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Απαντήστε μόνον αν
είστε επαγγελματίας
στο Imaging

Μεγάλη έρευνα
Του περιοδικού Photobusiness για τις συνέπειες
της υγειονομικής κρίσης στον φωτογραφικό κλάδο
κρίση του κορωνοϊού, η καραντίνα, η διακοπή των
εργασιών, η αδράνεια της αγοράς και η αβεβαιότητα για
την επόμενη μέρα έχουν επηρεάσει ολόκληρη την οικονομία
της χώρας. Ιδιαίτερα πλήττεται, μεταξύ άλλων, και ο τομέας
του imaging, o ευρύτερος επαγγελματικός χώρος μέσα στον
οποίο δραστηριοποιούνται συνάδελφοι από τα φωτογραφεία

H

και τα εργαστήρια ως την παροχή υπηρεσιών, το ρεπορτάζ,
ακόμη και οι εκπαιδευόμενοι στον κλάδο. Η έρευνά μας
στοχεύει να τεκμηριώσει με αντικειμενικό τρόπο και από το
πιο πρόσφορο δείγμα, τους ίδιους τους επαγγελματίες, το
αποτύπωμα της κρίσης και να θέσει με ποσοτικούς όρους. Ίσως
τα συμπεράσματα χρησιμεύσουν και σε αυτούς που πρέπει.
Πολιτικές ηγεσίες, συνδικαλιστικούς φορείς κλπ.

« !" # $%&'#&$# (#!## # &$" (&&$)*.
&(&+# & , &$"...»
CHARLES S. LAUER, ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
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 L16 Light Camera %&+ %7 & digital imaging
...και τα διδάγματα πίσω από την απόφαση
Θυμάστε την L16 κάμερα;
Την περίεργη ψηφιακή με την
“εξωγήινη” εμφάνιση και τους
πάμπολλους φακούς που κάθε
άλλο παρά με φωτογραφική
έμοιαζε; Εμφανίστηκε το 2015 σαν
startup με πολλές υποσχέσεις
και τεράστιες προσδοκίες
ότι θα άλλαζε τη μορφή της
φωτογραφίας όπως τη γνωρίζαμε.
Χρησιμοποιώντας 16 αισθητήρες
και φακούς διαφορετικών εστιακών
αποστάσεων ανάμεσα σε 35mm
και 150mm, επαγγελόταν ποιότητα
εικόνας υπέρτερη των DSLR με
τους full frame αισθητήρες αφού
η ιδέα ήταν να ανασυντεθεί
πληροφορία από τους πολλαπλούς
σένσορες με ειδικούς αλγόριθμους
computational imaging.

T

o project έτυχε θερμής υποδοχής από τα media και χρηματοδοτήθηκε με
30εκ. δολ. Όμως τα προβλήματα και οι αστάθειες της απόδοσης στα πρώτα
δείγματα παραγωγής κατέληξαν σε εμπορική αποτυχία. Μετά η εταιρία προχώρησε
σε συνεργασίες με οίκους όπως Xiaomi και Sony κυρίως όσον αφορά μεταφορά
τεχνογνωσίας αφού δεν υπήρξε κάποιο “χειροπιαστό” προϊόν. Παρόλη τη φαινομενική
αποτυχία έκπληξη στάθηκε η “κεφαλαιακή ένεση” 121εκ. δολ. από τη Softbank Vision
Fund, επενδυτικό οργανισμό venture capital που ειδικεύεται σε χρηματοδότηση στον
τομέα του software και της υψηλής τεχνολογίας γενικότερα, ενώ ενδιαφέρον είχαν
ενδιάμεσα εκδηλώσει φωτογραφικές εταιρίες όπως η Leica αλλά και η Νοkia. Mάλιστα
φημολογείται ότι το κινητό Nokia Pureview 9 (2019) με τους πέντε Zeiss φακούς,
στηρίχθηκε σε τεχνολογία L16. Τελικά με μια λιτή ανακοίνωση στο site μπορούμε
να πληροφορηθούμε ότι η L16 έχει αποσυρθεί πλέον από το digital imaging και
ασχολείται μόνον με τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης.
Αυτό μας θυμίζει το παράδειγμα της Jenoptik. Την επωνυμία αυτή πήρε η (πρώην)
ανατολικογερμανική Carl Zeiss Jena, δηλ. το “σοσιαλιστικό” παρακλάδι της Ζeiss, μετά
την επανένωση των δύο Γερμανιών το 1990. Τότε η εταιρία δέχθηκε σοβαρά κεφάλαια
από το γερμανικό κράτος για την αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό της. Παρήγαγε δε
ψηφιακές φωτ. μηχανές, ακόμη και ψηφιακές πλάτες μεσαίου φορμά, κυάλια, φακούς
κλπ. Όμως δεν κατάφερε να κερδοφορήσει και εγκατέλειψε τον φωτογραφικό κλάδο.
Σήμερα η Jenoptik είναι μεγάλο όνομα στα βιομηχανικά οπτικά σχεδιάζοντας και
παράγοντας συστήματα εντοπισμού LiDAR (χρησιμοποιούνται σε smartphone, drone
αλλά και οχήματα αυτόνομης οδήγησης, βιομηχανικά laser κλπ.
Ηθικό δίδαγμα: α. η διαφοροποίηση αντικειμένου (diversification) είναι το κλειδί
για την επιχειρηματική επιβίωση και β. Οι ελάχιστες εναπομείνασες εταιρίες του
φωτογραφικού χώρου πρέπει να έχουν “πόδι” και σε άλλους τομείς για να συνεχίσουν
να υφίστανται σε δύσκολους καιρούς κάτι που κάνουν όλες σε μικρότερο ή
μεγαλύτερο βαθμό Canon (εκτυπώσεις) Sony (αισθητήρες) Νikon (βηματικά μοτέρ) κλπ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Αθήνα 20-6-2020

Δελτίο Τύπου – Καταγγελία
Η ΕΦΕ γίνεται μάρτυρας της οικονομικής αφαίμαξης των μελών της. Σε μία περίοδο όπου
στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης της εξάπλωσης της πανδημίας του νέου κορωναϊού
δόθηκε από τα κρατικά ταμεία άφθονο χρήμα προς τα ΜΜΕ της χώρας, αυτά από την πλευρά
τους προφανώς θεωρούν τους φωτορεπόρτερ ως τον τελευταίο τροχό της αμάξης.
Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε έναν σημαντικό αριθμό εκδοτικών
επιχειρήσεων, για την άρνηση πληρωμής δεδουλευμένων και πνευματικών δικαιωμάτων
στους δημιουργούς τους.
Πέρα από το γεγονός ότι εδώ και πολλά χρόνια έχει συρρικνωθεί κατά πολύ η δυνατότητα
ενός φωτορεπόρτερ να βγάζει τα προς το ζην (κάτι που ισχύει ιδιαίτερα γι’ αυτούς που
εργάζονται ως free lancers) τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και το φαινόμενο, τα έντυπα
και οι εκδότες να μη θεωρούν υποχρέωσή τους να πληρώνουν τις φωτογραφίες που
δημοσιεύουν, ακόμα κι όταν το ίδιο το έντυπο έχει ζητήσει από τον φωτογράφο να καλύψει
κάποιο γεγονός (η λεγόμενη καμπάνια). Με την πανδημία αυτό το φαινόμενο εντάθηκε, χωρίς
ωστόσο να υπάρχει κάποια επιστημονική μελέτη που να αποδεικνύει ότι ο νέος κορωναϊός
αφαιρεί από τους εκδότες την ικανότητα να μεταβιβάσουν, από τα εκατομμύρια ευρώ της
κρατικής επιχορήγησης, τα ποσά που οφείλουν σε εκείνους που τους παρέχουν την φυσική
και πνευματική εργασία τους.
Αναρωτιόμαστε για ποιό λόγο έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα αν όχι για την για την κάλυψη
των αναγκών και υποχρεώσεών τους, μέσα στις οποίες είναι και οι πληρωμές των μισθών των
εργαζομένων καθώς και οι πληρωμές των free lancer φωτορεπόρτερ.
Θέλουμε δια της παρούσης να ενημερώσουμε το κοινό και την πολιτική ηγεσία του τόπου,
τα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά όλα τα ΜΜΕ ότι δεδομένης της οικονομικής
κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι συνάδελφοι - μέλη της ΕΦΕ, δεν θα μας μείνει άλλος
δρόμος από το εμπάργκο σε εκείνες τις εκδοτικές επιχειρήσεις που συνεχίζουν να μην
καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους στα μέλη μας.
Παρακαλούμε για το αυτονόητο, έστω την ύστατη στιγμή: πληρώστε τις οφειλές σας!
Το ΔΣ της ΕΦΕ

ǹțĮįȘȝȓĮȢǹșȒȞĮ$NDGLPLDV6WUHHW$WKHQV
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SL-D800
• !   360 pph (15x10 .) • '   !  ! $$  #  $! * 
• +  !: 50-1000 . #  : 89 ., 102 .,
127 ., 152 ., 203 ., 210 . •  # #
Epson UltraChrome D6r-S • /   #  

 |   

     Plotter, Drylab & Sublimation
P Series

T Series

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

Kabanaos_Epson.indd 1
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Nikon

Επωφεληθείτε από την προωθητική ενέργεια Summer cashback

Ό

σοι σκέπτονται να
εμπλουτίσουν τον
εξοπλισμό τους με μηχανή
Nikon σειράς Ζ και φακούς
Nikkor Z, αυτό το καλοκαίρι
έχουν μια εξαιρετική ευκαιρία
εξοικονόμησης χρημάτων.
Αν προχωρήσουν σε αγορές
συγκεκριμένων μοντέλων
mirrorless και φακών
Νikkor Z μέσα στο χρονικό
διάστημα ως 19 Ιουλίου
2020 μπορούν να κερδίσουν
άμεση επιστροφή cashback
(η αφαίρεση του ποσού
γίνεται επί τόπου στο σημείο
πώλησης) ως εξής.

Περισσότερες πληροφορίες
www.nikon.gr Facebook:
https://www.facebook.com/
NikonGR και στο Instagram:
@nikongreece

 509 • 

NIKON Z σώματα ή κιτ

Άμεση επιστροφή

Z 7 body + 24–70 f/4 + FTZ adapter

400 €

Z 7 body + FTZ adapter

300 €

Z 6 body + 24–70 f/4 + FTZ adapter

300 €

Z 6 body + FTZ adapter

300 €

Z 50 body + 16-50 VR + 50-250 VR

300 €

Z 50 body + 16-50 VR + FTZ adapter

200 €

Z 50 body + 16-50 VR

200 €

Z 50 body + 16-50 VR vlogger kit

200 €

Φακοί NIKKOR Z

Άμεση επιστροφή

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

200 €

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

200 €

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S

150 €

NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

150 €

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

100 €

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

100 €

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

100 €

22 IOYN  2020
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Αφηγηθείτε
τις ιστορίες σας
με άνεση και
σταθερότητα!
Crane 3S
Νέα ενισχυμένη σχεδίαση με την προσθήκη
αφαιρούμενης χειρολαβής, ακόμα πιο ισχυρό
μοτέρ και με μεγάλο ωφέλιμο φορτίο 6,5 kg.

Smooth X

Smooth 4

Smooth Q2

WEEBILL S
Νέας γενιάς σταθεροποιητής gimbal WEEBILL
και τρίποδο χειρός TransMount για μηχανές
DLSM και DSLR μέχρι και 3kg.

www.albapv.eu
. 
&  .  9, 115 28, ,
.: 2107236847, fax: 2107249848,
e-mail: info@albapv.gr, Alexandrou PhotoandVideo
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Ricoh GR III | Street Edition
Η γοητεία των συλλεκτικών μηχανών

K

άποτε με τους συναδέλφους της
ΤΙΡΑ, κατά τη χρυσή δεκαετία
του 1990, είχαμε αποδεχθεί μια
πολύ ιδιαίτερη, εν στενώ κύκλω,
πρόσκληση. Να δούμε την προσωπική

Τότε ήταν της μόδας να κυκλοφορούν σε περιορισμένη παραγωγή μηχανές και κάποιοι
φακοί με χρυσά τμήματα (με πραγματικό μασίφ χρυσό) προοριζόμενες για τους μεγιστάνες
και τους διάσημους, που δεν αρκούνταν στις κανονικές μηχανές/φακούς παραγωγής των
κοινών θνητών. Εκτός από τις χρυσές εκδόσεις, κυκλοφορούσαν και κάποιες άλλες με
φινιρίσματα τιτανίου ή αριθμημένα κομμάτια με την ευκαιρία σημαντικών γεγονότων όπως

συλλογή του ισπανού αντιπροσώπου
της Canon. Δε θα μείνω στη βίλα με
τις δύο πισίνες και τον κήπο κάποιων
...στρεμμάτων, ούτε στη χλιδάτη
επίπλωση και τα συλλεκτικά οχήματα
στο γκαράζ. Κάποια στιγμή λοιπόν
περάσαμε στην υπόγεια αίθουσα,
πολλών τετραγωνικών με την
κρυστάλλινες βιτρίνες. Εκεί λοιπόν ό,τι
έλαμπε ήταν όντως χρυσός. Ο κύριος
αυτός είχε ένα σωρό ειδικές εκδόσεις
παλιών Leica, Rollei, Hasselblad,
Nikon, Canon κλπ. κυρίως από τις
δεκαετίες 1960 ως και 1980.

επετείους εργοστασίων, την προσελήνωση του Apollo 11 κλπ.
Δεν ξέρω τι απέγινε αυτή η συλλογή όμως είχα φύγει συγκλονισμένος από τη σώρευση
τόσο σπάνιων και πανάκριβων μηχανών, αν και με κάποιους ενδοιασμούς για τη
σκοπιμότητα τέτοιας σπατάλης πόρων. Όμως στο προκείμενο το θέμα μας δεν είναι η
...κοινωνική κριτική αλλά οι ειδικές εκδόσεις φωτογραφικών μηχανών, μια τάση που έχει
ατονήσει τα τελευταία χρόνια, ίσως λόγω της κρίσης που μαστίζει τη βιομηχανία του imaging
ή για άλλους λόγους, όπως ότι ίσως οι έχοντες και κατέχοντες επενδύουν διαφορετικά τα
(μεγάλα) περισσεύματά τους.
Μετά από το μακροσκελές αλλά αναγκαίο εισαγωγικό, ο σκοπός μας είναι να βάλουμε
στην σωστή προοπτική το concept των ειδικών εκδόσεων. Λιγότερο από φετιχιστικά
σύμβολα και αντικείμενα συλλεκτικού πάθους, αποτελούν ορατές εκδηλώσεις εκτίμησης
προς συγκεκριμένα προϊόντα του imaging που για τον Α ή Β λόγο έχουν γράψει ιστορία.
Αυτό ισχύει εκ προοιμίου στην περίπτωση της Ricoh GR III - μιας πολύ ειδικής large sensor
compact μηχανής που έλκει τη σχεδιαστική της καταγωγή από την εποχή της θρυλικής
αναλογικής Ricoh GR1 (1996). H σύγχρονη ενσάρκωση είναι η GR III με τον αισθητήρα
APS-C 24Megapixel και το διάσημο ευρυγώνιο φακό 18,3mm f/2,8 αντίστοιχο με 27mm.
Πρόκειται για την μοναδική αντίζηλο της λίαν δημοφιλούς σειράς Fujifilm X100 που
προσφέρει μια εναλλακτική επιλογή με πολύ compact μέγεθος και με ένα wideangle
φακό που έχει γίνει cult για την πλαστικότητα και το γλυκό, γήινο γράψιμο.
Η ειδική έκδοση Street Edition (το όνομα δεν είναι τυχαίο εφόσον θεωρείται ως εξαιρετική
επιλογή για φωτογραφία δρόμου) διαφέρει ως προς το χρωματιστό κύκλο στο λαιμό
του φακού, το μεταλλικό γκρι φινίρισμα, το εξτρά ασορτί viewfinder και το ταιριαγμένο
δερμάτινο λουρί. Ενώ όλες οι άλλες προδιαγραφές είναι πανομοιότυπες με την κανονική
έκδοση παραγωγής, προστίθεται η λειτουργία Full Press Snap, που επιτρέπει στους χρήστες
να ορίσουν ένα σημείο εστίασης και μετά η μηχανή αμέσως εστιάζει με το πάτημα του
κουμπιού απελευθέρωσης ή της επαφικής οθόνης. Θα παραχθούν μόλις 3500 αντίτυπα με
τιμή 1200 δολ. στην Αμερική και άγνωστη ακόμη στην Ευρώπη όπου βέβαια επιβαρύνεται
με ΦΠΑ.
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Laowa
Nέοι cine φακοί

T

ρεις νέους υπερευρυγώνιουις ειδικά για κινηματογραφική/βίντεο χρήση
ανήγγειλε η Venus Optics που δραστηριοποιείται στους ειδικούς φακούς
macro, ultrawide, relay optics κλπ. Πρόκειται για ένα 7,5mm Τ2,1 Cine για
σύστημα 4/3 Micro, ένα 9mm T2,9 Zero-D Cine για Super 35mm και ένα 15mm
Τ2,1 Ζero-D Cine για full frame. Όλοι ενσωματώνουν την ίδια οπτική σχεδίαση και
είναι βελτιστοποιημένοι για την τέλεια οπτική απόδοση. Ο πρώτος 7,5mm T2,1 έχει
κάλυψη οπτικού πεδίου 110ο στο 4/3Micro ενώ ο 9mm T2,9 καλύπτει πεδίο 113ο
στο Super 35mm. Τέλος και ο 15mm T2,1 έχει ταυτόσημο οπτικό πεδίο 110ο. Και
στις τρεις περιπτώσεις το γρήγορο διάφραγμα διευκολύνει τη λήψη σε δύσκολες
φωτιστικές συνθήκες. Οι δύο τελευταίο ενσωματώνουν το χαρακτηριστικό
Zero-D μηδενικής γεωμετρικής παραμόρφωσης στο άπειρο, πολύ αναγκαίο
στον κινηματογράφο όταν περιλαμβάνονται στη σκηνή αντικείμενα με ευθείες,
εξοικονομώντας έτσι πολύτιμο χρόνο στο post. Και οι τρεις έχουν πολύ μαζεμένο
μέγεθος και χαμηλό βάρος. Οι δύο πρώτοι 7,5mm και 9mm ζυγίζουν το ίδιο 225γρ.
ενώ ο τρίτος 15mm έχει βάρος 540γρ. λόγω του πολύ μεγαλύτερου μεγέθους
των κρυστάλλων. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι μόλις 12cm για τους δύο
πρώτους και ελαφρά μεγαλύτερη 15cm για τον τρίτο. Μια σημαντική διαφορά
ανάμεσα στις κινηματογραφικές και τις φωτογραφικές εκδόσεις των ίδιων φακών
είναι το ενισχυμένο περίβλημα από αεροπορικού τύπου κράμα ανοδιωμένου
αλουμινίου, το συνεχώς μεταβλητό διάφραγμα και τα γρανάζια για follow focus.
Ο 9mm T2,9 προσφέρεται σε μοντούρες Fujifilm X, Sony E και 4/3Μicro και ο 15mm
T2,1 σε Sony FE mount. Nεες μοντούρες Nikon Z, Canon RF και Leica L-mount θα
προστεθούν αργότερα.
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Huion
Τρία νέα μοντέλα graphic tablet

Σ

τον εξειδικευμένο χώρο των ψηφιοποιητικών γραφίδων (graphic
tablet) δραστηριοποιείται η εταιρία Huion. Τα τρία νέα μοντέλα Huion
που μόλις έφθασαν στην ελληνική αγορά διακρίνονται για τα προηγμένα
τεχνικά χαρακτηριστικά και την μοναδική σχέση τιμής/απόδοσης.
Στην κατηγορία Graphic tablet με οθόνη, το Kamvas13, προσφέρει
οθόνη full laminated IPS 13,3 ίντσες, αναγνώριση κλίσης (Tilt Function),
πλούσια χρώματα που καλύπτουν 120% sRGB, ανάλυση: 1920x1080,
Report Rate 266 PPS, 8192 επίπεδα ευαισθησίας πίεσης, γραφίδα χωρίς
μπαταρία και 8 προγραμματιζόμενα πλήκτρα.
Το Inspiroy H320M μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως pen, αλλά
και ως writing tablet. Αναποδογυρίζοντάς το, και με το ίδιο πενάκι, η
LCD επιφάνειά του, τεχνολογίας e-paper, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
σχεδιασμό, σκιτσάρισμα ή σημειώσεις. Διαθέτει γραφίδα χωρίς μπαταρία
με 8192 επίπεδα ευαισθησίας πίεσης, αναγνώριση κλίσης και ανάλυση
5080LPI, ενώ συνδέεται και με Android συσκευές με λειτουργικό 6,0 και
νεότερο και έχει 11 προγραμματιζόμενα πλήκτρα.
To Dial Q620M με ασύρματη επικοινωνία 5-10 μέτρων, «απελευθερώνει»
της εμπειρία σχεδίασης. Με την προγραμματιζόμενα ροδέλα ελέγχου
λειτουργιών ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το μεγέθους του πινέλου, να
κάνει μεγέθυνση-σμίκρυνση, scroll σελίδων κλπ με μοναδική ευκολία
και άνεση. Διαθέτει ευαισθησία πίεσης: 8192 επίπεδα, ανάλυση πένας:
5080LPI, report rate: 266PPS, αναγνώριση κλίσης (tilt recognition): ±60°
και 8 προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Είναι συμβατό εκτός από Windows
και Mac OS X και μ Android 6.0 ή νεότερο.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.atlasonline.gr
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Με σημαντικό χρηματικό έπαθλο

Τ

ο MOMus-Πειραματικό Κέντρο
Τεχνών προσκαλεί νέους
καλλιτέχνες να πάρουν μέρος στο
εργαστήριο καλλιτεχνικής δημιουργίας
του Inspire Project 2020 που ξεκίνησε
πριν από 8 χρόνια στην πρώτη του
μορφή. Φέτος, παρουσιάζεται για
πρώτη φορά στους χώρους του
MOMus-Πειραματικού Κέντρου
Τεχνών, στην Αποθήκη Β1, στο Λιμάνι
Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση υπήρξε
εξ αρχής ένα εκτεταμένο εργαστήριο
για εκατοντάδες νέους καλλιτέχνες,
με επικεφαλής διακεκριμένους
καλλιτέχνες από την Ευρώπη, και φέτος
απευθύνεται σε νέους καλλιτέχνες και
κοινό, προκειμένου να προωθήσει τον
σύγχρονο τρόπο παραγωγής έργων
μέσα στο εργαστήριο.
Η Μαίρη Ζυγούρη είναι η
προσκεκλημένη καλλιτέχνιδα της
φετινής διοργάνωσης και πρόκειται
να αναλάβει την οργάνωση και τη
διεξαγωγή του εργαστηρίου, καθώς
και να καθοδηγήσει την παραγωγική
διαδικασία. Το καλλιτεχνικό εργαστήρι
με τη συμμετοχή 20 νέων καλλιτεχνών
πρόκειται να διεξαχθεί 13-19
Ιουλίου 2020. Την εβδομάδα 6-12
Ιουλίου 2020 θα πραγματοποιηθούν
δύο διαδικτυακές συναντήσεις
προετοιμασίας και έρευνας. Οι
εκθέσεις με τα καλλιτεχνικά έργα
των εργαστηρίων και των έργων θα
πραγματοποιηθούν 22 Ιουλίου-11
Οκτωβρίου 2020.
Το “Βραβείο Inspire”, το οποίο
συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο
3.000€, θα απονεμηθεί τον Οκτώβριο
του 2020 μετά την ανοιχτή πρόκληση
που θα δημοσιευτεί το καλοκαίρι του
2020.
Προθεσμία υποβολής φακέλων: 28 Ιουνίου 2020
Πληροφορίες: ΜΟΜus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (Αποθήκη Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης), info.experimental@momus.gr, 2310
546683, 2310 593270

Η άρση πολλών απαγορευτικών μέτρων στον πολιτιστικό τομέα μοιάζει να έχει απελευθερώσει μια ανάγκη, πολλών
φορέων, για διοργάνωση φωτογραφικών διαγωνισμών και ανοιχτών καλεσμάτων. Σας παρουσιάζουμε μία επιλογή μας,
αρκεί να βρείτε έναν διαγωνισμό ο οποίος συνάδει με την θεματολογία των δικών σας φωτογραφιών.
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Athens Photo Festival
Παράταση υποβολής έργων

Σ

αφώς επηρεασμένο το γνώριμό μας αθηναϊκό
φεστιβάλ από τους μήνες εγκλεισμού, έχει μεταθέσει
την διεξαγωγή του στο Φθινόπωρο 2020. Επομένως
και το σύνηθες ανοιχτό κάλεσμα για ξένους και
Έλληνες ενδιαφερόμενους φωτογράφους παρατείνεται
μέχρι τέλη Ιουνίου 2020. Το κεντρικό πρόγραμμα του
Athens Photo Festival 2020 θα διεξαχθεί την περίοδο
Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2020. Με σημείο εκκίνησης
το Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138, οι εκθέσεις θα
επεκταθούν και σε άλλους χώρους της Αθήνας.
Προθεσμία υποβολής έργων: Μέχρι 30 Ιουνίου 2020
Πληροφορίες: https://www.photofestival.gr

Restart: “Breathe & Smile”
Διαγωνισμός Φωτογραφίας από το iFocus.gr

Σ

την ανάγκη για μία διαφορετική, θετική
επανεκκίνηση μετά τις πρωτοφανείς συνθήκες
εγκλεισμού που βιώσαμε όλοι μας, εστιάζει ο νέος
διαγωνισμός της iFocus.gr. Ενώ, εκτός απροόπτου
πρόκειται να διοργανωθεί έκθεση στην iFocus
Gallery με τις επιλεγμένες φωτογραφίες. Μπορείτε να
υποβάλετε μέχρι πέντε φωτογραφίες δωρεάν αλλά
υπάρχει χρέωση εκ των υστέρων, αν συμμετάσχετε
στην έκθεση.
Προθεσμία υποβολής έργων: 26 Ιουνίου 2020
Πληροφορίες: info@ifocus.gr

The Art of Social Media 2020
Νέος φωτογραφικός διαγωνισμός

Σ

την Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο Κρήτης
θα εκτεθούν οι επιλεγμένες φωτογραφίες του νέου
διαγωνισμού “Η Τέχνη των Κοινωνικών Δικτύων”. Δέκα
φωτογραφικές κατηγορίες διαγωνίζονται και η κριτική
επιτροπή θα επιλέξει τις δέκα κορυφαίες φωτογραφίες από
κάθε κατηγορία. Σημειώστε πως το όριο φωτογραφιών
κάθε καλλιτέχνη είναι πέντε. Οι νικητές του διαγωνισμού,
θα πρέπει κατά την αποστολή των αρχείων προς εκτύπωση,
να καταθέσουν το ποσό των 25€ για τα κόστη εκτύπωσης.
Μπορούν να συμμετάσχουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες
φωτογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ η
συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν. Η τελική έκθεση
(1 ως 5 Σεπτεμβρίου 2020) αποτελεί πρωτοβουλία της
εταιρίας imonline, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ηρακλείου.
Προθεσμία υποβολής έργων: 15 Ιουλίου 2020
Πληροφορίες: https://www.theartofsocialmedia.gr
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Στον ιστορικό Πύργο Μπαζαίου της Νάξου

Κ

άθε έκθεση του Κωστή Αντωνιάδη,
φωτογράφου και ομότιμου καθηγητή
TEI Aθήνας και νύν Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, αποτελεί και εικαστικό γεγονός
και αυτό γιατί την η δουλειά του είναι
πάντοτε πολύ προσεγμένη όσον αφορά
στην παρουσίασή της και ασφαλώς ως προς
το περιεχόμενό της. Αν έχετε βρεθεί στην
ηλιόλουστη Νάξο, θα γνωρίζετε και τον
ωραίο, καλοδιατηρημένο Πύργο Μπαζαίου
όπου πραγματοποιούνται κάθε καλοκαίρι
δεκάδες ενδιαφέρουσες πολιτιστικές δράσεις.
Φέτος λοιπόν, θα παρουσιαστεί η έκθεση A
drop of Time του Κωστή Αντωνιάδη, η οποία
αποτελείται αποκλειστικά από βίντεο.
O ίδιος ο φωτογράφος σημειώνει: “Οι
εικόνες δεν έχουν βέβαια ζωή, ο τρόπος
όμως που τις αντιμετωπίζουμε δείχνει συχνά
το αντίθετο. Η σχέση που έχουμε μαζί τους
είναι το ίδιο πολύπλοκη με αυτή που μας
συνδέει με τα πρόσωπα που απεικονίζουν.
Και αν ορισμένες φορές οι εικόνες μοιάζουν
να ζωντανεύουν, είναι γιατί σε αυτές
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προβάλλουμε τις δικές μας επιθυμίες και φαντασιώσεις”.
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή αυτού του έργου πραγματοποιήθηκε ειδικά για
την εγκατάστασή του σε οκτώ οθόνες HD στον χώρο του Πύργου Μπαζαίου.
Διάρκεια: 4 Ιουλίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2020
Διεύθυνση: Πύργου Μπαζαίου, Νάξος





18

ON LINE    

O IMAGING - E 





 &$(*, '>(* ! 7(
Ατομική έκθεση της Φοίβης Πετρούλια

“T

his is all… Greek to me”, ακούμε συνήθως από αγγλόφωνους όταν θέλουν να πουν πως κάτι είναι δυσνόητο.
Η Φοίβη Πετρούλια, φωτογραφίζοντας στην εντυπωσιακή αλλά και άκρως αγχωτική Νέα Υόρκη και
αντιστρέφοντας τις έννοιες, επιλέγει να τιτλοφορήσει τη νέα της ατομική έκθεση, “This is All New York to Me”.
Περπατώντας στις λεωφόρους της γνωστής μητρόπολης, αναγκάζεται κανείς να κοιτά διαρκώς προς το πάνω, να
ατενίσει τους θεόρατους ουρανοξύστες που κρύβουν τον ουρανό. Τα φωτογραφικά ερεθίσματα είναι μυριάδες, αρκεί
ο κάθε φωτογράφος να επιλέξει τα πιο ασυνήθιστα πλάνα, όχι εκείνα που βλέπουμε κατά κόρον από την Νέα Υόρκη.
Η τρίτη ατομική έκθεση φωτογραφίας της Φοίβης Πετρούλια αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου project που πρόκειται
να εκτεθεί και να εκδοθεί τους προσεχείς μήνες.
Διάρκεια: Διάρκεια έως 19 Ιουλίου 2020
Διεύθυνση: Mint All Day Bar, Αρχελάου 30, Αθήνα
Πληροφορίες: 2155457386
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Οι νέοι πρωταγωνιστές

Χ

αρούμενοι δηλώνουν οι διοργανωτές του γνωστού φεστιβάλ «μικρομηκάδων» καθότι στο φετινό Εθνικό
Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ σημειώθηκε ρεκόρ υποβολών. Αναλυτικά, στις 267 αιτήσεις
συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται 153 ταινίες μυθοπλασίας, 53 ντοκιμαντέρ, 51 πειραματικές ταινίες και 10
κινούμενα σχέδια. Από τους 285 σκηνοθέτες που υπέβαλαν συμμετοχή οι 193 (67,72%) είναι άντρες και οι 92
(32,28%) γυναίκες. Τα τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας πρόκρισης θα ανακοινωθούν μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
Περισσότερες πληροφορίες: www.dramafilmfestival.gr, τηλ. 2521047575 & 2103300309

 509 • 

22 IOYN  2020





20

ON LINE    



28  

 509 • 

O IMAGING - E 

...



%7 & 17& +'&" &$ %&(&+ K?U&" / 11-12/1992

22 IOYN  2020





21

