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Αναφέρθηκα ακροθιγώς σε 

προηγούμενό μου σημείωμα (23/6) 

στην ανάγκη δημιουργίας ενός 

Μουσείου Φωτογραφικής Τεχνολογίας 

στη χώρα μας. Επιτρέψτε μου σήμερα 

να αναπτύξω καλύτερα τις σκέψεις μου 

ή αν θέλετε την πρότασή μου. 

Παρατηρώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

τις πολιτιστικές δραστηριότητες 

της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών 

που ανήκει στο ίδρυμα Ωνάση, τα 

υπέρλαμπρα κτήρια που ανεγείρονται 

στο Φαληρικό Δέλτα από το ίδρυμα 

Νιάρχου και -για να έρθω στα του 

κράτους - το κομψό και πολλά 

υποσχόμενο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης που θα λειτουργήσει σύντομα 

στην Λ. Συγγρού (Παλιό κτήριο FIX). 

Πουθενά δυστυχώς δεν παρατήρησα 

κάποια πρωτοβουλία ούτε άκουσα κάτι 

που να αφορά στη δημιουργία ενός 

χώρου αφιερωμένου αποκλειστικά στην 

ιστορία και εξέλιξη της φωτογραφικής 

τεχνολογίας. Και μ` αυτό που λέω 

δεν εννοώ προφανώς το στοίβαγμα 

φωτογραφικών μηχανών σε προθήκες 

που σκονισμένες θα λειτουργούν 

απωθητικά για τους επισκέπτες. 

Αναφέρομαι σε κάτι τελείως σύγχρονο 

και ζωντανό για το οποίο μπορώ 

κάλλιστα να επικαλεσθώ 

πολλά παραδείγματα από χώρες 

που έχουν να επιδείξουν θαυμάσια 

επιτεύγματα σε αυτόν τον τομέα. 

(www.cameramuseum.ch 

Δείτε εδώ ένα θαυμάσιο Μουσείο 

που έχουν στήσει οι Ελβετοί). 

Προσωπικά φαντάζομαι έναν 

υπερσύγχρονο χώρο όπου με την 

τελευταία λέξη της μουσειολογίας θα 

εκτίθενται τα μέσα παραγωγής και 

δημιουργίας φωτογραφιών από το 

1839 μέχρι την αρχή της ψηφιακής 

εποχής. Στον χώρο θα ενυπάρχουν 

σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία 

εσωτερικά studio και φωτογραφείων κάθε περιόδου με τις μηχανές και τα φωτιστικά 

κάθε εποχής όπως επίσης και τα αντίστοιχα εργαστήρια εμφάνισης και επεξεργασίας 

φωτογραφιών. Σε άλλους χώρους θα εκτίθεται παλιά φωτογραφία από δαγγεροτυπίες 

μέχρι επιχρωματισμένες στερεοσκοπικές καλοτυπίες κι από αμβροτυπίες του 19ου 

αιώνα μέχρι εβδομαδιαίες φωτογραφίες της δεκαετίας του 1960. Το Μουσείο θα 

φιλοξενεί διαλέξεις, ομιλίες και εκδηλώσεις για την τέχνη της φωτογραφίας με έμφαση 

στην ιστορία της, εργαστήρια μύησης στις παλιές τεχνικές, εργαστήρια εμφάνισης και 

εκτύπωσης φιλμ και φωτογραφιών και πολλές άλλες δραστηριότητες που δεν είναι 

του παρόντος να αναπτυχθούν με λεπτομέρειες. Θα υπάρχει ικανός χώρος για εκθέσεις 

φωτογραφίας δημιουργών που δουλεύουν «αναλογικά», βιβλιοθήκη (είναι πολλοί 

αυτοί που θέλουν να δωρίσουν τα φωτογραφικά τους βιβλία και περιοδικά), πλήρης 

αξιοποίηση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στην προβολή του Μουσείου 

- από την εικονική περιήγηση μέχρι τα διαδραστικά επιμορφωτικά προγράμματα - 

μορφωτικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές με άλλα Μουσεία, 

�ditorial

Σκέψεις για ένα νέο Μουσείο Φωτογραφίας
Αφιερωμένο -με αγάπη...- στην ιστορία της φωτογραφικής τεχνολογίας

(Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ... 
Μετά από αυτό της Θεσσαλονίκης και μετά από την Εθνική Πινακοθήκη (που βρίσκεται κοντά). 
Το παλιό κτήριο FIX στην Λεωφόρο Συγγρού θα ήταν ο ιδανικός χώρος για να δημιουργηθεί 
εκεί ένα άλλο, διαφορετικό Μουσείο αφιερωμένο αποκλειστικά στη Φωτογραφία. 
Όμως – φευ - έχουμε μια από τα ίδια: Ένα ακόμη Μουσείο για την Σύγχρονη Τέχνη με ολίγον 
τι φωτογραφία. Αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα περιλαμβάνει ο περιβόητος Τομέας 
Φωτογραφίας & Νέων Μέσων που έχει συσταθεί στο νεοσύστατο Μουσείο.
(Στη φωτογραφία διακρίνεται η ανατολική όψη του κτηρίου στην κατάσταση που είναι σήμερα).
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(Συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

διοργάνωση συνεδρίων κλπ. Προφανώς 

ένα τέτοιο Μουσείο οφείλει να έχει επίσης 

οργανωμένο Τμήμα συντήρησης και 

αποκατάστασης παλιών φωτογραφιών, 

να συνεργάζεται με αντίστοιχα υπάρχοντα 

εργαστήρια στην Ελλάδα 

(Τμήμα Συντήρησης έργων Τέχνης Τ.Ε.Ι 

Αθήνας, Βυζαντινό Μουσείο κλπ.) 

αλλά και του εξωτερικού.

Τα εκθέματα του Μουσείου είναι πολύ 

εύκολο να βρεθούν. Σας πληροφορώ ότι 

υπάρχουν πάρα πολλοί συλλέκτες που σε 

προχωρημένη ηλικία αναζητούν αξιοπρεπείς 

και έγκριτους χώρους για να δωρίσουν τις 

συλλογές τους, αρκεί οι αίθουσες που θα 

τις φιλοξενήσουν να πάρουν π.χ. το όνομά 

τους. Ακόμη είναι πολλοί αυτοί που θέλουν 

να προσφέρουν κάπου εξοπλισμό και υλικά 

που κληρονόμησαν από παππούδες και 

προπάππους που ήταν φωτογράφοι και 

δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. 

Μ’ έναν μικρό ετήσιο προϋπολογισμό 

μπορούν σίγουρα να αποκτηθούν 

πολλά  αντικείμενα με μεγάλη ιστορική 

αξία. Με ελάχιστη κρατική επιχορήγηση, 

από δωρεές ιδιωτών και κοινοτικούς 

πόρους, από τα εισιτήρια και όλες τις 

υπόλοιπες δραστηριότητες, το Μουσείο 

μπορεί σαφέστατα να έχει ισοσκελισμένο 

προϋπολογισμό λειτουργίας.

Για να γίνουν όλα αυτά δεν χρειάζονται 

πολλοί, παρά μόνον ένας Άνθρωπος! 

Αυτή η προσωπικότητα που θα διαθέτει 

το όραμα, τις γνώσεις και το κύρος για 

να υλοποιήσει αυτό το φιλόδοξο έργο. 

Όμως για να βρεθεί αυτός ο δραστήριος 

επιστήμων με το πρακτικό μυαλό και τα 

διοικητικά προσόντα, θα πρέπει οι ιθύνοντες 

της πολιτείας και γιατί όχι της εμπνευσμένης 

επιχειρηματικότητας να τον αναζητήσουν. 

Όμως για να τον αναζητήσουν θα πρέπει 

να συμμερίζονται τις ιδέες και να έχουν 

τα ίδια οράματα για το πολύ ειδικό αυτό 

αντικείμενο που λέγεται παλιά φωτογραφία. 

Και τέτοιοι άνθρωποι στους ύψιστους 

θώκους της Ελληνικής πολιτείας, δεν νομίζω 

ότι υπάρχουν μέχρι φυσικά αποδείξεως του 

αντιθέτου.

      �.������

Υ.Γ.: Στο Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης, μοναδικό κρατικό ίδρυμα 
του είδους, δεν εκτίθεται ούτε μία παλιά 
φωτογραφική μηχανή, γιατί απλά κάτι τέτοιο 
δεν προβλέπεται από τον κανονισμό... 

Τη δεκαετία του 1970 (θα το θυμούνται σίγουρα οι παλιότεροι) τα εργαστήρια μαζικής 
εκτύπωσης έγχρωμων φωτογραφιών ζουν την χρυσή εποχή τους. Με τις φθηνές και 
εύχρηστες Kodak Instamatic ανακαλύπτει όλος ο πλανήτης τη γοητεία της έγχρωμης 
φωτογραφίας! Η Kodak για να προωθήσει ακόμη περισσότερο την έγχρωμη φωτογραφία 
προσφέρει τις περίφημες εκτυπώσεις ‘‘Bonus Photo’’ που είναι δυο ίδιες φωτογραφίες 
στη τιμή της μιας με τη μικρότερη να αποκόπτεται. Κάποια εργαστήρια προσέφεραν 
δύο μικρές αντί για μία... Το δείγμα προέρχεται και αυτό από το Ελβετικό Μουσείο 
Φωτογραφίας.

Αναπαράσταση χώρου λήψης πορτραίτων. Φωτογραφείο Roth &Cie Βιέννης (περ.1910).  
Η πλάκα του αρνητικού ήταν 18x�4cm, το φόντο επιχρωματισμένο με ελαφρά  
παλ-γκρι χρώματα, η καρέκλα επενδυμένη με βελούδο ενώ πίσω έχει τοποθετηθεί  
η ειδική κατασκευή - λαβή για να κρατά ακούνητο το κεφάλι, που προέρχεται από άλλο 
ατελιέ του 19ου αιώνα. Εκτίθεται στο Ελβετικό Μουσείο Φωτογραφίας.
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Nέο καλοκαιρινό τεύχος!

K��������	 
�� ��	����

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-231/
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr

E������: Τάκης Τζίμας, ���������� ����!"��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

�#$�%���&����: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��$���� �'(%��#�"�: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

��!)�*+%���: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 


!,!#&!

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. 

Τι τραβάει ο φωτόγραφος; 
� ����� ...��� 	
����; 

www.photo.gr
https://www.youtube.com/watch?v=e0k4hPj35cA
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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

I AM SHARING MY VIEW

5300.indd 1 13/12/2013 3:21:13 ��

http://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/slr/consumer/d5300
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Η φωτογραφία στην ιστορία της έχει διανύσει τεράστια 

πορεία. Ταυτόχρονα έχει πολλές άγνωστες πτυχές που 

για διάφορους λόγους δεν βρίσκονται στο προσκήνιο. 

Από τη στήλη αυτή για δύο τρία τεύχη, θα μάθουμε τα 

περίεργα και αναπάντεχα που κινούν την περιέργεια 

και το ...χαμόγελο!

• Πατέρες της ψηφιακής φωτογραφίας θεωρούνται οι 

αμερικανοί Willard S. Boyle και George E. Smith που 

είχαν την ιδέα για το CCD το 1969. Βασίστηκαν στις 

διατυπωμένες από το 1921 απόψεις του Einstein για το 

φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και επιβεβαίωσαν ότι όντως 

όταν προσπίπτουν φωτόνια στο πυρίτιο προκαλούν 

ηλεκτρικά φορτία χαμηλής ισχύος στις φωτοδιόδους. Το 

2009 τιμήθηκαν με Νοbel φυσικής.

• Ο πιο ογκώδης και βαρύς φακός που κατασκευάστηκε 

ποτέ είναι ο Carl Zeiss Apo Sonnar T* 1700mm f/4 που 

συνεργαζόταν με Hasselblad 203FE. Αποτελείτο από 15 

οπτικά κρύσταλλα σε 13 ομάδες και κατασκευάστηκε κατά 

παραγγελία για ανώνυμο πελάτη. Η τεράστια διάμετρος 

των οπτικών στοιχειων και των απαιτούμενων ειδικών 

μεταλλικών μηχανισμών ανάλογων με τα τηλεσκόπια 

επιστημονικής παρατήρησης, οδήγησαν στο απίστευτο 

συνολικό βάρος των 256 κιλών. Σίγουρα το σώμα μεσαίου 

φορμά είναι ...εξαφανισμένο μπροστά στον μνημειώδη 

αυτό φακό.

• Η κατασκοπεία είναι τόσο παλιά όσο και η ανθρώπινη 

ιστορία. Mόλις εφευρέθηκε η φωτογραφία γρήγορα 

άρχισαν να ψάχνονται οι εφευρέτες για spy cameras. 

H πρώτη λέγεται ότι κατασκευάστηκε το 1927 και ήταν 

η Ansco Memo από τις πρώτες μηχανές με φιλμ ρολό 

- ποτέ όμως δεν μπηκε στην μαζική παραγωγή. Μετά 

είχαμε τις Minox και τα ρώσικα αντίγραφά τους. Όμως 

πολύ ενδιαφέρον έχει η πρώτη φάση της δορυφορικής 

κατασκοπείας. Στη δεκαετία του 1970 οι ΗΠΑ είχαν θέσει 

σε τροχιά 20 κατασκοπευτικούς δορυφόρους για να 

παρακολουθουν την τότε κραταιά αντίπαλο Σοβιετική 

Ένωση. Υπολογίζεται ότι τότε κάθε δορυφόρος τραβούσε 

60 μίλια φίλμ στη “ωφέλιμη ζωή του”. Τα τραβηγμένα 

φιλμ επαναπροωθούνταν στην γη με ειδκούς θαλαμίσκους 

και προσθαλασσώνονταν προς ...εμφάνιση στον Ειρηνικό 

όπου τους ...ψάρευαν πληρώματα αμερικανικών 

υποβρυχίων. 

• Η πρώτη ρεφλέξ φωτογραφική μηχανή δεν ήταν η Kine 

Exakta του 1937 όπως σχεδόν όλοι νομίζουμε και όπως 

γράφουν τα βιβλία. Τελικά η ιστορία πηγαίνει πιο παλιά, 

στα πρώτα χρόνια μετά την εφεύρεση της φωτογραφίας. Η 

ιδέα οφείλεται στον αρχιτέκτονα και φωτογράφο Thomas 

Sutton που άνοιξε το πρώτο του δαγκεροτυπικό στούντιο 

το 1847 με την υποστήριξη του πρίγκηπα Αλβέρτου 

(συζύγου της βασίλισσας Βικτωρίας). 

�. 	�
���

���� �) #;$"��;
Άγνωστες πτυχές της φωτογραφικής ιστορίας
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http://www.stamos.com.gr/


������ 8��	
�� 247 •  ��	���� 7  IOY�I�	 2014

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

Low key

Leevia
Αξιοποιώντας τη δύναμη της εικόνας

Η νέα πλατφόρμα Leevia φαίνεται πως αποδέχεται αυτό το αξίωμα και για αυτό αποφάσισε να 

ενσωματώσει την εικόνα στα πρόσωπα που υπογράφουν τις εκκλήσεις. Το Leevia προσπαθεί να 

εκσυγχρονίσει τον τυπικό τρόπο με τον οποίο γίνονται τα online petitions ενσωματώνοντας σε κάθε 

προσυπογραφή αιτήματος την εικόνα του υποστηρικτή. Οποιοσδήποτε μπορεί να ξεκινήσει ένα photo 

petition και να προσκαλέσει μέσω των social media τους ομοϊδεάτες του. Αυτοί που θα επιλέξουν να 

υποστηρίξουν την καμπάνια δημοσιεύουν αντίστοιχα και μια φωτογραφία τους. Αν και ακόμα η πλατφόρμα 

είναι σε beta, ήρθε στο προσκήνιο με την καμπάνια Bring Our Girls Back για τις 250 μαθήτριες που 

απήχθηκαν στη Νιγηρίας από τρομοκράτες. Στην καμπάνια συμμετείχαν διάφορες προσωπικότητες με 

αποκορύφωμα την πρώτη κυρία της Αμερικής, Μισέλ Ομπάμα. Οι φωτογραφίες και οι υπογραφές των 

απλών πολιτών και χρηστών του internet μπορεί να μη λύνουν τόσο σημαντικά ζητήματα κατορθώνουν 

όμως να τραβούν την προσοχή και να ασκούν επιπλέον πίεση.

Το γνωστό κλισέ ότι 

μια εικόνα αξίζει όσο 

χίλιες λέξεις, όσο και 

αν έχουμε βαρεθεί 

να το ακούμε, έχει 

μια πολύ λογική 

βάση. Ειδικά στον 

κόσμο του internet η 

εικόνα είναι βασιλιάς 

και αποσπά το 

ενδιαφέρον άμεσα. 	. 	���	��
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http://www.sony.gr/electronics/fwtografikes-mhxanes
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�('���&� &�) Weddingplan.gr
Από αναγνώστη του PhotoBusiness Weekly 

Τρικ #1
Μην το αφήσεις τελευταία στιγμή
Ο σωστός επαγγελματίας δεν θα εκμεταλλευτεί καμία αργοπορία στιγμής ή ημέρας. 

Όσο για τα αεροπορικά εισιτήρια που λέτε, θα εννοείτε μάλλον για του αεριτζήδες 

φωτογράφους, που πάνε για μία αρπαχτή, και που συνήθως δεν έχουν σχέση με το 

επάγγελμα αυτό, παρά μόνο κάθε Σαββατοκύριακο.    

Τρικ #2
Έχε τις εναλλακτικές σου
Ο σωστός επαγγελματίας και αυτός που ξέρει την δουλειά του καλά δεν έχει 

ανάγκη από κανένα εκφοβισμό στην προσφώνηση κάποιου άλλου επαγγελματία. 

Το αντίθετο μάλιστα, θα παροτρύνει τον πελάτη να κοιτάξει κι αλλού…

Τρικ #3
Διάλεξε «ήσυχο» μήνα ή μέρα
Ο σωστός επαγγελματίας που σέβεται τους πελάτες του δεν έχει διαφορετικό 

τιμοκατάλογο ανάλογα με τις εποχές. Οι εκπτώσεις είναι για τα καταστήματα 

που πουλάνε ρούχα, όσα έχουν απομείνει. Η δουλειά του φωτογράφου είναι 

μια τεχνική και εξειδικευμένη εργασία πάνω σε εξειδικευμένα μηχανήματα και 

το ζευγάρι πληρώνει τις γνώσεις και την αισθητική αποτύπωση του γάμου ή της 

βάπτισης.

Τρικ #4 

Ζήτα να δεις… το μενού
Ο σωστός επαγγελματίας κάνει ένα συγκεντρωτικό πακέτο προς όφελος του 

πελάτη, (γιατί αν δεν ξέρετε η σύμπτυξη κατεβάζει  και το κόστος… βλέπε 

συγχωνεύσεις τραπεζών). Αν διασπάσει το πακέτο το κόστος θα ανέβει κατακόρυφα 

κι αυτό δεν συμφέρει τον πελάτη, γιατί ο επαγγελματίας φωτογράφος θα πρέπει να 

πληρωθεί σε αυτή την φάση βάσει χρονοχρέωσης. 

Το αναλύω: Η ώρα κυμαίνεται 300 – 400 ευρώ. ( Ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις 

απαιτήσεις του πελάτη. Αυτή είναι η λεγόμενη παρουσία φωτογράφου)

Η δουλειά του φωτογράφου ξεκινά μία ώρα πριν το μυστήριο (προετοιμασία 

εξοπλισμού στην εκκλησία) 

μία ώρα η διάρκεια του μυστηρίου και δύο τρεις ώρες στην δεξίωση. Το σύνολο 

είναι 1200 – 1600 μόνο για την λήψη του μυστηρίου. Και δεν τελειώσαμε ακόμα 

γιατί έχουμε την επεξεργασία του υλικού, την παραγγελία του άλμπουμ, την 

εκτύπωση των φωτογραφιών και αυτά θα χρεωθούν πάλι με χρονοχρέωση. Για 

να μην σας κουράζω εστιάστε ότι για ένα μοντάζ βίντεο ( που απαιτεί πάρα πολλές 

ώρες εργασίας) ποιός θα τις πληρώσει; Το weddingplan.gr που λέει σπάστε σε 

κομμάτια το πακέτο;

Λοιπόν ας αφήσουμε τους επαγγελματίες φωτογράφους να κάνουν τη δουλειά 

τους και το συγκριμένο online περιοδικό να αλλάξει θέμα.    

Τρικ #5 

Κάνε περικοπές στην ώρα
Οι περικοπές για οικονομικούς λόγους πρέπει να γίνονται και το λογικό αυτό 

είναι. Λογικό δεν είναι να γίνονται επιλεκτικές περικοπές (π.χ. φωτογράφος) και 

να δίνουμε ένα σκασμό λεφτά σε στολισμούς, πυροτεχνήματα και ό,τι άλλο θα 

προκαλέσει τον ενθουσιασμό του κοινού. Όταν υπάρχει οικονομική στενότητα 

ισχύει για όλα και όχι για μεμονωμένα πράγματα. 

Αλλά στην εποχή που ζούμε όλα είναι του φαίνεσθαι και ο δύστυχος ο 

φωτογράφος φαίνεται μόνο μία ώρα στην εκκλησία. Οι υπόλοιπες ώρες εργασίας 

του δεν φαίνονται. Άρα θα πρέπει να πληρωθεί λιγότερα χρήματα. Συνειρμός 

βλακώδης από άσχετους που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμά μας.

Τρικ # 6
Κάνε ανταλλαγή
Σε αυτό το μόνο που μπορώ να πω σαν 

επαγγελματίας είναι: ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟΝ 

Τρικ #7
Πες του ανοιχτά το budget σου
Ο σωστός επαγγελματίας δεν διώχνει 

δουλειές. Απλώς προσπαθεί να δώσει 

επιλογές στον κάθε πελάτη ανάλογα με τα 

χρήματα που διαθέτει. Γι αυτό άλλωστε 

υπάρχουν και τα πακέτα κάλυψης μυστηρίων 

για να μπορεί ο πελάτης να διαλέξει αυτό το 

οποίο μπορεί να πληρώσει. Εκπτώσεις στην 

δουλειά μας δεν γίνονται και δεν θα πρέπει 

να γίνονται γιατί όπως είπα και παραπάνω 

έχουμε να κάνουμε με μια τεχνική και 

καλλιτεχνική δουλειά που απαιτεί γνώσεις, 

χρόνο και εξοπλισμό.  

Αγαπητοί φίλοι ο εξευτελισμός το 

φωτογραφικού επαγγέλματος ξεκινά από 

εμάς τους ίδιους τους φωτογράφους, γιατί 

δεν υπηρετούμε σωστά το επάγγελμά μας. 

Αγαπητέ κ. Τζίμα και κ. Καλδή ευχαριστώ για 

την έρευνα που κάνετε και που παρουσιάζετε 

τέτοια θέματα στο περιοδικό. Θα πρέπει όλοι 

μας που υπηρετούμε τη φωτογραφία, να 

την διαφυλάττουμε και να προστατεύουμε 

τον χώρο μας σε ένα δύσκολο περιβάλλον 

οικονομικής ανέχειας. Τουλάχιστον ας 

μπορέσουμε να κρατήσουμε την αξιοπρέπεια 

του φωτογραφικού επαγγέλματος σε ένα 

επίπεδο ανεκτό για εμάς τους ίδιους.

Με φιλικούς χαιρετισμούς  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΑΒAΡΑΣ 

Αγαπητέ κ Τζιαβάρα,

Προφανής είναι η αντίθεση των 

επαγγελματιών φωτογράφων 

στο σκεπτικό που διαπερνά 

τέτοια δημοσιεύματα και λέγεται 

κοινωνικός καννιβαλισμός. 

Οπωσδήποτε όμως εναπόκειται 

στους φωτογράφους να 

διαφυλάξουν την αξιοπρέπειά τους.

Το διακύβευμα είναι σημαντικό και 

ο ρόλος και του συνδικαλισμού και 

των μεμονωμένων opinion leaders 

στο χώρο πιο κρίσιμος παρά ποτέ.
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MOVE INTO A NEW WORLD

http://www.intersys.gr/


������ 12��	
�� 247 •  ��	���� 7  IOY�I�	 2014

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

@B�)$�()$�'C

Sony
Eκδήλωση για το FIFA World Cup 2014

Την Πέμπτη 3 Ιουλίου είχαμε την ευκαιρία να δούμε, στο ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο της Sony στο Golden Hall στο Μαρούσι, 

στιγμιότυπα απ’ το Παγκόσμιο Κύπελλο Fifa 2014 που διεξάγεται 

στη Βραζιλία, τραβηγμένα με την τεχνολογία 4Κ στη γιγάντια Sony 

Bravia 85΄΄, την επίσημη τηλεόραση του Fifa World Cup Brazil. 

Τα ποδοσφαιρικά πλάνα που απολαύσαμε απ’ τη φάση των 

ομίλων, ήταν τόσο ζωντανά και εντυπωσιακά που νόμιζες ότι 

βρίσκεσαι μέσα στα γήπεδα. Οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν με 

το παιχνίδι ποδοσφαιρικών γνώσεων, στο οποίο ο νικητής κέρδισε 

μια Sony Bravia 4K αλλά και συμμετείχαν σε κλήρωση, όπου η 

εκπρόσωπος του περιοδικού μας Άννα Μανουσάκη κέρδισε μια 

αυθεντική δερμάτινη μπάλα, την Brazuca Final Rio. 

Η Sony είναι επίσημος χορηγός του Κυπέλλου και παρέχει λήψεις 

4Κ για τους φιλάθλους σε όλo τον κόσμο. Συγκεκριμένα, για 

την επίτευξη του εγχειρήματος, η Sony μετέφερε στην Βραζιλία 

με 47 πτήσεις, 4.500 τόνους μηχανημάτων και εξοπλισμού, 

περισσότερους από 280 ανθρώπους-προσωπικό και τεχνικούς από 

την εταιρεία, καλύπτοντας 12 διαφορετικά σημεία και περισσότερα 

από 50.000 μίλια. Η κάθε μια από τις 300 κάμερες της Sony που 

χρησιμοποιούνται, επιπλέον των εξονυχιστικών δοκιμών για την 

ετοιμότητά τους, χρειάστηκε να αλλάξουν το μαγνητικό τους πεδίο, 

όταν έφτασαν στην Βραζιλία, στην άλλη πλευρά του Ισημερινού. 

Για την ικανοποίηση των φιλάθλων, η Sony στήνει σε 90 λεπτά, 

κάμερες για 37 σταθερά πλάνα σε κάθε αγώνα, ενώ υπολογίζεται 

ότι συνολικά θα τραβηχτούν πάνω από 2.500 ώρες στιγμιότυπων 

και αγώνων, ικανά να προβάλλονται για επτά (!) χρόνια από όλα τα 

κανάλια. 

Η νέα σειρά τηλεοράσεων BRAVIA 4K Ultra HD και Full HD LCD, από 

τη Sony,  διατίθεται ήδη στην αγορά.

Οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν με το παιχνίδι ποδοσφαιρικών 
γνώσεων, στο οποίο ο νικητής κέρδισε μια Sony Bravia 4K αλλά και 
συμμετείχαν σε κλήρωση 
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4xAA Battery
(GN 40)

Bounce
(Up 90°, 

Left/ Right 180°)

Video light
(9 steps)

Dial
(Wireless A/B/C)

Power Zoom
(24-105mm,

35mm CCD format)

Nissin i40 corresponds to Canon E-TTL/E-TTL II, Nikon i-TTL, Sony ADI/ P-TTL, 4/3 TTL and Fujifilm TTL.
*Sony, 4/3 and Fujifilm system version will be launched later

Soft box

Carabiner
(not for climbing)

Soft case

Flash stand
(with screw)

Accessories included：

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι Αμισσού 55, Νέα Σμύρνη Τηλ.: 2130157744 - 6979807724 • www.photozone.gr • e-mail: info@photozone.gr

BEST PORTABLE
LIGHTING SYSTEM

Nissin i40�� �����	
�� �	�� ����� ��Y���� 
�����O ����

Nissin i40

���	���� 4xAA ��������� ��������
(��� 90� 

���	
���/���� 180�)

�!"��#��
�� $����
(24-105mm

35mm CCD format)

Video light 
(�� �������	� 

9 ����
��) (GN 40)

�� Nissin i40 �����
�� 
� 	�	
���
� ���	���
��	��: Canon E-TTL/E-TTL II, Nikon i-TTL, Sony ADI/ P-TTL, 4/3 TTL and Fujifilm TTL.
* �� ����	��� ��� Sony, 4/3 & Fujifilm �� ���
����� 	
�� ����� ����
���

������ ����

!���	
��
(�"� ��� �����#"�	�)

$�	� 	
����� 
(�� �#��)

%�	���� 	�	����	#��:

(Wireless A/B/C)

http://www.photozone.gr/
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www.photokina.com

Όταν το φθινόπωρο του 2014 θα ανοίξει η κορυφαία διεθνής έκθεση του κλάδου, 
όλος ο κόσμος της φωτογραφίας θα στρέψει τα μάτια του στην Κολωνία. Η 
έκθεση photokina αποτελεί πόλο έλξης για ειδικούς από τον βιομηχανικό και 
τον εμπορικό τομέα, κατασκευαστές, παρόχους υπηρεσιών, επαγγελματίες 
χρήστες και λάτρεις της φωτογραφίας.
Όχι χωρίς λόγο: Μόνο εδώ εκπροσωπούνται οι διαφορετικές πτυχές της 
φωτογραφίας σε όλες τις εκδοχές τους  – από τη λήψη μέχρι την αποθήκευση 
και από την επεξεργασία ως την εκτύπωση. Όταν ο παγκόσμιος κλάδος 
συναντιέται με σκοπό την δικτύωση, εσείς δεν πρέπει να λείπετε: Ελάτε σε εμάς 
και ανακαλύψτε τις νέες τάσεις και τις τεχνικές καινοτομίες από πρώτο χέρι!

Μία επίσκεψη που δεν πρέπει να χάσει κανένας επαγγελματίας.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΚΟΛΩΝΙΑ |
16–21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αγοράστε τα 
εισιτήρια σας

από το διαδίκτυο
και κερδίστε μέχρι 
και 40 % έκπτωση !

photokina.com

Έκθεση Κολωνίας · koelnmesse@mail.ahk-germany.de
Τηλέφωνο: +30 210 6419028

Samsung Galaxy Tab S
Έναρξη διάθεσης στην αγορά

Σε εκδήλωση στο club Skyfall στο Μετς η Samsung ανεκοίνωσε επίσημα 

τα δύο νέα hi end tablet της σειράς Galaxy Tab S 8,4 kai 10.5in. με βασικά 

στοιχεία τη SuperAMOLED οθόνη υπερυψηλης ανάλυσης 2560x1600 pixel, 

τον οκταπύρηνο επεξεργαστή Exynos και τη νέα έκδοση Android 4.4.2 Καθώς 

η τεχνολογία Super AMOLED δεν απαιτεί οπίσθιο φωτισμό, το GalaxyTabS 

καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και με τη μεγάλης διάρκειας μπαταρία και 

τη λειτουργία Ultra-Power Saving Mode, αφήνει στους χρήστες αρκετές 

ώρες ψυχαγωγίας, χωρίς ανάγκη φόρτισης της συσκευής. Η εκδήλωση 

άνοιξε με παρουσίαση των συσκευών GalaxyTab S από την ηθοποιό και 

παρουσιάστρια, Τζένη Θεωνά, και την Αλίκη Βούλγαρη, Tablets & Digital 

Imaging Marketing Manager της Samsung Electronics Hellas.

http://www.photokina.com/en/photokina/home/index.php
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Velbon Geo
Eπαγγελματικά τρίποδα νέας γενιάς

Σε τελείως νέα, super εξελιγμένη τεχνολογία υλικών και ανανεωμένη σχεδίαση βασίζονται τα τρίποδα 

σειράς Geo της γνωστής σε όλους Velbon. Ως βασικό υλικό αξιοποιούνται τα ανθρακονήματα αλλά 

με πρόσμιξη βαλσάτη, μια σύνθετη τεχνολογία που καταλήγει σε καλύτερα χαρακτηριστικά βάρους, 

απόσβεσης κραδασμών, ακαμψίας και αποφυγής φαινομένων κωδωνισμού. Στην ευρωστία και αντοχή 

των τριπόδων Geo συμβάλλουν τα μεταλλικά μέρη όπως η κεφαλή από ελαφρό κράμα μαγνησίου. 

Ανάλογα με το μοντέλο τα κλειδώματα στα σκέλη γίνονται είτε με μοχλό είτε με δακτυλίδι. 

Roland 
Nέο εκτυπωτικό VersaExpress RF-640
Το νέο εκτυπωτικό της Roland σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της διεθνής αγοράς 

εκτύπωσης παρέχοντας υψηλές επιδόσεις σε προσιτή τιμή. 

Η μέγιστη ταχύτητα του στα 48,5 m2/ώρα είναι κατάλληλη για παραγωγή banners, ενώ με 1,62 m 

πλάτος εκτύπωσης και eco sol max2 μελάνια εξωτερικού χώρου (πιστοποιημένα με  GreenGuard 

Gold UL 2818 για ασφαλή χρήση και σε εσωτερικούς χώρους)  καλύπτεται η πλειοψηφία των 

εφαρμογών εκτύπωσης. Τα νεότερα χαρακτηριστικά Roland που ενσωματώνονται στο RF-640, 

είναι το ink cartridge switching system και μία εφαρμογή για iPad μέσω της οποίας ο χειριστής 

μπορεί να ελέγξει εξ αποστάσεως την κατάσταση και τις σημαντικότερες λειτουργίες του RF-640 

(π.χ. test printing και cleaning, κ.α.). Χάρη στο ink cartridge switching system, όταν η κασέτα 

μελάνης τελειώσει, μια δεύτερη αρχίζει να παρέχει μελάνη, ενώ η άδεια μπορεί να αλλαχθεί με το 

μηχάνημα σε λειτουργία. Έτσι αποφεύγεται η πιθανότητα να σταματήσει η εκτύπωση στη μέση. 

Η γνωστή ευκολία χρήσης των εκτυπωτικών της Roland συμπληρώνεται στο RF-640 με την 

εμπρόσθια φόρτωση των μελανιών, τους μοχλούς στήριξης υλικών που βρίσκονται τόσο στο 

μπροστινό όσο και στο πισινό μέρος του μηχανήματος, τις ειδικές βάσεις που βοηθούν στη 

φόρτωση ακόμα και των βαρύτερων υλικών καθώς και τα ρυθμιζόμενα στηρίγματα ρολών και 

στις δύο πλευρές του take up. 

Τέλος, Το RF-640 είναι ειδικά 

σχεδιασμένο για χαμηλό 

κόστος παραγωγής και εύκολη 

συντήρηση. 

Η υψηλής ακριβείας τεχνολογία 

ψεκασμού μελάνης μαζί με τα 

νέα βελτιστοποιημένα profiles για 

eco-sol max2 μελάνια συντελούν 

στην χαμηλή κατανάλωση 

μελανιού (έως και 20% σε 

σύγκριση με τα προηγούμενο 

μοντέλο). 

 

www.atlasdigital.gr
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www.jmsolutions.gr 
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr

Ζητήστε μας 
δείγματα από 
τα υλικά μας 

����� ���	
���

solutions

����� ��� 
Dry Lab �
� 
10x100 ��� 

30x100  Epson 
/ Fujfilm 

• ������ inkjet 
• ����� ���� ��� plotter 
������� �� ��� �� pigment 
������� Canon / HP / Epson 

• Matt 
• Glossy 
• Semi glossy  
• Titanium luster 
 ��������� ��� inkjet 
• ������ 
• ������ 
�������� economy 
• ������ Fine art

http://www.jmsolutions.gr/
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PhotoBiennale 2014
Δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά 

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

στο πλαίσιο της PhotoBiennale 2014 

θα υλοποιήσει πενθήμερο πρόγραμμα 

δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά 7-

12 ετών. Με αφορμή επιλεγμένα έργα των 

διαφορετικών εκθέσεων της PhotoBiennale, 

καθώς και της έκθεσης για την ιστορία του 

Λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τίτλο PORTRAIT. 

Το Πορτραίτο του Λιμανιού, τα παιδιά θα 

πειραματιστούν με τη φωτογραφία, το θέατρο, 

τη ζωγραφική και το κολλάζ, κατανοώντας 

θέματα που σχετίζονται με το φωτογραφικό 

μέσο, ενώ συγχρόνως θα αναπτύξουν τη 

δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. 

Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργήσουν τις δικές 

τους φωτογραφικές εικόνες με αφορμή το 

“Ταξίδι του Οδυσσέα” του Joachim Mogarra, 

θα διερευνήσουν την έννοια του πορτρέτου 

με αφορμή τη σειρά “Οι ένοχοι” της Ji Hyun 

Kwon, θα κατασκευάσουν φωτοϊστορίες 

με αφορμή τη σειρά “Emy & Ana” του Pep 

Karsten, θα διασκεδάσουν φτιάχνοντας 

σελιδοδείκτες και φωτογραφίζοντας σκιές κ.ά. 

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν πρωινά 

10:00-14:00, στις εξής ημερομηνίες: 1ο τμήμα: 

Τρίτη 8 Ιουλίου – Παρασκευή 11 Ιουλίου 2ο 

τμήμα: Δευτέρα 28 Ιουλίου – Παρασκευή 1 

Αυγούστου

Όσα παιδιά έχουν ψηφιακή φωτογραφική 

μηχανή, παρακαλούνται να τη φέρουν μαζί 

τους, όπως και τα καλώδια USB για σύνδεση 

με τον Η/Υ.

Για περισσότερες πληροφορίες και 

δηλώσεις συμμετοχής:

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του 

ΜΦΘ (τηλ: 2310.566716,

Samsung
Έκθεση Φωτογραφίας από τα παιδιά των Παιδικών Χωριών SOS 

Στα Παιδικά Χωριά SOS πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας με αφορμή 

την ολοκλήρωση του πρώτου σεμιναρίου Φωτογραφίας. Το σεμινάριο 

υλοποιήθηκε από τη Samsung Electronics Hellas σε συνεργασία με την 

καθηγήτρια φωτογραφίας, κυρία Χριστιάνα Πετουσάκη και το Κολλέγιο Τέχνης 

& Design ΑΚΤΟ στο Εργαστήριο Τεχνολογίας της Samsung που βρίσκεται στο 

Παιδικό Χωριό SOS Βάρης. Ο κύκλος μαθημάτων του σεμιναρίου φωτογραφίας 

διήρκεσε από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2014, δίνοντας πρόσβαση 

στα παιδιά σε νέες τεχνολογίες καθώς και την ευκαιρία να μάθουν τα μυστικά 

της ψηφιακής φωτογραφίας. Το Εργαστήριο Τεχνολογίας της Samsung θα 

συνεχίσει τη λειτουργία του το επόμενο σχολικό έτος με νέους κύκλους 

σεμιναρίων, προσφέροντας στα παιδιά τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες 

σε νέες τεχνολογίες, καθώς και την εξοικείωση με τις δυνατότητες που παρέχει ο 

σύγχρονος ψηφιακός κόσμος.

��(5� �"�"??�5," ��� �@�  
Για τον προπηλακισμό που δέχτηκαν  φωτορεπόρτερ παρουσία της «απούσας» αστυνομίας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (ΕΦΕ) καταδικάζει την αναίτια επίθεση που δέχτηκαν φωτορεπόρτερ από 
υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής, παρουσία της Αστυνομίας, λίγη ώρα αφότου έφτασαν στο Εφετείο ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος 
Μιχαλολιάκος και οι δύο βουλευτές της, Χρήστος Παππάς και Γιάννης Λαγός όπου επρόκειτο να απολογηθούν. Υποστηρικτές της Χρυσής 
Αυγής δεν αρκέστηκαν σε λεκτικές ύβρεις, πετροπόλεμο και απειλές αυτή τη φορά κατά των λειτουργών των ΜΜΕ. Κλώτσησαν και 
χτύπησαν μία γυναίκα φωτορεπόρτερ αφού προηγουμένως προσπάθησαν να διαλύσουν τη φωτογραφική της μηχανή, ενώ τον άλλο 
συνάδελφο, αφού τον έριξαν στο έδαφος, τον κλώτσησαν  στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Στις επιθέσεις 
που δέχτηκαν οι συνάδελφοί μας,  οι παρόντες αστυνομικοί παρέμειναν απαθείς θεατές, παραβαίνοντας το καθήκον τους. Ως λειτουργοί 
των ΜΜΕ αλλά και ως πολίτες που δέχονται επίθεση μπροστά στα μάτια  αστυνομικών οι οποίοι παρέλειψαν να τηρήσουν το νόμο 
προστατεύοντάς τους, ζητούμε ΣΗΜΕΡΑ κιόλας από τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια να διατάξει 
ΕΔΕ για την πειθαρχική τιμωρία των ενόχων. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός μας,  δηλώνουμε κατηγορηματικά προς 
ΟΛΟΥΣ πως τέτοιες πρακτικές ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ στην άσκηση των καθηκόντων μας ως λειτουργών του Τύπου, προασπίζοντας 

ταυτόχρονα το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση.

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος Μάριος Λώλος   Η Γενική Γραμματέας Χριστίνα Ζαχοπούλου
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Δείτε το  
ανανεωμένο site 
 του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!

�����!
���

www.photo.gr
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Lytro Illum
H δεύτερη γενιά σοβαρεύεται

Στο παρελθόν έχουμε ξαναγράψει για το περίεργο concept και τις αντίστοιχες 

εφευρέσεις της αμερικανικής Lytro, της εταιρίας που ίδρυσε το 2006 ο 

απόφοιτος του Stanford University, Ren Ng. Επιγραμματικά η ιδέα έχει να κάνει 

με τη δυνατότητα επανεστίασης των εικόνων σε διαφορετικό σημείο μετά τη 

λήψη! Η πρώτη γενιά προϊόντων, με την επωνυμία Lytro Light Field camera, 

κυκλοφόρησε το 2011 και ξένιζε το κοινό με το επίμηκες τετράγωνης διατομής 

σχήμα, την πιο ανορθόδοξη εμφάνιση που είχε ποτέ ψηφιακή φωτ. μηχανή. 

H παράξενη τεχνολογία της ενσωμάτωνε παντοκατευθυντικους μικροφακούς 

προσαρμοσμένους στο ίδιο αισθητήρα και μια τετράγωνη οθόνη 1,52in. στην 

άλλη άκρη. Η δεύτερη γενιά όμως που ετοιμάζεται να βγει από τις γραμμές 

παραγωγής αυτές τις ημέρες, και φέρει το όνομα Lytro Illum, υιοθετεί τελείως 

διαφορετική σχεδίαση που μοιάζει πιο φωτογραφική και θυμίζει την επαναστατική 

για την εποχή της Sony F707 (2001). Είναι φανερή η προσπάθεια να μοιάζει πιο 

«συμβατιική» και να μην αποξενώνει τους χρήστες που έχουν συνηθίσει την τυπική 

εξωτερική εμφάνιση μιας φωτ. μηχανής. Στηρίζεται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο 

αισθητήρα 40Megaray όπως ονομάζεται από τον κατασκευαστή, με ειδική διάταξη 

μικροφακών και φακό zoom 8x ισοδύναμο με 30-250mm. To κλείστρο χρονίζεται 

ως 1/4000sec. υπάρχει κανονικό hot shoe για το φλας και η οθόνη 4in. θυμίζει 

smartphone. H Lytro ισχυρίζεται ότι η Illum φέρνει τα 3D γραφικά στη φωτογραφία 

και συνδυάζει τη δυνατότητα retrofocusing (να την πούμε αναδρομική;; εστίαση) 

Επίσης υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με Photoshop και Lightroom. 

Με τον αισθητήρα 40Megaray η Illum βγάζει αρχεία JPEG 40MB. Θα αναρωτηθεί 

ευλογα κάποιος τι εννοεί η Lytro με τον όρο Megarays. Να τονίσουμε ότι δεν 

πρόκειται για Megapixel αλλά 

υπονοείται η παντοκατευθυντική 

τοποθέτηση των μικροφακών. 

Από διαρροές πάντως μάθαμε 

ότι η πραγματική ανάλυση είναι 

γύρω στα 6Megapixel. Eκτός από 

το post processing που αφορά την 

εστίαση, η Lytro υποστηρίζει και 

3D, animation και διαμοιρασμό 

μέσω internet.

Virtual iris 
Nέα τεχνολογία μηχανισμού ίριδας 
διαφράγματος

Αν εφαρμοστεί σε εμπορική κλίμακα η 

επινόηση ερευνητών του γερμανικού 

πανεπιστημίου Kaiserslatutern τότε 

θα δούμε επαναστατικές αλλαγές στη 

λειτουργία των μικροσκοπικών σε 

φυσικές διαστάσεις φακών οι οποίοι 

ενσωματώνονται σε smartphones κλπ. 

Ακριβώς λόγω των μικρών μεγεθών μέχρι 

τώρα ήταν πολύ δύσκολη η κατασκευή 

μηχανισμών μεταβλητής ίριδας που 

να λειτουργούν με την απαραίτητη 

ακρίβεια. Επίσης όποτε φτιάχνονταν 

τέτοια συστήματα είχαν μόνον δύο τρία 

διαφράγματα και όχι την πλήρη γκάμα π.χ. 

f/2, f/2,8 f/4 που έχουμε συνηθίσει στις 

«κανονικές» φωτογραφικές μηχανές. Με 

την ανακάλυψη ενός ηλεκτροχρωμικού 

πολυμερούς του Pedot που γίνεται 

αδιαφανές μόλις εφαρμοστεί ηλεκτρική 

τάση, μπλοκάροντας το φως, είναι εφικτό 

πλέον να κατασκευαστεί μια εικονική 

ίριδα διαφράγματος. Προς το παρόν οι 

ερευνητές ασχολούνται με την εξέλιξη 

των χαρακτηριστικών αδιαφάνειας 

του ελαστομερούς, τα οποία μόλις 

ξεπεραστούν, θα οδηγήσουν στην 

εμπορική εφαρμογή της πατέντας.
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http://green-project.org/index.php?lang=%CE%B5%CE%BB
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Google 
To Snapseed στο Google+

Πολλοί χρήστες απογοητεύτηκαν όταν η Google κατήργησε την desktop έκδοση 

του δημοφιλούς Snapseed της Nik. Από ότι φαίνεται δεν προτίθεται να επιστρέψει 

στην εφαρμογή αλλά τα καλά νέα είναι ότι πολλά από τα εργαλεία της εφαρμογής 

θα βρίσκονται πλέον στο Google+. Το Google+ Photos έχει μερικά νέα εργαλεία 

εμπνευσμένα από το Snapseed και βασικότερο την non destructive επεξεργασία των 

εικόνων που σημαίνει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές κάνει ο χρήστης μπορεί να αναιρεθούν 

οποιαδήποτε στιγμή. Το interface είναι παρά πολύ απλό και εύχρηστο και ενσωματώνει 

μία από τις πιο δημοφιλείς λειτουργίες του Snapseed, την επεξεργασία και την εφαρμογή 

εφέ σε επιλεγμένες μόνο περιοχές τις εικόνες. Το μόνο που χρειάζεται ο χρήστης είναι ένα 

προφίλ στο Google+ και φυσικά τις εικόνες του. 

Apple 
Τίτλοι τέλους για το Aperture

H Apple ανακοίνωσε πως σταματάει να υποστηρίζει και να αναπτύσσει το Aperture. Αντ’ αυτού 

οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το Photos για το OS X το οποίο θα περιλαμβάνεται 

στην επόμενη έκδοση του OS X (Yosemite). Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο DPReview 

πως με το Photos και iCloud Photo Library δεν υπήρχε πλέον ανάγκη για το Apreture. Τo 

Photos for OS X θα κυκλοφορήσει του χρόνου θα μπορεί να ενσωματώσει τις βιβλιοθήκες 

που είχαν φτιάξει στο Aperture. Χαράς ευαγγέλια για την Adobe που θα απορροφήσει ακόμα 

περισσότερους χρήστες που τώρα θα στραφούν στο Lightroom.

Workshop ?�+�)! 
&�� 
,)
Ιούλιος & Αύγουστος 2014

Ο Δημήτρης Κοιλαλούς με 

τη φωτογραφική ομάδα 

ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΑ, διοργανώνει 

τετραήμερο σεμινάριο 

φωτογράφισης γυμνού, στη Χίο 

τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 

2014. 

Στόχος του σεμιναρίου αυτού, 

είναι αφενός να δείξει τους 

ΠΟΛΛΟΥΣ διαφορετικούς 

τρόπους που μπορεί να 

φωτογραφηθεί το γυμνό 

και αφετέρου να αναπτύξει 

την κριτική αντίληψη για την 

φωτογραφία γυμνού. 

Το τετραήμερο workshop, που 

θα γίνει σε ένα παλιό πέτρινο 

σπίτι στη Χίο. Οι βασικοί χώροι 

διεξαγωγής του σεμιναρίου θα 

είναι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί 

χώροι του σπιτιού στον Κάμπο 

της Χίου (όπου θα γίνονται οι 

φωτογραφίσεις, οι συζητήσεις 

και τα θεωρητικά μαθήματα) 

τα σκοτεινά και μυστηριώδη 

εγκαταλελειμμένα αρχοντικά 

του Κάμπου, και τέλος οι έρημες 

παραλίες για τις νυχτερινές ή τις 

πρωινές λήψεις. Το workshop 

προορίζεται για μικρές ομάδες 6-8 

ατόμων, και θα διαρκεί από 6 έως 

8 ώρες κάθε μέρα. Για κάθε έναν 

συμμετέχοντα θα υπάρχουν 2 

φωτογραφικά sessions ημερησίως 

σε δύο διαφορετικά σημεία με 

διαφορετικούς τρόπους/τεχνικές. 

Οι ημερομηνίες του εργαστηρίου 

είναι από 17 μέχρι και 20 Ιουλίου 

και από 31 Ιουλίου μέχρι και 3 

Αυγούστου 2014.

Κόστος σεμιναρίου: 

-300 ευρώ χωρίς διαμονή και 400 

ευρώ με διαμονή και πρωινό, 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 

να προκαταβάλουν το 50% του 

κόστους. Σε περίπτωση ακύρωσης 

από ευθύνη του διοργανωτή το 

ποσόν αυτό επιστρέφεται.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος 

μέχρι 10 Ιουλίου.

Επικοινωνία: 

dkoilalous@gmail.com
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Canon & Microsoft 

Σύναψη συμφωνίας

Η Microsoft ανακοίνωσε πως 

υπέγραψε συμφωνίας με την 

Canon η οποία αφορά την άδεια 

χρήσης πατεντών. Πέρα από την 

υπογραφή της συμφωνίας όμως δεν 

δημοσιοποιήθηκαν άλλα στοιχεία 

στο τι αφορά η τεχνολογία που θα 

μοιράζονται οι δύο εταιρείες και 

ποιος θα παίρνει τι από ποιον. Έτσι 

οι φήμες εδώ και μερικές μέρες 

δίνουν και παίρνουν με δύο από 

αυτές να έχουν κατακλύσει τα 

περισσότερα site και forum. 

Η πρώτη φήμη λέει ότι η Microsoft 

θα δανειστεί τεχνολογία από την 

Canon για να την ενσωματώσει 

στα νέα Nokia smartphone, μιας 

και τα Lumia έχουν αποδείξει το 

φωτογραφικό τους ενδιαφέρον ενώ 

η δεύτερη φήμη θέλει τη Canon να 

αναπτύσσει μηχανή-υβρίδιο σαν τη 

Galaxy Camera της Samsung που 

όμως θα τρέχει Window Phone. 

Canon
Πώς να διαλέξετε φακό

Συνεχίζοντας τους εορτασμούς για τους 100 εκατ. 

φακούς που κατασκεύασε η Canon, η εταιρεία 

έφτιαξε ένα εκπαιδευτικό site για να βοηθήσεις 

τους νέους καταναλωτές να διαλέξουν φακό 

ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις εικόνες που 

θέλουν να δημιουργήσουν. Μέσα στο site οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα είδη 

των φακών  μαζί με αναλυτικές περιγραφές

για το πώς δουλεύουν και φωτογραφικά 

παραδείγματα. Δείτε το στο 

http://explore-lenses.usa.canon.com/

Metz
Συμβατά φλας με Sony Multi interface

Περισσότερες επιλογές στους κατόχους Sony 

NEX, SLT και RX προσφέρει η Metz, δύο φλας 

της οποίας, δηλ. οι μονάδες Metz 44 AF-1 

και 52AF-1 Digital απέκτησαν το Sony Multi 

Interface Shoe. Προηγουμένως αν κάποιος 

ήθελε να χρησιμοποιήσει φλας της Metz στις 

προαναφερόμενες σειρές μηχανών, χρειαζόταν 

ειδικός αντάπτορας. Το πρώτο έχει Guide No 44, 

αυτορρυθμιζόμενη zoom κεφαλή 24-105mm 

και diffuser 12mm ενώ το δεύτερο διαθέτει 

ισχυρότερο Guide No 52, oθόνη αφής και USB για 

τις ενημερώσεις του firmware.
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Frederic Boissonnas από το αρχείο ΜΦΘ 

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης συμμετέχει για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ 

Ολύμπου, παρουσιάζοντας την έκθεση «Αναβάσεις στο βουνό των Θεών. Frederic 

Boissonnas-Αρχείο ΜΦΘ», σε συνδιοργάνωση με την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα. 

Σημειώνεται ότι η Ελβετία μαζί με την Αυστρία και τη Γερμανία αποτελούν τις τιμώμενες 

χώρες του φετινού Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένθερμος φιλέλληνας, αεικίνητος περιηγητής, 

έμπειρος ταξιδευτής, λάτρης του αλπινισμού αλλά και του φυσικού τοπίου της χώρας μας, 

ο Ελβετός φωτογράφος Frederic Boissonnas (1858-1946) πρωτοέρχεται στην Ελλάδα το 

1903 και για τρεις δεκαετίες αργότερα περιηγείται και φωτογραφίζει τον ελλαδικό χώρο, 

συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. 

Στα ταξίδια του αυτά, όχι μόνο δεν παραλείπει να επισκεφθεί τουλάχιστον τέσσερις φορές 

τον Όλυμπο και να ανεβεί στην ψηλότερη κορυφή του, αλλά φωτογραφίζει πολύ το 

ξεχωριστό αυτό τοπίο του βουνού των θεών (1913, 1921, 1927). 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο ίδιος θα προσπαθήσει επίμονα στη συνέχεια να 

προχωρήσει το σχέδιο της δημιουργίας ενός Εθνικού Πάρκου (L’ Olympe, Parc National de 

la Grèce), μέσα και από την προβολή σε Ευρώπη και ΗΠΑ των φωτογραφιών που ο ίδιος 

τράβηξε στον Όλυμπο και αποτυπώνουν τη μοναδική ομορφιά του. 

Ως αποτέλεσμα από αυτά τα ταξίδια του πάντως, έχουμε σήμερα μια μοναδική 

παρακαταθήκη με περισσότερες από 300 λήψεις για την περιοχή του Ολύμπου. 

Η έκθεση αυτή, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά με τέτοιον τρόπο, περιλαμβάνει μια 

επιλογή 150 φωτογραφιών (facsimile), καθώς και άλλο πρωτότυπο υλικό (επιστολές, 

βιβλία και άλλα αντικείμενα) από το αρχείο του Boissonnas που σχετίζεται με τα ταξίδια 

στον Όλυμπο. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσει η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα 

Κεφαλογιάννη, παρουσία του Πρέσβη της Ελβετίας κου Lorenzo Amberg. 

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης είναι θεματοφύλακας του ελληνικού τμήματος 

του αρχείου Fred Boissonnas, καθώς και των πνευματικών δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης αυτού, βάσει σύμβασης παρακαταθήκης μεταξύ του ΟΠΕΠ 

και του ΜΦΘ. 

Το ελληνικό τμήμα του φωτογραφικού αρχείου Fred Boissonnas αποτελείται από α) 

αρνητικά φωτογραφιών σε γυαλί ή ζελατίνη, β) φωτογραφίες, από τις οποίες ορισμένες 

χωρίς αρνητικά, γ) έγγραφα, τα οποία είναι είτε σημειώσεις του φωτογράφου κατά τη 

διάρκεια των ταξιδιών του στην Ελλάδα, είτε αλληλογραφία μεταξύ του φωτογράφου 

και της οικογένειάς του, είτε η σύμβαση με την Ελληνική Δημοκρατία της 27/3/1919, ή η 

σύμβαση μεταξύ του Fred Boissonnas και του Charles Eggiman για την έκδοση βιβλίου με 

τίτλο «Παρθενών». 

Στο αρχείο περιλαμβάνονται περίπου 13.000 αντικείμενα (φωτογραφικά αντικείμενα, 

εκτυπώσεις, γυάλινες πλάκες, αρνητικά, contacts, καθώς και βιβλία, ημερολόγια, 

αλληλογραφία) της περιόδου 1903-1935. Περισσότερες από 300 λήψεις αναφέρονται στις 

τρεις αναβάσεις του Boissonnas στον Όλυμπο (1913, 1921, 1927). 

Το αρχείο του Fred Boissonnas φυλάσσεται σε χώρο ειδικά διαμορφωμένων συνθηκών 

(ψυχρός θάλαμος διατήρησης φωτογραφικού υλικού) στο εσωτερικό του Μουσείου. 

Μέρος του έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις φωτογραφίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε 

συνεργασία με άλλους φορείς, κυρίως με μοντέρνες αναπαραγωγές. 

Παράλληλα, το αρχείο του Fred Boissonnas έχει ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του 

προγράμματος της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», του Γ΄ Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης 

(Πρόσκληση 65).Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ Β’ 1976/19-6-2012), το 

ελληνικό τμήμα του φωτογραφικού αρχείου Fred Boissonnas, το οποίο φυλάσσεται στο 

ΜΦΘ, χαρακτηρίσθηκε ως κινητό μνημείο. 

Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2014 

Στο πλαίσιο του 43ου Φεστιβάλ Ολύμπου 

Συνδιοργάνωση με την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα 

Χώρος: Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών Δίου (κοντά στον Αρχαιολογικό χώρο 

Δίου, αίθουσα Κλειώ) 

Εγκαίνια έκθεσης: 05/07/14, 19.30 © Αρχείο Boissonnas/ΜΦΘ
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Οι έγχρωμες φωτογραφίες του Robert Capa

Αυτό το καλοκαίρι το Διεθνές Κέντρο Φωτογραφίας θα παρουσιάσει 

στο Νησί των Κυβερνητών στη Νέα Υόρκη μέρος της συλλογής από τις 

έγχρωμες φωτογραφίες του θρυλικού πολεμικού φωτορεπόρτερ Robert 

Capa. O Capa φυσικά έχει μείνει στην ιστορία για τις ασπρόμαυρες 

ρεπορταζιακές εικόνες που τράβηξε καλύπτοντας πέντε διαφορετικούς 

πολέμους. Μέσα από μερικές επιλεγμένες φωτογραφίες η έκθεση 

Capa in Color φιλοδοξεί να δείξει μια άγνωστη πτυχή του ιστορικού 

φωτογράφου. Παρόλο που πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 

δεν υπήρχε ζήτηση για έγχρωμες εικόνες ο Robert Capa τολμούσε να 

φωτογραφίζει και με χρώμα. Μεταπολεμικά τα περιοδικά άρχισαν να 

ζητούν περισσότερες έγχρωμες εικόνες για να δείξουν την ηρεμία που 

ακολούθησε του πολέμου, την πολυτέλεια των τουριστικών θέρετρων, 

την άνοδο του star system κτλ. Ήταν η απαρχή μιας νέας εποχής. Αν 

και οι μεταπολεμικές έγχρωμες εικόνες του Capa δεν έχουν την ίδια 

δυναμική με τις προηγούμενες εικόνες του πολέμου φανερώνουν 

ένα κόσμο πιο γαλήνιο μέσα από την διεισδυτική ματιά ενός μεγάλου 

φωτογράφου.

Capa in Color

Governors Island 

Nolan Park, Κτήριο 4

Μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου.

http://www.icp.org/
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SanDisk 

Xορηγός στο GameAthlon 2014

Το GameAthlon πραγματοποιείται 

το τριήμερο 4 - 6 Ιουλίου 2014 στην 

Ελληνοαμερικάνικη Ένωση και αποτελεί 

το μεγαλύτερο event για Gamers (PC, 

Consoles, Card Games) στην Ελλάδα. 

H SanDisk συμμετέχει ως δωροθέτης 

στα Starcaft II και Hearthstone 

Tournaments και θα βρίσκεται εκεί 

από την Παρασκευή 4/7/2014, για να 

παρουσιάσει τη νέα σειρά SSD Extreme 

Pro.

Hellenic American Union

Μασσαλίας 22, Κολωνάκι)

Κεντρικό αμφιθέατρο – Ώρα :19:45

��"?B��&+�� @B�)?$"*,"�
“Η Ευρώπη στην Περιοχή μου”

Για 3η συνεχή χρονιά διοργανώνεται ο διαγωνισμός φωτογραφίας “Η Ευρώπη στην 

Περιοχή μου” από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη έργων που κάνουν πραγματική 

διαφορά με τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την ωφέλεια περιφερειακών 

και τοπικών κοινοτήτων. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε ήδη από τις 12 Ιουνίου 2014, και 

ολοκληρώνεται στις 25 Αυγούστου 2014, 12.00 (μεσημέρι) -θερινή ώρα Κεντρικής 

Ευρώπης- και φιλοξενείται στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Facebook. 

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η φωτογράφηση έως 3 έργων που 

έχουν λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφτούν τη σχετική 

εφαρμογή στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Facebook ή μέσω του banner που 

βρίσκεται στη δεξιά στήλη της ιστοσελίδας του ΕΣΠΑκαι να ανεβάσουν φωτογραφίες 

ενός έργου που απεικονίζουν σε κάποιο σημείο την ταμπέλα, πινακίδα ή την αφίσα με 

την ευρωπαϊκή σημαία.

Μέσα από τον φακό, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη 

δημιουργικότητα τους και να περιγράψουν τις εντυπώσεις τους για τα έργα και τη 

σημασία τους. Στην εφαρμογή της ΕΕ στο Facebook υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες 

με παραδείγματα από ταμπέλες ή πινακίδες από τους προηγούμενους επιτυχείς 

διαγωνισμούς.

Το έπαθλο για κάθε νικητή είναι 1.000 ευρώ για φωτογραφικό εξοπλισμό και ένα ταξίδι 

στις Βρυξέλλες για δύο άτομα από 6 έως 9 Οκτωβρίου κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Περιφερειών και Πόλεων. Η επιλογή των τριών νικητών θα πραγματοποιηθεί από κριτική 

επιτροπή που αποτελείται από επαγγελματίες του χώρου της φωτογραφίας, μέσα από τις 

100 πρώτες σε ψήφους του κοινού φωτογραφίες και επιπλέον 50 τυχαία επιλεγμένες.

Η ψηφοφορία για το κοινό, μέσω της εφαρμογής στο Facebook, θα ξεκινήσει στις 27 

Αυγούστου και θα λήξει στις 8 Σεπτεμβρίου. Κάθε χρήστης του Facebook μπορεί να 

συμμετέχει στην ψηφοφορία. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στα μέσα Σεπτεμβρίου 2014.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573

http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx

Ashutb
Bluetooth ηλεκτρονικό ντεκλανσέρ

Για την κάμερα των iPhone και των Android smartphones, 

κυκλοφορούν αρκετά αξεσουάρ, όπως διάφορα converter που 

μετατρέπουν το φακό σε ευρυγώνιο, tele ή zoom, mini τρίποδα, 

φλασάκια κλπ. Το ΑSHUTB ανήκει στην κατηγορία των remote 

shutter release που λειτουργούν μέσω Bluetooth. Βρίσκει πολλές 

εφαρμογές σε συνθήκες που το κινητό πρέπει να ακινητοποιηθεί 

για να βγάλει καθαρές φωτογραφίες, όπως σε νυκτερινά, macro, 

εσωτερικούς χώρους κλπ. και είναι συμβατό με iOS και Android. 

Σε μια εποχή που διαδίδονται ένα σωρό φωτογραφικές υποσχέσεις 

για το επερχόμενο iOS 8, είναι φυσικό η αντίπερα όχθη να απαντά. 

Το νέο φορητό λειτουργικό έχει την προσωρινή ονομασία Android 

L και ήδη διατίθετι ως developer’s preview για Google Nexus 5. στο 

φωτογραφικό τομέα θα προσφέρει ρυθμίσεις σε πολύ περισσότερες 

παραμέτρους ταχυτήτων κλείστρου, ευαισθησίας ISO, αντιστάθμιση 

έκθεσης, φωτομέτρησης, φλας, χρωματικές διορθώσεις κλπ.

Επίσης για πρώτη φορά θα υποστηρίζει λήψη αρχείων RAW σε 

επίπεδο λειτουργικού και μάλιστα στο «ανοικτό» φορμά Adobe 

DNG. Κατά κάποιο περίεργο τρόπο θα προσθέτει burst mode ακόμη 

και σε συσκευές που προηγουμένως δεν υπεστήριζαν καθόλου αυτή 

τη λειτουργία.
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Les Rencontres d’Arles
Ξεκινάει στις 7 Ιουλίου 2014

Οι Συναντήσεις στην Arles αποτελούν το 

μεγαλύτερο φωτογραφικό φεστιβάλ της 

Γαλλίας, όπως προκύπτει από τον αριθμό των 

επισκεπτών, την χρονική του διάρκεια αλλά 

και το budget που δαπανάται κάθε χρόνο για 

την διοργάνωση του. Το 2013 επισκέφτηκαν 

τις εκθέσεις του 100.000 θεατές. Φέτος ξεκινάει 

στις 7 Ιουλίου και κλείνει τις πύλες του στις 21 

Σεπτεμβρίου. Οι εκθέσεις συνοδεύονται από 

πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα εκδηλώσεων, 

workshops, συμπόσια, portfolio reviews κτλ. 

Εδώ και 44 χρόνια το φεστιβάλ αποτελεί ένα γερό 

θεμέλιο προώθησης της φωτογραφικής τέχνης και 

γνώσης, των καλλιτεχνών, των επαγγελματιών 

και των μαθητών. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας το 

φεστιβάλ χρωστάει στην ενίσχυση που δέχεται 

από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας και 

από το Δήμο της Arles. Φέτος ανάμεσα στις 

πολυάριθμες εκθέσεις βρίσκουμε και έργα 

ιδιαιτέρως σημαντικών δημιουργών όπως David 

Bailey, Vik Muniz, Patrick Swirc, Denis Rouvre, ο 

ηθοποιός και σκηνοθέτης Vincent Perez κ.α.  

Περισσότερες πληροφορίες http://www.

rencontres-arles.com

Vincent Pérez Patrick Swirc

David Bailey
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Συνδεθείτε μαζί μας

Στο νέο τεύχος του ΦΩΤΟγράφου Νο 231, που κυκλοφορεί στα περίπτερα, 

θα διαπιστώσετε ότι η Γκαλερί των Αναγνωστών έχει ορισμένες δομικές 

αλλαγές. Πολλές από τις συμμετοχές που λαμβάνουμε από εσάς αποτελούν 

συγκροτημένα portfolio με ενότητα ύφους, τεχνικής και αισθητικής. Με 

την προηγούμενη μορφή της Γκαλερί δεν μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε 

και να επιβραβεύσουμε αυτές τις προσπάθειες. Αυτό αλλάζει! Μαζί με τις 

μεμονωμένες συμμετοχές σας (τις οποίες ενθαρρύνουμε και εκτιμούμε) θα 

φιλοξενούμε και κάποια διευρυμένα portfolios. 

Πέραν αυτού αλλάζει και ο τρόπος αποστολής των φωτογραφιών σας. 

Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι στο group του Περιοδικού δεν υπάρχουν 

πλέον φάκελοι για να ανεβάσετε τις συμμετοχές σας. Λόγω της πολιτικής του 

Facebook το προφίλ του Περιοδικού που λειτουργούσε ως διαχειριστής του 

group μετατράπηκε σε Page και πλέον δεν έχει πρόσβαση στη διαχείριση. Αυτή 

η αλλαγή, που συνέβη χωρίς προειδοποίηση, καθιστά αδύνατη την εποπτεία και 

τη διαχείριση του μεγάλου όγκου του υλικού που αποστέλλατε για τη συμμετοχή 

σας στην Γκαλερί των Αναγνωστών. Σε μια προσπάθεια λοιπόν να διευκολύνουμε 

τη διαδικασία για εσάς και για εμάς, αποφασίσαμε να μεταφέρουμε την υποβολή 

των εικόνων στο photo.gr, ώστε να μην εξαρτόμαστε πλέον από το FB και τις 

απρόβλεπτες αλλαγές που επιβάλλουν στους χρήστες 

και στα groups.

Τέλος, δυστυχώς λόγω της αλλαγής ο φάκελος με τις 

φωτογραφίες των Αναγνωστών για το μονοθεματικό 

τεύχος της Ταξιδιωτικής Φωτογραφίας διαγράφτηκε. 

Θα θέλαμε λοιπόν να ζητήσουμε συγγνώμη από 

τους Αναγνώστες μας και να τους προτρέψουμε να 

στείλουν ξανά τις εικόνες μέσω του photo.gr. 

Εδώ μπορείτε να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας 

για την επόμενη Gallery Αναγνωστών με θέμα την 

αρχιτεκτονική φωτογραφία http://bit.ly/1mvAKNv 

και εδώ περιμένουμε τις εικόνες σας για τη Gallery 

του μονοθεματικού τεύχους με θέμα την ταξιδιωτική 

φωτογραφία http://bit.ly/1o1E1lf

Σας ευχαριστούμε, όλες και όλους, που είστε 

όλον αυτό τον καιρό κοντά μας, με δημιουργική 

παρουσία, και προσβλέπουμε σε πιο ενεργή -με όλα 

τα σύγχρονα μέσα- συμμετοχή σας στην αγαπημένη 

όλων Gallery των Αναγνωστών.

��"�"()! O ��*!"' �!"��"�)' &��"���&��� +(�� ����,�� 
Για την συμμετοχή στη gallery αναγνωστών του περιοδικού

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston/
www.facebook.com/photographer.mag
www.flickr.com/photographos-mag
www.twitter.com/photographosmag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston/
http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-2/
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