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EDITORIAL

Φωτογραφίες

ταυτοτήτων
Στο προηγούμενο σημείωμά μας
είπαμε το εξής απλό: αν ΜΙΑ από
τις κυβερνήσεις των τελευταίων
10 ετών, στη διάρκεια της πλέον
οδυνηρής οικονομικής κρίσης που
βιώνει η χώρα μας, ήθελε πραγματικά

να στηρίξει τον φωτογραφικό κλάδο
θα έπρεπε “μ’ ένα νόμο και σ’ ένα
άρθρο” να είχε επιβάλει την χρήση των
βιομετρικών φωτογραφιών ταυτοτήτων
σε ΟΛΑ τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπου
απαιτείται εκ του νόμου φωτογραφία
τύπου ταυτότητας. Έστω να ίσχυε το μέτρο
για μία μεταβατική περίοδο μέχρι να
ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί και γίνουν
πράξη οι σύγχρονες απαιτήσεις με τα
πολύ ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ.

Θυμίζω ότι αυτό και πολλά άλλα
ζητήματα θα είχαν δρομολογηθεί αν
ο κλάδος είχε συμφωνήσει σε έναν
οδικό χάρτη δράσεων και ενεργειών.
Τον Οκτώβριο του 2015 σε αυτό
αποσκοπούσε η πρωτοβουλία που
ανέλαβε το περιοδικό μας:
ΟΛΑ τα επαγγελματικά σωματεία
να συμφωνήσουν σε δέκα πράγματα και
να διεκδικηθεί η υλοποίησή τους από
τους -όποιους- κυβερνώντες.
Η πρωτοβουλία ναυάγησε κι έκτοτε
καθένας δραστηριοποιείται μόνος του.
Αυτά.

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
Σχετικά με το θέμα των ταυτοτήτων λάβαμε
επιστολή από τον ΣΕΚΑΦ την οποία
δημοσιεύουμε με τις υπογραμμίσεις και τα
bold στοιχεία, όπως μας κοινοποιήθηκε.

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία (και όχι μόνο) για τις νέες αστυνομικές ταυτότητες.
Για να θέσουμε τα πράγματα στην σωστή τους βάση ο διαγωνισμός που διενεργείται αυτή
την στιγμή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αφορά την Προμήθεια ενός Νέου
Ολοκληρωμένου Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας ( Ο.Π.Σ.Ε.Α ) για την εκτύπωση
-προσωποποίηση ΟΛΩΝ των εγγράφων ασφαλείας που εκδίδει το Ελληνικό Κράτος.
Άρα αυτός ο διαγωνισμός αφορά τόσο τις Αστυνομικές Ταυτότητες όσο και τα διαβατήρια,
άδειες οδήγησης κλπ. έγγραφα που απαιτούν την ύπαρξη φωτογραφίας του πολίτη.
Ο διαγωνισμός αυτός είναι απόρρητος αλλά βασίζεται στην δημοσιευμένη Κοινή
Υπουργική Απόφαση που έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ στις 27/4/2018 όπου στο άρθρο 6
παρ. α’ αναφέρεται ότι ως απαραίτητο δικαιολογητικό είναι μια (1) φωτογραφία η οποία
θα εκδίδεται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου και θα έχει συγκεκριμένες τεχνικές
προδιαγραφές. Αυτά είναι γνωστά μέχρι τώρα και είναι προς την θετική κατεύθυνση σε ότι
αφορά τους φωτογράφους και την φωτογράφιση των πολιτών. Αν και υπάρχουν πολλές
ασάφειες και γκρίζες περιοχές που πρέπει να διευκρινισθούν απόλυτα και με σαφήνεια.
Και εδώ ο ρόλος του ΣΕΚΑΦ αλλά και της ΠΟΦ είναι σημαντικός και η συνεργασία των δυο
φορέων αναγκαία και απαραίτητη. Από πλευράς ΣΕΚΑΦ έχουμε δεσμευθεί και εργαζόμαστε
συστηματικά και έντονα στο να διασφαλίσουμε ότι ο πολίτης θα φωτογραφίζεται στα
φωτογραφικά καταστήματα, θα λαμβάνει την φωτογραφία(ες) του εκτυπωμένες και ή
σε όποια άλλη μορφή επιθυμεί το Ελληνικό Κράτος με ποιότητα και επαγγελματισμό.
Για τον ΣΕΚΑΦ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΓΚΑΛΟΣ
Πρόεδρος ΔΣ

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων κος Σπύρος Διαμαντόπουλος
μας δήλωσε τα εξής: Mε την ευκαιρία της ανακοίνωσης του ΣΕΚΑΦ, η Ομοσπονδία
έχει ενημερώσει και ειδοποιήσει έγκαιρα τον επαγγελματικό φωτογραφικό κλάδο, ότι η
υλοποίηση των ταυτοτήτων νέου τύπου θα αρχίσει από το 2022. Το μέρος που ενδιαφέρει
την Ομοσπονδία και αφορά τις φωτογραφίες των κρατικών εγγράφων εξασφαλίζεται από
την υπάρχουσα ΚΥΑ. Εφόσον οι προβλέψεις της ΚΥΑ ισχύουν η ΠΟΦ δεν επιθυμεί να πάρει
θέση για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα κατά το χρονικό διάστημα που είναι τρέχουσες
οι διαδικασίες των διαγωνισμών για την ανάθεση του έργου.
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ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ
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Μήπως η τέχνη πρέπει να βγει
στους δρόμους τώρα;
Το οξύμωρο της τέχνης, είναι πως σε
χαλεπούς καιρούς, πολλοί στρέφονται
στην καλλιτεχνική δημιουργία αλλά αυτή
την στιγμή, με την πρωτοφανή κορωνοπανδημία, ο χώρος των τεχνών (και όχι μόνο)
δέχεται αδιάκοπα χτυπήματα. Τα πρόσφατα
νέα (ή μάλλον επαναλαμβανόμενα) μέτρα
τα οποία ισχύουν από τις 21 Σεπτεμβρίου,
αναστέλλουν συναυλίες, προβολές σε
κλειστούς κινηματογράφους και κατά πάσα
πιθανότητα, με γεωμετρική πρόοδο, θα
“μπει λουκέτο“ και σε άλλους πολιτιστικούς
χώρους.

Η τέχνη μπορεί να εμφυσήσει κουράγιο

Όταν οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου
βάλλονται, από πρωτόγνωρες δυνάμεις,
προφανώς και μοιάζουν οι καλλιτεχνικές
ανησυχίες, οι πολιτιστικές δράσεις, να
εισέρχονται στο περιθώριο. “Luxury
problems” (πολυτελείς προβληματισμοί)
θα μπορούσαν να αποκαλεσθούν, τα
προβλήματα στον πολιτιστικό τομέα. Αλλά
στην παγκόσμια οικονομία, ο πολιτισμός
αποτελεί εξέχον στοιχείο.

“

και να αναπτερώσει το λυγισμένο ηθικό,
αρκεί να την βλέπουμε περισσότερο
μπροστά μας χειροπιαστή, να την βιώνουμε
καθημερινά σε δημόσιο χώρο, υπαίθριο και
όχι κεκλεισμένων των θυρών. Να περπατάμε
στους δρόμους του αστικού τοπίου και
να συναντούμε περισσότερα έργα τέχνης,
όχι απλώς κλασικές προτομές ή δυσνόητα
σύγχρονα γλυπτά.

ΤΕΥΧΟΣ 517 • ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Φωτογραφία από την
έκθεση «Ο Εθνικός
κήπος στις 4 εποχές του
χρόνου» που διοργάνωσε
το περιοδικό
ΦΩΤΟγράφος
Ο άνθρωπος αποτελεί ένα είδος το οποίο
αναζητά το πνεύμα, την ψυχή, αυτό το κάτι,
πέρα από τα καθημερινά. Κι όταν χάνει την
επαφή με την ίδια του την πνευματικότητα,
δημιουργία και φαντασία, αρχίζει να
μετατρέπεται σε ένα άλλο είδος. Αν η τέχνη
και ο πολιτισμός μας ωθηθεί στο απόλυτο
περιθώριο, τότε τα πράγματα δεν θα είναι
τόσο καλά…
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

...Η τέχνη μπορεί να εμφυσήσει κουράγιο και να
αναπτερώσει το λυγισμένο ηθικό,.. Αρκεί να περπατάμε
στους δρόμους του αστικού τοπίου και να συναντούμε
περισσότερα έργα τέχνης, όχι απλώς κλασικές προτομές
ή δυσνόητα σύγχρονα γλυπτά...

”
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Sony Alpha7C
Full frame για vloggers σε supercompact συσκευασία
Όπως γράφαμε στο PBWeekly της
προηγούμενης εβδομάδας, είχε διαρρεύσει
εδώ και μερικές μέρες η πληροφορία
για την επικείμενη Sony A7C, την πρώτη
supercompact full frame της σειράς Α7 που
φλερτάρει με το μέγεθος της οικογένειας APS-C
A6x00 και υιοθετεί την ίδια τοποθέτηση του
ηλεκτρονικού προσοφθαλμίου στο αριστερό
άκρο της πλάτης και το κυριότερο αρθρωτή
προς όλες τις κατευθύνσεις οθόνη. Έτσι
γίνεται κατάλληλη για τους vloggers που από
καιρό περίμεναν μια full frame κομμένη και
ραμμένη στα μέτρα τους. Το πρώτο σημάδι
ήταν η compact μιας ίντσας ZV1 που είχε
παρουσιαστεί πριν μερικούς μήνες. Τώρα οι
εναλλακτικές vlogging cameras αυξάνονται
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ενώ αν πιστέψουμε τις φημολογίες, η Sony
επιφυλλάσσει και άλλα compact full frame
μοντέλα για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Εσωτερικά υπάρχει ακριβώς ο
ίδιος αισθητήρας full frame CMOS
24,2Megapixel δανεισμένος από την
πρόσφατη best seller A7 III, συνεργαζόμενος
με τον τελευταίας γενιάς επεξεργαστή
Sony BIONZ X. Oι μικρότερες διαστάσεις
έχουν επιτευχθεί με κατασκευή μονομπλόκ
μαγνήσιο για το σασί και αναθεωρημένο
μικρότερου μεγέθους μηχανισμό οπτικής
σταθεροποίησης επί του αισθητήρα. Ευτυχώς
έχει προβλεφθεί κανονική αδιαβροχοποίηση
και προστασία από τη σκόνη.

Στο τομέα του autofocus
βρίσκουμε το Hybrid AF με 693
σημεία contrast detect και 425 σημεία
contrast detect, μαζί με το σύστημα
Real Time Εye AF για αυτόματη εστίαση
στα μάτια τόσο ανθρώπων όσο και
κατοικιδίων, το οποίο ενεργοποιείται
με το πλήκτρο AF On. Όσο για την
ταχύτητα δεν υπάρχει παράπονο από
τα 10fps (καρέ το δευτ.)

Στο video βρίσκουμε 4Κ/30p
με ενεργό το Real time Eye AF. To
πιο σημαντικό νέο είναι τα 14 stop
δυναμικής περιοχής με υποστήριξη
S-Log3/2 και ΗLG/HDR.
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Βασικά χαρακτηριστικά
Compact full frame mirrorless με διαστάσεις
71x124x59mm και βάρος 510γρ. μικρότερη
κατά περίπου 20% συγκριτικά με την Α7 ΙΙΙ
Ηλεκτρονικό σκόπευτρο OLED με 2,369Κ dot
Αρθρωτή οθόνη Vari-angle 3in. με ανάλυση
921Κ dot
Aισθητήρας CMOS Εxmor R full frame με
ανάλυση 24,2Μegapixel
Eυαισθησία ISO ως 204.800
BIONZ X image processor
Κλείστρο εστιακού επιπέδου
ηλεκτρομαγνητικού τύπου πιστοποιημένο για
200Κ καρέ
IBIS σταθεροποίηση επί του αισθητήρα πέντε
αξόνων
Υβριδικό AF με Real-time Eye AF (άνθρωποι
και κατοικίδια) και Real-time Tracking AF
Ριπή (burst mode) 10fps
4K UHD video capabilities with fast Hybrid
AF and real-time Eye AF
Μπαταρία NP-FZ100 li ion με αυτονομία για
740 καρέ ή 225min video
Αποθήκευση σε μονό slot SD UHS-II
Διατίθεται με φακό κιτ FE 28-60mm

Μαζί με την A7c compact zoom φακός κιτ
Sony FE 28-60mm f/4,0-5,6 και νέο φλας
Όπως η σειρά Sony a6x00 έχει τον μικρό
Ε-PZ16-50mm f/3,5-5,6 OSS για φακό
kit γενικής χρήσης, με την ίδια λογική
λανσαρίστηκε ο επίσης collapsible
(πτυσσόμενος) και πανάλαφρος
(μόλις 167γρ.) FE 26-60mm f/4,0-5,6

σαν αντίστοιχος για το full frame.
Περιλαμβάνει 8 στοιχεία σε 7 ομάδες εκ
των οποίων τρία ασφαιρικά, έχει ίριδα
διαφράγματος με 7 πτερύγια και εστιάζει
ως τα 30εκ. Δέχεται φίλτρα διαμέτρου
μόλις 40,5mm

Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε η μικρή και
compact μονάδα φλας HVL-F28RM που
συνεργάζεται με τα σώματα Sony A7C,
A7S III, A7R IV και Α9 ΙΙ. Χρησιμοποιεί
πληροφορίες face detect για να
εξισορροπήσει το φυσικό φωτισμό με τη
φλασιά, ενσωματώνει λειτουργία trigger
με πολλαπλές μονάδες φλας, ενώ σαν
πομπός μπορεί να ελέγξει ως 15 μονάδες
φλας. Τροφοδοτείται με δύο μπαταρίες ΑΑ
αλκαλικές ή επαναφορτιζόμενες.
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SMART CAMERA LIGHT
& POWER BANK

96 × High CRI LEDs

2500K-6300K
Customizable Color
Temperature

5%-100%
Adjustable
Brightness Output

70 Hours
Max Runtime

Built-in 10,000mAh
Li-Po Battery

Real-time
OLED Display
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GoPro Hero 9
Koιτάζοντας προς τους vloggers
Σε μια σαιζόν που ξεκίνησε με το
vlogging σε πρώτο πλάνο από την Sony
(ZV1, A7c) Panasonic Lumix G100) η
GoPro προσχώρησε και αυτή στην τάση με
τη νέα Hero 9. Ίσως επειδή αισθανόταν
την πίεση από ανταγωνιστές όπως DJI
Osmo Action και Αkaso Brave 7 LE.
Ή επειδή η σχεδίαση της αρχετυπικής
actioncam έχει φθάσει στα όριά της
και η αγορά δεν επεκτείνεται πλέον.
Έτσι η πιο γνωστή actioncam όλων των
εποχών στην έκδοση Ηero 9 που μόλις
αναγγέλθηκε, απέκτησε μια οθόνη δίπλα
στο φακό που κοιτάζει το χρήστη όταν
την έχει στραμμένη προς τον εαυτό του,
μαζί με video 5K και στατικές φωτό
20Megapixel.
Αν μετρήσουμε τα υπόλοιπα νέα
στοιχεία όπως το βελτιωμένο stabilizer,
το πιο καλό time lapse και την αυξημένη
διάρκεια μπαταρίας. H βασική (πίσω)
οθόνη είναι λιγο μεγαλύτερη από τη
Hero 8 Black, στις 2,27in. ενώ η εμπρός
καινούργια selfie screen έχει διαγώνιο
1,4in. (όσο ακριβώς η DJI Osmo
Action) και μπορεί να αξιοποιηθεί για
vlogging από αυτούς που τους αρέσουν

οι μινιατούρες και δεν θα ήθελαν τις
μεγαλύτερες διαστάσεις μιας compact
με σένσορα 1in. σαν τη Sony ZV1.
Το άλλο στοιχείο είναι η επιστροφή
του αφαιρούμενου προστατευτικού
καλύμματος για το φακό που σημαίνει
ότι θα δέχεται αξεσουάρ και από τρίτους
κατασκευαστές καθώς και το GoPro Max
Lens Mod.
To 5K (30fps) video με bitrate
100Μbps έγινε εφικτό χάρη στο νέο
αισθητήρα 23,6Μegapixel. Καλύτερες
αναλυσεις όμως συνεπάγονται και
καλύτερο stabilizer και εδώ υπάρχει το
ηλεκτρονικό σύστημα σταθεροποίησης
Hypersmooth 3.0 που τουλάχιστον
στην έκδοση 2.0 είχε αποκομίσει
άριστες κριτικές και δεν έχουμε λόγο
να αμφισβητούμε τους ισχυρισμούς των
ανθρώπων της GoPro για ακόμη καλύτερη
απόδοση. Για το time lapse φροντίζει η
ειδική λειτουργία TimeWarp 3.0 που δίνει
μια αλληλουχία γρήγορων και αργών
εναλλαγών.
H κανονική τιμή θα είναι 450 δολ.
Μειώνεται όμως στα 350δολ. για όσους
πάρουν το πακέτο συνδρομής που
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περιλαμβάνει απεριόριστη αποθήκευση
στο σύννεφο, αντικατάσταση μηχανής σε
περίπτωση φθοράς και εκπτώσεις στις
αγορές GoPro εξαρτημάτων 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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Nikkor νέοι φακοί Ζ
Ζ mount 50mm f/1,2S & 14-24mm f/2,8S
Αποτελεί κοινό μυστικό ότι όλη
η δραστηριότητα των μεγάλων
φωτογραφικών εταιριών στα οπτικά
συστήματα αφορά την εξέλιξη φακών
νέας γενιάς για mirrorless, κατά κύριο
λόγο full frame. Εναρμονιζόμενη με
την τάση των καιρών η Nikon μας
επεφύλασσε δύο νέους σημαντικούς
φακούς. Τον υπερ-γρήγορο standard
Nikkor Z 50mm f/1,2S προοριζόμενο
για πολύ απαιτητικούς χρήστες που
θέλουν το μέγιστο της απόδοσης και τον
ultrawide zoom Z 14-24mm f/2,9 με το
σταθερό διάφραγμα για μεγάλα τοπία,
αρχιτεκτονικά κλπ. Λαμβάνοντας υπόψη
τους δύο νέους φακούς με βάση τον
προγραμματισμό της εταιρίας ως το τέλος
του 2021 θα κυκλοφορούν 21 φακοί z
mount καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των
χρηστών.
Mε την εξαίρεση του πολύ ειδικού και

πανάκριβου Νikkor Noct 58mm f/0,95 ο
νέος 50mm f/1,2 είναι ο πιο φωτεινός
της γκάμας υπόσχεται τέλειες επιδόσεις.
Περιλαμβάνει δύο στοιχεία χαμηλής
διάχυσης ΕD και τρια ασφαιρικά, ειδική
πολλαπλή επίστρωση Nano Crystal και
Arneo, οδήγηση autofocus με μηχανισμό
STM, στεγανοποίηση για υγρασία
και σκόνη και έχει βάρος 1095γρ. Ο
ultrawide zoom 14-24mm είναι κατά
35% πιο ελαφρύς από τον αντίστοιχο
ΑF-S για DSLR χάρη στην αξιοποίηση
ειδικών κρυστάλλων όπως το πιο
περιορισμένο σε καμπυλότητα εμπρόσθιο
στοιχείο που επιτρέπει την τοποθέτηση
κανονικών βιδωτών φίλτρων. Γι αυτό
το λόγο άλλωστε συνοδεύεται από δύο
παρασολέιγ από τα οποία το ένα είναι
ειδικά σχεδιασμένο για να συνυπάρχει με
φίλτρα. Περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία
ED και τρία ασφαιρικά, μηχανισμό ίριδας
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διαφράγματος με 9 πτερύγια, ειδικές
επιστρώσεις Nano Crystal, Arneo και
fluorite για το εμπρός κρύσταλλο,
autofocus με οδήγηση STM και έχει
βάρος μόλις 650γρ.
Ο Dirk Jasper, product manager Nikon
Europe, δήλωσε σχετικά: “Πρόκειται για
δύο σημαντικούς νέους φακούς NIKKOR
Z, για τους οποίους είμαστε περήφανοι
που μπορούμε να προσφέρουμε σε
επαγγελματίες. Ο νέος φακός 14-24mm
συμπληρώνει την τριάδα επαγγελματικών
φακών zoom NIKKOR Z, ενώ ο φακός
mirrorless σταθερής εστιακής απόστασης
50mm αποτελεί μια πιο προσιτή επιλογή
για επαγγελματίες που θέλουν οπτική
απόδοση, η οποία να πλησιάζει τον
εκπληκτικό φακό S-line Noct, χωρίς
να θυσιάζει τις δυνατότητες αυτόματης
εστίασης.”
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Canon Powershot Zoom
Άλλη μια καμπάνια crowdfunding για φωτογραφικό προϊόν
Μετά την κάμερα-μινιατούρα Canon
Ivy Rec που χρηματοδοτήθηκε μέσω
καμπάνιας συμμετοχικής χρηματοδότησης
για πρώτη φορά στην ιστορία της
ιαπωνικής εταιρίας, τώρα έρχεται στο
προσκήνιο το δεύτερο σχετικό project της
Canon. Η Powershot Zoom δεν μοιάζει
με τίποτ ε άλλο στη γκάμα της φίρμας, με
design ανάμεσα σε compact camera και
μονόκυαλο.

Στην πραγματικότητα είναι μια superzoom
digital compact με μικρό αισθητήρα CMOS
1/3in. και ανάλυσης 12Megapixel που
καλύπτει εστιακές αποστάσεις 100400mm (800mm με 2x digital zoom). O
φακός σταθεροποιείται με το απαραίτητο
Ιmage Stabilizerε ενώ στα πρόσθετα
στοιχεία βρίσκουμε μια θύρα USB-C για
φόρτιση και ΜicroSD για αποθηκευτικό
μέσο. Οι φωτογραφίες και το video

(full HD) μπορούν να μεταφερθούν σε
συνδεδεμένη smart συσκευή ασύρματα
μέσω wifi. H πλατφόρμα crowdfunding
που χρησιμοποιείται είναι η τοπική
Majuake (ιαπωνικό αντίστοιχο Kickstarter
και indiegogo) και κάθε συσκευή θα
στοιχίζει προνομιακά στους υποστηρικτές
περίπου 300 δολ.

Συνεργασία Atomos και Olympus
ProRes RAW video για τα μοντέλα OM-D E-M1X και Ε-Μ1 ΙΙΙ
Η Atomos γνωστή για τα monitor/
recorder και η Olympus αποφάσισαν
να εξελίξουν από κοινού, μια έκδοση
firmware για τα top μοντέλα της σειράς
OM-D που να υποστηρίζει videoProRes,
όταν οι μηχανές είναι συνδεδεμένες
μέσω ΗDMI με Αtomos Ninja V. Το
πρότυπο ProRes στη λήψη και καταγραφή
RAW video επεκτείνει τις εφαρμογές
του με την Olympus να είναι η όγδοη
μεγάλη εταιρία που προχωράει στην
υιοθέτησή του. Συνδυάζει το workflow
και τα πλεονεκτήματα του RAW με την

λειτουργία σε πραγματικό χρόνο. Το
φορμά αυτό δίνει στους βιντεογράφους
μεγάλη ευελιξία στην προσαρμογή της
εικόνας όσον αφορά τη φωτεινότητα,
την λεπτομέρεια στα σκοτεινά σημεία
κλπ. ιδανικό για εφαρμογές HDR. Eπίσης
το μέγεθος των αρχείων διατηρείται σε
λογικά πλαίσια, καθώς η επεξεργασία
μπορεί να γίνει σε περιβάλλον final Cut
Pro X ή Adobe Premiere Pro και άλλων
εφαρμογών όπως Αssimilate Scratch,
Color Front, Film Light, Baselight και
GrassValley Edius.
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Αpple Watch 6
Συμβουλεύει τους φωτογράφους και για το μαγικό φως της αυγής και του δειλινού
Τα smartwatch επεκτείνουν συνεχώς
την δημοφιλία τους και το πεδίο
εφαρμογών. Στην πρωτοπορία βρίσκεται
το Apple Watch που έχει κατακτήσει το
μεγαλύτερο μερίδιο στις πωλήσεις. Το νέο
μοντέλο Series 6 που μόλις αναγγέλθηκε δεν
διαφέρει εξωτερικά από το προηγούμενο.
Όμω σε επίπεδο hardware εκτός από την
κατά 2,5x φορές πιο φωτεινή οθόνη Retina
και τον αισθητήρα υγείας (health sensor)
που του επιτρέπει να λειτουργεί και σαν
οξύμετρο, έχει νέο chip S6 Sip, μπαταρία
διάρκειας 18 ωρών συνεχούς λειτουργίας,
υποστήριξη WiFi 5GHz, αλτίμετρο κλπ.

ημέρας σε κάθε σημείο της γής μέσω του
ενσωματωμένου γεωδαιτικού υπολογιστή
και μάλιστα σε συνδυασμό με Google Maps
καθώς και τα άλλα δημοφιλή ανταγωνιστικά
apps είναι Sun Surveyor and SunSurveyor

τα επιφανειακά αιμοφόρα αγγεία του καρπού
και οι φωτοδίοδοι μετρούν την ποσότητα του
ανακλώμενου φωτός. Από αυτή τη μέτρηση
με εξελιγμένους αλγόριθμους υπολογίζεται
με απόλυτη ακρίβεια το χρώμα του αίματος

Lite, SunCalc, Photo Planner, Lighttrac,
PhotoPills, Helios Magic Light κλπ.

που έχει άμεση σχέση με την περιεκτικότητα
οξυγόνου στο αίμα. Όλο αυτό συνυπάρχει με
την νέα λειτουργία καρδιογραφήματος (!) τις
εξελιγμένες λειτουργίες fitness κλπ. σε ένα
gadget που πριν πέντε χρόνια θα λέγαμε ότι
είναι space tech.

Όσον αφορά το τεχνολογικό
υπόστρωμα της λειτουργίας του οξύμετρου,
τη δουλειά κάνουν τρία ισχυρά LED, κόκκινο,
πράσινο και υπέρυθρο που φωτίζουν έντονα

Παραπέρα έχει ένα σωρό καινούργιες
δυνατότητες σε επίπεδο software. Έτσι
ανάμεσα στις 7 οθόνες Lumy που εμφανίζει
το smartwatch υπάρχει και μία που μας
πληροφορεί για τις ώρες του μαγικού φωτός
(Golden Hour) το αζιμούθιο του ηλίου τη
συγκεκριμένη στιγμή που ισχύει για τη
δεδομένη γεωγραφική τοποθεσία.

Η δυνατότητα αυτή παραπέμπει στα
ειδικά apps τύπου TPE (The Photographer’s
Ephimeris) που δίνει το αζιμούθιο των
ουράνιων σωμάτων για κάθε στιγμή της
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Epson
Διακρίσεις για εκτυπωτές
Η Epson, έλαβε τρεις σημαντικές
διακρίσεις στα Buyers Lab (BLI)
Summer 2020 Pick Awards που
διοργανώνονται από την Keypoint
Intelligence, για τους μικρούς, οικιακούς
εκτυπωτές της. Η συγκεκριμένη διάκριση
έρχεται σε μια εποχή ιδιαίτερης σημασίας,
όπου οι επιτραπέζιοι εκτυπωτές που

απευθύνονται σε μικρές ομάδες εργασίας
βρίσκονται στο προσκήνιο, καθώς πολλοί
συνεχίζουν να εργάζονται από το σπίτι
ή έχουν επανέλθει στο γραφείο αλλά
εργάζονται σε μικρότερες ομάδες.
Ο Darren Phelps, Αντιπρόεδρος της Epson
Europe, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα
ευτυχείς για αυτές τις διακρίσεις, καθώς,

αποδεικνύουν τις προσπάθειες που
καταβάλει η Epson για να προσφέρει
εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής,
αλλά και υψηλής ποιότητας, βιώσιμη
εκτύπωση, είτε στο γραφείο είτε στο
σπίτι.»

Nitecore SCL10
Powerbank+ Camera light 2 σε 1
Aγοράζοντας τη συσκευή Nitecore
SCL10 αποκτάτε δύο συσκευές σε
ένα περίβλημα αφού είναι ταυτόχρονα
και έξυπνο LED φωτιστικό και ισχυρό
powerbank. Το LED ισχύος 800lumen
διαθέτει 96 στοιχεία φωτοδιόδων
με υψηλό Cri, μεταβλητή χρωματική
θερμοκρασία 2500-6300Κelvin και
χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία
χωρητικότητας 10Κ mAh αυτονομία
λειτουργίας ως 70 ώρες. Όμως
διπλασιάζει την χρησιμότητά του ως
powerbank (μπαταρία παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας προς εξωτερικές συνδεδεμένες
συσκευές) εκτάκτου ανάγκης.
Σημειώνουμε ότι επαναφορτίζεται από

θύρα USB-C και υποστηρίζει QC3.0 και
PD.
Η πληροφοριακή οθόνη ΟLED εμφανίζει
τις εξής ενδείξεις:
Όταν χρησιμοποιείται ως φωτιστικό:
- Τον χρόνο χρήσης που απομένει, την
επιλεγόμενη φωτεινότητα, τη χρωματική
θερμοκρασία, την ενέργεια εισόδου ή
εξόδου USB.
- Όταν χρησιμοποιείται ως αποθήκη
ενέργειας (Power Bank): το επίπεδο
ενέργειας της μπαταρίας σε ποσοστό και
την ισχύ εξόδου σε watt
- Όταν επαναφορτίζεται: Την ενέργεια
εισόδου σε watt και το επίπεδο ενέργειας
της μπαταρίας σε ποσοστό.
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Nikon cashback
Αξιόλογες εκπτώσεις σε φακούς Νikkor για DSLR ως τέλος Σεπτεμβρίου
Για περιορισμένο χρονικό διάστημα
και ως το τέλος Σεπτεμβρίου, οι φίλοι
της Nikon μπορούν να αξιοποιήσουν την
ευκαιρία αγοράς συγκεκριμένων φακών
με μοντούρα Νikon F, με άμεση επιτόπου

έκπτωση 10% μέσω επιλεγμένων
ειδικών καταστημάτων.
Η προσφορά -10% ισχύει από Πέμπτη
17/09/2020 ως Τετάρτη 30/09/2020.
Εξαιρούνται φακοί Nikkor με μοντούρα

Α. Φακοί AF – σειρά FX
Normal
AF Nikkor 50mm f/1.8D
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
AF-S 50mm f/1.8 NIKKOR
Ευρυγώνιοι
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED
AF-S NIKKOR 28mm f/1,8G
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED
Τηλεφακοί
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 85mm f/1,8G
AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED
Τηλεφακοί τύπου E
AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR
Φακοί zoom
AF-S FISHEYE NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED
AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR
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F που συμπεριλαμβάνονται σε kit
φωτογραφικών μηχανών καθώς και οι
φακοί μοντούρας Νikon Ζ (mirrorless).
Η προσφορά ισχύει για τους παρακάτω
φακούς Nikon F mount.

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3,5-4,5G ED VR
AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR
Φακοί Micro
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
Φακοί manual PC-E (ελέγχου προοπτικής) & τύπου E
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED

Β. Φακοί AF – σειρά DX
Ευρυγώνιοι
AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Φακοί Micro
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
Φακοί zoom
AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR
AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR
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Τetenal
Επάνοδος στην ζωή για την εταιρία φωτογραφικών χημικών
Το 2019 το ιστορικό γερμανικό
εργοστάσιο (ιδρύθηκε πριν 172
χρόνια!) φωτογραφικών υλικών Tetenal
ετοιμαζόταν να κλείσει.
Μετά από διαβουλεύσεις οι εργαζόμενοι
πήραν την κατάσταση στα χέρια τους,
εξαγόρασαν το brand και επανέφεραν
την παραγωγή. Σύντομα αρχίζει να
λειτουργεί το online κατάστημα από όπου
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν αγοράζουν

χημικά όπως εμφανίσεις C-41, RA4 και
Ε-6 κλπ. σε ταμπλέτες.
Να σημειωθεί ότι η Τetenal προμηθεύει
με χρωστικές σε κατασκευαστές όπως η
Epson, αλλά και στην κινηματογραφική
βιομηχανία.
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των
εργαζομένων Burkhardt Mueller:
“Σεβόμαστε την κληρονομιά και τις
ευθύνες που απορρέουν από την

ιστορία 172 χρόνων του εργοστασίου
που κληρονομήσαμε. Μαζί με την
παγκόσμια φωτογραφική κοινότητα
και τους εμπορικούς εταίρους μας από
τον αναλογικό φωτογραφικό κλάδο,
θα επανεκκινήσουμε την παραγωγή
σημαντικών και καταξιωμένων προϊόντων
για να εξασφαλίσουμε αξιόπιστη και
σταθερή διάθεση στην αγορά, ενώ θα
εξελίσσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες”.

Canon Ivy Cliq
Yβρίδιο compact/printer 2ης γενιάς
Η πιο κοντινή συσκευή προς τις μηχανές άμεσης εμφάνισης
τύπου Polaroid ή Ιnstax, είναι μια υβριδική κάμερα που
ενσωματώνει και mini printer. To concept αυτό έχει εμφανιστεί
μερικές φορές στο παρελθόν όπως η Kodak Smile Instant
(με θερμικό εκτυπωτή Zink) και η σειρά Ivy Cliq της Canon. H
τελευταία εμπλουτίζεται με τα μοντέλα Ivy Cliq2/2+ με αισθητήρες
5/8Megapixel αντίστοιχα ενώ με τη βοήθεια του oμώνυμου app
που τρέχει σε smart συσκευές tablet/smartphone, μπορούν να
προστίθενται στις εικόνες στοιχεία όπως κείμενα ή διακοσμητικά
σχεδιάκια. Η εκτύπωση και εδώ γίνεται με θερμικό σύστημα
Zink σε αναλώσιμο διαστάσεων 3x2in. (7,7x5,5cm). Ο χρόνος
εκτύπωσης είναι μόλις 50sec. Το αναλώσιμο μπορεί να είναι και
αυτοκόλλητο.
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Samyang
Nέος φακός autofocus 35mm f/1,8
για μοντούρα Sony FE
Η σειρά full frame φωτογραφικών μηχανών
Sony A7 και Α9 μπορεί να έχει γίνει best seller,
όμως οι κάτοχοί τους προβληματίζονται αρκετά στο
θέμα των φακών εφόσον οι «γνήσιοι» της Sony
διαμορφώνουν υψηλές, σχεδόν αποτρεπτικές τιμές.
Την κατάσταση έρχονται να διορθώσουν οι φακοί
από τρίτους κατασκευαστές που διευρύνουν τον
ανταγωνισμό, ενώ μεγάλη είναι η προσφορά και
σε φακούς manual focus των οποίων η σχεδίαση
παρουσιάζει σαφώς μικρότερη πολυπλοκότητα.
Η Samyang είναι μία κατασκευάστρια εταιρία
που στο παρελθόν έχει προτείνει πολλούς manual
focus φακούς με πολύ καλά οπτικά χαρακτηριστικά
και δελεαστικές τιμές. Τώρα επανέρχεται με μια ακόμη
πιο ενδιαφέρουσα πρόταση. Ένα γρήγορο ημιευρυγώνιο
35mm με φωτεινότητα f/1,8 που ανήκει στην οικογένεια Tiny
Series με βασικό γνώρισμα τις compact διαστάσεις. Αποτελείται
από δέκα στοιχεία σε οκτώ ομάδες εκ των οποίων δύο ασφαιρικά
και δύο με υψηλό διαθλαστικό δείκτη. Επίσης χρησιμοποιεί
προηγμένο μηχανισμό ίριδας διαφράγματος με εννέα πτερύγια για
καλύτερη απόδοση bokeh ενώ η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι
μόλις 29cm. Όμως το μεγάλο νέο σχετίζεται με το autofocus που
ενσωματώνει ο φακός και μάλιστα με βηματικό μοτέρ Linear STM
για την οδήγηση της αυτόματης εστίασης. Η τιμή του αναμένεται
άκρως ανταγωνιστική και η υποψηφιότητά του θα απασχολήσει
πολύ τους κατόχους σωμάτων full frame Sony A7 & A9.

Fujifilm Instax SQ1
Για Instax Square
To νέο μοντέλο SQ1 συμπληρώνει στη γκάμα
της Fujifilm την SQ6 (2018) και μένει πιστό στο
τετράγωνο φορμά άμεσης εμφάνισης Instax Square
62x62mm. Αντί να προσθέσει ηλεκτρονικά καλούδια,
η Fujifilm προτίμησε το δρόμο της απλότητας στο
έπακρο. Υπάρχουν μόνον τρια πράγματα για το
χρήστη: το δακτυλίδι που περιβάλλει το φακό για
το On/Off και το selfie/closeup mode, το κοντέρ
για τις πόζες ώστε να ξέρεις πόσες απομένουν από
την κασέττα του φιλμ (?) άμεσης εμφάνισης και το
παραθυράκι για τη σκόπευση. Όλα γίνονται αυτόματα
όπως ο χρονισμός του κλείστρου 1/400-1,6sec
και το φλας που παραμένει πάντα ενεργό. Η SQ1
τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες λιθίου CR2.
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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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45 Χρόνια Ακρόπολις
Μεγάλη ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στη δημιουργία
ψηφιακού λευκώματος
Κάντε… ανασκαφή στα φωτογραφικά σας αρχεία και αν έχετε εικόνες που απεικονίζουν
το εθνικό μας μνημείο, τα τελευταία 45 χρόνια, μπορείτε να τις στείλετε στην Υπηρεσία
Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης. Στόχος της δράσης είναι να καταγραφούν φωτογραφικά
στιγμιότυπα από την «καθημερινή ζωή» των μνημείων της Ακρόπολης, τα τελευταία 45 χρόνια
και να συντεθεί, μέσα από την ευαίσθητη φωτογραφική ματιά των επισκεπτών, ένα ψηφιδωτό
που θα παρουσιάζει τα μνημεία και τις επεμβάσεις που «αποτυπώνονται» πάνω τους.
Κάθε φωτογραφία που θα υποβληθεί θα πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο κείμενο (έως 70
λέξεις) που θα εκφράζει τη σημασία της εικόνας για τον/την φωτογράφο.
Οι φωτογραφίες πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
esma45years@gmail.com.
Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: Μέχρι 20 Οκτωβρίου 2020
Πληροφορίες: https://www.ysma.gr/όροι-συμμετοχής-στη-φωτογραφική-δράσ
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης: 210 3251620, 210 3243427
(Δευτέρα- Παρασκευή 08:00-15:00, κ.κ. Σ. Πούλου – Ε. Πετροπούλου)
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Sony World Photography Awards 2021
Νέες διαγωνιστικές κατηγορίες, νέοι κριτές, σημαντικά βραβεία και μεγάλη
ευκαιρία διεθνούς προβολής
Ο WPA, από τους ελάχιστους
μεγάλους διεθνείς διαγωνισμούς
φωτογραφίας που δεν έχουν κόστος
συμμετοχής, μόλις ανακοίνωσε τη
δημιουργία νέων διαγωνιστικών
κατηγοριών που απευθύνονται σε
επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες
φωτογράφους.
Οι υποβολές στις νέες κατηγορίες
άνοιξαν πρόσφατα και συνεχίζονται
μέχρι και τον Ιανουάριο του επόμενου
έτους. Μπορεί τα μεγάλα βραβεία
(ο πρώτος των πρώτων θα λάβει
25,000 δολάρια!) να φαντάζουν
άπιαστο όνειρο, αλλά ακόμη και οι
πιο απλές διακρίσεις θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού,
προσφέροντας μεγάλη και μάλιστα
διεθνή προβολή σε κάθε διακριθέντα/
διακριθείσα φωτογράφο.
Όσον αφορά στις νέες κατηγορίες,
για τους επαγγελματίες του κλάδου
προστέθηκε η κατηγορία “Portfolio”
όπου μπορούν να λάβουν μέρος με
5-10 φωτογραφίες, διαφορετικής
θεματολογίας αλλά άριστης αισθητικής
και τεχνικής ποιότητας. Η “ανοιχτή“
κατηγορία του διαγωνισμού “Open”

εμπλουτίστηκε με το Lifestyle and
Object. Αφενός δηλαδή στιγμιότυπα
lifestyle, είτε από επαγγελματικά
περιβάλλοντα, είτε από προσωπικές
στιγμές κι αφετέρου αντικείμενα,
πάντοτε όμως έχοντας ως κύριο
ζητούμενο το ενδιαφέρον καλλιτεχνικό
στιλ.
H μεγάλη διοργάνωση
ολοκληρώνεται με την ομαδική
έκθεση των διακριθέντων
φωτογράφων τον Μάιο του 2021 στο
Λονδίνο (εκτός απροόπτου βεβαίως).
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Προθεσμία υποβολής έργων:
Ιανουάριος 2021
Πληροφορίες/υποβολές: https://
www.worldphoto.org/sony-worldphotography-awards

Photo © Pablo Albarenga, Uruguay, Photographer
of the Year, Professional, Creative, 2020 Sony
World Photography Awards
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Φωτ.Γιάννης Γιαπράκης

Photopolis 2020 - Φωτογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου
Ένα μικρό, δυναμικό φεστιβάλ το οποίο δεν βρίσκεται στην… Αθήνα
Πόσο σημαντικό να υπάρχει πολιτιστική
αποκέντρωση στη χώρα μας και πράγματι
ευπρόσδεκτο να βλέπει κανείς πως ορισμένες
πολιτιστικές δράσεις καθιερώνονται σε
πιο σταθερό θεσμό. Εκτός απροόπτου, θα
πραγματοποιηθεί και φέτος το δραστήριο
Photopolis Festival με τέσσερις κεντρικές
εκθέσεις, ομιλίες, portfolio reviews,
παρουσιάσεις φωτογράφων και μουσικά
δρώμενα.
Τα εγκαίνια θα προλογίσει ο επιμελητής
του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Ηρακλής Παπαϊωάννου, ο οποίος την επομένη
των εγκαινίων θα έχει συνάντηση - συζήτηση
με ερασιτέχνες και όχι μόνο, φωτογράφους της
περιοχής με θεματολογία τα της φωτογραφικής
τέχνης.
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από την
φωτογραφική ομάδα «art8» υπό την αιγίδα
του δήμου Αγρινίου και την συμπαράσταση του
Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος.
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Το κεντρικό πρόγραμμα:
• “Νέα Ερείπια“ ΄Εκθεση φωτογραφίας
του Αβραάμ Παυλίδη, σε συνεργασία με
το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
και το MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης.
• “art8“ Η καθιερωμένη, από το 2013, ετήσια
έκθεση των προσωπικών φωτογραφικών
εργασιών των μελών της φωτογραφικής
ομάδας art8 του Αγρινίου.
• “Ολάνθιστος γκρεμός της γυναικός το
σώμα“ 15 επιλεγμένες φωτογραφίες του
διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε
από 10/1/2020 μέχρι 28/2/2020. Στα
εγκαίνια θα γίνει και η απονομή των τριών
πρώτων βραβείων.
• “FREEDOM” Μετάκληση της φωτογραφικής
έκθεσης από το διεθνές φεστιβάλ
φωτογραφίας Photometria Entefxis των
Ιωαννίνων, η οποία περιλαμβάνει 13
φωτογραφικά ταμπλό ομάδων της Δυτικής
Ελλάδας και όχι μόνο.

Διάρκεια: 2 μέχρι
14 Οκτωβρίου
2020
Διεύθυνση: Παλαιά
Λαχαναγορά
Αγρινίου
Πληροφορίες:
photopolis.gr
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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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Tshirt Eshop.indd 1
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PHOTOPIA 4:8
4 Θεματικές, 8 Επιμελητές, 100 Κλικ
100 φωτογραφίες μελών της
φωτογραφικής ομάδας PHOTOPIA
προσεγγίζουν κι αποτυπώνουν
φωτογραφικά τα εξής κεντρικά θέματα:
Γη-Θάλασσα, Πορτρέτα, Σχέσεις,
Μινιμαλισμός. Πρόκειται για αρκετά ευρή
θέματα τα οποία επιτρέπουν σε κάθε
φωτογράφο να τα ερμηνεύσει με την
προσωπική του/της ματιά.
Με την επιμέλεια 8 επιμελητώνμελών της ομάδας (Γη-Θάλασσα:

Ανδρέας Καμουτσής-Μαρία Καππάτου,
Μινιμαλισμός: Γιάννης ΛινοσπόρηςΠαναγιώτης Τσίκος , Πορτρέτα: Αντώνης
Γιακουμάκης-Ελένη Ρημαντωνάκη,
Σχέσεις: Garo Kalaydjian-Χριστίνα
Λειβαδά) και με κεντρικό διαχειριστή τον
Γιώργο Βουτσινά. Η PHOTOPIA ιδρύθηκε
το 2008 από ανθρώπους που αγαπούν
τη φωτογραφία, με κεντρικό στόχο τη δια
βίου μάθηση. Οι φωτογραφίες εκτίθενται
στην Blank Wall Gallery της Αθήνας.

Διάρκεια: 2 έως 7 Οκτωβρίου
2020
Διεύθυνση: Blank Wall Gallery,
Φωκίωνος Νέγρη 55, 113 61
Αθήνα
Πληροφορίες: 211 405 2138,
http://www.blankwallgallery.com

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site
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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

22+_MONOTHEMATIKA_21x28_Dorean Metaforika_Β.indd 1
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Μαθήματα, μαθήματα, μαθήματα
Μάθε παιδί μου - φωτογραφικά - γράμματα
“Ο αναλφάβητος του μέλλοντος δεν θα είναι αυτός που δεν γνωρίζει γραφή, αλλά αυτός που δεν γνωρίζει φωτογραφία”, έλεγε
ένας σπουδαίος φωτογράφος και καθητητής στην περίφημη σχολή του Bauhaus, László Moholy-Nagy (1895-1946) μόλις… 90
χρόνια πριν. Ως γνωστόν η οπτική παιδεία αποτελεί πλέον σε πολλές περιπτώσεις επίσημο μάθημα στα σχολεία. Τώρα έφτασε η
περίοδος κατά την οποίαν ξεκινά η πλειοψηφία των φωτογραφικών σεμιναρίων για όλα τα επίπεδα.
Η άλλη όψη του νομίσματος όμως αφορά στο χτύπημα που έχουν δεχτεί πολλοί χώροι διδασκαλίας της φωτογραφίας (και όχι
μόνο). Η καλύτερη επιχειρηματική κίνηση βέβαια βρίσκεται στην στροφή προς το διαδίκτυο, άλλωστε δεν είναι λίγοι εκείνοι που
με γρήγορα αντανακλαστικά στράφηκαν άμεσα στην πλατφόρμα Zoom για την μεταφορά των σεμιναρίων τους. Εδώ θα βρείτε μία
ενδεικτική επιλογή για διαδικτυακά ή δια ζώσης μαθήματα φωτογραφίας.

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία
Επιστροφή στη μαγεία του σκοτεινού θαλάμου
Αν αναπολείτε την αναλογική εποχή, την χαρακτηριστική κόκκινη
λάμπα και την ανεπανάληπτη στιγμή που τα πρώτα ασπρόμαυρα
σχήματα αναδύονταν πάνω στο χαρτί, μέσα στο χημικό της
εμφάνισης, τότε μπορείτε να συμμετάσχετε στο σεμινάριο της ΕΦΕ.
Αλλά ακόμη κι αν ανήκετε στην ψηφιακή γενιά, θα έχει μεγάλο
ενδιαφέρον να βιώσετε την εμπειρία του σκοτεινού θαλάμου,
να μάθετε να εμφανίζετε μόνοι τα φιλμ σας και να τυπώνετε
τις φωτογραφίες σας. Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, στις 18:00,
θα πραγματοποιηθεί συνάντηση γνωριμίας και μία εβδομάδα
αργότερα, ξεκινούν τα μαθήματα.
Διεύθυνση: Πόντου 6, Ιλίσια
Πληροφορίες: 2108228131, facebook ΕΦΕ

Ελληνοαμερικανική Ένωση
Κύκλος online διαλέξεων του Πλάτωνα Ριβέλλη με
θέμα «Αλήθεια και Ψέμα στη φωτογραφία και στον
κινηματογράφο»
Ο γνωστός πλέον κύκλος φωτογραφικών διαλέξεων που
πραγματοποιείται εδώ και 15 χρόνια, θα μεταφερθεί στο
διαδίκτυο λόγω των συνθηκών που επιβάλλει η πανδημία. Στη
διάρκεια των διαλέξεων θα προβληθούν κινηματογραφικά
αποσπάσματα και φωτογραφίες από το έργο διάσημων
σκηνοθετών και φωτογράφων, καθώς και φωτογράφων-μελών
του «Φωτογραφικού Κύκλου». Θα επιχειρηθεί η ανάλυση των
εννοιών «Αλήθεια» και «Ψέμα» στην τέχνη και θα δοθούν
σχετικά παραδείγματα από έργα φωτογράφων και σκηνοθετών,
παραδείγματα που θα αποτελέσουν και την αφορμή για την
προσέγγιση του συνολικού έργου τους.
Ο κύκλος διαλέξεων πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη του
Οκτωβρίου (1, 8, 15, 22 και 29), 20:00–22:00, μέσω της
πλατφόρμας Ζoom. Το κόστος ανέρχεται στα 25€ για το σύνολο
των πέντε διαλέξεων. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται μόνο
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με
χρήση χρεωστικής, προπληρωμένης ή πιστωτικής κάρτας.
Πληροφορίες: 210 3680052, www.hau.gr/culture
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Ελεύθερη Σπουδή Φωτογραφίας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Εννεάμηνο σεμινάριο φωτογραφίας στον Πειραιά
Ένα ακόμη εργαστήριο το οποίο έχει καθιερωθεί στην εγχώρια
φωτογραφική σκηνή, είναι το σεμινάριο του Πειραϊκού Συνδέσμου, υπό
την διδασκαλία του Κίμωνα Αξαόπουλου.
Τα θεωρητικά μαθήματα διαρκούν δύο ώρες την εβδομάδα, για
τέσσερις εβδομάδες το μήνα. Η ημέρα διεξαγωγής τους καθορίζεται
στην πρώτη συνάντηση. Όποιο μάθημα χαθεί γιά οποιοδήποτε λόγο
αναπληρώνεται σε ημέρα και ώρα που συναποφασίζουν καθηγητής
και σπουδαστές. Μεταξύ των ενοτήτων που θα αναλυθούν, θα βρείτε:
Oπτική Αντίληψη, Τεχνική, Θεωρία, Ιστορία, Φωτογραφία Τοπίου,
Δρόμου, Ρεπορτάζ, Επεξεργασία Εικόνας και άλλα.
Οι εξωτερικές λήψεις και οι επισκέψεις σε εκθέσεις φωτογραφίας
γίνονται εκτός του ωραρίου των θεωρητικών μαθημάτων και δεν
χρεώνονται επιπλέον. Κάθε χρόνο γίνονται δύο τουλάχιστον διήμερες
ή τριήμερες φωτοεξορμήσεις, σε επιλεγμένα μέρη φωτογραφικού
ενδιαφέροντος. Στο τέλος του εννεάμηνου κύκλου δίδεται Βεβαίωση
Σπουδών. Η κατανομή σε τμήματα αρχαρίων-προχωρημένων γίνεται
στην πρώτη συνάντηση των ενδιαφερομένων, την Δευτέρα 21
Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 19.00-21.00.
Πληροφορίες: 2104178159, 6932305880,
email: kimon@otenet.gr
Διεύθυνση: Καραΐσκου 104 & Σωτήρος, Πλατεία Κοραή, Πειραιάς
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες
για τη συμμετοχή σας.
Λήξη: 5 Οκτωβρίου!
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