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Tελευταίες ημέρες
στα περίπτερα
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EDITORIAL

Οι φωτογράφοι
δεν επαιτούν,

απαιτούν!

Το σίριαλ με τις φωτογραφίες ταυτοτήτων
και διαβατηρίων συνεχίζεται. Κι όποιος αντέξει.
Κανείς από τους αρμόδιους υπουργούς δεν δείχνει
να βιάζεται. Ούτε της προηγούμενης ούτε της
τωρινής κυβέρνησης. Και μάλιστα τη στιγμή που
ο κλάδος χρειάζεται επειγόντως στήριξη.
Αντί λοιπόν να είχαν εδώ και χρόνια ληφθεί
αποφάσεις με διαδικασίες fast track και οι
βιομετρικές φωτογραφίες να ήταν ήδη στην
ημερήσια διάταξη για χρήση σε όλα τα έγγραφα
-ταυτότητες, κάθε είδους πιστοποιητικά,
διαβατήρια, διπλώματα- εξασφαλίζοντας έτσι
ένα αξιοπρεπές εισόδημα στα φωτογραφεία και
μάλιστα στη διάρκεια της χειρότερης οικονομικής
κρίσης που γνώρισε η χώρα, τι έκαναν και κάνουν
οι Υπουργοί μας; Συντάσσουν προκηρύξεις
διαγωνισμών, καταστρώνουν σχέδια για την “τέλεια
και ιδανική διαδικασία που θα απαλλάξει τον πολίτη
από την γραφειοκρατία στις σχέσεις του με το
δημόσιο” λες και διανύουμε μία νορμάλ κατάσταση
όπου όλα βαίνουν καλώς. Και οι φωτογράφοι
και συνάμα όλος ο κλάδος -αντιπροσωπείες,
εισαγωγείς, εμπορικά καταστήματα- να βρίσκονται
στα πρόθυρα χρεωκοπίας. Γιατί κανείς δεν
αντέχει οικονομικά ν’ ανανεώσει τον εξοπλισμό
του, κανείς δεν έχει να εξοφλήσει παλιότερα
τιμολόγια. Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά ήρθε
και η πανδημία επιταχύνοντας επί τα χείρω τα
πράγματα. Τώρα λοιπόν, που καταρρέει ο κλάδος,
ευαισθητοποιήθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο και το
ΚΙΝΑΛ πρόσφατα με επερωτήσεις τους στη Βουλή
να ζητήσουν την άμεση λήψη μέτρων για την
ανακούφιση των φωτογράφων. Καλοδεχούμενες οι
πρωτοβουλίες τους ασφαλώς και η όποια βοήθεια
αλλά είναι αργά...
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Επειδή το τεύχος Νο 268 του ΦΩΤΟγράφου έχει εξαντληθεί ήδη σε αρκετά
περίπτερα, προτού αναζητήσετε το τεύχος, συμβουλευθείτε την λίστα με τα
σημεία διανομής σε όλη την Ελλάδα εδώ

Εδώ και δέκα χρόνια φωνάζουμε και γράφουμε για την άμεση ανάγκη να
ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις φωτογραφίες ταυτοτήτων και διαβατηρίων γιατί
αυτό και μόνον αυτό το μέτρο θα ανακουφίσει πραγματικά πολύ μεγάλο μέρος
των επαγγελματιών του κλάδου κι όχι τα επιδόματα και τα όποια βοηθήματα.
Γιατί οι φωτογράφοι δεν είναι επαίτες. Δεν είναι ζητιάνοι. Απαιτούν η Πολιτεία
να αντιμετωπίσει τη δουλειά τους με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
“Οι καιροί ου μενετοί” όπως έλεγε στην εποχή του κι ο Θουκιδίδης.

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ
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ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΕ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΑΣ ΠΕΔΙΟ

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
MP | ISO
64-25600
| 493 
AF |
 9 FPS |
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24,3 MP | ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΔΡΟΥ | ΦΟΡΗΤΟ KIT | VIDEO 4K | WI-FI® | BLUETOOTH®

Nikon Z5_GR.indd 1
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Leica M9
Γιατί καταστρέφονταν οι αισθητήρες;
Ανάμεσα στο 2009 και 2014 η Leica
παρήγαγε το μοντέλο Μ9, μια πολύ
δημοφιλή και ακριβή ($8.000) ψηφιακή
τηλεμετρική με μοντούρα M-Mount και
αισθητήρα full frame CCD 18Megapixel
που κατασκευαζόταν από την Κοdak.
Με τα χρόνια άρχισαν τα προβλήματα
με οξείδωση που κατέστρεφε τον
αισθητήρα. Στην αρχή η Leica τον άλλαζε
εντός εγγύησης, μετά χρέωνε ποσόν
1500δολ. για την αντικατάσταση μέχρι
πρόσφατα που ανακοίνωσε την διακοπή
υποστήριξης. Αυτό σημαίνει για τους
αγοραστές M9 oλική καταστροφή, αφού
δεν θα υπάρχουν καν ανταλλακτικά
διαθέσιμα και η επένδυσή τους πάει
στράφι… αδιανόητη εξέλιξη για τους
οπαδούς της φίρμας του Solms.
Παλιά πίστευαν όλοι ότι οι Leica είναι
παντοτεινές, όπως τα διαμάντια. Φευ, δεν
ισχύει πια…

Αυτό που ισχύει είναι ένα καλά
κρυμμένο μυστικό που μερικές μέρες
πριν εξιχνίασε σε ρόλο detective
(ψηφιακού Ηρακλή Πουαρό) ο Dan
Llewellyn από την εταιρία LDP LLC της
Νέας Υόρκης η οποία ειδικεύεται σε
επισκευές και τροποποιήσεις ψηφιακών
φωτ. μηχανών.
Ειρήσθω εν παρόδω ότι κάθε
αισθητήρας καλύπτεται από το
κατωδιαβατό φίλτρο για την υπέρυθρη

“
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ακτινοβολία (IR) που ταυτόχρονα
παίζει ρόλο προστατευτικού. Αν δηλ.
γρατζουνιστεί ή πάθει ζημιά ο αισθητήρας
στην πραγματικότητα πρέπει να αλλάξει
το «γυαλί» που είναι το φίλτρο. Τώρα σε
αρκετές περιπτώσεις οι κατασκευαστές
δεν το αποδέχονται και για να αυξήσουν
τα έσοδά του λένε ότι το ICF (Ιnfrared
Cut Filter) είναι ενσωματωμένο με τον
αισθητήρα και επιβάλλουν την αλλαγή
αισθητήρα.

...Είναι γεγονός ότι οι κάτοχοι LEICA Μ9 αισθάνονται
προδομένοι, και η κίνηση της Leica να τους προσφέρει
κάποια έκπτωση αν αγοράσουν καινούργιο σώμα, δεν
τους καλύπτει ούτε στο ελάχιστο...

”
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Στο εργαστήριο της LDP ο Llewellyn
αφαίρεσε το τζαμάκι ICF από τον
αισθητήρα και βρήκε όχι διάβρωση
αλλά οξείδωση. Χρησιμοποίησε
φασματοσκόπιο και βρήκε ότι το φίλτρο
είχε πάχος 300nm αλλά δεν είχε
καθόλου προστατευτική επίστρωση.
Ήταν ένα γυμνό Schott BG γυαλί, υλικό
επιρρεπές και εκτεθειμένο σε φαινόμενα
οξείδωσης. Με την πάροδο του χρόνου
και την αναπόφευκτη διείσδυση κάποιας
υγρασίας με παρουσία θερμότητας,
δημιουργούνταν οι πρόσφορες συνθήκες
για διάβρωση.
Όταν το πρόβλημα άρχισε να έρχεται
στην επιφάνεια το 2014 και πλήθαιναν
οι διαμαρτυρίες κατόχων Μ9, η Leica
το απέδωσε σε διάβρωση του φίλτρου
ICF. Τώρα προκύπτει από την ανάλυση
του Llewellyn ότι δεν υπήρξαν ποτέ
οι προστατευτικές επιστρώσεις που
αποτελούν στάνταρ πρακτική στον κόσμο
των ψηφιακών αισθητήρων. Την κατάσταση
συσκότισε βέβαια η χρεοκοπία της Kodak
που κατασκεύαζε τον αισθητήρα, όπου το
αντίστοιχο τμήμα περιήλθε το 2011 στην
εταιρία ΤrueSense του ομίλου Platinum
Equity και μετά στην μάλλον άγνωστη
OnSemi το 2014. Τώρα που η τελευταία
εγκατέλειψε την κατασκευή αισθητήρων,
η Leica αναγκάστηκε να αποσύρει
οποιαδήποτε υποστήριξη.

Είναι γεγονός ότι οι κάτοχοι Μ9
αισθάνονται προδομένοι, και η κίνηση
της Leica να τους προσφέρει κάποια
έκπτωση αν αγοράσουν καινούργιο σώμα,
δεν τους καλύπτει ούτε στο ελάχιστο. Στην
ψηφιακή εποχή μας ούτε τα εργοστάσια θρύλοι σαν τη Leica που κατασκευάζουν

“
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μηχανές οι οποίες σχεδόν στοιχίζουν το
βάρος τους σε χρυσό δεν καταφέρνουν
να εγγυηθούν την ποιότητα, και αν αυτό
δεν αποτελεί υπονόμευση γοήτρου και
σοβαρή απώλεια αξιοπιστίας, δεν ξέρω τι
περισσότερο να πω…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

... Στο εργαστήριο της LDP ο Llewellyn αφαίρεσε το τζαμάκι
ICF από τον αισθητήρα και βρήκε όχι διάβρωση αλλά
οξείδωση...

”
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© Κληρονόμοι Alberto di Lenardo & MACK

ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Alberto di Lenardo
Είναι ο ερασιτέχνης, μεγάλης ηλικίας, φωτογράφος, η νέα ανακάλυψη
στην ιστορία της φωτογραφίας;
Έχει σχεδόν 5000 ‘followers’ στο
Instagram, μία μεγάλη νέα πολυτελής
έκδοση με τις φωτογραφίες του
ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στα μέσα
Οκτωβρίου, γνωστές φωτογραφικές
πλατφόρμες του διαδικτύου ήδη γράφουν
για εκείνον ενώ η εγγονή του Carlotta
κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει
το έργο του. Όμως ο παππούς δεν
βρίσκεται πλέον εν ζωή.
Η ιστορία είναι ωραία, περίπου
μυθιστορηματική: Ο Alberto γευμάτιζε

πριν χρόνια με την εγγονούλα του και
κάποια στιγμή της αποκάλυψε το μεγάλο
μυστικό του: 8.000 φωτογραφίες του
βρίσκονταν κρυμμένες επιμελώς σε ένα
μικρό δωμάτιο πίσω από την βιβλιοθήκη.
H θεματολογία; Στιγμές της ζωής του, η
οποία φαίνεται, έστω από τις εικόνες,
όμορφη. Πολλά ταξίδια με αγαπημένους
ανθρώπους τα οποία στολίζονται με το
υπέροχο χαρακτηριστικό χρώμα του
Kodachrome .

και αδιάκοπα αποτύπωναν εύθυμα
οικογενειακά στιγμιότυπα; Σαφώς όμως
δεν μεταμορφώνονται αυτομάτως σε ιερά
τέρατα της φωτογραφίας.
Η απάντηση για το τί χαρακτηρίζει μία
σημαντική ανακάλυψη στην ιστορία
της φωτογραφίας, είναι απλή, συνάμα
περίπλοκη. Εύκολα δημιουργούνται
οι συνειρμοί με την περίπτωση της
διάσημης πλέον γκουβερνάντας Vivian
Maier η οποία μας άφησε εξαιρετικές
φωτογραφίες δρόμου από τον 20ο αιώνα.
Οι φωτογραφίες του Alberto di Lenardo
φέρουν αυτή την μοναδική νοσταλγική
διάθεση της αναλογικής εποχής που δεν
γυρνά πίσω. Έχει ευτυχισμένες στιγμές
άγνωστων (για εμάς) ανθρώπων σε
φωτογενείς τοποθεσίες. Ξεφυλλίζοντας το
βιβλίο του, αναμφίβολα βλέπει κανείς κάτι

“

Μα όλοι μας δεν έχουμε έναν παππού,

μία γιαγιά, μία μητέρα, έναν πατέρα ή μία
θεία που αγαπούσαν την φωτογραφία
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ποιοτικό, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται για
δείγματα μεγαλειώδους φωτογραφικού
έργου. Αποπνέουν όμως ευτυχία
και αγάπη, κάτι που ο πλανήτης μας
χρειάζεται άμεσα σήμερα. Δεν αποκλείεται
εντός των επόμενων ετών να δούμε
τις οικογενειακές του φωτογραφίες σε
σημαντικές γκαλερί και μουσεία. Πού είναι
τελικά τα όρια της μεγάλης φωτογραφικής
ανακάλυψης, όσον αφορά στην ιστορία
της και των ζητούμενων της αγοράς της
τέχνης;
Στην αγορά της τέχνης αρέσουν

τα παραμύθια και οι ειδήμονες του
πολιτιστικού μάρκετινγκ γνωρίζουν
πολύ καλά πώς να τα μεταδώσουν στις
μεταγενέστερες γενιές…
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

...Οι φωτογραφίες του Alberto di Lenardo φέρουν αυτή την
μοναδική νοσταλγική διάθεση της αναλογικής εποχής που
δεν γυρνά πίσω...

”
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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
mbal

Mia τσάντα πλάτης Lowepro
Photo Hatchback BP 150 AW II
P
και μια βάση Joby Griptight
Micro για Tablets

Βρείτε τo ερωτηματολόγιο στην τελευταία
σελίδα
του τεύχους 268 που κυκλοφορεί
σ
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Pixma Pro-200
O νέος professional inkjet printer της Canon στην κατηγορία Α3+
Ο διάδοχος του δημοφιλούς Pixma
Pro-100 παίρνει αρκετά στοιχεία από
τον ImagePROGRAF Pro-300 και με
το οκταμέλανο σύστημα εκτύπωσης
υπόσχεται επαγγελματικού επιπέδου
εκτυπώσεις σε αναλώσιμα ως Α3+
με πάχος ως 0,6mm και χρόνο

εκτύπωσης 1min 30sec. Eχει
ανάλυση 4800x2400dpi και κεφαλή
με 768 ακροφύσια ανά μελάνι.
Συνδέεται μέσω USB, Ethernet και
WiFi ενώ τα μενού απεικονίζονται
στην ευρύχωρη οθόνη με διαγώνιο
3in. H διάθεση θα ξεκινήσει από τις

αγορές της ΝΑ Ασίας και Αυστραλίας,
χωρίς να είναι γνωστό πότε θα φθάσει
στην Ευρώπη. Συνοδεύεται από το
πρόγραμμα Ρrofessional Print &
Layout. Οι διαστάσεις της συσκευής
είναι 639χ379χ200mm και το βάρος
14κιλά.

Slow motion
Με τεχνητή νοημοσύνη
Aλλο ένα επίτευγμα της Artificial
Intelligence μας εντυπωσιάζει αυτή
την εβδομάδα και μάλιστα στο κομμάτι
του video. Για το slow motion κανονικά
χρειαζόμαστε λήψη με πολλά καρέ (fps).
Αλλιώς δεν έχουμε την δυνατότητα.
Αυτό όμως δεν ισχύει στον κόσμο της
τεχνητής νοημοσύνης. Οι ερευνητές
της Google σε συνεργασία με τα
πανεπιστήμια Merced UC και Shanghai
Jiao Tong University επενόησαν τον
αλγόριθμο DAIN, που με interpolation
παρεμβάλλει τα αναγκαία καρέ ώστε να
καταστεί δυνατόν το slow motion.
Μάλιστα εκτός από την παρεμβολή
ο αλγόριθμος έχει δυνατότητα

upscale (βελτίωση ανάλυσης) και
αποκατάστασης προβληματικών
αρχείων. Η διαδικασία αυτή λέγεται
video frame interpolation αλλά
δεν υποφέρει από τα συνηθισμένα
προβλήματα ψηφιακού θορύβου και
artifacts και μάλιστα ως τα 480fps.
Σύμφωνα με παρουσίαση που
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έγινε κατά την ανακοίνωση, το υλικό που
προβλήθηκε ήταν πρώτης ποιότητας χωρίς
θόρυβο με frame rate 60fps από το οποίο το
slow motion ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Η
τεχνολογία με τον αλγόριθμο DAIN φιλοδοξεί
να βρει πολλές εφαρμογές σε αποκατάσταση
παλιών video, upscale σε οθόνες 4Κ ή και
μεγαλύτερης ανάλυσης κλπ.
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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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DNP DS-Pro1
Το ευέλικτο επαγγελματικό σύστημα εκτύπωσης
Οι σημερινές συνθήκες παραγωγής
εκτυπώσεων σε επαγγελματική κλίμακα
απαιτούν το μέγιστο της ευελιξίας που
μπορεί να εξασφαλιστεί με αρθρωτά
συστήματα παραγωγής. Το νέο DNP
DS Pro1 minilab αποτελεί το ιδανικό
παράδειγμα ανταπόκρισης στις σύγχρονες
απαιτήσεις. Παρέχει την ευελιξία που
χρειάζεται στην παραγωγή εκτυπώσεων
και μπορεί να περιλάβει μεγάλο αριθμό
διαφορετικών printer.
Διευκολύνει την παραγωγή αφού
μπορεί κάτω από την ομπρέλα του να
διεκπεραιωθούν διαφορετικού μεγέθους
και είδους εκτυπώσεις από τα τυπικά

10x15cm ως αφίσες, μπλουζάκια,
κούπες κλπ. Στην καρδιά του βρίσκεται
το ισχυρό περιβάλλον εργασίας DS
Lab –αποκλειστικότητα DNP- αλλά και
το Snaplab Pro για τα photo kiosk που
ενδεχομένω είναι συνδεδεμένα και
εξυπηρετούν τους πελάτες λιανικής. Σε
συνδυασμό με τους γνωστούς θερμικούς
εκτυπωτές dye sublimation της κορυφαίας
DNP και ποιοτικά αναλώσιμα το DS
Pro1 σχηματίζει μια πληρέστατη όσο
και σύγχρονη λύση minilab για απόλυτη
ευελιξία και παραγωγικότητα, παρέχοντας
ευκολία στην διαχείριση των παραγγελιών
και εξασφάλιση μεγάλου αριθμού
εκτυπώσεων όταν ζητείται.

Διαστάσεις εκτυπώσεων
(από θερμικούς εκτυπωτές)
• 8 x 12” (20 x 30 cm)
• 8x10’’ (20x25cm)
• 6x9’’ (15x23cm)
• 6 x 8” (15 x 20 cm)
• 5 x 7” (13 x 18 cm)
• 4 x6” (10 x 15 cm)
Φορμά
• Πανοραμικό
• Τετράγωνο
• Λωρίδα

Sony A7C- η πρώτη full frame για vlogging?
Λίγες μέρες ή ώρες πριν την επίσημη αναγγελία
Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι το λανσάρισμα της πιο compact full frame
φωτογραφικής μηχανής της Sony θα πραγματοποιηθεί στις 14 του μηνός. Το συνήθως
καλά πληροφορημένο Sony Alpha Rumors και το ιαπωνικό Nokishita συμφωνούν στην
ημερομηνία αλλά προχώρησαν ένα βήμα παραπάνω δημοσιεύοντας τις πρώτες εικόνες
που δείχνουν μια μηχανή στις διαστάσεις (και το design) της a6600 με προσοφθάλμιο
σκόπευτρο πίσω αριστερά. Αν πιστέψουμε τις διαρροές οι βασικές προδιαγραφές θα
είναι αισθητήρας full frame 24Megapixel με ενσωματωμένη οπτική σταθεροποίηση,
ευαισθησία ως ISO 51200, αρθρωτή προς όλες τις κατευθύνσεις οθόνη και φακός
κιτ 28-60mm f/4-5.6. εκ πρώτης όψεως όλα αυτά συγκλίνουν στην πρώτη full frame
ειδικά σχεδιασμένη για vlogging μια κατηγορία που γνωρίζει ιδιαίτερη δημοτικότητα τα
τελευταία δύο τρία χρόνια, όπου η ζήτηση καθημερινά διευρύνεται.
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Νikon Z Nikkor 70-200mm f/2,8 VR S
Γρήγορος telephoto zoom για τη σειρά Ζ
Η Nikon έχει τεράστια εμπειρία στα
οπτικά και ειδικά στους δημοφιλείς
γρήγορους zoom της κατηγορίας
70-200mm ή 80-200mm. Όμως
μεταφέροντας το know how στη νέα
σειρά Nikkor Z για mirrorless full frame,
προσπάθησε να αγγίξει τα όρια της
τεχνολογίας. Ο νέος φακός με το φωτεινό
σταθερό διάφραγμα f/2,8 ζυγίζει 1360γρ.
ως αποτέλεσμα της χρήσης προηγμένων
κρυστάλλων. Αποτελείται από 21 οπτικά
στοιχεία κατανεμημένα σε 18 ομάδες
εκ των οποίων έξι χαμηλής διάχυσης
ED, δύο ασφαιρικά, ένα fluorite και ένα
ειδικό στοιχείο SR (Short Wavelength
Refraction).

σύστημα οπτικής σταθεροποίησης
υπόσχεται ως 5stop πλεονέκτημα
«ακινητοποίησης» στις λήψεις στο
χέρι. Πάνω στο φακό βλέπουμε πολλά
εντυπωσιακά στοιχεία όπως το OLED
πάνελ ενδείξεων (διάφραγμα, απόσταση
εστίασης, βάθος πεδίου, εστιακή
απόσταση και ISO), το ηλεκτρονικό

δακτυλίδι (control ring) μέσω του οποίου
ελέγχονται λειτουργίες όπως διάφραγμα,
αντιστάθμιση έκθεσης κλπ. το L-Fn1
που παραμετροποιείται από μενού της
μηχανής, το focus limiter και ο επιλογέας
AF/MF. Περιέργως δεν υπάρχει VR On/
Off διότι στις μηχανές σειράς Ζ το VR
ενεργοποιείται από μενού της μηχανής.

Eπίσης συναντάμε προηγμένο
μηχανισμό ίριδας διαφράγματος
αποτελούμενο από εννέα πτερύγια
που προσεγγίζει τον τέλειο κύκλο για
βελτιωμένο εφέ bokeh. Το ενσωματωμένο
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STOP PRESS!
17 Σεπτεμβρίου 2020
Aνοίγουν οι πύλες του Μουσείου Μπενάκη για το Athens Photo Festival
Κι όμως θα γίνει. Το γνωστό φεστιβάλ
φωτογραφίας ανακοίνωσε την
έναρξη του κεντρικού προγράμματος
με την συμμετοχή 102 καλλιτεχνών
από διαφορετικές χώρες. Το κεντρικό
πρόγραμμα των εκθέσεων θα
πραγματοποιηθεί από τις 17 Σεπτεμβρίου
έως και τις 15 Νοεμβρίου στο Μουσείο
Μπενάκη / Πειραιώς 138.

Πέραν των εκθέσεων θα πραγματοποιηθεί
και ένα σύνολο δράσεων -εκπαιδευτικά
προγράμματα, δράσεις δικτύωσης,
κοινωνικές πρακτικές, παράλληλες
εκδηλώσεις- θα συγκροτήσουν μια
ευρεία πλατφόρμα ανάδειξης της
σύγχρονης φωτογραφικής δημιουργίας
και αλληλεπίδρασης με την ευρύτερη
πολιτιστική κοινότητα.
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43ο Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας
2000 (!) ταινίες υποβλήθηκαν στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα
Αξιοσημείωτη η επιτυχία του γνωστού
μας φεστιβάλ όσον αφορά στο σημαντικό
ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από
«μικρομηκάδες» διαφόρων χωρών, με
τις αιτήσεις να φτάνουν τις 2000. Από
αυτές θα προβληθούν τελικά 35 ταινίες
από 30 χώρες ενώ, μεταξύ αυτών,
συμπεριλαμβάνονται και έξι ελληνικές.
Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά
οι γυναίκες δημιουργοί υπερβαίνουν σε
αριθμό τους άνδρες συναδέλφους τους,
από τους σκηνοθέτες που συμμετέχουν,
19 είναι γυναίκες και 17 άνδρες.
Ο Μανώλης Μελισσουργός, υπεύθυνος
του διαγωνιστικού σκέλους, δήλωσε
χαρακτηριστικά πως «για πρώτη φορά
στο Διεθνές Διαγωνιστικό συμμετέχουν

έξι ελληνικές ταινίες και μία ταινία από
την Κύπρο, γεγονός που αναδεικνύει
το επίπεδο της φετινής ελληνικής
κινηματογραφικής παραγωγής.
Έχοντας δει πάνω από 2000 ταινίες
από 90 χώρες, καταρτίσαμε ένα
πρόγραμμα με παγκόσμιες πρεμιέρες
και πολυβραβευμένες ταινίες που μας
ταξιδεύουν σε όλες τις γωνιές του
πλανήτη και μας δείχνουν την αλήθεια
των δημιουργών τους».
Οι έξι ελληνικές ταινίες που θα
διαγωνιστούν στο Διεθνές Πρόγραμμα
του φετινού Φεστιβάλ Δράμας είναι οι
εξής: «Όπως θα συνέβαιναν μέσα στο
νερό» της Ανθής Δαουτάκη, «Στα βήματά

της» της Αναστασίας Κρατίδη, «Το τέλος
του πόνου (μια πρόταση)» της Ζακλίν
Λέντζου, «Goads» της Ίριδας Μπαγλανέα,
«Βουτιά» του Θύμιου Μπακατάκη και
«Πρώτος Έρωτας» του Χάρη Ραφτογιάννη
(Γαλλία-Ελλάδα). Θα διαγωνιστεί επίσης η
ταινία από την Κύπρο «The Parrot Lady»
του Μιχάλη Καλοπαίδη. Σε πανελλαδική
πρώτη, θα δούμε την νέα ταινία του
Θανάση Νοεφώτιστου «Route 3 (Βοσνία,
Ελλάδα)» η οποία θα προβληθεί εκτός
συναγωνισμού.
Διάρκεια:
20 έως 26 Σεπτεμβρίου 2020
Πληροφορίες: dramafilmfestival.gr

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site
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Ελληνοαμερικανική Ένωση
21 νέοι πρόσφυγες εκθέτουν τις δικές τους «Εικόνες Ελπίδας»
Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις
ειδήσεις τις εικόνες μικρών παιδιών
ή εφήβων, “ασυνόδευτων” προσφύγων
που καταφτάνουν στη χώρα μας, τα
αντικρύζουμε πάντα από τη δική μας
θέαση των πραγμάτων. Πώς όμως είναι ο
κόσμος από την δική τους οπτική γωνία;
Πώς βιώνει ένας 13χρονος αυτό που του
συμβαίνει; Πώς κοιτάζει μια 17χρονη τη
νέα τούτη, άγνωστη για εκείνην, χώρα;
«Είναι μια σπάνια ευκαιρία να δεις μέσα
από τα μάτια τους», λέει η συνιδρύτρια
της Faros, Patricia Kirk. Στις «Εικόνες
Ελπίδας» περιλαμβάνονται φωτογραφίες
εικοσιενός προσφύγων, ηλικίας 13-17
ετών. Οι φωτογραφίες είναι αποτέλεσμα
σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν
στον ξενώνα για ασυνόδευτα παιδιά
πρόσφυγες της Faros. Η ψυχολόγος
του ξενώνα και φωτογράφος, Άρτεμις
Μυλωνά, δίδαξε στα παιδιά τις βασικές
αρχές της φωτογραφίας στο πλαίσιο
του προγράμματος ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης. Χρησιμοποίησε τη
φωτογραφία ως θεραπευτικό μέσο, αλλά
και ως μέσο προσωπικής έκφρασης. Η
μη-κυβερνητική οργάνωση Faros παρέχει

φροντίδα και εξατομικευμένη υποστήριξη
σε ασυνόδευτα παιδιά και νέους
πρόσφυγες στην Αθήνα.
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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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!

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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Earth Speakr
Ένα app τέχνης όπου
παιδιά και νέοι αναρτούν
το δικό τους μήνυμα
για το μέλλον μας μέσω
τεχνητής νοημοσύνης
Τί μπορεί να προκύψει όταν ένας
καλλιτέχνης, μια ομάδα παιδιών,
ερευνητές και τεχνικοί συναντιούνται
και προσπαθούν να βρουν μια απάντηση
στο SOS που εκπέμπει ο πλανήτης
μας (τα τελευταία χρόνια ολοένα και
με ταχύτερους ρυθμούς); Υπό την
καλλιτεχνική καθοδήγηση του Olafur
Eliasson αναπτύχθηκε μία εφαρμογή
κινητού τηλεφώνου (για iOS και Android),
όπου μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει
ένα σύντομο εικαστικό βίντεο, σε μορφή
δηλαδή video-art, και να μεταδώσει το

προσωπικό του οικολογικό μήνυμα.
Για τους επόμενους έξι μήνες,
όλοι θα μπορούν να κατεβάσουν
την εφαρμογή του Earth Speakr
και να δώσουν φωνή στον πλανήτη
ζωντανεύοντας τα στοιχεία του
περιβάλλοντος και χρησιμοποιώντας με
έξυπνο τρόπο τη διαδραστική τεχνολογία.
Τα παιδιά και οι νέοι κάτω των δεκαοκτώ
ετών θα μπορούν να συμμετέχουν

δίνοντας φωνή σε διάφορα στοιχεία
-όπως ένα δέντρο, μια μπανανόφλουδα,
τον ουρανό ή τον δρόμο- και να
εκφράσουν τη γνώμη τους για το μέλλον
του πλανήτη μας. Τα μηνύματα των
παιδιών θα αναρτώνται στον ιστότοπο του
έργου και θα βιώνονται στην εφαρμογή
του μέσω επαυξημένης πραγματικότητας
(Augmented Reality).
www.earthspeakr.art (σε 25 γλώσσες)

PB | 81
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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
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Μεταμορφώσεις της
πραγματικότητας
Ατομική έκθεση του Daniel Castonguay, στην
Blank Wall Gallery
Την πρώτη του έκθεση στην Ελλάδα παρουσιάζει ο Καναδός φωτογράφος
δρόμου Daniel Castonguay υπό τον τίτλο QuotidianLife, δηλαδή στιγμές της
καθημερινότητας. Ο φωτογράφος επιλέγει να κάνει ονειρικές επεξεργασίες
στις εικόνες δρόμου και να μας μεταφέρει μία πιο προσωπική πραγματικότητα.
Ο ίδιος γράφει για τη δουλειά του: «Για μένα η φωτογραφία είναι ένας τρόπος
έκφρασης ίδιος με αυτόν του συγγραφέα ή του συνθέτη… Η φωτογραφία
δρόμου σημαίνει πολύ περισσότερα από το να κάνω απλά φωτογραφίες για
μένα. Αισθάνομαι ότι είμαι μέρος ενός διαρκούς θεατρικού σκετς όπου παίζω το
ρόλο ενός σιωπηλού χαρακτήρα»
Διάρκεια: Μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2020
Διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη
Πληροφορίες: www.blankwallgallery.com

Wildlife
Photographer
of the Year
2020
Μεγάλος διεθνής
διαγωνισμός φωτογραφίας
άγριας φύσης
Θέλετε να κάνετε σαφάρι από το
Nairobi μέχρι το Masai Mara, αξίας
χιλιάδων δολαρίων, μέχρι και τον
Δεκέμβριο του 2021; Ή, αν δεν κερδίσετε
το πρώτο μεγάλο βραβείο, να λάβετε
δωροεπιταγές μερικών εκατοντάδων
δολαρίων; Αν αγαπάτε την φωτογραφία
άγριας φύσης, αξίζει να στείλετε τις
εικόνες σας στον σχετικά νεοσύστατο
αυτόν διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός
συνδιοργανώνεται από το περιοδικό
The Wild Lens και το The Worldwide
Photography Gala Awards.
Προσέξτε όμως πως υπάρχει κόστος
υποβολής για κάθε φωτογραφία, κάτι που
άλλωστε ισχύει για την πλειοψηφία των
διεθνών διαγωνισμών.
Προθεσμία υποβολής: Μέχρι τις 15
Νοεμβρίου 2020
Σύνδεσμος για υποβολή των
φωτογραφιών: https://www.
thewildlensmagazine.com/wildlifephoto-contest-2020
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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