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EDITORIAL

Σκέψεις για την
επόμενη μέρα
Τα προβλήματα που δημιούργησε διεθνώς
η πανδημία είναι γνωστά. Δεν θα αναφερθώ σε
αυτά, αλλά στην επόμενη μέρα. Στην περίοδο που
o κορωνοϊός θα έχει ηττηθεί κατά κράτος και η
πολυπόθητη κανονικότητα θα έχει αποκατασταθεί.
Αυτή η μέρα δεν είναι μακριά κατά την ταπεινή μου
άποψη. Πιθανότατα θα ζοριστούμε ολίγον τι τον
Χειμώνα αλλά η Άνοιξη θα είναι πραγματική Άνοιξη!
Στη ζωή, στις χαρές, στην επικοινωνία, στις εκθέσεις.
Και ακριβώς σε αυτό το τελευταίο σημείο θα ήθελα να
σταθώ. Γιατί τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει στις
πωλήσεις την απευθείας και διά ζώσης επαφή με τον
υποψήφιο πελάτη μας. Αυτό εξασφαλίζουν οι εμπορικές
εκθέσεις και αυτή η επικοινωνία θα αποκατασταθεί
όταν ο φόβος της πανδημίας θα έχει περάσει.
Όλες οι εκθέσεις ως γνωστόν έχουν ακυρωθεί.
Εντός και εκτός συνόρων. Κι όλοι οι διοργανωτές
έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην Άνοιξη
του 2021. Όπως ο ΦΩΤΟγράφος και η BeBest
συνδιοργανωτές πλέον της Photovision & Image Tech.
Και ευκαιρίας δοθείσης θα ήθελα να σας αποκαλύψω
κάποιες οργανωτικές σκέψεις για την επόμενη μέρα.
Έτσι σε συνεργασία με τον ΣΕΚΑΦ σχεδιάζεται από
2-4 Απριλίου να οργανωθεί η Image Tech 2021,
έκθεση ανοιχτή σε όλες τις εφαρμογές του imaging και
εν γένει στη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και
η Photovision να μεταφερθεί το 2022 με πρόγραμμα
προσανατολισμένο στη φωτογραφία και ειδικότερα
στις καλλιτεχνικές φωτογραφικές εκθέσεις, στην
ανάδειξη του έργου των Ελλήνων φωτογράφων
κυρίως ερασιτεχνών κλπ. Όλα τα παραπάνω θυμίζω,
βρίσκονται ακόμη στο τραπέζι, στο στάδιο των
συζητήσεων και του επιτελικού σχεδιασμού.
Πολύ έγκαιρα, μόλις αρχίσουν να βελτιώνονται τα
πράγματα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες.
Καλό, αισιόδοξο και προπάντων
υγιές Φθινόπωρο!
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«H  

 

 

Στιγμιότυπα από την Photovision 2017 στο ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ & τις ΦΩΤΟgalleries
στη ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ το 2018. Κάπου ανάμεσα -σαν φεστιβάλ- σχεδιάζεται να
κινηθεί οργανωτικά η Photovision 2022.

        business...»
JEAN YANNE, ΓΑΛΛΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
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Why do you
brought

Γιατί δημιουργείτε; Όποιοι κι αν είναι οι λόγοι, αναδείξτε τη δημιουργική σας φωνή με εντυπωσιακές, υψηλής ποιότητας
φωτογραφίες που προσφέρει ο συνδυασμός του αισθητήρα πλήρους κάδρου και των εξαιρετικών φακών NIKKOR Z.
Όντας ένα εργαλείο για κάθε τύπο δημιουργού, η Z 5 σάς προσφέρει μία ολόκληρη γκάμα δυνατοτήτων από εντυπωσιακά
πορτραίτα με υπέροχο bokeh μέχρι φωτογραφίες τοπίων με πλούσια χρώματα. Και όλα αυτά σε ένα φορητό και εύχρηστο
σώμα. Πόλη ή φύση, ημέρα45.7
ή νύχτα,
όπου
κι αν βρείτε
την έμπνευση.
Ο κόσμος είναι το δημιουργικό σας πεδίο. Nikon.gr
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24,3 MP | ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΔΡΟΥ | ΦΟΡΗΤΟ KIT | VIDEO 4K | WI-FI® | BLUETOOTH®
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Google Photos με χρέωση ή όχι;
Πως η Canon έλυσε ένα πρόβλημα, περιπλέκοντας ταυτόχρονα την κατάσταση
Aν πρέπει να κατηγορήσουμε για κάτι
τη βιομηχανία του imaging, αυτό είναι ο

εμμονικός συντηρητισμός και η αντίσταση
στις ρηξικέλευθες ιδέες. Την τελευταία
πενταετία οι πωλήσεις υποφέρουν, κάθε
χρόνο πέφτουν, τα smartphone κατακτούν
ένα-ένα τα τελευταία αναχώματα.
Για παράδειγμα τα smartphone έχουν
εξαλείψει την κατηγορία “compact φωτ.
μηχανή”, κάνουν marketing μόνο με
σημαία την κάμερα, έχουν ήδη αποκτήσει
υβριδικούς zoom -σε μικρογραφία- και
τίποτε δεν αποκλείει ότι αύριο δε θα
ενσωματώσουν μεγάλους αισθητήρες
υπογράφοντας τη θανατική καταδίκη των
“συμβατικών” ψηφιακών μηχανών.
Δείτε τί γίνεται με την έρευνα στην
τεχνολογία των φακών υγρής
κατάστασης, των επίπεδων φακών
με γραφένιο, των αισθητήρων με
τροποποιημένους φακούς κλπ. και τα
τεράστια ποσά που είναι διατεθειμένοι να
επενδύσουν οι γίγαντες των smartphone
σε Έρευνα και Εξέλιξη.
Από την άλλη μεριά, οι γνωστές μας
εταιρίες του imaging, απειλούμενες και

σε δεινή θέση, διστάζουν να κάνουν τα
επαναστατικά βήματα που χρειάζονται για
να γίνουν οι μηχανές πιο εύχρηστες, πιο
φιλικές. Για παράδειγμα το σετάρισμα του
WiFi αποτελεί στα περισσότερα μοντέλα
δοκιμασία για το χρήστη ενώ θα έπρεπε
να είναι απλούστερο και να γίνεται π.χ.

μέσω της οθόνης συνδεδεμένης έξυπνης
συσκευής tablet/smartphone. Επίσης
η ασύρματη μεταφορά και αποθήκευση
σε smart device συνήθως χρειάζεται
αρκετά βήματα, οι συνδέσεις χάνονται
κλπ. ενώ ο αποθηκευτικός χώρος σε
τέτοιες συσκευές είναι εξ ορισμού
περιορισμένος.
Οπότε ήλθε σαν ευχάριστη έκπληξη η
είδηση ότι η Canon θα δίνει τη δυνατότητα

upload εικόνων από μηχανές της στην
υπηρεσία Google Photos. Για όσους δεν
το χρησιμοποιούν, ίσως να επαναλάβουμε
ότι προσφέρεται δωρεάν για απεριόριστο
αριθμό φωτογραφιών με την επιφύλαξη
ότι οι εικόνες συμπιέζονται. Έτσι δεν
διατηρούν την αρχική ανάλυση αλλά
τουλάχιστον υπάρχει κάπου στο σύννεφο
ένα backup. Οι κάρτες μνήμης χάνονται,
οι σκληροί δίσκοι κτυπάνε, οι υπολογιστές
κλέβονται κλπ. οπότε ένα backup πάντα
είναι χρήσιμο.
Εκεί λοιπόν που μας φαίνονταν όλα
ωραία, υπάρχει και η ...παγίδα.

Η υπηρεσία που δουλεύει σε συνδυασμό
με smart device δεν αρκείται σε
οποιοδήποτε λογαριασμό Google Photos
αλλά συνεργάζεται μόνον με Google One
που αποτελεί επέκταση του Google Drive
και ...χρεώνεται από $1.99 το μήνα και
κλιμακωτά περισσότερο, ενώ η Canon
δίνει δωρεάν 100GB για τον πρώτο μήνα.
Μετά ο χρήστης πληρώνει.
Ενώ λοιπόν όποιος έχει απλό λογαριασμό
Google μπορεί να χρησιμοποιεί το
Google Photos δωρεάν και απεριόριστα
(εφόσον έχει αποδεχθεί τη συμπίεση
των αρχείων εικόνας), έρχεται η Canon
να κάνει το φάουλ, υποχρεώνοντας,
και όχι δίνοντας εναλλακτική, σε paid
subscription. Αν δηλ. ο χρήστης πάρει
την κάρτα του, τη βάλει στον υπολογιστή
και μετά ανεβάσει στο Google Photos δεν
χρεώνεται. Αντίθετα, για να αξιοποιήσει
την όντως πιο εύχρηστη (ειδικά αν είναι
μακριά από το σπίτι του) υπηρεσία της
Canon, θα επιβαρύνεται με μόνο κέρδος
ότι πληρώνοντας θα μπορεί να αφήσει τις
φωτό του και ασυμπίεστες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

“

...Οι γνωστές μας εταιρίες του imaging, απειλούμενες και σε
δεινή θέση, διστάζουν να κάνουν τα επαναστατικά βήματα που
χρειάζονται για να γίνουν οι μηχανές πιο εύχρηστες, πιο φιλικές...
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ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Μία εικόνα, χίλιες αλήθειες
Όταν η ίδια φωτογραφία χρησιμοποιείται για να διηγηθεί διαφορετικές ιστορίες
Πριν λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε σε
αθηναϊκό ενημερωτικό μέσο μία είδηση

σχετικά με τα σχολεία στην Νότια Κορέα
και το γεγονός ότι θα ξεκινούσαν, σε
πρώτη φάση, μόνο μέσω τηλεμαθημάτων.
Η φωτογραφία που εικονογραφούσε
την είδηση ήταν αρκετά θλιβερή:
μασκοφορεμένοι άνθρωποι σκυμμένοι
πάνω στις οθόνες των κινητών τους, με
πανομοιότυπο τρόπο, σχεδόν σαν ρομπότ.
Η αφαίρεση της προσωπικότητας ενός
ατόμου, αποτυπωμένη με τον φακό, στην
πιο πεζή και ψυχρή μορφή της.
Όμως ακριβώς την ίδια φωτογραφία,
συνάντησα τον περασμένο Μάρτιο,

σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του
καθηγητή Jung Won Sonn, υπό τον τίτλο
“Coronavirus: South Korea’s success
in controlling disease is due to its
acceptance of surveillance” (Η επιτυχία
της Νότιας Κορέας στον έλεγχο των
ασθενειών οφείλεται στην αποδοχή της
παρακολούθησης). Στο συγκεκριμένο
άρθρο, διαβάζει κανείς, μεταξύ άλλων, ότι
πρόκειται για μία χώρα όπου ο αριθμός
των κινητών τηλεφώνων ξεπερνά

τον ίδιο της τον πληθυσμό! Ακόμη πιο
συγκλονιστικό είναι το γεγονός πως
όλοι οι χρήστες κινητών μπορούν να
παρακολουθούνται, όσον αφορά στις
μετακινήσεις και τοποθεσίες τους, για
την προστασία της δημόσιας υγείας
(εδώ πρόκειται για μία άλλη, σοβαρή
συζήτηση).
Η φωτογραφία ανήκει σε Σέρβο
φωτογράφο ο οποίος ζει στην Κίνα. Θα

μπορούσε μήπως η εικόνα να είναι από
την Κίνα και όχι από την Νότια Κορέα;
Να προσθέσουμε άλλη μία ιστορία στην
συγκεκριμένη εικόνα; “Κινέζοι φοιτητές
περιμένουν το… λεωφορείο λίγες ημέρες
μετά την άρση του lockdown”. Ή ίσως ένα
πιο φιλοσοφικό, θεωρητικό τίτλο: “Πού
οδεύει το μέλλον του ανθρώπινου είδους,

αυτού του δίποδου ζώου;”. Μυριάδες
άλλους τίτλους θα μπορούσαμε να
προσθέσουμε και θα ήταν αποδεκτοί.
Το γνωμικό που πλέον έχει γίνει κλισέ

περί της μίας εικόνας και των χιλίων
λέξεων, πιθανότατα να μην αναφερόταν
σε… χίλιες διαφορετικές ιστορίες. Όμως
στην εποχή των social media και των fake
news έχουμε εκπαιδευτεί να διαβάζουμε
τα κείμενα επιφανειακά και να κοιτάμε
τις εικόνες επιδερμικά, σε κλάσματα
δευτερολέπτου. Δεχόμαστε καθημερινά
έναν οπτικό βομβαρδισμό. Ίσως πλέον
να βλέπουμε χίλιες εικόνες και να
επιλέγουμε την μία ιστορία, τη μία λέξη
που μας… ταιριάζει καλύτερα, αναλόγως
την περίσταση.
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

“

...Όμως στην εποχή των social media και των fake news έχουμε
εκπαιδευτεί να διαβάζουμε τα κείμενα επιφανειακά και να κοιτάμε
τις εικόνες επιδερμικά, σε κλάσματα δευτερολέπτου...
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Canon
EOS R5
Nέο firmware

Απεβίωσε ο Russell Kirsch
Eφευρέτης του pixel
Στην ψηφιακή μας εποχή λίγο πολύ
θεωρούμε δεδομένη την ύπαρξη
των εικονοστοιχείων (pixel) των
μικρότερων άυλων «σωματιδίων»
που απαρτίζουν μια εικόνα. Κι όμως
δεν θα υπήρχε ψηφιακή εικόνα αν δεν
είχε την ιδέα ο Russell Kirsch. Από
οικογένεια ρωσοεβραίων μεταναστών
γεννήθηκε το 1929 και σπούδασε στα
καλύτερα τεχνολογικά πανεπιστήμια
στο Harvard και το MIT. To 1951 ήδη
εργαζόταν για το National Bureau
of Standards την αντίστοιχη εθνική
υπηρεσία τυποποίησης των ΗΠΑ
και ήταν επικεφαλής της ομάδας
που χειριζόταν τον πρώτο μεγάλο
προγραμματιζόμενο υπολογιστή της
εποχής. Το 1957 ως επικεφαλής
ομάδας ερευνητών εξέλιξε ένα μικρό

σαρωτή 2x2in. από τον οποίο βγήκε η
πρώτη ψηφιοποιημένη εικόνα χαμηλής
ανάλυσης.

H κυκλοφορία της κορυφαίας
full frame mirrorless Canon
EOS R5 συνοδεύτηκε από
διάφορες συζητήσεις στο internet
για προβλήματα υπερθέρμανσης
σε παρατεταμένη εικονοληψία. Η
Canon δε σχολίασε επίσημα, όμως
βελτιώσεις επί του θέματος της
θερμοκρασίας περιλαμβάνονται
στην λίστα των «αναβαθμίσεων»
του firmware 1.1 που θα είναι
διαθέσιμο τις προσεχείς ημέρες.
Aναλυτικά:
Aπεικόνιση ενδείξεων για
σύνδεση εξωτερικού monitor
μέσω HDMI
Bελτίωση απόδοσης του
συστήματος σταθεροποίησης σε
συνεργασία με συγκεκριμένους
φακούς
Διόρθωση bug με λανθασμένες
πληροφοριακές ενδείξεις στα
αγγλικά (Slow Synchro) και στα
κορεάτικα
Διόρθωση bug με
λανθασμένες ενδείξεις χρόνου
βιντεοσκόπησης
Αποκατάσταση προβλήματος
ταχύτητας με ορισμένες CFExpress
κάρτες μνήμης
Διόρθωση ενδείξεων χρόνου
συνδεόμενων με θερμοκρασίες
λειτουργίας στο video

Ο σαρωτής είχε ένα
περιστρεφόμενο τύμπανο και
φωτοπολλαπλασιαστή, μια διάταξη
που συνεχίστηκε να αξιοποιείται σε
υψηλήςαπόδοσης επαγγελματικά
drum scanner ως το 2010. Η
ομάδα του Kirsch επίσης επενόησε
αλγόριθμους που έθεσαν τις βάσεις
για την επεξεργασία εικόνας ενώ
συνεργάστηκε με τη NASA για τις
πρώτες διαστημικές αποστολές. Ο
σημαντικός αυτός εφευρέτης που
διαμόρφωσε τις βάσεις για το DIGITAL
IMAGING πέθανε στις 11/8 σε βαθειά
γηρατειά, σε ηλικία 91 ετών.
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Κερδίστε έως και 150€ cashback
Αποκτήστε τον αγαπημένο σας SIGMA φωτεινό φακό υψηλών επιδόσεων!
Η προσφορά επιστροφής χρημάτων διαρκεί έως 30 Σεπτεμβρίου.

80€

150€

SIGMA 24mm F1.4 DG HSM | Art

SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art

SIGMA 35mm F1.4 DG HSM | Art

SIGMA 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art

SIGMA 50mm F1.4 DG HSM | Art

SIGMA 70-200mm F2.8 DG OS HSM | Sports
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Panasonic Lumix S5
Διεύρυνση γκάμας με νέο πιο προσιτό μοντέλο
Oι πρώτες Panasonic Lumix S1 και
S1R που λάνσαραν (Φεβρ. 2019) το
L-Mount στον κόσμο του full frame
mirrorless, κινήθηκαν στα πλαίσια του
αυστηρώς επαγγελματικού heavy duty
concept. Το ίδιο και η περισσότερο
προσανατολισμένη στο video S1Η που
παρουσιάστηκε λίγο αργότερα (Μάιος
2019). Όμως και γκάμα πρέπει να
κτιστεί για να ενεργοποιηθεί η αγορά
και είναι εμφανές ότι πουλάνε καλύτερα
τα mid range μοντέλα. Το δρόμο αυτό
δείχνει η καινούργια Lumix S5. Η
βασική εντύπωση σχετίζεται με το πολύ
μικρότερο σε διαστάσεις σώμα (πιο μικρό
και από GH5) αλλά και την πληθώρα
των δελεαστικών προδιαγραφών
(απεριόριστο 4Κ 30p video, μεταλλικό
σασί, προηγμένο stabilizer κλπ.) ώστε σε
καμία περίπτωση να μη θεωρείται βασική
αλλά αντίθετα να μπορεί να καλύψει τις
ανάγκες ενθουσιωδών ερασιτεχνών και
επαγγελματιών.

ενδεχόμενο moire) και επεξεργαστή
Venus Engine τελευταίας τεχνολογίας
που δίνουν εύρος ευαισθησίας 10051200 ISO (extended 50-204.800) και
μάλιστα με το μοναδικό χαρακτηριστικό
Dual Native ISO Switching που ουσιαστικά
κάνει τον αισθητήρα να δουλεύει σε δύο
κλίμακες βασικής ευαισθησίας μία ISO
100 (low base circuit) και μία ISO 640
(high base circuit). Εκμεταλλευόμενη

το σύστημα σταθεροποίησης επί του
αισθητήρα για μικρομετρικές μετατοπίσεις,
η S5 προσφέρει στο Hi Res Mode αρχεία
96Megapixel

ΙΒΙS
Mια και αναφερόμαστε στο θέμα της
σταθεροποίησης, αυτό καθαυτό το
σύστημα IBIS (In Body Image Stabilizer)
της S5 δίνει πλεονέκτημα ως 5stop.

H S5 δανείζεται τον αισθητήρα
full frame CMOS 24,2Μegapixel
της S1 (xωρίς κατωδιαβατό φίλτρο
το οποίο μεταφράζεται σε καλύτερη
απόδοση λεπτομέρειας αλλά και κάποιο
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Μεγάλος φωτογραφικός
διαγωνισμός γνώσεων
Ένα από τα παρακάτω δώρα μπορεί να γίνει δικό σας!

Ένα φλας Godox
TT350

Μία κάμερα Polaroid Now

Ένα Zhiyun
un Smooth X
Gimbal
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Mia τσάντα πλάτης Lowepro
Photo Hatchback BP 150 AW II
P
και μια βάση Joby Griptight
Micro για Tablets

Βρείτε τo ερωτηματολόγιο στην τελευταία
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Βασικά χαρακτηριστικά
Αισθητήρας 24,2Megapixel full-frame
χωρίς φίλτρο low-pass
Σασί μαγνησίου, σώμα σφραγισμένο
με προστασία υγρασίας/σκόνης
Eπαύξηση ανάλυσης 96Megapixel
High-Res Shot mode JPEG & RAW
Δυναμική περιοχή 14stop

Επειδή όμως είναι συμβατό με Dual
IS 2 αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση
που προσαρμοστεί στο σώμα φακός
ΟΙS τότε αθροιστικά η επίδοση στην
σταθεροποίηση φθάνει τα 6,5stop
(δηλ. ελάχιστα λιγότερο από τα 7stop
των σωμάτων S1/S1H) Mοναδικό,
εξ όσων γνωρίζουμε, είναι και το
χαρακτηριστικό Live View Composite που
είχε πρωτοπαρουσιαστεί σε Olympus
και μοιάζει σαν bulb mode αλλά με
σταδιακή «άθροιση»παρατεταμένων
εκθέσεων μέχρι να ολοκληρωθεί η σωστή
φωτομετρικά εκφώτιση της σκηνής.
Καινοτομία αποτελεί και η λειτουργία HLG
Photo που είναι συγγενική με HDR αλλά
προορίζεται για απεικόνιση σε συσκευές
τηλεόρασης με αντίστοιχη τεχνολογία.

4K video
Παρόλο που τοποθετείται στη μεσαία
κατηγορία στην ιεραρχία της Panasonic,
οι video προδιαγραφές δεν είναι καθόλου
ευκαταφρόνητες. Προσφέρει 4Κ UHD
ως 60fps με crop και 30fps full pixel
readout. Αν μάλιστα οι χρήστης θέλει
απεριόριστο χρόνο βιντεοσκόπησης,
τότε μπορεί να μείνει στο 4K UHD 4:2:0
8-bit ως 30fps.Εσωτερικά στην (μία εκ
των δύο) γρήγορη κάρτα UHS-II μπορείνα
γράφει video 4K 60p 4:2:0 10-bit and
4K 30p 4:2:2 10-bit ή να δίνει έξοδο
καθαρού HDMI 4K 60p 4:2:2 10-bit. To
video χρησιμοποιεί φορμά αρχείων mοv.
mp4 με συμπίεση H.264/MPEG-4 AVC ή
H.265/HEVC.

Κλίμακα ευαισθησίας ISO: 10051200 (Expanded: 50-2014800) και
ειδική λειτουργία Dual Native ISO
Σταθεροποίηση 5-αξόνων επί του
αισθητήρα (5 stop και 6.5-stop σε
λειτουργία Dual IS 2)
Autofocus DFD-contrast-detection A
Λειτουργία Live View Composite Ρhoto
Ριπή 7fps/AF-S; 5fps/AF-C
Video 8-bit 4K 30p χωρίς χρονικό
περιορισμό; 4K 60p video ως 30min
4K 30p 4:2:2 10bit (internal rec.); 4K
60p 4:2:2 10bit (HDMI)
Τime lapse 4K 60p
Full HD slow-motion 180fps
Διπλή θύρα καρτών SD(μία UHS-I μία
UHS-II)

Αυτόματη εστίαση
Στον τομέα του autofocus η S5
εξακολουθεί να υιοθετεί την τεχνολογία
DFD (Depth from Defocus) όπως άλλωστε
και οι υπόλοιπες της σειράς. Έχει
αποδειχθεί πολύ ακριβής και με καλή
απόκριση σε Single Shot αλλά όχι τόσο σε
Continuous Shooting, σε σύγκριση πάντα
με mirrorless οι οποίες έχουν phase
detect on chip σύστημα autofocus. Όπως
και στα μεγαλύτερα μοντέλα και εδώ η
S5 διαθέτει 225 σημεί autofocus και
ελαχιστοποιημένη απόκριση με υστέρηση
μόλις 0.08sec. Ακόμη πιο εξελιγμένους
αλγόριθμους αναγνώρισης προσώπων,
ματιών και σώματος ενσωματώνει το νέο
μοντέλο χάρη στην αξιοποίηση τεχνητής
νοημοσύνης με στοιχεία Deep Learning.
ΤΕΥΧΟΣ 515 • ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
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Ένα Τ-shirt με το logo του ΦΩΤΟγράφου &
τα μεταφορικά για αγορές/συνδρομή άνω των 25 ευρώ
από το eshop του photo.gr
Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου

www.photo.gr/eshop
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Sony A7S III
Μετωπική επίθεση στην κατηγορία Hybrid photo/video
Την περιμέναμε από καιρό, και
είναι η τελευταία από τις μεγάλες
προαναγγελθείσες παρουσιάσεις του
καλοκαιριού. Η σειρά Α7S είναι η πιο
υβριδική από τις μηχανές full frame της
Sony υπό την έννοια ότι διαθέτει το video
με τα πιο professional χαρακτηριστικά, με
έμφαση στην απόδοση σε οποιεσδήποτε
φωτιστικές συνθήκες. Η νέα Α7S III
(τρίτης γενιάς) διατηρεί την ονομαστική
(χαμηλή) ανάλυση των 12,1Megapixel
αλλά τα νέα ηλεκτρονικά της μέρη
(τελείως διαφορετικός αισθητήρας
full frame BSI CMOS και επεξεργαστής
Bionz XR) υποδηλώνουν μια εξαρχής
σχεδιασμένη κάμερα με εντυπωσιακές
επιδόσεις. Ας τη δούμε αναλυτικά:
Η Α7S III εξωτερικά παραπέμπει στην
Α7R IV με παρόμοια ποιότητα κατασκευής
και stabilizer IBIS πέντε αξόνων επί του
αισθητήρα. Παρόλες τις φημολογίες για
8Κ κλπ. η νέα Α7S III “αρκείται” σε video

4K αλλά στην πιο προχωρημένη μορφή
του, με εγγενές 4Κ full pixel readout
video UHD 60p ή 120p με ελάχιστο
crop 1.1x και 4:2:2 10bit εσωτερική
καταγραφή σε codec H.265 ή All-I H.264.
H ευαισθησία είναι από τις κορυφαίες
με θεωρητικό όριο ISO 102.400 (και
με ενίσχυση ως 409.600) το ίδιο και η
δυναμική περιοχή που φθάνει τα 15stop.
H Sony μάλιστα λέει ότι η μεταγωγή
δεδομένων από τον αισθητήρα στο A/D
converter είναι διπλάσιας ταχύτητας από
το προηγούμενο μοντέλο Α7S II.
Eκτός του νέου αισθητήρα ενδιαφέρον
παρουσιάζει o processor Bionz XR, ένα
διπύρηνο chip όπου η επεξεργασία για
τις φωτογραφίες και το video γίνεται
ξεχωριστά. Το autofocus είναι με τη σειρά
του λίαν εξελιγμένο autofocus με 759
σημεία PhaseDetect AF και αυτόματη
αναγνώριση ανθρώπων (και ζώων),
προσώπων και ματιών.
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Οι καινοτομίες συνεχίζονται με το
μεγαλύτερης ανάλυσης σκόπευτρο EVF
που έχει υπάρξει σε mirrorless μόλις
...9,44εκ. dot και μάλιστα με μεγέθυνση
0,91x που δίνει μεγάλη “ζωντάνια” και
άνεση στην προσοφθάλμια σκόπευση,
ενώ για το καδράρισμα οι κάτοχοι
μπορούν να αξιοποιήσουν και την πλήρως
αρθρωτή οθόνη επαφικού τύπου, για
πρώτη φορά σε μοντέλο A7S series.
Άλλη μια παγκόσμια πρωτιά αποτελεί η
υποστήριξη καρτών CFexpress Type A,
σε διπλό slot όπου γίνονται δεκτές και
SD UHS-II. Να σημειώσουμε ότι οι κάρτες
CFexpress Type A, είναι διαφορετικές
από τις αντίστοιχες Type B όχι μόνον ως
προς τη μέγιστη διαμεταγωγή δεδομένων
1GB/sec max (έναντι 2GB/sec) αλλά και
τις διαστάσεις 20x28x2,8mm (έναντι
38,5x29,8x3,8mm) που τις κάνουν να
μοιάζουν περισσότερο με κάρτες SD από
πλευράς φυσικού μεγέθους.
Ασυνήθιστος είναι και ο πρόσθετος
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ειδικός αισθητήρας ισορροπίας λευκών
(white balance sensor), που χρησιμεύει
ιδιαίτερα στο video αντιμετωπίζοντας τις
διαφοροποιήσεις WB κατά τη διάρκεια
της λήψης. Όμως η πιο αξιόλογη
είδηση για τους εικονολήπτες, είναι
η θερμική σχεδίαση που επιτρέπει
συνεχή βιντεοσκόπηση τουλάχιστον μιας

ώρας χωρίς κίνδυνο υπερθέρμανσης.
Ενδιαφέρουσες είναι οι λειτουργίες
συμπίεσης. Εκτός από τη κωδικοποίηση
ΧΑVC S 4:2:2 10bit, προσφέρεται και μια
παραλλαγή Η.265 με ονομασία XAVC HS
καθώς και Η.264 Αll-I με ονομασία XAVC
S-I. H συμπίεση με codec H.265 είναι πιο
αποτελεσματική από Η.264 και έτσι τα
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αρχεία XAVC ΗS, θεωρητικά τουλάχιστον,
μεταφέρουν περισσότερη πληροφορία
για δεδομένο μέγεθος αρχείου. Οπως και
άλλες κάμερες της κατηγορίας αυτής, η
Α7S ΙΙΙ, μπορεί να κάνει export RAW video
σε εξωτερικό καταγραφέα (recorder) αλλά
στην περίπτωσή μας με 16bit χρώμα.
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Epson UltraChrome DG μελάνια
Απόκτηση GOTS
Τα μελάνια Epson Ultrachrome DG
και το υγρό προ-επεξεργασίας
βάμβακα έλαβαν πιστοποίηση
έγκρισης σύμφωνα με το Παγκόσμιο
Πρότυπο Βιολογικών Προϊόντων
Κλωστοϋφαντουργίας (GOTS).
Τα μελάνια διαθέσιμα με τον
εκτυπωτή Epson SC-F3000 που
τυπώνει απευθείας σε υφάσματα
και κυκλοφόρησε πρόσφατα ενώ
χρησιμοποιούνται και στον μικρότερο
εκτυπωτή SC-F2100 της ίδια σειράς.

Το GOTS είναι το παγκοσμίως
κορυφαίο πρότυπο επεξεργασίας
υφασμάτων για οργανικές ίνες. Στόχος
του προτύπου είναι να καθορίσει
και να αναγνωρίσει παγκοσμίως τις
προϋποθέσεις που διασφαλίζουν
την οργανική διάσταση των
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
από τη συγκομιδή των πρώτων υλών,
την περιβαλλοντικά και κοινωνικά
υπεύθυνη επεξεργασία τους, έως
και την τοποθέτηση της ετικέτας,
προκειμένου να διασφαλίσει αξιόπιστα
τον τελικό καταναλωτή.

Έτσι, οι κλωστοϋφαντουργικές
μονάδες επεξεργασίας και παραγωγής
υφασμάτων έχουν τη δυνατότητα να
εξάγουν οργανικά υφάσματα και ενδύματα
έχοντας μία έγκριση που είναι αποδεκτή
σε όλες τις μεγάλες αγορές.
http://epson.presspage.com

Ο πιο ευαίσθητος αισθητήρας
Νέο chip Canon
Η Canon ως γνωστόν είναι μαζί
με τη Sony η μοναδική εταιρία που
σχεδιάζει και παράγει τους δικούς της
αισθητήρες. Το τμήμα R&D της Canon
Japan ανακοίνωσε ένα πρωτότυπο ειδικό
αισθητήρα υπερυψηλής ευαισθησίας με
κωδικό LI7050 που μπορεί να εργαστεί
σε απολύτως ελάχιστες συνθήκες
φωτισμού μόλις 0.08lux. μάλιστα
είναι πολύ γρήγορος με δυνατότητα
1080p 60fps. Αρχικά προορίζεται για
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εξειδικευμένες βιομηχανικές χρήσεις
αλλά τίποτε δεν μπορεί να αποκλειστεί
για το μέλλον. Εχει μέγεθος 1/1,8in.
όπως δηλ. κάποιοι αισθητήρες κινητών
και ανάλυση 1936x1096pixel δηλ.
περίπου 2megapixel. Αυτό που έχει
σημασία όμως είναι η ευαισθησία χάρη
στο αρκετά μεγάλο μέγεθος pixel 4,1μm
ενώ η δυναμική περιοχή μπορεί υπό
προϋποθέσεις να φθάσει τα 20stop σε
HDR mode.
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Godox AD 1200Pro
Πανίσχυρο φορητό flash-σύστημα για location και όχι μόνον!
Κατέφθασε και διακινείται κανονικά
στην ελληνική αγορά το πιο ισχυρό
επαγγελματικό φορητό studio flash
μπαταρίας της αγοράς, το Godox
WITSTRO AD1200-PRO kit! Αποτελείται
από ένα φορητό power pack που
περιλαμβάνει όλο τη μονάδα φλας
μαζί με την αποσπώμενη μπαταρία, και
από μια ελαφριά εξωτερική κεφαλή
με αποτελεσματικό σύστημα ψύξης,
μοντούρα Bowens και λάμπα-πιλότο
LED, ισχύος 40W

Στα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται
– Υψηλή ισχύς 1200Ws με ταχύτατο
χρόνο ανακύκλωσης μόλις 0.01 – 2
sec
– Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου 36V /
5200mAh που προσδίδει αυτονομία
μέχρι και 500 λάμψεων πλήρους
έντασης
– Συνεργασία με μηχανές Canon / Nikon /
Sony / Olympus / Panasonic / Fujifilm
(με χρήση κατάλληλου πομπού X1T ή
XPRO)
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– Πανίσχυρη LED λάμπα-πιλότος έντασης
40W με συνεχή κλιμάκωση φωτεινότητας
– Σταθερότητα χρωματικής θερμοκρασίας
ανεξάρτητα από την ισχύ της λάμψης
(+-75οΚ) με ενεργοποιημένη λειτουργία
stable color.
To kit περιλαμβάνει. AD1200
Power Pack, κεφαλή με πιλότο,
μπαταρία WB1200H, φορτιστή,
ανακλαστήρα, κάλυμμα λάμπας και τσάντα
μεταφοράς με ροδάκια.
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To βιβλιοπωλείο του ΦΩΤΟγράφου

photo.gr/books
Περιηγηθείτε από την άνεση του σπιτιού σας στην πιο πλούσια συλλογή
φωτογραφικών βιβλίων & λευκωμάτων Ελλήνων συγγραφέων/φωτογράφων.
Η προσφορά
ισχύειοι
μέχρι
20είναι
Ιουλίου
Καθημερινά προστίθενται
νέοι τίτλοι,
τιμές
πολύ συμφέρουσες και
επιπλέον δικαιούστε ...δώρα!

photo.gr/books
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Mε Αrtificial Intelligence
…διόρθωση σκιών στα πρόσωπα
Πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε
συγχυστεί με το σκληρό φως
του μεσημεριού και τις πολύ έντονες
φωτοσκιάσεις που καταστρέφουν
μια λήψη. Είτε αυτές απεικονίζουν
τοπία ή ακόμη χειρότερα πρόσωπα...
Όμως η τεχνολογία ΑΙ δεν κάθεται με
σταυρωμένα τα χέρια. Μαθαίνουμε λοιπόν
ότι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο

Berkleley της Καλιφόρνια, εξέλιξαν ένα
αλγόριθμο που μπορεί αποτελεσματικά να
ανασύρει λεπτομέρεια από τις σκιερές,
βυθισμένες στη βαθιά σκιά περιοχές ενός
προσώπου με έντονη αντίθεση και να
δώσουν ομοιόμορφα φωτισμένη εικόνα.
Αξιοποιούνται δύο διαφορετικά μοντέλα
αυτόματης εκμάθησης, το ένα για την
αφαίρεση των εξωτερικών σκιών και το

δεύτερο για την απάλυνση των σκιών που
προκαλούνται από γωνίες του προσώπου.
Η ερευνητική ομάδα θεωρεί ότι ο
αλγόριθμος μπορεί να έχει εφαρμογή
και σε πιο απαιτητικά φωτογραφικά
πορτραίτα και όχι μόνο σε απλές snapshot
ή σε συστήματα παρακολούθησης και
ταυτοποίησης που χρειάζονται λιγότερα
δεδομένα.

ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ
Λειτουργία B2B site
Ήδη έχει τεθεί σε κανονική
λειτουργία το B2B site της γνωστής
εταιρίας ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. προοριζόμενο
για επαγγελματίες φωτογράφους και
εικονολήπτες. Όσοι επαγγελματίες
δημιουργήσουν λογαριασμό,
έχουν πλέον τη δυνατότητα
συνεχούς ενημέρωσης για τις τιμές,
διαθεσιμότητες και προσφορές στην
πλήρη γκάμα των προϊόντων της
εταιρίας.
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Laowa Cine φακοί
Δυναμική είσοδος στα video/cinema οπτικά
Για τους κινηματογραφιστές και
βιντεογράφους εμπλουτίζεται το εύρος
επιλογών με την άφιξη της πλήρους
γκάμας φακών σειράς CINE της Laowa.
Περίοπτη θέση στη σειρά καταλαμβάνει ο
εντυπωσιακός Laowa OOOM 25-100mm
T2.9! Είναι ένας ευέλικτος zoom cine

φακός που συνδυάζει μοντέρνα και
vintage στοιχεία και δίνει απρόσμενη
κινηματογραφική ποιότητα και ευελιξία σε
προσιτή τιμή. Παρέχεται με Arri PL mount
που εναλλάσσεται εύκολα σε Canon
EF ή Sony E mount με αντάπτορες που
παρέχονται στη συσκευασία.

Παράλληλα η Laowa παράγει πλέον CINE
εκδόσεις των δημοφιλών ευρυγώνιων
φωτογραφικών φακών 7.5mm, 9mm
Zero-D, 12mm Zero-D και 15mm Zero-D,
καθώς και του εξειδικευμένου Macro
24mm Probe.

Easy File Selection
Ένα έξυπνο app για φωτογράφους
Πότε χρειάζεται το ΕFS:
Όταν ο πελάτης καταλήξει με την επιλογή
των φωτογραφιών που επιθυμεί, ο
φωτογράφος πρέπει να βρει αυτές
τις επιλογές στα δικά του αρχεία (για
παράδοση,τύπωμα,editing κτλ). Μπορεί
η διαδικασία αυτή να είναι απλή και
σύντομη για λίγες εικόνες, εξελίσσεται
όμως σε χρονοβόρα όταν οι επιλογές του
πελάτη είναι αρκετές και πολλές φορές
ανακατεμένες.

Η εφαρμογή απλοποιεί αυτή
την διαδικασία σε μερικά κλικ
υποδεικνύοντας τον φάκελο που περιέχει
τις επιλογές του πελάτη (φωτογραφίες
χαμηλής ανάλυσης ,thumbnail ή ένα απλό
text που μας έστειλε με οποιοδήποτε
τρόπο), και τον φάκελο με τα υψηλής
ανάλυσης αρχεία του φωτογράφου,
η εφαρμογή αυτόματα μετακινεί ή
αντιγράφει σε φάκελο της επιλογής μας τα
ζητούμενα αρχεία.
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Εάν πρόκειται για RAW αρχεία με xmp
μετακινoύνται αυτόματα και τα xmp
αρχεία.
Η εφαρμογή δουλεύει με όλες τις
συνήθεις μορφές ψηφιακών αρχείων
εικόνας (RAW, TIFF, JPEG...)
Περισσότερες πληροφορίες:
www.easyfileselection.com
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Venus Optics
Νέος υπερευρυγώνιος Laowa 11mm f/4,5 για full frame mirrorless
H κινέζικη Venus Optics/Laowa δεν
παύει να μας εκπλήσσει με ειδικούς
φακούς στα άκρα του φάσματος εστιακών
αποστάσεων, εκεί που κανείς άλλος
κατασκευαστής δεν δραστηριοποιείται. Η
νέα εξαγγελία αφορά τον ultrawide Laowa
11mm f/4,5 FF RL όπου τα προθέματα
υποδηλώνουν Full Frame και RectiLinear

(χωρίς παραμορφώσεις) σχεδίαση. Ο
φακός αποτελείται από 14 κρύσταλλα
κατανεμημένα σε 10 ομάδες εκ των
οποίων δύο ασφαιρικά και τρία χαμηλής
διάχυσης. Το πιο εντυπωσιακό του
στοιχείο είναι το οπτικό πεδίο 126 μοιρών
που τον φέρνει πολύ΄κοντά σε fisheye,
χωρίς βέβαια να ανήκει σε αυτή την

?
Sony
Φήμες για νέα vlogging μοντέλα
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κατηγορία. Υλοποιείται με εξ ολοκλήρου
μεταλλικό σώμα, μηχανισμό ίριδας
διαφράγματος με πέντε πτερύγια, ελάχιστη
απόσταση εστίασης μόλις 19cm και βάρος
μόλις 255γρ.
Θα κυκλοφορεί σε μοντούρες Leica M,
Leica L, Sony FE & Nikon Z-mount.

Μια σειρά super compact full
frame με προσανατολισμό το
vlogging, φημολογείται ότι θα
παρουσιάσει σύντομα η Sony,
αν πιστέψουμε διαρροές από το
site Sony Alpha Rumors. Έτσι,
πάντα σύμφωνα με το συνήθως
καλά πληροφορημένο site, θα
κυκλοφορήσει η Α7C που θα
είναι περίπου στις προδιαγραφές
της Α7 ΙΙΙ αλλά με μικρότερες
διαστάσεις σώματος και αρκετά
vlogging χαρακτηριστικά
όπως τα εγκαινίασε η ΖV1, η
οποία έχει γίνει δεκτή με πολύ
θετικές κριτικές. Θα είναι στο
μέγεθος της APS-C A6600
αλλά με αισθητήρα full frame,
πλήρως αρθρωτή οθόνη και
απλοποιημένα χειριστήρια.
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Πρόγραμμα cashback Sigma
Επιλεγμένοι φακοί SIGMA με άμεσο κέρδος ως 150€.
Προωθητική ενέργεια cashback
πραγματοποιεί η ελληνική αντιπροσωπεία
της Sigma καθ όλη τη διάρκεια του
Σεπτεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία
στους φίλους της εταιρίας να αποκτήσουν
σε προνομιακή τιμή μερικούς από τους
καλύτερους φακούς της γκάμας. Στο
πρόγραμμα συμμετέχουν οι εξής φακοί

σώματα Nikon, Canon, Sony E-mount και
L-mount ).
O περφεξιονισμός στα 50mm υλοποιείται
με μια state of Art (κυριολεκτικά) οπτική
σχεδίαση με 13 στοιχεία σε 8 ομάδες
εκ των οποίων 3 ειδικά κρύσταλλα SLD
(Special Low Dispersion) ειδική πολλαπλή
επίστρωση Super Multi-Layer Coating και
εστίαση πλεόντων στοιχείων.

SIGMA 24mm f/1.4 DG HSM Art
με Cachback 80€ και νέα τιμή: 719€.(Για
σώματα Nikon, Canon, Sony E-mount και
L-mount )
Ο γρήγορος υπερευρυγώνιος ανήκει
στη hi end σειρά Art και χαρακτηρίζεται
από την προσοχή στη σχεδίαση με τρία
στοιχεία FLD και τέσσερα SLD για μείωση
των εκτροπών ενώ δύο ασφαιρικά
στοιχεία αποκαθιστούν τελείως τις
γεωμετρικές αποκλίσεις.

SIGMA 35mm f/1.4 DG HSM Art
με Cashback 80€ και νέα τιμή: 729€.
(Για σώματα Nikon, Canon, Sony E-mount
και L-mount ).
Εντυπωσιακός ημιευρυγώνιος σειράς
Art που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
ως στάνταρ φακός γενικής χρήσης με
δυνατότητα επιλεκτικής εστίασης και
αθόρυβη λειτουργία χάρη στο HSM μοτέρ
οδήγησης του autofocus.

SIGMA 50mm f/1.4 DG HSM Art
με Cashback 80€ και τιμή: 669€. (Για

SIGMA 14-24mm f/2.8 DG HSM
Art με Cashback 150€ και τιμή: 1.249€.
(Για σώματα Nikon και Canon).
Ο ευέλικτος αυτός υπερευρυγώνιος
zoom καλύπτει όλο το εύρος wideangle
με γνώμονα την ασυμβίβαστη οπτική
απόδοση. Περιλαμβάνει ασφαιρικά και
χαμηλής διάχυσης ειδικά κρύσταλλα,
προηγμένη επίστρωση Super-MultiLayer Coating και χάρη στην προηγμένη
σχεδίαση χειρίζεται αποτελεσματικά
κάθε θέμα θάμβωσης, φαντασματωδών
ειδώλων κλπ.

SIGMA 24-70mm f/2.8 DG OS
HSM Art με Cashback 150€ και τιμή:
1.109€. (Για σώματα Nikon και Canon).
Εύχρηστος μεσαίων εστιακών
αποστάσεων zoom, μέλος της έγκυρης
σειράς Art με ευρύ πεδίο εφαρμογών
από μεγάλα τοπία ως πορτραίτα. Στη δομή
του περιλαμβάνοντια τρία κρύσταλλα SLD
και τέσσερα ασφαιρικά για την μέγιστη
εξάλειψη παραμορφώσεων και εκτροπών.
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SIGMA 70-200mm f/2.8 DG OS
HSM Sport με Cashback 150€ και τιμή:
1.249€. (Για σώματα Nikon και Canon).
Eυέλικτος και γρήγορος superzoom με
σταθερό διάφραγμα f/2,8 σε όλες τις
εστιακές αποστάσεις. Χαρακτηρίζεται
από την άνεση που δίνει στον έλεγχο
βάθους πεδίου καθώς και την οπτική
σταθεροποίηση μέσω προηγμένου OS
stabilizer.
Τους φακούς της προσφοράς cashback θα
βρείτε στους επίσημους μεταπωλητές της
SIGMA GREECE .
Για περισσότερες πληροφορίες
απευθύνεστε στο τηλέφωνο :
2109270492
Αναζητήστε το σήμα εγγυημένου
προϊόντος επάνω στα κουτιά και
επωφεληθείτε:
- Εγγυημένο προϊόν από την επίσημη
αντιπροσωπεία SIGMA Greece.
- Δύο χρόνια εγγύηση που ισχύει σε όλο
το κόσμο.
- Άμεσες τεχνικές πληροφορίες από το
εξειδικευμένο προσωπικό των επίσημων
μεταπωλητών.
- Επίσημα εισαγόμενο προϊόν στην
Ελλάδα.
- Υποστήριξη από το καταρτισμένο
και οργανωμένο service μας στη οδό
Πανεπιστημίου 44 Αθήνα

ΣΕΛΙΔΑ 27

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

PHOTOBUSINESSWEEKLY

ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!

TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί:
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»

Δωρεάν
μεταφορικά
+ T-Shirt

*

*Για αγορές άνω των €25

Νο 23: AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 1 Οκτωβρίου 2020
Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400

22+_MONOTHEMATIKA_21x28_Dorean Metaforika_Β.indd 1
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Portrait of Humanity 2021
Διεθνής διαγωνισμός πορτραίτου.
Eυκαιρία διάκρισης για ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους
Το Πορτρέτο της Ανθρωπότητας
(Portrait of Humanity) θα γιορτάσει
τα πολλά πρόσωπα της ανθρωπότητας
στην πιο ταραχώδη εποχή της γενιάς μας.
Σε ένα έτος παγκόσμιας αναταραχής, ο
σημαντικός αυτός διεθνής διαγωνισμός
απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε
φωτογράφους οποιουδήποτε επιπέδου,
από οπουδήποτε, να μας υπενθυμίσουν
μέσα από τα πορτρέτα τους, τί μας κάνει
ανθρώπους σε χαλεπούς καιρούς.

“Eλπίδα, θάρρος, ανθεκτικότητα,
αλληλεγγύη… να βρούμε ομορφιά στα
καθημερινά, να χτίζουμε την ένωση σε
περιόδους χωρισμού, να παλεύουμε για
να διορθώσουμε ρωγμές στα συστήματά
μας”.
Προσέξτε πως δεν πρέπει να στείλετε
μόνο κλασικά πορτρέτα, με την
παραδοσιακή έννοια του φωτογραφικού
πορτρέτου. Αντιθέτως δεκτά γίνονται και

Φωτ.: Josie Gealer
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Φωτ.: Maria Sturm

Φωτ.: Shinya Itahana

ομαδικά πορτρέτα, ή εικόνες δρόμου
και άλλες όπου ενυπάρχει το πορτρέτο
κάποιου καθώς και αυτοπορτρέτα.

Προθεσμία αποστολής
φωτογραφιών: 22 Οκτωβρίου 2020
Υποβολή έργων και αναλυτικές
πληροφορίες: portraitofhumanity.co

Φωτ.: Michal Solarski
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Ανοιχτή
πρόσκληση
συμμετοχής
Δημιούργησε το δικό σου
μονόλεπτο βίντεο για τις
‘Fonès’

Γκαλερί 7
Οι ονειρικές θαλασσογραφίες της Έλλης Οικονομίδη
Πρόκειται για ένα από τα πολύ
αγαπημένα φωτογραφικά
θέματα, ειδικά σε μια χώρα όπως
η Ελλάδα όπου το υδάτινο στοιχείο
κυριαρχεί. Πόσο εύκολο όμως είναι
να ξεφύγει ένας φωτογράφος από
την συνηθισμένη αποτύπωση της
θάλασσας και να παρουσιάσει μία πιο
προσωπική πρόταση;
Γεννημένη στο Λονδίνο, η
εικαστικός Έλλη Οικονομίδη, επέλεξε
να την μεταμορφώσει σε ένα πιο
αόριστο τοπίο, σε ένα σχεδόν
προσωπικό, εσωτερικό τοπίο.
Πρόκειται για την πρώτη της ατομική
έκθεση φωτογραφίας με τον τίτλο

«Seascapes». Η επιμελήτρια της
έκθεσης, Ελισάβετ Πλέσσα, σημειώνει:
«Σε αφρισμένες πλαγιές, ομιχλώδη
νερά και θαλασσινά οροπέδια, η
Έλλη Οικονομίδη δεν επιθυμεί να
συμπεριλάβει τον κόσμο που αντικρίζει,
αλλά να απομονώσει εκείνα τα
θραύσματά του που το βλέμμα της
ανασύρει από την πραγματικότητα».

Εγκαίνια:
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020
Διάρκεια: 15 Σεπτεμβρίου
έως 10 Οκτωβρίου 2020
Διεύθυνση: Σόλωνος 20, Αθήνα
Πληροφορίες:www.gallery7.gr

Ποιος είσαι; Τι είναι αυτό που
επιθυμείς περισσότερο στη ζωή
σου; Προσπαθήστε να απαντήσετε
μέσω ενός βίντεο (το ανώτατο
60 δευτερολέπτων) σε τούτα τα
υπαρξιακά ερωτήματα και στείλτε τα
στους διοργανωτές του νέου αυτού
συλλογικού έργου.
Μία ομάδα νέων επαγγελματιών
στο χώρο του πολιτισμού, που
αποτελείται από τις Dafni Crema,
Άλκηστη Κάρλου και Μαργαρίτα
Πρίφτη, επαναφέρει στο προσκήνιο
έπειτα από τρεις δεκαετίες το ιστορικό
φιλμ του Krzysztof Kie lowski
“Talking Heads” (Πολωνία, 1980).
Πρόκειται για ένα πειραματικό έργο
ελεύθερης έκφρασης που ξεκίνησε
ως ιδέα την περίοδο του lockdown
τον Μάιο. Τελικός στόχος είναι η
δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ μικρού
μήκους: αν οι φωνές ενωθούν,
ίσως αποτελέσουν μια σημαντική
παρακαταθήκη άυλης κληρονομιάς του
συλλογικού πορτρέτου της κοινωνίας.
Με την υποστήριξη του CoMuseumΜια συνεργασία μεταξύ των Μουσείου
Μπενάκη, British Council και της
Αμερικανικής Πρεσβείας - (www.
thecomuseum.org).
Προθεσμία υποβολής βίντεο: Μέχρι
18 Νοεμβρίου 2020
Αποστολή βίντεο: Instagram (post
ή story) κάνοντας tag το @the.
project.fones και #theprojectfones
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
theprojectfones@gmail.com
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3ο Chania International Photo Festival
Ολοκληρώθηκε με αξιοσημείωτη επιτυχία
Το 3ο Chania International
Photo Festival έκλεισε τον
περασμένο Αύγουστο τις πόρτες
του. Το 2020 ήταν μία πολύ
δύσκολη χρονιά για όλους. Σχεδόν
όλα τα φεστιβάλ παγκοσμίως
αναβλήθηκαν. Η μεγάλη
συμμετοχή των φωτογράφων και
το επίπεδο της δουλειάς τους που
σχολιάστηκε θετικά από όλους
τους επισκέπτες της έκθεσης
αποτέλεσαν κίνητρο για τη Blank
Wall Gallery και την ομάδα του
Cip Festival να καταβάλλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για την φετινή
πραγματοποίησή του.
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ
304 φωτογράφοι από 77
χώρες, παρουσίασαν τη δουλειά
τους στα Χανιά, σε ένα από τα
παλιότερα και πιο εμβληματικά
κτίρια της πόλης. Παρά τη
δυσκολία στις μετακινήσεις
αρκετοί φωτογράφοι από την
Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό
κατάφεραν να παρευρεθούν στο
Φεστιβάλ.

Φωτ.: Στέλλα Μανιουδάκη.
2ο βραβείο στον Φωτογραφικό Μαραθώνιο

Επίσης πολύ καλές εντυπώσεις
άφησε το Workshop που έγινε
από τον Επίκουρο Καθηγητή
του Τμήματος Φωτογραφίας &
Οπτικών Τεχνών του Παν. Δυτικής
Αττικής, κ. Νίκο Αποστολόπουλο
με τίτλο «Εντός και εκτός
Δρόμου». Το Workshop έγινε
σε ανοιχτό θέατρο του Δήμου
Χανίων.
Παρά τις αποστάσεις
ασφαλείας που καλούμαστε να
τηρούμε, διοργανώθηκε και ο
καθιερωμένος Φωτογραφικός
Μαραθώνιος. Οι τρεις νικητές
του οπτικού αυτού μαραθωνίου
ήταν οι εξής: 1ο βραβείο: Μαρεύη
Δεναξά, 2ο βραβείο: Στέλλα
Μανιουδάκη, 3ο βραβείο: Γιώτα
Κουλιανού. Εκτός από τους
τρεις νικητές δόθηκαν και τρεις
τιμητικές διακρίσεις στους: Νίκο
Μπασιά, Γεωργία Χρυσοστομίδου
και Μιχάλη Παπαϊωάννου.
Ιστοσελίδα φεστιβάλ:
www.cipfestival.com
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Μερική άποψη του εκθεσιακού χώρου στο Κέντρο
Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στο Παλιό Λιμάνι
των Χανίων. Φωτ.: Ν. Αποστολόπουλος

Αναμνηστική φωτογραφία των συντελεστών
του Φεστιβάλ. Φωτ.: Ευτυχία Περιβολάρη
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες
για τη συμμετοχή σας.
Λήξη: 9 Σεπτεμβρίου!

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Athens Photo
Festival 2020

Φωτογραφική
Λέσχη Καστοριάς

Φωτ.: Χρίστος Ούσλης

Οι πρώτες ανακοινώσεις

Ο φωτογράφος Πάρις Πετρίδης επιμελείται την ετήσια Έκθεση
της με τίτλο «ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 2020»,
σε επιμέλεια του τελευταίου. To
2019 ο Πετρίδης επισκέφτηκε, την
Φωτογραφική Λέσχη Καστοριάς, για
να παρουσιάσει το φωτογραφικό
του έργο. Σε εκείνη την συνάντηση
γεννήθηκε η ιδέα της συνεργασίας
και η δημιουργία αυτής της έκθεσης.
Πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση
με την Περιφερειακή Ενότητα
Καστοριάς.

Η Φωτογραφική Λέσχη Καστοριάς
συνεργάστηκε με τον γνωστό
σύγχρονο Έλληνα φωτογράφο Πάρι
Πετρίδη και παρουσιάζει αυτό το
διάστημα ομαδική έκθεση των μελών

Διάρκεια:
Μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2020
Διεύθυνση: Aρχοντικό Μπασάρα,
Ντολτσό Καστοριάς (παλιά πόλη
Καστοριάς)

Οπότε κρατάμε ως βασικό
στοιχείο το γεγονός ότι
επισήμως ανακοινώθηκε πως θα
πραγματοποιηθεί κι αναμένουμε
εντός των επόμενων ημερών όλα τα
στοιχεία για τις εκδηλώσεις του. Η
φετινή διοργάνωση διασταυρώνει
φωτογραφικά έργα, βίντεο και
εγκαταστάσεις 100+ καταξιωμένων
και ανερχόμενων καλλιτεχνών
από 35 χώρες, ενισχύοντας τον
καλλιτεχνικό, κοινωνικό και πολιτικό
διάλογο, καθώς και τον πειραματισμό
με διάφορα οπτικά μέσα.
Φωτ.: Νατάσσα Νούτση

Όπως έχουμε αναφέρει και
παλαιότερα, η πολιτιστική
αποκέντρωση από τα μεγάλα αστικά
κέντρα της χώρας, είναι πολύ
σημαντική. Γι’ αυτό και αξίζει να
αναφερόμαστε σε φωτογραφικές
δράσεις οι οποίες διοργανώνονται
φερ’ ειπείν από μία ομάδα ανθρώπων
που αγαπούν την τέχνη της
φωτογραφίας και προσπαθούν να
προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα.
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Το γνωστό αθηναϊκό φεστιβάλ
φωτογραφίας επηρεάστηκε,
όπως και τόσα άλλα τοπικά και διεθνή,
από την επέλαση του κορωνοϊού και
μετατέθηκε από την συνηθισμένη του
καλοκαιρινή ημερομηνία διεξαγωγής
στα μέσα Σεπτεμβρίου. Προς το παρόν,
δεν υπάρχουν λεπτομέρειες όσον
αφορά στο εκθεσιακό πρόγραμμα και
τις λοιπές δράσεις αλλά μαθαίνουμε
από το μουσείο Μπενάκη όπου
φιλοξενείται πως θα ξεκινήσει στις
17 του μηνός.

Διάρκεια: 17 Σεπτεμβρίου
– 15 Νοεμβρίου 2020
Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη,
Πειραιώς 138
Πληροφορίες: www.photofestival.gr
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Art + Docs - Στο Μυαλό του Καλλιτέχνη
Εβδομάδα ντοκιμαντέρ αφιερωμένη στην τέχνη
Η μαγεία που δημιουργείται όταν
ενώνονται δύο (ή και περισσότερες)
μορφές τέχνης, δεν αγγίζει πάντα μόνο
τους φιλότεχνους. Στον κινηματογράφο
έχουμε δει ορισμένες από τις πιο
συνταρακτικές βιογραφικές ταινίες που
αφορούν σε μεγάλα ονόματα της τέχνης:
της φωτογραφίας, ζωγραφικής, γλυπτικής
και άλλων. Υπογραφές αναγνωρισμένων
δημιουργών ντοκιμαντέρ, όπως ο
Peter Watkins, η Agnès Varda και ο
Nathaniel Kahn, συναντιούνται με
ανερχόμενα ονόματα του είδους για να
μας προσφέρουν ένα συναρπαστικό
κινηματογραφικό καλειδοσκόπιο για
το αιώνιο κυνήγι της καλλιτεχνικής
έμπνευσης, τη φευγαλέα φύση του

ταλέντου και τα όρια της εικαστικής
έκφρασης.
Αναπάντεχες ματιές στο αστικό
σκηνικό της street art και στο
χρηματιστήριο της τέχνης, αντισυμβατικά
πορτρέτα ιδιοφυϊών όπως ο Edvard
Munch και ο David Hockney, πρωτοπόρες
γυναίκες δημιουργοί που απαιτούν την
αναθεώρηση της Ιστορίας της Τέχνης,
προκλητικός ερωτισμός και ξεδιάντροπα
παιχνίδια με τη δημοσιότητα δια χειρός
Robert Mapplethorpe και Maurizio
Cattelan, περιγράφουν μερικές μονάχα
από τις ταινίες του αφιερώματος, που
συνθέτουν μια ιλιγγιώδη διαδρομή στο
τοπίο των οπτικών τεχνών.
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Οι προβολές θα γίνουν στον θερινό
κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της
Ελλάδος και ίσως αυτό να προσελκύσει
ακόμη και όσους ανησυχούν πολύ για
την μεταδοτικότητα του κορωνοϊού. Να
σημειωθεί πως το κόστος για την κάθε
προβολή ανέρχεται στα πέντε ευρώ. Η
διοργάνωση ανήκει στην Ταινιοθήκη της
Ελλάδος και το Exile Room.

Διάρκεια: 10 έως τις 16 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Κινηματογράφος Λαΐς
- Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Μεγάλου
Αλεξάνδρου 136, Αθήνα
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