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K!...
  PHOTOVISION

Έ

ζησε ως υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλης

αντιπροσωπείας φωτογραφικών την άνοδο
και την πτώση της φωτογραφικής αγοράς (και της
εταιρίας του). Ήρθε στη PHOTOVISION έμπλεως
αναμνήσεων μιας άλλης όχι και τόσο παλιάς
εποχής για να αφουγκραστεί τον σημερινό σφυγμό
της φωτογραφικής αγοράς. Με τη σιγουριά 1000
καρδιναλίων με φώναξε στη γωνία, με έπιασε
από το μπράτσο και μου είπε: «Η έκθεση ήταν
κατώτερη των περιστάσεων. Ήρθε πολύς κόσμος
είναι γεγονός. Όμως φάνηκε πολύς γιατί η έκθεση
ήταν μικρότερη και ο συνωστισμός τους έδωσε
αυτήν την αίσθηση...Κρίμα...». Πριν ακούσει τον
αντίλογο με άφησε βιαστικά και χωρίς καν να
χαιρετήσει έφυγε και χάθηκε μέσα στο πλήθος.
Ήταν το μοναδικό αρνητικό σχόλιο που άκουσα
από στέλεχος της φωτογραφικής αγοράς έστω και
ανενεργό και βάλθηκα ν’ αναλύσω τα λεγόμενά
του. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Για να υποστηρίξει
κάποιος σήμερα ότι η φετινή PHOTOVISION ήταν
κατώτερη των περιστάσεων σημαίνει πολύ απλά ότι
οι ‘’περιστάσεις’’ δηλαδή η φωτογραφική αγορά
μας ή αν θέλετε το σύνολο της αγοράς imaging
της χώρας μας είναι σε καλύτερη κατάσταση απ’
αυτή που φάνηκε στην έκθεση. Ότι έχουμε δηλαδή
μια σφύζουσα από τζίρους και κατανάλωση
φωτογραφική αγορά και η PHOTOVISION την έδειξε
υποβαθμισμένη, κατώτερη, φτωχή...
Μάλλον το αντίθετο συνέβη! Η PHOTOVISION 2013
ήταν ανώτερη ‘’των περιστάσεων’’ της αγοράς μας,
πολύ πιο πλούσια και ζωντανή απ’ ότι συμβαίνει
στην πραγματικότητα! Και αυτή ήταν η στόχευση
τόσον της διοργάνωσης όσο και των εκθετών.
Να δοθεί ένα μήνυμα αισιοδοξίας, εξωστρέφειας
και δυναμισμού προς τους επισκέπτες στόχος
που επιτεύχθηκε 100%. Σχετικά τώρα με την
προσέλευση επισκεπτών. Εάν εξαιρέσει κανείς
την Δευτέρα 8/4 που - κακώς – είχε αναγραφεί
ότι ήταν ημέρα μόνο για επαγγελματίες η έκθεση
κατακλύσθηκε στην κυριολεξία από είκοσι δύο
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Η τεχνολογική τάση της φετινής διοργάνωσης ήλθε από τον ...αέρα. Τα ελικόπτερα
συγκέντρωσαν το γενικό θαυμασμό και έδωσαν την ιδανική οπτική γωνία για
φωτογράφηση από ψηλά.

χιλιάδες επισκέπτες, γεγονός που αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη για όλους μας
αν αναλογιστεί κανείς την δυσμενή οικονομική συγκυρία. Έχοντας την ύψιστη
οργανωτική ευθύνη σχεδόν όλων των διοργανώσεων της PHOTOVISION τα
τελευταία είκοσι χρόνια θα ήθελα να προσθέσω από αυτή τη θέση και τούτο:
Μακάρι κι άλλοι κλάδοι της οικονομίας μας να είχαν τόσο ζωντανές και ακμαίες
εκθέσεις σαν τη PHOTOVISION. Όμως η έκθεση του κλάδου imaging της χώρας
μας ως προϊόν που έχει διανύσει επιτυχώς μία εικοσαετία για να ανταποκριθεί
στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς θέλει ριζικές αλλαγές που θα την ωθήσουν
δυναμικά στο μέλλον και όχι στη μιζέρια του μακρινού παρελθόντος φέρνοντάς
την τριάντα χρόνια πίσω. Όμως γι’ αυτές τις αλλαγές θα μου επιτρέψετε να σας
μιλήσω όταν είμαι έτοιμος.
Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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PHOTOVISION 2013

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε. Όπως πάντα κυριάρχησαν τα χρώματα της Nikon, με τις πρόσφατες full frame D600, D800 και D4 να κλέβουν την
παράσταση και τις D7100 και Nikon Coolpix A να κάνουν πρεμιέρα επί ελληνικού εδάφους. Οι επισκέπτες στην πλευρά της Mitsubishi είχαν την
ευκαιρία να δουν σε λειτουργία τον Easy Photo ID70 με τα πολύ φτηνά αναλώσιμα και το Photo Book Maker, για photobook σε πέντε λεπτά.

EPSON HELLAS Μεγάλη πρεμιέρα και για την Epson,
η οποία σε ένα ευρύχωρο περίπτερο παρουσίασε
τη νέα εκπληκτικά οικονομική σειρά μονόχρωμων,
τετράχρωμων και φωτογραφικών printer Ιnk Tank
System αλλά και όλες τις λύσεις για επαγγελματικό και
home printing.
"    #: .     , . $ 
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e-mail: desk@damkalidis.gr
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PHOTOVISION 2013

DIVITEC A.E. Ανανεωμένη η παρουσία της Divitec, αφού παρουσίασε στο περίπτερο
της όλες τις νέες εταιρείες που προστέθηκαν στο portfolio της. Ξεχώρισε η νέα και
πλούσια γκάμα της Intenso που περιλαμβάνει tablets, ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές και προβολικά από την BenQ ενώ ήταν η μόνη εταιρεία με ψηφιακές κορνίζες
στην έκθεση.

FUJIFILM HELLAS A.E. Όλη η οικογένεια του συστήματος Fujifilm X, με τις X100s και
X20 να κάνουν την παρθενική εμφάνιση τους στην Ελλάδα προσέλκυσε και εντυπωσίασε
τους επισκέπτες. Και φυσικά στον τομέα του printing το ενδιαφέρον προσέλκυσαν ο inkjet
εκτυπωτής μεγάλου φορμά Acuity LED αλλά και η σταθερή αξία του Frontier DL600 για
εκτυπώσεις μέχρι και 305x1.219mm.
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PHOTOVISION 2013

INTERSYS A.E. Εντυπωσιακή επιστροφή της Intersys στη Photovision με ένα μεγάλο περίπτερο που χωρίστηκε
στη μέση για να φιλοξενήσει δύο μεγάλους οίκους της φωτογραφίας, την Canon και την Olympus. Αιχμή του
δόρατος τα “κανόνια“ της Canon, η κινηματογραφική σειρά C, οι νέες DSLR και από πλευράς Olympus η πλήρης
σειρά Pen και οι σκληροτράχηλες compact παντός καιρού.

PHOTOZONE Ένα περίπτερο γεμάτο εντυπωσιακά προϊόντα από την νέα σειρά φακών Samyang ειδικά για video με DSLR, την πάντα
αξιόπιστη σειρά τριπόδων Τravel Angel και τη νέα σειρά τσαντών Cool Walker της Benro αλλά και την actioncam AEE Magicam.
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PHOTOVISION 2013

SONY EUROPE LTD / SONY HELLAS
Εντυπωσιακό show με την αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής και το κατάλληλο φωτογραφικό
θέμα για να δοκιμαστούν οι δυνατότητες της πρώτης full frame SLT της Sony, Α99 υπό τις οδηγίες
και την βοήθεια των επαγγελματιών Βαγγέλη Φραγκούλη και Θοδωρή Μάρκου.

VERITEK HELLAS / ΝORILAB
Αξιόπιστες, οικονομικές
και κυρίως φιλικές προς το
περιβάλλον εκτυπώσεις από την
Norilab και την Veritek, με το QSS
Green να πρωτοστατεί.
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ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Α.Ε.
Ενδιαφέροντα προϊόντα, ειδικά στον τομέα των τριπόδων και της
στήριξης αλλά και μια μεγάλη γκάμα φωτ. μηχανών, τσαντών
και φωτογραφικών αξεσουάρ από ένα από τα σημαντικότερα και
πιο καταρτισμένα φωτογραφικά καταστήματα

 2013
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PHOTOVISION 2013

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
Διπλή παρουσία και για την εταιρεία Στάμος Α.Ε.
Από την μία η πλήρης σειρά βίντεο της Sony
με κορυφαίες τις VG30 και VG900 μαζί με
ράγες Edelcrone, τρίποδα και αξεσουάρ άλλων
κατασκευαστών και από την άλλη οι εξειδικευμένες
λύσεις εκτύπωσης της DNP.

PHOTOSHOPDIGITAL
Η νέα συλλογή για άλμπουμ για το 2013 από την Photoshopdigital. Η εταιρεία έχει πλέον περισσότερα από 200 διαφορετικά
είδη ψηφιακών και αναλογικών άλμπουμ που καλύπτουν τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των επαγγελματιών.
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PHOTOVISION 2013

SAMSUNG ELECTRONICS HELLAS
Εντυπωσιακή παρουσία για τη Samsung που επέστρεψε φέτος στη
Photovision με τη πλήρη σειρά mirroless που περιλάμβανε και
την άκρως καινοτομική NX300 και τον NX 45mm F1.8 2D/3D με
ικανότητα λήψης 3D φωτογραφιών. Φυσικά δεν έλειπε ολόκληρη
η σειρά των Smart φωτογραφικών μηχανών και τα Galaxy tablets

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Για τέσσερις μέρες είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε
από κοντά με τους αναγνώστες και να ανταλλάξουμε
απόψεις. Φιλοξένησε την έκθεση “Ι love photography“
των αναγνωστών και τον διαγωνισμό “Γίνε εξώφυλλο στο
ΦΩΤΟγράφο”.
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   Canon 650D
O





H

αναγνώστρια και επισκέπτρια της έκθεσης,
Μαίρη Κουζάρη, ήταν η τυχερή που
κέρδισε μια Canon 650D, προσφορά της Canon
Europa N.V., μέσω της συμμετοχής της στο
διαγωνισμό “γίνε εξώφυλλο στο ΦΩΤΟγράφο“
που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης.
Πολλές και εντυπωσιακές οι συμμετοχές.

Oι εκτυπώσεις με τις φωτογραφίες που εστάλησαν για το διαγωνισμό πριν μπουν στην κληρωτίδα. Την επιλογή της τυχερής φωτογραφίας έκανε ο
κ. Δρόσος από την Canon Europa N.V.

 184 •
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Εξειδίκευση στο χώρο των ψηφιακών εκτυπώσεων
ΥΛΙΚA ΕΚΤYΠΩΣΗΣ
Phοto papers
semi gloss, gloss, matt
fine art papers by
Permajet
Baryta -SmoothTexture- Canvas

ΥΛΙΚA ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥH
AΛΜΠΟΥΜ
ενδόφυλλα, χαρτόνι για
εξώφυλλο, πλαστικοποίηση για εξώφυλλο,
κόλλα διπλής όψης

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Μελάνια και ανταλλακτικά για σχεδόν
όλους τους τύπους
εκτυπωτών

Θα τα δείτε όλα το site μας: www.jmsolution.gr
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9600702
email: info@jmsolutions.gr
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PHOTOVISION 2013

UNIFOT A.E.
Εκτυπώσεις μεγάλων διαστάσεων σε καμβά, χαρτί, ύφασμα και πολλά άλλα
υλικά σε χαμηλό κόστος αγοράς και αναλωσίμων από την Unifot A.E.

ΑΦΟΙ Κ. ΘΕΟΧΑΡΗ Ο.Ε.
Πολλά και διαφορετικά
άλμπουμ γάμου και βάπτισης
από την εταιρεία Αφοί
Θεοχάρη σε προσιτά επίπεδα
τιμών αλλά πάντα σε υψηλή
ποιότητα.
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PHOTOVISION 2013

ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ Από τα πιο δραστήρια εργαστήρια προτείνει
λύσεις εκτύπωσςη σε συμβατικά αλλά πρωτοποριακά υλικά

MC MANIOS CINE VIDEO EQUIPMENT CENTER

MERKOURI Χειροποίητα και ξεχωριστά άλμπουμ από την εταιρεία Merkouri

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. Φωτογραφικές μηχανές, αναλώσιμα, χημικά και ότι χρειάζεται το σύγχρονο φωτογραφικό κατάστημα.

ΣΕΚΑΦ Εκπροσώπησε τους αντιπροσώπους, διανομείς και
κατασκευαστές φωτογραφικών και video
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ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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PHOTOVISION 2013

PROLAB Φωτογραφικές εκτυπώσεις και
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας από την
Prolab. Οι επαγγελματίες είχαν την ευκαιρία
να γνωρίσουν από κοντά και τη νέα
υπηρεσία του http://www.photodeals.gr/

ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε.
Μεγάλη ανταπόκριση στις νέες σειρές και
ιδιαιτέρως στη νέα συλλογή κορνιζών
αλλά και στο κλασικό αναλογικό άλμπουμ
για μια διαχρονική παρουσίαση των
φωτογραφιών.
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DIGITAL WAY - Ι. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

PTTL.GR - TECHBLOG.GR

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

PRESTIGE Ποιοτικές εκτυπώσεις και πρωτότυπα άλμπουμ από την Prestige

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΣΙΟΣ Α.Ε.

ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 192 • 

22

 2013





18

ON LINE   

O IMAGING - E



 

PHOTOVISION 2013

BLK ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - JVC

KOYKOYZELHS A. & K. O.E.

ALBOOM - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.

FISHEYE LTD

PAPERS SA Η νέα σειρά μηχανών της
Polaroid, οι ξεχωριστές τσάντες ONA
και φυσικά αναλώσιμα εκτυπώσεις
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PHOTOVISION 2013

BLK ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - JVC

ICONNET - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε. Μεγάλη συμμετοχή για ένα από τα μεγαλύτερα ψηφιακά εργαστήρια

PHOTOLAB - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ν. ΑΚΤΙΔΗΣ Moντέρνα όψη,

ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗ Γ. & Ρ. Ο.Ε. Από τη Θεσσαλονίκη, διανέμει

σύγχρονες εκτυπώσεις

άλμπουμ και είδη χαρτικών σε όλη την Ελλάδα
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PHOTOVISION 2013

MYALBUMS

PHOTOWEDDINGSTORIES

ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΛΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ MBIKE

DRAKOS DIGITAL - GO PRO

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - FOTOFLEX

M.A.Y. PRINTWAYS PUBLISHING LTD
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PHOTOVISION 2013

FOTOKLIK CAMERA SHOP ΜΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΑΔΑΜΗΣ Ο.Ε.

EXPAND DIGITAL / IKAROS MEDIA PACKAGING

HELLENIC PHOTO FRAME

SUPERVISION TRADE - ΣΑΜΣΩΝΑΣ Σ. - ΣΑΜΣΩΝΑΣ Π. Ο.Ε.

ALBUMAKE

RENTPHOTOVIDEO

HEXATEAM - GIATRAKOS
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PHOTOVISION 2013

ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. - 3ME SIGN ΕΠΕ

DMA HELLAS DIGITAL MEDIA APPLICATIONS

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. JM SOLUTIONS

SK STUDIO

ΤΡΙΓΩΝΟ Ο.Ε.

MYIKONA LAB

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ Φέτος δόθηκε έμφαση στις ολοκληρωμένες λύσεις εκτύπωσης σε πορσελάνη
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PHOTOVISION 2013

CARTOTECNICA TI.CI.

VES POST EXPRESS

MONTAZ LAB - VIDEO ART

PHOTOMETRON

BOKALL TRADING LIMETED

ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΑΜΟΡΓΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ

ΧΑΡΤΟΘΕΤΗΜΑ - BOX CONCEPT
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PHOTOVISION 2013

ARX PHOTOLAB - IMAGING PHOTO EDITIONS

UAV-PILOT.COM

“ΣΤΙΓΜΕΣ, ΑΕΝΑΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ”

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (ΠΟΦ)
ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΦΟΙΒΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΩΤΑΚΤΙΣ
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PHOTOVISION 2013

“ΑΝΑΜΕΣΑ” του Μιχάλη Κυρζίδη

MASTRA SERTI

ΦΩΤΟΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΟΚΑΝΑ

I LOVE PHOTOGRAPHY

Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ‘93

HASSELBLAD MASTERS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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PHOTOVISION 2013

ΑΤΗΕΝS ART STUDIO

ΚΕΨΥΕ

ΛΕΣΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΕΦΝΗ Οι Κρητικοί φωτογράφοι κέρναγαν τσικουδιές και έβαλαν το ταλέντο των επαγγελματιών μελών στην αντίστοιχη έκθεση της
Photovision, πάντα με την δραστήρια πρωτοβουλία του προέδρου Βαγγέλη Φλουρή

ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
 & 

      studio







Φωτογράφηση γυμνού στο στούντιο.
Μάθετε φωτισμούς, τεχνικές και φωτογραφίστε
το πιο ωραίο θέμα στην τέχνη.
27 & 28  2013 • Κόστος συμμετοχής: 190€
  -  

   

         
  

 studio!!

"#"$:    

   .

 & .  

%%&': E  !" (
 #  !  )

('%)*': O   !"     
!"   DSLR

M'+'+ 20 ,:      
.O$': $       
  (% '  *+ 23%)

&A/.1 *+1/'3:
-# (2) /  '

X/'+': $  !  
  9:30 - 16:00
45/': thens Art Studio, A    20,
. - '  , 173 42, '
(  : www.athensartstudio.gr/#/contacts/)
M : =. - '  . 6944 474024
+'$"$ *+1/'3: >  (4  ), '?
(6  ),  ' (2 )

%/)1*61+'+$1:  !, styling/hair/
make-up artist,  ! & , @@  

 "'

NFO - ##/17E: 210 9703980, 210 9939995
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Low Key

εκατομμύρια δόθηκαν για μια εκτύπωση
αργυρούχας κυτταρίνης του Man Ray,
με τίτλο Untitled Rayograph, που
δημιουργήθηκε το 1922, ποσό ρεκόρ
για αυτού του είδους τις εκτυπώσεις.
Εκείνη τη μέρα καταρρίφθηκαν εννιά
ακόμα ρεκόρ. Η ανοιχτή δημοπρασία
που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου
συγκέντρωσε 7.2 εκατομμύρια, με τον
Robert Frank να σπάει και το δικό του
ρεκόρ, αφού η φωτογραφία “Trolley-New
Orleans” του 1955 συγκέντρωσε 664.000
δολάρια. Εκτυπώσεις των Irving Penn,
Ansel Adams, William Eggleston, Peter
Beard και Francesca Woodman ήταν μέσα
στο top 10 των πωλήσεων.
Εκτός από τον οίκο Christie’s και
το Sotheby’s πραγματοποίησε δύο
δημοπρασίες, μία κλειστή και μία ανοιχτή
προς το κοινό. Στην δημοπρασία μιας
ιδιωτικής συλλογής συγκεντρώθηκαν 2.5
εκατομμύρια. Από αυτά 533.000 δολάρια
δόθηκαν για την φωτογραφία του
Edward Weston με τίτλο “Two Shells”.
Στην ίδια δημοπρασία και σε υψηλές
τιμές πωλήθηκαν φωτογραφίες των
Robert Frank, Edward Steichen, Frantisek
Dritkol, Dorothea Lange, Philippe
Halsman και Imogen Cunningham.
Στην ανοιχτή δημοπρασία συγκεντρώθηκαν 5 εκατομμύρια με μία άλλη κόπια της

@%)&!
30.8

       

Έξι δημοπρασίες φωτογραφικών έργων έλαβαν χώρα την περασμένη εβδομάδα σε τρεις
διαφορετικούς οίκους στη Νέα Υόρκη, που συνολικά συγκέντρωσαν 30.8 εκατομμύρια
δολάρια. Μάλιστα μερικοί από τους καλλιτέχνες έσπασαν και το ρεκόρ των πωλήσεων
τους, ανάμεσα τους οι κλασσικοί Man Ray και Diane Arbus αλλά και νεότεροι
δημιουργοί όπως Robert Frank, Richard Misrach, Alex Prager και Viviane Sassen.
Δύο από τις δημοπρασίες πραγματοποιήθηκαν 4 και 5 Απριλίου στον οίκο Christie’s
και συγκέντρωσαν 15 εκατομμύρια. “Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την ύπαρξη μιας
ανερχόμενης αγοράς για τα φωτογραφικά έργα, της οποίας η δυναμική μεγαλώνει με
κάθε πώληση ” δήλωσε ο Philippe Garner, ένας από τους διευθυντές του Christie’s. Η
δημοπρασία της 4ης Απριλίου με φωτογραφίες μιας ιδιωτικής συλλογής συγκέντρωσε
περισσότερα από 7.5 εκατομμύρια δολάρια. Ανάμεσα σε αυτά τα χρήματα, 1.2

 192 • 

22

 2013

φωτογραφίας του Robert Frank “TrolleyNew Orleans” να παίρνει τα πρωτεία
πιάνοντας 293.000 δολάρια. Ανάμεσα
στις φωτογραφίες που πωλήθηκαν έναντι
αρκετών χιλιάδων ήταν και μερικές των
Laszlo Moholy-Nagy, Alfred Stieglitz,
Ansel Adams, Bernd & Hilla Becher και
Richard Avedon.
Δύο δημοπρασίες ακόμα
πραγματοποιήθηκαν στον οίκο Phillipsa
με την φωτογραφία της Diane Arbus,
“Identical Twins Cathleen (l) and Colleen,
Roselle, N.J.”, να πωλείται έναντι 602.000
δολαρίων, και να σπάει επίσης το ρεκόρ
της φωτογραφίας που συγκέντρωσε την
υψηλότερη τιμή ανάμεσα στα έργα της
καλλιτέχνιδας. Στην ίδια δημοπρασία
πουλήθηκαν έργα των Hiroshi Sugimoto,
Irving Penn, Alfred Steiglitz, Robert
Frank (μια τρίτη κόπια της “Trolley—New
Orleans” που πουλήθηκε αυτή τη φορά
για 242,500 δολάρια), André Kertész,
Sally Mann, Barry Frydlender,





29

ON LINE   

O IMAGING - E



 

   ;


1           “  ”



'  % 
  !

9

...*  

90
,

 
...  #  4    
•

  :



     (244  ,   !)
•
   &     courier (ACS)!
•
    &     :
•       Varta (" € 4,5)!
  ! $  %    "   stock

 : 210 8541400 & info@photo.gr
 192 • 

22

Xasate to topio _Business 17x24.1 1

 2013





13/3/2013 2:44:03 

30

ON LINE   

O IMAGING - E



 

X?!

 =+)*=B =?
Instagramming Strangers’ Food

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 θέμα μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Κ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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, &>J>;B! R;<@!: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
>;?!: Κωνσταντίνα Γκιτάκου &;B >)B<@: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

=@%&!: 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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Narcisco Contreras, Associated Press - November 4, 2012. Aleppo, Syria

\Javier Manzano - October 12, 2012. Aleppo, Syria

ON LINE   

Pulitzer
     
Το πανεπιστήμιο Columbia ανακοίνωσε τους αποδέκτες των φετινών βραβείων Pulitzer για τη φωτογραφία. Στην κατηγορία Breaking
News το βραβείο μοιράστηκαν οι Rodrigo Abd, ο Manu Brabo, ο Narcisco Contreras, ο Khalil Hamra και ο Muhammed Munheisen.
Στην κατηγορία Feature αποδέκτης του βραβείου είναι ο Javier Manzano, για την συγκλονιστική φωτογραφία του με δύο Σύριους
στρατιώτες του επαναστατικού στρατού που φωτίζονται από τις τρύπες που έχουν ανοιχτεί από σφαίρες. Οι νικητές λαμβάνουν μαζί με
το βραβείο και 10.000 δολάρια.
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Digital Way
EasyCover  DSLR
Η Digital Way, αντιπρόσωπος της EasyCover,
ανακοίνωσε τη διάθεση σιλικονούχων skins
προστασίας για τις DSLR Canon 6D σε μαύρο
και κόκκινο χρώμα και Νikon D5200 σε
κίτρινο και μαύρο. Ανακοινώσε ακόμα την
διαθεσιμότητα από τις αρχές του καλοκαιριού
και για τα μοντέλα της Nikon D7200, S1 και J3
όπως επίσης και για τα μοντέλα της Canon 700D
και 100D. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη διατίθενται
skins προστασίας για τα μοντέλα της Nikon D90,
D300S, D5000, D5100, D3100, D3200, D600,
D800, D7000, V1, J1 και J2. Κυκλοφορούν

Ricoh GR
Large format compact:   
Η τελευταία έκπληξη από τον αναδυόμενο κόσμο των large format compact έρχεται
από ένα απρόσμενο παίκτη. H Ricoh που πλέον έχει συνενωθεί και διανέμεται από
το ίδιο εμπορικό κανάλι με την Pentax, ανήγγειλε τη Ricoh GR με εντυπωσιακό
αισθητήρα 16,2Μegapixel σε διαστάσεις APS-C. Από την ίδια εταιρία είχε προέλθει

επίσης για τα μοντέλα της Canon 450D, 500D,
550D, 600D, 650D, 50D, 100D, 1100D, 7D, 5D
Mk II και 5D Mk III. Τα σιλικονούχα skins της
EasyCover διατίθενται στα ειδικά φωτογραφικά
καταστήματα στην τιμή των 29,00 ευρώ
Digital Way 2111824050

το πρωτοποριακό αλλά εντελώς εμπορικά αποτυχημένο μοντέλο GXR A12 με το
Module sensor/lens ΑPS-C μερικά χρόνια πριν. Η GR υπερηφανεύεται ότι τυγχάνει η
μικρότερη σε διαστάσεις της κατηγορίαςόσο για το βάρος επωφελείται από το ελαφρό
κράμα μαγνησίου, υλικό από το οποίο άλλωστε κατασκευάζονταν και οι αναλογικές
GR. Αν και δεν έχει γνωστό αν είναι ταυτόσημος σχεδιαστικά ο φακός 28mm έλκει
την καταγωγή του από την περίφημη φιλμάτη GR1. Πέραν αυτού η Ricoh ανακοίνωσε
ανταγωνιστική τιμή γύρω στα 800δολ.που την κάνει δημοφιλή ανάμεσα στους
υποψήφιους χρήστες που ως τώρα θα ήταν υποχρεωμένοι να διαλέξουν ανάμεσα
σε Nikon Coolpix A και Leica X2 ή Sigma DP1/DP2 αν ήθελαν large format compact
χωρίς zoom. H μηχανή φοράει το καλό monitor RGBW και παρέχει χωρίς όριο burst
mode αν χρησιμοποιηθεί γρήγορη κάρτα SDHC/XC.H αυτονομία της έχει βελτιωθεί
κατά 26% σε σχέση με το προκάτοχο μοντέλο.

Nikon
Password   
Σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν
στο διαδίκτυο η Nikon κατέθεσε αίτηση
για να κατοχυρώσει την πατέντα ενός
συστήματος ασφαλείας για τους φακούς.
Σύμφωνα με το σύστημα αυτό οι φακοί δεν
θα δουλεύουν αν ο χρήστης δεν εισάγει το
password. Προφανώς η εταιρεία προσπαθεί
να σταματήσει την πώληση κλεμμένων
προϊόντων. Σε άλλο σημείο της πρότασης
που κατέθεσε η Nikon αναφέρει ότι το
σύστημα ασφαλείας πιθανόν να μπλοκάρει
και τη δέσμη φωτός από το να περάσει προς
τον αισθητήρα.
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Google Glass
#       
    
Η Google προσπαθώντας να διατηρήσει
το hype γύρω από τα Google Glasses
ανακοίνωσε κάποια επιπλέον
χαρακτηριστικά από το πολυαναμενόμενο
project της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση
λοιπόν κυκλοφόρησε μια εφαρμογή για τη
συσκευή, η οποία ακόμα δεν έχει φτάσει
στα χέρια των beta testers, των λεγόμενων
explorers, παρόλο που ακούγεται ότι τα
Google glasses θα αρχίσουν πωλούνται
σύντομα.
Η εφαρμογή θα ονομάζεται MyGlass και
έκανε την εμφάνιση της πριν μερικές μέρες
στο Google Play. Αν και προς το παρόν

Samsung

το να κατεβάσει κάποιος την εφαρμογή

"   Smart TV F8000

είναι χάσιμο χρόνου, τα screenshots

Ξεκίνησε η διάθεση στην ελληνική αγορά των hi end τηλεοπτικών συσκευών Smart
TV F8000 σε μεγέθη των 40’’,46’’,55’’, 65’’ και 75’’. Η λειτουργία Smart Interaction

αποκαλύπτουν μερικά πράγματα για το
πώς θα δουλεύει η εφαρμογή σε σχέση
με τα smartphones. Όσον αφορά τα

επιτρέπει στους χρήστες τον απόλυτο έλεγχο της τηλεόρασης, παρέχοντας μια
ξεχωριστή διαδραστική εμπειρία. Η λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου επιτρέπει την
πραγματοποίηση εντολών με την απλή χρήση της φωνής. Με τη λειτουργία Ελέγχου
μέσω της κίνησης των χεριών, ο έλεγχος της τηλεόρασης γίνεται πιο απλός από
ποτέ, ενώ η λειτουργία Αναγνώρισης Προσώπου επιτρέπει την εύκολη σύνδεση στο
SmartHub, χωρίς remote control
Με το SmarHub, που αποτελείται από τρία πάνελ, καθένα από τα οποία σάς δίνει τη
δυνατότητα να διαχειρίζεστε τις κατηγορίες «Εφαρμογές», «Social» και «Φωτογραφίες,
βίντεο,μουσική», η περιήγηση στα πάνελ πραγματοποιείται κουνώντας το χέρι σας
σαν να ξεφυλλίζετε βιβλίο και σας επιτρέπει να ανακαλύψετε εύκολα το πλούσιο

φωτογραφικά τους χαρακτηριστικά δεν
θα λέγαμε ότι είναι εντυπωσιακά αφού
διαθέτουν μια μηχανή 5MP με δυνατότητα
λήψης 720p. Κάτι περαιτέρω δεν έχει γίνει
γνωστό. Τα “σίγουρα” χαρακτηριστικά τους
είναι το WiFi, το Bluetooth, 12GB μνήμης,
ο συγχρονισμός με το Google Drive και η
διάρκεια μπαταρίας που φτάνει τη μία μέρα.

περιεχόμενο της SmartTV με κινηματογραφικές ταινίες του Hollywood, ελληνικές
ταινίες, ειδήσεις, καιρό, αθλητικά και άλλα.
Επίσης, προσθέτοντας το Evolution Kit o χρήστης έχει την δυνατότητα να αναβαθμίσει
την τηλεόρασή του χωρίς να αγοράσει καινούργια τηλεόραση.

Aptina


  !  14MP

H Aptina ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός αισθητήρα 14 MP και μεγέθους μιας ίντσας που
προορίζεται για mirrorless μηχανές και βιντεοκάμερες. Ο αισθητήρας AR1411HS έρχεται να
συμπληρώσει το μοντέλο των 10MP και να
προσφέρει γρηγορότερες ταχύτητες λήψης.
Έχει τη δυνατότητα λήψης εικόνων full
ανάλυσης μέχρι και 80fps και μπορεί
να τραβήξει βίντεο ανάλυσης 4K μέχρι
και 60fps ή 120fps σε ανάλυση full
HD. Η εταιρεία αναφέρει ότι το
μέγεθος μιας ίντσας είναι ικανό
να προσφέρει μια ικανοποιητική
ισορροπία ποιότητας εικόνας,
τιμής και δυνατοτήτων σε
σχέση με τους αισθητήρες
1/ 2.3 που συναντάμε στις
περισσότερες mirrorless και
APS-C DLSR.
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