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EDITORIAL

Περί της
κριτικής
φωτογραφιών
Όλοι μας λίγο πολύ θα έχουμε παρατηρήσει
την πληθώρα των φωτογραφικών
διαγωνισμών που προκηρύσσονται.
Εντός και πολύ περισσότερο εκτός συνόρων.
Κάποιοι με πολύ σοβαρά έπαθλα για όσους
διακριθούν και κάποιοι με... κλάδο ελαίας.
Σχεδόν όμως όλοι ζητούν ένα κάποιο αντίτιμο
από τους συμμετέχοντες - και πολύ καλά
κάνουν αν θέλετε τη γνώμη μου.

Όμως το θέμα μας δεν είναι το οικονομικό
γιατί αυτό είναι ξεκάθαρο. Πληρώνεις και
ανεβάζεις τις φωτογραφίες σου. Κανείς δεν
σε υποχρεώνει να το κάνεις. Αλλού θέλω να
εστιάσω: Στην κριτική των φωτογραφιών και
στον τρόπο που αυτή γίνεται για να αναδειχτούν
οι νικητές. Και μην σπεύσετε να μου πείτε ότι
π.χ. τα αποτελέσματα μαγειρεύονται και άλλα
τέτοια γιατί δεν θα συμφωνήσω. Αναφέρομαι
σε μεγάλους, διεθνείς διαγωνισμούς οι
διοργανωτές των οποίων δεν είναι διατεθειμένοι
να ρισκάρουν την φήμη και την υπόστασή
τους, ευνοώντας υμετέρους. Το λεπτό σημείο
που χρήζει σχολιασμού σε αυτές τις -ξαναλέωμεγάλες διοργανώσεις είναι στο εάν και κατά
πόσο η κρίση των φωτογραφιών θα πρέπει να
γίνεται με «δημοκρατικές» διαδικασίες ή να
επαφίεται στην «αριστοκρατία» των ειδικών.

Είναι γεγονός ότι η ραγδαία εξάπλωση
των social media και συνακόλουθα των
“likes” επί παντός επιστητού, έφερε δυναμικά
στο προσκήνιο αυτό που πολύ γενικά και απλά
ονομάζουμε ως “κοινή γνώμη”. Όλοι ως εκ
τούτου έχουν άποψη για όλα. Και αυτό δεν είναι
κακό για πάρα πολλά θέματα που αφορούν

«   

Φωτογραφία του Rudolf Sulgan που ανακηρύχθηκε «Φωτογράφος Καιρού της Χρονιάς
2020» στον ομότιτλο διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας. Η φωτογραφία του επιλχθηκε
από το κοινό ανάμεσα από 7.700 συμμετοχές.

στην καθημερινότητα και γενικά στη ζωή μας. Όμως μπορεί -ρωτάω- μπορεί
ο κάθε ένας που ασχολείται ως επι το πλείστον ερασιτεχνικά με τη φωτογραφία,
με την βαρύτητα του κριτή πλέον να αποφαίνεται εάν μια φωτογραφία είναι καλή ή όχι;
Έχει το γνωστικό υπόβαθρο να αξιολογήσει σοβαρά ένα φωτογραφικό έργο; Ασφαλώς
και μπορεί θα μου πείτε! Εδώ κρίνονται οι πάντες και τα πάντα, στις φωτογραφίες θα
κολλήσουμε; Ρωτάω λοιπόν: Στο τέλος θα αναδειχτούν από αυτές τις δημοκρατικές
διαδικασίες έργα που πραγματικά ενσωματώνουν αισθητικούς πειραματισμούς,
πρωτοτυπία δημιουργική και σημαινόμενα που μόνον τα έμπειρα μάτια ενός ειδικού
μπορεί να αποκρυπτογραφήσει;

Μήπως εν τέλει οι δημοκρατικές διαδικασίες στην κρίση των διαγωνισμών
υιοθετούνται ευφυέστατα από κάποιους διοργανωτές για να αποθαρρύνουν εν τη
γενέσει τους οποιεσδήποτε αντιρρήσεις για το αποτέλεσμα; Γιατί κανείς δεν μπορεί να
αμφισβητήσει την κρίση των πολλών -όπως κάνω εγώ τώρα- ενώ είναι πανεύκολο να
αμφισβητήσει μια ολιγομελή επιτροπή για ολιγωρία ακόμη κι αν σε αυτή συμμετέχουν
διασημότητες. Θυμίζω τον εύσχημο τρόπο που πολλά κινηματογραφικά διαγωνιστικά
φεστιβάλ έχουν υιοθετήσει το βραβείο κοινού κάτι που με βρίσκει απολύτως σύμφωνο.
Κι αν διαφωνείτε ακόμη με τα λεγόμενά μου δείτε την ποιότητα της φωτογραφίας που
κυριαρχεί στο Instagram. Όμως νομίζω ότι άνοιξα ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο καλό
θα ήταν να κλείσω εδώ...

 

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

 ,     ...»

LOUIS PAUWEL 1920-1997, ΓΑΛΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
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Google
Η μηχανή αναζήτησης που βρίσκει τα πάντα και σας διευκολύνει για τα πάντα,
ακόμη και ποιες φωτογραφίες θα τυπώσει για σας…
Η Google είναι ο σύγχρονος
παντογνώστης. Θα σας βρεί όποιες

να βάζει σε πρώτη μοίρα τα παιδιά ή τις
εκδρομές ή να κάνει μια tutti fruti επιλογή.

πληροφορίες θέλετε στο δευτερόλεπτο,
θα καθοδηγήσει τις διαδρομές με το
αυτοκίνητο, θα είναι ο χάρτης των

Ακόμη δεν είναι γνωστό αλλά μάλλον
στην αρχή το πακέτο θα περιοριστεί στην
κλασική και πολύ δημοφιλή και στην
αντίπερα όχθη του Ατλαντικού διάσταση
10x15cm.
Tελικά, το print δεν πέθανε και ανασταίνεται
εξ ουρανών ή από το σύννεφο όπου
είναι στους μακρινούς server της Google
αποθηκευμένες δισεκατομμύρια φωτό

εξερευνήσεών σας, ο αποθηκευτικός χώρος
των δεδομένων σας στο σύννεφο, η πυξίδα,
το ημερολόγιο, ο αυτόματος μεταφραστής
και τόσα άλλα που θα έμοιαζαν
επιστημονική φαντασία πριν λίγα χρόνια.

Από δω και στο εξής θα είναι ένα
πράγμα ακόμη για τους φωτογράφους: το
προσωπικό σας “minilab” από τον ουρανό.
Αν λοιπόν είστε στις ΗΠΑ και σύντομα σε
άλλες χώρες, θα μπορείτε να εγγραφείτε αντί
για το ευτελές ποσόν των 7 δολ. το μήνα
στην ειδική υπηρεσία photo print και χωρίς
να κάνετε τίποτε, χωρίς να κουνήσετε το
δακτυλάκι σας, θα σας έρχονται με courier
σπίτι οι καλύτερες φωτογραφίες σας.

έτοιμες για “αυτόματη” εκτύπωση με τεχνητή
νοημοσύνη, αν οι άνθρωποι δεν θέλουν να
κουράζουν το μυαλό τους με την επιλογή.
Στις ΗΠΑ το εγχείρημα γίνεται αυτή τη στιγμή
σε πειραματική φάση, και διεκπεραιώνεται
όχι αυτόνομα από το Google, αλλά όσον
αφορά το photofinishing, σε συνεργασία με
αλυσίδες όπως Walmart, Walgreens και CVS
Pharmacies. Για τον υπόλοιπο κόσμο, ακόμη
δεν έχει αποφασιστεί αν θα επεκταθεί...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

“

Και ποιος αποφασίζει ποιες είναι
οι καλύτερες; Κανένα πρόβλημα.

...Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης της Google αποφασίζουν ποιές είναι οι καλύτερες φωτογραφίες και συνεπώς
ποιές αξίζει να τυπωθούν και να σταλούν στο χρήστη...

”

Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης
θα αναλύουν όλες μα όλες τις φωτό
που ανεβαίνουν επίσης αυτόματα στο
Google Photos λογαριασμό σας και θα
“καταλαβαίνουν” ποιες είναι οι πιο άρτιες
από τεχνικής και καλλιτεχνικής πλευράς.
Mάλιστα οι χρήστες θα μπορούν να δίνουν
“προτεραιότητες” στον αλγόριθμο όπως
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Hugo Boss
Ο οίκος μόδας απένειμε βραβείο $100,000 για πρώτη φορά σε φωτογράφο!
Μία διαφορετική ιστορία ξετυλίχτηκε τις τελευταίες ημέρες στον χώρο
της μόδας και των τεχνών. Με ποιόν διαφορετικό τρόπο σχετίζονται
οι δύο αυτοί κλάδοι τώρα ξαφνικά, πέραν του κλασικού όπου ο
φωτογράφος δημιουργεί με αντικείμενο ρούχα και μοντέλα;
Ο πασίγνωστος οίκος μόδας Hugo Boss έχει θεσπίσει εδώ και δεκαετίες
ένα εικαστικό βραβείο, “Αrt Ρrize” εις την αγγλικήν. To Hugo Boss Prize
(πώς αλλιώς θα λεγόταν) έκανε φέτος την έκπληξη και δόθηκε πρώτη
φορά σε φωτογράφο. Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη όμως αποτελεί το
γεγονός ότι βραβεύθηκε γυναίκα, μαύρη καλλιτέχνις. Ή μήπως δεν ήταν
τόσο αναπάντεχο;
H 41χρονη Deana Lawson φωτογραφίζει κυρίως οικογένειες μαύρων,
μέσα σε οικείους τους χώρους με έναν χαρακτηριστικό τρόπο που
βρίσκεται στο μεταίχμιο του ντοκουμέντου και του εικαστικού. Τα
στιγμιότυπα μοιάζουν φυσικά αλλά είναι προσεκτικά σκηνοθετημένα από
την ίδια. Επιπλέον, η Lawson κινείται στον διεθνή χώρο των γκαλερί και
μουσείων εδώ και αρκετό καιρό, κάνοντας αισθητή την παρουσία της.
Οι συγκυρίες με τo κίνημα “Βlack lives matter”, σε συνδυασμό με την
τάση που υπάρχει στη διεθνή αγορά της τέχνης για μεγαλύτερη προβολή
γυναικών καλλιτέχνιδων, αναμφίβολα έπαιξαν ρόλο στην επιλογή. Η
Νεοϋορκέζα φωτογράφος, πέραν του επάθλου των 100,000 δολαρίων,
θα έχει την ευκαιρία και για μία μεγάλη ατομική έκθεση στο περίφημο
μουσείο Guggenheim (εκτός απροόπτου λόγω πανδημίας).
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Πορτραίτο της Deana Lawson. © Sikkema Jenkins & Co., New York.

“

...To Hugo Boss Prize έκανε φέτος
την έκπληξη και δόθηκε πρώτη φορά
σε φωτογράφο. Ακόμη μεγαλύτερη
έκπληξη: βραβεύθηκε γυναίκα...

”
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Photoshop 2021
H επόμενη γενιά είναι εδώ
H μεγάλη εκδήλωση της
«αυτοκράτειρας» Adobe ΜΑΧ είναι
τέτοια εποχή το γεγονός της χρονιάς για
το digital image processing αφού εκεί
παρουσιάζονται όλες οι καινοτομίες.
Φέτος αντί για τη «φυσική» διοργάνωση
που το 2019 φιλοξενήθηκε στο Los
Angeles, το γεγονός είναι καθαρά
ψηφιακό λόγω Covid.
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Tην προλόγισε ο CEO Shantanu
Narayen και ακολούθησε ο Adobe
CPO Scott Belsky αποκαλύπτοντας τις
μεγάλες αλλαγές στο Photoshop 2021 ή
αλλιώς, στην έκδοση 22.0 και όπως την
αποκάλεσε, την πιο εξελιγμένη με την
αρωγή Artificial Intelligence εφαρμογή
στον κόσμο της δημιουργικότητας
στηνεικόνα. Τα νέα στοιχεία είναι:

Neural Filters, Sky Replacement,
βελτιωμένα Refine Edge Selections και
το ολοκαίνουργο Discover panel.
Τα Neural Filters (Νευρωνικά Φίλτρα)
αντιπροσωπεύουν την επόμενη,
επαστατικής τεχνολογίας γενιά στην
αντίληψη περί δημιουργικών φίλτρων.
Από αυτά πολλά είναι ακόμη σε
στάδιο δοκιμών (beta) γιατί η Adobe
επιθυμεί να τα θέση υπό την κρίση των
χρηστών. Ακολουθούν την αντίληψη
του non destructive editing. Ενδεικτικά
αναφέρουμε το Smart Portrait, Skin
Smooting κλπ. για παράδειγμα, το
πρώτο επιτρέπει την παραμετροποίηση
με συντελεστές όπως ηλικία, έκφραση,
πόζα κλπ. μεταμορφώνοντας ανάλογα
το πρόσωπο.
Με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης,
το Photoshop αναλύει το πορτραίτο,
για να ελέγξει ο χρήστης πράγματα
όπως τηνκατεύθυνση του βλέμματος,
τη γωνία, το πόσο “χαμογελαστό”
είναι (sic) αλλά και την κατεύθυνση
του φωτισμού με το οποίο φωτίστηκε
αρχικά. Τα νευρωνικά φίλτρα έχουν και
άλλες εφαρμογές στην αποκατάσταση
φθαρμένων ή βρωμισμένων
φωτογραφιών, στην μείωση του
θορύβου κλπ.
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Ακόμη υπάρχει φίλτρο για τη μετατροπή ασπρόμαυρης
φωτογραφίας σε έγχρωμη με τον ίδιο τρόπο που
μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ έχουν μετατρέψει παλιές
προπολεμικές ταινίες σε έγχρωμες τα στούντιο της Pixar
χρησιμοποιώντας υπερυπολογιστές. Μόνον που στην
περίπτωσή μας αυτό επιτυγχάνεται στον προσωπικό
υπολογιστή του σπιτιού.
To επόμενο θεαματικό νέο αφορά την αντικατάσταση
ουρανού (Sky Replacement) πάλι με βοήθεια AI όπου
το Photoshop αναλύει την εικόνα προκειμένου να
ξεχωρίσει τον ουρανό και μετά αυτόματα μασκάρει και
κάνει blending. O χρήστης “διαλέγει ουρανούς” από την
database στην οποία μπορούν να προστεθούν και άλλες
εικόνες της επιλογής του.
Η τεχνητή νοημοσύνη του Photoshop (Adobe Sensei)
αναλαμβάνει και άλλες στο παρελθόν δύσκολες δουλειές
όπως επιλογή μαλλιών με την ισχύ του εργαλείου Object
Aware Refine Mode . Επιπλέον μέσααπό το το νέο
Discover Panel, o χρήστης μπορεί να αναζητά εύκολα
πληροφοριακό και διδακτικό υλικό, step by step tutorial
καθώς και με τη νέα μηχανή αναζήτησης ενισχυμένη με
τεχνητή νοημοσύνη να συσχετίζονται διάφορες πτυχές
και λειτουργίες του Photoshop που πλέον έχει εξελιχθεί
σε ένα …χαώδες σύστημα επεξεργασίας εικόνας.
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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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DJI Pocket 2
Νέα κάμερα με ενσωματωμένο gimbal
Η DJI πρωτοπόρησε λανσάροντας
κάμερα με gimbal 3 αξόνων. Η έκδοση 2
διατηρεί τις λιλιπούτειες διαστάσεις και
βάρος μόλις 118γρ. έχοντας μεγαλύτερο
αισθητήρα 1/1,7in. (αντί 1/2,3in) και
νέο φακό ισοδύναμο με 20mm f/1,8. Ο
κύριος ρόλος της είναι το video 4K/60p
με bitrate 100Μbps ενώ δευτερευόντως
πραγματοποιεί λήψεις και φωτογραφιών
ως 64Megapixel. Εκτός της σταθερής
εστιακής απόστασης 20mm έχει 8x
digital zoom ή 4x μη απωλεστικό
digital zoom σε video full HD 1080p.
Στο autofocus χρησιμοποιεί υβριδικό
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συνδυασμό contrast detect και phase
detect τεχνολογιών. Στο κομμάτι του
ήχου έχουν ενσωματωθεί σημαντικές
βελτιώσεις με τέσσερα μικρόφωνα εν
σειρά εφαρμόζοντας διάταξη Μatrix
Audio περιλαμβάνοντας Directional
Audio, Sound Track και Audio Zoom.
Oι προγραμματισμένες λειτουργίες
είναι: ProMode (που καλύπτει ISO,
ταχύτητα κλείστρου, EV και autofocus),
Active Track (παρακολούθηση
αντικειμένου), SlowMotion (max 8x) και
ΤimeLapse, HyperLapse, MotionLapse,
Panorama κλπ.

ΣΕΛΙΔΑ 11

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 522 • ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

PHOTOBUSINESSWEEKLY

ΣΕΛΙΔΑ 12

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

PHOTOBUSINESSWEEKLY

Nikon
Επιστροφή του διαγωνισμού Nikon Photo Contest 2020-21
H έγκυρη και καταξιωμένη
στη συνείδηση του παγκόσμιου
φωτογραφικού διαγωνισμού
διοργάνωση Nikon PhotoContest,
επιστρέφει φέτος με έναρξη
συμμετοχών από 22 Οκτωβρίου.
Περιλαμβάνει επιμέρους διαγωνισμούς
φωτογραφίας και ταινιών μικρού
μήκους, για τους οποίους θα γίνουν
αποδεκτές συμμετοχές στις κατηγορίες
Open (Ανοικτός) και Next Generation
(Επόμενη γενιά).
Το θέμα της κατηγορίας Open είναι
«Connect» (Σύνδεση), στο πλαίσιο του
οποίου οι συμμετέχοντες καλούνται να
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εξερευνήσουν την έννοια και τη σημασία
της επικοινωνίας, καθώς και τους
δεσμούς που συνδέουν τους ανθρώπους
με τον κόσμο. Η κατηγορία Next
Generation, ανοιχτή για φωτογράφους
έως 25 ετών, εστιάζει στο θέμα
«Passion» (Πάθος). Η έννοια προτρέπει
σε δράση, προκαλεί ενσυναίσθηση και
έχει τη δύναμη να αλλάξει το μέλλον.
Η φετινή ομάδα κριτών θα έχει για άλλη
μια φορά επικεφαλής τον καλλιτεχνικό
διευθυντή Neville Brody. Ο διαγωνισμός
Nikon Photo Contest διοργανώνεται
από το 1969 και έχουν συμμετάσχει
σε αυτόν περισσότεροι από 440.000

φωτογράφοι με πάνω από 1,71
εκατομμύρια φωτογραφικά έργα. Στον
προηγούμενο 37ο διαγωνισμό, περίπου
33.000 φωτογράφοι από 170 χώρες
υπέβαλαν 97.369 έργα αριθμός-ρεκόρ
για όλες τις εποχές.
Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός
προς όλους τους επαγγελματίες
και ερασιτέχνες φωτογράφους,
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου
και εθνικότητας. Οι νικητές θα
ανακοινωθούν τον Ιούλιο 2021.
Περισσότερες πληροφορίες:
www.nikon-photocontest.com/en/
Nikon Photo Contest 2018-19 H νικήτρια φωτογραφία

ΣΕΛΙΔΑ 13

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

PHOTOBUSINESSWEEKLY

¥¤¢¤¬¥

¾Í»ÑÌ

¾ËÌºÄÌÖÊÂÈ ÒÂÊ¸Ï¾
Í¾Ï¾ÁÌÐÆ¾È»
ÕÂÆÏÌÍÌºÅÑÌÃÆÉÊ
ÆÎÇÂÏ¾ÛÐÚÎÆÕÚÑÒÏÐÚÎÆÌÂÊÔÌÂÏ¡ÓÐÚÎÆ
EODFN ZKLWHFRORXUQHJDWLYHVOLGHVÔÆÌÂÊÇÐÓÎ¡
»°Ä¹Ãª °«ÁÃËÄ». ºÞîéáòè 60, 115 21 AõÜîá, ôèì: 210 6469432, 210 6453230,
e1: tipoma@otenet.gr • e2: info@tipoma.gr • www.tipoma.gr • www.facebook.com/tipoma

Τ Ε ΥTypoma
Χ Ο Σ 5 2 22.indd
• Δ Ε Υ Τ1Ε Ρ Α 2 6 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 2 0

Σ Ε Λμμ
ΙΔΑ 14
7/11/2019 12:43:12

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

PHOTOBUSINESSWEEKLY

Lomography Panorama
Πανοραμική φιλμάτη μηχανή - έκπληξη με υγρό (!) στο φακό
Προσοχή όχι liquid lens. H Lomography μας έχει συνηθίσει
στις εκπλήξεις και ανατρεπτικές ιδέες στον αναλογικό κόσμο
και σε αυτό ίσως οφείλεται η επιτυχία της. Τώρα η περίεργη
πανοραμική μηχανή που ακούει στο όνομα ΗydroCrome
Sutton’s Panoramic Belair εφαρμόζει τη
μοναδική ιδέα με ένα φακό που περιέχει
υγρό σε ανάμνηση αντίστοιχης ιδέας που
είχε το 1859 ο βρετανός φωτογράφος
Thomas Sutton.
H πλαστική μηχανή δέχεται φιλμ 35mm και
ο φακός 32mm ενώ έχει ειδικό διαμέρισμα
που δέχεται το υγρό. Ανάλογα με το είδος και
τη χρωματική χροιά παράγεται το αντίστοιχο
ειδικό εφέ.μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι ο
φακός προβάλλει τη δέσμη του σε ολόκληρη
την επιφάνεια του φιλμ περιλαμβάνοντας και
τη διάτρηση όπου κουμπώνουν τα δοντάκια του
μηχανισμού προώθησης (sprockets).
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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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Yongnuo 35mm f/2
Για full frame Sony
Η κινέζικη Yongnuo έχει ήδη αρχίσει
την παραγωγή autofocus φακών για
δημοφιλείς μοντούρες. Η νέα προσθήκη
στη γκάμα είναι ο ημιευρυγώνιος
35mm f/2 για Ε-mount full frame.
Αποτελείται από εννέα οπτικά στοιχεία
σε οκτώ ομάδες, εκ των οποίων ένα
χαμηλής διάχυσης και ένα ασφαιρικό
με επίστρωση Νano Multi Layer.
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Χρησιμοποιεί απλό μηχανισμό ίριδας
από επτά λεπίδες και έχει ελάχιστη
απόσταση εστίασης 35εκ. Η αυτόματη
εστίαση ελέγχεται με βηματικό μοτέρ
DSM (Digital Stepping Motor).
H έκπληξη έρχεται με την μορφή
της ενσωματωμένης θύρας USB-C
που προορίζεται για μελλοντικές
αναβαθμίσεις firmware και μέχρι στιγμής

βλέπαμε σε πολύ ακριβότερους φακούς.
Εκτός από το δακτυλίδι εστίασης
ενσωματώνει διακόπτη ON/OFF AF και
ένα πλήκτρο fn που θα δίνει εντολές για
προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις.
Η τιμή ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί
αλλά αν η εταιρία ακολουθήσει την μέχρι
τώρα πολιτική της, θα είναι σίγουρα
δελεαστική.
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7Artisans
O πιο φθηνός φακός με διάφραγμα f/0,95
H εταιρία 7Artisans είναι γνωστή για τους προσιτούς
prime φακούς της. Τώρα προσελκύει την προσοχή με τον
καινούργιο ημιευρυγώνιο 35mm f/0,95 για μοντούρα
Canon EOS-M, Fujifilm X, Micro 4/3 και Nikon Z και Sony
E-mount με κάλυψη του φορμά APS-C (όχι full frame).
Ο φακός έχει οπτικό πεδίο 43ο, αποτελείται από 11
στοιχεία κατανεμημένα σε οκτώ ομάδες, έχει ελάχιστη
απόσταση εστίασης 37εκ. ενώ ο μηχανισμός ίριδας
διαφράγματος αποτελείται από 12 πτερύγια (αριθμός
ρεκόρ). Ζυγίζει 370γρ.

Εpson
Διακρίσεις
Good Design Awards
Για μια ακόμη χρονιά η Epson
απέσπασε διακρίσεις στο θεσμό Good
Design Awards για πέντε συνολικά
προϊόντα, που συμπεριλαμβάνουν έναν
σαρωτή και τέσσερα printer. Τα βραβεία
αφορούν τα εξής προϊόντα A3 scanner
DS-32000 / DS-30000, επαγγελματικοί
εκτυπωτές Inkjet:WorkForce Pro
WF-C879R εκτυπωτές Inkjet: SCPX1VL / SC-PX1V εκτυπωτές Inkjet:
EW-M973A3T / EW-M873T και
επαγγελματικοί εκτυπωτές inkjet: PXM6712FT / PX-M6711FT / PX-M791FT
/ EW-M5610FT
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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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Pernille Koldbech Fich
Εστιάζοντας στους ανθρώπους των ελληνικών ΚΑΠΗ
Μεγάλη ατομική έκθεση της Δανέζας φωτογράφου στο Μουσείο Μπενάκη
Η έκθεση Preparing for the
Beach αποτελεί έναν στοχασμό
πάνω στο χρόνο, την ηλικία και
τη ματαιοδοξία· ξεθωριασμένες
αναμνήσεις της οικογένειας και της
νιότης που μπλέκονται με αναφορές
από την καθημερινή ζωή τους στην
Αθήνα.
Ρίχνει μια κρυφή ματιά στον κόσμο
συνταξιούχων γυναικών, όπου η
καθεμία είναι μέλος ενός διαφορετικού
ΚΑΠΗ ή Λέσχης Φιλίας σε διάσπαρτα
σημεία της πόλης. Στις Λέσχες
αυτές οι ηλικιωμένοι μπορούν
να παρακολουθήσουν μαθήματα
γυμναστικής και αυτοάμυνας από
κορυφαίους άντρες αθλητές που έχουν
πια αποσυρθεί.
Οι 43 φωτογραφίες συνοδεύονται
από σύντομες φράσεις και

ηχογραφήσεις από τις καθημερινές
σκηνές στα ΚΑΠΗ. Σε αυτά οι γυναίκες
βρίσκονται σε διάλογο με τους
εκπαιδευτές και την νεαρή διερμηνέα
που συνοδεύει την καλλιτέχνη. Μαζί,
στοχάζονται το παρόν και το παρελθόν
ακολουθώντας έναν ετήσιο κύκλο.
Στην έκθεση Preparing for the
Beach τα φαινομενικά απλά πράγματα
και τα αντικειμενικά γεγονότα
καταδύονται σε άγνωστα νερά.
Αντίστοιχα, η πολυπλοκότητα της
γνώσης και της κατανόησης της ηλικίας
και της βιωμένης ζωής καθίστανται
αλλόκοτα οικεία.
Διάρκεια: Μέχρι 11 Νοεμβρίου 2020
Διεύθυνση: Πειραιώς 138, Μουσείο
Μπενάκη
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Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας
Δια ζώσης και διαδικτυακά σεμινάρια
Δια ζώσης:
Εντατικό πρόγραμμα δύο κύκλων στη
φωτογραφία ως μέσο δημιουργικής
έκφρασης διάρκειας 15 εβδομάδων
(τρίωρες συναντήσεις).
Το πρόγραμμα των μαθημάτων εργαστηρίων Δημιουργικής Φωτογραφίας
διαρθώνεται σε δύο (2) αυτοτελείς
κύκλους (ακαδημαϊκά εξάμηνα). Στόχος
του προγράμματος είναι η διερεύνηση
της φωτογραφίας ως μέσο δημιουργικής
έκφρασης και ως σύγχρονη καλλιτεχνική
πρακτική, η εξάσκηση του κριτικού
βλέμματος, η εξοικείωση με τις τεχνικές
και την τεχνολογία του μέσου και η
δημιουργία ολοκληρωμένου portfolio.

Με την ολοκλήρωση των κύκλων του
σεμιναρίου πραγματοποιείται ομαδική
έκθεση που παρουσιάζει μέρος της
δουλειάς των σπουδαστών. Διδάσκει η
Ηώ Πάσχου. Έναρξη Α’ κύκλου: 29 &
30 Οκτωβρίου. Έναρξη Β’ κύκλου: 2 & 3
Νοεμβρίου 2020.
Διαδικτυακά:
Το διευρυμένο πρόγραμμα των
εργαστηρίων Δημιουργικής
Φωτογραφίας προσφέρεται και εξ
αποστάσεως (e-learning) μέσω
διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχήμα
ευέλικτης μεθοδολογίας, το οποίο
ενσωματώνει σύγχρονες μεθόδους

που διευκολύνουν την εξ αποστάσεως
διδασκαλία, και καθοδήγηση,
συνδυάζοντας τη διενέργεια ατομικών και
ομαδικών συνεδριών μέσω τηλεδιάκεψης,
την παροχή βιντεοσκοπημένων
παρουσιάσεων, την ανάθεση ασκήσεων
και την κριτική ανάλυση των εργασιών
των συμμετεχόντων. Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: www.hcp.gr
Πληροφορίες: 210 9211751,
contact@hcp.gr

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 & 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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Luminous Eye - Ομαδική έκθεση
Τραγουδώντας μέσα από φωτογραφίες
Οξύ
Οξύμωρο
και σαφώς
ώ δεν
δ γίνεται
ί
να τραγουδά κυριολεκτικά κανείς
μέσω μιας φωτογραφικής εικόνας.
Όμως μεταφορικά η φωτογραφία
διακατέχεται σίγουρα από ποιητικές και
φιλοσοφικές έννοιες. Υπό το πρίσμα
αυτό, διοργανώθηκε η ομαδική έκθεση
“My Song” όπου υπήρξε ως εμπνευστική
δύναμη η μουσική, για την δημιουργία
αυτού του φωτογραφικού project. Ο
επιμελητής Βασίλης Γεροντάκος, εξηγεί
με φιλοσοφική διάθεση το γενικό
κόνσεπτ της έκθεσης: “Χωρίς να υπάρχει
κανένα ίχνος μουσικής δραστηριότητας
αλλά με την ευεργετική εκείνη
αφαιρετικότητα της μουσικής, κάθε
φωτογράφος ανακαλύπτει έναν τόπο
που γίνεται το κέντρο του ενδιαφέροντός
του… Ο τρόπος του είναι παρορμητικός,
όπως και η διαδικασία παραγωγής του
έργου του και, μέσα από την συνεχή
επανάληψη, οριοθετεί την δομή που
είναι απαραίτητη για να συνθέσει το δικό
του τραγούδι. Ένα τραγούδι με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και συχνότητες, που
είναι η αντανάκλαση της εσωτερικής του
πραγματικότητας”.

ΤΕΥΧΟΣ 522 • ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Διάρκεια: Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου 2020
Διεύθυνση: Luminous Eye, Mητσαίων 2α , 11742, Αθήνα
Πληροφορίες: 2111161206, Info@luminouseye.net,
www.luminouseye.net
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Πολυχώρος ΡΟΜΑΝΤΣΟ
Πόσο καλωδιωμένοι είμαστε;
Οι ψυχολόγοι αναφέρονται στο
σύνδρομο του ομφάλιου λώρου,
εκατοντάδες άρθρα γράφονται από
ειδήμονες για τον χρόνο που πρέπει να
περνούν ενήλικες και παιδιά μπροστά
στις οθόνες, σεμινάρια διοργανώνονται
ήδη στο εξωτερικό με θέμα την
τεχνολογική… αποτοξίνωση (tech free
seminars), αλλά όλα αυτά υπάρχει
ουδεμία περίπτωση να μας αποτρέψουν
από την χρήση του διαδικτύου;
Ειδικά τώρα που η δεύτερη καραντίνα
βρίσκεται προ των πυλών (σ.σ. την
στιγμή γραφής του παρόντος διαρκώς
αυξάνονται τα κρούσματα αλλά δεν έχει
επέλθει ακόμη το lockdown), μία έκθεση
με τίτλο Imagine you wake up and there
is no Internet (φανταστείτε πως ξυπνάτε
μια μέρα και δεν υπάρχει ίντερνετ) είναι
συναρπαστικά επίκαιρη.
Επιπρόσθετα, η επέλαση της τεχνητής
νοημοσύνης και των ρομπότ, θέτει
ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα για την
συνύπαρξη ανθρώπου και μηχανής
στον 21ο αιώνα. Πώς μπορούν να
τα απαντήσουν 13 καλλιτέχνες και
5 καλλιτεχνικές ομάδες; Ίσως και να
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μην μπορούν. Εκείνο όμως στο οποίο
συμβάλλουν είναι στην ανάπτυξη
εποικοδομητικής συζήτησης. Και το
χρειαζόμαστε αυτό σήμερα.
Η έκθεση υλοποιείται με την
υποστήριξη του Οργανισμού
Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ και
του Bios-Ρομάντσο. Επιμέλεια: Κατερίνα
Γκουτζιούλη και Voltnoi Brege.

Διάρκεια: Μέχρι 15 Νοεμβρίου 2020
Διεύθυνση: ΡΟΜΑΝΤΣΟ, Αναξαγόρα
3-5, Ομόνοια
Πληροφορίες: τηλ.: 2167003325
| www.romantso.gr
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