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Θεωρώ πως η μοναδική Λεωφόρος που
οδηγεί σίγουρα στην κατανόηση του τι εστί
καλλιτεχνική φωτογραφία είναι
η επίσκεψη σε μία μεγάλη και καλά
οργανωμένη αναδρομική έκθεση/αφιέρωμα
σ’ ένα σημαντικό δημιουργό/φωτογράφο.
Όλες οι άλλες προσεγγίσεις, μέσα από
βιβλία, λευκώματα και εκδόσεις, από το
διαδίκτυο και την τηλεόραση ή και ακόμη
από μικρές και ευκαιριακές εκθέσεις, είναι
μικρά μονοπάτια που οδηγούν φυσικά στο
ίδιο αποτέλεσμα, αλλά με μεγάλη δυσκολία,
πολλή προσπάθεια και την απογοήτευση να
καραδοκεί σε κάθε βήμα.

Θ

α ήθελα να διευκρινίσω ότι αναφέροντας
“μεγάλη έκθεση” δεν εννοώ μία
εφετζίδικη παρουσίαση σε ημιδιωτικούς
χώρους και γκάλερι. Εδώ είναι παρατηρημένο
ότι οι επιμελητές πέφτουν σχεδόν πάντοτε
στην παγίδα του εντυπωσιασμού: Τεράστιες
εκτυπώσεις, υποβλητικά έντονοι φωτισμοί
που σε κάνουν να φύγεις από τον χώρο
τρομαγμένος! Εννοώ εκθέσεις - ρετροσπεκτίβες
που ελάχιστα Μουσεία στον πλανήτη ξέρουν
να διοργανώνουν. Αυτά βρίσκονται δυστυχώς
στο Παρίσι, στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη
και είμαι απόλυτα κάθετος σε αυτό.
Καλές οι προσπάθειες αλλού αλλά
δεν συγκρίνονται με τις εκθέσεις που
στήνουν η Τate στο Λονδίνο ή το κέντρο
George Pompidou στο Παρίσι
ή το ΜΟΜΑ στη Νέα Υόρκη.
Πάρτε το αν θέλετε ως προσωπική άποψη,
όμως αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα την αρχική
μου τοποθέτηση, ότι δηλαδή μέσα από
μεγάλες και καλά οργανωμένες εκθέσεις
μπορούμε να κατανοήσουμε την ιδιαιτερότητα
του έργου ενός καλού φωτογράφου.
Να παρακολουθήσουμε την πορεία του
στη ζωή, να συμμεριστούμε τις ιδέες του,
να περιηγηθούμε στα διάφορα στάδια της
καριέρας του. Και ως απόρροια των παραπάνω
να συνειδητοποιήσουμε κάτι που δεν είναι
πάντοτε αυτονόητο: ότι η φωτογραφία είναι
τέχνη! Ερωτώ επ’ ευκαιρία: Πόσες φορές
τελευταία βλέποντας φωτογραφίες νιώσατε
κάτι ιδιαίτερο; Αυτό το μικρό σκίρτημα, αυτή
την έλξη που δεν σας άφηνε να ξεκολλήσετε
τα μάτια σας από μια φωτογραφία;
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Φωτ.: © Garry Winogrand, ‘‘El Morocco’’ 1955, Νέα Υόρκη.
Το καλλιτεχνικό Παρίσι αυτή την περίοδο (ξανα)βλέπει και αναλύει το
έργο του Winogrand: Ρετροσπεκτίβα στο Jeu de Paume, νέες εκδόσεις
για το έργο του, νέες αναλύσεις και θεωρήσεις για τη δουλειά του,
διαγωνισμοί φωτογραφίας δρόμου και πολλά - πολλά άλλα.

Δείτε, δείτε φωτογραφικές εκθέσεις
Στο τέλος κάτι θα μείνει...
Δυστυχώς δεν έχουμε την ευκαιρία στη χώρα μας να δούμε τέτοιες μεγάλες
και καλές εκθέσεις, τουλάχιστον συχνά. Και γιατί δεν υπάρχει η οικονομική
δυνατότητα -τα ασφάλιστρα είναι τεράστια για να έρθουν στην Ελλάδα μεγάλες
ρετροσπεκτίβες- αλλά και γιατί δεν υπάρχει η διάθεση για κάτι τέτοιο. Και θα
συμπλήρωνα, ούτε υπάρχει επιμελητής με τσαγανό και όραμα να υλοποιήσει
τέτοια μεγάλα project. Όμως δεν θα ήθελα να επεκταθώ κι άλλο στις
παθογένειες της ελληνικής μουσειακής πραγματικότητας που διαπλέκεται με την
αφασία των εκάστοτε ηγεσιών των Υπουργείων Πολιτισμού και πάει λέγοντας.
Για να κλείσω το μεγάλο αυτό θέμα δεν βρίσκω άλλη διέξοδο από κάποιο μίνι
ταξιδάκι αραιά και που στο Λονδίνο ή στο Παρίσι όταν ανοίγουν τέτοιες μεγάλες
εκθέσεις από όποια θέση κι αν ασχολείται κανείς με τη φωτογραφία.
Είτε έχει φωτογραφείο, είτε φωτογραφικό στούντιο, είτε είναι φωτορεπόρτερ,
είτε ακόμη καλύτερα είναι αυτή τη στιγμή σπουδαστής φωτογραφίας.
Με έγκαιρο προγραμματισμό το κόστος είναι χαμηλό και δεν υπερβαίνει
π.χ. το κόστος ενός Σ/Κ στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς τίποτα δεν μας χαρίζεται
σ’ αυτόν τον κόσμο. Πρέπει μόνοι μας να το κατακτήσουμε, γιατί το βίωμα
και η εμπειρία είναι αναντικατάστατη προσωπική υπόθεση.
T. TZIMA
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E: Τάκης Τζίμας,  !"#: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
$%&': Κωνσταντίνα Γκιτάκου % ()&$#: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

"*+,&: Άννα Μανουσάκη
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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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Σκέψεις για την επαγγελματική φωτογραφία
Κύριε Διευθυντά,
Το σχόλιο που σας στέλνω έχει ως αφορμή τα γραφόμενά σας στη σελίδα 6 της
προηγούμενης έκδοσης. Όμως και παλιότερα είχα γράψει κάτι σχετικό. Η αιτία της
κατάστασης που επικρατεί στον χώρο της επαγγελματικής φωτογραφίας έχει πολλές
αιτίες. Η πρώτη αιτία είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός που θα ακολουθήσει ο
κάθε νέος τελειώνοντας το Λύκειο - κυρίως αν έχει τα προσόντα να μπει σε μια Ανωτάτη
Σχολή. Αν όχι τότε πέφτουν βροχή οι διαφημίσεις ότι το τάδε ΙΕΚ θα εξασφαλίσει το
μέλλον του. Έτσι μια μεγάλη μερίδα νέων καταλήγουν να σπουδάσουν φωτογράφοι.
Από εκείνη την στιγμή αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το μέλλον τους. Μπαίνουν
σε κάποιο ΙΕΚ και οι σειρήνες τους λένε ότι μπορούν να εργάζονται παράλληλα, απλά
αποκτώντας τον βασικό εξοπλισμό. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μπορούν να
εργάζονται σε κάποιον που έχει νοικιάσει κέντρα δεξιώσεων γάμου.
Έτσι σε διάστημα λίγων μηνών ο εν λόγω σπουδαστής νομίζει ότι είναι φωτογράφος.
Έπεσε στη μεγάλη παγίδα, διότι όπως όλοι γνωρίζουν από το 2009 η δουλειά αυτή
πήρε τον κατήφορο. Ο κόσμος έχει πλέον βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια. Από τις πωλήσεις
του 2009, που στο 70% απαρτιζόταν από την εκτύπωση των φωτογραφιών, το 2012
έπεσαν στο 25 με 30 %. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, το αφεντικό που είχε από 10 έως 20
στρεσαδόρους να περιοριστεί στα μισά άτομα. Έτσι εμφανίσθηκαν κάποιοι τυχοδιώκτες
που άρχισαν να ανοίγουν στις συνοικίες φωτογραφεία, τα κρατούσαν για 6 έως 10
μήνες και μετά τα πουλούσαν. Πολλές φορές οι αγοραστές ήταν νέοι φωτογράφοι
χωρίς πείρα από την αγορά. Και η δουλειά πήγαινε κατά διαόλου. Σε αυτό βέβαια ήταν
συνένοχος και η κρίση που άρχισε να εμφανίζεται. Τους ζητάς φωτογραφία και βίντεο
για μια βάπτιση και χρεώνουν για 80 φωτογραφίες και το βίντεο μαζί με το κέντρο για 2
ώρες € 280.
Αυτή είναι η μια πλευρά, η δεύτερη είναι η αναφερόμενη στην σελίδα 6, και η τρίτη
είναι τα μεγάλα λάθη των εταιριών παραγωγής φωτογραφικών ειδών. Αν μπορούσα
να τους μιλήσω θα τους έλεγα “στον αιώνα που η τεχνολογία καλπάζει εσείς κάνετε
ψηφιακές επεκτάσεις; Τώρα που οι υπολογιστές, τα κινητά και τα tablet κάνουν
θαύματα προωθείτε τέτοιες τεχνολογίες; Ποσά δισεκατομμύρια χάσατε από τα φιλμ,
τα χαρτιά εκτύπωσης και τα χημικά και τώρα ο κάθε ένας τραβάει με μια ψηφιακή όσες

φωτογραφίες θέλει, τις περνάει στο κινητό
ή το κομπιούτερ. Και εσύ συνάδελφε
που έριξες πολλές χιλιάδες ευρώ για
σύγχρονα μηχανήματα κάτσε τώρα να τα
καμαρώνεις...”.
Mε λίγα λόγια, ένα μεγάλο μέρος της
ευθύνης είναι και δικό μας. Θα έπρεπε να
αντισταθούμε, έστω και να αποτρέψουμε
την επέκταση των πωλήσεων των ψηφιακών
μηχανών, διότι τα πρώτα τρία χρόνια από
την εμφάνισή τους υπήρχε κάποια κίνηση.
Μετά μπήκαν στο παιχνίδι τα σούπερ
μάρκετ των ηλεκτρονικών συσκευών. Εκεί
τελείωσαν οι πωλήσεις από τα φωτογραφεία
γιατί δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τις
παραγγελίες των μεγάλων αλυσίδων. Έγιναν
παρά πολλά και τεράστια ΛΑΘΗ.
Δημήτρης Μανιός
Υ.Γ. Αν κοιτάξετε στην εφημερίδα των
αγγελιών και δείτε τι τιμές προσφέρουν για
γάμους & βαπτίσεις πολλοί συνάδελφοι,
θα νευριάσετε. Κάποια γραφεία που
έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, και
αναλαμβάνουν ολόκληρη την διεκπεραίωση
του γάμου κερδίζουν τη μερίδα του Λέοντος,
και δίνουν ψίχουλα στους φωτογράφους.
Μια είναι η σωτήρια: Oργάνωση και
απομόνωση στους παρείσακτους του
επαγγέλματος μας.

<   .=..
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ
13 Νοεμβρίου, πρωί:
Ασκείται καταχρηστικός έλεγχος στοιχείων σε φωτορεπόρτερ από μέλος διμοιρίας ΜΑΤ, έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο.
13 Νοεμβρίου, απόγευμα:
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε), Μάριος Λώλος, συναντά τον αρχηγό της ΓΑΔΑ, Υποστράτηγο Κωνσταντίνο
Μιχαιρίνα, για να διαμαρτυρηθεί για το επεισόδιο και να εξασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να ασκηθεί αστυνομική βία σε βάρος
φωτορεπόρτερ ιδίως κατά τη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού του Πολυτεχνείου.
Ο αρχηγός της ΓΑΔΑ τηλεφωνεί ενώπιον του Μάριου Λώλου στον διοικητή των ΜΑΤ και του δίνει εντολή να καταστήσει σαφές σε όλες
τις βαθμίδες ιεραρχίας των ΜΑΤ ότι δεν πρέπει να παρενοχλούνται οι φωτορεπόρτερ κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.
13 Νοεμβρίου, βράδυ:
Μέλος διμοιρίας ΜΑΤ χτυπά με γκλομπ στο μέτωπο τον φωτορεπόρτερ Γιάννη Λιάκο, την ώρα που φωτογράφιζε επεισόδια χαμηλής
έντασης έξω από το Πολυτεχνείο.
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Για ο .Σ. τ Δ
Ο ΡΟΕΔΡΟΣ
Π
Η ΕΝΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ
Γ
ΜΑΡΙΟΣ ΛΩΛΟΣ
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Sony Active Pixel Color Sampling
Το επόμενο τεράστιο βήμα στους αισθητήρες μετά το Bayer pattern και το Foveon;
>(? ;?$,@)+, ) "&$ () %$&+)())!" &) )+C" ) Imaging
," ",&) +) &) *?. " " ;, ""("$";?;  %$?+"
(5$)*)$,", *"$+@)" +$)*,5$" ('? &" ))&)%," (pixel) &!+*?"
+  '"# Bayer - () *!$  "(  "," ) 1970 ) +%" 
Kodak Bryce Bayer.
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Low Key

“"&+C” *?);$"*C +%"C
Space Imaging
 12 )+U$,) 5) ) (5" ("$")5)!& + ";?," (% + "&%,
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ανταλλακτικά
εκτυπωτών

www.jmsolutions.gr
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr
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E.S.P. Gallery
Εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφίας
και γραφιστικής
Μια έκθεση φωτογραφίας και γραφιστικής
εγκαινιάζεται στο Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P. Πρόκειται
για παρουσίαση των καλύτερων
συμμετοχών του ετήσιου διαγωνισμού ο
οποίος είχε ελεύθερο θέμα στο κομμάτι
της φωτογραφίας. Τα εγκαίνια θα
πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 14
Νοεμβρίου στις 19.00 ενώ η έκθεση θα
διαρκέσει έως τις 19 Δεκεμβρίου.
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα
– Παρασκευή 11.00 – 19.00
Διεύθυνση: E.S.P. Gallery, Ναυμαχίας
Έλλης 3-5, Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P., http://
www.esp.gr/

Νikon
Χριστουγεννιάτικη προσφορά “CASHBACK”
Από τις 05.11.2014 έως 17.01.2015 θα ισχύει η Χριστουγεννιάτικη προσφορά
“CASHBACK” (επιστροφή χρημάτων) της Νikon για αγορά συγκεκριμένων
φακών μεμονωμένα ή και κάποιων σωμάτων μηχανών μαζί με κάποιον από τους
συγκεκριμένους φακούς. Πιο συγκεκριμένα:
Α. Για την αγορά κάποιου φακού από τους κάτωθι ο καταναλωτής επωφελείται από
την προσφορά με το ποσό που αναγράφεται δίπλα.
Τύπος ............................................................... CASHBACK ME ΦΠΑ
AF-S NIKKOR 14-24mm f/2,8G ED ...................................... 200,00 €
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED ...................................... 200,00 €
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2,8G ED VR II ............................ 200,00 €
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4,5-5,6G ED VR ........................ 200,00 €

Eυκαιρία!
Μόνον 45 ευρώ + ΦΠΑ!

AF-S NIKKOR 24mm f/1,4G ED ........................................... 200,00 €
AF-S NIKKOR 58mm f/1,4G ................................................. 200,00 €
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR.................................... 100,00 €
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR.................................. 100,00 €
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR.................................. 100,00 €
AF-S NIKKOR 105mm f/2,8G IF-ED VR .................................. 50,00 €

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

Β. Αν πραγματοποιηθεί και αγορά σώματος φωτογραφικής μηχανής Full Frame από
την παρακάτω λίστα μαζί με την αγορά και κάποιου φακού ανά μηχανή από την
παραπάνω λίστα, τότε ισχύει και πρόσθετο “CASHBACK” για την αγορά του σώματος
της μηχανής. Διευκρινίζεται ότι το “CASHBACK” για το σώμα της μηχανής δεν ισχύει
για αγορά σώματος μηχανής μεμονωμένα δηλαδή χωρίς την αγορά και κάποιου από
τους παραπάνω φακούς.
Η λίστα των μηχανών και το ποσό του “CASH BACK” ανά μηχανή έχει ως εξής:
Τύπος Μηχανής ........................................... “CASHBACK” ME ΦΠΑ
D610 .................................................................................... 100,00 €
D750 .................................................................................... 100,00 €
D810 .................................................................................... 100,00 €
D4S ...................................................................................... 100,00 €
DF ........................................................................................ 100,00 €
Η αφαίρεση της αξίας του “CASHBACK” γίνεται άμεσα από το σημείο πώλησης και η
αγορά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τη χρονική περίοδο από 05.11.2014 έως
και 17.01.2015 από επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.
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LG
2014 LG Business Solutions Roadshow
H LG ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία το 2014 LG Business
Solutions Roadshow, το οποίο φέτος πραγματοποιήθηκε στο Hilton
Athens την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που
συγκέντρωσε περισσότερους από 300 συνεργάτες και εκπροσώπους
εταιρειών διαφορετικών κλάδων, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία
να ενημερωθούν για το ευρύ φάσμα των ολοκληρωμένων
επαγγελματικών λύσεων που προσφέρει η LG, καθώς και για τα νέα
προϊόντα της και τη στρατηγική της για το 2015.

Σ

το φετινό roadshow συμμετείχαν συνεργάτες και επαγγελματίες
διαφόρων κλάδων από την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά
και από χώρες του εξωτερικού. Μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση
παρευρέθηκαν μελετητές, κατασκευαστές, αρχιτέκτονες, μηχανικοί,
system integrators, εγκαταστάτες, αλλά και συνεργάτες από το χώρο
των τηλεπικοινωνιών, των τηλεοπτικών καναλιών, της διαφήμισης,
του retail, των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς και επιλεγμένοι
εταιρικοί πελάτες.
Το roadshow ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του κ. Young June
Choi, Πρόεδρο LGE Europe B2B Subsidiary, ενώ στη συνέχεια έγινε
σύντομη εισήγηση από δύο επίτιμους ομιλητές, τον κ. Χαρίλαο
Αλεξόπουλο, Managing Director της εταιρείας «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ» και
τον κ. Δημήτρη Χαραλαμπόπουλο, Μηχανικό και εκπρόσωπο του
συνδέσμου μηχανικών “ASHRAE”. Η πρώτη ενότητα περιλάμβανε
παρουσίαση της στρατηγικής και της φιλοσοφίας του τμήματος
Business Solutions της LG από τον κ. Γιάννη Μαντά, Εμπορικό
Διευθυντή Business Solutions LGE Hellas, ενώ εκπρόσωποι της
LG παρουσίασαν τα προϊόντα και τις μοναδικές τεχνολογίες που
προσφέρει η εταιρεία στους επαγγελματίες. Στη δεύτερη ενότητα
παρουσιάστηκαν πιο συγκεκριμένα ολοκληρωμένες επαγγελματικές
λύσεις που προσφέρει η LG για Cafés & Εστιατόρια, Δημόσιους αλλά
και Εμπορικούς χώρους, Γραφεία, Ξενοδοχεία, αλλά και Οικιακές
εγκαταστάσεις.
Επιπλέον, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από
κοντά για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις νεότερες λύσεις ψηφιακής
σήμανσης της LG, όπως το Mirror Display καθώς και την εντυπωσιακή
4Κ ULTRA HD TV 77 ιντσών. Τέλος, στο χώρο του roadshow υπήρχαν
οι προηγμένες λύσεις θέρμανσης-ψύξης και παραγωγής ζεστού
νερού χρήσης, αντλίες θερμότητας Therma V και Hydrokit καθώς
και μοντέλα της σειράς κεντρικού κλιματισμού Multi V IV, ενώ οι
εκπρόσωποι της LGE Hellas ανέλαβαν τη λεπτομερέστερη παρουσίασή
τους στους καλεσμένους.
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Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
Η πολυαναμενόμενη αναβάθμιση είναι γεγονός
Ύστερα από δεκαέξι ολόκληρα χρόνια η Canon προχώρησε στην ανανέωση ενός από
τους πιο δημοφιλείς ζουμ-τηλεφακούς. Ο νέος EF 100-400mm f/4.5-5.6L, στη δεύτερη
έκδοση πλέον, διαθέτει αρκετές ηχηρές βελτιώσεις: σταθεροποίηση 4 stop αντί για
1,5 του προκατόχου του, τρεις επιλογές IS, σύγχρονο rotating zoom και ελάχιστη
απόσταση εστίασης 98cm (σχεδόν τη μισή απο το παλαιότερο μοντέλο). Αποτελείται
από 21 οπτικά στοιχεία σε 16 group, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται ένα Fluorite
και ένα Super Ultra-low Dispersion. Ο κατασκευαστής υπόσχεται ελαχιστοποίηση των
φαινομένων ghosting και flaring, χάρη στη νέα επίστρωση ASC (Air Sphere Coating)
που λειτουργεί με αναλόγο τρόπο με τη SWC που χρησιμοποιείται στους ευρυγώνιους

φακούς της εταιρίας. Επιπλέον,
έχει τη δυνατότητα αυτόματου
“κλειδώματος” των IS στοιχείων,
όταν χρησιμοποιείται με τρίποδο.
Στην συσκευασία περιλαμβάνεται
παρασολέιγ (ET-83D) με ειδική
υποδοχή για εύκολη τοποθέτηση
των φίλτρων. Θα είναι διαθέσιμος
αρχές Δεκεμβρίου.

Σύναψη συμφωνίας μεταξύ Google & LG
Ισχυρότεροι δεσμοί!
Η νέα συμφωνία των δύο εταιριών αφορά την άδεια αμφίδρομης
χρήσης του συνόλου των ευρεσιτεχνιών τους. Θα έχει ισχύ όχι μόνο
για τις υπάρχουσες πατέντες αλλά και για αυτές που πρόκειται να
κατοχυρωθούν μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η LG έχει ήδη στο
ενεργητικό της αξιόλογες συνεργασίες με τον τεχνολογικό κολοσσό
αφού είναι η κατασκευάστρια των Nexus 4 και 5, ενώ συμμετέχει και
στην Open Automotive Alliance, που καταπιάνεται με την εφαρμογή
νέων τεχνολογιών στην αυτοκινητοβιομηχανία. Να θυμήσουμε πως
η Google στις αρχές του έτους υπέγραψε παρόμοιους όρους με
τη Samsung, οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα αξιοποιήσει
μελλοντικά ο κάθε κατασκευαστής την εκάστοτε συμφωνία.
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Single Shot HDR
Νέα πατέντα Sony
H πρόσφατα κατοχυρωμένη πατέντα
(US 20140321766) της ιαπωνικής
εταιρίας αφορά ένα φωτογραφικό
αισθητήρα με δυνατότητα έκθεσης
ανά pixel, που έχει δηλαδή την
ικανότητα να εκθέτει ξεχωριστά
καθένα από τα μέρη της εικόνας,
με διαφορετικό τρόπο. Πρακτικά
λειτουργεί ως εξής: τα σκοτεινά
σημεία (shadows) της φωτογραφίας
θα γίνονται pixels “μακράς έκθεσης”,
ενώ τα φωτεινά (highlights) pixel
“σύντομης έκθεσης”. Με τον τρόπο
αυτό, επιτυγχάνεται ικανοποιητικό
δυναμικό εύρος, χωρίς την
χρήση της τεχνικής πολλαπλών
λήψεων και τη συννένωση τους,
υποστηρίζει ο κατασκευαστής.
Ωστόσο, προφανή πρόκληση για τη
συγκεκριμένη ευρεσιτεχνία αποτελεί
η φωτογράφηση ενός κινούμενου
θέματος, αλλά η Sony δήλωσε
πως έχει προνοήσει για αυτό το
πιθανό εμπόδιο, χρησιμοποιώντας
αυτοματοποιημένη διαδικασία
παρεμβολής που θυμίζει την τεχνική
HDR.

Στάμος ΑΕ
Ανάληψη νέας αντιπροσωπείας
Τη διανομή των προϊόντων της Syrp αναλαμβάνει η εταιρία STAMOS στην ελληνική
αγορά. Η Syrp εδρεύει στη Νέα Ζηλανδία όπου σχεδιάζει και κατασκευάζει υψηλής
ποιότητας αξεσουάρ για επαγγελματίες φωτογράφους και βιντεογράφους. Ξεχωριστή
θέση στη γκάμα της Syrp κατέχει το Genie, ένα σύστημα που παρέχει μεγάλες
δυνατότητες μηχανοκίνητης κίνησης της κάμερας ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα
προγραμματισμένης ενεργοποίησης του κλείστρου για εφαρμογές time lapse.
Επιπλέον η Syrp κατασκευάζει ένα υψηλής ποιότητας Slider, το Magic Carpet και τα
κορυφαία Variable ND φίλτρα της αγοράς.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Nikon D4 σε
άψογη κατάσταση,
προσεγμένη
τηλ. 6977 932657
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Η τεχνική της αναλογικής
και της ψηφιακής φωτογραφίας
Τρίτη έντυπη έκδοση με 50% περισσότερη ύλη
Κυκλοφορεί σε περίπτερα, βιβλιοπωλεία και φωτογραφικά καταστήματα η νέα
έκδοση του βιβλίου. Μετά την εξάντληση και της δεύτερης επιτυχημένης έκδοσης,
έρχεται η νέα, στην οποία αυξήθηκε η ύλη κατά 50%, προστέθηκαν φωτογραφίες,
έγιναν ανανεώσεις, διορθώσεις και σημαντικές προσθήκες.
«Η τεχνική της αναλογικής και της ψηφιακής φωτογραφίας» αποτελεί ένα σύγχρονο
σύγγραμμα, που έχει σκοπό να καλύψει με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα
τις ανάγκες ενός ερασιτέχνη ή σπουδαστή ή επαγγελματία φωτογράφου. Η
φωτογραφία αντιμετωπίζεται μικτά (ψηφιακή και αναλογική μαζί), όπως άλλωστε
είναι η σημερινή μορφή της. Στην
ύλη περιλαμβάνονται:
Οι οριοθετήσεις, για την καλύτερη
κατανόηση του περιεχομένου, ο
εξοπλισμός που χρειαζόμαστε,
η χρήση της φωτογραφικής
μηχανής, με απλό τρόπο για
την εύκολη εισαγωγή του νέου
στη φωτογραφία, η λήψη,
στην οποία δίνεται ιδιαίτερη
βαρύτητα στη φωτομέτρηση, που
αποτελεί και τον σημαντικότερο
παράγοντά της, οι φωτογραφικές
τεχνικές, για όσους αναζητούν

Julian Sander/ Feroz
Galerie.
Ο Michael Somoroff στην έκθεση
Paris Photo 2014
Ξεκινά τo φετινό Paris Photo, ο γαλλικός
μήνας φωτογραφίας. Από τις 13 έως τις
16 Νοεμβρίου οι επισκέπτες θα έχουν τη
δυνατότητα να δουν 169 γκαλερί καθώς
και να αγοράσουν βιβλία τέχνης από
τους πωλητές που θα φιλοξενούνται
στον ιστορικό χώρο του Grand Palais στο
Παρίσι. Ανάμεσα στους φωτογράφους
που συμμετέχουν στη έκθεση είναι και ο
διεθνώς αναγνωρισμένος φωτογράφος
και καλλιτέχνης, Michael Somoroff. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
Paris Photo 2014 μπορείτε να επισκεφθείτε
το http://www.parisphoto.com/

περισσότερα εκφραστικά
μέσα, ο φωτισμός, που οι
περισσότεροι παραμελούν παρά
τη σπουδαιότητά του, ο σκοτεινός
θάλαμος (ασπρόμαυρος και
έγχρωμος), για όσους επιθυμούν
να διατηρήσουν τις βάσεις του
παρελθόντος και να αποχτήσουν
«κλασική φωτογραφική
ταυτότητα» και τέλος η ψηφιακή
επεξεργασία, εστιασμένη κυρίως
στο Photoshop και δοσμένη
στα μέτρα της φωτογραφίας, με
τέτοιο τρόπο, που να αφορά παράλληλα τον αρχάριο, αλλά και τον «ψαγμένο»
φωτογράφο.
Το βιβλίο διατίθεται σε περίπτερα, βιβλιοπωλεία, φωτογραφικά καταστήματα και στα
γραφεία του περιοδικού:
Nαυμ. Έλλης 4, 54625 Λαδάδικα – Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 638447

«Θεσσαλονίκη»
Η έκθεση του Jean-Christophe Ballot
ταξιδεύει στο Παρίσι
Πρόκειται για την έκθεση «Αστικά τοπία
της Θεσσαλονίκης», η οποία είχε ανατεθεί
στον Γάλλο φωτογράφο από το Μουσείο
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, το Γαλλικό
Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, το Γαλλικό Προξενείο
της Γαλλίας και τη Διεύθυνση Πολιτισμού και
Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχοντας
παρουσιαστεί ήδη μια φορά, το 2013 στο
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, φέτος η
έκθεση ταξιδεύει στο Παρίσι για να παρουσιαστεί
στα πλαίσια του Μήνα Φωτογραφίας μέχρι τις 29
Νοεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες για
το Μήνα Φωτογραφίας στο Παρίσι καθώς και για
τη συγκεκριμένη έκθεση του Jean – Christophe
Ballot μπορείτε να επισκεφθείτε το http://www.

ΤΙΤΛΟΣ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΑΣΟΣ ΣΧΙΖΑΣ
ΕΤΟΣ 3ης ΕΚΔΟΣΗΣ: 2014
ΣΕΛΙΔΕΣ : 292
ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΜΑΛΑΚΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 17 Χ 24 cm
ΤΙΜΗ : 16 €
ISBN: 978-960-98280-2-4
Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.photoeidolo.gr/N/taperiodika/texniki3.htm

mep-fr.org/mois-de-la-photo/mdlp2014
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Tiffen
Νέα φίλτρα ND
Η Tiffen ανακοίνωσε νέα σειρά από
φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας που
προορίζονται για λήψεις μακράς
έκθεσης κατά τις μεσημεριανές ώρες,
απαλλαγμένες από τη κόκκινη απόχρωση
που κάνει συχνά την εμφάνιση της
εξαιτίας της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Η
σειρά XLE αποτελείται από τρία μοντέλα
που προσφέρουν μείωση της τάξεως 10
stop: το Axent, το Advantix που ελέγχει
μερικώς τις ακτίνες IR (κατάλληλο για
ασπρόμαυρη φωτογραφία) και το Apex,
το οποίο τις καταστέλλει πλήρως. Θα είναι
διαθέσιμα σε μεγέθη από 40.5mm μέχρι
82mm.

66/6 Pinhole Instant Camera
Για συλλέκτες και όχι μόνο
Η Supersense, μια εταιρεία που επιμένει στην αναλογική φωτογραφία, ανακοίνωσε τη
διάθεση της διαβολικά ονομαζόμενης 66/6, μιας pinhole μηχανής που χρησιμοποιεί
φιλμ τύπου Polaroid (600 & SX-70). Το όνομα της οφείλεται σε δύο γεγονότα : 66
χρόνια πίσω, το 1948 πωλήθηκε για πρώτη φορά η ιστορική Polaroid Model 95 του
Edwin Land και πριν 6 χρόνια έκλεισε το τελευταίο εργοστασίο παραγωγής φιλμ
Polaroid, το οποίο σήμερα λειτουργεί χάρη στο Impossible Project του Florian Kaps.
Η 66/6 συναρμολογείται αποκλειστικά στο χέρι, είναι εξοπλισμένη με 2 pin-holes
(0.12mm & 0.24mm) και με φυσούνα που μεταβάλλει την εστιακή απόσταση κατά
πέντε διαφορετικές τιμές (από ευρυγώνια μέχρι υπερευρυγώνια θέαση). Η κυκλοφορία
της περιορίζεται μόλις σε 500 κομμάτια τα οποία συνοδεύονται απο πιστοποιητικό
γνησιότητας. Η διάθεση γίνεται μέσα από το site της Supersense http://pinhole.
supersense.com
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Circulation(s)
Ανακοινώθηκε το φετινό
φεστιβάλ νέων ευρωπαίων
φωτογράφων στο Παρίσι
Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην
ανάδειξη των νέων φωτογράφων
πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο
Παρίσι στις 25 Ιανουαρίου 2015.
Με διάρκεια έως τις 8 Μαρτίου
2015, το φεστιβάλ θα περιστρέφεται
γύρω από τους φωτογράφους που
διακρίθηκαν από την κριτική επιτροπή.
Το Circulation(s) διοργανώνεται από
την ένωση φωτογράφων Fetart για
πέμπτη συνεχή χρονιά ενώ φέτος
γίνεται υπό την προεδρία της Nathalie
Herschdorfer, διευθύντριας του
Μουσείου Καλών Τεχνών της πόλης Le
Locle στην Ελβετία. Για περισσότερες
πληροφορίες για το φεστιβάλ και του
φωτογράφους που συμμετέχουν φέτος
μπορείτε να επισκεφθείτε το http://
www.festival-circulations.com/

Μάρκος Δολόπικος
Ατομική έκθεση φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη
Υπό το τίτλο «Εκεί που το μεταίσθημα συναντά το συναίσθημα», ο φωτογράφος
Μάρκος Δολόπικος παρουσιάζει τη νέα του δουλειά. Αυτή τη φορά μας ταξιδεύει
με το φωτογραφικό του φακό κοιτώντας έξω από το παράθυρο του τραίνου καθώς
ταξιδεύει στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες. Συνδέοντας το μεταίσθημα
με το συναίσθημα, ο φωτογράφος καταφέρνει μέσα από την εναλλαγή των
εικόνων να δώσει αυτό που βλέπει αλλά και να μας κάνει να δούμε αυτό που θα
θέλαμε να δούμε και ίσως δεν θα προλαβαίναμε. Το ταξίδι με το τραίνο συνθέτει
τη δική του αφήγηση, μέσα από φθινοπωρινά και χειμωνιάτικα τοπία, μοναχικά
κτίρια και την επιβεβαίωση της ύπαρξης τους από το φωτογραφικό φακό. Η
έκθεση θα ξεκινήσει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, τόπο καταγωγής του Μάρκου
Δολόπικου. Τον Ιανουάριο 2015 θα μεταφερθεί στην Αθήνα.
Διάρκεια έκθεσης: έως 13 Ιανουαρίου 2015
Διεύθυνση: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα),
Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια: Τάσος Σχίζας
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη 9:00-18:00
Τρίτη, Παρασκευή 9:00-16:00
Πέμπτη 9:00-18:30
Σάββατο 9:00-11:00
Κυριακή κλειστά
Πληροφορίες: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, τηλ. 2310271003
Μάρκος Δολόπικος, www.markosdolopikos.com
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Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης.
Η φετινή PhotoBiennale
ολοκληρώνεται με την έκθεση
«Όψεις της PhotoBiennale»
Η PhotoBiennale του Μουσείου
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης με
θέμα το Λόγο ολοκληρώνεται με μια
μεγάλη ομαδική έκθεση στον χώρο του
Μουσείου. Υπό τον τίτλο «Όψεις της
PhotoBiennale», θα παρουσιαστούν
επιλεγμένα έργα από δημιουργούς που
συμμετείχαν στη PhotoBiennale καθώς
και από τη συλλογή του Μουσείου.
Οι όψεις δίνουν διαφορετικά και
αντικρουόμενα αλλά εξίσου γοητευτικά
είδη λόγου. Οι συμμετέχοντες δίνουν το
δικό τους λόγο μέσα από μερικά στοιχεία
όπως η απουσία και η αυτοαναφορά.
Αρκετοί δημιουργοί συνδυάζουν τον
λόγο της εικόνας με τον ήχο, αφήνοντας
το δικό τους απότύπωμα. Έτσι μέσα από
τη συμμετοχή 100 δημιουργών από 25
χώρες, τη συνεργασία με περισσότερους
από 50 φορείς στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, την υλοποίηση πληθώρας
παράλληλων δράσεων, η φετινή
PhotoBiennale με θέμα το Λόγο κλείνει
τον κύκλο της έχοντας την ιδιαίτερα
θετική αποτίμηση ειδικών του χώρου.
Διάρκεια έκθεσης: Νοέμβριος 2014
– Ιανουάριος 2015
Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α’, 1ος
όροφος, Λιμάνι, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: PhotoBiennale 2014,
http://www.photobiennale.gr/

Phottix
Nέα φλας για Sony
H Phottix ανακοίνωσε την άφιξη δύο νέων TTL φλας , τα Mitros και Mitros+ που είναι
σχεδιασμένα για μηχανές Sony που διαθέτουν hotshoe τύπου Multi-Interface. Τα
δύο μοντέλα έχουν guide number (GN) 58 και δυνατότητα περιστροφής 180°-κλίσης
97°. Επίσης είναι εξοπλισμένα με θύρα sync 3.5mm και υποδοχή USB για μελλοντικές
αναβαθμίσεις του firmware. Πρόσθετο χαρακτηριστικό του Mitros+ αποτελεί το
ενσωματωμένο σύστημα ασύρματης πυροδότησης άλλων μονάδων φλας μέσω
ραδιοσυχνότητας. Θα είναι διαθέσιμα στα μέσα Νοεμβρίου.

photo.gr
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JVC
Βιντεοκάμερα 4K με μοντούρα MFT
Η νέα GY-LS300 S35mm αποτελεί το
νέο μέλος της οικογένειας 4KCAM,
είναι τύπου handheld και καταγράφει
βίντεο UHD 30p στα 150Mbps-Full HD

(συμπεριλαμβανομένου του ΥouΤube) με ταυτόχρονη αποθήκευση του υλικού σε κάρτες μνήμης
SDHC/SDXC (έχει δύο υποδοχές). Επιπλέον καταγράφει ήχο XLR (2 channel), διαθέτει ND φίλτρο
τριών στάσεων, οθόνη LCD 3.5in. ανάλυσης 920K pixel και σκόπευτρο 0.24in. 1.56MP. Ένα
σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι ενσωματώνει την ιδιόκτητη τεχνολογία Variable Scan Mapping,

60p στα 50Mbps. Προσφέρει ασύρματη
μετάδοση, τηλεχειρισμό μέσω δικτύων
IP και έχει τη δυνατότητα live streaming
απευθείας σε ραδιοτηλεοπτικές πηγές

χάρη στην οποία διατηρείται η φυσική οπτική γωνία μεγάλης ποικιλίας φακών που μπορούν
να συνεργαστούν με την GY-LS300, όπως Super 35, MFT και Super 16. Επίσης υποστηρίζει
αντάπτορες για μοντούρες EF, C και PL. Θα είναι διαθέσιμη στην αγορά από 12 Νοεμβρίου. Στη
συσκευασία περιλαμβάνεται μικρόφωνο shotgun.

με έμφαση στην Κρήτη της δεκαετίας του ’60. Πρόκειται
για έκθεση με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων
από τη δημιουργία της πολυβραβευμένης ενότητας
φωτογραφιών “A Greek Portfolio”. Ο Κωνσταντίνος
Μάνος επανεξετάζει τις λήψεις κατά την περίοδο 19631964 και 1967, προσφέροντας στους επισκέπτες μια
διαφορετική ανάγνωση του υλικού του μέσα από δύο
ενότητες οι οποίες βρίσκονται σε διάλογο. Οι μεγάλου
μεγέθους εκτυπώσεις αποτελούν επιλογές του ίδιου για
το ομότιτλο λεύκωμά του το 1972, ενώ τα θέματα που
παρουσιάζονται στα μικρότερα κάδρα είναι έργα τα οποία
δεν είχαν συμπεριληφθεί κατά τη σύνθεση του βιβλίου
“A Greek Portfolio”.

Κωνσταντίνος Μάνος. A Greek Portfolio
50 Χρόνια μετά. Η Κρήτη της δεκαετίας του ’60 σε μια έκθεση
Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης παρουσιάζει τη νέα περιοδική του έκθεση
«Κωνσταντίνος Μάνος| A Greek Portfolio| 50 Χρόνια μετά». Μέσα από 94
φωτογραφίες του διακεκριμένου φωτογράφου Κωνσταντίνου Μάνου, οι
επισκέπτες θα μεταφερθούν στα απομακρυσμένα χωριά και νησιά της Ελλάδας
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Εγκαίνια: Σάββατο 15 Νοεμβρίου, 11.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Φεβρουαρίου 2015
Διεύθυνση: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Οίκος Α. & Μ.
Καλοκαιρινού, Σοφοκλή Βενιζέλου 25/ Λυσίμαχου
Καλοκαιρινού 7, Ηράκλειο, Κρήτη
Σχεδιασμός και επιμέλεια: Αλίκη Τσίργιαλου σε
συνεργσία με την ομάδα του Ιστορικού Μουσείου
Κρήτης
Πληροφορίες: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης,
http://www.historical-museum.gr/
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