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EDITORIAL

Ισλάμ &
φωτογραφία
Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για
την σύγκρουση αξιών μεταξύ του

Δυτικού/Χριστιανικού πολιτισμού και
του Ανατολικού/Ισλαμικού. Οι πρόσφατες
αφορμές είναι γνωστές, τα αίτια πολλά,
ριζωμένα στο βάθος των αιώνων.
Και το ερώτημα που από πολλούς τίθεται
είναι απλό: πως αντιμετωπίζεται η τέχνη
της φωτογραφίας στις ισλαμικές χώρες
όπου η κυρίαρχη θρησκεία απαγορεύει
την απεικόνιση; Θα σας διηγηθώ μία
προσωπική μου εμπειρία.

Πάνω, πορτραίτο του Σεΐχη
Hamdam Bin Mohammed Bin Al
Maktoom δίπλα από την μεγάλη
συλλογή φωτογραφικών μηχανών
στα γραφεία της διοργάνωσης του
διαγωνισμού στο Ντουμπάι
Αριστερά με τον διάσημο
Άγγλο φωτογράφο και
πολεμικό ανταποκριτή DON
MACCULLIN προσκεκλημένο των
εκδηλώσεων. Έχει φωτογραφήσει
αιματηρές συγκρούσεις στη Μέση
Ανατολή & ο λόγος του είχε
ιδιαίτερη βαρύτητα

Τον Μάρτιο του 2016 ταξίδεψα στα
Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα
στο Ντουμπάι, μαζί με πολλούς

συναδέλφους της ΤΙΡΑ (Διεθνούς Ένωσης
Φωτογραφικών Περιοδικών), όλοι μας
προσκεκλημένοι Ιδρύματος του Σεΐχη
Hamdam Bin Mohammed Bin Al Maktoom,
για να παραστούμε σε πολυήμερες
φωτογραφικές εκδηλώσεις που τελούσαν
υπό την αιγίδα του και ασφαλώς την
γενναία χρηματοδότησή του. Επίκεντρό
τους ήταν η επίσημη τελετή απονομής
βραβείων αξίας άνω των 300.000(!!!)
δολλαρίων στους νικητές διεθνούς
ετήσιου φωτογραφικού διαγωνισμού που
διοργάνωσε το προαναφερθέν ίδρυμα του
Σεΐχη αφιερωμένο στην προώθηση της
φωτογραφικής τέχνης.
Δεν είδα ούτε παρατήρησα κάποια φοβική
αντιμετώπιση της φωτογραφίας. Αντίθετα

διαπίστωσα μία έντονη επιθυμία διάδοσης
της φωτογραφικής τέχνης. Υπογραμμίζω το
γεγονός ότι στην διάρκεια της παραμονής

«T  

μας στο Ντουμπάι είχαμε όλοι την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε πλειάδα
ανοιχτών, δημοσίων συζητήσεων περί τη φωτογραφία με κορυφαίους εισηγητές
από “Ανατολή & Δύση” . Τις πιο σοβαρές από αυτές τις διέκρινε μία προσπάθεια
αυτογνωσίας και προσδιορισμού θα έλεγα της θέσης της φωτογραφίας στον
Αραβικό/Ισλαμικό κόσμο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η διοργάνωση μιας
ανοιχτής συζήτησης με θέμα “Δυτική εναντίον Ανατολικής φωτογραφίας”.
Την παρακολούθησα απνευστί από την αρχή έως το τέλος γιατί στη διάρκειά της
τέθηκαν πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα όπως το εάν και κατά πόσο επηρεάζουν
την φωτογραφική έκφραση οι πάσης φύσεως πολιτικές και θρησκευτικές
-παρακαλώ- πεποιθήσεις, ποια είναι η επίδραση των αξιών/δογμάτων/
κοσμοθεωριών στην διαμόρφωση κριτιρίων αξιολόγησης των φωτογραφιών
και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
Στη διάρκεια της παραμονής μου συζήτησα με αρκετούς επαγγελματίες
φωτογράφους προσκεκλημένους στο event από Αίγυπτο, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν

κ.α για τις συνθήκες άσκησης του φωτογραφικού επαγγέλματος στις χώρες τους.
Κοινή διαπίστωση όλων -εν έτει 2016- ότι η “βιομηχανία των αναμνήσεων”
καλά κρατεί στις χώρες τους με μοναδικό απαγορευμένο είδος την φωτογραφία
γυμνού. Και φυσικά με ευδιάκριτο το παράπονο για την υποτιμητική αντιμετώπισή
τους από την Δύση.
Aυτά.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

 , 

      ...»

VICTOR HUGO
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Ανακατατάξεις στη φωτογραφική αγορά
Ιαπωνία: Άνοδος της Canon και τέλος στην μονοκρατορία Sony
στην κατηγορία full frame mirrorless
Mια πρόσφατη έρευνα της εταιρίας
ερευνών αγορά BCN Retail έρχεται να

Η Nikon παρέμεινε στα ίδια μέτρια
ποσοστά γύρω στο 13% αλλά ελπίζει

Ας σημειωθεί βέβαια ότι μέχρι το
2018 η Sony μόνη της κατείχε το100%

ρίξει φως στα δεδομένα της ιαπωνικής
αγοράς φωτογραφικών και μάλιστα
στον ευαίσθητο τομέα των full frame
mirrorless μηχανών που προσελκύει την
προσοχή ως κατ εξοχή αναπτυσσόμενη
κατηγορία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της BCN
Retail η ιαπωνική αγορά εμφανίζει
σημάδια σταδιακής ανάκαμψης αφού
οι πωλήσεις σε τεμάχια δείχνουν
ελάχιστη πτώση 2% και ο τζίρος 10%
σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο (Σεπτ.2020>Σεπτ.2019). Οι
εταιρίες Canon και Panasonic έχουν
άνοδο, η Nikon στασιμότητα και η Sony
πτώση τους περασμένους μήνες. Η
διεύρυνση του μεριδίου της Canon
που πλέον φθάνει το 37% αποδίδεται
στο λανσάρισμα των πολύ ισχυρών σε
προδιαγραφές μοντέλων R5 και R6
ενώ αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία
της Panasonic με μερίδιο 5,8% που
αποδίδεται εν μέρει στην αναγγελία της
Lumix S5.

να «αναστηθεί» με την ενθάρρυνση των
ανανεωμένων Ζ6 ΙΙ και Z7 II. Η Sony
παραμένει στην πρώτη θέση στην οποία
έχει εγκαθιδρυθεί με την πληρέστατη
γκάμα μοντέλων full frame mirrorless
σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες
A7 III, A7R IV, A7S III & A9 II (ενώ δεν
καταργεί και τις προηγούμενες εκδόσεις).
Όμως παρατηρείται πτώση του ποσοστού
της από 60% στις αρχές του χρόνου σε
43,9% κάτι που κυρίως οφείλεται στην
ενδυνάμωση του ανταγωνισμού αλλά
και κάποια διαφαινόμενη κόπωση των
αγοραστών. Τέλος η Sigma διεκδίκησε
και έλαβε ένα μικρό ποσοστό (2,6%)
της αγοράς με τη μία και μοναδική στη
γκάμα της, την ιδιόμορφη Sigma FP με τη
μοντούρα L-mount.

της προσοδοφόρας αυτής αγοράς,
χωρίς ανταγωνιστές στην κατηγορία.
Το στοίχημα βέβαια δεν είναι αν οι
ανταγωνιστές θα διεκδικήσουν και
τελικά αποσπάσουν μερίδιο από την
υπάρχουσα αγορά, αλλά αν ο έντονος
ανταγωνισμός διευρύνει τον όγκο
της αγοράς. Αξίζει να γνωρίζουμε
ότι οι full frame mirrorless μηχανές
αντιπροσωπεύουν περίπου το 10,7%
της συνολικής αγοράς system cameras
(με φακό που αλλάζει) αλλά το 25%
του τζίρου, αντανακλώντας την
πραγματικότητα ότι πρόκειται για ακριβά
προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια
κέρδους για τους κατασκευαστές.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

“

...Σύμφωνα με τα στοιχεία της BCN Retail η ιαπωνική αγορά
εμφανίζει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης...

”
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Από την φωτογραφική ενότητα What To Do With A Million Years © Juno Calypso

ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ένα αλλόκοτο φωτογραφικό πρότζεκτ
Θα το πιστεύατε αν κάποιος σας έλεγε πως το πολυτελές αυτό παράξενο σπίτι
βρίσκεται σχεδόν… 8 μέτρα κάτω από τη γη;
Τα κρούσματα καλπάζουν, μία πιθανή καραντίνα (ή
lockdown όπως λέγεται πλέον τώρα) βρίσκεται προ
των πυλών και όλοι μας καλούμαστε να “συνηθίσουμε”
για άλλη μια φορά την ύπαρξη μας εντός τεσσάρων
τοιχών. Ο εγκλεισμός, κυριολεκτικός και μεταφορικός,
βέβαια, υπήρχε προ πολλού, τώρα όμως είμαστε εμείς
οι ίδιοι που τον βιώνουμε.
Αλλά την δεκαετία του 1970, εκείνη την
μυθιστορηματική πλέον εποχή του λεγόμενου Ψυχρού
Πολέμου (άλλος εγκλεισμός αυτός), ένας πάμπλουτος
κύριος στη μέση του πουθενά στην Αμερική,
αποφάσισε να χτίσει το προσωπικό του καταφύγιο
για να σωθεί από πιθανή πυρηνική επίθεση των
Σοβιετικών.
Ο Girard B. Henderson, ο οποίος κάποτε ήταν
διευθυντής των καλλυντικών Avon, έχτισε ένα
υπόγειο… παλάτι αξίας εκατομμυρίων και συνολικού
εμβαδού 1300 τετραγωνικών μέτρων. Στο καταφύγιοπαλάτι υπήρχε από πισίνα μέχρι γήπεδο γκολφ!
Ο Χέντερσον ξεκίνησε επίσης μια εταιρεία με την
επωνυμία «Underground World Homes», όπου
προσπάθησε να πείσει τους άλλους για τα οφέλη
της… υπόγειας ζωής και μάλιστα χρηματοδότησε
ένα έκθεμα με τίτλο «Why Live Underground» στην
Παγκόσμια Έκθεση της Νέας Υόρκης το 1964. Το
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“

...μία αγγλίδα φωτογράφος, η Juno Calypso,
αποφάσισε να κάνει ένα πρότζεκτ με τον
τίτλο What To Do With A Million Years και να
αυτοφωτογραφηθεί...

”
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ιδανικό σενάριο για ταινία
επιστημονικής φαντασίας,
όπως όμως είναι και η
πανδημία του Covid-19, την
οποίαν αν μας περιέγραφε
κάποιος έναν χρόνο πριν,
είτε θα τον αποκαλούσαμε
τρελό ή ευφάνταστο
σεναριογράφο… Άλλωστε,
τα καλύτερα σενάρια
προέρχονται από την ίδια τη
ζωή.
Όλα έχουν διατηρηθεί σε
άψογη κατάσταση, σα να

μην πέρασε μια μέρα. Μέχρι
την έξαρση του κορωνοϊού,
μπορούσε να κλείσει κανείς
τον… ονειρικό (;) του γάμο,
στα έγκατα της γης. O
Χέντερσον έζησε στο σπίτι
μέχρι το θάνατό του το
1983. Η χήρα του δεν ήθελε
να ακολουθήσει τα χνάρια
του, έχτισε ένα σπίτι, πάνω
στη γη, όπου έζησε μέχρι
το θάνατό της έξι χρόνια
αργότερα.
Γιατί θυμηθήκαμε ξαφνικά
ένα αλλόκοτο καταφύγιο

(πέραν των συνειρμών με
τον επικείμενο εγκλεισμό);
Διότι μία αγγλίδα
φωτογράφος, η Juno
Calypso, ενθουσιασμένη
από τον σουρρεαλιστικό
αυτόν χώρο, αποφάσισε
να κάνει ένα πρότζεκτ με
τον τίτλο What To Do With
A Million Years και να
αυτοφωτογραφηθεί σε δικές
της σκηνοθεσίες μέσα στο
υπόγειο παλάτι. Διότι ένα
ακόμη μυθιστορηματικό
όνειρο του ιδιοκτήτη ήταν
η αιώνια ζωή μέσω της
κρυογονικής, εξ ου και ο
τίτλος της Calypso… Ίσως
όμως, με τις ταχύτατες
τεχνολογικές εξελίξεις, σε
λίγο να μην αποτελεί πλέον
όνειρο αλλά πραγματικότητα,
μια παράξενη,
πολύ διαφορετική,
πραγματικότητα…
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Ιnsta360 OneX2
Πανοραμική μηχανή τσέπης
Ένα λιλιπούτειο πανοραμικό θαύμα
τσέπης είναι το μοντέλο ΟΝΕ Χ2 από την
εξειδικευμένη κατασκευάστρια εταιρία
Insta360. Παρά το πολύ μικρό μέγεθος
καταφέρνει να έχει αδιαβροχοποίηση
και σταθεροποιημένο video 5,7K ενώ
ο έλεγχος γίνεται από μια πρωτότυπη
κυκλική (!) οθόνη επαφικού τύπου. Η
βασική αναβάθμιση από την αρχική
ΟΝΕ Χ σχετίζεται με την οθόνη που στο
προηγούμενο μοντέλο ήταν ασπρόμαυρη
OLED.
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Περιλαμβάνει λειτουργίες 360ο,
SteadyCam, InstaPanorama και
MultiView. Στην πρώτη η μηχανή κάνει
λήψη και συρραφή video 360ο σε
ανάλυση 5,7Κ. Στη δεύτερη (SteadyCam)
σταθεροποιεί ηλεκτρονικά το video, ενώ
η τρίτη (InstaPano) είναι κατάλληλη για
τελείως αυτοματοποιημένα πανοραμικά
με μια κίνηση. Στην τελευταία λειτουργία
MultiView πραγματοποιεί λήψεις από
δύο διαφορετικές γωνίες. Όταν το
video υλικό μεταφερθεί στην εφαρμογή

Insta360 Studio, το πρόγραμμα
εντοπίζει αυτόματα ανθρώπους ή
ζώα και τους βάζει στο κέντρο του
καρέ. Η στεγανοποίηση σε επίπεδο
προδιαγραφών IPX8 σημαίνει
στεγανότητα ως βάθος 10m και 45m
με την εξτρά αδιάβροχη θήκη DiveCase.
Για τις υποβρύχιες λήψεις φροντίζει
η ειδική λειτουργία AquaVision που
διορθώνει αυτόματα τα χρώματα και την
εκφώτιση σύμφωνα με τις συνθήκες
στο βυθό.
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Laowa 15mm f/4,5 Zero-D Shift
Ο πιο ευρυγώνιος αρχιτεκτονικός φακός που κυκλοφορεί
Η κινέζικη Laowa έχει βαλθεί να μας
καταπλήσσει συνεχώς με τους ιδιαίτερους
φακούς της, που καλύπτουν κενά σε
ειδικές κατηγορίες, εκεί που δεν υπάρχει
ανταγωνισμός. Η πιο πρόσφατη προσθήκη
στη γκάμα της είναι ένας ομολογουμένως
απόλυτα εξειδικευμένος φακός που κατέχει
το ρεκόρ του πιο ευρυγώνιου shift φακού,
με παράλληλη μετατόπιση. Δηλ. διαθέτει τον
ειδικό μηχανισμό διόρθωσης συγκλινουσών/
αποκλινουσών γραμμών ενός αρχιτεκτονικού
έργου όταν φωτογραφίζουμε από πολύ χαμηλό
ή πολύ υψηλό σημείο. Από οπτικής πλευράς
είναι αρκετά πολύπλοκος με 17 οπτικά
στοιχεία σε 11 oμάδες με πολύ εμφανές και
προεξέχον κυρτό εμπρός στοιχείο και πλήρη
διόρθωση καμπυλότητας πεδίου σύμφωνα με
την προδιαγραφή Zero-D του κατασκευαστή. Ο
φακός προσφέρει κύκλο κάλυψης διαμέτρου
65mm και πλάγια μετατόπιση 11mm σε κάθε
κατεύθυνση. Επίσης εστιάζει πολύ κοντά στα
20cm προσφέροντας ευκαιρίε για wideangle
macro κάδρα. Λόγω του μηχανισμού shift η
ίριδα διαφράγματος έχει μόνον πέντε πτερύγια.
Ο Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift θα
κυκλοφορεί σε μοντούρες Canon EF, Nikon F,
Canon RF, Nikon Z και Sony FE.
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Ηasselblad
Firmware update για X1D II 50C & 907X 50C
Ενδιαφέρουσες αναβαθμίσεις
επιφέρει το νέο firmware για τα μοντέλα
Hasselblad X1D II 50C & 907X 50C. Η
έκδοση 1,4,0 προσθέτει μια κλίμακα
αποστάσεων που προσομοιώνει την
αντίστοιχη των αναλογικών φακών και
επικάθεται στο LiveView ενώ παρέχει
ενδείξεις σε μετρικό ή βρετανικό
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σύστημα και συνεργάζεται με όλους τους
φακούς XCD που έχουν κάνει firmware
update. Βελτιωμένο παρουσιάζεται
το ιντερβαλόμετρο που έχει όριο τα
1000 καρέ ή ΝοLimit και επιλογές σε
βήματα ενός, πέντε ή πενήντα καρέ.
Επίσης η φωτομέτρηση γίνεται για κάθε
επιμέρους καρέ ανεξάρτητα αν η λήψη

είναι μεμονωμένη ή ανήκει σε μία ριπή.
Αναβάθμιση δέχθηκε και το app Phocus
Mobile 2 με προσθήκη δυνατότητας
αλλαγής του white balance μέσα από
αυτό. Οι αναβαθμίσεις γίνονται μέσα
από το site της Hasselblad
hasselblad.com/x-system/x-systemfirmware/x-firmware-1.4.0/
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FeiYu gimbal
Νέο μοντέλο ΑΚ2000C
με δυνατότητα φορτίου
2,2 κιλών
Η ισχυρότερη αντίπαλος της
κραταιάςDJI στα gimbal, η επίσης
κινέζικη FeiYu Tech Co. μόλις
ανεκοίνωσε το μοντέλο ΑΚ2000C,
ένα gimbal τριών αξόνων βαρέως
τύπου με ικανότητα φορτίου ως 2,2kg.
και ηλεκτρική αυτονομία ως επτά
ωρών. Με αυτές τις προδιαγραφές
μπορούν να τοποθετηθούν σύγχρονα
μοντέλα full frame mirrorless όπως
π.χ. Canon EOS R5/R6 ή Nikon Z6 II/
Z7 II με στάνταρ φακούς. H συσκευή
είναι πτυσσόμενη και ζυγίζει μόλις
ένα κιλό. Στο λογισμικό της συσκευής
ενσωματώνεται ο αλγόριθμος W7
με προγραμματισμένες λειτουργίες
λήψεων όπως time-lapse,
πανοραμικά, selfie κλπ. ενώ ο έλεγχος
γίνεται μέσω OLED επαφικής οθόνης.

Ricoh/Pentax
Προ των πυλών ανανεωμένη Κ-3 ΙΙΙ
Tnν τρίτη έκδοση της Κ-3 ετοιμάζει
η Ricoh/Pentax και άφησε να
κυκλοφορήσουν κάποιες λεπτομέρειες
πριν την οριστική αναγγελία. Θα
περιλαμβάνει τελείως καινούργιο
αισθητήρα CMOS 26Megapixel πάντα
στο φορμά APS-C με σταθεροποίηση
πέντε αξόνων επί του αισθητήρα και
πιστοποιημένο πλεονέκτημα 5,5stop,
διπλή θύρα καρτών Secure Digital χωρίς
να αποκαλύπτεται αν είναι UHS-I ή
UHS-II και μεγάλη ταχύτητα ριπής 12fps
που ταιριάζει πιο πολύ σε hi end DSLR.

Άλλο ένα upmarket χαρακτηριστικό
είναι η 100% κάλυψη σκοπεύτρου
. Η σκόπευση θα υποβοηθείται από
τη LiveView οθόνη της πλάτης με
διαγώνιο 3,2in. και ανάλυση 1,62εκ.
dot. Καινούργιο είναι και το autofocus
SAFOX 13 με 101 σημεία εστίασης.
Κατά πάσα πιθανότητα θα παρουσιαστεί
τον ερχόμενο Φεβρουάριο 2021, στα
πλαίσια της έκθεσης CP+ της Yokohama
(αν βέβαια πραγματοποιηθεί η δια
ζώσης διοργάνωση και δεν μεταπέσει σε
ψηφιακή).

photo.gr
Το έγκυρο
ρο
ο φωτογ
φωτογραφικό site
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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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Canon PIXMA TS7450
Νέο πολυμηχάνημα 3 σε 1
Το νέο multifunction printer Canon
PIXMA TS7450, 3-σε-1, με τέσσερις
έγχρωμες κασέτες μελανιών FINE και
αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF),
προορίζεται για παραγωγική χρήση
με χαρακτηριστικά, όπως φωνητική
εντολή1 και γραμμή κατάστασης LED
ενσωματωμένες δυνατότητες Wi-Fi και
PIXMA Cloud Link κλπ.
Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων
(ADF) επιτρέπει στους χρήστες να
σαρώνουν ή να αντιγράφουν έως και 35
σελίδες κάθε φορά χωρίς χειροκίνητη
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παρέμβαση, ενώ το αμφίδρομο σύστημα
τροφοδοσίας χαρτιού επιτρέπει την
ταυτόχρονη φόρτωση ποικίλων τύπων
και μεγεθών χαρτιού. Η συσκευή
χρησιμοποιεί κασέτες μελανιώνXL FINE
με μεγαλύτερη χωρητικότητα για πιο
αραιές αλλαγές αναλώσιμου.
Ο εκτυπωτής Canon PIXMA TS7450
μπορεί να δημιουργήσει φωτογραφίες
χωρίς περιθώρια, που μεταφέρονται σε
ύφασμα και εξατομικευμένες ετικέτες,
είναι δε συμβατός με Canon Creative
Park, μια δωρεάν online πλατφόρμα

με χιλιάδες δημιουργικά τρισδιάστατα
μοτίβα και πρότυπα. Παραπέρα, η άμεση
σύνδεση με κώδικα QR σημαίνει ότι
οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν
αμέσως στο smartphone τους. Με το
PIXMA Cloud Link, που διατίθεται μέσω
του Canon Print App, οι χρήστες της
σειράς Canon PIXMA TS7450 μπορούν
να έχουν πρόσβαση και να εκτυπώνουν
έγγραφα απευθείας από υπηρεσίες
τρίτων όπως το Google Drive, το
Evernote και το Dropbox, καθώς και το
νέο Google Classroom.
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Epson
Πλατινένιο βραβείο EcoVadis για τη βιωσιμότητα
Στην Epson απονεμήθηκε το
πλατινένιο βραβείο για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη από τον ανεξάρτητο
φορέα EcoVadis και έτσι κατατάσσεται
στο 1% των κορυφαίων εταιρειών
στον κλάδο της. Η διάκριση δόθηκε
σε αναγνώριση των παγκόσμιων
πρωτοβουλιών της Epson για την

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη..
Ο Kazuyoshi Yamamoto, Πρόεδρος
της Epson Europe, δήλωσε σχετικά:
«Η πλατινένια πιστοποίηση EcoVadis
παρέχει στους πελάτες μας τη
διαβεβαίωση ότι η Epson λαμβάνει όλα
τα διαθέσιμα μέτρα για την επίτευξη της
βιωσιμότητας σε όλες τις δραστηριότητές

της. Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο DNA
μας και διέπει όλα όσα κάνουμε. Αυτή η
πλατινένια θέση δείχνει ότι οι πελάτες
μας μπορούν να είναι σίγουροι ότι κάθε
πτυχή της επιχείρησής μας ελέγχεται
και πιστοποιείται ανεξάρτητα και ότι
δεσμευόμαστε πλήρως να προσφέρουμε
τα υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας.»

Fujifilm
Πολύ βελτιωμένο autofocus για την Χ-Τ3 μέσω firmware update
To νέο firware v.4.00 για Χ-Τ3
υπόσχεται εντυπωσιακές επιδόσεις
autofocus στην καταξιωμένη Χ-Τ3. Για
παράδειγμα, η υστέρηση απόκρισης
ΑF ελαχιστοποιείται από 0,06sec σε
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0,02sec. Νέος είναι και ο αλγόριθμος
που αξιοποιείται στην πρόβλεψη θέσης
κινούμενου αντικειμένου και μάλιστα
η συμπεριφορά του AF Tracking
είναι 100% πιο ακριβής και στο Εye

AF και στο Face Tracking. Tέλος αν
προσαρμοστεί ο πολύ φωτεινός Fujinon
XF50mm f/1 το κατώφλι εστίασης AF
φθάνει την ασύλληπτη τιμή -7ΕV.
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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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Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
επισκέπτρια σε εκθέσεις φωτογραφίας
Μία ευχάριστη έκπληξη
Την περασμένη Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020, μία διαφορετική
επισκέπτρια μπήκε στους βιομηχανικούς χώρους του Μουσείου
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. H Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επέλεξε να επισκεφθεί δύο νέες
εκθέσεις στην συμπρωτεύουσα όπου πρωταγωνιστούν λάτρεις της
φωτογραφικής τέχνης αλλά και επαγγελματίες φωτογράφοι.
Τις δύο νέες εκθέσεις του MOMus, «Anthropause» και
«Together, so Far so Close» επισκέφθηκε η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στους χώρους του
Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και του Πειραματικού
Κέντρου Τεχνών, στο πλαίσιο της παρουσίας της στην πόλη με
αφορμή την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Υπενθυμίζουμε
πως τα έργα των εκθέσεων αυτών προέκυψαν από την ανοιξιάτικη
μας καραντίνα.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σχολίασε χαρακτηριστικά
σχετικά, «Το Μουσείο νομίζω κέρδισε ένα σημαντικό στοίχημα!
Απευθύνθηκε στο κοινό και ανέθεσε όχι μόνο τα έργα αλλά
και την επιμέλεια της έκθεσης σε 23 καλλιτέχνες, σπουδαστές
και φιλότεχνους που δούλεψαν συλλογικά και παρουσίασαν
ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αποτέλεσμα με έργα που φυσικά
αναφέρονται στην πρώτη φάση της πανδημίας». Είναι αναμφίβολα
πολύ σημαντικό να δίνουν το παρών σε φωτογραφικές εκδηλώσεις
κορυφαίοι πολιτειακοί παράγοντες.
Πληροφορίες εκθέσεων: www.momus.gr
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TAF gallery - Διαδικτυακή & φυσική έκθεση
Πώς βλέπουν διάφοροι καλλιτέχνες το περιβόητο Brexit
πρότζεκτ μας υπόσχονται μία ιστοσελίδα
Επαυξημένης Πραγματικότητας (η οποία
προς το παρόν δεν λειτουργεί όμως) για
να δούμε τα έργα. Η απλή ιστοσελίδα
λειτουργεί κανονικά, να σημειώσουμε.
Η έκθεση είχε αρχικά προγραμματιστεί
να στεγαστεί σε έναν παραδοσιακό
χώρο μιας γκαλερί στο Whitechapel του
Λονδίνου.

Συμμετέχουν περισσότεροι από 30
διεθνείς καλλιτέχνες, σε επιμέλεια
των Βασιλική Τζανάκου & Catherine
Harrington.
Διάρκεια: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020
Πληροφορίες/έργα:
https://www.complexstates.art

Milano Design Film Festival Greece - Athens
Αν δεν έχουμε οδηγηθεί σε καραντίνα εν
τω μεταξύ, μπορείτε να παρακολουθήσετε τις
προφεστιβαλικές, φυσικές δράσεις του σχετικά
νέου αυτού φεστιβάλ, όπως περιπάτους,
ποδηλατοδρομίες, προβολές, εργαστήρια και
άλλα. Σαφώς και θα γίνουν και διαδικτυακά
δρώμενα, ενώ θα πραγματοποιηθούν προβολές
στα ελληνικά και αγγλικά. Οι εκδηλώσεις θα
πραγματοποιηθούν στις 2-8 Νοεμβρίου, υπό τον
τίτλο «Design in Film around the city of Athens”.
Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις του MDFFGREECE
πραγματοποιείται μόνο κατόπιν εγγραφής στο
Eventbrite: https://linktr.ee/MDFFGreeceAthens
Περισσότερα θα βρείτε στη διεύθυνση:
https://mdffgreece.com/
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Milano film festival Earth Stations Originals images, Crown Station,
© Filippo Bolognese images

Ένα πρότζεκτ όπου έχουν συνεργαστεί
πολιτιστικοί χώροι από διάφορες χώρες,
επιδιώκει μέσα από ποικίλες μορφές
τέχνης να αναλύσει το θέμα του Brexit,
σε συνδυασμό και με την γνωστή μας
πανδημία. Επειδή απ’ ότι φαίνεται με τις
τελευταίες εξελίξεις στη δημόσια υγεία,
δεν θα μπορέσουμε ξανά να πηγαίνουμε
σε γκαλερί, οι διοργανωτές του
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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
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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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Comedy Wildlife Photography Awards
Η χελώνα με το.. ανασηκωμένο δάχτυλο: ο μεγάλος νικητής ενός διαφορετικού
διαγωνισμού φωτογραφίας

Mark Fitzpatrick. Μεγάλος νικητης. Terry the Turtle

Σε χαλεπούς καιρούς, το χιούμορ δρα ευεργετικά και
η δύναμη της φωτογραφικής εικόνας αποδεικνύεται
θεραπευτική. Υπάρχει ένας διεθνής διαγωνισμός υπό
τον χαρακτηριστικό τίτλο “Comedy Wildlife Photography
Awards”, όπου καλούνται οι φωτογράφοι να στείλουν
εύθυμες εικόνες από την τόσο πλούσια Άγρια Φύση,
όχι μόνο για να… γελάσουμε, αλλά προκειμένου να
ευαισθητοποιηθούμε σε θέματα προστασίας αυτών των
υπέροχων πλασμάτων.
Μεγάλος νικητής για την φετινή χρονιά ανακοινώθηκε
παμψηφεί ο Mark Fitzpatrick από την μακρινή Αυστραλία.
Ίσως πιο ορθά θα έπρεπε να απονεμηθούν όλα τα εύσημα
στην… χελώνα, η οποία, δίχως να το γνωρίζει, δείχνει στην
ανθρωπότητα, ό,τι της αξίζει.
Οι διοργανωτές του διαγωνισμού, επιδιώκουν μέσα από τις
χιουμοριστικές φωτογραφίες να υπενθυμίσουν την μοναδική
ομορφιά του κόσμου της άγριας φύσης και τη σημασία που
έχει η δική μας συμπεριφορά απέναντί του. Κι ένας από τους
τρόπους για να το πετύχουν είναι να εκμεταλλευτούν έξυπνα τη
δημοτικότητα των κοινωνικών δικτύων.
Σημείωση: Αν δεν το γνωρίζετε, στην παραλία
της Γλυφάδας υπάρχει ειδικό κέντρο περίθαλψης
τραυματισμένων θαλάσσιων χελωνών (@ΑΡΧΕΛΩΝ),
το οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, παραμένει ανοιχτό
για να δει κάθε ενδιαφερόμενος τα άγρια ζώα και να
ενημερωθεί.
Πληροφορίες/νικητές:
https://www.comedywildlifephoto.com
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Bougada Art Project
Μπορούν τα απλωμένα ρούχα μου να γίνουν έργα τέχνης;
Ένα διαδικτυακό φωτογραφικό πρότζεκτ
Ναι, σε μεταγραφή, όντως διαβάζει
κανείς την λέξη ‘μπουγάδα’ κι
αναρωτιέται γιατί ένα τόσο κοινότοπο
θέμα, να εμπνεύσει έναν καλλιτέχνη.
Αλλά ως γνωστόν, οι πραγματικά
δημιουργικοί άνθρωποι, εμπνέονται από
τα πιο πενιχρά θέματα. Διαβάζουμε λοιπόν
από την δημιουργική ομάδα που βρίσκεται
πίσω από το πρότζεκτ, “Απαγορεύεται
το άπλωμα ειδών ιματισμού,
κλινοσκεπασμάτων και συναφών ειδών
σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους,
εκτός από τους εσωτερικούς χώρους των
εξωστών και τις ταράτσες των οικοδομών
ΑΠΟΦΑΣΗ 1023/2/37-κε/1996”.
Στην Αθήνα, το άπλωμα στα εξωτερικά
μέρη των μπαλκονιών απαγορεύεται
με αστυνομική διάταξη. Στον αντίποδα,
πόσο θα μπορούσαν να ομορφύνουν όλες
αυτές οι άσχημες γκρίζες πολυκατοικίες
των μεγάλων (και μικρών ενίοτε) αστικών
κέντρων, από πολύχρωμα γυναικεία,
μωρουδίστικα ή και αντρικά ρούχα!
Τον Ιούνιο του 2020 το πρότζεκτ
Athens Laundry-Bougada ξεκίνησε
μία ερευνητική καταγραφή αυτών των
χαρακτηριστικών εικόνων, στις γειτονιές
γύρω από την πλατεία Βικτωρίας, από τον
Σταθμό Λαρίσης και τον Άγιο Παύλο, την
πλατεία Αττικής, τον Άγιο Παντελεήμονα
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ως τις αρχές της Κυψέλης.
Στην εξέλιξη της δράσης του,
παρουσιάζει τη Bougada, ένα
εικαστικό πρότζεκτ όπου εννέα
καλλιτέχνες αφήνουν τα έργα τους να
φωτογραφηθούν σαν άλλες μπουγάδες σε
μπαλκόνια της περιοχής, δημιουργώντας
έτσι μια σειρά εφήμερων εγκαταστάσεων
που -άλλοτε έντονα, άλλοτε χιουμοριστικά
και άλλοτε διακριτικά, σχεδόν
ανεπαίσθητα- έρχονται σε απρόσμενο
διάλογο με τον περιβάλλοντα χώρο. Το
σύνολο των φωτογραφιών απαρτίζει

το ντοκουμέντο μίας άτυπης open air
έκθεσης που θα μπορεί κανείς να δει
ολοκληρωμένη στις σελίδες του πρότζεκτ.
Οι φωτογραφίες θα αναρτώνται κάθε
Πέμπτη σε εβδομαδιαία βάση σε facebook
& instagram με ημερομηνία έναρξης την
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.
Αναρτήσεις φωτογραφιών:
Facebook: Athenslaundry_bougada
Instagram: @athenslaundry_bougada
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