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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 K.M. 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, 6"% "%!=): Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
*"%(%: Κωνσταντίνα Γκιτάκου *" #%=): ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

!)': Άννα Μανουσάκη
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Μπορεί η φωτογραφική αγορά να παρουσιάζει σημεία κόπωσης και υποχώρησης των
πωλήσεων, όμως η ακόρεστη δίψα της αγοράς για φωτογραφία και megapixel θα πάρει
άλλες μορφές όπως τουλάχισοτν πιστεύουν οι αναλυτές αγοράς και θα κρατήσει ζωντανή την
ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια είναι διψήφιου ρυθμού για τους αισθητήρες.

Ας σημειώσουμε ακόμη την
περυσινή απορρόφηση της
ιαπωνικής Elpida Memory
από την αμερικανική Micron

Γ

Technology. O τομέας sensor
chip είναι από τους λίγους

τις μηχανές Cybershot και Alpha, τις κονσόλες Playstation και τα smartphones Χperia, αλλά και
προμηθεύει πολλούς άλλους κατασκευαστές. Φέτος (οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Μαρτίου)

κερδοφόρους για τη Sony τη
στιγμή που οι τηλεοράσεις
είναι στο κόκκινο και η εταιρία

ια τη Sony οι φωτογραφικές μηχανές είναι μόνον ο ένας από τους τομείς που απορροφούν
παραγωγή φωτογραφικών αισθητήρων και μάλιστα όχι μόνον inhouse. Δε μιλάει δηλ. μόνο για

λοιπόν αναμένει τις πωλήσεις imaging sensor να ανέλθουν στα 360 δις γιεν ή 3,52 δις δολ. ενώ
έχει μερίδιο 44% της παγκοσμιας αγοράς. Ανάμεσα στα πιο επιφανή μοντέλα που φωτογραφίζουν
με αισθητήρα Sony είανι το iPhone 5s και το Samsung Galaxy S4. Πέρα από τα διάσημα κινητά
αισθητήρες Sony βρίσκονται και σε πιο low end λύσεις φθηνότερων συσκευών.
Η μόδα των selfies φέτος φαίνεται ότι οδηγεί την αγορά σε νέα ανάπτυξη. Η επόμενη γενιά front
face αισθητήρων θα χρειαστεί να έχει καλύτερες προδιαγραφές οπότε η ζήτηση θα αυξηθεί
θεαματικά, ανοίγοντας στην πράξη μια καινούργια αγορά, παρατήρησε ο κος Yutaka Okamoto,
πρόεδρος Sony Device Division. H πρώτη μεγάλη παραγγελία ήλθε από κινέζους κατασκευαστές
που είναι πολύ ευέλικτοι και οι πρώτοι που φέρνουν στην αγορά μοντέλα με hi end front face
cameras. H απορρόφηση από τους κινέζους θα αντισταθμίσει για την Sony την απώλεια ενός
σημαντικού πελάτη, της Samsung, που πλέον αυτονομείται πλήρως. Οι κορεάτες σταδιακά
είχαν φροντίσει να απεξαρτηθούν από τις παραγγελίες προς τρίτους κατασκευαστές για τους
φωτογραφικούς αισθητήρες. Πρώτα είχαν αντικαταστήσει τη Sony στις μεγάλες φωτογραφικές
μηχανές NX. Διετήρησαν όμως τις εμπορικές σχέσεις για τα top of the range smartphones Galaxy
σειράς S. Τώρα λοιπόν που το καινούργιο Galaxy S5 θα έχει in house αισθητήρα made in Korea,
η Sony κατά θετική για την ίδια, συγκυρία αντισταθμίζει την απώλεια προσελκύοντας άλλους
εναλλακτικούς πελάτες όπως οι κινέζοι της Οppo, Xiaomi, Ηuawei κλπ.
Τη χρονιά που μας έρχεται η Sony ετοιμάζει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα εξαγοράζοντας
τις εγκαταστάσεις παραγωγής αισθητήρων της Renesas Electronics στη Βόρεια Ιαπωνία έναντι
ποσού 35δις. γιεν ή 342εκ. δολ. ώστε να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση που θα κορυφωθεί
το 2015 με ακόμη καλύτερους αισθητήρες στα smartphones. H Sony και η Toshiba είναι οι μόνες
εταιρίες που επενδύουν αυτό τον καιρό ποντάροντας στην βελτίωση της αγοράς φωτογραφικών
αισθητήρων τη στιγμή που η Panasonic ακολουθώντας αμυντική στρατηγική αναδιάρθρωσης
πρόσφατα πούλησε σχεδόν όλες τις παραγωγικές εγκαταστάσεις ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και



άλλων IC σε ξένα συμφέροντα.
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αποσύρεται από τα PC ενώ
συνολικά οι ζημίες για το
οικονομικό έτος 2013 (λήγει στις
31 Μαρτίου 2014) αναμένονται
περίπου στα 110 δις γιεν.
Φέτος λοιπόν η Sony κατά
πάσα πιθανότητα θα αλλάξει
το production pattern και θα
επικεντρωθεί περισσότερο σε
front facing camera sensors,
ένα τομέα που κυριαρχούσε η
Omnivision αλλά και σε άλλους
αναπτυσσόμενους τομείς όπως
sensor chip για parking systems
στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην
ιατρική διαγνωστική εικόνα κλπ.
Θυμηθείτε λοιπόν. Όταν
τραβάτε selfie με το το επόμενο
smartphone σας, είναι πολύ
πιθανόν να έχει αισθητήρα Sony
νέας γενιάς και με πολύ καλύτερα
φωτογραφικά χαρακτηριστικά.
. 
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Με την τυπική αντίληψη του όρου, μεσαίου φορμά αποκαλούμε τις μηχανές που έχουν
αισθητήρα μεγαλύτερο από 24x36mm (το γνωστό μας full frame). Στην αναλογική εποχή
αποδείχθηκαν πολύ δημοφιλείς σε μια ομάδα απαιτητικών φωτογράφων, που ήταν κυρίως
επαγγελματίες. Περνώντας στην ψηφιακή εποχή το κοινό αυτό έγινε ακόμα πιο μικρό.

Ο

ι ψηφιακές μηχανές μεσαίου φορμά ακρίβηναν σημαντικά την ίδια στιγμή που οι ψηφιακές
full frame εξελίχθηκαν δίνοντας σπουδαία αποτελέσματα. Σε μια βιομηχανία που τα πάντα,
εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, είναι ρευστά τα μυαλά των εργοστασίων στρέφουν
το βλέμμα τους τόσο στο μέλλον όσο και στο παρελθόν. Τα πρώτα χρόνια της ψηφιακής
φωτογραφίας πέρασαν με τα εργοστάσια να δίνουν προτεραιότητα στις compact μηχανές για να
μπορούν να έχουν όλοι από μία στην τσέπη τους. Αφού αυτό κατακτήθηκε, η έρευνα στράφηκε
προς μια πιο ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στο μέγεθος και την ποιότητα. Και τότε πήραμε
compact μηχανές με μεγαλύτερο αισθητήρα και λίγο αργότερα mirrorless συστήματα (που και
αυτά βασίστηκαν σε ιδέα της αναλογικής εποχής). Τα δύο προηγούμενα χρόνια τα εργοστάσια
εστίασαν στις full frame μηχανές αφού πλέον το κόστος των αντίστοιχων αισθητήρων μειώθηκε
αισθητά και η αγορά αυτή “εκδημοκρατίστηκε”.
Η τεχνολογική πρόοδος όμως δεν μεταφράστηκε σε ανάλογη αύξηση των κερδών για τα
εργοστάσια. Τουλάχιστον όχι σε ικανοποιητικό επίπεδο καθώς οι πωλήσεις διανύουν καθοδική
πορεία. Τους τελευταίους μήνες λοιπόν οι φήμες θέλουν κάποιες εταιρείες να επισκέπτονται και
πάλι την ιδέα του μεσαίου φορμά. Την ίδια στιγμή τα εργοστάσια που πάντα δραστηριοποιούνταν
στην αγορά digital medium format ανακινήθηκαν με νέες ιδέες με στόχο την προσέλκυση νέων
πελατών. Φυσικά η Hasselblad και η Phase One υπήρχαν και υπάρχουν στην ψηφιακή εποχή,
αλλά ακόμα και αυτές προσπαθούν να ενσωματώσουν κάποιες πιο δελεαστικές προτάσεις στις
σειρές τους. Η νέα ιδέα λοιπόν είναι η κατασκευή μηχανών μεσαίου φορμά με αισθητήρες CMOS
αντί για CCD. To concept ωριμάζει εδώ και μερικά χρόνια. Το 2010 η Pentax παρουσίασε την
ψηφιακή εκδοχή της 645. Η 645D είχε αισθητήρα CCD 40 MP και κατασκευαζόταν από την Kodak.
Τον Γενάρη που μας πέρασε η Phase One παρουσίασε την πρώτη της μηχανή μεσαίου φορμά με
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αισθητήρα CMOS. Ο αισθητήρας
της ΙQ250, ανάλυσης 50Megapixel,
είναι κατασκευασμένος από
τη Sony και έχει κατά 68%
μεγαλύτερη επιφάνεια από μια
full frame DSLR. Ο αισθητήρας
αυτός σήμερα χρησιμοποιείται σε
τρεις διαφορετικές μηχανές που
φτιάχνονται από την PhaseOne, την
Hasselblad και την Pentax (η οποία
έχει προβεί σε εξαγγελία μόνον).
Η φημολογία θέλει τη Sony να
παρουσιάζει σε μερικούς μήνες τη
δική της μηχανή μεσαίου φορμά
και την Canon να αναπτύσσει
το δικό της σύστημα για να
αντισταθμίσει τις απώλειες από την
πτώση των πωλήσεων των DSLR.
Με αρχική τιμή τα 27.500$ που
κοστίζει η αντίστοιχη Hasselblad
το ερώτημα είναι πόσοι
επαγγελματίες έχουν μείνει
εκεί έξω που αντέχουν αυτό το
κόστος και πόσο καλύτερη είναι η
απόδοση από μια full frame στο
1/10 αυτής της τιμής.
K.
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα που οργάνωσε ο Οργανισμός
Συλλογικής Διαχείρισης των φωτογράφων ΦΟΙΒΟΣ το Σάββατο, 22
Μαρτίου 2014, στην αίθουσα του Β.Ε.Α. (Ακαδημίας 18, 1ος όρ., Αθήνα).
Ήταν μια σημαντική ευκαιρία ενημέρωσης για τους φωτογράφους να
ακούσουν για τις πρόσφατες εξελίξεις στα θέματα copyright και μάλιστα
για το φλέγον ζήτημα των ορφανών έργων που τείνει να πάρει τη μορφή
δούρειου ίππου για την εκ των έσω άλωση και καταστρατήγηση της
όποιας προστασίας του copyright έχει απομείνει στην δύσκολη αυτή για
την επαγγελματική φωτογραφία εθνική και παγκόσμια συγκυρία.

Σ

ημαντική ήταν η παρουσία φωτογράφων και σπουδαστών φωτογραφίας.
Παρέστησαν και απεύθυναν χαιρετισμούς οι Στράτος Σαραντίδης
εκ μέρους του Πολιτιστικού Τμήματος του ΚΚΕ και κ. Σωτ. Αβδελίδης
Γραμματέας Νομικής Υποστήριξης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων), καθώς επίσης
των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης των Σκηνοθετών (κ. Γ. Μυλωνάς,
Πρόεδρος ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ) και των Εικαστικών (κ. Χαράλαμπος Δαραδήμος,
Πρόεδρος ΟΣΔΕΕΤΕ), της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Πρόεδρος κ.
Μάριος Λώλος) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων (Πρόεδρος
κ. Κ. Αλεξίου). Αναγνώστηκε και έγγραφος χαιρετισμός εκ μέρους του
ΣΥΡΙΖΑ (από την Βουλευτή κα. Μαρία Κανελλοπούλου, υπεύθυνη της ΕΚΚΕ
Πολιτισμού).
Στην 1η Ενότητα με τίτλο «Η ψηφιακή εποχή και οι πρόσφατες εξελίξεις
σε Ε.Ε. και Ελλάδα», που συντονίσθηκε από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού
συμβουλίου του ΦΟΙΒΟΥ, κο Άρη Ρουπίνα, παρουσιάσθηκαν τα θέματα
«Η αντιγραφή φωτογραφιών για ιδιωτική και για εμπορική χρήση, σε
αναλογική και σε ψηφιακή μορφή. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ε.Ε. και στην
Ελλάδα από τον κ. Γιώργο Παπαθανασίου, Φωτορεπόρτερ, Πρόεδρο ΟΣΔ
ΦΟΙΒΟΣ, Αντιπρόεδρο Ε.Φ.Ε. και
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καλλιτεχνικά έργα πνευματικής
ιδιοκτησίας για βιοπορισμό.
Παράλληλα, η Πολιτεία έχει
υποχρέωση να του δώσει το
δικαίωμα να εκμεταλλεύεται
κατ’ αποκλειστικότητα το έργο
του. Οποιαδήποτε τροποποίηση
του Ν. 2121/93 που ενδέχεται
να οδηγήσει σε περιορισμό ή
αναγκαστική απαλλοτρίωση του
απόλυτου δικαιώματος Πνευματικής
Ιδιοκτησίας είναι σε αντίθεση με το
Σύνταγμα, τη Σύμβαση της Βέρνης
και τον ίδιο το Ν. 2121/93.
3. Η προσχώρηση των Η.Π.Α.
στη Σύμβαση της Βέρνης φέρεται
να μετρίασε τις διαφορές αλλά η
παγκοσμιοποίηση, η ανάπτυξη των
νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα
το διαδίκτυο έφεραν μεγαλύτερη
«Τίνος τα δίκαια και τίνος οι αδικίες... Η Ε.Ε. και η Μεγ. Βρετανία φέρνουν την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση και τα ορφανά έργα στο χείλος του γκρεμού» από τον κ. Martin
Beckett, Αντιπρόεδρο ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΡΩΠΗ (Ευρωπαϊκού Ομίλου Κοινού Οικονομικού
Σκοπού των Εθνικών Ενώσεων Φωτογράφων των Κρατών-Μελών ΕΕ), τ. Πρόεδρο της
Ένωσης Φωτογράφων Μεγ. Βρετανίας (ΑoP) και τ. Πρόεδρο του Διεθνούς Συμβουλίου
Δημιουργών Γραφιστικών & Πλαστικών Τεχνών και Φωτογραφίας (CIAGP) που είναι τμήμα
της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών.
Στην 2η Ενότητα με τίτλο «Τα «ορφανά έργα» και οι φωτογραφίες» που συντονίσθηκε από
τον Πρόεδρο της Π.Ο.Φ., κο Κώστα Αλεξίου, παρουσιάστηκαν τα θέματα
- «Η πρωτοτυπία της φωτογραφίας στην ψηφιακή εποχή σε σύγκριση με την αναλογική
εποχή και η «ορφανοποίηση» των ψηφιοποιημένων φωτογραφιών» από τον κο. Σεραφείμ
Τσούκο, Δικηγόρο, Νομικό Σύμβουλο ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ
- «Η ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα ορφανά έργα στην Ελλάδα και οι κίνδυνοι για τα
Δικαιώματα των Φωτογράφων σε Ελλάδα και Ε.Ε.» από την κα Διονυσία Καλλινίκου
Καθηγήτρια και Κοσμήτορα Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.
- Στην 3η Ενότητα, που συντονίστηκε από τον Γραμματέα Δ.Σ. του ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ, οι
ομιλητές απάντησαν σε ερωτήσεις του ακροατηρίου και ακολούθησε συζήτηση.

Συμπεράσματα:
1.Διαπιστώθηκε ότι κατά την τελευταία δεκαετία προωθείται στην Ε.Ε. η αγγλοσαξωνική
(ωφελιμιστική) θεώρηση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας που επικεντρώνεται στα κοινά
περιουσιακά δικαιώματα (property rights) και στην προσδοκία του οικονομικού
οφέλους (ωφελιμιστική αιτιολόγηση). Κατ’ αυτό τον τρόπο, κυρίως στις Η.Π.Α και στη
Μεγ. Βρετανία, αποπειρώνται να καταστήσουν απλή ενοχική αξίωση την απαίτηση του
δημιουργού για αμοιβή επί του έργου του, την οποία και συνδέουν ειδικότερα μόνο με το
εργασιακό κόστος της δημιουργίας αυτού του έργου με κάποια επιπλέον ψήγματα τυπικών
εξουσιών από το ηθικό δικαίωμα επ’αυτού. Αυτή η θεώρηση, όμως, είναι σε αντίθεση με
τον παραδοσιακό χαρακτήρα του απόλυτου δικαιώματος της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, που
προσδίδεται σε όλα τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης από την εποχή του Διαφωτισμού
και της Γαλλικής Επανάστασης κι έχει ανθρωπιστική και ιδεαλιστική αιτιολόγηση, η οποία
συνδέεται με τις θεωρίες περί φυσικού δικαίου.
2. Στο πλαίσιο του απόλυτου δικαιώματος της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, που είναι βασική
αρχή και της Ελληνικής νομοθεσίας, ο δημιουργός έχει έναν ιδιαίτερο ψυχικό δεσμό με
το δημιούργημά του. Αυτός ο δεσμός είναι αναπαλλοτρίωτος και ο νόμος οφείλει να τον
αναγνωρίσει. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, που διέπει εξ αρχής και το Ν. 2121/93 για
την Πνευματική Ιδιοκτησία, ο δημιουργός είναι πάντα φυσικό πρόσωπο και δημιουργεί
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συμμετοχή των επιχειρηματικών
συμφερόντων των Η.Π.Α. στην
Ευρώπη.
4. Σε μια εποχή άκρατης εξέλιξης
και χρήσης των νέων τεχνολογιών,
η παλαιόθεν νομοθετική πρόβλεψη
από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για
εύλογη αμοιβή/αποζημίωση των
δημιουργών και συγγενικών
δικαιούχων, εξ αιτίας της χρήσης
τεχνικών μέσων για ιδιωτική
αναπαραγωγή έργων πνευματικής
ιδιοκτησίας, μειώνει κάπως την
απώλεια του εισοδήματος των
δημιουργών και συγγενικών
δικαιούχων. Η εγερθείσα, ιδιαίτερα
από τα τέλη της δεκαετίας του 1990,
αντίθεση των επιχειρηματικών
συμφερόντων στο δικαίωμα της
εύλογης αμοιβής/αποζημίωσης
των δημιουργών και συγγενικών
δικαιούχων δεν δικαιώθηκε, έως
σήμερα, από τα εθνικά δικαστήρια
(βλ. ενδεικτικά Άρειο Πάγο Ελλάδας
και Ανώτατο Ακυρωτικό Ομοσπ.
Δημ. Γερμανίας) και το Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Νομολογιακά, έχει καταστεί σαφές
και αδιαμφισβήτητο ότι η νομοθεσία
(βλ. Οδηγία 2001/29 στην Ε.Ε.
και στην Ελλάδα, άρθρο 18 Ν.
2121/93) επιτρέπει την είσπραξη
εύλογης αμοιβής/αποζημίωσης
επί της τιμής εισαγωγής ή
παραγωγής τέτοιων τεχνικών
μέσων (συμπεριλαμβανομένων των

 10

ON LINE   

 O IMAGING - E  

H8%#%(9
οπτικοακουστικών τεχνικών μέσων, όπως των βιντεοκαμερών, των συμβατικών κινητών και
των smartphones, καθώς και των φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων και του χαρτιού που
είναι κατάλληλο για φωτοτυπίες) από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και τη
διανομή της στα μέλη τους.
5. Η ευρύτατη εκστρατεία προώθησης των αδειών Creative Commons (ελεύθερου
περιεχομένου) από το 2001 και μετά συμπίπτει με την παράλληλη εκστρατεία δικαστικής
προστασίας του λογισμικού από τις εταιρείες παραγωγής του (που σύστησαν και την BSA).
Οι άδειες Creative Commons επιτρέπουν στους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων να
χορηγήσουν μερικά ή όλα τα δικαιώματά τους στο κοινό με αιτιολόγηση την αποφυγή των
«προβλημάτων» που υποτίθεται ότι δημιουργούνται από τις νομοθεσίες περί πνευματικής
ιδιοκτησίας για τη διανομή των πληροφοριών. Οι δημιουργοί προτρέπονται να χορηγήσουν
άδειες ελεύθερης χρήσης των έργων τους από το κοινό και κατ’ αυτό τον τρόπο
αποφεύγεται ή ελαχιστοποιείται η καταβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας «χάριν
της πληροφόρησης». Τα έργα αυτά είναι το περιεχόμενο που διακινείται, επεξεργάζεται και
χρησιμοποιείται με αντίστοιχο λογισμικό από το κοινό. Οι εταιρείες παραγωγής λογισμικού
(που έχουν συστήσει την BSA ή ενεργούν ανεξάρτητα και παράλληλα αυτής για την
δικαστική προστασία του λογισμικού τους) είναι μεταξύ των κυρίων χρηματοδοτών της
εκστρατείας προώθησης των αδειών Creative Commons. Η ζήτηση των προγραμμάτων
λογισμικού από την αγορά είναι σε άμεση συνάρτηση με το πλήθος των έργων πνευματικής
ιδιοκτησίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα ή με ελάχιστο κόστος για τα
πνευματικά δικαιώματα επ’ αυτών.
6. Παράλληλα με την προώθηση των αδειών Creative Commons και την εντατικοποίηση
της προστασίας του λογισμικού των εταιρειών της Ένωσης BSA, δημιουργήθηκε, ήδη από
το 2005 στην Ε.Ε., ζήτημα με τα λεγόμενα «ορφανά έργα» που θεωρήθηκαν εμπόδιο για
την ψηφιοποίηση και ψηφιακή πρόσβαση στο πολιτιστικό υλικό και ότι δήθεν εμπόδιζαν
την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία
ψηφιακών βιβλιοθηκών. Η δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών, βέβαια, ενεργοποιεί και την
πρόσθετη ζήτηση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων.
Το ζήτημα των ορφανών έργων, δηλαδή εκείνων που δεν είναι δυνατό να ταυτοποιηθούν

απαλλοτρίωση των δικαιωμάτων των

ή να εντοπισθούν ο δημιουργός τους ή οι δικαιούχοι τους εν γένει, κατέληξε στη ψήφιση
της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ της 25ης Οκτωβρίου 2012, που αφορά ορισμένες επιτρεπόμενες

δημιουργών φωτογράφων και των εν
γένει δικαιούχων τους. Η ζημιά των

χρήσεις ορφανών έργων. Αυτή η Οδηγία ψηφίσθηκε τον Οκτώβριο του 2012, παραδόξως,
χωρίς βασικές προϋποθέσεις εφαρμογής της και θα πρέπει να έχει ενσωματωθεί στις εθνικές
νομοθεσίες των κρατών-μελών έως τον Οκτώβριο 2014.

φωτογράφων θα είναι ανυπολόγιστη
από τη στιγμή που διατίθενται οι

7. Η Οδηγία 2012/28/ΕΕ, αναφορικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων,
ενσωματώθηκε στην Ελληνική εθνική νομοθεσία με τρόπο ατελή, άτεχνο και αντίθετο προς
την ισχύουσα νομοθεσία, το Σύνταγμα και τη Σύμβαση της Βέρνης, ακατανόητα εσπευσμένα
και ψηφίσθηκε επίσης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος από την Ελληνική Βουλή (Ν.
4213/13). Αυτή η κατεπείγουσα μάλιστα ψήφιση πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2013,
παρά το γεγονός ότι δεν αναμένεται, πριν από το Φθινόπωρο του 2014, να έχει τεθεί σε

φωτογραφία είναι ένα ολοκληρωμένο
έργο. Οποιαδήποτε περαιτέρω
αναπαραγωγή στο διαδίκτυο,

λειτουργία η Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του Γραφείου Εναρμόνισης της Ε.Ε., η
οποία συνιστά ακρογωνιαίο λίθο εφαρμογής της Οδηγίας.
8. Στην Ε.Ε. πάνω από το 90% των “ορφανών έργων” είναι φωτογραφίες. Τα προβλήματα
για τους δημιουργούς ή/και δικαιούχους δικαιωμάτων «ορφανών έργων» γεννώνται από
το ατελές και αόριστο περιεχόμενο των διατάξεων της Οδηγίας, καθώς επίσης, ιδιαίτερα για
τους Έλληνες δημιουργούς κι εν γένει δικαιούχους, από τον τρόπο ενσωμάτωσής της, με
το Ν. 4212/2013 στο εθνικό δίκαιο, όπως επιχειρήθηκε με την προσθήκη του άρθρου 27Α
με τίτλο «ορισμένες χρήσεις ορφανών έργων», στο Τέταρτο Κεφάλαιο του Ν. 2121/1993
που αφορά τους περιορισμούς του περιουσιακού δικαιώματος. Πολλές είναι οι επιμέρους
διατάξεις του άρθρου 27Α, που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το Σύνταγμα και τη Σύμβαση
της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, αλλά και με το
ίδιο το πνεύμα του Ν. 2121/93.
9. Η έλλειψη καθορισμού διαδικασίας ελέγχου της «καλόπιστης επαρκούς αναζήτησης»
σε πλημμελώς καθοριζόμενες «κατάλληλες πηγές» θα καταλήξει μετά βεβαιότητας
σε «ορφανοποίηση» μεγάλου αριθμού έργων πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδιαίτερα
φωτογραφιών, των οποίων σε κάθε περίπτωση η υιοθετηθείσα διαδικασία τρόπου
και ύψους αποζημίωσης, καθώς και τρόπου προστασίας θα οδηγήσει σε αναγκαστική
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φωτογραφίες τους σε ψηφιοποιημένη
μορφή μέσω διαδικτύου. Κάθε

νόμιμη ή παράνομη, ακόμη και των
φωτογραφιών εκείνων που εμπεριέχουν
τεχνικές αναγνώρισης και προστασίας
ψηφιοποιημένων έργων, κυρίως των
επαγγελματιών φωτογράφων, οδηγεί
κατά κανόνα στην εξάλειψη των
μεταδεδομένων εφαρμογής αυτών
των τεχνικών, με αποτέλεσμα να
διευκολύνεται η “ορφανοποίηση” των
έργων. Επίσης, το ψηφισθέν νομοθετικό
πλαίσιο δημιουργεί τις προϋποθέσεις
ξεπουλήματος του πολιτιστικού έργου
και της πολιτιστικής κληρονομιάς της
Ελλάδας.
10. Οι φωτογράφοι διακήρυξαν την
θέλησή τους να προβούν σε κάθε
νόμιμη ενέργεια προκειμένου να
προστατευθεί και να διεκδικηθεί το
δικαίωμά τους για εύλογη αμoιβή.
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•  inkjet
•    plotter
    pigment
 Canon / HP / Epson
• Matt
• Glossy
• Semi glossy
• Titanium luster
  inkjet
• 
•    economy
•  Fine art



 
Dry Lab  
10x100  
30x100 Epson
/ Fujfilm

Ζητήστε μας
δείγματα από
τα υλικά μας

www.jmsolutions.gr
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr
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Broadcast Video xpo 2014 (B’ ,)
\

"

: Ultra HD       

Στο Κέντρο Excell στο ανατολικό Λονδίνο πραγματοποιήθηκε και φέτος η
μεγαλύτερη έκθεση οπτικοακουστικού εξοπλισμού της Μεγάλης Βρετανίας,
η BVE 2014. Από τις 26 ως τις 28 Φεβρουαρίου πέρασαν τις πύλες δεκάδες
χιλιάδες επισκέπτες και πραγματοποιήθηκαν περίπου 140 σεμινάρια για
εξειδικευμένα επίκαιρα θέματα (από τα σωστά φίλτρα για βιντεοσκοπήσεις
σε 4K ως τη λειτουργία του βίντεο στο cloud).
   

Δείτε εδώ το Α’ μέρος

Comodo rbit
Η πατέντα ολοκληρώθηκε λίγo πριν την έκθεση, από
το βραβευμένο Leonard Retel Helmrich (αριστερά).
Πρόκειται για ένα rig με γυροσκοπικούς μηχανισμούς
ίδιους με του steadicam από πλευράς σταθερότητας (η
ζυγισμένη κάμερα παραμένει μόνιμα παράλληλα με το
έδαφος), μόνο που δεν το φοράς αλλά το κρατάς με τα
δύο χέρια και, επιπλέον, μπορείς να το ..πασάρεις σε
άλλο κάμεραμαν με την κάμερα σε λειτουργία, καθώς
έχει δυο+δυο χειρολαβές! Ο εφευρέτης θεωρεί ότι
καθιερώνει μια νέα αντίληψη για το γύρισμα, το “single
shot cinema”. Το κόστος του κοντά στα 1200 ευρώ.

!nfrotto Fig-Rig
Πάνε χρόνια που πρωτο- εμφανίστηκε αλλά
παραμένει δημοφιλές στήριγμα μικρής κάμερας. Το
σχήμα τιμονιού το εφηύρε ο καινοτόμος σκηνοθέτης
Mike Figgis (εξ ού και το όνομα Fig-Rig), ειναι πολυ
βολικό στο κράτημα και στο ..πέρασμα της κάμερας
απο τον ένα στον άλλο. Στην εκδοχή Sympla διαθέτει
στη μέση υποδοχές και ειδικά στηρίγματα όχι μόνο
για κάμερα αλλά και για mattebox και ό,τι άλλο
χρειάζεται. Περίπου 350 ευρώ.

Freefly Movi M10
Μεγάλη άνθηση στα rig που τα κρατάς στα χέρια και
όχι στον ώμο. Το ΜΟVI M10 της Freefly,
απαιτεί τουλάχιστον δέκα λεπά για να ισορροπήσεις
την κάμερα, αλλά μετά, ο, τι και να κάνεις δεν
χάνει με τίποτε την ισορροπία. Πολύ πιο ευέλικτο
από γερανό και με πιο εύκολα “σηκώματα” από τα
τύπου steadicam, διαθέτει και προαιρετικό ...joystick
χειρισμό, ώστε ο βοηθός στο πλάι μπορεί να την
κουνάει δεξιά αριστερά ή πάνω κάτω. Στα 10000
ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το μόνο πρόβλημα που βρήκαμε
είναι ότι το όλο σύστημα είναι σχετικά βαρύ για τα
χέρια για πολλά συνεχόμενα λεπτά .
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Η AG-AC8 στη σειρά AVCCAM. Με νέο σύστημα τριών αισθητήρων 1/ 4.5 της ίντσας, υψηλή
ευαισθησία, 21Χ ζούμ, οπτικό σταθεροποιητή 5 αξόνων, και βασικό ατού της τον ευρυγώνιο
φακό αντίστοιχο των 28 mm και τιμή περίπου 1200 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Panasonic
AVC-intra  200 Mbps  VC CAM
    $ !  1000 .

Ο

λόκληρη την γκάμα των αναγκών των
εικονοληπτών καλύπτει η Panasonic

με κάμερες που έδειχνε για πρώτη φορά στη
Μεγάλη Βρετανία, όπως η νέα AG-AC8 για
εικονοληψίες εκδηλώσεων (με τρεις νέους
μικρούς αισθητήρες, αλλά σε τιμή που μόνο
ερασιτεχνικές κάμερες θα μπορούσαν να
ανταγωνιστούν -περίπου 1200 ευρώ πλέον
ΦΠΑ). Δίπλα της, το επιτυχημένο περσινό
entry level μοντέλο της μικρής κάμερας χειρός
AC9, αλλά και η AC160.
Την παράσταση όμως έκλεψαν οι δυο
ολόφρεσκες κάμερες με τους νέους codecς
της Panasonic που ανήκουν στη λεγόμενη
οικογένεια των AVC-Ultra codecs: οι AJ-PX5000
και AJ-PX270 εγγράφουν με συμπίεση Intra
Frame 50,100 και 200(!) Mbps. και επίσης σε
έναν interframe codec που, για πρώτη φορά
η Panasonic υιοθετεί, τον λεγόμενο AVCLongG 50/25/12/6. Ο ΑVC-LongG 50/25 codec
δίνει σήμα ως 10bit 4:2:2, αλλά και αρκετά
άλλα χαμηλότερα σήματα, χρήσιμα για ροή
ειδήσεων σε διάφορα μέσα.
Υπήρxε επίσης, αλλά σε όχι ιδιαίτερα περίοπτη
θέση, η νέα φωτογραφική GH4 που εγγράφει
σε 4K. Τέλος, μεγάλη είδηση είναι η υιοθέτηση
της mιcroP2 κάρτας από τις νέες κάμερες:
είναι μεγέθους SD κάρτας αλλά με αξιοπιστία
P2. Mπαίνει σε υποδοχή ίδια με αυτή της SD,
γι’ αυτό και μερικά μοντέλα θα μπορούν να
εγγράφουν εναλλακτικά.
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Η νέα AJ-PX5000 είναι η νέα μεγάλη ENG κάμερα της Panasonic με τρεις αισθητήρες 2/3
ίντσας, στις 27000 ευρώ περίπου. Εγγράφει AVC-Intra ως 200Μbps, ΑVC-LOngG ως 50
Mbps και AVC Proxy σε κάρτες P2, micro P2 και σε SDHC,. Μεταδίδει και ασύρματα.

Η αριστουργηματική πρωτοεμφανιζόμενη PX270 εγγράφει όπως και η PX50000, και
επιπλέον σε DVCProHD και DV. Όμως, διαθέτει αισθητήρες διαστάσεων 1/3 ίντσας. Στις
6000 ευρώ περίπου. πλέον ΦΠΑ.
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Canon
+$      

  ! 

Π

Κατά τ’ άλλα, ήταν εκεί όλες οι
περσινές κάμερες, και μάλιστα

δεδομένα) ΧΑ 20/25 που είναι εξωτερικά σχεδόν ίδια με την XA10, με φακό 20Χ,
έναν αισθητήρα 1/2.8 αλλά δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής σε δύο κάρτες, τόσο

μπροστά σε πάγκο από εκπομπή
μαγειρικής ώστε οι επίδοξοι

σε AVCHD 28Mbps ως 1080/50P, όσο και σε MP4 35Mbps 1080/50p! Eπίσης διαθέτει
έξοδο ΗD-SDI για αποθήκευση broadcast υλικού (μόνο η ΧΑ25) και κιτ του ήχου με δυο

αγοραστές να εστιάζουν σε
χρωματιστά φαγητά και φρούτα.
Ηταν όλη η σειρά της EOS C, όπου
“C” σημαίνει Cinema, καθώς το
βασικό πλεονέκτημα όλων των
καμερών είναι το περίφημο δυναμικό

ολύς κόσμος για άλλη μια χρονιά στο περίπτερο της Canon. Το περίεργο είναι ότι δεν
υπήρχε κάτι πραγματικά καινούργιο με εξαίρεση τη μικροσκοπική (για επαγγελματικά

επαγγελματικές εισόδους. Και το καλύτερο, δυνατότητα για wi-fi σύνδεση για άμεση
μεταφορά και μετάδοση του υλικού! Η τιμή της, από 1900 ευρώ+ ΦΠΑ.

Παίζοντας με τη C500 μπροστά σε μια εκπομπή ..μαγειρικής στο πίσω μέρος του περιπτέρου της Canon
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εύρος των 12 στοπ, ονόματι Canon
Log Gamma: από τη μικρή C100 που
όμως έχει τη δυνατότητα εξωτερικής
εγγραφής σε 4:2:2 ως τη μεσαία
C300 και την C500 στα 4Κ, όλες
φοράνε αισθητήρα Super 35 με
8.3 ή 8.5 ενεργά ΜP και βγάζουν
σήματα ανάλογα με τις ανάγκες του
εικονολήπτη (από AVCHD ως 4K
RAW στα 120P). Δίπλα στα “θηρία”
και η φωτογραφική ΕΟS-1DC ,
επίσης με δυνατότητα στα 4K 4:2:2
στα 8 bit. Ως φωτογραφικές με
δυνατότητες βίντεο επιδεικνύονταν
οι 70D, 6D, 7D και η ΜarkIII. Απο
τις γνωστές βιντεοκάμερες κυρίως
για ντοκιμαντερίστικες ληψεις,
πωλούνται ακόμη οι XF100-105 και
ΧF 300-305.
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Nikon
   

 

Χ

ρόνο με το χρόνο και χωρίς να γίνονται ραγδαίες αλλαγές, οι κάμερες της NIkon αποκτούν κινηματογραφική
ταυτότητα. Παράδειγμα η νέα ναυαρχίδα της NIkon, η D4s που χαρακτηρίζεται HD-SLR με full frame αισθητήρα.

Δεν εγγράφει ακόμη σε 4K, αλλά έχει πλέον δυνατότητα για 1080 στα 50p, χειροκίνητες ρυθμίσεις διαφράγματος και
ταχύτητας, ανώτατη ρύθμιση ISO, χειροκίνητη ρύθμιση στάθμης ήχου, εξαγωγή από το HDMI ασυμπίεστου υλικού,
και πανω απ’ όλα, βελτιωμένο autofocus σύστημα. Μικρόφωνα, rigs, έξτρα οθόνες και εξωτερικοί εγγραφείς
συμπληρώνουν την εικόνα μια εταιρείας που μπήκε στο βίντεο για να μείνει.

SOLOSHOT 2
Y   shelfie video
Η πορτοκαλί συσκευή που είναι κάτω από την
κάμερα μπορεί να την ..στρίβει δεξιά αριστερά και
πάνω κάτω παρακολουθώντας μέσω GPS τη συσκευή
που φοράει ο άνθρωπος ή το αντικείμενο που
βιντεοσκοπείται, σε απόσταση ως 700 μέτρα! Έτσι,
κάνεις surfing φορώντας ένα μικρό εξαρτηματάκι
στο λαιμό, μεγέθους ενός κινητού, και η στημένη
σε τρίποδο κάμερα στην παραλία, σε παρακολουθεί
έχοντας σε στη μέση του κάδρου συνεχώς! Στις
εκδόσεις που θα είναι έτοιμες προσεχώς, θα υπάρχει
και δυνατότητα ζουμ και ΟΝ/OFF rec, αλλά και
δυνατότητα για βιντεοσκόπηση σε εσωτερικό χώρο,
όπου σήμερα το GPS δυσκολεύεται. Η χρησιμότητα
του σε πολυκάμερα συστήματα είναι προφανής. Στα
400 ευρω πλέον ΦΠΑ.
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Arri
mira,   - $  

H

Αrri έχει κατακτήσει την κορυφή της ποιότητας τόσο στην εικόνα όσο και
στη στιβαρότητα της κατασκευής καμερών. Της έλειπε μια κάμερα που να

σε 2Κ (2048Χ1152) και HD, η ευαισθησία του
S35 αισθητήρα (2880Χ1620) που ξεκινάει από

μπορεί να “πάει παντού”, καθώς η Alexa είναι κάμερα που απαιτεί στήριξη
και είναι συγκριτικά βαριά. Έτσι, έφτιαξε πριν λίγους μήνες μια documentary

...800 ΙSO, τα 0,75-200 frames per second
εγγραφής, η απίστευτη ποιότητα κατασκευής,

style κάμερα, όπως τη λέει, την Amira, με τον ίδιο μηχανισμό εικόνας με τα
ανώτερα μοντέλα της Αlexa (ως 2Κ). Τα πλεονεκτήματά της, όπως τα συνόψισε

το εξαιρετικά ευέλικτο viewfinder (με ΟLED και
LCD μαζί) που έχει και όλες τις ρυθμίσεις μέσα

ο διευθυντής φωτογραφίας Denis Borrow (φωτό δεξιά) που είναι από τους
ελάχιστους που την έχει δοκιμάσει σε πραγματικές συνθήκες, είναι κατά σειρά:
η απαράμιλλη εικόνα, 14+ stop δυναμικού εύρους, σε φορμά Rec 709 Pro Ress
4:2:2 ή και 4:4:4 ανάλογα με την άδεια που πληρώνεις στην Arri, η εγγραφή

touch screen, η βάση για τη στήριξη στον ώμο
που είναι πλήρως ρυθμιζόμενη. Η Αmira ζυγίζει
4,2 κιλά, έχει PL mount και ξεκινάει, ανάλογα
με το λογισμικό της, από τα 25000 ευρώ.

MATROX
STREAMING KAI RECORDER MAZI
Με ένα μικρό κουτάκι, το Monarch
HD (στα δεξιά) στα 800 ευρώ, και
προαιρετικά ένα laptop, έχουμε
πλέον ένα ολοκληρωμένο
σύστημα streaming πλήρως
παραμετροποιήσιμο ανάλογα με το
εύρος της σύνδεσης. Το Monarch
παίρνει το σήμα από το HDMI της
κάμερας και το συμπιέζει σε χαμηλο
bitrate και το στέλνει για μετάδοση
ενώ ταυτόχρονα το εγγράφει και
το εγγράφει σε υψηλό btirate ως
30 Mbps για μοντάζ, σε αρχεία mov
ή MP4, είτε σε USB είτε σε κάρτα.
Οι ρυθμίσεις του γίνονται μεσα
απο ιστοσελίδα, ακόμη και απο το
κινητό.
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Rode
Πολύ μεγάλο το περίπτερο
της δημοφιλέστατης και στην
Ελλάδα Rode. Όλη η γκάμα
των μικροφώνων χαμηλού
κόστους και υψηλής ποιότητας.
Ο καθένας μπορούσε να
ακούσει με ακουστικά και να
τεστάρει τη γωνία λήψης του
ήχου στα VideomicPro και
Stereo VideomicPro, που
αποτελούν τα αγαπημένα
των φωτογράφων καθώς και
στα NTG1 NTG2, NTG3 των
βιντεογράφων αλλά και το
κινηματογραφικό NTG8.

tomos
Recorders
Aν δεν ήταν τόσο μικροί θα
ήταν οι σταρ της έκθεσης.
Οι εξωτερικοί εγγραφείς της
Atomos ήταν σε περισσότερα
από δέκα περίπτερα ως
αξεσουάρ κυρίως πάνω σε rigs
και DSLR με clean ΗDMI. Eίναι
ανεκτού κόστους (από 600
ευρώ περίπου) και προσφέρουν
εγγραφή broadcast 10-bit 4:2:2
κατ’ ευθείαν σε σκληρό δίσκο
ή κάρτα, ακουστικά και οθόνη
4,3’’’ ή 5’’ touchscreen με
δυνατότητα ελέγχου βασικών
λειτουργιών της κάμερας μέσα
από αυτή.

Ianiro 5! DSLR
Ένα μικρό και βολικό γερανάκι ξεχώριζε
ανάμεσα στα άλλα καλούδια της
Ianiro/ABC. Η εταιρεία το παρουσιάζει ως
DSLR JIB. Σηκώνει ως 4,5 κιλά κάμερας,
διαθέτει κεφαλή που σηκώνεται
αυτόματα (σε προεπιλεγμένη, όμως,
γωνία) και ο βραχίονας του πηγαίνει
ως 1,5 μέτρο. Η μεταφορά του είναι σαν
ενός μεγάλου επαγγελματικού ENG
τριπόδου καθώς ζυγίζει μόλις 3,9 κιλά,
αλλά κυριολεκτικά λύνει τα χέρια, ιδίως
σε εσωτερικούς χώρους. Η τιμή του είναι
περίπου 1500 ευρώ μαζί με το τρίποδο.
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Έπειτα από 36 χρόνια περισυλλογής φωτογραφιών από
χώρους υγειονομικής ταφής, ο πρώην εργαζόμενος του
τομέα καθαριότητας στη πόλη του Sussex, Bob Smethurst
διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες συλλογές μοναδικών
φωτογραφιών από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Smethurst
σύγκέντρωσε περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες ενώ
τώρα είναι σε αναζήτηση αντίστοιχου υλικού από τις
δεκαετίες του 1970 και 1980. Χωρίς να μπορεί να αντέξει
το γεγονός ότι αυτές οι αναμνήσεις θα καταστρέφονταν,
άρχισε να συλλέγει τις φωτογραφίες και τα αναμνηστικά των
στρατιωτών, των οποίων τα πράγματα είχαν αρχίσει να πετούν
στα σκουπίδια καθώς δεν ήταν πια εν ζωή. Από γράμματα
μέχρι φωτογραφίες, η συγκεκριμένη συλλογή αποτελεί έναν
απολογισμό του πολέμου από αυτούς που πραγματικά τον
έσωσαν. Ο ίδιος είπε στην εφημερίδα Daily Mail ότι αν τις
δώσει σε ένα μουσείο φοβάται ότι δεν θα εκτεθούν και δεν
θα έχει πρόσβαση το κοινό. Αν και φαίνεται ότι υπάρχουν
συλλέκτες που θα ήθελαν να αποκτήσουν τις συγκεκριμένες
φωτογραφίες, ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο.
Προτιμά να διασώζει ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας το
οποίο υπό άλλες συνθήκες δε θα έβλεπε κανείς.
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Sony Japan
8  Pro    
! $ 
H Canon διαθέτει ήδη το πρόγραμμα
CPS, η Nikon το NPS. Τώρα και η Sony
αποφάσισε ότι χρειάζεται το δικό της
πρόγραμμα υπηρεσιών για επαγγελματίες
φωτογράφους. Το πρόγραμμα Sony Pro
θα λειτουργεί προς το παρόν μόνο στην
Ιαπωνία και θα παρέχει ειδικές υπηρεσίες
για όσους επαγγελματίες φωτογράφους
εργάζονται με εξοπλισμό της Sony με τρόπο
αντίστοιχο όπως εκείνο της Canon και της
Nikon. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν θα
πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια.
Ωστόσο εν αντιθέσει με το πολλαπλό
πρόγραμμα της Canon το οποίο παρέχεται
και σε διαφορετικές τιμές , το πρόγραμμα
της Sony θα έχει εφάπαξ κόστος εγγραφής
ύψους $49 και επαναλαμβανόμενο ετήσιο
κόστος $98. Μερικές από τις υπηρεσίες
στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι πελάτες
που θα το επιλέξουν θα είναι η έκπτωση
σε περίπτωση επισκευής και η ενοικίαση
φακών ή μηχανής, μειωμένο κόστος στον
καθαρισμό αισθητήρα και άλλα. Προς
το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί αν το
πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο και σε άλλες
χώρες.

Caselogic
L 

 $   

!

  ' 

Με βραβείο σχεδιασμού προϊόντος iF (iF Product Design Awards), η νέα τσάντα
Luminosity DSLR Split Pack μπορεί να βοηθήσει τους φωτογράφους να μεταφέρουν
τον εξοπλισμό τους με μεγαλύτερη άνεση και ευκολία. Έχει θέση για μηχανή DSLR
ενώ μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 4 φακούς και επιπλέον αξεσουάρ. Αυτό το
οποίο κάνει τη συγκεκριμένη τσάντα να διαφέρει είναι το λειτουργικό άνοιγμά της
αφού δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί το τρίποδο για να ανοίξει. Τέλος η ενισχυμένη
επένδυση και τα ειδικά μαξιλαράκια ώμου εξασφαλίζουν άνετη και εύκολη
μεταφορά βαρύ εξοπλισμού.
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Τα φωτογραφικό έργο του Kώστα
Ορδόλη θα παρουσιαστεί υπό
μορφή slide την Παρασκευή 28
Μαρτίου στον @χώρο τέχνης
ασωμάτων. Ο φωτογράφος
έχοντας άμεση επαφή με τη
φωτογραφία 30 χρόνια θα
συμμετέχει σε συζήτηση που θα
ακολουθήσει την παρουσίαση
του φωτογραφικού του έργου
και την οποία θα συντονίσει
ο φωτογράφος Βασίλης
Γεροντάκος.
Έναρξη: 20:00
Είσοδος: 3€
@χώρος τέχνης ασωμάτων
(οδός Αγ. Ασωμάτων 6, Θησείο
- Σταθμός ΗΣΑΠ)

Sony
8     a3500;
Μην έχοντας στεγνώσει το μελάνι από την ανακοίνωση της Sony A6000, οι φαν
της εταιρείας αναστατώθηκαν και πάλι όταν άρχισαν να βλέπουν σε διάφορα
site ένα νέο μοντέλο με το όνομα A3500. Το μυστήριο λύθηκε σύντομα καθώς
η Sony Αυστραλίας ανακοίνωσε τη νέα Alpha 3500 (a3500) μόνο για την τοπική
αγορά της. Η φωτογραφική μηχανή είναι πανομοιότυπη της a3000 με μοναδική
διαφορά το kit φακών. Ο φακός 18-50mm F/4.0-5.6 είναι λιγότερο εντυπωσιακός
από τον αντίστοιχο 18-55mm F/3.5-5.6 zoom που συνόδευε την a3000. Ο φακός
είναι μικρότερος, πιο αργός και δεν έχει σταθεροποίηση εικόνας. Η a3500 θα είναι
σύντομα διαθέσιμη στη τιμή των AU$499.

Hasselblad H5D-50c
A     
Η saga της επίσημης
ανακοίνωσης του αισθητήρα
CMOS από τη Hasselblad
που ουσιαστικά αποτελεί μία
παραλλαγή του υπάρχοντος
μοντέλου τη σειράς 50, έφθασε
στην τελική της φάση με την
δημοσιοποίηση της τιμής. Είναι
γεγονός ότι οι επαγγελματικές
μηχανές μεσαίου φορμά είναι
premium προϊόν με μικρό
αριθμό παραγόμενων τεμαχίων
και αυτό ανακλάται και στην
τιμή που τουλάχιστον στις ΗΠΑ
θα ξεκινά από τα 27.500δολ.
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Η Ελληνική Φωτογραφική
Εταιρεία συνεχίζοντας
την παράδοση 47 ετών
διοργανώνει και φέτος τους
πανελλήνιους διαγωνισμούς
φωτογραφίας. Πρόκειται για
τους διαγωνισμούς: 47ος
Ασπρόμαυρης Ψηφιακής
Φωτογραφίας (θέμα ελεύθερο),
46ος Έγχρωμης Ψηφιακής
Φωτογραφίας(θέμα ελεύθερο)
και 2ος Portfolios Ενιαίας
Θεματικής (θέμα ελεύθερο
ενιαίας θεματικής τεσσάρων
φωτογραφιών). Η υποβολή
συμμετοχών λήγει στις 30
Απριλίου. Ο μεγάλος νικητής
του διαγωνισμού θα κερδίσει
μια φωτογραφική μηχανή
A6000 αξίας 800€, χορηγία της
Sony, ενώ στους υπόλοιπους
νικητές θα δωθούν 3 mobile
usb chargers(CP-V3W) και 6

RED Epic Dragon

Sony SD cards 16GB(SF16U),
δώρα συνολικής αξίας 200€.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το διαγωνισμό
μπορείτε να επισκεφθείτε το
http://www.efe.com.gr/index_
htm_files/PANELLHNIOS_SONY_
2014.pdf

+    !

  "

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες αναρτήσεις στο DxOMark, από την πρωτοκαθεδρία των
φωτογραφικών επιδόσεων εκθρονίστηκε η Nikon D800E και την θέση της κατέλαβε
μια ...βιντεοκάμερα, η RED Epic Dragon, δίνοντας τις κορυφαίες επιδόσεις σε Δυναμική
Περιοχή και Bάθος Χρώματος και υστερώντας μόνον σε ευαισθησία στις χαμηλό
περιβαλλαντικό φως. Όλα αυτά βέβαια ισχύουν για μια βιντεοκάμερα αξίας 20.000 δολ.
(μόνο σώμα) που έχει τον πρωτοποριακό αισθητήρα RED Dragon 6Κ με δυνατότητα
εξαπλάσιας ανάλυσης από το συμβατικό Full HD ενώ η ανάλυσή της για still photography
είναι 19Megapixel. Mάλιστα το τερατάκι της RED έχει διευρυμένη συμβατότητα με φακούς
και εκτός από Nikon, Canon και PL-mount, δέχεται φακούς rangefinder Leica M καθώς
και τους θρυλικούς κινηματογραφικούς Angenieux.

Divitec 
L color profiles    {   * 
Canvas Kodak inkjet & Veneccia
Η Divitec ΑΕ ανακοίνωσε ότι πλέον διατίθενται νέα color profiles για τα Kodak Large
Format Inkjet paper και Canvas. Συγκεκριμένα τα profiles είναι διαθέσιμα για την
πλειονότητα των εκτυπωτών μεγάλου μεγέθους των εταιρειών Epson & Canon στο
http://www.brandmanagementgroup.com/color-profiles όπου ανάλογα με τον
plotter αλλά και το συγκεκριμένο υλικό εκτύπωσης μπορεί να επιλεγεί το αντίστοιχο
profile. Ως προς τα προϊόντα της εταιρείας Veneccia της οποίας αποκλειστικός
αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι η Divitec, τα νέα profiles διατίθενται από τη σελίδα
της τελευταίας http://www.divitec.gr/
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Την Τετάρτη 9 Απριλίου
στις 20.00 θα παρουσιαστεί
το φωτογραφικό έργο του
Δημήτρη Καρπούζη στο
βιβλιοπωλείο «Σύγχρονη
Έκφραση». Η εκδήλωση, η
οποία διοργανώνεται από τη
Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς,
θα περιλαμβάνει την παρουσίαση
του φωτογραφικού έργου ενώ
θα ακολουθήσει συζήτηση για τη
τέχνη της φωτογραφίας καθώς

World Press Photo, Multimedia Contest

και ανάλυση του έργου από τον
ίδιο το φωτογράφο.
Βιβλιοπωλείο «Σύγχρονη

   

  !  !

  2014

Τα φωτοδημοσιογραφικά βραβεία World Press Photo ανακοίνωσαν τους νικητές του
διαγωνισμού πολυμέσων για το 2014. Ο διαγωνισμός είχε τρεις κατηγορίες οι οποίες

Έκφραση» (Δημάρχου Ι.
Ανδρεαδάκη 49, Λιβαδειά)
Είσοδος ελεύθερη
Τηλέφωνο για πληροφορίες:

αφορούσαν βίντεο μικρού μήκους, μεγάλου μήκους και διαδραστικό ντοκιμαντέρ. Ο πρώτος
νικητής κάθε κατηγορίας θα τιμηθεί με το ποσό των 1500€ και ένα βραβείο Golden Eye
ενώ οι δεύτεροι και τρίτοι νικητές κάθε κατηγορίας θα βραβευτούν με ένα βραβείο Golden
Eye και ένα δίπλωμα. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική τελετή στο Άμστερνταμ

6945894332

την Παρασκευή 25 Απριλίου 2014. Μπορείτε να δείτε τα βίντεο που διακρίθηκαν στο
http://www.worldpressphoto.org/multimedia-gallery/2014-multimedia-contest?utm_so
urce=World+Press+Photo&utm_campaign=12c85e4cc6-2014_March_Newsletter&utm_
medium=email&utm_term=0_e3d0263d00-12c85e4cc6-12769125 αλλά και τα σχόλια
μελών της κριτικής επιτροπής σε κάθε βίντεο στο http://www.worldpressphoto.org/2014multimedia-contest/jury-interviews

Nikon D600
=   $ !   D600

AΓΓΕΛΙΑ
Πωλείται κασέτα χαρτιού
(MG 180Y) για minilab Frontier.
Τιμή € 250. Τηλ.: 6945 435955
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Μετά από διαμαρτυρίες και παράπονα διεθνώς, η Nikon πήρε επιτέλους μια απόφαση για τις
προβληματικές D600. Αν και άργησε οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι τελικά το επέλυσε με τον
καλύτερο τρόπο για τους πελάτες της. Ανακοινώθηκε λοιπόν και επισήμως ότι η εταιρεία θα
ελέγξει, θα καθαρίσει και θα επισκευάσει δωρεάν όλα τα προβληματικά μοντέλα, ακόμα και όσα
είναι εκτός εγγυήσεως. Σε περίπτωση που το πρόβλημα παραμένει η Nikon θα αντικαταστήσει τα
προβληματικά σώματα με καινούργιες D600 ή με αντίστοιχα μοντέλα.
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H Nikon σχεδιάζει να εφαρμόσει
ένα νέο δίκτυο αποκλειστικής
διανομής σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου
να προσφέρει τα ημιεπαγγελματικά
φωτογραφικά προιόντα στην αγορά
με τον καλύτερο τρόπο. Η Nikon
προμηθεύει με φωτογραφικά
προϊόντα τους φωτογράφους, τόσο
τους επαγγελματίες όσο και τους
ημιεπαγγελματίες, των οποίων οι
ανάγκες σε φωτογραφικά προϊόντα
είναι υψηλότερες από αυτές του μέσου
καταναλωτή.
Δεδεδομένου ότι τα επαγγελματικά
και ημιεπαγγελματικά προϊόντα
Nikon απαιτούν ένα εξειδικευμένο
περιβάλλον πωλήσεων, που να
παρέχει υψηλό επίπεδο γνώσεων
και εμπειρία σε βάθος των αναγκών
της φωτογραφικής εργασίας, καθώς
και αναβαθμισμένες υπηρεσίες για
την διανομή των προϊόντων θα
προχωρήσει σε αναδιάθρωση του
δικτύου. Το νέο σύστημα επιλεκτικής
διανομής θα βασίζεται στην ποιοτική
επιλογή των διανομέων Nikon στην
Ευρώπη και θα πραγματοποιηθεί
χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με τον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό No. 330/2010
της 20ής Απριλίου 2010.
Αυτό σημαίνει ότι το τρέχον σύστημα
διανομής της Nikon σύντομα θα
υποστεί σε βάθος αναδιοργάνωση,
προκειμένου να υλοποιηθεί το νέο
σύστημα επιλεκτικής διανομής από
τον Ιούλιο 2014.
Τις επόμενες εβδομάδες η εταιρεία
Δαμκαλίδης θα παρέχει όλη την
απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με
την επερχόμενη υλοποίηση. Εταιρείες
που θα ήθελαν να συμμετέχουν στο
νέο σύστημα επιλεκτικής διανομής
της Nikon παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν είτε με e-mail είτε
μεσω ταχυδρομείου.
Δ. & Ι. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.
Ζέφυρου 44, 175 64 Παλαιό Φάληρο
Τηλ.: (210) 94 10 888
FAX. (210) 94 27 058
e-mail: desk@damkalidis.gr
www.damkalidis.gr
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Hasseblad
V   Hasselblad   Apollo 15
Παρά τις απορίες περί γνησιότητας, στην Αυστρία πουλήθηκε από τον οίκο
δημοπρασιών «WestLicht Photographica» μια Hasseblad Electronic Data Camera,
η οποία σύμφωνα με τον οίκο χρησιμοποιήθηκε στην αποστολή του Apollo 15.
Νικητής της δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη ήταν ο Ιάπωνας
επιχειρηματίας Terukazu Fujisawa. Ο οίκος ισχυρίζεται ότι πρόκειται για μία από τις
τέσσερις Hasseblad που χρησιμοποιήθηκαν στην αποστολή Apollo 15 και επέστρεψαν
πίσω στη γη, κάτι το οποίο δε συνέβη με το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού
που χρησιμοποιήθηκε. Ωστόσο όπως σημειώνει το collectSPACE.com η ιστορία της
συγκεκριμένης κάμερας είναι αρκετά αμφίβολη, καθώς αφενός πριν λίγο καιρό είχε
δημοπρατηθεί ένα ίδιο μοντέλο, ενώ αφετέρου η μηχανή είναι μαρκαρισμένη με τον
αριθμό 38, σειριακός αριθμός που δεν εμφανίζεται στα αρχεία της Nasa. Παρά τις
αντικρουόμενες απόψεις και ανησυχίες, η φωτογραφική μηχανή πουλήθηκε στην τιμή
του 1 εκατομμυρίου δολ.

Canon
8         
Η Canon κατέκτησε για το έτος 2013 την πρώτη θέση στο σύνολο των ασπρόμαυρων
πολυλειτουργικών μηχανημάτων γραφείου (MFDs) με μερίδιο αγοράς 21,9%,
επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον
η παραπάνω επίτευξη οδήγησε στη διατήρηση του ήδη υψηλού μεριδίου της Canon
(19,5%) στο σύνολο της αγοράς των πολυλειτουργικών μηχανημάτων (ασπρόμαυρων &
έγχρωμων) το 2013. Το 2ο εξάμηνο του 2013 ήταν ιδιαίτερα πετυχημένο για την εταιρεία
καθώς κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο των MFDs με μερίδιο αγοράς 25,2% και
αύξηση πωλήσεων 23%.
 28

ON LINE   

 O IMAGING - E  

  


 

  

       !

  4   
   VARTA AA

photographer.mag

K   , ",     #   #  #:

1  2 H 3 H

9,

17

90€

€

25

€

4 H

31

€

         !

   ,  ,   &     courier (ACS)

  

   !

210 8541400 - info@photo.gr



 234 • T 

1  

2014

 29

ON LINE   

 O IMAGING - E  

National Geographic
 

" !  '"! !

    2014

Το περιοδικό National Geographic ανακοίνωσε επίσημα τον 26ο ετήσιο διαγωνισμό
ταξιδιωτικής φωτογραφίας. Οι ενδιαφερόμενοι φωτογράφοι μπορούν να στείλουν τις
φωτογραφίες τους μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2014. Δεν υπάρχει περιορισμός στις φωτογραφίες
που μπορεί να στείλει κάθε φωτογράφος, με το κόστος εγγραφής στο διαγωνισμό να είναι
$15. Έχουν αποκλειστεί ωστόσο μερικές περιοχές. Σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής ο
διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε άτομα τα οποία έχουν ενηλικιωθεί με βάσει το νόμο της χώρας
παραμονής τους εκτός από όσους κατοικούν σε Συρία, Σουδάν, Ιράν, Βόρεια Κορέα, New
Jersey και Κούβα, οι οποίοι δε μπορούν να συμμετάσχουν. Προκαλεί αίσθηση το γεγονός
ότι το New Jersey έχει αποκλειστεί από το διαγωνισμό. Αυτό συμβαίνει λόγω της νομοθεσίας
των κρατών και συγκεκριμένων πολιτειών των ΗΠΑ, καθώς δεν επιτρέπουν διαγωνισμούς
δεξιοτήτων στους οποίους είναι απαραίτητο ο συμμετέχων να πληρώσει ένα χρηματικό ποσό
για να εγγραφεί. Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού είναι ένα οκταήμερο ταξίδι στην Αλάσκα,

η δημοσίευση της φωτογραφίας στο
National Geographic Traveler Δεκεμβρίου
2014/ Ιανουαρίου 2015, δημοσίευση στη
σελίδα του διαγωνισμού του περιοδικού
και συνδρομή στο περιοδικό για ένα χρόνο
ενώ θα δοθεί δεύτερο και τρίτο βραβείο
καθώς και 7 ακόμη τιμητικές διακρίσεις.
Σχετικά με τους όρους συμμετοχής
στο διαγωνισμό μπορείτε να δείτε εδώ
ενώ για εγγραφή στο:
http://travel.nationalgeographic.com/travel/
traveler-magazine/photo-contest/2014/

photo.gr
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Το f14- κοινόν φωτογράφων οργανώνει την έκθεση των μελών της ομάδας, Βασίλη Βαρσακέλη, Σπύρου Μαρκογιάννη, Στέλιου Φιλίππου
και του εικαστικού Βαγγέλη Μαρκογιάννη. Η έκθεση υπό το τίτλο «αλάτι» ασχολείται με το πανάρχαιο υλικό που άρχισε να δημιουργείται
από τότε που σχηματίστηκαν οι θάλασσες στη γη και που διαχρονικά κατέχει μια σημαντική θέση στη διατροφή του ανθρώπου. Οι
φωτογράφοι προσπάθησαν να συλλάβουν στοιχεία της μοναδικότητάς του ανακαλύπτοντάς τον κρυμμένο θησαυρό που αυτό κρύβει.
Επιμέλεια έκθεσης: f14- κοινόν φωτογράφων Χρόνος έκθεσης: 28 Μαρτίου – 30 Απριλίου 2014 Ημέρες και ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα – Παρασκευή 19:00-22:00 Χώρος διεξαγωγής: f14-gallery, Μητσαίων 3, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310244714



 234 • T 

1  

2014

 31

ON LINE   

  24



 234 • T 

 O IMAGING - E  

...   6    ! "#$ / 1-10-1990

1  

2014

 32

