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EDITORIAL

Ο εκθεσιακός
κλάδος σε κρίση
Δύο διεθνούς εμβέλειας και υψηλού
κύρους φωτογραφικές διοργανώσεις
μάθαμε πριν λίγες μέρες ότι ακυρώθηκαν
στο Παρίσι λόγω κορωνοϊού. Το Salon de la
Photo και το Paris Photo. Η πρώτη διοργάνωση
θεωρείται ως η μεγαλύτερη περιφερειακή
φωτογραφική, εμπορική έκθεση επί
Ευρωπαϊκού εδάφους μετά την Photokina της
Γερμανίας. Καλώς εχόντων των πραγμάτων θα
υποδεχόταν το κοινό από 5 ως 9 Νοεμβρίου.
Η διοργάνωση ανακοίνωσε την αναβολή
μέσω twitter χωρίς άλλη αναφορά σε νέες
ημερομηνίες. Οι διοργανωτές του Paris Photo
επέμεναν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου ότι
η έκθεση θα άνοιγε στο επιβλητικό Grand
Palais, από 12-15 Νοεμβρίου, με τήρηση των
αυστηρών πρωτοκόλλων υγιεινής κλπ. όπως
είχε προγραμματιστεί. Υποχρεώθηκαν και αυτοί
να την ακυρώσουν, δίνοντας νέα ημερομηνία
για το 2021, από 11 ως 14 Νοεμβρίου.
Το Paris Photo, για όσους δεν το γνωρίζουν,
είναι μία διεθνής εμπορική έκθεση στην οποία
συμμετέχουν γκαλερί απ’ όλη την Υφήλιο,
ειδικευμένες αποκλειστικά στη πώληση
έργων φωτογράφων διεθνούς φήμης που
πρακτορεύουν.

Προφανώς δεν αποτελεί είδηση το γεγονός
της ακύρωσης των παραπάνω εκθέσεων στην
εποχή της πανδημίας. Και μάλιστα τη στιγμή
που στο Παρίσι -αδιανόητο προ κορωνοϊούαπαγορεύεται η κυκλοφορία στους δρόμους
από τις 9 βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί!
Αυτό που προβληματίζει γενικότερα την αγορά
και ειδικότερα τους διοργανωτές των εκθέσεων,
εκτός αλλά και εντός συνόρων, είναι το πώς οι
εμπορικές εκθέσεις θα ξαναβρούν τον ρυθμό
τους όταν με το καλό περάσει η πανδημία.

«  

Στιγμιότυπα από τoυς διαδρόμους της Photovision & ImageTech 2019.

Και αυτό γιατί σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις και εν δυνάμει υποψήφιοι εκθέτες -με
εξαίρεση ίσως τον κλάδο τροφίμων- θα βγουν σίγουρα με οικονομικά προβλήματα
από την υγειονομική κρίση. Άρα με περιορισμένα περιθώρια δαπανών για συμμετοχή σε
εκθέσεις, τουλάχιστον με τον τρόπο που το έκαναν στο πρόσφατο παρελθόν. Αλλά δεν
θα είναι μόνον οι εκθέτες που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Θα είναι και οι εταιρίες
διοργάνωσης γιατί πολύ απλά κανείς διοργανωτής δεν πρόκειται να συντηρήσει το
εξειδικευμένο προσωπικό πληρώνοντας μισθούς για μήνες ατελείωτους περιμένοντας
στο άγνωστο μέλλον την επόμενη μέρα. Άρα όταν και όποτε έρθει η πολυπόθητη
κανονικότητα θα πρέπει όλα να ξεκινήσουν από την αρχή, πράγμα αρκετά δύσκολο.
Συμπέρασμα: Κατά την αισιόδοξη άποψη η αγορά θα βρει τον δρόμο της πολύ σύντομα,
γιατί μετά την πανδημία η ανάγκη για επικοινωνία θα είναι μεγάλη. Κατά την απαισιόδοξη
άποψη οι εκθέσεις θα γυρίσουν πολλά χρόνια πίσω, στο ξεκίνημά τους, γιατί ο φόβος της
ίωσης και της μάσκας δεν θα ξεπεραστεί από τη μία μέρα στην άλλη.
Διαλέγετε και παίρνετε.

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

    A ’   B.   &
  
       ...»
ALBERT EINSTEIN
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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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Film εναντίον Digital 2020
Mια -ανύπαρκτη στην πραγματικότητα- αντιμαχία
Στο επόμενο τεύχος του
ΦΩΤΟγράφου που θα κυκλοφορήσει
στις αρχές Νοεμβρίου, περιλαμβάνεται
και ένα αφιέρωμα στην αναλογική
φωτογραφία με παλιές μηχανές, τα
φιλμ που ακόμη κυκλοφορούν, γνώμες
ανθρώπων της φωτογραφικής αγοράς
κλπ. Δημοσιεύεται κατ απαίτηση
αρκετών αναγνωστών του περιοδικού,
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που στην πλειοψηφία τους είναι νέοι
και έχουν βαθειά μέσα τους την
επιθυμία να αγγίξουν με κάποιο τρόπο
το ζωντανό παρελθόν της εικόνας,
λαχταρώντας να ανατρέξουν στις
ρίζες, να συνειδητοποιήσουν από που
έρχεται αυτό που ζούμε σήμερα ως
ψηφιακό παρόν και να το ξαναζήσουν
σαν ένα τεχνολογικό déjà vu. Τελικά

το να αναζητεί κανείς τις απαρχές, την
ιστορική διαδρομή, την πορεία μέσα
στο χρόνο είναι μέσα στις ενστικτώδεις
τάσεις του ανθρώπου, ακόμη και αν
σχετίζεται μόνον με τα χόμπι του ή το
επάγγελμά του.
Όλη αυτή η διαδικασία, αποτέλεσε
αφορμή για σκέψη: επιζεί η αναλογική
ή χημική φωτογραφία; Στα fora και τους
δαιδάλους του internet θα διαβάσετε τις
πιο παθιασμένες συζητήσεις, με ισχυρά
επιχειρήματα εκατέρωθεν.
Οι μεν υπέρμαχοι της τεχνολογίας
τονίζουν ότι το ψηφιακό παρόν υπερέχει
τόσο συντριπτικά ώστε υπερέχει πέρα
από κάθε αντίρρηση. Οι αισθητήρες και
τα ηλεκτρονικά είναι super εξελιγμένα,
οι ψηφιακές μηχανές παράγουν
εντυπωσιακές εικόνες και τώρα με τη
βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης η
ποιότητα, η ευκρίνεια, το χρώμα κλπ.
έχουν εκτοξευτεί σε ύψη ποιότητας
και κανένα φιλμ δεν είναι σε θέση να
αντιπαρατεθεί.
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Η δε άλλη πλευρά, οι νοσταλγοί των
εμουλσιόν, των σκοτεινών θαλάμων,
των εκτυπώσεων στα χημικά και
όλων αυτών των σχεδόν ξεχασμένων
μεθόδων, αντιτείνουν τα δικά τους: ότι
τίποτε δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στη
γοητεία του φιλμ που σε αναγκάζει σε
πειθαρχία, σε γνώσεις και σε κατάκτηση
του αντικειμένου σου τη στιγμή που
όλοι αυτοί οι σύγχρονοι ψηφιακοί
φωτογράφοι ούτε καν συνειδητοποιούν
τι κάνουν όταν πατούν το κουμπί του
κλικ. Όσο δε για τη μαγεία του σκοτεινού
θαλάμου, των εμφανίσεων και των
τυπωμάτων, οι θιασώτες της παλιάς
σχολής, αναφέρονται με θρησκευτική
προσήλωση στις αναλογικές διαδικασίες
σαν ένα είδος συνεκτικής κουλτούρας
που τους ενώνει και τους κάνει
ξεχωριστούς. Σε τέτοιες συνθήκες
πόλωσης δύσκολα η μία ομάδα θα
βρει σημεία συνεννόησης με την
άλλη. Αμφότεροι θα εμμείνουν και
επιμείνουν, θα περιχαρακωθούν και θα
αδιαφορήσουν επιδεικτικά η μία για την
άλλη πλευρά.
Κάπου στη μέση, μπορούμε να
σταθούμε με ψυχραιμία και, όση
μπορούμε, αντικειμενικότητα. Σίγουρα
έχει αποδειχθεί ποιοτικά και ποσοτικά
η υπεροχή της ψηφιακής εικόνας
σε όλες τις παραμέτρους. Είναι
άμεση, είναι ανώτερη σε ανάλυση,
διακριτική ικανότητα, έλλειψη κόκκου,
χρωματική πιστότητα, δυναμική
περιοχή, απόλυτη επαναληψιμότητα
στα αντίγραφα, διατήρηση στο

διηνεκές (με την προϋπόθεση των
συχνών και προσεκτικών αντιγράφων
εφεδρείας-backup), φιλικότητα προς
το χρήστη, απλότητα και τόσα άλλα.
Όμως αμφιβάλλουμε αν πρέπει να
ενθαρρύνουμε την τάση πολλών να
αγνοούν την ιστορική πορεία της
φωτογραφίας, τη διαδρομή της στο
χρόνο και από την αισθητική και
τεχνική διάσταση, που σίγουρα έχουν
επηρεάσει το παρόν. Για παράδειγμα
πώς να μιλήσουμε για sepia, για
σολάρισμα, cross process κλπ. αν δεν
γνωρίζουμε την πρωτότυπη «χημική»
διαδικασία; Πως θα καταλάβουμε τα
περί χρωματικής θερμοκρασίας των
φωτιστικών πηγών αν τα έχουμε αφήσει
όλα στον αυτόματο πιλότο του Αuto
White Balance και δεν κατανοήσουμε
πως το χειρίζονταν οι φωτογράφοι της
εποχής του φιλμ με τα φίλτρα CC και LB.
Πως θα μπούμε στο πνεύμα των ISO και
ASA έτσι αφηρημένα όταν ο αισθητήρας
μας έχει πολλαπλή ευαισθησία (αν
και πρόκειται για προσομοίωση και
ενίσχυση σήματος) και αν δεν ξέρουμε
ότι οι παλιοί φωτογράφοι για κάθε
αλλαγή ευαισθησίας χρειάζονταν να
επιλέξουν και άλλο φιλμ
με διαφορετικά χαρακτηριστικά;
Και πώς να καταλάβουμε τελικά τι

“
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είναι Instagram αν δεν έχουμε
ποτέ δει μια Kodak Instamatic; Ή
να συνειδητοποιήσουμε τι είναι το
τετράγωνο φορμά αν δεν έχουμε ποτέ
κοιτάξει μέσα από το waist level finder
μιας διοπτικής Rollei ή μιας μονοπτικής
Hasselblad 500...
Αυτή τη διαχρονικότητα, τη
συνειδητοποίηση της συνέχειας, μας
προσφέρει η αναλογική φωτογραφία
στο βαθμό που επιζεί. Είναι το ίδιο σαν
το σύγχρονο συγγραφέα που πρέπει
να περάσει από το χειρόγραφο για
να πάει στον επεξεργαστή κειμένου
του υπολογιστή ή τον μαθηματικό
που πρέπει να έχει ιδέα για το αβάκιο
και τις πράξεις με το «μολύβι» πριν
αναθέσει την εργασία στο computer.
Πρέπει να αγγίξουμε το “χαμένο κρίκο”
για να νοιώσουμε την ολοκλήρωση.
Να δουλέψουμε μια φορά με
μηχανική φιλμάτη SLR του ’80 για να
καταλάβουμε τι πάει να εξομοιώσει
η σύγχρονη DSLR και mirrorless και
ποια λειτουργικότητα έχει ο χειρισμός
διαφραγμάτων και ταχυτήτων.
Nα γνωρίσουμε το παρελθόν για να
ζήσουμε αποτελεσματικά στο παρόν
και να προετοιμάσουμε το μέλλον.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

...Επιζεί η αναλογική ή χημική φωτογραφία; Στα fora και τους
δαιδάλους του internet θα διαβάσετε τις πιο παθιασμένες
συζητήσεις, με ισχυρά επιχειρήματα εκατέρωθεν...

”
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Nikon Z6 II & Z7 II
H επόμενη γενιά είναι εδώ - ώριμη και κατασταλαγμένη
Oι πρώτες full frame mirrorless της
Nikon Ζ6 και Ζ7 έκαναν την πρώτη
τους εμφάνιση μόλις δύο χρόνια πριν.
Έκτοτε η ιαπωνική εταιρία κατάφερε
να «χτίσει» με γρήγορους ρυθμούς
ολόκληρη σειρά, προσθέτοντας την
APS-C size Z50 και πρόσφατα την
«βασική» Ζ5. Τώρα ήλθε η στιγμή της
αναβάθμισης με τις ανανεωμένες Z6 II
και Z7 II που φιλοδοξούν να διευρύνουν
την απήχηση της γκάμας. Οι δύο νέες
μηχανές επενδύουν κυρίως στην
απόδοση των νέων ηλεκτρονικών με
επίκεντρο τον επεξεργαστή τελευταίας
γενιάς Dual Expeed 6 καθώς και στα νέα
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χαρακτηριστικά που εκτοξεύουν τη
λειτουργικότητα: επιτέλους διπλό slot
καρτών μνήμης, πιο αποτελεσματικό
και γρήγορο autofocus, πολύ
μεγαλύτερη ενδιάμεση μνήμη buffer
(3,5x), δυνατότητα φόρτισης εν
λειτουργία μέσω USB-C, νέο Power
Battery Grip MB-N11, ενισχυμένη
στεγανοποίηση κλπ.
Κατά τα λοιπά, οι δύο μηχανές
διατηρούν τις αρετές των
προηγούμενων με το ενσωματωμένο
σταθεροποιητικό σύστημα IBIS
(In Body Image Stabilization)

πέντε αξόνων (Υaw, Pitch, Roll,
X/Y) με πλεονέκτημα ως 5stop που
συνεργάζεται με όλους σχεδόν τους
φακούς (300) Nikkor ανεξάρτητα αν
είναι παλιότερης γενιάς και αν έχουν
ή όχι δικό τους οπτικό stabilizer,
εφόσον χρησιμοποιηθεί το εξάρτημα
προσαρμογής FTZ Mount Adapter.
Επίσης χάρη στην βελτίωση της
απόκρισης σε όλα τα επίπεδα, έχει
μειωθεί ακόμη περισσότερο ο χρόνος
του blackout κατά τη λήψη ώστε ο
χρήστης φωτογράφος να παρακολουθεί
καλύτερα τα κινούμενα αντικείμενα.
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Ζ6 ΙΙ vs Z6
Aς δούμε μαζί τις βασικές διαφορές της Z6 II
(24,5Megapixel) από το μοντέλο που διαδέχεται,
οι οποίες δικαιώνουν την αναβάθμιση. Eκτός από
το νέο επεξεργαστή Dual Expeed 6 διαθέτει burst
mode (ριπή) 14fps -με ενεργό το autofocus- έναντι
12fps που ισχύουν για 124 συνεχείς λήψεις 12bit
ασυμπίεστου RAW αρχείου έναντι 37 λήψεων,
βελτιωμένο 4Κ video με υποστήριξη HDR (HLG) δύο
slots καρτών μνήμης (η μία XQD/Express Card και
η δεύτερη SD, κατά 1stop πιο ευαίσθητο κατώφλι
λειτουργίας AF (-4,5ΕV αντί για -3,5EV), λειτουργία
Eye AF και σε ευρεία περιοχή και τροφοδοσία/
φόρτιση μέσω USB-C. Eπίσης το φλας μπορεί να
λειτουργήσει σε ριπή (CΗ+) και σε συνεργασία με το
Wireless Remote WR-R1 να ελεγχθεί ολόκληρο set up
μονάδων φλας.
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Z7 II vs Z7
Στην περίπτωση της Ζ7 ΙΙ (45,7Megapixel) οι
διαφορές από την προηγούμενη Ζ7 είναι οι εξής
(αναφέρουμε τα σημεία όπου δεν συμπίπτουν με την
Ζ6 ΙΙ). Kαλύτερη ριπή 10 (έναντι 9) καρέ το δευτ. για
εύρος 73 λήψεων 12bit RAW (23 στην προκάτοχο
Ζ7) και κατώφλι ευαισθησίας ΑF -3ΕV έναντι -2ΕV.

Πολλές νέες δυνατότητες
Στην προηγούμενη γενιά είχε επικριθεί από
πολλούς η ύπαρξη μιας μόνο κάρτας μνήμης,
ανεξάρτητα αν επρόκειτο για την πιο προχωρημένη
μορφή αποθήκευσης σε φορμά ΧQD και με
αναβάθμιση firmware CFexpress. Eυτυχώς οι
προτάσεις ή παράπονα των χρηστών εισακούστηκαν
από τους σχεδιαστές της Nikon και έτσι έχουμε μία
θύρα XQD και SD UHS-II. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα
να γράφονται οι κάρτες είτε σαν mirror για δημιουργία
αντιγράφου ασφαλείας, είτε για καταγραφή των
RAW στη μία κάρτα και των JPEG στην άλλη, είτε
για λειτουργία overflow (η δεύτερη κάρτα αρχίζει να
γράφει όταν γεμίσει η πρώτη).

Video 4Κ επαγγελματικού επιπέδου
θα ικανοποιήσουν πλήρως το βιντεογράφο με το full
pixel readout (δηλ. αξιοποίηση όλης της επιφάνειας
του σένσορα) για καλύτερη δυναμική περιοχή και πιο
καθαρή εικόνα. Κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης
παραμένει ενεργό το Eye Detection (αναγνώριση/
εστίαση στα μάτια) καθώς και το Animal Detection.
Mε την εικονοληψία 10bit χρώματος καταγράφεται
παλέτα δισεκατομμυρίων χρωμάτων αντί για τα
κλασικα 16,7εκ. χρώματα του 8bit ενώ το 10bit
σήμα εξάγεται καθαρό μέσω HDMI. Επίσης μπορεί
να εξαχθεί κατευθείαν σήμα ΗLG σε οθόνες HDR
εφόσον το σήμα μεταφέρει μεγαλύτερη λεπτομέρεια,
δυναμική περιοχή και κοντράστ. Αν μάλιστα συνδεθεί
σε recorder Atomos μπορεί να εξαχθεί σήμα Apple
Pro Res RAW.
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Panasonic Lumix DC-BGH1
O κύβος ερρίφθη (στο video 4K)
Tι κρύβει ο κύβος της Panasonic: Η τελευταία
άφιξη στον κόσμο του video είναι η πιο εντυπωσιακά
καινοτομική κάμερα του 2020.
Ναι, προϋπήρξε και η Blackmagic Micro Studio
Camera 4K αλλά είναι η πρώτη φορά που ένα πιο
μεγάλο ιαπωνικό εργοστάσιο, κάνει την κίνηση να
παράγει κάτι πρωτοποριακό, με απόλυτη συνείδηση
ότι το «παραγωγικό» κοινό του video, οι Youtubers
δηλαδή, έχουν πλέον αυξημένες ημιεπαγγελματικές
απαιτήσεις. Σε αυτό τον κόσμο λοιπόν έρχεται η
πρωτότυπη και γεμάτη φρέσκες ιδέες Panasonic
BGH1 να φέρει τη νέα πρόταση που θα συζητηθεί
πολύ τις επόμενες ημέρες.
Εκεί λοιπόν που περιμέναμε ότι η Panasonic
θα αφοσιωθεί αποκλειστικά στο full frame και στο
video με την ισχυρή παρουσία της εξειδικευμένης
S1H (L-mount) ήλθε η BGH1 να ταράξει τα νερά. Η
κυβόσχημη καμερούλα είναι μικρή μόνο στο μάτι και
γεμάτη επαγγελματικές προσδοκίες. Ακολουθεί την
αρχιτεκτονική Μicro 4/3 δανειζόμενη τον αισθητήρα
10,2Megapixel της GH5 και τον κεντρικό επεξεργαστή
Venus Engine της S1H. O συνδυασμός παράγει
την ευρύτερη δυναμική περιοχή (13στοπ) που έχει
υπάρξει ποτέ στο σύστημα Micro 4/3.
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Σχεδιαστικά η BGH1 είναι όσο πιο modular μπορεί
να φανταστεί κανείς αφού επινοήθηκε ως η καρδιά
ολόκληρου semipro/professional video συστήματος
χωρίς καν οθόνη και σκόπευτρο, ούτε καν μπαταρία
(!). O xρήστης προσθέτει cage, ράγιες, recorder/
οθόνη, μπαταρίες διάφορων χωρητικοτήτων κλπ.
αξεσουάρ και φέρνει το σύστημα στα μέτρα του.
Ως σχήμα θυμίζει την επίσης τετραγωνισμένη RED
Epic του 2013 αλλά σε πολύ πιο προσγειωμένη
τιμή και χωρίς να είναι συγκρίσιμη ούτε οικονομικά
ούτε τεχνολογικά. Eίναι μικρή μόλις 93x78mm
κατασκευασμένη από κράμα μαγνησίου/αλουμινίου,
και περιλαμβάνει στο σώμα όχι λιγότερα από ένδεκα
σπειρώματα υποδοχής διάφορων εξαρτημάτων
ενώ το cold shoe διευκολύνει την τοποθέτηση
μικροφώνου ή του αντάπτορα Panasonic DMWXLR για συνδέσεις ήχου XLR. Το εντυπωσιακό
στοιχείο είναι το ενσωματωμένο σύστημα ψύξης
με ανεμιστήρα που επιτρέπει απεριόριστη διάρκεια
λήψεων χωρίς κίνδυνο υπερθέρμανσης. H κάμερα
μπορεί να ελέγχεται συνολικά μέσω Ethernet
αξιοποιώντας το App Panasonic Tether ή Tether
Multicam (συγχρονικός έλεγχος ως δώδεκα μονάδων
BGH1).
Oι video προδιαγραφές είναι αυτό που λέμε
“επαγγελματικού επιπέδου”. DCI 4K video 60p 4:2:0
10 bit ή DCI 4K 30p 4:2:2 10bit με Vlog L gamma
και HLG mode. H έξοδος καθαρού HDMI γίνεται
μεσήμα 4:2:2 10bit. H αποθήκευση γίνεται σε διπλό
slot SD UHS-II. Βελτιώσεις υπόσχεται η Panasonic
και στην αυτόματη εστίαση αφού στο σύστημα DFD
(Depth from Defocus) εφαρμόζονται αλγόριθμοι
τεχνητής νοημοσύνης.

PHOTOBUSINESSWEEKLY
NEA AΦΙΞΗ

Βασικά χαρακτηριστικά
Αισθητήρας Micro 4/3 10.2Megapixel Live
MOS με τεχνολογία Dual-Native ISO
Video 4:2:0 10-bit C4K/4K 60p (έξοδος
καθαρού HDMI) ή 4:2:2 10-bit C4K/4K 30p για
εσωτερική αποθήκευση
1080p FHD με 240fps για slow motion
Aπεριόριστη διάρκεια λήψεων video/δεν
κάνει καθόλου φωτογραφίες (still photos)
V-log L με δυναμική περιοχή 13 stop και HLG
recording
Aποθήκευση διπλή θυρίδα SD UHS-II
11 1/4» σπειρώματα υποδοχής εξαρτημάτων
Ψυχόμενο σώμα με ειδικό θερμαπαγωγικό
κράμα και ανεμιστήρα
Interfaces: Ethernet (PoE+); HDMI Type A; USB
3.1 Type C; 3G-SDI; Genlock In; Timecode In/
Out
3.5» Headphone/Mic; Tally lights; Remote
control 2.5»
Bluetooth/WiFi
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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

´ÒÙÞÜÖ×ÉyÖºßÒÝÕ©ÎÔ×ÎÑº¯º×áÚâ ¨ÒÝÝÎØÚÙÊ×Õ\INFO VASILIKOSCOMGR
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Fujifilm X-S10
Mια πιο προσιτή Χ-Τ4
Σας γοητεύει η top στη γκάμα
Fujifilm X-T4 αλλά δεν μπορείτε
να την πλησιάσετε για οικονομικούς
λόγους; Μην αγχώνεστε. Η εταιρία έχει
να προσφέρει μια πιο προσιτή πρόταση
που ακούει στον κωδικό X-S10 για
την οποία άλλωστε είχαμε γράψει
μερικές ημέρες πριν, όταν άρχισαν οι
διαρροές… επί της ουσίας δανείζεται
τον αισθητήρα X-Trans 26,1Megapixel
και τα ηλεκτρονικά X-Processor 4 της
«ναυαρχίδας» Χ-Τ4. Mε δεδομένες τις
μικρότερες διαστάσεις του σώματος,
αναγκαστικά σχεδιάστηκε από την αρχή
το σύστημα οπτικής σταθεροποίησης
επί του αισθητήρα IBIS, και στην
περίπτωσή μας αποδίδει πλεονέκτημα
6stop σε σύγκριση με τα 6,5stop
της Χ-Τ4 ενώ συνεργάζεται με όλους
τους φακούς Fujinon X. Kάποια
εξοικονόμηση κόστους έχει γίνει στο
EVF ανάλυση2.36εκ. dot (Χ-Τ4 3,69εκ.
dot). H oθόνη περιστρέφεται προς όλες
τις κατευθύνσεις και έχει ανάλυση
1.04εκ. dot.
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Video

Autofocus

Για τους φίλους του video προσφέρεται
4Κ/30p με F-log αλλά με εσωτερική
καταγραφή 4:2:0 8bit ενώ όποιοι
θέλουν καλύτερη ποιότητα θα επιλέξουν
καταγραφή σε εξωτερικό recorder
4:2:2 10bit. Σημαντικό πλεονέκτημα για
τους οπαδούς του συστήματος Fujifilm
αποτελούν τα Film Simulation modes δηλ.
τα ειδικά χρωματικά/πυκνομετρικά προφίλ
που προσομοιώνουν συγκεκριμένες
εμουλσιόν φιλμ της εταιρίας
συμπεριλαμβανομένου του Εterna Bleach
Bypass. Mάλιστα έχει προστεθεί επιλογή
Auto Scene Position που προσαρμόζει τις
ρυθμίσεις σε κάθε σκηνή. Aν χρειαστεί
slow motion μπορεί να επιτευχθεί σε Full
HD χάρη στο υψηλό frame rate 240fps (ως
10x).

Στο κομμάτι του autofocus o
συνδυασμός άμεσης απόκρισης και
AF-Tracking με τα 2,16εκ. phase
detect pixel του αισθητήρα και τον
X-Processor επεξεργαστή καταλήγει σε
ελαχιστοποιημένη υστέρηση AF μόλις
0.02sec. Επιπλέον η X-S10 εφοδιάζεται
με ακριβές σύστημα παρακολούθησης
Tracking AF για κινούμενα αντικείμενα
καθώς και αναγνώριση προσώπων και
ματιών Face/Eye Detection.
Θα διατίθεται είτε ως σκέτο σώμα
έιτε σε κιτ με τους φακούς Fujinon XF
18-55mm f/2,8-4R είτε με τον XF 1680mm f/4 R OIS WR.
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Epson Cashback
Eπιστροφή ως 100 ευρώ για εκτυπωτές EcoTank
H Epson επιβραβεύει όσους επιλέξουν
αγορά έγχρωμου ή μονόχρωμου inkjet
εκτυπωτή σειράς EcoTank με επιστροφή
χρημάτων από €20 έως και €100,
ανάλογα με το. Οι εκτυπωτές EcoTank
προσφέρουν μεγιστοποιημένη οικονομία
χάρη στην χρήση δοχείου μελανιού αντί
για κασέτες. Το δοχείο γεμίζει μόνος του
ο χρήστης αγοράζοντας πολύ οικονομικά
φιαλίδια μελανιών. Για παράδειγμα,
τα μελάνια της αρχικής συσκευασίας
επαρκούν να τυπώσει κάποιος ως
14.000 σελίδες.

Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια
ισχύει για αγορά ενός εκ των
επιλεγμένων εκτυπωτών της Epson
από την 1 Οκτωβρίου 2020 έως και τις
31 Δεκεμβρίου 2020, με την υποβολή
ηλεκτρονικής αίτησης στην επίσημη
σελίδα της Epson, εντός 30 ημερών από
την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Η
επιστροφή των χρημάτων γίνεται μέσω
τραπεζικής μεταφοράς.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με
την προωθητική ενέργεια Cashback,
την απλή διαδικασία και τους όρους

συμμετοχής, αλλά και για να υποβάλλετε
την αίτησή σας, επισκεφθείτε την επίσημη
ιστοσελίδα της Epson. Παράλληλα και
συνδυαστικά, οι καταναλωτές, με αγορές
επιλεγμένων εκτυπωτών, ανάμεσα στους
οποίους και όσοι συμμετέχουν στην
ενέργεια cashback, έχουν τη δυνατότητα
να επωφεληθούν του προγράμματος
επέκτασης εγγύησης έως και τρία έτη,
συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα
αίτησης για την επέκταση, στην επίσημη
ιστοσελίδα της εταιρείας, εντός 30
ημερών από την αγορά του προϊόντος.

Canon EOS M50 MkII
Μικρή ανανέωση
Το νέο μοντέλο που διακρίνεται από το πρόθεμα ΜkII δεν
φέρνει πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις στην EOS M50, μια
από τις best seller mirrorless APS-C της Canon. Φοράει τον
ίδιο αισθητήρα 24Megapixel και επεξεργαστή Digic 8,αλλά
έχει αναβαθμιστεί το autofocus (βασισμένο στην τεχνολογία
Dual Pixel) για αυξημένη αποτελεσματικότητα σε αναγνώριση/
εστίαση στα μάτια Eye Tracking AF. Λαμβάνοντας επίσης
υπόψη την τεράστια δημοφιλία του YouTube, το νέο μοντέλο
επιτρέπει κάθετη λήψη και κατευθείαν streaming στο YouTube.
Επίσης καλύτερο είναι το burst mode (ριπή) με 7,4fps. Κατά τα
λοιπά δεν υπάρχουν διαφορές και έτσι έχουμε video 4K/24p
με κροπάρισμα 1,5x, ενώ τοDual Pixel AF στο video ισχύει
μόνον στο full HD και όχι στο 4Κ. H μπαταρία έχει αυτονομία
305λήψεων με προδιαγραφές CIPA. H μηχανή θα διατίθεται
ως κιτ με τον Canon EF-M 15-45mm f/3,5-5,6 IS.
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Για λίγες μέρες ακόμη στα περίπτερα
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Ηuion
Τρία νέα μοντέλα graphic tablet
Τρία νέα μοντέλα Huion Graphic
Tablet ήρθαν στην ελληνική αγορά για
να προσφέρουν στους επαγγελματίες
και ερασιτέχνες λάτρεις των ψηφιακών
τεχνών ένα «εργαλείο» με μοναδική
σχέση τιμής/απόδοση. Το graphic tablet
HS64, το μικρότερο και οικονομικότερο
από τα τρία, αποτελεί μια ειδική έκδοση
με τυπωμένο εικαστικό στην επιφάνεια
του. Διαθέτει σημαντικές δυνατότητες για
αρχάριους και όσους δεν έχουν υψηλές
ανάγκες, όπως επιφάνεια εργασίας
160x102mm, γραφίδα χωρίς μπαταρία,
4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα, 8192
επίπεδα ευαισθησίας πίεσης και ανάλυση
5080lpi, ενώ μπορεί να συνδεθεί και
με Android συσκευές (Android 6.0 ή
νεότερο).

Το tablet HS611, διαθέτει multimedia
πλήκτρα για την αυξομείωση της
έντασης της μουσικής και την αλλαγή
των μουσικών κομματιών. Έτσι ο
χρήστης μπορεί να απολαμβάνει και να
«διαχειρίζεται» τη μουσική που ακούει,
ενώ παράλληλα σχεδιάζει. Διαθέτει
γραφίδα χωρίς μπαταρία, 10 πλήκτρα
συντόμευσης, 8 Multimedia, Touch strip,
8192 επίπεδα ευαισθησίας πίεσης,
report rate μεγαλύτερο από 233 PPS,
αναγνώριση κλίσης (tilt recognition),
ανάλυση 5080 lpi και συνεργάζεται
με Android συσκευές (Android 6.0 ή
νεότερο)
Τέλος, το μοντέλο με οθόνη, Kamvas
Studio 22 είναι Graphic Tablet και
υπολογιστής μαζί, ενώ διαθέτει ισχυρά

χαρακτηριστικά όπως 21,5” full laminated
οθόνη (που περιορίζει το φαινόμενο της
παράλλαξης) και ανάλυση 1920x1080
που εξασφαλίζει υψηλή λεπτομέρεια,
ενώ αναπαράγει με ακρίβεια 16,7 εκ.
χρώματα για ζωντάνια και οπτικά εφέ.
Προσφέρει 8192 επίπεδα ευαισθησίας
πίεσης και αναγνώριση κλίσης. Ως
υπολογιστής διαθέτει ισχυρό επεξεργαστή
Intel Core i5-8400 και 16GB RAM, δύο
μονάδες δίσκου 1TB HDDκαι 240GB SSD,
ενσωματωμένα ηχεία και ισχυρό σύστημα
ψύξης.
Για περισσότερες πληροφορίες
www.atlasonline.gr

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site
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Sony Webcam app
Τώρα σε MacOS
Mε την επέλαση του κορωνοϊού
όλοι οι κατασκευαστές
φωτογραφικών μηχανών
αποδύθηκαν στην προσπάθεια
να αναπτύξουν software ώστε οι
μηχανές να παίζουν το ρόλο webcam,
και για καλύτερη ανάλυση σε σχέση
με τις χαμηλής ποιότητας εικόνες
από webcam και λόγω υψηλής
ζήτησης. Ανάμεσά τους η Sony έκανε
πρώτα διαθέσιμο το αντίστοιχο app
γιαWindows. Tώρα όμως έφτασε η
ώρα της διαθεσιμότητας του Imaging
Edge Webcam utility για MacOS που
θα καλύπτει τα εξής μοντέλα:

α: E-mount (ILCE-)
ILCE-7M2
ILCE-7M3
ILCE-7RM2
ILCE-7RM3
ILCE-7RM4
ILCE-7S
ILCE-7SM2
ILCE-7SM3
ILCE-9
ILCE-9M2
ILCE-5100
ILCE-6100

ILCE-6300
ILCE-6400
ILCE-6500
ILCE-6600
α: A-mount (ILCA-)
ILCA-77M2
ILCA-99M2
ILCA-68
Digital Still Camera
(DSC-/Vlog camera)
DSC-HX95
DSC-HX99
DSC-RX0

DSC-RX0M2
DSC-RX100M4
DSC-RX100M5
DSC-RX100M5A
DSC-RX100M6
DSC-RX100M7
DSC-RX10M2
DSC-RX10M3
DSC-RX10M4
DSC-RX1RM2
DSC-WX700
DSC-WX800
ZV-1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν τις εκδόσεις για ΜacOS (1.0) και Windows
(1.1εδώ https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/webcam/en/download/

Fujifilm
Kαινούργιος ΧF 10-24mm f/4 WR
και οδικός χάρτης με νέα μοντέλα φακών Fujinon XF
Αναβάθμιση δέχθηκε ο δημοφιλής υπερευρυγώνιος zoom 10-24mm της Fujifilm. Τα οπτικά μέρη
παραμένουν αναλλοίωτα αλλά ενσωματώνονται στοιχεία όπως στεγανοποίηση, βελτιωμένο stabilizer
με απόδοση κατά ένα στοπ καλύτερη λόγω της ύπαρξης νέου γυροσκοπικού αισθητήρα, και προσθήκη
κανονικού δακτυλιδιού για τα διαφράγματα που θα ενθουσιάσει όσους επιμένουν «παραδοσιακά».
Ο φακός περιλαμβάνει 14 κρύσταλλα σε 10 ομάδες εκ των οποίων τέσσερα χαμηλής διάχυσης για
αποτελεσματική διαχείριση των χρωματικών και άλλων εκτροπών. Επίσης, νέες προσθήκες στον
«οδικό χάρτη» για τη γκάμα Fujinon εξάγγειλε η Fujifilm με την συγκυρία της επίσημης πρεμιέρας
για την καινούργια X-S10. Έτσι σειρά παίρνουν δύο αναμενόμενοι φακοί όπως το XF18mm f/1,4
(ισοδύναμος με 27mm) καθώς και ο telephoto zoom 70-300mm f/4-5,6 OIS (ισοδύναμος με 105450mm). Mε την προσθήκη των δύο νέων φακών, η σειρά οπτικών Fujinon X πλέον περιλαμβάνει 19
φακούς σταθερής εστιακής απόστασης και 13 zoom καθώς και τρία teleconverter.
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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

ΤΕΥΧΟΣ 521 • ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΣΕΛΙΔΑ 20

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

PHOTOBUSINESSWEEKLY

Fujifilm X-T3
Σημαντική αναβάθμιση μέσω firmware update
H στρατηγική της Fujifilm να προχωρά
σε ουσιαστικές αναβαθμίσεις της
απόδοσης των μηχανών της μέσω
firmware update έχει κερδίσει την μεγάλη
υποστήριξη των χρηστών, που όντως
βλέπουν την εταιρία να ενδιαφέρεται
για τους πελάτες της ακόμη και μετά
την πώληση. Η σημερινή είδηση θα
χαροποιήσει όλους τους κατόχους Χ-Τ3,

ενός από τα best seller του συστήματος
Fujifilm X. Με την επικείμενη αναβάθμιση
του firmware που θα καταστεί διαθέσιμη
από την 28η Οκτωβρίου, οι χρήστες θα
δουν μεγάλες διαφορές στην αυτόματη
εστίαση (ως διπλάσια απόκριση AF με
υστέρηση μόλις 0.02sec). Σύμφωνα
με τους τεχνικούς της εταιρίας, στο
firmware θα περιλαμβάνονται και

βελτιώσεις στην παρακολούθηση
κινούμενων αντικειμένων και μάλιστα
στους αλγόριθμους που ελέγχουν το Face
Tracking και το Eye Autofocus. Επίσης
κατεβαίνει το κατώφλι ευαισθησίας AF ως
-7EV με το φακό Fujinon 50mm f/1.0 R
WR, προστίθεται δυνατότητα προσαρμογής
του μεγέθους της περιοχής που καλύπτει
το Single AF point κλπ.

Canon
Σημαντικές εξελίξεις σε αισθητήρες με Quad Pixel AF και global shutter
Σε πλήρη δραστηριότητα το τμήμα
R&D της Canon ετοιμάζει τις επόμενες
γενιές αισθητήρων (με δεδομένο ότι η
Canon, εκτός της Sony, είναι η μοναδική
εταιρία στον φωτογραφικό κόσμο που
σχεδιάζει και κατασκευάζει τους δικούς
της αισθητήρες, ενώ δεν τους διαθέτει
σε τρίτα εργοστάσια. Με βάση τις
πληροφορίες από το γνωστό site Canon
Rumors, η εταιρία μόλις κατοχύρωσε μια
ευρεσιτεχνία σχετικά με το σύστημα Quad
Pixel AF το οποίο αποτελεί αναβάθμιση
του Dual Pixel AF. Με το νέο σύστημα το
autofocus αναμένεται να δουλεύει πιο
αποτελεσματικά όχι μόνον σε οριζόντια
αλλά και κάθετη θέση της μηχανής.
Ταυτόχρονα το R&D εργάζεται πάνω στο
concept ενός αισθητήρα για την EOS
R1, την αναμενόμενη ναυαρχίδα όλων
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των full frame mirrorless της εταιρίας. Ο
νέος αισθητήρας θα είναι τύπου global
shutter δηλ. η σάρωση ολόκληρου
του καρέ γίνεται ακαριαία και όχι σε
πλέγματα γραμμών (όπως συμβαίνει στη
συντριπτική πλειονότητα των αισθητήρων
που είναι τύπου rolling shutter) κάτι
που φέρνει
παραμορφώσεις
σε κινούμενα
αντικείμενα όταν
η λήψη γίνεται
με σχετικά αργές
ταχύτητες. Το
φαινόμενο είναι
πιο εμφανές
στο video
προκαλώντας
το φαινόμενο

του «ζελέ» (jelly effect). Μερικά πολύ
γρήγορα chip αισθητήρων rolling shutter
όπως στην προηγμένη Sony A9 II
καταφέρνουν σχεδόν να εξαλείψουν το
φαινόμενο, παρόλα αυτά η τεχνολογία
global shutter θεωρητικά τουλάχιστον,
υποφέρει εξ ορισμού.
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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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Wiki Loves Monuments
Πώς να δουν χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου τις δικές σας φωτογραφίες;
Φανταστείτε να ‘σερφάρετε’ στο
διαδίκτυο, να αναζητάτε πληροφορίες
φερ’ ειπείν για τον λεγόμενο ‘ομφαλό της
γης’ ή, κοινώς, τους αρχαίους Δελφούς
και, δια του θαύματος, να δείτε ΔΙΚΗ σας
φωτογραφία να συνοδεύει το λήμμα στην
wikipedia! Πώς μπορεί να συμβεί αυτό;
To Wiki Loves Monuments είναι ένας
διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας
μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς,
που διοργανώνεται από παραρτήματα
και ομάδες χρηστών του Wikimedia.
Το 2010 οργανώθηκε για πρώτη
φορά στην Ολλανδία, και ακολούθησε
η πανευρωπαϊκή διοργάνωση του
2011. Το Wiki Love Monuments 2012
διοργανώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο
ενώ από το 2016 διοργανώνεται και στην
Ελλάδα.
Όλοι εμείς που βρισκόμαστε στην
Ελλάδα, έχουμε ένα υπέροχο προνόμιο:
βρισκόμαστε δίπλα σε σπουδαίους
πολιτιστικούς θησαυρούς ολόκληρης
της ανθρώπινης ιστορίας (ασχέτως αν
πολλές φορές δεν τoυς αναδεικνύουμε
όπως τους αρμόζει),. Άλλοι λαοί
ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να
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τους συναντήσουν. Αν δεν τους έχετε
ήδη φωτογραφίσει, αξίζει να το κάνετε.
Είναι η ιστορία μας, η πολιτιστική μας
κληρονομιά. Και γιατί να μην δουν τις
φωτογραφίες σας, χιλιάδες χρήστες
του διαδικτύου μέσω της γνωστής
ιντερνετικής εγκυκλοπαίδειας; Στον
αντίποδα, ας τεθεί και ένα μικρό ερώτημα:
κατά πόσο μπορούν να δημοσιεύονται
φωτογραφίες από πολιτιστικά μνημεία,
όταν δεν έχει παρθεί κάποια ειδική
άδεια για την φωτογράφηση τους; Αυτό
αποτελεί ένα μείζον θέμα, το οποίο
αναλύεται εν μέρει σε σχετική ενότητα της
ανακοίνωσης του διαγωνισμού.
Και αν αναρωτιέστε αν υπάρχουν
κάποιες βραβεύσεις, θα δοθούν
δωροκάρτες στους τρεις πρώτους ενώ
τα έργα των νικητών του ελληνικού
σκέλους θα προχωρήσουν στη διεθνή
φάση του διαγωνισμού. Οι νικητές του
ελληνικού σκέλους θα ανακοινωθούν τον
Δεκέμβριο 2020. Οι νικητές της διεθνούς
φάσης του διαγωνισμού με τα αντίστοιχα
βραβεία πιθανότατα θα ανακοινωθούν
τον Ιανουάριο 2021.
Προσοχή! Οι φωτογραφίες για

τα ελληνικά μνημεία μπορούν να
υποβληθούν μόνο τον μήνα του
Οκτωβρίου, ειδάλλως θα πρέπει να
στείλετε εικόνες από… άλλες χώρες.
Πληροφορίες/υποβολή:
https://wlm.wikimedia.gr
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11ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου
Από την μεγάλη oθόνη, στην μικρή…
Ένα ακόμη κινηματογραφικό φεστιβάλ
μεταφέρεται στον αύλο κόσμο του
διαδικτύου και μας δίδεται η ευκαιρία να
παρακολουθήσουμε από τους καναπέδες
μας, ενδιαφέρουσες νέες ταινίες.
Πρωτότυπες κινηματογραφικές προτάσεις
από την Ελλάδα και το εξωτερικό
μπορούμε λοιπόν να απολαύσουμε τον
Οκτώβριο στις οθόνες των υπολογιστών.
Αξιοσημείωτο είναι πως όλες οι
ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού
αποτελούν πανελλαδικές πρεμιέρες. Τί
μπορείτε να δείτε, μεταξύ άλλων; Eννέα
ταινίες (μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ
από Αργεντινή, Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία,
Ισραήλ, Κίνα, Καναδά, Φιλιππίνες και

Χονγκ Κονγκ) σκηνοθετών οι οποίοι
πειραματίζονται με νέες μορφές
αφήγησης. Ο νικητής του διαγωνιστικού
μέρους θα ανακοινωθεί την Κυριακή
25 Οκτωβρίου στις 20:00, διαδικτυακά
και θα λάβει έπαθλο 10.000 ευρώ σε
post production services για την επόμενη
ταινία του.
Ένα όμως πολύ δελεαστικό σκέλος του
φεστιβάλ, αποτελεί η προβολή παλιών
αγαπημένων και αποκαταστημένων
ταινιών, όπως για παράδειγμα ο
Εξολοθρευτής Άγγελος (1962) του
Λουίς Μπουνιουέλ (Μεξικό), οι
βωβές ταινίες Έκσταση (1932) του
Γκουστάβ Μαχατί (Τσεχοσλοβακία) και

Η Φιλοξενία μας (1923) του Μπάστερ
Κήτον (ΗΠΑ). Το γενικό πρόγραμμα του
Φεστιβάλ ανακοίνωσε η καλλιτεχνική
διευθύντρια και πρόεδρος του ΔΣ της
Ταινιοθήκης Μαρία Κομνηνού και οι
συνεργάτες τoυ ΦΠΚΑ, στην συνέντευξη
τύπου του Φεστιβάλ στον θερινό
κινηματογράφο Λαΐς.

Διάρκεια: Η πλατφόρμα θα παραμείνει
ανοιχτή μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2020
Διαδικτυακή προβολή ταινιών:
online.tainiothiki.gr
Πληροφορίες:
http://www.tainiothiki.gr/el/11aagff

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site
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«Luchezar Boyadjiev.
Ξαναχτίζοντας τον κόσμο των εικόνων. 1991-2019»
Συνεχίζεται λίγες ημέρες ακόμη στην Θεσσαλονίκη μία… παράξενη έκθεση
Από την Σόφια της Βουλγαρίας, έφτασε
ο ιδιαίτερος εικαστικός Λουτσεζάρ
Μπογιατζίεφ που του αρέσει, αρκετές
φορές, να προκαλεί και να εκπλήσσει
με τα έργα του. Γνώστης και ακόλουθος
της σύγχρονης τέχνης, ο Βούλγαρος
δημιουργός εκφράζεται με πολλά εικαστικά
μέσα, ένα εκ των οποίων είναι βέβαια και η
φωτογραφία με τις εκφραστικές δυνατότητες

που προσφέρει. Αν σας ενδιαφέρει η
σύγχρονη τέχνη και οι εναλλακτικές
χρήσεις της φωτογραφίες, επισκεφθείτε
το MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
της συμπρωτεύουσας. Ξεναγήσεις για
το κοινό, κάθε Κυριακή στις 12:00,
με απαραίτητη τη δήλωση συμμετοχής
(τηλ. 2310 240002, ή στο reception.
contemporary@momus.gr).

Διάρκεια: 25 Οκτωβρίου 2020
Διεύθυνση: MOMusΜουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές
Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης και Κρατικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης, εντός ΔΕΘ-HELEXPO

«Ακρόπολη: εστιάζοντας στην αναστήλωση»
Παράταση δόθηκε στο ανοιχτό κάλεσμα
Αν έχετε αναλογικές ή ψηφιακές φωτογραφίες 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.
Τελική ημερομηνία υποβολής: Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 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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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη

Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!

TA TEYXH 1, 2, 3 & 4 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!

Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί:
Δώρο με το τεύχος Νο 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος Νο 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με τα τεύχοι Νο 3 & Νο 4: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»
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TA ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚA TEYXH TOY ΦΩΤΟΓΡΑΦΟY ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΕ 4 ΜΗΝΕΣ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

  
  
 
 
    
   
    

Δωρεάν
μεταφορικά
+ T-Shirt

*

*Για αγορές
άνω των €25
στο photo.gr

21/9/2020 7:21:16 μμ

Νο 24: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΙΑΤΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ;
Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 4 Φεβρουαρίου 2021

Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400
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‘Hamdan International Photography Award’
Ο φωτογραφικός διαγωνιστικός θεσμός με τα πιο πλούσια βραβεία
Όταν βρίσκεται πίσω από ένα διεθνές
φωτογραφικό βραβείο, ο πρίγκηπας μίας
πλούσιας αραβικής χώρας, αναπόφευκτα
υπάρχει ισχυρή οικονομική υποστήριξη
του φωτογραφικού θεσμού, κάτι το
οποίο λείπει σε πολλές περιπτώσεις.
Ο πρίγκηπας Hamdan Bin Mohammed
Al Maktoum των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων, θέσπισε και στηρίζει εξαρχής
το «Hamdan International Photography
Award», ένα φωτογραφικό βραβείο
το οποίο απευθύνεται στο διεθνές
επαγγελματικό και ερασιτεχνικό κοινό.
Υπάρχουν διάφορα θέματα και πολλά
βραβεία αλλά ο πρώτος, μεγάλος νικητής
λαμβάνει το αστρονομικό - για τα συνήθη
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φωτογραφικά δεδομένα - ποσό των
120,000 δολαρίων!
Στο εισαγωγικό κείμενο του ιδίου,
φαίνεται να μιλά για την φωτογραφία
με ιδιαίτερη αγάπη κι ενθουσιασμό, αλλά
παράλληλα να αναγνωρίζει την αλματώδη
οικονομική σημασία της στην διεθνή
αγορά της τέχνης.
Ο Σεΐχης Hamdan Bin Mohammed Al
Maktoum, στην πραγματικότητα μέσω του
κειμένου αυτού, μας καλεί να στείλουμε
τις φωτογραφικές μας δουλειές απ’όλες
τις γωνιές του πλανήτη: “Η φωτογραφία
έχει γίνει μία πολύ δημοφιλής τέχνη,
αν όχι στο πρακτικό επίπεδο τότε στο
επίπεδο της απόλυτης απόλαυσης των

εικόνων που αποτυπώνονται μέσα από
τις δημιουργικές της εκφάνσεις. Επειδή τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συγκεκριμένα
το Εμιράτο του Ντουμπάι, προσπαθούν
να διατηρήσουν, αν όχι να ξεπεράσουν,
αυτήν την καλλιτεχνική μοναδικότητα,
μέσω εποικοδομητικής οικονομικής
και πολιτιστικής ανάπτυξης, ώστε τα
δικά μας ταλέντα να διακριθούν μεταξύ
των καλύτερων του κόσμου, θα ήταν
τιμή μας να συνεργαστείτε μαζί μας…
συμμετέχοντας σε αυτό το βραβείο”.
Πληροφορίες: www.hipa.ae
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MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Ομαδική έκθεση «Εικόνες από την προσωπική καραντίνα του καθενός»
Η καραντίνα λειτούργησε
- για κάποιους - ως μία
πηγή έμπνευσης. Πολλά
ήταν τα πολιτιστικά ιδρύματα
που συνέταξαν ανοιχτά
καλέσματα προς φωτογράφους,
εικαστικούς να στείλουν
έργα εμπνευσμένα από την
απερίγραπτη αυτή ανθρώπινη
κατάσταση.
Δύο βασικά πράγματα
προέκυψαν από το ανοιχτό
κάλεσμα που απηύθυνε
το MOMus-Μουσείο
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
το Καλοκαίρι: πρώτον, μία
ψηφιακή πλατφόρμα όπου
υπάρχουν όλες οι επιλεγμένες
φωτογραφίες και δεύτερον, μία
έκθεση εντός του μουσείου από
ορισμένες εξ αυτών. Η έκθεση
υπό τον τίτλο «Anthropause»
(παύση της ανθρωπότητας)
πραγματοποιείται σε επιμέλεια
του Ηρακλή Παπαϊωάννου.

Οι φωτογραφίες κατά κύριο
λόγο, αποπνέουν την έγκλειστη
ατμόσφαιρα των ημερών με μία
θλιβερή διάθεση, υπάρχουν όμως
και αρκετές οι οποίες προσεγγίζουν
την καραντίνα με χιούμορ και σε
χαλεπούς καιρούς, η σάτυρα και
η ειρωνία λειτουργούν αρκετά
θεραπευτικά. Ας ελπίσουμε πως
δεν θα χρειαστεί να εμπνευστούμε
ξανά από μία επικείμενη δεύτερη
καραντίνα, αλλά από την αποφυγή
αυτής.
Διάρκεια: 20 Οκτωβρίου – 31
Ιανουαρίου 2021
Διεύθυνση: MOMus-Μουσείο
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
(Αποθήκη Α’, Προβλήτα Α’, λιμάνι
Θεσσαλονίκης)
Πληροφορίες: https://res.momus.
gr/el/19-anthropause-gr/80anthropause-gr
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Blank Wall Gallery
Νέα ομαδική έκθεση αλλά και φωτογραφικός διαγωνισμός με χρηματικά έπαθλα
Μπορείτε να αποτυπώσετε “Στιγμές
Χρώματος” (Moments of Color),
με όποιον ερμηνευτικό τρόπο σας
εκφράζει φωτογραφικά, και ίσως
να είστε ένας από τους τυχερούς
που θα δουν τις εικόνες τους να
μετατρέπονται σε κατάλογο (μέσω της
σχετικής πλατφόρμας blurb.com) αλλά
να επιβραβεύονται και οικονομικά.
Συγκεκριμένα, οι τρεις πρώτες
επιλεγμένες φωτογραφίες θα
λάβουν αθροιστικά το ποσό των
1,000 ευρώ. Ενώ το σύνολο των
συμμετοχών, θα συγκεντρωθεί σε
διαδικτυακή παρουσίαση από την
γκαλερί.
Παράλληλα, με φυσική παρουσία,
μπορείτε να δείτε τον Οκτώβριο
την ομαδική “Fine Art” με έργα
καλλιτεχνών από διάφορες χώρες, σε
επιμέλεια του Μάρκου Δολόπικου.

Διάρκεια έκθεσης: Μέχρι 21 Οκτωβρίου 2020
Διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 55 Κυψέλη
Πληροφορίες: 2114052138, blankwallgallery.com, info@blankwallgallery.com

PB | 81

ΤΕΥΧΟΣ 521 • ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΣΕΛΙΔΑ 29

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

PHOTOBUSINESSWEEKLY

*"! 28 )"!...   18 +,3   4 + 6#'3 / 11-12/1992

ΤΕΥΧΟΣ 521 • ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΣΕΛΙΔΑ 30

