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Ας μιλήσουμε για editing
Η πιο χρονοβόρα διαδικασία στην ψηφιακή εποχή της φωτογραφίας

�ditorialΗ διαδικασία της φωτογράφισης 

περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα. Ξεκινάει 

ίσως από μία ιδέα, από μία ανάθεση και 

αφού διανύσει πάμπολλα ενδιάμεσα στάδια 

θα καταλήξει είτε στο αρχείο μας, είτε στον 

πελάτη μας, είτε τέλος πάντων όπου αλλού 

την προορίζουμε.

Παλιότερα, στην αναλογική ή χημική αν 

θέλετε εποχή, το βάρος έπεφτε στη λήψη. 

Υπήρχαν γι’ αυτό σοβαροί πρακτικοί λόγοι: 

το κόστος εμφάνισης και εκτύπωσης 

και φυσικά η αδυναμία ή η δυσκολία 

επεμβάσεων εκ των υστέρων. 

Όλοι εμείς οι παλιότεροι διδαχτήκαμε 

ότι καλός φωτογράφος είναι αυτός που 

καταφέρνει και βγάζει άψογες φωτογραφίες, 

τουλάχιστον όσον αφορά τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά όπως φωτοσκιάσεις, 

χρώματα, σύνθεση κλπ. Σήμερα τα πράγματα 

έχουν αντιστραφεί. Όλο το βάρος πέφτει 

στο περίφημο editing ή σε απλά ελληνικά 

στη διαδικασία επιλογής της καλύτερης 

φωτογραφίας από αμέτρητες παρόμοιες που 

έχουμε καταχωρήσει στην κάρτα μας άνευ 

κόστους. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο 

ότι όλοι μας πατάμε αμέτρητες φορές το 

κλείστρο της μηχανής μας χωρίς να το 

πολυσκεφτόμαστε. Τα εργοστάσια έχουν 

φροντίσει να αποθηκεύουν ατελείωτο αριθμό 

εικόνων ακόμη και στη μεγαλύτερη δυνατή 

ανάλυση (24/36 Megapixel) σε 

απλές κάρτες flash, ενώ οι δίσκοι σε 

υπολογιστές -φορητούς ή μη- διαθέτουν 

πλέον τεράστιες χωρητικότητες. 

Σύγχρονες μελέτες έχουν καταλήξει σε άκρως 

αποκαλυπτικά συμπεράσματα: Η λήψη 

σήμερα απορροφά μόνον το 5% του χρόνου 

του φωτογράφου! Όλος ο υπόλοιπος χρόνος 

δαπανάται μετά το “κλικ”: Στην επιλογή, στην 

αρχειοθέτηση, στην επεξεργασία. 

Έτσι, ενώ παλιότερα οι φωτογραφίες μας 

θεωρούνταν δεδομένες μετά το κλικ, 

σήμερα δεν υφίστανται αν δεν τις επιλέξουμε και θα πρόσθετα ακόμη αν δεν τις 

τυπώσουμε. Λανθάνουσα εικόνα ήταν παλιότερα η ανεμφάνιστη. 

Σήμερα είναι η ξεχασμένη στον δίσκο του υπολογιστή ανάμεσα σε χιλιάδες 

άλλες. Πώς λοιπόν να διαλέξεις την καλύτερη; Πώς να κάνεις κάτι τέτοιο όταν 

δεν το έκανες τη στιγμή που γεννήθηκε η φωτογραφία;

Εδώ αρχίζουμε πλέον και μιλάμε για editing. Στην ουσία για μία δεύτερη 

γέννηση της φωτογραφίας, κάτω από άλλες όμως συνθήκες από αυτές που 

επικρατούσαν τη στιγμή της λήψης. Μιας γέννας με ‘‘καισαρική τομή’’ στην 

οποία οδηγούμαστε συνήθως από τη χρήση της φωτογραφίας που θέλουμε. 

Θα πείτε αυτά είναι γνωστά πράγματα. Ερωτώ λοιπόν: 

Γιατί είναι ανάγκη να μετατρέπουμε την αισθητική μας ανασφάλεια σε δεκάδες 

ή και εκατοντάδες κλισέ που ροκανίζουν στη συνέχεια τον πολύτιμο χρόνο μας; 

Γιατί να συμβιώνουμε με αμέτρητες φωτογραφίες, πολλές από τις οποίες 

ουδέποτε θα χρησιμοποιήσουμε; Είναι κι αυτό σημάδι των καιρών, της 

καταναλωτικής κοινωνίας που ζούμε, κάτι αντίστοιχο δηλ. με αυτό που 

συμβαίνει και σε άλλες μας δραστηριότητες ή τα πράγματα είναι πιο απλά; 

Ας απαντήσει ο καθένας με τον τρόπο του και για τον εαυτό του...

T. TZIMA�

www.photo.gr
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Δείτε το ανανεωμένο 
site της έκθεσης

www.photovision.gr
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Μα που είναι η φωτογραφία;
����� ��� 	
���	�	
 �	 �	���� ��	
 ���� ����	
 
	 �����	�����
 �� ��	... ������� �����	���� ���	
�.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

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

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

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

��"*�+,&���: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

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

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

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

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


"5"$'!

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=DDtWxURLlPk&feature=share
www.photo.gr
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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  Image © Miss Aniela

I AM A MODERN MASTERPIECE

http://www.damkalidis.gr/index.html
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�" 9�+9" ;&�"&� &��� ��� ��� "�'(��#�� �"� ��� +� �$,&��, � �,��&� ()� ;�"�� �)� 

�!�5) �)� Internet. ���� ��()+(� ��� Opra Whinfrey, �()���;+���� *�5�5�!��$�� 

�"� ($)"&(,&�$�"� �=� "��$>(��=� ���"�=+'�=�, ?��'�� "(� �"55��;%��� �" 

�+*"�,?)��"� ...�=$�'� +� "��'55"@+" �� ��+)&�����". 

�� �	�������� � ������	 Revolva ��� ��� �������� 
	 ��
�� ��	 hoola hoop 

�	���	�� ����
 ��� talk show ��� �������� 	�o	����	
��	� �	��������	�. 

!��� ����� 
	 "��������	� �
	 ���#�� 	
���������
 �������
 ��	��	�$
 ������
 

��� 
����	�� ��� �	������
 ��
�
 �� ���	
�������� ����
����� � �� ���� �� #	��� 

���� (����	������ ��������	 �� ��
 %����	 ������	� �������	����…). 

& ��� ��� 	������� ��	��	� �
	
�� ����
 ��#���� ������� �	������
��, ���������, 

���	�������, �����
�������, ����������… 

'��
 	����� ���
 	��$
 ��
 ������
�����$
 �	� �����
��
 ��	 �� *�� +���� 

�	�	������
, ��	
� ��
 ����
��� ��� �
	 	�����
� ��� ����� New York Times. 

“Slaves of the Internet Unite!” �� �������� � ��
������ �im Kreider o o����� ���� 

�	 ���	
� ��� �	� ��	
	��	����: 

“E
$ �	
��� ��
 �����
�� ����
 �����	 � �����	 �
	 ������� ���	, �
 ������� 

������
 ������ ��� �	 �� �����"��
 �	���	�	 �� �	�	� ��
������ �	� �	 ��� 

�����
��
 
	 ��0��� �
	 ��� ���� 	���#�. A�����
 �� ���#�
�	 ����
�	� ���� 

�������
 �� ������� ��� 	��� ������$� ��
�	 ��
 ����
 ��1��������� ��	 
	 

�	��0��
 �� ������. �� �	�� ��
	� ��� 	����� 	�� 	����� ��
� ��
 	�����	. ��
 ����
 

����� 
	 ���$���
 ���� ��
������ ����. %�
	� ������� �������$
 � blogs �
	 #��	 

��
 �� ��������. H �	��	���� ����
���	 ������	� �� �����	 �" 	���	� ��
 ������$
 ��� 

Wall Street ��� �������
 �� ��	 ����
��� �	��	�������	 �	� ��
 ��
�� ���	 ��	 ���� 

�	
�
����� 	
�$����…”

&� ��������� 	�������
 ��	 	�� ��� ��� �����#����� ��	�����	����� ������ 

���
 ����� ��� �����, ������ �� �$�� �� #	��� ���� ���� � %����	, ���� ���� 


	 �"	����	� � ��������� ������. %�������
 �� ������� ������ ��
 ��#��� ��� 

�	 ���� ������� �	� 	����
�
�	� 	
	������	 ��	 �� �����
 �" 	���	� ��� ������ 

	
�	��
�����, ��� �����	�����	������ �	� ��� ��
�
. !�	�
��
 �����
 ���
 

���	��� 
	 �����0��
 �� ��	 “	
�����” ���	�� ��� ��
��	��	� �
�� ������� 

� ������	 �"	
	�����
�	�, ������
�	� ��� � 

��
��� �	��������	 �	 	������ ����	. 

'�� http://whopaysphotogs.tumblr.com/ 

����� �	
��� 
	 #�� ��������� ��	 ��� 

��
����� 	���#�� (� ��) ������
 ����
 

��� 	�	������
 ����������. 2 ����	 

����	�#�
�� ������� �� ����
� ��#����	 

��� �� ��
��
 
	 �		"�
����	�. 3
 	���� 

���
�	� ����, ���� �� �	 ����� 
	 ���#	�
�� 

�� ������� 	
�������
�� �$�� �	� �����; 

4��� �� �	��	���� �$���	 ��
	�: 

+������ �	��	���� � ��������� 	
 ���� 

�����
� ������ ��
 �	���
����� ��� 

�	� �����
� ����� �� �� ���� ����, �� 

��������, ��
 �������	, �� site; 3�"�
�� 

��� ���	
������ ��� 
	 ���������� ���
 

	���; 5��� ���������� �������; 6����	�, 

	��� � 	��
���� ��
	� �
	 �	������	���� 

���… 4����� 	������ �� ������� ��� ��� 

����
, �	�	#		�$
�� ��
 	����������� 

���. +	�	������ ��
 	
�	��
����. 

3
 �����
 ��	 ��
	� ����
, ��	�� ���	��� 


	 ��
 �����#��
 �� 	���#� ��	
 �	 

���"�� ����� �
	� “������������” 

������� 
	 �	�	��#�� ��
 ���� ��� 

�� �	����� ��������. ��	�����
�	� 

�� �������	 � ��������� �		���� 

��� �� ��������	 ���
 �	��� ����� ��� 

	�	"����� ���� ����� ��
 ������.. 

������$�. 
�. ������

�)�5��' %=$,� "+)�9�; 
Οι μοντέρνοι δουλοπάροικοι φωτογράφοι
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��������	 	
��
��	  
��� ��� �	��
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PHOTOSHOP: ��
�


http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-233/
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Low Key 

Google
Πρόγραμμα αναγνώρισης φωτογραφιών 

�) �+�+" ;$���"� ��� Google �"� 

�) �"��(�&��+�) �)� Stanford 

&���$@'&���"� @�" ��� ��+�)�$@," 

software ()� "�"@�=$,?�� 

%=$,� "��$>(��� ("$;+9"&� �) 

(�$��%�+��) �=� �����=�. 

H"� +'5�&�" ��� "�"@�=$,?�� "(5' 

�" "�����,+��" ()� "(���)�,?)��"� 

&�� *=�)@$"*," �"� �" (�$�@$'*�� 

+� +)�)5�����' tags "55' 

��+�)�$@�, �"�)���;� 5�?'����. 

2 	
	�
$��� 	
�������
�
 ��
 

��
	� ���� �	�
����� 	��� 

�� 
	 ������� �
	 ���	��	 


	 ��
�� ��
 ���������� ��
 

	
�������
�
 �	� 
	 �	 �����0�� 

�� ��� ���� ��
	� �	��	���� 

�������	��. 7����� �� ��� 

���	��	 ��
	� 	���� �������� 

��	 
	 �� 	
	������� (�	� ����� 


	 �� �	�	��#����!) 	��� � #	���� 

���	 ��
	� ��� 	��������	� 	�� ��� 


���
��� �����	, �
	 ��	 ��
 

	
	�
$��� ��� ����
	� �	� �
	 ��	 

��
 ��$��	. �� ���� �� ���	��	 ���	������	� �� ����
�� ��� ����
 ��� ����
���. 

5��� ��	
 “#�����” ���
 ����
	 �
	 ����� 
	 �	���� ������ ����� 
	 �� �����0�� �	� ��� 

	��� 
	 	�	������� �� ����� �	� �� ������. '����
	 �� ���� ���������� ���� ����� 


	 	
	�
����� ��� ����	 �� ��
	� 	��� ��� #����� �	� 
	 �� �����0�� �� ��������� 

���	
������ �������	�. '����
	 �� ��
 ������
�� ��� ��	������ ���
���� 
������
�� ��� 

Stanford, ���
���� ��	 �� ���	��	 ��	
 � 	
���� �	�	����������� ��
 ��	�������
 

����
�
 �	� video ��� ��	�������. 8	 ��	
 ���� �
��	���
 �����
 ��� �����
 
	 ����� 

	��� �� �		��������� �
���	����
� ��� #�#������� ��� Lightroom �	� ��� Bridge �	� ��� 

�� ������	�	 �		����������. We can only hope…

K. 	�
����
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http://www.stamos.com.gr/
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r�A����������

���� �!"# $���%, &��� ��� '&�%� ���()��%�%�*"��# ��� �+�.��� �%/ Mois de la 

Photo/�*�� '��%(��'.��, &�� ��� �� )#(�+8�#�� '��%(��'��! (#(%����, �% Paris 

Photo, ��% Grand Palais �%/ �����%8. ��(� ��� ;��)%�*� )%/ ��% ��.�� ��� ��� 

�/�#�(��.�� )%/ )# �%� 	!++% '��%(�!'% Patrick Zachmann (Magnum Agency), 

#.$� ��� #/����.� �� #.)�� ��%��#�+�)&�%� ��� #(��.���. ���� %/�.� )#��'&�� 

��%�����&� ��&>#�� ��� �/?��*�#��, �!�� ���� #��/�@�#�� �%/ ��%�%).��)# ��� 

�/�� �% ��)������ ��++��#$���� -��� �$� )��%�- (#(%���. 

C�I���� – D���	��D
�� : ���	H� �����JE�	��*

���������	���
, �� ������ � ��
	� �� ������ ��	�
�, ���������� ��� ��� ����	�: 

“�������� ������� ����������� ������� �����	��� �����, �� 	��� �	�� 

	������!��� �� ����������� ��	��: �������, ��������"� ����� �������, 	�������, 

������
���, ���
 �����
 ����� ������� ��� ��
� ��� ������
���;  # ����� ��� �� 

���������� ��� ������
���, �� ���	������� ��	� 	� ��� ��� ����
 ��� ��$���, 

���
�� ���" �����
;’’ 

     % ������� ����� ��� ������� �� �
��� ��� ��� �$�� ��� ������ �� ����
 ����� 

������
&���� 	� ��������. ��� ���� ��� ����, ������� ��������
��	�� ��� � ���� ��� 

����� �'���
��� ��� ����	��� ����������. (� ����� �� ������
��, �� ����� 

��� gallery, �� ������� �� ��!�����, ��� ������ ��� ����
���. )�� ���� �� � 

���� ����'�"���� 	�� "*� ����� 	��� �������	� �� � ������
��� ��� ���	����� �� 

&�� ��� ���� �
�$�� ��!���� ���$�� (vintage), ������������ ��� ��� ��� ����. 

���������	���
 ��� ����� ���"��	� � vintage ���"��	� �� Edward Weston 	��� 

���� ���...230.000 ��!, ��� ����������� �� Sebastiao Salgado ���	�
	��� 

60 cm x 40 cm 	�� 20.000 ��!.  ��� ��� 
��� ����
, ������������� ��� ��������� ��� 

	���������� ����
, 	��� 

����� ���������
������ ���  

��������"� �� ���� �������. 

/'�������� ���� � ����	�� ��� 

FRAENKEL GALLERY, � ����� 

����	��	� �� �����
 «The Brown 

Sisters» �� Nicholas Nixon, ���� 

���	�� ��� ��� Gallery �� ���������� 

Magnum, 	��� ����� ��� �� 	� 

����� ���"��	� ����� � ����������� 

	������ - �������� ��� ������� 

�� �'���	�� ���� ���	�� ��� � 

���"���� �� ���	�� 	�� ���� ���� 

������
��� ���� ��� ��
 ��� ��� 

��������	����� �� ����������. 

(� ��"���� ���
�� ����� ��� ����	�� 

������
����� ��� ��������"� ����� 

����������!� �������. /�! �� 

	���! 	��� ����	�� �� ��������" 

���� “Xavier Barral”. 5����&����� ��� 

���� ��� ��������� ��� �����
 ��, 

������������� ���� ����� � ������
 

����'" ���� ��������, � ��"���� 

���� ���
��	�� ������� ��� ���� 

�����������" ������. 

“ This is artwork, not a toy ”
Paris Photo, 13-16 Νοεμβρίου. Ρεπορτάζ από την μεγαλύτερη έκθεση/αγορά - καλλιτεχνικής φωτογραφίας 

�/�! ���� #.�%;%. ��)* #������.%/; 30 #/�@...

��%��)��* !�%>� ��! >�+! #��� )���%8 )&�%/� ��� &�"#���
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Jenkins Johnson Gallery, Rin Johnson, Young 
Nymph, 2014, viewmaster ��� slides. 

����� ��! "#��! ���! ���$%& '����(�$ �� �)��*�$� +/��)��+%$& ��! Araki �!�/'3�$& ��+���* 
�$ "���% fuji crystal, 5����*�$/� 150"120cm.

�$ )*���� ��� "3��� ��� stand East Wind 
Gallery $�5��$!'3�� !�*88�8�& $��5$���($� ��� 
��!8*$� +/��)��+%$&.

��� �$�%��$�� ��! Magnum o +/��)�*+�& 
Thomas Hoepker !��)�*+$� 9�98%� ��!.

��� �� stand ��& Fraenkel Gallery. :�;$�� ��! 
Nicholas Nixon, ‘‘�� �5$8+3& Brown”.

� Xavier Barral, ������	 
����
�� �����
��	, ���������	 ��� 
���������	, ����� 

���� ���� �� �� ��� ����
�� ������
�	 ���	 �������	 ������� ��� ��	 ������ �� ��	 

���������� �����	 
� ������, ! �������� 
� ��� ����������� �����	. "� “Anticorps” ��� 

Antoine D’ agata, �� “Grand Paris” ��� Martin Parr, “Mas tu vue” ��	 Sophie Calle, “Ma 

proche banlieu” ��� Patrick Zachmann, ����� �����
�� ����������� ��	 ���������!	 

������	 ���. 

#� ���������, ��� �� ���
����� 
��� ������ ����������
�� ��� 
���������	 

����
�����, �
�	 ����������� ��� ���� ��	 ��$�	 ��� ��� ����. % ���! �������
�	 ��� 

stand ��� ��	 ����	 ����	 ��	 ����	 ���������� 
� ���������� ������.  &��	 ����� � 

���! ��� stand ��� ��� Magnum Gallery, ��� !��� 
��'	 ��������� 
� 
��
� �� ����	 

�������,  �������� ��� 30-40.000 ���' ��� ��	 ����	 ����	. #���� ����������� ������, 

���� ����������	 ������� ��� ��������� 
� ���� ��� �'��, ��
� 
�� ��
���� ��� 

���'� ����'�, �� ���������� �� ���������� ��, �����
��$����	 ���
�� ������� 

����������, �� 
���� ����� �� ����
�� ����	. (
�	 ������ �� ��
��!��� ��� 30 ���' 

��� �����, ��� ������� �� Grand Palais ��� ��� ��
�� 
�� Paris Photo, �� ���������, 

��	 ��������� ��� ��� ����� �����	 ��� 
������ ��� ��� ��� ����������� ��
�����, 

���
��� ��� ���  ������. 

#������	 ��� �� ����� �� status ��� ������
� 
��� ���
����! ��� �
��
���� 
�� 

Facebook � Patrick Zachmann, ��� ������� ���� ��� ��������� ���  Paris Photo: 

“ Paris Photo... ����� ���	 �
�� ��� �� ����	��� ��� ���� ��� ��� �	�� ������� �	���, �� �	���� 

���� �� event. �	��� ��� ������ �������� ������ �� ������� 
������� ��� ��� � ����� ��� 

������������ �� ��������	�. !��� ��� ���� "�� �� ������ ���������� ��� ��� �������� �� 

�� ����. !���
����. #� ������������ ��� ��� ��� ���������� ��� “�������	������” �� ���� 

��� ���	���� ����� ��
��, ����"��� ��� ������� ���� �	�� �����"��� ��� �	����� �
���� 

����������. $�
�� �������������� ��� ���� ��� “����	�” ���� ���� �������������� �� ������ 

�� �	����� 
��������� �� ���� ��� ��������� (���� ��� ��� ����������). %��� ����� ������ 

���������� ��� �
��� “��������	” ��� ����� ��� �����, ��� ����&�� �	��-�	�� ��� ����� 

��� ��������	���� ��� ������ �������� ��������	� ��� ���������� �� ���� ��� ����� ��� �� 

������	.  #� ������� ���������� ��� ���������� ��������� ���� ���� �� �	�� ��� ������� ��� 

������ �� ������ ��� �� ������������� ��� ��� ������ ����� �� ��
��. '�����������! 

Patrick Zachmann [Magnum Agency]. 

...)����� ���� ���	, ���� ������� �� ����
����, ������ ����� ��� ���: 

“ This is an artwork, not a Toy ”.

 * � )����!	 +��
������	 $�� ��� ����$���� 
�� )���
�  www.panayischrysovergis.com
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Για κορυφαίες εκτυπώσεις 
πέρα από τα συνηθισμένα

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ ΑΕΕ Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43, Τ.Κ 121 32 Περιστέρι Tηλ: 210 57 11 650, Fax 210 57 13 977, 

www.kabanaos.gr   e-mail: info@kabanaos.gr

Νέα αντιπροσωπεία

Διατίθενται 

σε φύλλα & ρολά

http://www.kabanaos.gr/index.php?option=com_virtuemart&lang=en
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Epson press event 
18 Nοεμβρίου 2014

Στην Press Conference που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Epson Eθνικής 

Αντιστάσεως 57 στο Χαλάνδρι, είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις 

στον τομέα των ψηφιακών προβολικών όπου η Epson έχει ηγετική παρουσία. Ως 

γνωστόν  η Εpson έχει υιοθετήσει την τεχνολογία 3LCD με τα τρία ξεχωριστά LCD panal 

που κατά την εταιρία διαθέτει σοβαρά πλεονεκτήματα έναντι της αντίπαλης σχεδίασης 

DLP με το χρωματικό τροχίσκο.

Για να επαληθεύσουν τα λεγόμενά τους οι τεχνικοί της Epson προβάλλουν την παράμετρο 

Color Light Output μετρώντας δηλ. τη φωτεινότητα όχι μόνον συνολικά (λευκό φως 

που προκύπτει από τη σύνθεση της RGB δέσμης) αλλά και τη φωτεινότητα των επιμέρους 

βασικών χρωμάτων. Όπως μας έδειξαν πειραματικά μετρώντας με εργαστηριακό φωτόμετρο 

(lux meter) μπροστά στα μάτια των προσκεκλημένων δημοσιογράφων την απόδοση CLO 

ενός μοντέλου Epson και αντίστοιχης τιμής μοντέλου του ανταγωνισμού.

Σε διπλανό χώρο οι άνθρωποι της Epson είχαν στήσει ειδική εγκατάσταση της διαδραστικής 

εφαρμογής Epson “Color Challenge Game” που σε περιβάλλον παιγνιδιού δίνει μια πολύ 

καλή αίσθηση τι σημαίνει ακρίβεια χρωμάτων. 

Κατά την παρουσίαση τα στελέχη της Epson αναφέρθηκαν στους τρείς βασικούς τομείς 

δραστηριοποίησης της Epson, που αφορούν τους βιντεοπροβολείς για εκπαίδευση, όπως ο 

EB-595Wi, τους προβολείς μόνιμων μεγάλων εγκαταστάσεων όπως ο EB-Z11000, αλλά και 

τους οικιακούς για home theater, διασκέδαση και παιχνίδια βιντεοπροβολείς, όπως ο νέος 

Full HD EH-TW6600W, με δυνατότητα προβολής ρεαλιστικών εικόνων σε 2D και 3D. 

Eντυπωσιακός ήταν και ο διαδραστικός ultra short throw προβολέας EB-595Wi που oι 

εφαρμογές του αφορούν κυρίως εκπαιδευτικά περιβάλλοντα καθώς συνεργάζεται με 

οποιοδήποτε πίνακα μέσω ειδικού συστήματος οπτικής αναγνώρισης με laser και υποστηρίζει 

διπλούς μαρκαδόρους και έξι χρήστες ταυτοχρόνως. 
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Samsung.indd 82 26/8/2014 5:04:20 ðì

http://www.samsung.com/gr/consumer/mobile-phone/smartphone/android/SM2C1150ZWAEUR
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Epson
Νέα σειρά βιντεοπροβολέων σταθερής 
εγκατάστασης

Η Epson ανακοίνωσε την κυκλοφορία έντεκα 

νέων βιντεοπροβολέων, σειράς EB-Z11000, που 

προορίζονται για μόνιμη εγκατάσταση σε μεγάλους 

χώρους. Όλα τα μοντέλα υποστηρίζουν τεχνολογία 

3LCD και  μετατόπιση φακού για μεγαλύτερη 

ευελιξία στην τοποθέτηση. Επίσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και σε κατακόρυφη θέση. 

Η σειρά αποτελείται από πέντε μοντέλα, ανάλυσης 

WUXGA.Τα τέσσερα από αυτά διαθέτουν είσοδο 

SDI για τα μεγάλα σήματα HD καθώς και τεχνολογία 

παρεμβολής που υπόσχεται περισσότερη ομαλότητα 

στις κινούμενες εικόνες. Με φωτεινότητα στα 10.000 

ο EB-Z10000U σε λευκό χρώμα και ο EB-Z10005U 

σε μαύρο, είναι οι πιο φωτεινοί βιντεοπροβολείς 

(WUXGA) που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ από 

την ιαπωνική εταιρία. Οι EB-Z9870U, EB-Z9875U 

προσφέρουν φωτεινότητα 8.700 lumen, ενώ ο EB-

Z9750U κυμαίνεται χαμηλότερα στα 7.500 lumen. 

Επιπρόσθετα, στην ανάλυση WXGA, περιλαμβάνονται 

οι EB-Z11000W (11.000 lumen), ο EB-Z9900W (9.200 

lumen) και ο EB-Z9800W (8.300 lumen).Τέλος, 

στην κατηγορία XGA, οι EB-Z11000, EB-Z11005 

προσφέρουν υψηλή φωτεινότητα 11.000 lumen ενώ 

ο EB-Z9870 κάπως μικρότερη, 8.700 lumen. Όλα τα 

μοντέλα σειράς EB-Z11000 διατίθενται σε λευκό ή 

μαύρο χρώμα.
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������ 16��	
�� 262 •  ��	���� 24 NOEMB���	 2014

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

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

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων
18ο Συνέδριο

Η Ομοσπονδία πραγματοποιεί το 18ο Συνέδριό την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014, 

στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΓΣΕΒΕΕ, Καποδιστρίου 24 3ος όροφος, όπισθεν 

Πλ. Κάνινγγος.

                                                 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.00πμ -10.30πμ   Προσέλευση – καφές .

10.30πμ -11.00πμ  Παρουσίαση προσκεκλημένων – Ομιλία Προέδρου.

11.00πμ  -12.30μμ  Ομιλίες Προσκεκλημένων & Παρατηρητών.

12.30μμ -13.00μμ  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. 

13.00μμ -14.00μμ   Διάλειμμα για Γεύμα

   Μετά την αποχώρηση των προσκεκλημένων και των
   παρατηρητών οι Σύνεδροι συνεχίζουν με τα θέματα 
   της ημερήσιας διάταξης.
14.00 - 14.30 μμ   Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός 

   –Απαλλαγή απερχόμενου ΔΣ 

14.30 - 16.30 μμ  Ομιλίες Αντιπροσώπων.

16.30 – 17.30 μμ  Αρχαιρεσίες για νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

   και  Ε.Ε., Εκλογή Αντιπροσώπων για την Γ Σ Ε Β Ε Ε.

17.30 μμ – 18.00 μμ  Λήξη των εργασιών του Συνεδρίου – Καφές. 

Athens Photo Festival
Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας στην Αθήνα

Τo επόμενο Athens Photo Festival θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Μάιος-Ιούλιος 2015 

και μεταφέρει τον πυρήνα των δράσεών του στο Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο Πειραιώς) 

και απευθύνει πρόσκληση σε φωτογράφους, καλλιτέχνες – καλλιτεχνικές ομάδες, 

επιμελητές και οργανισμούς από όλο τον κόσμο για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο 

του Athens Photo Festival 2015. Η κατάθεση του υλικού γίνεται σε ψηφιακή μορφή, 

μέσω του δικτυακού τόπου του Athens Photo Festival ή ταχυδρομικής αποστολής. Το 

φεστιβάλ επικεντρώνεται σε ένα θέμα, χωρίς όμως απαραίτητα όλα τα projects που 

παρουσιάζονται να σχετίζονται με τη θεματική της διοργάνωσης. Η θεματική της φετινής 

διοργάνωσης με τίτλο “Reframing Memory” πραγματεύεται κυρίως το ευρύτερο ζήτημα 

απεικόνισης της συλλογικής και ατομικής μνήμης, διερευνώντας το ρόλο των εικόνων 

στην αναδόμηση του παρελθόντος καθώς και πώς καθορίζεται η σχέση μας με το παρόν 

και το μέλλον, μέσα από τον τρόπο που προσεγγίζουμε και ερμηνεύουμε τη μνήμη του 

παρελθόντος. Επιπλέον το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, στο πλαίσιο των δράσεων του 

για την ανάπτυξη της σύγχρονης Ελληνικής φωτογραφίας, προκηρύσσει την 23η έκθεση 

φωτογραφίας Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι 2015 και προσκαλεί νέους δημιουργούς που 

χρησιμοποιούν το φωτογραφικό μέσο να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Η πρόσκληση 

απευθύνεται σε δημιουργούς ηλικίας έως 35 ετών και το θέμα είναι ελεύθερο. Η έκθεση 

θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο του Athens Photo Festival 2015 

και ακολούθως θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή 

προτάσεων για το κεντρικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα προβολών είναι η 16η Μαρτίου 

και για τους Νέους Έλληνες Φωτογράφους η 23η Μαρτίου. 

Lightcraft
Σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη

Η Lightcraft και ο Στράτος Αγιάνογλου 

διοργανώνουν μονοήμερο σεμινάριο στη 

Θεσσαλονίκη στις 30 Νοεμβρίου. Στόχος 

του σεμιναρίου είναι να απλοποιήσει 

το τεχνικό κομμάτι της φωτογραφίας 

με εύκολο και κυρίως δημιουργικό 

τρόπο. Θα δείξει όλες τις λειτουργίες που 

αφορούν το διάφραγμα, την ταχύτητα, το 

ISO αλλά και τη φωτομέτρηση, καθώς και 

τους φακούς, πώς επηρεάζουν το τελικό 

αποτέλεσμα στη φωτογραφία. 

Για όσους κάνουν προεγγραφή στο 

σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 50%. 

Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου. 

Grand Hotel Palace.
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http://www.meproav.gr/index.php/EL/products/editing-systems/539-edius-ultra-video-editing-system
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Lume Cube
Μικρός όγκος, τεράστια φωτεινή ισχύς

Μέσα στις θεαματικές αλλαγές που συμβαίνουν στον 

κόσμο της εικόνας, τα φορητά φλας γίνονται λιγότερο 

δημοφιλή, ενώ οι φωτογράφοι στους εσωτερικούς 

χώρους τραβούν περισσότερο ή άφλασα ή με συνεχείς 

πηγές φωτισμού. Από τα τελευταία, τα LED γνωρίζουν 

σημαντική και διαρκώς αυξανόμενη αποδοχή τον 

τελευταίο καιρό χάρη στην πολύ χαμηλή κατανάλωση 

ενέργειας, τις μικρές διαστάσεις και τα πολύ καλά 

χαρακτηριστικά έκλυσης θερμότητας. 

Το Lume Cube είναι ένα project που χρηματοδοτείται 

μέσω Kickstarter στοχεύοντας κυρίως στην αγορά 

των smartphones και των acioncam. Παρόλες 

τις μικρές διαστάσεις έχει τεράστια φωτεινή ισχύ 

1500Lumen, περίπου όσο η λάμπα ενός τυπικού home 

digital projector, χρωματική θερμοκρασία daylight 

(5600°Kelvin) και το πιο έξυπνο ρυθμίζει την ένταση 

μέσω app. 

Metz
Αίτηση πτώχευσης

Εκεί που δεν το περίμενε κανείς, μια γερμανική 

εταιρία με μεγάλη ιστορία στο φωτογραφικό χώρο 

περνάει δύσκολες στιγμές. Η Μetz Werke GmbH 

που μόλις υπέβαλε αίτηση προστασίας από τους 

πιστωτές, είναι γνωστή στο φωτογραφικό χώρο 

κυρίως για τα φλας, όμως το μεγαλύτερο μέρος 

του τζίρου της προερχόταν από τηλεοπτικές 

δραστηριότητες. Σύμφωνα με το προσωρινό 

σύνδικο πτώχευσςη Joachim Exner, η παραγωγή και 

υποστήριξη προϊόντων Μetz προς το παρόν συνεχίζεται. Η εταιρία ιδρύθηκε 

το 1938 από τον Paul Metz κατασκευάζοντας ηλεκτρικά εξαρτήματα για 

την Carl Zeiss ενώ στο ΒΠΠ κατεσκεύαζε ραδιοπομπούς/δέκτες. Το 1947 

ξανάρχισε τη λειτουργία της στα ραδιόφωνα και το 1955 στις τηλεοράσεις. 

Το πρώτο της φλας μπήκε σε παραγωγή το 1957 με κωδικό Mecablitz 

100. Στην πορεία του χρόνου εφεύρε το σύστημα SCA με εναλλακτικά 

«παπουτσάκια» για χρήση της ίδιας μονάδας φλας με διαφορετικές μηχανές, 

τα ισχυρά hammerhead flash σειρά 45CT/60CT, το 58ΑF1, το πρώτο φλας με 

USB θύρα για αναβάθμιση firmware κλπ.
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www.jmsolutions.gr 
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr

solutions
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http://www.jmsolutions.gr/
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Nikon Df
Γιορτάζει τα πρώτα της γενέθλια με “χρυσή” έκδοση

 H Nikon Df έκλεισε τον ένα χρόνο ζωής και η Nikon Japan το γιορτάζει με μια ειδική 

έκδοση της μηχανής σε χρυσά χρώματα.. Θα κυκλοφορεί είτε μόνο ως σώμα είτε ως kit με 

AF-S Nikkor 50mm f/1.8G με χρυσό δαχτυλίδι. Η ειδική έκδοση θα κυκλοφορήσει μόνο  

600 κομμάτια ως σώμα και 1000 κομμάτια ως kit, και θα έχει χρυσό στα σημεία που η απλή 

έκδοση έχει μέταλλο.

Sony
Αισθητήρας smartphone 
με 192 σημεία αυτόματης 
εστίασης

Η εταιρία που τα δύο τελευταία 

χρόνια παρουσιάζει μεγάλη 

δραστηριότητα στον χώρο των 

αισθητήρων, μια βδομάδα μετά 

την ανεπίσημη παρουσίαση του 

καινοτόμου συστήματος APCS 

(Active-Pixel Color Sampling), 

ανακοίνωσε τον νέο αισθητήρα 

Exmor RS IMX230 για smartphones, 

ο οποίος είναι ο πρώτος στον κόσμο 

με σύστημα αυτόματης εστίασης 

192 σημείων και λειτουργία 

υπολογισμού της απόστασης, που 

υπόσχεται την καλύτερη δυνατή 

λήψη κινούμενων αντικειμένων. 

Έχει μέγεθος 1/2.4-in. ενώ μπορεί 

να καταγράψει video 4K/30fps, Full 

HD/60fps και HD/120fps (slow-

motion). Ένα ακόμη αξιοσημείωτο 

χαρακτηριστικό αποτελεί το HDR 

video (πρωτοπαρουσιάστηκε το 

2012), το οποίο υποστηρίζει πλέον 

ανάλυση 4Κ και φωτογραφίες 

υψηλής ποιότητας. 

Θα ξεκινήσει να παράγεται τον 

Απρίλιο του 2015 σε δύο εκδόσεις, 

21MP και 16MP, η μία εκ των 

οποίων ίσως χρησιμοποιηθεί στο 

επερχόμενο Xperia Z4.

Ένωση Επαγγελματιών Φωτογράφων 
και Βιντεογράφων Γάμου 

Πρώτη Γενική Συνέλευση

Στις 30 Νοεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης 

Επαγγελματιών Φωτογράφων και Βιντεογράφων Γάμου, στο Ίδρυμα Κακογιάννη. 

Η Συνέλευση είναι ανοιχτή μόνο για τα μέλη της Ένωσης και έχει ως στόχο την 

ψηφοφορία για την ανάδειξη της μόνιμης διοικητικής ομάδας, αλλά και τη γνωριμία 

των μελών προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα το έργο της ένωσης. 

Στόχος της Ένωσης είναι να αποτελέσει μία καινοτόμο, σύγχρονη και διαφορετική 

μορφή σύμπραξης, που θα έχει ως βασική της αποστολή την αναβάθμιση, την 

προβολή και την προώθηση της φωτογραφίας και της κινηματογράφησης γάμου 

(συνολικά σαν υπηρεσία) στην Ελλάδα και απευθύνεται σε όλους τους φωτογράφους 

και βιντεογράφους γάμου. Αναλυτική περιγραφή της Ένωσης και αίτηση εγγραφής σε 

αυτή μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο link: http://goo.gl/8o2ku4

Η προσωρινή Διοικητική ομάδας της Ένωσης:

Ανδρουτσόπουλος Σάκης

Γκουτζουρής Γιάννης

Κοντσαλούδης Χρήστος

Κορωναίου Αλίκη

Κουτσοτόλης Χρήστος (Chris AK) 
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Mετά την πώληση του τμήματος 

smartphone συσκευών στη Microsoft, 

η φινλανδική εταιρία στρέφεται 

στον δημοφιλή χώρο των tablets, 

παρουσιάζοντας το Ν1 και μάλιστα με το 

τελευταίο λειτουργικό σύστημα Google 

Android 5.0 Lollipop. Η κατασκευή με 

σασί από αλουμίνιο θυμίζει αρκετά το 

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
14 χρόνια Bazzart

Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης διοργανώνει το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 

Νοεμβρίου 2014, από τις 11.30 ως τις 20.30, το 14ο Bazaar στους εκθεσιακούς χώρους του 

Μουσείου. Πρόκειται για μια ανοιχτή γιορτή με ευκαιρίες για δώρα, έργα καλλιτεχνών σε 

προσιτές τιμές και μια πλούσια λαχειοφόρο αγορά. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν σπάνιες καλλιτεχνικές εκδόσεις, διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα, μοναδικά 

ρούχα (flee market) και έργα Ελλήνων δημιουργών (Art market) που διατέθηκαν από τους 

καλλιτέχνες αποκλειστικά για το Bazaar του Μουσείου. Η εκδήλωση που φέτος συμπληρώνει τα 

14 χρόνια, συνιστά έναν από τους πιο επιτυχημένους ψυχαγωγικούς θεσμούς του Μακεδονικού 

Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014, από τις 11.30 ως τις 20.30

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Εγνατία 154, ΔΕΘ-HELEXPO 54636 Θεσσαλονίκη

2310 240002, mmcart@mmca.org.gr

www.mmca.org.gr

ipad mini 3, αλλά είναι πιο λεπτό από την συσκευή της Αpple κατά 0,6mm (6,9 mm) και 

χωρίς home button. Διαθέτει οθόνη 7.9in. ανάλυσης 2048x1536pixel, επεξεργαστή Intel 

Atom 64bit Z3580 χρονισμένο στα 2.3GHz, μνήμη RAM 2GB, αποθηκευτικό χώρο 32GB 

(μη επεκτάσιμο) και μπαταρία 5300mAh. Όσο αφορά τα φωτογραφικά χαρακτηριστικά, 

ενσωματώνει κάμερα 8MP με αυτόματη εστίαση, εμπρόσθια κάμερα 5MP, μπορεί να 

εγγράψει video Full HD, ενώ είναι το πρώτο tablet με υποδοχή USB Type C. Θα είναι 

διαθέσιμο αρχικά στην Κίνα τους πρώτους μήνες του 2015 και αργότερα σε όλο τον 

κόσμο.

Nokia 

Επιστρέφει με tablet Android 64 bit
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Workshop
Φωτορεπορτάζ

12 - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ

Το Ελληνικό Κέντρο φωτογραφίας διοργανώνει τετραήμερο εντατικό workshop 
με τον καταξιωμένο φωτογράφο και διευθυντή του φωτογραφικού τμήματος 
του Reuters στην Ελλάδα, Γιάννη Μπεχράκη. Το workshop επικεντρώνεται στην 
πρακτική διερεύνηση του φωτορεπορτάζ ως πεδίο καταγραφής της σύγχρονης 
κοινωνικής πραγματικότητας. Με αφετηρία την ανάθεση ενός θέματος οι 
συμμετέχοντες θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μια φωτογραφική «αποστολή», 
με καθημερινές εξωτερικές λήψεις υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Μπεχράκη. 
Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη μεθοδολογία και τις τεχνικές του φωτορεπορ-
τάζ και αναλύονται οι ειδικές συνθήκες του επαγγέλματος.

Εργαστήρια 
Φωτογραφίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ
www.hcp.gr · 210 9211 750

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2014

http://hcp.gr/workshop-behrakis/
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Atopos Unlocked 
Άνοιξε η έκθεση Occupy Atopos 
#CloeFloirat
Η Clo’e Floirat, δεύτερη καλλιτέχνιδα του 

πρότζεκτ Occupy Atopos, καταλαμβάνει 

την έδρα της Atopos παρουσιάζοντας 

τα έργα της. Το Occupy Atopos ανήκει 

στο πρόγραμμα Atopos Unlocked και 

εξετάζει την απεικόνιση του γυμνού 

ανθρώπινου σώματος από τη σύγχρονη 

γενιά καλλιτεχνών του Tumblr και των 

social media. Η Clo’e Floirat, κριτικός 

τέχνης και καλλιτέχνης, καταλήγει σε 

αυτό που η ίδια ονομάζει “drawing 

Crit’ writing” σχολιάζοντας με το 

δικό της τρόπο γεγονότα της τέχνης 

και της επικαιρότητας. Η δουλειά της 

δεν έχει αυτοσκοπό αλλά ενθαρρύνει 

βαθύτερες σκέψεις και έχει ως στόχο να 

ενεργοποιήσει την κριτική σκέψη του 

θεατή. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν 

παρουσία της καλλιτέχνιδας

Εγκαίνια: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, 20.00 

– 23.00

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 10 & 17 

Δεκεμβρίου, 7 & 14 Ιανουαρίου, 14.00 

– 22.00

Διεύθυνση: Atopos, Σαλαμίνος 72, 

Μεταξουργείο, Αθήνα

Επιμέλεια: Βασίλης Ζηδιανάκης

Πληροφορίες: Atopos CVC, www.

atopos.gr, info@atopos.gr 

Sony A7 II
Mε προσθήκη οπτικής σταθεροποίησης πέντε αξόνων

Θυμάστε το σκάνδαλο Michael Woodford; Τον προηγούμενο CEO της Olympus που 

είχε αποπεμφθεί κακήν κακώς γιατί είχε αποκαλύψει κακοδιαχείριση στα ταμεία; 

Τελικά αποδείχθηκε ότι έλειπε πάνω από ένα δις δολ. όχι από καταχρήσεις αλλά 

από ελλείμματα που συγκαλύφθηκαν με λογιστικά τεχνάσματα. Η εταιρία βγήκε 

τραυματισμένη από το σκάνδαλο και αναζήτησε χρηματοδότηση. Ένα μέρος προήλθε 

από τη Sony που απέκτησε το Σεπτέμβριο του 2012 το 11% των μετοχών έναντι 645εκ. 

δολ. εγκαθιδρύοντας «στρατηγική συνεργασία» με την Olympus.

Το πρώτο αντίκρυσμα αυτής της σχέσης (πέρα από συνέργειες στον ιατρικό κλάδο 

και στη συναρμολόγηση συσκευών) το βλέπουμε σήμερα στη μεσαίου φορμά Α7ΙΙ 

που μόλις ανακοινώθηκε ενώ προηγουμένως η είδηση διαφυλάχθηκε με πάσα 

μυστικότητα... Τι είδαμε λοιπόν; Απλούστατα, να μεταφέρεται στην Α7ΙΙ το λίαν 

εξελιγμένο σύστημα οπτικής σταθεροποίησης 5 αξόνων της ΟΜ-D Ε-Μ1, Pen E-P5 κλπ. 

που χαρίζει πλεονέκτημα 4,5stop σε σύγκριση με τη λήψη χωρίς stabilizer. Πολλοί 

χρήστες αυτών των μηχανών έχουν αναφέρει ότι δίνει ευκρινή αποτελέσματα ακόμη 

και σε χρονισμό κλειστρου ως 1sec. σε συνδυασμό με ημιευρυγώνιο φακό. Η διαφορά 

δε συνίσταται στην προσθήκη γυροσκοπικών αισθητήρων και κατακόρυφης/οριζόντιας 

κατεύθυνσης εκτός των τριών στάνταρ (που αντιστοιχούν στις κινήσεις Yaw, Pitch και 

Roll). Σε περίπτωση προσαρμογής φακού με ενσωματωμένο Οptical Stabilizer, τότε η 

μηχανή χρησιμοποιεί συνδυασμό των δύο. Επειδή επιδρά στον αισθητήρα καλύπτει 

οποιοδήποτε φακό, ακόμη και τρίτων κατασκευαστών.

Οι υπόλοιπες αλλαγές είναι εμφανισιακές κυρίως στην 

περιοχή της λαβής με μικρή μετατόπιση του πλήκτρου 

απελευθέρωσης, στην υποστήριξη XAVC S codec 

στο video (max. 1080/60p με  

bitrate 50Mbps), στην καλύτερη 

απόκριση autofocus κατά 30%, 

στην ενίσχυση της μοντούρας 

όπου οριακά είχαν αναφερθεί 

κάποια προβλήματα με πολύ 

βαρείς φακούς κλπ.

Αρχικά η διάθεση της A7II θα 

γίνει από την εσωτερική αγορά 

της Ιαπωνίας στις 5 Δεκεμβρίου 

ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί 

στοιχεία για τις άλλες αγορές.
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Μεταμορφώσεις των Αθηνών
Φωτογραφικό οδοιπορικό από τον 19ο στον 20ο αιώνα

Μια συλλογή φωτογραφιών έρχεται να δώσει την αφήγηση μιας άλλης εποχής για 

την πόλη της Αθήνας. Η έκθεση «Μεταμορφώσεις των Αθηνών» παρουσιάζει μια 

σειρά φωτογραφιών της πόλης της Αθήνας από τον 19ο στον 20ο αιώνα. 

Υπό την επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Χάρη Γιακουμή, οι επισκέπτες μπορούν να 

περπατήσουν ανάμεσα στα νεοκλασικά κτίρια και το ιστορικό τοπίο της πόλης και 

να στοχαστούν πάνω στις μεταμορφώσεις του αστικού τοπίου. Τα εμβληματικά κτίρια, 

εκτοπισμένα προ πολλού από το κέντρο του ενδιαφέροντος έρχονται να διεκδικήσουν 

μια θέση στη μνήμη των νεότερων. Πρόκειται για ένα ταξίδι στην πολεοδομική και 

οικιστική ανάπτυξη της νεότερης Αθήνας μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό. 

Στα εκθέματα περιλαμβάνονται και περισσότερες από εκατόν τριάντα αυθεντικές 

φωτογραφίες οι οποίες χρονολογούνται κοντά στην εφεύρεση της φωτογραφικής τέχνης. 

Μέσα από φωτογραφίες διαφορετικών δεκαετιών οι επισκέπτες μπορούν να συνθέσουν 

την εξέλιξη της πόλης των Αθηνών και να κάνουν ένα οδοιπορικό στις συνεχείς 

μεταμορφώσεις της. Η έκθεση συμπληρώνεται με μια μικρή επιλογή φωτογραφιών 

της σύγχρονης Αθήνας από το δημοσιογράφο και μελετητή Νίκο Βατόπουλο. Με 

αφορμή την έκθεση στο Μουσείο Ηρακλειδών, η συλλογή των σπάνιων φωτογραφιών 

κυκλοφορεί σε ένα φωτογραφικό λεύκωμα υπό την επιμέλεια των Χάρη Γιακουμή και 

Τάσου Α. Ανδρέου. 

Διάρκεια έκθεσης: έως τέλη Ιανουαρίου 15

Διεύθυνση: Μουσείο Ηρακλειδών, νέο 

κτίριο-παράρτημα, Αποστόλου Παύλου 37, 

Θησείο

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 

κλειστά, Τρίτη – Παρασκευή 17.00 – 21.00, 

Σάββατο – Κυριακή 11.00 – 19.00

Επιμέλεια έκθεσης: Χάρης Γιακουμής

Πληροφορίες: Μουσείο Ηρακλειδών, 

www.herakleidon-art.gr/el/index.cfm

Εκδόσεις: Kallimages, Παρίσι

ISBN13: 9782915936254



������ 28��	
�� 262 •  ��	���� 24 NOEMB���	 2014

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

Κυκλοφορεί στα περίπτερα!

���
�
��
�� 
  ��������	�

EI�'*" +"-".�+��'*" ��/3"6

http://www.photo.gr/shop/themedmags/monothematiko-tefchos-no-6-travel-photography/
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Photometria Ioannina Photography Festival
Ξεκινά διαγωνισμός φωτογραφικού portfolio με ελεύθερο θέμα
Ένας διαγωνισμός φωτογραφίας ξεκινά στα πλαίσια του Photometria Ioannina 

Photography Festival. Με ελεύθερο θέμα, οι συμμετέχοντες καλούνται να στείλουν 

ένα portfolio δεκαπέντε φωτογραφιών από το οποίο θα επιλεγούν τελικά οκτώ. 

Μέσα από μια σειρά φωτογραφιών ο φωτογράφος θα πρέπει να πραγματεύεται μια 

ιδέα της αρεσκείας του, ακόμη και μια αφήγηση. Η επιλογή των φωτογράφων που 

θα ξεχωρίσουν θα γίνει με κριτήρια τη συνάφεια των φωτογραφιών με το θέμα, τη 

συνοχή τους ως ένα ενιαίο σετ καθώς και την καλλιτεχνική και αισθητική τους ποιότητα. 

Κάθε φωτογράφος θα πρέπει να στείλει το portfolio φωτογραφιών του στο portfolio@

photometria.gr με τίτλο του e-mail το θέμα του portfolio του. Οι συμμετέχοντες 

μπορούν να στέλνουν το φωτογραφικό τους υλικό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Για 

περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το http://www.photometria.gr/  

Άδηλοι Τόποι - Απέραντο Λευκό
Ζωγραφική, γλυπτική και βίντεο αλληλεπιδρούν στην έκθεση της Μαριάνας Στραπατσάκη
Η Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας σε συνεργασία με το εργαστήριο διαδραστικών Τεχνών του Τμήματος Τεχνών ‘Ηχου και Εικόνας, του 

Ιονίου Πανεπιστημίου, παρουσιάζουν το έργο της εικαστικού Μαριάννας Στραπατσάκη «Άδηλοι Τόποι – Απέραντο Λευκό». Σε μια 

τρικάναλη εγκατάσταση η οποία αποτελεί το τρίτο μέρος της τριλογίας Γέννηση – Ζωή – Θάνατος, η καλλιτέχνιδα πραγματεύεται αρχέγονα 

ερωτήματα με έμπνευση από τη σκέψη του Ηράκλειτου και της Αρχαίας Ελλάδας. Αξιοποιώντας και πλάθοντας το βίντεο με εικαστικούς 

προβληματισμούς, η Μαριάννα Στραπατσάκη δένει τη ζωγραφική, τη γλυπτική και το βίντεο με έναν άμεσα διαλεκτικό τρόπο. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 5 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης, Ξενοκράτους 7, Αθήνα

Πληροφορίες: Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης, τηλ. 2107244552, medusa9@otenet.gr, http://www.medusaartgallery.com/ 

Fujifilm
Νέoι macro αντάπτορες

Η Fujifilm παρουσίασε δύο νέους macro 

αντάπτορες για τη σειρά φακών Χ, τους 

MCEX-11 και MCEX-16, οι οποίοι είναι 

συμβατοί με τους φακούς XF και XC. Οι 

αντάπτορες συνεργάζονται άψογα με τις 

μηχανές και προσφέρουν πλήρως τις 

λειτουργίες AE. Μαζί παρουσιάστηκε 

και το software της Fujifilm PC Tethered 

Shooting Software HS-V5 με δύο 

βασικές λειτουργίες, τις Camera Mode 

και PC Mode, για λήψεις με πολλαπλές 

εκθέσεις και υψηλή ευκρίνεια. Επίσης, 

ανακοινώθηκε ότι στις 18 Δεκεμβρίου 

2014 θα κυκλοφορήσουν τα firmware 

updates για τις X-T1, Χ-Ε2, Χ-Pro1, X-E2 

και Χ30 που είχε υποσχεθεί η εταιρεία 

στη Photokina. 
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Μάρκος Δολόπικος 
Η έκθεση «Μεγαλουπόλεις» 
ταξιδεύει στο Λονδίνο

Οι «Μεγαλουπόλεις» του Μάρκου 

Δολόπικου φτάνουν στον τέταρτο 

σταθμό του ταξιδιού τους. Σε μια γκαλερί 

σημείο αναφοράς πολλών καλλιτεχνών 

καθημερινά, οι επισκέπτες της έκθεσης 

θα μπορούν να χαθούν σε ένα ταξίδι 

μνήμης και πόλεων, στο κέντρο του 

Λονδίνου. Άψυχα, καπνισμένα και 

μουντά κτίρια γίνονται πρωταγωνιστές 

ενός υποφαινόμενου δράματος, όπου 

το άσπρο, το μαύρο, το μέγεθος και ο 

κόκκος της φωτογραφίας γραπώνουν 

τη ματιά του θεατή. Οι μεγαλουπόλεις 

φωτογραφημένες λίγο πριν ή μετά 

το ξημέρωμα, μέσα από το φακό του 

Μάρκου Δολόπικου. 

Εγκαίνια: Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, 18.00

Διεύθυνση: Camera Café, 44 Museum 

Street

Πληροφορίες: Μάρκος Δολόπικος, 

http://www.markosdolopikos.com/ 

New Documents Workshop
Με τον Παύλο Φυσάκη και την Πάσκουα Βοργιά

Στο πλαίσιο της έκθεσης “Depression Era - Στην Εποχή της Ύφεσης”, ανακοινώνεται 

η έναρξη χειμερινού καλλιτεχνικού εργαστηρίου με θέμα την θεωρία και 

πρακτική της τεκμηριωτικής φωτογραφίας (documentary photography). Από 

τις απαρχές της κοινωνικής φωτογραφίας στην Αμερική του 19ου αιώνα, ως το 

σύγχρονο ντοκιμαντέρ, η τεκμηριωτική φωτογραφία, ως μέθοδος καταγραφής της 

πραγματικότητας, μπορεί να συνιστά ένα ερευνητικό, αλλά και αισθητικό έργο, όπου 

συνυπάρχει η κοινωνιολογική και καλλιτεχνική ματιά. Σε αυτό το εργαστήριο, μέσα 

από διαλέξεις και την ανάπτυξη ομαδικού πρότζεκτ, θα εξετάσουμε τους τρόπους 

με τους οποίους η εικόνα - ως ντοκουμέντο, αλλά και ως έργο τέχνης – μπορεί 

να αποκτήσει πρόσβαση σε μια σύνθετη δομή της πραγματικότητας και έτσι να 

μετατραπεί σε εργαλείο παραγωγής κοινωνικής γνώσης. 

Σύνολο διδακτικών ωρών: 24

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα, 08/12/2014 

Προσκεκλημένοι ομιλητές, ο φιλόσοφος και ακτιβιστής Σάββας Μιχαήλ και ο 

κοινωνιολόγος και καθηγητής Οπτικών Πολιτισμικών Σπουδών του Παντείου 

Πανεπιστημίου, Γιάννης Σκαρπέλος.

Για περισσότερες πληροφορίες, και για τη διαδικασία των αιτήσεων συμμετοχής, 

παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://depressionera.gr/281115/

workshops, ή στείλτε e-mail στη διεύθυνση: depressioneragr@gmail.com 

Διάρκεια: 12/12/14 – 18/01/15

photo.gr

http://www.photo.gr
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Παραισθήσεις – Hallucinations
Τέχνη και σουρεαλισμός σε μια έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας
Το κέντρο εικαστικών τεχνών VIVARTE παρουσιάζει μια έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής 

αφιερωμένη στις παραισθήσεις. Με κέντρο τον άνθρωπο πέντε μέλη του τμήματος 

εκφράζουν καθένας ξεχωριστά τις ανησυχίες τους με εικόνες πέρα από τη λογική. Άλλες 

Sharp 
Οθόνη 4,1in. ανάλυσης 4K 

Καθώς στην αγορά έχουν κάνει την 

εμφάνιση τους τα πρώτα smartphones 

με οθόνες 2Κ (βλέπε  LG G3, Oppo 

Find 7, Galaxy Note 4), η Sharp 

ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά τον πήχυ, 

ανακοινώνοντας μία νέα οθόνη 4.1in 

με ανάλυση 4K, κάτι που μεταφράζεται 

σε πυκνότητα pixels 736ppi(!). Στόχος 

της ιαπωνικής εταιρίας είναι να έχει 

διαθέσιμα 4K panels, τεχνολογίας IGZO, 

για να ενσωματωθούν στα smartphones/

phablets που θα κυκλοφορήσουν το 

2016. Παράλληλα, ερευνητικές ομάδες 

της εταιρίας συνεχίζουν τις προσπάθειες 

για την επίτευξη της ιδίας ανάλυσης στα 

αμέσως επόμενα μεγέθη οθονών.

Eizo ColorEdge CG318-4K
Μόνιτορ 4Κ με ενσωματωμένο σύστημα καλιμπραρίσματος

Tα πρώτα Εizo ColorEdge με ενσωματωμένο σύστημα αυτόματης χρωματικής 

εξισορρόπησης χρονολογούνται από το 2011. Σήμερα, η μαγική λέξη που 

υπόσχεται ανάπτυξη και εξέλιξη στον κόσμο της εικόνας είναι το 4K που εκτός από 

το video έχει εφαρμογές και στη φωτογραφία. Εννοείται ότι για την επεξεργασία 

του αντίστοιχου υλικού χρειάζεται αντίστοιχης ανάλυσης μόνιτορ. Σε αυτή την 

αγορά απευθύνεται η Eizo με το ColorEdge CG318-4K με διαγώνιο 31,1in. και 

ανάλυση 4096x2160pixel. Χρωματικά καλύπτει το 99% του χρωματικού χώρου 

Adobe RGB ενώ υπερκαλύπτει τα χρωματικά πρότυπα Rec.709, ΕΒU και SMPTE-C. 

Ο αισθητήρας του καλιμπραρίσματος κρύβεται στο περίγραμμα της οθόνης στην 

πάνω πλευρά και δίνει τα δεδομένα στον ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή χωρίς 

να χρειάζεται καμία ενέργεια από πλευράς χρήστη. 

φορές με πινέλο και άλλες με φωτογραφική 

μηχανή, επιχειρούν σουρεαλιστικές ερμηνείες 

της πραγματικότητας. Στην έκθεση συμμετέχουν 

οι φωτογράφοι Eduard Ndreka, Μπιάνκα 

Κατσίνα, Γιώργος Τσιντανέλης, Ιωάννα Δήμου 

και Γιώργος Κοκόλης. Την έκθεση υποστηρίζει με 

ένα εικαστικό δρώμενο η Ισπανίδα ζωγράφος και 

performer Sandra Pons Carreras. 

Εγκαίνια: Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, 19.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Ξενοδοχείο Novotel, Μιχαή Βόδα 4, 

Αθήνα

Ώρες λειτουργίας: 18.30 – 21.30

Επιμέλεια: Γιώργος Τσιντανέλης

Πληροφορίες: τηλ. 210 4833667, vivarte.gr
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To βιβλίo μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής! 

http://www.photo.gr/shop/books/h-vinteokamera-ke-i-optikoakoustiki-katagrafi/
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