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Συνεργασία Sotheby’s & eBay
Μία μεγάλη εμπορική συμφωνία που θα αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά έργων τέχνης
Όταν ακούγαμε λίγα χρόνια πριν
θεωρίες ότι δηλ. το διαδίκτυο θ’ αλλάξει
εκ βάθρων την αγορά και άρα τις
συνήθειές μας και τη ζωή μας νομίζαμε
ότι αυτό θα συμβεί κάποια στιγμή στο
μακρινό μέλλον. Ότι αυτές τις αλλαγές
θα τις ζήσουν στην καλύτερη των
περιπτώσεων τα παιδιά μας και πολύ
περισσότερο τα εγγόνια μας. Αμ δε…
Τις αλλαγές αυτές τις βιώνουμε τώρα,
με τρόπο βίαιο και απότομο!

Η

Sotheby’s είναι μία από τις
μεγαλύτερες και παλαιότερες

επιχειρήσεις δημοπρασιών έργων τέχνης.
Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
Το eBay είναι ο γνωστός σε όλους μας διαδικτυακός τόπος όπου οποιοσδήποτε

της Νέας Υόρκης, διατηρεί γραφεία
σε 90 σημεία διάσπαρτα σε 40 χώρες
και έχει τζίρο 4,4 εκ. δολάρια (2013).
Το αντικείμενο των εργασιών της έχει

μπορεί να αναρτήσει και να πουλήσει αντικείμενα κάθε είδους. Εδώ πωλούνται
στην κυριολεξία τα πάντα. Ιδρύθηκε το 1995 και αριθμεί 149 εκατομμύρια ενεργούς
χρήστες/επισκέπτες απ’ όλη την Υφήλιο. Στον ίδιο Όμιλο ανήκει και το επίσης γνωστό

εξαπλωθεί πολύ πέρα από τα έργα τέχνης μας σύστημα/τράπεζα οnline συναλλαγών PayPal που εγγυάται την εγκυρότητα των
με τη δημοπράτηση κοσμημάτων, σπάνιων συναλλαγών τόσο ως προς τη διαδικασία όσο και ως προς την ουσία (φερεγγυότητα
της συναλλαγής, αξιολόγηση δηλούμενης ποιότητας του προς πώληση αντικειμένου,
ρούχων διασημοτήτων, συλλεκτικών
χρόνοι παράδοσης κτλ). Φυσικά όλα αυτά με το αζημίωτο.
αντικειμένων, φωτογραφιών αλλά
Sotheby’s και eBay αποφάσισαν να συνεργαστούν. Ξεκίνησαν ήδη τη δημιουργία
επίσης σπάνιας σοδειάς και ποιότητας
ειδικής on line πλατφόρμας από την οποία θα πραγματοποιούνται δημοπρασίες στις
πεπαλαιωμένων κρασιών και πλειάδας
οποίες θα έχει δικαίωμα ο οποιοσδήποτε κι από οπουδήποτε να “χτυπήσει” ό,τι
άλλων αντικειμένων που μπορείτε να
βγαίνει στο σφυρί. Φυσικά σε πραγματικό χρόνο κι αφού έχει διασφαλίσει με κάποιο
βρείτε εύκολα στο ομώνυμο site.
τρόπο (μέσω της τράπεζάς του;) τη δυνατότητα να πληρώσει.
Οι δημοπρασίες του οίκου Sotheby’s
Λεπτομέρειες του λογισμικού που σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί δεν έχουν
πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα με
ανακοινωθεί ακόμη. Προβλέπεται όμως αυτό να γίνει σύντομα μιας και το site
τον παραδοσιακό τρόπο: Ορίζονται
θ’ ανοίξει στο κοινό λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.
συνεδρίες σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
Το πάντρεμα του εγκυρότερου και αρχαιότερου οίκου δημοπρασιών με το πιο
και αφού προηγηθεί η δημοσίευση των
δυναμικό και ταχύτατα ανερχόμενο ισοτόπου πώλησης προϊόντων είναι σίγουρο ότι
προς δημοπράτηση αντικειμένων με
θα γεννήσει μία “χοντρή μπίζνα’’ πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι ειδικοί
την τιμή εκκίνησης πραγματοποιείται
αναλυτές εκτιμούν ότι σε πέντε χρόνια από σήμερα οι online πωλήσεις έργων τέχνης
η δημοπρασία. Τα προσφερόμενα
θα ξεπεράσουν τα 13 δις δολάρια. Είναι πολλά τα λεφτά για να τ’ αφήσουν να πάνε
είδη μπορούν να τα “χτυπήσουν”
σε ξένες τσέπες οι αμερικανικοί κολοσσοί που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον
μόνον οι διαπιστευμένοι εκπρόσωποι
τομέα. Όμως όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, η τεράστια αγορά που θα
των αγοραστών και φυσικά οι ίδιοι οι
αγοραστές εάν κι εφόσον παρευρίσκονται δημιουργηθεί θα βοηθήσει σημαντικά, μιας και θα συμπαρασύρει στην ίδια λογική,
την online πώληση έργων από Μουσεία, συλλογές, ιδιώτες κλπ.
στη συνεδρία. Μπορεί να γίνουν και
τηλεφωνικά “χτυπήματα” όμως αυτή
η διαδικασία δεν παύει να είναι δύσκολη
γιατί προϋποθέτει γραφειοκρατία
που περιπλέκει τα πράγματα και δρα
αποτρεπτικά.
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Το εγχείρημα αναμένεται με ενδιαφέρον από τους πολλούς γιατί θα μάθουν τον
τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας για να την ...αντιγράψουν και από τους λίγους που
θα είναι σε θέση να επενδύουν σε πανάκριβα έργα τέχνης από την πολυθρόνα του
σπιτιού τους, ανώνυμα κι απλά.
T. TZIMA
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Nέο καλοκαιρινό τεύχος!
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Ξαναζήστε το Παγκόσμιο Κύπελλο σε 90 δευτερόλεπτα.
   

   Guardian Jonny Weeks.

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 η Κ.Γ. την οποία 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 A MODERN MASTERPIECE

Δείτε πώς δημιουργήθηκε η αυθεντική εικόνα. Επισκεφθείτε το youtube.com/iamnikon.
Image © Miss Aniela

I AM THE NEW NIKON D810. Είμαι η απόλυτη ευελιξία υψηλής ανάλυσης.
Χάρη στον καινούργιο μου αισθητήρα φορμά FX με 36,3 megapixel, τον επεξεργαστή εικόνας
EXPEED 4 και το εύρος ISO από 64 έως 12.800, δεν υπάρχουν συνθήκες φωτισμού τις οποίες
να μην μπορώ να χειριστώ. Επιπλέον, η λειτουργία λήψης ριπής έως 7 καρέ ανά δευτερόλεπτο
και η εγγραφή video Full HD σε πολλά φορμά στα 60p διασφαλίζουν ότι κανένα θέμα δεν θα
διαφύγει από τον φακό μου. Είμαι φτιαγμένη για την τελειότητα. nikon.gr



 249 •    21 IOYI

Nikon_Q920_SIDD_KV_SP_INT_ENG.indd 1

2014

 4

20.06.14 18:27

ON LINE     O IMAGING - E  

A555);$"*,"

Μουσείο Φωτογραφίας
‘’Μία εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή... γιατί όχι; Θα είχε πολύ πλάκα!’’
Αγαπητέ Τάκη,

Γράφτηκαν κείμενα κτλ αλλά τίποτε.

Στο τεύχος 247 του Photo Business συνεχίζεις μία συζήτηση για την ίδρυση ενός

Κανείς δεν έκανε το παραμικρό
βήμα για δημοσιοποίηση των

Μουσείου αφιερωμένου στην ιστορία της φωτογραφικής τεχνολογίας.
Καθόλου κακή ιδέα. Αλλά ποιος θα βάλει τα χρήματα που απαιτούνται; Ίσως μόνο

αρχείων. Επτασφράγιστο μυστικό

κάποιος ιδιόρρυθμος ιδιώτης, εξ αιτίας της αγάπης και αφοσίωσης που απαιτεί

ασχολούμενους με τη φωτογραφία,
μέχρι σήμερα, αυτό το υλικό είναι

η διοίκηση ενός τέτοιου μουσείου στην Ελλάδα των ημερών μας.

και τα υλικά πουθενά. Γι όλους τους

Τις εταιρίες των φωτογραφικών τις αποκλείω. Αυτές πήρανε και τις αντιπροσωπείες
τους από εδώ και τις έκρυψαν σε μία αποθήκη σε κάποιο χωράφι των Κάτω Χωρών.

σαν να μην υπάρχει. Οι φήμες περί

Το κράτος; Ποιο κράτος, ποιος υπουργός; Από το Μικρούτσικο και μετά είχαμε έστω

και έργων οργίαζαν κάποια εποχή.
Κάποιοι το διασκέδαζαν με την

έναν υπουργάκο Πολιτισμού να ενδιαφέρεται; Στα χαρτιά; Μέτρα πόσους ορκίστηκαν
με αυτόν το τίτλο. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν η διαχείριση των κονδυλίων προς
υμετέρους. Όταν αναγκάζονταν να εγκρίνουν και κανένα κονδύλι για μη δικούς τους,
δεν το εκταμίευαν ποτέ. Ούτε τις υπηρεσίες άφηναν να κάνουν τις δουλειές τους.
Δες τι έκαναν στο υπάρχον Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης: Για χρόνια το
άφηναν δίχως Διευθυντή. Επέτρεπαν να το λειτουργεί παράνομα ο προηγούμενος
διευθυντής, μέχρι να συμβεί το αποτρόπαιο. Παντελώς ανίκανοι να διορίσουν, έστω,
και έναν δικό τους, με τη στενή κομματική έννοια.
Ποια εταιρεία και ποιο κράτος λοιπόν να αναλάβει την πρότασή σου; Και γιατί να γίνει
ένα ξεχωριστό μουσείο αυτού του τύπου και να μην δημιουργηθεί ένα νέο τμήμα
ή παράρτημα του υπάρχοντος Μουσείου στη Θεσσαλονίκη;

σφετερισμού μεγάλου όγκου υλικών

δικαιολογία πως κάθε Διευθυντής
θέλει το Μουσείο να αρχίζει από τα
δικά του χρόνια και να περιλαμβάνει
μόνο τους προστατευόμενους
φωτογράφους ή διάφορα τέτοια.
Η φωτιά στις αποθήκες της
μεταφορικής ξαναέφερε στην
επικαιρότητα το τι κλάπηκε, το τι
κάηκε, το τι έχει μείνει και που είναι
καταγεγραμμένο.

Όταν ήμουν στη Διοίκηση του Μουσείου Φωτογραφίας, είχαμε ξεκινήσει και
ετοιμάζαμε κάτι αντίστοιχο με προσανατολισμό και την διαφύλαξη της ιστορίας του
μέσου στην Ελλάδα και την εκπαίδευση. Ατυχώς ή ευτυχώς, το Μουσείο Φωτογραφίας
παραδόθηκε από εμάς επί των ημερών μας στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου και

Ποιο κράτος, λοιπόν, να στήσει τέτοιο

ανήκει ακόμη, με ρήτρα, παρά τις δεκάδες αντίθετες αποφάσεις μας, τον Διευθυντή
του Μουσείου να τον διορίζει ο εκάστοτε Υπουργός. Προδομένοι από αυτό; Ναι, αλλά

ας ξεκινούσε αυτό το μουσείο (είτε
στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη,

αυτό είναι άσχετο με την υπόθεσή μας. Επί του θέματος λοιπόν!
Σε εκείνη την μεταβίβαση είχαμε παραδώσει χιλιάδες βιβλία/καταλόγους, αφίσες

είτε αλλού) με προίκα το άπειρο
υλικό που αγοράσαμε (σαν Μουσείο

και λοιπά υλικά από τις δεκάδες εκθέσεις μας, χιλιάδες αυθεντικά έργα δημιουργών
της εποχής, πολλά από τα οποία είχαμε αγοράσει απ’ ευθείας από τους ίδιους τους

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης),
παραδώσαμε στο ΥΠΠΟ και πρέπει
να υπάρχει κάπου.
Αν δεν υπάρχει, να γίνει μία
καινούργια Εξεταστική Επιτροπή, όχι
για υποβρύχια ή άρματα μάχης, αλλά
για φωτογραφίες, για φωτογραφικές

φωτογράφους (για πρώτη και τελευταία φορά στην Ελλάδα έγινε μία τέτοια ανοικτή
αγορά φωτογραφικού έργου), πολλά άλλα υλικά και αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ,
μία πλήρη γκάμα φωτογραφικών μηχανών, φιλμ και αρκετών υλικών, που κάλυπτε
όλη την ιστορία του μέσου, για μία μελλοντική χρήση -ακριβώς όπως προτείνεις στην
τοποθέτησή σου- παράλληλη των λοιπών δράσεων του Μουσείου.
Από τους υπουργούς, στα χρόνια που ακολούθησαν την θητεία μας, διορίστηκαν τρεις
ή τέσσερις Διευθυντές στο εν λόγω μουσείο. Από αυτό το υλικό δεν εμφανίστηκαν
ούτε καν οι κατάλογοι προς πώληση στο Βιβλιοπωλείο του Μουσείου. Τους ζητήθηκαν
από τον υπογράφοντα τα πρωτόκολλα των αποθηκών τους, τους ζητήθηκε ο λόγος
εξαφάνισης όλου αυτού του παραδοθέντος υλικού, όλης αυτής της περιουσίας.

Μουσείο; Τι ψάχνεις λοιπόν;
Αν ήταν να σε ακούσουν,

μηχανές και βιβλία.
Θα είχε πολύ πλάκα!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ
Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2014

photo.gr
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Tokina - 70-200mm
f/4 Pro FX VCM-S

Υψηλής απόδοσης συμπαγών διαστάσεων 82x167mm telezoom, με σύστημα Ring-Shaped Ultrasonic Motor (S) που
αυξάνει την απόκριση εστίασης αλλά ενώ ο αποτελεσματικός
οπτικός σταθεροποιητής με Vibration Compensation Module
συμβάλλει στις τέλειες λήψεις ακόμα και xωρίς τρίποδο.

Αμισσού 55, Νέα Σμύρνη
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www.photozone.gr

Οπτική σταθεροποίηση
με τεχνολογία Vibration
Compensation Module

e-mail: info@photozone.gr
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Πρωτιές, περίεργα και παράδοξα
της φωτογραφικής ιστορίας
Μετά την παρένθεση επικαιρότητας του προηγούμενου
Weekly, επανερχόμαστε σε άγνωστες, παράδοξες και
ενίοτε ευτράπελες πτυχές της φωτογραφικής ιστορίας
όπως διένυσε την πορεία της από την εφεύρεση
της δαγκεροτυπίας ως την σημερινή ψηφιακή
πραγματικότητα.
Μεγαλύτερος ιδιώτης –συλλέκτης φωτογραφικών
μηχανών είναι ο ινδός φωτορεπόρτερ Dilish Pareksh από τη
Βομβάη. Έχει στην κατοχή του 4425 κάμερες που
η παλαιότερη φθάνει πίσω στο 1907 και έχει καταχωρηθεί
επίσημα στο βιβλίο ρεκόρ Guinness. Όλη αυτή η συλλογή
παραμένει όχι σε Μουσείο αλλά στο σπίτι του που μοιάζει
με μουσείο. Ο Pareksh ξεκίνησε με μια «μικρή» συλλογή
600 μηχανών που κληρονόμησε από τον πατέρα του και
το συνέχισε ως χόμπι. Πρόκειται για αντίκες διάφορων
εργοστασίων κυρίως από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα.
Ανάμεσά τους διάφορες Leica, Rollei, Nikon, Kodak, Linhof,
Voigtlander κλπ.
Tην επανάσταση στη φωτογραφία του 20ου αιώνα δεν
έφερε η Leica όπως όλοι πιστεύουμε με το φιλμ 35mm,
αλλά η Kodak που το 1900 σκέφτηκε να κυκλοφορήσει στην
αγορά την πιο προσιτή και απλή φωτογραφική μηχανή, τη Box
Brownie του 1δολ. με φακό μηνισκοειδούς τύπου και απλό
κλείστρο χωρίς ρύθμιση ταχυτήτων. Με 15 σεντ μπορούσες
να αγοράσεις ένα ρολό φιλμ 117 για έξι πόζες στο τετράγωνο
καρέ μεσαίου φορμά 2 1/4” και να το φορτώσεις στη μηχανή
και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται σκοτεινός θάλαμος.
Η πρώτη ψηφιακή κάμερα που δούλευε πραγματικά
γεννήθηκε στα εργαστήρια της Kodak (που αλλού;) το
1975. Ο μηχανικός Steve Sasson επικεφαλής του τμήματος
Apparatus Division Research, παρουσίασε τη δοκιμαστική
μονάδα στους συναδέλφους του με τη λογική ότι αν
εξελισσόταν θα χρησίμευε για λήψη φωτογραφιών, κανονικά.
Η όψη της ήταν μάλλον τρομακτική λόγω μικρού βαθμού
ολοκλήρωσης των κυκλωμάτων, ο φακός ήταν δανεισμένος
από κινηματογραφική Super8 και είχε α/μ αισθητήρα CCD
0,01megapixel ενώ το υποσύστημα A/D μετατροπέα είχε …
υποκλαπεί από αναλογικοψηφιακό βολτόμετρο. Τα δεδομένα
καταγράφονταν σε …μαγνητοταινία και χρειάζονταν 23sec. για
κάθε καρέ.
Το πιο γρήγορο έγχρωμο φιλμ όλων των εποχών ήταν το
Konica SR-G 3200. Kυκλοφόρησε το 1987 και στην εποχή του
ήταν ότι πιο ευαίσθητο υπήρχε σε έγχρωμη εμουλσιόν χωρίς
push. Εμφανιζόταν κανονικά σε χημικά C-41. Για πιο μεγάλη
ευαισθησία οι φωτογράφοι της εποχής έπρεπε να ξεχάσουν
το χρώμα και να αφεθούν σε κάποια α/μ εμουλσιόν όπως το
θρυλικό T-Max 3200 που με πουσάρισμα έφθανε ISO 50.000.
. 
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MOVE INTO A NEW WORLD
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Image Licensing
Η αγορά της φωτογραφίας σε πτώση
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του μεγάλου φεστιβάλ φωτοειδησεογραφίας VISA

πληρώσεις για τη χρήση μιας φωτογραφίας

POUR L’ IMAGE Jean Francois Leroy αποφάσισε να προλογίσει το φετινό εκθεσιακό
πρόγραμμα με την ιστορία ενός γνωστού του φωτογράφου με μακροχρόνια και

με λίγη προσπάθεια θα την πάρεις σε
πολύ χαμηλή τιμή λόγω του εσωτερικού

πολυσχιδή καριέρα στον χώρο. Στα τριάντα χρόνια της καριέρας του έχει καλύψει

ανταγωνισμού. Παλιότερα το αρχείο των

από πολεμικές συγκρούσεις μέχρι μόδα, και όπως λέει ο Leroy ανήκει στο “βαρύ
πυροβολικό” του κλάδου.

φωτοθηκών ήταν τόσο μικρό που
ο κατάλογος του κυκλοφορούσε τυπωμένος

Ό

πως συνέβη σε πολλούς από τους συναδέλφους φωτορεπόρτερ, μια μέρα βρέθηκε
χωρίς δουλειά λόγω της οικονομικής κρίσης και της γενικότερης κρίσης των media.

Οπότε ο φωτογράφος της ιστορίας αποφάσισε να εκμεταλλευτεί το πλούσιο φωτογραφικό
του αρχείο. Γράφτηκε λοιπόν σε μία από αυτές τις φωτοθήκες και περίμενε την αμοιβή
από την οποία ήλπιζε να επιβιώσει. Μόλις πέρασε ο πρώτος μήνας ήρθε και η επιταγή…
195 ευρώ. Η αναλυτική κατάσταση έγραφε για τις φωτογραφίες που αδειοδοτήθηκαν. Μια
φωτογραφία από την πτώση του τείχους του Βερολίνου για ...88 λεπτά, μία άλλη από την
Αραβική Άνοιξη δημοσιεύτηκε σε ένα περιοδικό για 58 λεπτά κτλ. Το αρχείο των
25 χρόνων έφθασε να αξίζει λιγότερο από 200 ευρώ.
Ο Leory αναφέρει την ιστορία ως χαρακτηριστικό παράδειγμα απαξίωσης της φωτογραφίας
από τα media που εξηγεί τον μαρασμό του φωτορεπορτάζ. Η φωτοθήκη που πριν από
δέκα χρόνια μπορούσε να συντηρήσει τον φωτογράφο, σήμερα πουλάει τις φωτογραφίες
χαμηλότερα από ένα ευρώ.
Τον προηγούμενο μήνα έλαβε χώρα στο Βερολίνο το συνέδριο CEPIC όπου διεθνείς
φωτοθήκες μαζεύονται για να αναζητήσουν πελάτες. Οι πελάτες τους είναι κυρίως εκδότες
και διαφημιστές. Φυσικά όλοι έχουν νιώσει την κατρακύλα του τύπου αφού ακόμα και
ιστορικά περιοδικά έχουν διακόψει την έκδοσή τους ενώ αποτελεί κοινό μυστικό ότι το
internet δεν πληρώνει ή πληρώνει ελάχιστα την παραγωγή περιεχομένου.
Όσο και αν τα δελτία τύπου που εξέδωσαν οι υπεύθυνοι του συνεδρίου να μιλούν για
επιτυχία οι φωτογράφοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι φωτοθήκες τραβούν την κατιούσα.
Οι λόγοι συζητήθηκαν πολύ στους διαδρόμους του συνεδρίου και είναι λίγο πολύ γνωστοί.
1. Η αγορά την προηγούμενη δεκαετία διευρύνθηκε με μεγαλύτερους παίκτες το Getty, το
Corbis και το Shutterstock. Κάθε ένας από αυτούς εκμεταλλεύεται εκατομμύρια εικόνες.
Τα τελευταία χρόνια όμως το αντικείμενο των εργασιών τους έχει διαφοροποιηθεί αρκετά.
Το Getty έχει δει τα έσοδα από τα την εμπορική εκμετάλλευση των εικόνων του να
μειώνονται αλλά βρήκε νέες πηγές κερδών κυνηγώντας αυτούς που χρησιμοποιούν τις
εικόνες του χωρίς άδεια και με μοντέλα συνδρομής που είναι εντελώς ασύμφορα για τους
δημιουργούς. Το Shutterstock έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς με
διαφορά: ενώ όμως οι υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες του βελτιώνονται,
οι αμοιβές των συνεργαζόμενων φωτογράφων παραμένουν χαμηλές.
Τέλος το Corbis έχει πάρει διαφορετική κατεύθυνση προς την βιομηχανία της ψυχαγωγίας.
2. Ο σκληρός ανταγωνισμός. Σήμερα οι εταιρείες που εκμισθώνουν τη χρήση των
φωτογραφιών έχουν στα χέρια τους περισσότερες από 250 εκατομμύρια εικόνες, οι οποίες
διαμοιράζονται μέσω πολλαπλών sites και όχι από ένα. Αν δηλαδή θελήσεις όντων να
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από χέρι σε χέρι σε λίγα αντίτυπα και για
εκλεκτούς πελάτες.
3. Η ψηφιακή φωτογραφία και το internet
“σκότωσαν” τη νόμιμη χρήση. Η υποκλοπή
είναι σαφώς ευκολότερη τώρα. Γι’αυτό
το Getty προτιμά να κυνηγά τους παραβάτες
από το να βρίσκει νέους πελάτες.
4. Επιπλέον οι ψηφιακές μηχανές έκαναν
τη λήψη ευκολότερη: πλέον αρκετοί
χρήστες εικόνων θεωρούν ότι μπορούν
να παρακάμψουν τον φωτογράφο. Πρώτα
και καλύτερα (ή μάλλον χειρότερα) τα
μέσα ζητούν από τους δημοσιογράφους να
φωτογραφίζουν ακόμα και με το iPhone τους
αντί να αγοράσουν μια φωτογραφία.
Τέλος, όπως παρατηρεί ο Robert Henson
που κάλυψε το συνέδριο, σημαντικός
παράγοντας της παρακμής είναι ότι
η συζήτηση επικεντρώνεται στα μοντέλα
διανομής και στις χαμηλές τιμές αλλά
καθόλου στη γενικότερη εικόνα της αγοράς,
όπου παρά τις ικανοποιητικές πωλήσεις τα
κέρδη παραμένουν ισχνά. Αυτό συμβαίνει
γιατί το κοινό στο οποίο απευθύνονται είναι
εκπαιδευμένο να πιστεύει ότι η φωτογραφία
αποτελεί προϊόν που βρίσκεται γρήγορα και
φτηνά, αν όχι δωρεάν. Το μόνο καλό νέο
για τους δημιουργούς είναι ότι με τις νέες
πλατφόρμες και τα νέα μοντέλα διανομής
εικόνων που δημιουργούνται συνεχώς,
ανακαλύπτουν περισσότερες διεξόδους για
τις φωτογραφίες τους.
Πηγή: http://www.tallfirsmedia.com
.  
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Μία ενδιαφέρουσα και άκρως αποκαλυπτική προσέγγιση
Tου Τάσου Αρβανίτη*

Στις 29 Ιουλίου η Κυπριακή Δημοκρατία επέτρεψε τη λειτουργία ιδιωτικών

καταργήσει το κρατικό μονοπώλιο
στην ανώτατη εκπαίδευση. Η Ελλάδα

πανεπιστημίων ξεκινώντας μια εκπαιδευτική επανάσταση που κύρια επιδίωξή της

θα μπορούσε να γίνει ελκυστικός

ήταν να εκμεταλλευτεί η Κύπρος το συγκριτικό πλεονέκτημα που της έχει απλόχερα
προσφέρει η ιστορία: τη γεωγραφική της θέση και το περιβάλλον της.

εκπαιδευτικός προορισμός για
περισσότερους από 100.000 ξένους

Το 2005 ήταν έτος - ορόσημο για τα εκπαιδευτικά πράγματα της Κύπρου.

φοιτητές. Περισσότερες από 10.000

Τ

θέσεις διδακτικού και ερευνητικού

- κομματικό κατεστημένο (σε συνεργασία με την εσωκομματική αντιπολίτευση
του Γιώργου Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ) ματαίωναν την αλλαγή του άρθρου 16 του

προσωπικού και πάνω από 5.000
θέσεις διοικητικού προσωπικού

Συντάγματος. Τι συνέβη στην Ελλάδα είναι λίγο - πολύ γνωστό, αξίζει όμως να μάθει

θα δημιουργούνταν. Για να γίνει

κανείς τι συμβαίνει στην Κύπρο.

κατανοητό το μέγεθος, απλώς να

Σήμερα στην Κύπρο λειτουργούν τρία δημόσια και πέντε ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Τα τρία παλαιότερα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι αναγνωρισμένα ως ομοταγή προς τα

αναφέρουμε ότι σήμερα 1.000 μέλη
επιστημονικού προσωπικού έχουν

ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και όπου να ‘ναι θα αναγνωριστούν

περίπου δύο δημόσια πανεπιστήμια

και τα άλλα δύο. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών που προσφέρονται από αυτά είναι
αναγνωρισμένοι στην Κύπρο και κατ’ επέκταση σε όλα τα κράτη της Ε.Ε.

μαζί, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Η λειτουργία των ιδιωτικών

ην ίδια πάνω - κάτω περίοδο στην Ελλάδα το πανεπιστημιακό συνδικαλιστικό

Τα κυπριακά ιδιωτικά πανεπιστήμια προσφέρουν μια μεγάλη και συνεχώς διευρυνόμενη
ποικιλία από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην ελληνική

πανεπιστημίων και η παρουσία

και στην αγγλική γλώσσα. Σήμερα προσφέρονται περισσότερα από 120 διαφορετικά
προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο και 92 σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Μάλιστα, πολλά από αυτά τα προγράμματα προσφέρονται και με τη μέθοδο της

των ξένων φοιτητών θα απέφερε
ένα σημαντικό άμεσο έσοδο για
την ελληνικά οικονομία της τάξης

πολυμορφικής εκπαίδευσης (από απόσταση). Τα δίδακτρα είναι αρκετά προσιτά.

των περίπου 2 δισ. ευρώ, χωρίς να
υπολογιστεί η πρόσθετη ωφέλεια
της παραμονής χιλιάδων Ελλήνων

Οι αλλαγές που επέφερε η ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων
στην Κύπρο είναι εν συντομία οι εξής: η Κύπρος έγινε εκπαιδευτικός προορισμός για
χιλιάδες ξένους φοιτητές. Μόλις στα δυο μόνο πρώτα χρόνια λειτουργίας των ιδιωτικών
πανεπιστημίων οι ξένοι φοιτητές στο νησί αυξήθηκαν κατά 80,6% (από 5.961 σε 10.765).
Σήμερα είναι στην Κύπρο φοιτητές από 50 και πλέον χώρες -ακόμη κι από τη μακρινή
Μογγολία- και το ποσοστό τους ανέρχεται περίπου στο 30% του συνολικού αριθμού των
φοιτητών των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Η Κύπρος επίσης κατάφερε να αντιστρέψει την τάση εκπατρισμού των νέων της για
σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια. Δημιουργήθηκαν πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας,
εκ των οποίων το 65% περίπου είναι επιστημονικού - ερευνητικού χαρακτήρα.
Την επόμενη πενταετία οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και στην έρευνα θα
συναγωνίζονται τις επενδύσεις στην ενέργεια και στην αφαλάτωση του νερού, ενώ
η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προλαβαίνει να υπογράφει διακρατικές συμφωνίες και
μνημόνια συνεργασίας που αφορούν πλέον και τον τομέα της εκπαίδευσης. Την προσεχή
πενταετία ο αριθμός των ξένων φοιτητών στην Κύπρο αναμένεται να τριπλασιαστεί.
Πάνω από 75.000.000 ευρώ είναι σε ετήσια βάση το πρόσθετο κέρδος για την κυπριακή
οικονομία από τους 5.000 περίπου ξένους φοιτητές που φοιτούν στα παραπάνω ιδιωτικά
πανεπιστήμια και άλλα 150.000.000 ευρώ το όφελος από την παραμονή των Κυπρίων
φοιτητών στη χώρα τους.
Ο πληθυσμός τns Κύπρου είναι το 1/13 του πληθυσμού της Ελλάδας και η έκταση της
περίπου το 1/21 της έκτασης της Ελλάδας. Με μια απλή αναγωγή στα δικά μας μεγέθη,
θα μπορούσε κανείς να αντιληφθεί το τεράστιο όφελος για τη χώρα εάν τολμούσε να

φοιτητών στην πατρίδα τους, η μείωση
της ανεργίας κ.ο.κ.
Για την Ελλάδα, η Κύπρος πέφτει
μακριά... Εδώ δυστυχώς ακόμη
και σήμερα συνεχίζεται η «σφαγή
των αθώων», ο παραλογισμός
ενός αντιδραστικού εκπαιδευτικού
συστήματος υπό ασφυκτικό κρατικό
έλεγχο που οδηγεί δεκάδες χιλιάδες
Έλληνες φοιτητές, επιστήμονες,
καθηγητές στο εξωτερικό και προκαλεί
στις δεκάδες χιλιάδες οικογένειές τους
θλίψη και μια τεράστια οικονομική
αφαίμαξη.
*0 κ.Τάσος I. Αβραντίνης είναι δικηγόρος,
αντιπρόεδρος της Δράσης και δημοτικός
σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων.
Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από
την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ του Σαββάτου 12/7

;;5,"
Παρακαλείτε όποιος συνάδελφος φωτο/video συμμετείχε σε γάμο και δεξίωση
σε εξοχική κατοικία με πισίνα στο Πόρτο-Χέλι (Κρανίδι) στις 26-27 Μαΐου 2006
να επικοινωνήσει στο 6972507359. Είναι μεγάλη ανάγκη!!!
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ȲƐɐɞɊɕɇɛɚɆƑɐə
ɌɒɊɎƑɊɌɌɎɔƐɊɛɈɎə
ȻɔɇɘɠəɊɕɊɍɒƑɔɗɤƐɎɕɗɗɝɑɊɔƐɗɚɓɣƑɒɗ2/('
ɓɊɒɎɜɘɜɌɥɕɒɗəɝɊɓɣə=(,66Ũ9DULR6RQQDUŨ7 
PP)
ȩɔɊƐɆɚɊɚɎɆɕɊɎɖɊɒɘɎɛɒɓɅɓɗƐɟɣɚɥƐɊ
ƐɐɞɊɕɇəɌɒɊɕɊɛɐɕɆɞɎɛɎƑɊɕɛɗɤƐɊɏɈɚɊə
ȵɊɔɠɚɗɘɈɚɛɎɛɐɕɆɊɊƑɣɛɐ6RQ\
ȰɕɚɠƐɊɛɠƐɆɕɗɗɝɑɊɔƐɗɚɓɣƑɒɗ2/('
ƐɎɎƑɈɚɛɘɠɚɐ=(,66Ũ7

Ⱥɑɣɕɐ/&'
ƐɎɍɜɕɊɛɣɛɐɛɊ
ɊɕɅɓɔɒɚɐəƄ

ɀɊɓɣə=(,66Ũ9DULR6RQQDU7
PP)
6RQ\(XURSH/WGɍɛ6RQ\+HOODV

Ⱦɐɔ ɌɒɊɓɔɇɚɎɒəɊƑɣɚɛɊɑɎɘɣɛɐɔɆɝɠɕɗ
Ⱦɐɔ ɌɒɊɓɔɇɚɎɒəɊƑɣɓɒɕɐɛɣɛɐɔɆɝɠɕɗ
ȾɊŕ6RQ\Ŗŕ&\EHU VKRWŖɓɊɒɛɊɔɗɌɣɛɜƑɅɛɗɜəɎɈɕɊɒɚɇƐɊɛɊɓɊɛɊɛɎɑɆɕɛɊɛɐə6RQ\&RUSRUDWLRQ
ȩɔɊɛɊɅɔɔɊɔɗɌɣɛɜƑɊɓɊɒɎƐƑɗɘɒɓɅɚɇƐɊɛɊɎɈɕɊɒɒɍɒɗɓɛɐɚɈɊɛɠɕɊɕɛɈɚɛɗɒɞɠɕɓɊɛɣɞɠɕɛɗɜə
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Έκθεση φωτογραφίας με θέμα
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LG G3 Beat
To μεσαίο smartphone της LG στην ελληνική αγορά
F%    
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 #. F #   #    '   &   hi
end   #    #, 

(   % 

 . To

G3 Beat   mini    ## G3 #  5in.
   720p (1280x720) #   294ppi.    hardware
 # 4&  Snapdragon 400  1.2Hz,1GB RAM,  
( dreno 305, &  #  1.3Megapixel  '
 8Megapixel   

  video,  #  Wi-Fi

b/g/n, Bluetooth 4.0, A-GPS # Glonass  NFC. 4G LTE / HSPA+/ :
      #   #:
Laser Auto Focus, 

     G3 Beat   )

%& , # (    #&  #     # 
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Touch & Shoot, 
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P selfies, # %    #   
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www.photokina.com

ΚΟΛΩΝΙΑ |
16–21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.
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!

Αγοράστε τα
εισιτήρια σας
από το διαδίκτυο
και κερδίστε μέχρι
και 40 % έκπτωση!
photokina.com

Μία επίσκεψη που δεν πρέπει να χάσει κανένας επαγγελματίας.

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



 

 LFP Epson

     EPSON Surelab

Epson SureLab D3000

Epson SureLab D700

  inkjet &  Epson.

FISHEYE ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
www.fisheye.gr
Χρ. Σμύρνης 135 & Κεφαλληνίας, 183 45 Μοσχάτο. Tηλ.: 210 9020664, email: sales@fisheye.gr
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Εν όψει Photokina
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Photokina    
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&#,  #,   #
  &    
  #        
 #   & # –   


 .

Y  Fujifilm 

  (  ## 
   %   X-Pro1. @ 

 

 minor upgrade # XTrans CMOS
24egapixel  # phase detect pixel
  autofocus     . #
  full frame Fujifilm % 
#   #)#     
  ##   & 
& # (   #  # ( 
#

(  ( 

 #  

( XF   # APS-C.
:     Canon & 
    %   <$S 7D  %

Pentax XG-1
Στη μάχη των superzoom
H  #    superzoom  %(     # (
  ,   # &       Pentax-Rioch. 0

#  &      
, 
 :#'   2009  % %

    #  #    DSLR style XG-1      #   
   %   24-1248mm f/2,8-5,6.        #

 #   # '   
 # DSLR        

 # Pentax    %    #   DSLR ( 
  imaging  ]    brandname Ricoh. M  zoom 52x

& non full frame Canon. Y 
    %  ) # # %

Pentax %&       #&  superzoom,  
& #   Sony H400,   Panasonic FZ70,   Olympus SP-100

#       
       . $   &

  Nikon P600.
H Pentax ')    CMOS chip    1/2,3in. 16MP #

%   
Dual Pixel      EOS70D 
% # &   &#   7D
MkII   # , #   #
 # #  #

    4608x3456pixel. 0      ISO 3200. 0 
 #  EVF      3in. 460K pixel     . 0 #
   # & # contrast detect # Single, Continuous  Multi
#     1cm (SuperMacro). A   video XG-1  
= full HD 1080p  30fps.

Autofocus,    24Megapixel, WiFi .
K   Nikon, o …%  % 
    # APS-C  
#   )   
     “# ” D300s
 .   #  #&
 #&   %  
   Sony  #  # a77??
  a6000 %     # %
  (     #.
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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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Fujifilm
Instax Share SP-1
Τώρα διατίθεται κανονικά στην Ελλάδα
 & # #     ,
         compact
    Fujifilm Instax Share SP-1.
&   #  &   
 smartphone #

WiFi  tablet 

 %   iOS  Android. Y  
&  (  20-25sec.    (
&   16,5sec  Reprint) %

#

 #  #   Instax Mini (62x46mm)
   ) # & # LED RGB #
   #   liquid crystal. To
?nstax  &#

   %  )

  %   (# (# 
 inkjet  ribbon  dye sublimation. 0
  ) # & # 
 3V   . Y   



 

%   ) 13 LED       
&    #   
# 10 %  & (#
#.  # %  %  
power button   )   %   
 Reprint (&  ). |     
 WiFi,  SP-1       
Access Point,  &  ( (.
   (    %     
(         password
  %  SP-1   app  
# #&       )  . O
(        Instax 
    % & 
&.
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Nikon
Ξεκίνησε η κυκλοφορία του Capture NX-D
0  #   Capture NX-D,     #   #&   
   #    RAW   #     =  
& http://nikonimglib.com/ncnxd/.
 Capture NX-D  #  #   #&  % %  #
    %   #'       RAW #
  . <) =        ( 
%  ' %   # RAW, #    # % Nikon D-SLR, Nikon 1
#  # &  compact Coolpix   )  RAW.
`    2014 Nikon % (    #  beta
 Capture NX-D      %,       #
     % . 0      #     
 #  #    = %  ' =    # %. :
Capture NX-D %         RAW  %
 ' % #  D-SLR    # % Nikon D810. <,  
 '     ## Picture Control Utility 2,   & 
 #    ##  Picture Control. 0   #  #  # 
     Capture NX-D,       #  &
 # ,   # &  % # &        
  #     %  ' % #     # % Nikon
D810  #      # % Nikon.
0 Nikon %  # (       #&  ' #
   ,   #   #  .
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Δείτε το
ανανεωμένο site
του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!
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Οι Ουρσουλίνες της Τήνου
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     fotograficus }

Μεγάλη γκάμα σε φίλτρα ND

"&,  # ? 
1 , & #   )
    #   #   
#  (    #%(   
    %   $ (
  . 0 #  ? 
1  #(    

“ "&     #
  # '#,  %  # 
    ,  #  

" (   #         brandname `iSi &
       
   ' . <  fader ND
2-400   #'        # #)# 
   1-6stop  &     #   &   #
 '  '     % )#  =# # & 

#    .   # ND2000   11stop 
% ) #  heavy duty  # 8 (4+4)   (, 
       ,       # ' #
. T        ND1000 #  10stop.

%     #).
0 %   &  #&,
  # &   
%(        
   
, & # 
&        
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'$" =W 29 )5,)
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http://fotograficus-gr.blogspot.gr/

Leica
Η έκθεση για τη Photokina 2014
$      Photokina  )        Leica 
  highlights  Messe    . 0    =  concept  
        hall 1  Leica Gallery     #
 #. 0      #   # #    
 & #  %    & %       #( 
##       #   .    
&       %(,       )
      . :##%   
 Jim Marshall, Glen Craig,
Jürgen Schadeberg, Anton Corbijn, Lois Hechenblaikner ..
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LG
Τηλεόραση 4Κ στις 55 ίντσες
0 LG Electronics (LG)   #       '    # 
# LG 55UB850V ULTRA HD TV. 0 LG 55UB850V TV % #   #

& #   
    #     %(

%  upscaling   # =  %# SD, HD  Full HD    =    ,  #  #     4. <, %   

#        &
 #  . < , #

 Tru ULTRA HD Engine Pro  )     =    &
 #. "  ,    # #     %#

 %    #
webOS %&  #' 

HEVC DECODER (High Efficiency Video Coding). "    compression format
         
  %# ULTRA HD/4K. < ,

    #  Smart+ TV   LG
#  , (   

   LG 55UB850V %  # #    &%   #
WebOS      #   )    '  %#, 

&      # (
  developers.

Leica
Επιστροφή στο Wetzlar
0 Leica,     100 % ,
   )     %)
    %. *   
#  # %     (
   %   Wetzlar  #
    F . :   '(
      100 %  
Oskar Barnack  #&
    (
   # % Leica 35mm #
   24x36. $    
%    27.000   
#         Leica
Camera AG      #,  
  Leica Gallery,    
&    
   .
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Super !

256 , 20x22.5, ISBN 978-960-7704-12-2

To βιβλίo μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής!
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Έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο σημαντικό βήμα του

Επιλέγουμε την καρτέλα “Printer Calibration”. Στο πρώτο μενού που

color management (οθόνη), μπορούμε -εφόσον κρίνουμε

εμφανίζεται, επιλέγουμε τη δημιουργία νέου

σκόπιμο- να εντρυφήσουμε στο καλιμπράρισμα του

προφίλ. Μάλιστα οι πιο προχωρημένοι

φωτογραφικού εκτυπωτή, που είναι ένα ακόμα μεγάλο βήμα

χρήστες μπορούν να βελτιώσουν και

προς την επιτυχία, την καλύτερη δυνατή δηλαδή ταύτιση

κάποια προφίλ που είχαν φτιάξει στο

οθόνης και εκτυπωτή.

παρελθόν. Στη συνέχεια επιλέγουμε σε
ποιον εκτυπωτή θα γίνει το καλιμπράρισμα.

ξίζει να αναφέρουμε ότι πολλοί κατασκευαστές τόσο

Α

Τέλος ονομάζουμε το προφίλ που θα

εκτυπωτών, όσο και χαρτιών, παρέχουν τα δικά τους προφίλ

δημιουργηθεί. Επειδή μπορεί μελλοντικά

εκτύπωσης, τα οποία συχνά είναι τόσο καλά, όσο και ένα προφίλ

να βρεθούμε με πληθώρα προφίλ, θα

που μπορεί να δημιουργήσει ένας έμπειρος χρήστης.

πρέπει να τα ονομάζουμε αναλυτικά, με

Για τη σωστή χρήση αυτών των προφίλ, θα πρέπει να

το όνομα του εκτυπωτή, του χαρτιού και

ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες και τις ρυθμίσεις που προτείνει ο

της ανάλυσης, αλλά και την ημερομηνία

κάθε κατασκευαστής, μιας και όπως αναφέρουμε επανειλημμένως,

(π.χ. Epson4900_PermajetGloss_1440dpi_

κάθε προφίλ δημιουργείται για συγκεκριμένες παραμέτρους

Feb2014.icc) Μόλις πατήσουμε “Νext”,

(ανάλυση, White Balance κλπ).

ο επόμενος διάλογος μας δείχνει το πρώτο

Δεν παρέχουν όλα τα πακέτα hardware/software, τη δυνατότητα

chart με χρωματιστά νταμάκια, που θα

καλιμπραρίσματος εκτυπωτή. Τα εργαλεία αυτά είναι πλέον Αll in

πρέπει να τυπώσουμε και να μετρήσουμε.

Οne, υπό την έννοια ότι ένα colorimeter που μπορεί να “διαβάζει”

Πριν την εκτύπωση, το πρόγραμμα μας

τόσο το φως μιας οθόνης, όσο και το τυπωμένο χρώμα σε χαρτί.

υπενθυμίζει τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή,

Κατά συνέπεια συνιστάται για οικονομικούς κυρίως λόγους,



να αποφασίσουμε εξ’ αρχής τι είδους σύστημα θα χρειαστούμε.

Αναδημοσίευση από το μονοθεματικό

Για το παρακάτω step by step καλιμπράρισμα εκτυπωτή,

τεύχος του ΦΩΤΟγράφου “Χρώμα

θα χρησιμοποιήσουμε το πολύ διαδεδομένο και προσιτό σύστημα

& φωτογραφία”. Bρείτε περισσότερα

ColorMunki της X-Rite.

άρθρα για το θέμα στο τεύχος.
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που θα πρέπει να ακολουθήσουμε με ευλάβεια.

Μόλις πατήσουμε οκ ανοίγει ο διάλογος εκτύπωσης, μέσα από
τον οποίο θα πρέπει να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις,
σύμφωνα με τις προηγούμενες υποδείξεις του προγράμματος,
απενεργοποιώντας το Color Management του ίδιου του εκτυπωτή,
τυχόν high speed επιλογή και
επιλέγοντας ανάλυση και είδος
χαρτιού. Με τις ίδιες ακριβώς
ρυθμίσεις θα γίνονται και οι
εκτυπώσεις μας στο μέλλον, για
το συγκεκριμένο χαρτί. Πατάμε
ΟΚ και η εκτύπωση ξεκινά.
Είναι πολύ σημαντικό να
αφήσουμε την εκτύπωση να
στεγνώσει για 10-15 λεπτά, ώστε
να σταθεροποιηθούν τ μελάνια πάνω στο χαρτί.
Κρατάμε τον ίδιο ακριβώς χρόνο για κάθε test-chart που τυπώνουμε.
Προχωρούμε στη μέτρηση του στόχου, τοποθετώντας το τυπωμένο
χαρτί, επάνω σε ένα ίδιο ατύπωτο. Λωρίδα-λωρίδα, το πρόγραμμα
μας καθοδηγεί στην ολοκλήρωση της μέτρησης για την πρώτη

Τips
• Ελέγχουμε τις παραμέτρους εκτύπωσης, ώστε να ταιριάζουν
με αυτές του εκάστοτε προφίλ (ανάλυση εκτύπωσης, είδος
χαρτιού και μελανιού κλπ).

σελίδα. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα δημιουργήσει ένα δεύτερο

• Λύσεις σαν το X-Rite ColorMunki είναι φιλικές προς τον

chart από τις ενδείξεις του πρώτου. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν τη

χρήστη και προσφέρουν βήμα προς βήμα καθοδήγηση για

διαδικασία, ελέγχοντας και πάλι τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

το καλιμπράρισμα οθόνης, εκτυπωτή αλλά και projector ή

Μόλις πατήσουμε “next”, το μενού που εμφανίζεται μας δίνει μια
ακόμα ευκαιρία να ορίσουμε το όνομα του αρχείου προφιλ. Πατάμε
“save” και το λογισμικό δημιουργεί και αποθηκεύει το νέο προφίλ

scanner κλπ, ανάλογα το μοντέλο.
• Όταν μετράμε το στόχο μας, τοποθετούμε πάντα ένα με
δύο λευκά χαρτιά του ίδιου είδους, κάτω από το στόχο.
Αυτό για να αποτρέψουμε την όποια μερική διαφάνεια του

στην κατάλληλη τοποθεσία.
Τα προφίλ που δημιουργούμε για την εκτύπωση, θα είναι τώρα
ορατά μέσα από προγράμματα όπως το Photoshop και το Lightroom.

χαρτιού να επηρεαστεί από το χρώμα του πάγκου εργασίας
που βρίσκεται από κάτω.

Το πώς τα χρησιμοποιούμε, θα το δούμε παρακάτω.
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Visa pour l’ Image

Visa pour l’Image
Για 26η χρονιά στο Perpignan
Την εποχή του internet, των υψηλών ταχυτήτων μετάδοσης της πληροφορίας και της
δημοσιογραφίας των πολιτών το φεστιβάλ του Visa pour l’Image αναλαμβάνει κάθε
χρόνο να αποδείξει ότι έχουμε ακόμα ανάγκη τους φωτορεπόρτερ, τους επαγγελματίες
φωτογράφους που καλύπτουν την επικαιρότητα, τα σημαντικά γεωπολιτικά,
οικονομικά, ανθρωπιστικά θέματα, συχνά με κόστος την ίδια τους τη ζωή. Σε ολοένα
μεταλλασσόμενο περιβάλλον πληροφόρησης όπου η ταχύτητα εκτιμάται περισσότερο
από την αξιοπιστία της είδησης σκοπός του φεστιβάλ, όπως διατυπώνεται δια
στόματος του προέδρου του Οργανισμού του Visa pour l’Image, Jean-Paul Griolet,
είναι να ενισχύσουν τη θέση του φωτορεπόρτερ, όχι τόσο στη συνείδηση του κοινού
το οποίο γνωρίζει την αναγκαιότητα τους, αλλά στη συνείδηση των εκδοτικών
οργανισμών που πρέπει να σταματήσουν όπως λέει «να μετατρέπουν πρόβατα προς
σφαγή στο βωμό του κέρδους».

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ

Ε

ίκοσι έξι διαφορετικές εκθέσεις παρουσιάζονται σε όλο το Perpignan, σε ιστορικά κτήρια
και εκκλησίες, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη γιορτή του φωτορεπορτάζ.
Οι εκθέσεις και οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται καλύπτουν τα γεγονότα που έλαβαν
χώρα από το Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι και τον Αύγουστο του 2014. Παρουσιάζονται
ιστορίες και ανθολογίες πάνω στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, στις ένοπλες διαμάχες,
τα θρησκευτικά προβλήματα αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων κατά τη διάρκεια
μιας χρονιάς πλούσιας σε αναταραχές και δυσκολίες. Το παράλληλο πρόγραμμα είναι εξίσου
πλούσιο και σημαντικό. Στις βράδυνες προβολές προβάλλονται οι σημαντικότερες ιστορίες
της χρονιάς με χρονολογική σειρά, τόσο αυτές που προβλήθηκαν από τα παραδοσιακά μέσα
όσο κι αυτές που δεν κέρδισαν μια θέση στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων ή στα δελτία
ειδήσεων. Επίσης προβάλλονται στο βραδινό πρόγραμμα αναδρομικά αφιερώματα και
ντοκιμαντέρ για σημαντικές προσωπικότητες ή ιστορικά γεγονότα.
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Φέτος θα προβληθούν αφιερώματα για
τη ζωή του Nelson Mandela και του Lou
Reed αλλά και αφιερώματα στα 100
χρόνια από το ξέσπασμα του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου, στη Τσετσενία μιας
και συμπληρώνονται 20 χρόνια από τον
πόλεμο, στους Ζαπατίστας κ.α.
Παράλληλα διοργανώνεται το
επαγγελματικό forum Transmission που
έχει σκοπό τη δικτύωση και την εκπαίδευση
την νέας γενιάς φωτορεπόρτερ.
Perpignan (Γαλλία)
Από 30 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου
http://www.visapourlimage.com
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Visa pour l’ Image

(5;+= =&
THE PHOTOGRAPHERS
IN THE NORTH
Ο πόλεμος του Βιετνάμ είναι ένας από
του πιο φωτογραφημένους στην ιστορία
και μάλιστα από αυτόν προέκυψαν
και εμβληματικές φωτογραφίες που
πλέον είναι ευρέως αναγνωρίσιμες από
όλους. Ανάμεσα στους σημαντικούς
φωτογράφους που κάλυψαν τον πόλεμο
Burrows, Don McCullin, Philip Jones
Griffiths, Gilles Caron, Horst Faas και
Henri Huet. Για πρώτη φορά φέτος
εκτίθενται φωτογραφίες από τους
“φωτογράφους του Βορρά”, δηλαδή
από τους φωτογράφους της βιετναμέζικης

© Chu Chi Thành

για τα αμερικάνικα media ήταν οι Larry

πλευράς. Συμμετέχουν οι Doan Công Tinh,
Chu Chi Thành, Maï Nam και Hua Kiem

Ο τυφώνας Haiyan χτύπησε τις Φιλιππίνες
στις 8 Νοεμβρίου του 2013 με ταχύτητα
315 χλμ/την ώρα. Μέσα σε ελάχιστα
λεπτά ισοπέδωσε ολόκληρες περιοχές
της χώρας. Συνολικά έχασαν τη ζωή τους
8000 άτομα. Οι φωτογράφοι του AFP
που έφτασαν την επόμενη μέρα βρήκαν
μπροστά του ένα μετα-αποκαλυπτικό
τοπίο.

AMATEURS
30 φωτογραφίες που δεν άλλαξαν το
φωτορεπορτάζ. Το φεστιβάλ αντιμετωπίζει

© Philippe Lopez / Agence France-Presse

AGENCE FRANCE - PRESSE–
PHILIPPINES

την απειλή του αυτόπτη μάρτυρα κατά
πρόσωπο. Οποιοσδήποτε βρεθεί την
κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο μέρος
μπορεί να γίνει αυτός που θα τραβήξει
την πρώτη φωτογραφία ενός σημαντικού
γεγονότος. Αρκετοί λένε ότι πλέον οι
φωτορεπόρτερ δεν είναι απαραίτητοι.
Οι επιμελητές της έκθεσης μάζεψαν τις

GUILLAUME HERBAUT / Institute
Όλα ξεκίνησαν με μερικά tweets φοιτητών
που διαμαρτύρονταν για την άρνηση του
προέδρου Yanukovych να υπογράψει
συμφωνία με την Ε.Ε. και την τοποθέτηση
του δίπλα στον Πούτιν. Ο διεφθαρμένος
πρόεδρος εγκαταλείπει τη χώρα και η
επανάσταση ξεκινά. Στη συνέχεια η Ρωσία
κάνει απόβαση στη Κριμαία.
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φωτογραφίες των πολιτών που έχουν
χρησιμοποιηθεί στα μέσα από το 2001…
και δεν ξεπερνούν τις 30.
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Visa pour l’ Image
MARY F. CALVERT / Zuma Press
αποδέκτης του βραβείου Canon
Female Photojournalist Award 2013
Με την υποστήριξη της γαλλικής
ένωσης γυναικών - φωτορεπόρτερ,
παρουσιάζεται η έκθεση της
νικήτριας Mary F. Calvert με θέμα
τη σεξουαλική κακοποίηση στον
© Chris Hondros / Getty Images

αμερικανικό στρατό, που μετράει
26.000 θύματα κάθε χρόνο.

CHRIS HONDROS / Getty
Images
TESTAMENT
Ο Chris Hondros έχασε τη ζωή του
στη Λιβύη το 2011. Η δουλειά του
παρουσιαζόταν συχνά στο φεστιβάλ
αλλά ποτέ σε ατομική έκθεση
καθώς οι υπεύθυνοι πίστευαν ότι
το επόμενο υλικό του θα είναι
καλύτερο. Φίλοι και συνάδελφοι
του μάζεψαν τις καλύτερες εικόνες
σε μια έκθεση για να τιμήσουν τον
φωτογράφο που εργάστηκε στις πιο
επικίνδυνες συρράξεις του κόσμου
προσπαθώντας να ενημερώσει και
να αφυπνίσει το κοινό.

JORGE SILVA / Reuters

© Jorge Silva / Reuters

Ο 45όροφος ουρανοξύστης
στο κέντρο του Καράκας είναι η
υψηλότερη παράγκα του κόσμου.
Προοριζόταν να γίνει πολυτελή
διαμερίσματα και γραφεία αλλά
εγκαταλείφτηκε. Σήμερα στη
τεράστια οικοδομή ζουν 3000
άνθρωποι.

MICHAΕL ZUMSTEIN / Agence
VU’ for Le Monde

© Michaël ZUMSTEIN / Agence VU’ pour Le Monde

Μια καταγραφή της βίας άνευ
προηγουμένου στη Δημοκρατία της
Κεντρικής Αφρικής με εκατοντάδες
χιλιάδες θύματα από τη σύγκρουση
των εξτρεμιστικών ομάδων των
χριστιανών και των μουσουλμάνων.

WORLD PRESS PHOTO
ΟΙ βραβευμένες φωτογραφίες του
φετινού διαγωνισμού.
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Συνδεθείτε μαζί μας
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