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EN∆EKATH ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Eκθεσιακό
Κέντρο
Περιστερίου

20-23

Φ

Φ

Φ

Φ

Όλη την έκθεση θα διατρέχουν μεγάλοι διάδρομοι
με ελεύθερη την πορεία για τους επισκέπτες

Το εστιατόριο
της έκθεσης

CAFE - RESTAURANT

Φ

Φ

Μαρτίου

Περίπτερα εργαστηρίων
& εργοστασίων άλμπουμ

Φ

Φ

CAFE - BAR

ΚΤΙΡΙΟ Β’
ΥΠΟ∆ΟΧΗ
KENΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Περίπτερα μεγάλων
εταιρειών εισαγωγής
Αίθουσες εκδηλώσεων & σωματείων
Φ

Φ

Σε αυτό το Hall θα βρίσκονται τα περίπτερα
των εργοστασίων κατασκευής και εμπορίας
ψηφιακών άλμπουμ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
PHOTOVISION

ΕΙΣΟ∆ΟΣ
&
ΕΞΟ∆ΟΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ

Φ
Φ

ΚΤΙΡΙO Α’
Αυτός ο χώρος
διατίθεται για τα
περίπτερα των
μεγάλων εταιρειών
εισαγωγής και εμπορίας
φωτογραφικών ειδών

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Εκθετών

Φ

Φ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ B’
περιοδικού ΦΩΤΟγράφος

Περίπτερα εταιρειών
επαγγελματικού εξοπλισμού

Κεντρικός
προθάλαμος.
Οδηγεί
σε όλα τα Hall

Χώρος
διαθέσιμος
για μικρότερες
επιχειρήσεις
Εδώ βρίσκεται
επαγγελματικού
η Reception και το
20 - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 check in της έκθεσης,
εξοπλισμού.
Περίπτερα Κέντρο
με
Eκθεσιακό
Περιστερίουτο κεντρικό café-bar,
μικρό βάθος 2μ.
χώροι αναμονής,
meeting point κ.α.
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Κεντρική
είσοδος
Δωρεάν για τους
επαγγελματίες
με την επίδειξη
πρόσκλησης.
Για το ευρύ κοινό
εισιτήριο 3 ευρώ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Α’
περιοδικού ΦΩΤΟγράφος

∆ιάδρομος - έκθεση

Είσοδος
CAFE - BAR

ΚΤΙΡΙΟ Γ’

Φ

Φ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ Δ’
Εδώ βρίσκεται η Μεγάλη
Αίθουσα Εκδηλώσεων
της έκθεσης, οι αίθουσες
σεμιναρίων, τα περίπτερα
των σωματείων και των
Λεσχών φωτογραφίας,
χώροι για εκθέσεις
φωτογραφίας, για
εκδηλώσεις κλπ.

∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
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Photovision, 20-23 Μαρτίου 2015
Πανέτοιμοι για το μεγάλο ραντεβού του φωτογραφικού κλάδου!
Δημοσιεύουμε σήμερα την κάτοψη με την διάταξη των χώρων
της επικείμενης ενδέκατης διοργάνωσης της Photovision.
Στο σχέδιο θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες
για το σκεπτικό με το οποίο χαράχτηκε και σχεδιάστηκε
η έκθεση. Γνώμονας και κριτήριο ήταν η κατά το δυνατόν
καλύτερη λειτουργικότητα του χώρου και φυσικά η ευκολία
πρόσβασης και κυκλοφορίας των επισκεπτών.

Η

παραπάνω χάραξη της έκθεσης κατέστη δυνατή χάρις
στην άριστη δομή και διάταξη των χώρων του Εκθεσιακού
Κέντρου Περιστερίου, το οποίο θυμίζουμε εξυπηρετείται από την
στάση Metro “Ανθούπολη” που βρίσκεται σε 200μ. απόσταση
από την είσοδο της έκθεσης. Υπάρχουν τέσσερα μεγάλα
ξεχωριστά Hall που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός κοινού
μεγάλου προθαλάμου. Σε κάθε Ηall θα φιλοξενούνται ομοειδείς
επιχειρήσεις-εκθέτες ενώ σε ένα Ηall θα συγκεντρωθούν όλες
οι πολιτιστικές δραστηριότητες, οι καλλιτεχνικές εκθέσεις και τα
σεμινάρια. Πολλοί από τους χώρους έχουν ήδη κλειστεί από
εκθέτες. Δεν θα τους δείτε όμως πάνω στο σχεδιάγραμμα,
αυτό θα γίνει αργότερα, προς τα τέλη Ιανουαρίου. Eν κατακλείδι,
με την ευκαιρία της σημερινής μας επικοινωνίας θα ήθελα να σας
διαβεβαιώσω για μια ακόμη φορά ότι η διοργάνωση της έκθεσης
προχωράει κανονικά και απρόσκοπτα. Μένει έξω και μακριά από
την πολιτική πόλωση και τα διάφορα κομματικά παιχνίδια, τα
οποία σε κάθε περίπτωση θα έχουν τελειώσει μέχρι τις
20 Μαρτίου. Ας μην ξεχνάμε τέλος ότι το μέλλον ανήκει σε
αυτούς που το προετοιμάζουν. Έμειναν λιγότερες από 100 μέρες
μέχρι την έκθεση! Καλή προετοιμασία σε όλους.
T. TZIMA
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Πάνω: Eσωτερική
άποψη από μικρό
μέρος ενός HALL
Κάτω: Λεπτομέρεια
του κεντρικού
προθαλάμου του
εκθεσιακού χώρου.
Υπάρχει παντού
βιομηχανικό, λείο
δάπεδο, κεντρικός
κλιματισμός ενώ το
ύψος στις αίθουσες
είναι 9 μέτρα.
Το Μetro βρίσκεται
μόλις στα 200μ.
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Δείτε το ανανεωμένο
site της έκθεσης
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Τα ακριβότερα έργα τέχνης
 #+ + '%!  % 01 %# ('&   '' *+ +  '' +! **+ %" +

''+...

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Γ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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

www.photo.gr

%&'(: Κωνσταντίνα Γκιτάκου &! )*'!%$: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
#+,.': Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
   Photobusiness Weekly      mail       !  photobusiness@photo.gr
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*Για τη μεταφορά εικόνων απαιτείται έξυπνη συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης μέσω Wi-Fi.
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I AM SHARING MY VIEW

I AM THE NIKON D5300. Είμαι η δημιουργικότητα σε κάθε pixel.
Μοιράζομαι τις δημιουργίες σου με όλο τον κόσμο με τα ενσωματωμένα
Wi-Fi* και GPS που διαθέτω. Εντυπωσίασε τους πάντες με τις καινούριες
προοπτικές που θα ανακαλύψεις εύκολα χάρη στην πτυσσόμενη οθόνη μου.
Οι υψηλής ποιότητας εικόνες που θα καταγράψεις με τον αισθητήρα εικόνας
24,2 MP που διαθέτω, τα 39 σημεία εστίασης και το ISO έως 12.800, δεν θα
μείνουν ασχολίαστες. Είμαι ο ηλεκτρονικός σου καμβάς. nikon.gr

5300.indd
1
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πλημμύρα των αδιάφορων που
θα έστελναν φωτογραφίες αν δεν
υπήρχε κόστος. Ή τουλάχιστον, έτσι
ισχυρίζονται… Η πραγματικότητα, στην
κρίση σας.
Μετά έρχονται οι τοπικοί διαγωνισμοί
που εκπορεύονται από δημοτικούς
άρχοντες, τοπικές οργανώσεις,
πολιτιστικούς συλλόγους κλπ. Εκεί
συνήθως οι προθέσεις είναι καλές με
μόνη αγωνία την επίτευξη maximum
δημοσιότητας και επίδειξης έργου στις
τοπικές κοινωνίες, αλλά σκοντάφτουν
την άγνοια περί τα φωτογραφικά.
Μαζεύεται άσχετο υλικό, κρίνεται από
μισοάσχετους και η υπόθεση θυμίζει
πανηγυράκι χωρίς αξία πέρα από τα στενά
τοπικιστικά δρώμενα. Τέλος στο τσουβάλι
μπαίνουν και οι εμπορικοί διαγωνισμοί.
Ως τέτοιους θα ορίσουμε αυτούς που
προέρχονται από μεγάλες εταιρίες και
βέβαια στόχο έχουν την διαφημιστική

Φωτογραφικοί διαγωνισμοί
Ένα όχι και τόσο αθώο τοπίο
Οι φωτογράφοι, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, ανεξάρτητα από αντικείμενο που
υπηρετούν, σχολή που πρεσβεύουν, τεχνοτροπία που καλλιεργούν και αισθητική
που ακολουθούν, έχουν μια αδυναμία. Θέλουν να επικοινωνούν το έργο τους, να
το θέτουν υπόψη των ομότεχνων και του γενικού κοινού. Επιζητούν την καλώς
εννοούμενη αναγνώριση, μια απολύτως θεμιτή και «νόμιμη» επιθυμία.

Ε

κεί λοιπόν στήνεται μια ολόκληρη βιομηχανία προώθησης, επικοινωνίας και
ευρύτερης δημοσιοποίησης του φωτογραφικού έργου. Περιοδικά, γκαλερί,
ιστοσελίδες, μουσεία, οργανισμοί, υπουργεία, ινστιτούτα, δημόσιοι και ιδιωτικοί
φορείς κ.ά. έχοντες άμεση σχέση αλλά και παντελώς άσχετοι, όταν βρεθούν σε απορία
διατύπωσης νέων ιδεών για να προωθήσουν κάτι, όταν βαρεθούν να βάλουν το
μυαλό να δουλέψει και τα think tank να παράγουν κάτι καινούργιο, καταλήγουν στο
περισπούδαστο: “Θα κάνουμε φωτογραφικό διαγωνισμό”.
Στήνονται λοιπόν άπειρα γαϊτανάκια με το ίδιο σκηνικό. Ένα θέμα, συνήθως
τετριμμένο και επαναλαμβανόμενο, μια κριτική επιτροπή από επαΐοντες, ένα ή
περισσότερα βραβεία, ένας ή περισσότεροι χορηγοί επικοινωνίας, πιθανόν μια online
gallery να ανεβαίνουν οι φωτό με ή χωρίς ψηφοφορία κοινού, ένας υπεύθυνος
επικοινωνίας με έφεση στο βερμπαλισμό και την κενολογία να φτιάξει τα δελτία τύπου
και ως κομπάρσοι στο έργο μερικές δεκάδες ως χιλιάδες φωτογράφοι. Το κερασάκι
στην τούρτα είναι οι όροι συμμετοχής όπου συχνά περιλαμβάνονται απίστευτες
αυθαιρεσίες: π.χ. κάποιοι προβλέπουν ότι οι συμμετέχοντες εκχωρούν όλα τα
δικαιώματα στον διοργανωτή χωρίς αμοιβή (!), ότι επιτρέπεται να αξιοποιείται το υλικό
για εμπορική χρήση χωρίς καν αναγραφή ονόματος και άλλα ανόητα και διανόητα που
καταπατούν κάθε έννοια πνευματικής ιδιοκτησίας.
Μια άλλη κατηγορία διαγωνισμών οι είναι αυτοί που χρεώνουν τους
συμμετέχοντες με κάποιο ποσό. Είναι τόσο “έγκυροι” και περιζήτητοι ώστε αισθάνονται
την αυτοπεποίθηση να θέσουν χρηματικούς φραγμούς για να αναχαιτίσουν την
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προβολή της εταιρίας. Ουδέν μεμπτόν
αν όλοι είναι ειλικρινείς. Και βεβαίως η
Sony με τα γνωστά βραβεία της WPA, η
Νikon, η Canon κλπ. που οργανώνουν
ή χορηγούν διάφορους διαγωνισμούς,
σωστά το πράττουν προβάλλοντας προς
τα έξω το πρόσωπο της καλλιτεχνικής
ευαισθησίας και της αναγνώρισης της
δημιουργικής φωτογραφικής έκφρασης.
Το καταφέρνουν γιατί έχουν οργανωμένα
τμήματα δημοσίων σχέσεων, συνεργασία
με μεγάλες διαφημιστικές κλπ. που τους
προτείνουν για εφαρμογή δράσεις οι
οποίες περνοιύν το μήνυμα με αποδεκτό
και δόκιμο τρόπο.
Mερικές φορές όμως το πράγμα
στραβώνει. Όπως προσφάτως στην
περίπτωση της PhaseOne. Ξέρετε,
της γνωστής δανέζικης εταιρίας που
κατασκευάζει ψηφιακές πλάτες.
Τι σκαρφίστηκαν λοιπόν οι executives
στην Δανιμαρκία; Να προκηρύξουν
παγκόσμιο διαγωνισμό με πρώτο βραβείο
το “δανεισμό για ένα μήνα” (λέγε με
demo) μιας ψηφιακής πλάτης. Όπου
ο νικητής υποχρεούται να πληρώσει
την ασφάλιση, τα μεταφορικά και
αν καθυστερήσει την επιστροφή να
…αγοράσει την πλάτη!!! Έχουμε δει
διεθνώς τσιπιές αλλά η PhaseOne
δικαιούται το παγκόσμιο βραβείο χάρη
στο concept που θα ζήλευε και ο Σκρουτζ
Μακ Ντακ. Τι θα δούμε ακόμη…
. 

 6

ON LINE    O IMAGING - E  



 265 •    15  EMB 

2014

 7

ON LINE    O IMAGING - E  

Low Key

:   Google News
Νόμος απαγορεύει την εμφάνιση των ισπανικών εκδόσεων
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Nikon
Εκδήλωση στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος
 >%# 8 ,C%.* 2014  #%.# . & .
#,#8. *%U(?' )#%*'.#' Nikon U#
* )#UU8,#.  *", #. O &F%*
$#U?U!  !8?', * )#8 ,#*U%(+*
#V )* ,(  ###.'! * 'U(P 
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 5'( &  1  *0&, *+ *5  ! 5
+  *5 !&#   + !& Nikon + !+ 6+ 
1++!& ! !(# #0(# *&1+#"#  % %# # ! %
6#!  % + !&# + % + & ++ *!(#
+4 !&# ''&#5 ++(5  % +7  & +# ! DSLR
ikon.  + % + & ! % 0! % -+# #  *+ * 
*+  +4 &*+#! 65*+!+ !&# !5 !1# '  +
 % *+ 01 %# 0 ! 1 # !  !(# DSLR.
0 +   ' ' + 14#+, +4 ! 2008  % & Nikon
(! 4&  * !&# + % + & !& D90 !& "!&
DSLR  % +!0+ HD 6 #! ( !+ 720p) ! +* 
*&1+#0 4( & D800 + & D4S. !&# "!& & “;+!
6 #! * DSLR;” & +#!& &  #+ 7 +& (  + !+
''&#  *0#+): -+*&'4 4 ! * %J&'   !
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* !&# '+ 5 * #! + Nikon  0
' 0 + 4'+ !+ 6+'#!+.
 !   ,   
"*+!
' %1 %#  ''0 ' 0 .
I. 1 !&#  %5 & D4S  % +#
full frame +'' * “*4# ” 16,2Megapixel
 0 %+ &  ISO 100-25.600
(+'' + ( ISO 409..600!)  6 #! full HD
+ !+ 50/60 +0.
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II.  *0   & #0+ D810 (+''+5 !&
!%1&*0#& D800) 0#  +'!&
!*5 ! !1# '   1"*+! + * ( &
6 % !& D4S.
III. 0'  0!+ & 4 +!& D750 *
!  '%+#+*#4*# + (!4 *4#! .
`'+ !+ #0+ * #!0'+  0 %# #0
1(*+!0 ' 0 + ! white balance
+'' + ! % 1(*+!  1" %
!0 #!+ % *  flat +5 +
%'7 + ! post processing + custom
% *  ! % 15 !&. %*'&(*+!
%1 %# #0+ *#  + ! 6 #! + " +
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PENTAX K-3:   outdoor DSLR
   
 ,       92 
  ,             
        . !             CMOS 24 MP,   "   #
   24  cross-type,      
#     $ 8.3       $  "  #   . %       
   Pentax K-3, ""     pro DSLR   2014.



&   "  & # 
24 MP    CMOS  AA 
(     anti-moiré
!#     86.000 pixels
(   Wi-Fi  Flu card
%    SD

     :

RICOH IMAGING GREECE - CYPRUS · )*+/57:;* 2 · 164 52 /=>*=;*&;(?
7?(: 211 800 8680 · sales@ricoh-imaging.gr · www.ricoh-imaging.gr
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Mitsubishi CP-K60DW-S
Professional dye sublimation εκτυπωτής σε εξαιρετική τιμή
O νέος ευέλικτος εκτυπωτής CP-K60DW-S της Mitsubishi κερδίζει τις εντυπώσεις
με την εξαιρετική τιμή και τη βαρέος τύπου κατασκευή που εγγυάται μακροχρόνια
αντοχή όπως έχουν δείξει τόσα χρόνια τα μηχανήματα της εταιρίας.

Α

κολουθεί την αποδεδειγμένης αντοχής και απόδοσης τεχνολογία θερμικής
εξάχνωσης χρωστικών (dye sublimation) χωρίς μελάνια και σπατάλες υλικών για
καθάρισμα κεφαλών. Eπίσης λύνει το πρόβλημα του χαμένου χαρτιού αν δοθεί μόνον
μια εκτύπωση. Τώρα με τo σύστημα επανατύλιξης Rewind Function καταργείται το
πρόβλημα απώλειας χαρτιού ακόμη και στην περίπτωση εκτύπωσης μονού αριθμού
φωτογραφιών 10x15cm. Άλλο ένα σοβαρό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα δύο
φινιρισμάτων είτε glossy είτε semi matte (satin) στο ίδιο χαρτί.
Το νέο μικρό μηχάνημα της Mitsubishi σχεδιάστηκε για να ταιριάζει σε κάθε εργασιακό
περιβάλλον και επαγγελματική εφαρμογή. Είτε μιλάμε για κατάστημα με photo
kiosk που χρειάζεται hard copies μικρού ως μεσαίου μεγέθους είτε studio που θέλει
κατά διαστήματα κάποια τυπώματα για πελάτες είτε για φωτογράφους γάμων κλπ.
που επιθυμούν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο στις εκτυπώσεις, το CP-K60DW-S
προσαρμόζεται με άνεση και το κυριότερο με πολύ χαμηλό κόστος.
Το CP-K60DW ξεχωρίζει με τη πολύ χαμηλή κατανάλωση -96% όταν περνά σε
standby. Από τεχνικής πλευράς η παραγωγικότητα φθάνει τις 320 εκτυπώσεις 10x15cm
ή 160 αντίτυπα 15x20cm την ώρα και η ανάλυση τα 300dpi για μέγιστη απόδοση της
λεπτομέρειας.
Η δε ευελιξία στην επιλογή των δύο δημοφιλών μεγεθών εκτυπώσεων σημαίνει ότι ο
επαγγελματίας γίνεται αυτόνομος και εξυπηρετεί άμεσα τους πελάτες του, χωρίς να τον
απασχολεί το κόστος που είναι απολύτως ανταγωνιστικό ακόμη και απέναντι στο RA4
αν συνυπολογιστούν τα χημικά, το ηλεκτρικό ρεύμα και η σπόσβεση του κεφαλαίου.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Τύπος dye sublimation τριών
περασμάτων CMY και τέταρτο πέρασμα
για την επίστρωση (lamination)
Aνάλυση: 300dpi
Βάθος χρώματος 256-bit
Επιφάνειες: semi matte/glossy
Αναλώσιμο: ρολό CK-K76R
Αριθμός εκτυπώσεων:320 τεμάχια
10x15 ή 160τμχ. 15x20 από κάθε ρολό
χαρτιού (η συσκευασία αναλώσιμου
περιλαμβάνει 2 ρολά)
Ιnterface: USB 2.0
Συμβατότητα: PC (Windows) Mac OS,
Mitsubishi Easyphoto EVO, Kiosk gifts,
Click
Ηλεκτρ. κατανάλωση: 2,4Α 220/240V
Διαστάσεις: 27,5x44,6x17cm
Βάρος: 12 kg.
Tιμή: €590+ΦΠΑ
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Pentax - Ricoh
Νέα αντιπροσωπεία
Όλα τα προϊόντα της Pentax - Ricoh θα εισάγονται πλέον από τη νέα
αντιπροσωπεία Ricoh Imaging. Με τον τρόπο αυτό τελειώνουν τα προ
βλήματα διαθεσιμότητας και οι ενδιαφερόμενοι φίλοι της μάρκας θα
μπορούν να προμηθεύονται κανονικά τις ψηφιακές ρεφλέξ και compact των
δύο “αδελφών” brandnames. Ειδικότερα ευελπιστούμε να δούμε σύντομα
και τις Ricoh που για πολλά χρόνια απουσιάζουν από την ελληνική αγορά
και έχουν να δέιξουν αξιόλογες καινοτομίες όπως τη large sensor compact
Ricoh GR Digital.
RICOH IMAGING GREECE CYPRUS
Βυζαντίου 2, Αργυρούπολη 16452 Tηλ. 2118008680

Μitsubishi CP-W5000DW
Ο πρώτος εκτυπωτής διπλής όψης της Μitsubishi σύντομα στην αγορά
Οι θερμικοί εκτυπωτές διπλής όψης μέχρι πριν λίγα χρόνια, ανήκαν στη
σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Όμως η εξέλιξη της τεχνολογίας
έκανε εφικτή τη δύσκολη αυτή σχεδίας. Έτσι με ενθουσιασμό έγινε δεκτή
αναγγελία του πρώτου εκτυπωτή σε αυτή την κατηγορία της ιαπωνικής
Mitsubishi. Πρόκειται για το επαγγελματικό μοντέλο CP-W5000DW δηλ.
ένα θερμικό εκτυπωτή με ribbon τριών χρωμάτων (cyan, magenta, yellow)
που προσφέρει και τέταρτο πέρασμα για γυαλιστερή επίστρωση (lamination)
σε κάθε όψη. Τυπώνει σε ανάλυση 300x300 στις εξής διαστάσεις 10x15cm,
13x18cm, 20x20cm, 20x25cm και 20x30,5cm. Oι ταχύτητες είναι αντάξιες του
επαγγελματικού χαρακτήρα του μηχανήματος π.χ. το 20x30,5cm τυπώνεται
σε μόλις 1min και 23sec. H βαρέος τύπου συσκευή ζυγίζει 29 κιλά και έχει
διαστάσεις 34x79,5x40cm. Η διάθεση αρχίζει στα μέσα Ιανουαρίου 2015.


 265 •    15  EMB 

2014

 17

ON LINE    O IMAGING - E  

  smartphone 
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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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Samsung
16-50mm f/2-2,8
Σύντροφος για την
επερχόμενη ΝΧ1
Όλοι περιμένουν με αγωνία
την πολυδιαφημισμένη NX1
που υπόσχεται την μεγαλύτερη
ανάλυση (28Megapixel) και τις
καλύτερες επιδόσεις στο φορμά
APS-C. Θα συνοδεύεται από ένα
εξίσου ενδιαφέροντα και πολύ
γρήγορο Samsung 16-50mm
f/2,0-2,8 S ED OIS NX. Eκτός
από το φωτεινό διάφραγμα το
καλύτερο στην κατηγορία του,
ο φακός εντυπωσιάζει με την
αδιαβροχοποίηση που υπόσχεται
απροβλημάτιστη λήψη σε
σκληρές συνθήκες. Στην δομή του
περιλαμβάνει 18 οπτικά στοιχεία
σε 12 ομάδες εκ των οποίων τρία
ασφαιρικά σύνθετης καμπυλότητας,
δύο χαμηλής διάχυσης ED και δύο
τύπυ XHR. Επίσης ο μηχανισμός
ίριδας αποτελούμενος από εννέα
πτερύγια φροντίζει για την ομαλή
μετάβαση από τα εστιασμένα
στα αποεστιασμένα σημεία της
εικόνας και είναι υπεύθυνος για τα
χαρακτηριστικά bokeh. Πλευρικά
βρίσκονται τρεις διακόπτες που
ελέγχουν την αυτόματη εστίαση,
την οπτική σταθεροποίηση και την
ειδική σε Samsung λειτουργία iFunc
όπου ρυθμίζονται μέσω του φακού
διάφορες εξτρά λειτουργίες έκθεσης
και όχι μόνον. Δέχεται φίλτρα
72mm.

ShareGrid.
Βοηθά τους φωτογράφους να δανείσουν και να δανειστούν με
ασφάλεια φωτογραφικό εξοπλισμό
Το AirBnB για κάμερες. Έτσι περιγράφεται η νέα εταιρεία ShareGrid η οποία προσπαθεί
να κάνει με τον φωτογραφικό εξοπλισμό ό, τι κάνει το AirBnB με τα καταλύματα
διακοπών. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει στους φωτογράφους να δανειστούν εξοπλισμό
από άλλους φωτογράφους καθώς και να δανείσουν. Τη στιγμή που η ενοικίαση
εξοπλισμού από εταιρείες είναι ακριβή ενώ η επαφή με εντελώς ξένους αποτελεί
ρίσκο ανοίγοντας αρκετά ζητήματα ευθυνών, η ShareGrid φαίνεται πως προσπαθεί να
καλύψει εκείνους που θα ήθελαν να δανείσουν αλλά και να νοικιάσουν φωτογραφικό
εξοπλισμό. Στόχος της εταιρείας είναι να ταιριάξει φωτογράφους και βιντεολήπτες με
τον αντίστοιχο εξοπλισμό που χρειάζονται, παρέχοντάς τους παράλληλα ασφάλεια.
Κάθε αντικείμενο ασφαλίζεται ενώ κάθε ενοικιαστής πιστοποιείται από την υπηρεσία.
Για να χρησιμοποιήσει κάποιος την νέα υπηρεσία αρκεί να εγγραφεί στη σελίδα, να
ανατρέξει στον εξοπλισμό που ψάχνει και να επιλέξει τις ημερομηνίες ενοικίασης
και επιστροφής. Στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει τι είδους ασφάλεια θα ήθελε, με
απαλλαγή ευθύνης ζημιών, ετήσια ασφάλιση, πλήρη εγγύηση ή ασφάλιση μέσω
κάποιας άλλης ασφαλιστικής εταιρείας. Αυτό το βήμα εξασφαλίζει ότι οι ιδιοκτήτες
φωτογραφικού εξοπλισμού θα αποζημιωθούν σε περίπτωση ζημιών ή απώλειας
ενώ παράλληλα μπορούν να βγάλουν χρήματα από την ενοικίαση. Η ShareGrid
δημιουργήθηκε το 2013 από μια ομάδα φωτογράφων και κινηματογραφιστών.
Πρόσφατα έκανε μια δοκιμαστική προώθηση στο Λος Άντζελες όπου γράφτηκαν στην
υπηρεσία δεκάδες μέλη, καθένα από τα οποία έχει εξοπλισμό αξίας περισσότερο από
$20.000 ανεβάζοντας τη συνολική αξία του εξοπλισμού από τα μέλη του Λος Άντζελες
αυτή τη στιγμή πάνω από $1.5 εκατομμύριο. Μπορείτε κι εσείς να γίνετε μέλος στην
κοινότητα του ShareGrid στο http://sharegrid.com/
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Σ.Ε.Φ.Ν.Η.
Με επιτυχία
πραγματοποιήθηκε το
τελευταίο σεμινάριο του
σωματείου

Vela One
Tο πιο γρήγορο φλας στον κόσμο
Ένας εφευρέτης από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Matt Kane, αναπτύξε ένα φλας που
αποτελείται από εννέα φωτεινά στοιχεία high power LED και ισχυρίζεται πως με μία
πυροδότηση μπορεί να “παγώσει” την κίνηση της σφαίρας. Προφανώς προορίζεται για
‘High speed photography’, καθώς είναι εκατό φορές πιο γρήγορο από ένα Speedlight
με ταχύτητες που αγγίζουν τα 500 νανοδευτερόλεπτα (1/2.000.000 του δευτερολέπτου),

Το Σωματείο επαγγελματιών
φωτογράφων Ν. Ηρακλείου
(Σ.Ε.Φ.Ν.Η) πραγματοποιήσε με
επιτυχία το διήμερο σεμινάριο
“HDSLR Video Shooting και

σε σχέση με ένα τυπικό Speedlight που κυμαίνεται στα 50 μικροδευτερόλεπτα (1/20,000
του δευτερολέπτου). Είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, διαθέτει τέσσερις υποδοχές
1/4” για τοποθέτηση σε τρίποδο, υποδοχές 3.5mm-2.5mm για την σύνδεση με
μονάδα απομακρυσμένης πυροδότησης και τροφοδοτείται με τέσσερις μπαταρίες ΑΑ.
Ύστερα από την επίτευξη του στόχου των £25.000, δεκαπέντε μέρες πριν τη λήξη της
προθεσμίας του Kickstarter, το Vela One αναμένεται να κυκλοφορήσει στην ευρύτερη

Εικονοληψία & Φωτισμός”. Εισηγητές
του σεμιναρίου ήταν ο Διαμαντής
Τάσσης και ο Αργύρης Θεός, με
αρκετά χρόνια εμπειρία στο χώρο
της φωτογραφίας και της παραγωγής
βίντεο. Για περισσότερες πληροφορίες

αγορά την άνοιξη του 2015.

σχετικά με το Σωματείο και τις
δραστηριότητές του μπορείτε να
επισκεφθείτε το http://www.sefni.gr/

Eυκαιρία!
Μόνον 40 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
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Η φωτογραφία είναι από το Λεπροκομείο Χίου και συνοδευόταν από το ποίημα «Η πόλις» του Κ. Π. Καβάφη

«Φωτογραφική γωνιά»
Ο πρεσβύτερος Π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης παρουσιάζει το φωτογραφικό του έργο
Ο πατήρ Μιχαήλ
Κωνσταντινίδης, με ιδιαίτερη
αγάπη για την τέχνη της
φωτογραφίας, παρουσιάζει
το φωτογραφικό του έργο σε
μια δική του «φωτογραφική
γωνιά». Με την υποστήριξη
του Μητροπολίτη Αττικής και
Βοιωτίας κ. Χρυσόστομου, έχει
διαμορφωθεί ένας ιστότοπος
στα πλαίσια της ευρύτερης
σελίδας της Ιεράς Μητροπόλης
Αττικής και Βοιωτίας.
Οι επισκέπτες της σελίδας
μπορούν να δουν ασπρόμαυρα
και έγχρωμα φωτογραφικά
έργα αλλά και βίντεο ενώ
δίνεται η δυνατότητα να
αφήσουν τα σχόλια και τις
εντυπώσεις τους. Μπορείτε να
επισκεφθείτε τη «Φωτογραφική
γωνιά» στο http://www.
pmkfotos.com/



• Πόσο καιρό ασχολείστε με τη φωτογραφία;
Με τη Φωτογραφία ασχολούμαι από παιδί ,με τον πατέρα, στο σπίτι, είχαμε σκοτεινό
θάλαμο, και από το 1989 με θυμάμαι με ένα Φωτόμετρο και την παλαιά fed, την ZORKI,
την τεράστια KIEV, αλλά και την ιδιαίτερη LUBITEL,να απαθανατίζω τον κόσμο μέσα από τα
παιδικά μου μάτια. Ακόμη και σήμερα αφήνω στο πλάι την ψηφιακή Nikon D4, και κάνω
λήψεις με φιλμ. Είναι γεγονός πως όποιος έζησε την εμπειρία του σκοτεινού θαλάμου, την
εμφάνιση και εκτύπωση του φιλμ ‘’ερωτεύτηκε ‘’ την φωτογραφία για πάντα.
• Πώς προέκυψε η «Φωτογραφική γωνιά»;
Η Φωτογραφική Γωνιά προέκυψε μετά από έντονη παρότρυνση συγγενών, φίλων και
γνωστών.
• Η «Φωτογραφική γωνιά» δείχνει πως αρκεί κάποιος να αγαπά τη φωτογραφία για να
συνθέτει μέσα από το φωτογραφικό φακό. Τι είναι για εσάς η φωτογραφία;
Προσωπικά για μένα η Φωτογραφία είναι ΤΕΧΝΗ, τρόπος έκφρασης και ζωής, κομμάτι ψυχής
και έκφραση πένθους, μοναξιά και συντροφικότητα, εγκατάλειψη και ανεύρεση, θάνατος
και αναγέννηση, στιγμή και αιωνιότητα, και η ζωή όλη σε μια στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό
να μπορούν οι άλλοι να δουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια του φωτογράφου. Κάθε ματιά,
κάθε φωτογραφία, να βγαίνει μέσα από την ψυχή του δημιουργού, να μιλάει, ακόμη να
φωνάζει, άλλοτε να κλαίει, ίσως και να χαμογελάει κάπου κάπου... ,και ποτέ να μην είναι
απλά ένα κλικ..... Τέλος, στη φωτογραφία, βλέπω τον Δημιουργό, παντού και στα πάντα.
Κοιτώ τον ουρανό , μακριά από τις σειρήνες του κόσμου, δακρύζω από ευχαρίστηση, και
ποτέ δεν είμαι μόνος. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή που μου κάνατε.
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Φωτ.: πρεσβύτερος Π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης
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www.jmsolutions.gr
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr
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Socialmatic
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία
κυκλοφορίας της νέας Polaroid

Φακοί Hasselblad

Η Socialmatic, η νέα Polaroid που μοιάζει
με το logo του Instagram έχει επιτέλους
επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας.
Έπειτα από τρία χρόνια αναμονής με
διάφορες ημερομηνίες κυκλοφορίας,
η Socialmatic θα είναι διαθέσιμη στο
αγοραστικό κοινό από την 1η Ιανουαρίου
του νέου έτους. Ανάμεσα στις τελευταίες
λεπτόμέρειες είναι πως θα έχει κύρια
κάμερα 14MP, μπροστινή κάμερα 2MP,
4GB εσωτερική μνήμη με δυνατότητα
επέκτασης έως 32GB και οθόνη αφής
LCD 4.5 ιντσών. Επιπλέον, θα διαθέτει
επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου και
φυσικά τη δυνατότητα να μπορούν οι
χρήστες να μοιραστούν τις φωτογραφίες
τους μέσω συνδεσιμότητας GPS, WiFi
και Bluetooth. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
Socialmatic θα χρησιμοποιεί λειτουργικό
Android, δίνοντας έτσι στους χρήστες τη
δυνατότητα να κατεβάσουν διάφορες
εφαρμογές, ακόμη και να σερφάρουν
στο ίντερνετ. Όσον αφορά την εκτύπωση,
ο εσωτερικός εκτυπωτής της Polaroid
θα χρησιμοποεί τεχνολογία ZINK (Zero
Ink) για να να τυπώνει IRL εκδοχές των
ψηφιακών λήψεων. Με τη τιμή της να
κυμαίνεται στα $300, δε μένει παρά
να φανεί αν θα έχει ανταπόκριση στο
φωτογραφικό κοινό.

Για τη κινηματογραφική ALEXA 65
Κινηματογραφιστές και παράγοντες του Hollywood συναντήθηκαν στο Linwood
Dunn Theatre(Los Angeles) με αφορμή την άφιξη του νέου συστήματος
ARRI Rental ALEXA 65, το οποίο αναμένεται να λάβει μέρος σε μελλοντικές
υπερπαραγωγές της μεγάλης οθόνης. Πρόκειται για τον διάδοχο της ALEXA
XT, ενσωματώνοντας αισθητήρα λίγο μεγαλύτερο από ένα 5-PERF 65mm
φιλμ, ο οποίος είναι σε θέση να εγγράψει ασυμπίεστο ARRIRAW 65 χιλιοστών.
Χάρη στη συνεργασία της γερμανικής εταιρίας με τη σουηδική Hasselblad, η
πολυαναμενόμενη επαγγελματική βιντεοκάμερα θα αποκτήσει μια σειρά από
οκτώ prime φακούς που κυμαίνονται από 24mm έως 300mm αλλά και ζουμ φακό
εύρους 50-110mm. Όλοι είναι κατασκευασμένοι με οπτικά υψηλής απόδοσης
από τη Hasselblad και ταυτόχρονα υποστηρίζουν το πρότυπο Lens Data System
(LDS), της ARRI, που επιτρέπει ακριβή λήψη μεταδεδομένων για την εστίαση,
το διάφραγμα, το ζουμ και άλλων ρυθμίσεων υψηλής προτεραιότητας. Ακόμη,
σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η υποστήριξη όλων των παλαιών φακών
της ARRI 765, γεγονός που μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση του κόστους
παραγωγής. Η ALEXA 65 θα είναι διαθέσιμη στην αγορά αρχές Ιανουαρίου.

“Out of Focus”
Χριστουγενιάτικη γιορτή από τη φωτογραφική ομάδα
Η φωτογραφική ομάδα “Out of Focus” γιορτάζει τα Χριστούγεννα σε μια εκδήλωση, το Σαββατοκύριακο
13 και 14 Δεκεμβρίου. Ο χώρος στολισμένος γιορτινά και φωτογραφικά, θα υποδεχθεί τους επισκέπτες
ενώ καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί δωρεά αγάπης (ενδύματα, υποδήματα,
παιχνίδια , τρόφιμα & χρήματα), η οποία θα δοθεί εξ’ ολοκλήρου σε κοινωφελές ίδρυμα.
Μέρες και ώρες: Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, από 18.00
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, από 11.00
Διεύθυνση: Μητροπολίτου Γενναδίου 24, Θεσσαλονίκη
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Μuseumofselfies
Ζωγραφικοί πίνακες γίνονται selfies μέσα από ένα πρότζεκτ
Ένας τρόπος απεικόνισης πριν τη φωτογραφία ήταν τα πορτραίτα ζωγραφικής. Τι
γίνεται όμως όταν αυτά τα πορτραίτα αυτοφωτογραφίζονται; Μάλλον αυτό σκέφτηκε
η επιμελήτρια τέχνης Olivia Muus όταν επισκέφθηκε την Εθνική Πινακοθήκη της
Κοπεγχάγης. Συνδυάζοντας τους πίνακες με το κινητό κατάφερε με έναν έξυπνο
τρόπο να φέρει εκείνα τα πορτραίτα στη σημερινή εποχή. Με πολλή φαντασία και
διάθεση έφτιαξε το πρότζεκτ #museumofselfies. Μπορείτε και εσείς να στείλετε δικές
σας selfies και να συμμετάσχετε στο πρότζεκτ κάνοντας submit τη φωτογραφία στο
museumofselfies@gmail.com ή στο Instagram με το hashtag #museumofselfies.
Για να είτε περισσότερο υλικό από το πρότζεκτ της Olivia Muus μπορείτε να
επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του http://museumofselfies.tumblr.com/
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Casio Exilim MR1
Mε καθρέπτη για selfies
H νέα compact μηχανή της Casio
διαθέτει αισθητήρα 14MP, o
οποίος βρίσκεται κάτω από ένα
κυρτό κάτοπτρο που αναλαμβάνει
τη διευκόλυνση των λήψεων
selfies, φακό στα 21mm με μέγιστο
διάφραγμα f/5 (πιθανώς λόγω της
ανάκλασης του φωτός από τον
καθρέπτη), LED φλας, οθόνη LCD
2.7in., ενώ δέχεται κάρτες microSD.
Βεβαίως, όπως όλες οι κάμερες
του είδους υποστηρίζει τεχνολογία
WiFi. Επιπλέον ενσωματώνει
λογισμικό που διορθώνει τους
τόνους του δέρματος με ζωντανή
προεπισκόπηση. Η μπαταρία
της ανέρχεται στα 700mAh με
αυτονομία 230 λήψεις ή 35 λεπτά
Full HD video. Θα κυκλοφορήσει
αρχικά στο Χονγκ Κονγκ σε τρία
χρώματα άσπρο, ροζ και πράσινο.

Sony HXR-MC2500E
Διαθέσιμη στην Ελλάδα
Η ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. και η Sony Professional Solutions Europe ανακοίνωσαν την έναρξη
της διάθεσης της νέας επαγγελματικής βιντεοκάμερας ώμου HXR-MC2500E στην
ελληνική αγορά, η οποία μπορεί να εγγράψει video Full HD σε συμπίεση AVCHD 2.0
50p 28 Mbps αλλά και Standard Definition DV 25 Mbps. Διαθέτει φακό της σειράς
‘G’ με εστιακό εύρος 26.8-321.6mm (ισοδύναμο 35mm), δυνατότητα ταυτόχρονης
εγγραφής σε δύο μέσα (κάρτα και εσωτερική μνήμη 32GB) για μεγαλύτερη ασφάλεια
των δεδομένων, ενώ ο έλεγχος της μπορεί να επιτευχθεί απομακρυσμένα μέσω
Wi-Fi/NFC από smartphones και tablets. Επιπλέον ενσωματωματώνει φωτιστικό LED
θερμοκρασίας 5500K., εύρους 30° που αποδίδει φωτεινότητα 200 lux/1m.

«Ένας περίπατος στην πόλη»
Τρεις τόποι και ένδεκα φωτογράφοι σε μια έκθεση για την Θεσσαλονίκη
Ο «περίπατος στην πόλη» ξεκίνησε το 2012 πάνω σε μια ιδέα για μια σπονδυλωτή
φωτογραφική περιπλάνηση σε διαφορετικές περιοχές της πόλης της Θεσσαλονίκης. Από
τότε κάθε χρόνο τρεις με τέσσερις φωτογράφοι έκαναν τη δική τους φωτογραφική βόλτα
στην πόλη. Το 2012 η περιοχή της περιπλάνησης ήταν το Μπεχ-Τσινάρ, το 2013 η Νέα
Κρήνη και η Αρετσού ενώ φέτος το πεδίο δράσης μεταφέρθηκε στην Άνω Πόλη. Κάθε
φωτογράφος κινήθηκε ελεύθερα με μόνη προϋπόθεση οι φωτογραφίες να συνθέτουν
το μωσαϊκό της πόλης, να φανερώνουν ένα κομμάτι του τόπου που περπατήθηκε. Στο
πρότζεκτ πήραν μέρος οι φωτογράφοι Κοσμάς Παυλίδης, Κωστής Αργυριάδης, Αχιλλέας
Τηλέγραφος και Στέργιος Καράβατος για το Μπεχ-Τσινάρ και οι Ιωάννα Φωτιάδου, Γιώργος
Μπούτικος και Σίμος Σαλτιέλ για την Αρετσού και Νέα Κρήνη. Την περιοχή της Άνω Πόλης
φωτογράφησαν ο Γιάννης Παντελίδης, η Εύη Γιαννακού, ο Θόδωρος Ανδρεάδης και η
Λία Ναλμπαντίδου. Την πόλη της Θεσσαλονίκης μέσα από το φωτογραφικό φακό των 11
φωτογράφων που συμμετείχαν, μπορούν να αφουγκραστούν όσοι επισκεφθούν την έκθεση
που συγκεντρώνει τα έργα τριών τόπων μέσα σε τρία χρόνια περιπλανήσεων, στο χώρο του
Casa Bianca στη Θεσσαλονίκη.
Εγκαίνια: Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, 20.00, Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Ιανουαρίου 2015
Ώρες και μέρες λειτουργίας: Τρίτη – Κυριακή, 10.00 – 18.00
Διεύθυνση: Casa Bianca, Βασ. Όλγας 180 & Θεμ. Σοφούλη, Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια: Ηρακλής Παπαϊωάννου
Συνδιοργάνωση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες: Casa Bianca, τηλ. 2310427555, thes-pin@otenet.gr
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Instagram
Άγγιξε τους 300 εκατ. χρήστες
ξεπερνώντας το Twitter
Η δημοφιλής υπηρεσία ανταλλαγής
οπτικοακουστικού και φωτογραφικού
υλικού ανακοίνωσε ότι οι εγγεγραμμένοι
χρήστες της έχουν ξεπεράσει πλέον τα
300 εκατομμύρια. Εξίσου εντυπωσιακός

EyeEm

είναι και ο αριθμός των ενεργών
χρηστών, αφού οι 284 εκατ. εξ
αυτών χρησιμοποιούν την υπηρεσία
τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Το
instagram αναπτύσεται με ταχύτατους
ρυθμούς καθώς παρατηρείται αύξηση

Διαγράμματα δείχνουν τις χρωματικές διαφορές στην ευρωπαϊκή
φωτογραφία
Μια σειρά διαγραμμάτων σε μορφή πίτας δείχνει πως υπάρχει έντονη διαφοροποίηση
στα χρώματα των φωτογραφιών από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη. Το πρότζεκτ
ξεκίνησε όταν ο προγραμματιστής και φωτογράφος Jack Mahoney και ο φίλος του
Eric Hartsuyker αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα της πλατφόρμας

της τάξεως του 50% μέσα σε λιγότερο
από έναν χρόνο (τον περασμένο Μάρτιο
διέθετε 200 εκατ. εγγεγραμμένους
χρήστες). Επιπροσθέτως, με τις
επιδόσεις αυτές “προσπερνά” ακόμη
και το κοινωνικό δίκτυο Twitter,
το οποίο διαθέτει 281 εκατομμύρια
χρήστες. Υπολογίζεται πως καθημερινά
ανεβαίνουν στην υπηρεσία περισσότερες
από 70 εκατ. φωτογραφίες/videos, με
τους διαχειριστές να προσπαθούν να

EyeEm ώστε να δουν πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα χρώματα. Με τη βοήθεια
ειδικού προγραμματισμού και με ερωτήσεις στη δημοφιλή πλατφόρμα, κατάφεραν
να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες HSL (απόχρωση, κορεσμός, φωτεινότητα) και να
μετατρέψουν τα δεδομένα σε διαγράμματα ώστε να τα συγκρίνουν. Τα αποτελέσματα
είναι εντυπωσιακά μιας και η διαφοροποίηση είναι αρκετά μεγάλη . Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η σύγκριση των αποχρώσεων του μπλε και πράσινου στην
Ισλανδία με τις αντίστοιχες αποχρώσεις στην Ανδόρρα. Το πρότζεκτ είναι ακόμη σε
εξέλιξη ενώ υπάρχει η πιθανότητα οι δημιουργοί του να επεκτείνουν την έρευνα
και μεταξύ ηπείρων. Για περισσότερα διαγράμματα και πληροφορίες σχετικά με
την πορεία του πρότζεκτ μπορείτε να επισκεφθείτε το https://medium.com/@
jackmahoney/eyeem-colours-of-europe-e15f85442ce9

απαλλάξουν την πλατφόρμα από spam
υλικό προχωρώντας στην επαλήθευση
των λογαριασμών.

Bound by Law
Ένα κόμικ διδάσκει τα βασικά του νόμου περί πνευματικών
δικαιωμάτων στην Αμερική
Ένα κόμικ έρχεται να εξηγήσει με απλό και διασκεδαστικό τρόπο το νόμο
περί πνευματικών δικαιωμάτων στην Αμερική. Πρόκειται για το “Bound by
Law”, το οποίο δημιούργησε ο James Boyle, καθηγητής στη νομική σχολή
του Duke, συνιδρυτής του Κέντρου για την έρευνα του Κοινού Κτήματος
(Centre for the Study of the Public Domain) και ένα από τα ιδρυτικά μέλη
του Creative Commons. Η Akino, βασική ηρωίδα του κόμικ επιχειρεί να
γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ όταν βρίσκεται να συναντά εμπόδια λόγω του
νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. Μέσα από 72 σελίδες οι αναγνώστες
μπορούν να μάθουν τι ισχύει με τη δίκαιη χρήση, τις παραβιάσεις και τα έργα που ορίζονται ως κοινό κτήμα. Το κόμικ έχει λάβει πολύ
καλές κριτικές μέχρι στιγμής μιας και όπως φαίνεται αποτελεί μια πετυχημένη και πρωτότυπη μεταφορά του νόμου. Μπορείτε να
διαβάσετε το κόμικ ή να το αγοράσετε σε τυπωμένη μορφή στο http://web.law.duke.edu/cspd/comics/
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«Τέχνη και Τρέλα»
Η έκθεση της Ελληνικής
Φωτογραφικής Εταιρείας ταξιδεύει
στη Μυτιλήνη
Μια έκθεση φωτογραφίας αναλαμβάνει
να συλλάβει το ασύλληπτο της
πραγματικότητας. Παίζοντας με τους όρους
της φυσιολογικότητας και της τρέλας, οι
φωτογράφοι επιχειρούν να συλλάβουν
μέσα από την εικόνα την επιθυμία
του ανθρώπου να δει πέρα από την
πραγματικότητα. Με τη φυσιολογικότητα
να είναι απλά ένας ανθρώπινος κώδικας, η
τρέλα διαφοροποιείται καθώς δεν μπαίνει
μέσα σε εισαγωγικά. Η έκθεση «Τέχνη και

Relio LED Light

Τρέλα» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον
Οκτώβριο, στα πλαίσια των εκδηλώσεων
που διοργάνωσε ο Φώτης Καγγελάρης
με την Ε.Μ.Π.Ε. Σε συνεργασία με την
Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, η έκθεση
ταξιδεύει στη Μυτιλήνη από τις 12 έως τις 16
Ιανουαρίου.
Ώρες λειτουργίας: 19.00 – 21.00
Διεύθυνση: Φωτογραφική Εταιρεία
Μυτιλήνης, Πιττακού 15, Μυτιλήνη
Πληροφορίες: τηλ. 2251041555, www.fem.
gr, photo@fem.gr

Ελάχιστος όγκος-Μεγάλη φωτεινή ισχύς
Μια ενδιαφέρουσα πρόταση στον χώρο των LED Lights, ο οποίος τον τελευταίο καιρό
γνωρίζει σημαντική και διαρκώς αυξανόμενη αποδοχή, αποτελεί το μικροσκοπικό
φωτιστικό σώμα ‘Relio’ το οποίο αναπτύχθηκε από τον ιταλό Marco Bozzola. Είναι
κατασκευασμένο από αλουμίνιο σε σχήμα κύβου, με ακμή μόλις 35χιλ., τροφοδοτείται
μέσω μιας θύρας microUSB και αποδίδει 200 lumens-γεγονός που το καθιστά το
ισχυρότερο της κατηγορίας του. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κατασκευαστή,
είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει πιστή αναπαραγωγή των χρωμάτων
και προορίζεται για ενθουσιώδεις χρήστες και επαγγελματίες. Επιπλέον, διαθέτει
υποδοχή 1/4-20 για τρίποδο και δυνατότητα τοποθέτησης δημιουργικών φίλτρων.
Είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις στα 3000K, 3500K και 4500K (με δείκτη χρωματικής
απόδοσης CRI 92-96) μεσα απο το site της εταιρίας www.relio.it/

Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς
“Η αφήγηση του μοντερνισμού και η σχέση του με την φωτογραφία”

 :





Με εισηγητή το φωτογράφο και δάσκαλο φωτογραφίας Βασίλη Γεροντάκο, η Φωτογραφική
Λέσχη Λιβαδειάς φιλοξενεί στο χώρο της την ομιλία με θέμα “Η αφήγηση του
μοντερνισμού και η σχέση του με την φωτογραφία”. Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 19.00
οι επισκέπτες της αίθουσας της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς θα έχουν τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουν την ομιλία του γνωστού φωτογράφου ενώ θα ακολουθήσει
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τους συμμετέχοντες.

« 

 
  
 
 »

Ο Βασίλης Γεροντάκος έχει λάβει μέρος σε ομαδικές και ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχει εκδώσει ένα βιβλίο με τίτλο “φωτογραφίες”
ενώ διδάσκει φωτογραφία στο εργαστήρι του δήμου Περιστερίου.
Διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς, Μπουφίδου 32-34 (εντός στοάς), Λιβαδειά
Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς, http://www.fotolesxilivadias.gr/
Λεμόνης Γιάννης, τηλ. 6945894332
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