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photographer.mag

Νέο τεύχος Ιανουρίου - Φεβρουαρίου

Κυκλοφορεί στα περίπτερα
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John Travolta %! ,!#+!!
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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 θέμα μας το έστειλε ο Γ.Κ. 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,  !": Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
#$%&: Κωνσταντίνα Γκιτάκου $ '(%#": 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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Το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ αναζητά νέους ταλαντούχους φωτογράφους - χωρίς φυσικά να εξαιρεί
τους παλιούς και καταξιωμένους - για συνεργασία σε κοινή επιχειρηματική δράση: την προώθηση
φωτογραφιών στο ελληνικό και διεθνές κοινό από το e-shop του www.photo.gr που ανανεωμένο
και με πλούσιο περιεχόμενο θα ανέβει στις 14 Φεβρουαρίου στο διαδίκτυο.
Υποβάλετε άμεσα τη δουλειά σας στο ειδικευμένο επιτελείο συντακτών του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ. Θα έχετε
μόνον οφέλη! Εάν η αίτησή σας εγκριθεί θα τύχετε δωρεάν προβολής από το site και το κυριότερο
θα λαμβάνετε ένα σημαντικό ποσοστό από κάθε φωτογραφία σας που θα πωλείται!
Η μεγάλη καινοτομία του ανανεωμένου site θα είναι η πλούσια on line gallery του: ένα δίγλωσσο
ελληνικά/αγγλικά e-shop πώλησης φωτογραφιών. Από εδώ θα διατίθενται στο ελληνικό και διεθνές
κοινό, έργα ελλήνων φωτογράφων κάθε είδους και θεματολογίας: από τοπία και άγρια ζωή μέχρι
αρχιτεκτονικά θέματα και από φωτογραφίες δρόμου μέχρι πορτραίτα και κάθε είδους συνθέσεις.
Οι φωτογραφίες θα πωλούνται αποκλειστικά και μόνον τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί με πολλές
δυνατότητες επιλογής κάδρου. Θα μπορεί δηλαδή ο χρήστης να επιλέξει είτε μια απλή, οικονομική
κορνίζα σε τέσσερα χρώματα, είτε μοντέρνα ξύλινα κάδρα σε πολλές αποχρώσεις είτε ακόμη
επικόλληση της φωτογραφίας σε πλαίσιο αλουμινίου. Οι διαστάσεις θα ποικίλουν:
Aπό 20x30cm μέχρι ένα μέτρο και ακόμη μεγαλύτερες.
Όλες οι εκτυπώσεις θα φέρουν πιστοποιητικό γνησιότητας.
Η παράδοση των φωτογραφιών με ή χωρίς κάδρο θα γίνεται με κούριερ σε ειδική ανθεκτική
συσκευασία στην διεύθυνση του παραλήπτη σε όλη την Ελλάδα και σε 184 χώρες ανά την Υφήλιο!
Για να λάβετε τον πλήρη φάκελο με τους όρους συμμετοχής σας στην on line gallery του photo.gr θα
πρέπει να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με email στο eshop@photo.gr επισυνάπτοντας (σε χαμηλή
ανάλυση 72dpi) τριάντα καλές φωτογραφίες σας (με οποιαδήποτε θεματολογία). H ποιότητα του
υλικού θα αξιολογηθεί από το περιοδικό και εφόσον κριθεί θετικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για
τις λεπτομέρειες της συνεργασίας.
Μην το αμελήσετε! Φροντίστε να είσαστε ανάμεσα στους πρώτους φωτογράφους που θα
αναρτηθούν στην online gallery του ανανεωμένου www.photo.gr

14 Φεβρουαρίου 2014
Ανοίγουμε και σας περιμένουμε!
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Η νέα σειρά inkjet Printer της Epson με

φωτογραφίες. O L800 διαθέτει έξι φιαλίδια μελάνης 70ml: μαύρο, κυανό, ματζέντα,

ενσωματωμένο σύστημα δοχείων μελάνης,
απευθύνεται σε χρήστες που τυπώνουν

κίτρινο, ανοικτό κυανό και ανοικτό ματζέντα. Κάθε σετ από τα μεγάλου όγκου φιαλίδια
μελάνης μπορούν να εκτυπώσουν μέχρι και 1.800 φωτογραφίες διάστασης 10x15cm και

πολλά αντίτυπα και θέλουν να μειώσουν

προσφέρει χαμηλό κόστος λειτουργίας μόλις €0,035 ανά 10x15 cm φωτογραφία. Κάθε

θεαματικά το κόστος εκτύπωσης. Τα νέα
printer ενσωματώνουν δοχεία μελάνης

φιαλίδιο μελάνης 70ml του L800 διατίθεται στην τιμή των €10.
Βασικά πλεονεκτήματα: • Δοχεία μελάνης που ξαναγεμίζουν με φιαλίδιο μεγάλου όγκου

υψηλής χωρητικότητας που μπορούν να
ξαναγεμίσουν εύκολα χρησιμοποιώντας

• Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης • Γνήσιο αναλώσιμο με σφραγίδα Epson
• Φιαλίδια μελάνης μεγάλου όγκου • Αξιόπιστη λειτουργία – αποφυγή προβλημάτων από

γνήσιο Epson αναλώσιμο, προσφέροντας
εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά σελίδα

αμφίβολης ποιότητας μελάνια • Εξοικονόμηση ως 90%
Η καθημερινή πρακτική δείχνει ότι οι εκτυπωτές Epson Ιnk Tank System παρέχουν

εκτύπωσης. Την ίδια στιγμή η τεχνολογία
Micro Piezo εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα

τεράστια εξοικονόμηση σε κόστος αναλώσιμου ακόμη και σε σύγκριση με τους
θεωρούμενους ως οικονομικούς b/w & color laser printer.

εκτύπωσης και πιστότητα στο χρώμα.

Μάλιστα στην ελληνική ιστοσελίδα της Epson
http://www.epson.gr/gr/el/viewcon/corporatesite/cms/index/10289/ περιλαμβάνεται ένα
πολύ χρήσιμο εργαλείο υπολογισμού της πραγματικής εξοικονόμησης βάσει στοιχείων

Τ

α εισαγωγικά μοντέλα είναι το
πολυμηχάνημα L210 και ο εκτυπωτής

Hardcopy Peripheral Tracker της εταιρίας αναλυτών αγοράς IDC.

L110. Και τα δύο διαθέτουν τέσσερα φιαλίδια
μελάνης CMYK 70 ml. Κάθε σετ μελάνης αρκεί
για ως 4.000 ασπρόμαυρες και 6.500 έγχρωμες
σελίδες καταλήγοντας σε πολύ χαμηλό κόστος
λειτουργίας της τάξης των μόλις €0,005 ανά
σελίδα, ή μόλις €2,50 ανά δεσμίδα χαρτιού
500 φύλλων.
Τη νέα σειρά συμπληρώνουν τα
πολυμηχανήματα L550, L355 & L300,
κατάλληλα για μικρές επιχειρήσεις, που και
αυτά προσφέρουν πολύ χαμηλό κόστος
εκτύπωσης μόνο €0,005 ανά σελίδα.
Για όσους έχουν ανάγκη από μεγάλο όγκο
α/μ εκτυπώσεων, η Epson παρουσίασε τα
πρώτα μονόχρωμα inkjet μοντέλα της αγοράς
δηλ. τα WorkForce M200, M105 και M100 με
τιμές €215 και €215 (με ΦΠΑ) αντίστοιχα. Το
φιαλίδιο μαύρης μελάνης 140ml για τα M200,
M105 και M100 διατίθεται στην τιμή των €14.
Τέλος, στην ίδια οικογένεια printer η Epson
λανσάρισε και το φωτογραφικό εκτυπωτή
L800 (τιμή €345 με ΦΠΑ), ιδανικό για
επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους
καθώς και οικιακούς χρήστες που εκτυπώνουν
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PIXMA MG2450 - MG2550

PIXMA MG3550

PIXMA MX455

PIXMA MX525

Μικρών διαστάσεων, οικονομικό, πολυμηχάνημα με design που
αναδεικνύεται από το λευκό χρώμα και τις μοντέρνες γραμμές.
Καλύπτει όλους τους ρόλους εκτυπωτή, φωτοαντιγραφικού
και scanner, καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο στο γραφείο.
Προαιρετικά δέχεται κασέτες μελανιών XL υψηλότερης
χωρητικότητας για μεγάλη αυτονομία. Τυπώνει σε ανάλυση ως
4800dpi ενώ το υποσύστημα scanner αναλαμβάνει την σάρωση
στα 1200x600dpi.

Πολυμηχάνημα για το σπίτι και το γραφείο με ενσωματωμένο
αυτόματο τροφοδότη (ως 30) πρωτοτύπων και WiFi. H μονάδα ADF
διευκολύνει την εργασία για το σκαράρισμα, τα φωτοαντίγραφα
ή την αποστολή πολλαπλών φαξ. Έχει δυνατότητα αποθήκευσης
του σκαναρισμένου υλικού σε μορφή αρχείων PDF/JPEG απευθείας
σε φλασάκια (USB memory). Παραπέρα προσφέρει δυνατότητα
εκτύπωσης μέσω Google Cloud Print. Παρέχεται δυνατότητα
χρησιμοποίησης κασετών μελανιών υψηλής χωρητικότητας ΧL Fine.
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Μοντέρνο, πολυμηχάνημα με βασικό χαρακτηριστικό τη δυνατότητα WiFi
σύνδεσης και απευθείας εκτύπωσης από συσκευές όπως κινητά και tablets
μέσω της ειδικής δωρεάν mini εφαρμογής (app) Pixma Printing Solutions για
λειτουργικά iOS και Android. Τυπώνει με εξαιρετική ποιότητα στα 4800dpi
με δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης εγγράφων διπλής όψης. Συνοδεύεται
όπως και οι άλλοι εκτυπωτές της Canon από το software My Image Garden
που αναλαμβάνει εργασίες όπως αυτόματη οργάνωση των φωτογραφιών,
δημιουργία κολλάζ, καρτών, ημερολογίων κλπ.

Πληρέστατο πολυμηχάνημα που βρίσκει εξίσου εφαρμογές και στο
σπίτ και σε επαγγελματικό περιβάλλον, με άπειρες δυνατότητες. Τα
χαρακτηριστικά είναι πανομοιότυπο με το PIxma MX455 αλλά με
δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψεως για πρόσθετη οικονομία και
αναπααγωγή εντύπων με επαγγελματική εμφάνιση.
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Willy Ronis / Collection John Demos / Athens House of Photography

Willy Ronis
 
    
Athens House of Photography.

 



Το έργο του μεγάλου Γάλλoυ φωτογράφου του 20ου αιώνα,
Willy Ronis, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι
επισκεφθούν το Athens House of Photography. Η έκθεση
θα εγκαινιαστεί την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014, στις 20.00
και θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Τα έργα, αυθεντικές
υπογεγγραμένες ασημοτυπίες οι οποίες προέρχονται από
την ιδιωτική συλλογή του Γιάννη Δήμου, θα είναι προς
πώληση. Επίσης θα υπάρχουν προς πώληση πολλά
λευκώματα του καλλιτέχνη στο βιβλιοπωλείο του Athens
House of Photography. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα
γίνουν ομιλίες και παρουσιάσεις σχετικά με τον σπουδαίο
καλλιτέχνη και το έργο του. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επισκεφθείτε το www.photobookstore.gr.
Οι ώρες λειτουργίας της γκαλερί:
Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 10:00 – 15:00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10:00 – 15:00 και 17:30
– 20:00
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση,
στο: info@phototheatron.com και στο 6981 076602
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Rocco Ancora
 
   ,
Rocco Ancora,     
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Samsung
WB2200F   grip
Μια ενδιαφέρουσα πρόταση σε superzoom
compact παρουσίασε η Samsung στην
CES. Πρόκειται για την WB2200F, η
οποία είναι μια superzoom μηχανή με
διπλό grip, θυμίζoντας DSLR μηχανή. Η
Samsung WB2200F έχει οπτικό zoom 60x.
Όπως ανακοίνωσε ο κατασκευαστής, το
μεγάλο zoom δεν απετέλεσε τη μοναδική
προτεραιότητα. Εξίσου μεγάλο βάρος
δόθηκε στην γενικότερη οπτική απόδοση
μιας και στοχεύει σε χρήστες που τους
ενδιαφέρει η άριστη ποιότητα εικόνας
και η μεγάλη διάρκεια της μπαταρίας.
Η συνδεσμότητα είναι ανάλογη με τις
υπόλοιπες μηχανές του οικοσυστήματος
Smart Cameras 3.0 αφού η μηχανή διαθέτει
WiFi μαζί με NFC. Τέλος, χαρακτηριστικά
όπως το dual grip και η προσθήκη του
πλήκτρου i-Function θα ικανοποιήσουν
και τους πιο δύσκολους χρήστες μιας και
διευκολύνουν την χρήση της μηχανής σε
full manual ρυθμίσεις.

Fujifilm
+ grip  >-2   X-Pro1
Τις πρόσφατες ανακοινώσεις και προσθήκες στο σύστημα X της Fujifilm συμπλήρωσαν
τα grip που αποφάσισε να αναβαθμίσει η εταιρεία για τις μηχανές X-E2 και X-Pro 1. Τα
grip MHG-Xpro και MHG-XE είναι σαφώς πιο καλοσχεδιασμένα από τα προηγούμενα
HG αφού παρέχουν στον φωτογράφο συνεχή πρόσβαση στην μπαταρία και την κάρτα.
Επίσης μετακινήθηκε και η υποδοχή του τριπόδου για να είναι σε ευθεία με τον οπτικό
άξονα, προστέθηκαν μερικά γραμμάρια σε βάρος για να μπορούν να αντισταθμίζουν το
βάρος των μεγαλύτερων φακών και τέλος ενσωματώθηκε υποδοχή συμβατή με κεφαλές
τριπόδου Arca-Swiss (δηλ. με σύστημα quick release).

T$6 " 8
Έκθεση Φωτογραφίας
Τρεις φίλοι εθισμένοι στην τέχνη της φωτογραφίας
αφηγούνται ιστορίες μέσα από αυτήν και βάζουν μικρές
πραγματικότητες στον τοίχο. Ο Χάρης Μιχαλάς, ο Κώστας
Γεωργόπουλος (B.E.N.) και η Αφροδίτη Αγγελετοπούλου
παρουσιάζουν την δουλειά τους εμφανίζοντας ο καθένας
μια διαφορετική άποψη και σας προσκαλούν στα εγκαίνια
της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο ¨τρεις στο 8¨ την
Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 20:30 στο 8 της
Ερμού (Αίθουσα τέχνης Παλίσσανδρος). Διάρκεια έκθεσης:
17 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2014
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο: 10:00 - 14:30
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή: 10:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Ελάχιστες θέσεις διαθέσιμες!

Light craft

WORKSHOPS
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Στην έκθεση συμμετέχουν: Λιάνα Αθανασίου,
Πρόδρομος Αρζουμανίδης, Βάγια Γκερλιώτη,
Ράνια Ζαννιά, Θεανώ Ιωαννίδη, Ελένη
Ιωαννίδου, Βάιος Καλαγιάς, Έλενα Κανάκη, Φωτεινή Καραγιαννάκη,
Ανδρέας Κατσάκος, Κώστας Κρουστάλλης, Μαρία Κυρίτση, Κατερίνα
Μαγαζιώτη, Βάσω Μέκρα, Στέφανος Μόκας, Μαρία Μπάκαβου,

Samsung
H    WOW   >
' !  Sochi 2014

 \ 



Η εφαρμογή WOW (Wireless Olympic Works) της Samsung
είναι πλέον διαθέσιμη, προσφέροντας εξατομικευμένη εμπειρία,
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα 15 Ολυμπιακά αθλήματα

Κορίνα Μπαξεβανίδου, Μαριάννα Μπολτσή, Κωνσταντίνος
Οικονόμου, Βάγια Σαμαρά, Παύλος Σταυρουλάκης, Κωνσταντίνα
Τράντου, Κυριάκος Τσίπης, Στέλιος Χαρίσης και Γιάννης Χατζούδης.

του Sochi 2014. Η εφαρμογή Sochi 2014 WOW της Samsung

Επιμέλεια έκθεσης: Ανδρέας Κατσάκος

αποτελέσματα και τα μετάλλια, καθώς και στα Ολυμπιακά ρεκόρ,
γρήγορα και με αξιοπιστία. Αποτελεί προέκταση της εφαρμογής

Ασκληπιού 38, Λάρισα, T: 241 0670505, Ε:coffee@kavehkanes.gr
Διάρκεια: 16 Ιανουαρίου – 02 Φεβρουαρίου 2014
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή 18:00 – 23:00

δίνει στους φιλάθλους τη δυνατότητα να έχουν άμεση πρόσβαση
στο πρόγραμμα των Αγώνων, στα τελευταία νέα σχετικά με τα

WOW που δημιούργησε η Samsung ειδικά για την Ολυμπιακή
Οικογένεια, δηλ. μια ασύρματη πλατφόρμα επικοινωνίας που ως
στόχο έχει να διασφαλιστεί εξυπνότερη επικοινωνία και πιο ομαλές
ασύρματες λειτουργίες για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες,
προσφέροντας ειδήσεις και πληροφορίες στους υπεύθυνους και
το προσωπικό των Αγώνων. Οι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν
κείμενα και εικόνες και να τις μοιραστούν με άλλους χρήστες
της εφαρμογής, καθώς και μέσω των λογαριασμών τους στα
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας έτσι μια παγκόσμια
κοινότητα με κοινή βάση τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες και τα χειμερινά αθλήματα. Οι γλώσσες που αυτή τη
στιγμή υποστηρίζονται από την εφαρμογή Sochi 2014 WOW
περιλαμβάνουν τα Κινέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά,
Κορεάτικα, Ρώσικα και Ισπανικά.

=)"6 ..
( 

   Moser Baer LTD

Η Στάμος ΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με την
εταιρία Moser Baer LTD για τη διανομή στην ελληνική αγορά
ολοκληρωμένης γκάμας οπτικών δίσκων της εταιρίας, με το
brand name Dataright. Η Moser Baer είναι αυτή τη στιγμή ο
2ος μεγαλύτερος κατασκευαστής οπτικών δίσκων παγκοσμίως,
πετυχαίνοντας το 20% της συνολικής παραγωγής οπτικών δίσκων.
Η Στάμος ΑΕ διαθέτει στην ελληνική αγορά μεγάλη ποικιλία CD-R,
DVD-R, Bluray & DVD+R DL της Moser Baer με κύρια έμφαση
στα επαγγελματικά προϊόντα της εταιρίας, κυρίως DVD-R/CD-R με
εκτυπώσιμη επιφάνεια (Glossy/Matte), DVD-R/CD-R No Logo, Bluray
με εκτυπώσιμη επιφάνεια, DVD+R DL με εκτυπώσιμη επιφάνεια.
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Zackary Canepari / Panos Pictures

Sony
Global Imaging Ambassadors

Χ

άρη σε μια νέα παγκόσμια πρωτοβουλία το
πρόγραμμα Global Imaging Ambassadors
(Παγκόσμιοι Πρεσβευτές Φωτογραφίας), η Sony
συνεργάζεται με κάποιους από τους κορυφαίους
φωτογράφους στον κόσμο. Μεταξύ των πρώτων
συμμετεχόντων είναι ο William Klein και άλλοι
από το κορυφαίο διεθνές πρακτορείο, Panos
Pictures. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, η Sony θα
συνεργαστεί στενά με φωτογράφους με διαφορετικά
στυλ και σε διαφορετικές τοποθεσίες. Μέσω αυτής
της «συμβίωσης», η Sony θα μοιραστεί την τεχνική
της εμπειρία και τα προϊόντα, ενώ θα αποκομίσει
από τους συμμετέχοντες φωτογράφους εξαιρετικό
υλικό, επαγγελματικά σχόλια και υποστήριξη για το
εταιρικό της όνομα.
Δουλεύοντας με κάθε φωτογράφο ξεχωριστά,
δημιουργούνται κατά παραγγελία έργα με
στόχο μοναδικές εικόνες για το πρόγραμμα,
χρησιμοποιώντας τον φωτογραφικό εξοπλισμό
της Sony.
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Σε αυτά τα κατά παραγγελία έργα,
συμπεριλαμβάνεται και η επιστροφή
στη Νέα Υόρκη, του εξαιρετικού
φωτογράφου William Klein, όπου
πέρσι το καλοκαίρι, 60 χρόνια μετά
την πολύ σημαντική δουλειά “Life
is Good and Good for you in New
York” κατέγραψε το Μπρούκλιν, μία
πόλη, στην οποία αναφέρεται ως «Η
Αμερική του αύριο».
Σχετικά με το πρόγραμμα, ο Klein
είπε:
«Το Μπρούκλιν για μένα, έναν

άνθρωπο από το Μανχάταν, υπήρξε
πάντα ένα μυστήριο. Φέτος, έγινε
μια φωτογραφική ανακάλυψη.
Με τη φωτογραφική μηχανή
a99 της Sony, η φωτογράφιση
ήταν απόλαυση. Η φωτογραφική
μηχανή ήταν σύντροφός μου, και
όχι ένα βάρος που μετέφερα. Και η
ποιότητα των φωτογραφιών ήταν
μια απρόσμενη αποκάλυψη.»

William Klein, Coney Island, Νέα Υόρκη

Το πρακτορείο Panos Pictures
συμβάλλει στο πρόγραμμα με
μια σειρά από καθιερωμένους και
βραβευμένους φωτογράφους,
όπως τους Zackary Canepari, Espen
Rasmussen, Sanjit Das και George
Georgiou. Τους τελευταίους 5
μήνες, αυτοί οι φωτογράφοι με τις
φωτογραφικές μηχανές RX1/R και
a7, της Sony, έβγαλαν φωτογραφίες
σε μέρη, όπως τη Μαλαισία, τη
Νορβηγία, την Τουρκία και τις ΗΠΑ.
Ο Adrian Evans, διευθυντής
του πρακτορείου Panos
δήλωσε: «Οι φωτογράφοι

William Klein, ο Ιάπωνας ζωγράφος-boxer Shnohara.

του Panos Pictures πάντα
προσπαθούν να είναι μοναδικοί και
δημιουργικοί, όσον αφορά στην
προσέγγισή τους για την οπτική
αφήγηση και δημοσιογραφία.
Η σχέση μας με τη Sony παρέχει
στους φωτογράφους μας πρόσβαση
στις τελευταίες τεχνολογικές
καινοτομίες της Sony καθώς και
υποστήριξη για φωτογράφους που
τρέχουν μακροχρόνια έργα, σε
ένα χώρο που αλλάζει διαρκώς».
Το 2014, θα προστεθούν στο
πρόγραμμα και άλλοι φωτογράφοι,
όπως η Karla Gachet, που έχει τη
βάση της στη Βολιβία.

William Klein, πολυκατάστημα.
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Η Ελληνική επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα και ο κλάδος της βιομηχανίας των
Γραφικών Τεχνών και των Τεχνολογιών των Media στην Ελλάδα (Graphic Arts and Media
Τechnology, Printing, Publishing and Packaging), διοργανώνουν το 46ο ετήσιο Συνέδριο του
Διεθνούς Κύκλου των Πανεπιστημίων Γραφικών Τεχνών (IC – International Circle of Educational
Institutes for Graphic Arts: Technology and Management) στην Ελλάδα.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως και τις 29 Μαϊου 2014, στο Βραχάτι Κορινθίας
στο Alkyon Resort Hotel and Spa (http://www.alkyonhotel.gr) και στο ΤΕΙ Αθήνας. Επίσημος
διοργανωτής του συνεδρίου είναι η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών
Τεχνών. Συνδιοργανωτές είναι το Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας και το
Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Γραφικές Τέχνες-Πολυμέσα” της Σχολής Εφαρμοσμένων
Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου – ΕΑΠ. Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχει

πρόσκληση για την κατάθεση περιλήψεων

ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών, καθηγητών, εξειδικευμένων επιστημόνων και ειδικών του

των επιστημονικών και τεχνολογικών

διεθνούς κλάδου των γραφικών τεχνών, Στο συνέδριο του Διεθνούς Κύκλου Πανεπιστημίων

δημοσιεύσεων που θα ανακοινωθούν
στο συνέδριο με τη μορφή επιστημονικών

που έλαβε χώρα το 2013 στο Τορόντο του Καναδά έλαβαν μέρος περί τους 70 ειδικοί από τον
διεθνή επιστημονικό, τεχνολογικό και εκπαιδευτικό κλάδο των γραφικών τεχνών και των Media.
Το συνέδριο, πέραν των παρουσιάσεων υψηλού επιπέδου, αναμένεται να αποτελέσει τον
ιδανικό χώρο για συναντήσεις, ανταλλαγή απόψεων και γνωριμίας μεταξύ των επιστημόνων
και του βιομηχανικού κόσμου των γραφικών τεχνών, και θα προσφέρει την εξαιρετική
ευκαιρία της διαμόρφωσης ερευνητικών προτάσεων, και συμφωνιών για projects και
ανταλλαγές στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την αφετηρία για κοινές

παρουσιάσεων (scientific papers).
Η οργανωτική και επιστημονική επιτροπή
του συνεδρίου καλεί όλες και όλους τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγκαιρα
την επιστημονική –τεχνολογική τους
εισήγηση για παρουσίαση στο συνέδριο.

δράσεις στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.
Ο Διεθνής Κύκλος Πανεπιστημίων Γραφικών Τεχνών είναι ένας σύνδεσμος με μέλη
Πανεπιστήμια, Σχολές και Τμήματα του ευρύτερου πεδίου της Τεχνολογίας των Γραφικών

Όλες οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν
από ανεξάρτητους κριτές - μέλη της

Τεχνών. Ιδρύθηκε το 1957 στη Λωζάνη και εκπροσωπεί περί τα 100 Σχολές και Τμήματα του
αυτού του γνωστικού αντικειμένου ανά τον κόσμο.

process).
http://www.ic2014athensgreece.gr
25-29 Μαΐου 2014, Αθήνα και Κορινθία

Στον ιστότοπο του Συνεδρίου (http://ic2014athensgreece.gr/papers.html), είναι αναρτημένη η

επιστημονικής επιτροπής (peer-review

Dell
+

  Latitude

Σε συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Πεντελικόν, παρουσιάστηκε η νέα σειρά Dell Latitude Ultrabook. Tην
ανακοίνωση έκανε ο κος Burak Ereren, Client Product Marketing Manager της Dell που αναφέρθηκε στις νέες
σειρές Dell Latitude 3000, 5000 και 7000. Από αυτές η τελευταία σειρά 7000 εμφανίζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον
έχοντας πολύ ενδιαφέρουσες προδιαγραφές όπως
Εξαιρετική φορητότητα, με το μοντέλο των 12 ιντσών να έχει πάχος μόλις 20mm και
βάρος 1,3Kg
Ασφάλεια με ολοκληρωμένη κρυπτογράφηση, πιστοποίηση και προστασία από
κακόβουλο λογισμικό (malware) από μια μόνο πηγή και εμπεριέχοντας επίπεδο
πιστοποίησης FIPS 140-2 (επίπεδο 3) για κρυπτογράφηση του δίσκου
Υψηλή αντοχή με κατασκευή περιβλήματος από αλουμίνιο, chassis από κράμα
τριών μετάλλων και οθόνη με κάλυμμα Corning Gorilla Glass NBT
Συμβατότητα με τα ήδη υπάρχοντα (E-) Latitude docks και με
το ασύρματο docking WiGig ,
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Η ενημέρωσή σας για την

ωτογραφία
www.facebook.com/photographer.mag
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Η 3η διοργάνωση του φεστιβάλ

χεδιάστηκαν δύο εκθέσεις – παραγωγές με άξονα τους Νέους. Η πρώτη ήταν μια

(Φεβρουάριος - Μάρτιος 2014) είναι προ
των πυλών. Η φετινή διοργάνωση του

ομαδική έκθεση νέων φωτογράφων (μέχρι 35 χρονών) με θέμα «Χρόνος», που
αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι νέοι τον χρόνο και την σχέση

φεστιβάλ έγινε με την υποστήριξη της

του με την στατική εικόνα. Η δεύτερη ήταν μια ομαδική έκθεση με θέμα «…Με τον

Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα

ανθό της νιότης», στην οποία παρουσιάστηκε το πρόσωπο των νέων, μέσα από την

Νεολαίας 2014 και του Δήμου
Θεσσαλονίκης και αφιερώθηκε στους

ματιά σύγχρονων φωτογράφων. Οι υπόλοιπες τέσσερις εκθέσεις ήταν ανεξάρτητες και
αφορούσαν αντίστοιχα τέσσερα διαφορετικά θέματα: «Σχέσεις», «Ποταμοί», «Προσωπική

Νέους, με αφορμή την πραγματοποίησή

Φωτογραφία», «Όλα είναι δρόμος». Η συμμετοχή στις εκθέσεις ήταν ανοιχτή σε

της κατά το 2014. Διατήρησε την λογική

κάθε ενδιαφερόμενο. Σχεδιάστηκαν έξι εκθέσεις, από έξι αντίστοιχους επιμελητές

της προηγούμενης διοργάνωσης,
την παραγωγή μεγάλων ομαδικών

(διακεκριμένους φωτογράφους και εκπρόσωπους φωτογραφικών φορέων), οι οποίοι
επέλεξαν τους συμμετέχοντες φωτογράφους και τα έργα τους. Το φεστιβάλ διοργανώθηκε

εκθέσεων, που παρουσιάζονται σε

από την σύμπραξη πολλών φωτογραφικών δυνάμεων, με την πρωτοβουλία της

διαφορετικές αίθουσες της πόλης την
ίδια περίοδο.

Φωτογραφικής Ομάδας «Φωτοπόροι». Παρακάτω παρουσιάζονται οι εκθέσεις που θα
περιγράφονται και παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.

Φωτ.: Άννα Κρουστάλη

«"+$%9 +"35»
Το θέμα της έκθεσης είναι η ίδια η
φωτογραφία και η μοναδικότητά της
σαν ιδιαίτερο μέσον έκφρασης. Μέσον
έκφρασης σημερινό με αυθεντικές γραφές
και όχι συναισθηματικά αναμασήματα
φωτογραφιών και τάσεων του
προηγούμενου αιώνα. Το θέμα δεν είναι
το θέμα, αλλά η απάντηση του καθένα
στο γιατί φωτογραφίζει σήμερα, είναι η
αυτογνωσία επάνω στο τι πρόσθετο, τι
μοναδικό, τι ξεχωριστό έχουν να πουν
(και πως το λένε) οι εικόνες του.
Συμμετέχουν: Άλκηστη Μουτάφη,
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Ανδρέας Παραδεισόπουλος, Ανδρέας Πλίατσικας, Άννα Κρουστάλη, Βικτωρία Τζουρά,
Γιάννης Λογιωτατίδης, Δημήτρης Πάλλης, Δημήτρης Ραπακούσης, Έλενα Γανδά,
Ελπίδα Κάτσικα, Ευθύμης Μουρατίδης, Ευτυχία Πεταλά, Ζαχαρίας Αυγερινός, Κατερίνα
Φανουράκη, Κυριάκος Κατσαρέας, Κώστας Πήττας, Μάνος Χρυσοβέργης, Μάρθα
Θεοδωρίδου, Μιχάλης Καλαιτζάκης, Νικόλας Χρυσός, Νίκος Κοτζαμπασάκης, Παναγιώτης
Παππάς, Πάνος Κέφαλος, Σοφία Καμπλιώνη-Χρήστος Αθανασίου, Στέλιος Καραθεοδώρου,
Σωτηρία Ινετζή, Τερψιχόρη Κουζούνη, Τιμολέων Μπατσαούρας, Χατσή Αλή Ντογιούζ,
Χρήστος Καπάτος, Χριστινα Καζαντζίδου.
Εγκαίνια 3 Φεβρουαρίου στις 8:00 μ.μ.
Διάρκεια: 3 – 16 Φεβρουαρίου
Επιμέλεια: Βασίλης Καρκατσέλης, Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Λεωφόρος Στρατού 2Α, 2310 821231)
Ωράριο λειτουργίας: Δευτ. ως Παρ. 10:00-13:00 και 18:00-20:00 Σαβ., Κυρ. κλειστά
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«V# 5$ &)"6»
Ο “δρόμος” αποτελεί συνήθως το
περιβάλλον στο οποίο ο φωτογράφος κινείται
και αποτυπώνει τον πραγματικό κόσμο μέσα
από τη δική του αντίληψη για αυτόν.
Παρόλα αυτά, η φωτογραφία δρόμου
δεν μπορεί να κλειστεί στα στενά πλαίσια
ενός ορισμού, καθώς χαρακτηρίζεται από
την ευρύτητα και την πολλαπλότητα των
Ο φωτογράφος κινείται σε δημόσιους χώρους
με ανθρώπινη παρουσία χωρίς να γνωρίζει ή
να έχει προσχεδιάσει τις περισσότερες φόρες
το τι θα φωτογραφήσει.
Τα θέματα που προκύπτουν, όντας
συλλογικές εμπειρίες μιας φαινομενικά
αδιάφορης καθημερινότητας, αντλούν το
ενδιαφέρον τους όχι τόσο από το πραγματικό
όσο από το φωτογραφικό γεγονός.
Σκοπός της έκθεσης είναι να παρουσιάσει

Φωτ.: Διονύσης Φουρνογεράκης

προσεγγίσεων της.

ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα δουλειάς από

Σταύρος Σταματίου, Παύλος Σταυρουλάκης, Διονύσης Φουρνογεράκης, Τάσος Χίος,
Αποστόλης Χονδρογιάννης.

Έλληνες φωτογράφους που ασχολούνται με
την φωτογραφία δρόμου.
Συμμετέχουν: Κωνσταντίνος Γδοντάκης,

Εγκαίνια 8 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ.

Αντώνης Δαμολής, Ελένη Ιωαννίδου, Κώστας
Καραΐσκος, Ζήσης Καρδιανός, Χρήστος

Διάρκεια: 8 Φεβρουαρίου – 11 Μαρτίου
Επιμέλεια: Ανδρέας Κατσάκος, διαδικτυακό φωτογραφικό περιοδικό fmag
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΟΥΝΙΟ (Κομνηνών 24, Λουλουδάδικα, 2310 271003)

Καπάτος, Δημήτρης Μακρυγιαννάκης,
Μαριάννα Μπολτσή, Ανδρέας

Ωράριο λειτουργίας: 8 - 13 Φεβρουαρίου: Δευτ. Τετ. 9:00-19:00, Τρ. Πεμ. Παρ. 9:0021:00, Σαβ. 9:00-17:00, Κυρ. κλειστά
14 Φεβρουαρίου - 11 Μαρτίου: Δευτ. 9:00-19:00, Τρ. 9:00-16:00, Τετ. 9:00-19:00, Πεμ.
9:00-18:30, Παρ. 9:00-16:00, Σαβ. 9:00-11:00, Κυρ. κλειστά

Παραδεισόπουλος, Δημήτρης Ραπακούσης,
Ελένη Ρημαντωνάκη, Μαρία Σπυροπούλου,

Συμμετέχουν: Κωστής Αναστασόπουλος,
Κωνσταντίνος Ανθάκης, Ντίνος Βεργίδης,
Λουλουδιά Γρέδη, Σίσσυ Δάβρη, Γιάννης
Δακανάλης, Αντώνης Δαμολής, Αναστασία
Ζησοπούλου, Inès de Ferran, Δημήτρης
Κιοσέογλου, Ειρήνη Κορινθίου, Γιάννης
Λινοσπόρης, Πέτρος Μουρούζης, Ειρήνη
Ντάλαρη, Μάριος Μαντζουρογιάννης, Μαρία
Μηλιτσοπούλου, Ελένη Παπαποστόλου,
Μαρία Ρετσινά, Πασχαλίνα Τζεγκόζη,
Χρήστος Τερζής, Μαρία Σαμολαδά,
Δήμητρα Σπαθάρα, Σταύρος Σταματίου,
Νίκος Σταυρόπουλος, Αγγελική Στελλάκη,
Νίκος Στεργίου, Ιωάννης Στεφανίδης, Πόλυ
Χαράμη, Νικόλας Χρυσός.
Εγκαίνια 8 Φεβρουαρίου στις 9:00 μ.μ.
Διάρκεια: 8 Φεβρουαρίου – 9 Μαρτίου
Επιμέλεια: Γιάννης Βουλγαράκης,
Φωτ.: Κωστής Αναστασόπουλος
Φωτογραφική Ομάδα Φωτόγραμμα
TETTIX ART GALLERY (Τσιμισκή & Διαλέττη
Σε μια προσπάθεια λοιπόν έναρξης καταρχήν μιας ευρύτερης συζήτησης γύρω από αυτό τις
3, 6974040484)
σχέσεις και δεύτερον μίας εκ νέου διερεύνησής τους στο σήμερα, 29 φωτογράφοι μέσω των
Ωράριο λειτουργίας: Τρ. ως Παρ. 18:00δικών τους ερεθισμάτων, επιδιώκουν με την χρήση του φωτογραφικού μέσου να προσεγγίσουν 21:00 Σαβ. 11:00-14:00, Δευτ., Κυρ. κλειστά
και να καταδείξουν τις ποικίλες «οπτικές» πλευρές του.

«>$6»
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«")"5»
Οι ποταμοί στην αρχαιότητα
αντιμετωπίζονταν ως θεοί. Η δύναμη τους
χαρακτηρίστηκε ζωοδόχος, αυτή που δίνει
ζωή στα πάντα. Και φυσικά όχι άδικα, αφού
η δύναμη και η προσφορά τους στην
ανθρωπότητα από την αρχαιότητα μέχρι και
σήμερα εξακολουθεί να είναι ακριβώς όπως
και τότε το ίδιο σημαντική, αν και στις μέρες
μας είναι ακόμα περισσότερο σημαντική και
αναγκαία.
Στην αρχαιότητα λατρεύτηκαν, το 1644
μ.Χ. στον μεσαίωνα οι ποταμοί Danube
(Δούναβης), Ganges (Γάγγης), Nile, Rio de
la Plata (Ρίο Ντε Λα Πλάτα), όπως τους
συναντούμε σήμερα στην Piazza Navona
στην Ρώμη (Rome), έγιναν απίθανα γλυπτά
προς δόξα και τέρψη των ανθρώπινων
ματιών, σε αντίθεση με το λαμπρό
παρελθόν. Σήμερα, θύματα της ανθρώπινης
απερισκεψίας και συνάμα απληστίας, γίνεται
πλέον αγώνας για τη διάσωσή τους.
Πάνω τους και γύρω τους βρίσκουμε
τους ανθρώπους σε ατομικό επίπεδο να
ζουν, να εργάζονται, να διασκεδάζουν, να
ερωτεύονται, να αγαπούν, να κολυμπούν, να

Φωτ.: Μάρθα Θεοδωρίδου

πλέουν, να δημιουργούν.
Συμμετέχουν:

Μπακαλούδης, Evvelyn Nickol Benta, Maria Agnes Benta, Νικόλαος Μπέντας, Ράνια
Μποζίνη, Αθανασία Παλέντζα, Γρηγόρης Πανταζής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, Νούλη

Μαρίνος Αγγλέζης, Ντίνος Βεργίδης, Έλενα
Γατσιού, Δημήτρης Γκαγκαλίδης, Λουλουδιά

Παπαδοπούλου, Χρήστος Παπαλεξανδρής, Σταματία Πασχαλιώρη, Μαρία Πατμαζόγλου,
Νικόλαος Πιλπιλίδης, Μαριάννα Πεντερίδου, Μαρία Σαμολαδά, Τάσος Τριανταφύλλου,

Γρέδη, Βασιλική Μαχαίρα – Γκουζέλη,
Δημήτρης Δεσποινούδης, Αναστασία

Γιάννης Τριανταφυλλίδης, Ιωάννης Τσιαλός, Άννα Μαρία Χατζηστεφάνου.

Ζησιμοπούλου, Μάρθα Θεοδωρίδου,
Χριστίνα Καζαντζίδου, Αντιγόνη Καρασάββα,
Κωνσταντίνος Κίτσος, Δήμητρα Κόμναρη,
Δημήτρης Κουκουρούζης, Δάφνη Κοτσιάνη,
Αναστασία Μιχαήλογλου, Βασίλης

Εγκαίνια 9 Φεβρουαρίου στις 9:00 μ.μ.
Διάρκεια: 9-28 Φεβρουαρίου
Επιμέλεια: Νίκος Μπέντας, Photo Art Thessaloniki
ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ (Κασσάνδρου 91 - 93, 2310 278587)
Ωράριο λειτουργίας: Τρ. ως Κυρ. 10:00-18:00, Δευτ. κλειστά

Φωτ.: Βίκυ Μαρκολέφα

κοινή πρόθεση και χαρά να μοιραστούν μαζί μας την όσμωση που
προκλήθηκε απ’ την επαφή με τους ανθρώπους που βιώνουν τη ζωή
στον ανθό της, τους νέους. Μέσω της φωτογραφίας και διαμέσου των

«… " ' 6 $6»
21 φωτογράφοι, άλλοι συνομήλικοι, άλλοι λίγο και άλλοι
πολύ μεγαλύτεροι από τους φωτογραφούμενους, είχαν την
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αισθήσεων.
Συμμετέχουν: Απόστολος Αλεξίου, Guram Chachanidze, Αντρέας
Γκανάτσιος, Γιώργος Γκιζάρης, Χάρης Γρηγορίου, Μάρθα Θεοδωρίδου,
Μίνα Καραγιάννη, Τζίνα Μαραγκουδάκη, Βίκυ Μαρκολέφα, Αναστασία
Μιχαήλογλου, Θανάσης Μπαξόπουλος, Κάλλη Μπέλλου, Τζένη
Ντόκου, Στέφανος Παπαϊωάννου, Μαρία Σαμολαδά, Ηλίας Σεφερίδης,
Σταύρος Σταματίου, Παναγιώτης Τσίκος, Νάντια Χελιδώνη, Τάσος Χίος,
Γιώργος Χρηστινίδης.
Εγκαίνια 9 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ.
Διάρκεια: 9-25 Φεβρουαρίου
Επιμέλεια: Βασίλης Γιαγκόπουλος, Φωτογραφική Ομάδα
«Φωτοπόροι»
ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ (Αρχαιολογικού Μουσείου 30, 2310 857978)
Ωράριο λειτουργίας: Τρ. ως Κυρ. 10:00-18:00, Δευτ. κλειστά
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Φωτ.: Βασίλης Τσιώλης

« "6»
Η έκθεση «Χρόνος» αποτελεί μια
παραγωγή, που παρουσιάζει τον

Συμμετέχουν: Χάρης Ανανιάδης, Γιάννης Ατματζίδης, Ηλίας Αυδίκος, Γιώργος Βλάχος, Μαρία
Δασκαλάκη, Αλεξάνδρα Δεσποινούδη, Βασίλης Δραγάνης, Χάρης Ελευθεριάδης, Σταύρος Ευριπίδης,

τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται
οι νέοι την έννοια του χρόνου και

Αναστασία Ζησοπούλου, Σοφία Καρασαββίδου, Κonmark, Δήμητρα Κόμναρη, Ορέστης Κουράκης,
Άγγελος Κωνσταντινίδης, Βίκη Μαλαμίδου Κυρκαλά, Χάρης Μαρκίδης, Τάσος Μάρκου, Κωνσταντίνα
Μπούτη, Άννα Πεπόνη, Χρήστος Ρούσσης, Ελευθερία Σελίνη, Δημήτρης Τερνενόπουλος, Θανάσης

την σχέση του με την στατική εικόνα.
Εξερευνήθηκαν θέματα όπως: το
παλιό και το νέο, οι μεταβολές
στο περιβάλλον, η φθορά στα
φωτογραφικά υλικά, η κίνηση, αλλά
και η ακινησία, οι σειρές διαδοχής
εικόνων (sequence) και αντικείμενα
που μετρούν ή σχετίζονται με τον
χρόνο.

Τουφεξίδης, Βασίλης Τσιώλης, Ηλέκτρα Τσόχα, Γιάννης Τόλιος, Ειρήνη Φουντεδάκη, Σαφάκ Χασάν.
Εγκαίνια 8 Μαρτίου στις 8:00 μ.μ.
Διάρκεια: 8 – 31 Μαρτίου
Επιμέλεια: Τάσος Σχίζας, περιοδικό Φωτογραφικό Είδωλο
ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Γ. Βαφόπουλου 3, 2310 424132-3)
Ωράριο λειτουργίας: Τρ. ως Παρ. 9:00-14:00 και 18:00-20:30, Σαβ. 18:00-20:30, Δευτ., Κυρ.
κλειστά

Google
'

) 

  

Με την νέα αναβάθμιση της Google στην αναζήτηση εικόνων, οι χρήστες
θα μπορούν πλέον να σορτάρουν τα αποτελέσματα των αναζητήσεων
τους με βάση τα δικαιώματα χρήσης. Έτσι οι bloggers και όσοι
αναζητούν εικόνες για να ντύσουν το περιεχόμενο τους θα μπορούν
να ξέρουν ποιες εικόνες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν
χωρίς να καταπατούν τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Να
θυμίσουμε ότι η δυνατότητα αυτή υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά
βρισκόταν θαμμένη στα μενού και πολλοί χρήστες την αγνοούσαν.
Αυτή η αναβάθμιση αφενός είναι αρκετά θετική για την προστασία
των πνευματικών δικαιωμάτων των φωτογράφων, αφετέρου όσοι
χρειάζονται εικόνες θα μπορούν εύκολα να εντοπίζουν δωρεάν εικόνες,
κάτι που ίσως αποστερήσει κέρδη από τους φωτογράφους.
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))">9 στην Gallery Αναγνωστών " *  *

Η ενημέρωσή σας για την

ωτογραφία
www.facebook.com/photographer.mag


 224 •    20 

 

2014

 28

ON LINE     O IMAGING - E  

 



23

 224 •    20 

...  " 5" (>"6 " $"&$%"( * 3="6 / 1-8-1990

 

2014

 30

