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Στο τεύχος Ν 262 αναφέρθηκε
από αυτή τη στήλη ότι σύμφωνα
με μελέτες που μπορεί να
επιβεβαιωθούν και από την
προσωπική εμπειρία του καθενός,
μόνον το 5% του συνολικού
χρόνου που αφορά στη
δημιουργία μιας φωτογραφίας
πηγαίνει στη λήψη. Όλος
ο υπόλοιπος χρόνος πάει στο
editing, στην αρχειοθέτηση,
στην επεξεργασία, στην -πιθανήεκτύπωσή της κ.ά.
Κατ’ αντιστοιχία, αν δείτε λίγο
γύρω σας κι αν κρίνετε οι
περισσότεροι από τα προσωπικά
σας ενδιαφέροντα, όλος σχεδόν
ο ελεύθερος χρόνος του 90% των
επαγγελματιών φωτογράφων
αναλίσκεται στην ενημέρωση
για θέματα τεχνολογίας και
εξοπλισμού.

Τ

ο ενδιαφέρον είναι μεγάλο για
τις νέες μηχανές που βγαίνουν

στην αγορά, για τους φακούς, για
τα προγράμματα επεξεργασίας, τις
γρήγορες κάρτες, τους εκτυπωτές,
τα φλας και τα φωτιστικά. Κάποιοι
λίγοι -ελάχιστοι- ενδιαφέρονται
για τα γενικότερα προβλήματα του
κλάδου, ορισμένοι ασχολούνται
κάπως με θέματα αισθητικής,
βλέπουν δουλειές άλλων
συναδέλφων ενώ μερικούς τους
προσελκύουν θέματα marketing
και προώθησης της δουλειάς και
της επιχείρησής τους κλπ.
Το ερώτημα λοιπόν που
προκύπτει ως απόρροια όλων των
παραπάνω είναι το εξής: Γιατί π.χ.
οι ζωγράφοι και οι γλύπτες μιλάνε
σχεδόν μονότονα για την πώληση
των έργων τους και για ότι συνδέεται
με αυτό το κεφαλαιώδες ζήτημα
ενώ οι επαγγελματίες φωτογράφοι
δείχνουν σαν να μην ενδιαφέρονται
σχεδόν καθόλου για τη διάθεση
και πώληση των φωτογραφιών τους
ως έργων τέχνης;
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‘‘Shiki in me’’. Έργο του διάσημου Γιαπωνέζου φωτογράφου Νοbuyshi Araki. Aποτελείται από
9 φωτογραφίες 52,8χ38,7cm που σχηματίζουν πίνακα διαστάσεων 166χ137cm. Αν θέλετε να τον
αγοράσετε, πωλείται από την Γκαλερι Taka Ishii του Τόκιο μόνον 30.000 ευρώ...

Η φωτογραφία ως έργο τέχνης
Γιατί δεν βρίσκεται στο κέντρο ενδιαφέροντος των επαγγελματιών φωτογράφων;
Γιατί διεθνώς το μόνιμο αφήγημα των πιο δημοφιλών site του επαγγελματικού
φωτογραφικού κόσμου, των φωτογραφικών εκδόσεων και περιοδικών είναι η τεχνολογία,
τα μυστικά και τα τρικ για πετυχημένες λήψεις και όχι κυρίως και πάνω απ’ όλα η ανάλυση
της αισθητικής της φωτογραφικής τέχνης;
Μην βιαστείτε να μου απαντήσετε ότι το θέμα είναι καθαρά οικονομικό και
τίποτα παραπάνω. Δηλαδή ότι είναι παντελώς ανύπαρκτη η αγορά της καλλιτεχνικής
φωτογραφίας για να συντηρήσει οικονομικά κυρίαρχο λόγο γι’ αυτήν στα μέσα
ενημέρωσης - σε αντίθεση με τα φωτογραφικά εργοστάσια που έχουν το χρήμα και ως εκ
τούτου μπορούν να έχουν μόνιμα στραμμένα πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας.
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Και φυσικά να συντηρούν μόνιμα και τον μύθο
ότι νέος εξοπλισμός ίσον καλύτερες φωτογραφίες.
Πιστεύω ότι η ρίζα του ερωτήματος βρίσκεται
βαθιά ριζωμένη στο συλλογικό υποσυνείδητο, όχι
μόνον του ανυποψίαστου κοινού αλλά και ημών
των ιδίων δηλ. των επαγγελματιών φωτογράφων
για το τι εστί καλλιτεχνική φωτογραφία. Αυτή
η γενικευμένη ασάφεια ή αν θέλετε η έλλειψη
ισχυρής και τεκμηριωμένης άποψης έχει να
κάνει με την ίδια τη φύση της φωτογραφίας που
δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε τρία βασικά
κριτήρια που θέτει η αγορά της τέχνης για να την
αναγνωρίσει ως έργο τέχνης. Αυτά είναι:
η πρωτοποριακή προσέγγιση του δημιουργού,
η σπανιότητα και η αυθεντικότητα του έργου του.
Πώς να μιλήσει όμως κάποιος στον φωτογραφικό
χώρο για το μεγάλο φετίχ της τέχνης που είναι
η μοναδικότητα του καλλιτεχνικού έργου;
Ας δεχτούμε ότι μεταξύ των διαφόρων
εκτυπώσεων μιας φωτογραφίας υπάρχουν

Φωτ.: George Meis

διαφορές και ότι μόνον αυτή που την έχει τυπώσει
ο ίδιος ο φωτογράφος αντιπροσωπεύει το έργο
του. Όμως όταν η εικόνα αναπαράγεται ψηφιακά
σε άπειρα και ακριβώς ίδια ψηφιακά αντίτυπα τί
γίνεται; Το ερώτημα δεν είναι καθόλου ρητορικό.
Σας αναφέρω πως αντιμετώπισαν οι Γάλλοι το
ζήτημα της μοναδικότητας του φωτογραφικού
έργου. Όχι με λόγια αλλά με νόμο!
Ο (Γαλλικός) νόμος 91-1326 της 23/12/1991
ορίζει ακριβώς τα εξής: “Θεωρούνται ως έργα
τέχνης φωτογραφίες των οποίων η εκτύπωση έχει
πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον δημιουργό ή
υπό την καθοδήγησή του ή από εξουσιοδοτημένο
από αυτόν τρίτου προσώπου, είναι υπογεγραμμένες
από τον ίδιο τον δημιουργό ή πιστοποιημένες
ως γνήσιες από τον ίδιο ή από δικαιούχους του
έργου, αριθμημένες μέχρι τριάντα αντίτυπα σε
κάθε είδους διάσταση και υλικά εκτύπωσης. Κάθε
εκτύπωση που πραγματοποιείται μετά το θάνατο του
δημιουργού πρέπει να αναφέρεται ευανάγνωστα ως
τέτοια στο πίσω μέρος του έργου”.
Φυσικά στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιους...
περίεργους νόμους, όμως κι αν είχαμε θα
άλλαζε κάτι; Θα ρυθμίζονταν αυτόματα
η απορρυθμισμένη ή μάλλον ανύπαρκτη αγορά
έργων τέχνης; Σίγουρα όχι. Άρα λοιπόν γι αυτό
όλη η κουβέντα μεταξύ των επαγγελματιών
στρέφεται εκεί που βγαίνει το μεροκάματο:
Στις ποικίλες χρήσεις της φωτογραφίας στην
καθημερινή ζωή, στην αγορά και στην παραγωγή,
στη βιομηχανία των αναμνήσεων. Όμως αυτό είναι
άλλο πράγμα και δεν έχει καμία απολύτως σχέση
με την αφετηρία της καλλιτεχνικής δημιουργίας και
με την πώληση μιας φωτογραφίας ως αυτόνομου
και αυθύπαρκτου έργου τέχνης.
T. TZIMA
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Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ
Μουσείου και Υπουργείου Τουρισμού

Μ

νημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν στην Θεσσαλονίκη
η Υπουργός Τουρισμού κ.Όλγα Κεφαλογιάννη με τον Διευθυντή
του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης κ.Ευάγγελο Ιωακειμίδη.
Όπως επισήμαναν και οι δύο πλευρές, στόχος αυτής της συνεργασίας
είναι αφενός η προβολή της χώρας και η προώθηση του Ελληνικού
Πολιτισμού, της ιστορίας της Ελλάδας και της εικόνας της Ελλάδας,
ως βασικού συστατικού του ελληνικού τουρισμού και αφετέρου
η προώθηση της Θεσσαλονίκης ως προορισμού πολιτιστικών
εμπειριών. Στη συμφωνία προβλέπεται μεταξύ άλλων η σύνδεση του
διαδικτυακού τόπου του Μουσείου Φωτογραφίας με τον αντίστοιχο
του ΕΟΤ καθώς και με όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να
δημιουργηθεί ένα διαδραστικό βήμα επικοινωνίας. Επιπλέον, στα
σχέδια είναι η κατάρτιση από κοινού, προγράμματος προωθητικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και δρώμενων στην Ελλάδα και
το εξωτερικό καθώς και κοινών δράσεων προώθησης και προβολής
σε αγορές-στόχους κοινής επιλογής. Στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού
καθώς και σε όλες τις διοργανώσεις που θα συμμετέχει ή διοργανώνει
ο ΕΟΤ θα διανέμεται υλικό του Μουσείου Φωτογραφίας. Έχοντας
συνεργαστεί από το 2006 με περισσότερους από 100 διεθνείς φορείς,
το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης θα συνεργαστεί αυτή τη φορά
με τον ΕΟΤ, δημιουργώντας προσδοκίες για τους κοινούς στόχους των
δύο φορέων.
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Δείτε το ανανεωμένο
site της έκθεσης
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Η απόλυτη και τέλεια συνεννόηση!
,  

 ...

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 Β.Π.. την οποία ευχαριστούμε θερμά.

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

www.photo.gr

#+,.': Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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I AM A MODERN MASTERPIECE

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
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Sony HiRes Audio
Παρουσίαση για τους δημοσιογράφους στο Black Duck
Ανακοινώνοντας την κυκλοφορία της νέας σειράς προιόντων ήχου υψηλής
ανάλυσης στη χώρα μας η Sony πραγματοποίησε press conference στο
πολυχώρο ΒlackDuck στην Πλατεία Καρύτση την Παρασκευή 5 Δεκ.

Ε

πίσης φιλοξενήθηκε στον χώρο της gallery του Black Duck ξεχωριστή έκθεση
με πορτραίτα δημοφιλών μουσικών, όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία
να δοκιμάσουν την ευρύτερη γκάμα των προϊόντων ήχου της Sony.
To μουσικό συγκρότημα Penny and the Swinging Cats, διασκέδασε τους
καλεσμένους με τη μουσική. Επίσης προβλήθηκε βίντεο από την αντίστοιχη
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, όπου τα μέλη του δημοφιλούς
συγκροτήματος Editors, μοιράστηκαν την δική τους εμπειρία από τον ήχο Sony.
Από πλευράς προϊόντων, παρουσιάστηκαν τα νέα ακουστικά MDR-1ADAC σε
συνδυασμό με τον ενισχυτή ακουστικών PHA-3AC, κατάλληλα για ακρόαση
ήχου υψηλής ανάλυσης, το κομψό Walkman NWZ-A15 με audiophile
χαρακτηριστικά και το σύστημα ασύρματων ηχείων SRS-X9.
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
Αμισσού 55, 171 24 Αθήνα, Τηλ.: 2130157744 • www.photozone.gr • e-mail: info@photozone.gr
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Ένωση Επαγγελματιών Φωτογράφων και
Βιντεογράφων Γάμου Ελλάδος
Μια ασυνήθιστη Γενική Συνέλευση
Η πρώτη γενική συνέλευση οργανώθηκε από τη νεοσύστατη Ένωση Επαγγελματιών
Φωτογράφων και Βιντεογράφων Γάμου Ελλάδος την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014
στο Ίδρυμα Κακογιάννη.

Μ

ε αφορμή την τυπική διαδικασία ψηφοφορίας, που ανέδειξε και την πρώτη
επίσημη Διοικητική Ομάδα της Ένωσης (Παπαεμμανουήλ Σωτήρη, Πρόεδρο,

Κορωναίου Αλίκη, Υπεύθυνη Οικονομικών, Κοντσαλούδη Χρήστο, Υπεύθυνο
Προβολής και Marketing, Ανδρουτσόπουλο Σάκη, Υπεύθυνο για φωτογραφικά
θέματα και Γκουτζουρή Γιάννη, Υπεύθυνο για κινηματογραφικά θέματα), ξεκίνησε η
εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ όλων των επαγγελματιών για τα προβλήματα του
κλάδου. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία Photometron εξασφάλισε
σε χώρο του ιδρύματος Κακογιάννη μια σειρά φακών Zeiss προς δοκιμή, ενώ οργάνωσε
κλήρωση έξι δώρων από την Zeiss. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στην
Ένωση Επαγγελματιών Φωτογράφων και Βιντεογράφων Γάμου Ελλάδος μπορείτε να
κάνετε κλικ εδώ
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Ελληνικό Κέντρο
Φωτογραφίας
Workshop φωτορεπορτάζ
με το Γιάννη Μπεχράκη
Ένα εντατικό workshop φωτορεπορτάζ
διοργανώνεται από το Ελληνικό Κέντρο
Φωτογραφίας. Υπό την καθοδήγηση του
διευθυντή του φωτογραφικού τμήματος
του Reuters στην Ελλάδα, Γιάννη
Μπεχράκη, οι συμμετέχοντες θα πάρουν
μέρος σε μια φωτογραφική αποστολή
ξεκινώντας από την ανάθεση ενός
θέματος. Σκοπός του εργαστηρίου είναι
να εστιάσει στην πρακτική διερεύνηση
του φωτορεπορτάζ ως καταγραφής και
κατανόησης της σύγχρονης κοινωνικής
πραγματικότητας. Οι συμμετέχοντες
θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι τε
το τεχνικό μέρος της φωτογραφίας
καθώς και με το φωτογραφικό τους
εξοπλισμό έτσι ώστε να μπορούν να
ανταπεξέλθουν στην φωτογραφική
αποστολή. Λόγω περιορισμένου
αριθμού συμμετοχών τηρείται σειρά
προτεραιότητας. Η διάρκεια του
εργαστηρίου είναι 12-15 Δεκεμβρίου
2014. Για περισσότερες πληροφορίες

Δημήτρης Λευϊτικός
Σε νέα καθήκοντα στην εταιρία Καμπανάος ΑΕΕ

μπορείτε να επικοινωνήσετε καθημερινά
11.00 – 15.00 στο τηλ. 2109211750 ή

Mε την ευκαιρία της μετακίνησής του Δ. Λευϊτικού στην εταιρία Kαμπανάος
ΑΕΕ ζητήσαμε να μας μιλήσει με την ιδιότητα του έμπειρου στελέχους που έχει

να επισκεφθείτε το http://hcp.gr/
workshops/

αποκομίσει σημαντικές εμπειρίες σε διάφορες εταιρίες του Imaging.

Μ

ε ιδιαίτερη χαρά δέχτηκα την πρόταση από την
εταιρεία ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. και προσωπικά από
τον κο Αλέξανδρο Καμπανάο, να γίνω μέλος της δυνατής
ομάδας - οικογένειας που έχει δημιουργήσει τα τελευταία
χρόνια στη φωτογραφική αγορά. Στόχος μου είναι να
συνεισφέρω κι εγώ με την εμπειρία μου, στην περαιτέρω
ανάπτυξη της εταιρείας και τη διεύρυνση του κύκλου
εργασιών σε άλλους τομείς, όπως αυτός του Imaging.

Eυκαιρία!
Μόνον 40 ευρώ + ΦΠΑ!
ΠΩΛΕΙΤΑΙ EΓΧΡΩΜΟΣ LASER PRINTER
Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας μεταχειρισμένο
επαγγελματικό inkjet printer Konica Minolta

Σχετικά με την πορεία του Imaging θεωρώ ότι, παρά τις
δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε σε όλους τους τομείς
της οικονομίας και την ανασφάλεια που εισπράττουμε
από πολλούς επαγγελματίες του χώρου, η ψηφιακή
εκτύπωση έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας τόσο
σε ερασιτεχνικές, όσο και κυρίως σε επαγγελματικές
εφαρμογές. Μεγάλο μερίδιο εκτυπώσεων καταλαμβάνει
η βιομηχανία που λέγεται «ψηφιακό album», αλλά και
οι εκτυπώσεις καμβάδων, αναπαραγωγών έργων τέχνης,
ακόμα και προσκλητήρια, αυτοκόλλητα, διαφημιστικά,
αφίσες κλπ. Εμείς ιδανικά θα προσπαθήσουμε ώστε τα Ilford Inkjet papers, με τη
γνωστή ποιότητα, να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο στην ελληνική αγορά και να
πάρουν τη θέση που δικαιωματικά τους αξίζει, βάσει και της μακράς ιστορίας της Ilford
στο χώρο της φωτογραφίας. Τέλος θέλω να αναφέρω ότι όλη η γκάμα των Ilford
Galerie Prestige Professional Inkjet papers, θα διατίθεται από την εταιρεία μας σε
φύλλα και ρολά (από 10x15 έως 1,118m).

Magicolor 5450 με τα μελάνια του magenta,
black, cyan (όχι κίτρινο). Τηλ.: 6907775657
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2015 World Press
Photo
Άνοιξαν οι δηλώσεις
συμμετοχής για τους φετινούς
διαγωνισμούς
Ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί 2015
World Press Photo, αναζητώντας
τους καλύτερους επαγγελματίες
φωτορεπόρτερ και κινηματογραφιστές.
Πρόκειται για τον 58ο ετήσιο διαγωνισμό
φωτογραφίας και τον 5ο ετήσιο
διαγωνισμό multimedia αντίστοιχα.
Οι κατηγορίες στο διαγωνισμό
φωτογραφίας αφορούν γενικές ειδήσεις,
αθλητικά νέα, σύγχρονα θέματα,
καθημερινή ζωή, πορτραίτα, φύση,
αθλήματα ενώ φέτος προστίθεται και
η κατηγορία Long-Term Projects. Με
τρία βραβεία σε όλες τις κατηγορίες, ο
πρώτος κάθε κατηγορίας θα βραβευτεί

Lumu light meter app
Μετατρέπει το iPhone σε πλήρες φωτόμετρο

με το ποσό των €1.500 ενώ ο δεύτερος

Για τους φωτογράφους που δεν παίρνουν στα σοβαρά την κάμερα του smartphone
υπάρχουν κι άλλες εφαρμογές διαθέσιμες στην αγορά, που μπορούν να το

και τρίτος με τιμητική διάκριση, βραβείο
Golden Eye και δίπλωμα. Ο μεγάλος
νικητής World Press Photo of the Year

μεταμορφώσουν σε χρήσιμο φωτογραφικό εργαλείο. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι το Lumu ένας συνδυασμός hardware και software, το οποίο

θα κερδίσει το ποσό των €10.000
μαζί με μια επαγγελματική DSLR με kit
φακών από την Canon. Στο διαγωνισμό
multimedia ισχύουν οι κατηγορίες short
feature, long feature και διαδραστικό
ντοκιμαντέρ. Όσοι θα ήθελαν να
πάρουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν
να στείλουν τις φωτογραφίες και τα
βίντεό τους μέχρι την Τετάρτη 14
Ιανουαρίου 2015. Τα αποτελέσματα θα
ανακοινωθούν στις 12 Φεβρουαρίου
2015. Για πληροφορίες και δηλώσεις
συμμετοχής μπορείτε να επισκεφθείτε το
http://www.worldpressphoto.org/

σε συνεργασία με μικροσκοπικό αισθητήρα που συνδέεται στην υποδοχή των
ακουστικών μετατρέπει το iPhone σε φωτόμετρο. Όπως ήδη ξέρουμε τα εξωτερικά
φωτόμετρα incident light δίνουν πιο ακριβή μέτρηση από τα ενσωματώμενα των
DSLRs καθώς μετρούν το φως που προσπίπτει στο θέμα και όχι αυτό που ανακλάται.
Μέχρι πρότινος λοιπόν, η εφαρμογή είχε τη δυνατότητα να υπολογίζει μόνο το
προσπίπτον φως και όχι το ανακλώμενο. Για το λόγο αυτό, η εταιρία ανακοίνωσε
μια αναβάθμιση που της επιτρέπει να μετράει και το ανακλώμενο φως αξιοποιώντας
την κάμερα του smartphone (δεν είναι απαραίτητος ο αισθητήρας Lume για αυτή τη
λειτουργία).
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο για την πλατφόρμα του iOS καθώς μετά το
τελευταίο update τα Android phones έπαψαν να υποστηρίζονται.
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•  inkjet
•    plotter
    pigment
 Canon / HP / Epson
• Matt
• Glossy
• Semi glossy
• Titanium luster
  inkjet
• 
•    economy
•  Fine art



 
Dry Lab  
10x100  
30x100 Epson
/ Fujfilm

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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Φωτογραφική
Εταιρεία Μυτιλήνης
Ξεκίνησαν τα φετινά σεμινάρια
φωτογραφίας
Ξεκίνησαν τα φετινά σεμινάρια
φωτογραφίας από τη Φωτογραφική
Εταιρεία Μυτιλήνης. Θέτοντας ως πρώτο
βήμα τη γνωριμία με τη φωτογραφική
μηχανή τα σεμινάρια απαρτίζονται από
τρεις θεματικούς κύκλους. Ο πρώτος
κύκλος έχει ξεκινήσει και θα συνεχίζεται
για όλο το Δεκέμβριο. Αφορά την
εισαγωγή στην φωτογραφία και έρχεται
να μάθει σε όσους συμμετέχουν
πώς να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Η Εpson στην έκθεση
“Hxos Eikona Show 2014”

τη φωτογραφική τους μηχανή. Ο
δεύτερος κύκλος μαθημάτων θα
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια

Παρουσίασε νέους βιντεοπροβολείς

του Ιανουαρίου, έχοντας ως θέμα την
ψηφιακή φωτογραφία. Οι συμμετέχοντες

To παρόν έδωσε η δημοφιλής ιαπωνική εταιρία στην έκθεση Hxos Eikona Show
2014 που διεξήχθη στις 29-30 Νοεμβρίου 2014 στο ξενοδοχείο Athens Ledra και

θα ασχοληθούν μεταξύ άλλων με
προγράμματα όπως το Lightroom
και το Photoshop. Τελος ο τρίτος

συγκέντρωσε περισσότερους από 4.500 επισκέπτες και επαγγελματίες του χώρου
της οπτικοακουστικής τεχνολογίας. Η Epson επικέντρωσε την παρουσίαση στους

κύκλος σεμιναρίων έχει ως θέμα την

νέους βιντεοπροβολείς EH-TW6600W και EH-TW570, ενώ προσέφερε στους
παρευρισκόμενους ένα σκηνικό home cinema, προσπαθώντας να μεταδώσει την

καλλιτεχνική φωτογραφία. Πέρα από
αναδρομές στην μοντέρνα και την
πειραματική φωτογραφία, όσοι πάρουν

οπτικοακουστική εμπειρία της κινηματογραφικής προβολής.
Πιο συγκεκριμένα, ο βιντεοπροβολέας EH-TW6600W, με ανάλυση 1080p και

μέρος στο τρίτο κύκλο θα ασχοληθούν
με τη φωτογραφία πορτραίτου με αρκετή

ευκρίνεια 2D-3D, αποδίδει σύμφωνα με τον κατασκευαστή, εξίσου υψηλή
απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού με επτά λειτουργίες χρωμάτων

πρακτική εξάσκηση. Κάθε κύκλος
ακολουθεί χρονικά τον προηγούμενο

ακριβείας. Τη διαθέσιμη γκάμα των βιντεοπροβολέων συμπλήρωσαν οι EHTW9200, EH-TW5200 και ο νέος EH-TW570, τεχνολογίας 3LCD με φωτεινότητα
3.000 lumen.

δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όσους το
επιθυμούν να παρακολουθήσουν όλους

Διοργανωτές της έκθεσης ήταν η ιστοσελίδα fullhd.gr και το περιοδικό ΗΧΟΣ

τους κύκλους. Οι μέρες των σεμιναρίων
διαμορφώνονταιστην πρώτη συνάντηση
κάθε κύκλου ώστε να μπορούν όλοι
οι συμμετέχοντες. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε
το http://www.fem.gr/
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Apple
Διέγραφε αυτόματα
τραγούδια από τα iPods
επειδή προέρχονταν από
ανταγωνιστικές υπηρεσίες
Σύμφωνα με τον συνήγορο των
καταναλωτών, Patrick Coughlin,
κατά την περίοδο 2007-2009 η Apple
αφαιρούσε τα τραγούδια ανταγωνιστικών
εταιριών από τις δημοφιλείς συσκευές
iPod, με πρόσχημα την προστασία
των χρηστών από πιθανές απειλές.
Αναλυτικότερα, όταν ένας χρήστης
κατέβαζε μουσική από μία εναλλακτική
υπηρεσία και προσπαθούσε να κάνει
συγχρονισμό στη βιβλιοθήκη iTunes, η
Apple εμφάνιζε ένα μήνυμα σφάλματος,
συμβουλεύοντας τον να επαναφέρει τις
εργοστασιακές ρυθμίσεις στη συσκευή.
Εάν προχωρούσε στην προτεινόμενη
διαδικασία, τότε όλα τα τραγούδια

Coil Project

των άλλων υπηρεσιών αφαιρούνταν.
Ωστόσο, όταν ερωτήθηκε ο υπεύθυνος
ασφαλείας της εταιρίας, Augustin

Ένα multimedia φωτογραφικό δρώμενο στο ΚΕΤ
Κάτι πέρα από φωτογραφική έκθεση πραγματοποιείται το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεόρασης. Παντρεύοντας την τέχνη της φωτογραφίας με

Farrugia γιατί ποιο λόγο δεν υπήρχε
η ανάλογη ενημέρωση προς τους
χρήστες για το συγκεκριμένο ενδεχόμενο
απάντησε χαρακτηριστικά: “Δεν θέλουμε

τη μουσική και τον ήχο, ο Ηλίας Γεωργιάδης, ιδρυτής του online περιοδικού Coil
Magazine επιμελείται έναν κύκλο προβολών και φωτογραφικών slideshows, με
τη συμμετοχή καταξιωμένων φωτογράφων από την Αμερική, την Ευρώπη και την
Ιαπωνία. Από τις 17.00 έως τα μεσάνυχτα ο χώρος του ΚΕΤ θα μετατραπεί σε έναν

να δίνουμε πολλές πληροφορίες στους
χρήστες, για να μην τους μπερδεύουμε”.

σκοτεινό θάλαμο όπου οι επισκέπτες μπορούν να εισέρχονται όποτε το θέλουν. Ο
κύκλος θα συμπληρωθεί στις 21:30 με μια οπτικοακουστική live performance του

Τα συμπεράσματα δικά σας.

μουσικού Νίκου Βελιώτη, βασισμένη στην αλληλεπίδραση εικόνας - ήχου.
Διάρκεια: Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, 17.00 – 00.00
Είσοδος: 8€
Διεύθυνση: Πολυχώρος Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α & Σικίνου
35Α, Κυψέλη, Αθήνα
Πληροφορίες: Πολυχώρος Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, τηλ. 2130040496,
http://polychorosket.gr/

“25 στιγμές στο Rock ‘n’ Roll”
Μια έκθεση φωτογραφίας για την εναλλακτική μουσική σκηνή
Ο φωτογράφος Antonis T. παρουσιάζει το υλικό που τράβηξε σε συναυλίες, σε μια
έκθεση αφιερωμένη στην εναλλακτική μουσική σκηνή. Η έκθεση «25 στιγμές στο Rock
‘n’ Roll” αποτελεί μέρος project που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2008 και το οποίο
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2013 με διαφοροποιημένη σύνθεση φωτογραφιών
υπό τον τίτλο “Rock ‘n’ All”. Η έκθεση θα υποστηρίζεται με πληροφορίες και multimedia
υλικό μέσω QR codes με χρήση smartphones και tablets ενώ θα προβάλλεται βίντεο του
ίδιου του φωτογράφου από τις συναυλίες που έχουν ληφθεί οι φωτογραφίες.
Εγκαίνια: Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, 20.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Ιανουαρίου 2015
Διεύθυνση: Κώνειο, Σωκράτους 23, Χαλάνδρι
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 11.00 το πρωί έως αργά το βράδυ
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Cactus V6
Επίσημη υποστήριξη
συστημάτων 4/3 και
Micro 4/3
Η Cactus έθεσε σε κυκλοφορία ένα
νέο firmware για τον ασύρματο
πομποδέκτη φλας V6, το οποίο πλέον
υποστηρίζει τα συστήματα Micro
4/3 και 4/3 των εταιριών Olympus
και Panasonic. Πιο συγκεκριμένα, τα
συμβατά μοντέλα είναι τα Olympus
FL-50R/ FL-36R, Panasonic FL-500R/
FL-360R αλλά και οι μονάδες φλας της
Metz 58 AF-2/ 52 AF-1/ 44 AF-1. Στη
λίστα προστέθηκε επίσης το Godox
V860N, ενώ οι πλατφόρμες Canon,
Nikon, Pentax υποστηρίζονταν ήδη.
Ακόμα, όλοι οι χρήστες του V6 θα
επωφεληθούν από τα bug fixes που
έχουν ενσωματωθεί.

Philips
Oθόνη 40in. 4K UHD με λειτουργία Multi View
Η Philips, πρόσθεσε ένα ακόμη μοντέλο στη γκάμα των 4K Ultra HD οθονών της,
το οποίο προσφέρει επιφάνεια εργασίας 40in. και γωνία θέασης 176°, στοχεύοντας
στην ενίσχυση της παραγωγικότητας όλων των επαγγελματικών κλαδων.
Ειδικότερα, χάρη στη λειτουργία «MultiView», οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν
τέσσερα παράθυρα Full HD ταυτόχρονα, για μεγαλύτερη άνεση στην διαχείρηση
πολλαπλών εφαρμογών. Όσο αφορά τη συνδεσιμότητα η “BDM4065UC” διαθέτει
θύρες: «DisplayPort 1.2» που υποστηρίζει ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και
10.8 Gbps, MHL για την προβολή περιεχομένου από κινητή συσκευή, Superfast
USB 3.0 και τέλος, HDMI 1.4, για streaming ψηφιακού βίντεο και ηχητικού σήματος
υψηλής ποιότητας από άλλον υπολογιστή. Επιλέον ενσωματώνει δύο ηχεία 7W.
Eίναι ήδη διαθέσιμη στην ευρωπαική αγορά.

Bluetooth 4.2
Ταχύτερο και ασφαλέστερο
Ο οργανισμός Bluetooth ανακοίνωσε το νέο πρωτόκολλο
Bluetooth 4.2 για τις συσκευές “Internet of Things”, οι οποίες
πλέον θα αποκτήσουν τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με
routers ή hot-spots μέσω διεύθυνσης IPv6 (π.χ. έξυπνοι
λαμπτήρες, θερμοστάτες), χωρίς δηλαδή τη διαμεσολάβηση
κάποιου υπολογιστή-smartphone. Σύμφωνα με τους
κατασκευαστές, η μεταφορά δεδομένων θα επιτυγχάνεται με 2.5
φορές μεγαλύτερη ταχύτητα και θα είναι ικανή η μεταφορά δεκα
φορές μεγαλύτερων πακέτων δεδομένων. Στα πλεονεκτήματα
προστίθενται η υψηλή κρυπτογράφηση που δεν επιτρέπει την
παρακολούθηση των συσκευών χωρίς τη σχετική άδεια από
τον χρήστη και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Οι πρώτες
συσκευές που θα υποστηρίζουν το πρωτόκολλο Bluetooth 4.2
θα κάνουν την εμφάνιση τους στην αγορά στις αρχές του 2015.
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Tαινίες της Sony
Διέρρευσαν στο διαδίκτυο
ακυκλοφόρητες!
Μια βδομάδα έχει περάσει μόνο
από την επίθεση χάκερς, τους
αυτοαποκαλούμενους #GOP (Guardians
of Peace), σε servers του τμήματος Sony
Pictures και ήδη άρχισαν να ανεβαίνουν
αντίγραφα από τις τελευταίες
ακυκλοφόρητες ταινίες της εταιρίας
σε δημοφιλή torrent sites, όπως η
επερχόμενη ‘Fury’ με πρωταγωνιστή τον
Brad Pitt, η οποία βρίσκεται πλέον στην
κορυφή της λίστας των προτιμήσεων
των χρηστών του ‘The Pirate Bay’.
Διαθέσιμα για download έγιναν και
τα επίσης ακυκλοφόρητα Annie, Mr.

“Topophilia”

Turner και Still Alice. Η συμφορά

Μια έκθεση φωτογραφίας μας ταξιδεύει στο ανθρώπινο τοπίο που μας
περιβάλλει

για τη Sony δεν τελείωνει εδώ,
φημολογείται ότι προσωπικά δεδομένα
των εργαζομένων-από τραπεζικούς
λογαριασμούς και emails μέχρι έγγραφα

Η Topophilia ενσωματώνει τις αντιλήψεις για ένα μέρος, το πώς το βλέπουμε, πώς
επηρεάζονται οι αξίες και η στάση μας όχι απέναντι σε μια συγκεκριμένη περιοχή στη

από το τμήμα έρευνας- είναι στα χέρια

γη αλλά στο σύνολο του παγκόσμιου περιβάλλοντος. Μια έκθεση με τη συμμετοχή
γνωστών Ελλήνων φωτογράφων ξεκινά στον Εικαστικό Κύκλο, θέτοντας ερωτήματα

των δραστών. Η ομάδα #GOP είχε
προειδοποιήσει την ιαπωνική εταιρία ότι
αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματα της, τα

για το χώρο και πώς τον προσεγγίζουν οι φωτογράφοι μέσα από το φακό τους.
Με διαφορετικές και ποικίλες προσεγγίσεις οι δημιουργοί συνδυάζουν τις οπτικές

οποία, ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστά
στο ευρύ κοινό, θα προχωρήσει στη

δυνατότητες του μέσου τους με δομικά στοιχεία που αντλούν από την πραγματικότητα,
περνώντας την εμπειρία τους στον θεατή. Συμμετέχουν οι φωτογράφοι: Γιάγκος

δημοσίευση όλων των αρχείων που
εκλάπηκαν από τους servers.

Αθανασόπουλος, Τάκης Ζερδεβάς, Χάρης Κακαρούχας, Στράτος Καλαφάτης, Ελένη
Μουζακίτη, Κώστας Ορδόλης, Παναγιώτης Τομαράς, Χρύσα Τσοβίλη
Εγκαίνια: Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, 18.00 – 22.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Ιανουαρίου 2015
Ώρες λειτουργίας: εορταστικό ωράριο
Διεύθυνση: Εικαστικός Κύκλος, Χαριλάου Τρικούπη 121, Αθήνα
Επιμέλεια έκθεσης: Νίνα Κασσιανού
Πληροφορίες: Εικαστικός Κύκλος, τηλ. 2103300136, www.ikastikos-kiklos.gr
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my name is.
Διαγωνισμός φωτογραφίας
με θέμα «Χριστουγεννιάτικο
δέντρο»
Ένας χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός
φωτογραφίας διοργανώνεται από τη
σελίδα www.mynameis.gr, η οποία
καλεί ερασιτέχνες και επαγγελματίες
φωτογράφους να στείλουν από
μία φωτογραφία συμμετέχοντας
έτσι στο διαγωνισμό. Όλες οι
φωτογραφίες που θα πάρουν μέρος
στο διαγωνισμό θα φιλοξενηθούν
σε αντίστοιχο άρθρο της σελίδας,
συνοδευόμενες από το όνομα του
φωτογράφο Οι τρεις φωτογραφίες
που θα ξεχωρίσουν θα φιλοξενηθούν
στην αρχική σελίδα του mynameis ,
θα μπουν σε ξεχωριστό άρθρο μαζί
με το βιογραφικό κάθε φωτογράφου
και επιπλέον φωτογραφίες του από
βαφτίσεις και παιδικά πάρτυ ενώ θα
γίνουν και link στη σελίδα του. Η

31η απονομή δημοσιογραφικών βραβείων
Για δεύτερη χρονιά δόθηκε το ειδικό βραβείο «Βλάσσης
Σωκρατίδης»

αξιολόγηση θα γίνει από ερασιτέχνες
φωτογράφους. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να στείλετε
e-mail στο info@mynameis.gr

Πραγματοποιήθηκε η 31η απονομή βραβείων του Ιδρύματος Προαγωγής
Δημοσιογραφίας «Αθανασίου Βασ. Μπότση» στην αίθουσα της παλιάς Βουλής,
παρουσία πληθώρας ηγετικών προσώπων. Ανάμεσα στους παροντες ήταν και
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας ο οποίος τιμήθηκε με
«εξαιρετική τιμητική διάκριση για την προσφορά του στην πολιτική ζωή του
τόπου και την ευδόκιμη θητεία του στο Ύπατο Πολιτειακό Αξίωμα». Με το
βραβείο «Βλάσσης Σωκρατίδης», το οποίο δόθηκε για δεύτερη χρονιά, τιμήθηκε
ο εκδότης του περιοδικού «Στερεά Ελλάς». κ. Ηλίας Ασημακόπουλος στον οποίο
αναγνωρίστηκε η πολύχρονη δημοσιογραφική διαδρομή, η πλουραλιστική
αρθρογραφία καθώς και η μεγάλη συγγραφική, κοινωνική και πολιτιστική του
δραστηριότητα. Το βραβείο «Βλάσσης Σωκρατίδης» θεσπίστηκε το 2013 στη
μνήμη του πρώην Προέδρου της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού
Τύπου (ΕΔΙΠΤ) Βλάσση Σωκρατίδη.

Datacolor
Aντιπροσώπευση από τη Photometron
Όλα τα προϊόντα της Datacolor γνωστής για τις λύσεις
color management διανέμονται στην ελληνική αγορά
από τη Photometron. Συμπεριλαμβάνονται συστήματα
χρωματικής ρύθμισης και profiling για οθόνες και
προβολικά, εκτυπωτές, φωτ. μηχανές και τηλεοράσεις.
Από το σύνολο των προϊόντων Spyder ξεχωρίσαμε
το βαλιτσάκι Spyder HD που περιλαμβάνει τον
αισθητήρα Spyder 4 με το σύστημα EasytoMaster
Computer and Video Reference που καλιμπράρει
οθόνες κάθε είδους για τα χρωματικά στάνταρ που
επικρατούν στη φωτογραφία και το βίντεο μοντάζ.
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 192Α, Αμπελόκηποι 115
21 τηλ. 210 6006239
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