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Αν στη φωτογραφική αγορά
η ψηφιακή τεχνολογία και το
διαδίκτυο έφεραν τα πάνω-κάτω,
στην ευρύτερη αγορά της κινούμενης
εικόνας συντελούνται τεκτονικές
αλλαγές πολλών ρίχτερ. Kανείς
ακόμη δεν ξέρει αν αυτές είναι...
ο κύριος σεισμός ή μικροδονήσεις
πριν τον μεγάλο σεισμό, που θα
αλλάξει τελείως το παγκόσμιο
τηλεοπτικό τοπίο. Το παράδειγμα
της Netflix είναι άκρως διδακτικό.

Ο

παγκόσμιος ηγέτης, η μεγαλύτερη εταιρία ενοικίασης κινημα-

τογραφικών ταινιών και σίριαλ κατά
παραγγελία (on demand) είναι σήμερα
η Αμερικάνικη Netflix με 50
εκατομμύρια συνδρομητές τo 75% των
οποίων είναι στις ΗΠΑ. Η επιχείρηση
ξεκίνησε να αναπτύσσεται στα μέσα της
δεκαετίας του 1990, ενοικιάζοντας DVD
δι’ αλληλογραφίας. Με 16,99 δολάρια

Netflix

(περ. 13 ευρώ) μπορούσε κάποιος να
νοικιάσει (τότε...) τρία DVD με ταινίες της
επιλογής του για όσο χρόνο ήθελε.
Σε 24 ώρες μετά την παραγγελία

Η Netflix προτείνει με μία μικρή μηνιαία συνδρομή έναν κατάλογο με χιλιάδες ταινίες

λάμβανε τα τρία DVD στο σπίτι του με
κούριερ μαζί μ’ ένα προπληρωμένο
φάκελο για την επιστροφή τους.
Αυτή η επιχειρηματική κίνηση σήμανε
το τέλος των (φυσικών) καταστημάτων
ενοικίασης ταινιών βίντεο.
Θυμίζω το φαλιμέντο της αλυσίδας
βιντεοκλάμπ Blockbuster με 9.000
μαγαζιά και 60.000 υπαλλήλους.
Το 2002 οι ταχύτητες σύνδεσης στο
internet αυξάνονται θεαματικά στις
Η.Π.Α. Το γεγονός δε θα αφήσει
αδιάφορη την Netflix.

και σίριαλ. Έτσι το 2010 οι συνδρομητές φθάνουν αισίως τα 15.000.000. Και αυτό ήταν
μόνον η αρχή. Γιατί έκτοτε και μέσα σε τρισήμιση χρόνια οι συνδρομητές ξεπέρασαν τα
50.000.000! Συνέπειες; Η τηλεθέαση τις ώρες αιχμής δηλαδή η παρακολούθηση των
“κανονικών” ζωντανών προγραμμάτων τηλεόρασης στις Η.Π.Α. από τις 8 το βράδυ
μέχρι τις 11 έπεσε κατά 13% (εκτός από τις ηλικίες άνω των 55 ετών) ενώ το internet
εκείνες τις ώρες λόγω της αυξημένης ζήτησης από το κατέβασμα ταινιών αγγίζει το
1/3 του συνολικού bandwith των Η.Π.Α! Η τεράστια κερδοφορία της Netflix την έχει
οδηγήσει σε χρηματοδότηση παραγωγής σίριαλ, ταινιών και ντοκιμαντέρ, επενδύσεις
που το 2013 ξεπέρασαν τα 3 δις δολάρια χωρίς να συνυπολογιστούν τα ποσά που
διατέθηκαν για τον εμπλουτισμό του καταλόγου με νέες κινηματογραφικές παραγωγές.
Και κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για την Γηραιά Ήπειρο. Μετά την απόλυτη
κυριαρχία στην αγορά των Η.Π.Α. η Netflix εδώ και ένα μήνα πάτησε το πόδι της στην

Παρά την είσοδο της εταιρίας στο
Χρηματιστήριο και παρά την ήδη
τεράστια εμπορική επιτυχία της
ενοικίασης DVD με κούριερ κλπ.,
αντιλαμβάνεται ότι το μέλλον βρίσκεται
στο streaming. Δηλαδή στο κατέβασμα
ταινιών μέσω του internet με πολύ
χαμηλό κόστος. Το 2007 η αγορά
“Streaming” στις Η.Π.Α. είναι πλέον
ώριμη από κάθε άποψη.
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Ευρώπη. Συγκεκριμένα σε Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ελβετία και
Γαλλία (όχι ακόμη στη Ελλάδα). Οι εγκαταστάσεις με τους servers, τη διοίκηση κλπ.,
βρήκαν φιλόξενο έδαφος στην Ολλανδία και άρχισε το πανηγύρι.
Με 6,90 ευρώ το μήνα παρακαλώ, χωρίς κρυφές χρεώσεις, χωρίς προσαυξήσεις
λόγω επικαιρότητας κλπ. κλπ., μπορεί π.χ. ο Βέλγος συνδρομητής να έχει πανεύκολη
πρόσβαση σε χιλιάδες ταινίες, σίριαλ και ντοκιμαντέρ κάθε είδους. Σε υψηλή ευκρίνεια
ασφαλώς, με υπότιτλους και χωρίς απολύτως κανέναν άλλο περιορισμό.
Συγκρίνετε τα 6,90 ευρώ το μήνα με τις αντίστοιχες χρεώσεις ελληνικών εταιριών που
παρέχουν σήμερα με υποτυπώδη μέσα τις ίδιες υπηρεσίες και θα καταλάβετε τι θα
συμβεί όταν πατήσει κι εδώ πόδι η Netflix.
T. TZIMA
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PHOTOVISION 2013

              Hall     !   "# (parking  .)

OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ:

×ÏÑÇÃ  ÅÉÊÏÉÍÙÍÁ

photo.gr

ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏéöçúô÷
ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, ÔÇË.: 210 8541400, FAX: 210 8541485,
e-mail: photovision@photo.gr, www.photovision.gr
www.facebook.com/photovision.gr
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Google. Ακόμη και στην έρημο!
H Google Street View Trekker Camera "       Liwa     .

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

I AM THE NIKON D5300. Είμαι η δημιουργικότητα σε κάθε pixel.
Μοιράζομαι τις δημιουργίες σου με όλο τον κόσμο με τα ενσωματωμένα
Wi-Fi* και GPS που διαθέτω. Εντυπωσίασε τους πάντες με τις καινούριες
προοπτικές που θα ανακαλύψεις εύκολα χάρη στην πτυσσόμενη οθόνη μου.
Οι υψηλής ποιότητας εικόνες που θα καταγράψεις με τον αισθητήρα εικόνας
24,2 MP που διαθέτω, τα 39 σημεία εστίασης και το ISO έως 12.800, δεν θα
μείνουν ασχολίαστες. Είμαι ο ηλεκτρονικός σου καμβάς. nikon.gr
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Drones και νομοθεσία
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Μόλις κυκλοφόρησε!
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Επάνω: η κα Μ. Μάσσιου, Διευθύντρια Γραφείου, Epson Hellas,
μαζί με τον κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων, την κα Α. Καρδάμη,
Υπέυθυνη Marketing και Επικοινωνίαςκαι τον κ. Ν. Κοντοπρία,
Εκτελεστικό Διευθυντή, Μουσείο Ηρακλειδών. Κάτω: οι κ.κ.
Παύλος και Μπελίντα Φυρού, Ιδρυτές του Μουσείου, μαζί με την
κα Μάσσιου και τον κ. Κοντοπρία.

EPSON
Στηρίζει το Μουσείο Ηρακλειδών
Η Epson δίνει δυναμικό παρόν στα πολιτιστικά δρώμενα της
χώρας, προσφέροντας τον εκτυπωτή Epson Stylus Pro 3880 για την
εκτύπωση γνήσιων αντιτύπων έργων τέχνης που φιλοξενούνται σε
ειδική έκθεση του Μουσείου Ηρακλειδών με τίτλο «Μεταμορφώσεις
των Αθηνών», Φωτογραφικό Οδοιπορικό 1839 - 1950 που
εγκαινίασε σε ειδική εκδήλωση.

Η

έκθεση διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση των δέκα
χρόνων από τη λειτουργία του Μουσείου και τα 180 χρόνια
από την ανακήρυξη της Αθήνας ως πρωτεύουσας του Ελληνικού
κράτους. Με αφορμή την επετειακή αυτή εκδήλωση του Μουσείου,
εγκαινιάστηκε από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Καμίνη, το νέο του
παράρτημα, που βρίσκεται σε ένα πρόσφατα ανακαινισμένο νεοκλασικό
κτίριο με πλήρως αποκατεστημένες οροφογραφίες, επί της οδού
Αποστόλου Παύλου 37, στην Αθήνα. Η έκθεση φωτογραφίας ταξιδεύει
τον επισκέπτη στην ελληνική πρωτεύουσα μέσα από το σπάνιο υλικό
του ιστορικού φωτογραφίας και συλλέκτη Χάρη Γιακουμή, για την
πιστή αναπαραγωγή του οποίου χρησιμοποιήθηκε ο Stylus Pro 3880. Η
έκθεση συμπληρώνεται με μία μικρή επιλογή σύγχρονων φωτογραφιών
της Αθήνας από τον δημοσιογράφο και μελετητή της Αθήνας Νίκο
Βατόπουλο και θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2015.
Στους επισκέπτες διατίθεται ένας κατάλογος 200 σελίδων με τα
περισσότερα από τα έργα της έκθεσης αλλά και επιλεγμένες
αναπαραγωγές φωτογραφιών έτοιμων για πλαισίωση, που αποτελούν
γνήσια αντίγραφα, όπως αυτά αναπαράγονται με πιστοποίηση μόνο
μέσα από τις εκτυπώσεις της Epson.
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GS Order Station (Refurbished)


      
   
Kodak Alaris   Divitec AE  !
 
 Kodak GS Order Station
(      )        
        Minilab (NORITSU, FUJIFILM)
 
   
  
   KODAK .
•   
       
 Facebook, Picasa & Instagram •   
         minilab      
    Kodak •   
  
          WiFi. • M
         

            

Kodak Picture Kiosk GS
' software
#odak Picture #iosk Version 7.2
(# ":
$ Kodak  "
 
  %,
  ,  ,  ,
photobook, PictureCD,
    
 Bluetooth & Wifi
      
-     
       
minilab       "
 ' "  ' 
    .
Interface  "  :
APEX drylab, Kodak Photo Printer
305, 605, D 4600 6850, Epson
Plotters, Kodak Rapid Print scanner,
Digital Minilabs (Noritsu-Fujifilm)

!         
   
       "         " Kodak
(Edge, Royal, Premier)            
        .
    "  "  #$#$ 
    " Divitec AE  210-2855080
   %#" #  "- %".
  &   #&# $% &.

 4, 153 54 

  .: 210-2855.080

it’s time for you AND Kodak

info@divitec.gr www.divitec.gr www.facebook.com/Divitec.Greece
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Πτώση του δείκτη
καταναλωτικής
εμπιστοσύνης στην ΕΕ
Tα προβλήματα δεν είναι μόνον ελληνικό
φαινόμενο…
Σε έρευνα που ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
εταιρία αναλυτών GfK και δημοσιοποιήθηκε πριν δύο
μέρες, η τάση είναι αρνητική.
Στο τελευταίο τρίμηνο, οι προοπτικές της οικονομίας
έχουν σημειώσει κάμψη και επηρεάζουν το
καταναλωτικό κλίμα θέτοντας τέρμα στη θετική πορεία
ως πρό τινος. Συγκεκριμένα, ο δείκτης καταναλωτικής
πίστης της GfK είναι στις 4.2 μονάδες έναντι 9.1
μονάδων τον περασμένο Ιούνιο. Αυτή η συμπεριφορά
των καταναλωτών αντανακλά τις πρόσφατες εξελίξεις
στην οικονομία των χωρών-μελών Eυρωπαϊκής

Apple

Ένωσης όπου είτε η ανάπτυξη έχει ανασταλεί είτε

Νέο iPad Air 2 και όχι μόνον

έχουμε και ύφεση. Το στοιχείο έκπληξη είναι ότι για
πρώτη φορά η Γερμανία παύει να είναι η ατμομηχανή
της Ευρώπης αφού για πρώτη φορά από τα χρόνια

Όταν είσαι η πιο κερδοφόρα εταιρία του κόσμου και έχεις τους φακούς
της επικαιρότητας διαρκώς στραμμένους επάνω σου, τότε ναι μεν η

της γερμανικής ενοποίησης το 1990 σημειώνει
ύφεση της τάξης του 0.2% θύμα της μειωμένης
ζήτησης εξαγωγικών προϊόντων που αποδίδεται στην
αντιπαράθεση με τη Ρωσία και την περιστολή των
ρυθμών ανάπτυξης στις αναδυόμενες οικονομίες της
ΝΑ Ασίας, Ινδίας και Βραζιλίας. Αυτές οι περιοχές είδαν
εκθετικούς ρυθμούς ανάπτυξης την προηγούμενη
δεκαετία αλλά δεν είναι δυνατόν να διατηρήσουν τη
δυναμική για πάντα.
Την κατάσταση επιδεινώνει ο διεθνής περίγυρος
με δομικά προβλήματα σε δύο από τις μεγαλύτερες
ευρωπαϊκές οικονομίες, την Γαλλία και Ιταλία και
την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Στη δυσμενή αυτή
συγκυρία οι τράπεζες διστάζουν να αναλάβουν
ρίσκα και να χρηματοδοτήσουν επαρκώς την
επιχειρηματικότητα, αλλά το ίδιο επιφυλακτικοί είναι
οι επιχειρηματίες και καταναλωτές. Το άλλοτε τέρας
του πληθωρισμού σιγά-σιγά δίνει τη θέση του στον
αποπληθωρισμό, δηλ. τη μείωση τιμών. Ο μέσος
πληθωρισμός στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή κινείται
0,3% επικίνδυνα κοντά στον 0. Με τέτοιες τάσεις όμως
αρχίζει και καλλιεργείται η υποτιμητική ψυχολογία περί
σταθερής πτώσης τιμών που συμπαρασύρει και άλλα
μεγέθη όπως τις αμοιβές εργασίας, τιμές ακινήτων κλπ.
Το πρόβλημα αντανακλάται και στο δείκτη
επιχειρηματικού κλίματος που το Σεπτέμβριο έπεσε
στην χαμηλότερη ενδεικτική τιμή από τον Απρίλιο του
2013 και σε αρκετές χώρες είναι στην χειρότερη μορφή
του εδώ και μία δεκαετία.
Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας
για τους γερμανούς καταναλωτές όπου ο δείκτης
καταναλωτικής εμπιστοσύνης υπεχώρησε τρομερά
τους τρεις τελευταίους μήνες από τις 54.7 μονάδες
στις 4.4 μονάδες. Αυτή είναι η χειρότερη επίδοση στη
Γερμανία από τα χρόνια που ήταν στην εξουσία ο
Χέλμουτ Κολ.
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(δωρεάν) δημοσιότητα είναι εξασφαλισμένη, συνάμα όμως καραδοκούν
οι πάντες για κριτική (και όχι άδικα). Το press event της Πέμπτης 16
του μηνός καλλιέργησε πολλές προσδοκίες για το νέο iPad. Από
καιρό υπέβοσκαν φήμες για νέους επεξεργαστές, περισσότερη RAM,
εγκατάλειψη της βασικής έκδοσης 16GB προς όφελος της αντίστοιχης
32GB, μεγαλύτερες οθόνες (iPad-Giga?) κλπ. Τελικά το καλάθι που
πρέπει να κρατάει ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι μικρό για να
μην απογοητεύεται το κονό. Εξ άλλου δεν συμβαίνουν κάθε μέρα
επαναστατικές αλλαγές όπως πριν 4 χρόνια που παρουσιάστηκε το πρώτο
iPad αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τους προσωπικούς
υπολογιστές στην καθημερινότητά μας.
Το καινούργιο iΡad δεν αντιπροσωπεύει κάποια μείζονα αναβάθμιση
όπως π.χ. η έκδοση 3 που μας έφερε για πρώτη φορά την εκπληκτική
οθόνη Retina Display με ανάλυση 1536x2048pixel. Μπορεί η
συγκεκριμένη ανάλυση σήμερα να έχει ξεπεραστεί από άλλα tablet όπως
π.χ. το Nexus 10 ή το Galaxy Tab S 10,5, αλλά η θετική εντύπωση έχει
πιστωθεί στην Apple. Τώρα η ίδια οθόνη παραμένει με βελτιώσεις στο
Air2 με μηδενικό διάκενο και μείωση ανακλάσεων κατά 56%.
Η συσκευή είναι ακόμη πιο λεπτή με πάχος μόλις 6,1mm που αποτελεί
επίτευγμα και ταυτόχρονα ρίσκο λόγω του μεγέθους - θα έχουμε άραγε
καινούργια φαινόμενα bendgate; Νωπά είναι ακόμη τα δημοσιεύματα για
τα iPhone 6 που λυγίζουν λες και τα έχει αγγίξει ο Yuri Geller. Παραπέρα
το tablet είναι πιο ισχυρό με νέας γενιάς επεξεργαστή Α8Χ 64bit, άγνωστη
ακόμη RAM (η Αpple συνήθως δε θίγει το θέμα της RAM την οποία
ανακαλύπτουν μετά την επίσημη κυκλοφορία τα sites που ειδικεύονται
στην αποσυναρμολόγηση όπως το περίφημο iFixit), νέα κάμερα iSight/
Facetime, βελτίωση στο WiFi και Touch ID λειτουργία για πιστοιποίηση
του δακτυλικού αποτυπώματος του νόμιμου χρήστη. Αναφορικά με το
φωτογραφικό υποσύστημα που μας ενδιαφέρει περισσότερο, η νέα iSight
8Μegapixel με βήμα εικονοστοιχείου (dot ptch) 1,12μ και φωτεινότητα
φακού f/2,4 η οποία επιπλέον είναι κατάλληλη για video HD 1080p. Όσο
για το iPad mini 3 οι διαφορές είναι ακόμη πιο περιορισμένες σε σχέση με
την προηγούμενη γενιά και ενώ κρατάει τον προηγούμενο επεξεργαστή
Α7 και ακριβώς την ίδια οθόνη προσθέτει μόνον το TouchΙD.
Μαζί πορουσιάστηκαν τα νέα MacMini και ένα iMac με οθόνη
υπερυψηλής ανάλυσης 5Κ.
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Σεμινάρια Αναλύσεων
2014 - 15
Ο Πλάτων Ριβέλλης
στο Μουσείο Μπενάκη
Μια σειρά σεμιναρίων ξεκινά στο Μουσείο
Μπενάκη από τον Πλάτωνα Ριβέλλη.
Οι συμμετέχοντες, κάθε Πέμπτη από τον
Οκτώβριο μέχρι και τον Ιούνιο, θα έχουν
την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη γλώσσα
του κινηματογράφου καθώς και με το έργο
μερικών μεγάλων σκηνοθετών, μέσα από ένα
σεμινάριο υπό την καθοδήγηση του Πλάτωνα
Ριβέλλη. Σε κάθε συνάντηση θα αναλύονται
δύο σημαντικές ταινίες ενός σκηνοθέτη μέσω
καλλιτεχνικής ανάγνωσης. Η συμμετοχή
περιορίζεται στα μέλη του «Φωτογραφικού
Κύκλου» (ετήσια εισφορά €50).
Το πρόγραμμα των κινηματογραφικών
συναντήσεων είναι το εξής:
30 Οκτωβρίου: John Ford (1894-1973),
The Informer - Ο καταδότης (1935), How
Green Was My Valley - Πόσο πράσινη ήταν η
κοιλάδα μου (1941)
27 Νοεμβρίου: Max Ophuls (1902-1957), Le
Plaisir - Η ηδονή (1952), Madame de...(1953)
18 Δεκεμβρίου: Viktor Sjostrom (1879-1960),
Koerkarlen - Η άμαξα φάντασμα (1921), Berg
Ejvind och hans hustru - Ο παράνομος και η
γυναίκα του (1918)

Beatles

29 Ιανουαρίου: Douglas Sirk (1897-1987),
There Is Always Tomorrow - Υπάρχει πάντα το

Σπάνιες φωτογραφίες από το άλμπουμ Abbey Road
βγαίνουν σε δημοπρασία

αύριο (1953), La Habanera (1937)
26 Φεβρουαρίου: Jacques Becker (19061960), Touchez pas au Grisbi - Κάτω τα χέρια
από τα λεφτά (1954), Le trou - Η τρύπα (1960)
26 Μαρτίου: David Lean (1908-1991), Brief
Encounter - Σύντομη συνάντηση (1945), The
Happy Breed - Χαρούμενη ράτσα (1944)
30 Απριλίου: Michael Powell (1905-1990),
A Matter of Life and Death - Ζήτημα ζωής
και θανάτου (1946), A Canterbury Tale - Μια
ιστορία από το Καντέρμπουρι (1944)
28 Μαΐου: Frank Borzage (1894-1962), 7th
Heaven - Ο έβδομος ουρανός (1927), Lucky
Star - Τυχερό αστέρι (1929)
25 Ιουνίου: Carlos Sorin (1944-), La ventana
- Το παράθυρο (2009), Historias minimas
- Μικρές ιστορίες (2002)
Κόστος σεμιναρίου: €98 (18 ώρες σεμιναρίου)
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
Πλάτων Ριβέλλης, rivellis@otenet.gr,
τηλ. 6945437577

Έξι σπάνιες φωτογραφίες των Beatles από το άλμπουμ “Abbey Road” βγαίνουν
σε δημοπρασία. Ανάμεσα στο φωτογραφικό υλικό είναι και η φωτογραφία που
επιλέχθηκε τελικά ως εξώφυλλο του διάσημου άλμπουμ. Οι συγκεκριμένες
λήψεις είχαν γίνει στις 8 Αυγούστου του 1969 από το φωτογράφο Iain Machillan,
φίλο του John Lennon και της Yoko Ono. Ο Machillan είχε μόνο μερικά
λεπτά στη διάθεσή του όταν παράλληλα ένας αστυνομικός καθυστερούσε την
κίνηση των αυτοκινήτων μέχρι να τραβηχτούν οι φωτογραφίες. Για τις λήψεις
ο φωτογράφος χρησιμοποίησε μια Hasseblad μεσαίου φορμά με φακό 50mm
ρυθμισμένο σε f/22 και 1/500sec καθώς και μια πτυσσόμενη σκάλα. Το τελικό
αποτέλεσμα της φωτογράφισης ήταν έξι καρέ. Τα τρία έδειχναν το συγκρότημα να
περπατά προς τα αριστερά ενώ τα άλλα τρία προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Όπως λέγεται πρόκειται για την πρώτη φορά που πωλούνται στο σύνολό τους
οι συγκεκριμένες φωτογραφίες. Στο παρελθόν 25 υπογεγραμμένες από το
φωτογράφο εκτυπώσεις είχαν πουληθεί σε συλλέκτες - μεμονωμένες και όχι όλες
μαζί. Επιπλέον, εκτός από τις συγκεκριμένες έξι φωτογραφίες, στη δημοπρασία
θα τεθεί προς πώληση και η φωτογραφία του οπισθόφυλλου του άλμπουμ,
η οποία σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian δεν άρεσε στον Machillan επειδή
παρεμβάλλεται το μπλε φόρεμα ενός κοριτσιού που περνά. Η δημοπρασία θα
πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου του 2014. Οι φωτογραφίες αναμένεται να
αποτιμηθούν το λιγότερο στις £50.000-70.000 ή περίπου £80.000-112.000.

photo.gr
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Δείτε το
ανανεωμένο site
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Hλεκτρονικό εμπόριο
Συνεχής ανάπτυξη
Τα τελευταία είκοσι χρόνια το
ηλεκτρονικό εμπόριο έχει διανύσει
αναμφισβήτητα ταχεία ανοδική πορεία,
έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των
καταναλωτών και πλέον υποστηρίζεται
από τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως.
Σύμφωνα με έρευνα της “drupa Global
Insights” η αγορά των ΗΠΑ, εξακολουθεί
να αυξάνει κατά 8% ετησίως τις online
συναλλαγές ενώ η Κίνα τείνει να τις
τριπλασιάσει ως το 2020(!). Αξιόλογα
αποτελέσματα σημειώθηκαν στον χώρο
της μουσικής βιομηχανίας, σε εκδοτικούς
οίκους βιβλίων-περιοδικών αλλά και σε
τραπεζικούς οργανισμούς. Επιπλέον οι
web-to-print υπηρεσίες υποστηρίζονται
από το 51% των συμμετεχουσών
εταιριών, αλλά μόνο το 14% ανέφερε
ότι τις χρησιμοποίησε για το 25% του

Photometria Festival

συνόλου των παραγγελιών.

Έκθεση του Jonnek Jonneksson στο Athens House of Photography

Όσο αφορά τους εμπορικούς
καταλόγους, το 31% της δημοσκόπησης
ανέφερε μείωση της ζήτησης για τις

Το Photometria Festival και το Athens House of Photography παρουσιάζουν την
έκθεση του Jonnek Jonneksson στην Αθήνα. Ο Jonnek Jonneksson, freelance

συμβατικές εκτύπωσεις ενώ τα νέα που
αφορούν τις mini εκδόσεις καταλόγων

φωτογράφος με έδρα το Βερολίνο, έχει λάβει μέρος σε ομαδικές και ατομικές
εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Γερμανία ενώ μέρος της δουλειάς του

είναι ενθαρρυντικά καθώς το 47%
αναφέρει αύξηση 60% της ψηφιακής

εκπροσωπείται από την γκαλερί “You-and-Art” στην Ζυρίχη. Έχει διακριθεί αρκετές
φορές για τη φωτογραφική του δουλειά. Μεταξύ άλλων το 2008 προτάθηκε για

παραγωγής. Ο λόγος είναι σαφής: οι
έμποροι διακρίνουν ότι η εκτύπωση των

το βραβείο “Unicef Photo of the Year Award” ενώ το 2010 βρέθηκε ανάμεσα
στους 3 φιναλίστ του διεθνούς διαγωνισμού “Cedefop Photomuseum Award”.

καταλόγων αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο
του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς ευνοεί

Η συγκεκριμένη έκθεση είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στα πλαίσια του
Photometria Festival τον Ιούνιο του 2014 στα Ιωάννινα.

τις online πωλήσεις όταν αποτελεί μέρος
μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας με
πολλά κανάλια διανομής.

Νικητής του Photometria Awards 2013, o Jonneksson φέρνει τώρα τις ασπρόμαυρες
φωτογραφίες δρόμου που τράβηξε σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα σε μια έκθεση στο
χώρο του Athens House of Photography. Τα φωτογραφικά έργα θα είναι διαθέσιμα
προς πώληση ενώ κατά τη διάρκεια των εγκαινίων θα ισχύει 20% έκπτωση σε όλα
τα φωτογραφικά λευκώματα.
Διάρκεια έκθεσης: έως 16 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Athens House of Photography, Ζηρίνη 23, Κηφισιά, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τετάρτη, Σάββατο 10.00 – 15.00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10.00 – 15.00 και 17.30 – 20.00
Πληροφορίες: Athens House of Photography, τηλ. 210 5228696, info@
phototheatron.com, www.phototheatron.com

Νέα καμπάνια από την Canon
Άλλα περίμεναν οι καταναλωτές
Η ιαπωνική εταιρία θέλει να δείξει στον κόσμο πως δεν παράγει απλώς προϊόντα εικόνας,
αλλά εμπνέει σε μεγάλο βαθμό δημιουργούς και επαγγελματίες. Στην ειδική ιστοσελίδα
που “στεγάζεται” η καμπάνια υπάρχει ένας διαδραστικός κύβος o οποίος ενσωματώνει
video με ιστορίες χρηστών απο διάφορους κλάδους. Ωστόσο οι προσδοκίες του κοινού
ήταν άλλες καθώς περίμενε εξαγγελίες από την τελευταία ανακοίνωση της εταιρίας
για νέα προϊόντα και τεχνολογία αιχμής.
Δείτε την καμπάνια εδώ: http://seeimpossible.usa.canon.com
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MultiCam App
Εστίαση-έκθεση σε δεύτερη μοίρα
Από την μέρα που κυκλοφόρησε το iOS
8, πολλές third-party φωτογραφικές
εφαρμογές απέκτησαν αναβαθμίσεις
ώστε να προσφέρουν προηγμένο manual
χειρισμό (έκθεση, focus, ISO κλπ). Όμως
το ‘MultiCam’, δίνει την ευκαιρία στους

Έρευνα
Οι έφηβοι προτιμούν το Instagram από του Facebook

χρήστες να επικεντρωθούν αποκλειστικά
στο καδράρισμα και να επιλέξουν

H επενδυτική τραπεζική εταιρεία Piper Jaffray πραγματοποίησε μεταξύ 25 Αυγούστου
και 30 Σεπτεμβρίου έρευνα για πρότζεκτ υπό το τίτλο “Taking Stock With Teens”. Η

αργότερα σε ποιο σημείο από τα 15
διαθέσιμα επιθυμούν να εστιάσουν τη
φωτογραφία και ποια από τις 4 βαθμίδες
έκθεσης είναι η επιθυμητή. Ουσιαστικά
η εφαρμογή, που μας θυμίζει κάμερα
Lytro, χρησιμοποιεί το υψηλό refresh
rate του αισθητήρα κάνοντας λήψη
πολλαπλών φωτογραφιών με bracketing
στην έκθεση και αντίστοιχη διαβάθμιση
εστίαση. Ακόμα, μια αξιοπρόσεκτη
λειτουργία καλεί τον χρήστη να επιλέξει
μια συγκεκριμένη τιμή έκθεσης και στη
συνέχεια διαιρεί το κάδρο σε εννέα
περιοχές εστιάζοντας κάθε φορά σε μία
από αυτές.

έρευνα δόθηκε σε 7.200 εφήβους σε 41 πολιτείες της Αμερικής που ζουν σε σπίτια
με μέσο εισόδημα $59,000. Οι συμμετέχοντες ήταν 47% γυναίκες και 53% άντρες.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μιας και ξεχωρίζουν το
Instagram ως το αγαπημένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης με το iPhone να είναι η
συσκευή που προτιμούν οι περισσότεροι. Ανάμεσα στους ερωτηθέντες το 73%
δήλωσε ότι το επόμενο smartphone που θα επέλεγαν είναι το iPhone ενώ 19% θα
διάλεγαν Android. Όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ότι στο
διάστημα μεταξύ άνοιξης και χειμώνα η δημοτικότητα του Instagram ανέβηκε.
Συγκεκριμένα 72% των ερωτηθέντων εφήβων είχαν facebook τον Απρίλιο αλλά
μόλις 45% έχουν λογαριασμό τώρα. Αντιθέτως το Instagram από 69% ανέβηκε
σε 76% χρήσης με το Twitter να πέφτει από 63% σε 59%, το Google+ από 29%
σε 12% ενώ το Tumblr παρέμεινε στο 21% και το Pinterest σημείωσε αύξηση από
21% σε 22%. Ακόμη φαίνεται ότι το Instagram διακρίνεται ως το προτιμώμενο
μέσο κοινωνικής δικτύωσης για marketing έχοντας ποσοστό 38% συγκριτικά με το
Twitter και το Facebook που έχουν 34% και 21% αντίστοιχα. Όμως γιατί οι έφηβοι
εγκαταλείπουν την κοινωνική πλατφόρμα του facebook; Φαίνεται ότι πολλοί έφηβοι
προβληματίζονται από τα αιτήματα φιλίας μεγαλύτερων που λαμβάνουν προτιμώντας
κοινωνικά μέσα στα οποία δεν θα λαμβάνουν κριτική από γονείς και μεγαλύτερους
χρήστες. Έτσι προτιμούν πλατφόρμες όπως το Instagram, το Twiter, το Tumblr και το
Snapchat. Το facebook μάλλον γνώριζε όταν αγόραζε το Instagram ότι το τελευταίο
είχε μεγάλες δυνατότητες. Μέσα σε 18 μήνες 30 εκατομμύρια χρήστες iOS έχουν
εγγραφεί στο δημοφιλές μέσο ενώ έχουν γίνει εκατομμύρια λήψεις από χρήστες
Android. Ήδη η ομάδα του facebook σκέφτεται να έχει κέρδος από το Instagram,
προβάλλοντας στοχευμένες διαφημίσεις σε μορφή φωτογραφιών και βίντεο.
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ΔΕΘ-Helexpo
Υπέγραψε συνεργασία με το
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης
Μια σημαντική συμφωνία υπεγράφη
ανάμεσα στη ΔΕΘ-Helexpo και το
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Σκοπός της συγκεκριμένης συνεργασίας
είναι η ενίσχυση του πολιτιστικού
προσώπου και του τουριστικού
προϊόντος της Θεσσαλονίκης έτσι
ώστε να αναδειχθεί σε προορισμό
που συνδυάζει αρμονικά την ποικίλη
εκθεσιακή δράση με την δραστήρια
πολιτιστική παραγωγή. Οι δύο

HTC

πολιτιστικοί φορείς σχεδιάζουν να

Η πρώτη action camera της ταϊβανέζικης εταιρίας

δημιουργήσουν ένα διαδραστικό
βήμα επικοινωνίας των συνεδριακών,

Μία διαφορετική actioncam, πέρα αυτές που έχουμε συνηθίσει, παρουσίασε η
HTC στο Double Exposure event. Ο λόγος για την ‘HTC Re’ μια actioncam με
σχεδιασμό που θυμίζει μικροσκοπικό περισκόπιο και προορίζεται για στιγμές
της καθημερινότητας. Διαθέτει ειδικό αισθητήρα στη λαβή της, χάρη στον οποίο

πολιτιστικών και εκθεσιακών δρώμενων
τόσο της πόλης της Θεσσαλονίκης όσο
και της υπόλοιπης χώρας. Ουσιαστικά
θα δημιουργηθεί ένα κοινό πρόγραμμα
προωθητικών ενεργειών καθώς και

ενεργοποιείται αυτόματα με το άγγιγμα του χρήστη και μόνο δύο hard buttons:
ένα για τη λειτουργία slowmotion και ένα για την απελευθέρωση του κλείστρου.
Η λήψη φωτογραφίας επιτυγχάνεται με ένα πάτημα ενώ η εγγραφή video με
παρατεταμένο κράτημα. Όσο αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η RE έχει αισθητήρα

πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων
και δράσεων στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Το μνημόνιο συνεργασίας
υπέγραψαν ο διευθύνων σύμβουλος της



16MP, ultrawide φακό με οπτικό πεδίο 146°, διάφραγμα f/2.8, δέχεται κάρτες
microSD (έως 128GB), υποστηρίζει εγγραφή video 1080p στα 30fps/720p στα 120fps

ΔΕΘ-Helexpo, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης
και η πρόεδρος του Κρατικού Μουσείου

και είναι υδατοστεγανή σε βάθος ως το ένα μέτρο κάτω από το νερό. Ελέγχεται
απομακρυσμένα μέσω smartphone και tablet. H εταιρία υποσχέθηκε και λειτουργία

Σύγχρονης Τέχνης, κα. Αικατερίνη
Κοσκινά.

real-time broadcasting μέσα στους επόμενους μήνες. Θα είναι διαθέσιμη στα τέλη
Οκτωβρίου σε τέσσερα χρώματα: μπλε, άσπρο, πορτοκαλί, πράσινό.
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Αυτοδιαχειριζόμενο
Ωδείο
Δωρεάν μαθήματα
κινηματογράφου από τον
Ανδρέα Κατσικούδη
Στα πλαίσια της λειτουργίας του
Αυτοδιαχειριζόμενου Ωδείου,
ο φωτογράφος και σκηνοθέτης
Ανδρέας Κατσικούδης ξεκινά
κύκλο δωρεάν μαθημάτων
κινηματογράφου. Στόχος του
σεμιναρίου είναι η δημιουργία ενός
ντοκιμαντέρ μέσα από το οποίο
οι συμμετέχοντες θα έχουν την
ευκαιρία να μάθουν τις βασικές
κινηματογραφικές τεχνικές. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το Αυτοδιαχειριζόμενο Ωδείο

Το Magnum στην μικρή οθόνη

μπορείτε να επισκεφθείτε το
http://awdeion.blogspot.gr/

Ετοιμάζεται τηλεοπτική σειρά για το ιστορικό πρακτορείο

Πρώτη συνάντηση:

Το ιστορικό πρακτορείο γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η παραγωγή μιας
τηλεοπτικής δραματικής σειράς στην οποία θα εξιστορούνται τα πρώτα χρόνια της

Τρίτη 15 Οκτωβρίου, 19.00
Μαθήματα: κάθε Τρίτη 19.00 – 20.30
Διεύθυνση: Πάρκο Ασυρμάτου,

δράσης του. Η Carnival Films, παραγωγός της βραβευμένης σειράς Downton Abbey,
αναλαμβάνει να μας μεταφέρει πίσω στο Παρίσι του 1947, να παρουσιάσει τους

Άγιος Δημήτριος, Αθήνα

ιδρυτές: Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger, David ‘Chim’ Seymour
και την ιστορία του πρακτορείου που αποτέλεσε τον προμαχώνα των φωτορεπόρτερ

Πληροφορίες: Ανδρέας
Κατσικούδης, http://www.
akatsikoudis.blogspot.gr/,

του 20ου αιώνα. Ωστόσο, η σειρά θα είναι έτοιμη για προβολή μετά το 2017.

akatsikoudis@yahoo.com

Eυκαιρία!
Μόνον 45 ευρώ + ΦΠΑ!
ΠΩΛΕΙΤΑΙ EΓΧΡΩΜΟΣ LASER PRINTER
Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας μεταχειρισμένο
επαγγελματικό inkjet printer Konica Minolta
Magicolor 5450 με τα μελάνια του magenta,
black, cyan (όχι κίτρινο). Τηλ.: 6907775657

Delkin Black SDHC UHS-I
Super ανθεκτική κάρτα μνήμης
Πολύ ενδιαφέρουσα φαίνεται η νέα σειρά “Black” SD της Delkin. Σύμφωνα με τους
κατασκευαστές, τα καινοτόμα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή, την
καθιστούν άθραυστη (!) Επίσης είναι αδιάβροχοποιημένη, ανθεκτική στη σκόνη και
λειτουργική σε ακραίες θερμοκρασίες (από -40°C μέχρι 85°C).
Ακόμα σε περίπτωση βλάβης η εταιρία παρέχει αντικατάσταση της κάρτας, μέσα σε 48 ώρες,
χωρίς να χρειάζονται δικαιολογητικά.
Όσο αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά η κάρτα ανήκει στην κατηγορία UHS-I (Speed
Class 3) προσφέροντας ταχύτητα εγγραφής 80MB/sec. και ανάγνωσης 99MB/sec. Θα είναι
διaθέσιμη σε χωρητικότητες 32GB, 64GB και 128GB.
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 €12

Super !

256 

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

To βιβλίo μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής!

       
  : 210 8541400, www.photo.gr/books
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Πενταπλάσια ταχύτητα
στην τεχνολογία WiFi
Από τη Samsung
Η Samsung ανακοίνωσε επίσημα το
πρωτόκολλο WiFi 60GHz, με το οποίο
είναι εφικτή η μεταφορά δεδομένων
με ταχύτητα 575MB/sec (4.6Gbps)
αντί των 108MB/sec ( 866Mbps) που
είαι το μέγιστο σήμερα. Σχεδιάζοντας
κύκλωμα με νέα κεραία, η εταιρία
ισχυρίζεται ότι κατάφερε να ξεπεράσει
τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε
η τεχνολογία των 60 GHz από τις
παρεμβολές που προκαλούνται από
την ταυτόχρονη χρήση του δικτύου.
Το νέο πρωτόκολλο θα γίνει εμπορικά
διαθέσιμο στις αρχές του 2015. Εκτός
από τον χώρο των τηλεπικοινωνιών
αναμένεται να αξιοποιηθεί σε
οπτικοακουστικές συσκευές, στον
ιατρικό τομέα και φυσικά για το
έξυπνο σπίτι του μέλλοντος.

Exile Room
Ξεκινά το φετινό εργαστήριο κινούμενης εικόνας για ενήλικους
Ένας νέος κύκλος μαθημάτων ξεκινά από τον οργανισμό Exile Room. Πρόκειται
για το εργαστήριο κινούμενης εικόνας για ενήλικες το οποίο απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς, γονείς και αρχάριους που θα ήθελαν να μάθουν τις βασικές αρχές
του animation. Στόχος του εργαστηρίου είναι μια πρώτη επαφή με τη δημιουργία
μιας μικρής ταινίας κινούμενης εικόνας βήμα προς βήμα. Το εργαστήριο απαιτεί
τρεις ώρες προσωπική εργασία ανά εβδομάδα για όσους θα ήθελαν να βελτιώσουν
την τεχνική τους. Ως προς το μοντάζ θα χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα Videopad
το οποίο διατίθεται ήδη στα εργαστήρια του Exile Room. Οι βασικές γνώσεις
υπολογιστών είναι απαραίτητες ενώ στο τέλος του εργαστηρίου θα δοθούν στους
συμμετέχοντες βεβαιώσεις παρακολούθησης. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επισκεφθείτε το http://www.exileroom.gr/ergastiria-kinoumenis-ikonasgia-enilikous-2013-2014-2/

«Όμορφη που’ ναι η ζωή»
5ος Διαγωνισμός Ποίησης και Φωτογραφίας στην Θεσσαλονίκη
Ένας διαγωνισμός με εικόνες και λέξεις ξεκίνησε στην Θεσσαλονίκη, από το Δήμο Κορδελιού
Ευόσμου. Υπό το τίτλο «Όμορφη που’ ναι η ζωή», οι νέοι δημιουργοί καλούνται να
αποτυπώσουν τις σκέψεις τους και τη φαντασία τους στο χαρτί αλλά και στο φωτογραφικό
φακό. Με ερέθισμα την αναζήτηση οι συμμετέχοντες καλούνται να εκφράσουν την ομορφιά
που κρύβει η ψυχή και ο σύγχρονος κόσμος μας μέσα από όψεις της καθημερινής ζωής.
Σχετικά με το διαγωνισμό φωτογραφίας, οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος με
3-6 φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες, έγχρωμες ή ασπρόμαυρες, πρέπει να είναι τυπωμένες
σε φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων 0,20x0,30 ή 0,20x0,20. Οι συμμετοχές στο διαγωνισμό
ποίησης και φωτογραφίας θα γίνονται δεκτές έως τις 15 Οκτωβρίου.
Πληροφορίες: Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου
http://www.kordelio-evosmos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=253
6&Itemid=706
Ρίτσα Γεωργιάδου, τηλ. 2310759766, 6937304340
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