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Το 2013 θεωρείται από όλους
ανεξαιρέτως τους αναλυτές ως η χρονιά
με τις καλύτερες πωλήσεις έργων
τέχνης διεθνώς συμπεριλαμβανομένης
φυσικά και της φωτογραφίας.
Η αύξηση στις πωλήσεις ήταν 13%
σε σχέση με το 2012 ενώ το 2014
αναμένεται ακόμη καλύτερο.

Τ

ην πρωτιά στους τζίρους κατέχει

η Κίνα με 4,1 δις δολ. με δεύτερη τις
Η.Π.Α. με 4,0 δις δολ. Ακολουθεί τρίτη
η Μ. Βρετανία με 2,1 δις δολ.,
η Γαλλία με 549 εκ. δολ., η Γερμανία με
207 εκ.δολ., η Ελβετία με 159 εκ.δολ.,
η Ιταλία με 110 εκ.δολ. και τα
υπόλοιπα 825 εκ.δολ. μοιράζεται όλος
ο υπόλοιπος κόσμος. Ας σημειωθεί ότι
η κατάσταση δεν ήταν η ίδια το 2012 γιατί

ΤΖΙΡΟΙ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

τότε είχε παρατηρηθεί πτώση
12% σε σχέση με το με το 2011.
Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε πριν
λίγο καιρό στη δημοσιότητα η Γαλλική
εταιρεία ερευνών και βάση δεδομένων
για τα έργα τέχνης “Artprice”.
Στα πορίσματα της έρευνας αναφέρεται
ακόμη ότι ο τζίρος αυτός ήταν το
αποτέλεσμα πωλήσεων έργων ελάχιστων
καλλιτεχνών (περίπου 100), κυρίως
ζωγράφων, σε πολύ υψηλές τιμές.
Για παράδειγμα το έργο του διάσημου
ζωγράφου Φρανσίς Μπέικον “Τρεις
μελέτες του Λούσιαν Φρόιντ” πουλήθηκε
τον περασμένο Νοέμβριο από τον οίκο
Christie’s για 103,90 εκ. ευρώ!
Ρεκόρ πώλησης στα 247 χρόνια ύπαρξης
του πασίγνωστου οίκου δημοπρασιών.
Ιδού ένα ακόμη στοιχείο: Μπορεί οι
Κινέζοι να είναι οι καλύτεροι αγοραστές,
όμως η Νέα Υόρκη είναι το κέντρο
όπου πραγματοποιούνται σχεδόν οι
μισές αγοραπωλησίες έργων τέχνης
παγκοσμίως. Ας δούμε τώρα και την
κίνηση των φωτογραφικών έργων
τέχνης το 2013 και τις πωλήσεις τους στις
δημοπρασίες. Το σύνολο του
τζίρου διαμορφώθηκε στα 153,3 εκ.
δολάρια, τζίρος τριπλάσιος σε σχέση
με το 2003. Επίσης το 2013 είχαμε
12 δημοπρασίες φωτογραφιών που
ξεπέρασαν το 1εκ. δολάρια.
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών!
Η διεθνής αγορά έργων τέχνης έκλεισε το 2013 με 12,05 δις δολάρια τζίρο
Παρά την δυναμική παρουσία της φωτογραφίας στις δημοπρατήσεις έργων τέχνης δεν
παύει να είναι ένα σχετικά νέο προϊόν στην μακραίωνη ιστορία των δημοπρασιών και
προς το παρόν έξω από τα ενδιαφέροντα των Κινέζων επενδυτών...
Στις αρχές του 2000 μόνον μία ή δύο φωτογραφίες είχαν πιάσει τα 500.000 δολάρια
ενώ το 2013 κάπου 33 φωτογραφίες έπιασαν (και κάποιες ξεπέρασαν) το όριο αυτό
με το σαφέστατο προβάδισμα να έχουν τα έργα σύγχρονων φωτογράφων. Η τάση
αυτή εξηγείται από το ότι οι πολύ παλιές και καλές φωτογραφίες των πρωτοπόρων
φωτογράφων είναι λίγες και ακόμα πιο λίγες οι καλοσυντηρημένες.
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Το γεγονός αυτό έχει ωθήσει
τους επενδυτές σε σύγχρονους
φωτογράφους που είναι ακόμη
εν ζωή και παραγωγικοί.
Η προτίμηση σε αυτούς έχει
ξεπεράσει το 333% μέσα σε
μόλις δέκα χρόνια. Ανάμεσα
στους πιο εμπορικούς
φωτογράφους όλων των
εποχών πέντε έχουν ξεχωρίσει
από τις πανάκριβες πωλήσεις
έργων τους:
Ο Andreas Gursky χάρη στα
2,85 εκατομύρια δολάρια
που απέσπασε η πώληση του
έργου του ‘’Chicago Board of
Trade III’’, o Richard Prince με
τα 1,2 εκ. δολ που έπιασε το
έργο του Silhouette Cowboy,
η Cindy Sherman με δύο
πωλήσεις του 1εκ.,
ο Man Ray με νέο ρεκόρ
άνω του 1εκ. δολ.

Φωτ.: Andreas Gursky, ‘’Chicago Board of Trade III’’

Ο Thomas Struth με δύο νέα
ρεκόρ μεταξύ των οποίων και
το έργο ‘’Pantheon, Rome’’
(1992, 18,5cm χ238cm), μια
χρωμογενής εκτύπωση σε
10 αντίτυπα που πουλήθηκε
1εκ. δολ. το 2013 ενώ πριν
δέκα χρόνια είχε πιάσει μόλις
τα 210.000 δολάρια.
Η μεγάλη κινητικότητα και
μάλιστα με έντονα αυξητικές
τάσεις στην αγορά έργων
τέχνης, σημαίνει πολύ απλά
ότι ο κλάδος αυτός αποτελεί
ένα πολύ καλό και ασφαλές
“λιμάνι” για την προσέλκυση
κεφαλαίων, όπου οι αξίες ποτέ
δεν πέφτουν ενώ αντίθετα
ανεβαίνουν. Γι’ αυτό είναι στο
στόχαστρο των επενδυτών. Ας
ειπωθεί τέλος ότι ιστορικά έχει
παρατηρηθεί ότι σε περιόδους
όπου κοινωνικοπολιτικά
γεγονότα μπορεί να
προκαλέσουν διεθνείς
οικονομικές κρίσεις,
τα κεφάλαια αναζητούν
πάντοτε σίγουρο καταφύγιο κι
ένα τέτοιο είναι η αγορά έργων
τέχνης.

Φωτ.: Richard Prince, ‘‘Silhouette Cowboy’’

.
     

 ARTPRICE !

Φωτ.: Cindy Sherman, ‘‘Untitled #92’’, 1981
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Όχι για αστροναύτες...


 

...

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 M.K. 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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I AM FULL FRAME POWER

I AM THE NIKON D610. Είμαι η νέα διάσταση στην απεικόνιση. Χάρη
στον αισθητήρα Full Frame στα 24,3 Megapixel που διαθέτω, μπορείς να επιτύχεις
ακόμη πιο επαγγελματικές λήψεις. Αποτύπωσε εικόνες με ταχύτητα έως 6 καρέ
ανά δευτερόλεπτο με 100% κάλυψη σκοπεύτρου και ISO 100-6.400, επεκτάσιμο
έως 25.600. Μπορείς, επίσης, να χρησιμοποιήσεις την πρωτοποριακή αθόρυβη
λειτουργία λήψης ριπής με 3 καρέ ανά δευτερόλεπτο, για να φωτογραφίζεις πάντα
απαρατήρητος. Είμαι η προσωποποίηση της απόδοσης σε Full Frame. nikon.gr

Nikon D610.indd 1
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Exif geodata
Πως ενδεχομένως γίνονται επικίνδυνο όπλο στα χέρια λαθροκυνηγών στην Αφρική
Τα μετα-δεδομένα που περιλαμβάνονται στο Exif header των φωτογραφικών
αρχείων JPEG και TIFF είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των φωτογράφων για να

φωτογραφίες ρινόκερων, αναρτημένες
εικόνες δηλ. που προέρχονταν από

αρχειοθετούν και να βρίσκουν στοιχεία για τις φωτογραφίες τους. Μαθαίνουμε από το
EXIF όχι μόνον την ημερομηνία, την ώρα, τις ρυθμίσεις διαφράγματος, ταχύτητας, ISO,

φωτοσαφάρι σε διάφορα καταφύγια
άγριων ζώων στην Αφρική. Mετά,

χρήση φλας, ποια μηχανή χρησιμοποιήθηκε κλπ. Επίσης με προγράμματα EXIF editor
μπορούν είτε να προστεθούν στοιχεία που να πιστοποιούν το φωτογράφο είτε να

γνωρίζοντας ακριβώς τις θέσεις των
μεγάλων ζώων πήγαν και τα σκότωσαν.

αφαιρεθούν κάποια στοιχεία που δεν είναι επιθυμητό να δουν …αδιάκριτα μάτια.

Εξ άλλου δεν παίρνουν ως λάφυρο παρά
μόνον το κέρας, αφήνοντας το πτώμα

Μ

να σαπίζει. Μια παράλογη εξόντωση για
ένα εξίσου παράλογο σκοπό, με μόνο
οδηγό το χρήμα και την δεισιδαιμονία.
Για αυτό πλέον οι περιβαλλοντιστές
κάνουν έκκληση στους τουρίστες που
πάνε σε φωτοσαφάρι τουλάχιστον
να απενεργοποιούν τα geodata πριν
φωτογραφίσουν. Το κακό είναι ότι πολλοί
είναι τόσο άσχετοι με την τεχνολογία
που δεν γνωρίζουν κάν αυτό. Αν λοιπόν
θεωρούνταν τεχνοφοβικό να πει κανείς
ότι η τεχνολογία σκοτώνει, σε αυτές τις
συνθήκες δυστυχώς ισχύει.
Την επόμενη φορά λοιπόν που
κάποιος κάνει φωτογραφικές λήψεις
ελαφρά τη καρδία με το κινητό του
και μετά τις ανεβάζει στο facebook, ας
ξέρει τουλάχιστον ότι παραδίδει την
ιδιωτικότητά του τελείως ανοιχτή σε τρίτα

ερικές φορές όμως τα σωστά εργαλεία μπορούν να μεταμορφωθούν και να
εκπυρσοκροτήσουν στα χέρια των χειριστών τους. Πως μπορεί να συμβαίνει κάτι
τόσο απροσδόκητο, τόσο ακραίο; Ας δούμε λοιπόν το παρακάτω, όχι υποθετικό, σενάριο:
Παρά τις προσπάθειες περιβαλλοντικών οργανώσεων, κυβερνήσεων και μεμονωμένων
ιδιωτών, στην Αφρική δεν έχει πάρει τέλος το παράλογο κυνήγι (μέχρι εξοντώσεως) των
μαύρων ρινόκερων. Αιτία: η εμμονή και προκατάληψη μεγάλου αριθμού Ασιατών που
αποδίδουν μαγικές ιδιότητες στο κέρας του μαύρου ρινόκερου. Το κονιορτοποιούν και
το καταπίνουν, πιστεύοντας ότι θεραπεύει διάφορες ασθένειες και έχει αφροδισιακές
ιδιότητες. Η μεγάλη ζήτηση και τα τρελά κέρδη που αποφέρει το παράξενο αυτό εμπόριο,
έχουν οδηγήσει σε αδυσώπητο κυνήγι των ρινόκερων. Ακόμη και στα προστατευμένα
εθνικά πάρκα της Κεντρικής και Νότιας Αφρικής, οι ρινόκεροι καταδιώκονται αλύπητα από
οργανωμένες ομάδες λαθροκυνηγών που δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτε και έχουν
επανειλημμένα δολοφονήσει ακόμη και θηροφύλακες. Εξ άλλου η Μαύρη Ήπειρος
δεν είναι και τόσο ειδυλλιακή σε σεβασμό της ανθρώπινης αξίας πολύ περισσότερο σε
περιβαλλοντικές ευαισθησίες.
Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη φωτογραφία; Οι λαθροθήρες πρόσφατα άρχισαν να
καλοκοιτάζουν την τεχνολογία, ειδικά όταν τους βολεύει… Με την αυξανόμενη τάση
ενσωμάτωσης GPS σε φωτογραφικές μηχανές και ακόμη χειρότερα με τη γενικευμένη
φωτογραφική χρήση των smartphones, τα αντίστοιχα γεωγραφικά στοιχεία (γεωγραφικό
μήκος και πλάτος) εγγράφονται και αυτά, όπως και όλα τα υπόλοιπα για τη λήψη, στα
metadata του EXIF αρχείου. Όπως γράφουν οι Sunday Times, οι λαθροκυνηγοί έκαναν κάτι
απλό. Αναζήτησαν EXIF geodata στις ποσταρισμένες στο facebook και άλλα social media
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People vs. Google
Το δικαίωμα στη λήθη
Με μια απόφαση - σταθμό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατοχύρωσε το “δικαίωμα στη
λήθη” όσων επιθυμoύν να ελέγξουν τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στη μηχανή

δημοσίευση. Τα δικαστήρια δεν
μπορούσαν πάντα να βοηθήσουν, λόγω

του Google όταν κάποιος εκτελέσει μια αναζήτηση με το όνομα τους.
Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Google πρέπει να διαγράφει “ανεπαρκή, άσχετα ή

της παρούσας νομοθεσίας. Ακόμα και
οι Anonymous στράφηκαν εναντίον

παρωχημένα δεδομένα” από τα αποτελέσματά της για κάποιον όταν το ζητήσει ο ίδιος.
Η απόφαση προέκυψε μετά από προσφυγή του Ισπανού Mario Castela Gonzalez,

του Hunter Moore, ιδιοκτήτη ενός
τέτοιου site. Η ανάγκη λοιπόν ρύθμισης

ο οποίος δεν έχει καταφέρει να διαγράψει τις πληροφορίες για το σπίτι του (το οποίο
είχε κατασχεθεί και βγει σε πλειστηριασμό το 1998). Οι πληροφορίες εμφανίζονταν από

υπάρχει, και από την απόφαση του
δικαστηρίου φαίνεται ότι αρχίζει να

δημοσίευμα εφημερίδας μεγάλης κυκλοφορίας.

υπάρχει και η βούληση να δοθεί η
δυνατότητα στους χρήστες να ελέγχουν

Ο

τις πληροφορίες που εμφανίζονται
σε σχέση με το όνομα τους. Δεν είναι

Gonzalez υπεστήριξε ότι εφόσον τα χρέη του είχαν πλέον ξεπληρωθεί δεν υπήρχε
λόγος να εμφανίζονται πληροφορίες που προσβάλλουν την προσωπικότητά του,

την ιδιωτική του ζωή και την αξιοπρέπειά του.
Αυτή η υπόθεση είναι η πρώτη από τις 200 αντίστοιχες αγωγές Ισπανών πολιτών κατά
της Google που περιμένουν να εκδικαστούν. Είναι δε πολύ σημαντική γιατί μετατρέπει
την Google, και κατ’ επέκταση και τις υπόλοιπες μηχανές αναζήτησης, από ουδέτερους
ενδιάμεσους σε ελεγκτές δεδομένων για το περιεχόμενο στο οποίο οδηγούν τα links που
εμφανίζουν ως αποτελέσματα, ακόμα και αν το περιεχόμενο είχε στο παρελθόν δημοσιευτεί
νόμιμα. Σε πρώτο βαθμό η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ισπανίας είχε
απορρίψει το αίτημα του Gonzalez να διαγραφούν οι δύο επίμαχες σελίδες. Τώρα οι σελίδες
θα υπάρχουν αλλά δεν θα μπορεί κάποιος να τις βρει αναζητώντας στο Google.
Η Google απάντησε ότι είναι απογοητευμένη με την απόφαση και χρειάζεται χρόνο
για να αναλύσει τις συνέπειές της. Η Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Viviane Reding, σχολίασε με χαρά ότι πρόκειται για σημαντική νίκη για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων των ευρωπαίων πολιτών, μιας και η νομοθεσία ήταν
απαρχαιωμένη σε ότι αφορά το διαδίκτυο. Από την άλλη ο Γραμματέας Δικαιοσύνης
της Βρετανίας Chris Grayling αντέτεινε ότι πρόκειται για απόφαση που θα κοστίσει 360
εκατομμύρια λίρες το χρόνο στις βρετανικές επιχειρήσεις που ασχολούνται στον τομέα
αυτό, τα οποία δεν προτίθεται να πληρώσει κανείς.
Προσωπικά θα σχολίαζα ότι την εποχή του cyber bullying και του revenge porn κάποιος
πρέπει να πληρώσει τη λυπητερή. Αν όχι οι πραγματικοί uploaders, σε πρώτο χρόνο, τότε
ας πληρώσουν οι εταιρείες που θησαυρίζουν πουλώντας τα προσωπικά δεδομένα των
χρηστών. Δεν μιλάμε φυσικά και σε καμία περίπτωση για λογοκρισία ή συγκάλυψη αλλά
για την προστασία ανηλίκων και ενηλίκων που θίγονται από κακόβουλες δημοσιεύσεις.
Χαρακτηριστική περίπτωση το ειδεχθές κύμα του revenge porn, που είναι εκτός ελέγχου
στην Αμερική, όπου πρώην σύζυγοι και σύντροφοι ανέβαζαν γυμνές φωτογραφίες,
αληθινές και μη, των πρώην τους και κατόπιν φρόντιζαν να τις κοινοποιήσουν σε φίλους,
συναδέλφους και γνωστούς. Μια 17χρονη κοπέλα αυτοκτόνησε μετά από μια τέτοια
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ανάγκη ότι ανεβαίνει στο internet να
μένει για πάντα εκεί, ειδικά όταν μπορεί
να πλήξει την προσωπική ζωή ή την
καριέρα κάποιου.
Δεν είναι παράλογο να ζητά κάποιος
από την Google να κατεβάσει την
ανακοίνωση του πλειστηριασμού του
σπιτιού κάποιου, αν αυτός θεωρεί ότι
είναι μια πληροφορία που δεν υπάρχει
λόγος πλέον νε βρίσκει κάποιος, μιας
και η υπόθεση έχει κλείσει και μπορεί
να προκαλέσει μόνο κακό. Από τη
μεριά τους οι χρήστες οφείλουν να είναι
προσεκτικοί σχετικά με τις πληροφορίες
που μοιράζονται. Τα social media και
η γιγάντωση της Google μας έπιασαν
απροετοίμαστους. Κανείς δεν σκέφτηκε
ότι οι αναρτήσεις στο Facebook,
που στην αρχή έμοιαζε αθώο, θα
μείνουν αιώνα και θα διαμορφώνουν
το δημόσιο προφίλ του. Βαδίζοντας
στο 2014 το τοπίο είναι σαφώς
ξεκαθαρισμένο και όλες οι πλευρές
οφείλουν να επωμιστούν τις ευθύνες
που τους αναλογούν.
K. #$%&
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Canon
Kαλοκαιρινή προωθητική καμπάνια
Για τη χρονική περίοδο από 17 Μαΐου ως 15 Ιουνίου
2014 όσοι αγοράσουν ένα από τα εξής προϊόντα Canon
δηλ. τις μηχανές συστήματα EOS 1100D, 1200D, 100D,
700D 600D, 70D, 7D, 6D 5D Mark III και M ή τις compact
Powershot HS, SX600 HS, SX510 HS, SX50 HS, SX170
IS, SX 280 HS, SX 270 HS, S200, S110, S120, N100, G1X,
G15, G16, G1X MARK II, D20, D30 και A2500 IXUS 265
HS, 510, 500, 255, 240, 155, 150, 147, 145, 140, 135,
132 και 125 ή τις βιντεοκάμερες LEGRIA MINI και LEGRIA
MINI X και HF R56, R506, G30, G20, G25, R46, R48, R36
και R25, κερδίζουν μία διανυκτέρευση σε ένα από τα
παρακάτω ξενοδοχεία: • www.kelyfos.gr
• www.petrino-hotel.gr • www.smallhotelsingreece.com/
hotels/thessaly/sotiriou-petrino • www.meteorahotels.com
• www.katogihotel.gr • www.aromadryos.gr

Sony RX100.III

• www.stevalia.gr • www.theareston.gr

Comme il faut…

• www.despotiko.gr • www.anemolia.gr
• www.nefeles.com • www.hotelparnassos.gr
• www.hotelpark.com.gr/ • www.hotelpappas.gr

Aν η RX100.II ήταν η βελτιωμένη εκδοχή ενός ήδη εξαιρετικού
προϊόντος, η RX100.III είναι το αποκορύφωμα και η πληρέστερη

• www.hoteltheoxenia.com • www.xenonasnymfes.gr

παραλλαγή πέρα από την οποία δύσκολα θα ζητήσουμε παραπέρα
βελτιώσεις. Η πιο επαναστατική αλλαγή αφορά το φακό Zeiss Vario-

• www.diochri.gr • www.anthemion.gr
• www.nafplioagamemnon.gr • www.rex-hotel.gr
Η προωθητική ενέργεια πραγματοποιείται με τη

Sonnar T*. Αντικαταστάθηκε τελείως και στην θέση του 28-100mm
f/1,8-4,9 που είχε διακριθεί για την ευκρίνειά του αλλά επικριθεί για

συνεργασία των σημείων λιανικής πώλησης:
Κωτσόβολος/Dixons, MediaMarkt, Public, You.gr,

το μάλλον σκοτεινό διάφραγμα στη θέση του τηλεφακού, ήλθε ο
ολοκαίνουργος και λίαν φωτεινός 24-70mm f/1,8-2,8, για να διορθώσει

Γαλαίος, Καλαβρέτζος, Παπαδάκης και Σταυρινάκης και
εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν το ειδικό

τις όποιες γκρίνιες… Ο νέος φακός είναι σαφώς πιο ευρυγώνιος αλλά
με λιγότερες ικανότητες στο θέμα του πορτραίτου οπότε εναπόκειται σε

έντυπο συμμετοχής.

κάθε χρήση να εκτιμήσει αν καλύπτεται για τις εφαρμογές του. Όμως
η φωτεινότητα σε συνδυασμό με τα 20 πολύ καλά Megapixel του
αισθητήρα 1in. θέτουν σε άλλη βάση την έννοια compact φωτογραφική
μηχανή, πλησιάζοντας πολύ τις επιδόσεις με τις αντίστοιχες mirrorless.
Eιδικά τώρα που η εργονομία εκτοξεύεται στα ύψη χάρη στο πανέξυπνο
αναδιπλούμενο σκόπευτρο. Οι σχεδιαστές μιμήθηκαν τα «βυθιζόμενα»
στο σώμα φλασάκια των compact και εφάρμοσαν παρόμοια ιδέα
για το ΟLED EVF που έχει ίδια ανάλυση (800x600) με το αντίστοιχο
της α6000. Οπότε αναγκάστηκαν να μετακινήσουν προς το κέντρο το
ενσωματωμένο φλασάκι, πάνω από το φακό. Ο επεξεργαστής Βionz
X έχει τριπλάσια ισχύ από τον προηγούμενο, και κατά συνέπεια οι
επιδόσεις σε autofocus και burst mode αναμένονται βελτιωμένες.
Όσο για το αρθρωτό μηχανισμό της οθόνης, έχει αλλάξει προς χάρη
των φίλων των selfies… Tι άλλο να πούμε προς το παρόν; Απλά
αναμείνετε ως το hands on που θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος του
Photobusiness Weekly.

>?
Nέο Διοικητικό Συμβούλιο
Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες στον ΣΕΚΑΦ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ)
αναδείχθηκε νέο Διοικητικόι Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα
ως εξής: Γαβριήλ Νικολαΐδης (Fujifilm) πρόεδρος, Γιάννης Μελίτας (Sony)
αντιπρόεδρος, Ανέστης Αποστολίδης (Αφοί Αποστολίδη) γραμματέας,
Πέτρος Αγκοπιάν (Προφώτ) ταμίας και Γιάννης Γεραμάς (Γεραμάς
Φωτογραφικά). Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους.
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Frontier-S DX100

 1 & .   
• 176 54 •     
 .: 210 9404100 • FAX: 210 9404397 • www.fujifilm.gr
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Epson
Οι νέες σειρές εκτυπωτών Ink Tank System
και WorkForce Pro
Σε συνέντευξη τύπου στο Blank Urban Space στο Γκάζι
στις 15 Μαΐου ανακοινώθηκαν οι λύσεις εκτυπωτών και
πολυμηχανημάτων Workforce Pro για την σύγχρονη
επιχείρηση αλλά κα τα νέα A3 μοντέλα InkTank System
L1300 και L1800, ειιδκά σχεδιασμένα για τη μέγιστη
εξοικονόμηση αναλώσιμων μελανών.

Τ

ην παρουσίαση έκανε ο Renato Vincenti, Marketing
Development Manager της Epson Italia, στην σφαίρα
αρμοδιότητας του οποίου είναι και το ελληνικό γραφείο
της Epson. Πέρα από τα προϊοντικά στοιχεία μάθαμε αρκετά
ενδιαφέρονται για την εταιρία που πραγματοποίησε κύκλο
εργασιών 9,75δις δολ. το 2013, απσσχολεί 81.000 εργαζόμενους
και έχει έδρα τη Suwa στην Ιαπωνία. Εύσημα αξίζει η ερευνητική
δραστηρότητα της Epson που ήδη κατέχει πάνω από 50.000
ευρεσιτεχνίες ενώ κατά μέσο όρο κατοχυρώνει 5.000 πατέντες
σε ετήσια βάση. Το inkjet έχει ανοδική πορεία τα τελευταία
χρόνια σε εφαρμογές business διπλασιάζοντας το ποσοστό
του ανάμεσα στα έτη 2010 και 2015. Ειδικά για την Epson η
αξία της αγοράς αυτής έφθασε τα 4δις δολ. το 2012 ενώ οι
εκτυπωτές αυτοί αναλογούν στο 20% των πωλήσεων της
εταιρίας. Η Epson επιμένει στην τεχνολογία inkjet σε περιβάλλον
γραφείου επικαλούμενη ως κύριο πλεονέκτημα την τεράστια
υπεροχή σε κατανάλωση ενέργειας -90% όπως και στη μείωση
κόστους αναλώσιμων. Εκτός από την ήδη γνωστή σειρά
εκτυπωτών InkTank L355, L550, L800 και α/μ M200 που τώρα
εμπλουτίστηκε με τους Α3 L1300 και L1800, θετικές εντυπώσεις
απεκόμισαν οι ισχυρότεροι εκτυπωτές, WorkForce Pro 5110 DW
και 5620 DW που μάλιστα υποστηρίζουν απευθείας εκτύπωση
από tablets και smartphones.
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Τζωρτζ 12, 106 77 Αθήνα • 210 3841236 • www.skiadopoulos-eshop.gr •
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# selfies * National Geographic
    

  !

Τ

ο βραζιλιάνικο πρακτορείo stock εικόνων Diomedia
ανέλαβε πρόσφατα τη διαχείριση του φωτογραφικού
αρχείου του National Geographic, και αποφάσισε ότι
χρειάζεται μια δημιουργική καμπάνια για να μοιραστεί τα νέα
με τον κόσμο και να προωθήσει τη συλλογή που προστέθηκε
στα αρχεία της. Η εταιρεία Cargo Collective και ο Art Director
Silvio Medeiros που ανέλαβαν το project αποφάσισαν να
δημιουργήσουν την καμπάνια thebestfromnature, βασισμένη
στις δύο μεγαλύτερες εμμονές του διαδικτύου, τα selfies και
τα ζώα. Σύμφωνα με τον Medeiros σκοπός της καμπάνιας
είναι “να δείξει στον κόσμο ότι ακόμα και μέσα στον πυρετό
των selfies και του Instagram, μπορούν ακόμα να παραχθούν
καλές εικόνες”. Το κεντρικό σλόγκαν της διαφήμισης είναι
“Υπάρχουν πολλές κακές εικόνες με ζώα εκεί έξω. National
Geographic Collection. Οι καλύτερες εικόνες φύσης είναι
εδώ”. Η καμπάνια ήταν αποτέλεσμα εργασίας δύο μηνών
σχεδιασμού, φωτογραφίσεων και τελικής επεξεργασίας και
φυσικά ξεκίνησε από το χαρτί.
Δείτε περισσότερα στο site της Cargo Collective και στο
Instagram
http://cargocollective.com/silviomedeiros/DiomediaNatGeo
http://instagram.com/diomediabr#
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Η STAMOS ΑΕ στηρίζει ως χορηγός,
το Workshop του γνωστού και
βραβευμένου επαγγελματία
φωτογράφου Σάκη Μπατζαλή
(www.sakisbatzalisphotography.com)
που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις
9-11 Ιουνίου 2014. Οι συμμετέχοντες
στο workshop θα έχουν την ευκαιρία
να δοκιμάσουν προϊόντα της εταιρίας
FJ Westcott (www.fjwestcott.com)
δηλ. φωτιστικά στούντιο και πλατώ
διάφορων τύπων, light modifiers,
φόντα κλπ. που αντιπροσωπεύει πλέον
η εταιρία STAMOS στην Ελληνική
Αγορά.

271    Pantone
 

    

Την λεπτομερειακή, εμπνευσμένη και ιδιαιτέρως χρήσιμη δουλειά της Pantone φαίνεται
ότι έκανε ένας Ολλανδός το 1692. Tην κατέγραψε σε ένα λεπτομερή τόμο 700 σελίδων
με το όνομα “Traité des couleurs servant à la peinture à l’eau”. Σύμφωνα με τον
ιστορικό Erik Kwakkel, το βιβλίο φτιάχτηκε για εκπαιδευτικούς λόγους. Πρόκειται για
ένα οδηγό φτιαγμένο στο χέρι, που προοριζόταν για τους ζωγράφους αφού εξηγούσε
την δημιουργία διαφορετικών υδροδιαλυτών χρωμάτων. Στο link μπορείτε να βρείτε
ολόκληρο το βιβλίο: http://www.e-corpus.org/notices/102464/gallery/
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s ol u ti o n s

 

•  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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CNN iReport
 
 Google Glasses
Το iReport του CNN είναι μια αρκετά
επιτυχημένη υπηρεσία του γνωστού
τηλεοπτικού δικτύου όπου οι
πολίτες και οι θεατές από όλο τον
κόσμο ανεβάζουν τις μαρτυρίες και
τις εικόνες που έχουν καταγράψει
με τα κινητά ή τις μηχανές τους. Το
CNN την προηγούμενη εβδομάδα
την αναβάθμισε και ανακοίνωσε
ότι πως οι χρήστες που έχουν
Google Glasses θα μπορούν να
γράφουν και να ανεβάζουν βίντεο
και φωτογραφίες από τα γυαλιά
τους. Το CNN έσπευσε να υιοθετήσει
τη νέα τεχνολογία του wearable
computing αλλά δεν ξέρουμε αν
αυτό θα δουλέψει προς όφελος του
περιεχομένου του, που τα τελευταία
χρόνια φθίνει συνεχώς.

Nikon 1 S2
   mirrorless
Πριν από ενάμιση χρόνο περίπου που παρουσιάστηκε η Nikon 1 S1 εκπροσώπησε την
πιο προσιτή λύση του mirrorless συστήματος της εταιρείας. Η Nikon 1 S2 ακολουθεί
τα χνάρια της προκατόχου της σε επίπεδο design αλλά αναβαθμίζει τον αισθητήρα
από τα 10MP στα 14MP. Σημαντικές διαφορές αποτελούν και ο πολύ γρηγορότερος
αισθητήρας, η ταχύτερη λειτουργία ριπής και ο γρηγορότερα επεξεργαστής. Βελτιωμένη
είναι η διάρκεια της μπαταρίας αλλά και η λήψη βίντεο που αναβαθμίστηκε από 720p σε
Full HD. Η S2 παρόλο την entry level θέση της σε σχέση με τα υπόλοιπα μοντέλα Nikon
1 έχει και αυτή εντυπωσιακό σύστημα Autofocus 171 σημείων. Σε λειτουργία burst
mode αγγίζει τα 60fps, γεγονός που την καθιστά πιο γρήγορη από την ναυαρχίδα Nikon
D4s που έχει ριπή στα 11 fps.

Photokina, 16 - 21  2014
       

    



Από φέτος, κατά τη διάρκεια της Photokina, της μεγαλύτερης έκθεσης Imaging στον κόσμο, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να
αγοράζουν φωτογραφικά έργα υψηλής ποιότητας. Ένα μεγάλο μέρος της βόρειας πτέρυγας του εκθεσιακού κέντρου θα αφιερωθεί στην
καλλιτεχνική πλευρά της φωτογραφίας, με τους φωτογράφους και τις γκαλερί, που θα μπορούν να πουλάνε απευθείας φωτογραφίες στους
ενδιαφερόμενους. Για να μπορέσει η Photokina να εγγυηθεί την ποιότητα των φωτογραφικών έργων όλες οι φωτογραφίες θα περάσουν από
την αξιολόγηση της κριτικής
επιτροπής. Δυνατότητα συμμετοχής
έχουν οι καλλιτέχνες και οι γκαλερί
που είναι εγγεγραμμένοι στη λίστα
των εμπορικών εκθετών και η
κριτική επιτροπή αποτελείται από
εκπροσώπους της Photokina, της
Photo Industry Association και
της Art Cologne, της μεγαλύτερης
καλλιτεχνικής έκθεσης της
Κολωνίας.
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Σεμινάριο ταξιδιωτικής
φωτογραφίας διοργανώνει ο
φωτογράφος Ανδρέας Κατσικούδης
στο Καταφύγιο Φλαμπούρι της
Πάρνηθας το Σάββατο 17 Μαϊου
2014, στις 11 π.μ. Θα αναλυθούν
τα βασικά ζητήματα χειρισμού
του φωτός στο τοπίο, τρόποι
καδραρίσματος και σύνθεσης,
οι σωστές ώρες που πρέπει να
τραβάμε τοπία, ο κατάλληλος
εξοπλισμός και η σωστή
προετοιμασία κ.α.
Για περισσότερα και δήλωση
συμμετοχής:

HeartbeatInk Tattoo Magazine

www.flabouri.gr



Πληροφορίες για το δάσκαλο:
www.akatsikoudis.blogspot.com

  launch party

Με αφορμή το launch party για τον ένα χρόνο ζωής του HeartbeatInk Tattoo
Magazine διοργανώνεται έκθεση φωτογραφίας της Ινώς Μέη με τον τίτλο

http://about.me/andreas.katsikoudis

“Stigmata”. Η έκθεση αποτελείται από 26 επιλεγμένες φωτογραφίες, που
η καλλιτέχνης τράβηξε για το HeartbeatInk Tattoo Magazine. Την έκθεση
επιμελείται ο Χρήστος Πότσιος, αναγνωρισμένος φωτογράφος.

Ο

ι 26 φωτογραφίες της έκθεσης επιλέχθηκαν με βάση την καλλιτεχνική τους
δυναμική και θα λειτουργούν για το θεατή ως ένα ταξίδι στην τέχνη του tattoo

μέσα από έντονα χρώματα, σχήματα και μοτίβα, αποτυπωμένα μέσα από την ματιά
και το προσωπικό ύφος της φωτογράφου. Η έκθεση είναι
ανθρωποκεντρική και παράλληλα εστιάζει στην μοναδικότητα και
στα διαφορετικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου και στο πως
αυτά ενισχύονται ή “επαναπροσδιορίζονται” από την ύπαρξη
των tattoo. Η επιλογή των φωτογραφιών εμπεριέχει κάποια
πορτρέτα, ορισμένες κοντινές και πιο αφαιρετικές λήψεις, καθώς
και εικόνες σε location. Το HeartbeatInk Tattoo Magazine είναι
το μοναδικό ελληνικό διαδικτυακό περιοδικό για tattoo. Μετράει
δώδεκα μήνες ζωής, έχοντας ήδη εδραιωθεί στο χώρο του tattoo
στην Ελλάδα και έχοντας κερδίσει την αναγνώριση σημαντικών
ανθρώπων και καλλιτεχνών του international tattoo community.
Από τον Μάιο του 2013 που ξεκίνησε την πορεία του, το www.
heartbeatink.gr έχει καταφέρει να αποτυπώσει την τέχνη του
tattoo με τη δική του μοναδική και καλλιτεχνική προσέγγιση,
καθώς και να απεικονίσει και να παρουσιάσει με ουσιαστικό
τρόπο το ελληνικό tattoo community στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Επίσης, κατάφερε
να γίνει κομμάτι του international tattoo scene με την σταθερά ποιοτική δουλειά και
πορεία του και έχοντας συναντήσει και εξασφαλίσει αποκλειστικές συνεντεύξεις από
κορυφαίους καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, που μίλησαν για πρώτη φορά σε ελληνικό
μέσο. Το party θα γίνει το Σάββατο 17 Μαΐου με ένα σημαντικό event κοινωνικού
χαρακτήρα, στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθούν και τα εγκαίνια της έκθεσης
φωτογραφίας. Η έκθεση και το launch party θα γίνουν στο ολοκαίνουργιο Φουάρ
(Μητροπόλεως 72, 210 3211381). Στο event, μεταξύ άλλων, θα παρευρεθεί ο πυρήνας
της εγχώριας tattoo σκηνής, πολλοί tattoo artists - ανάμεσά τους και παγκοσμίου
φήμης -, πολυάριθμοι tattoo collectors και γενικότερα λάτρεις της τέχνης του tattoo.
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HCP

Εργαστήρια
Φωτογραφίας

HELLENIC
CENTRE FOR
PHOTOGRAPHY

Άνοιξη 2014

LONG-TERM MENTORING PROGRAMME

Personal Project
Development
Εισηγητής: Κωστής Αντωνιάδης

Στόχος του εργαστηρίου αυτού είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με την
απαραίτητη καλλιτεχνική πρακτική και μεθοδολογία, προκειμένου να αναπτύξουν,
να ολοκληρώσουν και να παρουσιάσουν μια θεματική ενότητα φωτογραφικών
έργων ως πορτφόλιο, έκδοση ή έκθεση. Το πρόγραμμα αυτό, διάρκειας εννέα
μηνών, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχήμα ευέλικτης μεθοδολογίας, στο οποίο
συνδυάζονται και προγραμματίζονται: ομαδικές συναντήσεις, ατομικές συνεδρίες,
εξ αποστάσεως επικοινωνία και έκθεση εργασιών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ 31/5/14
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Τα oικονομικά αποτελέσματα
όπως τα ανεκοίνωσε η Sony για
το οικονομικό έτος που έληξε τον
περασμένο Μάρτιο, προκαλούν
ανάμεικτα αισθήματα. Από τη
μια μεριά πουλήθηκαν πάνω
από 33εκ. smartphones Xperia,
τα περισσότερα μάλιστα στο
hi end, από την άλλη όμως
διευρύνονται οι απώλειες σε
άλλους τομείς όπως τηλεοράσεις
και laptop (κλάδο που ήδη δεν
δραστηριοποιείται). Η εταιρία είναι
για έκτη χρονιά στο κόκκινο με
ζημίες 1,25 δις δολ. επί ετήσιου
συνολικού τζίρου 75.4 δις. δολ.
Οι ιθύνοντες της εταιρίας
αποδίδουν τις απώλειες στη
στρατηγική αναδιάρθρωσης όπως
πχ. στην δημιουργία ειδικής
θυγατρικής για τις τηλεοράσεις.
Και όλα αυτά παρά τις ισχυρές
πωλήσεις της καινούργιας

+' .!%#+'

κονσόλας PS4. Για το 2014 η Sony
ευελπιστεί να επιστρέψει στην

! 

κερδοφορία με την αρωγή των
hi end smartphone Sony Z και

Την παρουσίαση του βιογραφικού λευκώματος “ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ - Ζωή γεμάτη
εικόνες”, σε έρευνα και επιμέλεια του Κώστα Δ. Πλιάτκα διοργανώνουν οι εκδόσεις Μίλητος

των αντίστοιχων tablet που έχουν
στηρίξει την επιτυχία τους και στα

την Τρίτη 20 Μαΐου 2014, στις 12 το μεσημέρι, στο the BLACK DUCK Garden - Athens
City Museum Bistrot (Παπαρηγοπούλου 5, Αθήνα). Για τον Γιάννη Κυριακίδη και για το

προχωρημένα χαρακτηριστικά και
στην αδιαβροχοποίηση.

βιβλίο θα μιλήσουν οι: Τίτη Κυριακίδου, σκηνογράφος, Ζωή Λάσκαρη, ηθοποιός, Λευτέρης
Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος, στιχουργός, Κώστας Παπαϊωάννου, δημοσιογράφος, Άρης
Σκιαδόπουλος, δημοσιογράφος και Σεραφείμ Φυντανίδης, δημοσιογράφος

"   !# 

Stamos
    NXCAM
HXR-NX3
Η ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. διανομέας
Professional Solutions Europe
ενεργοποίησε μια σημαντική
προσφορά για την επαγγελματική
βιντεοκάμερα Sony NXCAM HXRNX3 που συνοδεύεται πλέον από
Δώρο το Επαγγελματικό
Πυκνωτικό Shotgun Μικρόφωνο
ECM-VG1
Επιστροφή Μετρητών 200€
(με ΦΠΑ 23%)
Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις
30 Ιουνίου 2014.
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Apple
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  super-resolution
 

«  

Νέα πατέντα κατοχύρωσε η Apple για

Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
το Σάββατο 17 Μαΐου 2014



 55   -   »

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Hμέρας Μουσείων εγκαινιάζεται στο Μουσείο

ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέπει στο
iPhone να τραβάει εικόνες υπερυψηλής

από τις 12:00μμ έκθεση
Φωτογραφίας της Σιμόνης

ανάλυσης χωρίς να αυξάνεται ο

Ζαφειροπούλου με τίτλο:
«Ο γύρος του κόσμου σε 55

αριθμός των pixel του αισθητήρα. Η
ιδέα πίσω από την πατέντα αυτή δεν
είναι καινούργια καθώς θυμίζει τα

ημέρες - με την Κάτια»
(η δεκατετράχρονη κόρη της

in camera HDR, μια δυνατότητα που

φωτογράφου).
Πριν 1 χρόνο η Σιμόνη

συναντάμε σε αρκετές φωτογραφικές
μηχανές. Πρακτικά το φωτογραφικό
υποσύστημα χρησιμοποιεί το σύστημα

Ζαφειροπούλου αποφάσισε με
την Κάτια να ακολουθήσουν

της σταθεροποίησης και την ριπή της

τα βήματα του Φιλέα Φογκ
στο Γύρο του Κόσμου.

μηχανής για να συνδυάσει πολλαπλά
καρέ σε ένα, το οποίο ονομάζει super

Η φωτογράφος θέλησε

resolution.

να εξερευνήσει πως μια
δεκατετράχρονη έφηβος
βλέπει τον κόσμο, τι την

Φαίνεται πως το τμήμα Imaging της
Apple βρίσκεται σε κινητικότητα αφού
σύμφωνα με το engadget.com η Apple
προσέλαβε τον υπεύθυνο του Lumia

προσελκύει, ιντριγκάρει,
ενδιαφέρει ή απωθεί. Η
επιμελητής Ιωάννα Βασδέκη
σημειώνει “αξίζει να σημειωθεί

Imaging της Nokia, Ari Partinen, ο
οποίος το ανακοίνωσε και μέσω του
λογαριασμού του στο Twitter.
Να θυμίσουμε ότι τα smartphone Lumia

ότι η Ζαφειροπούλου
ταξιδεύει ανά την υφήλιο

έχουν εξαιρετικό υποσύστημα οπτικής
σταθεροποίησης. Τυχαίο;

εδώ και δεκαετίες - κατά
κάποιο τρόπο, αυτός εδώ
δεν είναι ο πρώτος της γύρος
του κόσμου, αλλά είναι
αναμφίβολα ο πρώτος για
την έφηβη συνταξιδιώτισσα.
Και διακρίνει κανείς, στα φωτογραφικά της έργα, έναν οξυδερκή παρατηρητή, ο οποίος
απολαμβάνει το κλασικό αλλά αναζητεί και το πιο ιδιαίτερο στοιχείο: ενδιαφέρουσες
ανθρώπινες παρουσίες, ιδιάζοντα στιγμιότυπα δρόμου ή πιο πρωτότυπα αστικά τοπία,
προσέχοντας πάντοτε το οπτικό της κάδρο.
Ένα είναι αδιαμφισβήτητο: το σύνολο των εικόνων της Ζαφειροπούλου μπορεί να δράσει
νοητά ως μία οπτικοποίηση των ιστοριών του Φιλέα Φογκ. Κάθε εικόνα, μία σελίδα. Ή,
ακόμη πιο απλά, κάθε εικόνα, ένα ταξίδι... για όλους εμάς που βρισκόμαστε ακίνητοι
εδώ.”
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή
Λεβίδου 13, Κηφισιά, Τ. 210 8015870
Διάρκεια έκθεσης: από 17 Μαΐου έως 8 Ιουνίου 2014
Ώρες λειτουργίας του Μουσείου:
Τρίτη-Παρασκευή: 9.00-14.30
Σάββατο και Κυριακή: 10.00-16.00

photo.gr
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ikon D800/D800E
Firmware update
H νέα έκδοση firmware για τις
full frame 36MP μηχανές της
Nikon ενσωματώνει τις εξής
βελτιώσεις:
Αλλάζουν τα Custom Settings
13 (Αssign Movie Record), 14
(Assign MB-D12 AF On) και
15 (Assign Remote Fn ενώ
ορισμένες λειτουργίες έχουν
ονομαστεί διαφορετικά όπως
το Wireless Transmitter, το
Transfer Mode (PC) κλπ.
Επίσης έχει προστεθεί η
λειτουργία ΗΤΤP server,
υποστηρίζονται κάρτες
Compactflash άνω των 128GB
και επιλύονται προβλήματα
(bugs) όπως αποθήκευση
ρυθμίσεων για φακούς,
συνεργασία με φλας στο
Commander Mode, ρύθμιση
manual White Balance στο live
view κλπ.

Athens House of Photography
(    ) & )    +
Ταχύρυθμο σεμινάριο, με διδάσκουσα την Ιωάννα Βασδέκη (fotograficus) ξεκινάει στις
19 Μαΐου στο Athens House of Photography. Θα πραγματοποιηθούν 5 τρίωρες
συναντήσεις στην Κηφισιά, κάθε Δευτέρα 6-9μμ. Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως
σε αρχάριους αλλά και ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να ανανεώσουν τις
φωτογραφικές τους γνώσεις, σε ανθρώπους που επιθυμούν να εντρυφήσουν στην τέχνη
και την τεχνική της φωτογραφίας, να μάθουν να χειρίζονται τις μηχανές τους και να
εξελίξουν τα αισθητικά τους κριτήρια. Συγκεκριμένα στο σεμινάριο διδάσκονται τα εξής:
• Η ιστορία της φωτογραφίας από την αρχή μέχρι σήμερα, προβολές σπουδαίων
δημιουργών
• Οι λειτουργίες της ψηφιακής σας μηχανής: διάφραγμα, ταχύτητα, ισορροπία λευκού,
εστίαση, ISO, βάθος πεδίου κ.ά.
• Οι τεχνικοί αλλά και αισθητικοί κανόνες που δημιουργούν μία ποιοτική εικόνα,
• Η βάση και τα μυστικά της ψηφιακής και αναλογικής τεχνολογίας,
• Εξωτερικές φωτογραφίσεις παρουσία του διδάσκοντα,
• Photoshop: Βασικές ρυθμίσεις του Photoshop προκειμένου να βελτιώνονται τεχνικά οι
φωτογραφίες.
Κάθε Δευτέρα, ώρες 6-9μμ, έναρξη 19 Μάη 2014
Athens House of Photography, Ζηρίνη 23, Κηφισιά
Πληροφορίες: info@fotograficus.gr, τηλ. 6974162550, www.fotograficus.gr
Kόστος: 120 (χωρίς ΦΠΑ)

($)!*%& F5@+ !#'
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Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Φωτογραφικού Κύκλου, με αφορμή την ολοκλήρωση
του Σεμιναρίου “Ανάλυση και Φωτογραφική Κριτική” που πραγματοποιήθηκε από τον
Οκτώβριο του 2013 έως τον Μάιο 2014 στην Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς από τον Χρήστο
Κοψαχείλη, την Πέμπτη 22 Μαΐου θα γίνει παρουσίαση της Λέσχηςτου έργου των μελών της.
Μουσείο Μπενάκη. Πειραιώς 138 Πέμπτη 22/5, 7:30-9:30μμ
2014
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Με αφορμή την ολοκλήρωση της
έκθεσης φωτογραφίας “Ειρήνη Είναι τα
δικαιώματα των παιδιών” στο Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Αθηναίων o διεθνής
Οργανισμός «Κόσμος Χωρίς Πολέμους
και Βία» διοργανώνει το Σάββατο στις 17
Μαΐου (11.00-14.00) στον ίδιο χώρο έναν
ανοιχτό διάλογο για την προσωπική και
κοινωνική βία σήμερα και τις προτάσεις
εξόδου από αυτή με τη μεθοδολογία της
ενεργής μη-βίας. Θα συζητηθούν
-Προσωπικές μαρτυρίες-ιστορίες που
εμείς έχουμε υποστεί βία ή έχουμε
συμπεριφερθεί με βία - Πώς επηρεάζει
τη ζωή μας και τις διαπροσωπικές μας
σχέσεις
-Πώς επηρεάζει κοινωνικά (ρατσιστική
βία, σχολική βία, βία του φύλου
και του διαφορετικού σεξουαλικού
προσανατολισμού, καταπάτηση
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ.) -Τα αίτια
που προκαλείται η βία και τους τρόπους
αντιμετώπισης της βίας σε προσωπικό και
κοινωνικό πεδίο. Τι είναι η μη-βία και τι η
ενεργή μη-βία.
Η ενεργή μη-βίαιη συμπεριφορά
(προσωπικό πεδίο) και μη-βίαιες δράσεις
(κοινωνικό πεδίο).
Τα θέματα θα συζητηθούν σε μικρές
ομάδες με τη βοήθεια των ερωτήσεων και
διαδραστικών παιχνιδιών που θα δώσουν
έναυσμα για ανταλλαγή απόψεων και
προβληματισμό. Σκοπός του διαλόγου
είναι να ενωθούμε συλλογικότητες και
απλός κόσμος γύρω από την έννοια της
ενεργής μη-βίας και σε συνεργασία να
αναπτύξουμε δράσεις στα πεδία που μας
ενδιαφέρουν (στο σχολείο, στις γειτονιές,
στην εργασία, στο Πανεπιστήμιο κ.λπ.).
Σάββατο στις 17 Μαΐου (11.00-14.00)
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων
Αίθουσα Πληροφόρησης Europe Direct
Δήμου Αθηναίων Ακαδημίας 50, Αθήνα
(είσοδος & από Σόλωνος)
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Με τον τίτλο “το γυμνό του 74”
παρουσιάζεται η δουλειά του Στάθη
Ευσταθιάδη από το f14–Κοινόν
Φωτογράφων στην ομώνυμη γκαλερί
μεταξύ 16 Μαΐου και 10 Ιουνίου. Η
επιλογή του τίτλου και των έργων
έγιναν από τον παλαίμαχο, καταξιωμένο
και πολυβραβευμένο φωτογράφο-μέλος
της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρίας.
Είναι μία ευκαιρία να δούμε και να
εκτιμήσουμε τη λογική, την αισθητική,
την τεχνική μιας δουλειάς που έγινε 40
χρόνια πριν. Η έκθεση διοργανώνεται
με την ευκαιρία του εορτασμού των
οκτώ χρόνων δράσης του f14–κοινόν
φωτογράφων.
Επιμέλεια έκθεσης: Στάθης
Ευσταθιάδης – Λιάνα Δημητριάδου
– Κατερίνα Μαρνέλλου
Χρόνος έκθεσης: 16 Μαΐου –
10 Ιουνίου 2014
Ημέρες και ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα – Παρασκευή 19:00-22:00
Χώρος διεξαγωγής: f14-gallery,
Μητσαίων 3, Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310244714
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Η Αίθουσα Τέχνης «ena» παρουσιάζει
τις αθηναϊκές φωτογραφίες του
δημοσιογράφου Νίκου Βατόπουλου
σε μία ροή οπτικής αφήγησης που
αποτυπώνει, επιλεκτικά και συνεκτικά,
μία «εσωτερική» ματιά πάνω στην πόλη
της Αθήνας.
Ο Νίκος Βατόπουλος έχει μία βαθιά
και βιωματική σχέση με την Αθήνα,
αποτυπωμένη σε πλήθος κειμένων,
άρθρων, ερευνητικών αναζητήσεων
και φωτογραφικών περιπλανήσεων.
Στην «Καθημερινή» έχει συνθέσει ένα
πυκνό σώμα αθηναϊκής αρθρογραφίας
που επιχειρεί να συνδέσει το παρελθόν
με το μέλλον της πόλης μέσα από τα
κανάλια της αστικής αυτογνωσίας. Οι
φωτογραφίες που παρουσιάζονται
είναι ενδεικτικές αυτής ακριβώς
της διαδρομής και συνθέτουν, σαν
ψηφίδες, μία εκ νέου ανάγνωση
της πόλης μέσα από ένα κάδρο
συγκεκριμένου ύφους και ήθους.

Hasselblad Victor magazine

Έμφαση δίνεται στη λεπτομέρεια, στη
διπλή ζωή των κτιρίων, στην αύρα των

Το μεγάλο φωτογράφο Edward Βurtynsky με εικόνες από το Project “WaterAustralia-Oil” φιλοξενεί η καλλιτεχνική έκδοση Victor Photography One

δρόμων και στο άδηλο που γίνεται
προφανές. Στην έκθεση παρουσιάζονται

της Hasselblad. O δημιουργός αναζητά τη σχέση ανάμεσα στα ανθρώπινα
δημιουργήματα και τη φύση, ανάμεσα στην παρέμβαση του ανθρώπου και τον

φωτογραφίες που, ως σώμα και
στο σύνολό τους, προτείνουν μία

κ΄σομο, μέσα από εντυπωσιακά μοτίβα και γραφίστικα στοιχεία. Ο Burtynsky
μετέχει στην οργανωτική επιτροπή Contact, του διεθνούς φεστιβάλ φωτογραφίας

εσωτερική επανασύνδεση με την Αθήνα
ενεργοποιώντας τα τοπία προσωπικής

του Toronto και του Ryerson Image Centre.

+ <  Edward =urtynsky

μνήμης.
Διάρκεια έκθεσης μέχρι το Σάββατο
28 Ιουνίου
ena Art Gallery
Βαλαωρίτου 9Γ, 106 71, Αθήνα

75+ 5' +/5'
%    $
Για δύο διαδοχικά χρόνια οι παγκόσμιες πωλήσεις τηλεοράσεων πέφτουν, προκαλώντας
απαισιοδοξία στα εργοστάσια και απορία στο γενικό κοινό. Σύμφωνα με έκθεση της
εταιρίας αναλυτών αγοράς ΙΗS η αγορά υπέστη απώλειες 7% το 2012 και 6% το 2013,
φθάνοντας σε αριθμό συσκευών τα 225 εκ. τεμάχια σε όλο τον κόσμο. Η πρόβλεψη
για το 2014 είναι ακόμη χειρότερη (-14%) κάτι που επιφέρει αίσθημα απελπισίας στους
manager. Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων δείχνει επιβράδυνση στις αγορές που κατά
τεκμήριο έπρεπε να πηγοίνουν καλά δηλ. την Κίνα, ΝΑ Ασία και Ανατολική Ευρώπη.
Όμως οι περιοχές αυτές ήταν οι τελευταίες που γνώρισαν την τηλεοπτική εισβολή
και τώρα χορεύουν στον αστερισμό των tablet, τα οποία ροκανίζουν το διαθέσιμο
εισόδημα. Από την άλλη ο ανεπτυγμένος δυτικός καταναλωτής μοιάζει αποκαμωμένος
από το καταναλωτικό πάρτι της προηγούμενης πενταετίας και δύσκολα πείθεται για
τη χρησιμότητα μιας ακόμη τηλεοπτικής συσκευής ότα τα νοικοκυριά έχουν κάνει
επανειλημμένες επενδύσεις σε HD Ready, Full HD, 3D κλπ. όντας δύσπιστοι στην
αναγκαιότητα των νέων τεχνολογιών. Οι κινέζοι ήταν πολύ ενθουσιώδεις τα τελευταία
χρόνια με τις τηλεοράσεις, ίσως επειδή έπαιζε ρόλο αι κρατικές επιδοτήσεις για τους
κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων. Οι πωλήσεις LCD TVs στην Κϊνα μόνον
έφθασαν τα 13εκ. τεμάχια φέτος χάνοντας 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο. H μόνη προς το παρόν διέξοδος ανάπτυξης διακρίνεται στην Νότια Αμερική
ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 2016 στη βραζιλία.
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