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καταστροφή από πυρκαγιά σημαντικού

μέρους της σύγχρονης συλλογής έργων
(από το 1970 μέχρι σήμερα) του Μουσείου
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης που φυλάσσονταν
στις αποθήκες της εταιρείας Ορφέας Βεϊνόγλου
στη Σίνδο, έφερε εκ νέου στο φως το ζήτημα
της λειτουργίας ενός σύγχρονου Μουσείου
Φωτογραφίας στην - πολύ ιδιαίτερη - Ελληνική
πραγματικότητα. Τις απόψεις μου επί του θέματος
τις έχω διατυπώσει αρκετές φορές στο παρελθόν.
Επιτρέψτε μου όμως - λόγω επικαιρότητας - να τις
επαναλάβω εν συντομία απ’ αυτή τη στήλη.
Είναι ηλίου φαεινότερον ότι πρώτα απ’ όλα
χρειάζεται πολιτική βούληση και αρκετά χρήματα
για να πραγματοποιηθεί το άλμα προς τα εμπρός.

Εσωτερική άποψη του ΜΦΘ

Δηλ. αναθεώρηση του υπάρχοντος πλαισίου
λειτουργίας του Μουσείου Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης που θα προβλέπει νέα οργανωτική
δομή με πλήρη αυτονόμησή του και ακολούθως
μεταστέγαση σε νέο, μεγάλο χώρο. Γίνεται;
Πιστεύω πως ναι αν όλοι μαζί το διεκδικήσουμε.
Το πενταμελές Δ.Σ. πρέπει κατά τη γνώμη μου
να απαρτίζεται από τα εξής μέλη με τις αντίστοιχες
ειδικότητες: επιμελητή Φωτογραφίας 19ου αιώνα,
επιμελητή Φωτογραφίας 20ου αιώνα, επιμελητή
σύγχρονης Φωτογραφίας (βαδίζουμε προς το
2013, μέσα στην καρδιά της ψηφιακής εποχής
αν το έχετε καταλάβει), Οικονομικό / Εμπορικό
Διευθυντή και τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα
Σύμβουλο (Manager) που θα συντονίζει την

από το ΥΠ.ΠΟ. με 12ετή θητεία (ναι, καλά ακούσατε!) μετά από αυστηρή
επιλογή από τους ικανότερους. Θα ήθελα πάρα πολύ να μην χρηματοδοτείται
από το κράτος το οποίο θα καλύπτει αποκλειστικά και μόνον τα πάγια έξοδα
λειτουργίας του (φως, νερό, τηλέφωνο, ενοίκια…) και τα έξοδα αγοράς έργων
και εκθεμάτων που θα προτείνει το Δ.Σ. Όλα τα άλλα έξοδα (μισθοί Δ.Σ. και
προσωπικού) μετά τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας του Μουσείου θα πρέπει
να προκύπτουν από τις δράσεις του Μουσείου (εκθέσεις, εκδόσεις, εισιτήρια,
café & restaurant, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες από το εσωτερικό και
εξωτερικό κλπ.) και ο ισολογισμός να είναι ισοσκελισμένος. (Είπαμε: χρειάζεται
επαναστατική λογική στη λειτουργία του κράτους και όχι να πέφτει το μηνιάτικο
βρέξει -χιονίσει είτε παράγεται έργο - είτε το κυριότερο - δεν παράγεται!).
Αντί όλων αυτών τι έχουμε σήμερα; Ένα στενάχωρο κτίριο στο Λιμάνι της
Θεσσαλονίκης, έναν διευθυντή που καλείται να κάνει τα πάντα χωρίς να έχει
ανανεωθεί η θητεία του από τον Ιανουάριο του 2011, ελάχιστο και από μήνες
απλήρωτο προσωπικό που προσπαθεί να κάνει το καθήκον του μέσα σε κλίμα
αβεβαιότητας για το μέλλον, βαλλόμενο επιπλέον πανταχόθεν.
Πιστεύω ότι όλος ο φωτογραφικός κλάδος, δηλ. οι φορείς και οι
παράγοντες του χώρου πρέπει να θέσουν πιεστικά το θέμα στη νέα πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Το φωτογραφικό παρελθόν μας, τουτέστιν
η ιστορία και ο πολιτισμός του τόπου μας, πρέπει να διαφυλαχτούν ως κόρη
οφθαλμού. Τέλος ας μην ξεχνάμε ούτε στιγμή το αυτονόητο, ότι δηλ. το
γκρέμισμα και η καταστροφή είναι εύκολη δουλειά ενώ το χτίσιμο και
η δημιουργία εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση στην Ελλάδα του σήμερα.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

ΡΑ

ΒΕΙΑ Α

ΞΙ

B

ομάδα με την διάρθρωση και λογική Ανώνυμης
Εταιρείας. Κάθε τμήμα πρέπει να έχει ολιγομελή
στελέχωση με το απαραίτητο επιστημονικό
προσωπικό που θα προσλαμβάνει ο κάθε
επιμελητής, κοινή γραμματεία κλπ.
Ο ρόλος του Μουσείου θεωρώ ότι πρέπει να είναι
απαραιτήτως διπλός:
Α. Η διάσωση και προβολή του συνόλου της
φωτογραφικής καλλιτεχνικής παραγωγής της
πατρίδας μας.
Β. Η λειτουργία εκθεσιακού χώρου όπου θα
εκτίθενται τα μέσα παραγωγής και δημιουργίας

των φωτογραφικών έργων (μηχανές και Studio 19ου αιώνα & 20ου αιώνα,
αξεσουάρ, εμφανιστήρια, φωτιστικά κλπ.). Το Δ.Σ. θα πρέπει να διορίζεται
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Oδηγός αγοράς: όλοι οι φακοί macro
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Mε τις φωτογραφίες σας
& θέμα το πορτραίτο!

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΤΙΡΑ

TΕΣΤ DIGITAL

Τα καλύτερα
προϊόντα imaging
της χρονιάς

Nikon D4

Νέα γενιά full frame pro
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ΕΡΕΥΝΑ

ΠρΤραβάτε ...βίντεο;

Αποκαλυπτικά στοιχεία
για χρήση του βίντεο με όλα τα μέσα

Tα πάντα για τo βίντεο
ΦΩΤΟ - ΣΧΟΛΕΙΟ

Â Μάθετε την ψηφιακή βιντεοκάμερα Â Στην εποχή του High Definition Â Video με DSLR
Â Ροή εργασίας Â Βασικά στοιχεία μοντάζ Â Free video editors Â Aντιπροσωπευτικές κάμερες

RAW FORMAT

ΣΠΟΡ & ΔΡΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΜΥΣΤΙΚΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΜΕΣΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Tα σύγχρονα
(ψηφιακά) αρνητικά

Cover_218.indd 9
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Επιλέγοντας
τον σωστό τηλεφακό

Macro - φωτογραφία.
Συμβουλεύουν οι ειδικοί
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω βίντεο αλίευσε στο διαδίκτυο και μας τις έστειλε ο αναγνώστης μας Χρήστος Ζουλιάτης τον οποίο και ευχαριστούμε.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E(#$%): Τάκης Τζίμας, &$') &$*%): Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
!"&$+$): Κωνσταντίνα Γκιτάκου "&' $'!*%: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

,%4): Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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I AM THE BIG PICTURE

I AM NIKON D800. Διαθέτω 36,3 megapixel και εγγραφή
video διπλού φορμά με λειτουργία D-Movie (1080p) στα 30, 25 ή 24 fps,
καθώς και επεκτάσιμο εύρος ISO από 50 έως 25.600, κορυφαίο σύστημα
αυτόματης εστίασης 51 σημείων και επεξεργασία εικόνας
EXPEED 3 με δύο υποδοχές κάρτας. Είμαι έργο τέχνης. iamnikon.gr
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Η είδηση έσκασε σαν βόμβα αφού το περιστατικό άργησε να δημοσιοποιηθεί. Μεγάλος αριθμός φωτογραφικών έργων που
ανήκουν στη σύγχρονη συλλογή του μοναδικού κρατικού Μουσείου Φωτογραφίας της Ελλάδας, έγιναν παρανάλωμα του
πυρός σε πυρκαγιά που συνέβη πριν 40 ημέρες και για την οποία ο τύπος ενημερώθηκε με ανεξήγητη καθυστέρηση!. Με
επιστολή διαμαρτυρίας 21 φωτογράφοι - δημιουργοί με επιστολή τους επισημαίνουν το γεγονός και απαιτούν εξηγήσεις.
Την παραθέτουμε αυτούσια μαζί με την ανακοίνωση του Μουσείου Θεσσαλονίκης που επακολούθησε μια μέρα μετά.
Προς Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Αποθήκη Α’
Λιμάνι Θεσσαλονίκης
11 Ιουνίου 2012
Κοινοποίηση:
Κατερίνα Κοσκινά, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Υπουργείο Πολιτισμού
Kύριε Πρόεδρε,
Ήλθε πρόσφατα σε γνώση μας το γεγονός ότι τη νύχτα από 2-3 Μαΐου, 2012, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην αποθήκη της εταιρείας
Ορφέας Βεϊνόγλου, στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν πάνω από 2.000 φωτογραφικά έργα της
μόνιμης συλλογής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Τα καταστραφέντα έργα, σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες,
αποτελούσαν σχεδόν το σύνολον της σύγχρονης συλλογής του Μουσείου (από το 1970 και εντεύθεν).
Ελάχιστοι από μας αντιληφθήκαμε την πολύ πρόσφατη και άνευ ημερομηνίας ανάρτηση στο ιστολόγιο του ΜΦΘ η οποία αναφέρει
ξερά πως «μέρος της συλλογής φωτογραφικών έργων της σύγχρονης περιόδου υπέστη καταστροφή». Η σε βαθμό αφάνειας
διακριτικότητα της ανακοίνωσης αυτής επ’ ουδενί δεν εκπληρεί την υποχρέωση του φορέα να επικοινωνήσει άμεσα με τους «έχοντες
σχέση με τη συλλογή». Συγχρόνως, η αναφορά σε «αποκατάσταση της απώλειας» είναι παραπλανητική για τους μη γνωρίζοντες,
αφού αφενός μισοκαμένες φωτογραφίες δεν επισκευάζονται, και αφετέρου τα προ-ψηφιακής εποχής τυπώματα δεν είναι δυνατόν να
αναπαραχθούν λόγο ελλείψεως των κατάλληλων υλικών.
Η απώλεια αυτή αποτελεί, όπως βέβαια αντιλαμβάνεστε, βαρύτατο πλήγμα τόσο για την ιστορία όσο και την τέχνη της σύγχρονης
ελληνικής φωτογραφίας. Η μόνιμη συλλογή σύγχρονης φωτογραφίας του ιδρύματος που έχετε την τιμή να προεδρεύετε ήταν όχι
μόνον μοναδική στη χώρα μας, αλλά και κυριολεκτικά αναντικατάστατη. Επιπλέον, η συλλογή αυτή συγκεντρώθηκε σχεδόν εξ
ολοκλήρου χάρη στη γενναιοδωρία φωτογράφων οι οποίοι είτε δώρισαν έργα τους στο μουσείο, είτε τα παραχώρησαν έναντι καθαρά
συμβολικού τιμήματος.
Με την ιδιότητα λοιπόν των δωρητών δημιουργών και έχοντας αδιαμφισβήτητο νομικό αλλά και ηθικό συμφέρον, οι κάτωθι
υπογεγραμμένοι φωτογράφοι των οποίων τα έργα υπέστησαν μερική ή ολική καταστροφή, ερχόμαστε δια της παρούσης επιστολής να
ζητήσουμε άμεσες εξηγήσεις για το πρωτοφανές αυτό γεγονός, και να ρωτήσουμε πως και γιατί το ΜΦΘ εμπιστεύθηκε την πολύτιμη
αυτή συλλογή στις αποθήκες μεταφορέα, αντί να τηρήσει τις διεθνείς προδιαγραφές αρχειακής μουσειακής αποθήκευσης. Ερώτημα
τίθεται επίσης όσον αφορά τη μοίρα των έργων σύγχρονων δημιουργών που φιλοξενούσε το ΜΦΘ χωρίς να αποτελούν μέρος της
μόνιμης συλλογής. Τέλος, τόσο δωρητές όσο και δανειστές οφείλουν να ενημερωθούν άμεσα σχετικά με το ασφαλιστικό καθεστώς
όλων των κατεστραμένων έργων.
Πέραν τούτου, διαμαρτυρόμεθα με τον πιο έντονο τρόπο διότι δεν σπεύσατε να γνωστοποιήσετε το γεγονός, όπως είχατε υποχρέωση,
τόσο στον ευρύτερο φωτογραφικό χώρο όσο και, προπάντων, στους άμεσα ενδιαφερόμενους, μεταξύ των οποίων και οι
υπογράφοντες. Η λακωνική ανακοίνωση της ιστοσελίδας σας ότι «μόλις υπάρξουν πορίσματα από τις αρμόδιες αρχές θα ακολουθήσει
εκ νέου ανακοίνωση» επ’ ουδενί δεν θεωρούμε ότι καλύπτει τις αυτονόητες ευθύνες του ΜΦΘ απέναντι στους δωρητές αλλά και τους
Έλληνες φορολογούμενους.
Δεδομένης της αδιαφάνειας και μυστικότητας που χαρακτήρισε τον μέχρις σήμερα χειρισμό της υπόθεσης αυτής, η παρούσα
κοινοποιείται σε όλους τους εμπλεκόμενους και ελεγκτικούς φορείς του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, καθώς και στον τύπο.
Μετά τιμής,
Γιάννης Σταθάτος
Συνυπογράφουν
Αλέξανδρος Αβραμίδης, Γιάγκος Αθανασόπουλος, Περικλής Αλκίδης, Κωστής Αντωνιάδης, Γιώργης Γερόλυμπος, Άρις Γεωργίου, Νάγια
Γιακουμάκη, Γιώργος Δεπολλας, Γιάννης Δήμου, Όλγα Καλούση, Γιώργος Κατσάγγελος, Σάββας Λαζαρίδης, Ελένη Μαλιγκούρα, Νατάσσα
Μαρκίδου, Σωκράτης Μαυρομάτης, Περικλής Μπούτος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Στέφανος Πάσχος, Πηνελόπη Πετσίνη, Σίμος Σαλτιέλ
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Πηγές χρηματοδότησης
Α) Ευρωπαϊκά προγράμματα
Β) Πιθανή χρηματοδότηση από
άλλους συνεργαζόμενους φορείς
Γ) Ιδιωτικές δωρεές/ χορηγίες
Παραγωγή – αποθήκευση
– συντήρηση
Το ΜΦΘ προτίθεται να παράξει με
σύγχρονες τεχνικές μεγάλο μέρος των
έργων της συλλογής και στη συνέχεια
να διαφυλάξει σε καινούργιους,
εξειδικευμένους χώρους από υλικό
που δεν καίγεται τα έργα αυτά,
δημιουργώντας παράλληλα τις

 %4% &&?% $ ;<


 

κατάλληλες συνθήκες διαχείρισης και
χρήσης των έργων.

  - !    
Ειδικές τεχνικές αναπαραγωγής

Στις 02/05/12, ώρα 00.20, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στους χώρους της εταιρείας «Ορφεύς
Βεϊνόγλου» στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. στη Σίνδο, όπου φυλάσσεται μέρος των εκθέσεων και των συλλογών

Όσον αφορά τα έργα που είχαν

φωτογραφικών έργων της σύγχρονης περιόδου του Μουσείου Φωτογραφίας.
Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας Βεϊνόγλου, που εξειδικεύεται στη μεταφορά και φύλαξη

τυπωθεί με σπάνιες αναλογικές
τεχνικές, έχει ζητηθεί η συνδρομή του
Μουσείου Φωτογραφίας στο Charleroi

έργων τέχνης, είχαν 24ωρη φύλαξη, κάμερες ασφαλείας, ενώ τα έργα βρίσκονταν σε δύο
κλιματιζόμενους θαλάμους με προδιαγραφές που είχαν οριστεί από το ΜΦΘ και ήταν

(Βέλγιο), του Maison Européenne
de la Photographie στο Παρίσι του

ασφαλισμένα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αποτελεί γεγονός ανωτέρας βίας.
Τα έργα που φυλάσσονταν στις εγκαταστάσεις του Βεϊνόγλου είχαν παραχθεί μετά το

Musée Nicéphore Niépce στο Chalon
sur Saône (Γαλλία) σε επίπεδο τεχνικό

1970, αριθμούσαν τα 2.000 και ήταν από περίπου 250 δημιουργούς (60% Έλληνες, 40%
διεθνείς). Από αυτά, τα 1.000 έργα που ανήκουν στη συλλογή τα τελευταία δέκα χρόνια,

και τεχνογνωσίας, ενώ επίσης έχουν
βρεθεί φωτογραφικά εργαστήρια του

είναι αναλογικές και εκτυπώσεις ψεκασμού μελάνης σε αρχειακό χαρτί. Τα υπόλοιπα 1.000
έργα παραγωγής του ΜΦΘ (εκτυπώσεις ψεκασμού μελάνης σε αρχειακό χαρτί), τα οποία
προστέθηκαν στη συλλογή την τελευταία πενταετία, αποτελούν περισσότερες από δέκα
ολοκληρωμένες μονογραφικές ή ομαδικές εκθέσεις και περιόδευαν στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Τα έργα αυτά βρίσκονται όλα καταλογογραφημένα σε χαμηλή ανάλυση με
ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές στα αρχεία του Μουσείου. Η ψηφιοποίηση της φωτογραφικής
συλλογής και των αρχείων του Μουσείου πραγματοποιήθηκε σε μια πιο συστηματική βάση
με την οικονομική αρωγή του προγράμματος της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», του Γ΄
Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης (προσκλήσεις 65, 78, 172). Στο πλαίσιο αυτό ψηφιοποιήθηκαν
τα αρχεία της μόνιμης συλλογής του, καθώς και μέρος των αρχείων του.
Η συλλογή είχε συγκροτηθεί από δωρεές, αγορές, φωτογραφικές αναθέσεις του Μουσείου
και συμμετοχή του φορέα στην παραγωγή των εκτυπώσεων, με την υποστήριξη χορηγών και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το ΜΦΘ μόλις ολοκληρωθεί το πόρισμα της πυροσβεστικής και
η διαδικασία ταυτοποίησης των έργων που βρίσκεται σε εξέλιξη, πρόκειται να προχωρήσει σε
ενημέρωση του κάθε δημιουργού ή εμπλεκόμενου φορέα ξεχωριστά για την κάθε περίπτωση.

εξωτερικού που εφαρμόζουν ακόμη
τις αντίστοιχες πρακτικές.
------------------------------------------------Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής
vintage έργων πριν από το 1970
και ολόκληρα τα πέντε αρχεία με
100.000 φωτογραφικά αντικείμενα
[Σωκράτη Ιορδανίδη (1912-1985),
Γιάννη Στυλιανού (1941-1996),
Δημήτρη Λέτσιου (1910-2008),
τμήμα των αρχείων του Κώστα

Παράλληλα, μετά το πόρισμα της πυροσβεστικής θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου.
ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Όσον αφορά την επανασύσταση της συλλογής, το Μουσείο από την πρώτη στιγμή που
πληροφορήθηκε το συμβάν και μέχρι πρότινος βρισκόταν σε ανεύρεση τρόπων οικονομικής
και τεχνικής υποστήριξης του εγχειρήματος.
Σήμερα, μπορεί να ανακοινώσει ότι η επανασύσταση της συλλογής θα βασιστεί στους
ακόλουθους άξονες:
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Μπαλάφα (1920-2011) και της
Νelly’s (1899-1998), καθώς και το
ελληνικό τμήμα του αρχείου του Fred
Boissonnas (1858-1946) του οποίου
το ΜΦΘ είναι θεματοφύλακας] έχουν
διασωθεί, καθώς βρίσκονται σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο εντός του
Μουσείου (ο οποίος κατασκευάστηκε
στο πλαίσιο του Ε.Π. Πολιτισμός).
Ταυτόχρονα, έχουν διασωθεί 1.500
έργα που βρίσκονται είτε σε περιοδεία
είτε εντός του Μουσείου.
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‘‘ Η ανακοίνωση του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης που κυκλοφόρησε σε άμεση αντίδραση της επιστολής διαμαρτυρίας 21 διακεκριμένων
φωτογράφων, δυστυχώς άφησε βασικά ερωτήματα αναπάντητα, ενώ παράλληλα προσπάθησε να καλύψει το όλο θέμα με νεφελώδεις γενικότητες. Όσον
αφορά κατ’ αρχάς το θέμα της καταστρεπτικής πυρκαγιάς, παρακάμπτεται
το γεγονός ότι η φωτογραφική συλλογή δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στις
αποθήκες Βεϊνόγλου (έναντι ποιου τιμήματος, άραγε;). Εφόσον δεν διέθετε
αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους το ΜΦΘ, θα μπορούσε να είχε γίνει χρήση
των αποθηκών του εποπτεύοντος Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης,
ή ακόμα και του Μακεδονικού ΜΣΤ – χώροι κατά πολύ ασφαλέστεροι και
σίγουρα οικονομικότεροι.
Παραμένει ανεξήγητη η ένοχη σιωπή 40 ημερών του ΜΦΘ, σιωπή η οποία
βέβαια θα συνέχιζε αν δεν είχε εκβιάσει κάποια αντίδραση η επιστολή μας.
Η άποψη ότι το μουσείο θα προβεί σε ενημέρωση και εξηγήσεις «μόλις
ολοκληρωθεί το πόρισμα της πυροσβεστικής» είναι βέβαια αστεία. Πόσο
μάλλον σε μια χώρα όπου τα πορίσματα παραδοσιακά κάνουν μήνες να
ολοκληρωθούν. Η εμπλοκή της πυροσβεστικής σε τίποτα δεν αναιρεί την
ευθύνη του φορέα, ούτε και ενδιαφέρουν στο στάδιο αυτό τα αίτια της
πυρκαγιάς: Ξεκάθαρη υποχρέωση του ΜΦΘ ήταν (και παραμένει σήμερα) η
άνευ χρονοτριβής ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Αυτό όμως που αποτελεί σαφέστατη απόπειρα παραπλάνησης του
κοινού είναι τα περί επανασύστασης της συλλογής ευχολόγια, αρχής
γενομένης από την υπερήφανη δήλωση πως «τα έργα αυτά βρίσκονται
όλα καταλογογραφημένα σε χαμηλή ανάλυση με ακριβείς τεχνικές
προδιαγραφές στα αρχεία του Μουσείου»· σίγουρα θα έπρεπε να γνωρίζουν
ότι χαμηλής ανάλυσης ψηφιακά αρχεία δεν είναι κατάλληλα ούτε καν για την
αναπαραγωγή ταχυδρομικών δελταρίων.
Ας είμαστε σαφείς: οι προ ψηφιακής εποχής φωτογραφίες είναι δύο ειδών,
αφενός μοναδικές (όπως οι Polaroid) και αφετέρου όσες μπορούν να
αναπαραχθούν από το πρωτότυπο αρνητικό. Οι μοναδικές βέβαια χάθηκαν
ανεπιστρεπτί. Όσο για τις υπόλοιπες, το ΜΦΘ δυστυχώς (ή μάλλον, στην
περίπτωση, ευτυχώς) δεν διαθέτει τα αρνητικά. Πιστεύουν πράγματι ο
ιθύνοντες ότι πολλοί φωτογράφοι, εν όψει της βαθύτατα κλονισμένης
αξιοπιστίας του ιδρύματος, θα του εμπιστευθούν τα πολύτιμα αρνητικά
τους; Αλλά και να το κάνουν ορισμένοι, μόνο άτομα χωρίς την παραμικρή
ευαισθησία για το φωτογραφικό μέσον θα υπέθεταν ποτέ ότι πρωτότυπα
τυπώματα από τα χέρια των ίδιων των δημιουργών, σε χαρτιά που δεν
υπάρχουν πια, θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από ομοιογενοποιημένα
αντίγραφα: θα ήταν σαν να αντικαθιστούσαμε πρωτότυπα γλυπτά με γύψινα
εκμαγεία. Μάλλον πλανάται πλάνην οικτρά το ΜΦΘ αν πιστεύει πράγματι
ότι διεθνώς αναγνωρισμένοι ξένοι φωτογράφοι και εικαστικοί όπως οι Lyn
Cohen, Edward Burtinsky και Simon Norfolk, πανάκριβα έργα των οποίων
βρίσκονταν μεταξύ των απωλεσθέντων, θα δεχθούν να τα αντικαταστήσουν,
αν βέβαια ποτέ πληροφορηθούν τη μοίρα της δωρεάς τους.
Τέλος, όσο αφορά τις στομφώδεις αναφορές στη συνδρομή ξένων φορέων,
ας δούμε πρώτα αν οι φορείς αυτοί θα δεήσουν να ανταποκριθούν, και υπό
ποιους όρους.
Ένα ακόμα ερώτημα παραμένει: στην Ελλάδα, τη χώρα του φιλότιμου και
της υπευθυνότητας, τι παραπάνω από την οριστική απώλεια μεγάλου μέρους
των συλλογών του πρέπει να συμβεί, προτού αισθανθεί την ανάγκη να
παραιτηθεί ο υπεύθυνος ενός κρατικού μουσείου;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ
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Low Key
σε σχέση με μια φωτογραφία τραβηγμένη
επαγγελματικά με ένα μοντέλο. Πρόκειται
για διαφημίσεις που απευθύνονται στον
μέσο άνθρωπο ο οποίος δεν ταυτίζεται
με το μοντέλο με τους κοιλιακούς και το
αψεγάδιαστο χαμόγελο. Τις φωτογραφίες
του μπορεί να πουλήσει ο οποιοσδήποτε
έχει την εφαρμογή άσχετα αν είναι ερασιτέχνης ή επαγγελματίας. Κάθε φωτογραφία
πωλείται για 10 δολάρια και ο φωτογράφος
θα εισπράττει το 50%.
Θα αναρωτηθείτε τώρα που είναι το κακό
σε αυτό; Να μη βγάλει δηλ. μερικά χρήματα
από τις φωτογραφίες που έχει κάποιος στο
κινητό του;
Ας μιλήσουμε αρχικά για το τσουβάλιασμα
των φωτογραφιών. Ό,τι πάρεις 10 δολάρια.
Έπειτα, όπως πάντα, η αλήθεια είναι στα
ψιλά γράμματα. Οποιαδήποτε φωτογραφία
αγοραστεί, μπορεί να επεξεργαστεί,
να αναπαραχθεί και να δημοσιευτεί με
οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό που δεν έχει
διευκρινιστεί είναι αν η φωτογραφία
μπορεί μετά να μεταπωληθεί σε ...άλλη
τιμή. Δεύτερη παγίδα: οι χρήστες όταν
συμφωνούν για να χρησιμοποιούν την
εφαρμογή δεσμεύονται ότι έχουν πάρει
ενυπόγραφη άδεια (model’s release) από
τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Για αυτό όμως
το σημείο οι χρήστες δεν ενημερώνονται
επαρκώς. Αν κάποιο εικονιζόμενο άτομο
θιγεί από τη χρήση φωτογραφίας,
τότε καλά ξεμπερδέματα. Φυσικά οι
υπεύθυνοι το site δεν αγχώνονται για την
ποιότητα των φωτογραφιών: όπως λένε
οι φωτογραφικές μηχανές των κινητών
τηλεφώνων βελτιώνονται και το πρώτο
ζητούμενο δεν είναι η ποιότητα αλλά η

Foap
,  

10 . - !$ app!!

Και εκεί που σχολιάζαμε στα προηγούμενα τεύχη για τα φωτοθήκες
microstock τύπου Shutterstock, όπου οι φωτογράφοι πωλούν τις
φωτογραφίες και πως θα μπορούσαν να δηλώσουν αυτά τα έσοδα οι
έλληνες φωτογράφοι, διαβάσαμε ότι πλέον κυκλοφορεί η εφαρμογή
Foap, για όλους του κατόχους smartphone (αρχικά μόνο για τα
iPhone).

H

εφαρμογή Foap (Foto + App) έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει διαφημιστικές
εταιρείες και εκδοτικές επιχειρήσεις να βρίσκουν φωτογραφίες με πιο
“φυσική αίσθηση” όπως λένε οι κατασκευαστές της εφαρμογής.
Σύμφωνα με τους κατασκευαστές μια φωτογραφία τραβηγμένη από κινητό
τηλέφωνο από ερασιτέχνη θα αποτελέσει τη βάση για μια καλύτερη διαφήμιση
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ποικιλία και το είδος των φωτογραφιών.
Ενώ αρχικά πιστευόταν ότι οι επαγγελματίες
φωτογράφοι θα γελούσαν με τη
συγκεκριμένη εφαρμογή, τώρα προβάλλει
ως πολλά υποσχόμενη διέξοδος με
ιδιαίτερη πνοή. Αν και οι καιροί είναι
δύσκολοι αυτή η εφαρμογή και η λογική
“ό.τι πάρεις $10” προσωπικά μου φαίνεται
άκομψη αν αναλογιστεί κανείς για το εύρος
ποιότητας που μπορεί να έχουν αυτές οι
φωτογραφίες, από την πιο καλοτραβηγμένη
ως την χειρότερη. Αυτή η λογική της
μαζικής εξίσωσης, στην οποία βοήθησε
η ψηφιακή επανάσταση (αν και τα αίτια
είναι βαθύτερα) δυστυχώς καταδυναστεύει
πλέον και τον κόσμο της φωτογραφίας.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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To Πανεπιστήμιο Αιγαίου
διοργανώνει το 1ο Θερινό Σχολείο
στις Οπτικοακουστικές Τέχνες & Επικοινωνία,
κύκλος “H πραγματικότητα μέσα από το φακό”.

Ελάτε σ’ ένα ονειρεμένο νησί
και μάθετε πώς να δημιουργείτε
τις ταινίες που ονειρεύεστε.

Μυτιλήνη
2 -28 Ιουλίου 2012
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, διαλέξεις και εργαστήρια οπτικοακουστικών τεχνών πραγματοποιούνται
αποκλειστικά από καθηγητές Πανεπιστημίου από 5 διαφορετικά ελληνικά και βρετανικά ιδρύματα!
Bεβαίωση παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
2-6 Ιουλίου
9-13 Ιουλίου
16-20 Ιουλίου
16-20 Ιουλίου
23-27 Ιουλίου

:
:
:
:
:

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΡΟΝΤΑΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
CREATE A DOCUMENTARY FROM A TO Z IN 5 DAYS
ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Εγγραφές https://audiovisual2012.pns.aegean.gr/
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Στιγμιότυπο από την τελετή έναρξης του14ου Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος

 !"#$ %$ &%'(
 
!      

 Euro 2012:  -   (1-1)

 

Οι γαλανόλευκες φιγούρες πλημμύρισαν την πόλη της Βαρσοβίας που
υποδέχτηκε τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου,
το οποίο φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Μ

ε όχημα τις βασικές αξίες του Euro την ενότητα, το πάθος και τον
ανταγωνισμό, παρακολουθήσαμε μια φαντασμαγορική τελετή, που σαν πάζλ
ένωσε το χθες με το σήμερα της Πολωνίας, τον πολιτισμό με τον αθλητισμό, την
κλασική μουσική με το χορό μαγεύοντας τους θεατές. Οπαδοί των δυο ομάδων
προσήλθαν κατά χιλιάδες στο γήπεδο για να δώσουν το δικό τους παρόν και να
στηρίξουν την ομάδα τους. Η ελληνική σημαία απλώθηκε και όλοι μαζί είπαμε το
πρώτο γεια στην εθνική μας μέσα από τους στίχους του Διονύση Σαββόπουλου.
Αμέσως μετά παίκτες και φίλαθλοι ένωσαν τα χείλη τραγουδώντας τον Εθνικό μας
Ύμνο. Ο αγώνας γεμάτος ανατροπές, το πρώτο γκολ των Πολωνών μπήκε και σαν
απάντηση τα συνθήματα των Ελλήνων φιλάθλων διαπέρασαν την ατμόσφαιρα. Οι
καρδιές των Ελλήνων που παρακολουθούσαν από κάθε γωνιά του πλανήτη ήταν
εκεί. Οι φίλαθλοι μέσα στο γήπεδο διαισθάνθηκαν το ηθικό βάρος να ενώσουν τη
φωνή τους ώστε να νιώσουν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές μας ότι δεν αγωνίζονται
εκτός έδρας. Η ανατροπή δεν άργησε να ‘ρθει. Ελλάδα - Πολωνία σημειώσατε χ.
Η ελληνική ομάδα έχει (αυτή τη στιγμή που γράφεται το σημείωμα) το δικαίωμα
να ονειρεύεται την αναβίωση των στιγμών του 2004 έχοντας εξασφαλίσει θέση στις
καρδιές όλων των Ελλήνων. Ολέ!
ΚΕΙΜΕΝΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΗ
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Γαλανόλευκη γοητεία!
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Άρωμα μιας άλλης εποχής- Στιγμιότυπο από την παλιά
πόλη

Το Εθνικό Στάδιο της Βαρσοβίας

Παρούσα με τον τρόπο της η ελληνική λεβεντιά!

Στη σκέπη της γαλανόλευκης

Πάνω απ’ όλα φίλαθλοι

Η ανθρώπινη διάσταση του λογότυπου Euro 2012
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Μεταφέροντας την εικόνα μιας άλλης Ελλάδας στα Διεθνή
ΜΜΕ
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συνδυασμός ελληνικών -και
δη κυκλαδίτικων- εθίμων με
εκείνα από τις χώρες κοταγωγής
των μελλονύμφων. «Μεγάλη
απήχηση έχει η συνοδεία της
νύφης από μουσικούς, αλλά και τα
σαντορινιά κουφέτα, που γίνονται
με αμύγδαλο και μέλι», εξηγεί ο
κ. Σεφεριάδης. Εξίσου δημοφιλής
είναι η μεταφορά του ζεύγους
με καραβάκια ή με γαϊδουράκι.
Καθώς πολλοί έχουν ήδη κάνει
τη θρησκευτική τελετή στη χώρα
τους, το βάρος δίδεται κυρίως
στον εορτασμό, που περιλαμβάνει
άλλοτε γκουρμέ πιάτα και άλλοτε
παραδοσιακά εδέσματα δίπλα
στο κύμα. Με τη φωτογράφιση
μπροστά στα ασβεστωμένα
σπιτάκια με φόντο την καλντέρα,
Φωτ.: Νίκος Ρηγόπουλος / Santorini Weddings Rigopoulos
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Όρκοι αιώνιας αγάπης στο ηλιοβασίλεμα της Oίας και βεγγαλικά με φόντο την Καλντέρα
συνθέτουν το σκηνικό του ιδανικού γάμου για χιλιάδες ρομαντικούς ανά την υφήλιο.
«Κάθε σεζόν πραγματοποιούνται στη Σαντορίνη περίπου 700 γάμοι», λέει σε σχετικό
ρεπορτάζ της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ μία από τις πρώτες wedding planners, η
Αμερικανίδα Shirley Chiarolanzio. «Την Τετάρτη, μάλιστα, καθώς ήταν η 6η Ιουνίου, στο
νησί είχαμε δέκα γάμους», συμπληρώνει, καθώς «οι μελλόνυμφοι επιλέγουν συμβολικές
ημερομηνίες ως ευοίωνες». Η ίδια οργάνωσε την πρώτη τελετή το καλοκαίρι του 1996,
«ωστόσο από το 2000 με τη διάδοση του Ιντερνετ, το νησί άρχισε να προσελκύει μαζικά
ενδιαφερόμενα ζευγάρια».

Μ

ετά το 2004 φαίνεται ότι η Σαντορίνη γίνεται μόδα για Ευρωπαίους, Αμερικανούς και
Ασιάτες. «Τη δεκαετία του 70 και του ‘80 οι Αμερικανοί επέλεγαν να παντρευτούν στη
Χαβάη», θυμάται η κ. Κάση Τέρπου, που ηγείται του τουριστικού οργανισμού «a la carte»
«Η Χαβάη ωστόσο είναι πλέον παρωχημένος προορισμός. Οι μελλόνυμφοι σήμερα στην
πλειονότητα τους “ψηφίζουν” Σαντορίνη». Ιδιαίτερη “αδυναμία” δείχνουν, μάλιστα, οι Κινέζοι,
καθώς στη γλώσσα τους «Αιγαίο» σημαίνει θάλασσα της αγάπης. Γαμήλια τελετή στη Θήρα δεν
εξυπακούει υπέρογκα έξοδα. «Έχει τύχει να διοργανώσουμε γάμους των 3.000 ευρώ και των
250.000», αναφέρει η κ. Τέρπου: «Ο πελάτης προσαρμόζει τις απαιτήσεις του στο βαλάντιο του».
Μάλιστα, λόγω απόστασης, ο αριθμός των καλεσμένων περιορίζεται.
«Σπάνια οι καλεσμένοι είναι πάνω από εκατό», επισημαίνει η κ. Chiarolanzio. Οπως διευκρινίζει,
ο μεγάλος αριθμός καλεσμένων είναι συνήθως ίδιον των ελληνικών γάμων, που αν και
σπανίζουν πλέον, λαμβάνουν χώρα στο αιγαιοπελαγίτικο νησί. «Ουσιαστικά, κάνοντας τον γάμο
στη Σαντορίνη, συνδυάζουν μαζί και τον μήνα του μέλιτος», εξηγεί ο κ. Χρήστος Σεφεριάδης από
το ξενοδοχείο IKIES. «Έτσι, τουλάχιστον το ζευγάρι και οι κουμπάροι παραμένουν στο νησί για
περισσότερες μέρες».
Η μερίδα του λέοντος δικαίως απονέμεται στην Οία, όπου μάλιστα έχουν χτιστεί και ξενοδοχεία
με εξειδίκευση στους γάμους και τις δεξιώσεις. Τα ζευγάρια συνήθως είναι αλλόδοξα, οι γάμοι
επομένως πολιτικοί και γίνονται με τη συμβολή κάποιου εκπροσώπου της δημοτικής αρχής
που μεταβαίνει στον χώρο της δεξίωσης. Άλλοτε οι νεόνυμφοι φέρνουν κάποιον ιεράρχη του
δόγματός τους στη Σαντορίνη. Τυχαίνει, όμως, να παντρεύονται στο αιγαιοπελαγίτικο νησί και
ομογενείς του εξωτερικού, οι οποίοι προτιμούν την εκκλησία της Ανάστασης στο Ημεροβίγλι
ή τον Αγιο Μηνά στα Φηρά. Ως προς τα γαμήλια έθιμα, φαίνεται ότι γίνεται ένας δημιουργικός
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πλάι στην κόκκινη ή τη μαύρη
παραλία, κορυφώνεται η εμπειρία
των νεόνυμφων. «Τα ζευγάρια
από την Κίνα και την Ταϊβάν συχνά
έρχονται μόνο για τη φωτογράφιση
και έχουν συγκεκριμένες
απαιτήσεις, ζητούν πιο τυπικές
φωτογραφίες», υπογραμμίζει ο
φωτογράφος Πέτρος Σορδίνας.
«Οι Δυτικοί είναι ανοιχτοί σε
μια διαφορετική προσέγγιση
της μεγάλης αυτής μέρας». Το
ιδιαίτερο τοπίο της Σαντορίνης
εμπνέει και τους φωτογράφους.
«Η δουλειά γίνεται πιο ευχάριστη,
υπάρχουν λιγότεροι καλεσμένοι,
η φωτογράφηση γίνεται υπό
το αιγαιοπελαγίτικο φως». Θα
μπορούσαν, άραγε, και άλλα μέρη
να ακολουθήσουν το παράδειγμα
της Σαντορίνης; «Πολλοί ξένοι
επιθυμούν να παντρευτούν στη
Σκόπελο, που γνώρισαν από το
“Mamma Mia”, ενώ και η Υδρα
έχει προοπτικές, λόγω τοπίου
και κοντινής απόστασης από την
Αθήνα», σχολιάζει η κ. Τέρπου.
Τους μελλόνυμφους, όμως,
απομακρύνει η δυσκίνητη ελληνική
γραφειοκρατία. «Η Σαντορίνη
κατάφερε να προσελκύσει τους
μελλόνυμφους, γιατί οι τοπικοί
φορείς διευκόλυναν τη διαδικασία»,
καταλήγει η ίδια.
Άρθρο της ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗ
αναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
του Σαββάτου 9 Ιουνίου.
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, '%  #/ mirrorless
Canon / & Photokina;
Στην έκθεση που σχολίαζε τα
αποτελέσματα τριμήνου για το ιαπωνικό
εργοστάσιο, σε μια παράγραφο έλεγαν:
“Ταυτόχρονα εργαζόμαστε προκειμένου
να αυξήσουμε τις πωλήσεις των φακών.
Όσο για τις compact φωτογραφικές
μηχανές αποσκοπούμε σε βελτίωση
κατά 17%. Προκειμένου να επιτύχουμε
κάτι τέτοιο, θα διαφοροποιήσουμε
και θα μεγαλώσουμε τη γκάμα μας,
αναγγέλλοντας νέες μηχανές με ποιότητα
που πλησιάζει τις SLR.”
Αυτή τη στιγμή η Canon παραμένει η
μόνη μεγάλη κατασκευάστρια εταιρία
φωτογραφικών που δεν έχει αγγίξει τη
νέα κατηγορία mirrorless δηλ. μηχανώνσυστημάτων με μεγάλο αισθητήρα και
φακούς που αλλάζουν και δεν έχουν
μηχανισμό σκόπευσης με καθρέπτη και
πεντάπρισμα. Μετά την προσχώρηση
και της Nikon σε αυτό το κερδοφόρο
κομμάτι της αγοράς, η απουσία της
Canon μοιάζει σχεδόν επιδεικτική όσο και
ανεξήγητη, αφού σίγουρα διαθέτει και την
τεχνογνωσία και τα κεφάλαια. Οι εικασίες
και τα σενάρια πλημμυρίζουν το internet
χωρίς να μπορούμε να πούμε τίποτε για
τη βασιμότητά τους, αφού τα βιομηχανικά
μυστικά παραμένουν επτασφράγιστα.
Πάντως αν είναι να κάνει μια κίνηση η
Canon και να διεκδικήσει μερίδιο από την
πίτα των mirrorless (30% της παγκόσμιας
αγοράς σύμφωνα με νούμερα της CIPA) o
xρόνος έχει ήδη εξαντληθεί και η μέγιστη
παράταση είναι μέχρι την αναμενόμενη
Photokina, το Σεπτέμβριο!

ΑΓΓΕΛΙΑ: ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πάγκοι και
βιτρίνες από φωτογραφείο,2 μίνι portrait
(Polaroid, Fuji) Canon EOS-1 new, Nikon
F4S, Hasselblad ELM, Sinar f2, Kodak
kiosk GS. Τηλ.: 210 2751527, 6945 566130
Γιάννης
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Nikkor AF-S
3' # zoom
O Νikkor AF-S DX 18-300mm f/3,5-5,6G ED VR εκπροσωπεί την πιο «μακριά»
έκδοση του αντίστοιχου AF-S DX 18-200mm (2009), έχοντας λόγο zoom 16,7x.
Αντιστοιχεί σε 27-450mm λόγω συντελεστή μεγέθυνσης 1,5x. Όπως είναι προφανές,
απευθύνεται σε κατόχους σωμάτων Nikon με αισθητήρα APS-C που χρειάζονται
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γκάμα εστιακών αποστάσεων σε ένα superzoom φακό.
Η δομή του φακού στηρίζεται σε 19 στοιχεία σε 14 γκρουπ εκ των οποίων τρία
ασφαιρικά και τρία χαμηλής διάχυσης. Από μηχανικής πλευράς περιλαμβάνεται
ίριδα διαφράγματος αποτελούμενη από 9 πτερύγια για ακόμη καλύτερο bokeh.
Το σύστημα οπτικής σταθεροποίησης Vibration Reduction ανήκει στη δεύτερη γενιά
VRII που - σύμφωνα με τους σχεδιαστές- δίνει πλεονέκτημα 4 stop στο κράτημα
στο χέρι. Όπως όλοι οι φακοί σειράς AF-S την κίνηση του μηχανισμού οδήγησης
αναλαμβάνει o τελείως αθόρυβος μηχανισμός SWM (Silent Wave Motor).
Πιο ψηλά στη γκάμα Nikkor στέκεται ο νέος FX-format φακός 24-85mm f/3,5-4,5G
ED VR για μηχανές full frame. Eίναι πιο κοντός και με μεταβλητό διάφραγμα f/3,54,5 σε σχέση με τον ελαφρά μεγαλύτερο 24-120mm f/4G ED VR που μέχρι τώρα
αποτελούσε στάνταρ επιλογή για μεσαίο zoom σε FX-format. O φακός δομείται
με αρχιτεκτονική 16 στοιχείων σε 11 γκρουπ εκ των οποίων 1 ED και 3 ασφαιρικά,
για διόρθωση όλων των γεωμετρικών και χρωματικών εκτροπών. Με την κλίμακα
εστιακών αποστάσεων που καλύπτει από βασικό ευρυγώνιο ως κοντό τηλεφακό
πορτραίτου αναδεικνύει τη χρησιμότητα ως στάνταρ zoom για όλες τις δουλειές
και μάλιστα με μεσαία, επαρκή φωτεινότητα. Όπως δήλωσε στον τύπο ο o Zurab
Kiknadze, product manager, Lenses and accessories, Nikon Europe :”H ιδέα πίσω
από αυτό το φακό είναι να συνδυαστεί μια χρήσιμη γκάμα οπτικών αποστάσεων
με πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, χωρίς να θυσιαστεί η ποιότητα που πρέπει
να είναι εφάμιλλη των σύγχρονων DSLR Nikon. Mε το νέο φακό εμπλουτίζεται η
γκάμα φακών full frame και αποτελεί την έξυπνη επιλογή των κατόχων full frame
σωμάτων…” ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888
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Apple

   
MacBook Pro  Retina
Είναι κάπως δύσκολο να μιλήσεις για το
νέο MacBook Pro με οθόνη Retina και να
μην φανείς φανατικός οπαδός της Apple.
Η αλήθεια όμως παραμένει ότι το νέο
φορητό MacBook Pro είναι ένα εργαλείο
εξαιρετικών επιδόσεων και σε πολύ καλή
τιμή (αναλογικά με τις επιδόσεις του). Ας
τα δούμε όμως από ην αρχή: κρατάει την
ίδια σχεδιαστική γραμμή με τις καμπύλες
όπως τα προηγούμενα μοντέλα,
αφαιρεί όμως το οπτικό μέσο και έτσι το
συνολικό του ύψος κλειστό είναι μόλις
1.8 εκατοστά και βάρος μόλις 2 κιλά! Με
χρήση τεχνολογίας solid state δίσκων
η μπαταρία διαρκεί μέχρι 7 ώρες και ο
χρόνος αναμονής φτάνει τις 30 μέρες.
Νούμερα που ξέραμε από το MacBook
Air αλλά πλέον είναι εφικτά και στην
σειρά Pro. Σε συνδεσιμότητα έχουμε δύο
USB 3, δύο Thunderbolt, ένα SD reader,
HDMI out και audio in και out. Η κάμερα
υποστηρίζει βίντεο 720p. Και τέλος
υπάρχουν αντάπτορες thunderbolt σε
ethernet και thunderbolt σε firewire800.
Σε υπολογιστική ισχύ τώρα με βασική
έκδοση στα 8GB Ram (επεκτάσιμο στα
16Gb) και με επεξεργαστές i7 από 2.3Ghz
quad core μέχρι 2.7Ghz με “turbo
boost” στα 3.7Ghz έχουμε ένα πολύ
δυνατό φορητό σταθμό εργασίας. Το πιο
εντυπωσιακό όμως είναι προφανώς η

Samsung
 

Samsung Galaxy S III

 

Τη διάθεση του Galaxy S III στην ελληνική αγορά ανήγγειλε με Press Conference
την Τετάρτη 6 Ιουνίου η Samsung Electronics Hellas. Το νέο smartphone διαθέτει
προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Χάρη στην υψηλής ευκρίνειας, 4,8 ιντσών
Super AMOLED οθόνη, ο χρήστης μπορεί να απολαμβάνει περιεχόμενο σε υψηλή
ευκρίνεια HD. Η 8MP κάμερα και η 1,9MP εμπρόσθια κάμερα προσφέρουν μια
ποικιλία «έξυπνων» χαρακτηριστικών, που σχετίζονται με τις δυνατότητες της
κάμερας και την αναγνώριση προσώπου. Διαθέτει επίσης έξυπνες λειτουργίες όπως
το S Voice, Smart Stay, Direct Call, S Beam και Best Photo. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν από κοντά τις
μοναδικές δυνατότητες του Galaxy S III, αλλά και να απολαύσουν τις εκπλήξεις που
είχε ετοιμάσει η Samsung Electronics Hellas. Παρουσιαστές της εκδήλωσης ήταν ο
Νίκος Ευαγγελάτος και η Τατιάνα Στεφανίδου, ενώ τη βραδιά πλαισίωσε το μουσικό
συγκρότημα Onirama.

  !"!# Canon

νέα retina display οθόνη. Την είδαμε στο
iPhone4 και στο νέο iPad, πλέον είναι
διαθέσιμη και σε laptop προσφέροντας
στις 15.4 ίντσες ανάλυση 2880x1800
pixels, δηλαδή υπερδιπλάσια ανάλυση

 

από το High Definition βίντεο. Έχουμε
μια οθόνη με περίπου 5 εκατομμύρια
ενεργά στοιχεία, που κυριολεκτικά
είναι χωρίς ανταγωνισμό. Αυτή η
ανάλυση οθόνης που απευθύνεται στον
επαγγελματία της εικόνας, κινούμενης
και στατικής, συνοδεύεται
ΝVidia GT650 με 1GB
GDDR5 Vram. Μπορούμε
να πούμε ότι το νέο
επίτευγμα της Apple
είναι χωρίς αντίπαλο το
πιο πλήρες και δυνατό
φορητό για τον
επαγγελματία.

Το νέο γραφείο εκπροσώπησης, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα, έχει ως σκοπό
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 Intersys

Σύμφωνα με την επίσημη πλέον ανακοίνωση, η Canon Europe ίδρυσε γραφείο
εκπροσώπησης για τα καταναλωτικά της προϊόντα στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα
υπέγραψε νέα σύμβαση διανομής με την Intersys.
να ισχυροποιήσει την θέση της Canon στην ελληνική αγορά και θα συμβάλει στην
αύξηση των πωλήσεων. Η Intersys εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις
και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες διάθεσης στην Ελληνική αγορά.
Ο Jan-Ton Prinsze, Director Distribution Channel, Consumer Imaging Group, Canon
Europe, σχολίασε σχετικά: “Με την ίδρυση του νέου γραφείου εκπροσώπησης στην

Ελλάδα, στοχεύουμε να αναπτύξουμε άμεση σχέση με τους συνεργάτες του καναλιού
για να επιτύχουμε την περαιτέρω ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς μας. Η Intersys
εξακολουθεί να είναι στρατηγικός συνεργάτης για την Canon και συνεχίζει να παρέχει
υπηρεσίες πώλησης, διανομής και υποστήριξης μετά την πώληση”.
Η Ελένη Παπανδρέου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Intersys, σχολίασε σχετικά: “Κατά
την πολυετή συνεργασία μας με την Canon, η Intersys κατέκτησε κορυφαίες θέσεις
για το brand τόσο στα μερίδια αγοράς, όσο και στην ικανοποίηση των πελατών. Η
παρουσία του γραφείου εκπροσώπησης της Canon Europe στην Ελλάδα μάς επιτρέπει
αμεσότερη και στενότερη συνεργασία για την επίτευξη των κοινών μας στόχων.” Για
τα προϊόντα της Canon που ανήκουν στο Business Imaging Group (BIG), η Intersys
συνεχίζει να έχει τον ρόλο του διανομέα για την Ελλάδα, διατηρώντας από το 1982
την ευθύνη για το marketing, τις υπηρεσίες και την υποστήριξη.
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weddingphoto
   2012

141.949

*

*Έως 14 Ιουνίου 2012

Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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ATOPOS

Lavagina & el penis
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Atopos
Contemporary Visual Culture παρουσιάζει
τη νέα του έκδοση Lavagina & el penis |
slaves to atopos | issue six, στο πλαίσιο
της έκθεσης Full of Love. Η έκθεση Full of
Love με έργα του Boris Hoppek, επιμέλεια
Βασίλη Ζηδιανάκη και Άγγελου Τσουράπα,
εγκαινιάστηκε στις 17 Μαΐου και διαρκεί
ως τις 16 Ιουνίου 2012. Εντάσσεται στη νέα
θεματική έρευνα της Atopos γύρω από το
ανθρώπινο σώμα και τις ερωτικές πρακτικές
στην ψηφιακή εποχή. Η σειρά Slaves To
Atopos, ξεκίνησε το 2010 και αποτελείται
από συλλεκτικά zines σε περιορισμένα
αντίτυπα, τα οποία περιέχουν πρωτότυπα
έργα καλλιτεχνών και παρουσιάζονται στα
πλαίσια των εκθέσεων που διοργανώνει
η Atopos. Για την έκθεση Full of Love, η
Atopos σε συνεργασία με τον Boris Hoppek
δημιούργησε το έκτο τεύχος της σειράς
Slaves To Atopos. Πραγματοποιώντας
ένα εφηβικό όνειρο, τη δημιουργία ενός
προσωπικού, φτηνού, ερωτικού περιοδικού,
ο Boris Hoppek ξεκίνησε το 2007 τη
σειρά LAVAGINA αντί του παραδοσιακού
καταλόγου εκθέσεως. Η παιγνιώδης
διάθεση, η παρωδία του πορνό καθώς και
η γερή δόση ειρωνείας, αποτελούν μερικά
από τα κύρια χαρακτηριστικά και μέσα

Summer of Photography
 

    

έκφρασης της σειράς LAVAGINA καθώς και
του γενικότερου έργου του Hoppek.

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο Summer of
Photography, ένα διεθνές φεστιβάλ για τη φωτογραφία και άλλα σχετικά

www.atopos.gr , www.borishoppek.de

μέσα που διοργανώνει κάθε δύο χρόνια το BOZAR-Centre for Fine Arts
των Βρυξελλών, παρουσιάζοντας μια ατομική έκθεση με έργα του Έλληνα
δημιουργού Πάνου Κοκκινιά. Τα έργα του Πάνου Κοκκινιά με τις υπαρξιακές
τους ιδιότητες, παραμένουν ανέγγιχτα από τον χρόνο, αλλά και παράλληλα
εξαιρετικά σύγχρονα τόσο για τη διεθνή φωτογραφική σκηνή όσο και
για την Ελλάδα. Στις φωτογραφίες του, οι οποίες λειτουργούν αυτόνομα
ως ανεξάρτητες αφηγήσεις αλλά και ως σειρά του ίδιου νήματος σκέψης,
η ανθρώπινη παρουσία λειτουργεί ως αφηγηματικό μέσο, αλλά και ως
εργαλείο που εξυπηρετεί στην ανατροπή της αρχικής δομής του φυσικού
περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος αναπαριστάται σε δύο επίπεδα ταυτόχρονα, και
ως πιόνι και ως δημιουργός. Κάθε δύο χρόνια το Centre for Fine Arts των
Βρυξελλών διοργανώνει το “Summer of Photography”, μια διεθνή μπιενάλε
που επικεντρώνεται στη φωτογραφία και άλλα σχετικά μέσα. Διάφορες
βελγικές και ευρωπαϊκές εκθέσεις και μουσεία φωτογραφίας και μέσων,
συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα θεματικό πρόγραμμα, το οποίο θα
εξερευνά την πολιτισμική ανταλλαγή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τοποθετώντας την σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο.
Συντονισμός: Αλεξάνδρα Αθανασιάδου, Βαγγέλης Ιωακειμίδης
Χώρος: BOZAR - Centre for Fine Arts, Βρυξέλλες (Rue Ravensteinstraat 23)
Συνδιοργάνωση: BOZAR EXPO, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Με την υποστήριξη: Galerie Xippas, Παρίσι-Αθήνα
Υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες και του Hellenic
Circle-Βρυξέλλες. Σε συνεργασία με τη PhotoBiennale του ΜΦΘ
www.summerofphotography.be
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Tiffen
9    $   
Η εταιρεία Tiffen κυκλοφόρησε την
πέμπτη έκδοση των εφαρμογών της,
Tiffen Photo fx και Tiffen Photo fx
Ultra, οι οποίες επιτρέπουν στους
χρήστες να προσθέτουν ψηφιακά
εφέ στη μηχανή της συσκευής του
smartphone τους. Στη νέα έκδοση
έχει προστεθεί και η δυνατότητα
διαμοιρασμού των φωτογραφιών με τα
διάφορα social media. Όσοι διαθέτουν
ήδη κάποια από τις δύο εφαρμογές θα
μπορούν να αναβαθμίσουν δωρεάν. Η
Tiffen δραστηριοποιείται στον χώρο της
εικόνας και του imaging τα τελευταία
70 χρόνια και πλέον ασχολείται και με
το κομμάτι της έρευνας και ανάπτυξης
εφαρμογών επεξεργασίας εικόνας.

Hewlett Packard
@$    &  

6 

9&

Η Κάτια Νικηταΐδου είναι η νέα Γενική Διευθύντρια του Printing & Personal
Systems Group της HP για την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Κάτια Νικηταΐδου
εντάχθηκε στο δυναμικό της HP το 1984, ενώ μέχρι σήμερα ηγείτο του Personal
Systems Group, για την Ελλάδα και την Κύπρο.
Η νέα, πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη δομή της εταιρίας πραγματοποιείται
σύμφωνα με την πρόσφατη, παγκόσμια στρατηγική αναδιοργάνωση της HP, με
στόχο να βελτιώσει τις λειτουργίες της και την ανάπτυξη όλων των προϊόντων και
υπηρεσιών της. Σύμφωνα με το πλάνο αυτό, το Imaging & Printing Group (μονάδα
απεικόνισης και εκτύπωσης) και το Personal Systems Group (μονάδα προσωπικών
υπολογιστών) ενοποιούνται σε μία ενιαία μονάδα, με την ονομασία Printing &
Personal Systems Group (PPS). Με τη νέα οργανωτική δομή, η εταιρία μπορεί
να επενδύσει σε πόρους που θα επιταχύνουν τη δημιουργία καινοτομιών. εχή
βελτίωση της εμπειρίας των πελατών της.

PhotoSticher 1.0
 !$   
! $  click
Η εταιρεία Teorex κυκλοφόρησε την
πρώτη έκδοση του Photostitcher, ενός
προγράμματος που προσανατολίζεται
στην δημιουργία πανοραμικών
φωτογραφιών γρήγορα και εύκολα. Το
PhotoSticher συρράφει τις φωτογραφίες
αυτόματα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Οι
αλγόριθμοι του, του επιτρέπουν την
ένωση φωτογραφιών με τέτοιο τρόπο
ώστε να μην φαίνεται η ένωση. Το
πρόγραμμα κάνει το crop αυτόματα και
δεν χρειάζεται οποιαδήποτε παρέμβαση.
Κυκλοφορεί σε εκδόσεις για windows και
Mac OS X 10.6.
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Και τα τέσσερα βιβλία μαζί με
τα έξοδα αντικαταβολής!

14x20 /  36

17x25cm /Óåëßäåò 264

20x22.5 /  256

17x24 cm.  192
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   : 210 8541400, info@photo.gr
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Bowens
Gemini 200Rx/400Rx
Νέα αυτοκέφαλα φλας με κύριο
στοιχείο την ενσωματωμένη
ραδιοσυχνότητα παρουσίασε η
βρετανική Bowens, ξεκαθαρίζοντας ότι
ακόμη και στη βασική σειρά στούντιο
φλας έχει θέση η δυνατότητα ραδιοτηλεχειρισμού. Μέχρι τώρα το λίαν
επιθυμητό αυτό χαρακτηριστικό υπήρχε
στις μονάδες Gemini Classic, Gemini
R και Gemini Pro μέσω πρόσθετης
κάρτας ενώ τώρα θα ενσωματώνεται
πλήρως στο ηλεκτρονικό κύκλωμα
του φωτιστικού. Τα δύο μοντέλα
αυτοκέφαλων έχουν ισχύ 200Ws/
400Ws και ο τηλεχειρισμός τους
ενεργοποιείται μέσω της μονάδας
Pulsar Tx Transmitter που τοποθετείται
στο hot shoe της μηχανής. Η
ραδιοσυχνότητα ρυθμίζεται σε
24θέσεις με τέσσερα κανάλια και έξι
θέσεις studio. Tα νέα αυτοκέφαλα θα
διατίθενται και αυτόνομα και ως κιτ με
radio transmitter, stand, softbox και
θήκη ενώ προσφέρονται και ειδικές
λύσεις Travelpak.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 210 7236847

Canon S 650D/600D
  !  mirrorless...
Στο προηγούμενο Weekly γράψαμε για την ανανεωμένη Canon EOS 650D (Rebel
T4i στην Αμερική). Από τους ενδιαφερόμενους και μάλιστα από κατόχους του
προηγούμενου μοντέλο 600D τέθηκε το θέμα των διαφορών μεταξύ τους.
Πρώτα απ’ όλα, ο αισθητήρας είναι διαφορετικός. Πρόκειται για τελείως
ανανεωμένο 18MP APS-C Hybrid CMOS που συνδυάζεται με επεξεργαστή Digic 5
αντί για Digic 4. Το τελείως καινούργιο autofocus (contrast και phase detection)
εννέα σημείων εκ των οποίων και οι εννέα σταυροειδούς τύπου εγγυάται
μεγαλύτερη ακρίβεια εστίασης. Στις υπόλοιπες διαφορές συγκαταλέγονται τα
εξής: η νέα λειτουργία σκηνής (Handheld photo), η λειτουργία αυτόματου HDR,
τα εξελιγμένο HD video με full HD 1080p, stereo καταγραφή ήχου με το σετ δύο
ενσωματωμένων μικροφώνων και ταυτόχρονη δυνατότητα διάφορων manual
ρυθμίσεων ή continuous ΑF. Τέλος επισημαίνουμε την ταχύτητα σε λειτουργία
ριπής με 5fps max. έναντι 3,7fps. Η 650D είναι η πρώτη Canon DSLR με full time
ΑF σε live view (δηλ. με τον καθρέπτη ανασηκωμένο) και κατά κάποιο τρόπο
εξομοιώνει τη λειτουργία μιας mirrorless αφού χρησιμοποιεί συγκεκριμένα Pixel
του αισθητήρα για contrast detection AF. Επίσης είναι η πρώτη Canon DSLR με
touchscreen. Σας θυμίζει συνταγή Mirrorless; Πολύ πιθανόν....
INTERSYS 210 9554000
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; $ facebook & Flickr

$+... $ group $ ;=!+, $ facebook
( : Apostolis Kalliakmanis
Το θέμα στην Gallery αναγνωστών του περιοδικού είναι η θάλασσα. Βάζουμε λοιπόν αντηλιακό, την
καλύτερη φωτογραφική μας διάθεση και πάμε παραλία...

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10150944970129424&type=1&bef=4142437321261
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Νέος πρόεδρος Sony
Europe.
H Sony Europe
ανακοίνωσε το
διορισμό του κου
Μasaru Tamagawa ως
προέδρου, με ανάληψη
των καθηκόντων του από 1ης Ιουλίου. Στη
θέση αυτή διαδέχεται το κο Fujio Nishida ο
οποίος ανέλαβε τη θέση του Προέδρου του
ΔΣ ο οποίος θα επιβλέψει τον επιχειρησιακό
μετασχηματισμό της εταιρίας στον ευρωπαϊκό
χώρο. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και CEO
κος Κazuo Hirai, “H Ευρώπη είναι μία από τις
πιο σημαντικές αγορές για τη Sony. Αν και η
αβεβαιότητα για το ευρώ και η συνακόλουθη
οικονομική αστάθεια έχουν επιδράσει πολύ
στις πωλήσεις προσφάτως, η μοναδική
τεχνογνωσία του κου Tamagawa καθώς η
αφοσίωσή του στις πωλήσεις και το marketing
θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε αυτή την
πρόκληση στο περιβάλλον εργασιών μας και
η Sony θα μπει πάλι σε δρόμο ανάπτυξης.

Xdak
&  $  $



Μέσα στο πλάνο της οικονομικής αναδιάρθρωσης της Κοdak που έχει τεθεί κάτω από
το προστατευτικό καθεστώς του άρθρου 11 του αμερικανικού Πτωχευτικού Κώδικα,

Eπίσης οι ηγετικές ικανότητες του κου Nishida
θα εξασφαλίσουν την ολοκλήρωση της

βρίσκεται άμεσα και η διαδικασία εκποίησης των πατεντών σε θέματα Imaging η
αξία των οποίων έχει εκτιμηθεί πάνω από 2-3 δισ. δολ. Ποσόν δηλ. που αναμένεται

επιχειρησιακής μεταρρύθμισης”.
Canon: Nέα μονάδα παραγωγής στη

να δώσει μια ανάσα ρευστού στην (οικονομικά) πιεσμένη αμερικανική εταιρία. από
το σύνολο των πατεντών θα γινει προσπάθεια να εκποηθούν 700 του λεγόμενου

Βραζιλία. Στο Μανάος της Βραζιλίας θα
εγκατατασταθεί εργοστάσιο συναρμολόγησης

Digital Capture Portfolio που καλύπτουν θέματα ευρεσιτεχνιών οι οποίες άπτονται
της καταγραφής, επεξεργασίας και μετάδοσης αρχείων εικόνας που είναι κρίσιμες ως

ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών της
Canon. H έκρηξη της ζήτησης στην χώρα

προς την σχεδίαση και λειτουργία φωτογραφικών μηχανών και άλλων ηλεκτρονικών
συσκευών όπως smartphone και tablet. Οι υπόλοιπες περίπου 400 ευρεσιτεχνίες θα

αυτή και η συνολική ανάπτυξη στη Νότια
Αμερική έδωσαν το κίνητρο για να στηθεί
η μονάδα Canon Industria de Manaus Ltd.

πωληθούν κάτω από τον ομαδικό τίτλο Kodak Imaging System and Services Portfolio
αφορώντας ανάλυση, χειρισμό και σηματοδότηση με tags αρχείων εικόνας καθώς
και διαχείριση σε δικτυωμένα περιβάλλοντα. Μέχρι στιγμής η Kodak έχει υπογράψει

στο ομοσπονδιακό κρατίδιο Amazonas της
Βραζιλίας.
Οlympus: Aποζημίωση – ρεκόρ στον
Woodford. Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό
με οκταψήφιο ποσόν αποζημίωσης (σε λίρες
Αγγλίας), κατέληξε η αντιδικία του πρώην

εμπιστευτικά προσύμφωνα με 20 ενδιαφερόμενους ομίλους, ώστε να έχουν πρόσβαση
στις υπό εξέταση ευρεσιτεχνίες. Yπενθυμίζουμε ότι η Kodak έχει ήδη εισπράξει
πάνω από 3 δισ. δολ. σε αποζημιώσεις από εκχώρηση πατεντών ή εξωδικαστικούς
συμβιβασμούς από τις εταιρίες Samsung, LG, Motorola και Nokia καθώς από Apple,
RIM και HTC, αντίστοιχα. ενημερωμένοι κύκλοι μας πληροφορούν ότι οι τελικές
αποφάσεις θα ληφθούν σύντομα από το πτωχευτικό δικαστήριο που επιβλέπει τα
περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας και θα επιτρέπουν στην Κodak να προχωρήσει σε
δημόσια αναδοχή προσφοράς ως το τέλος του ερχόμενου Αυγούστου.

CEO Michael Woodford με την ιαπωνική
Olympus. Αρχικά ο top manager ζητούσε
αποζημίωση τουλάχιστον 10 ετήσιων μισθών
συν επιδίκαση ποσού για ηθική βλάβη, στο
φόντο του γνωστού οικονομικού σκανδάλου
που κλόνισε την ιαπωνική εταιρία και οδήγησε
σε παραίτηση και ποινική δίωξη του πρώην
προέδρου Tsuyoshi Kikukawa.
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Samyang
Fisheye 8mm  Sony NEX  Samsung NX
Μια ειδική έκδοση του fisheye 8mm για mirrorless μηχανές
Samsung NΧ και Sony NEX ετοίμασε η κορεάτικη Samyang.
O κύκλος κάλυψης αντιστοιχεί σε φορμά APS_C. Η σχεδίαση
περιλαμβάνει 10 οπτικά στοιχεία σε 8 γκρουπ, μεταξύ των
οποίων ένα ασφαιρικό και δύο χαμηλής διάχυσης ED (Extra
low Dispersion). Όλα τα οπτικά στοιχεία έχουν δεχθεί ειδική
πολλαπλή επίστρωση UMC για τη θάμβωση και την αύξηση της
μεταδοτικότητας του φωτός (light transmission).
Η γωνία κάλυψης είναι full 180° (γνήσιος fisheye) και η ελάχιστη
απόσταση εστίασης 30εκ. www.photozone.gr





25

ON LINE    

O IMAGING - E 



;?$=!, =+4

P!=) &$(%) -

!(

'      PhotoBusiness Weekly    &      !    -      .
'  !   email: photobusiness@photo.gr    !
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Με χαρά υποδεχόμαστε τη νέα γενιά ελλήνων φωτογράφων τοπίου που όχι μόνον αποδεικνύουν την εμπνευσμένη
τους προσέγγιση αλλά στέκονται ισάξια σε αρτιότητα και περφεξιονισμό όπως οι διεθνείς καλύτεροι ομότεχνοί τους.
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Τα τοπία μου μέχρι στιγμής προέρχονται αποκλειστικά από την Ελλάδα. Eίναι συνειδητή
επιλογή γιατί συνειδητοποίησα ότι η Ελλάδα είναι ουσιαστικά παρθένο μέρος από άποψης φωτογραφίας τοπίου καθώς πολύ λίγοι ασχολούνται με αυτό το είδος. Αυτό σημαίνει
«φρέσκες εικόνες» για όλους αυτούς που έχουν βαρεθεί να βλέπουν παραλλαγές από τα
ίδια πολυ-φωτογραφημένα μέρη του εξωτερικού. Ένα από τα πιο συχνά και πιο αγαπημένα σχόλια στις φωτογραφίες μου είναι το «δεν ήξερα ότι υπάρχουν τόσο όμορφα μέρη
στην Ελλάδα.»
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Ενδιαφέροντα θέματα μπορεί να βρει σχεδόν παντού ένας φωτογράφος τοπίου,
από τα πιο ξεχωριστά μέρη που έχει η Ελλάδα, όπως τα Μετέωρα, η Σαντορίνη, η
Ήπειρος, στα αμέτρητα βουνά και νησιά μας, μέχρι και την πιο ευπρόσιτη παραλία.
Έχω δει πανέμορφες φωτογραφίες από το Παλαιό Φάληρο για παράδειγμα. Το φως
και η σύνθεση είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά τις περισσότερες φορές.
Μου είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω μια καθώς οι περισσότερες έχουν την δική
τους ξεχωριστή ιστορία και σημασία για μένα. Άλλη είναι σημαντική γιατί χρειάστηκε
να περπατήσω ατελείωτες ώρες για να φτάσω στην συγκεκριμένη τοποθεσία (για να
μην αναφέρω και το διόλου ευκαταφρόνητο βάρος του φωτογραφικού εξοπλισμού
που κουβαλούσα), άλλη γιατί χρειάστηκε να περιμένουμε ατελείωτα πρωινά
και απογεύματα μέχρι επιτέλους να μας κάνει τη χάρη ο καιρός να μας δώσει τις
συνθήκες που ονειρευόμασταν, ενώ άλλη πάλι γιατί μου χαρίστηκε χωρίς να έχω
«υποφέρει» γι’ αυτήν.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Μαρία Καϊμάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Χίο. Ασχολείται με τη φωτογραφία από το 2008 και εξειδικεύεται στη
φωτογραφία τοπίου. Οι φωτογραφίες της έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα έντυπα και online περιοδικά που ασχολούνται με τη
φωτογραφία τοπίου. Το 2011 ανακηρύχτηκε φωτογράφος της χρονιά στην κατηγορία Gardens and Plants στον διαγωνισμό του
Digital Camera World.
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