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Οι δώδεκα άθλοι του σύγχρονου φωτογράφου Β’ Μέρος
Πρέπει να διαθέτει τις δυνάμεις του Ηρακλή για να επιβιώσει...
Τόσο το προηγούμενο σημείωμά μας
όσο και το σημερινό αφορούν στο νέο
φωτογράφο που ξεκίνησε ή πρόκειται
να ξεκινήσει την επαγγελματική του
σταδιοδρομία. Το ερώτημα τέθηκε
από πολλούς και η διευκρίνιση ήταν
απαραίτητη. Συνεχίζουμε λοιπόν
την παράθεση των ‘‘άθλων’’ του
σύγχρονου φωτογράφου - Ηρακλή.
6. Επαγγελματική στέγη
Δε γίνεται να δουλεύουμε από το
(παιδικό μας) δωμάτιο του σπιτιού των
γονιών μας. Ούτε είναι απαραίτητο να
πάμε στο άλλο άκρο δηλ. να ξοδευτούμε
στο ξεκίνημά μας νοικιάζοντας κεντρικό
κατάστημα. Ένα μικρό διαμέρισμα σε
όροφο όπου μπορούν να μας βρουν
εύκολα είναι μία καλή λύση, ένα πρώτης
τάξεως ορμητήριο. Σε κάθε περίπτωση
δεν γίνεται να μην έχουμε έδρα, ΑΦΜ
και χώρο λιτό έστω αλλά όμορφα
διακοσμημένο με έργα μας. Τα έξοδα
λειτουργίας μιας μικρής προσωπικής
επιχείρησης είναι βαριά κι ασήκωτα
σήμερα - ειδικά για το νέο επαγγελματία
- αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Είπαμε:
Μιλάμε για τους άθλους του Ηρακλή...
7. Site / Facebook
Δεν μπορεί να σταθεί επαγγελματικά
σήμερα κανείς, εάν δεν διαθέτει
καλοστημένο site (αγγλικά – ελληνικά)
και σελίδα της επιχείρησής του στο
facebook. Είναι τα πρώτα πράγματα
που θα ψάξει ο υποψήφιος πελάτης
και η πρώτη πηγή πληροφόρησης
για την ποιότητα της δουλειάς, για το
πελατολόγιο, για τον τιμοκατάλογο
υπηρεσιών κλπ.
8. Διαφήμιση και Δημόσιες σχέσεις
Με το site και το fb δηλώνουμε την
ύπαρξή μας. Όμως για να πουλήσουμε
τη δουλειά μας χρειάζεται και πρόσθετη
διαφήμιση.
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Ένα π.χ. προσωπικό newsletter ανά τακτά χρονικά διαστήματα με δείγματα από τις
τελευταίες μας δουλειές, πρέπει να αποσταλεί στα σωστά mailbox των εν δυνάμει
πελατών μας. Ποιοι θα είναι αυτοί και πως θα τους βρούμε; Θα τους βρουν τα
‘’ψαχτήρια’’ του διαδικτύου, έτσι από μόνα τους; Πολύ αμφιβάλλω. Εμείς θα πρέπει να
τους βρούμε. Πως; Το ξαναλέω: Μιλάμε για άθλους... Φθάνει άραγε αυτό; Όχι φυσικά.
Κάνουμε και θελήματα, παρέχουμε και τις υπηρεσίες μας αφιλοκερδώς π.χ. στο
Δήμο της περιοχής μας, σε Σωματεία & Συλλόγους και οπουδήποτε μπορεί αυτή μας
(Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)
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(Συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

κίνηση να μας κάνει γνωστούς. Δεν
ξεχνάμε επίσης να αφήνουμε παντού
κάρτες μας, φυλλάδια. Συμμετέχουμε
σε εκθέσεις που θεωρούμε ότι είναι
κοντά στο πελατολόγιό μας, τρέχουμε!
Με δυο λόγια αξιοποιούμε ό,τι
μας εξασφαλίζει δημοσιότητα και
προβάλλει τη δουλειά μας.
9. Εκθέτουμε και εκδίδουμε
τις φωτογραφίες μας
Δεν φοβόμαστε να εκθέσουμε τη
δουλειά μας σε κάποιο προβεβλημένο
και γνωστό χώρο. Καλό το διαδίκτυο
όμως αλλιώς είναι η άμεση και
ζωντανή επικοινωνία με το κοινό.
Εκτός αυτού οι καλλιτεχνικές εκθέσεις
προβάλλονται πάντοτε από τα
μέσα ενημέρωσης. Όλοι οι μεγάλοι
φωτογράφοι στο περιθώριο των
επαγγελματικών τους υποχρεώσεων
φωτογράφιζαν για τον εαυτό τους.
Και αυτή ήταν η αγαπημένη τους
δουλειά, αυτή που τους ανέδειξε.
Τα παραδείγματα είναι πολλά.
Παράλληλα με την έκθεση έχουμε
κατά νου και την έκδοση αυτής της
δουλειάς μας με τη μορφή ενός
καλαίσθητου δίγλωσσου λευκώματος
- όχι κατ’ ανάγκη πολυσέλιδου και σε
πολλά αντίτυπα.
10. Ταξιδεύουμε, βλέπουμε,
συγκρίνουμε
Η εμπειρία μας από ταξίδια στο
εξωτερικό είναι αναντικατάστατη.
Δύο ταξίδια τον χρόνο σε πόλεις του
εξωτερικού όπου χτυπάει η καρδιά
της φωτογραφίας, είτε σε καλλιτεχνικό

είτε σε τεχνολογικό επίπεδο, είναι περισσότερο από απαραίτητα. Και φυσικά
δεν χάνουμε καμία μεγάλη και σοβαρή διοργάνωση εντός συνόρων. (Ξέρω...
χρειάζονται λεφτά για όλα αυτά. Δεν όρισα όμως εγώ τους 12 άθλους...).
11. Διά βίου μάθηση, καθημερινά, συνεχώς, πάντοτε...
Μαθαίνουμε, πληροφορούμαστε για ότι συμβαίνει στον κλάδο μας σε
καθημερινή βάση από το διαδίκτυο, από κλαδικά περιοδικά, από ειδικές εκδόσεις.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον ευρύτερο τομέα του imaging δεν τρέχουν...
καλπάζουν! Η στρουθουκαμηλική λύση δηλ. να κλείνουμε τα μάτια μας σε
κάθε τι το καινούργιο που μας βομβαρδίζει η βιομηχανία του imaging δεν είναι
λύση. Θα μείνουμε πίσω και δύσκολα θα καταφέρουμε να κερδίσουμε το χαμένο
έδαφος.
12. Αγγλικά
Ναι, καλά διαβάσατε! Χωρίς καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας όλες οι πόρτες
του εξωτερικού είναι κλειστές. Καλή η βοήθεια από γνωστούς και φίλους αλλά
πέρα από κανένα σύντομο σημείωμα και καμιά λακωνική επικοινωνία δεν
μπορούμε να βοηθηθούμε περισσότερο. Δυστυχώς...
“Καλά αν είχα τόσα λεφτά κι αν μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά ο γιος μου...
φωτογράφος θα γίνονταν;” Ήταν η πιο ειλικρινής απάντηση / σχόλιο που
έλαβα από αναγνώστη για το προηγούμενο σημείωμα (φαντασθείτε τι θα γίνει
μετά το τωρινό!). Και αυτό μας λέει πολλά για το χαμηλό επίπεδο της ελληνικής
φωτογραφικής παραγωγής και για το ότι λάμπουμε δια της απουσίας μας από τα
διεθνή fora και τις διεθνείς διοργανώσεις, με τις ελάχιστες πάντοτε εξαιρέσεις να
επιβεβαιώνουν -φευ- τον κανόνα.
Θέλετε να δεχτώ ότι είναι ταξική η παιδεία μας και κατ’ επέκταση οι δυνατότητες
επαγγελματικής αποκατάστασης; Ότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε στο δημόσιο
σχολείο όλα αυτά τα υπέρ - εφόδια στους υποψήφιους φωτογράφους μας
(τα ίδια και χειρότερα συμβαίνουν και στους άλλους κλάδους), να το δεχτώ.
Αυτό όμως που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση είναι το παραπάνω πλαίσιο
με τις φοβερές και -για πολλούς- εξωπραγματικές απαιτήσεις του. Πρόκειται
σίγουρα για τους άθλους του Ηρακλή. Aν δε σε όλα τα παραπάνω προσθέσουμε
και τα χίλια μύρια οικονομικά μας προβλήματα, την γενικότερη πολιτική
αστάθεια και μια σειρά από άλλες παθογένειες και ιδιαιτερότητες του (Ελληνικού)
φωτογραφικού κλάδου η απάντηση στο ερώτημα ‘’Ποιος άραγε μπορεί να
καταφέρει με επιτυχία όλα τα παραπάνω;’’ δεν θα απαντηθεί εύκολα ή μάλλον
θα απαντηθεί αρνητικά.
.

photo.gr
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Όλες οι ελληνικές ακτογραμμές... παραλίες και ακρογιαλιές!
120   video  200.000       

M          video    .

    .

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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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Design disasters
Περίεργο design για περίεργους αγοραστές
Στις αρχές Απριλίου κάθε χρόνο, σε κάποιο σημείο της γης, συνεδριάζουν καμιά
τριανταριά ετερόκλητοι δημοσιογράφοι του ειδικού φωτογραφικού τύπου. Διευθυντές
και αρχισυντάκτες φωτογραφικών περιοδικών μελών της TIPA που κυκλοφορούν στις
τέσσερις άκρες της γης. Μεταξύ αυτών και ο υποφαινόμενος. Όλοι αυτοί οι τύποι με τις
διαφορετικές προσωπικότητες και κουλτούρες, τις αντίρροπες αντιλήψεις, και τα ιδιαίτερα
προσωπικά κριτήρια, καλούνται -μεταξύ άλλων- να ανακηρύξουν το imaging προϊόν της
χρονιάς με το καλύτερο design.

Λ

οιπόν! Στη συζήτηση περί του συγκεκριμένου επάθλου αξίζει να παραβρίσκεται κανείς,
παρά τη μυστικότητα της συνεδρίασης (σίγουρα όμως είναι ενήμερη η …NSA). H έκταση
του υποκειμενισμού και των ατομικών προτιμήσεων που δύσκολα επικοινωνούνται και ακόμη
δυσκολότερα αιτιολογούνται ρασιοναλιστικά, κάνουν το αποτέλεσμα της μακράς συζήτησης περί
design, γρίφο για δυνατούς παίκτες. «De gustibus et coloribus non disputandum est» έλεγαν
θυμόσοφα οι λατίνοι και κάτι ήξεραν. Δε βγαίνει εύκολα άκρη σε τέτοια θέματα αισθητικής..
Κάπου μετά το «Ου με πείσεις καν με πείσης», όταν η φιλική πειθώ παραδίδει τα όπλα, αρχίζει
η ψηφοφορία μπας και βγει άκρη. Φέτος λοιπόν η κάλπη μετά την τήρηση της προβλεπόμενης
διαδικασίας στις τάξεις των αγαπητών συναδέλφων της ΤΙΡΑ, έτεκε Sigma DP2 Quattro. Προς
τεράστιο αποτροπιασμό των μειοψηφησάντων και εμού του ιδίου.
Τι σημαίνει πετυχημένο design; Mήπως αισθητική ολοκλήρωση και εργονομικό περφεξιονισμό
ή ίσως πρόκληση; Να σε προσέχουν επειδή σε βρίζουν ή να σου ρίχνουν ματιές αποδοκιμασίας
ή έστω έκπληξης; Το δεύτερο σίγουρα τα κατάφεραν αποθεωτικά οι σχεδιαστές της Sigma DP2
Quattro βγάζοντας στην αγορά μια από τις ασχημότερες μηχανές όλων των εποχών.
Όχι πως πέτυχαν μοναδική νίκη. Παρόμοια αυτογκόλ έχουν στο παθητικό τους πολλά
εργοστάσια. Η λειψή ιστορική μνήμη με αναγκάζει να ανασύρω από το χρονοντούλαπο της
τεχνολογίας μερικά ορόσημα του είδους. Εξ άλλου design crimes έχουν διαπράξει και οι
καλύτεροι σχεδιαστές. Κατόπιν τούτου, η απαρίθμηση μερικών παρεμφερών εγκλημάτων έχει
παιδευτικό χαρακτήρα. Ας τα δούμε:
Canon Powershot N (2013). Tετράγωνη λογική ίσως υπάρχει, τετράγωνο σχήμα όμως
αντικρούεται με τη συλλογική παραδοχή σχεδόν δύο αιώνων που θέλει τις φορητές συσκευές
λήψης εικόνων, παραλληλόγραμμες. Η Canon διατύπωσε τη ρηξικέλευθη πρότασή της με
αισθητήρα 12MP, zoom 8x και τετράγωνη επαφική οθόνη 2,8in. Στην οποία όμως απεικονίζονταν
...παραλληλόγραμμα καρέ. Κάπου εκεί χάθηκε το παιγνίδι. Η Powershot N κυκλοφόρησε λίγο
στις ΗΠΑ και σχεδόν καθόλου στην -εθισμένη στις παραδοσιακές αξίες- Ευρώπη.
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Casio Tryx (2011) Η ιδιόρρυθμη
σχεδιαστική προσέγγιση θέλει το
σώμα να αρθρώνεται εσωτερικά στο
πλαίσιο κατά 360° καθέτως και 270°
οριζοντίως, ώστε να διευκολύνει
τη λήψη σε δύσκολες γωνίες. Είναι
η ανάποδη εκδοχή των μηχανών
με αρθρωτή οθόνη. Παταγώδης
εμπορική αποτυχία.
Fujifilm Real 3d W1 (&W3).
Το έχουν γράψει τόσοι και τόσοι. Το
3D δεν έχει μέλλον στη φωτογραφία.
Ας θυμηθούμε τόσα και τόσα fails
με στερεοσκοπικές μηχανές με
φιλμ (Realist, Kodak Stereo, Loreo,
Nimslo κλπ.). Είναι μόνον ένα εφέ
με αναλώσιμη απήχηση. Και η
ψηφιακή εκδοχή του 3D είχε την
ίδια τύχη – ή ατυχία… Ασε που με
τους δύο φακούς ο κάτοχος γινόταν
στόχος πειραγμάτων σε ένα κόσμο με
…μονόφθαλμες φωτ. μηχανές.
Στην τελευταία αλλά όχι έσχατη
θέση, ας αναφέρουμε την υποβρύχια
Pentax WG-3. Με τη στραβοχυμένη,
σα να έλειωσε το καλούπι από
θερμότητα, εμφάνιση και τα fluo
χρωματάκια αναδεικνύεται ως μια
από τις πιο αμφιλεγόμενες σχεδιάσεις
όλων των εποχών. Έχει φανατικούς
θαυμαστές αλλά και διακηρυγμένους
πολέμιους.
. 
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Ακόμα και οι μικρότερες αλλαγές στο πορτραίτο αλλοιώνουν την αντίληψή μας
Μια πρόσφατη, συναρπαστική και πρωτοποριακή έρευνα απέδειξε αυτό που λίγο-πολύ
γνωρίζαμε ότι έχει εφαρμογή στην πραγματική ζωή. Ακόμα και οι μικρότερες αλλαγές
σε μια φωτογραφία προφίλ (μιλάμε για τα πορτραίτα που χρησιμοποιούμε στα διάφορα
social media) μπορεί να αλλάξει δραστικά την αντίληψη των άλλων για εμάς.

Η

έρευνα πραγματοποιήθηκε για το επιστημονικό περιοδικό Psychological Science.
Απέδειξε ότι ακόμα και οι μικρότερες αλλαγές στη γλώσσα του σώματος και στις
εκφράσεις του προσώπου, μπορεί να επιφέρουν τεράστιες αλλαγές στις εντυπώσεις που
προκαλεί ο εικονιζόμενος.
Αριστερά βλέπετε πως οι ερευνητές κατάφεραν να αλλάξουν την άποψη των συμμετεχόντων
στο πείραμα για το ποιος από τους δύο εικονιζόμενους είναι περισσότερο εξωστρεφής ή
αξιόπιστος αλλάζοντας ελάχιστα τις εκφράσεις τους.
Στη επάνω εικόνα φαίνονται τα αποτελέσματα άλλου πειράματος, κατά το οποίο δόθηκαν
στους συμμετέχοντες πέντε φωτογραφίες από το ίδιο πάντα πρόσωπο. Τους ζητήθηκε λοιπόν
να επιλέξουν τη κατάλληλη φωτογραφία για κάθε μία από τις περιστάσεις: εικόνα για το
βιογραφικό στην αίτηση εργασίας, εικόνα-προφίλ για site γνωριμιών, εικόνα-προφίλ για το
Facebook, φωτογραφία για αφίσα πολιτικής καμπάνιας και εικόνα για το ρόλο του κακού σε
ταινία.
Φυσικά οι εντυπώσεις στις οποίες αναφερόμαστε αφορούν άτομα τα οποία δεν γνωρίζουμε
προσωπικά αλλά μόνο από τα ψηφιακά προφίλ τους. Οι εντυπώσεις αυτές αλλάζουν όταν
έχουμε προσωπική σχέση και πληροφορίες για κάποιον.
Η έρευνα όμως αυτή εξακολουθεί να έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μεγάλο μέρος της
επαγγελματικής και προσωπικής μας ζωής εξελίσσεται ή έστω ξεκινάει online. Οι πρώτες
εντυπώσεις τελικά είναι σημαντικές και στον ψηφιακό κόσμο.
K.  
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Πρωτοσέλιδο ντροπής για την Ελλάδα στους International New York Times από τα επεισόδια με τις διαμαρτυρίες των απολυμένων
καθαριστριών του ΥΠΟΙΚ. Φωτ. Αγγελος Τζωρτζίνης

Πάλι βιαιότητες των ΜΑΤ κατά φωτορεπόρτερ
Η ντροπή πρέπει να εκλείψει. Ως πότε πιά;

Σ

Αισχύνη για την ποιότητα
της δήθεν δημοκρατίας μας
σημασιοδοτούν οι αμέτρητες
σοβαρές βιαιοπραγίες κατά
ανθρώπων του τύπου με την
ένοχη ανοχή της Κυβέρνησης.
Το επιβεβαιώνει πρόσφατη
έκθεση της ανεξάρτητης
διεθνούς οργάνωσης Ρεπόρτερ
Χωρίς Σύνορα. Σύμφωνα με τα
πορίσματα του παρατηρητηρίου
της οργάνωση, η Ελλάδα
ενώ το 2007 είχε καταταγεί 30η
στον Δείκτη Ελευθερίας του
Τύπου, ήδη έχει κατρακυλήσει
στην 99η θέση, τη δεύτερη
χαμηλότερη θέση ανάμεσα σε
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και χειρότερα από
αρκετές χώρες του λεγόμενου
Τρίτου Κόσμου.



 244 •    16 IOYNI

α να μην έφθανε η έξωθεν κακή μαρτυρία και η διεθνής δυσφήμιση για την
ποιότητα ελευθερίας τύπου που απολαμβάνει η δοκιμαζόμενη από την κρίση
πατρίδα μας, και ήλθαν κι άλλα δυσάρεστα νέα.
Κατά τη διάρκεια των γνωστών συγκρούσεων και βιαιοτήτων κατά απολυμένων
καθαριστριών που διαδήλωναν στο Υπ. Οικονομικών, χτυπήθηκε και τραυματίστηκε
η γνωστή φωτορεπόρτερ Τατιάνα Μπόλαρη, η οποία και το 2012 είχε ανάλογο
περιστατικό. Ακόμη, χτυπήθηκε και ο πρόεδρος της ΕΦΕ Μάριος Λώλος που είχε
διατρέξει μεγάλο κίνδυνο ζωής σε ανάλογο συμβάν μόλις δύο χρόνια πριν. Αν λοιπόν
η είδηση συνεπάγεται κίνδυνο ζωής ακόμη και για απολύτως γνωστά πρόσωπαανθρώπους του τύπου, ας αναρωτηθούμε μήπως ζούμε σε κεντροαφρικανική
δικτατορία και όχι χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα:
“...Η συμπεριφορά των ΜΑΤ είναι απαράδεκτη. Ο αριθμός των περιπτώσεων βίας
κατά των δημοσιογράφων από τη μεριά των ΜΑΤ, συνεχίζει να μεγαλώνει με τα
χρόνια, δίχως να υπάρχει αξιοσημείωτη τιμωρία ή αποζημίωση στα θύματα. Τώρα
μια φωτογράφος είναι στο νοσοκομείο. Αυτό το είδος της βίας διεξάγεται με πλήρη
ατιμωρησία. Η ατιμωρησία πρέπει να σταματήσει, και οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι
σε θέση να καλύψουν ό,τι συμβαίνει έξω, χωρίς να φοβούνται για τη σωματική τους
ακεραιότητα. Καλούμε την Αστυνομία να ερευνήσει αυτές τις δύο νέες περιπτώσεις και
Π.Κ.
να τιμωρήσει τους υπεύθυνους...”

2014
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Panasonic FZ1000
Ο πόλεμος του φορμά 1in.
Έχει γραφτεί και επισημανθεί από πολλούς
σχολιαστές και αναλυτές αγοράς. Από τον
κόσμο των compact θα επιβιώσουν μόνον όσες
διαθέτουν αξιόλογα συγκριτικά πλεονεκτήματα,
δηλ. οι compact γοήτρου και οι superzoom.
Και μάλιστα εφόσον αναβαθμίσουν τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά τους.

Α

υτό δεν σημαίνει τίποτε διαφορετικό από
μεγαλύτερους αισθητήρες αφού τα τυπικά
μεγέθη 1/2,3in. και 1/1,7in. είναι πολύ μικρά για να
έχουν το επιθυμητό μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel)
και αντίστοιχα υψηλή απόδοση. Η αρχή έγινε με
τις large format compact όπως την Leica X1, X2 τις
Sigma DP1 και την Canon G1X. H Sony RX100 (1in.)
τόνωσε το ηθικό της κατηγορίας με τις μαζεμένες
της διαστάσεις ενώ η πανομοιότυπη από πλευράς
αισθητήρα RX10 της ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας
προκάλεσε το θαυμασμό όταν ανακοινώθηκε τον
Οκτώβρη του 2013 με τον εξαιρετικό Zeiss 24200mm με τη σταθερή φωτεινότητα f/2,8.
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O ανταγωνισμός δε θα μπορούσε να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Voila η
φιλόδοξη FZ1000 από την Panasonic, μια κατασκευάστρια εταιρία που έχει
επενδύσει σημαντικά στον τομέα των superzoom. H αντίζηλος έρχεται με
τρεις άσσους στο μανίκι. Φακό wide zoom 24-400mm με την υπογραφή
Leica VarioElmarit, πολύ γρήγορα ηλεκτρονικά με burst mode 12fps και
video 4K. Mε δεδομένη την τεχνογνωσία της Panasonic στο video από τις
επαγγελματικές βιντεοκάμερες, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο video θα έχει
πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, προχωρώντας την ιδέα της υβριδικής μηχανής
για όλους τους ρόλους σε ημιεπαγγελματικό επίπεδο.
H Panasonic δεν επιβεβαιώνει την προέλευση του αισθητήρα CMOS1in.
20,1Megapixel, όμως οι προδιαγραφές και η ανάλυση τον φέρνουν στην ίδια
ακριβώς θέση με τον αντίστοιχο της RX10. Λόγω του μεγαλύτερου εύρους
zoom, ανοδική πορεία έχουν και οι υπόλοιπες εξωτερικές διαστάσεις ώστε
η FΖ1000 να δείχνει και να είναι πιο ογκώδης από την RX10. Παραπέρα ο
διπλασιασμός του zoom από 8x στα 16x θυσίασε το μέγιστο διάφραγμα που
είναι μεταβλητό f/2,8-4 αλλά και πάλι εξαιρετικό με τα δεδομένα των reflex
και mirrorless που φορούν αισθητήρες APS-C ή full frame. Στον τομέα της
σκόπευσης η Panasonic κάνει την υπέρβαση με πλήρως αρθρωτή οθόνη
(921K pixel) που ξεδιπλώνει και στο πλάι και ως προς το οριζόντιο επίπεδο,
και με υψηλότερης ανάλυσης OLED ΕVF μεγέθους 0.39in. 1024x768pixel
δηλ.2.359 pixel και μεγέθυνση 1,88x.
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Όσον αφορά τους χειιρσμούς, το δακτυλίδι στην περίμετρο
του φακού μπορεί να ρυθμιστεί για να ελέγχει είτε την εστίαση
είτε το zoom ενώ και το σύστημα οπτικής σταθεροποίησης ΟΙS
μπορεί να απενεργοποιηθεί με το αντίστοιχο διακόπτη On/Off.
Όπως συνηθίζεται στις superzoom το ζουμάρισμα γίνεται
ηλεκτρικά και όχι μηχανικά. Βέβαια υποστηρίζεται και manual
focus με δύο τρόπους είτε με μεγέθυνση τμήματος της εικόνας
είτε με focus peak.
Aπό πλευράς χειριστηρίων οποιοσδήποτε προερχόμενος από
τον κόσμο των hi end DSLR δε θα μείνει παραπονούμενος,
αφού εκτός από τους δύο κεντρικούς περιστροφικούς
επιλογείς στο επάνω μέρος για τις διάφορες λειτουργίες δεξιά
και το drive mode/αυτοχρονομέτρη αριστερά, η μηχανή
διαθέτει όχι λιγότερα από πέντε παραμετροποιούμενα
πλήκτρα Fn σε διαφορετικά σημεία καθώς και συγκεκριμένα
πλήκτρα για τις εξής λειτουργίες AF/AE lock, Focus, Display,
ISO, White Balance, Macro AF και Focus Area. Παραπέρα,
σημειώνουμε κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες στις Σκηνές, όπως
το Handheld Night Shot όπου εκμεταλλευόμενη την ταχύτητα,
γίνονται λήψεις διαδοχικών καρέ με μικρότερους χρόνους
έκθεσης και σθροίζονται σε ένα μόνον καρέ. Ομοίως το
Panorama μοιάζει με το Sweep Panorama της Sony.
To 4Κ video της Panasonic θα συζητηθεί πολύ. Σε αυτή
την ανάλυση η μηχανή αξιοποιεί μια περιοχή με ανάλυση
8Megapixel από το κέντρο του αισθητήρα και με βάση
την ωφέλιμη επιφάνεια καταγραφής της video εικόνας
εφαρμόζεται συντελεστής επέκτασης της εστιακής απόστασης
1,48x που σημαίνει μετατροπή του φακού σε 37-592mm.
στο Full HD 1920x1080 αξιοποιείται όλη η επιφάνεια του
αισθητήρα οπότε η νορμάλ εστιακή απόσταση παραμένει
αναλλοίωτη. Να σημειώσουμε ότι η λήψη 4K γίνεται in
camera χωρίς ανάγκη εξωτερικού εγγραφέα.
Μια παράπλευρη εφαρμογή που προκύπτει από το 4Κ είναι
ότι κάθε καρέ είναι μια κανονική φωτογραφία still image
8Μegapixel δηλ. εκ των πραγμάτων ο χρήστης έχει διαθέσιμο
ταυτόχρονα φωτογραφικό και video υλικό, χωρίς να
χρειάζεται δεύτερο άτομο να καλύπτει το ίδιο γεγονός.

ΒΑΣΙΚEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ
Aισθητήρας: CMOS 1.0in. 5472x3648
Φακός: Leica Vario Elmarit 9,1-146mm f/2,8-4,0 ελάχιστη
απόσταση εστίασης 30cm (3cm στο macro)
Burst mode: 12fps
Processor: Venus Engine Quad Core με λειτουργίες Multi
Process VR, Random Filter και Aperture Filter
Oπτική σταθεροποίηση: ΟΙS πέντε αξόνων (εκτός 4Κ)
Εστίαση: με σύστημα contrast detect και Depth Defocus
δανεισμένη από τη GH4 που εκμεταλλεύεται το bokeh του
φακού προκειμένου να προσδιορίσει την απόσταση του
κεντρικού αντικειμένου και να περιορίσει το focus hunting.
Kλείστρο: 1/4000-30sec (και 1/16.000 με ψηφιακό
κλείστρο)
Video: ΑVCHD και ΜΡ4 με ήχο stereo
Μπαταρία: λιθίου 7,2V 1200mAh με αυτονομία 320 καρέ
(CIPA)
Διαστάσεις: 137x99x131mm
Βάρος: 830γρ.
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Δείτε το
ανανεωμένο site
του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!
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Photobiennale 2014
«Perhaps» του Javier Vallhonrat
Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης και το Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν την έκθεση
«Perhaps» του Javier Vallhonrat, στο
πλαίσιο της PhotoBiennale με θέμα το Λόγο
του ΜΦΘ. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις
18 Ιουνίου μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Την
Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014, ώρα έναρξης
12.30, θα πραγματοποιηθεί masterclass
όπου ο Ισπανός δημιουργός Javier
Vallhonrat, θα παρουσιάσει το έργο του.
Χώρος: Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης
(Εγνατία 154, ΔΕΘ-XELEXPO, )
Ώρες λειτουργίας: Τρ-Πε-Πα-Σα: 10.0018.00, Τε: 10.00-22.00, Κυ 11.00-15.00
Διάρκεια έκθεσης: 18/06-14/09/14

Camera Grand Prix Japan 2014
Οι καλύτερες μηχανές της χρονιάς
Στις 30 Μαΐου 2014 δόθηκαν τα βραβεία Camera
Grand Prix, που διοργανώνονται κάθε χρόνο από
το Camera Journal Press Club of Japan (CJPC),
δηλαδή τα φωτογραφικά περιοδικά της Ιαπωνίας.
Στη απονομή παρευρέθηκε και ο Johan Elzenga,
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της TIPA.
Τη μεγαλύτερη διάκριση απέσπασε για το 2014
η Nikon Df, γιατί όπως δήλωσαν τα μέλη του
Camera Press Club, σε μια εποχή που κυριαρχεί
η τεχνολογία η Nikon Df με τους manual
χειρισμούς μας επιτρέπει να αφοσιωθούμε και
πάλι στην τέχνη της φωτογραφίας. Η Nikon Df
απέσπασε και το βραβείο των αναγνωστών. Η Nikon απέσπασε και το βραβείο για
τον καλύτερο φακό με τον AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G. Επιπλέον οι συντάκτες-μέλη
του Japan Camera Press Club βράβευσαν και τις Olympus OM-D M-1, Canon EOS
70D και Ricoh Theta.

  ..
Προσφορές για επαγγελματίες
Η εταιρία ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. ξεκίνησε το νέο κύκλο της προσφοράς απόσυρσης για επαγγελματικούς
θερμικούς εκτυπωτές. Κάθε κάτοχος επαγγελματικού εκτυπωτή ο οποίος επιθυμεί την ανανέωση του
εξοπλισμού του, θα μπορεί να επιστρέφει στην ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. τον εκτυπωτή και να αγοράζει έναν εκ των
DNP DS-40 ή DS-RX1 σε ειδική προνομιακή τιμή.
Οι ειδικές αυτές τιμές είναι DS-40: 870€ + ΦΠΑ και DS-RX1: 590€ + ΦΠΑ. Η πρόθεση της εταιρίας είναι
να δώσει σε κατόχους παλαιών θερμικών εκτυπωτών τη δυνατότητα εύκολης απόκτησης ενός νέου
επαγγελματικού εκτυπωτή DNP κορυφαίας αξιοπιστίας, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα εξοικονόμηση στο
κόστος αναλωσίμου σε επίπεδα έως του 50%. Η τιμολόγηση των DS-40 & DS-RX1 σε ειδικές τιμές θα
είναι αδύνατη χωρίς τη συλλογή από την ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. των εκτυπωτών προς απόσυρση. Η προσφορά
θα διαρκέσει μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.
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Sony
Οι καλύτερες στιγμές του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου σε 4K TV
Αν είστε λάτρεις του ποδοσφαίρου η Sony σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε τις
καλύτερες στιγμές του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2014 σε 4Κ με την επίσημη τηλεόραση
της διοργάνωσης, την Bravia X9. Ακόμα και αν παρακολουθείτε συνηθισμένες
αναμεταδόσεις HD, η μοναδική τεχνολογία 4K X-Reality PRO της Sony αναβαθμίζει τις
εικόνες και προσφέρει 4 φορές μεγαλύτερη ανάλυση από την HD. Με τη λειτουργία
Live Football Mode, οι χρήστες μέσα από το νέο interface της Bravia θα απολαμβάνουν
τα ποδοσφαιρικά νέα αλλά και τις καλύτερες στιγμές των αγώνων από τη FIFA. Με
τη λειτουργία Social Viewing θα συνδέεστε με το πάθος των άλλων οπαδών και
θα διαβάζετε στην οθόνη tweets σε πραγματικό χρόνο, όσο εξελίσσεται η δράση.
Οι καλύτερες στιγμές του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2014 της FIFA θα
προβάλλονται σε επιλεγμένα καταστήματα, δίνοντάς σας την ευκαιρία να βιώσετε τη
χαρά του ποδοσφαίρου σε εξαιρετική ανάλυση 4Κ με εκπληκτικές λεπτομέρειες και ήχο,
στις τηλεοράσεις BRAVIA X95 και X9. Τα συνεργαζόμενα καταστήματα είναι: Sony Center
Golden Hall, Sony Center Γλυφάδα, Media Markt Μαρούσι, Media Markt Ρέντη, Media

Markt Περιστέρι, Media Markt Γέρακας,
Media Markt Συγγρού, Media Markt
Αργυρούπολη, Πλαίσιο The Mall Athens,
Πλαίσιο Σύνταγμα, Πλαίσιο Μεταμόρφωση,
Πλαίσιο Ψυχικό, Πλαίσιο Μαγούλα
,
Κωτσόβολος The Mall Athens, Κωτσόβολος
Smart Park, Κωτσόβολος Λ. Πεντέλης,
Κωτσόβολος Λ. Κηφισιας, Κωτσόβολος
Αεροδρόμιο στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη
τα συνεργαζόμενα καταστήματα είναι: Media
Markt Πυλαία, Media Markt Σταθμός, Media
Markt Σταυρούπολη, Public Τσιμισκή, Public
Cosmos, Πλαίσιο Καλαμαριά, Κωτσόβολος
Ευκαρπία, Κωτσόβολος Πυλαία

“&')+"…”
Έκθεση φωτογραφίας Φωτογραφικής ομάδας Δήμου Αλίμου
Με τον γενικό τίτλο “Αισθάνομαι…” η Φωτογραφική Ομάδα του Δήμου
Αλίμου παρουσιάζει την έκθεση της στις 15 Ιουνίου. Στόχος της ομάδας
είναι να αναδείξει τη φωτογραφική πραγματικότητα όπως την βίωσε όλη
την χρονιά στις συναντήσεις της.
Συμμετέχουν: Ειρήνη Αβραμίδη, Δημήτρης Αλεξάκης, Ιωάννα Βάββα,
Νάνσυ Βαρσαμή, Κλεοπάτρα Γελαδάκη, Παναγιώτης Κουτσιούμπας,
Χρύσα Λούβρου, Αθηνά Παπαϊωάννου, Βασίλης Παπαμακάριος,
Μαριάννα Πατελίδα, Γιώργος Πιερράκος, Βάλια Τσαγκαλίδου, Μάχη
Τσουπάκη, Μάκης Τσουπάκης
Εγκαίνια: Κυριακή 15 Ιουνίου 2014 , ώρα 20.00
Διάρκεια έκθεσης: 15 Ιουνίου - 22 Ιουνίου 2014
Χώρος Παρουσίασης: Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αλίμου, Iωνίας
96, Άνω Καλαμάκι
Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά: 19.00-22.00, Σάββατο & Κυριακή
11.00 - 13.00 & 19.00-22.00
Είσοδος Δωρεάν
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“Μεταξύ Μας”
Το photoglobe seminars εγκαινιάζει τη τρίτη
κατά σειρά ομαδική έκθεση φωτογραφίας, με
τίτλο “Μεταξύ μας”, που θα λάβει χώρα στο
“ΦΙΞ in ART”, στις 18 Ιουνίου 2014. Πρόκειται
για μία έκθεση-καταγραφή της δημιουργικής
πλευράς της ζωής των Ανθρώπων Με Ειδικές
Ανάγκες. Οι φωτογραφίες έχουν σκοπό να
αποτελέσουν «παράθυρο» στη ζωή των
εν λόγω ανθρώπων, καταδεικνύοντας τις
δημιουργικές και αθλητικές ασχολίες τους.
Οι εν λόγω άνθρωποι φωτογραφήθηκαν
σε κέντρα/ιδρύματα/σχολές κοινωνικής
αποκατάστασης που ενδυναμώνουν τα άτομα
με αναπηρία με στόχο να επωφεληθούν από
την εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία,
τις κοινωνικές υπηρεσίες και στην περίπτωση
των αθλητών, τη σωματική και ψυχολογική
ενδυνάμωση στην προετοιμασία τους για την
Παραολυμπιάδα.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται πορτρέτα
των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες που
συμμετέχουν σε προγράμματα των κάτωθι
συλλόγων-ιδρυμάτων:
“Παιδιά της Άνοιξης”
Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ)
Σχολή Τυφλών
Αθλητικός σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος
1994 Πυλαίας»
Αθλητικός σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος
1994» αθλητών με αναπηρία.
Aθλητικός σύλλογος Ποδοσφαίρου «Πυρσός»
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αναφερόμενα
προγράμματα υλοποιούνται μέσα από
συνδυασμένες προσπάθειες των ατόμων
με αναπηρίες, των οικογενειών τους, των
σχετικών κυβερνητικών και μη οργανώσεων
για την υγεία, την παιδεία κλπ. Παράλληλα
θα λειτουργήσει και μια φωτογραφική
ενότητα με ελεύθερη θεματική.
Όλες οι λεζάντες των φωτογραφιών θα
είναι γραμμένες και στο σύστημα Braille, μία
ευγενική προσφορά της Σχολής Τυφλών.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να
δηλώσουν συμμετοχή στην κλήρωση
ενός δωρεάν κύκλου σεμιναρίων από το
Photoglobe Seminars που θα ξεκινήσουν τον
Σεπτέμβριο του 2014.
Διοργάνωση-επιμέλεια: Photoglobe
seminars- Βασιλική Ελευθερίου
Εγκαίνια: 18 Ιουνίου, ώρα 21:00
ΦΙΞ in ART.
26ης Οκτωβρίου 15
Διάρκεια έκθεσης 18-22 Ιουνίου 2014
Ώρες λειτουργίας: 17:00 – 21:00
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Samsung
Υπηρεσίες εξυπηρέτησης κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου
Η Samsung Electronics Hellas προσφέρει από τις 12 Ιουνίου έως τις 13 Ιουλίου,
εκτεταμένη υποστήριξη σε όλους τους κατόχους τηλεοράσεων Samsung, για να μην
χάσουν στιγμή από το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός της χρονιάς. Για το διάστημα
αυτό, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung (τηλ. Κέντρου Εξυπηρέτησης
Πελατών Samsung 801-11-726-7864/ από κινητό 210-6897691) θα λειτουργεί
καθημερινά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 09:00-21:00 και Κυριακή από τις 09:0015:00, προσφέροντας άμεση απόκριση σε οποιαδήποτε θέμα προκύψει, ώστε να
απολαύσετε ξένοιαστα τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Επιπλέον, για μοντέλα
που ενσωματώνουν τη λειτουργία Απομακρυσμένης Υποστήριξης (μοντέλα Samsung
Smart TV 2012 και μεταγενέστερα), θα παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης
διάγνωσης και επίλυσης του προβλήματος, καθώς και αναβάθμισης λογισμικού.
Μέσω αυτής της υπηρεσίας, εκπρόσωπος της Samsung συνδέεται με την
τηλεόραση μέσω Internet, για να ελέγξει και να επιλύσει, εφόσον είναι δυνατό, το
πρόβλημα εντός 24 ωρών. Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί μέσω της απομακρυσμένης
υποστήριξης, ή εάν αυτή δεν υποστηρίζεται από το μοντέλο της τηλεόρασης, ένας
εξουσιοδοτημένος τεχνικός της Samsung θα επισκέπτεται τον χώρο σας για άμεση
τεχνική υποστήριξη.
Προϋπόθεση για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η τηλεόραση να
είναι 40’ και άνω και να βρίσκεται εντός περιόδου εργοστασιακής εγγύησης. Περιοχές
κάλυψης της υπηρεσίας είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
Τέλος, ακόμα και αν η επισκευή της τηλεόρασής δεν ολοκληρωθεί εντός 24 ωρών,
η εταιρεία θα προσφέρει δωρεάν μοντέλο αντικατάστασης για το διάστημα που θα
διαρκέσει η επισκευή της.
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Samsung
Χάρισε μηχανές $250.000
Μηχανές αξίας 250.000 δολαρίων
χάρισε η Samsung στο event Ditch
your DSLR στην Times Square πριν από
μερικές μέρες. Όπως γράφαμε και την
προηγούμενη εβδομάδα τα mirrorless
συστήματα στην Αμερική δεν γνωρίζουν
ιδιαίτερη επιτυχία και το event της
Samsung είχε σκοπό να συστήσει στο
επιφυλακτικό και συχνά ανενημέρωτο
κοινό τις mirrorless μηχανές. Λάτρεις της
φωτογραφία και της τεχνολογίας πήγαν
στη Times Square την παλιά τους DLSR και
πήραν εντελώς δωρεάν πολλές Samsung
NX30, αξίας 1000 δολαρίων εκάστη.

Irista
Η Canon τα βάζει με το Dropbox
Ένα νέο cloud service δημιούργησε η Canon, μπαίνοντας στα χωράφια του Dropbox,
του Google Drive κτλ,. Όμως απευθύνεται μόνο σε φωτογράφους και προς το παρόν
αφορά μόνο την Ευρώπη. Το Irista προς το παρόν δέχεται αποκλειστικά φωτογραφίες,
και στο μέλλον θα επεκταθεί και στο video. Τα φωτογραφικά του χαρακτηριστικά
είναι αρκετά ενδιαφέροντα και θα του δώσουν ώθηση ανάμεσα στους χρήστες. Οι
φωτογράφοι μπορούν να μοιράζονται απευθείας τις εικόνες του στα social media (προς
το παρόν μόνο στο Facebook και στο Flickr) και να παρακολουθούν από εκεί τα likes
και τα σχόλια κάθε εικόνας. Αυτό επιτρέπει στο φωτογράφο να κάνει μια φορά το
sharing σε διαφορετικές πλαφόρμες. Δέχεται όλα τα φορμά εικόνας, ακόμα και RAW
άλλων κατασκευαστών και έχει πλούσιες δυνατότητες οργάνωσης της συλλογής μας
και σορτάρισμα με πολλά διαφορετικά φίλτρα. Στην δωρεάν έκδοση δίνεται χώρος
10GB, και υπάρχει και η επιλογή των λογαριασμών Value και Premium, με 50GB έναντι
€4.99 τον μήνα και 100GB έναντι €10.99 αντιστοίχως.


Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα τα Δημόσια Μέσα Μετακίνησης
Ο ΟΑΣΑ διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα τα Δημόσια Μέσα Μετακίνησης μέσα από τα μάτια των επιβατών τους. Καλεί
τους επιβάτες να δουν τα Μέσα της αστικής συγκοινωνίας με διαφορετική ματιά, να εμπνευσθούν από αυτά, να τα φωτογραφίσουν και να
συμμετάσχουν στην πρώτη κινούμενη έκθεση φωτογραφίας στην πόλη. Τις φωτογραφίες
θα κρίνουν ο επίκουρος καθηγητής φωτογραφίας Αριστείδης Κοντογιώργης, η
εικαστικός Βένια Μπεχράκη και ο διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακών
Τεχνών και Νέων Μέσων, Ηλίας Χατζηχριστοδούλου. Οι βραβευμένες φωτογραφίες
θα εκτεθούν στα συγκοινωνιακά Μέσα, σε σημεία προβολής, σε συρμούς, σταθμούς
και οθόνες των Μέσων σταθερής τροχιάς (μετρό-τραμ), καθώς και στα λεωφορεία και
τρόλλεϋ. Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί περίπου 600 συμμετοχές ενώ έντεκα χιλιάδες
επισκέπτες έχουν δει διαδικτυακά τις φωτογραφίες. Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω
ειδικού application στο Facebook στη σελίδα www.facebook.com/eisaimesa.oasa και
θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου.
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Μπαζάρ μεταχειρισμένων
φωτογραφικών ειδών
Το δεύτερο ΦΟΡΜÁ θα γίνει στις 21 και
22 Ιουνίου στο Ρομάντσο (Αναξαγόρα
3-5, Ομόνοια) από τις 11 το πρωί μέχρι
τις 9 το βράδυ. To ΦΟΡΜÁ είναι ένα
διήμερο για την φωτογραφία με μπαζάρ
μεταχειρισμένων φωτογραφικών ειδών,
παρουσιάσεις φωτογράφων, εκθέσεις
και ανοιχτές συζητήσεις. Ο σκοπός
του ΦΟΡΜÁ είναι να συγκεντρώσει
τον κόσμο της φωτογραφίας κάτω
από μια στέγη για ένα διήμερο ώστε
να γνωριστούν, να συζητήσουν, να
παρουσιάσουν την δουλειά τους αλλά
και να εξετάσουν από κοντά μηχανές,
φακούς και άλλα είδη. Σε αυτό το
ΦΟΡΜÁ, τέσσερις καλλιτέχνες από
την Σερβία και την Γερμανία ο Orfeas
Skutelis η Jelena Anÿelovska ο Java
Delle και ο Onko θα παρουσιάσουν
την έκθεση Νο.2 - εγκατάσταση στον
χώρο όπου η φωτογραφία, το κείμενο
και ο ήχος του δρόμου, ενεργώντας
χωριστά, δημιουργούν ένα κομμάτι
που απευθύνετε άμεσα στα θέματα της
γειτονιάς. Μέρος της έκθεσης θα είναι
ζωντανό και θα συμβαίνει την ώρα της
παρουσίασης, το Σάββατο 21 Ιουνίου
στις 21:00. Επίσης Έλληνες φωτογράφοι
θα παρουσιάζουν τις δουλειές τους κατά
τη διάρκεια του ΦΟΡΜÁ.
21&22 Ιουνίου 2014 11:00-21:00
ΡΟΜΑΝΤΣΟ
Αναξαγόρα 3-5
Ομόνοια

H@& @'
Syn-opsis
Κάθε καλοκαίρι στον Πύργο Μπαζαίου, οργανώνεται μια ενδιαφέρουσα έκθεση τέχνης,
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νάξου. Φέτος ο Κωστής Αντωνιάδης, αναγνωρισμένος
φωτογράφος και θεωρητικός της φωτογραφίας με μακρά και πολυσχιδή πορεία, μας
προσκαλεί να γνωρίσουμε μέσα από επιλεγμένες φωτογραφίες, αντιπροσωπευτικές
θεματικές ενότητες του έργου του.
Syn-opsis, ο τίτλος της έκθεσης παραπέμπει στη μεγάλη αναδρομική έκθεση του Κωστή
Αντωνιάδη το 2013 στο Μουσείο Μπενάκη, στην Αθήνα.
Παρόλο που η κλίμακα του Πύργου Μπαζαίου επιτάσσει την παρουσίαση σε
συνοπτική μορφή, η ατμόσφαιρα του χώρου δίνει νέα δυναμική στις όψεις, ανθρώπινες
ή ανεικονικές, όπως τις αποκαλύπτει το ευρηματικό βλέμμα του φωτογράφου.
Πρόσωπα και πεποιημένα περιβάλλοντα, αλλά και μια αναπάντεχη οπτική σε τοπία
της Νάξου επεξεργασμένα με τη τεχνική day for night, εικόνες δηλαδή σε φως ημέρας
με μπλε φίλτρο. Μια επινόηση που αξιοποιήθηκε στο σινεμά με σκοπό να επηρεάσει
την αισθητική αντίληψη του θεατή, θα κινητοποιήσει την επιθυμία του επισκέπτη για
περιπετειώδη περιήγηση στο νησί με διάθεση κινηματογραφική, όπως σε ένα road movie.
Επιμέλεια: Κωστής Αντωνιάδης - Οργάνωση: Μάριος Βαζαίος
14/6-9/9/2014 Καθημερινά: 10:00 – 17:00
Πύργος Μπαζαίου 12ο χλμ. Οδ. Χώρας Νάξου-Αγιασσού
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