια
τέχνη ενός καμουφλαρισμένου καλλιτέχνη, ειδικά σε κρίσιμους καιρούς.
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Δωρεάν

Υ

πό κανονικές συνθήκες, πολλά πολιτιστικά δρώμενα στοιχίζουν αρκετά ή δεν έχουμε τον
επιθυμητό χρόνο να τα απολαύσουμε. Εν μέσω πανδημίας όμως μεγάλοι πολιτιστικοί
οργανισμοί μας προσφέρουν απλόχερα τα καλύτερα δρώμενα τους. Μεταξύ αυτών, και το
Ίδρυμα Ωνάση ανεβάζει και μοιράζεται στο κανάλι του στο YouTube στιγμές, εικόνες, συζητήσεις,

Μάθετε περισσότερα στο
https://www.onassis.org/el/
channel/about

ήχους, συναισθήματα. Sold-out παραστάσεις, podcasts, εκπαιδευτικά προγράμματα, virtual
κινηματογραφικές πρεμιέρες, online μαθήματα, secret συναυλίες.

*,.*%$,%@
“Dramedies” ,!; 
*B) >,
Όταν κλαις και γελάς ταυτόχρονα

Τ

ο Φεστιβάλ Δράμας, επέλεξε για όλους εμάς που
μένουμε σπίτι, μια σειρά μικρού μήκους ταινιών που
συνδυάζουν χιούμορ, προβληματισμό και συγκίνηση,
δηλαδή dramedies.
Κάθε Πέμπτη, από τις 23 Απριλίου και για πέντε
εβδομάδες, στο κανάλι του Φεστιβάλ στο youtube θα
προβάλλονται τρεις ταινίες μικρού μήκους
εβδομαδιαίως. Πρόκειται για μια επιλογή ταινιών,
από τη δεκαετία του ΄90 μέχρι σήμερα, με κυρίαρχο
το κωμικό στοιχείο, που μας δίνουν μια γεύση
από ένα μάλλον δυσεύρετο είδος στην ελληνική
κινηματογραφική παραγωγή μικρού μήκους ταινιών. Θα
προβληθούν 15 ταινίες νέων δημιουργών.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι σκηνοθέτες και οι παραγωγοί
διέθεσαν τις ταινίες τους αφιλοκερδώς γι’ αυτό το
πρόγραμμα. Οι online προβολές θα συνεχιστούν μέχρι
να ανοίξουν οι κινηματογράφοι.
Περαιτέρω πληροφορίες: τηλ. 210 3300309
Σύνδεσμος για τις ταινίες: https://www.youtube.com/
user/dramafilmfestival
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FOUGARO ARTCENTER



Διαγωνισμός Φωτογραφίας
για ηλικίες 3 έως 99 ετών!

Τ

ο δραστήριο κέντρο τεχνών του Ναυπλίου, μόλις ανακοίνωσε
διάφορους εικαστικούς διαγωνισμούς, εμείς επιλέξαμε βεβαίως
τον φωτογραφικό με θέμα Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ.
Ο διαγωνισμός αφορά τέσσερις ηλικιακές ομάδες
A. Παιδιά 3 έως 6 ετών
Β. Παιδιά 7 έως 12 ετών
Γ. Έφηβοι 13 έως 17 ετών
Δ. Ενήλικες 18+ ετών
Θα βραβευτούν 3 φωτογραφίες από κάθε ομάδα και θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και στο blog του ΦΟΥΓΑΡΟΥ. Όλα
τα έργα θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα οργανώσουν τα
εργαστήρια του ΦΟΥΓΑΡΟΥ το καλοκαίρι. Όλες οι φωτογραφίες
πρέπει να συνοδεύονται από το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο της
φωτογραφίας (εφόσον υπάρχει), την κατηγορία της ομάδας και
την ηλικία για τα παιδιά και τους έφηβους. Η κριτική επιτροπή
του διαγωνισμού περιλαμβάνει συνεργάτες του ΦΟΥΓΑΡΟΥ και
γνωστούς Έλληνες φωτογράφους.
Οι συμμετέχοντες θα στείλουν ο καθένας από 1 φωτογραφία
ηλεκτρονικά σε μορφή .jpeg μέσω e-mail στο info@fougaroworkshops.gr.
Υποβολή συμμετοχών: Μέχρι 30 Απρίλιου 2020
Περαιτέρω πληροφορίες: www.fougaro.gr
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Ψηφιακό λεύκωμα
από το MOMus

‘S

o Far So Close / Τόσο Μακρυά
Τόσο Κοντά’. Προφανώς
εμπνευσμένο από τους κατ’ οίκον
περιορισμούς μας, η πρόσφατη
ανακοίνωση του MOMus σας καλεί
να συμμετάσχετε σε ένα ψηφιακό
λεύκωμα όπου θα προβληθούν
διάφορες μορφές τέχνης. Μπορείτε
δηλαδή να στείλετε από τις 27
Απριλίου 2020, το δικό σας έργο
τέχνης -ένα ζωγραφικό έργο, σχέδιο
ή άλλο εικαστικό μέσο που μπορεί
να περιέχει εικόνα, animation, ήχο,
κείμενο ή βίντεο- σαν ανταπόκριση
στις συνθήκες εγκλεισμού που
βιώνουμε.
Υποβολή έργων: Η πλατφόρμα res.
momus.gr θα δεχτεί τα έργα σας
από 27 Απριλίου 2020.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες
για τη συμμετοχή σας.
Λήξη 4/5

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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