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EDITORIAL

O ΦΩΤΟγράφος φιλοξένησε
εκτενές portfolio &
συνέντευξη του Helmut
Newton το 1994, στο
τεύχος
Νο34
τ

Εκατό χρόνια
Helmut Newton
Θεσσαλονίκη, “Δημήτρια” 1996, παραμονές
των εορτασμών της πόλης ως Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας 1997. Μία Θεσσαλονίκη

γεμάτη ζωντάνια, λάμψη και αισιοδοξία για το
μέλλον σε πλήρη αντίθεση με τις μαύρες κι
άραχνες μέρες που ζει σήμερα η πόλη λόγω
της πανδημίας. Μία από τις πρώτες, διεθνούς
εμβέλειας εκδήλωση που φέρει την υπογραφή
του τότε Δημοτικού συμβούλου Νίκου Ταχιάου
είναι η διοργάνωση της πρώτης στη χώρα
μας, εμβληματικής έκθεσης φωτογραφίας
του Helmut Newton, στην γκαλερί Βίλκα, στη
περιοχή του Μύλου - σε πλήρη εγκατάλειψη
σήμερα. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία
όχι τόσο για την έκθεση σαν γεγονός αυτό
καθαυτό όσο για το ότι στην Θεσσαλονίκη
ήρθε ο ίδιος ο Νewton για να παραστεί στα
εγκαίνια αφενός κάτι που δεν συνήθιζε, και
αφετέρου γιατί η παρουσία του πυροδότησε μια
φρενήρη και άνευ προηγουμένου προσέλευση
κοινού στην έκθεση. Πάνω από 5.000 άτομα
συνέρρευσαν την βραδιά των εγκαινίων για να
δουν τα 150 έργα του Newton και πιθανότατα
να συναντήσουν και να δουν από κοντά
και τον ίδιο ενώ 40.000, αριθμός ρεκόρ,
επισκέφθηκαν την έκθεση στη διάρκειά της!
Με την ευκαρία του εορτασμού για την
συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή

πολλά. Ιδού ένα πολύ χαρακτηριστικό. Το 1989, με την ευκαιρία συμπλήρωσης
150 χρόνων από την εφεύρεση της φωτογραφίας, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
(ΜοΜΑ) της Νέας Υόρκης διοργανώνει μεγάλη έκθεση των σπουδαιότερων
φωτογράφων “όλων των εποχών”. Τίτλος της Photography until now. Ο κατά
γενικήν ομολογία εξαιρετικός επιμελητής του Μουσείου και υπεύθυνος για την
έκθεση John Szarkowski δεν συμπεριλαμβάνει τον Newton στους Μεγάλους της
Φωτογραφίας. Το σκεπτικό του; “Ήταν γέννημα και θρέμμα των glossy σελίδων
των περιοδικών μόδας...”. Υπάρχουν κι άλλες, άπειρες υποτιμητικές αναφορές στο
έργο του όπως αυτές που προκάλεσε η δήλωσή του Newton ότι “Με ενδιαφέρει
να φωτογραφίζω αποκλειστικά και μόνον τη ζωή των όμορφων, sexy, πλούσιων
κσι έξυπνων γυναικών της μπουρζουαζίας...” Τι ήθελε να το πει και μάλιστα τον
Μάη του ‘68 όταν το Παρίσι καίγονταν από τις καθημερινές διαδηλώσεις;
Όλη η αριστερά στράφηκε εναντίον του μαζί και όλες οι φεμινιστικές οργανώσεις...
Όμως αυτές οι αντιφάσεις και διαμάχες για τη δουλειά του φώτιζαν πιο πολύ το
άστρο του ανεβάζοντας παράλληλα στα ύψη το κασέ του.
Άφησε την τελευταία του πνοή στις 23 Ιανουαρίου 2004, σε ηλικά 84 ετών

του αναφέρω αυτό το συμβάν για να γίνει
κατανοητό σε ποιο βαθμό ασκούσε έλξη και
γοητεία ο μεγάλος αυτός star της φωτογραφίας
όχι μόνον στη χώρα μας αλλά και διεθνώς.

«   

Ο Newton υπήρξε κορυφαίος φωτογράφος μόδας στη διάρκεια του
περασμένου αιώνα. Αγαπήθηκε και μισήθηκε όσο κανείς άλλος. Τα παραδείγματα



στο Λος Άντζελες λόγω αυτοκινητιστικού δυστυχήματος. Η γνώμη μου:
Eίτε συμφωνείτε είτε όχι με τη δουλειά του, θεωρώ ότι ο πανταχόθεν βαλλόμενος
φωτογραφικός κλάδος έχει ανάγκη σήμερα περισσότερο από ποτέ την λάμψη
αστέρων του διαμετρήματος ενός Newton.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

  
     
   ...»



  

MAX LUCADO, ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ & ΠΑΣΤΟΡΑΣ (1995 -)
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Digital Single Market,
Publisher’s Right & στο βάθος Google
To σκοτεινό σχέδιο της Google να καταπιεί τον τομέα των εφημερίδων
όπως κατάπιε τη διαφημιστική δαπάνη
Mάλλον στην Ελλάδα δεν έχει γίνει
αρκετή συζήτηση για τo DSM (Digital

Single Market) στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και μάλιστα για την Οδηγία ΕΕ 2019/790
της 17ης Απριλίου 2019 που αφορά στα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και
τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή
ενιαία αγορά.
Μετά την επικύρωσή της από
την Eυρωπαϊκή Επιτροπή και το
Ευρωκοινοβούλιο, τα κράτη - μέλη
έχουν διετή προθεσμία να την εντάξουν
στην εθνική νομοθεσία ενός εκάστου.
Ανάμεσα στις πολλές προβλέψεις της,
το άρθρο 15 εισάγει την υποχρέωση
εύλογης αποζημίωσης των παραγωγών
περιεχομένου (βλ. εκδότες) για τις
απώλειες που υφίσταται από την online
διάδοση υλικού μέσα από τις πλατφόρμες
αναζήτησης.

και αποζημιώνεται ως ένα βαθμό η
απώλεια εσόδων από το internet. To νέο
αυτό δικαίωμα (Publisher’s Right) είναι
ανεξάρτητο από το πρωτογενές copyright
που παραμένει ως έχει, διαρκεί δύο
χρόνια από την παραγωγή (δημοσίευση)
του δημοσιογραφικού υλικού και καλύπτει
τους εκδοτικούς οργανισμούς που
δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι εκδότες θα πρέπει να

έλθουν σε συμφωνίες με τις πλατφόρμες
αναζήτησης (λέγε με Google, Bing κλπ.)
και τα social media και να καθορίσουν την
αποζημίωσή τους. Η πρόβλεψη αφορά
κείμενα, εικόνες και video αλλά όχι τις
καθαρά αναφορικές ειδήσεις (π.χ. απλή
περιγραφή γεγονότος) που δεν έχουν
ιδιαίτερη πρωτοτυπία ενώ εξαιρεί πολύ
μικρά σε έκταση παραθέματα και δεν
επιτρέπει τους συνδέσμους (link).

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται οι

δομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν
οι εκδότες εφημερίδων και περιοδικών
να αναζητήσουν αποζημιώσεις για την
μη εγκεκριμένη χρήση του περιεχομένου
που παράγουν και αιτιολογείται η
απόφαση της ΕΕ να στηρίξει την
ανεξαρτησία και το κύρος των εκδόσεων
εφόσον προστατεύεται η βιωσιμότητα
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Εν όψει όλων αυτών των
πρωτόγνωρων ρυθμίσεων που ακόμη

δεν έχουν ενεργοποιηθεί, όλοι πιέζουν.
Ποιόν άλλον, κυρίως τη Google
που είναι «πρωταθλήτρια» των
αναδημοσιεύσεων. Η εταιρία πίσω
από το logo Google, η μητρική
Alphabet, δέχεται από παραινέσεις
ως δικαστικές διεκδικήσεις να καθίσει
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
και να εκχωρήσει ένα μέρος από
τα κολοσσιαία κέρδη της - που σε
ένα τμήμα τους οφείλονται στο
περιεχόμενο που αναδημοσιεύει.
Μαθαίνουμε λοιπόν ότι στη Γαλλία
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υπέγραψε συμφωνίες για την απόδοση
δικαιωμάτων με έξι μεγάλες εφημερίδες
και περιοδικά: e Monde, Courrier
International, L’Obs (πρώην Nouvel
Observateur), Le Figaro, Liberation
και L’Express ενώ βρίσκεται σε
διαπραγματεύσεις και με άλλους
εκδότες. Αρχικά η Google είχε αρνηθεί,
όμως αναγκάστηκε να συμμορφωθεί όταν
γαλλικό δικαστήριο εξέδωσε απόφαση
που την υποχρέωνε
να καθίσει στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων και να καθορίσει
το τίμημα της αποζημίωσης για το
Publisher’s Right.

PHOTOBUSINESSWEEKLY

H πίεση όμως δεν έρχεται μόνον από
την ΕΕ. Η αυστραλιανή κυβέρνηση

προωθεί νομοσχέδιο με πρωτοβουλία
του Υπουργού Οικονομικών Josh
Frydenberg που υποχρεώνει τους
γίγαντες των social media και των search
engines να αποζημιώνουν τους εκδότες
με ένα σύστημα πληρωμής δικαιωμάτων
copyright. Ήδη οι αυστραλοί εκδότες
διεκδικούν ετήσιες αποζημιώσεις ύψους
600εκ. δολ. ποσόν που προς το παρόν
απορρίπτει ασυζητητί η Google.
Έτσι δεν έρχεται ως έκπληξη η είδηση
(1η Οκτωβρίου) δια στόματος του CEO
Sundar Pichai που ανάρτησε στο blog
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του ότι η Google δεσμεύεται να καταβάλει ως
1 δις δολ. για παρόμοια δικαιώματα, κάνοντας
αναστροφή 180ο σε σχέση με την προηγούμενη,
τελείως αρνητική στάση της εταιρίας του.
Στην Αμερική εκδοτικοί οργανισμοί όπως
Αxel Springer και News Corp. είχαν ξεκινήσει
μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα διεκδικώντας
ποσά πάνω στην αιτιολογική βάση που τώρα
υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση το
ευρωπαϊκό προηγούμενο και τη ντιρετκίβα DSM
είχαν πλέον πολλές πιθανότητες να γίνει δεκτή
η αγωγή τους από την αμερικανική δικαιοσύνη
(η οποία φημίζεται ότι επιδικάζει τεράστια ποσά
όταν εμπλέκονται εταιρίες-κολοσσοί). Ίσως δηλ.
το 1 δις να είναι ψίχουλα μπροστά στο κύμα
διεκδικήσεων που ετοιμάζουν οι ενδιαφερόμενοι
εκδοτικοί οργανισμοί οι οποίοι λόγω της
λαίλαπας του internet έχουν δει τα έσοδά τους
να καταρρέουν και έχουν αναγκαστεί σε σκληρές
περικοπές, εξαγορές κλπ.
Έτσι φαίνεται σαν εξωραϊσμός η δήλωση του
Pichai που την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενος

ανέφερε στο blog του, αιτιολογώντας την …
ξαφνική γενναιοδωρία: “Πάντα εκτιμούσα την
ποιοτική δημοσιογραφία και πίστευα ότι ο
ζωντανός εκδοτικός τομέας παίζει κρίσιμο
ρόλο σε μια δημοκρατική κοινωνία.” Ως
τυχαία (?) συνέχεια έρχεται και το επόμενο
μεγάλο project Google Νews Showcase το οποίο
προτείνει ο Pichai και θα εμπλέκει εκδοτικούς
οργανισμούς ως παραγωγούς (υπεργολάβους?)
περιεχομένου εισάγοντας στο χώρο ένα νέο
μοντέλο επιχειρείν που θα μετασχηματίσει τις
σημερινές εφημερίδες.
Διαβάστε τα λόγια του μέντορα της Google και
αναρωτηθείτε τι κρύβεται κάτω από τις γραμμές:

“Το μοντέλο επιχειρείν για τις εφημερίδεςβασισμένο σε διαφήμιση και συνδρομέςμετεξελίσσεται για ένα αιώνα καθώς το
αναγνωστικό κοινό στρέφεται σε άλλες πηγές.
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Το internet αποτέλεσε την τελευταία φάση αλλά δεν θα είναι η έσχατη.
Θέλουμε να διαδραματίσουμε ρόλο βοηθώντας τη δημοσιογραφία στον 21ο
αιώνα.” Να σημειώσουμε κάπου εδώ ότι η Google έχει ήδη συνάψει πιλοτικές
συμφωνίες συνεργειών με τη μεγάλη γερμανική εφημερίδα Die Zeit και το
περιοδικό Spiegel.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εκδοτών (European Publisher’s Council) ήδη
έχει εκφράσει σημαντικές επιφυλάξεις με τον φόβο που συμμερίζονται
όλοι ότι η Google προτίθεται να εκτοπίσει τελείως τους εκδότες ουσιαστικά
απορροφώντας τους έναντι πινακίου φακής τη στιγμή που είναι γνωστά σε
όλους τα οικονομικά προβλήματα του κλάδου. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος
του EPC κα Angela Mills Wade «Με το προϊόν αυτό, αυτοί (Google) θα
υπαγορεύουν από θέση ισχύος τους όρους, θα υπονομεύσουν την όποια
νομοθεσία έχει θεσπιστεί που τους υποχρεώνει σε διαπραγματεύσεις,και θα
ισχυρίζονται ότι βοηθούν και χρηματοδοτούν την παραγωγή ειδήσεων και
περιεχομένου».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Ο Πάπας, το Instagram
& το Βραζιλιάνικο “μοντέλο”
Tο ξέρατε πως ο λογαριασμός instagram
του Πάπα Φραγκίσκου έχει σχεδόν 7.5
εκατομμύρια followers; Ίσως όμως στην

“

πραγματικότητα αυτή να μην είναι καμία
σπουδαία διαπίστωση, ίσως ακόμη πιο
αλλόκοτο να φαντάζει το γεγονός πως στην
εποχή μας ακόμη και μεγάλες φιγούρες
της ιερωσύνης πρέπει να διατηρούν
προφίλ και στα κοινωνικά δίκτυα. Την
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 ξεκίνησε ένας
μιντιακός σάλος όπου έγκυρες (και μη)
εφημερίδες αναρτούσαν στα διαδικτυακά
τους πρωτοσέλιδα την είδηση ότι ο Πάπας

«I want to walk with you along the way of God’s mercy and
tenderness.» (Official Account, copyright Vatican Media)
«Θέλω να περπατήσω μαζί σας στο δρόμο του ελέους και
της τρυφερότητας του Θεού.» (Επίσημος λογαριασμός,
πνευματικά δικαιώματα Vatican Media)

”

Φραγκίσκος είχε κάνε ‘like’ (τί χρήση της
γλώσσας κι αυτή!) στην γελοία φωτογραφία
ενός βραζιλιάνικου υποτιθέμενου μοντέλου.
Όπως πολλοί λογαριασμοί προσωπικοτήτων
στα κοινωνικά δίκτυα, έτσι και του
Προκαθήμενου της Καθολικής Εκκλησίας,
κινούνται από το επιτελείο του.

To Βατικανό έχει ήδη ζητήσει σχετική
έρευνα της υπόθεσης. Ο λογαριασμός
του Πάπα στο instagram δεν ακολουθεί
κανέναν άλλον, έχει μόνο ακολούθους.
Πώς έγινε το περιβόητο ‘like’ τώρα ακόμη
δεν γνωρίζουμε, ίσως εντός των επόμενων
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ημερών να μάθουμε. Ένα πάντως είναι
βέβαιο: το «μοντέλο» με το πλαστικό
σώμα και η εταιρεία μάρκετιν που το
προωθεί, άρπαξε αμέσως την ευκαιρία και
χαριτολογώντας έγραψε “ότι έχουν την
επίσημη ευλογία του Πάπα”.

Πόσο εφήμερη όμως είναι η διαφήμιση
αυτή, πόσο εφήμερη και η πλαστική
ομορφιά; Σημασία στις ημέρες μας έχουν
τα πιο ουσιαστικά, τα πιο βαθιά και τα πιο
αληθινά που διαρκούν…
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2

CASHBACK

Lenses for creative people
Ελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας! Eπωφεληθείτε
από το φθινοπωρινό cashback και κερδίστε επιστροφή
χρημάτων σε επιλεγμένους φακούς Tamron!

Cashback   200€

Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2
Sony E-mount

Tamron 24mm F/2.8 Di III OSD M1:2
Sony E-mount

Tamron 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2
Sony E-mount.

Tamron SP 35mm F/1.4 Di USD
Canon | Nikon

Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD
Sony E-mount

Tamron AF70-210mm F/4 Di VC USD
Canon | Nikon

   
   Tamron
&   30 No          .

Απευθυνθείτε στο
εξουσιοδοτημένο

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι

δίκτυο καταστημάτων
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Νέο Hollyland
Mars 300
Pro!
Tώρα και στην Ελλάδα
To Hollyland MARS300 Pro
Wireless Transmitter Receiver
είναι ένα υπερσύγχρονο σύστημα
μετάδοσης HD εικόνας από κάμερες/
συσκευές με έξοδο HDMI σε monitor/
συσκευές με είσοδο HDMI ή σε μέχρι
3 συσκευές Android/iOs που τρέχουν
το HollyView App. Ξεχωρίζει για
το ιδιαίτερα μικρό και πρακτικό του
μέγεθος, την εξαιρετικής ποιότητας
μεταλλική κατασκευή του και την
ιδιότητα να τροφοδοτείται (πομπός και
δέκτης) από κοινές μπαταρίες τύπου
Sony L (F770/F970) ή powerbanks
μέσω USB Type-C. Μεταφέρει
ασύρματα HD εικόνα με μεγάλη
αξιοπιστία και χαμηλή υστέρηση
(0.08s) σε απόσταση 100+ μέτρων.
Ειδικοί αλγόριθμοι κατά τη μεταφορά
της εικόνας φροντίζουν για την
αποθορυβοποίηση.
ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ

Voigtlander
Super Nocton 29mm f/0,8
O πιο φωτεινός φακός παραγωγής!
Παρά τη διαδεδομένη παρερμηνεία,
μπορούν να υπάρξουν φακοί και με
διάφραγμα πιο φωτεινό από f/1.0.
δηλ. να μεταφέρουν περισσότερο φως
απ όσο εισέρχεται μέσω του φακού.
Γνωρίζουμε για τους εκπληκτικούς
f/0,95 που έχουν κυκλοφορήσει.
Όμως η καινοτομία της Voigtlander
δεν έχει ταίρι αφού παρουσίασε τον
μοναδικό στον κόσμο φακό f/0.8.
βέβαια προορίζεται για τον κόσμο του
Micro 4/3 που σημαίνει ότι επιδιώκεται
πολύ μικρότερος κύκλος κάλυψης από
τον αντίστοιχο για full frame και έτσι
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μπορούν να αξιοποιηθούν μεγαλύτερης
διαμέτρου κρύσταλλα για μεγιστοποίηση
της φωτομεταδοτικότητας.
Εδώ πρόκειται για manual focus
φακό στην εστιακή απόσταση 29mm
που ισοδυναμεί με 58mm λόγω crop
factor 2x. Περιλαμβάνει 11 στοιχεία
σε 7 ομάδες εκ των οποίων ένα
ασφαιρικό. Εντυπωσιακός είναι ο
μηχανισμός διαφράγματος ίριδας με 12
πτερύγια που σχηματίζει τέλειο κύκλο.
Ο φακός δεν θα είναι φθηνός αφού οι
πρώτες πληροφορίες τον φέρνουν να
τιμολογείται πάνω από 2.000 δολ.
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Sony FX6
Full frame professional video camera
Η καινούργια επαγγελματική κάμερα
αντλεί στοιχεία από την mirrorless
A7S III και τα μεταφέρει στο φορμά
του καθαυτό video, xωρίς τον υβριδικό
χαρακτήρα της πρώτης. Πρόκειται για
μοντέλο βαρέος τύπου με σκελετό από
ελαφρό κράμα μαγνησίου, ενώ μια
ιδιομορφία αποτελεί η αποσπώμενη
οθόνη 3,5in. που προσαρμόζεται σε
διάφορα σημεία του σώματος. Το
κεντρικό στοιχείο είναι ο full frame
αισθητήρας 12Μegapixel με τις
εξαιρετικές δυνατότητες εικονοληψίας

ΤΕΥΧΟΣ 526 • ΔΕΥΤΕΡΑ 23 NOEMΒΡΙΟΥ 2020

σε χαμηλές φωτιστικές συνθήκες
(μέγιστη ευαισθησία ISO 409.600) και
την αξιοσημείωτη δυναμική περιοχή
15stop.
Στο video 4K έχει δυνατότητα 120fps
με 4:2:2 και full HD 240fps. Μέσω
θύρας 12G-SDI καταγράφει RAW video
4K/60p. Επίσης υποστηρίζει το προφίλ
S-Cinetone που υπάρχει και στη FX9 –
από τηνοποία δανείζεται και το hybrid
AF 627 σημείων με face detection και
real time AF. H αποθήκευση γίνεται σε
διπλό slot καρτών CFexpress Type A/

SD UHS-II αν και για frame rate πάνω
από 100fps χρειάζεται πάντα μια
κάρτα CFexpress. Στο οπτικό μέρος
χρησιμοποιούνται φακοί E-mount
από την μεγάλη γκάμα 50 και πάνω
γνήσιων Sony/Zeiss φακών καθώς
και πολλών προερχόμενων από
τρίτους κατασκευαστές. Όπως και σε
άλλες επαγγελματικές βιντεοκάμερες,
ενσωματώνεται μεταβλητό φίλτρο
ουδέτερης πυκνότητας (ND variable) που
ρυθμίζεται σε βήματα 1/4 ως 1/128,
wifi, τετρακάναλος ήχος κλπ.
Στάμος ΑΕ
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ǹʌȠțȜİȚıĲȚțȐȖȚĮĲĮȝȑȜȘĲȠȣ

Εγγραφείτε από σήμερα και μέχρι
έ
τις 30 Νοέμβριου 2020 στη NextWave
Academy, για την απόκτηση αδείας χειριστή drone, με την ειδική προσφορά
για τα μέλη του PhotoBusiness Weekly βάζοντας τον κωδικό PW2021, και
παρακολουθήστε τα μαθήματα όποτε σας βολεύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2021. Για περισσότερες πληροφορίες

www.nextwaveacademy.gr/offer

Are you the lucky one?
NextWave Academy, Αγίου Δημητρίου 41, 185 46 Πειραιάς, τηλ. 210 300 3175
email: info@nextwaveacademy.gr
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O πιο σταθερός φακός στον κόσμο
Nέο superzoom υπερόπλο Olympus: M.Zuiko Digital ED 150-400mm
f/4,5 TC1,25x Pro -με πλεονέκτημα 8stop!
Στο εγχείρημα της σχεδίασης του πιο
αποτελεσματικού optical stabilizer
οι κατασκευαστές φωτογραφικών έχουν
βάλει στο παιγνίδι όλη την διαθέσιμη
τεχνολογία. Σένσορες επιτάχυνσης,
γυροσκοπικούς αισθητήρες, συστήματα
πέντε αξόνων, και συχνά υβριδικά
συστήματα που συνδυάζουν τη
σταθεροποίηση και εντός φακού και
επί του αισθητήρα. Το νέο υπερόπλο
όμως προέρχεται από μια εταιρία που
μέσα στο 2020 αντιμετώπισε σοβαρά
oικονομικά προβλήματα και το τμήμα
Imaging εκχωρήθηκε πριν μερικούς
μήνες στο fund JIP. Αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι το τμήμα R&D (Έρευνας
και Εξέλιξης) έμενε ανενεργό. Κάθε
άλλο… Eτσι προέκυψε ο εντυπωσιακός
νέος Olympus M.Zuiko Digital ED 150400mm f/4,5 TC1,25x Pro. Τι κρύβεται
από όλο αυτό τον κωδικό; Ότι ο νέος
superzoom ενσωματώνει teleconverter
1,25x και ότι αν (λόγω crop factor 2x
του συστήματος Micro 4/3) κάνουμε
αναγωγή της ισοδύναμης εστιακής
απόστασης εξομοιώνεται με 300800mm και 1000mm αν ενεργοποιηθεί
το converter!).
Όμως το πιο αξιοπρόσεκτο σημείο
του φακού δεν είναι τόσο η αξιοσέβαστη
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γκάμα εστιακών αποστάσεων που θα
εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι ασχολούμενοι με
τα σπορ, τους αγώνες και τη φωτογραφία
άγριας φύσης, αλλά η συμπεριφορά του
υβριδικού σταθεροποιητικού συστήματος
5axis Sync IS που φθάνει το πλεονέκτημα
8 stop στις λήψεις στο χέρι (σημείωση:
περιορίζεται στα 6 stop αν ενεργοποιηθεί
το converter 1,25x). Η δομή του φακού
είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη με 28 στοιχεία
σε 18 ομάδες. Εδώ περιλαμβάνεται ένα
τελείως νέας τεχνολογίας κρύσταλλο
EDA και τέσσερα στοιχεία χαμηλής
διάχυσης Super ED που συνδυάζονται
για να διορθώσουν κατά τοδυνατόν

τελείως τις χρωματικές εκτροπές και
την θάμβωση σε όλο το μεγάλο εύρος
εστιακών αποστάσεων, με τη συνεργασία
της τεχνολογικά προηγμένης πολλαπλής
επίστρωσης τύπου Z Coating Nano. H
ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι 1,3m
σε όλες τις εστιακές αποστάσεις και η
μέγιστη μεγέθυνση 0,57x που τον φέρνει
στα επίπεδα ενός «ήπιο» macro.
Εξίσου ενδιαφέρουσα με την
προχωρημένη σχεδίαση είναι και η
αντίστοιχη τιμή αφού υπολογίζεται ότι
στις ΗΠΑ θα κοστίζει περίπου $7.500
και περισσότερο στην Ευρώπη λόγω
φορολογίας.
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Τοkina
Τρεις νέοι φακοί
Τρεις φακούς, εκ των οποίων δύο για
Fujifilm X και ένα zoom 17-35mm
για Canon και Nikon, ανακοίνωσε
η Tokina. Oι δύο πρώτοι 23mm και
35mm έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό
το φωτεινό μέγιστο διάφραγμα f/1,4
και μοιράζονται το ίδιo design καθώς
και αθόρυβη λειτουργία autofocus χάρη
στην χρήση βηματικών μοτέρ. ST-M.

Παρατηρούμε επίσης ότι διαθέτουν
δακτυίδι διαφραγμάτων χωρίς click stop
που διευκολύνει το video, μηχανισμούς
ίριδας διαφράγματος με 9 πτερύγια και
σπείρωμα υποδοχής φίλτρου 52mm.
To βάρος είναι παραπλήσιο 275γρ. και
285γρ. αντίστοιχα.
Ο ΑΤ-Χi 17-35mm f/4 με κάλυψη full
frame για Canon EF και Nikon F mount,

διαδέχεται με βελτιώσεις τον προηγούμενο
ΑΤ-Χ Pro 17-35mm f/4. Περιλαμβάνει
14 οπτικά στοιχεία σε 12 ομάδες, έχει
μηχανισμό αυτόματης αποσύμπλεξης του
autofocus όταν χρειάζεται η χειροκίνητη
εστίαση και χρησιμοποιεί αθόρυβο σύστημα
οδήγησης AF τύπου SD-M. Σημειώνουμε
την αδιαβροχοποίηση και προστασία από
σκόνη.

DNP Winter 2020 Promo
Ειδική χειμερινή προσφορά ως τέλος
Δεκεμβρίου για επαγγελματίες
Τώρα οι επαγγελματίες φωτογράφοι, ιδιοκτήτες καταστημάτων
κλπ. μπορούν να αξιοποιήσουν την χειμερινή προσφορά DNP Winter
2020 Promo και να αποκτήσουν τους δημοφιλείς Professional
θερμικούς εκτυπωτές της DNP σε ειδικές τιμές! Συγκεκριμένα η
προωθητική ενέργεια αφορά τα μοντέλα DNP DSRX1HS σε τιμή
540€, DS620 στα 790€ και DS820 στα 1450€! Οι τιμές δεν
περιλαμβάνουν ΦΠΑ ενώ η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31/12/2020
ή μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.
ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ
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Γεώργιος Σταμάτης
Ένας παράλληλος, κρυστάλλινος κόσμος
Λάτρης του κλασικού αυτοκινήτου, φαρμακοποιός στο επάγγελμα και
δραστήριος ερασιτέχνης φωτογράφος. Ο Γιώργος Σταμάτης στέλνει
φωτογραφίες του εδώ και αρκετό καιρό σε γνωστά microtstock
πρακτορεία που πωλούν εικόνες, ενώ διατηρεί και προσωπικό ιστότοπο. Η
φωτογραφία είναι άλλωστε μία μεγάλη του αγάπη. Πρόσφατα αποφάσισε
να πειραματιστεί όπως οι σουρρεαλιστές φωτογράφοι της δεκαετίας του
1930 και να δει την Αθήνα, υπό διαφορετικό, πρωτότυπο πρίσμα.
Τί σας ενέπνευσε να αρχίσετε να κάνετε τον συνδυασμό
της πραγματικότητας με την γυάλινη εκδοχή της; Συνήθως
ενδιαφέρουσες δημιουργίες, ξεκινούν από πειραματισμούς και
παιγνίδια, συνέβη κάτι ανάλογο;
Είχα εδώ και ένα χρόνο την περιέργεια να πειραματιστώ με αυτό το είδος
και μάλιστα δοκίμασα αρχικά μέσα από ποτήρι γεμάτο με νερό. Έπειτα
προμηθεύθηκα την γυάλινη σφαίρα και ξεκίνησα με αυτή κάποιες λήψεις
σε τοπία. Θεώρησα στη συνέχεια ενδιαφέρον να φωτογραφίσω κτήρια
και για να υπάρχει μία συνοχή μεταξύ τους επέλεξα να τα περιορίσω σε
αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέατα της Αθήνας.
Πόσο καιρό φωτογραφίζετε το συγκεκριμένο πρότζεκτ;
Αυτή η σειρά ολοκληρώθηκε μέσα στον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του
2020.
Ασχολείστε και με άλλα φωτογραφικά είδη;
Κυρίως ασχολούμαι με φωτογράφιση κλασσικών αυτοκινήτων σε
αγώνες ή εκδηλώσεις, αλλά και πλοίων (κρουαζιερόπλοια και εμπορικά
στον Πειραιά).
Όσο και αν είναι δύσκολο, ξεχωρίζετε κάποια απ’όλες αυτές τις
εικόνες;
Ναι, θα ξεχώριζα τις φωτογραφίες που τράβηξα στις εξής αθηναϊκές
τοποθεσίες: Ακαδημία, Πύλη Αδριανού, Στοά Αττάλου, Εθνικό κήπο και
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Σύνδεσμος με φωτογραφίες: https://gstam110.wixsite.com/gsfoto
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quiz
Σ Ε Κ Α Θ Ε Τ Ε Υ Χ Ο Σ Τ Ο Υ Φ Ω Τ Ο Γ ΡΑ Φ Ο Υ

Μεγάλος φωτογραφικός
διαγωνισμός γνώσεων
Απαντήστε & κερδίστε ένα από τα παρακάτω δώρα!

Mια Fujifilm
M
F jifil Instax
I
70

Δύο θήκες
DSLR
CaseLogic
SHC101P

Canon Pixma TS 705
έγχρωμο inkjet

Έναν εκτυπωτή printer
Canon Pixma TS705

O διαγωνισμός συνεχίζεται με καινούργια
δώρα & στο επόμενο τεύχος

Μία εκτύπωση FineArt
Dibond 50x70cm

Mονόποδο
Benro
MAD38A

Manfrotto LumiMuse
LED Light

Βρείτε τo
ερωτηματολόγιο στην
τελευταία σελίδα του
τεύχους που κυκλοφορεί
ƬıǑǋǋİĲǎǒǀıǑǌĮȺƾǄİĲĮǈĮǑĲǎįǁǉĮǈĮĲǆǌĮȺǎįǎǒǀĲǔǌǗǏǔǌǉĮǈȺǏǎǖȺǎǇƿıİǔǌǃǊZZZSKRWRJUSKRWRTXL]
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Fotografiska Project
Πώς η μεγαλύτερη φωτογραφική γκαλερί του κόσμου τελικά… δεν υλοποιήθηκε!
Πριν την πρώτη καραντίνα, είχαμε κάνει
μία εφ’όλης της ύλης συνέντευξη με τον
πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου
της Fotografiska,Yoram Roth ο οποίος
μας ανέλυε τους τρόπους που σκόπευε
ο οργανισμός να αναπτυχθεί ακόμη
περισσότερο. Μετά την εντυπωσιακή
εξαώροφη γκαλερί στο κέντρο της Νέας
Υόρκης που άνοιξε τις πύλες της στο
κοινό λίγες μόλις εβδομάδες πριν την
πρώτη έξαρση του κορωνοϊού (όπου
και βρέθηκε η Ιωάννα Βασδέκη), το
επόμενο μεγαλεπήβολο σχέδιο θα
πραγματοποιόταν στο Λονδίνο. Τί συνέβη
όμως και όλα αναχαιτίστηκαν τελικά;
Με έδρα της την Στοκχόλμη, η
Fotografiska άρχισε να επεκτείνεται
πολύ δυναμικά στον χώρο της διεθνούς
φωτογραφίας. Μόνο στην γκαλερί
της σουηδικής πόλης, υποδεχόταν

ετησίως 500,000 επισκέπτες, αριθμός
αστρονομικός για τα ελληνικά δεδομένα.
Στο Λονδίνο, ετοιμαζόταν να στεγαστεί
σε μεγαλόπρεπο κτίριο κοντά στην
πασίγνωστη λονδρέζικη Whitechapel
Gallery.
Όμως, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση,
η οποία βέβαια έγινε αρκετά διακριτικά
και όχι με ιδιαίτερες φανφάρες,
ο οργανισμός αποφάσισε να μην
προχωρήσει με την επένδυσή της, “λόγω
covid-19 & Brexit”. Και τί σημαίνει αυτό
για όλους τους λάτρεις της φωτογραφίας;

“
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Πώς δεν θα υλοποιηθεί - προς το
παρόν - το όνειρο για την μεγαλύτερη
φωτογραφική γκαλερί του κόσμου.
Οι επενδυτές βεβαίως συνεχίζουν
να διατηρούν τα ενδιαφέροντά τους
στο Λονδίνο. Αλλά χρειαζόμαστε
στην πραγματικότητα έναν γιγάντιο
φωτογραφικό χώρο; Αυτή είναι όμως
μία άλλη συζήτηση…
Ιστοσελίδα οργανισμού:
https://www.fotografiska.com

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη με τον
πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της
FOTOGRAFISKA, Yoram Roth, εδώ

”
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MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών
Ανοιχτή πρόσκληση
H έκθεση που δημιουργήθηκε από
23 συνεπιμελητές-μέλη του κοινού
του MOMus Moυσείο Σύγχρονης
Τέχνης Θεσσαλονίκης, αναφορικά
με τον COVID19 και αποτύπωσε την
εκθεσιακή εκδοχή του ανοιχτού ψηφιακού
καλέσματος που πραγματοποίησε το
μουσείο τον περασμένο Μάρτιο υπό
το γενικό τίτλο «Resilience ProjectΜαζί Ανθεκτικοί» είναι στο επίκεντρο
των συναντήσεων. Το εγχείρημα της
ομαδικής επιμέλειας των έργων, τα οποία
δημιουργήθηκαν μέσα στην ασφυκτική
συνθήκη της καραντίνας, αποτέλεσε
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μία συλλογική πρωτοβουλία ανάδειξης
όσων, τελικά, μας ενώνουν, παρά την
επιβεβλημένη κοινωνική απόσταση. Ο
εσώτερος κόσμος, το σπίτι ως χώρος
εγκλεισμού αλλά και ενδοσκόπησης, η
δυστοπική ερήμωση του αστικού τοπίου,
η πρόσκαιρη ανακούφιση του φυσικού
περιβάλλοντος, οι πολιτικές διαστάσεις
της υγειονομικής επιτήρησης και, τέλος,
η ακατάβλητη ανθρώπινη θέληση για ζωή
και συνύπαρξη είναι θεματικοί άξονες
που διατρέχουν τα έργα των δημιουργών
και θα συζητηθούν επιλεκτικά στις νέες
συναντήσεις.

Ημερομηνίες συναντήσεων: Τρίτη 24
Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου, Σάββατο
28 Νοεμβρίου & 5 Δεκεμβρίου, 19:0021:30: «TogetherWeLook / Μαζί
Βλέπουμε» την έκθεση «Together, So
Far So Close» του MOMus-Πειραματικού
Κέντρου Τεχνών.
Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής:
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στο info.
experimental@momus.gr, με την
αναφορά ΤWL@MOMusExperimental
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Μοιραστείτε τις τεχνικές σας γνώσεις
με τους Αναγνώστες του ΦΩΤΟγράφου!
ΝΕΑ ΣΤΗΛΗ
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Διεθνές Συνέδριο CoMuseum
Δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια και masterclass για επαγγελματίες μουσείων και
του χώρου του πολιτισμού
Από την Τετάρτη 2 έως την
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, το
Μουσείο Μπενάκη, η Πρεσβεία των
Η.Π.Α. στην Ελλάδα και το British
Council διοργανώνουν το 10ο Διεθνές
Συνέδριο CoMuseum, το οποίο λόγω
των περιοριστικών μέτρων που
σχετίζονται με τη νόσο COVID-19
θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου
διαδικτυακά. Τη διοργάνωση
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υποστηρίζουν επίσης το Goethe-Institut
Athen και η Πρεσβεία της Γαλλίας /
Institut Français de Grèce. Το Συνέδριο
τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, του
Δήμου Αθηναίων και του Δήμου
Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, την
Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4
Δεκεμβρίου, το CoMuseum θα

οργανώσει μία σειρά από διαδικτυακά
εργαστήρια και masterclasses για
επαγγελματίες μουσείων και του χώρου
του πολιτισμού. Οι εγγραφές για το
Συνέδριο θα παραμείνουν ανοιχτές
μέχρι τις 30 Νοεμβρίου ενώ η
προεγγραφή είναι απαραίτητη.
Πληροφορίες: 30 2126875272
www.benaki.org
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Photometria International Photography Festival
Ανοιχτό κάλεσμα υποβολής φωτογραφικών εργασιών (portfolios)
Όποιος ασχολείται με την φωτογραφία
περισσότερο καιρό, έχει στην κατοχή
του τουλάχιστον ένα portfolio, είτε
το γνωρίζει, είτε όχι! Όλα είναι θέμα
οργάνωσης, επιλογής και αρχειοθέτησης,
μετά την ίδια την φωτογράφηση. Αν
δεν έχετε λοιπόν έτοιμο portfolio,
συμβουλευτείτε ανθρώπους που
γνωρίζουν καλά το portfolio editing
& development (π.χ. καταξιωμένους
φωτογράφους, θεωρητικούς ή καθηγητές
φωτογραφίας) και αρχίστε να το στέλνετε
σε διεθνείς και εγχώριους διαγωνισμούς.

Το Photometria International
Photography Festival θέλοντας να
συνεχίσει την ανάδειξη της σύγχρονης
φωτογραφικής δημιουργίας, προκηρύσσει
διαγωνισμό portfolio. Αρκεί να στείλτε ένα
portfolio δεκαπέντε (15) φωτογραφιών,
εκ των οποίων, θα επιλεγούν οι οκτώ
(8). Μέσα από αυτές, ο φωτογράφος θα
πραγματεύεται ένα θέμα της αρεσκείας
του, μια ιδέα ή ακόμα την αφήγηση μιας
ιστορίας. Τα καλύτερα εννέα (9) portfolio
που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν το
υλικό των εκθέσεων με τίτλο “Parallel

Voices”. Το κόστος κάθε συμμετοχής
ανέρχεται στα 15 ευρώ.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν
στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι νικητές θα
ενημερωθούν και μέσω e-mail.
Προθεσμία υποβολής portfolio:
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020
Πληροφορίες/εγγραφές:
www.photometria.gr

photo.gr
Το έγκυρο
ρ φ
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 ισχύει μέχρι 20 Ιουλίου

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
& ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
photo.gr/books
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50/50 Ισότητα και στον κινηματογράφο
4ο Φεστιβάλ WIFT GR με ταινίες αφιερωμένες στις γυναίκες
Μετά την επιτυχία των προηγούμενων
διοργανώσεων, οι Γυναίκες στον
Κινηματογράφο και στην Τηλεόραση
– Ελλάδα (WIFT GR) και η Ταινιοθήκη
της Ελλάδος παρουσιάζουν το 4ο
ΦΕΣΤΙΒΑΛ WIFT GR 50/50 ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα και την
υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, και υπό την αιγίδα της
Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, στις
25-29 Νοεμβρίου 2020, με την ευκαιρία
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της Παγκόσμιας Ημέρας Εξάλειψης της
Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου).
Το 4ο φεστιβάλ περιλαμβάνει
πέντε μεγάλου μήκους ταινίες
και δεκατέσσερις μικρού μήκους,
ελληνικές και διεθνείς, μυθοπλασίας
και τεκμηρίωσης, ποικίλου ύφους, που
προσφέρουν διαφορετικές προσεγγίσεις
της γυναικείας ματιάς και εμπειρίας, με
προεξέχουσα θεματική την έμφυλη βία.
Πέντε από τις ταινίες μικρού μήκους,
προτείνονται από οργανισμούς στο
πλαίσιο των συνεργασιών του WIFT GR.

Η διοργάνωση θα κορυφωθεί το Σάββατο
28 Νοεμβρίου στις 19:00, με ένα
διαδικτυακό στρογγυλό τραπέζι για την
«Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών»,
στο οποίο θα μετέχουν διακεκριμένες
ερευνήτριες και πανεπιστημιακοί, αλλά
και ακτιβίστριες και εκπρόσωποι δομών
υποστήριξης. Τη συζήτηση θα διευθύνει η
πρόεδρος του WIFT GR, Ρέα Βαλντέν.
Προβολές ταινιών:
online.tainiothiki.gr
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες
για τη συμμετοχή σας.
Λήξη: 25 Nοεμβρίου!

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Docs in Exile
Άλλο ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στις οθόνες των σπιτιών μας
Εξαιρετικές ευκαιρίες θέασης
ταινιών μας προσφέρονται λόγω της
περιβόητης πανδημίας. Παρόλο που οι
ζωές μας τείνουν να κατακλυστούν από
την ψηφιακή πραγματικότητα, ορισμένες
φορές αξίζει να αφιερώσουμε λίγο από
τον χρόνο μας σε κάποια φεστιβάλ τα
οποία τώρα προσφέρονται διαδικτυακά
αλλά και δίχως καμία απολύτως

οικονομική επιβάρυνση.
To Exile Room, με την υποστήριξη
του Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει το Docs in
Exile, ένα online φεστιβάλ ντοκιμαντέρ.
Θα δούμε 30 μικρού και μεγάλου
μήκους ταινίες που στην πλειοψηφία
τους δεν έχουν ξαναπροβληθεί στην
Ελλάδα. Οι προβολές είναι δωρεάν για

το κοινό και όλες οι ταινίες διαθέτουν
ελληνικούς υπότιτλους.
Διάρκεια:
10 έως 14 Δεκεμβρίου 2020
Πληροφορίες/προβολές:
www.exile.gr

ARTENS
Εστιάζοντας στη βία κατά των γυναικών - Στείλτε σχετικά έργα
Μοιάζει αδιανόητο να λύνουμε ακόμη
τέτοια βάναυσα ζητήματα ενώ υποτίθεται
η ανθρωπότητα κινείται εξελικτικά (;).
Τουλάχιστον στον τομέα της τεχνολογίας
ισχύει κάτι τέτοιο, όσον αφορά τον ίδιο
τον άνθρωπο τα πράγματα περιπλέκονται
δραματικά.
Κεντρικός άξονας του Artens Festival
για το 2020 είναι η έμφυλη βία και
συγκεκριμένα η βία κατά των γυναικών.
Το festival με τίτλο «Τι εννοείς δεν είσαι
ευτυχισμένη;» διοργανώνεται υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού. Σύμφωνα με τον παγκόσμιο
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οργανισμό υγείας η έμφυλη βία
επηρεάζει τη ζωή του 1/3 των γυναικών
παγκοσμίως.
Το ARTENS FESTIVAL επιδιώκοντας
την ευαισθητοποίηση του κοινού,
την καλλιέργεια του προβληματισμού
και τη δημιουργία διαλόγου για τη
γυναίκα και τη θέση της στην κοινωνία
μας, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα
για δράσεις παραστατικών τεχνών όπως
performances, (θεατρικές, εικαστικές,
μουσικές, χορευτικές, μόδα, body art),
λογοτεχνικών κειμένων και ποίησης,
installations, film (fiction, animation,

ντοκιμαντέρ), video art, digital art, sound
art, φωτογραφικό και αρχειακό υλικό.
Προθεσμία υποβολής υλικού: μέχρι
την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2020
Αποστολή υλικού: artens2@yahoo.com
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