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ditorial
Όποιος ασχολείται με την πώληση
προϊόντων μέσω διαδικτύου γνωρίζει
πολλές πτυχές των πελατών του που
μπαίνουν στο (ιντερνετικό) μαγαζί του.
Για παράδειγμα πόσοι το επισκέπτονται,
ποια προϊόντα ενδιαφέρονται να
αγοράσουν, πόσα μέρη του / σελίδες
εγείρουν την προσοχή των πελατών,
ποια προϊόντα έχουν βάλει στο καλάθι
αλλά την τελευταία στιγμή διστάζουν
να αγοράσουν ή το κάνουν με κάποια
χρονική καθυστέρηση κ.α.

Α

υτή την τελευταία διαδικασία
δηλαδή όταν ο πελάτης βρίσκεται

λίγο πριν την απόφαση αγοράς,
μελέτησαν τα τελευταία χρόνια οι
προγραμματιστές, οι στατιστικολόγοι και
οι κάθε λογής αναλυτές του κολοσσού
Amazon.com. Mε άλλα λόγια ανέλυσαν
χιλιάδες περιπτώσεις επισκεπτών του
site στην τελική φάση, λίγο πριν την
απόφαση αγοράς.
Η μελέτη αυτή κατέληξε σε παραμετροποίηση της περιήγησης στο site
τους και οδήγησε στη δημιουργία
ενός μαθηματικού αλγόριθμου που
ενημερώνει την υποδοχή των πωλήσεων,
αν ο συγκεκριμένος επισκέπτης τελικά
θα αγοράσει το προϊόν που ενδιαφέρεται
γι’ αυτό. Έτσι, ταχύτατα και χωρίς δεύτερη
σκέψη, το προϊόν αποστέλλεται στην
πιο κοντινή στον υποψήφιο αγοραστή
αποθήκη της Amazon.com, χωρίς φυσικά
να περιμένουν οι υπεύθυνοι πωλήσεων
να πέσει η παραγγελία, να μπουν τα
λεφτά από την κάρτα κλπ.
Σας πληροφορώ ότι το σύστημα αυτό
δουλεύει πολύ αποτελεσματικά στις
Η.Π.Α. έχοντας συμπιέσει τους χρόνους
παράδοσης του εμπορεύματος κατά
μέσον όρο σε μόλις έξι (6) ώρες από τη
στιγμή της παραγγελίας! Το ξαναλέω:
Όχι παράδοση σε 48 ώρες, όχι την
επομένη ημέρα -που θεωρείται φοβερό
κατόρθωμα στη χώρα μας- αλλά κατά
μέσον όρο σε έξι ώρες που μπορεί
αναλόγως να είναι και δύο και τρεις ώρες
σε κάποιες μεγαλουπόλεις των Η.Π.Α
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Μερική άποψη χώρου διεκπεραίωσης παραγγελιών του amazon.com

Σκέψου το... κι ήρθε!
Νέες τακτικές υιοθετεί η Amazon.com στην παράδοση των παραγγελιών
Αυτές οι επαναστατικές εξελίξεις θα προκαλέσουν αναμφισβήτητα πολλές
ανακατατάξεις στον κλάδο του λιανεμπορίου επιφέροντας ένα ακόμη βαρύ πλήγμα στα
“φυσικά” καταστήματα. Γιατί ως γνωστόν ο ανταγωνισμός είναι άνισος μεταξύ αυτού
που πουλάει από ένα κεντρικό κατάστημα με ενοίκια, πωλητές και άλλα πρόσθετα
κόστη λειτουργίας κλπ. που μετακυλίονται στην τιμή πώλησης του προϊόντος και αυτού
που πουλάει χωρίς κανένα από τα παραπάνω κόστη. Όλη την παραπάνω διαδικασία
που βασίζεται σε μαθηματικούς υπολογισμούς και σε στατιστικές αναλύσεις, η Amazon
την έχει πατεντάρει και προστατεύεται ως εκ τούτου από την Αμερικάνικη νομοθεσία
σύμφωνα πάντοτε με την έγκυρη Wall Street Journal (17/1/14).
Οι επικριτές και οι κάθε είδους ανταγωνιστές της Amazon, όπως ήταν αναμενόμενο,
σχολίασαν ειρωνικά αυτές τις πρακτικές της. Συγκεκριμένα πολλοί ανέφεραν ότι όλο
αυτό το σύστημα που “διαβάζει” τη σκέψη του καταναλωτή είναι μία ακόμη έμμεση
διαφημιστική καμπάνια του Jeff Bezos (ιδρυτή και ιδιοκτήτη της Amazon) και τίποτα
παραπάνω. Γιατί - λένε - τα έξοδα που θα επιβαρύνουν το προϊόν από τους πρόσθετους
αποθηκευτικούς χώρους που θα πρέπει να δημιουργηθούν, συν την κατακόρυφη
αύξηση των επιστροφών θα κάνει όλη την ενέργεια μη ανταγωνιστική, άρα άχρηστη...
Τα συμπεράσματα δικά σας.
.
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Η οικονομική καταστρoφή ενός επαγγελματία φωτογράφου
 

 

 

  ...

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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*Για τη μεταφορά εικόνων απαιτείται έξυπνη συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης μέσω Wi-Fi.
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I AM SHARING MY VIEW

I AM THE NIKON D5300. Είμαι η δημιουργικότητα σε κάθε pixel.
Μοιράζομαι τις δημιουργίες σου με όλο τον κόσμο με τα ενσωματωμένα
Wi-Fi* και GPS που διαθέτω. Εντυπωσίασε τους πάντες με τις καινούριες
προοπτικές που θα ανακαλύψεις εύκολα χάρη στην πτυσσόμενη οθόνη μου.
Οι υψηλής ποιότητας εικόνες που θα καταγράψεις με τον αισθητήρα εικόνας
24,2 MP που διαθέτω, τα 39 σημεία εστίασης και το ISO έως 12.800, δεν θα
μείνουν ασχολίαστες. Είμαι ο ηλεκτρονικός σου καμβάς. nikon.gr

5300.indd
 1
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To παράδειγμα της εταιρίας τηλεπικοινωνιών Huawei
Οι αναλυτές έθεταν το ορόσημο στο 2019. Αναφερόμαστε βεβαίως στην διαρκή
μεγέθυνση της κινέζικης οικονομίας, η οποία με τους ρυθμούς που βαδίζει (2010

στην έρευνα. Κι όλα αυτά από μια εταιρία
που ιδρύθηκε από τον Ren Zheg Fei,

+10,4%, 2011 +9,3%, 2012 +7,8%, 2013 +7,7%) ήταν αναμενόμενο να έλθει στην
πρώτη θέση, παγκοσμίως από πλευράς ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (Gross
Domestic Product).

Α

του οποίου οι γονείς είχαν σταλεί για …
πολιτιστική αναμόρφωση σε στρατόπεδο
και το 1980 έφτιαχνε απλά τηλεφωνικά
κέντρα-κλώνους Siemens και Ericsson.
Η Ηuawei πάντα ανήκε στον ιδιωτικό
τομέα και ήταν η αντίζηλος της κρατικής

αμερικανικής. Όμως στο μέγεθος της τελευταίας προσμετράται το μέγεθος πολλών διεθνών
χρηματοοικονομικών συναλλαγών που δεν αντανακλούν παραγωγική βάση.
Πως το πέτυχαν αυτό οι κινέζοι που ως το 1970 ζούσαν στην απομόνωση και την παράνοια
της Πολιτιστικής Επανάστασης του Μάο; Εκτός από το άνοιγμα στην οικονομία της αγοράς
και τους επενδυτές, τη σκληρή δουλειά και τις ειδικές ζώνες στην Σαγκάη και τη Shenzen, οι
κινέζοι πίστεψαν στην τεχνολογία.
Θα ήταν μεγάλη πλάνη να πιστεύει ο Ευρωπαίος τα στερεότυπα του στιλ ο Κινέζος αμείβεται
με ένα πιάτο ρύζι και φτιάχνει ρέπλικες δυτικών προϊόντων. Οι κινέζοι λοιπόν έκαναν ότι οι
Ιάπωνες και μετά οι Κορεάτες. Πρώτα κατασκεύασαν και μετά αφομοίωσαν και εξέλιξαν τη
δική τους τεχνολογία. Για παράδειγμα ο τηλεπικοινωνιακός γίγαντας Huawei έχει σήμερα
κύκλο εργασιών 40 δις δολ. και παράγει τεχνολογία αιχμής, επενδύει περισσότερο στην
έρευνα από κάθε άλλο ανταγωνιστή, ενώ τα προϊόντα Huawei ανταγωνίζονται τα δυτικά επί
τη βάσει συγκριτικών πλεονεκτημάτων τεχνολογίας και όχι χαμηλότερου κόστους.
Για να συνεχίσουμε με το παράδειγμα, η Huawei έχει συνεταιριστική δομή όπου οι 150.000
εργαζόμενοι είναι ταυτόχρονα μέτοχοι. Αξιόλογο μέρος των αμοιβών επενδύεται άμεσα
στην ίδια την εταιρία ενώ ένα κολοσσιαίο 12,8% των εσόδων (όχι των κερδών!) πηγαίνει

ZTE. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990
αγόρασε know how από την IBM και τη
Siemens. Στις αρχές του 2000 άρχισε να
παράγει δική της τεχνολογία Μέχρι τώρα
έχει 50.000 πατέντες! Είναι δε μία από
τις top ten εταιρίες που πλημμυρίζουν
με αιτήσεις τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Τι μαθαίνουμε από το κινέζικο
εγχειρηματικό ορισμό της ανάπτυξης
αλά Huawei; Ότι ο η καινοτομία ανθεί
σε περιβάλλον ανταγωνιστικότητας
αλλά και κρατικής υποστήριξης προς την
ανάπτυξη, με κοινωνική και φορολογική
σταθερότητα, με ενθάρρυνση της νέας
τεχνολογίας, με… με… Ακριβώς ότι (δεν)
ισχύει στην Ελλάδα!
. 


κόμη και τώρα που οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι κάτω του 10% η Κίνα αναμένεται
να κατακτήσει την πρώτη θέση ως το τέλος του 2014 (στοιχεία ICP Ιnternational
Comparison Program, ένα πρωτόκολλο μέτρησης που σταθμίζει και την αγοραστική ισχύ
Purchase Power Parity). Αλλιώς, σε απόλυτες τιμές, η κινέζικη οικονομία είναι το μισό της
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Low Key

Playboy
Ο ερωτικός κόσμος του Salvador Dali
Όλοι έχουμε δει τα πορτραίτα
που απεικονίζουν τον διάσημο
σουρεαλιστή φωτογράφο Salvador
Dali με το περίφημο μουστάκι του.
Όσοι ασχολούνται με τη φωτογραφία
γνωρίζουν ότι ο ζωγράφος είχε μια
ιδιαίτερη σχέση με τον φωτογράφο
Philippe Halsman που οδήγησε σε
κάποιες από τις πιο εμβληματικές
φωτογραφίες του φωτογραφικού
σουρεαλισμού.

Α

υτό που δεν γνωρίζουν αρκετοί όμως
είναι ότι ο Dali είχε συνεργαστεί
και με τον φωτογράφο του Playboy,
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Pompeo Posar στο project που ονομάστηκε “Ο Ερωτικός Κόσμος του Salvador Dali”.
Αναλογιζόμενοι τις φωτογραφίσεις που μας έχει συνηθίσει το Playboy τα τελευταία χρόνια,
είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι κάποτε φιλοξένησε στις σελίδες του φωτογραφίες που
είχε σχεδιάσει ο Dali. Κι όμως. Το 1974 ο Dali σχεδίασε τις εικόνες όπως τις φαντάστηκε
στο χαρτί και στη συνέχεια ο Posar έκανε τις φωτογραφίες. Ο ίδιος ο Dali, απογοητεύοντας
τους θαυμαστές του που έψαχναν βαθύτερο νόημα πίσω από το project, είχε δηλώσει:
“Το νήμα της δουλειάς μου ήταν το πιο αθώο κίνητρο - το χρήμα. Αυτό που έκανα για
το Playboy ήταν πολύ καλό και η πληρωμή ήταν ανάλογη με την εργασία”. Τα κοινά
βέβαια μεταξύ του Salvador Dali με το Playboy και τον Hugh Hefner είναι αρκετά και δεν
περιορίζονται μόνο στο κέρδος. Ο Dali και ο Hefner ήταν μεγάλοι θαυμαστές του Sigmund
Freud και των θεωριών του περί ερωτισμού και πως αυτό αποτελεί τη σημαντικότερη
κινητήρια δύναμη πίσω από την προσωπικότητα του ατόμου. Ο Dali έχει αφιερώσει το
μεγαλύτερο μέρος του καλλιτεχνικού του έργου στο να φανερώσει τις ανεκδήλωτες
τάσεις της ερωτικής επιθυμίας και είναι γνωστό ότι προσπαθούσε συχνά να σοκάρει τον
καλλιτεχνικό κόσμο με τους πίνακες του.
K.  

 7

ON LINE    O IMAGING - E  



 241 •    26 MA

2014

 8

ON LINE    O IMAGING - E  

Hands on

Sony RX100.III
Mεταμορφώνοντας την RX100 στην τελειότερη εκδοχή της
Το μικρό και κλειστό club των compact γοήτρου για πολλά χρόνια
στάθηκε δεσμευμένο στους μικρούς αισθητήρες. Προσπάθειες όπως
της Leica με τη Χ1 και μεταγενέστερα τη Χ2, της Sigma με τη DΡ1 και
DΡ2 Merill αλλά και της Canon με την Powershot G1X, παρόλο που
ενσωμάτωσαν μεγάλους αισθητήρες και η απόδοση βελτιώθηκε
ουσιωδώς, δεν συνάντησαν την διευρυμένη απήχηση που θάπρεπε.
Μέχρι που η Sony με την πρώτη RX100 (Ιούνιος 2012) έδωσε glamour
και δημοσιότητα στην ιδέα.
TOΥ Π.ΚΑΛΔΗ

Η

υλοποίηση με τον πολύ καλό Zeiss Vario Sonnar, μαζί με τον
αισθητήρα 1in., πέρα από τις θετικές κριτικές στον τύπο, συνάντησε
το ενδιαφέρον των αγοραστών. Η δεύτερη έκδοση RX100.II πρόσθεσε
ασύρματες δυνατότητες WiFi και NFC, αρθρωτή οθόνη Whitemagic
3.0in. και Multi Interface στο hot shoe (για προσαρμογή EVF, flash ή
μικροφώνου). Όμως δεν έδωσε απάντηση στο όντως όχι και τόσο φωτεινό
(f/4,9) διάφραγμα στο άκρο του τηλεφακού (100mm). Εκεί άλλωστε
συγκεντρώθηκαν και τα περισσότερα σχόλια των χρηστών που ήθελαν
κάτι πιο γρήγορο. Τα τελευταία χρόνια η Sony αποδεικνύει συνεχώς ότι
ακούει προσεκτικά τoυς χρήστες και αναβαθμίζει ανάλογα τα προϊόντα της.
Ενδεικτικά παραδείγματα η προσθήκη OLED EVF στη μεσαία σειρά Sony CSC
(λέγε με Alpha6000), η superzoom RX10 με τον γρήγορο 24-200mm, oι
πιο μικρές full frame όλων των εποχών A7/A7R κλπ. Στο ίδιο συμπέρασμα
καταλήγουμε παρακολουθώντας τα στάδια μεταμόρφωσης της RX100, η
οποία φθάνει στο απόγειό της με την τρίτη και πληρέστερη version.



 241 •    26 MA

2014

 9

ON LINE    O IMAGING - E  

Hands on

OΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

SUPERFAST ZEISS

Δύο πράγματα κάνουν εξ αρχής αισθητή την παρουσία τους στην RX100.III. Πρώτον ο εξ
αρχής σχεδιασμένος φακός Vario Sonnar T* 24-70mm f/1,8-2,8 πολύ πιο φωτεινός από

Ο πανγρήγορος φακός Zeiss Τα*
8,8-25,7mm (ισοδύναμος 24-70mm)

τον προηγούμενο 28-100mm f/.1,8-4,9 και δεύτερον το ευρηματικό όσο και πρωτότυπο
«βυθιζόμενο» EVF. Τώρα ως προς το line up της Sony, οι πληροφορίες λένε ότι θα

f/1,8-2,8 αποτελούμενος από 10 οπτικά
στοιχεία σε 9 ομάδες, πολλά εκ των

διατηρηθούν σε παραγωγή και τα δύο (!) προηγούμενα μοντέλα, σπάζοντας την πρακτική που
θέλει την κατάργηση των παλιότερων προς χάρη των νεώτερων. Και σ αυτό το σημείο λοιπόν

οποίων ασφαιρικά, συγκεντρώνει το
μεγαλύτερο φωτογραφικό ενδιαφέρον

η Sony εισάγει νέα ήθη στο marketing!

αφού διαδέχεται τον εξίσου σημαντικό,
αν και όχι τόσο φωτεινό, 28-100mm

EVF ΣΑΝ ΦΛΑΣΑΚΙ!

f/1,8-4,9.
Στην παράμετρο της φωτεινότητας

Για να μεταφέρεται εύκολα και να μην ενοχλεί με τον όγκο του, το EVF 1,440K pixel (800x600)
...εξαφανίζεται μέσα στο σώμα. Όταν ανασυρθεί για να έλθει σε κατάσταση λειτουργίας
πρέπει να τραβηχθεί προς τη μεριά του ματιού η πίσω πλευρά με προσοφθάλμιο - και μετά
να ρυθμιστεί η διόρθωση διοπτρίας -4 ως +3. Όλα αυτά λόγω μικρών μεγεθών χρειάζονται
προσεκτικές κινήσεις και …νύχι. Το EVF καθαυτό έχει μέγεθος 0,39in. αντί για 0.2in. των
συνηθισμένων αντίστοιχων στις superzoom compact. Επίσης έχει επίστρωση T* για καλύτερο
κοντράστ. Yποκειμενικά είναι ισάξιο με το αντίστοιχο της Alpha6000 αλλά με μικρότερη
μεγέθυνση (αναπόφευκτη λόγω minimal διαστάσεων). Βέβαια συνεργάζεται με τον αισθητήρα
προσέγγισης (proximity sensor) ώστε να ενεργοποιείται κάθε φορά που πλησιάζουμε το μάτι
μας, μια στάνταρ ευκολία στα EVF. Γενικά, η απόδοση του EVF είναι όντως πολύ καλή και
επιλύει δια παντός το πρόβλημα των λήψεων σε εξωτερικούς χώρους με το έντονο φως του
ήλιου. Προς την ίδια κατεύθυνση φροντίζει και η αρθρωτή οθόνη 3in. που γυρίζει ως επάνω
για την λήψη selfies! Δηλ. έχει μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων +180° (αντί για +90° της
RX100.ΙΙ) ενώ προς τα κάτω παραμένει το ίδιο 45°. Σημειώνουμε ότι η οθόνη έχει και Εxtra
Bright ρύθμιση που αυξάνει πολύ το κοντράστ και τη φωτεινότητα για εξωτερική χρήση.
Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, το EVF καταλαμβάνει την τυπική θέση του φλας στο
άκρο της μηχανής. Το τελευταίο αναγκαστικά μεταφέρθηκε σε άλλο σημείο ακριβώς πάνω από
το φακό και καταργήθηκε το MultiInterface. Mικρή η απώλεια βέβαια αφού το εξωτερικό EVF
της RX100.ΙΙ (με κωδικό FDA-EV1MK) ήταν μάλλον ακριβό…

τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Όλοι
καλωσορίσαμε το εξαιρετικά γρήγορο
μέγιστο διάφραγμα f/1,8-2,8.
Παρενθετικά να πούμε ότι σε μερικές
περιπτώσεις η μεγάλη φωτεινότητα
μπορεί να είναι εμπόδιο π.χ. όταν
θέλουμε να κάνουμε πορτραίτο σε
εξωτερικό χώρο με ανοικτό διάφραγμα
και ISO 400 και πάνω. Τότε ίσως
ξεφεύγουμε από τη μέγιστη ταχύτητα
του κλείστρου; Σε παρόμοιες συνθήκες
μοιάζει πανέξυπνο το ενσωματωμένο
ηλεκτρονικό φίλτρο ΝD (Neutral
Density) 3 stop – το οποίο μάλιστα έχει
και ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης.
Όμως ως προς το θέμα της κάλυψης
εστιακών αποστάσεων ο 3,6x zoom
ισοδύναμος 28-100mm της RX100.II
μοιάζει πιο ελκυστικός σε καθημερινή
χρήση αφού έχει το πλεονέκτημα της
ικανοποιητικής συμπεριφοράς στα
πορτραίτα χάρη στα 100mm.
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Aπό την άλλη μεριά, ο 24-70mm που ξεκινάει με την ανοικτή

Hands on

οπτική γωνία των 84° ταιριάζει καλύτερα σε αρχιτεκτονικά
θέματα και σε μεγάλα τοπία. Καλοδεχούμενη είναι και η μείωση
της ελάχιστης απόστασης εστίασης από 55cm στα 30cm (στα
70mm) που σημαίνει ευελιξία στις λήψεις.

ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Εσωτερικά, παρά τις φαινομενικά ταυτόσημες προδιαγραφές
λόγω ίδιας ανάλυσης 20.2Megapixel, υπάρχουν αλλαγές.
Ενσωματώνεται ο νέας γενιάς επεξεργαστής Bionz X που έχει
μεγαλύτερες δυνατότητες (διαβάζει κάθε φορά όλο το καρέ
σε κάθε καρέ, αντί για τις τεχνικές line skipping – παράλειψη
γραμμών – που εφαρμόζονται κατά κόρον σε πολλούς
επεξεργαστές). Το full frame readout συνδέεται με τη συμπίεση
XAVC-S που δίνει καλύτερη απόδοση από το τυπικό AVCHD
με δειγματοληψία ως 50Mbps σε σύγκριση με τα 28Mbps
του AVCHD. Η κωδικοποίηση XAVC-S υποστηρίζει ήχο
LPCM ανώτερο από το Dolby AC-3 του AVCHD. Βελτιωμένη
αναμένεται και η συμπεριφορά στην σταθεροποίηση κατά την
βιντεοσκόπηση. Οι εξελιγμένοι αλγόριθμοι σταθεροποίησης
υποστηρίζουν διορθώσεις σε πέντε άξονες.
Στο τομέα των ασύρματων υπο-συστημάτων, επαναλαμβάνονται
οι ευκολίες που υπήρχαν και στην RX100.2 δηλ. WiFi και NFC
(που έχει μετακομίσει αριστερά αντί για τη βάση της μηχανής)
και υποστήριξη PlayMemories Apps (δυστυχώς δεν έχουμε
πρόσβαση από την Ελλάδα).
Ως ηλεκτρική πηγή, η Sony χρησιμοποιεί μια μπαταρία NP-BX1
3,6V 1240mAh που αρκεί για 320 καρέ με χρήση της μεγάλης
οθόνης ή 230 καρέ με χρήση του EVF.

ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
H RX100.3 ενεργοποιείται σε 1,5sec. - περίπου όσο και μια
mirrorless. To πιο θετικό στοιχείο στην εργονομία είναι τα μενού

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

που πλέον είναι σχεδόν ίδια σε όλη τη νέα γενιά Sony: Από
την A7 ως την Α6000, την RX10 και τώρα τη RX100.3. Σίγουρα

Αισθητήρας: 1in. ExmorR 20.2Megapixel 13,2x8,8mm
Aνάλυση: 5472x3648pixel (max.)

είναι πιο εκλογικευμένα από περασμένα μοντέλα της Sony. Μας
άρεσε το εύχρηστο πλήκτρο Fn που φέρνει στο προσκήνιο όλες
σχεδόν τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Το μόνο που θα ζητούσαμε
είναι ειδικό πλήκτρο για ISO/αντιστάθμιση έκθεσης.
Η κατασκευή έχει τη γνωστή στιβαρότητα της σειράς RX δηλ.
ανήκει στην κατηγορία των prestige compact με μεταλλικό
σασί και εφάμιλλη αντοχή όπως οι καλύτερες DSLR/CSC. Για
το EVF γράψαμε παραπάνω. Προφανώς είναι το σημείο στο
οποίο θα στηριχθούν οι πωλήσεις της μηχανής – ειδάλλως για
τους αδιάφορους σε αυτό το χαρακτηριστικό, υπάρχει πάντα η
προηγούμενη και εξίσου καλή σε απόδοση RX100.ΙΙ.
Η εξέλιξη των ηλεκτρονικών μερών και ίσως ο φακός έχει φέρει
την απόδοση σε εξαιρετικά επίπεδα για μηχανή με αισθητήρα
1in. Mέχρι ISO 1600 το αρχείο είναι πλήρως χρησιμοιήσιμο για
σοβαρή δουλειά ενώ σε ISO 100/200 το γράψιμο εντυπωσιάζει
όπως και το ζωηρό αλλά ποτέ υπερτονισμένο χρώμα. Πολύ
καλή δουλειά έχει γίνει και στην σταθεροποίηση. Σε χαμηλά
επίπεδα περιβαλλοντικού φωτισμού ο φωτογράφος δεν έχει
πρόβλημα να τραβήξει στα 24mm με 1/4sec. αν αυτό λέει κάτι.

Φακός: Zeiss VarioSonnar T* 8,8-25,7mm f/1,8-2,8
ΕVF; 0,39in. OLED 1.44Megapixel με επίστρωση Zeiss T* και

Η Sony έχει κάνει σοβαρή αντεπίθεση τον τελευταίο χρόνο
αρχίζοντας τον περασμένο Οκτώβρη με τις δίδυμες full frame
A7/AR και απότι φαίνεται, συνεχίζει εξίσου εντυπωσιακά με την
RX100.3.
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ρύθμιση διοπτρίας -4 ως +3m^1
Οθόνη: 3in. 1.228K pixel
Burst mode: 10fps
Κλίμακα ευαισθησίας ISO: 80-12,800 (ως 25,600 με
MultiFrameNR)
Φωτομέτρηση: κεντρικά ζυγισμένη, spot, πολυζωνική
Λειτουργίες έκθεσης: P,S,A,M και Creative Exposure
λειτουργίες: Anti Motion Blur, Fireworks, Gourmet,
Handheld Twilight, High Sensitivity, Landscape, Macro,
Night Portrait, Night Scene, Pet Mode, Portrait, Sports
Action, Sunset; DRO (Auto/Level), HDR (Auto/Level), Auto
Portrait Framing, Sweep Panorama; Picture Effect(s):
Toy Camera, Pop Color, Posterization, Retro Photo, Soft
High- key, Partial Color, High Contrast Monochrome, Soft
Focus, HDR Painting, Rich-tone Monochrome, Miniature,
Watercolor, Illustration
Interfaces: USB 2.0, MicroHDMI (TypeD),
Μπαταρία: ΝΡ-ΒΧ1 320 καρέ (CIPA)
Διαστάσεις: 102x58x41mm
Βάρος: 290gr. με μπαταρία και κάρτα
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Frontier-S DX100

 1 & .   
• 176 54 •     
 .: 210 9404100 • FAX: 210 9404397 • www.fujifilm.gr
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Φωτογραφική καμπάνια για την ηπατίτιδα
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας
(28 Ιουλίου), ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος Ασθενών (ELPA)
και το World Hepatitis Alliance (WHA), διοργανώνουν
κάθε χρόνο καμπάνιες ενημέρωσης-πρόληψης, με
σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι στην
επικινδυνότητα της νόσου, αλλά και την ενημέρωσή του
σχετικά με τις μεθόδους πρόληψης. Στο πλαίσιο αυτό,
ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»
συμμετέχει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, στις δράσεις
ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της
Ηπατίτιδας. Μάλιστα, για τη φετινή χρονιά, φίλοι του
ΣΑΗΕ από το χώρο των media θα φωτογραφηθούν
με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν το ευρύ κοινό και
να το καλέσουν να «ρίξει μια δεύτερη ματιά» σε ό,τι
αφορά την ηπατίτιδα: την πρόληψη, τη θεραπεία,

Φωτ: Γιάννης Ατματζίδης

 

Φωτ: Μαριάνα Νάση



τον εμβολιασμό, το στίγμα γύρω από αυτή. Όποιος

Έκθεση φωτογραφίας της Φωτογραφικής Ομάδας «Φ»

ενδιαφέρεται να φωτογραφηθεί, θα πρέπει να στείλει
μία σχετική φωτογραφία έως τις 30 Μαΐου στο vk@
perception.com.gr. Σκοπός του συλλόγου είναι να

Ομαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Σύνορα» των μελών της
Φωτογραφικής Ομάδας «Φ» θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο

επικοινωνήσει την καμπάνια για ένα μήνα μέσα από τα

Εικόνας Κούνιο, από τις 19 Ιουνίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου 2014.
Με την έκθεση αυτή, που θα διαρκέσει όλο το καλοκαίρι, κλείνει η

social media του συλλόγου «Προμηθέας», τα social
media του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος «Θετική
Φωνή», του Συλλόγου Θεραπευμένων του ΟΚΑΝΑ,

φετινή σεζόν των διοργανώσεων του Πολυχώρου Εικόνας Κούνιο,
ολοκληρώνοντας το πλούσιο εκθεσιακό της πρόγραμμα.

καθώς και από τις σελίδες του Athens Check Point και
Thess Check Point. Επιπλέον, στο πλαίσιο της καμπάνιας,
προγραμματίζει κατά την εβδομάδα 14/7-18/7/2014 την
τοποθέτηση δύο μεγάλων γραμμάτων, ενός κόκκινου B
και ενός κίτρινου C, σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, ενώ
παράλληλα θα γίνεται διανομή
επικοινωνιακού υλικού σχετικού με τις ιογενείς
ηπατίτιδες Β & C και θα πραγματοποιούνται δωρεάν
εξετάσεις για την ηπατίτιδα C.

Η φετινή έκθεση περιλαμβάνει 180 φωτογραφίες, από 46 μέλη
της ομάδας, που παρουσιάζουν τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο
καθένας τα σύνορα, μέσα από ένα portfolio 3 – 4 φωτογραφιών. Η
Φωτογραφική Ομάδα «Φ» αποτελεί μια νέα ομάδα φωτογραφίας, που
προέκυψε κατά την διάρκεια των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν
στον Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο από τον Τάσο Σχίζα από τον Οκτώβριο
του 2011 ως σήμερα. Αριθμεί αρκετά μέλη που παρακολουθούν τα
διάφορα σεμινάρια, ενώ παράλληλα λειτουργεί λέσχη φωτογραφίας με
μηνιαίες συναντήσεις των μελών της.
Συμμετέχουν τα παρακάτω μέλη:
Θανάσης Αθανασιάδης, Παύλος Αλεξανδρίδης, Αργύρης Αλτίνογλου,
Δέσποινα Αποστολίδου, Γιάννης Ατματζίδης, Ελένη Βαχαρίδου, Μάρθα
Βασιλειάδου, Ντίνος Βεργίδης, Λία Βουλγαρίδου, Ηλίας Γαλάνης,
Αλεξάνδρα Δεσποινούδη, Ελένη Δομζαρίδου, Κώστας Ευγενίδης,
Γιάννης Θεοδωρίδης, Ρένα Θωμαΐδου, Χριστίνα Καζαντζίδου, Σπύρος
Καρβούνης, Κατερίνα Κλωναρίδου, Μανός Κοντοπίδης, Αρετή Κοτέλη,
Δημήτρης Κουκουρούζης, Δήμητρα Κόμναρη, Γιώργος Κοντογιώργης,
Αλεξία Λεχωνίδου, Μαρία Μηντσίδου, Βασίλης Μπαραχάνος,
Γιώργος Μπαρμπατσούλης, Σοφία Μωυσιάδου, Μαριάνα Νάση, Τζένη
Ντόκου, Ιωάννα Ξενίδου, Σμαρώ Παπαδοπούλου, Ελένη Πεσιρίδου,
Χρύσα Προύσαλη, Μαρία Σαμολαδά, Ελευθερία Σελίνη, Κατερίνα
Στριάκα, Νίκος Τολίδης, Δημήτρης Τούσης, Αρίστη Τσολακοπούλου,
Παναγιώτης Τσορμπατζόγλου, Ηλέκτρα Τσόχα, Κική Χατζοπούλου,
Τάσος Χίος, Γιάννης Χρυσοστόμου, Κορίνα Ψάλτου.
Εγκαίνια: Πέμπτη 19 Ιουνίου στις 8:00 μ.μ.
Διάρκεια: 19 Ιουνίου – 10 Σεπτεμβρίου 2014.
Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο:
Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα) τηλ. 2310 271003
http://kounio.gr
Φωτογραφικό Είδωλο – Σεμινάρια φωτογραφίας: 2310 638447
http://www.photoeidolo.gr/seminaria.html
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Έκθεση της Λίλης Ζουμπούλη
στο Μορφωτικό Ίδρυμα
Εθνικής
Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης παρουσιάζει τη
φωτογραφική έκθεση
της Λίλης Ζουμπούλη,
“Αποχρωματισμός” στο
Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ.
Η έκθεση είναι η τελευταία της
ενότητας «Τρεις Φωτογράφοι, τρεις
αφηγήσεις για τη Θεσσαλονίκη.
Τάνια Καμίδου – Κωστής
Αργυριάδης – Λίλη Ζουμπούλη»
και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Ιουνίου
2014.
Οι φωτογραφίες της Λίλης
Ζουμπούλη, όπως και των δύο
προηγούμενων φωτογράφων,
περιγράφουν γεγονότα που
μετεωρίζονται ανάμεσα στο
ρεαλισμό και τη μυθοπλασία, στη

The Box

μαρτυρία και τη σκηνοθεσία, στο

Οι Θάλασσες του Φωτογραφικού Κύκλου

παράθυρο του έξω κόσμου και τον
καθρέφτη του εαυτού της, θίγοντας
τις έννοιες αυτές με μια πολύ

Ομαδική έκθεση φωτογραφίας μελών διοργανώνει ο Φωτογραφικός Κύκλος στο
The Box. Η έκθεση “Οι Θάλασσες του Φωτογραφικού Κύκλου” περιλαμβάνει 233

προσωπική αφήγηση. Την έκθεση
συνοδεύει φωτογραφικό λεύκωμα

φωτογραφίες 65 φωτογράφων μελών τού “Κύκλου”. Η επιμέλεια της έκθεσης ανήκει
στον Πλάτωνα Ριβέλλη και τον Άγγελο Μίχα. Η Θάλασσα δεν είναι ο τελικός στόχος

που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
ΑΓΡΑ.

των συγκεκριμένων φωτογραφιών, αλλά μόνον η αφορμή για τη δημιουργία τους. Με
τον ίδιο τρόπο η Θάλασσα αποτελεί και την αφορμή για τη σύνθεση της συγκεκριμένης
έκθεσης, της οποίας στόχος είναι αφενός να αναδειχθεί η δημιουργικότητα και η ποικιλία
των προσωπικών φωτογραφικών προσεγγίσεων, και αφετέρου να υπογραμμιστεί η

Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη
Διάρκεια:
23 Μαΐου – 4 Ιουνίου 2014
Ωράριο λειτουργίας

εκλεκτική συγγένεια που συνδέει τους φωτογράφους και τους ωθεί να συμμετέχουν σε
μια καλλιτεχνική οικογένεια.
Οι φωτογράφοι των οποίων φωτογραφίες παρουσιάζονται είναι οι εξής:
Ελευθερία Αγγελάκη - Περικλής Αντωνίου - Ελένη Ανυφαντάκη - Αλεξία Αριστογένη
- Λουκάς Βασιλικός - Γιώργος Βογιατζάκης - Βασίλης Βούκλιζας - Αλέκος Βρεττάκος
- Βασίλης Γεροντάκος - Νίκη Γουζούαση - Άκης Δέτσης -Αλέκος Θεοφανίδης - Ιάκωβος
Ζαννεττής - Λία Ζαννή - Κωνσταντίνος Ζαρμακούπης - Αλέκα Ιακωβίδου - Solveigh
Kaehler - Ειρήνη Κακουλίδου - Τριαντάφυλλη Καλδίρη - Κώστας Καραϊσκος - Μαριάννα
Καράλη - Κώστας Καραμολέγκος - Νανά Καραμαγκιώλη - Ειρήνη Κορινθίου - Νίκος
Κοροβέσης - Πέτρος Κοτζαμπάσης - Μπάμπης Κουγεμήτρος - Νίκος Κωνσταντινίδης
- Βασίλης Κωνσταντίνου - Παναγιώτης Λάμπρου - Νικηφόρος Μανδηλαράς - Γιάννης
Μαραπάς - Σίμος Μαργαρίτης - Βαγγέλης Μαυρικάκης - Γρηγόρης Μητράκος - Άγγελος
Μίχας - Γιάννης Μπαγούρδας - Αλέξανδρος Μπελέγρης - Χριστίνα Μπελεσάκου - Μάνια
Μπενίση - Κωστής Μπιτζάνης - Γιάννης Μωράτης - Ηλίας Νόκας - Μαρία Πάγκαλη
- Γεωργία Πανάκια - Στέργιος Παπαδάκης - Ανδρέας Παραδεισόπουλος - Βαγγέλης

Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο
10:00-15:00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή
10:00-21:00
Η είσοδος είναι ελεύθερη
στο κοινό

Πατσιαλός - Κατερίνα Παττακού - Παύλος Παυλίδης - Δέσποινα Πιλάτη - Μιχάλης
Πολιτόπουλος - Βασίλης Ραγουζαρίδης - Δημήτρης Ρίζος - Πάνος Ροζάκης - Κώστας
Σερέτης - Χριστίνα Σοροβού - Ανδρέας Σχοινάς - Γεράσιμος Τσέπας - Έφη Χαλιορή - Νίκος
Χατζηγεωργιάδης - Ελένη Χριστοφίδη - Μαίρη Χριστοφίδη
www.photocircle.gr
The Box / www.thebox-athens.orgi / Δορυλαίου 12 , Πλατεία Μαβίλη,
27/5/2014 - 14/6/2014
Δευτέρα-Σάββατο 13.00-21.00
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Έκθεση Φωτογραφίας του
Κωνσταντινίδη Μιχάλη
«Με τη δύναμη του ανέμου»
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής
Ενέργειας ανακοινώνει την έναρξη
των εκδηλώσεων της Παγκόσμιας
Ημέρας Ανέμου στις 15 Ιουνίου 2014
με την έκθεση φωτογραφίας του
βραβευμένου δύο φορές 1ου
πανευρωπαϊκού νικητή (2007 και
2013) στο διαγωνισμό φωτογραφίας
που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση
Αιολικής Ενέργειας EWEA σε
συνεργασία με διεθνή επαγγελματικά
περιοδικά φωτογραφίας, κ. Μιχάλη
Κωνσταντινίδη.
The Mall Athens, Μαρούσι
11-15 Ιουνίου (10πμ – 9μμ)

J&*
Προσφορά στα συστήματα φωτισμού Ranger Quadra
Από την 15η Μαΐου ισχύει η εξής προσφορά για τα φορητά συστήματα φωτισμού Ranger
Quadra. Τα πακέτα (κιτ) αναβαθμίζονται προσθέτοντας με κάθε κιτ μία δωρεάν πρόσθετη
μπαταρία μολύβδου Gel και τον φορτιστή της, αξίας €119. Έτσι τα κιτ λιθίου γίνονται
πραγματικά υβριδικά προσφέροντας μια ποικιλία από επιλογές όσον αφορά τον τύπο
της μπαταρίας. Σε εξωτερικές λήψεις οι μπαταρίες Lead-Gel λειτουργούν σε χαμηλότερες
θερμοκρασίες και απαιτούν πολύ μικρότερη φροντίδα ώστε να διατηρηθούν
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα κιτ με μπαταρία Lead αποκτούν πρόσθετη
παραγωγική ικανότητα και έναν επιπλέον φορτιστή που επιτρέπει τη σύγχρονη φόρτιση
πολλαπλών μπαταριών καθώς και την πιο απλή χρήση του Quadra στο στούντιο (ενώ
χρησιμοποιείται το ένα κιτ κεφαλής με τη μία μπαταρία μπορεί το άλλο να φορτίζει
τη δεύτερη). Στα πλεονεκτήματα του Quadra πρέπει να σημειώσουμε τη φορητότητα,
μιας και συσκευάζεται αποτελεσματικά και σε πολύ μικρό όγκο, την ευελιξία χρήσης
μιας ή δύων κεφαλών, την κεφαλή S για επιπλέον δύναμη ή τη λειτουργία HyperSync
και κεφαλές Α για ιδιαίτερα γρήγορες διάρκειες λάμψης. Χάρη στο μικρό μέγεθος της
κεφαλής, τα Quadra μπορούν να τοποθετηθούν όπου χρειαστεί με καλώδια προέκτασης
ενώ η σειρά διαθέτει και αρκετά μικρά εξαρτήματα και μπορεί να δεχτεί το πλήρες
σύστημα εξαρτημάτων Elinchrom με τον προσαρμογέα EL. Το flash ελέγχεται και
ασύρματα με τo σύστημα ασύρματου τηλεχειρισμού και πυροδότησης Skyport.
ΤΕΧΝΙΟ Τηλ.: 2310 278600

Photo Walk Athens June 2014
Φωτογραφικός περίπατος
Την Κυριακή 1η Ιουνίου 2014, στις 11:00 π.μ. διοργανώνεται φωτογραφικός περίπατος
που θα ξεκινήσει από την πλατεία Μοναστηρακίου.
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους επιθυμούν
να συμμετέχουν.
https://www.facebook.com/events/394267100715978/
1 Ιούνιου, 2014 - 11:00
Πλατεία Μοναστηρακίου, Αθήνα
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Σέρβις
ανταλλακτικά
εκτυπωτών

www.jmsolutions.gr
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr
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Από το Α ως το Ω. Φωτογραφικές εκδοχές του ελληνικού αλφαβήτου
Η ελληνική ταυτότητα είναι δεμένη με τη γλώσσα. Αυτή η φωτογραφική έκθεση,
που περιλαμβάνει 24 εικόνες 24 φωτογράφων, χρησιμοποιεί τα 24 γράμματα
του ελληνικού αλφαβήτου για να υπογραμμίσει αξίες και σύμβολα, άρρηκτα
συνδεδεμένα με τον ελληνικό πολιτισμό, από τις απαρχές του ως σήμερα.

Μ

’ αυτό το σκεπτικό, το Δ π.χ. εκπροσωπεί τη δημοκρατία, το Α τον αγώνα

(τον συναγωνισμό που συνδέεται με την έννοια της αριστείας, αξίας ιδιαίτερα
σημαντικής στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό), το Ν τη ναυτιλία, μακρά ελληνική
παράδοση, συνυφασμένη με το ελληνικό δαιμόνιο από τους αρχαιότατους χρόνους.
Μερικές λέξεις είναι πιο αναγνωρίσιμες από άλλες, καθώς μεταγράφονται και στις ξένες
γλώσσες σχεδόν ατόφιες, όπως οι λέξεις Όλυμπος, ή Τραγωδία. Άλλες συνδέονται
οπτικά με την Ελλάδα και είναι ταυτισμένες απολύτως με την διαχρονία της, όπως οι
λέξεις γιορτή (το διονυσιακό πνεύμα παραμένει πάντα ζωντανό), ή ελιά.

Φωτ.: Σωκ. Ιορδανίδης

Υπάρχουν επίσης λέξεις που αντιπροσωπεύουν ιδέες ή επινοήσεις όπως η λέξη
χάρτης (ας μην ξεχνάμε ότι ο αρχαίος φιλόσοφος Αναξίμανδρος ήταν ένας από τους
πρωτοπόρους της χαρτογραφίας), αλλά δεν είναι ευρέως γνωστές.
Τέλος, οι φωτογραφικές εικόνες φέρνουν στο προσκήνιο λέξεις που εκφράζουν
μοναδικές ελληνικές πραγματικότητες και συνθήκες (συναισθηματικές ή κοινωνικές),
όπως βάσανο ή ξενιτιά, μια λέξη που εμπεριέχει τόσο την έννοια της μετανάστευσης
όσο και της νοσταλγίας για την πατρίδα. Έτσι ο θεατής βρίσκεται μπροστά σε γράμματα/
λέξεις/ εικόνες που συνθέτουν πλευρές του ελληνικού πολιτισμού και καλείται να
ανακαλύψει με ποιον τρόπο η συνέχεια της ελληνικής γλώσσας αντανακλάται στο
πνεύμα του.
Παρουσιάζονται έργα των:
ΑΓΩΝ Φίλιππος Τσιάρας (1952-)
ΒΑΣΑΝΟ Κώστας Μπαλάφας (1920-2011), Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
ΓΙΟΡΤΗ Σπύρος Στάβερης (1952-)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μανώλης Μπαμπούσης (1950-)
ΕΛΙΑ Στράτος Καλαφάτης (1966-)
ΖΗΛΟΣ Fred Boissonnas (1858-1946), Αρχείο ΜΦΘ

Φωτ.: Καμ. Νόλας

ΗΛΙΟΣ Κωνσταντίνος Ιγνατιάδης (1958-)
ΘΥΜΟΣΟΦΙΑ Γιάννης Στυλιανού (1941-1996), Αρχείο ΜΦΘ
ΙΘΑΚΗ Παύλος Φυσάκης (1969-), Συλλογή ΜΦΘ
ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ Θεόδωρος Νικολέρης (1898-1994), Αρχείο ΜΦΘ
ΛΟΓΟΣ Πίτερ Μαρίφογλου (1954-)
ΜΥΣΤΗΡΙΑ Σωκράτης Ιορδανίδης (1912-1985), Αρχείο ΜΦΘ
ΝΑΥΤΙΛΕΙΑ Δημήτρης Χαρισιάδης (1911-1993), Φωτογραφικό αρχείο Μουσείου
Μπενάκη
ΞΕΝΙΤΙΑ Μαρία Χρουσάκη (1899-1972), Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου
Σούτζου
ΟΛΥΜΠΟΣ Δημήτρης Λέτσιος (1910-2008), Αρχείο ΜΦΘ
ΠΟΙΗΣΗ Βούλα Παπαϊωάννου (1898-1989), Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
ΡΗΤΟΡΙΚΗ Συλλογή Γιάννη Μέγα
ΣΠΕΙΡΑ Δημήτρης Κοιλαλούς (1962-)
ΤΡΑΓΩΔΙΑ Nelly’s (1899-1998), Αρχείο ΜΦΘ-δωρεά Parallaxis
ΥΒΡΙΣ Καμίλο Νόλλας (1968-), Συλλογή ΜΦΘ
ΦΟΡΤΙΟ Ανδρέας Εμπειρίκος (1901-1975), Αρχείο Μάτσης Χατζηλαζάρου- Ιστορικό
Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
ΧΑΡΤΕΣ Στρατής Βογιατζής (1978-)
ΨΥΧΗ Νίκος Μάρκου (1959-)
ΩΚΕΑΝΟΣ Γιώργος Κορδάκης (1973-)
Στο πλαίσιο της PhotoBiennale
14/05-30/06-14 Βρυξέλλες
Χώρος: InfoPoint Europa (Rue Archimède, 1., τηλ.: 0032 22965555)

Φωτ.: Κ. Ιγνατιάδης
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Δείτε το
ανανεωμένο site
του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!
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8 ANIMART
Βιωματικό Σχολείο Τεχνών
Στο όμορφο Μονοδένδρι (και το Τσεπέλοβο)
Ιωαννίνων θα διεξαχθεί και φέτος η ΑΝΙΜΑRT,
που κλείνει πλέον 8 χρόνια λειτουργίας.
Ο κινηματογράφος, η φωτογραφία και η
λογοτεχνία αποτελούν μόνο λίγα από τα
αντικείμενά απασχόλησης αυτού του διεθνούς
βιωματικού σχολείου τεχνών. Τα μαθήματα θα
είναι ανοιχτά και θα διαρκέσουν 10 ημέρες, από
τις 13 έως τις 23 Ιουλίου. Απευθυνόμενο σε
εκπαιδευτικούς, νέους δημιουργούς αλλά και
φιλότεχνους, η Animart διοργανώνει μαθήματα,
εργαστήρια και διαλέξεις προβάλλοντας

4th Kavala Airsea
Show 2014
International

τον πολιτισμό της σύγχρονης Ελλάδας. Η
θεματολογία της φετινής διοργάνωσης είναι
«Τέχνες, Τεχνικές και Νέες Τεχνολογίες».
Φέτος με μεγάλη χαρά η Animart φιλοξενεί

Δυνατότητα για εντυπωσιακές
φωτογραφίες

τον φωτογράφο Nir Arieli από την Νέα
Υόρκη. Με πολλές ατομικές και ομαδικές
εκθέσεις, βραβεία, υποτροφίες και διαλέξεις,

Ο Δήμος Καβάλας προγραμματίζει
την τέταρτη κατά σειρά διεθνή

ο καλλιτέχνης στα πλαίσια των μαθημάτων θα

αεροπορική και ναυτική διοργάνωση
«4th Kavala AirSea Show 2014», στις

εστιάσει στην προσωπογραφία και τις μεθόδους Φωτ.: Nir_ARIELI
υλοποίησης μιας κατασκευασμένης φωτογραφίας.
Ο Nir Arieli γεννήθηκε στο Τελ Αβίβ, το 1986. Ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη.

20,21 και 22 Ιουνίου στην παραλιακή
ζώνη του λιμένα της πόλης και στην

Ξεκίνησε την καριέρα του ως στρατιωτικός φωτογράφος για το ισραηλινό περιοδικό
Bamachane. Στη συνέχεια έλαβε υποτροφία για να συνεχίσει τις σπουδές του στο School

ευρύτερη περιοχή. Η διοργάνωση
ξεκίνησε με δειλά βήματα το 2010

of Visual Arts της Νέας Υόρκης, από όπου αποφοίτησε με άριστα.
Το φωτογραφικό πάθος του εστιάζει στα πορτρέτα και στον τομέα του σύγχρονου

όταν οι τοπικοί φορείς στήριξαν
την πρόταση της αεροπορικής

χορού. Ανάμεσα στους διδάσκοντες είναι και οι φωτογράφοι Δημήτρης Ιγνατιάδης,
Γιώργος Κατσάγγελος και Άννα Μαρία Χατζηστεφάνου.

εταιρείας Egnatia Aviation Training
College για τη διοργάνωση ενός

Το κόστος συμμετοχής κυμαίνεται από 30 έως 100 ευρώ και παρέχεται δυνατότητα
στέγασης και σίτισης.

FLY IN συνδυάζοντας το και με
αεροπορική επίδειξη το 2011. Οι
διοργανωτές του Kavala AirSea Show
καλωσορίζουν όσους επιθυμούν
να παρακολουθήσουν τις επιδείξεις
ως spotters (εδηλ οι γνωστοί
ενθουσιώδεις / φανατικοί του
είδους , επαγγελματίες φωτογράφοι,
μέλη σχετικών συλλόγων,
παρουσιάζουν σχετική δράση
κ.λ.π) ή δημοσιογράφοι. Επιπλέον
παρέχεται η δυνατότητα αεροπορικής
φωτογραφικής δράσης για τις

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό ιστότοπο
της ANIMART (http://animartgreece.eu/gr).

δοκιμαστικές πτήσεις και επιδείξεις από
μέρη που έχουν ειδικά επιλεχθεί για
να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή
θέα προς τα δρώμενα. Για να δηλώσει
κάποιος τη συμμετοχή του στο show
ως spotter ή μέλος του τύπου,
χρειάζεται να συμπληρώσει την ειδική
φόρμα που βρίσκεται στην επίσημη
σελίδα του Kavala AirSea Show.
http://kavala-airshow.com/spotterspress-2/
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Πρώτος σε σταυρούς δημοτικός σύμβουλος στο συνδυασμό του
Το βάπτισμα του εκλογικού πυρός έλαβε και
μάλιστα με εντυπωσιακή επιτυχία ο γνωστός μας
σε όλους Νίκος Πεχλιβανίδης των Ελληνικών
Χαράξεων. Έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως δημοτικός
σύμβουλος με το συνδυασμό “Όραμα για το
Μέλλον” του Γιώργου Καζατζίδη στην Μενεμένη
της Θεσσαλονίκης. Όπως φαίνεται η ανταπόκριση
και εκτίμηση των εκλογέων στο πρόσωπό του
υπήρξε μεγάλη και σύσσωμη αφού εξελέγη
πρώτος στο ψηφοδέλτιό του με 540 σταυρούς.
Ο Νίκος Πεχλιβανίδης είναι ιδιαίτερα αγαπητός
στο φωτογραφικό κλάδο και αν κρίνουμε από
την εκλογική του απήχηση έχει αντίστοιχη
αποδοχή και συμπάθειες στην πόλη που ζει και
δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Του ευχόμαστε
η πρώτη αυτή εκλογή του στην Αυτοδιοίκηση να
είναι το πρόκριμα για μεταγενέστερες επιτυχίες.
 21
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Έκθεση φωτογραφίας
στο Βουργαρέλι
“Με το βλέμμα της καθημερινότητας”
είναι το θέμα της φωτογραφικής
έκθεση του Νίκου Μανούση στο
Βουλγαρέλι, που η διάρκεια της θα
είναι από τις 20 Ιουλίου έως τις 20
Αυγούστου στη γκαλερί “Μ” απέναντι
από το Δημαρχείο του Δήμου. Η
έκθεση είναι μια συνδιοργάνωση με
την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία
Τζουμέρκων και τον Δήμο Κεντρικών
Τζουμέρκων.

«In Between»
Έκθεση φωτογραφίας και βίντεο
Τέσσερις συνεργαζόμενοι φορείς- Το Εργαστήριο Φωτογραφίας του Τμήματος
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ, δύο Εργαστήρια Βίντεο του Τμήματος
Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας, το Εργαστήριο Πολυμέσων
του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, και το Metapolis-Χώρος Φωτογραφίας Τέχνης & Πολιτισμού
συναντήθηκαν για να υλοποιήσουν μια Εικαστική έκθεση με τίτλο «In Between»,
στην οποία αναμένεται να παρουσιάσει τη δουλειά του ένας μεγάλος αριθμός νέων
ανθρώπων που χρησιμοποιούν την φωτογραφία και το βίντεο ως αυτόνομο μέσο
έκφρασης αλλά και ως εικαστική εμπειρία. Το In Between πραγματεύεται την έννοια
του «Ενδιάμεσου» που ανάγεται σε διαμεσολαβητή μεταξύ επιλογών και πιθανοτήτων,
ή όπως η Κική Δημουλά αναφέρει ως «Διαπραγματεύσεις μεταξύ δυσδιάκριτου και
αγνώστου (όπου) Τελεσφορεί το ενδιάμεσο». Η έννοια του ενδιάμεσου στην τέχνη
μοιάζει να εδράζει στον «φυσικό» της χώρο τόσο σε φιλοσοφικό-εννοιολογικό όσο και
σε διαδικαστικό-πρακτικό επίπεδο, συμπεριλαμβάνοντας σημεία τόσο ζωτικά, όπως την
σχέση του ίδιου του καλλιτέχνη με το ειδικό μέσο του και την σχέση του με το κοινό,
αλλά και το «κενό» της απόστασης ανάμεσα στο έργο και το θεατή.
Η συνάντηση αυτή των νέων καλλιτεχνών ευελπιστεί να γίνει το εφαλτήριο ανάδειξης
πρωτότυπων έργων, αλλά και ενός ευρύτερου διάλογου μεταξύ των φορέων που
άπτονται της Τέχνης αλλά και του κοινού.
Η έκθεση «In Between», θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Μαΐου 2014 έως τις 14 Ιουνίου
2014, στο Χώρο του Metapolis, (Αιόλου 48-50 & Κολοκοτρώνη, Αθήνα). Ταυτόχρονα
θα μεταδίδεται live streaming μέσω internet για να προβληθεί στο ευρύτερο κοινό.
Εγκαίνια: Παρασκευή 30 Μαΐου 2014, ώρα 20.00
Διάρκεια έκθεσης: 30 Μαΐου-14 Ιουνίου 2014
Χώρος Παρουσίασης: Metapolis, Αιόλου 48-50 & Κολοκοτρώνη, Αθήνα ( Μετρό
Μοναστηράκι )
Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 17.00-22.00, Σάββατο11.00-22.00,
Κυριακή & Δευτέρα κλειστά. Είσοδος Δωρεάν
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( https://www.facebook.com/events/304736823028364/?context=create&source=49# )

88 =J%* [U*;%#+.#
Τελευταίες ημέρες εγγραφών για τα εργαστήρια
Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας στο πλαίσιο του διευρυμένου εκπαιδευτικού του προγράμματος, διοργανώνει ένα νέο κύκλο εκπαιδευτικών
εργαστηρίων και σεμιναρίων σχετικά με θέματα που άπτονται της φωτογραφικής δημιουργίας. Η διδασκαλία γίνεται από έμπειρους και
καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου και ακαδημαϊκούς συνεργάτες, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης
και καλλιτεχνικής έκφρασης. Πιο αναλυτικά: Στις 31/5 ξεκινάει το εργαστήριο Personal Project Development με τον Κωστή Αντωνιάδη, στις 28/5
ξεκινάει το σεμινάρια Φωτογραφία & Τοπίο με τους Πηνελόπη Πετσίνη, Γιάννης Σταθάτος, Νίκος Παναγιωτόπουλος και Θανάσης Μουτσόπουλος
και στις 14/6 ξεκινάει το σεμινάριο Διαχείριση Χρώματος (Colour Management) με τον Αντώνη Γράνη.
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Super !

256 

, 20x22.5, ISBN 978-960-7704-12-2

To βιβλίo μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής!

       
  : 210 8541400, www.photo.gr/books
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Κάπου στο Ναύπλιο
Ο φωτογράφος Γιάννης Σωτηρόπουλος είναι φανατικός αναγνώστης και φίλος του Photobusiness. Έτσι ο δίχρονος γιος του, τη ημέρα των
γενεθλίων του, αφού έπαιξε με τη φωτογραφική μηχανή, τι να κάνει, φυλλομέτρησε με έκδηλο ενδιαφέρον και το περιοδικό του μπαμπά.
Ας μην απορούμε, το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει... Ευχαριστούμε τον Γιάννη Σωτηρόπουλο για τη φωτογραφία.

J'& [U*;%#+.#
=U'#*)*8?
Έκθεση φωτογραφίας
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, ο Ο.Π.Α.Ν και η Λέσχη Φωτογραφίας
Κωνσταντινουπολιτών, διοργανώνουν έκθεση φωτογραφίας
των συμμετεχόντων στα σεμινάρια Σύγχρονης Ψηφιακής
& Αναλογικής Φωτογραφίας. Τα φωτογραφικά σεμινάρια
υλοποιήθηκαν με την εθελοντική προσπάθεια των συντελεστών
της Λέσχης Φωτογραφίας Κωνσταντινουπολιτών ( http://polis.
cwahi.net/ ) με εισηγητή τον φωτογράφο κ. Χρήστο Κανάκη.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 31 Μαΐου στην είσοδο
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στη Λ. Ηρακλείου 264, στη Νέα
Ιωνία. Την επόμενη των εγκαινίων η έκθεση θα μεταφερθεί
μέχρι τη λήξη της στις 06/06/2014, ακριβώς απέναντι, στον
εκθεσιακό χώρο του Ιωνικού Συνδέσμου Τσουρουκτσόγλου
1 & Λ. Ηρακλείου 251. Συμμετέχουν οι: Μαρία-Ευαγγελία
Ασλάνογλου, Σταυρούλα Γεωργούλα, Σίσσυ Γουναρίδη,
Ήβη Γρηγοριάδου, Κατερίνα Θανοπούλου, Tίνα Κωστιδάκη,
Γεώργιος Μαρμαράς, Ευάγγελος Μπενετάτος, Μανώλης
Πουλάκης, Παναγιώτης Σουτζόγλου, Θεοδώρα Σπυροπούλου
Όλγα Toskhoporan και Κυριακή Φρέντζα. Οι επισκέπτες θα
μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή για τα επόμενα σεμινάρια.
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210 8541400 - info@photo.gr
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