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Kodak – Apple
Βίοι παράλληλοι σε άλλες εποχές

5. Και οι δύο εταιρείες αντιμετώπισαν ισχυρότατο ανταγωνισμό. Η Kodak από την ιαπωνική 

Fujifilm και την Γερμανική Agfa. Η Apple από την Κορεάτικη Samsung και την Ιαπωνική Sony. 

Όμως αυτό δεν τους εμπόδισε να ταυτίσουν και οι δύο το όνομά τους σε μεγάλο βαθμό, η μεν 

Kodak με τη φωτογραφία η δε Apple με τα smartphones και τα tablets. 

6. H Κodak αναπτύχθηκε και μεγαλούργησε για πάνω από 100 χρόνια αρχής γενομένης από 

το 1888. Επαναπαύθηκε στη φήμη της υποτιμώντας την ταχύτητα μετάβασης στην ψηφιακή 

τεχνολογία και χρεοκόπησε. Η Apple αναπτύχθηκε ραγδαία από το 2000 και μετά κατακτώντας 

τη διεθνή αγορά χωρίς να δείχνει καθόλου σημάδια κόπωσης. Αντίθετα δείχνει μεγάλη 

δημιουργικότητα σαν αυτή που επιδείκνυε η Kodak στις αρχές του 20ου αιώνα, προδιαθέτοντας 

όλους τους αναλυτές (και επενδυτές) για μακροημέρευση. Φυσικά και δω μπορεί ανά πάσα 

στιγμή να γίνει το λάθος που θα τη στείλει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Με άλλα λόγια 

τολμώ να υποστηρίξω ότι για το ευρύ κοινό η Apple θα είναι για την τεχνολογία της εικόνας τον 

21ο αιώνα ότι ήταν η Kodak τον 20ο! 

Η λίστα των συγκριτικών αναφορών θα μπορούσε να συνεχιστεί για πολύ ακόμη όμως 

καλύτερα κάπου εδώ να σας αφήσω αφού σας ευχηθώ Καλό Πάσχα, Καλή Ανάσταση με υγεία 

και αισιοδοξία για το μέλλον! Πάλι μαζί τη Δευτέρα 27 Απριλίου.

Τακτοποιώντας κάποια βιβλία στην 

βιβλιοθήκη του περιοδικού έπεσε 

στα χέρια μου μία πολυτελής έκδοση 

με την ιστορία της Kodak που είχε 

κυκλοφορήσει το 1988 με την 

ευκαιρία συμπλήρωσης 100 χρόνων 

από την ίδρυσή της. 

Ένα απλό και μόνον ξεφύλλισμα 

μ’ έκανε να καταλάβω πόσες 

πολλές ομοιότητες είχε η αφετηρία του 

εγχειρήματος του George Eastman και 

του φωτογραφικού κολοσσού που 

δημιούργησε στα τέλη του 19ου αιώνα 

με τη δημιουργία τον 21ο αιώνα του 

ψηφιακού κολοσσού της Apple του 

Steve Jobs.  

1. Παρατήρηση πρώτη: Και οι δύο 

εταιρείες γεννήθηκαν στις Η.Π.Α. 

2. Πριν την ίδρυση της Kodak 

είχε προηγηθεί η εφεύρεση 

της φωτογραφίας που επέφερε 

επαναστατικές αλλαγές στον τρόπο που 

βλέπουμε τον κόσμο. 

Πριν την ίδρυση της Apple είχε 

προηγηθεί η ψηφιακή επανάσταση που 

επέφερε τεράστιες αλλαγές στον τρόπο 

που επικοινωνούμε. 

3. Ο George Eastman είχε κατανοήσει 

πολύ νωρίς την ανάγκη του κόσμου 

να βγάζει φωτογραφίες με μία φθηνή, 

ελαφριά και απλή στον χειρισμό 

φωτογραφική μηχανή. 

Ο Steve Jobs είχε κατανοήσει πολύ 

νωρίς την ανάγκη του κόσμου να 

επικοινωνεί με μία κομψή, ελαφριά και 

απλή στον χειρισμό συσκευή. 

4. Δεν περιορίστηκαν μόνον σ' ένα 

προϊόν αλλά σε πολλά. 

Η Kodak απλώθηκε στα χημικά, χαρτιά, 

φλας, νέες μηχανές κ.α. 

Η Apple στα smartphones, tablets, 

υπολογιστές κ.α. Και οι δύο έδωσαν 

τεράστια σημασία στην συνεχή έρευνα 

και εξέλιξη νέων καινοτομικών 

προϊόντων.

Kαλή Ανάσταση! Μαζί ξανά την Δευτέρα 27 Απριλίου

Κατάστημα Apple 2014. Minimal, λειτουργική και φιλική διακόσμηση. Η ήρεμη δύναμη...

Κατάστημα Kodak 1900. Επιβλητική διακόσμηση και παρουσία με την τον αέρα του ηγέτη! 
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http://www.photo.gr/shop/themedmags/monothematiko-tefchos-no-5-chroma-fotografia/


������ 3��	
�� 236 •  ��	���� 14 ������	 2014

ON L INE ��������� � �� �O IMAGING -  E�
���� ��

 

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 

��"*�+,&���: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò 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 

10 τρόποι για να εκνευρίσετε έναν φωτογράφο 
Τι δεν πρέπει ποτέ να πείτε σε ένα φωτογράφο


"5"$'!

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 Μ.Κ.. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

https://www.youtube.com/watch?v=xyVTIjTDTg4
www.photo.gr


������ 4��	
�� 236 •  ��	���� 14 ������	 2014

ON L INE ��������� � �� �O IMAGING -  E�
���� ��

�������	
������	�

�������	
������	�
���	�����������	��	���	
���
�����	
������	���	������ �	�!"#	$"!%�	&��	�'��	

���(�)�	���)'�	��	*+���)�*'&�	����,-��	�����	
	���	-�������	������	-��	�-���'�.
/	���	�*�)�	��	
������	�	&�
-��,�	���	����&��,	�*,��	���	��	#"012	
������	&��	-)��3)��	
	
���	����	�����	��&���,)�	���	���	-4)��&�,	������	-��	-)���
����	��	&(&��
�	#561	7608	67�	
9)�&�
�-��3����	��&�	��	:;<=>? =	67	�&�	���	��	�<"@AB�	CA? D	#D=D@=B;<	67.	
E	�!"#	$"!%	-)�&*�)�	�-������,	���4'�	
	-��+	�-�	FG	���*�)����(�	!B@>;	7;�>	8AB>H 	���	
7;�>	8AB>H 	*���(�	&��	����&�	&��.

��������		
���������������������������������

Olympus.indd 1 21/12/2013 6:44:08 ��

http://www.intersys.gr/


������ 5��	
�� 236 •  ��	���� 14 ������	 2014

ON L INE ��������� � �� �O IMAGING -  E�
���� ��

�$�&��(�)

Το πιο φωτογραφικό café του κόσμου
Ας αφήσουμε τη φωτογραφία να ονειρευτεί

Στην επαρχία Yangpyoeong, εξήντα χλμ. μακριά από τη Σεούλ, υπάρχει μια 

παράξενη καφετέρια. Ίσως μερικοί προσπεράσουν αδιάφοροι το δημιούργημα 

του Κορεάτη πρώην πιλότου Park Sung Hwan και της συζύγου του. 

Όχι όμως οι φωτογράφοι όλου του κόσμου που συγκινήθηκαν καθώς η 

είδηση έκανε το γύρο του κόσμου. Και όχι άδικα αφού ο φανατικός φίλος 

της φωτογραφίας από τη μακρινή Νότια Κορέα υλοποίησε ένα όνειρο ζωής. 

Να φτιάξει ένα café αφιερωμένο στη φωτογραφία και να το σχεδιάσει όσο πιο 

πρωτότυπα μπορούσε. Μάλλον το πέτυχε αν κρίνουμε από την απήχηση της 

ιδέας να κατασκευάσει ένα δίπατο οίκημα στο σχήμα μιας διοπτικής Rolleiflex και 

μάλιστα με πολύ ρεαλιστική αναπαραγωγή και όλες τις εξωτερικές λεπτομέρειες. 

Όπως λέει ο ίδιος «Η γυναίκα μου και εγώ, θέλαμε να κτίσουμε ένα μέρος όπου 

ο καθένας θα μπορούσε να μοιραστεί τις ιστορίες του και να βοηθήσει αυτούς 

που αγωνίζονται να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους. Η ιδέα για το σπίτι-

φωτογραφική μηχανή ήλθε στην πορεία…» Στην αρχή το ζευγάρι είχε σκεφθεί 

να αναπαραγάγει το σχήμα μιας τηλεμετρικής Leica αλλά η διοπτική Rolleiflex 

βόλευε καλύτερα σε πρακτική βάση. «Στείλαμε τη φωτογραφία μιας Rolleiflex σε 

διάφορους εργολάβους και ανταποκρίθηκαν μόνο δύο.» λέει ο Park. Τελικά μόλις 

φτιάχτηκε το σπίτι της φωτογραφικής έμπνευσης άρχισαν να έρχονται επισκέπτες. 

Αυτοί ενθαρρύνονται να φωττογραφίζονται και να γράφουν για ένα όνειρό τους 

στο περιθώριο της εκτύπωσης. 

Το μικρό κορεάτικο φωτογραφόσπιτο υποδηλώνει μια μεγάλη ανθρώπινη 

ανάγκη. Να ξεπεράσουμε τα τετριμμένα, την στεγνή καθημερινότητα και να 

ονειρευτούμε πάνω σε πράγματα που αγαπάμε. Ο μακρινός κορεάτης φίλος μας 

τα κατάφερε. Μήπως μας κάνει να σκεφθούμε και να δημιουργήσουμε κάτι εξίσου 

πρωτότυπο και δημιουργικό.
�. 	�
���
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Σύμφωνα με ένα white paper 

που εξέδωσε η startup εταιρεία 

IMGembed, το 85% των εικόνων 

που είναι ανεβασμένες σήμερα 

online χρησιμοποιούνται χωρίς 

την άδεια του δημιουργού, του 

οποίου το όνομα δεν αναφέρεται 

καθόλου στις περισσότερες 

περιπτώσεις. Οι δημιουργοί 

αδυνατούν να προστατεύσουν 

τα δικαιώματα τους κυρίως λόγω 

έλλειψης χρόνου, ενημέρωσης 

και πόρων. 

Από την άλλη πλευρά όσοι χρησιμοποιούν τις φωτογραφίες παράνομα είτε πάσχουν από 

άγνοια είτε έχουν συνηθίσει τη παρούσα κατάσταση που τους επιτρέπει να μην πληρώνουν 

για τη χρήση εικόνων, μιας και η νομική οδός σημαίνει για τους δημιουργούς μια χρονοβόρα 

και κοστοβόρα διαδικασία, στην οποία αποφεύγουν να εμπλακούν. Αντικείμενο της IMGembed 

είναι, όπως λένε οι ίδιοι, μια πιο “ηθική” προσέγγιση στην αδειοδότηση εικόνων από τους 

δημιουργούς για την χρήση από διάφορους εκδότες, αλλά και μικρότερους πελάτες όπως τους 

bloggers. Παρέχει λοιπόν μια πλατφόρμα με την οποία οι δημιουργοί μπορούν να ελέγχουν πως 

δημοσιεύονται οι φωτογραφίες τους. Το εργαλείο της IMGembed δίνει αυτόματα το credit στον 

δημιουργό ανεξάρτητα σε ποιο site δημοσιεύεται μέσω HTML code. Ο δημιουργός μπορεί να 

ορίσει μια τιμή για την εικόνα του αλλά τα πρώτα 10.000 εμφανίσεις (impressions) είναι δωρεάν 

για αυτόν που την χρησιμοποιεί. Έτσι ο δημιουργός παίρνει το credit για την εικόνα του και ο 

κάτοχος του site ενθαρρύνεται να πληρώσει για την εικόνα, που αλλιώς θα χρησιμοποιούσε 

παράνομα, κάνοντας πρώτα ένα test drive. http://imgembed.com/

Οι βασικότεροι κίνδυνοι που κρύβει το 
internet για το φωτογραφικό υλικό

IMGembed
To 85% ��� ������	�
�� ���
����
����	
 online ����� ���
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Στη βορειοδυτική ακτή της 

Αμερικανικής ηπείρου, στο μακρινό 

Βανκούβερ βρεθήκαμε για την 

24η τακτική ετήσια συνεδρίαση 

των περιοδικών - μελών της ΤΙΡΑ 

(Technical Image Press Association) 

δηλ. της Παγκόσμιας Ένωσης 

Φωτογραφικών Περιοδικών μέλη της 

οποίας είναι ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ και το 

PHOTOBUSINESS. Η ΤΙΡΑ συγκεντρώνει 

στους κόλπους της 29 έντυπα του 

χώρου, και τα τελευταία χρόνια έχει 

εντείνει την διεθνή της εκπροσώπηση, 

συγκεντρώνοντας μέλη, πέραν της 

Ευρώπης από τόσο διαφορετικές χώρες 

όπως η Ινδία, η Βραζιλία, η Αυστραλία, 

η Νότιος Αφρική κλπ. 

Με την ΤΙΡΑ στο Vancouver
Από 2 - 6 Απριλίου για το ετήσιο συνέδριο

Στην περιοχή Seafont εδρεύουν τα 
υδροπλάνα που κάνουν 15λεπτες 

βόλτες πάνω από την πόλη και στη 
γύρω περιοχή. 

Must για τους επισκέπτες. 

Όπως και όλες τις χρονιές  �
����� ���� ��� ����, ������ �	 �
����	 
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Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης το Boeing 747-400 (Jumbo) που μας μετέφερε στο Vancouver και δεξιά τα ...ράντζα που είχαν στηθεί στο 
αεροδρόμιο, ενόψει της απεργίας της Lufthansa!

Η απεραντοσύνη του παγωμένου Βόρειου Καναδά που αντικρίσαμε με δέος από το αεροπλάνο 
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Πάνω: κοντά στην είσοδο του Stanley Park
Δεξιά: Ξύλινο λιμνόσπιτο, ανάμνηση από το παρελθόν. 

Νυχτερινή άποψη της πόλης με τα φώτα να λαμπυρίζουν παντού

�()&�)5� 
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Οι ανθισμένες κερασιές έδιναν τον τόνο της άνοιξης σε πολλά σημεία του Βανκούβερ

�()&�)5� 
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Το Grouse Mountain (υψόμετρο 
1100μ) απέχει μερικά μόλις χλμ. 
από το κέντρο του Vancouver 
αλλά η θερμοκρασία απέχει 
10 τουλάχιστον βαθμούς 
προς τα κάτω! Ανεβαίνεις με το 
τελεφερίκ Skydrive περνώντας 
πάνω από δάσος καναδέζικης 
ελάτης. Στο βάθος αριστερά 
διακρίνεται το Vancouver.
Πηγαίνοντας το χιόνι είχε 
στρώσει για τα καλά ενώ οι 
απροετοίμαστοι ταξιδιώτες της 
ΤΙΡΑ βρέθηκαν προ εκπλήξεως. !

ΣΤΟ GROUSE MOUNTAIN
Τεράστιες (άνω των 3 μ.) ξύλινες μορφές ανθρώπων του δάσους (και 
αριστερά ...αρκούδας!) σμιλευμένες με μεράκι σε επεξεργασμένο ξύλο 
πεύκου στην πίστα δίπλα από το terminal του τελεφερίκ
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Δείτε το  
ανανεωμένο site 
 του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!

�����!
���
Διακοσμήστε και ομορφύνετε τον χώρο σας με τις καλύτερες 
φωτογραφίες Ελλήνων φωτογράφων!
Θα τις βρείτε στο e-shop του photo.gr σε μεγάλη ποικιλία 
θεμάτων, διαστάσεων, χρωμάτων αλλά και κάδρων. 
Εύκολη αναζήτηση είτε κατά κατηγορία είτε κατά δημιουργό. 
Όλες οι επιλογές! Aπό €28 μέχρι... €6.000!

Νίκος Βασιλάκης
“Caviar”, Αθήνα 2012

KΩΔΙΚΟΣ 10266 Από € 50 - 200
Εκτυπώσεις από 20χ30cm μέχρι 70χ100cm

www.photo.gr
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Πήγαμε και στο Αquarium στο Stanley Park. 

Στα ανοικτά του κόλπου του Vancouver στον Ειρηνικό Ωκεανό ξανοίχθηκαν 
οι πιο τολμηροί εξερευνητές από τα περιοδικά της TIPA αναζητώντας 
φάλαινες και άλλα θαλάσσια θηλαστικά. Συνάντησαν πολλούς θαλάσσιους 
ελέφαντες όχι όμως φάλαινες.
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To jogging είναι αγαπημένη ενασχόληση των κατοίκων που επιδίδονται τα 
απογεύματα κατά προτίμηση στην παραλιακή ζώνη της πόλης

Ηλεκτρικά Smart για ειλικρινείς περιβαλλοντολόγους. 
Τα συναντάει κανείς συχνά στην πόλη.

Τι εννοεί ο (καναδός) διαφημιστής;

GREEK ...ΓΙΑΟΥΡΤΙ!
Στα ράφια μικρών και μεγάλων 
πολυκαταστημάτων τροφίμων δέσποζε στα 
ψυγεία όχι το ελληνικό γιαούρτι (δυστυχώς) 
αλλά ‘‘τύπου’’ ελληνικό...
Στις ΗΠΑ υπάρχει εργοστάσιο της ΦΑΓΕ το οποίο 
όμως δεν φθάνει να καλύψει και την ζήτηση της 
Καναδικής αγοράς. Η ελληνική και κατ΄ επέκταση 
η Μεσογειακή διατροφή κερδίζει συνεχώς 
έδαφος στο Βόρειο ημισφαίριο της Αμερικής και 
όχι μόνον.

�()&�)5� 

Χαρακτηριστική, παλιά οικοδομή σε απόμερη 
γειτονιά της πόλης
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Την πρώτη θέση στην κουζίνα 
της περιοχής έχουν τα ψαρικά και 
δικαίως αφού η γύρω θάλασσα είναι 
πλούσια σε εξαιρετικά αλιεύματα από 
σολωμό Αρκτικής ως στρείδια και 
χτένια. 

Στιγμιότυπα από τις συνεδριάσεις των εκδοτών και διευθυντών σύνταξης που εκπροσωπούν 
τα μέλη της ΤΙΡΑ. Οι εργασίες του συνεδρίου φιλοξενήθηκαν στο Coal Coast Harbour Hotel.

Τελευταία γεύση από... χλιδή. Στο αεροδρόμιο η μεταφορά μας έγινε με λιμουζίνα. Μπορεί κανείς 
να τις νοικιάσει στο Βανκούβερ με ελάχιστα χρήματα παραπάνω απ’ ότι θα έδινε για ταξί.
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http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-229/
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Video & Sound Workshop for DSLR Photographers
/� ��� 6����� :
�	��� �	
 � '���	 :	����
���� 
Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας παρουσιάζει το workshop “Video & Sound for DSLR 

Photographers”. Στόχος αυτού του 4ήμερου εντατικού προγράμματος είναι η εξοικείωση 

των συμμετεχόντων με την τεχνική και τη μεθοδολογία λήψης βίντεο και ήχου μέσα από τη 

χρήση DSLR κάμερας, ώστε να είναι σε θέση να την αξιοποιήσουν και να τη χειριστούν ως 

δημιουργικό εργαλείο για την ανάπτυξη των δικών τους projects. Οι συμμετέχοντες μέσα 

από την εφαρμογή ασκήσεων θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία πάνω στη 

δημιουργία βίντεο, βήμα – βήμα, επισημαίνοντας και αναλύοντας ζητήματα που προκύπτουν 

κατά τη διαδικασία του γυρίσματος. Παράλληλα, ωθούνται μέσα από hands-on δοκιμές με 

επαγγελματικό εξοπλισμό να κατανοήσουν την πρακτική λειτουργία βασικών εργαλείων 

λήψης βίντεο και ήχου με DSLR κάμερα. Εισηγητές είναι δύο καταξιωμένοι και άρτια 

καταρτισμένοι επαγγελματίες με διεθνή πορεία (και έδρα το Λονδίνο), ο Λευτέρης Πιταράκης 

(φωτοειδησεογράφος του Associated Press) και η Χρύσα Πανουσιάδου (φωτογράφος, 

σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ). Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 2-5 Μαΐου 2014 Διάρκεια: 4 ημέρες Σύνολο ωρών: 22

contact@hcp.gr Τηλ.: 210 9211 750 http://www.hcp.gr

Nikon
;��� zoom �	�"� �
	 DX �����

Έναν νέο “ελαφρών βαρών” φακό 18-300mm παρουσίασε η Nikon, ο οποίος όμως 

δεν αντικαθιστά τον παλιότερο ευρείας κάλυψης superzoom AF-S DX Nikkor 18–

300mm f/3.5–5.6G ED VR. 

Ο νέος AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5–6.3G ED VR είναι μισό stop πιο αργός 

στο άκρο του τηλεφακού και 30% ελαφρύτερος από τον προηγούμενο. Έχει 

κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται μικρότερο μέγεθος και βάρος. 

Φυσικά έχει την γνωστή σταθεροποίηση VR. Τα τρία οπτικά ασφαιρικά στοιχεία και τα 

τρία στοιχεία Extra-Low Dispersion (ED) εξασφαλίζουν λιγότερες παραμορφώσεις και 

χρωματικές εκτροπές. Ενσωματώνει τεχνολογία μοτέρ (SWM) για αθόρυβη λειτουργία 

αυτόματης εστίασης και αυτόματη αποσύμπλεξη του autofocus. Ο νέος superzoom 

ζυγίζει 550 γραμμάρια και έχει εξοπλιστεί με στεγανοποίηση κατά των καιρικών 

φαινομένων. 

Ο διακόπτης κλειδώματος zoom, αποτρέπει το φαινόμενο «zoom creep» (ολίσθηση 

του φακού λόγω του βάρους όταν βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση στη μεταφορά) και 

συμβάλλει στη διατήρηση του μικρού μεγέθους όταν δεν είναι σε χρήση.

Samsung 
���	��
�� ������	��	 �� �� 
Deezer ��� <����

Η Samsung ανακοίνωσε τη συνεργασία 

της με το Deezer, μία από τις 

μεγαλύτερες υπηρεσίες streaming 

μουσικής. Με το Samsung Galaxy 

S5, οι καταναλωτές θα αποκτούν την 

υπηρεσία Deezer Premium+ δωρεάν 

για έξι μήνες και πρόσβαση στις 

μουσικές προτάσεις της ομάδας του 

Deezer. Η αξία της συγκεκριμένης 

προσφοράς ανέρχεται στα €60. Η 

συνεργασία αναμένεται να δώσει 

σημαντική ώθηση στην ποιότητα και τη 

διαθεσιμότητα μουσικού περιεχομένου 

σε όλες τις συσκευές της Samsung. 

Οι καταναλωτές επωφελούνται από 

τη μουσική βιβλιοθήκη του Deezer 

που διαθέτει περισσότερα από 30 

εκατομμύρια τραγούδια, δωρεάν και 

χωρίς διαφημιστικά μηνύματα για έξι 

μήνες. Το Deezer έχει 16 εκατομμύρια 

ενεργούς χρήστες παγκοσμίως, οι 

οποίοι ακούν, κατά μέσο όρο, 30-60 

ώρες μουσικής το μήνα. Το Deezer 

είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος 

streaming μουσικής στην Ευρώπη και 

είναι διαθέσιμο σε 182 αγορές.
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Η J3 αποτελεί πια παρελθόν για τον κόσμο της Nikon αφού μετά από μικρή θητεία 

αντικαθίσταται από τη J4 με αρκετά  διαφοροποιημένο design και άλλο αισθητήρα. 

Ο πήχυς της ανάλυσης κάνει άλμα από τα 14 στα 14 στα 18,4Megapixel δηλ. στα ίδια 

επίπεδα με την ναυαρχίδα του CX format V3. την ίδια στιγμή η μείωση των διαστάσεων 

είναι οριακή δηλ. 100x60x29mm έναντι 101x61x29mm της προκατόχου.  Παρόλα αυτά 

η J4 μοιάζει οπτικά μικρότερη, ίσως λόγω του τετραγωνισμένου σχήματος που αποτελεί 

και την πιο αξιοπρόσεκτη (εξωτερικά) αλλαγή. Η ταυτόσημη ανάλυση του αισθητήρα 

J4 και V3 δεν είναι τυχαία αφού πρόκειται για το ίδιο chip χωρίς φίλτρο low pass και 

με ευαισθησία ISO 160-12800 και καλύτερα χαρακτηριστικά θορύβου σε σχέση με 

την προηγούμενη γενιά. Οι επιδόσεις είναι το δεύτερο παράπλευρο κέρδος με λίαν 

εντυπωσιακό burst mode 20fps που αποτελούν εξελικτικό βήμα σε σύγκριση με το ήδη 

εξαιρετικό 15fps της J3. Σημειώνουμε ότι με απενεργοποιημένο το autofocus, η ταχύτητα 

ριπής εκτοξεύεται στα 60fps (!) αποδεικνύοντας την πρωτοποριακή σχεδίαση του chip 

του αισθητήρα.

Ως προς την αυτόματη εστίαση, έχει σχεδιαστεί εξαρχής και περιλαμβάνει πολύ 

περισσότερα σημεία εστίασης δηλ. 171 contrast detect και 105 phase detect έναντι 135 

και 73 αντιστοίχων στην J3, καταλήγοντας σε μεγαλύτερη ακρίβεια. Η σκόπευση γίνεται 

αποκλειστικά μέσω της οθόνης 1037Κ pixel  επαφικού τύπου ώστε να αναλαμβάνει 

μεγάλο μέρος των χειρισμών. Το WiFi είναι πλέον ενσωματωμένο χωρίς εξωτερικό 

εξάρτημα και υποστηρίζει κρυπτογράφηση WPA-2-PSK / ΑΕS. Kαι στον τομέα του 

video έχουν ενισχυθεί οι προδιαγραφές με full HD 60fps και περιορισμό 10λεπτης 

διάρκειας ανά clip.  Αλλιώς  μπορεί να ανέβει το frame rate στα 120fps στο 720p και 

ακόμη περισσότερο στα 400fps αν μειωθεί η ανάλυση 768x288pixel. Απρόσμενη είναι η 

λειτουργία Auto Image Capture κατά τη λήψη video όπου καταγράφονται αυτόματα 20 

still frames πλήρους ανάλυσης και μάλιστα συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά εστίασης 

και ευκρίνειας.

Ως πηγή ενέργειας χ00ς με το adaptor ΕP-5E. Ως προς την αποθήκευση με έκπληξη 

είδαμε ότι υποστηρίζεται το μικρό φορμά ΜicroSD που είναι μάλλον ασυνήθιστο στο 

φωτογραφικό τομέα ενώ θριαμβεύει στα smartphones. 

ΒΑΣΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA
Αισθητήρας: CX-format 1in. CMOS 13.2x8.8mm χωρίς low pass φίλτρο Επεξεργαστής: 

Expeed 4A Περιοχή ευαισθησίας: ΙSΟ 160-12800 Oθόνη: αφής 3.0in. 1037K  

Autofocus: Advanced Hybrid AF με 171σημεία και 105phase detect σημεία Burst mode: 

20fps Video: 1080/60p Cinematic modes: Fast motion, Jump cut και 4-sec. Movie WiFi  

Aυτοματισμοί έκθεσης: Program Auto και flexible program, Shutter priority, Aperture 

priority Manual, Αuto Scene Selector, Portrait, Night landscape, Landscape, Night 

Portrait, Closeup, Auto  Βάρος: 235γρ. Interface: USB 2.0, miniHDMI Αποθήκευση: 

microSDHC/XC Διαστάσεις: 100x60x29mm

Samsung
;�	 ��
�� �	���� ����� 

Η Samsung Electronics παρουσίασε 

μια νέα σειρά βελτιωμένων καρτών 

SD και microSD. Τα προϊόντα θα 

είναι διαθέσιμα στις κατηγορίες 

PRO, EVO και Standard για να 

καλύψουν διαφορετικές ανάγκες 

τόσο για καταναλωτές όσο και για 

επαγγελματίες. Η εκτενής σειρά 

περιλαμβάνει SD και microSD κάρτες 

για διαφορετικές ηλεκτρονικές 

συσκευές. Οι σειρές PRO, EVO 

και Standard είναι διαθέσιμες σε 

διάφορες χωρητικότητες, από 

4GB μέχρι 64GB. Ενώ οι κάρτες 

SD χρησιμοποιούνται συνήθως 

σε ψηφιακές κάμερες, DSLR και 

βιντεοκάμερες, οι κάρτες microSD 

χρησιμοποιούνται κατά βάησ σε 

smartphones και tablets, καθώς 

και σε συγκεκριμένες κάμερες 

και βιντεοκάμερες με υποδοχή 

microSD. Η νέα σειρά καρτών 

μνήμης της Samsung ξεχωρίζει με 

το ανανεωμένο design, αλλά και τις 

νέες χρωματικές επιλογές – ασημί για 

τις PRO, πορτοκαλί για τις EVO και 

μπλε για τις Standard. Οι κάρτες των 

σειρών PRO και EVO υποστηρίζουν 

απόδοση επιπέδου Ultra High Speed 

(UHS-I) Grade 1 και προσφέρουν 

ταχύτητες γρήγορης ανάγνωσης 

μέχρι 90MB ανά δευτερόλεπτο και 

48MB ανά δευτερόλεπτο αντίστοιχα. 

Τέλος σημειώνουμε την προσεγμένη 

κατασκευή αφού είναι αδιάβροχες 

και δεν επηρεάζονται από ακτίνες Χ 

και μαγνητικά πεδία. Όλα τα μοντέλα 

εγγυημένα αντέχουν μέχρι και 24 

ώρες σε βύθιση σε θαλάσσιο νερό. 

Επιπλέον, οι κάρτες SD μπορούν να 

αντέξουν φορτίο ως 1,9 τόνους!
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Sony A7s
Η οικογένεια full frame Α7 απέκτησε ειδικό μοντέλο για video

Μια ακόµα mirrorless full 

frame προσθέτει η Sony στη 

γκάµα της, αυτή τη φορά 

µε έµφαση στο professional 

video. Η ανακοίνωση 

της Sony A7s προκάλεσε 

αίσθηση για τον νέο full-

frame αισθητήρα εικόνας 

Exmor CMOS 35mm, που 

αναπτύχθηκε ειδικά για 

αυτήν. Είναι ο πρώτος 

full-frame αισθητήρας στον 

κόσµο, µε πλήρη ανάγνωση 

pixel χωρίς τη διαδικασία 

συγχώνευσης γειτονικών 

pixel (pixel binning) για 

ταινίες, και HDMI έξοδο 

για βίντεο 4K (QFHD: 

3840x2160).  

Η μηχανή διαβάζει αρκετά γρήγορα όλο τον αισθητήρα ώστε να βγάζει στην έξοδο HDMI progressive 

βίντεο 4Κ 8bit σε χρωματικό χώρο 4:2:2 στα 30 καρέ χωρίς line skipping ή pixel binning. Αυτή η 

ταχύτητα μπορεί να προσφέρει υψηλότερη ποιότητα και για το 1080p βίντεο (μέχρι 60 καρέ) που εγγρά-

φεται εσωτερικά στη μηχανή. Αντίθετα με τις α7 και α7R, η α7s δεν περιορίζεται στην εγγραφή σε κώδικα 

AVCHD αλλά προσφέρει και επιλογή για την χρήση κώδικα XAVC S που φτάνει σε bitrate τα 50mbps. Η 

κάμερα μπορεί να γράψει εσωτερικά βίντεο 1080p μέχρι 60 καρέ σε χρωματικό χώρο 4:2:0. Η υψηλότε-

ρη ποιότητα είναι διαθέσιμη μόνο από την έξοδο HDMI για να έχει μικρότερο μέγεθος η μηχανή.  

Προσφέρει επίσης λειτουργία “διπλής εγγραφής” ώστε να γράφει ταυτόχρονα βίντεο 720p χαμηλού 

bitrate και XAVCS 1080p.

Με μόλις 12,2 ενεργά megapixel από full frame είναι φανερή η υπεροχή σε φωτοαποδοτικότητα. 

Παραπέρα, ενσωματώνεται ισχυρός επεξεργαστής εικόνας BIONZ X, ο οποίος παίζει ρόλο στη διαχείριση 

του θορύβου και στο εύρος ευαισθησίας. Πράγματι η Alpha 7S έχει εκπληκτικές επιδόσεις σε αυτό τον 

τομέα με  ωφέλιμη περιοχή ISO 50-409.600, σε εκτεταμένη λειτουργία (ISO 200-409600 για το video). Οι 

δυνατότητες video περιλαμβάνουν ακόμη λειτουργία S-Log gamma, την οποία η Sony χρησιμοποιεί στις 

επαγγελματικές της βιντεοκάμερες, και η οποία αυξάνει το δυναμικό εύρος κατά 1300% για περισσότερη 

λεπτομέρεια στην εικόνα. Επίσης για πρώτη φορά σε Sony Α ενσωματώνεται το “φιλικό” φορμά XAVC S 

μαζί με τα AVCHD και MP4 codecs. Τέλος η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει ένα φακό powerzoom 

28-135mm f/4 E-mount που θα εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες της A7s στο video. 
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Adobe Lightroom
iPad app �
	 ���� ����������

Μετά από μικρές διαρροές στον τύπο για τον 

σχεδιασμό της εφαρμογής, παρουσιάστηκε 

τελικά τις προηγούμενες μέρες η εφαρμογή 

του Lightroom για το iPad και μάλιστα 

ενσωματώνει πολύ χρήσιμες λειτουργίες. 

Η εφαρμογή του iPad έχει σχεδόν τις ίδιες 

δυνατότητες στην οργάνωση και στο editing με 

την desktop εφαρμογή και χρησιμοποιεί την 

τεχνολογία του cloud για να συγχρονίσει τυχόν 

αλλαγές στη βιβλιοθήκη του προγράμματος 

ανάμεσα στις διάφορες συσκευές. Η εφαρμογή 

του iPad είναι δωρεάν αλλά ο χρήστης πρέπει 

να είναι συνδρομητής του Adobe Creative 

Cloud. 

�lympus 
#� �����	�� Woodford �$	�������� �	 ������
 �� ��	
��	

Στη σκιά του σκανδάλου Michael Woodford που έριξε βαρειά σκιά στη φήμη της 

εταιρίας με την αποκάλυψη του ελλείματος 1.7δις. δολ. προκύπτουν και κάποιες 

παρεπόμενες απώλειες. Μπορεί ο κίνδυνος της χρεοκοπίας να αποφεύχθηκε και η 

Olympus να βρήκε χρηματοδότηση καθώς υπέβαλε τριετές σχέδιο εξυγίανσης και 

μειώνονται οι απώλειες, όμως πρόσφατα 

ήλθαν στην επιφάνεια πληροφορίες για 

ομαδική αγωγή με την οποία επενδυτικοί 

οίκοι (συγκεκριμένα έξι τράπεζες) διεκδικούν 

αποζημίωση 273εκ. δολ. Παράλληλα 

εκκρεμούν τρεις άλλες δίκες που διεκδικούν 

αποζημιώσεις ύψους 166εκ. δολ. Ευτυχώς για 

την Οlympus το 2014 αναμένεται για πρώτη 

φορά κερδοφόρο, οπότε μέρος των κερδών 

θα αξιοποιηθεί για να καλύψει τις δικαστικές 

εκκρεμότητες. 

Nikon Coolpix S810c
<�
������ ��� Android

Έχουν περάσει περίπου δυο χρόνια από 

την Coolpix S800c και η Nikon αποφάσισε 

να επιστρέψει στην ιδέα των μηχανών 

compact με λειτουργικό σύστημα Android. 

Η S810c έχει διπλάσιο zoom από την 

προκάτοχό της καθώς ενσωματώνει τη 

λειτουργία Dynamic Fine Zoom 24x που 

διπλασιάζει το 12x οπτικό zoom. Επιπλέον 

διαθέτει αισθητήρα 12MP BSI CMOS, 

οθόνη αφής LCD 3,7 in. (μεγαλύτερη 

από το προηγούμενο μοντέλο) και 

αυξημένες δυνατότητες διασύνδεσης 

χάρη στο WiFi και το ενσωματωμένο 

Android. Για να αποδείξει τη υπεροχή 

έναντι στα smartphone η Nikon προσέθεσε 

σταθεροποίηση στον φακό για να αποδίδει 

η S810c καλύτερες εικόνες κάτω από 

δύσκολες συνθήκες. Μέσω του 4.2.2 Jelly 

Bean Android οι χρήστες έχουν πρόσβαση 

σε χιλιάδες εφαρμογές  και μπορούν να 

διαμοιραστούν τις φωτογραφίες τους 

γρήγορα και εύκολα σε social media, μέσω 

mail ή να τις μεταφέρουν σε μια smart 

συσκευή. 
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EDIUS 7
J���
���� ������	��	 �� �� DaVinci Resolve

Στις 8 Απριλίου 2014, η εταιρεία Grass Valley, ανακοίνωσε ότι οι 

χρήστες του EDIUS 7, θα μπορούν πλέον να επωφεληθούν της 

υποστήριξης των HQ/HQX codecs, από την τελευταία έκδοση του 

κορυφαίου προγράμματος color grading DaVinci Resolve, το οποίο 

είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά από την Blackmagic Design 

στα πλαίσια της έκθεσης NAB. Aυτό, θα επιτρέψει στους χρήστες 

του EDIUS την ομαλότερη μετάβαση από και προς την εφαρμογή 

του DaVinci Resolve, παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε πλήθος, 

πανίσχυρων και δημιουργικών color correction εργαλείων. Η έκδοση 

11 του DaVinci Resolve, υποστηρίζει τους προηγμένους, ενδιάμεσους 

codecs της Grass Valley HQ και HQX χρησιμοποιώντας τον φορέα.

mov, επιτρέποντας στους χρήστες να εισάγουν απευθείας 4K RAW 

Eizo
K�� ��	 �"�
��� �
	 �����������

Δύο νέα AdobeRGB μόνιτορ της σειράς ColorEdge παρουσίασε 

η Eizo, ειδικά για φωτογράφους. Τα δύο μοντέλα CG247 και 

CX241 είναι στις 24 ίντσες με ανάλυση 1920x1200 με IPS panel 

και τη δυνατότητα να αναπαράγουν το 99% του χρωματικού  

χώρου Adobe RGB. To high-end μοντέλο CG247 προορίζεται για 

επαγγελματίες φωτογράφους και βιντεογράφους και ενσωματώνει 

ένα μοναδικό σύστημα calibration με έξτρα δυνατότητες για 

όσους ασχολούνται με την παραγωγή video. Το σύστημα 

SelfCalibration Sensor επιτρέπει στο μόνιτορ να καλιμπράρεται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα με βάση ένα ορισμένο πρόγραμμα χωρίς 

να χρειάζεται να το υποκινεί ο χρήστης. Το φτηνότερο μοντέλο 

CX241 προορίζεται περισσότερο για χομπίστες και έχει την ίδια 

τεχνολογία calibration με το ακριβότερο αλλά με την διαφορά ότι 

πρέπει αρχικά να καλιμπραριστεί με εξωτερικό εργαλείο. 

αρχεία στο DaVinci Resolve, να κάνουν τις απαραίτητες χρωματικές 

διορθώσεις όπου απαιτείται και κατόπιν, να τα εξάγουν αρχεία 

κατευθείαν σε HQX μορφή για την μετέπειτα επεξεργασία στο EDIUS. 

Επιπρόσθετα, οι χειριστές μπορούν να εναλλάσσουν project της 

μορφής EDL (η υποστήριξη AAF μορφής, είναι προγραμματισμένη 

στην επερχόμενη αναβάθμιση του EDIUS), επιτρέποντας με αυτό τον 

τρόπο την αμφίδρομη μετάβαση των project, μεταξύ του EDIUS 7 και 

του DaVinci Resolve 11, χρησιμοποιώντας αρχεία της μορφής HQX. 

Η  νεότερη -64-bit αρχιτεκτονικής- έκδοση του EDIUS επιτρέπει να 

εισάγουμε και να επεξεργαζόμαστε υλικό βίντεο, οποιουδήποτε video 

format (4Κ, 3D, HD ή SD) και οποιασδήποτε ανάλυσης ως 4Kx2K, 

όλα σε real time. 

 www.meproav.gr
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��� �����������: 210 8541400, www.photo.gr/books

To βιβλίo μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής! 

http://www.photo.gr/shop/books/h-vinteokamera-ke-i-optikoakoustiki-katagrafi/
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Και η Sony ετοιμάζεται να ανέβει στο άρμα 

της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες 

του «Βήματος της Κυριακής», ο 

πολυεθνικός όμιλος έχει ζητήσει 

δοκιμαστικό εμπορευματικό δρομολόγιο 

για τη μεταφορά εξαρτημάτων από τον 

Πειραιά στη Σλοβακία. Πρόκειται για 

«καρπό» της συνεργασίας της Cosco με 

τη Foxconn, έναν από τους μεγαλύτερους 

υπεργολάβους των τεχνολογικών ομίλων, 

η οποία φέρνει όλο και περισσότερες 

ευκαιρίες στον Πειραιά. Μία εξ αυτών 

είναι η Sony, για λογαριασμό της οποίας 

η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα στείλει ένα δοκιμαστικό 

δρομολόγιο τις επόμενες εβδομάδες σε 

εργοστάσιο στη Σλοβακία, δίνοντας μια 

ευκαιρία για διερεύνηση της σκοπιμότητας 

της χρήσης του ελληνικού «δρόμου 

του μεταξιού». Επίσης, σύμφωνα με 

πληροφορίες, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ συζητεί με τη 

ΖΤΕ, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας στον Πειραιά, 

ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται και η 

σύμπραξη με τις Hewlett-Packard και 

Cosco.

Αναδημοσίευση από  www.tovima.gr

�FH�
<������ �
	 �� 	����
$ ���� K�.

Εκλόγές για την ανάδειξη νέου διοικητικού 

συμβουλίου πραγματοποίησε η ΕΚΦΑ τη 

Δευτέρα 7 Απριλίου 2014. Από το ενιαίο 

φηφοδέλτιο εκλέχθηκαν οι Ανδρέας 

Ανδρεόπουλος, Σπύρος Διαμαντόπουλος, 

Ζήσης Κυριακίδης, Ευθύμης Μωυσιάδης 

και Κώστας Παππάς. Από την Αγωνιστική 

Συνεργασία εκλέχθηκαν οι Γιώργος 

Κωνσταντινίδης, Αγγελική Ρούβαλη, Στάθης 

Σαχινίδης και Βασίλης Στάμος. Ο πλειοψηφών 

σύμβουλος Σπύρος Διαμαντόπουλος θα 

συγκαλέσει συμβούλιο για την συγκρότηση 

του προεδρείου πριν τις εορτές του Πάσχα. 

Canon 
;��
 �	��� �
	 video

Για τους επαγγελματίες της εικονοληψίας η Canon προορίζει το φακό Cine Servo 17-

120mm T.295 με grip τύπου ENG Digital Drive και μοντούρα με μοντούρα PL ή ΕF. 

Συνεργάζεται με πολλές βιντεοκάμερες HD, 2K και 4Κ ακολουθώντας το στάνταρ 12pin 

communication, Cooke/i και Canon (το τελευταίο ισχύει για τις κάμερες Canon C500, 

C300, 1D- C. 

�@@�5," 
Πωλείται εκτυπωτικό μηχάνημα Laser 

Durst Theta 50 καταλληλος για εκτύπωση 

ψηφιακών άλμπουμ. Ταχύτητα 150m/ώρα. 

Σε ενδιαφέρουσα τιμή. 

Τηλ.: 6932 038035 Γιάννης 

Sony
:	�����	� & hands-on session ��� Public

Την Κυριακή 13 Απριλίου στις 12.00 το Public Συντάγματος προσκαλεί τους 

λάτρεις της φωτογραφίας στη πρώτη εν Αθήναις παρουσίαση της νέας mirrorless 

φωτογραφικής μηχανής Sony A6000. Θα ακολουθήσει hands-on session με όλες τις 

νέες mirrorless μηχανές της Sony (Sony A7, Sony A7R, Sony A6000), μεγάλο αριθμό 

φακών και σχετικών αξεσουάρ.

Τη συνάντηση θα συντονίσει ο Θοδωρής Μάρκου, επαγγελματίας φωτογράφος, 

δάσκαλος φωτογραφίας και συντάκτης του περιοδικού “Φωτογράφος”.

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=584054
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Η αμερικανίδα φωτογράφος 

Mary Ellen Mark θα τιμηθεί 

για το συνολικό της έργο στα 

φετινά Sony World Photography 

Awards σε ειδική εκδήλωση στο 

Λονδίνο στις 30 Απριλίου 2014. 

Η Mary Ellen Mark είναι γνωστή 

διεθνώς για τα πορτραίτα της και 

τις ντοκυμαντερίστικες εικόνες 

της. Ξεκίνησε την καριέρα της 

πριν από περίπου 40 χρόνια στα 

κινηματογραφικά πλατό. 

Έκτοτε η καριέρα της εξελίχθηκε σημαντικά, ταξίδευσε ανά τον κόσμο και ξεχώρισε για 

την ουμανιστική της ματιά και την απεικόνιση των ανθρώπων που ζουν στο περιθώριο 

της κοινωνίας. Έχει δημοσιεύσει 18 βιβλία και το 19ο θα κυκλοφορήσει στο τέλος της 

άνοιξης με τον τίτλο Man and Beast: Photographs from Mexico and India. Στο πλαίσιο των 

SWPA, θα φιλοξενηθεί και μία αναδρομική έκθεση του έργου της από την 1η έως τις 18 

Μαΐου στο Somerset House. Μαζί με την έκθεση της Mark και των νικητών των SWPA στο 

Somerset House θα φιλοξενηθούν και δύο ακόμα σημαντικές εκθέσεις, που προέκυψαν 

από το πρόγραμμα της Sony, το Global Imaging Ambassadors. Για πρώτη φορά λοιπόν σε 

βρετανικό έδαφος θα φιλοξενηθεί έκθεση του αναγνωρισμένου φωτογράφου William Klein. 

Πρόκειται για την συλλογή “Brooklyn”, η οποία είναι και το μοναδικό σύνολο έργου του 

φωτογράφου που έχει παραχθεί αποκλειστικά με ψηφιακή μηχανή. Τέλος θα παρουσιαστεί 

ομαδική έκθεση πέντε φωτογράφων του πρακτορείου Panos. 

 Mary Ellen Mark
Ο Ram Prakash Singh με τον ελέφαντα του στο Great 

Golden Circus του Ahmedabad της Ινδίας, 1990.
Sony World Photography Awards
#
������ ��"����  Mary Ellen Mark
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Mary Ellen Mark, Tiny in Her Halloween Costume, Σιάτλ, 1983
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Η “καταραμένη” οικογένεια στο 
αυτόκίνητο της. Λος Άντζελες,  

1987. Mary Ellen Mark

Ο Rat και ο Mike με όπλο Σιάτλ, 1983.
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210 8541400 - info@photo.gr
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31€
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9,90€

http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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