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Σκάνδαλο από φωτογραφίες τοπίων “μαϊμού”!
Το μικρό Γαλατικό χωριό αντιστέκεται...
Πώς θα σας φαίνονταν αν μαθαίνατε
ότι το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού
χρησιμοποιούσε φωτογραφίες από

Αν σας αποκάλυπτε
κάποιος ότι αυτή
η φωτογραφία έχει
βγει από Φιλανδό
φωτογράφο
στα περίχωρα
της... Σμύρνης,
έχει αγοραστεί
από φωτοθήκη για
2 ευρώ και έχει
χρησιμοποιηθεί
σε διαφημιστική
αφίσα της
Περιφέρειας
Κυκλάδων...
τι θα λέγατε;

πανέμορφες ακτές της Ιταλίας, της
Τουρκίας ή της... Φλώριντας για να
διαφημίσει τα ελληνικά νησιά;

Θ

α μου πείτε όλα μια ιδέα είναι...
Τι Λωζάνη, τι Κοζάνη που λέει και

το τραγούδι. Αφού γίνεται η δουλειά,
πού είναι το πρόβλημα; Γιατί όπως λένε
και οι αναλύοντες την φωτογραφική
εικόνα, οι φωτογραφίες μας απεικονίζουν
την πραγματικότητα που εμείς - ως
φωτογράφοι, ως καλλιτέχνες, ως
διαφημιστές - θέλουμε να δείξουμε.
Να όμως που οι Γάλλοι επαγγελματίες
φωτογράφοι έχουν άλλη άποψη, πολύ
πιο πεζή και ρεαλιστική. Για να το
πω διαφορετικά, ξέρουν πολύ καλά
να υπερασπίζονται τα συμφέροντα
του κλάδου. Έκαναν λοιπόν κάτι
ανήκουν σε Νομαρχίες, σε Διοικητικές
Περιφέρειες και γενικά σε Οργανισμούς
του Γαλλικού Κράτους και τσέκαραν
την προέλευση των φωτογραφιών που
τα εικονογραφούσαν. Ερεύνησαν να
μάθουν για φωτογραφίες που είχαν
χρησιμοποιηθεί σε περίοπτη θέση για
να προβάλλουν τις φυσικές ομορφιές
της χώρας αλλά και τις κατά τόπους
υπηρεσίες - ιδιαίτερα δε των τουριστικών
οργανισμών. Θυμίζουμε ότι αυτός
ο έλεγχος είναι πολύ εύκολος να γίνει
σήμερα από τον οποιονδήποτε μέσω του
Google Image.
Real world.indd
40
Τα ευρήματα
προκάλεσαν
στην
κυριολεξία σοκ! Βρήκαν φωτογραφίες
από αμπελώνες... της Καλιφόρνιας να
εικονογραφούν το site του Τουριστικού
Οργανισμού της περιοχής Picardie, μιας
από τις πιο οινοπαραγωγικές περιοχές
της Γαλλίας! Εντόπισαν στιγμιότυπα
από οικογενειακές στιγμές επισκεπτών
στις χιονισμένες Άλπεις που ήταν
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στην πραγματικότητα Πολωνοί τουρίστες σε τελείως άσχετες με την Γαλλία περιοχές.
Και κει που πραγματικά τρελάθηκαν ήταν όταν είδαν στο επίσημο site του Κρατικού
Οργανισμού, επίσης των Άλπεων, κάτω από τον τίτλο “Η γη και τα μέρη μας”,
τη φωτογραφία ενός σκιέρ με φόντο ένα χιονισμένο βουνό που η έρευνα έδειξε ότι ήταν
το γειτονικό Ελβετικό Νταβός της φωτογράφου Jeannette Meier Kamer και είχε
αγοραστεί πάμφθηνα από το Shutterstock. Και η λίστα δεν έχει τελειωμό...

απλό. Μπήκαν σε διάφορα site που



Φωτ.: George Meis

2014

Όπως αντιλαμβάνεστε η δημοσιοποίηση του θέματος προκάλεσε σεισμό στα
μέσα ενημέρωσης. Mπορεί για τους ιδιώτες το θέμα να είναι νόμιμο αλλά όχι ηθικό,
όμως η παρεκτροπή αυτή για τους Οργανισμούς του Γαλλικού Δημοσίου είναι εκτός
από ανήθικη και παράνομη. Γιατί οι συνδικαλιστές – φωτογράφοι ανακάλυψαν
στα καταστατικά ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των Οργανισμών ότι “...οφείλουν
να προάγουν και να προβάλλουν τα τουριστικά προϊόντα της περιοχής σε αγαστή
συνεργασία με τους επαγγελματίες κάθε κλάδου, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό
επίπεδο κλπ. κλπ...”. Το θέμα παρέλαβαν με τη σειρά τους τα περιοδικά, οι εφημερίδες
και φυσικά οι μπλόκερς και όλος ο όμορφος και αγγελικά πλασμένος κόσμος του
διαδικτύου για να το θέσουν σε ένα γενικότερο πλαίσιο θεώρησης: Μπορούν αυτές οι
απάτριδες κοινότυπες εικόνες με τα στυλιζαρισμένα, χαζοχαρούμενα πρόσωπα, με τους
αποστειρωμένους μπλε ουρανούς και τα πεντακάθαρα τοπία να προβάλλουν μια τυπική,
παραδοσιακή Γαλλική περιοχή; Και ο καταναλωτής; Πού θα βρει αυτό το τοπίο; Πού θα
το αντικρίσει; Δεν συνιστά αυτή η πρακτική παραπλανητική διαφήμιση; Μήπως εν τέλει
θα πρέπει όλοι να δεχτούμε ότι ο κόσμος που προβάλλει μία διαφημιστική φωτογραφία
10/6/2010

είναι εξ ορισμού εικονικός, πλαστός και άρα ανύπαρκτος;
Τα 3:32:04
ερωτήματα
αυτά και πολλά
άλλα έδωσαν τροφή σε ατελείωτες συζητήσεις για την φύση του φωτογραφικού μέσου
με τις ανάλογες προεκτάσεις στην παγκοσμιοποίηση, στην οικονομική κρίση κλπ
Με αφορμή το γεγονός αυτό τα σωματεία των φωτογράφων ξεκίνησαν καμπάνια
ενημερώνοντας όλους τους φωτογράφους να αναζητήσουν κι άλλες παρόμοιες
αντισυμβατικές χρήσεις φωτογραφιών.
Αυτά από το Γαλλικό μέτωπο, το οποίο μετά από τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών
ή θα φτιάξει τα πράγματα στην Ευρώπη ή θα τα τινάξει όλα στον αέρα (το πιο πιθανό...).
.
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Ο Stephen Colbert απαντά στην Amazon για την πατέντα της
M 

 

     !

Ο ιδιοφυής και ιδιαιτέρως αγαπητός, Stephen Colbert του “The Colbert Report”, με το γνωστό χιούμορ του γελοιοποιεί την Amazon
για την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του πολύ συνηθισμένου setup για την φωτογράφηση προϊόντων σε λευκό φόντο χωρίς
σκιές. Όπως αναφέρει ο κωμικός “στην Amazon πλέον ανήκει νόμιμα η ιδέα του να εκθέτεις/επιδεικνύεις αντικείμενα σε λευκό φόντο”.
Θεωρητικά με την κατοχύρωση της πατέντας αυτής, η Amazon μπορεί να κάνει μήνυση σε όποιον φωτογραφίζει στο στούντιο με
συγκεκριμένο φωτιστικό setup και κουρμπαριστό λευκό φόντο για να αποφύγει τις σκιές. Δηλαδή όποιος χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό
του για τον λόγο ακριβώς που φτιάχτηκε. Διαβάστε εδώ τι γράφαμε για την κατοχύρωση της πατέντας από την Google.

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 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
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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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Google: (9 5;+ ($,"$%)
Google Trekker Street View backpacks, Google Cars. Και μετά τι;;
Υποθέτουμε ότι είστε ενήμεροι για την υπηρεσία Street View της Google που αποτελεί
προέκταση του Google Maps. Τις περασμένες ημέρες μάλιστα συζητήθηκε πολύ με
αφορμή την ενεργοποίηση της δυνατότητας Βack in Time, δηλ. να δει κανείς όψεις του
ιδίου σημείου πίσω στο χρόνο.

Ε

υρύτατη δημοσιότητα πήραν οι Street View εικόνες από το Detroit των ΗΠΑ που
αποδεικνύουν, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι είναι δυνατόν μια ζωντανή πόλη να γίνει

τοπίο-φάντασμα σε μια μόνο πενταετία. Το Street View δεν θα υπήρχε ως υπηρεσία χωρίς
τα αντίστοιχα, ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητα της Google με τις κάμερες που διατρέχουν
τους δρόμους κάνοντας με αυτοματοποιημένο τρόπο δισεκατομμύρια λήψεις. Όμως τα
αυτοκίνητα - ακόμη και της Google - δεν πάνε παντού. Εκεί το λόγο έχουν τα πεζοπόρα
τμήματα… Σε αυτή την περίπτωση η Google έχει μια πρόταση. Δίνει σε επιλεγμένους φορείς
και άτομα την δυνατότητα παραχώρησης εξοπλισμού Trekker. Ουσιαστικά πρόκειται για
μια φορητή παραλλαγή της ειδικής κάμερας που έχουν τα αυτοκίνητα Google και η οποία
καταγράφει οπτικό πεδίο 360 καθώς ο “εξερευνητής” πεζοπορεί σε off road καταστάσεις.
Οι πρώτες περιοχές που έχουν χαρτογραφηθεί μέσω Google Trekker είναι το Grand
Canyon και ο Αρκτικός Κύκλος στον Καναδά, όμως οι φιλοδοξίες της Google αγγίζουν το
σύνολο του πλανήτη αν και ευγενικά αποσαφηνίζουν ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για
συνεργασίες με τουριστικούς οργανισμούς, κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις,
πανεπιστήμια κλπ. χωρίς να αποκλείονται οι μεμονωμένοι ιδιώτες.
Το σχόλιο θα είχε μεμονωμένη αξία αν δεν συνέπιπτε χρονικά με την αναγγελία του
αυτοκινήτου χωρίς οδηγό που είναι το όραμα του Sergei Brin, όπως το παρουσίασε την
Τρίτη 27 Μαΐου στην Code Conference της Google. To ηλεκτρικό αυτοκίνητο παράδεισος
για καθένα που δεν μπορεί ή δεν θέλει ν ασχολείται με την οδήγηση και κόλαση για τους
φανατικούς οδηγούς, είναι τελείως αυτοδύναμο και αυτό-οδηγούμενο, αναπτύσσει μέγιστη
ταχύτητα μόλις 40χλμ. την ώρα και δέχεται δύο επιβάτες. Αυτοί μόλις μπουν και δέσουν
τις ζώνες ασφαλείας, δίνουν τα στοιχεία του προορισμού και αυτό απλά σε πηγαίνει. Το πιο
περίεργο στοιχείο είναι ο πυργίσκος με τις Google cameras στην οροφή που σαρώνουν σε

οπτικό πεδίο 360° όλο τον περιβάλλοντα
χώρο. Οι προοπτικές είναι να αρχίσει
η παραγωγή το 2020 αφού λυθούν
όλες τα τεχνικά αλλά και νομοθετικά
προβλήματα. Π.χ. αν επιτρέπεται η
κυκλοφορία και με ποιες προϋποθέσεις,
ποιος θα θεωρείται υπαίτιος σε
περίπτωση ατυχήματος, αν θα πωλούνται
ιδιωτικά ή θα αποτελέσουν ένα στόλο
ενοικιαζόμενων μεταφορικών μέσων
για αστική χρήση κλπ. πραγματικά οι
δυνατότητες είναι τεράστιες π.χ. μπορούμε
να φανταστούμε μια εκδοχή τα Google
cars να είναι κάτι σαν τα ενοικιαζόμενα
ποδήλατα του Παρισιού που απλά
χρεώνονται με την ώρα και μόλις κανείς
τελειώσει τη μετακίνησή του, τα αφήνει
για να τα χρησιμοποιήσει ο επόμενος.
Κάτι σαν αυτό-οδηγούμενα ταξί.
Αυτό βέβαια σημαίνει κατάργηση του
επαγγέλματος του οδηγού ταξί... Άλλη
μια πτυχή της εμπειρίας που λέει ότι
η τεχνολογική εξέλιξη αφήνει την
ανθρώπινη εργασία στα αζήτητα της
ιστορίας. http://www.theverge.com
. 
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100 $" Leica
Σε εορταστικό κλίμα και με δώρα για λίγους
Στην ιστορική πορεία της η Leica δεν άρχισε ως μια εταιρία για τους αριστοκράτες
της φωτογραφίας όπως ίσως υποθέτουν οι νεώτεροι. Οι ρίζες της Leica Camera AG
ανάγονται στο 1849 όταν ο μαθηματικός Carl Kellner ίδρυσε το Οπτικό Ινστιτούτο
του Wetzlar για την παραγωγή μικροσκοπίων. Το 1869 η εταιρία περιήλθε στον Ernst
Leitz που έφτασε την ετήσια παραγωγή στις 10.000 χειροποίητα μικροσκόπια (αριθμός
ρεκόρ για την εποχή, και για τη μικρή μονάδα των 12 ατόμων).

Τ

ο επόμενο ορόσημο στην ιστορία της Leica ήταν η εμπολοκή της στη φωτογραφία.
Εκεί που οι φωτογράφοι στις αρχές του αιώνα πάλευαν με τις βαρειές και δύσχρηστες
φυσούνες (vest pocket) ο επικεφαλής του τμήματος σχεδίασης της εταιρίας Oskar Barnack
σκέφθηκε πόσο πιο εύχρηστη θα ήταν μια κόμπακτ μηχανή σε συνδυασμό με ποιοτικά
οπτικά. Τον καιρό εκείνο πειραματιζόταν με τις δυνατότητες του κινηματογραφικού φιλμ.
Τότε του ήλθε η ιδέα να διπλασιάσει και ταυτόχρονα να οριζοντιώσει το κινηματογραφικό
φιλμ. Έτσι από το κινηματογραφικό 18x24 προήλθε το “επαναστατικό” για την εποχή
24x36 και η θρυλική UR-Leica απόγονος της οποίας ήταν η «μαζικής παραγωγής» Leica I.
Η ευρύτατη αποδοχή των τηλεμετρικών Leica ως de facto στάνταρ στα 35mm έφερε την
εταιρία στη θέση του επικυρίαρχου της φωτογραφικής αγοράς για πολλά χρόνια, μέσα
στα οποία οι μηχανές με εναλλακτούς φακούς στην πλειοψηφία τους ήταν είτε Leica
ή αντίγραφα. Μεταπολεμικά η εταιρία ανέκαμψε, επεκτάθηκε και προχώρησε σε νέες
βιομηχανικές εγκαταστάσεις στον Καναδά και την Πορτογαλία. Μετά τη δεκαετία του ‘60
άλλαξε και το image της Leica και μπροστά στον καταιγισμό των γιαπωνέζικων –λίαν
ανταγωνιστικών σε τιμή- ρεφλέξ, αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και
να στραφεί στην αγορά γοήτρου, με χειροποίητες τηλεμετρικές κυρίως (σύστημα Μ) και
ρεφλέξ μηχανές (σύστημα R) υψηλού κόστους και εξαιρετικής ποιότητας κατασκευής. Tη
γενική αναγνώριση έχουν αποσπάσει οι φακοί Leitz/Leica για το καταπληκτικό γράψιμο και
την πλαστικότητα της απόδοσης.
Προσεγγίζοντας την οικονομική διάσταση της ιστορίας, σημειώνουμε τη συγχώνευση της
Εrnst Leitz Wetzlar GmbH με την Wild Heerbrugg AG, το 1987, όταν σχηματίστηκε το
Wild Leitz Group που απασχολούσε τότε 9.000 εργαζομένους. Το 1990 συγχωνεύονται οι
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Πολλά ιστορικά αντικείμενα Leica
δημοπρατήθηκαν στις 23 Μαΐου από τον οίκο
Westlicht

εταιρίες χαρτοφυλακίου Wild Leitz Holding
AG με την Cambridge Instrument Company
PLC και δημιουργείται η Leica Holding B.V.
Eν συνεχεία σταδιακά απορροφώνται οι Zett
Gerate Werk που κατεσκεύαζε τα projector
Zeiss Ikon και η Μinox GmbH.
Η φετεινή χρονιά είναι σημαντική για τους
γερμανούς της Leica εφόσον εορτάζουν
την 100η επέτειο από τη σχεδίαση της UR
Leica. Ανάμεσα στις διάφορες εορταστικές
πρωτοβουλίες είναι η δημοπρασία ιστορικών
αντικειμένων Leica από τoν οίκο Westlicht με
τίτλο “100 JAHRE LEICA”.
Παραπέρα ανακοινώθηκε η κυκλοφορία
μιας ειδικής διπλής έκδοσης Leica που
αποτελείται από δύο σώματα: μια χρωμέ
έκδοση της Leica Monochrom και μία
φιλμάτη rangefinder Leica M-Α βασισμένη
στην ΜP. Στο σετ θα περιλαμβάνονται τρεις
φακοί Summilux M 28 mm f/1,4, SummiluxM 35mm f/1,4 και Summilux-M 50mm f/1,4
και η τιμή θα είναι στις 22.000 ευρώ!
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Εκλογές και νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Με μεγάλη συμμετοχή, πραγματοποιήθηκαν
την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 οι εκλογές για
την ανάδειξη των νέων Οργάνων της Ένωσης
Φωτορεπόρτερ Ελλάδας.
Ψήφισαν 195 (από τα 225 ταμειακά εντάξει μέλη),
και βρέθηκαν: έγκυρα 191, άκυρα 4. Για το ΔΣ
εκλέχθηκαν (κατά σειρά ψήφων):
1. Λώλος Μάριος,
2. Παπαθανασίου Γιώργος,
3. Κουτρουμάνος Βασίλης,
4. Νικολόπουλος Αντώνης,
5. Ζαχοπούλου Χριστίνα,
6. Τριχιάς Παναγιώτης,
7. Μακρής Αργύριος,
8. Χαζηκωστής Ανδρόνικος και
9. Μοσχανδρέου Παναγιώτης,
Αναπληρωματικοί:
Γεννατά Φανή, Μπελτές Αλέξανδρος, Ματσάγγος
Στέλιος, Παναγιώτου Ορέστης, Μήτσουρας Νίκος,
Αλεξιάδης Δημήτριος, Παπαμήτσος Δημήτριος,
Ντόμαλης Απόστολος
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν (κατά
σειρά ψήφων):
1. Χαραλάμπους Αντώνιος,
2. Κατσίνη Μαριλένα,
3. Κακολύρης Νικόλαος
Αναπληρωματικοί:
Δούκας Αντώνιος, Πανηγυρόπουλος Γεώργιος,
Μπότσης Νεκτάριος
Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν:
1. Δασκαλάκης Θωμάς, 2. Βλάχος Αλέξανδρος, 3.
Ακριβιάδης Χάρης, 4. Δέτσης Γεώργιος
5. Γρηγορόπουλος Γεώργιος (μετά από κλήρωση
λόγω ισοψηφίας)
Αναπληρωματικοί:
Κωνσταντινίδης Δημήτριος (κατόπιν της
ανωτέρω κληρώσεως), Βαφειαδάκης Άρης,
Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος
Την Τρίτη 20-05-2014, συνήλθε το νεοεκλεγέν Δ.Σ.
προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα. Από τη
συνεδρίαση απουσίαζαν δύο μέλη.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε
συγκροτήθηκε ομόφωνα και παμψηφεί σε σώμα,
ως εξής:
Πρόεδρος: Λώλος Μάριος
Αντιπρόεδρος: Παπαθανασίου Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας: Ζαχοπούλου Χριστίνα
Ταμίας: Κουτρουμάνος Βασίλειος
Ειδ. Γραμματέας: Μοσχανδρέου Παναγιώτης.
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Christopher Makos
«Τραβάω φωτογραφίες γιατί δεν έχω μνήμη»
Ομιλία του αμερικάνου φωτογράφου Christopher Makos διοργανώνει το
Μέγαρο Μουσικής σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ. Ο διάσημος
αμερικανός φωτογράφος γεννήθηκε στο Λόουελ της Μασσαχουσέτης,
μεγάλωσε στην Καλιφόρνια και εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη μετά το
Λύκειο. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Παρίσι και δούλεψε για σύντομο
διάστημα ως ασκούμενος με τον Man Ray. Φωτογραφίες του έχουν
εκτεθεί στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου: Μετροπόλιταν της Νέας
Υόρκης, Γκούγκενχαϊμ του Μπιλμπάο, Tate Modern του Λονδίνου,
«Βασίλισσα Σοφία» της Μαδρίτης κ.ά. Το έργο του “Altered Image”
(πορτρέτο του Warhol) περιλαμβάνεται στη μόνιμη συλλογή της National
Portrait Gallery στην Ουάσινγκτον. O Andy Warhol, προσωπικός φίλος
του Christopher Makos, τον έχει χαρακτηρίσει ως τον «πιο μοντέρνο
φωτογράφο της Αμερικής».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει προβολή ταινίας μικρού μήκους
και θα πραγματοποιηθεί ζωντανή σύνδεση με το στούντιο του καλλιτέχνη
στις ΗΠΑ. Συντονίζει ο Δημοσθένης Αγραφιώτης.
4 Ιουνίου 2014 / 19:00
Megaron Plus
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Δείτε το
ανανεωμένο site
του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!
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Epson
Η επιλογή της ΕasyJet
Ως μέρος μιας μεγαλύτερης κίνησης που
αποσκοπεί στην υιοθέτηση καινοτόμων

κορυφαίων ιστορικών ασφαλείας. Η ΕasyJet επέλεξε να αξιολογήσει τα γυαλιά Moverio
BT-200 της Epson, για να μπορεί η ομάδα μηχανικών να βλέπει ό,τι ακριβώς και ο πιλότος

τεχνολογιών, ώστε να βελτιωθεί ο
στόλος των αεροσκαφών της, η ΕasyJet

ή ο μηχανικός, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία AR, και προβλέπει ότι τα Moverio BT-200
θα ωφελήσουν κάποια από τα πιο απομακρυσμένα αεροδρόμια, που συγκαταλέγονται στο

προχώρησε στη χρήση συσκευών
Υποβοηθούμενης Πραγματικότητας

δίκτυο της εταιρείας. Προς το παρόν, οι μηχανικοί και οι πιλότοι πρέπει να στέλνουν με email
φωτογραφίες και να τηλεφωνούν στο Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων της ΕasyJet για να

(AR), για να βοηθήσει τους πιλότους
και τους μηχανικούς της. Ο απώτερος

επιλύσουν χειροκίνητα τη βλάβη. Χάρη στα Moverio BT-200, το Κέντρο Eλέγχου Eπιχειρήσεων
της ΕasyJet θα μπορεί, ίσως, να παρέχει, σε πραγματικό χρόνο, live πληροφορίες στους

στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των
καθυστερήσεων και η βελτίωση των

μηχανικούς και τους πιλότους, μαζί με τεχνική βοήθεια μέσω του ενσωματωμένου handsfree
σετ κεφαλής.

ikon Fluorine
H μαγική επίστρωση που
προστατεύει το φακό
Έκανε την εμφάνισή της στον πρόσφατο
super telephoto Nikkor AF-S 400mm f/2,8E
FL ED VR, που απευθύνεται σε σαφώς
επαγγελματικό κοινό και μάλιστα σε σπορ,
αγώνες κλπ. Το ιδιαίτερο στοιχείο όμως
κρύβεται πίσω από τα δύο γράμματα FL
στην κωδική ονομασία του φακού. Η
ειδική επίστρωση fluorine εκτός από τις
αντιανακλαστικές ιδιότητες που βελτιώνουν
το κοντράστ, ταυτόχρονα προστατεύει
από υγρασία, νερό, σκόνη, λάδια και
βρώμα κάνοντας το φακό να αντέχει σε
ιδιαίτερα σκληρές και αντίξοες συνθήκες
χρήσης. Είναι η πρώτη φορά που το νέο
υλικό εφαρμόζεται σε φωτογραφικό φακό
και οι κατασκευαστές υπερήφανοι για το
κατόρθωμα, γι αυτό και ανέβασαν ένα
σχετικό επεξηγηματικό video.
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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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“Χαρτοποιία Αιγίου”
Η Χαρτοποιία Αιγίου, πολλά χρόνια
μετά το σβήσιμο των μηχανών της,
συνεχίζει να εμπνέει καλλιτέχνες
από το Αίγιο και όχι μόνο, που
μέσα στην εικόνα εγκατάλειψης και
λήθης του κάποτε μεγαλύτερου
εργοστασίου χάρτου των Βαλκανίων,
ανακαλύπτουν στοιχεία νοσταλγικά,
σχεδόν ποιητικά, για να αναδείξουν
και με τον τρόπο αυτό τα επαναφέρουν
στη ζωή. Η Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Αιγιάλειας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.
Α.) οργανώνει έκθεση φωτογραφίας
στο Πολιτιστικό Κέντρο-Παλαιό
Νοσοκομείο Αιγίου (Νικ.Πλαστήρα
και Κανελλοπούλου) με θέμα το
εργοστάσιο της Χαρτοποιίας Αιγίου,
από δύο πατρινούς φωτογράφους: τον
Κώστα Γεωργόπουλο (Β.Ε.Ν.) και την
Αφροδίτη Αγγελετοπούλου. Τα εγκαίνια
της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν
την Παρασκευή 30 Μαΐου στις 8:30 το
βράδυ.
Ημέρες λειτουργίας: Καθημερινά από
τις 30 Μαΐου έως τις 8 Ιουνίου.
Ώρες λειτουργίας: 10.00-13.00 και
18.30-21.30.

NASA & Gigapan
Το selfie της γης
Πριν από περίπου ένα μήνα στις 22 Απριλίου, την ημέρα της γης, η ΝΑSA προσκάλεσε
όλους τους χρήστες του διαδικτύου να βγουν έξω και να βγάλουν ένα selfie, και κατόπιν
να το μοιραστούν στα social media με το hashtag #GlobalSelfie. Σκοπός της πρόσκλησης
αυτής ήταν να δημιουργηθεί ένα τεραστίων διαστάσεων μωσαϊκό από τις εικόνες, σε
συνεργασία με την Gigapan, που να απεικονίζει την όψη της γης. Το μωσαϊκό είναι
έτοιμο και δόθηκε ήδη στη δημοσιότητα. Περισσότεροι από 36.000 χρήστες από 113
χώρες έστειλαν 50.000 φωτογραφίες για να δημιουργηθεί το selfie της γης, μια τεράστια
εικόνα 3.2 gigapixel. Αν κάνετε zoom in στον viewer θα δείτε ότι η εικόνα αποτελείτε
από τα selfies των χρηστών.
http://www.nasa.gov/content/goddard/2014-globalselfie-wrap-up/#.U4XiHXYzc41

photo.gr


 242 •    1 IOYNI

2014

 13

ON LINE     O IMAGING - E  

 



        !
Kodak 605

Ο εκτυπωτής της Kodak τυπώνει το 10χ15cm σε μόλις 11sec.
Μπορεί να εκτυπώσει σε διαφορετικά μεγέθη: 10x15cm, 13x18cm και
15x20cm χωρίς αλλαγή ταινίας. Από ένα ρολό δίνει 750 φωτογραφίες
10x15cm ή 375 φωτογραφίες 15x20cm. χρησιμοποιώντας χαρτί Kodak
Xtralife 4ης γενιάς. Η συσκευή συνδέεται με Windows PC.

Kodak G4
Ο κορυφαίος σταθμός
εργασίας της Kodak για
σύνδεση με εκτυπωτές
της εταιρείας αλλά και με
πλήθος ψηφιακά minilab
& drylab. Ενσωματώνει
το πλέον εξελιγμένο
λογισμικό ver. 6.1 της
Kodak, με δυνατότητα
εκτύπωσης από το
Facebook, Picasa, αλλά
και συσκευές Android και
iPhone μέσω WiFi.

Sinfonia Color Stream CS2
Ο εκτυπωτής που συνδυάζει ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης,
ταχύτητα και αξιοπιστία. Ο χρόνος εκτύπωσης για μέγεθος
10x15cm φθάνει τα 11 δευτερόλεπτα. Ελαφριά και συμπαγής
συσκευή, ιδανική για φορητή επαγγελματική χρήση.

A   plotter
Φωτογραφικό χαρτί VENECCIA & KODAK
Φωτογραφικό χαρτί Rapid Dry Microporus βάρους
260g/m2, 190g/m2, luster, satin, pearl, silk για
μελάνια pigment & K3 Ultrachrome για Epson &
Canon εκτυπωτές.
Διαστάσεις: 1,07x30m, 0,61x30m, 91,44x30m,
0,43cmx30m Διαθέσιμο και για διαστάσεις για Dry
Lab, Epson, Fuji, Noritsu.
Εφαρμογή: Για φωτογραφικής ποιότητας εκτυπώσεις
αφισών, πορτρέτων, ψηφιακά άλμπουμ κ.α.
Καμβάς VENECCIA @ KODAK
Βαμβακερός και πολυεστερικός καμβάς βάρους
285g/m2, κατάλληλος για μελάνια solvent, ecosolvent Pigment & dye UV Curable
Διαστάσεις: 1,07x30m & 61cmx30cm
Εφαρμογή: Υφασμάτινα λάβαρα, διακόσμηση
εσωτερικού χώρου, αναπαραγωγή
πινάκων ζωγραφικής κ.α.
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ PROFILES ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ

Nέες
καταπληκτικές
τιμές!!
 

 



 4, 153 54      
www.facebook.com/Divitec.Greece



 242 •    1 IOYNI

2014

.: 210-2855.080 info@divitec.gr www.divitec.gr

 14

ON LINE     O IMAGING - E  


Μετριέται η δημοφιλία μιας
φωτογραφίας;
Και αν ναι, πως μπορούμε να
την προβλέψουμε; Ερευνητές
φαίνεται πως απάντησαν σε αυτά
προ ημερών. Ο Aditya Khosla του
MIT μαζί με τον Atish Das Sarm
από τα ερευνητικά εργαστήρια
του eBay και ο Raffay Hamid
της DigitalGlobe φαίνεται πως
αποκωδικοποίησαν τα στοιχεία
που κάνουν δημοφιλή μια
φωτογραφία, και μάλιστα έδωσαν
και στη δημοσιότητα ένα εργαλείο,
που αξιοποιεί τον αλγόριθμο
που ανέπτυξαν και βαθμολογεί
αναλόγως τις εικόνες σας. Το
εργαλείο λειτουργεί συγκρίνοντας
τις εικόνες μας με 2.3 εκατομμύρια
εικόνες που παίρνει από το
Flickr, υπολογίζοντας τα πόσα

Nikon

views έχουν. Η εικόνα χωρίζεται

Πραγματοποιήθηκε το 1ο Soirée του Mama Peinao

σε κομμάτια και διερευνάται η
ομοιότητα της με τις “πετυχημένες”
εικόνες. Οι ερευνητές σκοπεύουν

Με μεγάλη επιτυχία και την υποστήριξη της Nikon, πραγματοποιήθηκε το 1ο Soirée
του Μαμά Πεινάω, την Πέμπτη 15 Μαΐου, στον όμορφο χώρο του Periscope Hotel στο
Κολωνάκι. Σε μία ζεστή και ιδιαίτερα φιλόξενη ατμόσφαιρα, δημοσιογράφοι γεύσης,
σεφ, food bloggers και άνθρωποι που αγαπούν τη γαστρονομία μυήθηκαν στον μαγικό

να πάνε το εργαλείο τους ένα
βήμα πιο πέρα ώστε να αξιολογεί

κόσμο της φωτογραφίας. Ο φωτογράφος και εκπρόσωπος της Nikon, Πέτρος Χανδρινός,
σε ένα απολαυστικό τρίωρο workshop,

και άλλους παράγοντες πέρα από
την εικόνα, όπως π.χ. το πόσους

αποκρυπτογράφησε σημαντικές πτυχές
της φωτογραφίας ενώ στη συνέχεια

φίλους έχει ο δημιουργός και πως
επηρεάζουν τα views και τα likes

αποκάλυψε σημαντικά μυστικά και
tips για την φωτογράφιση φαγητού

των φίλων του.
Εδώ μπορείτε να δείτε τη
βαθμολογία των δικών σας
εικόνων

στο σπίτι. Επιπλέον, δεν παρέλειψε να
δώσει εξαιρετικά χρήσιμες συμβουλές
και για όσους δεν διαθέτουν
επαγγελματικό εξοπλισμό για
φωτογράφιση.
Κατά τη διάρκεια του workshop
παρουσιάστηκε ολόκληρη η σειρά
των D-SLR φωτογραφικών μηχανών
αλλά και των λογισμικών της Nikon,
απαραίτητων για τη μετέπειτα ροή
εργασίας και επεξεργασίας των
φωτογραφιών. Το ενδιαφέρον των
παρευρισκόμενων συγκέντρωσαν
οι αρχικού και μεσαίου επιπέδου
φωτογραφικές μηχανές με φορμά DX, όπως οι D3300, D5300 και D7100, αλλά και
η D610 με φορμά FX που παρέχει στους πιο προχωρημένους στη φωτογραφία όλη
την ευελιξία και την ισχύ της φωτογράφισης πλήρους κάδρου. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την νέα μηχανή
καφέ Saeco Philips Minuto, απόλαυσαν εσπρέσο και καπουτσίνο με φρεσκοκομμένο

http://popularity.csail.mit.edu/

καφέ Tusso της Οικογένειας Δρακούλη. Τα Soirée είναι μία σειρά εκδηλώσεων που
διοργανώνει το ‘‘Μαμά Πεινάω’’. Με διαφορετική θεματική κάθε φορά, η ομάδα του
“Μαμά Πεινάω” σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες προσκαλεί σε after
office parties τους φίλους του website σε μερικά από τα καλύτερα σημεία της Αθήνας.
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MemoryExpress
Συνεργασία με την Panasonic
Ηνωμένου Βασιλείου
Πριν από λίγες ημέρες υπογράφτηκε η σύμβαση
μεταξύ των δύο εταιρειών που αφορά την
διάθεση των Panasonic Premium Digital Imaging
προϊόντων.
Τοτμήμα PROAV της Memory Express, αποτελεί
πλέον επίσημο μεταπωλητή και εξειδικευμένο
συνεργάτη για τα προϊόντα Premium Digital
Imaging της Panasonic, περιλαμβάνοντας –εκτός
των άλλων- την κορυφαία Lumix G DMC-GH4
και τους φακούς της σειράς Lumix GX.
Η MemoryExpress, είναι σε θέση να διαθέσει,
εκτός από τα ευρέως διαδεδομένα αξεσουάρ και
φακούς για το σύστημα καμερώνG Compactτης
Panasonic, τα προϊόντα:
Τις φωτογραφικές μηχανές PanasonicDMC-GH4,

C One 8

DMC-GX7 καιDMC-GH3

Το smartphone με το πιο παράδοξο φωτογραφικό σύστημα

Τους φακούς:
LUMIX G X Vario 35-100mm / F2.8 / POWER
O.I.S
LUMIX G X Vario 12-35mm / F2.8 ASPH
LEICA DG Macro-Elmarit 45mm f2.8 Mega OIS
LEICA Summilux 25mm f1.4 ASPH
LUMIX G Leica DG Nocticoron 42.5mm / F1.2

Αν θυμάστε την προηγούμενη έκδοση του κορυφαίου smartphone της HTC με
τον αισθητήρα Ultrapixel 4Megapixel είχε δημιουργήσει πολλές συζητήσεις με
την (κατά τις υποσχέσεις των σχεδιαστών) αυξημένη απόδοση. Τελικά, οι δοκιμές
που δημοσιεύτηκαν συνέκλιναν στην άποψη ότι τα όποια πλεονεκτήματα των
μεγαλούτσικων pixel (2um) έκαναν εμφανή την υπεροχή μόνο σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού. Το Οne M8 είναι η τελευταία υλοποίηση top of the range

Μέσα από τη διεύρυνση της συνεργασίας
μεταξύ των δύο εταιρειών, η MemoryExpress,

Android smartphone της HTC με όλα τα καλούδια δηλ. τελευταίας γενιάς
4πύρηνο επεξεργαστή Qualcomm SnapDragon 801, 2GB RAM και εξαιρετική

διαθέτει πλέο ν ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων
και λύσεων της Panasonic, που αφορά την

οθόνη 5in. 1080p. Από φωτογραφικής πλευράς που μας ενδιαφέρει περισσότερο
η ΗΤC κάνει την έκπληξη με διπλό φακό που όμως δεν αξιοποιείται για 3D όπως

professional και broadcast αγορά όπως
επαγγελματικές AVCCAM και P2 κάμερες,

αρχικά θα υποψιαζόταν κάποιος, αλλά διαφορετικά. Συγκεκριμένα βρίσκουμε τον
ίδιο αισθητήρα Ultrapixel 1/3 με ίχνος εικονοστοιχείου 2um και φακό ισοδύναμο
με 28mm f/2.0. Όμως δίπλα του υπάρχει άλλος ένας αισθητήρας (αυτή τη φορά

production mixers, video recorders, κάρτες
μνήμης, αξεσουάρ κλπ.
www.meproav.gr

Omnivision QV2722 2megapixel 1/6”) που χρησιμοποιείται για εφέ ελέγχου του
βάθους πεδίου εκ των υστέρων (defocus control) Yπάρχει μάλιστα και λειτουργία
refocus, δηλ. η κάμερα επανεστιάζει εκ των υστέρων σε άλλο σημείο από το
αρχικό με το οποίο είχε γίνει η λήψη, προσομοιώνοντας σε κάποια μορφή τη
Lytro, Από όσο πληροφορηθήκαμε, ο δεύτερος αισθητήρας τη στιγμή της λήψης
κάνει μια διαδοχή αλλεπάλληλων καρέ με διαφορετικά σημεία εστίασης και αν
ζητηθεί επιλέγει κάποιο από αυτά. Δυστυχώς το σύστημα με τους δύο αισθητήρες
δεν είναι συμβατό με optical stabilizer και έτσι έχουμε οπισθοδρόμηση σε
αυτή την παράμετρο. Η ιδέα μοιάζει καλή, όσο για την απόδοση θα πρέπει να
περιμένουμε για να βγάλουμε συμπεράσματα αν και από τα 4Megapixel του
Ultrapixel sensor στο προηγούμενο μοντέλο δεν είδαμε ενθουσιώδεις κριτικές.
Πρωτεύων αισθητήρας: Ultrapixel 4Megapixel 1/3in. CMOS, 2.0 um pixel pitch
Δευτερεύων αισθητήρας: Omnivision QV2722 1/6in. 2Megapixel
Πρωτεύων φακός 28mm f/2.0 ισοδύναμος
Video 1080p με slow-motion
Λοιπές προδιαγραφές: Qualcomm Snapdragon 801, Quad-Core 2,3GHz CPU
• Android 4.4 with HTC Sense 6 • 2GB RAM
• 16/32GB • microSD card > 128GB
• Oθόνη 5.0-in 1080p
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Samsung
Δωρεάν μηχανές (αλλά στην
Νέα Υόρκη)
Η αμερικανική αγορά δεν έχει
αποδεχτεί τις mirrorless όπως η
ευρωπαϊκή ή ασιατική αλλά η
Samsung δεν σκοπεύει να μείνει με
σταυρωμένα τα χέρια, Αντ’αυτού
ετοιμάζει ένα πολυέξοδο προωθητικό
event που θα λάβει χώρα στην Times
square της Νέας Υόρκης την μέρα
της Ανεξαρτησίας, στις 4 Ιουνίου.
Όσοι βρίσκονται τη μέρα εκείνη στην
πολύβουη πλατεία της Νέας Υόρκης
θα μπορούν να ανταλλάξουν την
παλιά DSLR με μια Samsung NX30.
Η ανταλλαγή αυτή είναι μέρος
της καμπάνιας με ανεπίσημο τίτλο

' "B)'

“Ditch the DSLR”. Οι εκπρόσωποι
της εταιρείας δεν επιβεβαιώνουν
πόσες μηχανές θα δοθούν παρά
μόνο ότι η προσφορά ισχύει μέχρι να

Ο γνωστός φωτογράφος και συνδικαλιστής αναδείχθηκε
δήμαρχος Περάματος

εξαντληθούν τα αποτελέσματα. Όσοι

Ευχάριστη και τιμητική έκπληξη για το φωτογραφικό κόσμο επεφύλασσαν τα
αποτελέσματα του β γύρου των δημοτικών εκλογών. Για πρώτη φορά φωτογράφος

βρεθούν εκεί αλλά δεν θέλουν να
δώσουν τη μηχανή τους θα πάρουν
ένα κουπόνι έκπτωσης 50 δολαρίων

εκλέγεται δήμαρχος! Συγκεκριμένα ο Γιάννης Λαγουδάκης συγκεντρώνοντας το 56,61%
των προτιμήσεων των συμπολιτών του, επικεφαλής του συνδυασμού «Μαζί για την

για την αγορά οποιασδήποτε Samsung
μηχανής.

Ανατροπή» (που στηρίχθηκε κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ) εκλέγεται δήμαρχος Περάματος,
επιβραβευόμενος για την προσφορά του στην τοπική κοινωνία. Ο νεοεκλεγείς διετέλεσε
επί σειρά ετών πρόεδρος του Συνδέσμου Καλλιτεχνών Φωτογράφων Πειραιά και μέλος
του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων. Επίσης υπήρξε υποψήφιος
βουλευτής στην Β’ Πειραιά με τον Συνασπισμό (1996 και 2000] και υποψήφιος Δήμαρχος
Περάματος το 2006. Πέρα από οποιαδήποτε πολιτική χροιά, αξίζει ιδιαίτερη μνεία η
αγωνιστικότητα του Γιάννη Λαγουδάκη, που προσφέρθηκε να αναλάβει δημαρχιακή
θητεία στην πιο δύσκολη στιγμή για την πιο δύσκολη αυτοδιοικητική θέση της Ελλάδας.
Πως αλλιώς θα χαρακτήριζε κανείς μια πόλη με πάνω από 60% ανέργους και άλυτα
προβλήματα που έχουν σωρευθεί όπως υπερβολικό δημοτικό χρέος 65εκ. ευρώ,
αντιπαλότητες με την επένδυση της COSCO, μεγάλες δυσχέρειες στη χρηματοδότηση των
δημοτικών υπηρεσιών, έλλειψη πρασίνου κλπ. Και το χειρότερο, συρρίκνωση εργασιών
κατά 90% στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη που ήταν ο οικονομικός πνεύμονας
της περιοχής. Με τόσα κρίσιμα προβλήματα, ευχόμαστε στο νέο δήμαρχο και παλιό
συνάδελφο δύναμη και αντοχή για τη σκληρή δουλειά που τον περιμένει στη θητεία του.

55 ?9)B$"* "$,"
Διάλεξη του Δημήτρη Μαστοράκου
Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία στα πλαίσια των επιμορφωτικών διαλέξεων που επιμελείται ο Δρ.
Φώτης Καγγελάρης, παρουσιάζει τη διάλεξη του Δημήτρη Μαστοράκου με τίτλο ‘’Το μετακινούμενο
σημείο και η Φωτογραφία” το Σάββατο, 31 Μαΐου στις 8:00 μ.μ. Ο Δρ. Φώτης Καγγελάρης παρουσιάζει
στην εισήγηση αυτή, το Δημήτρη Μαστοράκο ( καθηγητή φωτογραφίας) και μέλος του ΔΣ της ΕΦΕ,
που θα προσπαθήσει να διερευνήσει (μέσα και από την παράθεση φωτογραφικών εικόνων), το που
τοποθετείται κάθε φορά η αλήθεια της φωτογραφίας, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, ανάλογα
με το χωροχρονικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεται. Να δούμε δηλαδή, το εάν αυτή
η αλήθεια συνεχώς μετατοπίζεται(κάτι το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό, μέχρι ενός σημείου),
και να αναρωτηθούμε εάν αυτή η συνεχή μετακίνηση, η συνεχή παραγωγή νέων «σημείων», είναι η
φυσιολογική της πορεία, ή μπορεί να υπάρξει και κάτι άλλο πέρα από αυτό. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
ΕΦΕ Γυθείου 12, Αμπελόκηποι
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Epson
Νέος «4 σε 1» εκτυπωτής για επιχειρήσεις
O νέοw εκτυπωτήw WF-3620DWF προορίζεται για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να αυξήσουν την παραγωγικότητά και
ταυτόχρονα να μειώσουν το κόστος εκτύπωσης. Διαθέτει μελάνια DURABrite Ultra Ink της Epson, τα οποία παράγουν, με μειωμένο κόστος,
επιχειρησιακά έγγραφα σε ποιότητα εφάμιλλη με αυτή των εκτυπωτών λέιζερ. Τα εκτυπωμένα έγγραφα παραμένουν ανθεκτικά στο νερό,
τις μουτζούρες και τους μαρκαδόρους επισήμανσης, ενώ οι ιδιότητες γρήγορου στεγνώματος του μελανιού, το καθιστούν κατάλληλο για
εκτύπωση επαγγελματικής ποιότητας εγγράφων διπλής όψης. Αποδίδει περίπου 2.200 σελίδες, με τη χρήση της κασέτας μαύρου μελανιού
XXL, ενώ με τη κασέτα XL, η απόδοση παραμένει εξαιρετική, με περίπου 1.100 σελίδες ανά γέμισμα. Σε επίπεδο ταχύτητας αγγίζει τις 19
σελ./λεπτό, έχει οθόνη αφής 6,8 εκ., έξυπνο πίνακα ελέγχου για εύκολη πλοήγηση στο μενού και δυνατότητες διασύνδεσης Wi-Fi για
εκτύπωση από ασύρματες συσκευές και Ethernet.

Fujifilm
Ετοιμάζει μηχανή μεσαίο φορμά;
Σύμφωνα με πληροφορίες του
Mirrorless Rumors η Fujifilm
σχεδιάζει μια ψηφιακή φωτογραφική
μεσαίου φορμά για τη σειρά X.
Φημολογείται ότι συνεργάζεται
με τη Sony για την δημιουργία
αισθητήρα μεσαίου φορμά 50MP
για μια μελλοντική μηχανή που
θα έχει σταθερό φακό. Λέγεται
μάλιστα ότι θα θυμίζει αρκετά τη
rangefinder GF670 της αναλογικής
εποχής ενώ θα έχει το υβριδικό
viewfinder της X-Pro 1. Οι φήμες δεν
είναι εξωφρενικές αν σκεφτεί κανείς
πως η εταιρεία στο παρελθόν είχε
αρκετές μηχανές μεσαίου φορμά με
σταθερό φακό και πως ξεκίνησε την
σειρά X με την Fujifilm X100, που
είναι επίσης rangefinder με σταθερό
φακό.
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Nellys Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

Κωνσταντίνος Μάνος

Jonnek Jonneksson
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Photometria Festival
4 - 15 Ιουνίου 2014 στα Ιωάννινα

Παύλος Φυσάκης

Το Photometria Festival με θεματική Reflection ξεκινά
για έκτη συνεχόμενη χρονιά με αφετηρία τα Ιωάννινα και
θα περιοδεύσει σε 7 πόλεις στην Ελλάδα καθώς και σε
4 χώρες στο εξωτερικό (Δανία, Πολωνία, Βουλγαρία,
Ιταλία) μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος Grudvig
(εκπαιδευτικές συμπράξεις). Το Photometria Festival έχει
και φέτος πλούσιο εκθεσιακό και σεμιναριακό πρόγραμμα.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο www.photo.gr

' " ) "B )
Όταν ο Γκάντι μελετούσε νομικά στο Πανεπιστημίου τού Λονδίνου είχε έναν καθηγητή τού οποίου το επίθετο ήταν
Mr. Peters και ο οποίος δεν τον συμπαθούσε καθόλου. Κάποια μέρα, ο Mr. Peters κατά τη διάρκεια τού μεσημεριανού
γεύματός του καθόταν στο εστιατόριο τού Πανεπιστημίου όταν ο Γκάντι ήλθε, με τον δίσκο του και κάθησε δίπλα
του. Σοβαρά ενοχλημένος ο υπερόπτης καθηγητής είπε στον Γκάντι: «Κύριε Γκάντι, δεν γνωρίζετε ότι ένα γουρούνι
και ένα περιστέρι δεν κάθονται μαζί κατά τη διάρκεια τού φαγητού τους;» και ή απάντηση τού Γκάντι ήταν... «Μην
ενοχλείσθε κ. καθηγητά, θα πετάξω παραπέρα» και λέγοντας αυτά πήγε και κάθισε σ’ ένα άλλο τραπέζι. Πράσινος
από τα νεύρα του ο Mr. Peters θέλησε να πάρει την ρεβάνς στην επόμενες εξετάσεις, αλλά ο φοιτητής του απάντησε
ορθότατα σε όλες τις ερωτήσεις του. Τότε ο Mr. Peters τού έθεσε την παρακάτω ερώτηση: «Κύριε Γκάντι, τι θα κάνατε
αν περπατώντας στον δρόμο βρίσκατε ένα πακέτο γεμάτο σοφία και ένα άλλο γεμάτο λεφτά; Ποιό από τα δύο θα
παίρνατε;» Χωρίς να πολυσκεφθεί ο Γκάντι τού απάντησε: «Σίγουρα το πακέτο με τα χρήματα.» Τότε ο Mr. Peters μ’
ένα χαμόγελο γεμάτο ειρωνεία τού είπε: «Αν ήμουν στην θέση σας θα έπαιρνα αυτό με την σοφία, δεν νομίζετε;»
και ο Γκάντι τού απάντησε με απάθεια: «Ο καθένας παίρνει αυτό που τού λείπει!»
Ο Mr. Peters ήδη υστερικός από την απάντηση τού φοιτητή του έγραψε στην κόλλα τού διαγωνίσματος “Ηλίθιος” και
την έδωσε στον Γκάντι. Ο Γκάντι πήρε την κόλλα τού διαγωνίσματος και κάθισε κάτω. Μερικά λεπτά αργότερα πάει
στον καθηγητή του και τού λέει: «Mr. Peters, υπογράψατε το γραπτό μου, αλλά ξεχάσατε να το βαθμολογήσετε!!!»
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Το φωτογραφικό έργο του Γιώργου Σεφέρη στο Παλέρμο
Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, το Istituto
Siciliano Studi Byzantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini”,
η Fondazione Sicilia και το Consolato Onorario di Grecia
a Palermo συνδιοργανώνουν έκθεση φωτογραφιών του
Γιώργου Σεφέρη στο Παλέρμο. «Σταματήσαμε λίγο πιο
κάτω από το Amshit και κοιτάξαμε τον ήλιο να βουλιάζει
στην ήσυχη θάλασσα της Φοινίκης. Μα γιατί κάποτε βλέπει
κανείς τα πράγματα καθαρά –θέλω να πω όπως όταν η
φωτογραφική μηχανή είναι σωστά κανονισμένη–». Η ανάγκη
του Σεφέρη να δει τα πράγματα καθαρά –τους τόπους, τα
περιστατικά και τους ανθρώπους που σημάδεψαν το ταξίδι
της ζωής του– είναι ίσως η κύρια διαπλαστική δύναμη
πίσω από το έργο του, ομοούσια με την επιθυμία του να
«μιλήσει απλά», όπως την είχε εκφράσει σ’ ένα του ποίημα
γραμμένο το 1942, εν καιρώ πολέμου. Και το πόσο «σωστά
κανονισμένη» ήταν συχνά η φωτογραφική μηχανή του
Σεφέρη ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να το διαπιστώσει
στις εξήντα περίπου φωτογραφίες της έκθεσης αυτής, μικρό
αλλά αντιπροσωπευτικό δείγμα της γόνιμης και μακροχρόνιας
ενασχόλησης του ποιητή με την τέχνη της φωτογραφίας.
Το Φωτογραφικό Αρχείο Γιώργου Σεφέρη, μετά από ευγενή
δωρεά της Μαρώς Σεφέρη το 1984 και της κυρίας Άννας
Λόντου το 1999, απόκειται πλέον ολόκληρο στο Μορφωτικό
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Περιέχει πάνω από δυόμισι
χιλιάδες αρνητικά φωτογραφιών που έβγαλε ο Σεφέρης,
από το 1920, όταν ήταν ακόμη φοιτητής στο Παρίσι, ως τον

τελευταίο χρόνο της ζωής του (1971) –μισό αιώνα φωτογραφίες.
Η παρούσα έκθεση προσπαθεί να αναδείξει στο κοινό τον φωτογράφο
Γιώργο Σεφέρη, στο ιστορικό κτίριο Palazzo Branciforte της Fondazione
Sicilia, από τις 23 Μαΐου έως τις 29 Ιουνίου 2014.

?9)B$"* ;&
Τα δικαιώματα των παιδιών
Η Φωτογραφική Ομάδα f+ σε συνεργασία με το kaveh kanes,
θα παρουσιάσουν από την Τρίτη 3 έως και την Κυριακή
15 Ιουνίου 2014, στον εκθεσιακό χώρο του kaveh kanes
(Ασκληπιού 38, Λάρισα), την έκθεση του Διεθνούς Διαγωνισμού
Φωτογραφίας «Ειρήνη είναι» με θέμα «Τα δικαιώματα των
παιδιών». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την
Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 στις 9 το βράδυ και θα είναι ανοικτή
για το κοινό, καθημερινά και Σαββατοκύριακα, από τις 19.00
έως τις 22.00. Το διαγωνισμό διοργάνωσε για 5η χρονιά το
Ελληνικό Γραφείο του Διεθνή Οργανισμού «Κόσμος Χωρίς
Πολέμους και Βία», υποβλήθηκαν συνολικά 830 φωτογραφίες,
από 317 φωτογράφους και 61 χώρες από όλο τον κόσμο. Στην
έκθεση παρουσιάζονται οι 73 διακριθείσες φωτογραφίες των 4
κατηγοριών του διαγωνισμού, 46 φωτογράφων από 21 χώρες.
Ιδιαίτερο, είναι το ενδιαφέρον των φωτογραφιών της κατηγορίας
«Νέοι έως 16 ετών». Στο σύνολο των φωτογραφιών διακρίνονται
δύο τάσεις. Η μία είναι αυτή που αναδεικνύει τα δικαιώματα
των παιδιών μέσα από τη δημιουργικότητα και το παιχνίδι της
παιδικής ηλικίας. Η άλλη είναι αυτή που καταγγέλλει με άμεσο
ή μη τρόπο τις κακές συνθήκες διαβίωσης και τη στέρηση στην
ουσία, των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών παγκοσμίως.
Στόχος είναι οι εκθέσεις να αποτελέσουν αφορμή για συζήτηση
και δράση, προκειμένου περισσότερα παιδιά να έχουν πρόσβαση
στα βασικά τους δικαιώματα: τροφή, στέγη, υγεία, εκπαίδευση,
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νερό, παιχνίδι, ελευθερία έκφρασης. Υπάρχει μάλιστα η πρόταση
τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στο δρώμενο «δημιουργία αντί
καταστροφής». Το δρώμενο συνίσταται στην ύπαρξη ενός εισιτηρίου για
τους μαθητές για να μπορέσουν να μπουν στην έκθεση. Το «εισιτήριο»
θα είναι ένα πολεμικό παιχνίδι που θα αφήνουν στην είσοδο της έκθεσης,
ώστε στο τέλος, το σύνολό τους να πάει στην ανακύκλωση.
kaveh kanes, speciality coffee shop
Ασκληπιού 38, Λάρισα, T: 241 0670505, Ε:coffee@kavehkanes.gr
Εγκαίνια: Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 και ώρα 21:00. Διάρκεια: 3 - 15/6/2014
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή 19:00 – 22:00
Διοργάνωση: Φωτογραφική Ομάδα f+, Διεθνής Οργανισμός «Κόσμος
Χωρίς Πολέμους και Βία»
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The Revisit
O θρυλικός φωτογράφος
Mick Rock φωτογραφίζει
με τη Nikon Df
To project «The Revisit» είναι μια
συνεργασία της Nikon με τον Mick
Rock, τον θρυλικό φωτογράφο
της rock and roll που απαθανάτισε
με το φακό του τη δεκαετία του
‘70. Με το project αυτό τόσο
η Nikon όσο και ο Mick Rock
αναδημιουργούν και επιστρέφουν
σε σημαντικές στιγμές του
παρελθόντος.
Η Nikon με την Nikon Df απέτισε
φόρο τιμής στις ένδοξες αναλογικές
μηχανές της σειράς FM που
κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του ’70
αλλά εφοδιάζοντάς την με την πιο
σύγχρονη τεχνολογία. Σε αυτό το
πλαίσιο η εταιρεία αποφάσισε να
δώσει την μηχανή στον Mick Rock,
τον φωτογράφο του rock n’ roll,
για να αναδημιουργήσει ψηφιακά
μερικές από τις φωτογραφίες που
τον έκαναν διάσημο τη δεκαετία
αυτή.
Ο Mick Rock γεννήθηκε στην
Αγγλία το 1948. Συχνά αποκαλείται
ως ο άνθρωπος που απαθανάτισε
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την δεκαετία του ’70. Ξεκίνησε
την καριέρα του την δεκαετία
του ’60 αλλά έγινε ευρέως
γνωστός το 1972 για τις
φωνογραφίες με τον David
Bowie, ως Ziggy Stardust.
Έκτοτε φωτογράφισε τα
διασημότερα ονόματα του glam
rock, της punk και της pop
σκηνής. Μπροστά από τον φακό
του πέρασαν ονόματα όπως ο
Lou Reed, ο Syd Barrett των
Pink Floyd, οι Blondie, οι Queen,
ο Iggy Pop, οι Sex Pistols, οι
Ramones αλλά και οι Yeah
Yeah Yeahs, The Killers, Lady
Gaga, Janelle Monae, Snoop
Dogg κα.
Στην αρχή της σταδιοδρομίας
του, τη δεκαετία του 1960 και
του 1970, ο Mick χρησιμοποίησε
τις δημοφιλείς φωτογραφικές
μηχανές Nikkormat και τη σειρά
F, ενώ πλέον έχει υιοθετήσει την
Nikon Df, που αντικατοπτρίζει τη
σχεδίαση των κλασικών SLR με
ψηφιακές ευκολίες αλλά φέρνει
ξανά στο προσκήνιο τους φακούς
vintage, καθώς είναι συμβατή
ακόμα και με φακούς NIKKOR
non-AI.
Στο «The Revisit», ο Mick
επιστρέφει σε κάποιους από
τους αγαπημένους του παλιούς
φακούς, όπως ο φακός 28 mm
με τον οποίο τράβηξε την πιο
διάσημη λήψη του με τον Syd
Barrett. Για χάρη του project
επανέλαβε τη γνωστότερη λήψη
του με την Debbie Harry (την
οποία αποκαλεί «Blue Debbie»)
χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά
ως μοντέλο την ανερχόμενη
καλλιτέχνιδα Danielle
Parente, ενώ τα τέσσερα
μέλη του συγκροτήματός της
αναλαμβάνουν τους ρόλους
των μελών του συγκροτήματος
Queen, σε μια απόπειρα
αναδημιουργίας του διάσημου
εξωφύλλου του άλμπουμ
«Queen II», το οποίο εκείνη την
εποχή αναδημιουργήθηκε για να
συνοδεύσει το βίντεο κλιπ του
τραγουδιού Bohemian Rhapsody
Περισσότερα για το project The
Revisit στο www.photo.gr
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