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EDITORIAL

Από τη Δράμα
με αγάπη
Πολλές φορές έχω αναφερθεί από αυτή τη
στήλη στην αγάπη και στο μεράκι πολλών
ευπατριδών συμπατριωτών μας που με τη δράση
αλλά κυρίως με το έργο τους αναπληρώνουν την
απουσία της Πολιτείας σε τομείς που θα έπρεπε
να ήταν από δεκαετίες παρούσα. Τρανταχτό
παράδειγμα η ανυπαρξία ενός μεγάλου και καλά
οργανωμένου μουσείου φωτογραφικής τεχνολογίας
στη χώρα μας, τη στιγμή που πλεονάζουν τα
διάφορα κρατικά μουσεία «Σύγχρονης Τέχνης» σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τα οποία ειρήσθω
εν παρόδω αντιμετωπίζουν τη φωτογραφία ως
φτωχό συγγενή.

Ένα πολύ καλό παράδειγμα ιδιωτικής
πρωτοβουλίας από τα -ευτυχώς- πολλά που
υπάρχουν στη χώρα μας και στο οποίο θα ήθελα
να σταθώ σήμερα, είναι η ίδρυση της Αστικής
μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΚΥΚΛΩΨ το 2017
με έδρα τη Δράμα. Ένας πρωταρχικός τομέας
μεταξύ πολλών άλλων στον οποίο έχει σκοπό να
δραστηριοποιηθεί η ΚΥΚΛΩΨ είναι η προστασία,
ανάδειξη και διατήρηση της ιστορίας, της τέχνης και
της τεχνολογίας που σχετίζεται με τη φωτογραφία
και την κινούμενη εικόνα και η χορήγηση
οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων σχετικών με
τους σκοπούς της εταιρείας.
Στα μόλις τρία χρόνια λειτουργίας της η ΚΥΚΛΩΨ
εξέδωσε πανόδετο λεύκωμα με τίτλο «Φωτογραφίες
της Δράμας και του υπέροχου κόσμου της» το
οποίο παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη τον
Δεκέμβριο του 2018, ενώ το διάστημα 7/12/2018
– 10/2/2019 πραγματοποιήθηκε ομότιτλη έκθεση
φωτογραφιών, εμπλουτισμένη από σπάνια
μοντέλα φωτογραφικών μηχανών. Από το 2017
έχει διοργανώσει τρεις ετήσιους πανελλήνιους
φωτογραφικούς διαγωνισμούς, με νικητές οι οποίοι
λαμβάνουν αντίστοιχα χρηματικά βραβεία.

« 

Επάνω το αρχοντικό Αναστασιάδη όπως είναι σήμερα και κάτω όπως θα
διαμορφωθεί μετά το πέρας των εργασιών σε Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών

Η ΚΥΚΛΩΨ πρόσφατα απέκτησε στο κεντρικότερο σημείο της Δράμας,
το αρχοντικό του καπνέμπορου Αναστασιάδη και την καπναποθήκη του, κτισμένα το
1875. Το συγκρότημα αυτό έχει ξεκινήσει να επισκευάζεται, με σκοπό τη δημιουργία
Μουσείου Φωτογραφικών Μηχανών και Πολυχώρου Πολιτισμού. Στο Μουσείο
Φωτογραφικών Μηχανών, πρόκειται να παρουσιαστεί η ιστορία της φωτογραφίας,
μέσα από την ιδιωτική συλλογή φωτογραφικών μηχανών του Προέδρου της
ΚΥΚΛΩΨ. Η ηλικίας είκοσι και πλέον ετών συστηματική συλλογή, περιλαμβάνει
φωτογραφικές μηχανές, φακούς, φλας, φιλμ, εξαρτήματα, διαφημιστικά κ.α., που
φτάνουν τα 1.400 μέχρι στιγμής αντικείμενα, ενώ εξακολουθεί να εμπλουτίζεται.
Τα παλαιότερα κομμάτια της συλλογής χρονολογούνται από το 1835-40 και
είναι συσκευές πιστής αντιγραφής της εικόνας σε χαρτί (Camera Lucida, γαλλικής
προέλευσης), τρεις δαγκεροτυπικές φωτογραφικές μηχανές από τη Γαλλία και μία
από τις Η.Π.Α. που τοποθετούνται στο διάστημα 1850-1855. Η συλλογή καλύπτει
με σπάνια μοντέλα, το σύνολο της ιστορίας της φωτογραφίας από την εφεύρεσή της
μέχρι την ψηφιακή εποχή.

Κλείνοντας καλό θα ήταν να θυμίσουμε ότι η πόλη της Δράμας έχει αναπτύξει
, και μόνον το
κι άλλες δραστηριότητες στον χώρο της εικόνας. Θυμίζουμε απλά
περίφημο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους κι άλλα πολλά.

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

       ,  
   ...»

 .

PAULO COEHLO
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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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RAW ή Fujifilm Film Simulations?
Η ιδέα της Fujifilm: αποτελεσματική και παραγωγική!
Τα περιοδικά, οι εξειδικευμένοι
ιστότοποι, οι επαγγελματίες και τόσοι άλλοι
στο χώρο του imaging, συνηθίζουν να
συμβουλεύουν τους νεώτερους και λιγότερο
έμπειρους, να προτιμούν το RAW format
αν θέλουν το μέγιστο της ποιότητας ή αν
φιλοδοξούν να επεξεργαστούν τις εικόνες
τους.
Από την άλλη μεριά, η πλειονότητα των
χρηστών επιμένει στο JPEG για την ευκολία,
το πολύ μικρότερο μέγεθος αρχείου, τη
συμβατότητα και επειδή απλά αυτό ξέρει.
Το RAW απαιτεί χρόνο, ειδικό software (επί
πληρωμή) και ειδικές γνώσεις.
Ανάμεσα σε αυτό το σκηνικό, ο τρίτος
δρόμος ανήκει στη Fujifilm και εξηγεί σε
αρκετό βαθμό γιατί η ιαπωνική εταιρία
όχι μόνον κατόρθωσε με συντονισμένες
κινήσεις να είναι η μόνη από τους μεγάλους
της εποχής του φιλμ που επέζησε, αλλά
σήμερα έχει τις μικρότερες απώλειες σε όγκο
πωλήσεων και να παραμένει κερδοφόρα
ακόμη και εν μέσω κρίσης κορωνοϊού.

Ο τρίτος δρόμος της Fujifilm λέγεται
Film Simulations. Αντί λοιπόν να αφήνει
κανείς τα πάντα για μετά στο RAW editor,
δηλ. το χρώμα, το κοντράστ, την οξύτητα,
την εκφώτιση κλπ. απλά o κάτοχος Fujifilm
θα επιλέξει ένα Film Simulation. Αυτό που
στην πραγματικότητα είναι ένα προκάτ
προφίλ που εφαρμόζεται στο JPEG με
πολλές προρρυθμισμένες παραμέτρους οι
οποίες πηγαίνουν πέρα από την έννοια του
χρωματικού προφίλ. Τα Film Simulations
αποτελούν μια αληθινά καταπληκτική
ιδέα γιατί εμπλέκουν εκτός από το χρώμα,
τον κορεσμό, το κοντράστ και άλλες
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παραμέτρους όπως την ευκρίνεια, την
κοκκίωση, τονική απόκριση σε διάφορα
σημεία της κυματομορφής του ορατού
φάσματος κλπ.

Το concept των film simulations
εμφανίστηκε για πρώτη φορά χωρίς
τυμπανοκρουσίες το 2003 στην compact
FinePix F700 μόνον που τότε ονομαζόταν
FinePix Color και έδινε τρεις μόνον
εναλλακτικές: F-Standard, F-Chrome ή
F-B&W και προσπαθούσε να προσομοιώσει
την ιδέα του φιλμ σε ψηφιακή εκδοχή.

Σε πιο επίσημη μορφή το Film
Simulation έκανε το ντεμπούτο του με
τις DSLR S3 Pro (2004) και S5 Pro (2007).
Όμως μόνον το 2009 με την compact
FinePix F200EXR άρχισε η Fujifilm να
δίνει στα Simulations oνόματα κλασικών
εμουλσιόν της πράσινης εταιρίας. Ήταν η
εποχή που άρχιζε η νοσταλγική αναπόληση
της αναλογικής εποχής αφού τα φιλμ
πλέον σπάνιζαν και κόστιζαν ακριβότερα.
Το πακέτο εμουλσιόν που κάλυπτε ήταν τα
slides Provia, Velvia και Astia, καθώς και
τα generic B&W και Sepia. Μετά, με την
πρώτη mirrorless της σειράς X, το μοντέλο
X-Pro1 (2012) προστέθηκαν το ProNeg.Hi και
Standard, το Β&W έγινε Μοnochrome κλπ.

“

Μεταγενέστερα, η γκάμα των “ψηφιακών”
εμουλσιόν επαυξήθηκε με το Classic Chrome
(FinePix X30 - 2014), το α/μ Acros (Χ-Pro2 2016) Eterna (X-H1 -2018) και Classic Neg
(X-Pro3-2019).
Όλος αυτός ο πλούτος προσομοιώσεων
κλασικών ή νεώτερων εμουλσιόν
υπογραμμίζει τη συνεκτική διαχρονικότητα
του brandname
Fujifilm κάτι που έχει
τεράστια αξία μη
αποτιμητή σε χρήμα.
Παράλληλα
διευκολύνει πολύ
το χρήστη να
πειραματιστεί με διάφορες εμουλσιόν
και να δώσει ταυτότητα και ύφος στις
φωτογραφίες τους χωρίς
να χρειάζεται να χάνει
χρόνο ή να αγοράζει
preset στο Lightroom
και το κυριότερο να
μην σπαταλάει χρόνο.
Αν κρίνουμε με βάση
την αποδοχή από το φωτογραφικό κοινό,
αξίζουν τα εύσημα στη Fujifilm για τη
φωτεινή της ιδέα με τα Film Simulations.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

...Όλος αυτός ο πλούτος προσομοιώσεων κλασικών
ή νεώτερων εμουλσιόν υπογραμμίζει τη συνεκτική
διαχρονικότητα του brandname Fujifilm...

”
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Portrait of Humanity & Sent Into Space
Τα φωτογραφικά πορτρέτα που θα συναντήσουν σύντομα οι… εξωγήινοι
Έχουμε αρχίσει να ψάχνουμε, με τόση
επιστημονική εμμονή, σημάδια ζωής σε
άλλους πλανήτες ενώ δεν έχουμε λύσει
τόσα σοβαρά προβλήματα της ζωής μας
στο δικό μας πλανήτη. Αλλά εδώ περί
φωτογραφίας ομιλούμε. Σε προηγούμενο
τεύχος, είχαμε ανακοινώσει, τον
διεθνή διαγωνισμό από το Portrait of
Humanity, σε συνεργασία με την ιδιαίτερη
εταιρεία Sent Into Space, ο οποίος θα…
έστελνε επιλεγμένες φωτογραφίες στο
διάστημα. Τώρα έφτασε η ώρα που θα
γίνει προβολή της σχετικής ταινίας που
δημιουργήθηκε και μπορείτε να την δείτε
διαδικτυακά.

Αφού πρώτα προβληθούν με ειδικό
σύστημα και με φόντο το ίδιο το
διάστημα, οι εικόνες θα κωδικοποιηθούν
και θα ταξιδέψουν κατόπιν μέσα από
ειδικά ραδιοκύματα για… πάντα ή μέχρι
να τις συναντήσουν εξωγήινες οντότητες
και να τις αποκωδικοποιήσουν.
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Υπενθυμίζουμε πως κεντρικός στόχος
του διαγωνισμού ήταν να στείλει στο
διάστημα φωτογραφικά πορτρέτα ανθρώπων
από διάφορες γωνιές του πλανήτη, να δουν
οι πιθανοί… εξωγήινοι τον ανθρώπινο
πλούτο και τη διαφορετικότητα που μας
χαρακτηρίζει. Αλλά μέχρι να φτάσουν τα
πορτρέτα στους εξωγήινους, μπορούμε να
τα απολαύσουμε εδώ στη γη, από το σχετικό

“

βίντεο που ετοίμασαν οι διοργανωτές του
διαγωνισμού στην Αγγλία.
Προβολή της ταινίας: 6 Οκτωβρίου 2020
και ώρα Ελλάδος 8μμ.
Σύνδεσμος: http://bjp.photo/space

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

...Kεντρικός στόχος του διαγωνισμού ήταν να στείλει
στο διάστημα φωτογραφικά πορτρέτα ανθρώπων από
διάφορες γωνιές του πλανήτη, να δουν οι πιθανοί…
εξωγήινοι τον ανθρώπινο πλούτο και τη διαφορετικότητα
που μας χαρακτηρίζει...

”

ΣΕΛΙΔΑ 6

PHOTOBUSINESSWEEKLY

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

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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ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Αναδημοσίευση από τον Ταχυδρόμο 19/9/2020
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΜΦΑΛΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΣΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟ=ΛΟ ΤΗΣ ΜΙΑ ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΡΘΟΥΝ ΩΣ ΙΕΡΕΣ ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ, ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ. ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗ
ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΙΔΗ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΗΡΕΜΗ ΚΑΙ ΤΡΥΦΕΡΗ ΤΟΥ ΜΑΤΙΑ ΕΞΟΡΥΣΣΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΟΠΩΣ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 1940. ΚΑΘΩΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΡΙΖΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

.
.

,

-

ΜΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟΜΙΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΧΡΟΝΩΝ - ΕΠΙΜΕΛΕΑ θΑΝΑΣΗΣ θ. ΝΙΑΡΧΟΣ

Η αθανασία των γεγονότων

,

Του Γιάννη Κορίδη
Η αθανασία της φωτογραφίας παραμένει
τεκμήριο μνήμης ανθρώπων, που έζησαν,
ζούνε, ιστόρησαν και ιστορούν γεγονότα.
Παγκόσμια ή εγχώρια, δεν έχει σημασία.
Σημασία έχει το γεγονός ότι το παράξενο είναι

Αρπάχτηκα από την ποδιά της μάνας μου
κι άρχισα να φωνάζω. Να βλαστημώ αυτόν
τον ανισόρροπο Μουσολίνι, που ήθελε να
υποδουλώσει την πατρίδα μας.

Χαλασμός Κυρίου. Όλοι τρέχανε, άλλος

υπαρκτό και πάντα επίκαιρο. Η φωτογραφία
αντανακλά την ανθρώπινη ψυχή. Διασώζει το
εύρος άπειρων στιγμών. Μεταφέρει από γενιά
σε γενιά αντικείμενα, ανθρώπους, φαινόμενα.
Με λίγα λόγια απαθανατίζει έθνη, λαούς.
Διαιωνίζει προσωπικότητες, υπανθρώπους,

από εδώ, άλλος από εκεί. Πανέτοιμοι οι
άντρες να παρουσιαστούν στα γειτονικό
Στρατιωτικό Γραφείο, με προορισμό τα
μακεδονικά και βορειοηπειρωτικά σύνορα.

ευρήματα.

Στην Ελλάδα έφαγε τα μούτρα του ο
φασισμός. Στην Ελλάδα συνετρίβη ο έως

Η εφεύρεση του Γάλλου Νισεφόρ
Νιεπς το 1816 και η τελειοποίηση της από
τους Νταγκέρ και Γ. Χ. Φ. Τάλμποτ έφερε τα
πάνω κάτω. Σήμερα θαυματουργεί. Σκεφτείτε
αν υπήρχε αυτό το ευφάνταστο «κλικ» στα
χρόνια του Χριστού, πώς θα ήταν σήμερα ο
κόσμος μας. Πόσα τραγικά. ασυγχώρητα λάθη
θα είχαν αποφευχθεί.

Εκεί όπου πήρε το μάθημά του ο Μουσολίνι
και οι στρατηγοί του.

τότε ακαταμάχητος εχθρός. Στην Ελλάδα
ξαναγεννήθηκε το φως της ελευθερίας.

Όλες οι ηλικίες βρέθηκαν αμέσως στο
πόδι. Με το χαμόγελο στα χείλη ντύθηκαν

Μ’ αρέσει να μελετώ παλιές
φωτογραφίες. Γεμάτοι φάκελοι τα συρτάρια

τα νιάτα στο χακί. Η επιστράτευση θυμίζει
πανηγύρι. Να, γιατί μια χούφτα Έλληνες
γονάτισαν το τέρας του φασισμού. Μπροστά
στο αγαθό της ανέφελης βούλησης και της
ανεξάρτητης δημιουργίας δεν λογάριασε ο

του γραφείου μου. κάθε τόσο ταξιδεύω μαζί
τους. Χαίρομαι και πονώ. Αναγαλλιάζω και

Έλληνας τον φόβο. Δεν τρόμαξε μπροστά στη
σιδερένια δύναμη.

δακρύζω. Περισσότερο με ματώνει η αφωνία
τους. Εκατοντάδες οι φωτογραφίες της
συλλογής μου - ας την αγοράσω έτσι - που
προέρχονται από τον ιταλοελληνικό πόλεμο.
Την εποποιία του ‘40.

Η δική του δύναμη, ψυχικά και σωματική,
γιγαντώθηκε σε όλο της το μεγαλείο. Κι αυτό
φαίνεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του.
Πολεμιστής και ποιητής μαζί, πρόταξε τα στήθη
του ζωντανεύοντας, ακόμη μία φορά, εικόνες
όπως στις Πλαταιές, στον Μαραθώνα, στις
Θερμοπύλες, στη Σαλαμίνα και στο Μανιάκι.

Θυμάμαι την επιστράτευση. Το κάλεσμα
της πατρίδας προς τα παιδιά της να
υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Τη γη
που γεννήθηκαν. Αυτή τη ματωμένη γη, την
κοιτίδα του πολιτισμού.
Όταν σφύριξαν οι σειρήνες των
μεγαλουπόλεων κι αντήχησαν οι
καμπάνες των Χωριών, το. τετράχρονο και
κάτι, μυαλό μου άρχισε να στριφογυρίζει.
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Μέσα στις πολλές φωτογραφίες της
συλλογής μου υπάρχει και εκείνη της

απαλοχαϊδεύω και τη φιλώ τρυφερά. Είναι
από τις συγκινητικές στιγμές της ζωής μου. Τα
δύο πρόσωπα, Μάνος και Γιου, αποτυπώνουν
τον βαθύ πόνο μαζί με την υπερηφάνεια.
Ο φακός του άγνωστού μου φωτογράφου
απεικονίζει την αιωνιότητα.

Με το ευγενικό μειδίαμα στα χείλη
προσφέρει η μάνα κάποιο ιερό κει- μήλιο στον
για της. Εκείνος σκύβει ευγενικά το κεφάλι για
να του το κρεμάσει στον λαιμό.

Μαντιλομένη και μαυροφορούσα η μάνα
του, με μισόκλειστα μάτια περιεργάζεται τον
γιόκα της. Είναι σαν να τον κρατεί στα δυο
της χέρια μωρό και να τον κανακεύει. Τέτοιες
εικόνες σπάνια συναντούμε.

Η 28η Οκτωβρίου του 1940 δεν είναι
οποιαδήποτε ημερομηνία. Δεν είναι ένα
ξέσπασμα αγανάκτησης. Είναι σταθμός
ιστορικός στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Ο
ρόλος του ανώνυμου και επώνυμου
φωτογράφου υπήρξε καθοριστικός. Η Θυσία
του Ελληνα Στρατιώτη ξεπέρασε τα σύνορα.
Εγινε παγκόσμιας θρύλος. Ανέστησε τις
Θερμοπύλες. Ανέστησε το 1821.

Η φωτογραφία. όμως. της Ελληνίδας
Μάνας που αποχαιρετά τον γιο της,
έτσι καθώς την ξαναβλέπω, μου θυμίζει
απόσπασμα αρχαίας τραγωδίας. Το χέρι της
γερόντισσας μάνας, που ρόζιασε στα χωράφια
και στις καθημερινές οικογενειακές φροντίδες.
υψώνεται ως σύμβολο προστασίας. Τον
ευλογεί και συνάμα του εύχεται η καρδούλα
της δύναμη και αντοχή.

Μια πραγματική παράσταση
ανωτερότητας και μεγαλείου. Ενα

μάνας που αποχαιρέτα τον γιο της, καθώς
αυτός φεύγει για τον πόλεμο. κάθε χρόνο,
παραμονή 28ης Οκτωβρίου, βρίσκεται πρώτη
πάνω στο κρύσταλλο του γραφείου μου.

μοναδικό στιγμιότυπο αξιοπρέπειας, σταλμένο
από τα βάθη των αιώνων.

Μου κρατεί συντροφιά όλη τη νύχτα. Την

Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Epson Mona Lisa 8000
Kαινοτομίες στην ψηφιακή εκτύπωση υφασμάτων
Η Epson ανακοίνωσε το εισαγωγικό
μοντέλο της σειράς Mona Lisa ML8000, με 8 κεφαλές PrecisionCore
τελευταίας τεχνολογίας που συνδυάζει
απόδοση και χρηστικότητα για την
κάλυψη των αναγκών της αγοράς
ψηφιακής εκτύπωσης σε ύφασμα. Ο
ML-8000 φτάνει σε τυπική ταχύτητα
εκτύπωσης 155τ.μ. ανά ώρα (σε ανάλυση
600x600dpi).

O ML-8000 είναι ένας ψηφιακός
εκτυπωτής υφασμάτων νέας γενιάς,
που προσφέρει ποιότητα εκτύπωσης,
παραγωγικότητα, σταθερή λειτουργία
με ελάχιστο χρόνο διακοπής, ενώ
διευκολύνει με την απλή του λειτουργία
και την προσιτή τιμή τις επιχειρήσεις
που θέλουν να ξεκινήσουν να
δραστηριοποιούνται στις ψηφιακές
εκτυπώσεις.

Κεφαλές εκτύπωσης: 8 κεφαλές Epson
Precision Core.
Παραγωγικότητα: τυπική ταχύτητα
εκτύπωσης 155 sqm /h (600x600dpi)
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης: ως 250
τ.μ./ώρα (300x600 dpi)
Ανάλυση: ως 1200 dpi.
Πλάτος: 180 cm.
Χρώματα: 8
Τύποι μελανιών: Genesta Acid,
Reactive, Disperse and Pigment. Τα
μελάνια Genesta με βάση το νερό
επιτρέπουν ακρίβεια και αντοχή στο
χρώμα των εκτυπώσεων σε ύφασμα.
Χωρητικότητα μελανιού: 10 ή 3 λίτρα

ΚΛΟΠΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Εκλάπη την Πέμπτη 24 Σεπτ. τα ξημερώματα από το κέντρο της Αθήνας τσάντα με τον κάτωθι φωτογραφικό εξοπλισμό.

Σώματα Canon
EOS 1DX BODY MkI Serial No: 262010000402
EOS 5D Mk III , Serial No: 0-29521332007
Φακοί Canon
EF 24-105mm f/4 , Serial No: 241055347939
EF 70-200mm f/2-8 , Serial No: 1130005039
EF 300mm f/2.8 , Serial No: 1070000285
Αν υποπέσει κάτι στην αντίληψή σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με το 697 918 1798.
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Venus Optics
Έκδοση Canon RF για τρεις φακούς Ultrawide της Laowa
Oι υπερευρυγώνιοι φακοί Laowa
9mm T2.9 ZeroD , Laowa 15mm T2.1
Zero-D Cine Lens και Laowa 12mm T2.9
Zero-D απέκτησαν έκδοση για full frame
mirrorless Canon RF mount. Oι φακοί
είναι σχεδιαστικά πανομοιότυποι με τους
ομολόγους τους που ήδη κυκλοφορούν
για άλλες μοντούρες και μοιράζονται την
ίδια σχεδίαση μηδενικής γεωμετρικής
παραμόρφωσης Ζero Distortion.
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O 9mm T2.9 έχει οπτική γωνία
περίπου 113° FoV σε μηχανές με
αισθητήρα Super35 ενώ ο 15mm T2.1
και ο 12mm T2.9 χαρακτηρίζονται
από την οπτική γωνία 110° 122°
αντιστοίχως σε μηχανές full frame.
Το γρήγορο διάφραγμα Τ-stop
ταιριάζει σε κινηματογράφηση με λίγο
περιβαλλοντικό φωτισμό. Kαι οι τρεις
διακρίνονται για το μικρό μέγεθος και

το περιορισμένο βάρος. Συγκεκριμένα
ο 9mm ζυγίζει μόλις 226γρ. ο 15mm
540γρ. και ο 12mm 675γρ. Βασικό
τους γνώρισμα είναι η ενισχυμένη
κατασκευή για να αντέχουν τη σκληρή
χρήση από τα κινηματογραφικά
συνεργεία, με σώμα από αεροπορικού
τύπου κράμα αλουμινίου, γρανάζωμα για
ζεύξη με μηχανισμό follow focus κλπ.
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Microsoft Surface Hub 2S
Tο all in one touch PC με την οθόνη 85in. χαρίζει την πιο
εντυπωσιακή επεξεργασία στο Photoshop
To Microsoft Surface Hub 2S είναι
ίσως ο πιο ακριβός και επιβλητικός
all in one υπολογιστής που θα μπορεί
κάποιος να αγοράσει στις αρχές του
2021. Αν βέβαια διαθέτει το …ασήμαντο
ποσόν των 22.000δολ. στις ΗΠΑ και
αρκετά ακριβότερα (λόγω ΦΠΑ) στην
Ευρώπη και πράγματι χρειάζεται την …
τερατώδη οθόνη 85in. ΙPS panel τύπου
PixelSense Display 10-bit color.
Ναι, καλά διαβάσατε. Θα έχει
ανάλυση 4Κ UHD 3840x2160pixel,
ενσωματωμένο PC με Ιntel i5 τελευταίας
γενιάς και βάρος μόλις 85κιλά, γι αυτό
θα συνοδεύεται από ειδική βάση. Θα
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τρέχει Windows 10 Enterprise που
σημαίνει ότι θα μπορεί να τρέχει όλες
τις διαθέσιμες εφαρμογές για Windows
10 64bit, συμπεριλαμβανομένης της
full σουίτας της Αdobe με Photoshop,
Lightroom και όλα τα σχετικά. Όμως
το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος.
Πρόκειται για το πιο τεράστιο tablet
όλων των εποχών αφού η οθόνη
υποστηρίζει full touch με 20 ταυτόχρονα
σημεία επαφής.
Η Microsoft προορίζει το Surface
Hub 2S, ένα concept PC που αρχικά
λανσαρίστηκε το 2015, για τα σημερινά
περιβάλλοντα digital coworking spaces

ώστε να έχει όλες τις λειτουργικότητας
ψηφιακού πίνακα και videoconference
που απαιτούνται σε παρόμοιες συνθήκες
εργασίας. Θα παραχθούν περιορισμένα
κομμάτια κατόπιν παραγγελίας και
στις ΗΠΑ έχει ήδη ανοίξει σχετική
πλατφόρμα preorder ενώ αδιευκρίνιστη
είναι ακόμη η εμπορική αξιοποίηση
στην Ευρώπη. Πάντως για όσους
διαθέτουν το σεβαστό ποσόν αγοράς,
ένα είναι σίγουρο. Θα έχουν το πιο
εντυπωσιακό tablet για να δουλεύουν
(με φουλ δυνατότητες) σε Photoshop
εντυπωσιάζοντας πελάτες και
συνεργάτες.
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Nikon
Μετατρέψτε τη μηχανή σας σε webcam ακόμη και σε περιβάλλον MacOS X
Mέχρι πρότινος, το Webcam Utility
της Νikon που μετατρέπει αρκετές Νikon
μηχανές σε webcam, λειτουργούσε μόνον
σε περιβάλλον windows. Tώρα η Nikon
ενημερώνει ότι διαθέτει ήδη σε beta
(δηλ. όχι τελική μορφή) την αντίστοιχη

έκδοση για ΜacOS ώστε οι χρήστες να
μπορούν να αξιοποιήσουν λειτουργίες
streaming και videoconference. H version
για χρήστες macOS όπως και η αντίστοιχη
Windows καλύπτει τα μοντέλα Νikon Z7,
Z6, Z5, Z50, D6, D850, D780, D500,

D7500 & D5600. H διαδικασία είναι
απλή: ο χρήστης εγκαθιστά το πρόγραμμα,
συνδέει την μηχανή με USB και την
επιλέγει ως πηγή video σήματος με
διαδεδομένες εφαρμογές software όπως
Ζοοm, Google Teams, OBS studio κλπ.

Google Photos
Αξιόλογες βελτιώσεις
Οι περισσότεροι γνωρίζουμε το Google
Photos, είτε το χρησιμοποιούμε είτε όχι. H
νέα ενημέρωση ενσωματώνει σημαντικές
αναβαθμίσεις δυνατοτήτων και μάλιστα
δύο στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης, η
επεξεργασία με μία κίνηση και το έξυπνο
“Portrait Light” που φωτίζει ιδανικά το
πορτραίτο μετά τη λήψη.
To One Tap Edit εργαλείο, ανοίγει για το
χρήστη μια παλέτα βελτιώσεων βασισμένων
σε ΑΙ που εκτελεί μόνη της η εφαρμογή
(Color Pop, α/μ και Εnhance) αλλά σταδιακά
θα προστίθενται και άλλες. Το portrait light
θα ενεργοποιείται μόνο σε συνεργασία με τα
νέα μοντέλα smartphone της Google Pixel
5 και Pixel 4a, ενώ η Google υπόσχεται
ότι σταδιακά θα υποστηριχθούν και άλλα
μοντέλα. Αλλαγές υπάρχουν και στο interface
με μπάρες στο κάτω μέρος της εφαρμογής
όπως π.χ. στο app Photos του iOS.
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Sigma
Nέος macro 105mm f/2,8 DG DN για full frame mirrorless
Στον διαρκώς επεκτεινόμενο κόσμο
των full frame mirrorless απευθύνεται
ο καινούργιος 105mm f/2,8 DG DN
σειράς Art. Έχει σχεδιαστεί από το μηδέν,
ειδικά για mirrorless και οι μηχανικοί της
Sigma υπόσχονται εξαιρετική ευκρίνεια
και ευχάριστο bokeh. Αποτελείται από 17
οπτικά στοιχεία γκρουπαρισμένα σε 12
ομάδες ενώ περιλαμβάνεται ένα ειδικό

στοιχείο SLD (Special Low Dispersion)
εξαιρετικά χαμηλής διάχυσης. Ο φακός
είναι πραγματικός macro με λόγο
αναπαραγωγής 1:1 όταν εστιάσει στην
μικρότερη απόσταση των 14cm ενώ
μπορεί να συνδυαστεί με teleconverter
1,4x ή 2x για ακόμη μεγαλύτερους λόγους
αναπαραγωγής φθάνοντας το 1,4x και 2x
αντίστοιχα. Κατασκευαστικά βρίσκεται στο

ίδιο υψηλό επίπεδο με τους υπόλοιπους
φακούς σειράς Art σφραγισμένος για
την προστασία από υγρασία και σκόνη
και με μηχανισμό ίριδας διαφράγματος
9 πτερυγίων. Η εστίαση ελέγχεται με
αθόρυβο μοτέρ τύπου Hypersonic. Αρχικά
θα διατίθεται για μοντούρες Sony FE και
L-Mount (Leica, Panasonic, Sigma).

Atomos Connect
Αντάπτορας video capture
Αν θέλετε κάτι επώνυμο και σίγουρο
αντί για τα no name αντίστοιχα gadget
που κατακλύζουν το eBay, το Atomos
Connect υπόσχεται να λύσει το πρόβλημα
του capture από ΗDMI. To USB dongle
της Atomos δέχεται σήμα 4Κ και δίνει
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full HD 1080p 60fps με 12bit χρώμα.
Το καλό είναι ότι όλα γίνονται σε επίπεδο
hardware και δεν χρειάζονται επιπλέον
driver. H κατασκευάστρια εταιρία το
προωθεί για συνεργασία με τα δικά
της γνωστά monitor/recorder αλλά

μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε
συσκευή δίνει έξοδο καθαρού HDMI.
Βέβαια αν συνδυαστεί με το Shogun 7
οι δυνατότητες διευρύονται εφόσον ο
χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε
τέσσερις κάμερες που κάνουν streaming.
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Funleader 18mm f/8
Ακριβό «καπάκι σώματος» και μάλιστα με crowdfunding
Tην αρχή είχε κάνει η Olympus με τα
περίφημα -και φθηνά- body cap lens
9mm f/8 και 15mm f/8, ειδικά για το
φορμά Micro 4/3. Τώρα την ιδέα την
παίρνει το project Funleader με ένα φακό
18mm f/8 αλλά με κάλυψη full frame,
που θα κυκλοφορεί για Sony E-Mount,
Canon RF-Mount, Fujifilm X-Mount, Nikon
Z-Mount και Leica/Sigma/Panasonic
L-Mount. Ο απλός αυτός φακός θα είναι

free focus βασιζόμενος στο μεγάλο βάθος
πεδίου της συγκεκριμένης εστιακής
απόστασης που καλύπτει οπτική γωνία
100ο. έτσι τα πάντα από τα 80εκ. ως το
άπειρο θα είναι εστιασμένα. Στην δομή
περιλαμβάνονται έξι στοιχεία σε τέσσερις
ομάδες. Το project χρηματοδοτήθηκε με
καμπάνια στο kickstarter που απεκόμισε
συνεισφορές ύψους 35.000 δολ.
σήμερα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

αγοράσουν το Funleader από το site
https://myfunleader.com/products/
funleader-caplens-for-mirrorless-camera
στην τιμή των 149 δολ. Λίγο ακριβό για
lens cap όταν τα αντίστοιχα της Olympus
κόστιζαν αρκετά φθηνότερα, αλλά το full
frame έχει κατασκευαστικά μεγαλύτερο
κόστος.

Olympus
Oλοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης του τμήματος Imaging
i
Την περασμένη εβδομάδα,
ανακοινώθηκε η περάτωση της
διαδικασίας πώλησης του τμήματος
Ιmaging της Οlympus στην εταιρία Japan
Industrial Partners (JIP). Στο εξής τα
φωτογραφικά προϊόντα Οlympus θα
κατασκευάζονται από την “OM Digital
Solutions Corporation”στην οποία
μεταβιβάζεται εξ ολοκλήυρου το τμήμα
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Imaging ενώ από την 1η Ιανουαρίου
2021 η Οlympus θα μεταφέρει το 95%
των μετοχών της OM Digital Solutions
στην εταιρία ειδικού σκοπού OJ Holdings
Ltd.
H εκχώρηση περιλαμβάνει το τμήμα
Έρευνας και Εξέλιξης καθώς και το
τμήμα marketing, το τμήμα design κλπ.
που όλα θα μεταφερθούν στο Ηachioji

του Tokyo. H παραγωγή στο εργοστάσιο
στο Vietnam,στην επαρχία Dong Nai θα
συνεχιστεί ενώ η νέα εταιρία αναλαμβάνει
το service και την υποστήριξη των
κατόχων φωτογραφικών προϊόντων της
Olympus, της οποίας το brand στο μέλλον
θα ασχολείται μόνον με ιατρικές και
επιστημονικές εφαρμογές.
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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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Ilford Photo
Ενδιαφέρον υλικό στο YouΤube και όχι μόνον
Οι φίλοι της αναλογικής
φωτογραφίας θα βρουν πολλά
ενδιαφέροντα στο κανάλι της Ilford
Photo στο YouTube όπως το βιντεάκι με
όλα τα α/μ χαρτιά https://www.youtube.
com/watch?v=FIh6aEFCX4A&list=PLar
wq93oldzSmUWGGghh71uTyonfODd27
όπου πληροφορούνται όχι μόνον για τη
διαθεσιμότητα των α/μ υλικών αλλά και
τις χρήσεις τους. Άλλα δύο νέα προϊόντα
χρήσιμα στους καινουργοφερμένους
στην αναλογική φωτογραφία είναι
η επαναχρησιμοποιούμενη μηχανή
Ηarman Reusable σε κιτ με δυο 36άρια
φιλμάκια Kentmere Pan ΙSO 400. Η

απλούστατη και πολύ φθηνή αυτή
μηχανή έχει απλό φακό 31mm f/10
ενός υβριδιού συνθετικού στοιχείου,
κλείστρο με μονή ταχύτητα 1/120sec
και ενσωματωμένο φλας. Για τους
πρωτόπειρους στο σκοτεινό θάλαμο η
εταιρία προσφέρει το πακέτο χημικών
εμφάνισης φιλμ ILFORD SIMPLICITY
Starter Pack. Τα χημικά αυτά είναι σε
σακίδια μιας χρήσης αρκετά για 2 φιλμ
135 και περιλαμβάνεται εμφανιστής,
μπάνιο ανακοπής, στερέωση και wetting
agent. Το πακέτο είναι σχεδιασμένο για
τανκ δύο καρουλιών χωρητικότητας
600ml.

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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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

ΤΕΥΧΟΣ 519 • ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Tshirt Eshop.indd 1

ΣΕΛΙΔΑ 23
27/8/2020 12:15:43 μμ

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

PHOTOBUSINESSWEEKLY

Ελληνικό
Κέντρο
Φωτογραφίας
Online μαθήματα
φωτογραφίας
Για παν ενδεχόμενο, τα διαδικτυακά
μαθήματα είναι η πιο ασφαλής λύση αυτό
το αβέβαιο διάστημα. Αν δεν έχει βέβαια
πέσει ήδη κανείς θύμα του λεγόμενου
“webinar fatigue” (εξάντληση από τα
διαδικτυακά σεμινάρια), τότε ενδείκνυται
η παρακολούθηση των νέων αυτών
μαθημάτων.
Το διευρυμένο πρόγραμμα εξ
αποστάσεως - online μαθημάτων
Δημιουργικής Φωτογραφίας αναπτύσσεται
σε δύο (2) αυτοτελείς κύκλους. Κάθε
κύκλος αναπτύσσεται σε 10 εβδομαδιαίες
ενότητες. Ο πρώτος κύκλος αφορά στην
Εισαγωγή στην Τεχνική και Αισθητική
της Φωτογραφίας και ο δεύτερος σε
Φωτογραφικές Εφαρμογές & Δημιουργικές
Πρακτικές. Διδάσκει ο Στέργιος
Καράβατος. Έναρξη μαθημάτων: 21
Οκτωβρίου, διάρκεια κάθε κύκλου: 10
εβδομάδες, αριθμός συμμετεχόντων: 12
ανά κύκλο.
Εγγραφές/πληροφορίες: www.hcp.gr

Μάριος Λώλος
Εστιάζοντας στα άγνωστα παιδιά βασανισμένων τόπων
Ατομική έκθεση του γνωστού φωτορεπόρτερ
Μόρια (όσο υπήρχε), Ειδομένη,
Κόρινθος, άσχημα σημεία της Αθήνας,
όλα κουβαλούν μέσα τους και ιστορίες
παιδιών (όσο μπορούν να παραμείνουν
παιδιά βιώνοντας τόσες… ενήλικες
δυσκολίες). Ο γνωστός Έλληνας
φωτοειδησεογράφος Μάριος Λώλος
βρέθηκε σε όλα αυτά τα μέρη και εκθέτει
τώρα στην Κέρκυρα τα «Παιδιά που είδα»,
δηλαδή 42 φωτογραφίες – ντοκουμέντα
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με πρωταγωνιστές τους μικρούς, αλλά
τόσο σημαντικούς, ανθρώπους αυτού του
πλανήτη.
Διάρκεια: Μέχρι 15 Νοεμβρίου 2020
Πληροφορίες: 26610 – 48690 &
pinakcrf1@gmail.com
Διεύθυνση: Τμήμα Περιοδικών
Εκθέσεων Περιστυλίου, Κέρκυρα
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Τα νέα της iFocus gallery
Ομαδική έκθεση και δια ζώσης ή διαδικτυακά σεμινάρια
Δίχως εγκαίνια και με άτυπη
προκράτηση θα γίνεται η επίσκεψη στη
νέα έκθεση της φωτογραφικής γκαλερί
ifocus. Η έκθεση φωτογραφίας All for
one (and one for All) είναι το αποτέλεσμα
των φωτογραφικών σεμιναρίων
που διοργάνωσε πέρυσι το iFocus.
gr με εισηγητές τον Κώστα Δελχά, τον
Παναγιώτη Κασίμη, τον Παναγιώτη
Καλκαβούρα, τη Βενθεσικύμη Σούκουλη

και τη Δώρα Λαβαζού (επιμελήτρια της
έκθεσης).
Ταυτόχρονα ετοιμάζονται φωτογραφικά
σεμινάρια για όλες τις ανάγκες:
ετήσια, τρίμηνα, δίμηνα, online και
με συναντήσεις σε φυσικό χώρο. Οι
δηλώσεις συμμετοχής γίνονται είτε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@ifocus.
gr), είτε στα τηλέφωνα: 210-3647088 &
6942879879.

Διάρκεια ομαδικής έκθεσης: Μέχρι 6
Οκτωβρίου 2020
Διάρκεια σεμιναρίων: ενημερωθείτε
από την ιστοσελίδα της γκαλερί
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 13, Αθήνα
Πληροφορίες: www.ifocus.gr

Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Η άγνωστη τέχνη της φωτοχαρακτικής
Η φωτογραφία και η χαρακτική
μοιράζονται ένα παράξενο κοινό
σημείο: αποτελούν δύο μορφές τέχνης
οι οποίες επιτρέπουν δεκάδες, ακόμη και
εκατοντάδες ανατυπώσεις. Γι’αυτό πολύ
συχνά, το μη εκπαιδευμένο κοινό, θεωρεί
πως πρόκειται για μορφές τέχνης που δεν
είναι ισάξιες με έναν ζωγραφικό πίνακα
ή ένα γλυπτό. Η επανάληψη του αρχικού
έργου υποτίθεται πως μειώνει την αξία του,
αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση.
Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
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διοργάνωσε πέρυσι ένα εργαστήριο
φωτοχαρακτικής και από τα έργα που
δημιουργήθηκαν προέκυψε και η σχετική
έκθεση με τίτλο ‘Photogravure project’.
Στο πλαίσιο της θα γίνει και παρουσίαση
του νέου τεύχους του περιοδικού ΕΝΕΚΕΝ,
στις σελίδες του οποίου φιλοξενούνται
αντιπροσωπευτικά έργα φωτοχαρακτικής
από τις ενότητες που παρουσιάζονται στην
έκθεση.
Συμμετέχουν οι φωτογράφοι - μέλη του
Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης:

Αργύρης Λιαπόπουλος, Βασίλης
Καρκατσέλης, Γιάννης Χολογγούνης,
Ευθύμης Μουρατίδης, Θανάσης Ράπτης
και Λάρα Βρεττού, καθώς και οι χαράκτες:
Γιώργος Πάλλης και Στεφανία Πατρικίου.
Διάρκεια: Μέχρι 11 Νοεμβρίου 2020
Διεύθυνση: Πολιτιστικός χώρος
ΕΝΕΚΕΝ, Πρ.Κορομηλά 37
Πληροφορίες:
www.fkth.gr/el/node/1130
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43ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
Το μεγάλο βραβείο δόθηκε σε γυναίκα δημιουργό ενώ υπήρξε και Τιμητική
διάκριση Φωτογραφίας
Κορυφώθηκαν οι δράσεις του γνωστού
φεστιβάλ ‘μικρομηκάδων’ στην Ελλάδα
με τις απονομές σε όλες τις εθνικές
και διεθνείς διαγωνιστικές κατηγορίες.
Μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η «Bella»
της Θέλγιας Πετράκη στην οποίαν
απενεμήθη ο Χρυσός Διόνυσος, μαζί

με τρία χρηματικά έπαθλα ενώ ο Μανού
Τιλίνσκι έλαβε τιμητική διάκριση για την
φωτογραφία στην ίδια ταινία. Όπως
σημείωσε η κριτική επιτροπή, η τιμητική
διάκριση Φωτογραφίας δόθηκε στον
Μανού Τιλίνσκι, “Για την ιδιαιτερότητα
της κινηματογράφησης, για το αρμονικό

πάντρεμα γυρίσματος και αρχειακού
υλικού, για την μοναδική χρωματική της
παλέτα”.
Θα βρείτε όλα τα βραβεία εδώ:
www.dramafilmfestival.gr

Sony
Διεθνής διαγωνισμός για λάτρεις τoυ Vlogging
Ποιό είναι το πάθος σας, ποιοί είστε, πού
βρίσκεστε; Μέσω του vlogging απαντήστε
στα ερωτήματά αυτά, με δημιουργικό και
μοντέρνο τρόπο και μπορεί να κερδίσετε
ένα από τα βραβεία. H Sony ανακοίνωσε
το διαγωνισμό VLOG CHALLENGE, στον
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οποίο VLOGGERS από όλο τον κόσμο
μπορούν να υποβάλλουν τα βίντεο τους
έως τις 8 Οκτωβρίου, για να διεκδικήσουν
τα βραβεία του διαγωνισμού, ένα Kit με την
Vlog Camera ZV1 και το grip GP-VPT2BT,
και μια κάρτα μνήμης SDXC UHS-II 128GB.

Πληροφορίες/υποβολές:
www.sony.net/united/
sonyvlogchallenge/europe/en/
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Διαγωνισμός Γαστρονομικής Φωτογραφίας
“Μια Φωτογραφία, Χίλιες Γεύσεις”
Οι περισσότεροι από εμάς κάποια
στιγμή έχουμε μπει στον πειρασμό να
φωτογραφίσουμε κάποιο εξαιρετικό,
γευστικό πιάτο το οποίο βρίσκεται μπροστά
στα λαίμαργα μάτια μας, συνήθως για να
το αναρτήσουμε κατόπιν στα κοινωνικά
μας δίκτυα (να ζηλέψουν οι υπόλοιποι!).
Και σα να θέλουμε να… διασώσουμε μέσω
της φωτογραφικής αποτυπώσης αυτή την
γευστική και οπτική ομορφιά, λίγο προτού
εξαφανιστεί στο στομάχι μας, κάνουμε ένα
τελικό κλικ! Το οπτικό μας ντοκουμέντο
είναι έτοιμο.
Η φωτογράφηση φαγητού όμως σε
επαγγελματικό επίπεδο αποτελεί μία
σημαντική πρόκληση. Είναι από εκείνα
τα πράγματα που μοιάζουν υπερβολικά
εύκολα ενώ ισχύει το αντίθετο.
Αναφερόμαστε βέβαια σε κορυφαίου
επιπέδου φωτογράφηση φαγητού.
Μπορείτε τώρα να λάβετε μέρος

ΤΕΥΧΟΣ 519 • ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

στον 2ο Διαγωνισμό Γαστρονομικής
Φωτογραφίας είτε είστε ερασιτέχνες, είτε
επαγγελματίες. Η πρόσκληση απευθύνεται
σε δημιουργούς, ηλικίας άνω των 18 ετών,
από την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και για
Έλληνες κατοίκους εξωτερικού (υπάρχουν
κάποιες προϋποθέσεις, ελέγξτε την σχετική
ιστοσελίδα).
Στους πρώτους νικητές θα δοθούν
αξιόλογα βραβεία:
1° Βραβείο: Φωτογραφική μηχανή Nikon
DSLR D5600 kit (AF-P DX 18-55VR &
AF-P DX 70-300VR)
2° Βραβείο: Υποτροφία Φοίτησης στο
Τμήμα Μαγειρικής Τέχνης ΙΕΚ ΑΛΦΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
3° Βραβείο: Ταξίδι στη Ρόδο για 2 άτομα, 3
ημ/2 διαν, AKTAION GROUP ΡΟΔΟΣ
4° Βραβείο: Σετ επαγγελματικά μαχαίρια
5° Βραβείο: Φωτογραφικό Λεύκωμα του
Ανδρέα Σμαραγδή με τίτλο “Τσικουδιά –

Κρήτης Πνεύμα”, το οποίο απέσπασε το 3°
Παγκόσμιο Βραβείο Φωτογραφίας
Οι πέντε πρώτοι φωτογράφοι που θα
κερδίσουν τα βραβεία και οι επόμενοι
πέντε φωτογράφοι που θα διακριθούν,
θα λάβουν μέρος σε τριήμερο εργαστήριο
με τον δάσκαλο φωτογραφίας Ανδρέα
Σμαραγδή και θέμα “Φωτισμός &
Γαστρονομία”. Η συμμετοχή στο
εργαστήριο, τα αεροπορικά εισιτήρια (όχι
για τους κατοίκους εξωτερικού), η διαμονή
και η διατροφή προσφέρεται δωρεάν.
Xορηγός επικοινωνίας είναι το περιοδικό
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ.
Υποβολή συμμετοχών: Μέχρι την
Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021
Πληροφορίες:
sentoukitisgiagias.club/foodphotography-edodima-2/
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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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