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Editorial
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 WALT DISNEY

���,��� �&*���7 �� :(��+��:�� �&* �� ���
Όλοι έχουν προσκληθεί να εκφράσουν άποψη για την δύναμη της εικόνας εκτός από τους φωτογράφους!

Γίναμε μάρτυρες αυτές τις μέρες 

μίας κατάστασης που είχαμε πολύ 

καιρό να δούμε: Την πυροδότηση 

διαδηλώσεων εκατοντάδων 

χιλιάδων ανθρώπων σε πολλά μέρη 

της Υφηλίου από την “ζωντανή” 

εικόνα του βίαιου θανάτου ενός 

συνανθρώπου μας στις ΗΠΑ. 

Δεν θα σταθώ στις ποικίλες πτυχές 

του θέματος όπως στον ρατσισμό 

που δυστυχώς επιβιώνει και 

στις μέρες μας, στην αστυνομική 

βία, στην εγκληματικότητα που 

εντείνεται καθημερινά, στις 

κοινωνικές ανισότητες κ.ά. Όλα 

αυτά αναλύθηκαν και αναλύονται 

από άλλους, πιο ειδικούς. Θα 

σταθώ μόνον στο ότι τα ΜΜΕ (Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης) ζήτησαν την 

άποψη για αυτό το θλιβερό γεγονός 

από πολλούς επιστήμονες και 

ειδικούς διαφόρων κλάδων εκτός 

βεβαίως-βεβαίως του κλάδου της 

εικόνας, κινούμενης και σταθερής. 

Γιατί άραγε; 

Το γεγονός αυτό μου θύμισε ένα περιστατικό από τα σχολικά μου χρόνια, όταν 

ήμουν ακόμη μαθητής Γυμνασίου. Μας είχε ζητηθεί να γράψουμε έκθεση με θέμα 

“Ο περίεργος”. Όλοι μας λοιπόν στην τάξη βαλθήκαμε να γράψουμε σελίδες επί 

σελίδων εκτός από έναν συμμαθητή μας, τον Τάσο (που να βρίσκεται άραγε σήμερα;) 

ο οποίος έγραψε μόνον μία φράση: “Ο περίεργος είναι περίεργος”. Τίποτα άλλο. 

Έγινε χαμός στην τάξη όταν ο μακαρίτης φιλόλογος καθηγητής μας σχολίασε 

ποικιλότροπα την πολύ... περίεργη τοποθέτησή του. Τι θέλω να πω με αυτό. 

Μήπως είναι δεδομένο, μήπως έχει περάσει άραγε στο συλλογικό υποσυνείδητο της 

κοινωνίας μας και άρα δεν χρήζει περαιτέρω ανάλυσης, η μεγάλη δύναμη της εικόνας; 

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις λένε και ξαναλένε στα πάνελ. Τι περισσότερο θα μας 

πουν οι φωτογράφοι; Γνωρίζουμε την απάντηση...

Όμως γιατί αντέδρασε τόσο άμεσα και δυναμικά η κοινωνία όταν συνεχώς ακούμε 

και ξανακούμε ψυχολόγους και κοινωνιολόγους να υποστηρίζουν ότι λόγω των 

τηλεοπτικών και κινηματογραφικών σκηνών βίας και θανάτου που προβάλλονται 

καθημερινά στους τηλεοπτικούς δέκτες, έχουμε εθιστεί στη βία; Πως εξηγείται αυτή 

η παγκόσμια κινητοποίηση εν έτει 2020 εξ αιτίας μίας σκηνής που δεν υπάρχει όμοιά 

της από την εποχή του πολέμου του Βιετνάμ; Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν μπορούν να 

σχολιάσουν προσωπικότητες από τον ευρύτερο κλάδο της εικόνας; 

Έχω πολλές φορές αναφερθεί στην πενιχρή έως ανύπαρκτη παρουσία φωτογράφων 

στα τηλεοπτικά πάνελ και στις στήλες κυριακάτικων εφημερίδων. Η εξήγησή μου είναι 

απλή. Ο κλάδος μας δεν διαθέτει “Star”. Δηλ. προσωπικότητες που “γράφουν” καλά 

στο τηλεοπτικό φακό, αναγνωρίσιμους, με φανατικούς φίλους και... εχθρούς. Δεν 

μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει οργανωμένη συνωμοσία ή απέχθεια από τα ΜΜΕ προς 

τους φωτογράφους. Απλά για αυτούς είμαστε ανύπαρκτοι. Είτε γιατί κάποιοι που θα 

μπορούσαν να εμφανίζονται πιο συχνά σνομπάρουν τα κανάλια απορρίπτοντας τα 

«πρωτόκολλά» τους -ανάλαφρα θέματα, χαζοχαμόγελα, αποκάλυψη προσωπικών 

στιγμών του ιδιωτικού τους βίου κ.α. Φυσικά δεν μιλάω για τον κόσμο του διαδικτύου 

και των social media. Εκεί υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα. Με άλλα λόγια ειπωμένο 

έχουμε να δούμε “εκπρόσωπο” του φωτογραφικού κλάδου να ερωτάται για το κάθε 

τι και να προσκαλείται παντού από την εποχή του αείμνηστου Ντίνου Διαμαντόπουλου 

και πιο πρόσφατα, αλλά λιγότερο, του Γιάννη Μπεχράκη. Και με αυτή την ευκαιρία θα 

ήθελα να θυμίσω πόσο πολύ λοιδορήθηκε ο Ντίνος Διαμαντόπουλος από το “σινάφι” 

γιατί ήταν ο λατρεμένος φωτογράφος των ΜΜΕ. 

Γιατί πολλοί δεν βλέπουν το δάσος δηλ. το γεγονός ότι καλό είναι να φαίνεται και να 

ακούγεται η φωνή του κλάδου παντού και με κάθε ευκαιρία αλλά βλέπουν το δέντρο. 

Τουτέστιν τα προσωπικά οφέλη του φωτογράφου-star από την δημοσιότητα 

εξ ου και η αρνητική συμπεριφορά τους για να μην πω ο φθόνος... 

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 
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...και φωτογραφικός προβληματισμός

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο κόσμος 

ολόκληρος συγκλονίζονται από το 

κύμα διαμαρτυριών, διαδηλώσεων και 

εξεγέρσεων για την απεχθή δολοφονία 

του George Floyd στο Minneapolis 

της Minnesota. Ήταν η σταγόνα που 

ξεχείλισε το ποτήρι, η κρίσιμη καμπή 

στην ατελείωτη αλυσίδα φαινομένων 

υπέρμετρης βίας και κατάχρησης 

αστυνομικής εξουσίας που ταλανίζει 

τη μαύρη κοινότητα της Αμερικής και 

η στιγμή που όλοι συνειδητοποίησαν ότι 

ο υφέρπων, βίαιος και καταστροφικός 

ρατσισμός πρέπει να τελειώνει... 

Πως θα πετύχει η διχασμένη 

αμερικανική κοινωνία κάτι τέτοιο, είναι 

δύσκολο να εικάσουμε και ξεφεύγει από το 

σκοπό αυτού του σημειώματος. Όμως σε 

αυστηρό φωτογραφικό πλαίσιο εγείρονται 

αυθόρμητα σκέψεις και προβληματισμοί... 

Kατ αρχήν: ελάχιστα θα είχαν συμβεί 

χωρίς τη δύναμη της εικόνας, χωρίς 

την παρέμβαση των πολιτών που δεν 

φοβήθηκαν, που δε δίστασαν και 

άσκησαν το δημοκρατικό τους δικαίωμα 

να καταγράψουν με τα κινητά τους την 

αστυνομική βία. Ευτυχώς που υπάρχει 

η Πρώτη Τροπολογία του Αμερικανικού ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

����������

Συντάγματος και κατοχυρώνει απόλυτα την ελευθερία λόγου, συνάθροισης, 

διαμαρτυρίας και ενημέρωσης. Προστατευμένοι συνταγματικά, οι πολίτες που έτυχαν 

στο περιστατικό, μετέφεραν το εφιαλτικό σκηνικό ενώ τρομερή εντύπωση προκαλεί 

η απάθεια της άλλης πλευράς, των αστυνομικών που δεν τους ενδιέφερε καν αν 

βιντεοσκοπούνταν. 

Σκεφθείτε όμως τι θα συνέβαινε στην αντίπερα πλευρά του Ατλαντικού, στην 

φιλελεύθερη (;) Ευρώπη. Οι πολίτες δεν θα τολμούσαν καν να σηκώσουν την κάμερα, 

ευνουχισμένοι από ένα σωρό παράλογες διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων. Στην 

Ευρώπη τελικά δεν μπορείς να φωτογραφίσεις σε δημόσιο χώρο, αν περιέχονται στην 

εικόνα αναγνωρίσιμα πρόσωπα (παρόλο που ενδέχεται να είναι τελείως δευτερεύοντα 

και τυχαία). Παραπέρα, σε πολλές χώρες εφαρμόζονται διατάξεις που παρέχουν 

υπερβολική προστασία σε αστυνομικά ή άλλα κρατικά όργανα κατά την άσκηση της 

εξουσίας τους ώστε να θεωρείται παράνομη (;) η απλή φωτογραφική καταγραφή τους. 

Στην Ευρώπη αυτούς τους πολίτες που διαμαρτύρονταν προς τους αστυνομικούς και 

τους κατέγραφαν με τα κινητά τη στιγμή της δολοφονίας Floyd θα τους είχαν συλλάβει, 

πιθανότατα ξυλοκοπήσει και θα τους είχαν αφαιρέσει τα smartphone. Αποδεικτικό 

υλικό μηδέν, έγκλημα χωρίς τιμωρία, και ας κτυπιούνταν οι αυτόπτες μάρτυρες. 

Μήπως είναι ώρα να αναθεωρηθεί το GDPR, ειδικά ως προς τη δημόσια σφαίρα; 

Όταν σχετίζεται με φορείς της εξουσίας, από τον τελευταίο αστυνομικό ως τον 

πρόεδρο της δημοκρατίας; Παραπέρα, οφείλουν να διορθωθούν οι ακρότητες του 

GDPR που περιορίζουν το δημοκρατικό δικαίωμα της ανάπτυξης της προσωπικότητας 

των πολιτών (π.χ. της έκφρασης μέσω της φωτογραφίας) -εννοείται ότι αναφέρομαι 

στο σουρεαλιστικό σενάριο να πρέπει θεωρητικά να ζητήσεις άδεια από όσους 

(δευτερευόντως και τριτευόντως) φαίνονται σε μια σκηνή δρόμου, επειδή έτυχε 

κάποιοι να είναι εκεί στην άκρη. Από την απόλυτη ελευθερία της φωτογραφικής 

δραστηριότητας, έχουμε φθάσει στο άλλο άκρο, δηλ. ο κόσμος να κακοκοιτάζει, 

να υποπτεύεται, να εχθρεύεται και σε ορισμένες περιπτώσεις να βιαιοπραγεί κατά 

φωτογράφων, επειδή απλά σήκωσαν κάμερα και κάποιοι θεώρησαν ότι βρέθηκαν σε 

ένα κάδρο...
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Ιστορικής σημασίας πολιτιστική (και όχι μόνο) νίκη

Η δικαστική αυτή ιστορία δεν αφορά, σε καμία περίπτωση, την φωτογραφία. Αλλά κάτι 

ακόμη πιο σημαντικό: την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ήταν το 1967 όταν ένα μικρό 

αλογάκι άρχισε το παράνομο ταξίδι του στην Ευρώπη. Τότε δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά 

από τον οίκο Münzen und Medaillen AG στη Βασιλεία της Ελβετίας, στις 6 Μαΐου 1967. 

Έξι χρόνια αργότερα, ο Howard και η Saretta Barnet αγόρασαν από τον Robin Symes το 

αντικείμενο στις 16 Νοεμβρίου 1973 και το κατείχαν έως τον θάνατό τους. Το λεπτεπίλεπτο 

χάλκινο ειδώλιο άρχισε να απασχολεί και την Interpol. Το Υπουργείο Πολιτισμού είχε ζητήσει, 

στις 4 Μαΐου 2018, σχετική έρευνα η οποία όμως απέβη άκαρπη λόγω της παρέλευσης 

μισού αιώνα από τη δημοπρασία και της καταστροφής των παραστατικών του ελβετικού 

οίκου δημοπρασιών. Οι μέχρι προσφάτως κάτοχοι του, κληρονόμοι του ζεύγους Howard 

και Saretta Barnet, αρνήθηκαν να επιστρέψουν το αλογάκι στο ελληνικό κράτος. Αλλά και 

ο γνωστός οίκος δημοπρασιών, όχι μόνο δεν αρνήθηκε, αλλά κινήθηκε και δικαστικά κατά 

του κράτους μας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως για πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά 

ανάλογων υποθέσεων, ένας οίκος δημοπρασιών στράφηκε κατά Κράτους. Δεν θα μπούμε 

στις νομικές λεπτομέρειες, υψίστης σημασίας ήταν τελικά η αίσια έκβαση της διαμάχης για τον 

ελληνικό πολιτισμό καθότι το Εφετείο των ΗΠΑ απέρριψε την αγωγή του οίκου δημοπρασιών 

Sotheby΄s εναντίον του ελληνικού κράτους. Και τώρα το χάλκινο αλογάκι επιστρέφει εκεί 

που… γεννήθηκε πριν σχεδόν 3,000 χρόνια! ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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* Η Υπηρεσία Lens Calibration, ισχύει άσχετα αν ο πελάτης αγόρασε mirrorless ή DSLR, και προσφέρεται για 1-3 υπάρχοντες ή νέους φακούς Canon του 

πελάτη, πάνω σε σώμα Canon DSLR. Η αποστολή του σώματος και των φακών προς την Photometron, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάστημα 3 μηνών 

από την αγορά της νέας μηχανής Canon, ενώ η επιστροφή τους θα γίνεται εντός 24 ωρών με χρέωση της Photometron σε όλη την Ελλάδα.

 

Με κάθε αγορά μηχανής Canon EOS τον Ιούνιο

η εταιρία Photometron σας προσφέρει

δώρο την υπηρεσία
Lens Calibration*

και με πιστωτική κάρτα έως

12 άτοκες δόσεις! 

https://bit.ly/3ewgbQq
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��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), θα δημοσιευθούν εδώ.
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Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

������!

3���'� ;�� +������!
Μην το σκέφτεστε άλλο!

https://twitter.com/i/status/1271514106508521475
www.photo.gr
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες

στα περίπτερα 

https://bit.ly/2WyhPtq
https://bit.ly/3bckder
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Ισχύει αποκλειστικά και μόνον για τα επόμενα τρία τεύχη:

   

Ένα μονοθεματικό τεύχος της επιλογής σου αξίας €6,90 

& τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου       

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

Αγοράζεις το τρέχον τεύχος Νο 266 ή το υπό έκδοση Νο 277

από το eshop στην 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: «Τεστάρω τα οφέλη της συνδρομής...»

1η 
Eπιλογή: «Τεστάρω την παραλαβή στο σπίτι μου»

€€55,,8080
όλα!όλα!

Ετήσια συνδρομή για τα επόμενα έξη τεύχη: 

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: «Λέω ναι στη συνδρομή & στα δώρα!»

€ 3 2 
όλα!

€17,40
όλα!

   Δώρο:   Δώρο:

   Δώρα:

   Δώρα:

Γράψου τώρα συνδρομητής! 
Έχεις τρεις επιλογές:

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

���.: � ����	
�� ���� ���
� �� ��� ���
���, ������� ���
�� �
� ���������!

Η προσφορά ισχύει μέχρι 22 Ιουνίου 

https://bit.ly/3f4Bo4S


������ 508 •  �����	
 15 IOYN��� 2020

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

��

Sony World 
Photography Awards
Ανακοινώθηκαν όλοι οι τελικοί νικητές

Προσπερνώντας μήνες αναμονής, 

ανακοινώθηκαν στο σύνολό τους οι νικητές 

των έγκυρων βραβείων Sony World Photography 

Awards. O επίζηλος τίτλος του φωτογράφου της 

χρονιάς μαζί με έπαθλο 25.000δολ. Απονεμήθηκε 

στον Pablo Albarenga από την Ουρουγουάη 

για τη σειρά Seeds of Resistance. Παραπέρα 

ανακοινώθηκαν οι δέκα νικητές επιμέρους 

κατηγοριών στον επαγγελματικό διαγωνισμό καθώς 

και οι διακριθέντες στις κατηγορίες Open, Student 

και Youth. 

Όπως δήλωσε ο μεγάλος νικητής Pablo Albarenga: 

“Mε αυτό το σημαντικό βραβείο βλέπω δύο νίκες. Πρώτα 

την ευκαιρία να διηγηθώ ιστορίες των αυτόχθονων 

φυλών του Αμαζονίου φέρνοντας στο προσκήνιο 

ανθρώπους που δε μάχονται μόνον για το μέλλον τους 

αλλά το μέλλον όλων μας. Χρειάζεται να στρέψουμε το 

βλέμμα πέρα από τα δένδρα, το οξυγόνο και τα άγνωστα 

είδη βιοποικιλότητας στη ζούγκλα. Κατά δεύτερο λόγο, 

είναι σπουδαίο που το βραβείο προσεδαφίστηκε φέτος 

στη Λατινική Αμερική, μια ήπειρο που πάντα οι εικόνες 

της μεταφέρονταν με τα μάτια των ξένων. Ελπίζω πως 

πολύ περισσότεροι φωτογράφοι στην περιοχή μας 

θα συνεχίσουν να συνεισφέρουν με τις φωνές τους, 

ενισχύοντας την κοινότητα όσων αφηγούνται σχετικά με 

τη Λατινική Αμερική.”

Ο μεγάλος νικητής Pablo Albarenga  (Uruguay) για τη σειρά  «Η σπορά της αντίστασης»
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Οι νικητές των επαγγελματικών κατηγοριών

Aρχιτεκτονική φωτογραφία: Sandra Herber (Canada) για τη σειρά Καλύβες 

ψαράδων στη λίμνη Winnipeg Φιναλίστ: 2ος Jonathan Walland(UK); 3ος José 

De Rocco(Argentina)

Δημιουργική φωτογραφία: Pablo Albarenga (Uruguay) για τη σειρά  Η 

σπορά της αντίστασης Φιναλίστ: 2ος Dione Roach (Italy) 3ος Luke Watson 

(UK)

Εξερεύνηση : Maria Kokunova (Ρωσική Ομοσπονδία) γιατ η σειρά Η 

Σπηλιά  Φιναλίστ: 2ος Hashem Shakeri (Ιράν) 3ος Hugh Kinsella Cunningham 

(Μεγάλη Βρετανία)

Ντοκουμέντο: Chung Ming Ko (Hong Kong) για τη σειρά Τα τραύματα του 

Hong Kong Φιναλίστ 2ος Didier Bizet (France) 3ος Youqiong Zhang (China)

Περιβαλλοντική φωτογραφία: Robin Hinsch (Germany) για τη σειρά 

Wahala Φιναλίστ: 2ος������� Laiz (Spain) 3ος Luca Locatelli (Italy)

Τοπίο: Ronny Behnert (Germany) για τη σειρά Torii Φιναλίστ: 2ος Florian 

Ruiz (France) 3ος Chang Kyun Kim (South Korea)

Αγρια φύση Brent Stirton (South Africa)  για τη σειρά Pangolin σε κρίση 

Φιναλίστ: 2ος Masahiro Hiroike (Japan) 3ος Adalbert Mojrzisch (Germany)

Πορτραίτο: Cesar Dezfuli (Spain) για τη σειρά Επιβάτες Φιναλίστ: 2ος Denis 

Rouvre (France) 3ος Sasha Maslov (Ουκρανία)

Σπόρ/αγώνες:��������	
���Soto (Spain) για τη σειρά Σενεγαλέζοι 

Παλαιστές Φιναλίστ: 2ος Lucas Barioulet (France) 3ο2 Andrea Staccioli (Italy)

Still Life: Alessandro Gandolfi (Italy) για τη σειρά Αθανασία Φιναλίστ: 2ος 

Elena Helfrecht (Germany); 3ος Fangbin Chen (China) 

Ανοικτή κατηγορία

Tom Oldham (UK) ονομάστηκε Open Photographer of the Year 2020 και 

επιβραβεύτηκε με έπαθλο $5,000 prize  για το έργο Black Francis. Πρόκειται 

για ένα project πορτραίτου που δημοσιεύθηκε αρχικά στο MOJO Magazine. 

Σπουδάστρια Φωτογράφος της Χρονιάς

Η ελληνίδα σπουδάστρια Ιωάννα Σακελλαράκη αναδείχθηκε Student 

Photographer of the Year 2020 για την εργασία της στη σειρά Αειφορία όπου 

απεικονίζει νυκτερινές εικόνες φωτοσυλλεκτικών πάνελ. Ανεμογεννητριών 

και συσσωρευτών στο αιγαιοπελαγίτικο νησί της Τήλου το οποίο κατόρθωσε 

να είναι το πρώτο στην Μεσόγειο με ενεργειακή αυτονομία. 

Σχολιάζοντας τη βράβευσή της δήλωσε: “Αισθάνομαι πολή τιμητικά που μου 

απονεμήθηκε ο τίτλος Σπουδάστρια Φωτογράφος της Χρονιάς. Η σειρά Αειφορία 

που έδωσε την ευκαιρία να μοιραστώ μια θετική πλευρά του θέματος της αειφόρου 

ανάπτυξης καταγράφοντας το τοπίο ως πέρασμα στην νυκτερινή ατμοσφαιρικότητα 

της Τήλου. Ελπίζω ότι αυτή η τιμητική αναγνώριση θα μου δώσει τη δυνατότητα 

να πάρω και άλλες αναθέσεις σχετικά με το αντικείμενο. Επίσης εκφράζω την 

ευγνωμοσύνη μου εκ μέρους του Royal College of Art για την παροχή του 

εξοπλισμού που η Sony με γενναιοδωρία μας παρέδωσε ώστε να έχουν και άλλοι 

σπουδαστές την ευκαιρία να τον αξιοποιήσουν στο δικά τους project.”

Νέος Φωτογράφος της Χρονιάς

Ο 19χρονος Hsien-Pang Hsieh από την Taiwan έλαβε την διάκριση “Youth 

Photographer of the Year 2020” για το έργο Hurry (βιασύνη) που δείχνει ένα 

street performer φαινομενικά σε κίνηση αλλά στην πραγματικότητα ακίνητο. 

Τέλος το βραβείο OUTSTANDING CONTRIBUTION TO PHOTOGRAPHY 

(εξαιρετικής συνολικής προσφοράς στην φωτογραφία) απονεμήθηκε στο 

διάσημο εκδότη Gerhard Steidl. 

Tom Oldham (UK) Open Photographer of the Year 2020  
για το έργο Black Francis.

Τοπίο: Ronny Behnert (Germany) για τη σειρά Torii

 Hsien-Pang Hsieh (Taiwan) “Youth Photographer of 
the Year 2020” 
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Sonos 
Nέα αντιπροσώπευση από την εταιρία Δ.&Ι.Δαμκαλίδης 

Aπό τον Μάιο 2020, η Δ. & Ι. Δαμκαλίδης ΑΕ αντιπροσωπεύει 

επίσημα τα προϊόντα ήχου Sonos στην Ελλάδα. H Sonos είναι 

γνωστή ως εφευρέτρια του ασύρματου οικιακού ηχητικού συστήματος 

ενώ ειδικεύεται σε οικιακές εφαρμογές ήχου υψηλής τεχνολογίας. Η 

έδρα της βρίσκεται στην Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια.

 Η Sonos προσφέρει ένα WiFi σύστημα ήχου που αποδίδει εξαιρετικά 

για να ακούτε όλη τη μουσική και το ηχητικό περιεχόμενο που 

αγαπάτε, από τις αγαπημένες σας streaming υπηρεσίες έως τα podcast 

και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ακούτε καθημερινά. Η ανοιχτή 

πλατφόρμα της Sonos προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερες από 100 

υπηρεσίες streaming παγκοσμίως – μουσική, ηχητικά βιβλία, podcast, 

ραδιόφωνο και πολλές άλλες – και ο χειρισμός μπορεί να γίνει μέσω τη ς 

εφαρμογής Sonos για iOS και Android, μέσω του AirPlay 2, απευθείας 

από τις εφαρμογές μουσικών υπηρεσιών ή με τη χρήση της φωνής 

σας. Τα προϊόντα Sonos Arc, Sonos Beam, Sonos One και Sonos Move 

έχουν ενσωματωμένη λειτουργία φωνητικού ελέγχου, κάνοντας ακόμη 

ευκολότερο τον χειρισμό του οικιακού σας ηχοσυστήματος στις περιοχές 

όπου διατίθεται η εν λόγω λειτουργία. Η Sonos είναι η πρώτη εταιρία 

που έχει δύο λειτουργίες φωνητικού ελέγχου (Amazon Alexa και 

Google Assistant) ταυτόχρονα στο ίδιο σύστημα.

Με την Sonos οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν τον ήχο 

όπου θέλουν αφού η εταιρία τυγχάνει εφευρέτρια της τεχνολογίας 

ΜultiRoom, είτε :ακούγοντας το ίδιο τραγούδι σε κάθε δωμάτιο ή 

απολαμβάνοντας διαφορετική μουσική σε διαφορετικά δωμάτια. 

Επίσης μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο θα χειρίζονται τη 

μουσική μεταξύ του Sonos App, του Spotify, του YouTube Music, του 

Tidal  ή του AirPlay 2.
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Polaroid Now
Η νέα Polaroid άμεσης εμφάνισης

Τώρα πλέον που το brandname Polaroid ανήκει 

κανονικά στην Polaroid Originals, η εταιρία το 

εορτάζει με μια νέα μηχανή άμεσης εμφάνισης που θα 

ονομάζεται Polaroid Now, πλαισιώνοντας την υπόλοιπη 

γκάμα με τα μοντέλα Polaroid One Step Plus και One 

Step 2. To styling παραπέμπει στις αρχετυπικές Polaroid, 

το ίδιο και η απλότητα και φιλικότητα της χρήσης, 

που είναι συνώνυμες διαχρονικά με το brandname. 

Όπως και τα άλλα δύο μοντέλα θα χρησιμοποιεί φιλμ 

άμεσης εμφάνισης Ι-Τype ή το 600 με την μπαταρία. 

Διαθέτει σύστημα autofocus που ανάλογα με το 

αντικείμενο, τη θέση του στο κάδρο και την απόσταση, 

επιλέγει φακό 35mm ή 40mm, ώστε πάντα να έχει το 

κατάλληλο καδράρισμα και για ανθρώπους και για 

γενικές σκηνές, τοπία κλπ. Παραπέρα το φλας έχει 

εξελιχθεί σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα ώστε 

να δίνει την κατάλληλη χροιά ανάλογα με την σκηνή. 

Γενικά πρόκειται για μοντέλο με πιο λιτή διαμόρφωση 

σε σχέση με τα άλλα της γκάμας, και ως τα λοιπά 

χαρακτηριστικά σημειώνουμε τον αυτοχρονομέτρη, 

τη διπλοέκθεση και την φόρτιση μέσω USB-Micro 

επαφής, ενώ απουσιάζει το Bluetooth των ακριβότερων 

μοντέλων. 

α 

πη 

id, 

μ 



������ 508 •  �����	
 15 IOYN��� 2020 �����
 17

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

Τύπωσε το δικό σου σχέδιο ή διάλεξε από τα δικά μας, 
μια φωτογραφία ή το εταιρικό σου λογότυπο.

Ο Π.Ο.Υ. ...επιβάλλει 

Εμείς το κάνουμε 
�� ����

Προφύλαξη με χιούμορ..!!!

Mε την αγορά κάθε μάσκας, 
προσφέρουμε 0,20€ 

στην ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

������� 32 & �	
. ��� 43, 121 33 ���������, 
���.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977 
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr

http://bit.ly/3372x0N
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Photoshop Camera
To νέο app για Android & iOS

Aπό τον περασμένο Νοέμβριο που πρωτοαναγγέλθηκε, τελικά τώρα κυκλοφορεί το εντυπωσιακό app 

της κραταιάς Αdobe που ενσωματώνει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης Sensei. H εργονομική του 

λογική στηρίζεται σε Lenses (φακούς) που προσομοιώνουν διάφορα φίλτρα: Portrait, Pop, Artful, Blue Sky, 

Spectrum κλπ. Ενώ είναι δυνατόν ο χρήστης να κατεβάσει εξτρά επί πληρωμή Lenses που δημιουργήθηκαν 

σε συνεργασία με δημοφιλείς instagrammers. Στα εργαλεία για την επεξεργασία περιλαμβάνονται λεπτομέρεια 

στα σκιερά και στα φωτεινά σημεία (shadows/highlights), κορεσμός, εκφώτιση, κοντράστ, λευκό και μαύρο 

σημείο κλπ. Για τους λιγότερο εξοικειωμένους το app προβλέπει αυτόματες διορθώσεις που γίνονται στο 

παρασκήνιο, μόλις φορτωθούν οι εικόνες στο smartphone/tablet. Παραπέρα, το εργαλείο Magic Wand 

έχει δυνατότητες για ρύθμιση φωτισμού πορτραίτου και διόρθωση γεωμετρικών εκτροπών φακού. Το app 

προσφέρεται για δωρεάν κατέβασμα σε πλατφόρμες Android και iOS, με την επιφύλαξη ότι θα υπάρχουν 

πολλές αγορές εξτρά λειτουργιών εντός της εφαρμογής (in-app purchases).

Webcam
Και η Panasonic προσφέρει την εξτρά λειτουργία

Την τάση ξεκίνησε η Canon τις ημέρες της πρώτης 

φάσης του κορωνοϊού. Τότε που η ζήτηση webcam 

κορυφώθηκε με τόσες τηλεδιασκέψεις και εξ αποστάσεως 

διδασκαλίες. Τότε που φάνηκε η ανάγκη για καλύτερη 

ποιότητα webcam, τουλάχιστον από κάποιους απαιτητικούς 

χρήστες. Πράγματι πρόκειται για μια απροσδόκητη 

διάσταση των δυνατοτήτων μιας καλής ψηφιακής 

φωτογραφικής μηχανής που αποδεικνύει και την υπεροχή 

σε σύγκριση με τις τελείως υποτυπώδεις προδιαγραφές των 

“συμβατικών” webcam. Mετά την Canon και τη Fujifilm 

λοιπόν τη σκυτάλη παίρνει η Panasonic με το software 

Lumix Tether for Streaming που ακόμη βρίσκεται σε 

δοκιμαστική (beta) έκδοση. Πρακτικά, αποτελεί εξελικτική 

βαθμίδα μιας υπάρχουσας εφαρμογής για τη διασύνδεση 

με υπολογιστή και μεταφορά εικόνων. 

�����
 18
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��%+���7 �����7 Prograde & Delkin
Κυκλοφόρησαν σε φορμά CFexpress type B

Μετά τη Sandisk και τη λιγότερο γνωστή Apacer, κυκλοφόρησαν νέα μοντέλα ταχύτατων 

καρτών CFxpress. Προέρχονται από την Prograde και τη Delkin Devices. To νέο φορμά 

πλεονεκτεί πολύ΄έναντι του SDHC/XC χάρη στο δίαυλο PCIe, με πολλαπλάσιες ταχύτητες 

και θεωρητικό όριο τα 1,97GΒ/sec αν ακολουθεί το πρότυπο CFexpress v.1.0 και 4GB/

sec. στο νεώτερο v.2.0. Τα δύο πρώτα κομμάτια της Prograde σειράς Cobalt Label έχουν 

χωρητικότητες 325GB ή 650GB από και ταχύτητες διαμεταγωγής ως 1.7GB/sec. Διατίθεται και 

η σειρά Gold Label με χωρητικότητες 128GB ως 1ΤΒ με μικρότερες ταχύτητες 400MB/sec. για 

λιγότερο απαιτητικές χρήσεις. Την ίδια στιγμή η Delkin που ειδικεύεται στις εξωτικές κάρτες 

μνήμης από παλιά, ανακοίνωσε την απόλυτη κάρτα CFexpress με την απίστευτη χωρητικότητα 

των 2TB, αρκετά μεγαλύτερη δηλ. από το μέσο δίσκο ενός προσωπικού υπολογιστή. 

Χρησιμοποιεί πρωτόκολλο επικοινωνίας PCIe 3.0 και ΝVme επιτυγχάνοντας ταχύτητα 

διαμεταγωγής 1,73GB/sec max.Yποστηρίζει δε τις εξής μηχανές και βιντεοκάμερες. Canon 

C300MkIII, C300 MkII και EOS RS, mirrorless Nikon Z 6 & Z 7 καθώς και την επερχόμενη 

D6, Panasonic Lumix S1 / S1R. Eκτός από το μοντέλο των 2ΤΒ θα παράγονται και όλες οι 

ενδιάμεσες χωρητικότητες αρχίζοντας από 128GB. 

Tamron
H αλήθεια για τον Τamron 70-180mm f/2,8 Di III VXD model A056

Πριν μερικές μέρες η Tamron δημοσίευσε μια ανακοίνωση που αφορά πιθανό πρόβλημα σε κάποια παρτίδα των φακών 

στην οποία δεν είναι σωστά ρυθμισμένα ορισμένα πλέοντα οπτικά στοιχεία βλ. https://www.tamron.eu/service/service-

news/news/detail/News/notice-about-problems-with-the-floating-system-of-70-180mm-f-2-8-di-iii-vxd-model-a056/ ) 

Το θέμα -όπως ήταν αναμενόμενο- αναπαράχθηκε από τα ΜΜΕ του χώρου και πιθανό να προκλήθηκαν αμφιβολίες στους 

μέχρι τώρα αγοραστές αλλά και σε όσους είχαν την πρόθεση να αγοράσουν το συγκεκριμένο φακό. 

Προς αποφυγή αρνητικών εντυπώσεων που ενδεχομένως θα επηρεάσουν την εμπορική πορεία του φακού αυτού στην 

ελληνική αγορά, η ελληνική αντιπροσωπεία Photozone διευκρινίζει ότι το πρόβλημα αυτό δεν αφορά κανένα από τους 

φακούς που έχουν διατεθεί μέχρι τώρα δια της επίσημης οδού στην Ελλάδα καθώς όλοι οι φακοί που έχουν εισαχθεί δεν 

σχετίζονται με την προβληματική παρτίδα. Κάτι που ωστόσο μπορεί να αφορά τεμάχια παράλληλων εισαγωγών. 

Γι αυτό η Photozone καλεί τους πιθανούς έλληνες ενδιαφερόμενους για τον φακό να προχωρήσουν άφοβα στην αγορά του 

-εφόσον έχουν την πρόθεση- αλλά μόνο από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο καταστημάτων που συνεργάζονται με την επίσημη 

αντιπροσωπεία. 
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Ποιά είναι τα νέα δεδομένα

Όταν το ΕΜΣΤ (Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) εγκαινιαζόταν πανηγυρικά τον περασμένο 

Φεβρουάριο, ουδείς φανταζόταν τί θα επακολουθούσε ελάχιστες ημέρες αργότερα.  Η μεγάλη επάνοδος 

έρχεται στις 15 Ιουνίου 2020:  τα μουσεία όλης της χώρας ανοίγουν για το κοινό. Πώς ακριβώς όμως έχουν 

τα νέα δεδομένα τήρησης υγειονομικών μέτρων; Αποστάσεις ασφαλείας στο 1,5 μ. σε εσωτερικούς χώρους 

και στα 2 μ. σε εξωτερικούς, υποχρεωτική χρήση μασκών, μέγιστος αριθμός επισκεπτών, ασφαλείς διαδρομές 

περιήγησης και θέασης, καθώς και νέοι κανόνες υγιεινής σε πωλητήρια και αναψυκτήρια. 

�� ,����� ��! ���(��K�"
Επιστροφή στην Αμερική των fifties 

Μπορεί να σας έχει προσπεράσει η είδηση, αλλά εδώ και λίγες ημέρες 

σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της Αθήνας, άνοιξε ένα drive-

in cinema, κοινώς ένας υπαίθριος κινηματογράφος όπου φτάνετε μέχρι την 

μεγάλη οθόνη, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την άνεση του αυτοκινήτου 

σας. Στον λόφο Λυκαβηττού λοιπόν με τα παραδοσιακά… ποπ-κορν, θα 

μπορείτε να παρακολουθήσετε εντός των επόμενων εβδομάδων, διάφορες 

επιλεγμένες ταινίες. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως drive-in κινηματογράφος 

εγκαινιάστηκε και στην παραλιακή περιοχή της Γλυφάδας. Για να εορταστεί 

το γεγονός, ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου σε συνεργασία 

με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου 

Αντώνη Θεοχάρη, έφεραν υπέροχα αυτοκίνητα-αντίκες στον χώρο και οι 

παλαιότεροι από τους θεατές μπορούσαν να δουν μέχρι και τον παλαιό 

γνώριμο τους, τον Κιτ, το αυτοκίνητο-μαχητή. 

https://www.cinemaalive.org/drive-in

www.glyfada.gr
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Η πρώτη έκθεση μετά την καραντίνα

O πρωτόγνωρος εγκλεισμός, μας κατέδειξε ακόμη περισσότερο την σημασία των πιο ουσιαστικών 

πραγμάτων της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Μεταξύ αυτών και η σημασία της περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης σε μοναδικής ομορφιάς μέρη της Ελλάδας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το δραστήριο 

φεστιβάλ Αγρινίου αφιερώνει την πρώτη του έκθεση, μετά την άρση της απαγόρευσης των εκθέσεων, στην 

μοναδική λίμνη της Τριχωνίδας και την Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού. 

Στην έκθεση συμμετέχουν: Η φωτογραφική ομάδα Αγρινίου «art8» και το φωτογραφικό τμήμα του 

Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου «ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ». Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην θέση 

ΑΜΠΑΡΙΑ Παναιτωλίου του δήμου Αγρινίου, δίπλα στο κτίριο του ΚΕΠΕΤΡΙ.


���'�% &�*��;$�$ &��7 :(��+��:�!7
Luminous Eye 

Η φωτογραφική γκαλερί που εγκαινιάστηκε διθυραμβικά μόλις ελάχιστους μήνες 

πριν την πανδημία κι αναγκάστηκε πολύ σύντομα να κλείσει τις θύρες της, 

αποφάσισε να καλέσει ενδιαφερόμενους φωτογράφους για μία πιθανή συμμετοχή 

στην νέα ομαδική έκθεση “Inwards - Η παύση ως αφετηρία μεταμόρφωσης”. 

Σαφώς, τα έργα που αναζητούνται αφορούν στους μήνες της παγκόσμιας υγειονομικής 

κρίσης και πρέπει να έχουν δημιουργηθεί μετά την 1η Μαρτίου 2020. Οι ιθύνοντες 

όμως ενημερώνουν πως η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε πρώτη φάση, σε ψηφιακή 

μορφή στον ιστότοπο της Luminous Eye. Ενώ σε επόμενη φάση, θα πραγματοποιηθεί η 

ομαδική έκθεση στο χώρο της Luminous Eye, η οποία θα διαρκέσει δύο μήνες.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι φωτογραφίες πρέπει να αποσταλούν με wetransfer στη διεύθυνση info@

luminouseye.net, το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου 2020 τα μεσάνυχτα.

Διεύθυνση: Luminous Eye, Mητσαίων 2α , 11742, Αθήνα

Πληροφορίες: 2111161206,  www.luminouseye.net 

Εγκαίνια: Παρασκευή 

19 Ιουνίου, ώρα 

21:00

Διάρκεια: 19-24 

Ιουνίου 2020

Πληροφορίες: 

www.photopolis.gr
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Gallery ArteGa 
Η σιωπηλή Καλαμάτα της Τζένης Λυκουρέζου

Πριν πολλά χρόνια, η Τζένη Λυκουρέζου άρχισε να περιηγείται τους χειμερινούς μήνες στην ήσυχη παραλία 

της Καλαμάτας. Εκείνο που έλκυε το βλέμμα της, ήταν η παντελής απουσία της συνηθισμένης καλοκαιρινής 

οχλαγωγίας. Κι εκεί βρισκόταν πράγματι και το πραγματικό φωτογραφικό ενδιαφέρον. Οι σκόρπιες φωτογραφίες 

από λιγοστές προσωπικές βόλτες, μεταμορφώθηκαν, μετά από την σχετική μελέτη, σε ένα ολοκληρωμένο 

φωτογραφικό portfolio. Η ατομική της έκθεση υπό τον τίτλο Seaside Life ΚΑΛΑΜΑΤΑ, σε επιμέλεια 

Αλέξανδρου-Βασίλειου Βασιλόπουλου εγκαινιάζεται σε λίγες ημέρες στην γκαλερί ArteGa – Jazzét στο Χαϊδάρι. 

 Gallery ArteGa – Jazzét

Διάρκεια Έκθεσης: 20.06.2020 – 13.09.2020

Εγκαίνια: 20.06.2020 και ώρα 20:30

Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 99-101, Χαϊδάρι

Πληροφορίες: 2105815626

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site 

www.photo.gr
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