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Ελλάδα:
Βρείτε τα σημεία διανομής εδώ

 

ΦΩΤΟγράφος Νο 266
Στα περίπτερα από την Πέμπτη 7 Μαΐου

Κύπρος:
Βρείτε τα σημεία διανομής εδώ

Νέο 
τεύχος

 

https://bit.ly/2VVTONV
https://www.photo.gr/%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ae%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86/
https://www.photo.gr/%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ae%cf%82-%ce%ba%cf%8d%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%86%cf%89%cf%84/
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C O R O N A V I R U S  E F F E C T

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!  

https://bit.ly/3f4Bo4S
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Επωφελήσου από την ειδική προσφορά 
που θα ισχύσει αποκλειστικά & μόνον

μέχρι 20 Μαΐου!

https://bit.ly/3f4Bo4S
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Ισχύει αποκλειστικά και μόνον για τα επόμενα τρία τεύχη:   

Νο 266 (Μαΐου-Ιουνίου), Νο 267 (Ιουλίου-Αυγούστου) & 

Νο 267 (Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου)

Ένα μονοθεματικό τεύχος της επιλογής σου αξίας €6,90 

& τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου       

www.photo.gr - 210 8541400 - info@photo.gr

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.   

Αγοράζεις το νέο και υπό έκδοση τεύχος Νο 266 από το eshop στη τιμή 

που θα το αγόραζες στο περίπτερο!  

Τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου

Αγορά μόνον ενός τεύχουςΑγορά μόνον ενός τεύχους

Mini συνδρομή 3 τευχών

2η
 Eπιλογή

1η 
Eπιλογή

€€55,,8080
όλα!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 

Πρόσθετη έκπτωση €2,80 (Πληρώνεις €32 & όχι €34,80 τα 6 τεύχη) 

Τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου      

Ετήσια συνδρομή 6 τευχών
3η

 Eπιλογή

€ 3 2 
όλα!

€17,40
όλα!

   Δώρο:   Δώρο:

   Δώρα:

   Δώρα:

https://bit.ly/2VVTONV
https://bit.ly/2WxcGlt
https://bit.ly/2KTUI7e
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�ditorial

Τον κόσμο της φωτογραφίας 

απασχόλησε κι ένα άλλο θέμα με 

προέλευση την γειτονική μας Ιταλία, 

εκτός του δράματος του κορωνοϊού. 

Ούτε λίγο ούτε πολύ ο Emanuele 

Farnet, Διευθυντής Σύνταξης της 

Ιταλικής έκδοσης του γνωστού και 

πολύ καλού περιοδικού μόδας 

VOGUE, σπάζοντας παράδοση 

δεκαετιών, στην έκδοση Ιανουαρίου 

2020, εξέπληξε τους πάντες: 

Χρησιμοποίησε σκίτσα και άλλες 

ζωγραφικές απεικονίσεις στη θέση που 

πάντοτε δημοσιεύονταν στο περιοδικό 

φωτογραφίες μόδας, έργα διάσημων 

φωτογράφων.

ΟFarnet δεν υλοποίησε αυτή του την ιδέα πειραματικά για να μετρήσει 

π.χ. τις αντιδράσεις αναγνωστών και διαφημιζομένων. Κάθε άλλο! Ενήργησε 

με τρόπο κραυγαλέο και άκρως προκλητικό: Το τεύχους Ιανουαρίου του 

περιοδικού κυκλοφόρησε με οκτώ (8) διαφορετικά, παρακαλώ, εξώφυλλα στα 

οποία αναγράφονταν ξεκάθαρα: “Νο photoshoot was required in the making of 

this issue - Δεν χρειάστηκε καμία φωτογραφία για να κάνουμε αυτό το τεύχους”. 

Αυτή η ασυνήθιστη εμφάνιση του περιοδικού όπως ήταν αναμενόμενο έκανε 

μεγάλη εντύπωση εντός και εκτός Ιταλίας. Πολλοί υπέθεσαν ότι ήταν ένα ακόμη 

πολύ καλά σχεδιασμένο τρικ marketing για να προκαλέσει άνευ κόστους την 

πολυπόθητη προβολή και διαφήμιση. Άλλοι άρχισαν να σκέφτονται ότι πίσω από 

αυτή την ενέργεια κρύβονται σοβαρά οικονομικά προβλήματα του περιδικού κλπ. 

Αλλιώς όμως παρουσίασε τα πράγματα ο δαιμόνιος Farnet. Όπως εξήγησε οι λόγοι 

που τον οδήγησαν σε αυτή του την απόφαση ήταν -κρατηθείτε- ...οικολογικοί. 

“Ενα σκίτσο -είπε- δεν διαταράσσει την αρμονία του περιβάλλοντος όπως το 

κάνει μία... κουστωδία φωτογράφων με τα πολυμελή τους επιτελεία”. Κι έφερε 

ως παράδειγμα το τεύχους Σεπτεμβρίου 2019 του περιοδικού στην φωτογραφική 

εικονογράφηση του οποίου είπε ότι: “Αναμείχθηκαν 150 άνθρωποι, απαιτήθηκαν 

20 πτήσεις, 40 αυτοκίνητα, 60 διεθνείς ταχυματαφορές υλικού, αμέτρητα φωτιστικά 

έμειναν συνεχώς αναμμένα για πάνω από δέκα ώρες τροφοδοτούμενα από 

γεννήτριες βενζίνης... Τα απομεινάρια φαγητών, τα πλαστικά κλπ. που άφησε το 

catering ήταν πάρα πολλά συν η αλόγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για 

τις μηχανές, τα κινητά...” Και έκλεισε με το εξής εντυπωσιακό: “Είναι σαφέστατα 

πολύ πιο συμφέρουσα από κάθε άποψη η χρήση ενός σκίτσου από έναν 

εμπνευσμένο καλλιτέχνη παρά μίας πανάκριβης φωτογραφίας αποτέλεσμα ενός 

μικρού στρατού από μοντέλα, στυλίστες, κομμωτές, μακιγιέρ, φωτογράφους, 

βοηθούς φωτογράφων και πλήθους άλλων συνεργατών. Με κοστοβόρες 

μετακινήσεις, με υψηλά κόστη ενοικίασης χώρων για τις λήψεις και πολλά άλλα 

απρόβλεπτα έξοδα...”. Καταλαβαίνετε πολύ καλά πως το σέρβιρε το θέμα η 

ιταλική Vogue. Οι οικολογικές ευαισθησίες οδήγησαν σε αυτή την απόφαση και 

όχι λόγοι οικονομικοί. Δεν ξέρω αν μέσα στην πολυτάραχη εποχή που ζούμε 

αυτό το λιθαράκι (βράχο το χαρακτήρισαν πολλοί) που μπήκε πάνω στις πλάτες 

του σοβαρά δοκιμαζόμενου φωτογραφικού κλάδου θα μείνει ως ένα φευγαλέο 

εκδοτικό τερτίπι ή θα βρει μιμητές και σε άλλους κλάδους όπως π.χ. στη διαφήμιση 

τροφίμων, οικιακού εξοπλισμού κλπ δημιουργώντας μία γενικευμένη τάση με ότι 

αυτό συνεπάγεται για τον κλάδο. Ελπίζουμε η εφευρετικότητα των φωτογράφων 

μόδας -και όχι μόνον- να ξεπεράσει σε ιδέες και πρωτοτυπία το “ιταλικό πείραμα” 

προτού αυτό διασπαρεί σε όλη την αγορά και πάρει διαστάσεις ...πανδημίας με 

αποτέλεσμα να συνεχίσουμε να μετράμε κι άλλους θανάτους φωτογραφικών 

επιχειρήσεων ανά την Υφήλιο!
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ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

����� �� ��������!"�, #$�� �� %&!�%�!
Κόλπο του marketing ή νέα τάση;

GEORGE BERNARD SHAW

«O ����&(� )*+��.�� .��%��1(#"��� %��* &(%1�. � .��)����� +��"� *� 

.��%��1(%"� ��* &(%1� %�� 1���� ��7. :�� ; .�(�<�� "=���)��� �.( ��* .��)���� )*+��.�!»

Το εξώφυλλο με το σκίτσο και την 

«αντιφωτογραφική» διακήρυξη...
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������ 502 •  �����	
 4  MA��� 2020 ����
 7

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

��� �"��%&(.��

Πριν λίγες ημέρες ήταν τα 

αποτελέσματ πρώτου τριμήνου Q1 

2020 της Canon που σκόρπισαν 

ανησυχία και απαισιοδοξία σε μια 

αρχική γεύση για τις επιπτώσεις της 

πανδημίας στο imaging. 

H μεγαλύτερη εταιρία του imaging 

είδε -9,5% πτώση στις πωλήσεις 

και -18,5% στα επιχειρησιακά κέρδη 

(από 1ηΙανουαρίου ως 31Μαρτίου) 

ενώ η αναγωγή σε ετήσια βάση 

δείχνει υποχώρηση κατά -13,9% 

και -80,6% αντίστοιχα.  Επίσης η 

Canon αναφέρει ότι σε ετήσια βάση 

οι πωλήσεις φωτογραφικών μηχανών 

έχουν μειωθεί -24,8% ενώ λιγότερη 

είναι η επίδραση στους εκτυπωτές 

inkjet που ...διασώζονται με μόλις 

-7,3%. Παρόλα αυτά η εταιρία δεν έχει 

αναθεωρήσει ακόμη τις προβλέψεις 

για το 2020 που είχαν αρχικά τοποθετηθεί στο -2,5% και -11,5% αλλά πλέον όλοι οι 

αναλυτές θεωρούν κάθε πρόγνωση πλέον παρακινδυνευμένη μέχρι να ξεκαθαρίσει 

το τοπίο και επανεκκινήσει έστω σταδιακά η παγκόσμια οικονομία. Πάντως όλοι 

θεωρούν ότι το δεύτερο τρίμηνο Q2 θα είναι ακόμη πιο δύσκολο, όχι μόνον για την 

Canon αλλά ολόκληρο τον ανταγωνισμό. Και μάλιστα ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται 

για διπλή ύφεση, όχι μόνον με καθίζηση της ζήτησης αλλά και της προσφοράς, αφού 

τα εργοστάσια υπολειτουργούν ελλείψει πρώτων υλών, ανταλλακτικών, τοπικών 

lockdown και άλλων αστάθμητων παραγόντων που ανακύπτουν στην πορεία. 

Στη συνέχεια (26 Aπριλίου) σειρά πήραν τα εργοστάσια της Nikon και Οlympus που 

ανέβαλαν την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου Q1 

επικαλούμενοι προβλήματα με τροφοδοσία με αξιόπιστα στοιχεία από τις επιμέρους 

αγορές λόγω της πανδημίας. 

Την ίδια ημέρα η CIPA έδωσε τα συγκεντρωτικά στοιχεία Μαρτίου 2020 που 

αντικαθρεφτίζουν με ακρίβεια την οικονομική πραγματικότητα στο imaging. Ο 

Μάρτιος που συμπίπτει με την έξαρση της πανδημίας δείχνει γενική υποχώρηση της 

αγοράς. Οι αποστολές από τις βιομηχανίες ανταποκρίνονται στο 47,8% σε σύγκριση 

με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα ενώ ειδικά για την Κϊνα και Ιαπωνία αθροιστικά 

η επίπτωση υπήρξε μεγαλύτερη αφού φέτος διακινήθηκε μόλις το 39,8% του 

αντίστοιχου όγκου εμπορευμάτων για τον ίδιο μήνα. Για την Ευρώπη φορτώθηκαν 

εμπορεύματα του τομέα imaging κατά ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 48,3% του 

περυσινού και για τις ΗΠΑ το 44,7%/

�" &�+�=�&$ .��"!� 6" �*<%:B<��&�C� �:+6�C� < ����) imaging
Oι παγκόσμιες επιπτώσεις του covid19
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Ανάμεσα στα προϊόντα του imaging φαίνεται ότι οι DSLR υποφέρουν περισσότερο. Όπως δείχνουν τα στοιχεία CIPA η 

παραγωγή DSLR το Μάρτιο ανήλθε μόλις  στο 32,6% του περυσινού Μαρτίου και η παραγωγή Mirrorless στο 56%. Όλα 

αυτά εξάλλου αντανακλώνται στα ανεπίσημα στοιχεία πωλήσεων προερχόμενα από τον οργανισμόStackline κατά τα οποία 

οι online πωλήσεις φωτογραφικών στις ΗΠΑ έπεσαν κατά συντριπτικό ποσοστό-64% κάνοντας τα φωτογραφικά την τρίτη πιο 

επηρεαζόμενη κατηγορία εμπορευμάτων μετά τις βαλίτσες και τις αποσκευές γενικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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D�����)��� $ «visual storyteller» 
Μία συνηθισμένη μέρα στο Oυχάν της Κίνας

Πριν τον Δεκέμβριο του 2019, την κινέζικη πόλη των 11 εκατομμυρίων κατοίκων, το Oυχάν ή Γιουχάν 

(Wuhan) πιθανότατα ελάχιστοι να γνώριζαν ανά τον πλανήτη. Όμως με μια επιδερμική έρευνα στο 

διαδίκτυο, ανακαλύπτει κανείς πως πρόκειται για οικονομικό κέντρο της ασιατικής ηπείρου με σημαντική 

παρουσία πολυεθνικών εταιρείων. Πέραν αυτού, όμως αποτελεί και βασικό κέντρο βιολογικής μηχανικής 

(biological engineering) με δεκάδες ερευνητικά - και πειραματικά - κέντρα, ένα εκ των οποίων βρίσκεται σε 

απόσταση αναπνοής από την γνωστή πλέον σε όλους μας υπαίθρια αγορά. Όλοι θα έχετε διαπιστώσει πως 

στον χώρο της εικόνας έχει αρχίσει να επικρατεί, σε περιπτώσεις που θα περίμενε κανείς να συναντήσει τον 

χαρακτηρισμό ‘φωτογράφος’, ο όρος «visual storyteller». Πρόκειται για μία πολύ ενδιαφέρουσα προέκτα-

ση του φωτογραφικού ρόλου και ιδιότητας, η οποία αναμφίβολα αντικατοπτρίζει το μέλλον της φωτογρα-

φίας. Με την επέλαση της οπτικής επικοινωνίας και γραμματισμού στα κοινωνικά δίκτυα και αλλού, ο φω-

τογράφος πλέον, μόνο… φωτογράφος δεν μπορεί να παραμείνει. Οι απαιτήσεις αυξάνονται ακατάπαυστα. 

Με μία πρώτη έρευνα στο διαδίκτυο, συναντά κανείς ειδικούς που μας συμβουλεύουν πώς να γίνουμε κα-

λοί οπτικοί αφηγητές, αρκεί όμως και οι φωτογραφίες μας να είναι δυνατές. Το 2017, η διεθνής φωτο-

γραφική πλατφόρμα lensculture, διεξήγαγε σχετικό διαγωνισμό υπό τον τίτλο Visual Storytelling Awards. 

Ο βρετανός Fergus Coyle συμμετείχε με μία πολύ εντυπωσικακή εικόνα: μία εύθυμη νεαρή ασιατικής κατα-

γωγής χαμογελά στους δύο φωτογράφους, ποζάροντας στις όχθες του ποταμού Yangtze. Στο, θολωμένο 

από την ατμοσφαιρική ρύπανση, φόντο υψώνεται μεγαλόπρεπα το Greenland Centre, ένα κτίριο το οποίο 

προοριζόταν να γίνει ένα από τα υψηλότερα του κόσμου, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Παραπέρα άνθρωποι 

απολαμβάνουν την βόλτα τους, ρεμβάζουν στα παγκάκια, μια πολυπληθής παρέα.. και κανένας δεν φορά 

μάσκα (παρόλο που στην Κίνα, ως γνωστόν, οι μάσκες χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια λόγω της μολυ-

σμένης ατμόσφαιρας). Ήταν μία φυσιολογική ημέρα στο Ουχάν, φωτογραφημένη από έναν visual storyteller, 

τρία χρόνια πριν. 

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

�� .��)>"*� �<� ��B*<�
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Έχετε webcam!

Μια παρενέργεια της κρίσης του κορωνοϊού ήταν και η ...εξαφάνιση των 

webcam. Η ζήτηση εκτοξεύτηκε στα ύψη – κυρίως από την πλευρά των 

τηλεεργαζόμενων αλλά και των μαθημάτων από απόσταση σε όλες τις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης. Αντίστοιχα αυξήθηκε και η ζήτηση για laptop και tablet. 

Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις oι webcam που έχουν μεγαλύτερη ευελιξία 

στην τοποθέτηση μετατράπηκαν σε αυτοσχέδια επισκόπια (οverhead) ώστε 

να μεταφέρονται live εικόνες από έγγραφα ή πινακες κλπ. σε παρουσιάσεις, 

teleconfernces και μαθήματα. Εξάλλου όταν υπάρξει η ανάγκη, η ανθρώπινη 

εφευρετικότητα κτυπάει ταβάνι. 

Να όμως που τα ισχνά ούτως ή άλλως αποθέματα σε webcam εξαντλήθηκαν 

σύντομα και οι τιμές εκτοξεύθηκαν στα ύψη. Μερικοί μάλιστα αποθρασύνθηκαν 

και άρχισαν να πουλάνε τουλάχιστον στις ΗΠΑ σε τριπλάσιες και βάλε τιμές... 

Πριν την υγειονομική κρίση και το lockdown, ελάχιστη ζήτηση υπήρχε για το 

είδος -αφού άλλωστε μια βασική webcam ενσωματώνεται σε όλα τα σύγχρονα 

laptop και tablet, όπως άλλωστε και στα smartphone. Mόνο που το smartphone 

δεν ταιριάζει πολύ σε εφαρμογή μαθημάτων και εργασίας εξ αποστάσεως. 

Ευτυχώς υπάρχουν λύσεις... και έρχονται από τον κόσμο της φωτογραφίας. Οι 

μηχανικοί της Canon αντέδρασαν γρήγορα και εξέλιξαν το EOS Webcam Utility 

(ακόμη σε working beta version). Mόλις το εγκαταστήσετε και συνδέσετε την 

μηχανή σας μέσω καλωδίου USB αυτή μετατρέπεται σε webcam και μάλιστα με 

εξαιρετική ποιότητα εικόνας. Αρκεί ο υπολογιστής σας να τρέχει Windows 10Pro. 

To κατέβασμα του utility πρέπει να γίνει από το site της Canon στη σελίδα 

www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/support/self-help-center/eos-

webcam-utility/

Επειδή πρόκεται για beta version, η Canon ζητά τη συνεργασία και την ανάδραση 

πληροφοριών για την καλή λειτουργία του προγράμματος και τυχόν προβλήματα 

στο https://community.usa.canon.com/t5/Software/EOS-Webcam-Utility-Beta-

Software-Share-Your-Feedback/m-p/304026#M8569

Aκολουθούν τα μοντέλα EOS και Powershot που υποστηρίζονται. Αν είστε 

τυχερός ιδιοκτήτης ενός από αυτά, η Canon μόλις σας δώρισε μια εξαιρετική και 

πολύ χρήσιμη webcam.

EOS DSLR Cameras
EOS-1D X Mark II

EOS-1D X Mark III

EOS 5D Mark IV

EOS 5DS

EOS 5DS R

EOS 6D Mark II

EOS 7D Mark II

EOS 77D

EOS 80D

EOS 90D

EOS Rebel SL2

EOS Rebel SL3

EOS Rebel T6

EOS Rebel T6i 

EOS Rebel T7

EOS Rebel T7i

EOS Rebel T100

EOS Mirrorless Cameras
EOS M6 Mark II 

EOS M50

EOS M200

EOS R

EOS RP

PowerShot Cameras
PowerShot G5X Mark II

PowerShot G7X Mark III

PowerShot SX70 HS

www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/support/self-help-center/eos-webcam-utility/
https://community.usa.canon.com/t5/Software/EOS-Webcam-Utility-Beta-Software-Share-Your-Feedback/m-p/304026#M8569
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ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ photozone.gr

�" �!���� Hoya

Kαταπληκτικές εικόνες που μπορείτε να κάνετε από το σπίτι
Βρισκόμαστε στη μέση της κρίσης του 

κορωνοϊού. Περνάμε δύσκολες και 

παράξενες ημέρες απομονωμένοι, 

χωρίς να είναι ορατό το τέλος των 

προβλημάτων. Σχεδόν όλοι οι 

άνθρωποι στην Ευρώπη και Αμερική 

υποχρεώνονται σε κοινωνική 

αποστασιοποίηση και σε ειδικά 

προληπτικά μέτρα, προκειμένου 

να περιοριστεί η μεταδοτικότητα 

της ασθένειας. Αυτό δε σημαίνει 

ότι πρέπει να ξεχάσουμε τη 

δημιουργικότητά μας και τη φαντασία 

μας. Όπου κι αν είμαστε, σε ένα 

διαμέρισμα, σε μια άλλη μεγαλύτερη 

κατοικία, στην μεγαλούπολη ή 

αλλού, έχουμε ακόμη ευκαιρίες 

νασυνεχίσουμε να φωτογραφίζουμε .

Εδώ σας παρουσιάζουμε με τη 

συνεργασία της Ηοya μερικές 

εξαιρετικές φωτογραφήσεις που 

έγιναν αυτό τον καιρό σε οικιακό 

περιβάλλον, με την ελπίδα ότι οι 

ιδέες αυτές θα σας εμπνεύσουν και 

θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την 

τεχνική και τις δεξιότητές σας. 

TO ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κατέβασα από το Internet μερικά αρχεία με αφηρημένα θέματα για wallpaper και 

τα έκανα ζωηρό μπλε. Μετά κατασκεύασα το σκηνικό που βλέπετε και προσέθεσα 

ένα φωτιστικό με θερμή λάμπα στο φόντο για το κοντράστ. Μετά ρύθμισα το φακό σε 

ανοικτό διάφραγμα f/2,8 εστιάζοντας στο βιβλίο και με αργή ταχύτητα κλείστρου ώστε 

να έχω χρόνο για τεχνική light painting. Έκλεισα τις κουρτίνες αλλά αυτό δεν αρκούσε 

αφού έφερε την ταχύτητα κλείστρου στα 2sec. Που και πάλι δεν ήταν αρκετά αργή. Έτσι 

προσάρμοσα στο φακό ένα φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας Hoya ProND8 κατεβάζοντας 

ταχύτητα κλείστρου στα 15sec. Τα γύρω γύρω έπρεπε να εμφανιστούν ως υπο-

εκτεθειμένα ώστε να τονίζεται η αντίθεση με το painting light. Mε το κλείστρο να έχει 

ξεκινήσει για το χρονισμο 15sec. έκανα κινήσεις με τα χέρια για να βγουν όλα αυτά τα 

φαντασματώδη είδωλα. Μετά παρατήρησα ότι η κοντινή πλευρά του βιβλίου ήταν πολυ 

σκοτεινή. Γι αυτό χρησιμοποιησα ως φωτεινή πηγή ένα tablet για φωτίσω και εκεί. 
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ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ photozone.gr

ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ

Με νερό και σαπούνι και ένα 

καλαμάκι σαν υλικά για 

τις φυσαλίδες, χρησιμοποίησα 

φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας hoya 

ProND18 ώστε να υπο-εκτεθεί το 

φόντο με την κουζίνα. 

ΤΑΡΑΞΑΚΟΣ Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ 
Η ΠΙΚΡΑΛΙΔΑ

Mια εντυπωσιακή εικόνα με πολύ απλά στοιχεία, το 

άνθος της πικραλίδας (dandelion) και τα χρώματα 

της γαλλικής σημαίας μπλε, λευκό και κόκκινο. Το project 

υλοποιήθηκε με τη 

βοήθεια μιας sony 

A7R III και φακού 

macro Minolta 50mm 

(και αντάπτορα) ενώ 

χρειάστηκε ένα φίλτρο 

Hoya ProND16. H λήψη 

έγινε στηνκουζίνα με 

δύο LED panel, το 

άνθος συγκρατημένο 

με ένα τσιμπίδι και 

την κάμερα πάνω 

σε τρίποδο λόγω 

των παρατεταμένων 

χρόνων του κλείστρου.
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ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ photozone.gr

ΔΕΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ

Αυτές τις περίεργες ημέρες πολλές φορές 

ψάχνω στον κήπο για ενδιαφέροντα 

αντικείμενα, θέλοντας να πειραματιστώ με 

την κίνηση. Σήμερα τοποθέτησα στο φακό 

μου ένα φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας 

Hoya ProND200 που κόβει 7 και 2/3stop 

φωτεινότητας και έτσι επιτρέπει να δουλέψει 

κάποιος με πολύ πιο αργές ταχύτητες 

κλείστρου ακόμη και με δυνατό φως 

ημέρας. Κάθησα στο έδαφος κάτω από το 

δένδρο με τον ήλιο να  λάμπει ανάμεσα στα 

φύλλα. Στην περίπτωσή μας είχα ταχύτητα 

κλείστρου 0,8sec. και διάφραγμα εργασίας 

f/8. Στη διάρκεια αυτή των 0,8sec. έκανα 

περιστροφή της μηχανής περί τον άξονα 

του φακού προσπαθώντας να κρατήσω την 

κίνηση όσο πιο ομαλή γινόταν και μετά από 

μερικά αποτυχημένα πειράματα, στερέωσα 

το χέρι κόντρα στο πόδι. Πάντα αξίζει να 

πειραματίζεται κανείς με την ακινητοποιηση 

κοντράροντας ένα σταθερό σημείο και 

κρατώντας την αναπνοή την ώρα που 

πατάει το κουμπί απελευθέρωσης όταν 

κάνει πράγματα με κινούμενη την μηχανή. 

Ελπίζω ότι αυτό σας δίνει μερικές ιδέες για 

φωτογραφήσεις στο διάστημα που θα είστε 

απομονωμένοι στο σπίτι.

STILL LIFE

Kατά τη διάρκεια του “εγκλεισμού” και αναζητώντας 

την δημιουργικότητα, αποφάσισα να αξιοποιήσω το 

φυσικό φως από το παράθυρο. Προκειμένου να ελέγξω 

τις ανακλάσεις και τη θαμπάδα στα φρούτα, επέλεξα να 

χρησιμοποιήσω ένα κυκλικό πολωτικό φίλτρο Hoya HD 

CIR-PL το οποίο περιστρεφόμενο επηρεάζει το βαθμό της 

ανάκλασης από γυαλιστερές επιφάνειες. 

Δείτε περισσότερα στο https://hoyafilter.com

https://hoyafilter.com
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DJI Mavic Air 2
To επόμενο best seller πτυσσόμενο drone 

Μετά τη γενιά των σταθερών και μεγάλων σε όγκο DJI Phantom 3 & 4 τα επόμενα μοντέλα με την πτυσσόμενη 

σχεδίαση και το σημαντικά μικρότερο όγκο γνώρισαν τρομερή επιτυχία και έκαναν τα drone πιο προσιτά σε 

μεγάλο αριθμό νέων χρηστών. Το νέο Mavic Air 2 έρχεται να αναβαθμίσει τα χαρακτηριστικά ενός ούτως ή άλως πολύ 

πετυχημένου drone, με καινούργιο hardware. Kατ αρχήν διαθέτει βελτιωμένη κάμερα με αισθητήρα QuadBayer CMOS 

48Μegapixel 1/2in. Ικανό για video 4K/60p και bitrate 120Μbps. Σε λειτουργία 4Κ/30p, είναι ικανό για HDR video 

καθώς και για slow motion 240fps σε full HD. Yπάρχει και hyperlapse λειτουργία 8Κ εάν ενεργοποιηθεί ένα από τα εξής 

flight mode: Free Movement, Circle, CourseLock και WayPoint. Στο μέτωπο των still photo (ακίνητων φωτογραφιών) το 

Mavic Air 2 καταγράφει αρχεία 12ΜP με υπερδειγματοληψία από 48Μegapixel και σταθεροποίηση με το γνωστό gimbal 

3 αξόνων. Νέα είναι η λειτουργία SmartPhoto, όπου στην πραγματικότητα πρόκειται για αυτοματοποιημένη λήψη με 

στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης και επιμέρουςεπιλογές HDR, HyperLight και Scene Recognition. Xάρη στο χαμηλό βάρος 

(570γρ.) τους νέους ρότορες και τις βελτιωμένες μπαταρίες η συνολική αυτονομία φθάνει τα 34min. Για πρώτη φορά 

στην ασύρματη μετάδοση WiFi αξιοποιείται το πρωτόκολλο ΟcuSync 2.0 που εκτός από τα 2,4GHz λειτουργεί και 

στην μπάντα 5,8GHz επιτυγχάνοντας εμβέλεια 10km! Καθώς και το σύστημα αποφυγής συγκρούσεων Αdvanced Pilot 

Assistance System 3.0 που κάνει συνεχή διόρθωση πορείας με 3D Mapping.

MA��� 222222222222222222222222202002002002000
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IlfordPhoto (Harman)
Περισσότερες ιδέες και project για τους φωτογράφους 
που ”μένουν σπίτι”

Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ξεκινήσει την ενημέρωση για μια 

σειρά πρωτοβουλιών της ILFORD PHOTO (Ηarman) που διαθέτει τα 

αναλογικά υλικά με την γνωστή επωνυμία. Καθώς η κατάσταση με την 

κρίση του κορωνοϊού συνεχίζεται, η εταιρία προτείνει νέες ιδέες που 

προωθεί μέσω του site και των κοινωνικών δικτύων.

Την περασμένη εβδομάδα γιορτάστηκε η παγκόσμια Ημέρα Pinhole 

Photography και η IlfordPhoto συμμετείχε ενεργά ενθαρρύνοντας τις 

συμμετοχές τις οποίες μπορείτε να δείτε αναρτημένες στο 

https://www.ilfordphoto.com/friday-favourites-wppd20/. Αυτή 

την εβδομάδα τη θέση της pinhole στο Friday Favourites παίρνει η 

εκτύπωση sliver gelatin. Περισσότερα στα social #silvergelatin. 

Στη τακτική σειρά όπου κάθε εβδομάδα φιλοξενείται ένας 

επαγγελματίας το βήμα παίρνει ο Simon King με το θέμα ”The Inherent 

Community In Printing” https://www.ilfordphoto.com/the-inherent-

community-in-printing. 

Στη σειρά Video stories #MyFilmStory κάθε Κυριακή αναρτάται 

ένα καινούργιο θέμα. Tώρα σειρά έχει ένα video της Katrine με 

τίτλο Why I Love Film Photography το οποίο οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να παρακολουθήσουν στο https://www.youtube.com/

watch?v=2rbXmPWSd5k

Τέλος αξίζει να αναφερθεί η εκπαιδευτική σειρά ”Τhis Time Of Year” 

όπου αναρτώνται εκπαιδευτικά video και ένα από τα μεγαλύτερα hit 

ήταν το ”Making a Basic Contact Sheet” με 50.000 views στο YouTube. 

Όσοι δεν έτυχε να το παρακολουθήσουν μπορούν απλά να το δουν 

εδώ https://www.youtube.com/watch?v=E03MP5nWJPs

@paulasmithphoto ‘Lockdown homeschooling’. Taken 

with the Ondu Pinhole 6x6. Film frames @ILFORDPhoto 

FP4 EI 800 Alembic Ilfotec HC 1+31 at 24c for 11mins 

#ilfordphoto #fridayfavourites #wppd2020 #pinhole 

#believeinfilm
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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.

KA����	�� ��	������ 
X��� �
 DSLR

Tokina ATX-i 11-
16mm F2.8 CF
Ο ευρυγώνιος αυτός zoom 

σειράς ΑΤΧ-i ξανοίγει καινούργιες 

δυνατότητες στο imaging. Έχει 

σχεδιαστεί ειδικά για μηχανές 

DSLR με αισθητήρα κατηγορίας 

APS-C και έχει ισοδύναμη εστιακή 

απόσταση 16-24mm διατηρώντας 

σταθερό διάφραγμα σε όλη την 

κλίμακα, και ελάχιστη απόσταση 

εστίασης μόλις 0,3m και έτσι 

αποδεικνύεται πολύ εύχρηστος για 

τους φωτογράφους που επιθυμούν 

να αξιοποιήσουν την ποιότητα 

εικόνας του.

KA����	�� D
]�� MACRO �
 DSLR

Venus Optics Laowa 100mm 
f/2.8 2x Ultra Macro APO
Ο macro 100mm της Laowa είναι ένας 

εξειδικευμένος φακός που προσφέρει ευχαρίστηση 

και αποτελεί καλοδεχούμενη προσθήκη σε 

οποιονδήποτε φωτογραφικό εξοπλισμό. 

Ξεχωρίζει με την αναπαραγωγή lifesize 2:1 που 

ξανοίγει νέες προοπτικές στο macro αν ληφθεί 

υπόψη και η ελάχιστη απόσταση εστίασης μόλις 

24,5cm. H εστίαση γίνεται μόνον χειροκίνητα 

αλλά υποβοηθείται από τις αναγραφόμενες 

στο περίβλημα κλίμακες αποστάσεων και 

βάθους πεδίου. Ο μοναδικός μηχανισμός ίριδας 

διαφράγματος με 13 πτερύγια προδιαθέτει για την 

εξαιρετική απόδοση bokeh. 
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MIRRORLESS

Nikkor Z 58mm f/0,95 Noct
Οι ανώτερες επιδόσεις σε συνθήκες πολύ χαμηλού 

φωτισμού αποτελούν ορόσημο για το Nikkor Noct. 

H συναρπαστική σχεδίαση επιτυγχάνει την εξάλειψη 

των φαινομένων θάμβωσης όταν περιλαμβάνονται 

στο κάδρο σημειακές φωτεινές πηγές, ακόμη και 

με τελείως ανοικτό διάφραγμα, ενώ προσφέρει 

εξαιρειτκά αποτελέσματα σε νυκτερινά, τοπία και 

σκηνές φύσης από το λυκαυγές ως το σούρουπο, στην 

αστροφωτογραφία  και ακόμη πορτραίτα με κόντρα 

φως κλπ. Ο φακός δείχνει την κλάση του και με τελείως 

ανοικτό διάφραγμα  με τέλεια ευκρίνεια και απόδοση 

λεπτομερειών.

K
����	�� ���
�� X��� D
]�� 
�
 �IRRORLESS

Sigma 24-70mm f/2,8 DG DN 
Art
Οι σχεδιαστές της Sigma ξεκίνησαν να 

δημιουργήσουν ένα φακό zoom μεσαίων εστιακών 

αποστάσεων που να εκμεταλλεύεται πλήρως τις 

δυνατότητες των mirrorless και πέτυχαν το στόχο 

τους με αυτό τον φωτεινό zoom. ΟΙ διαστάσεις και 

το βάρος έχουν κρατηθεί σε λογικά επίπεδα ενώ το 

γράψιμο είναι ομοιόμορφο και με μεγάλη ευκρίνεια 

από το κέντρο ως τα άκρα. Ο φακός είναι συμβατός 

με Εye Detection AF ένα χαρακτηριστικό που 

συναντάμε σε πολλές mirrorless μηχανές και χαρίζει 

υψηλή ακρίβεια εστίασης στο πορτραίτο.

T� &��C�"�� .��b(*�� imaging 2020
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Panasonic Leica DG Vario-
Summilux 10-25mm f/1,7Asph.
O νέος 10-25mm της Panasonic για το σύστημα 

Micro 4/3 προσφέρει αυξημένη ακρίβεια 

εστίασης και πολλά δημιουργικά χαρακτηριστικά 

για φωτογραφία και video. Η γκάμα εστιακών 

αποστάσεων 10-25mm συνδυάζεται με σταθερό 

διάφραγμα f/1,7 με αποτέλεσμα την επέκταση 

των δυνατοτήτων με συνθήκες χαμηλού 

περιβαλλοντικού φωτισμού ενώ η ελάχιστη 

απόσταση εστίασης 28cm βοηθά στα κοντινά 

αντικείμενα. Η αθόρυβη λειτουργία εξασφαλίζεται 

με βηματικό μοτέρ για την οδήγηση του AF σε 

συνεργασία με σύστημα αυτόματης αποσύμπλεξης 

για άμεση μετάβαση από το autofocus στο manual 

focus.

ην

ως 

K
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για άμεση μετάβαση από το autofocus στο manual 

focus.
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Canon RF 70-200mm 
f/2,8L IS USM
O καινούργιος RF 70-200mm f/2,8 

φέρνει την κλασική γκάμα εστιακών 

αποστάσεων τηλεφακού zoom 

στην οικογένεια φακών Canon RF. 

Αυτό το είδος φακού ανέκαθεν 

θεωρείται ως βέλτιστο εργαλείο 

για μεγάλο εύρος εφαρμογών στην 

φωτογραφία και στην υλοποίηση 

αυτή της Canon συνταιριάζει την πιο 

πρόσφατη τεχνολογία στα οπτικά 

με την αρχιτεκτονική mirrorless. O 

συγκεκριμένος είναι πιο ελαφρύς 

και συμπαγής σε σύγκριση με τον 

αντίστοιχο Canon EF ενώ διαθέτει 

προηγμένες δυνατότητες και 

διακρίνεται για τη φορητότητα. 

Ενσωματώνει σύστημα οπτικής 

σταθεροποίησης 5stop και ειδικά 

Nano USM μοτέρ οδήγησης του AF 

για αθόρυβη εστίαση.

]
����	� 
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ARRI Orbiter 
To επαγγελματικό φωτιστικό 

ΑRRI Orbiter θέτει νέα 

επίπεδα απόδοσης στην 

κατηγορία του. Είναι 

κατασκευασμένο και 

σχεδιασμένο για να 

ανταποκρίνεται στις βαρειές 

χρήσεις σε καθημερινή βάση 

επιτρέποντας πλήρη ευελιξία  

στις χρωματικές ρυθμίσεις 

ώστε να προσαρμόζεται σε 

κάθε αντικείμενο και σκηνή. 

Το φωτιστικόέχει μεταβλητή 

ισχύ, smart color panel για 

χρωματικές ρυθμίσεις και 

συνοδεύεται με μεγάλη 

ποικιλία αξεσουάρ. Επίσης 

υποστηρίζεται από ειδικό 

software LIOS με εργαλεία 

για ρυθμίσεις οι οποίες 

μπορούν να αποθηκεύονται 

για μεταγενέστερη χρήση.
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DxO PhotoLab 3
To PhotoLab 3 της γαλλικής 

DxO με τη λογική τιμή 

που δεν υποχρεώνει σε 

συνδρομή, επιτρέπει σειρά 

διορθώσεων και επεμβάσεων 

που προστίθενται 

στη μεγάλη γκάμα 

δημιουργικών εργαλείων 

των προηγούμενων 

εκδόσεων. Ανάμεσα στις 

καινούργιες δυνατότητες είναι 

ο χρωματικός έλεγχος HSL 

για τη μικρομετρική ρύθμιση 

των χρωματικών τιμών, το 

xρήσιμο στο ρετούς εργαλείο 

Clone και οι επεμβάσεις σε 

μέρη της εικόνας με ρυθμίσεις 

feathering και διαφάνειας. 

Επίσης να αναφέρουμε και 

το εργαλείο διαχείρισης 

workflow PhotoLibrary. 

]
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�����
�]� 
VIDEO �����R

LG Ultrawide 38WN95C
To ultrawide νέο μοντέλο video monitor της LG θέτει 

νέα στάνταρ στα monitor ευρείας οθόνης για video 

T� &��C�"�� .��b(*�� imaging 2020

και gaming. H ευρειία μεγάλων διαστάσεων 38 ιντσών καμπυλωτή οθόνη με αναλογία πλευρών 24:10 χαρακτηρίζεται 

από την υψηλή ανάλυση 3840x1600pixel, την ανανέωση 144Hz, την υποστήριξη Αdaptive Sync και VESA HDR και τη 

χρωματική πιστότητα σε επίπεδο ακρίβειας 98% DCI-P3. Oι χρήστες μπορούν να μοντάρουν ταυτόχρονα περισσότερα 

video clip και να τρέχουν διάφορα προγράμματα. Επίσης σημειώνουμε τις ευκολίες συνδεσιμότητας με Τhunderbolt 3.0, 

δύο ΗDMI 2.0, DisplayPort 1,4 καθώς και δύο θύρες USB 3.0.
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Fujifilm Instax mini Link
O νέος φορητός εκτυπωτής της Fujifilm διευκολύνει 

την εκτύπωση από smartphone σε αναλώσιμα άμεσης 

εμφάνισης Instax  μέσω επικοινωνίας με Bluetooth που 

επιτυγχάνεται χάρη στο app Fujifilm mini Link. Διαθέτει 

δυνατότητες όπως άμεση μετάδοση δεδομένων, συνεχή 

εκτύπωση και παραγωγή ως 100 εκτυπώσεων με μία 

φόρτιση. Μπορούν να εκτυπωθούν τόσο φωτογραφίες 

όσο και video grab ενώ το app μπορεί να συνδέεται με 

μέχρι ως πέντε smartphone για δημουργία κολάζ. Εκτός 

των smartphone o εκτυπωτής συνδέεται και με μηχανές 

Fujifilm X μέσω της εφαρμογής Camera Remote.

]
����	� SMARTPHONE

Huawei P40
Oι φωτογραφικές δυνατότητες σε 

smartphone πραγματοποιούν άλμα με 

την τελευταία γενιά της σειράς Huawei Ρ. 

Kαι τα τρία μοντέλα, Ρ40, Ρ40 Pro και Ρ40 

Pro Plus, ενσωματώνουν το chip Kirin 990 

5G, μεγάλο βασικό αισθητήρα 1/1,28in. 

με όλα τα pixel να εστιάζουν και οπτικά 

μέρη που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία 

με Leica. Τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά 

περιλαμβάνουν αλγόριθμους ισορροπίας 

λευκών, βελτιστοποίησης επιδερμίδας και 

υφών με τεχνητή νοημοσύνη, επαυξημένη 

δυναμική περιοχή, καλύτερη απόδοση σε 

χαμηλό φωτισμο, αισθητήρες χρωματικης 

θερμοκρασίας και xD Fusion engine. 
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Hahnelmuehle Natural Line
H σειρά φωτογραφικής ποιότητας χαρτιών 

Natural Line της γερμανικής Hahnelmuehle 

διακρίνεται για τον οικολογικό τρόπο 

παραγωγής αλλά και τα μοναδικά 

χαρακτηριστικά της επιφάνειας. Η χάρτινη 

βάση παράγεται με φυσική πρώτη ύλη χωρίς 

προσμείξεις και τοξικά στοιχεία. Κάθε χαρτί της 

σειράς βάρους 290gsm έχει μοναδική υφή και 

αίσθηση. Το Bamboo έχει θερμή τονικότητα 

και ελαφρά υφή. Το Hemp είναι πιο λαμπρό 

στα λευκά του με λεπτή υφή ενώ το Agave 

έχει πιο ευδιάκριτη υφή με φωτεινά λευκά.
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Whitewall Masterprint
Oι φωτογράφοι που χρησιμοποιούν κάμερες 

υψηλής ανάλυσης και αντίστοιχους φακούς, 

θα βρουν την έκφρασή του οράματός τους 

με τις εκτυπώσεις Whitewall Masterprints. 

Xρησιμοποιώντας αποκλειστικό χαρτί fine art 

και ένα σύστημα εκτύπωσης ειδικά σχεδιασμένο 

από τους τεχνικούς του εργαστηρίου Whitewall 

παράγονται εκτυπώσεις πλάτους ως 180cm. με 

μελάνια pigment της Εpson και ειδικό ακρυλικό 

υπόστρωμα πάχους 4mm. Aυτές οι εντυπωσιακές 

ειδικές εκτυπώσεις μέγιστου μεγέθους 1,8x5m 

χαρακτηρίζονται από πλούσιο χρώμα και 

σπουδαία λεπτομέρεια.

KA����	� 	�������]

GeWe Photobook  
Leather and Linen
Η Gewe προσφέρει τώρα δύο 

καινούργια εξώφυλλα άλμπουμ με 

κομψή εμφάνιση. Το φοδραρισμένο 

δέρμα της βιβλιοδεσίας ταιριάζει 

ως εξώφυλλο στη φωτογραφική 

δουλειά είτε είναι οκογενειακό 

άλμπουμ ή επαγγελματικό portfolio 

μεταφέροντας την παραδοσιακή 

αίσθηση. Το λινό εξώφυλλο έχει 

την δική του ιδιαίτερη αίσθηση με 

πολύ στιβαρό δέσιμο. Και τα δύο 

στιλ διατίθενται για photobook με 

πάχος ως 130 σελίδες και μπορούν 

να συνδυαστούν με μεγάλη ποικιλία 

εσώφυλλων και επιφανειών.

T� &��C�"�� .��b(*�� imaging 2020
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X-Rite i1Display 
Studio/Display Pro Plus
To σύστημα i1Display Studio/Display Pro 

Plus αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο 

για καλιμπράρισμα σε όλο το φάσμα των 

φωτογραφικών εφαρμογών περιλαμβανομένων 

monitor, laptop, smartphone και projector. To 

interface με τα wizards εξασφαλίζει την ευχρηστία 

σε όλη τη διαδικασία. Μέσω adaptive τεχνολογίας 

προκύπτουν βελτιστοποιημένα αποτελέσματα 

για κάθε δημιουργία προφίλ, για διόρθωση 

θάμβωσης, μέτρηση περιβαλλοντικού φωτισμού 

και έλεγχο σε λευκό σημείο, φωτεινότητα, 

κοντράστ και gamma. Περιλαμβάνεται και το app 

Color TRUE για smartphone. 
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Συνδεθείτε μαζί μας
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες

για τη συμμετοχή σας.

Παράταση μέχρι 8/5!

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/
https://www.instagram.com/photographosmag/
https://www.facebook.com/periodiko.photographos/
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
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Μέχρι τα τέλη Απριλίου δεν είχαμε καμία επίσημη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία των μουσείων της χώρας αλλά, 

όπως ήδη γνωρίζετε, ορισμένα από τα πιο γνωστά μουσειακά ιδρύματα, προσφέρουν εικονικές περιηγήσεις. 

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας μας προσκαλεί στη Νέα Νέα Ψηφιακή Εποχή του όπου παρέχεται ψηφιακή 

παρουσίαση όλων των Μόνιμων Εκθέσεων του ΜΓΦΙ διασφαλίζοντας πλήρη εικόνα της φυσικής κληρονομιάς που διαθέτει 

και διαφυλάττει το Μουσείο. 

Η περιήγηση: https://gnhm-kem.com/vt/gr/

Επίσης, το Μουσείο Μπενάκη εκτός από τις εικονικές πολιτιστικές βόλτες, παρουσιάζει και ένα βίντεο όπου αφηγείται την 

ιστορία του ιδρύματος, ο συγκλονιστικός σταρ του Χόλιγουντ Willem Dafoe (το βίντεο υπογράφει η Αθηνά Τσαγγάρη). 

Ιστοσελίδα: www.benaki.org/virtual.
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MOMus - �*� *�� |<���&( �"C&�6� 
Άμεση διαδικτυακή προβολή των έργων 

Συνεχίζεται η πολύ ενδιαφέρουσα δράση του MOMus υπό τον τίτλο “So Far So Close”, όπου 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναρτήσουν φωτογραφίες, βίντεο και άλλα εικαστικά μέσα, 

εμπνευσμένα σαφώς από τις ημέρες του Covid-19.  Αξίζει να σημειωθεί πως οι διοργανωτές έχουν 

την πρόθεση να αξιοποιήσουν, για τις δράσεις του μουσείου (οι οποίες δυνητικά μπορεί να είναι 

εκθέσεις, έρευνα, αγορά έργων τέχνης), έργα τα οποία θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα και στα οποία 

μπορεί να διαπιστωθούν τάσεις που συνάδουν με τα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα του Οργανισμού από 

πλευράς αισθητικής, τεχνικών και περιεχομένου. Με άλλα λόγια, ίσως μια από τις φωτογραφίες που 

δημιουργήσατε εν μέσω εγκλεισμού, να εκτεθεί σε ένα από τα κεντρικά μουσεία της χώρας. 

Υποβολή έργων εδώ: https://res.momus.gr/el/

Athens Photo Festival 2020
Φεύγει η καραντίνα, έρχονται τα φωτογραφικά 
φεστιβάλ

Αν είχατε τις ψυχικές δυνάμεις να φωτογραφίσετε νέα 

έργα ή να οργανώσετε τα ήδη υπάρχοντα αρχεία 

σας, μην διστάσετε καθόλου να στείλετε ένα πορτφόλιο 

σας στο γνωστό αθηναϊκό φεστιβάλ φωτογραφίας. Μόλις 

πριν λίγες ημέρες, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την 

αναμενόμενη, λόγω συνθηκών, παράταση της υποβολής 

έργων καθώς και την μετάθεση του φετινού φεστιβάλ στον 

Ιούλιο. 

Το κεντρικό πρόγραμμα του Athens Photo Festival 2020 

θα διεξαχθεί τον Ιούλιο, ενώ το παράλληλο πρόγραμμα 

της φετινής διοργάνωσης εκτείνεται μέχρι το φθινόπωρο. 

Με σημείο εκκίνησης το Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 

138, οι εκθέσεις θα επεκταθούν και σε άλλους χώρους της 

Αθήνας.

Προθεσμία υποβολής έργων: Μέχρι τις 14 Μαίου 2020

Περαιτέρω πληροφορίες: https://www.photofestival.gr
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8� Platforms Project
63 πλατφόρμες από 20 χώρες και 800 καλλιτέχνες

Αναπόφευκτα μακριά από τον καθιερωμένο χώρο διεξαγωγής του, την Ανωτάτης Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, 

το Platforms Project θα έρθει στο σπίτι μας, μέσω των υπολογιστών μας. 

Μέσα από μια ψηφιακή κάτοψη του εκθεσιακού χώρου «Νίκος Κεσσανλής», με τις πλατφόρμες τοποθετημένες στα 

ψηφιακά τους περίπτερα, ο θεατής θα μπορεί πατώντας κλικ πάνω στον αριθμό και το όνομα της πλατφόρμας να δει 

έργα που θα εκθέτει κάθε καλλιτέχνης της ομάδας (video-art, ζωγραφική, φωτογραφία, installations κτλ.).

Ταυτόχρονα, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει online πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα ομιλιών πάνω 

σε θέματα που αφορούν τη σύγχρονη τέχνη στα ελληνικά και αγγλικά, online περφόρμανς και βίντεο από τις συμμε-

τέχουσες ομάδες. Ο επισκέπτης του νέου Platforms Project NET θα έχει τη δυνατότητα να έρθει σε άμεση επαφή και 

διάλογο διαδικτυακά με τους καλλιτέχνες και θα αποτελεί μία διαδραστική εμπειρία.

Μετά από τη λήψη εκατοντάδων αιτήσεων από 27 χώρες στο ανοιχτό διαδικτυακό κάλεσμα, θα συμμετέχουν 

στο Platforms Project Οnline 63 πλατφόρμες από 20 χώρες (Ελλάδα, Αγγλία, Γερμανία, Καναδάς, ΗΠΑ, Ολλανδία, 

Βέλγιο, Σουηδία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Παναμάς, Φινλανδία, Ινδονησία, Τουρκία, Σερβία, Ρωσία, Κύπρος, Ιταλία, 

Χονγκ Κονγκ) και με περισσότερους από 800 καλλιτέχνες.

Στη διεύθυνση του πρότζεκτ είναι η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. Το πρόγραμμα των ομιλιών και 

δράσεων του Platforms Project Net θα ανακοινώνεται από την ιστοσελίδα του, καθώς και από την επίσημη σελίδα του 

στο facebook: https://www.facebook.com/PlatformsProject/?ref=bookmarks. 

Ιστοσελίδα διοργάνωσης: www.platformsproject.com

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site 
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Πολιτιστικοί οργανισμοί ανά τον κόσμο, έχουν δημιουργήσει μία βάση δεδομένων 

όπου εμπεριέχονται σύνδεσμοι που προσφέρουν είτε οικονομική υποστήριξη, 

είτε επαγγελματικές ευκαιρίες καθώς και συμβουλές σε φωτογράφους. 

Έναν αρκετά εκτενή σχετικό κατάλογο δημιούργησε και το γνωστό στους αναγνώστες 

μας World Press Photo, όπου προβάλλονται, μεταξύ άλλων, σημαντικές διεθνείς 

επιχορηγήσεις για φωτογράφους οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία. Θα βρείτε 

την πλήρη λίστα, στον σύνδεσμο: https://www.worldpressphoto.org/news/2020/

supporting-visual-journalism-covid-19/39813. 

Πέραν τούτου, θα βρείτε αρκετά ενδιαφέρουσες επιχορηγήσεις στην αντίστοιχη 

λίστα που συνέταξε το επιτελείο της φωτογραφικής πλατφόρμας lensculture.com. 

Ξεχωρίζει, για παράδειγμα, η χρηματοδότηση που έχει εξαγγείλει το format.com η 

οποία είναι ανοιχτή τους αυτοαπασχολούμενους φωτογράφους παγκοσμίως που 

αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω του COVID-19. Διατίθεται βοήθεια 

έως 500 δολάρια ανά άτομο. Εδώ θα βρείτε τον ακριβή σύνδεσμο: https://www.

lensculture.com/articles/lensculture-editors-covid-19-resources-for-photographers. 

Δοκιμάστε το, αξίζει να κάνετε κάτι διαφορετικό στην φωτογραφική σας σταδιοδρομία, 

είτε είστε επαγγελματίες είτε ερασιτέχνες. 

STOP PRESS
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Πορτρέτα κορωνοϊού στις πόλεις μας

Ίσως να τις έχετε ήδη προσέξει, όσοι κυκλοφορούσατε πριν τις 4 Μαίου: γιγαντοαφίσες στις στάσεις των λεωφορείων με 

φωτογραφικά πορτρέτα αστυνομικών, δημοτικών καθαριστών, ανθρώπων που συνέχισαν να είναι “παρόντες”, όταν οι 

περισσότεροι βρισκόμασταν κεκλεισμένων των θυρών. 

Γνωστοί Έλληνες φωτορεπόρτερ καθώς και δημοσιογράφοι συμμετείχαν σε αυτό το συλλογικό εγχείρημα του iMEdD, 

δημιουργώντας μια σειρά από ντοκουμέντα αφηγηματικού χαρακτήρα συνθέτοντας έτσι ένα αρχείο της περιόδου που 

διανύουμε. Κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο βρίσκονται από την Πέμπτη 30 Απριλίου σε δημόσιους χώρους, νοσοκομεία 

και σούπερ μάρκετ, υπενθυμίζοντας σε όλους μας πως κάποιοι έπρεπε να είναι έξω, ενώ εμείς ήμασταν μέσα.

Σχετική ιστοσελίδα:  parontes.imedd.org
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