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°ºËÍÔΖήτω το 2021!
Δεν νομίζω ότι υπάρχει επιχειρηματική
δραστηριότητα στον κλάδο μας που να μην
επηρεάστηκε αρνητικά από την επέλαση της

&%*503*"-

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Εδώ και 15 χρόνια σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο στα γραφεία του περιοδικού μας,

πανδημίας την χρονιά που φεύγει σε λίγες μέρες.
®ÀÍËÍÆÈÐ½ÔÄ¼ÌÀÈÀÏÌÇÑÈÊ½ÔÄÌÒÀÐÑÀÒÎ
ÐÑÀÈÒÀÌ¬ÏÍÁË»ÀÑÀÖÆÄ¼ÀÔÍÖÊ¬ÍÈÍÈ
ενδεχομένως αντιμετώπισαν, ούτε στα χρόνια
ÏÍÁË»ÀÑÀÑÍÖÊË¬ÃÍÖÀÊ¬ÌÓÑÍÌÀÍËÍÆÈÐ½
των προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε εμείς, στο
¨«°®ÆÏ¬ÅÍ ÊÀÈÐÑÈÔÍË¿Ã¿ÐÊÍËÄÔÀÍÅ¬ÐÄÈÔ
που έπρεπε να πάρουμε.

πραγματοποιούμε επιμορφωτικά σεμινάρια
για επαγγελματίες αλλά κυρίως ερασιτέχνες
φωτογράφους, σ’ ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο,
ÕÓÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀÔÀÑ½ÓÌ °ÀÐÄÈÌ¬ÏÈÀÑÍÖ
¨«°®ÆÏ¬ÅÍÖÄÊÑ½ÔÑÇÔÄÈÍÏÅÓÑÈÊ»ÔÑÍÖÔÀÉ¼ÀÔ
ÏÍÐÅºÏÍÖÌ¼ÀÍÌÀÃÈÊ»ÄÖÊÀÈÏ¼ÀÐÄÍËËÍ¿Ô
να έλθουν, να πιουν τον καφέ τους, να γνωρίσουν
ÊÀÈÌÀÐÖÌÍÈË»ÐÍÖÌÄ¬ËËÍÖÔÍÍÈÍÀÒÄ¼Ô 
να δουν από κοντά και να πιάσουν στα χέρια τους
ÔÀÍÕÀÈÏÄÑ»ÐÍÖÄ
ÑÍºÌÀ
PRINTING EXPO 2020
μηχανές, φλας, φακούς και άλλο φωτογραφικό
τραγούδι που
Μέσα στην αισιοδοξία που γέννησε η
ÄÉÍËÈÐ½ÀÄÊÀÈÃÄÖÑÍ¿ÌÄÑÍÌÊÀÒÇÆÇÑ»Ã¼ËÀ
γράφτηκε ειδικά για
φωτογράφους!
διαφαινόμενη οικονομική ανάκαμψη ÑÍ
τους, σε τεχνικές επεξεργασίας στο P/S & και
ÀÅÄÌ½ÔÊÀÈÀÅÄÑºÏÍÖÇÃÖÌÀÈÊ»ÍÖÀÌºÑÖÉÄ
στο L/R κ.α. Είχαμε την δυνατότητα να τα κάνουμε
η πετυχημένη διοργάνωση της Photovision & Image
ÊÀÈÃÈÀÃÈÊÑÖÀÊ¬ ÍÅÀÐ¼ÐÀÄÌÀÇÌÑÀÏÀÆÀÑÍÍÈ»ÐÍÖÄ
5FDIÑÍÌ Ï¼ËÈÍÑÍÖ¼ÃÈÍÖºÑÍÖÔ ÏÍºÊÖÂÄÇÈÃºÀ¼ÀÔ
δίνοντας RV στους πολυπληθείς φίλους μας όταν και όποτε
ÉÄÕÓÏÈÐÑ»ÔºÊÒÄÐÇÔÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬ÆÈÀÑÇÌÀÆÍÏ¬ÑÓÌ
μπορέσουμε να βρεθούμε από κοντά, χωρίς φοβίες και μάσκες.
ÄÊÑÖÎÐÄÓÌ¤ºÊÒÄÐÇ ÄÃÈÍÏÆÀÌÓÑºÔÑÍÄÏÈÍÃÈÊ½
μας και τo έμπειρο team της Be Best, ανακοινώθηκε να
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 2021
Æ¼ÌÄÈÐÑÈÔÓÔ§ÀÏÑ¼ÍÖÍËËºÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÈÔ
Άλλη μια οδυνηρή απόφαση αναστολής μίας έκδοσης που
À½ÄÖÏ¿ÑÀÑÇÆÊ¬ÀÃÏÀÐÑÇÏÈ½Ñ»ÑÓÌÄÄ¼ÊÄÌÑÏÍÑÈÔ
χρονολογείται από το 1991.¤ÏÍÐÄÆºÌÇÁÈÁËÈÍÃÄÐ¼ÀÑÍÖ
ÄÊÑÖÎÐÄÈÔ Ä¼ÕÀÌÃÇËÎÐÄÈÐÖÄÑÍÕ»ÊÀÈÐÕÄÃ¼À×ÀÌ
¤ÄÏÍËÍÆ¼ÍÖÄÀÅÏÍËºÉÐÑÍÄÉÎÅÖËËÍÊÀÈÐÄËÈÃÍÃÄ¼ÊÑÄÔ 
ÑÇÌÀÏÍÖÐ¼ÀÑÍÖÔ°ÀÇÌ¿ÀÑÀ½ÓÔÀ½ÑÇÌ¦¼ÌÀ ÄÊÄ¼
ÄÑÄÑÏ¬ÕÏÓÇÄÊÑ¿ÓÐÇÊÀÈÄÏ¼ÍÖÐÄË¼ÃÄÔÃÄÌ»ÑÀÌ
ÐÑÈÔÀÏÕºÔ¨ÄÁÏÍÖÀÏ¼ÍÖ ÃÄÌ»ÑÀÌÊÀË¬ ÅÈÁ¬ËËÓ
ÃÖÌÀÑ½ÌÅºÑÍÔÌÀÐÑÇÏÈÕÑÄ¼ÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊ¬À½ÑÈÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÈÔ
ÀÌÖ»ÏÕÀÌÑ½ÑÄÍËËÍ¼ÐÑÇÕÎÏÀÀÔÍÖÄ¼ÕÀÌ
ÑÍÖÊË¬ÃÍÖ®ÈË½ÆÍÈÄÖÌ½ÇÑÍÈÏÍÑÈ»ÐÀÄÌÀÇÌÑÍ
καταλάβει τι θα ακολουθούσε τις επόμενες εβδομάδες.
εκδώσουμε με εκπτώσεις στην ποιότητα αλλά κυρίως στη
«ÔÃÈÍÏÆÀÌÓÑºÔºÏÄÄÌÀÐÑÀÒ¼ÐÍÖÄÑÈÔÄÄÏÕ½ÄÌÄÔ
ÃÈÀÌÍ» ÑÇÐÑÈÆ»ÍÖÍÈÖÇÏÄÐ¼ÄÔÑÀÕÖÄÑÀÅÍÏÎÌºÕÍÖÌ
ÄÉÄË¼ÉÄÈÔÊÀÈÌÀË¬ÁÍÖÄ §¢ Ã¿ÐÊÍËÄÔÀÍÅ¬ÐÄÈÔ
ËÍÊ¬ÏÄÈÖ¼×ÍÖÄ½ÑÈÑÍ¤ÄÏÍË½ÆÈ½ÀÔÊ¬ÒÄÕÏ½ÌÍ
¦ÀÈÑÍÊ¬ÌÀÄ ÍÅÀÐ¼ÐÀÄÑÇÌÀÌÀÁÍË»ÃÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
ÀÍÐÑÄËË½ÑÀÌÐÄÀÍÃºÊÑÄÔ«¯¢ ÄÃÇÍÐ¼ÄÖÐÇÀ½
της έκθεσης, λόγω κορωνοϊού, χωρίς να δώσουμε νέα
ºÏÍÖÔÀÔÑÓÌÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌÀÍÐÑÍË»Ô
ÇÄÏÍÇÌ¼ÀÆÄÆÍÌ½ÔÍÖÍËËÍ¼ÀÏÄÉ»ÆÇÐÀÌÑÈÔ
Εύχομαι στο 2021 να επουλωθούν οι πληγές που άνοιξε σε
¨ÄÁÏÍÖÀÏ¼ÍÖ¬ÏÕÈÐÀÌÍÈÏÎÑÍÈÄÏÈÍÏÈÐÍ¼ÐÑÇ
όλους μας το 2020, να μας βρει υγιείς και ευτυχισμένους
ÊÖÊËÍÅÍÏ¼À ÐÑÈÔ§ÀÏÑ¼ÍÖ¬ÏÕÈÐÀÌÍÈÊÀÒÇÄÏÈÌºÔ
και προ πάντων αισιόδοξους.
ÄÌÇÄÏÎÐÄÈÔÀ½ÑÍÌÊ°ÐÈ½ÃÏÀÆÈÀÌÀÀÊÍËÍÖÒ»ÐÄÈ
γενικό lockdοwn λίγες μέρες μετά. Εκ των υστέρων και
Χρόνια Πολλά!
À½ÑÈÔÄÉÄË¼ÉÄÈÔÃÈÊÀÈÓÒ»ÊÀÄ§¬ËÈÐÑÀÃÄÕÑ»ÊÀÄÑÀ
§À×¼ÉÀÌ¬ÑÇÄÖÑºÏÀ¥ÀÌÍÖÀÏ¼ÍÖ
Ä¿ÐÇÀÆÈÀÑÇÌÃÈÍÏÀÑÈÊ½ÑÇÑ¬ÀÔ¦¬ÑÈÄ¼ÌÀÈÊÀÈÀÖÑ½
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

URA 2000

Φωτ: © Α.Bonetti/ WWF Ελλάς

Click  !

ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διεκδικήστε δώρα αξίας

4.800€!

Οι περιοχές NATURA 2000, είναι η καρδιά της προστασίας της φύσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Δημιουργούν μια ασπίδα ζωής για απειλούμενα είδη και περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, φροντίζοντας
για την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ ανθρώπου και φύσης.

Ας αναδείξουμε την ελληνική φυσική ομορφιά, τα είδη της πανίδας και χλωρίδας αλλά και τις ανθρώπινες
δραστηριότητες στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 με τον φωτογραφικό μας φακό!

Υποβολή συμμετοχών έως 30 Απριλίου 2021 στο

www.photo.gr/Natura2000
Οι καλύτερες
ρ φ
φωτογραφίες
γρ φ που θα αναδειχθούν απ’ την κριτική
ρ
επιτροπή
ρ
θα διεκδικήσουν μμεγάλα
γ
δώρα!
ρ
Αναλυτικά τα δώρα στη σελίδα υποβολής των συμμετοχών του διαγωνισμού www.photo.gr/Natura2000 και στο www.edozoume.gr

Natura_2000_ADV.indd 1
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Με τη συμμετοχή

Με την υποστήριξη

Διοργάνωση

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις 21 Μαΐου 2021 την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000

9/12/2020 5:06:07 μμ
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WindowSight
Οικονομική διέξοδος και εναλλακτική για τις φωτοθήκες;
Στη γη της ψηφιακής επαγγελίας (λέγε
με ΗΠΑ) περισσεύουν οι φαεινές ιδέες

Θα αντέτεινε κανείς ότι αυτό ήδη
συμβαίνει δωρεάν στα πλαίσια του

για τη οικονομική αξιοποίηση του
internet. Mόνον που δεν έχουν αγγίξει
τον κόσμο της φωτογραφίας… αν
εξαιρέσει κανείς τα microstock agencies.
Αν αναφερθουμε δηλ. στις φωτοθήκες
τύπου Shutterstock μάλλον κακό έχουν
προκαλέσει, εξευτελίζοντας τις αμοιβές,
στο όνομα του πλατέματος και βαθέματος
της αγοράς. Ούτε καν για λόγους που
σχετίζονται με την ...σοσιαλιστική
ορολογία αλλά εξυπηρετώντας μονάχα
την υπερσυγκέντρωση και τα κέρδη για
τον έχοντα τη δεσπόζουσα θέση. Έτσι από
τις φωτοθήκες οι φωτογράφοι δεν πρέπει
να περιμένουν κάτι αξιόλογο.

Instagram και όλοι ή σχεδόν όλοι,
οι φωτογράφοι που επιθυμούν να
δημιουργήσουν ενδιαφέρον για τη
δουλειά τους οφείλουν να έχουν
ανεβασμένο υλικό και να επιμελούνται την
instagram-ική τους παρουσία, με συχνή
ανανέωση και διαρκή παρακολούθηση.
Εξάλλου στο instagram εμπόδια όπως
η χαμηλή ανάλυση, οι υπερβολικά
καταπιεστικοί κανονισμοί πολιτικής
ορθότητας και η απουσία άμεσων
οικονομικών κινήτρων λειτουργούν
αποτρεπτικά.

Θα μπορούσαν από κάπου αλλού να
αντληθούν οικονομικοί πόροι για τους

φωτογράφους; Αυτή την ερώτηση
υπέβαλαν στον εαυτό τους oι δημιουργοί
του WindowSight (, απορώντας γιατί να
αμείβονται οι μουσικοί από το Spotify,
oι ηθοποιοί και σκηνοθέτες από το
Hulu ή το Netflix και οι φωτογράφοι να
μην δικαιούνται τίποτε...Με πρότυπο
λοιπόν το Spotify, προσπάθησαν να
εφεύρουν την ...Αμερική, συγγνώμην, το
φωτογραφικό αντίστοιχο και κατέληξαν
στο WindowSight. To app απευθύνεται σε
επαγγελματίες οι οποίοι θα δεχθούν να
απεικονίζεται η δουλειά τους, εν μέρει ή
συνολικά, σε κοινό που είναι διατεθειμένο
να πληρώσει για το προνόμιο.

Η ιδέα του WindowSight είναι
διαφορετική. Οι συνδρομητές δεν θα

μπαίνουν με τα smartphone. Eξάλλου
δεν είναι ανάμεσα στις προθέσεις των
ισπανών εμπνευστών και το concept
που θέλουν να προωθήσουν, η
απεικόνιση σε μικρές οθόνες έστω και τις
προχωρημένες αναλύσεις των πιο hitech
σημερινών smartphone.
Αντίθετα επιθυμούν τον εντυπωσιασμό
και την επιβλητικότητα της εμφάνισης
σε μεγάλες οθόνες SmartTV. Ήδη έχουν
ετοιμάσει λειτουργικές εκδόσεις του
app για τις πλατφόρμες Tizen και WebOS
που έχουν αναπτύξει για τις έξυπνες
τηλεοράσεις τους οι εταιρίες Samsung και
LG, oι οποίες κυριαρχούν στο χώρο.
Επίσης υποστηρίζονται υπηρεσίες
streaming όπως AppleTV ή Αndroid
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TVκαι σύντομα Amazon Fire και Roku.
Θα εμφανίζονται δηλ. οι φωτογραφίες
των συμμετεχόντων επαγγελματιών
σε μεγάλες τηλεοπτικές οθόνες και το
app θα αναλαμβάνει ρόλο controller.
Για τους δημιουργούς προβλέπονται
αμοιβές με προμήθεια ανά εμφάνιση και
ανά πελάτη (ακολουθώντας το μοντέλο
αμοιβολογίου του Spotify), αν και θα
υπάρχει και δυνατότητα προβολής σε
χαμηλότερες αναλύσεις σε ρόλο teaser.
Επίσης προβλέπεται και μια συνδρομή
premium με 16.99 ευρώ το μήνα, η
οποία ξεκλειδώνει την απεικόνιση σε
ανάλυση HQ όπου το 50% των εσόδων
καταλήγει στο δημιουργό.
Όλες αυτές οι φιλοδοξίες είναι
νόμιμες και θεμιτές. Κατ ευχήν θα

μπορούσαν να αποφέρουν κάποια
έσοδα σε επαγγελματίες με premium
περιεχόμενο. Όμως υπάρχει και το
θέμα της καταναλωτικής κουλτούρας
σε αντικείμενα που σχετίζονται με
πνευματική ιδιοκτησία.
Οι καταναλωτές μουσικής για πάρα
πολλά χρόνια ήταν συνηθισμένοι
να αμείβουν τους δημιουργούς
αγοράζοντας τον υλικό φορέα (δίσκο
βινυλίου CD). Οι καταναλωτές
έργων του λόγου με τη σειρά τους
αγόραζαν βιβλία, οι καταναλωτές
οπτικοακουστικών αγόραζαν εισιτήρια
για κινηματογράφο κλπ.
[Συνεχίζεται]
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ΕΩΣ

300€
ΕΚΠΤΩΣΗ*
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ
ΟΜΟΡΦΕΣ
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.
ΣΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ.
Η έξυπνη, ελαφριά και εύχρηστη DSLR.
Αποκτήστε τη νέα σας μηχανή Canon με
σημαντική έκπτωση.

Live for the story_
*Η προωθητική ενέργεια ισχύει από 01/12/2020 έως 31/1/2021, για όσο
χρόνο υπάρχει απόθεμα. Ανακαλύψτε περισσότερα στη διεύθυνση
www.canon.gr/winterpromotion/. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
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Τώρα με τις τεράστιες ανατροπές του
internet οι δημιουργοί υποφέρουν γιατί

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ

τα έργα πολλές φορές αντιγράφονται και
διαδίδονται χωρίς δική τους παρέμβαση
και οι αποδέκτες αποκτούν κουλτούρα
δωρεάν κατανάλωσης των πάντων. Το
πως θα αλλάξει αυτή η νοοτροπία που
τείνει να διαπεράσει τα πάντα, είναι ένα
στοίχημα με άδηλη έκβαση. Ιδιαίτερα
στη φωτογραφία όπου οι δημιουργοί
προσπαθούν με κάθε μέσο να γίνουν
ευρύτερα γνωστοί με την ελπίδα να
κερδίσουν από κάποια ανάθεση ad hoc
και όχι από την ανάλωση ήδη υπαρκτού
έργου. Αυτό το στοίχημα είναι ακόμη πιο
δύσκολο να κερδηθεί…
To WindowSight app θα το βρείτε στο
ΑppStore της Αpple (iOS) και στο
Google Play (Android)
Π. ΚΑΛΔΗΣ

Στη μαύρη λίστα των HΠΑ η DJI
Προβλήματα με την απερχόμενη κυβέρνηση Trump
Μετά τις περιπέτειες της Huawei με
την Αμερικανική κυβέρνηση που την
κατηγορεί με υποψίες βιομηχανικής
κατασκοπείας και κρυμμένο λογισμικό
στα δίκτυά της, και αντίστοιχα
προβλήματα για την κατασκευάστρια
chip SMIC, καθώς και τα κοινωνικά
δίκτυα WeChat και TikTok, άλλη μια
κινέζική εταιρία που ήταν από καιρό
στο στόχαστρο της κυβέρνησης Trump
αντιμετωπίζει προβλήματα.

Έτσι μαθαίνουμε ότι ηDJI, ο μεγαλύτερος
κατασκευαστής Drone στον κόσμο,
κατηγορείται ότι “…υπέθαλψε μαζικές
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στο εσωτερικό της Κίνας, με τη
συλλογή πληροφοριών και ανάλυση
στοιχείων παρακολούθησης…. Eπίσης
ότι διευκόλυνε την εξαγωγή προϊόντων
σε καταπιεστικά καθεστώτα, παρά τα
αμερικανικά συμφέροντα (sic).”
Οι αναμενόμενες κυρώσεις προβλέπουν

ΤΕΥΧΟΣ 530 • ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2020

απαγόρευση σε αμερικανικές εταιρίες να
εξάγουν τεχνολογία προς τη DJI, καθώς
και πιθανή απαγόρευση πωλήσεων
προϊόντων της DJI εντός των ΗΠΑ. Ήδη
απαγορεύτηκε στις ΗΠΑ η χρήση drones
της Huawei από αμερικανικές δημόσιες
υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, σε πολύ
πρόσφατη ανακοίνωσή της η DJI τονίζει
ότι θα συνεχιστεί χωρίς προβλήματα η
κανονική διάθεση των προϊόντων της
στην αμερικανική αγορά λιανικής.
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ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Η Γαλλία επιστρέφει κλεμμένα
ιστορικά κειμήλια στην Αφρική
Μήπως να εμπνευστεί ανάλογα και η Αγγλία;
Τα Ελγίνεια μάρμαρα, τα γλυπτά του
Παρθενώνα, απασχολούν πάντα τους

Έλληνες και κάθε σχετική είδηση μας
αφορά. Αυτές τις μέρες συμβαίνει κάτι
πολύ ενδιαφέρον - που μας αφορά
άμεσα - στη Γαλλία. Και συγκεκριμένα
κάτι συνέβη στις 17 Δεκεμβρίου του
2020…

υπάρχουν διαφωνίες, το νομοσχέδιο
υποστηρίζεται από άλλους θεσμούς
του γαλλικού κράτους και φαίνεται
πως υπάρχουν πολλές πιθανότητες
τα ιστορικά κειμήλια να επιστραφούν
τελικά.
Αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατα
η γαλλική κυβέρνηση επέστρεψε

Το 2017 ο Γάλλος Πρόεδρος είχε
δεσμευτεί πως θα διασφαλίσει μέχρι

το 2022 την προσωρινή ή μόνιμη
επιστροφή ολόκληρης της “αφρικανικής
κληρονομιάς στην Αφρική”. Το
1892 είχαν κλαπεί 26 βασιλικά
αντικείμενα από την Αφρική και τώρα
η Γαλλία επιθυμεί να τα επιστρέψει.
Παρόλο που στη γαλλική Γερουσία
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το στέμμα της τελευταίας βασίλισσας
της Μαδαγασκάρης, Ranavalona
III, μέσω διπλωματικών καναλιών,
παρακάμπτοντας το Κοινοβούλιο. Αυτές
είναι αξιοσημείωτες, ιστορικές εξελίξεις
στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς
και θα μπορούσαν να εμπνεύσουν και
άλλες χώρες.
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

“

«...ο Γάλλος Πρόεδρος είχε δεσμευτεί πως θα διασφαλίσει
μέχρι το 2022 την προσωρινή ή μόνιμη επιστροφή
ολόκληρης της “αφρικανικής κληρονομιάς στην Αφρική”. Το
1892 είχαν κλαπεί 26 βασιλικά αντικείμενα από την Αφρική
και τώρα η Γαλλία επιθυμεί να τα επιστρέψει....»

”
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ*
Επιλέγοντας τέσσερα μονοθεματικά
με €27,60 κερδίζετε τρία δώρα!

1 2
3

4

1ο ΔΩΡΟ

&

Επιπλέον το μονοθεματικό Νο 11
“Φωτογραφία Φύσης”
Για να ετοιμαστείτε σωστά για τον φωτογραφικό
διαγωνισμό «ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΥΣΗ» για τις περιοχές Νatura 2000!

ΔΩΡΟ

2ο ΔΩΡΟ

Ένα μπλουζάκι με διακριτικά τυπωμένο
το λογότυπο του περιοδικού

3ο ΔΩΡΟ

Τα έξοδα αποστολής
* Ισχύει μέχρι 10/1/2021 & για αγορές από το eshop του ΦΩΤΟγράφου

photo.gr/monothematika
210 8541400
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Εορταστικές προσφορές Canon
Δώρα στον εαυτό σας και στους άλλους σε τιμές που …συμφέρουν
Για τις γιορτές η Canon έχει
ετοιμάσει για τους φίλους της
φωτογραφίας και του βίντεο μια
σειρά από ειδικές χειμερινές
προσφορές:
Για την περίοδο 1-31 Ιανουαρίου
2021 ισχύει εκπτωτική προσφορά
έως και €300 σε πολλά
προϊόντα της Canon. Αναλυτικές
λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε
στο https://www.canon.gr/
winterpromotion

Παραπέρα, στο διάστημα ως 31
Δεκεμβρίου 2020, οι αγοραστές
φωτογραφικών μηχανών σειράς EOS
M μπορούν να κερδίσουν ένα κουπόνι
αξίας 20 ευρώ για το food delivery app
BOX. Για να συμμετάσχετε, θα πρέπει
να αγοράσετε μια φωτογραφική μηχανή

της σειράς EOS M από τα συνεργαζόμενα
καταστήματα και να στείλετε τον κωδικό
αγοράς στο canonmirrorless@
brilliantpr.gr μέχρι 7 Ιανουαρίου 2021.
Τα συνεργαζόμενα καταστήματα για τις
προσφορές canon είναι αναρτημένα εδώ:
https://www.canon.gr/where-to-buy

Επιπλέον μπορείτε να αγοράσετε
οποιαδήποτε επιλεγμένη
Canon Full Frame Mirrorless
φωτογραφική μηχανή EOS R
μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2020
και 31ης Ιανουαρίου 2021, να
καταχωρήσετε την αγορά σας και
να αποκτήσετε τρία χρόνια εγγύηση!
Περισσότερες λεπτομέρειες
για τη συγκεκριμένη προσφορά
στο https://www.canon.gr/
eosrwarrantypromotion
|
}
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Νikon
Πρόγραμμα Masterclass Nikon NOOR Academy-άνοιξη 2021
Τα Masterclasses θα
πραγματοποιηθούν σε χρονικό
διάστημα δύο εβδομάδων και το καθένα
θα περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες,
με επικεφαλής τους εισηγητές της
Nikon-NOOR Academy, οι οποίοι είναι
κορυφαίοι φωτογράφοι ντοκιμαντέρ.
Κάθε εισηγητής θα βοηθήσει τους
συμμετέχοντες να δουλέψουν στα
τρέχοντα portfolio τους και να
βελτιώσουν τις τεχνικές τους δεξιότητες.
Επίσης, οι εισηγητές των σεμιναρίων θα
προσφέρουν συμβουλές και καθοδήγηση
για τη δημιουργία οπτικών αφηγήσεων.
Οι Nikon Ambassadors, Sanne
De Wilde, Kadir van Lohuizen
και Pep Bonet είναι τρεις από τους

εννέα φωτογράφους του NOOR που
θα καθοδηγούν τα σεμινάρια. Είναι η
πρώτη φορά που αυτό το πρόγραμμα
σεμιναρίων που διοργανώνεται εδώ
και έντεκα χρόνια, θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά, λόγω των περιοριστικών
μέτρων για τον κορωνοϊό.
Η Nikon Europe και το NOOR
Foundation συνεργάζονται από το
2009 προκειμένου να ενθαρρύνουν
και να εκπαιδεύσουν νέους, επίδοξους
φωτογράφους ντοκιμαντέρ. Οι εισηγητές
της Nikon-NOOR Academy έχουν
ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο για να
προσφέρουν τη γνώση και την εμπειρία
τους σε ανερχόμενους φωτορεπόρτερ,
έχοντας εκπαιδεύσει συνολικά πάνω από

1.000 συμμετέχοντες από περισσότερες
από 70 χώρες. Μοιράζονται βασικές
γνώσεις από το πεδίο του φωτορεπορτάζ,
παρέχοντας καθοδήγηση και συμβουλές
ασφαλείας, πράγμα πολύ σημαντικό
αφού πολλοί συμμετέχοντες, κάνουν
φωτορεπορτάζ σε πολεμικά μέτωπα.
Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε
ένα από τα τρία masterclasses ξεκινάει
στις 15 Δεκεμβρίου 2020 και λήγει στις
17 Ιανουαρίου 2021. Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα https://contests.picter.
com/2021-online-nikon-nooracademy
Η συμμετοχή στα masterclasses είναι
δωρεάν

photo.gr
Το έγκυρο
οφ
φωτογραφικό
ωτογ
site
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quiz

Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός γνώσεων

Απαντήστε & κερδίστε μία...

TO ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΡΟ
Μια μηχανή για
όλες τις εποχές
και όλες τις
απαιτήσεις με
την υπογραφή
ποιότητας του
συστήματος
Fujifilm X

Fujifilm X-T200

AΞΙΑΣ

€889

Kit XC 15-45mm F3,5-5,6 OIS
PZ/WIFI/Bluetooth
Aισθητήρας CMOS APS-C 24.2Μegapixel με μικροκαλωδίωση χαλκού
για καλύτερο λόγο σήματος/θορύβου και βέλτιστη απόδοση
Υβριδικό Autofocus phase/contrast detect
Αναγνώριση προσώπων και ματιών επόμενης γενιάς και υψηλής ακρίβειας
Αρθρωτή οθόνη 3,5in. με λειτουργία Touch
4K και full HD video
Συνοδεύεται με τον φακό Fujinon SuperEBC XC 15-45mm f/3,5-5,6

Βρείτε τo ερωτηματολόγιο στο νέο τεύχος
εί
του ΦΩΤΟγράφου Νο 270 που κυκλοφορεί
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Καμπύλοι αισθητήρες
Αρχίζει η υλοποίηση από τη γαλλική startup CurveOne
Μια ευρωπαϊκή και μάλιστα γαλλική
εταιρία, η CurveOne, ανακοίνωσε
την επικείμενη κατασκευή ενός
καμπύλου φωτ. αισθητήρα.Η ιδέα δεν
είναι πρωτότυπη αφού στο παρελθόν
είχε γίνει αναφορά από τη Sony το
2014 για την δυνατότητα παραγωγής
όχι επίπεδων αλλά καμπυλωτών
αισθητήρων που η κυρτότητά τους είναι
προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά
κυρτότητας πεδίου των φακών (field
curvature effect). Αυτό διότι οι φακοί
λόγω σχήματος των οπτικών στοιχείων,
παράγουν είδωλο με ανομοιόμορφη
συμπεριφορά στο κέντρο και τα άκρα
και με διαφορετικά σημεία εστίασης (το
οποίο διορθώνεται με την προσθήκη
ειδικών στοιχείων και τίμημα την
αυξημένη πολυπλοκότητα). Για να
αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα στη
ρίζα του, έχει προταθεί η σχεδίαση
μηχανών και φακών με καμπυλότητα
εστιακού επιπέδου.

Στην εποχή του φιλμ που σαν
υλικό ήταν εύκαμπτο, μπορούσαν
να υλοποιηθούν τέτοια project όπως
π.χ. στην περίπτωση της Kodak Stretch
35, μιας πανοραμικής μηχανής μιας
χρήσεως με καμπύλο εστιακό επίπεδο
ώστε να διευκολύνεται η σχεδίαση ενός
πολύ απλού φακού. Στην ψηφιακή εποχή
το 2014 η Sony δια στόματος Kazuchiro
Itonaga είχε αποκαλύψει την ύπαρξη
curved full frame αισθητήρα, που όμως
δεν υλοποιήθηκε αν και στην αρχή
προοριζόταν για την RX1. To 2017 τα
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ηνία πήρε το ινστιτούτο τεχνολογικών
ερευνών CEA Leti της Γαλλίας με τη
σχεδίαση ενός πρωτότυπου αισθητήρα
full frame 20Megapixel, που ποτέ
δεν πήρε το δρόμο της βιομηχανικής
παραγωγής. Τώρα η startup Curve One
φαίνεται να πιστεύει περισσότερο στο
εγχείρημα εφόσον φιλοδοξεί να αρχίσει
τη μαζική παραγωγή, με την παραδοχή
ότι οι καμπύλοι αισθητήρες έχουν το
πλεονέκτημα των πολύ απλούστερων και
άρα φθηνότερων φακών και μάλιστα με
αισθητά καλύτερη απόδοση.
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Luminar AI
Ταχύτερο workflow μαζί με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης
Το Luminar στάθηκε μια από τις
πρώτες φωτογρσφικές εφαρμογές
που έθεσαν σε εφαρμογή την
τεχνητή νοημοσύνη σε ορισμένες
λειτουργίες του. Το Luminar έκδοση
ΑΙ της Skylum, ανακοινώθηκε
τον περασμένο Σεπτέμβριο αλλά
πλέον μπαίνει στην κανονική του
κυκλοφορία, προσφέροντας ορισμένες
ΑΙ δυνατότητες που εντυπωσιάζουν.
Είναι προγραμματισμένο για την
αυτοματοποίηση καθημερινών
καθηκόντων που κανονικά απασχολούν
και καθυστερούν τη ροή συνήθως
εργασιών (workflow) όπως για
παράδειγμα το AI Enhance που
εντοπίζει τα καθημερινά προβλήματα
φωτεινότητας και χρωματικής
ισορροπίας και με έξυπνο τρόπο
διορθώνει τη συγκεκριμένη
φωτογραφία.

υπόλοιπο του χρόνου αναλώνεται σε
τυπικές ρυθμίσεις χωρίς πραγματικό
ενδιαφέρον. Εμείς φτιάξαμε το
LUminar AI για να δώσουμε βάρος
στη δημιουργία και όχι τόσο στην απλή
επεξεργασία”.
Το σύστημα αυτόματα αναλύει
το περιεχόμενο κάθε εικόνας,
αναγνωρίζει το κυρίως θέμα και ερευνά
ποια είναι τα πιθανά προβλήματα.
Μετά αξιοποιεί τα Templates που
συσχετίζονται με το αναγνωρισμένο
θέμα και ο ενσωματωμένος βοηθός
(Templates Assistant)προσδιορίζει το
σύνολο του περιεχομένου χάρη σε
τεχνικές 3D mapping και με την έγκριση
του χρήστη προχωράει στις αναγκαίες
διορθώσεις. Για παράδειγμα, στην

επεξεργασία πορτραίτου, το Luminar
AI προσφέρει πολλά εργαλεία που
επιταχύνουν την επεξεργασία, όπως το
Face AI, το οποίο ρετουσάρει αυτόματα
λεπτομέρειες στο πρόσωπο ενώ το
Iris AI μπορεί να αλλάξει χρώμα ή να
διορθώσει μικροατέλειες στα μάτια.
Με τη σειρά του το Skin Ai αποκαθιστά
μικροατέλειες, σπυράκια, ρυτίδες και
άλλα προβλήματα της επιδερμίδας.
Παρόμοιες δυνατότητες παραχωρούνται
για αυτόματη επεξεργασία τοπίου με
AI εργαλεία όπως Sky AI, Atmosphere
AI κλπ. Παραπέρα το Luminar AI δίνει
απαντήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης
σε προβλήματα καδραρίσματος και
κροπαρίσματος με το AI Accent. Το
Luminar AI διατίθεται και ως standalone
και ως plugin στην τιμή των 79δολ.
Σχετικές πληροφορίες https://www.
youtube.com/watch?v=tPyHOQJjTw&feature=emb_imp_woyt

Όπως δήλωσε ο CEO της Skylum
Alex Tsepko, “H προσέγγισή μας ήταν
να δώσουμε μια ανθρωποκεντρική
εφαρμογή βασισμένη σε πανίσχυρη
τεχνολογία. Κατά τη δική μου εμπειρία
η δημιουργική ενασχόληση με τα
προγράμματα επεξεργασίας εικόνας
αντιστοιχεί μόνον στο 30% ενώ το
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Zhiyun Crane 3S
Smart Handle Gimbal
Ο σταθεροποιητής χειρός CRANE 3S της Zhiyun-Tech
αποτελεί την εκ νέου ενισχυμένη σχεδίαση προηγούμενων
σταθεροποιητών – gimbals της Zhiyun με την προσθήκη
αφαιρούμενης χειρολαβής, πιο ισχυρών μοτέρ με μεγάλο
ωφέλιμο φορτίο 6,5 kg, ενός βελτιωμένου συστήματος
κλειδώματος του άξονα, εξωτερικών μονάδων τροφοδοσίας και
του συστήματος τηλεχειρισμού ViaTouch 2.0. Ο άξονας κύλισης
με γωνία 55° σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη μηχανή
σας χωρίς να εμποδίζετε τη θέα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα
προσθήκης του παρεχόμενου βραχίονα προέκτασης για χρήση
μεγαλύτερων μηχανών.

Z
Zhiyun
W
Weebill S
Σ
Σταθεροποιητής
gimbal 3
ααξόνων για μηχανές DSLM/
DSLR, με τεχνολογίες
D
ViaTouch 2.0 & Sync
V
Motion, συμβατότητα
M
μμε μονάδα ασύρματης
μμετάδοσης TransMount και
μμεγάλη αυτονομία!

VILTROX VL-D85T
Δίχρωμο LED Video, κατανάλωσης 85W, με 1200
λυχνίες LED. Έχει τη δυνατότητα μείωσης της
φωτιστικής έντασης και ενδείκνυται για χρήση
σε στούντιο, σε λήψεις προϊόντων, για video του
YouTube κλπ. Η χρωματική του θερμοκρασία
μεταβάλλεται μεταξύ 3330°Κ-5600°Κ.

,  

      video   

   

www.albapv.gr
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Nikon
Upgrade για υποστήριξη BlackMagic RAW
Οι full frame mirrorless Z6/Z7
και οι νεώτερες εκδόσεις Z6 II/Z7 II
αποκτούν τη δυνατότητα ProRes RAW
και BlackMagic RAW με καταγραφή σε
εξωτερικό recorder με το νέο upgrade. Η
αναβάθμιση προϋποθέτει αποστολή της
συσκευής στο service και είναι χρεώσιμη
(δωρεάν μόνο στο Z6 Film Maker Kit).
To ProRes RAW συνδυάζει την ευελιξία
του RAW video με το codec ProRes

της Apple για μεγαλύτερη ευελιξία και
ποιότητα εικόνας , ενώ διακρίνεται
για το μικρότερο μέγεθος αρχείων σε
σύγκριση με ασυμπίεστο 12bit RAW. Με
τη σειρά του, το Blackmagic RAW είναι
ένας καινούργιος εύχρηστος codec που
ενσωματώνει νέες τεχνολογίες όπως
αλγόριθμους demosaic και ταιριάζει σε
υψηλότερες αναλύσεις. Από τη Nikon
διευκρινίζουν ότι όσοι έχουν αγοράσει

την υποστήριξη ProRes RAWτο μόνο που
έχουν να κάνουν είναι η αναβάθμιση στο
firmware version 3.2. H όλη διαδικασία
θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο 2021.
https://downloadcenter.nikonimglib.
com/en/download/fw/380.html
https://downloadcenter.nikonimglib.
com/en/download/fw/381.html

Venus Optics
Laowa 10mm f/2 Zero-D για Micro 4/3
Η σειρά φακών μηδενικής
παραμόρφωσηςZero-D της Laowa,
σε φορμάMicro 4/3 συνεχίζεται με το
δεύτερο φακό αυτή τη φορά 10mm f/2.
Είναι ιδιαίτερα συμπαγής με διαστάσεις
μόλις 41(μήκος) x43(διάμετρος)mm.
Η αντιστοιχία full frame είναι 20mm
(λόγω συντελεστή πολλαπλασιασμού
εστιακής απόστασης 2x που ισχύει στο
Micro 4/3) που μεταφράζεται σε οπτικό
πεδίο 94,5o. Αποτελείται από ένδεκα
οπτικά στοιχεία κατανεμημένα σε επτά
ομάδες, ανάμεσα στα οποια τρία με

χαρακτηριστικά χαμηλής διάχυσης και
πλήρη διόρθωση της καμπυλότητας
πεδίου παρόλη την υπερευρυγώνια
εστιακή απόσταση. Ο φακός δεν είναι
autofocus αλλά διαθέτει ηλεκτρονικές
επαφές που επιτρέπουν τον αυτοματισμό
διαφράγματος (με μηχανισμό ίριδας
πέντε πτερυγίων) και την μετάδοση
δεδομένων για την απόσταση εστίασης
κλπ. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης
είναι 12εκ. δέχεται φίλτρα διαμέτρου
46mm που βιδώνουν στο σπείρωμα
εμπρός στοιχείου.
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ΒenQ
Ultrawide φωτογραφικής
ποιότητας monitor
PD 3420Q μεγέθους
34ιντσών
Το νέο ultrawide (αλλά όχι
καμπυλωτό) μόνιτορ της BenQ που
ανήκει στη σειρά DesignVue, αποβλέπει
στην επαγγελματική κατηγορία των
φωτογράφων και βιντεοληπτών που
απαιτούν το max της χρωματικής
πιστότητας. Έχει WQHD ανάλυση
3440x1440 (wide format 21:9) και
καλύπτει κατά 100% το χρωματικό
χώρο sRGB και κατά 98% τo DCI-P3

και έρχεται προ-καλιμπραρισμένο από
το εργοστάσιο βάσει της τεχνολογίας
BenQ AQcolor ενώ υποστηρίζει το
πρότυπο HDR400. Mε τη δεδομένη
ανάλυση παρέχει καλύτερη πυκνότητα
εικονοστοιχείων από τα απλά QHD
monitor. Γενικότερα, τα ultrawide
monitor προτιμούνται από φωτογράφους
και βιντεολήπτες που τα θεωρούν
ως απλούστερη –και με λιγότερα

καλώδια- εναλλακτική λύση απέναντι
στα setup με δύο μόνιτορ δίπλα-δίπλα.
Με την τεχνολογία AQcolor η συσκευή
απεικονίζει 1.07δις χρώματα με πολύ
μεγάλη ακρίβεια ενώ επίσης υποστηρίζει
εγγενώς Pantone Validated, ICCSync και
HDR10/SMPTE ST2084. Το νέο μόνιτορ
ενσωματώνει πλήρη σειρά interfaces
με HDMI 2.0(x2), DisplayPort, USB-C
PowerDelivery 65W και USB 3.1 hub.

Ιlford Sprite 35-II
Φθηνή λύση για λήψεις με φιλμ
Στον ψηφιακό φωτογραφικό κόσμο μας υπάρχουν
και αυτοί που αναζητούν το ρετρό και τη γοητεία του
αναλογικού/φιλμάτου παρελθόντος. Η Ilford παραμένει
προσηλωμένη στο φιλμ και προτείνει την πολύ προσιτή
επαναχρησιμοποιούμενη φωτ. μηχανή Sprite 35-II,
ως ανάμνηση της αρχικής Sprite από τη δεκαετία του
1960. Όπως και η αρχική ομώνυμη μηχανή, η νέα
έκδοση είναι μια απλούστατη compact τύπου point and
shoot με μηχανική προώθηση του φιλμ, μονή ταχύτητα
κλείστρου 1/120sec και φακό 31mm με διάφραγμα f/9
αποτελούμενο από ένα υβριδικόι οπτικό στοιχείο. Το μόνο
εξτρά είναι το ενσωματωμένο φλασάκι. Ζυγίζει 125γρ. και
έχει διαστάσεις 119x67x44mm.
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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
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Η εταιρεία TesseraPrints δραστηριοποιείται από το 2015 στον τομέα των
ψηφιακών εκτυπώσεων και των ψηφιακών album. Eίναι ένα δημιουργικό εργαστήριο εκτυπώσεων, με δυνατότητα να εκτυπώνει σε 4 διαφορετικά υλικά: ΧΑΡΤΙ, ΥΦΑΣΜΑ,
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΞΥΛΟ, από όπου έλαβε και το όνομά της. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται σε ιδιόκτητα κτίρια επί της οδού Μάνου Κατράκη 21 στου Ζωγράφου. Aπασχολεί έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη, με πολυετή εμπειρία στους τομείς
του σχεδιασμού, της φωτογραφίας,
της γραφιστικής και στον χειρισμό
των σύγχρονων μηχανημάτων εκτύπωσης που διαθέτει. Βασικός στόχος της είναι η δημιουργία ποιοτικών
προϊόντων ανεξίτηλων στον χρόνο
που να εκφράζουν την προσωπική αισθητική κάθε πελάτη της.

PHOTOBUSINESSWEEKLY
ΠAΡΟΥΣΙΑΣΗ

TesseraPrints Εργαστήριο ψηφιακού άλμπουμ
Συνέντευξη με την Ιδιοκτήτρια & Διευθύντρια του εργαστηρίου κ. Ελένη Στασινού
Είχαμε μία ενδιαφέρουσα συνομιλία
με την κ. Ελένη Στασινού η οποία
μας μίλησε αναλυτικά για την
επιχείρηση και τους μελλοντικούς
στόχους, την οποία και σας
παρουσιάζουμε.

-Πείτε μας για τη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία σας

Η εταιρεία μας προσφέρει μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται
με την εκτύπωση και παράλληλα ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα όρια του τυπικού
ψηφιακού άλμπουμ. Με το σκεπτικό αυτό, έχουμε επενδύσει και αναπτύξει τις θεματικές
όπως βάπτιση, γάμος, εταιρική εκδήλωση κλπ, όπου ο πελάτης μας δίνει την κατεύθυνση
και εμείς αναπτύσσουμε πλήθος αντικειμένων που ταιριάζουν στην κάθε περίσταση.
Πέραν αυτού, παράγουμε και προϊόντα όπως: Ψηφιακά άλμπουμ από τυπωμένο
ύφασμα σε συνδυασμό με δερματίνες, τυπωμένο αλουμίνιο ή ξύλο, Plexiglass κλπ.
και τα αντίστοιχα κουτιά ή θήκες τους. Μεγάλου μεγέθους εκτυπώσεις σε καμβά,
ύφασμα ή φωτογραφικά χαρτιά με ή χωρίς τελάρωμα και επικόλληση σε kapa mount.
Όλα τα προϊόντα που αφορούν την βάπτιση και τον γάμο (διακόσμηση, προσκλητήριο,
μπομπονιέρα, σημαιάκια, αυτοκόλλητες ετικέτες κλπ). Eπίσης μεγάλη ποικιλία σε εταιρικά
δώρα (όπως μαγνήτες, μπρελόκ, κούπες, ημερολόγια, σουβέρ κλπ).
-Ποιες υπηρεσίες και προϊόντα μπορεί να βρουν οι επαγγελματίες φωτογράφοι στο
εργαστήριό σας; Τι ιδιαίτερο έχετε δημιουργήσει για τους φωτογράφους;

Στο εργαστήριο μας λειτουργούμε ξεχωριστό τμήμα, προσανατολισμένο στην δημιουργία
προϊόντων για φωτογράφους. Εκτυπώνουμε και βιβλιοδετούμε τα ψηφιακά άλμπουμ,
εκτυπώνουμε, επικολλούμε και τελαρώνουμε, φωτογραφίες, καμβάδες, αυτοκόλλητα
σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία προσωποποιημένων
δώρων. Αρχικά έχουμε λανσάρει τα εξώφυλλα σε τυπωμένο ύφασμα που ξεφεύγουν από
την κοινή πλαστικοποίηση και παραπέμπουν σε πιο αυθεντική και vintage αίσθηση βιβλίου.
Οι επαγγελματίες φωτογράφοι μπορούν να δώσουν στον πελάτη τους τη θεματική
συνέχεια και αρμονία καθώς έχουν τη δυνατότητα να «ταιριάξουν» το εξώφυλλο του
βιβλίου με τα υπόλοιπα συνοδευτικά του μυστηρίου (προσκλητήριο, μπομπονιέρα κλπ),
τόσο σχεδιαστικά όσο και χρωματικά.
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Εκτός από το άλμπουμ, τα βιβλία
ευχών και τις εκτυπώσεις σε
καμβά και φωτογραφικό χαρτί,
έχουμε διαθέσιμη μεγάλη ποικιλία
προϊόντων στα οποία τυπώνουμε
φωτογραφίες, όπως κούπες, puzzle,
μαξιλάρια, τσάντες, μάσκες,
Τ-shirt κ.ά.
Ο φωτογραφικός κλάδος
έχει αρκετά εργαστήρια που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή
άλμπουμ στην Ελλάδα. Το δικό
σας ποιο φωτογραφικό κοινό
προσεγγίζει;

Το δικό μας εργαστήριο είναι
πρωτοπόρο στην δημιουργία
ψηφιακού αλμπουμ από τυπωμένο
ύφασμα. Το υφασμάτινο εξώφυλο
εκτός από την ευελιξία εκτύπωσης
που σου δίνει, έχει την δυνατότητα
να σου μεταφέρει πολύ έντονα το
συναίσθημα και την τρυφερότητα
της στιγμής που περιέχει. Το
εργαστήριό μας προσεγγιζει όλους
τους επαγγελματίες φωτογράφους
που αγαπούν την δουλειά τους και
επιθυμούν να προσφέρουν κάτι
ξεχωριστό στον πελάτη τους.
Γιατί να προτιμήσει το φωτογραφείο
τη συνεργασία με ένα εργαστήριο
σαν το δικό σας για τις ανάγκες των
πελατών του;

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε
καθώς και οι συνδυασμοί αυτών
μας επιτρέπουν να καλύπτουμε
οποιαδήποτε ανάγκη του εκάστοτε
πελάτη. Όλα τα υλικά και αναλώσιμα
που χρησιμοποιούμε είναι επώνυμα
(μελάνια και χαρτιά Epson, αλουμίνια
ChromaLuxe, κλπ) ώστε τα προϊόντα
μας να έχουν την ανώτερη δυνατή
ποιότητα και τη μεγαλύτερη αντοχή
στο χρόνο. Δίνουμε μεγάλη σημασία
στη χρωματική ομοιομορφία που
είναι δύσκολο να επιτευχθεί μεταξύ
διαφορετικών υλικών και μηχανών
εκτύπωσης. Το προσκλητήριο της
βάπτισης θα έχει τα ίδια χρώματα
με το υφασμάτινο εξώφυλλο του
άλμπουμ και τον αναμνηστικό καμβά.
Είμαστε ευέλικτοι και μπορούμε να
παράξουμε οτιδήποτε διαφορετικό
ζητήσει ο συνεργάτης μας.

ΤΕΥΧΟΣ 530 • ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2020

ΣΕΛΙΔΑ 23

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΠAΡΟΥΣΙΑΣΗ

PHOTOBUSINESSWEEKLY
συνηθισμένα. Πρέπει να τολμήσει σε
νέα υλικά και τεχνικές. Να αναδείξει τη
διαφορετικότητα της δουλειάς του μέσα
από την προσωποποιημένη υπηρεσία.
Να προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα
με τα υπόλοιπα συνοδά της θεματικής
εκδήλωσης.
Πως βλέπετε την αγορά της εκτύπωσης
σήμερα; Σε ποιες υπηρεσίες εκτύπωσης
υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης;

Πως έχει επηρεάσει μέχρι στιγμής την ελληνική αγορά η υγειονομική κρίση, όσον
αφορά τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες σας;

Τα αλλεπάλληλα lockdown και ο μετέπειτα περιορισμός των συμμετεχόντων σε γάμους
και βαπτίσεις, αναμφίβολα είχαν επιπτώσεις και στον κλάδο των φωτογράφων, λόγω
του ότι, πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις αναβάλλονται. Το αισιόδοξο είναι ότι μόλις
τελειώσει η πανδημία οι γάμοι και βαπτίσεις θα γίνουν μαζεμένοι και θα διασωθεί
μεγάλο μέρος του τζίρου των φωτογράφων. Τέλος λόγω του ότι τα φωτογραφεία δεν
υποχρεώθηκαν από το lockdown να κλείσουν, παραμένουν ανοιχτά και διατηρούν έναν
αξιοπρεπή κύκλο εργασιών από εκτυπώσεις και προσωποποιημένα φωτογραφικά δώρα.

Σίγουρα η τεχνολογία και τα «άπειρα»
Megabytes των πάσης φύσεως
συσκευών που τραβάνε φωτογραφίες
(κινητά τηλέφωνα, actioncam, drone
κλπ.) έχουν “φυλακίσει” αρκετές
όμορφες στιγμές σε κάποιο σκληρό
δίσκο ή USB stick, μειώνοντας αυτή την
προσμονή που είχαμε οι παλαιότεροι,
περιμένοντας την εμφάνιση του φιλμ για
να δούμε τι τραβήξαμε. Πέραν λοιπόν των
απαραίτητων φωτογραφιών ταυτότητας
και λοιπών μέσων ταυτοπροσωπείας,
ο όγκος εκτύπωσης των καθημερινών
10x15 έχει συρρικνωθεί.
Αντίθετα, ένα καλαίσθητο photobook
ή ένα πολυτελές ψηφιακό άλμπουμ, θα
συνεχίσει να είναι χρήσιμο όσο είναι και
το τετράδιο με το μολύβι σε σχέση με το
tablet καθώς η αίσθηση που σου δίνουν
είναι η αμεσότητα και το «άγγιγμα» της
στιγμής. Από εκεί και πέρα, ο τομέας της
διακόσμησης με εκτυπωμένα αντικείμενα,
παραμένει ενδιαφέρων καθώς επίσης
και πάσης φύσεως επαγγελματικές
εκτυπώσεις όπως ετικέττες, διαφημιστικά
φυλλάδια κλπ.

Ποια προϊόντα σας είναι αυτά που, παρά την υγειονομική κρίση, παραμένουν δημοφιλή;

Σίγουρα τα προσωποποιημένα δώρα, κούπες, μπρελόκ, T-shirt, μάσκες, τσάντες,
κασετίνες, κολάζ σε καμβά κα. Τα δώρα που δημιουργούνται από ένα φωτογράφο
και παράγονται από το εργαστήριό μας, χωρίς να είναι ιδιαιτέρα ακριβά, δείχνουν ότι
κάποιος ασχολήθηκε για να τα δημιουργήσει. Έψαξε να βρει μία ή περισσότερες ωραίες
και χαριτωμένες φωτογραφίες, τις πήγε στον φωτογράφο του και μαζί δημιουργήσαμε
ένα δώρο μοναδικό και γεμάτο αγάπη.
-Τι καινούριο έχετε να προτείνετε στους επαγγελματίες φωτογράφους που θα τους
βοηθήσει να συγκρατήσουν ή ακόμα και να τονώσουν τις πωλήσεις τους;

Ο επαγγελματίας φωτογράφος οφείλει να διαφοροποιηθεί και να ξεφύγει από τα
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Ποιο πιστεύετε πως είναι το συγκριτικό
πλεονέκτημα της επιχείρησής σας;

Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση
με σταθερό προσωπικό και σε συνεχή
επαφή με την τεχνολογία. Η ποιότητα
της παραγωγής μας παραμένει ίδια κατά
την πάροδο του χρόνου και επενδύουμε
συνεχώς σε νέες τεχνολογίες, εξοπλισμό
και ιδέες. Δουλεύουμε μαζί με το συνεργάτη και υλοποιούμε κάθε επιθυμία του.
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«Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» & το 2021
Ξεκινά η κατάθεση των προτάσεων
Το καλοκαίρι είχε δημοσιοποιηθεί μια
ανοικτή πρόσκληση από το ΥΠΠΟ προς
φωτογράφους και άλλους καλλιτέχνες
και στις εγκεκριμένες προτάσεις βρίσκει
κανείς σήμερα να φιγουράρουν γνωστά
ονόματα της ελληνικής φωτογραφικής
σκηνής. Τώρα, για πολλές μορφές τέχνης,
ανοίγει ξανά η ηλεκτρονική πύλη του
Υπουργείου Πολιτισμού από την Τρίτη 22
Δεκεμβρίου 2020. Προτάσεις μπορούν
να υποβάλουν οι ΑΜΚΕ (Αστκές Μη
Κερδοσκοπικές Εταιρίες), οι οποίες είναι
εγγεγραμμένες στο μητρώο του ΥΠΠΟΑ.
Κάθε ΑΜΚΕ έχει δικαίωμα να υποβάλει
ως δύο προτάσεις, σε διαφορετικό
θεματικό άξονα. Επιλέξιμη θα είναι μία.
Για τις ΑΜΚΕ που θα επιλεγούν, θα
καταρτιστούν τριμηνιαίες συμβάσεις.
Τα δικαιώματα, για την μετέπειτα χρήση
των παραγωγών, ανήκουν αποκλειστικά
στους δημιουργούς τους. Κάθε πρόταση
πρέπει να συνδυάζει τουλάχιστον δύο από
τους έξι τομείς: Μουσική, Θέατρο, Χορό,
Μουσικό Θέατρο, Εικαστικές Τέχνες/
performance, Παραστάσεις/δράσεις για
παιδιά και εφήβους.

• 15.000€ για 40 παραγωγές
• 30.000€ για 20 παραγωγές
• 60.000€ για 10 παραγωγές
Σύνολο: 70 παραγωγές, συνολικού
προϋπολογισμού 1.800.000€.
Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν
σε πρωτότυπη δημιουργία, βασισμένη
σε έναν από τους επόμενους θεματικούς
άξονες, με σκοπό την ανάπτυξη
συνεργειών και συνθέσεων πολιτιστικής
κληρονομιάς και σύγχρονης δημιουργίας.
Οι Θεματικοί Αξονες είναι οι εξής:
Μυθολογία, Τραγικά σπαράγματα,
Βυζάντιο, Μεσαίωνας – Αναγέννηση –
Μπαρόκ, Κλασικισμός – Ρομαντισμός,
Παγκόσμια και Ελληνική Λογοτεχνία,
Η πόλις
Το πρόγραμμα του Θεσμού «Ολη
η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» για το

2021 θα πραγματοποιηθεί από τις 15
Ιουλίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου
σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία
και μουσεία ανά την επικράτεια που θα
επιλέξει η επιτροπή αξιολόγησης, σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3028/2002. Η Εθνική Λυρική
Σκηνή, η οποία ανέλαβε το μεγαλύτερο
μέρος παραγωγής του προγράμματος
«Ολη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός-2020»
είναι ο φορέας, ο οποίος -σε συνεργασία
με το ΥΠΠΟΑ- αναλαμβάνει την διοικητική
και οργανωτική ευθύνη του προγράμματος
για το 2021.
Διάρκεια κατάθεσης προτάσεων:
Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 ως την
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021
Πληροφορίες: drasis.culture.gr

Οι προτάσεις πρέπει να εμπίπτουν
στις κάτωθι κατηγορίες κοστολόγησης,
για το σύνολο της κάθε παραγωγής,
με την υποχρέωση παρουσίασης
δύο παραστάσεων, σε χώρο που θα
καθοριστεί από την επιτροπή.

ΤΕΥΧΟΣ 530 • ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2020

ΣΕΛΙΔΑ 26

PHOTOBUSINESSWEEKLY

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

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 530 • ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2020

ΣΕΛΙΔΑ 27

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

PHOTOBUSINESSWEEKLY

LensCulture Art Photography Awards 2021
Διεθνής διαγωνισμός εικαστικής φωτογραφίας
Δόθηκε μία μικρή παράταση στον
διαγωνισμό Art Photography Awards 2021
που έχουμε ήδη ανακοινώσει όπου
μπορείτε να στείλετε μία φωτογραφία
δωρεάν ενώ για περισσότερες εικόνες
ξεκινούν οι χρεώσεις. Υπενθυμίζουμε
ότι η πλατφόρμα lensculture.com είναι
από τις πιο δραστήριες στον διεθνή

φωτογραφικό χώρο του διαδικτύου
και ενίοτε προβάλλει ακόμη και τις
φωτογραφίες που δεν διακρίνονται.
Μεταξύ των επάθλων, υπάρχει και
χρηματική επιβράβευση και… αν γίνει
κανένα θαύμα, όσον αφορά την εξέλιξη
του κορωνοϊού, μπορεί να συμμετάσχετε
σε αληθινή έκθεση στην Νέα Υόρκη.
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Τελική ημερομηνία υποβολής:
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020
Πληροφορίες:
https://www.lensculture.com/
photo-competitions/art-photographyawards-2021
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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»

Δωρεάν
μεταφορικά*
*Για αγορές
άνω των €25

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

Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400

23+_MONOTHEMATIKA_21x28_Dorean Metaforika.indd 1
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Προτάσεις διαφορετικών δώρων
BAZAAR βιβλίων
Ποιοτικά φωτογραφικά λευκώματα και
άλλες τέχνες
Διανύουμε μία αλλόκοτη εορταστική
περίοδο αλλά στα θετικά αυτής, είναι
οι εκπτωτικές πωλήσεις ωραίων
φωτογραφικών βιβλίων. Ένα από τα
καθιερωμένα ετήσια μπαζάρ, είναι αυτό
του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής
Τραπέζης το οποίο, ως γνωστόν, εκδίδει
υψηλού επιπέδου λευκώματα από
διάφορους τομείς των γραμμάτων και
τεχνών. Eπίσης, οι εκδόσεις ΜΕΛΙΣΣΑ
προσφέρουν μεγάλες εκπτώσεις σε
ενδιαφέροντα φωτογραφικά βιβλία και
άλλα.

ΚΠΙΣΝ
Χαρίστε μία…κάρτα μέλους
Ένα πιο πρωτότυπο δώρο, πέρα από τα
συνηθισμένα, είναι να χαρίσουμε μία
κάρτα μέλους από κάποιον πολιτιστικό
θεσμό. Φερ’ ειπείν, μία κάρτα μέλους από
το ΚΠΙΣΝ.
Χαρίστε στους αγαπημένους σας μία
χρονιά γεμάτη εμπειρίες, επικοινωνία,
γνώσεις και ιδέες, μέσα από δράσεις
και προνόμια από το ΚΠΙΣΝ, την Εθνική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) και την
Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ).
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο
Πρόγραμμα Μελών, οι κάτοχοι θα λάβουν
ένα δώρο που θα τους εμπνεύσει να
δημιουργήσουν, να ανταλλάξουν ιδέες
και να χαμογελάσουν.
Οι συνδρομές-δώρο μπορούν να
ενεργοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή
και έχουν ετήσια διάρκεια. Κάθε αγορά
στηρίζει το έργο του ΚΠΙΣΝ, ενώ τα μέλη
απολαμβάνουν ξεχωριστά προνόμια και
αποκλειστικές εμπειρίες.

Για παραγγελίες στο ΜΙΕΤ:
2310 288 036, www.miet.gr
Για παραγγελίες στις εκδόσεις
ΜΕΛΙΣΣΑ:
https://www.melissabooks.com
Για την κάρτα μέλους ΚΠΙΣΝ:
https://me.snfcc.org/el/register
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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