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Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014
πραγματοποιήθηκε
η εκλογοαπολογιστική
Συνέλευση/Συνέδριο της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Φωτογράφων, σχετικό ρεπορτάζ
από την οποία θα βρείτε σε άλλες
σελίδες. Παραβρέθηκα στις
εργασίες του Συνεδρίου μετά από
σχετική πρόσκληση και θα ήθελα
εν συντομία να σας μεταφέρω
κάποιες σκέψεις.
1. Με ιδιαίτερη προσοχή
παρακολούθησα την εισήγηση
του απερχόμενου προέδρου
κ. Κώστα Αλεξίου
(Σ.Σ.: Δημοσιεύεται ολόκληρη
στη σελ. 10) όσο και τις
εισηγήσεις / χαιρετισμούς των
υπολοίπων καλεσμένων. Όλες
οι τοποθετήσεις, χωρίς ούτε μία
εξαίρεση, προσδιόριζαν ως κύρια
αιτία του κακού για την σημερινή
άσχημη οικονομική κατάσταση
της χώρας και κατ’ επέκταση του
φωτογραφικού επαγγέλματος,
τις πολιτικές που ακολούθησαν
οι κυβερνήσεις τα τελευταία
30-40 χρόνια.
2. Η ψηφιακή επανάσταση τώρα,
τα minilab τη δεκαετία του ‘80,
η έγχρωμη φωτογραφία τη
δεκαετία του ‘70 σηματοδότησαν
εξελίξεις-ορόσημα στην
φωτογραφική αγορά και όχι
μόνον. Θυμίζω τις ατέλειωτες
συζητήσεις των αρχών του ‘90 για
το αν και κατά πόσο θα πρέπει
κάποιος να πουλήσει το ...χωράφι
του για να αγοράσει minilab ή
αν θα πρέπει να συνεταιριστεί με
όλους τους άλλους φωτογράφους
π.χ. στην Αιδηψό και να στηθεί
εκεί ένα εργαστήριο για όλους...
Τί ωραία λόγια, τί όμορφα
συνεταιριστικά σχέδια που
ουδέποτε καρποφόρησαν.
Ποιός εμπόδιζε τότε τη σύμπραξη
διαφόρων επαγγελματιών;
Ποιός την εμποδίζει σήμερα;
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Η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μάνια Παπαδημητρίου απευθύνει χαιρετισμό στους συνέδρους.
Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ & ΔΗΜΑΡ δεν έστειλαν εκπροσώπους.

Το πρόβλημα είναι πολιτικό ή διαχειριστικό;
Κάποιες σκέψεις με αφορμή το Συνέδριο της Π.Ο.Φ.
3. Δεν έγινε με έμφαση αναφορά στις νέες τεχνολογίες και στην ανάγκη επιμόρφωσης στις
σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος. Κατά τη γνώμη μου αυτό θα έπρεπε να ήταν το
Νο 1 θέμα, το Νο 1 πρόβλημα σε όλες τις αναλύσεις χωρίς φυσικά να αποσιωπηθούν όλα
τα άλλα ζωτικά ζητήματα των επιχειρήσεων του κλάδου όπως έλλειψη ρευστότητας, τζίροι
στα τάρταρα, παραεπαγγελματισμός κ.α. Ερωτώ λοιπόν: Είναι δυνατόν να δοθούν λύσεις στα
προβλήματα του σήμερα με “λυσάρια” και λογικές άλλων εποχών; Μπορεί αυτό το τεράστιο
θέμα της δια βίου επιμόρφωσης των φωτογράφων να το λύσουν μόνα τους τα Σωματεία,
παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειες που έχουν κάνει μέχρι σήμερα;
4. Το είπα και στην αίθουσα του Συνεδρίου, θα το πω και από αυτή τη στήλη:
Οι ίδιοι άνθρωποι εδώ και 20-30 χρόνια ασχολούνται με τα προβλήματα του ελληνικού
φωτογραφείου. Θέλετε να τους προσάψουμε ότι βλέπουν τα πάντα μέσα από το πρίσμα των
στενών πολιτικο- κομματικών τους πεποιθήσεων και όχι καθαρά τεχνοκρατικά; Ότι έχουν μια
και μόνον ερμηνεία για την προέλευση των δεινών του κλάδου; Ότι τηρούν μία μη φιλική
στάση έναντι των μεγάλων εταιριών της φωτογραφικής αγοράς; Να συμφωνήσω κι εγώ μαζί
σας. Αυτό όμως που όλοι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε σε αυτούς τους μετρημένους στα
δάχτυλα των δυο χεριών συναδέλφους, είναι ότι έχουν θυσιάσει αμέτρητες ώρες από την
επαγγελματική και οικογενειακή τους ζωή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου.
Σας θυμίζω μόνον το θέμα της μετάβασης από τις απλές στις βιομετρικές φωτογραφίες
διαβατηρίων. Ποιός οργάνωσε ενημερωτικές ημερίδες, ποιός έτρεχε από πόλη σε πόλη;
Ποιός έτρωγε ώρες ατελείωτες στα τηλέφωνα να δίνει οδηγίες και διευκρινίσεις;
Μια χούφτα άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι.
Κλείνοντας αυτό το σύντομο σημείωμά μου επανέρχομαι στο αρχικό ερώτημα:
Είναι άραγε πολιτικό το ζήτημα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το φωτογραφείο σήμερα
και ως εκ τούτου οι περιορισμένες δυνατότητες παρέμβασης που διαθέτει το συνδικαλιστικό
κίνημα είναι αδύνατον να δώσουν λύσεις; Ή μήπως είναι κατά βάση διαχειριστικό και
οργανωτικό και άρα η ευθύνη εξεύρεσης λύσεων αφορά τον καθένα ξεχωριστά;
Διαλέγετε και παίρνετε...
T. TZIMA
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Δείτε το ανανεωμένο
site της έκθεσης
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Red Bull
 

        360°    

  

 windsurf, Jason Polakow.

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.
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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

5300.indd
 1
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Low Key

Flickr
Και πάλι στο μάτι του κυκλώνα
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‘‘...Η Ομοσπονδία μας τα προηγούμενα τρία χρόνια πήρε μέρος σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις με
μηδαμινή όμως συμμετοχή...’’
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εφορία που υποθηκεύουν το μέλλον
μας για τα επόμενα 3 έως 6 χρόνια.
Ιδιωτικοποίηση των πάντων,
όχι προς όφελος της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας των ελευθέρων
επαγγελματιών αλλά των λίγων, που
εκμεταλλευόμενοι τις στρατιές ανέργων,
έχουν δημιουργήσει μια νέα τάξη
εργαζομένων (απασχολούμενων) χωρίς
καταναλωτική ικανότητα ακόμα και των
βασικών ειδών διαβίωσης, εκβιάζοντας
όμως να πληρωθεί η ιδιωτική ΔΕΗ, ο
ιδιωτικός ΟΤΕ και σε λίγο η ιδιωτική
ΕΥΔΑΠ.
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Η ΕΕ ασκεί πίεσεις
στην Google
Για την εφαρμογή του
“δικαιώματος στη λήθη”
Από το περασμένο καλοκαίρι οι
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν
το δικαίωμα υποβολής αίτησης στη
μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης για το
περίφημο “δικαίωμα στη λήθη”, δηλαδή
την αφαίρεση των συνδέσμων που
οδηγούν σε πληροφορίες προσωπικών
τους δεδομένων. Παρά το γεγονός ότι
παρουσιάστηκαν ορισμένα θέματα (βλ.
Stan O’Neal) η Ε.Ε. πίεσε τη google να
προχωρήσει κανονικά στην εφαρμογή
του μέτρου. Ωστόσο, η αφαίρεση
των links του χρήστη που καταθέτει
την αίτηση, εφαρμόζεται μόνο στις
ευρωπαϊκές εκδόσεις της μηχανής
αναζήτησης (π.χ. Google.gr, Google.
de) και όχι στο google.com. Για το
λόγο αυτό, η ΕΕ πιέζει τον τεχνολογικό
κολοσσό να προχωρήσει σε παγκόσμια
εφαρμογή, κάτι που θα ισχύσει και για
το Microsoft Bing αντίστοιχα. Προς
το πάρον η Google εξετάζει το νέο
αίτημα χωρίς όμως να επιβεβαίωνει τη
συμμόρφωση της σε αυτό.

Eυκαιρία!
Μόνον 40 ευρώ + ΦΠΑ!
ΠΩΛΕΙΤΑΙ EΓΧΡΩΜΟΣ LASER PRINTER
Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας μεταχειρισμένο

Το Leica Fotopark σε λειτουργία

επαγγελματικό inkjet printer Konica Minolta

Με ολοκληρωμένη υπηρεσία εκτύπωσης

Magicolor 5450 με τα μελάνια του magenta,

Ξεκίνησε η λειτουργία της cloud υπηρεσίας της γερμανικής εταιρίας, που είχε
ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο στην Photokina 2014, ενσωματώνοντας μια προηγμένη
υπηρεσία εκτύπωσης των φωτογραφιών που “ανέβαίνουν” στην πλατφόρμα.
Ο χρήστης καλείται να διαμορφώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα επιλέγοντας
μέσα από μία μεγάλη ποικιλία χαρτιών και κάδρων, ενώ η παράδοση του έργου
ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες μέρες. Σύμφωνα με τη Leica, τα παραγόμενα
προϊόντα έχουν εκτιμώμενη διάρκεια ζωής 75 χρόνια χάρη στην καλή ποιότητα των

black, cyan (όχι κίτρινο). Τηλ.: 6907775657

χρησιμοποιούμενων υλικών. Ο κάθε φωτογράφος μπορεί να επιλέξει να εγγραφεί ως
“Pure Member”, έχοντας στη διάθεση του 10GB αποθηκευτικό χώρο, ή ως “Premium
Member”, με κόστος 10 ευρώ/μήνα και με διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης τα 100GB.
Για τους ενδιαφερόμενους:
http://en.leica-camera.com/World-of-Leica/Leica-Fotopark/Premium-Print-Service
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2he Best Tripod
that your Money Can Buy

GH2

CW450N

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
Αμισσού 55, Νέα Σμύρνη Τηλ.: 2130157744 • www.photozone.gr • e-mail: info@photozone.gr
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Hasselblad
Αποκαλυπτήρια για την Stellar II
Μπορεί το εργοστάσιο στο Treviso να έκλεισε αλλά η Hasselblad
κυκλοφόρησε μια ακόμα τροποποιημένη Sony με πολυτελή ρούχα. Και
για να αποφύγει τα καυστικά σχόλια που έγιναν για τις προηγούμενες
σχεδιάσεις, έσπευσε εξαρχής να δηλώσει ότι η νέα Stellar II δεν αποβλέπει
στο να συγκριθεί με άλλες μηχανές αλλά προορίζεται για τους συλλέκτες
και τους λάτρεις του είδους, για να το θέσουμε κομψά, των ιδιαίτερων
μηχανών. Η Stellar II είναι μια Sony RX100 Mark II με branding Hasselblad.
Θα κυκλοφορήσουν εκδόσεις με περίβλημα από ξύλο ελιάς, ξύλο
padouk, ξύλο καρυδιάς ή ανθρακονήματα. Προς το παρόν η τιμή έχει
ανακοινωθεί για την αμερικάνικη αγορά και θα φτάνει τα 2.395 δολάρια
(συν τους φόρους).

Γυάλινο μουσικό θέατρο
Ταξίδι στο όνειρο
Πρεμιέρα έκανε στο Up Stage – Γυάλινο
Μουσικό Θέατρο τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου
2014, η παράσταση «Ταξίδι στ’ Όνειρο» με
συντελεστές τους Γιάννη Νικολάου, Κατερίνα
Κουρεντζή , Άγγελο Χρονά, Ρομάν Γκόμεζ και
πρώτο καλεσμένο ειδικά για τη βραδιά αυτή
τον Παντελή Θαλασσινό και παραγωγή του
φωτογράφου Γιάννη Κανελλόπουλου. Οι
θαμώνες και οι συντελεστές της παράστασης
ταξίδεψαν για τρεις ολόκληρες ώρες σε ένα
ιδιαίτερο μουσικό περιβάλλον με καινούργια
και προηγούμενα του Γιάννη Νικολάου,
διανθισμένα με άλλα, νεότερων και
παλαιότερων δημιουργών. Σε αναμονή λοιπόν
για την επόμενη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 ,
με καλεσμένους τους Λένα Αλκαίου και Κώστα
Μάντζιο.
ΦΩΤ.: Θ. ΦΟΥΚΑΣ
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Διατίθενται
σε φύλλα
και ρολά

Για κορυφαίες εκτυπώσεις

πέρα από τα συνηθισμένα

Νέα αντιπροσωπεία
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
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Photometria Awards
2014 “Reflection”
Η έκθεση ταξιδεύει στην πόλη
των Χανίων
Η έκθεση με τις 25 καλύτερες
φωτογραφίες του διαγωνισμού
ταξιδεύει αυτή τη φορά στα Χανιά,
συνεχίζοντας το ταξίδι της σε 8
πόλεις της Ελλάδας. Με θεματική την
αντανάκλαση όχι απλά ως φυσικό
φαινόμενο αλλά και μεταφορικά, ως
επιρροή του πνεύματος, της τέχνης
ή ενός πολιτισμού, οι επισκέπτες
θα έχουν τη δυνατότητα να δουν
τις φωτογραφίες που ξεχώρισε η
κριτική επιτροπή του Photometria
Festival 2014. Η έκθεση στην πόλη
των Χανίων διοργανώνεται σε
συνεργασία με τη Φωτογραφική
Λέσχη Χανίων και τον Ιστιοπλοϊκό
Όμιλο Χανίων.
Εγκαίνια:
Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης:
έως 9 Δεκεμβρίου
Διεύθυνση: Ιστιοπλοϊκός Όμιλος
Χανίων, Νεώριο Μόρο, Χανιά,
Κρήτη
Μέρες και ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 10.00 – 22.00
Πληροφορίες:
Photometria Photo Festival,

Lomography: Diana F+ Explorer Nocturne

http://www.photometria.gr/

Χριστουγεννιάτικη έκδοση στο μεσαίο φορμά
H Lomography ανακοίνωσε την Diana F+ Explorer Nocturne, μια μηχανή
μεσαίου φορμά που δέχεται φιλμ 120. Ουσιαστικά πρόκειται για ειδική έκδοση
της γνωστής Diana F+ η οποία προσφέρει δύο βασικές λειτουργίες έκθεσης:
N, για φως ημέρας και flash και B για μακρά έκθεση και βραδινές λήψεις.
Εστιάζει από το ένα μέτρο ως το άπειρο και επιτρέπει την δημιουργία εικόνων με
διπλοέκθεση, ενώ με την αφαίρεση του φακού μετατρέπεται σε pinhole camera.
Είναι κατασκευασμένη από πλαστικό, διαθέτει οπτικό οφθαλμοσκόπιο και
υποδοχή για τρίποδο. Επίσης, στο πίσω μέρος της βρίσκεται ένας διακόπτης για
την επιλογή ανάμεσα σε 12 full-frame λήψεις (5.2x5.2εκ.) ή 16 λήψεις μικρότερου
μεγέθους (4.2x4.2εκ.). Η κυκλοφορία περιορίζεται σε 1000 κομμάτια, τα οποία
συνοδεύονται από εξωτερικό φλας. Η διάθεση γίνεται μέσα από το site της
Lomography http://shop.lomography.com
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Ζητήστε μας
δείγματα από
τα υλικά μας
www.jmsolutions.gr
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr
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Sony
Τρεις νέοι φακοί για Α-mount
Μαζί με την νέα A7 II, η ιαπωνική
εταιρεία ανακοίνωσε τον
αναβαθμισμένο τηλεφακό 70-300mm
f/4.5-5.6 SSM II. Ο νέος A-mount
φακός παρουσιάζει βελτιώσεις στο
σύστημα αυτόματης εστίασης και
ενσωματώνει τη νέα επίστρωση
nano AR που συμβάλλει στη μείωση
των φαινομένων flare/ghosting και
ταυτόχρονα προσφέρει καλύτερες
απόδοσεις σε οξύτητα-αντίθεση. Θα
γίνει διαθέσιμος αρχικά στην Ιαπωνία
και ύστερα θα κάνει την εμφάνιση του
στις ευρωπαικές χώρες. Παράλληλα,
η Sony γνωστοποίησε την ανάπτυξη
δύο ακόμα φακών για τη μοντούρα
A-mount, τον Vario-Sonnar T* 2470mm F2.8 ZA SSM II και τον VarioSonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II
καθησυχάζοντας τους χρήστες του
συγκεκριμένου συστήματος μηχανών
DSLT. Ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που
πιστεύουν πως μετά την άφιξη της A7
II, με σταθεροποιητή πέντε αξόνων στο
σώμα, οι μηχανές A-mount δεν έχουν
μέλλον.

Σ.Ε.Φ.Ν.Η
Πρώτη γενική συνέλευση του νέου ΔΣ
Το νέο Δ Σ του Σ.Ε.Φ.Ν.Η πραγματοποίησε την πρώτη του γενική συνέλευση, κατά τη
διάρκεια της οποία πραγματοποιήθηκε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων για την εξέλιξη
του επαγγέλματός του φωτογράφου. Αποφασίστηκε επίσης η πραγματοποίηση μιας
νέας σειράς σεμιναρίων με θέμα “Οργάνωση και λειτουργία μικρή και πολύ μικρής
επιχείρησης”.
Το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τους Νίκο Μαρή (πρόεδρο), Ιωάννη Μανιώρο
(γραμματέα), Γιώργο Κενδριστάκη (αντιπρόεδρο), Παύλο Κάπογλου (ταμία), Γεώργιο
Κονοτοχριστοφή (υπεύθυνο Τύπου) και τα μέλη Γιάννα Καράγιωργου και Γιάννη
Σώπαση.
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Canon
Καπάκι καθαρισμού
H Canon κατέθεσε αίτηση για την
κατοχύρωση μιας πατέντας, που θα
σας κάνει να δείτε διαφορετικά το απλό
καπάκι της μηχανής σας. Σύμφωνα με
την πατέντα το πιο αδρανές κομμάτι
του φωτογραφικού σας εξοπλισμού
αναλαμβάνει ένα σημαντικό ρόλο,
αυτόν του καθαρισμού των επαφών της
μοντούρας της μηχανής. Κάθε φορά που
ο χρήστης αφαιρεί τον φακό της μηχανής
και την κλείνει με το καπάκι, το καπάκι θα
καθαρίζει τις επαφές και θα προστατεύει
τον αισθητήρα, παρατείνοντας έτσι τη ζωή
της μηχανής.

Η GoPro στην αγορά των drones
Επεκτείνεται στον αναπτυσσόμ ενο τομέα των μικροελικόπτερων
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η GoPro έχοντας στο ενεργητικό
της την πιο πετυχημένη actioncam όλων των εποχών που σπάει ρεκόρ πωλήσεων,
ειδικά στις ΗΠΑ, ετοιμάζεται να κάνει το άλμα σε μια άλλη ραγδαία αναπτυσσόμενη
αγορά των drones (ή multichoppers ή όπως αλλιώς θέλετε).
Τα σχέδια της GoPro περιλαμβάνουν μοντέλα που όπως θα ήταν αναμενόμενο
ενσωματώνουν actioncam που έιναι σε θέση να καταγράφουν video και
φωτογραφίες από ύψος και να μεταφέρονται μέσω WiFi σε υπολογιστές, tablet
και smartphone. Ήδη κάμερες κατασκευής GoPro εξοπλίζουν drones άλλων
κατασκευαστών όπως της κινέζικης SZ DJI και Parrot. Για φέτος οι πωλήσεις GoPro
είναι αισιόδοξα ανοδικές +15% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά δηλ. στα
2,4εκ. τεμάχια αλλά ο κλάδος των actioncam γίνεται ολοένα πιο ανταγωνιστικός και
η εταιρία αισθάνεται την πίεση ανταγωνιστών όπως Sony, Polaroid, Pentax κλπ.
Ο κλάδος των drone δείνχει ανοδική τάση και ανεβαίνει σε αξία πωλήσεων στα
2.2δις. δολ. για φέτος και 10 δις στο τέλος της επόμενης δεκαετίας εκτός και αν
υπάρξει κάποια ανάσχεση από ενδεχόμενες κανονιστικές ρυθμίσεις όπως αυτές
που προσπαθεί να επιβάλλει –ανεπιτυχώς προς το παρόν- η US Federal Aviation
Authority.(Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ)

Philips
Ανανεωμένο IPS Panel με USB Docking
Η MMD, brand license partner των οθονών
Philips, παρουσιάσε μια νέα εκδοχή του 23in.
USB docking panel, ανάλυσης Full HD, που
ενσωματώνει τεχνολογία IPS προσφέροντας
ευρεία γωνία θέασης 178° (οριζόντια και
κάθετα). Χάρη στις δύο θύρες USB 3.0 και μία
USB 2.0, οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν τον
προσωπικό τους υπολογιστή-φορητό ή μη- στην
οθόνη και να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση
σε όλες τις συσκευές που συνδέονται σε αυτή,
όπως εκτυπωτές, εξωτερικές μονάδες, ποντίκι
κ.α. Επίσης, με την αξιοποίηση της θύρας USB
3.0, είναι δυνατή η σύνδεση στο δικτύο, αλλά
και η πραγματοποίηση video streaming. Eίναι
ήδη διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή αγορά.
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Mobile
Photography
Awards
Οι δηλώσεις συμμετοχής
στον 4ο ετήσιο διαγωνισμό
ολοκληρώνονται
Ο 4ος ετήσιος διαγωνισμός mobile
photography ξεκίνησε. Όσοι θα
ήθελαν να συμμετάσχουν στο
διαγωνισμό μπορούν να στείλουν
τις φωτογραφίες τους μέχρι τη
Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου. Ο μεγάλος
νικητής του διαγωνισμού θα
βραβευτεί με $3.000 ενώ ο νικητής
του MPA Photo Assay με $500
αντίστοιχα. Έχοντας ως σκοπό να
φέρουν τη φωτογραφία από τα
κινητά σε εκθέσεις φωτογραφίας,
τα βραβεία Mobile Photography
έχουν διοργανώσει περισσότερες
από 12 εκθέσεις στο Λος Άντζελες,
το Σαν Φρανσίσκο, το Τορόντο,
τη Μελβούρνη και σε άλλες
πόλεις. Ο φετινός διαγωνισμός
αποτελείται από 20 φωτογραφικές
κατηγορίες. Κάθε φωτογραφία που
παίρνει μέρος πρέπει να ανήκει σε
2 ή περισσότερες κατηγορίες. Οι
νικητές κάθε κατηγορίας θα λάβουν
βραβείο MPA ενώ παράλληλα θα
συμπεριληφθούν σε έκθεση με
περαιτέρω ευκαιρίες για πώληση
των έργων τους. Ο μεγάλος νικητής
του διαγωνισμού θα βραβευτεί
με $3.000 ενώ ο νικητής του MPA
Photo Assay με $500 αντίστοιχα.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επισκεφθείτε το http://
mobilephotoawards.com/

«Χρόνου Σημεία στο Φως»
Ο Γιώργος Αθανασόπουλος παρουσιάζει τη νέα του φωτογραφική έκθεση
Υπό τον τίτλο «Χρόνου Σημεία στο Φως», ο φωτογράφος Γ. Αθανασόπουλος παρουσιάζει
μια σειρά ασπρόμαυρων φωτογραφικών έργων στο καφέ του Αρχαιολογικού
Μουσείου. Ασχολούμενος ιδιαίτερα με την αρχαιολογική φωτογραφία είναι μεταξύ
άλλων δημιουργός και διαχειριστής της σελίδας www.ancientgreece.gr καθώς και
φωτογράφος τοπίου. Στα πλαίσια μιας προσπάθεια του μουσείου να δώσει βήμα σε
σύγχρονες μορφές κάθε καλλιτεχνικής έκφρασης, οι επισκέπτες του καφέ του μουσείου
θα έχουν τη δυνατότητα να δουν μια σειρά από ασπρόμαυρες φωτογραφίες οι οποίες
αναπαριστούν σύγχρονες και παλαιότερες αρχιτεκτονικές κατασκευές, τοπία και
λεπτομέρειες τους. Παρουσιάζοντας καρέ με στοιχεία της φύσης και μνημεία πολιτισμού,
ο Γ. Αθανασόπουλος καλεί τους θεατές να τον ακολουθήσουν στο προσωπικό του ταξίδι,
αναζητώντας τα σημάδια που αφήνει ο χρόνος πάνω στην ύλη.
Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Νοεμβρίου 2015
Διεύθυνση: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 13.00 – 20.00, Τρίτη - Κυριακή 9.00 – 16.00
Πληροφορίες: Καφέ Μουσείου, τηλ. 2108834139
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Δείτε το
ανανεωμένο site
του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!
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Motrr Galileo
Γυροσκοπική πλατφόρμα 360°
για GoPro
Στην αρχή το θαυματουργό αυτό gadget
πανοραμικών λήψεων είχε κυκλοφορήσει
μόνον για iPhone. Όμως τώρα είναι
διαθέσιμο και για GoPro και συγκεκριμένα
για τα μοντέλα Hero 3, Hero 3+ και Hero
4.. O έλεγχος γίνεται μέσω πρωτοκόλλου
Βluetooth συσκευών IOS (δεν προβλέπεται
στο άμεσο μέλλον ειδικό app για Android). H
βάση πωλείται ξεχωριστά από το μηχανισμό
έναντι 30 δολ. η πρώτη και 150δολ. ο
δεύτερος.

Google
Φέρνει τo Photoshop στον Chrome
Kατόπιν συμφωνίας με την Adobe, o τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι μέσα
στο 2015 οι χρήστες του Chrome θα έχουν στη διάθεση τους μια ειδική έκδοση του
δημοφιλέστερου προγράμματος επεξεργασίας εικόνας, μέσα από το περιβάλλον του
browser. Πρακτικά καθιστάται δυνατή η λειτουργία του Photoshop σε υπολογιστικά
συστήματα μη υψηλών επιδόσεων με τον εξής τρόπο: πραγματοποιείται σύνδεση με
ένα server που “τρέχει” το Photoshop CC 2014, το UI (User Interface) της deskop
έκδοσης καταγράφεται ως video και αποστέλλεται στον περιηγητή του χρήστη, όπου
με την βοήθεια javascript οι ενέργειες του χρήστη μεταφέρονται πίσω στον server.
Προς το παρόν το Photoshop Streaming δέχεται αρχεία μόνο από το Google Drive,
ενώ μερικές λειτουργίες δεν υποστηρίζονται, όπως για παράδειγμα η εκτύπωση και
το 3D περιβάλλον. Η εφαρμογή, η οποία θα διατίθεται μέσω του Chrome Web Store,
θα δοκιμαστεί το επόμενο εξάμηνο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με σκοπό να γίνουν οι
απαραίτητες διορθώσεις-βελτιώσεις.

Νikkor
Η παραγωγή φακών έφθασε τα 90εκ.
Η συνολική παραγωγή των φακών NIKKOR για φωτογραφικές μηχανές Nikon με εναλλάξιμους φακούς ξεπέρασε τα ενενήντα
εκατομμύρια τεμάχια στο τέλος Οκτωβρίου 2014. Επιπλέον, η παραγωγή των φακών NIKKOR που περιλαμβάνουν αθόρυβο
μοτέρ τύπου Silent Wave Motor (SWM), πρόσφατα συμπλήρωσε τα 50 εκ. ¨Όλα αυτά με αφετηρία το 1959 όταν η τότε Nippon
Kogaku K.K.) κυκλοφόρησε τη φωτογραφική μηχανή Nikon F, καθώς και τους πρώτους της φακούς Nikkor για φωτογραφικές
μηχανές Nikon SLR
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Εye-Fi
Επεκτείνεται στους χρήστες
smartphone
Την ώρα που οι digital compact
χάνουν έδαφος και πωλούνται
ολοένα και λιγότερες κάτω από
την πίεση των smartphones και
ταυτόχρονα αρκετά από τα νέα
μοντέλα αποκτούν δυνατότητες
WiFi, μειώνεται η ελκυστικότητα
των καρτών EyeFi, της εταιρίας που
είχε επενδύσει στις κάρτες SD με
ενσωματωμένες δικτυακές λειτουργίες.
Έτσι η κατασκευάστρια εταιρία στην
προσπάθειά της να μείνει ελκυστική
ανακοίνωσε την επέκτααση του EyeFi
Cloud Service. Η υπηρεσία ήταν ήδη
διαθέσιμη από καιρό στους χρήστες
EyeFi Mobi card και έχει ως σκοπό
την αποθήκευση και συγχρονισμό
ανάμεσα σε διαφορετικές συσκευές.
Εκτελεί δηλ. καθήκοντα organizer,
βασικού editing και sharing με ετήσιο
κόστος συνδρομής 50δολ. Ενώ μέχρι
τώρα χρειαζόταν να έχει κανείς κάρτα
EyeFi για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία
αυτό δεν ισχύει πλέον και το μόνο που
χρειάζεται είναι η εγκατάσταση ενός
app σε περιβάλλον Android ή iOS.

«Δες ένα ποίημα»
Η φωτογραφία συνομιλεί με την ποίηση σε μια έκθεση
στην παλιά πόλη της Ρόδου
Δύο ομάδες με διαφορετικούς κώδικες συναντούν η μία την άλλη σε μια κοινή
έκθεση. Πρόκειται για τη φωτογραφική ομάδα Photorion και το εργαστήριο
δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής «Το κοχύλι» που μαζί παρουσιάζουν την
έκθεση «Δες ένα ποίημα». Οι φωτογράφοι της ομάδας αφουγκράστηκαν τα
κείμενα, τα φύλαξαν με προσοχή και τα έντυσαν με εικόνες, δημιουργώντας ένα
διάλογο ανάμεσα στη γραφή και την εικόνα. Οι λέξεις αποκτούν μορφή άλλοτε με
μινιμαλισμό και άλλες φορές με πληθωρικότητα, δίνοντας στους επισκέπτες μια
έκθεση με πολλά συναισθήματα.
Εγκαίνια: Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 4 Ιανουαρίου 2015
Διεύθυνση: Rock ‘n’ Roll Music Diner, Πλατεία Αρίωνος 2-3, Παλιά Πόλη, Ρόδος
Επιμέλεια έκθεσης: Πόλυ Χατζημάρκου

Συνδεθείτε μαζί μας
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