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Στην προηγούμενη έκδοση του
PBWeekly Νο 265 είδαμε σχέδια
και φωτογραφίες από το «παρόν»
της PHOTOVISION. Μιας όμως και
στο τέλος κάθε χρόνου είθισται να
βλέπουμε το «παρελθόν» ας κάνουμε
μια μικρή αναδρομή στην πορεία μέσα
στο χρόνο της έκθεσης - θεσμού του
φωτογραφικού κλάδου.

Η

πραγματοποίηση της πρώτης

PHOTOVISION το1995, δεν έπεσε
σαν κεραυνός εν αιθρία στον κλάδο.
Δεν ήταν σαν προϊόν κάτι το άγνωστο
γιατί πέραν της διεθνούς εμπειρίας
(Photokina) πρώτος ο κ. Σταύρος
Μωρεσόπουλος είχε διοργανώσει
αντίστοιχες εκθέσεις με τον τίτλο
«Image» αν θυμάμαι καλά, αρκετά
χρόνια πριν την PHOTOVISION του

1995. Το τότε team του ΦΩΤΟγράφου
με την ορμή του νεοφώτιστου και –ας
το παραδεχτούμε- με την τύχη του
πρωτάρη, εδραίωσε με πείσμα και
επιμονή την πρώτη PHOTOVISION

Photovision

η οποία πραγματοποιήθηκε στο
Εκθεσιακό Κέντρο Κηφισίας (που δεν
υφίσταται σήμερα). Ως διοργανωτές,
θέλαμε η PHOTOVISION να μην
είναι απλά και μόνον μια εμπορική
έκθεση αλλά παράλληλα και
σημαντικό γεγονός για την τέχνη της
φωτογραφίας στη χώρα μας. Έτσι
η πρώτη διοργάνωση όπως θα δείτε
στις σελίδες που ακολουθούν, υπήρξε
γεγονός με πανελλήνια εμβέλεια και
απήχηση. Αρκεί να σας αναφέρω
μόνον ότι την ημέρα των εγκαινίων της
PHOTOVISION 1995 εγκαινιάστηκαν
- ταυτόχρονα!- εκθέσεις φωτογραφίας
σε 21 ελληνικές πόλεις με δουλειές 180
ελλήνων φωτογράφων! Μοναδικοί
χρηματοδότες και χορηγοί αυτής
της (ανεπανάληπτης) ιδέας ήταν οι
εταιρείες Δ&Ι ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ και
KODAK (Near East) Inc, που είχαν
εισφέρει από 2.500.000 δρχ. Επίσης
ένα μικρό ποσόν με τη μορφή δύο

Μικρή ιστορική αναδρομή στην έκθεση
διαφημιστικών καταχωρήσεων είχε καταβάλει το Υπουργείο Πολιτισμού στο οποίο
ήταν τότε σύμβουλος φωτογραφίας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και υπουργός ο
Θάνος Μικρούτσικος. Έτσι ξεκίνησε η έκθεση κι έκτοτε πορεύθηκε αταλάντευτα στις
επόμενες διοργανώσεις της τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η διαδρομή όμως δεν ήταν
καθόλου εύκολη γιατί πέρασε διά πυρός και σιδήρου μέχρι να φτάσει στη σημερινή της
ωριμότητα. Σημείο-καμπή υπήρξε το 2003 όταν εκτός από τον εισβολή στο Ιράκ και τις
προφητείες του Νοστράδαμου για το τέλος του κόσμου (...), η διοργάνωση ήλθε σε οξεία
αντιπαράθεση με τον ΣΕΚΑΦ (Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αντιπροσώπων &
Εμπόρων Φωτογραφικών Ειδών & Συστημάτων Εικόνας). Το γεγονός αυτό οδήγησε
στην πραγματοποίηση το 2003 σχεδόν ταυτόχρονα ...δύο κλαδικών εκθέσεων. Όμως
όπως μετά από κάθε... πόλεμο ακολουθεί ειρήνη έτσι και σε αυτή την περίπτωση
ακολούθησε μια μακρά περίοδος εκθεσιακής ειρήνης στον κλάδο που παρά τα κάποια
«συνοριακά» επεισόδια συνεχίζεται και σήμερα. Φυσικά η επιτυχία της έκθεσης δεν ήταν
μόνον αποτέλεσμα της καλής διοργάνωσής της αλλά -ας μη γελιόμαστε- και της καλής
οικονομικής κατάστασης της φωτογραφικής αγοράς η οποία άκμαζε στις δεκαετίες του
1990 και 2000. Περισσότερες ιστορικές πληροφορίες για κάθε διοργάνωση θα βρείτε στις
σελίδες που ακολουθούν. Από μένα και όλους τους συνεργάτες και συντελεστές
της έκδοσης θερμές ευχές για καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά.
Ευτυχισμένο και δημιουργικό το νέο έτος 2015!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
T. TZIMA

Μαζί ξανά τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015
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Photovision,    !"#$ %"  1995
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)& $'#(& - PHOTOVISION 1995
16 - 24     •      

Η

πρώτη μεγάλη κλαδική έκθεση που διοργάνωσε ο ΦΩΤΟΓΡAΦΟΣ. Καταχωρήθηκε
στην ιστορία του θεσμού ως η μοναδική κλαδική εμπορική έκθεση του

φωτογραφικού χώρου που πλαισιωνόταν από δεκάδες πολιτιστικές εκδηλώσεις, με
πανελλήνια εμβέλεια. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν εκθέσεις φωτογραφίας 180
φωτογράφων σε 21 Ελληνικές πόλεις - κατά την περίοδο λειτουργίας της PHOTOVISION.
Διοργανώθηκαν 12 ανοιχτές συζητήσεις και διαλέξεις για την επαγγελματική
φωτογραφία σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της έκθεσης, οκτώ σεμινάρια για την τεχνική
της φωτογραφίας, δεκάδες κληρώσεις δώρων, πολλά happenings κλπ.

& $'#(& - PHOTOVISION 1997
28     - 4    •      

Κ

ατά γενική ομολογία η μεγαλύτερη ως τότε έκθεση του ευρύτερου φωτογραφικού
χώρου. Συμμετείχαν σε αυτή ΟΛΕΣ - με ελάχιστες μικρές εξαιρέσεις - οι

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν τότε στον τομέα του imaging, στην Ελλάδα.
Διευθυντικά στελέχη από εργοστάσια του εξωτερικού που την επισκέφθηκαν
προσκεκλημένοι των εδώ αντιπροσώπων, εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τη ζωηρή
και ενδιαφέρουσα ελληνική φωτογραφική αγορά που δεν μπορούσαν να φαντασθούν,
γιατί ουδέποτε είχαν ζήσει τόσο έντονα το παλμό της.

+& $'#(& - PHOTOVISION 1999
   - 3     • !    & " 

30 
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έκθεση αυτή συνέπεσε χρονικά με τον επίσημο εορτασμό των δέκα χρόνων από
την έκδοση του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡAΦΟΣ. Η επιλογή της διοργάνωσης να πάει

σε μεγαλύτερο και πιο κατάλληλο χώρο, όπως αυτός του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας,
αποδείχτηκε καταλύτης για την αδιαμφισβήτητη επιτυχία της PHOTOVISION. Το κοινό
της ξεπέρασε κάθε προσδοκία και πρόβλεψη σημειώνοντας ρεκόρ προσέλευσης
με 18.000 επισκέπτες από όλα τα μέρη της Ελλάδας, την Κύπρο και το εξωτερικό,
προκάλεσε το αδιαχώρητο όλες τις μέρες τις έκθεσης.

*& $'#(& - PHOTOVISION 2001
27 - 31 

Η

   • !    & " 

PHOTOVISION ΄01 επέκτεινε το θετικό προηγούμενο και την ακτινοβολία των
προηγούμενων διοργανώσεων, φιλοξενώντας 118 περίπτερα σε 12.200m2.

Τα σχόλια από τους συμμετέχοντες εκθέτες και το κοινό ήταν ευμενέστατα. Οι επισκέπτες
της έκθεσης ανήλθαν στον αριθμό ρεκόρ των 26.000. Η PHOTOVISION 2001 κατέχει
μία από τις πρώτες θέσεις στις μέχρι σήμερα διοργανώσεις της έκθεσης σε προσέλευση
επισκεπτών τόσο από την Ελλάδα, όσο από την Κύπρο και το εξωτερικό.
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Δείτε το ανανεωμένο
site της έκθεσης
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*.%& $'#(& - PHOTOVISION 2003
13 - 17    • #
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PHOTOVISION ΄03 άφησε το στίγμα της τόσο με την άψογη διοργάνωσή
της όσο και για το πλήθος των σεμιναρίων - διαλέξεων και ανοικτών

συζητήσεων που προσέγγισαν μεγάλο πλήθος ενδιαφερομένων. Η διοργάνωση
της έκθεσης συνέπεσε χρονικά με την εισβολή και την έναρξη του πολέμου στο
Ιράκ και παρά το αρνητικό κλίμα που υπήρχε στην αγορά ολοκληρώθηκε με
επιτυχία. Πραγματοποιήθηκε στους φιλόξενους χώρους του Οργανισμού Λιμένος
Πειραιώς (Ο.Λ.Π.)

8& $'#(& - PHOTOVISION 2005
3 - 7     • 

 " 
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ε την πείρα των δέκα χρόνων από την πρώτη διοργάνωση της έκθεσης,
η PHOTOVISION 2005 σημαδεύτηκε από θετικές συγκυρίες: Τέθηκε υπό

την αιγίδα του Σ.Ε.Κ.Α.Φ. (Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών, Αντιπροσώπων
& Εμπόρων Φωτογραφικών Ειδών & Συστημάτων Εικόνας) και προβλήθηκε
δυναμικά από τον όμιλο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. Έσπασε ρεκόρ τηλεοπτικής
προβολής και κατάφερε άλλο ένα ποιοτικό ρεκόρ που αφορά στο μέγεθος των
περιπτέρων, τις ευρηματικές και ευρωπαϊκού επιπέδου παρουσίες, τα workshops,
τις παράλληλες εκδηλώσεις, την τιμητική παρουσία της πολιτείας μέσω της
εγκαινίασης από τον τότε Υφυπουργό Πολιτισμού, κ. Π. Τατούλη κ.α. Στην έκθεση
συμμετείχαν 128 επιχειρήσεις ενώ οι επισκέπτες έφθασαν τους 23.400.

8:.& $'#(& - PHOTOVISION 2007
22 - 26     • 
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PHOTOVISION 2007 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στις γνώριμες,
ευρύχωρες και υπεράνετες λυόμενες εγκαταστάσεις (τέντες) του Εκθεσιακού

Κέντρου του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου στο Ελληνικό. Υπ΄όψιν ότι σε
αυτές ακριβώς τις εγκαταστάσεις διοργανώνονταν τότε όλες οι μεγάλες και
αναγνωρισμένες εκθέσεις της χώρας μας. Σημείωσε άλλο ένα ρεκόρ συμμετοχών:
135 εκθέτες φιλοξενήθηκαν στη PHOTOVISION, αναγνωρίζοντας έμπρακτα την
αποτελεσματικότητα της προβολής τους. Την έκθεση επισκέφθηκαν 27.020
ερασιτέχνες και επαγγελματίες που προσήλθαν απ’ όλη την ελληνική επικράτεια
και την Κύπρο. Η 7η PHOTOVISION τέθηκε για μια ακόμη φορά υπό την αιγίδα
του ΣΕΚΑΦ και επικοινωνήθηκε δυναμικά από τον Όμιλο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ.
Έσπασε ρεκόρ τηλεοπτικής διαφήμισης και επέτυχε ποιοτικό ρεκόρ στον τομέα των
περιπτέρων, της πλήρους (για πρώτη φορά σε έκθεση Imaging) μηχανοργάνωσης,
της λειτουργίας WiFi Hot Spot, των σεμιναρίων, της μεγάλης έκθεσης του διάσημου
γερμανού φωτογράφου Τhomas Herbrich κλπ. Και το σημαντικότερο: έφερε
μήνυμα αισιοδοξίας και τεχνολογικής προόδου στον κλάδο του Ιmaging που
πρόσφατα μετασχηματίστηκε στην ψηφιακή εκδοχή του. Η 7η διοργάνωση της
PHOTOVISION του 2007 - τυχαίο; - ήταν η μεγαλύτερη σε προσέλευση επισκεπτών
και αριθμό περιπτέρων από όλες τις μέχρι σήμερα διοργανώσεις της έκθεσης.
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;'& $'#(& - PHOTOVISION 2009
5 - 9    • 
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ραγματοποιήθηκε στον ίδιο εκθεσιακό χώρο - όπως και η προηγούμενη
διοργάνωση - τελούσε υπό την αιγίδα του ΣΕΚΑΦ και είχε εκ νέου

χορηγό επικοινωνίας τον Όμιλο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. Παρά τη διεθνή
οικονομική κρίση που έκανε τότε δειλά - δειλά την εμφάνισή της και στη
χώρα μας και παρά το πρώτο και βροντερό κανόνι της περιβόητης SYNTHESIS
AE σε πλειάδα επιχειρήσεων του φωτογραφικού χώρου, κατάφερε να
συγκεντρώσει 120 εκθέτες και 25.591 επισκέπτες.

8#& $'#(& - PHOTOVISION 2011
11 - 14    • !  *+  , "" 

Η

9η PHOTOVISION έκλεισε τις πύλες της το βράδυ της Δευτέρας 14
Mαρτίου με απροσδόκητη, για τα δεδομένα της εποχής και το δύσκολο

οικονομικό κλίμα, επιτυχία. Απέδειξε έτσι τις αντιστάσεις και τη ζωτικότητα του
κλάδου του Imaging, που προσδοκά καλύτερες ημέρες και στηρίζεται στην
εργατικότητα και δημιουργικότητα όλων των ασχολούμενων. Καινοτομία της
έκθεσης από πλευράς διοργάνωσης απετέλεσε το πείραμα με το διαδικτυακό
κανάλι Photovision TV που εξέπεμψε από το χώρο της έκθεσης τις ημέρες που
λειτουργούσε, με πλάνα από τα περίπτερα, συνεντεύξεις και παρουσιάσεις στο
www.photovision.gr/tv. Την έκθεση επισκέφθηκαν 23.500 επισκέπτες από την
Ελλάδα, Κύπρο και άλλες χώρες των Βαλκανίων.

*& $'#(& -PHOTOVISION 2013
5 -8 '"  • !  *+  , "" 

Μ

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και η δέκατη, μεγάλη έκθεση
του φωτογραφικού κλάδου παρά την δυσμενή οικονομική κρίση

που ταλάνιζε και εξακολουθεί να ταλανίζει ακόμη την χώρα μας. Συνολικά
η Photovision 2013 συγκέντρωσε 85 εκθέτες, σχεδόν το σύνολο του
ελληνικού επιχειρείν στο Imaging και 22.000 επισκέπτες, όπου για μια ακόμα
φορά όλοι οι εμπλεκόμενοι του κλάδου έκαναν φανερή την προσήλωση
και το ενδιαφέρον τους στη φωτογραφία και στο imaging. Νέα προϊόντα
προηγμένης τεχνολογίας, φωτογραφικός εξοπλισμός και αξεσουάρ,
εξοπλισμός studio, συστήματα φωτισμού, συστήματα photofinishing, mobile
συσκευές και εφαρμογές με φωτογραφικές ικανότητες, εξοπλισμός και
αξεσουάρ video, ενοικίαση εξοπλισμού, ψηφιακά και αναλογικά άλμπουμ,
κλασσικές προτάσεις παρουσίασης της φωτογραφίας κ.α. παρουσιάστηκαν
στους επισκέπτες μέσα σε καλαίσθητα περίπτερα. Παράλληλα η έκθεση
πλαισιώθηκε από πλούσιο εκθεσιακό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενώ
συνολικά διατέθηκαν και 600τ.μ. για τις ανάγκες φωτογραφικών συλλόγων,
ενώσεων και σωματείων.

#*& $'#(& - PHOTOVISION 2015
20 - 23 M  ,     % 
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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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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, $??#@= #C&=: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

!$?#$=: Κωνσταντίνα Γκιτάκου !#$@ ?%@$C&: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
$F&.+$=: 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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Φωτογραφικές μηχανές για γυναίκες
Λανθάνων σεξισμός;
Aπό τις αρχές του 20ου αιώνα η φωτογραφική μηχανή είχε πλέον εδραιωθεί
ως καταναλωτικό προϊόν μαζικής παραγωγής, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο

Οι λέξεις-κλειδιά είναι: ”μικρή”, “κομψή”,
“εύχρηστη”, “χρωματιστή” κλπ. Σύμφωνα

(Ευρώπη και ΗΠΑ). Τότε λοιπόν προέκυψε η ανάγκη διαφοροποίησης του
προϊόντος με βάση το target group.

λοιπόν με τις προκατασκευασμένες

Ά

λλη μηχανή για τον επαγγελματία, άλλη για τον ερασιτέχνη, άλλη για τις
γυναίκες. Έτσι η κυρίαρχη εκείνη την εποχή Kodak έβαλε στην παραγωγή τις
σειρές με φυσούνα (τύπου Vest Pocket) που είχαν ως κύριο στόχο το γυναικείο
καταναλωτικό κοινό. Δεν δίστασε μάλιστα να τις προωθήσει με τις κατάλληλες
διαφημιστικές καμπάνιες.
Μετά δύο τρεις δεκαετίες, στο Μεσοπόλεμο η Kodak κατανοώντας την αγοραστική
δύναμη της γυναίκας στις ανεπτυγμένες κοινωνίες της εποχής, σχεδίασε ειδικά
“γυναικεία” μοντέλα» όπως τα Coquette, Petite και Vanity. Διαβάζουμε στην
συσκευασία της Kodak Coquette (ca 1930). “Για την κομψή μοντέρνα γυναίκα του
σήμερα μια κομψή, μοντέρνα Kodak. Mια μηχανή που συνδυάζει την ευχάριστη
πλευρά με την ατελείωτη χαρά της φωτογραφικής λήψης…”

H τάση της Kodak να προωθεί το μερίδιο αγοράς της σε ειδικές κοινωνικές ομάδες και
μάλιστα τόσο πολυάριθμες δεν σίγασε ποτέ. Ακόμη και την περασμένη δεκαετία (20012010) που η Kodak έφθινε υπό την πίεση της πτώσης του φιλμ, η Κοdak με κάποιο
τρόπο διατηρούσε την ειδική σχέση της με το γυναικείο πληθυσμό. Σύμφωνα με
έρευνα του 2005 της εταιρίας Lyra Research η διείσδυση του brandname στις γυναίκες
ήταν διπλάσια του ανδρικού πληθυσμού, αποδεικνύοντας ότι είναι πιο ευάλωτες σε
διαφημιστική προβολή (όπου τότε επένδυε πολύ η Kodak).
Ας μη μείνουμε όμως στην Kodak. Σήμερα, στην προχωρημένη ψηφιακή εποχή πολλοί
κατασκευαστές επενδύουν στην προώθηση προτύπων που συνδέουν (αυθαίρετα)
συγκεκριμένες ιδιότητες με τις γυναικείες προτιμήσεις.
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ιδεοληψίες των ανθρώπων του marketing,
κάθε γυναίκα πρέπει να εκστασιάζεται
μπροστά στο δόλωμα της μικρής,
υπεραυτόματης, ροζ φωτογραφικής
μηχανής. Διότι, αν προσυπογράψουμε
την κοσμοθεωρία κάθε marketing analyst
γυναίκα είναι το ον που δεν σκέφτεται
πολύ, δε θέλει να κουράζει το (λίγο)
μυαλουδάκι και γι αυτή μετράει μόνον
η εξωτερική εμφάνιση, άντε και το
glamour του εργοστασιακού brandname.
Mε αφορμή όλα αυτά, ο γράφων
αναρωτιέται λοιπόν: μήπως τα εργοστάσια
φωτογραφικών πρέπει να ξεχάσουν τη
σεξιστική προσέγγιση ειδικά όταν υποτιμά
τη γυναικεία νοημοσύνη;
Μήπως τα εργοστάσια φωτογραφικών
να μας εξιτάρουν, όλους γυναίκες και
άντρες, εξελίσσοντας την τεχνολογία
αντί να πατάνε πάνω σε ξεπερασμένες
αντιφεμινιστικές αντιλήψεις;
Λέω μήπως…
. 
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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
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RICOH IMAGING GREECE - CYPRUS · )*+/57:;* 2 · 164 52 /=>*=;*&;(?
7?(: 211 800 8680 · sales@ricoh-imaging.gr · www.ricoh-imaging.gr
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΦ συγκροτήθηκε σε σώμα, μετά τις εκλογές της Ομοσπονδίας
που πραγματοποιήθηκαν στις 23/11. Το νέο διοικητικό συμβούλιο διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπύρος Διαμαντόπουλος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ανδρέας Ανδρεόπουλος
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Μανιώρος
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικήτας Κώτσιαρης

   
R  R ( R)
%%?= 13, 106 79, @#,
&K.: 210 3647257,
Fax: 210 3610345
e-mail: ekfa-pof@otenet.gr

ΤΑΜΙΑΣ: Ευθύμιος Μωυσιάδης

Φακοί Nikon
Τρεις γρήγοροι φακοί f/1,8
σε βαλιτσάκι
Οι φακοί prime με γρήγορα
διαφράγματα πραγματοποιούν
δυναμική επανεμφάνιση τον
τελευταίο καιρό. Παρά την εξέλιξη
των zoom υπάρχουν πολλοί
χρήστες που εκτιμούν πολύ τη
σχεδιαστική απλότητα, τις μικρές
διαστάσεις, τα φωτεινά μέγιστα
διαφράγματα και την πραγματική
απόδοση των prime φακών. H
Nikon με τη σειρά f/1,8 έχει φέρει
στο προσκήνιο ξανά τους prime
φακούς. Μάλιστα πολύ καλή ήταν
η ιδέα να πουλάει σε βαλιτσάκι
σετ τριών πολύ χρήσιμων φακών
δηλ. τοους AF-S 24mm, 50mm και
85mm όλους με διάφραγμα f/1,8.
Προς το παρόν αυτή η προωθητική
ενέργεια θα κινηθεί μόνο στις εξής
χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία
και Βρετανία.
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Facebook App
Bελτιώνει τις φωτογραφίες
αυτόματα
Μετά το Google+ και το δημοφιλέστερο
κοινωνικό δίκτυο αποφάσισε να
ενσωματώσει στην εφαρμογή που
προορίζεται για τα smartphones,
λειτουργία που υπόσχεται να διορθώνει
αυτόματα (Auto-Enhancing) τις
ατέλειες των λήψεων σχετικά με το
φως, τις σκιές, την οξύτητα. Αυτό

BPG: Ο νέος ανταγωνιστής του JPEG
Προσφέρει ίδια ποιότητα στο μισό μέγεθος

επιτυγχάνεται με την κίνηση ενός
απλού slider από τον χρήστη που

Το JPEG είναι αναμφισβήτητα το επικρατέστερο και πιο δημοφιλές είδος αρχείου
εικόνας, παρόλο που κατα καιρούς πολλές άλλες μορφές, συμπεριλαμβανομένων

ρυθμίζει το επίπεδο της βελτίωσης.
Σύμφωνα με τους κατασκευαστές,

των JPEG 2000 και WebP της Google, έχουν προσπαθήσει να το εκθρονίσουν. Ήρθε
λοιπόν η σειρά του νέου BPG (Better Portable Graphics), το οποίο έχει ως κύριο

ο εμπλουτισμός της πλατφόρμας με
την παραπάνω δυνατότητα στοχεύει
στην ελαχιστοποίηση του χρόνου

πλεονέκτημα την προσφορά ποιότητας εφάμιλλης με αυτής του JPEG, αλλά στο μισό
περίπου μέγεθος. Πιο αναλυτικά, βασίζεται στο πρότυπο συμπίεσης video HEVC /
H.265, υποστηρίζει αρχεία έως 14-bit, metadata, καθώς και μη απωλεστική συμπίεση.
Επίσης χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο δειγματοληψίας χρώματος με το JPEG, που έχει ως

επεξεργασίας πριν το ανέβασμα και
στον ευκολότερο διαμοιρασμό οπτικά
αποδεκτών εικόνων μεταξύ των
χρηστών. Η νέα λειτουργία είναι ήδη

αποτέλεσμα καλό transcoding. To BPG σχεδιάστηκε από τον γάλλο προγραμματιστή
Fabrice Bellard που είναι επίσης δημιουργός των FFmpeg και QEMU. Οι σημαντικές
βελτιώσεις σε σχέση με το JPEG κάνουν το νέο πρότυπο αρχείου ελκυστική εναλλακτική
λύση, αλλά προς το παρόν η δυνατότητα χρησιμοποίησης του είναι περιορισμένη
καθώς απαιτεί ειδικό αποκωδικοποιητή JavaScript.

διαθέσιμη για το λειτουργικό σύστημα
iOS και σύντομα θα υποστηριχθεί και
από συσκευές Android.

Philips Moda 2
Ανάλυση Full HD χωρίς καλώδια
Η MMD, brand license partner των οθονών
Philips, παρουσίασε μια νέα IPS οθόνη 27-ιντσών,
που προσφέρει ανάλυση Full HD και προορίζεται
για προβολή ταινιών και εφαρμογές imaging.
Διαθέτει προσεγμένο σχεδιασμό με το πάχος του
εξωτερικού πλαισίου να καταλαμβάνει μόλις
2,5χιλ και γωνία θέασης 178° για άνετη χρήση από
πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Χάρη στην
υποστηριζόμενη τεχνολογία Bluetooth, οι χρήστες
μπορούν να κάνουν streaming μουσικής και βίντεο
ασύρματα από συμβατές συσκευές ή ακόμα να
πραγματοποιήσουν hands-free speakerphone
κλήσεις, αποφεύγοντας την χρήση καλωδίων.
Επιπλέον, είναι εξοπλισμένη με δύο ηχεία 7-Watt
που τροφοδοτούνται από ένα σύστημα ήχου
συντονισμένο με τεχνολογία SRS WOW HD. Η
Philips 231P4QUPES είναι ήδη διαθέσιμη στην
ευρωπαϊκή αγορά.
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Προσοχή στις
Nikon D800E
Κυκλοφορούν και …
πλαστές
Οι ιμιτασιόν και πλαστές συσκευές
έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα
ειδικά στον κόσμο των κινητών
με Android όπου είναι αρκετά
εύκολο να βρει κανείς κλώνους
των πιο δημοφιλών smartphones
κυρίως Samsung Galaxy και Sony
Xperia. Eυτυχώς στον τομέα των
φωτογραφικών η πολυπλοκότητα
των μηχανισμών δεν διευκολύνει
τις απομιμήσεις. Οπότε ήλθε
σαν έκπληξη η ανακοίνωση της
Nikon Europe σχετικά με πλαστές
D800E. Πριν αναρωτηθείτε
πως είναι δυνατόν κάποιοι να
κατασκευάσουν fake DSLR και
μάλιστα μια top of the range
Νikon, η πραγματικότητα είναι
ελαφρά διαφορετική. Οι απατεώνες
είχαν βρει το αυγό του Κολόμβου.
Επειδή τα δύο δίδυμα μοντέλα
D800/D800E διαφέρουν μόνον
ως προς το φίλτρο antialias στον
αισθητήρα, η μόνη εξωτερική
διαφορά είναι στο κέλυφος.
Κάποιοι λοιπόν επιτήδειοι άλλαζαν
το εξωτερικό περίβλημα και
πουλούσαν D800 για D800E στο
eBay!

Instagram
Πέντε νέα φίλτρα και καλύτερη οργάνωση
Με τη νέα αναβάθμιση η δημοφιλής υπηρεσία ανταλλαγής οπτικοακουστικού και
φωτογραφικού υλικού μετρά πλέον 24 διαθέσιμα φίλτρα ύστερα από την προσθήκη
των: Crema, Slumber, Ludwig, Aden και Perpetua. Ακόμα, η γραμμή επιλογής φίλτρων
γίνεται πιο “έξυπνη” ενσωματώνοντας “θολή” προεπισκόπηση της πρωτότυπης
φωτογραφίας με την επίδραση του φίλτρου που πρόκειται να εφαρμοστεί, ώστε να
παρέχει μια καλύτερη ιδέα για το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης, οι χρήστες έχουν τη
δυνατότητα να αλλάξουν τη σειρά των φίλτρων αλλά και να αποκρύψουν εκείνα που
δεν χρησιμοποιούν συχνά. Δύο περίπου χρόνια περίμεναν οι φίλοι του Instagram
την συγκεκριμένη αναβάθμιση καθώς η τελευταία ανανέωση των φίλτρων είχε
πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2012 με τα Mayfair και Willow.
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FEP Βραβεία Επαγγελματία Φωτογράφου
της Χρονιάς
Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2015 οι αιτήσεις συμμετοχής
Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2015 μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όσοι φωτογράφοι
θα ήθελαν να πάρουν μέρος στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό της FEP για τον Επαγγελματία
Φωτογράφο της Χρονιάς. Οι φωτογράφοι φέτος μπορούν να λάβουν μέρος τόσο
κάθε κατηγορία ξεχωριστά όσο και σε όλες ενώ θα δοθούν έπαινοι στις πιο καλά

Φωτογραφική Λέσχη
Λιβαδειάς

βαθμολογημένες φωτογραφίες. Οι κατηγορίες του διαγωνισμού αφορούν τη
φωτογραφία γάμου, το πορτραίτο, την εμπορική, το φωτορεπορτάζ, το τοπίο (εμπεριέχει
και τη φωτογραφία άγριας ζωής) και την illustrated/ψηφιακή φωτογραφία/καλλιτεχνική.
Επιπλέον είναι ανοιχτή η κατηγορία «Διεθνείς φωτογράφοι» στην οποία μπορούν

Φιλοξενεί την 4η ατομική
έκθεση φωτογραφίας του
Σπύρου Πολυτάρχου

να συμμετάσχουν φωτογράφοι από όλο τον κόσμο ενώ η κατηγορία «Μαθητές και
Νέοι Φωτογράφοι» απευθύνεται σε μαθητές αναγνωρισμένων σχολών φωτογραφίας,

Ο φωτογράφος Σπύρος Πολύταρχος
παρουσιάζει την 4η ατομική του

φωτογράφους και βοηθούς κάτω των 25 ετών. Οι κορυφαίοι φωτογράφοι κάθε
κατηγορίας θα κερδίσουν χρυσό, αργυρό και χάλκινο τρόπαιο αντίστοιχα. Για

έκθεση στον εκθεσιακό χώρο της
Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς.

περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επισκεφθείτε το
http://www.europeanphotographers.eu/

Επιδιώκοντας με την έκθεση
αυτή να καθιερωθεί ο χώρος της
Φωτογραφικής Λέσχης ως ένας
πνευματικός χώρος στη διάθεση
της πόλης και του κοινού της, ο
φωτογράφος παρουσιάζει έργα των
τελευταίων μηνών. Ο χώρος και οι
άνθρωποι της Λέσχης Λιβαδειάς
αποτέλεσαν την αιτία αλλά και το
μέσο των φωτογραφιών, κάνοντας την
έκθεση να συνδέεται έντονα με τον
εκθεσιακό της χώρο.
Διάρκεια έκθεσης: έως 4 Ιανουαρίου
2015
Ώρες και μέρες λειτουργίας:
καθημερινές 10.00 – 13.00 και 19.00
– 21.00
Σάββατο 10.00 – 13.00
Διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη
Λιβαδειάς, Μπουφίδου 32 – 34
(εντός στοάς), Λιβαδειά
Πληροφορίες: Φωτογραφική
Λέσχη Λιβαδειάς, http://
www.fotolesxilivadias.gr/,
fotolesxilivadias@gmail.com
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Adobe: Εξαγορά της Fotolia
Εντάσσεται στο CC από το νέο χρόνο
Ύστερα από την ενσωμάτωση των Behance και Aviary στο Creative Cloud, η αμερικανική
εταιρία συνεχίζει ακάθεκτη γνωστοποιώντας τα σχέδια της για την εξαγορά της υπηρεσίας
stock φωτογραφιών Fotolia. Η Fotolia ιδρύθηκε το 2004 από την Kohlberg Kravis Roberts
& Co. L.P και έχει γραφεία σε Νέα Υόρκη, Βερολίνο και Παρίσι. Αυτή την στιγμή διαθέτει
στις βάσεις της πάνω από 34 εκατομμύρια εικόνες και videos, ενώ δεν έχει γίνει ακόμα
σαφές κατά πόσο θα ισχύσει η ίδια τιμολογιακή πολιτική ύστερα από την ένταξη της
στο Creative Cloud. Η συμφωνία θα κοστίζει στον τεχνολογικό κολοσσό περίπου 800
εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2015.
2014
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Ομιλία του Βασίλη Κουτρουμάνου
Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ο γνωστός φωτορεπόρτερ Βασίλης
Κουτρουμάνος παρευρέθηκε την
Τετάρτη (10/12/2014) στη σχολή
Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης
και Ποιότητας Ζωής του Τμήματος
Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου για την ημερίδα
με θέμα «Ηγεσία και Αθλητισμός
– Ευκαιρίες και Προϋποθέσεις
Ανάπτυξης του Ποδοσφαίρου
στην Ελλάδα» που οργάνωσε
ο επίκουρος καθηγητής
Παναγιώτης Αλεξόπουλος.



 266 •    22  EMB 

Τ

ην εκδήλωση χαιρέτησαν με επιστολή τους, o υφυπουργός Αθλητισμού κ. Ιωάννης
Ανδριανός, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και Συντονιστής της Επιτροπής Ελέγχου
Κυβερνητικού Έργου στον Αθλητισμό κ. Γεώργιος Πάντζας και η βουλευτής Λακωνίας της
ΝΔ κυρία Φεβρωνία Πατριανάκου. Σε ένα γεμάτο αμφιθέατρο από φοιτητές, συζητήθηκαν
θέματα που αφορούν το ποδόσφαιρο, την ηγεσία του, τη βία των γηπέδων, τη διαφάνεια των
ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών, τις χαμένες ευκαιρίες ανάπτυξης του αθλήματος, αλλά
και τις δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας των πρωταθλημάτων και υποδομών του.
Ο φωτορεπόρτερ Βασίλης Κουτρουμάνος και βραβευμένος από τον ΠΣΑΤ για τη δουλειά
του στο πρόσφατο Μουντιάλ της Βραζιλίας, μίλησε για το ρόλο του επαγγελματία
φωτορεπόρτερ στη δημιουργία των ηγετών του ποδοσφαίρου ή την απομυθοποίηση των
ειδώλων. Παράλληλα με γλαφυρό τρόπο αναφέρθηκε στις οικονομικές κυρίως δυσκολίες
που αντιμετωπίζει ο έλληνας φωτορεπόρτερ στην προσπάθειά να καλύψει κορυφαία διεθνή
αθλητικά γεγονότα, λέγοντας ότι το πρωτεύον στη δουλειά όσων υπηρετούν τον αθλητισμό,
είναι η δημιουργία και όχι ο εύκολος πλουτισμός.
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Ahe 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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«Θάλασσα»
Μια πολύπλευρη καλλιτεχνική
έκθεση ξεκινά στο Κέντρο
Τέχνης
Υπό το τίτλο «Θάλασσα» οργανώνει
την πρώτη καλλιτεχνική της έκθεση η
ιστορικός τέχνης και διπλωματούχος
ξεναγός Μαρία Κατσιάνου. Οι
επισκέπτες του Κέντρου Τέχνης
Pantazidis θα έχουν τη δυνατότητα να
δουν έργα ζωγραφικής, φωτογραφίες,
γλυπτά και έργα γραφιστικής. Στην
έκθεση συμμετέχουν ο φωτογράφος
Γιώργος Γκιζάρης, οι ζωγράφοι Γιώργος
Στρώνης, Χαρά Παπαθεοδώρου, η
γλύπτρια Ρόζα Ηλιού, η γραφίστρια
Σταυριέλενα Δημητρακοπούλου και
ο γλύπτης Δημήτρης Πανταζίδης. Την
ημέρα των εγκαινίων θα παρουσιαστεί
η μουσική παράσταση «Τίσις, Μια
Οντολογία της Θάλασσας», με
απαγγελία από το μαθητή Γιάννη
Λουδάρο και τραγούδι από την Ειρήνη
Δασκαλάκη, ενώ θα συμμετέχει ο
sound artist Παναγιώτης Βασιλέλλης.
Διάρκεια έκθεσης:
έως 21 Δεκεμβρίου
Ώρες και μέρες λειτουργίας:
Παρασκευή 20.00 – 22.30,
Σαββατοκύριακο 11.00 – 13.30 και
18.00 – 22.00
Διεύθυνση: Κέντρο Τέχνης
Pantazidis, Στασινού 8Α, Πλ.
Προσκόπων, έναντι αγάλματος
Τρούμαν, μετρό «Ευαγγελισμός»
Επιμέλεια έκθεσης: Μαρία Κατσιάνου
Πληροφορίες: Κέντρο Τέχνης
Pantazidis, τηλ. 2107234061,
2107210703

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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Arthur Leipzig
Πέθανε ο γνωστός φωτογράφος της καθημερινής ζωής της Νέας Υόρκης
Ο Arthur Leipzig, γνωστός για τις ζωηρές, λεπτομερείς, συναισθηματικές και προκλητικές
φωτογραφίες του, πέθανε σε ηλικία 96 ετών στο σπίτι του στο Sea Cliff της Νέας
Υόρκης στις 5 Δεκεμβρίου. Ήταν ένας από τους τελευταίους μιας γενιάς κοινωνικά
ευαισθητοποιημένων φωτογράφων όπως η Helen Levitt, ο Roy DeCarava, ο Jerome
Liebling και ο Gordon Parks. Ξεκίνησε να φωτογραφίζει παιδιά στη Νέα Υόρκη στις
αρχές του 1940 ενώ συνέχισε να φωτογραφίζει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’60.
Κοιτώντας κάποιος τις φωτογραφίες του Leipzig σήμερα αντιλαμβάνεται το εφήμερο της
στιγμής εκείνης της εποχής, τόσο της νεολαίας όσο και της ίδιας της πόλης. Στο βιβλίο του
“Growing Up in New York” ο φωτογράφος είχε αποκαλέσει τον εαυτό του μάρτυρα σε μια
εποχή που δεν υπάρχει πια, σε μια πιο αθώα εποχή. «Πιστεύαμε στην ελπίδα» είχε γράψει
μεταξύ άλλων. Ο Arthur Leipzig είχε τιμηθεί το 2004 με το βραβείο Lucie για καλλιτεχνική
φωτογραφία από το Ίδρυμα Lucie, το οποίο βραβεύει τους καλύτερους φωτογράφους
και βοηθά νέα ταλέντα να αναδειχθούν. Αξίζει να σημειωθούν τα συναισθήματα που
ανέπτυσσε την ώρα της δουλειάς. Μια φορά αρνήθηκε να φωτογραφίσει τους γονείς ενός
παιδιού που μόλις είχε πεθάνει ενώ είχε γράψει στο βιβλίο του πως “καμία φωτογραφία,
όσο καλή κι αν είναι, δεν αξίζει να πληγώνει ανθρώπους”.
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Κολωνία: Επιχειρηματικό
Συνέδριο Imaging 2015
“Η φωτογραφική αγορά σε εξέλιξη”
Στις 28 και 29 Ιανουαρίου του 2015, στο
Congress Centre North της Κολωνίας θα
διεξαχθεί, υπό την αιγίδα της Photokina,
διήμερο συνέδριο, πυρήνας του οποίου
είναι η σύγχρονη φωτογραφική αγορά, τα
πλεονεκτήματα της και τα προβλήματα που
την περιβάλλουν. Η θεματολογία της πρώτης
ημέρας επικεντρώνεται στο πως ο τομέας
του imaging μπορεί να αξιοποιήσει τις νέες
τεχνολογίες στα καινούρια επιχειρηματικά
πρότυπα, καθώς ποτέ ξανά στο παρελθόν
δεν έχει παρατηρηθεί τέτοια ευρεία ποικιλία
συσκευών εγγραφής, με δυνατότητα
αστραπιαίας διανομής των παραγόμενων
εικόνων. Θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις από
τους Charles & Jennifer Maring, φωτογράφους
πορτρέτου-γάμου, τον Marcel Gonska που
ειδικεύεται στον χώρο των τηλεοπτικών
παραγωγών αλλά και του καθηγητή Michael
Shamiyeh ο οποίος θα δώσει συμβουλές για
το πώς εταιρείες μπορούν να ανταποκριθούν
σωστά στις σαρωτικές αλλαγές και ταυτόχρονα
να εξελιχθούν.
Η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη στις
σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το
λιανικό εμπόριο με τον σύμβουλο διαχείρισης
Ulrich Eggert να διευκρινίζει πόσο σημαντικό
είναι για τους ειδικευμένους λιανοπωλητές,
να εκμεταλλευτούν την αυξανόμενη σημασία

PhaseOne A-series
Nέα σειρά μηχανών μεσαίου φορμά
Η Phase One κατόπιν συνεργασίας με την ALPA ανακοίνωσε τις νέες μηχανές
μεσαίου φορμά: A250, A260 και A280, με ψηφιακές πλάτες των 50, 60 και
80 megapixel αντίστοιχα. Αποτελούνται από το σώμα της ALPA 12TC, συν τις
ψηφιακές πλάτες μεσαίου φορμά της σειράς IQ2 της Phase One. Κάθε μία μηχανή
θα δίνεται με τον φακό Rodenstock Alpar f/4 των 35mm, ενώ ο χρήστης μπορεί
ακόμα να επιλέξει έναν από τους δύο ALPA HR Alpagon f/5.6, στα 23mm ή
στα 70mm. Παρά το γεγονός ότι κάθε μία από τις πλάτες ενσωματώνει οθόνη
στο πίσω μέρος, στη συσκευασία περιλαμβάνεται ένα εξάρτημα για την στήριξη
iPhone/ iPad, ώστε οι ληφθείσες εικόνες να μπορούν να μεταδίδονται ασύρματα
σε μεγαλύτερη οθόνη για πιο λεπτομερή αξιολόγηση. Η σειρά A είναι διαθέσιμη
μέσω των επίσημων αντιπροσώπων της εταιρείας και συνοδεύεται από εγγύηση
πέντε ετών.

του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ολοένα
και δημοφιλέστερου m-commerce. Συνολικά,
το διήμερο περιλαμβάνει περίπου 15 διαλέξεις
καλύπτοντας πολλές διαφορετικές πτυχές
της επιχείρησης του imaging, χωρίς όμως να
υποβαθμίζεται η άμεση επαφή μεταξύ των
συμμετεχόντων. Το συνέδριο διοργανώνεται
από το περιοδικό “International Contact” σε
συνεργασία με το αμερικανικό Photo Imaging
News (ΗΠΑ).
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Fujifilm
Σημαντικά firmware update για
τα μοντέλα X-T1, X-E2, X-E1 &
Χ-Pro1
Πολύ συχνά τα updates είναι bug
fixers δηλ. διορθώνουν διαπιστωμένα
προβλήματα του software. Ενίοτε
αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις
που προσθέτουν χαρακτηριστικά
όπως στην περίπτωση των γνωστών
μοντέλων Fujifilm σειράς Χ, X-T1,
X-E2, X-E1 & Χ-Pro1. Και στις τέσσερις
προστίθεται η λειτουργία ΑF+MF
όπου μετά την αυτόματη εστίαση
ο κάτοχος μπορεί να ρυθμίσει
απευθείας μικρομετρικά το νετ. Στην
Χ-Ε2 προστίθεται η προσομοίωση
Classic Chrome Film καθώς και
λειτουργία ιντερβαλόμετρου για time
lapse εφαρμογές και συμβατότητα
με το Fujifilm Camera Remote για
απομακρυσμένο έλεγχο μέσω έξυπνης
συσκευής δηλ. smartphone ή tablet. Oι
περισσότερες τροποποιήσεις αφορούν
εκτός από την προσομοίωση Classic
Chrome Film, την δυνατότητα χρήσης
ψηφιακού κλείστρου max. ταχύτητας
1/32.000sec για τελείως αθόρυβη
λειτουργία, Natural Live View που
προσομοιώνει τη φυσικότητα της
ανθρώπινης όρασης, χρωματικές

DNP DS-80DX

διορθώσεις στην απεικόνιση μέσω EVF
και οθόνης στην πλάτη, ξεκλείδωμα

Διπλής όψης θερμικός εκτυπωτής για πληθώρα εφαρμογών
photobook και όχι μόνον…

κουμπιών AE-L/AF-L, μεταβλητή
περιοχή εστίασης στη χειροκίνητη
εστίαση, παραμετροποίηση στο
Q.Menu, διαφορετικό ρυθμό
ανανέωσης στο video (50/25/24p)
manual ρυθμίσεις στο video κλπ.

Kανονικά ξεκίνησε από την αντιπροσωπεία STAMOS AE η διακίνηση στην
ελληνική αγορά του διπλής όψεως επαγγελματικού εκτυπωτή DNP DS-80DX.
Πρόκειται για printer dye-sublimation που διευκολύνει την άνετη εκτύπωση
φωτογραφιών διπλής αλλά και απλής όψης. Υποστηρίζει αναλύσεις εκτύπωσης
300x600dpi σε γυαλιστερό και ματ φινίρισμα, σε μεγέθη 10x20cm,15x20cm,
20x20cm και 20x30cm. Συνοδεύεται με το εύχρηστο software Photobook Plus,
κάτι το οποίο καθιστά τον DNP DS-80DX ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής
Photobook, ημερολογίων, ευχετηρίων καρτών αλλά και υπέροχων εκτυπώσεων
απλής ή διπλής όψης. Όπως και όλοι οι επαγγελματικοί εκτυπωτές της DNP, έτσι
και ο DS-80DX συνοδεύεται από εγγύηση δύο ετών.
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Υongnuo
Κινέζικος ανταγωνισμός
στους φακούς
Η κινέζικη επέλαση σαρώνει τα
πάντα. Εκεί που όλοι έχουμε μείνει
εκστατικοί μπροστά στο φαινόμενο των
φλας Yοngnuo και άλλων κλώνων
που κοπιάρουν τις λειτουργίες των
προηγμένων iTTL και eTTL «γνήσιων»
συσκευών, δεν περιμέναμε ότι οι ίδιοι
κατασκευαστές θα δραστηριοποιούνταν
και για άλλα προϊόντα. Κι όμως η
κινέζικη Yongnuo, η πιο διάσημη από
τους «κλωνοποιούς» έκανε το θαύμα της
και ανήγγειλε φακό 50mm που κατά τα
φαινόμενα είναι τουλάχιστον εξωτερικά,
αντίγραφο του Canon EF 50mm f/1,4
και πρόσφατα με τον αντίστοιχο f/1,8

LG

(με πλαστική μοντούρα). Η σχεδίαση

Κυρτή smartTV στις 77in.

του 50mm f/1,4 μοιάζει απαράλλαχτη
με 7 στοιχεία σε 6 γκρουπ, διάμετρο
φίλτρου 58mm, ίδιο αριθμό πτερυγίων

Η LG Electronics παρουσίασε τη νέα κυρτή
τηλεόραση 77 ιντσών, υπέρ-υψηλής ανάλυσης

στο μηχανισμό της ίριδας διαφράγματος

4Κ και τεχνολογίας OLED διευρύνοντας
περισσότερο την γκάμα της αντίστοιχης

κλπ. Ο πιο φθηνός f/1,8 έχει σπείρωμα
υποδοχής φίλτρου 52mm, δομή με 6
στοιχεία σε 5 γκρουπ και είναι λιγάκι

κατηγορίας. Το λεπτό πλαίσιο (bezel) σε
συνδιασμό με το ελαφρά κυρτό σχήμα της
συσκευής, αποσκοπούν σε μια καλύτερη
οπτική στο πεδίο του ανθρώπινου ματιού και

ελαφρύτερος 120gr. έναντι 130gr.

άνετη θέαση σχεδόν από οποιαδήποτε γωνία,
δεδομένου ότι όλα τα σημεία της οθόνης
βρίσκονται σε ίση απόσταση από τα μάτια.
Επίσης, η 77EC980V ενσωματώνει τεχνολογία
‘4 Color Pixel’, η οποία προσθέτει ένα υπόpixel-το λευκό στα τρία βασικά χρώματα pixel,
το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε, υποσχόμενη
αισθητή βελτίωση του εύρους και της ακρίβειας
των χρωμάτων. Επιπροσθέτως, προσφέρει
τρισδιάστατη προβολή χάρη στη λειτουργία
CINEMA 3D και μεγαλύτερη σαφήνεια κίνησης
μέσω ενός ρυθμού ανανέωσης σημαντικά
ταχύτερου από εκείνον της τεχνολογίας LED.
Η έξυπνη τηλεόραση, τύπου WebOS, βρίσκεται
ήδη διαθέσιμη στην ελληνική αγορά.

Συνδεθείτε μαζί μας
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www.jmsolutions.gr
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr
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ΦΩΤ.: ΕΥΗ ΤΕΜΠΕΛΟΥΔΗ

F14 - κοινόν φωτογράφων
Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας 21 και 28 Δεκεμβρίου
Μια υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας της ομάδας f14 - κοινόν
φωτογράφων πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην πόλη της
Θεσσαλονίκης. Υπό το τίτλο «αγορές του κόσμου», οι φωτογράφοι
της ομάδας θα ταξιδέψουν τους επισκέπτες σε αγορές σε όλο τον
κόσμο. Από τη Νέα Υόρκη στο Τόκυο και από το Βερολίνο στην
Αντίς – Αμπέμπα, τα λαμπερά κτίρια έρχονται σε αντίθεση με τα
πολύχρωμα παζάρια. Πρόσωπα σκυθρωπά, χαρούμενα ή ανέκφραστα
υπενθυμίζουν πως παντού είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Στην έκθεση
συμμετέχουν η Βασιλική Βαρσακέλη, ο Βασίλης Βαρσακέλης, ο
Γιώργος Γεωργιάδης, ο Νίκος Γιουβανούλης, ο Τάσος Ηλιάδης, η Μαρία
Καραδουλαμά, ο Γιώργος Καρακατσάνης, ο Γιώργος Κατσιαβός, ο
Χρήστος Κοπιδάκης, ο Δημήτρης Λαζόπουλος, ο Βασίλης Μαλίγκος, ο
Σπύρος Μαρκογιάννης, η Ελένη Μαυροπούλου, ο Φώτης Παλαιολόγος,
η Αναστασία Παλαιολόγου, ο Αλέξανδρος Παρασκευαΐδης, ο
Κώστας Παρασκευαΐδης, ο Νίκος Πετρίδης, ο Τάσος Σούπαρης, η Εύη
Τεμπελούδη, ο Γιάννης Τριανταφυλλίδης, η Χριστίνα Τρώντσιου, η
Αγάπη Φαρφάρα και ο Στέλιος Φιλίππου.
Ημέρες έκθεσης: 21 & 28 Δεκεμβρίου
Ώρες λειτουργίας: 11.00 – 18.00
Διεύθυνση: πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη (21 Δεκεμβρίου)
πλατεία Αγίας Σοφίας, Θεσσαλονίκη (28 Δεκεμβρίου)
Επιμέλεια έκθεσης: f14-κοινόν φωτογράφων
Παραγωγή έκθεσης: f14-κοινόν φωτογράφων – Εμπορικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες: f14 κοινόν φωτογράφων, τηλ. 2310244714,
6932968574, 6970656797, info@f14.gr, www.f14.gr
ΦΩΤ.: ΑΛΕΞ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ
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