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Τη στιγμή που γράφονται αυτές
οι γραμμές είναι ακόμη άγνωστο
το αποτέλεσμα των βουλευτικών
εκλογών. Από μια μεριά καλύτερα,
γιατί ο πειρασμός θα ήταν μεγάλος
-ισχύει για όλους όσους έχουν βήμα
και ακροατήριο- να αρχίσω τα διάφορα
σχόλια για τις εκπλήξεις και άλλα τινά
που πιστεύω ότι μας επιφυλάσσει
το εκλογικό αποτέλεσμα.

Δ

εν σας κρύβω ότι παρακολούθησα
προεκλογικά αρκετές σοβαρές

τηλεοπτικές εκπομπές πολλών κομμάτων
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις
παρουσιάσεις των προγραμμάτων των
μικρότερων και νεοεμφανιζόμενων
σχηματισμών. Αφήνοντας στην άκρη
τις δικαιολογημένες ως ένα βαθμό
καταγγελίες για την δεινή οικονομική
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει
η χώρα μας - κοινή διαπίστωση και
κοινός λόγος όλων των κομμάτωνο προσεκτικός και αντικειμενικός
παρατηρητής βρίσκει εδώ πραγματικούς
θησαυρούς ιδεών και προτάσεων για την

PHOTOVISION 2015
Εξωτερική άποψη της εισόδου του Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου που θα φιλοξενήσει
την έκθεση. Παρά την αναμενόμενη αναβλητικότητα στη λήψη αποφάσεων διαφόρων
υποψήφιων εκθετών λόγω των εκλογών, το ενδιαφέρον για την έκθεση παραμένει
αμείωτο και οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται κανονικά όπως θα δείτε παρακάτω.

έξοδο από την κρίση και όχι μόνον.
Στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου
κατατέθηκε πλειάδα ευφάνταστων
προτάσεων για όλους τους τομείς
δραστηριοτήτων και μάλιστα όχι από
τις ‘‘αυθεντίες’’ και τους γνωστούς
γκουρού της πολιτικής αλλά από απλούς
υποψηφίους, Έλληνες πολίτες όλων των
τάσεων και αποχρώσεων.
Αυτό λοιπόν που θα έκανα εάν και
εφόσον κατείχα θέση ευθύνης σε κάποιον
πολιτικό σχηματισμό είναι απλό: Θα
όριζα ολιγομελή ομάδα επιστημόνων να
καταγράψει, να σταχυολογήσει και να
κατατάξει με αξιολογική σειρά ανά θέμα
και κατηγορία όλες τις ιδέες, όλες τις
προτάσεις: Για την παιδεία, για την υγεία,
για την ανάπτυξη, για την εργασία, για
τα πάντα. Η μελέτη και η τεκμηριωμένη
ανάλυσή τους, είμαι σίγουρος ότι θα
έδινε πολλά πρωτότυπα εργαλεία στο
κυβερνητικό επιτελείο για την επίλυση
δύσκολων προβλημάτων και φυσικά
για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
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Εκλογικό brainstorming
Η θετική πλευρά των εκλογικών αναμετρήσεων
Όμως για να υλοποιηθούν όλα αυτά θα πρέπει το κυβερνητικό επιτελείο να απαρτίζεται
από καταξιωμένα στελέχη με μεγάλη διοικητική πείρα, κοινωνική ευαισθησία και
αίσθηση του δικαίου - πράγμα δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο για την Ελληνική
πολιτική πραγματικότητα. Αυτή η αναζήτηση νέων ιδεών και προτάσεων γνωστή στον
επιχειρηματικό κόσμο ως brainstorming (‘‘Ιδεοκαταιγισμός’’ στα Ελληνικά) είναι πάγια
και μόνιμη τακτική των μεγάλων επιχειρήσεων. Έτσι έχουν γεννηθεί προϊόντα και
υπηρεσίες που εκτίναξαν στα ύψη τους τζίρους πολλών επιχειρηματικών κολοσσών
συμβάλλοντας στην αύξηση του ΑΕΠ πολλών κρατών. Ενδεχομένως κάποιοι να μου
απαντήσουν με αυτό που λένε οι Γάλλοι, ότι “Οn a des idées mais pas de pétrole...''
που σημαίνει ότι έχουμε ιδέες, πετρέλαιο δεν έχουμε... Θα απαντήσω ότι πολλές φορές
δεν χρειάζονται λεφτά αλλά έμπνευση, παρότρυνση, κινητοποίηση σε ένα μεγάλο
σκοπό. Εδώ ασφαλώς διακρίνεται ο ηγέτης που με τα χαρίσματά του και με τον δικό
του τρόπο θα κάνει τις ιδέες πράξη, θετική ενέργεια για όλους και φυσικά πλούτο και
ευημερία. Αυτή είναι η προσμονή όλων μας για την επόμενη μέρα μόλις καταλαγιάσει
ο εκλογικός κουρνιαχτός και φανεί στον ορίζοντα η σκληρή καθημερινή
πραγματικότητα.
T. TZIMA
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Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη κλείσει περίπτερο στην έκθεση έως 22/1
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε.
Zεφύρου 44, 175 64, Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 9410888, Fax: 210 9427058 e-mail: desk@damkalidis.gr www.damkalidis.gr
• NIKON ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, φακοί, φλας, κιάλια • SANDISK κάρτες μνήμης, USB φορητά μέσα αποθήκευσης, MP3
Players, SSD • MITSUBISHI επαγγ. συστήματα επεξεργασίας & εκτύπωσης φωτογραφιών, φωτογραφίες πιστοποιητικών, γενικής
χρήσης κλπ. • VARTA μπαταρίες αλκαλικές, επαναφορτιζόμενες, ειδικές για όλες τις εφαρμογές, μεγάλη σειρά φακών για όλες τις
χρήσεις • CASELOGIC σακίδια πλάτης, θήκες για φωτογραφικές μηχανές, για tablet, για laptop-sleeves • THULE σακίδια πλάτης,
θήκες για κινητά τηλέφωνα και laptop, sleeves • TDK εγγράψιμα CDs/DVDs, ακουστικά, ραδιόφωνα, ηχοσυστήματα, ηχεία •
ILFORD χαρτιά εκτυπώσεων για inkjet εκτυπωτές, ασπρόμαυρα φιλμ & χαρτιά • VELBON τρίποδα φωτ. μηχανών
• REMINGTON ηλεκτρικές συσκευές ατομικής φροντίδας & περιποίησης • RUSSELL HOBBS ηλεκτρικές μικρο-συσκευές
• ARIETE ατμοκαθαριστές, συστήματα σιδερώματος, ηλεκτρικές σκούπες, μηχανές espresso, μικρο-συσκευές κουζίνας • XAVAX
προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας “GREEN ECO”, λάμπες, βάσεις για καφέ & τσάι, είδη μπάνιου, ζυγαριές κουζίνας/μπάνιου, μικροσυσκευές κουζίνας • BEPER θερμαντικά, ανεμιστήρες, μικροσυσκευές • STANLEY λουκέτα όλων των τύπων

PHOTO SHOP Digital
Κατάστημα: Πατρόκλου 2, 351 00, Λαμία, Τηλ.: 22310 43040 - 28082
Εργοστάσιο: ΒΙΠΕ Λαμίας, Τηλ.: 22310 68061 – 68062 e-mail: info@photoshopdigital.gr www.photoshopdigital.gr
• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks • Φωτογραφικά

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
Λασκαράτου 11Α, 542 50, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 942000, Αθήνα, Τηλ.: 210 5231602
e-mail: info@stamos.com.gr www.stamos.com.gr
• DNP επαγγελματικά συστήματα εκτύπωσης και αναλώσιμα • FIT Engineering φωτογραφικά κιόσκια • FJ Westcott/Icelight
Σύστημα Επαγγελματικού Φωτισμού • VARIZOOM συστ. στήριξης & σταθεροποίησης καμερών • SWIT μπαταρίες & φωτισμός
καμερών • GLIDETRACK συστήματα γραμμικής κίνησης καμερών • ROTOLIGHT LED σύστημα φωτισμού • FOTODIOX LED
φωτισμός • E-IMAGE τσάντες μεταφοράς & τρίποδα για επαγγελματικές κάμερες • ADATA κάρτες μνήμης, USB Sticks • PRODISC
οπτικοί δίσκοι CD-DVD • WXD θήκες για φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες • SILVER JAPAN φορητός ήχος & εικόνα
• HALLOA αξεσουάρ καθαρισμού για συσκευές ήχου & εικόνας • Διανομή προϊόντων: SONY επαγγελματικές κάμερες &
αξεσουάρ, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές σύστημα alpha, οπτικοί δίσκοι, κάρτες μνήμης, μπαταρίες, κασέτες, ακουστικά

RICOH IMAGING GREECE - CYPRUS
Βυζαντίου 2, 164 52, Αργυρούπολη, Τηλ.: 211 8008680 Fax: 211 800 4481 www.ricoh-imaging.gr
• RICOH φωτογραφικές μηχανές • PENTAX φωτογραφικές μηχανές • KALAHARI φωτογραφικές τσάντες, θήκες • DELKIN κάρτες
μνήμης και αξεσουάρ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
Ορέστου 32, 118 53, Κ. Πετράλωνα, Τηλ.: 210 3463574, 210 3465575
e-mail: theobros@acci.gr, info@theocharis-bros.com www.theocharis-bros.com
• ALPHA φύλλα & συστήματα αρχειοθέτησης • BANDINELLI ψηφιακά άλμπουμ • BVA μηχανισμός αυτόματης επικόλλησης φωτ/
φιών, είδη σκοτεινού θαλάμου • CIEFFE, HOFMANN, FERLASTER, SCHLEIZER άλμπουμ • DΕCOR-DΕCOR κορνίζες • KENRO,
ZETA, ROAMAN συστήματα αρχειοθέτησης, αξεσουάρ • MATIN, LERO είδη σκοτεινού θαλάμου • ZEP άλμπουμ κορνίζες
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την σελίδα 2

ICONNET ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε.
Νιρβάνας & Ρεγκούκου 7Α, 111 45, Αθήνα, Τηλ./ Fax: 210 8319600, e-mail: desk@iconnet.gr, www.iconnet.gr
• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks

PROLAB / ΛΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ Ι. – ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ Α. Ο.Ε.
Σόλωνος 48, 564 31, Σταυρούπολη Θεσ/κης, Τηλ.: 2310 600508, e-mail: info@prolab.gr, www.prolab.gr
• Printing: C-type / Giclee fine art / Large Format / Sublimation • Handmade Digital Albums / Design Albums /Exclusive Package
etc. • Finishing / Mounting / Framing / Lamination • Digitization: Film / Large format scanning

ALBOOM DIGITAL - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.
Λ. Νίκης 77, 546 21, Θεσ/νίκη, Τηλ./Fax: 2310 240120, e-mail: photos@alboom.gr, www.alboom.gr,
Υπ/μα: Μακεδονικής Αμύνης 6, 546 31, Θεσ/νίκη, Tηλ.: 2310 471024, e-mail: alboom.gr@gmail.com
• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks

MYALBUMS.GR
Θουκυδίδη 16, 551 34 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Tηλ.: 2310384291, 2310456927
e-mail: info@myalbums.gr www.myalbums.gr
• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ
Προέκταση Γαννιτσών 155, 546 28, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 552052, Fax: 2310552072, e-mail: info@xaraxeis.gr,www.xaraxeis.gr
• Ανεξίτηλες εκτυπώσεις σε πορσελάνη • Χαράξεις και κοπές σε: γρανίτη, Ξύλο, Plexiglass, Γυαλί 3D, Inox • Ψηφιακές εκτυπώσεις
Plotter, UV Εκτυπώσεις • Αναλώσιμα - Αναλώσιμα Sublimation

ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε.
Κομνηνών 24, 546 45, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 271003, Fax: 2310 271670,
e-mail: tecnhio.sales@kouniogroup.com www.technio.com.gr
• COKIN φίλτρα • ELINCHROM studio φλας • PHOTOFLEX ανακλαστήρες - εξαρτήματα studio • NODAL NINJA πανοραμικές
κεφαλές φωτογράφισης • INNOVATRONIX γεννήτριες ρεύματος για Studio Flash • VANGUARD τσάντες, θήκες, τρίποδα, κιάλια

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε. X-Rite – Pantone
26ης Οκτωβρίου 44, 546 27, Θεσ/νίκη, Τηλ: 2310 554940, e-mail: info@developmentltd.gr, www.developmentltd.gr
• Εμπόριο ειδών πληροφορικής: Xrite, Pantone, AlwanColor, Bodoni Systems, Leneta, James Heal, ATF, Tandematic, FabCon, Projectina, Yorkdetection, Roaches Int Ltd.

Photo Wedding Stories
2310 452299 http://photoweddingstories.com/ http://wedseminars.com
• Σεμινάρια Φωτογραφίας γάμου για επαγγελματίες φωτογράφους

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Νέες συμμετοχές
BLK Οπτικοακουστικά μέσα Ε.Π.Ε.
Έκτορος 115, 131 22, Ίλιον Αττικής,
• JVC • Panasonic • AJA • Datavideo • Teradek • Atomos • Beachtek • Wondlan • Genus • Secced τηλεοπτικός & επαγγελματικός
εξοπλισμός • Freefly MOVI • NextoDI

Digital Art Photo Lab
Ικαρίας 21, 121 34 Περιστέρι
• Ψηφιακά άλμπουμ, Φωτογραφικές εκτυπώσεις

DK Video Production Company
Φ. Λίτσα 28α, Χαλάνδρι
• Ενοικιάσεις εξοπλισμού, post production, εναέριες λήψεις.

FOTOKLIK CAMERA SHOP (Fotoklik.gr )
Φαλήρου 6, 117 42,
• DYNAPHOS studio flash, φωτιστικά LED, αξεσουάρ • PELI θήκες & τσάντες • LCDVF DSLR viewfinder • SWIT μπαταρίες-monitors
• IFOOTAGE mini crane • KIETACAM crane, συστήματα στήριξης • MOVCAM DSLR rings, συστήματα στήριξης • FOTON video
accessories, συστήματα στήριξης • E-IMAGE τρίποδα & τσάντες • VARAVON sliders • Διανομή: ExDemo & μεταχειρισμένες Broadcast
κάμερες & ενοικιάσεις φωτ. εξοπλισμού & video • Service Broadcast εξοπλισμού

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε.
Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43,121 32, Περιστέρι,
• ILFORD Inkjet papers • TECCO Inkjet papers • HENZO Album & Κορνίζες • DORR Φωτογραφικά Αξεσουάρ • ΗΡ Φωτ.μηχανές &
Βιντεοκάμερες • TEHN-O-TAPE Προϊόντα Sublimation & Αναλώσιμα για Mini Lab • SAWGRASS Μελάνια • UNIVERSAL WOODS
(Chromalux Metal & Wood Panels - Unisub Sublimation) •TURA Φωτογραφικό χαρτί.
Διανομή προϊόντων : KODAK, FUJIFILM, EPSON Plotters & Μελάνια, VERBATIM, TDK, TOSHIBA, CHAMPION Χημικά.

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. - JΜ SOLUTIONS
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα,
• PERMAJET photo & fine art χαρτιά • MOORMAN υλικά βιβλιοδεσίας / ενδόφυλλα για άλμπουμ • DRYTAC υλικά
πλαστικοποίησης και κόλλες διπλής όψης • CANON-EPSON-HP-ROLAND μελάνια • Τεχνική υποστήριξη – ανταλλακτικά •
HAHNEMUEHLE fine art papers

Montaz Lab – Video Art
Θερμοπυλών 15, 18120 Κορυδαλλός
• Υπηρεσίες μοντάζ

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται!
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Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει προκράτηση χώρου έως 22/1
Canon Europa N.V
GreeceRepresentative Office, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα, Τηλ.: 210 7454651 www.canon.gr
• Canon

INTERSYS A.E.
Αποθήκη – Έδρα: Θέση Ντοροβάτεζα, 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών - Γραφεία: 19o χλμ. Λεωφ. Αθηνών - Μαρκόπουλου, 190 02, Παιανία, Τηλ. Κέντρο: 210 9554000,
Fax: 210 9554373 e-mail: intersys@intersys.gr www.intersys.gr www.opshop.gr
• OLYMPUS ψηφιακές φωτ. μηχανές & κιάλια • PIONEER DVD recorders / players, πολυμέσα, Hi-Fi, Home Entertainment Systems,
profess • TomTom προϊόντα πλοήγησης • DURACELL μπαταρίες • HAIER ηλεκτρικές συσκευές • NEC monitors • CANON &
OCE (Αποκλειστική διανομή) φωτ. μηχανές & βιντεοκάμερες, φωτοαντιγραφικά & εκτυπωτικά ψηφ. & έγχρ. τηλεομοιοτυπία fax,
πολυμηχήματα, σαρωτές, εκτυπωτές, μικροφίλμ & συστ/τα διαχ. εικόνας, προβολείς, αριθμ/νές, ηλεκτρ. ατζέντες, plotters.

FUJIFILM HELLAS Α.Ε.Β.Ε.
Ηχούς 1 & Αγ. Αναργύρων, 175 64, Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 9404100, Fax: 210 9404397,
e-mail: fujifilm@fujifilm.gr www.fujifilm.gr www.fujifilm.eu/gr
• FUJIFILM • Φωτογραφικά προϊόντα (ερασιτεχνικά & επαγγελματικά) • Μηχανήματα εκτύπωσης φωτογραφιών • Ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές • Μηχανήματα γραφ. τεχνών • Ψηφιακοί εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους (wide format) • Ψηφιακοί εκτυπωτές
μεγάλου μεγέθους (wide format) • Προϊόντα γραφικών τεχνών (μηχανήματα & αναλώσιμα) • Μαγνητικά μέσα αποθήκευσης •
Περιφερειακά προϊόντα Η/Υ και κινητής τηλεφωνίας • Προϊόντα ιατρικής απεικόνισης • Service & ανταλ/κα

EPSON Italia s.p.a.
Υποκατάστημα Ελλάδας Εθνικής Αντιστάσεως 57, 152 32, Χαλάνδρι, Τηλ.: 2108099499, Fax: 2106828615,
e-mail: info@epson.gr www.epson.gr
• EPSON Ink tank System: Έγχρωμοι, φωτογραφικοί και μονόχρωμοι εκτυπωτές εγγράφων, Εκτυπωτές laser και inkjet για επιχειρήσεις,
Εκτυπωτές μεγάλου φορμά για σήμανση, εσωτερική διακόσμηση και υφαντουργία, Βιντεοπροβολείς για επιχειρήσεις, μεγάλες
εγκαταστάσεις και την εκπαίδευση, Εκτυπωτές ετικετών και αποδείξεων, Σαρωτές εγγράφων

ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗ Γ. & Ρ. Ο.Ε. – PANODIA
Κ. Παλαμά 9, 546 30, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 239350, Fax: 2310 552450, On line χονδρική: eshop.spondilidis.gr, www.spondilidis.
gr, e-mail: info@spondilidis.gr
• PANODIA εισαγωγές φωτ/κών & ειδών δώρου • WALTHER άλμπουμ, κορνίζες • Χειροποίητα άλμπουμ, ευχολόγια

ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A.E.
Α’: Βενιζέλου 42, 546 24, Θεσ/νίκη, (Hμιόροφος), εργαστήριο εκτυπώσεων, Τηλ.: 2310 269129, Fax: 2310 287709. Β’: Ερμού 19,
546 24, Θεσ/νίκη, Τηλ. κέντρο: 2310 261771, 2310 287893 Fax: 2310 287709, Γ’: Δωδεκανήσου 13 & Βαλαωρίτου, 546 26, Θεσ/
νίκη, τηλ.: 2310 519.336 e-mail: info@konchilakis.gr www.photoqueen.gr
• AnSMANN φορτιστές μπαταρίας • ARCA SWISS μηχ. μεγάλου φορμά • CONDOR • CULLMANN τρίποδα –τσάντες • GITZO
τρίποδα • HENSEL φλας studio • HEDLER • KOOD • BERLEBACH ξύλινα τρίποδα • SUNPAK φλας • SEKONIC φωτόμετρα
• PRIOLITE • MULTIBLITZ
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την σελίδα 6

MERKOURI
Αν. Ρωμυλίας 11, 544 54, Κ. Τούμπα Θεσσαλονίκη, Τηλ./Fax: 2310 948767, κιν 6944204754, e-mail: info@merkouri.gr, www.
merkouri.gr
• Κατασκευή χειροποίητων ψηφιακών & αναλογικών άλμπουμ • Θήκες DVD • Bαλίτσες • Photobook & USB γάμου-βαπτισης

INOBILI
• Επαγγελματικά ψηφιακά album (Italia)

PHOTOSTATION IKE
Μοναστηρίου 254 & Δ. Γληνού 5Β, 546 28, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 554663-4,
e-mail: sales@photostation.gr www.photostation.gr
• Εμπορία, επισκευή, συντήρηση φωτογραφικών ειδών

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται!

2013

2011



Virtual,
πολυεπίπεδη περιήγηση

Video &
στιγμιότυπα

Όλη η έκθεση σε λήψεις 360ο

Όλη η έκθεση σε λήψεις ΗD
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Φωτ.: Μπάμπης Τσουκιάς

PWS Convention 2015. Δυναμική επιστροφή στη Photovision!
Με εισηγητές διακεκριμένούς επαγγελματίες φωτογράφους
Στους χώρους της Photovision και του
Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου θα
διοργανωθεί φέτος το σεμιναριακό
πρόγραμμα του PWS Convention
στις 20-23 Μαρτίου 2015. Όσο
οριστικοποιείται το πρόγραμμα, θα
σας παρουσιάζουμε τους εισηγητές
των σεμιναρίων που έχουν ήδη
προγραμματίσει τη συμμετοχή τους.

Φωτ.: Μπάμπης Τσουκιάς
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νάμεσα στους εισηγητές που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι
επαγγελματίες φωτογράφοι, είναι ο γνωστός έλληνας φωτογράφος Μπάμπης Τσουκιάς.
Ο Μπάμπης Τσουκιάς γεννήθηκε και μεγάλωσε στo Χαλάνδρι, όπου και διατηρεί σήμερα τo
studio του. Σπούδασε σε ιδιωτική σχολή στην Αθήνα και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην
Ελβετία. Έχει ασχοληθεί για αρκετά χρόνια με την διαφημιστική και still life φωτογραφία αλλά
τελικά το ενδιαφέρον του κέρδισε η ανθρωποκεντρική φωτογραφία.
Ο Μπάμπης Τσουκιάς μας μίλησε για την παρουσία του στο PWS Convention:
«Η διοργάνωση του PWS Convention παράλληλα με την Photovision, αποτελεί μια ευτυχή
συγκυρία για όλους τους φωτογράφους που θα επισκεφτούν το εκθεσιακό κέντρο του
Περιστερίου. Φωτογράφοι από όλοι τη χώρα θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για όλα
τα νέα προϊόντα και τις εξελίξεις της τεχνολογίας και παράλληλα να μιλήσουν με αξιόλογους
Έλληνες και ξένους συναδέλφους από τους οποίους μπορούν να αποκομίσουν γνώσεις και
έμπνευση. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα προσπαθήσω να δείξω την τεχνική μου και τη
προσωπική μου φιλοσοφία πάνω στη φωτογραφία γάμου. Θα αναπτύξω τεχνικές φωτισμού,
τεχνικές λήψης πορτραίτου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και κάποια ζητήματα marketing
που αφορούν την πώληση των υπηρεσιών μας στις δύσκολες σημερινές συνθήκες. Αυτό που
με ενδιαφέρει είναι να συνειδητοποιήσουν οι συνάδελφοι την αξία της δουλειάς τους και του
επαγγέλματος μας και τη σημασία που έχουν στις ζωές αυτών που μας επιλέγουν».
http://wedseminars.com/ http://www.babistsoukias.gr/

2015
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Οι δυσκολίες του επαγγέλματος ...
Kινηματογραφόντας μια συνέντεξη!

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε η Κ.Χ. 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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Windows 10
Καλύτερα από Windows 8.1 και με πλήρη ενοποίηση ανάμεσα σε desktop & portable



Μπορεί η αυτοκρατορία
της Microsoft να μην είναι

Ό

τόσο “πανίσχυρη” όσο
πιστεύαμε κάποτε. Δέχθηκε

συνειδητοποιήσει πλήρως και αυτό διαφαίνεται πίσω από την επίσπευση των Windows 10 που
έχουν μπει στην τελική ευθεία, αποτελώντας την πιο σημαντική προσπάθεια της Microsoft μετά τα

σοβαρά πλήγματα από την
αποτυχία της στον κόσμο

Windows 7 και συνάμα το λειτουργικό που θα κρίνει το μέλλον της εταιρίας.
Η beta έκδοση θα είναι διαθέσιμη την επόμενη εβδομάδα σε beta testers που έχουν προεγγραφεί.

των προσωπικών συσκευών
(tablet και smartphone),
όμως διατηρεί τις δυνάμεις
της στα desktop και laptop
συστήματα. Σύμφωνα με
τους δείκτες NetMarketShare
και StarCounter, o γίγαντας
του Redmond κατέχει
ποσοστό 89,46% (89,22%
αντίστοιχα) σε desktop/laptop
(αθροίζοντας όλες τις γενιές
ενεργών λειτουργικών, ακόμη
και παρωχημένων όπως
τα Windows 2000 και XP).
Tην ίδια στιγμή το Mac OS
περιορίζεται σε περίπου 8%
με το Linux και το επερχόμενο
Chrome OS να διεκδικούν τα
“ψίχουλα” που απομένουν

Εκτός από την αναγγελία βόμβα ότι θα διατίθεται δωρεάν τον πρώτο χρόνο σε όλους τους
εγγεγραμμένους χρήστες Window2 7 ή Windows 8/8.1, τα 10άρια στηρίζονται στην αντίληψη περί
Universal Apps δηλ. ότι οι εφαρμογές θα παίζουν όλες ανεξάρτητα από hardware. Aυτό διορθώνει
το θεμελιώδες πρόβλημα των Windows RT που παρά το φαινομενικά ίδιο interface δεν έπαιζαν
τις desktop εφαρμογές διασπείροντας τη σύγχυση και δυσφημίζοντας συνολικά τα 8άρια. Πέρα
από αυτά, τα 10άρια επιδιώκουν να πάρουν το Άριστα 10 με πολλές άλλες καινοτομίες όπως το
άνοιγμα στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας με το φιλικό ανδροειδές Cortana και τα γυαλιά
HloloLens, ένα φιλόδοξο concept υπερένθεσης ολογραφημάτων στον πραγματικό κόσμο.
Ας περιδιαβούμε για λίγο τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των Windows 10. Πρώτον: τo menu Start
θα μοιάζει με αυτό των 8.1 ενώ το Action center θα ενοποιεί τις βασικές ρυθμίσεις πρόσβασης σε
Wifi, Bluetooth κλπ. Μια φιλοδοξία της έκδοσης 10 είναι η προσαρμοστικότητα σε περιβάλλον
smartphone δηλ. σε συσκευές με μικρές οθόνες ως 6in. μέσω των universal apps και η εξασφάλιση
της συμβατότητας. Ο προσωπικός ψηφιακός βοηθός Cortana προσφέρει πολλές ευκολίες π.χ.
απάντηση σε γραπτές ή προφορικές ερωτήσεις, αναζήτηση εγγράφων και άλλων αρχείων,
URL, διευθύνσεων στους χάρτες κλπ. Παρελθόν για τα νέα Windows θα αποτελεί ο βαρύς και
ασήκωτος internet Explorer. Τη θέση του παίρνει ο browser Spartan με κυριολεκτικά “σπαρτιάτικη”
φιλοσοφία, αφού θα είναι πολύ πιο ελαφρύς σε πόρους συστήματος αλλά θα ενσωματώνει
σοβαρές καινοτομίες όπως λήψη σημειώσεων στα πρότυπα του OneNote και ένα offline reader
σε στιλ Pocket. Η αποθήκευση στο σύννεφο με το OneDrive θα έχει μεγαλύτερη σημασία ενώ το

(όλα τα στοιχεία αφορούν την
άνοιξη του 2014).

PC θα αναλαμβάνει και το ρόλο της παιγνιδομηχανής που θα υλοποιείται μέσω Xbox app σε κάθε
Windows 10 υπολογιστή.
. 
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μως το παιγνίδι του μέλλοντος παίζεται στη φορητότητα και τη συμβατότητα ανάμεσα
σε desktop, portable και wearable συστήματα και ο νέος CEO Satya Nadella το έχει
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PENTAX K-3:   outdoor DSLR
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7?(: 211 800 8680 · sales@ricoh-imaging.gr · www.ricoh-imaging.gr
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Προστασία προσωπικών δεδομένων

Low Key

Σε δικαστική διαμάχη η Microsoft με την αμερικάνικη κυβέρνηση
Έχει περάσει περίπου ενάμισης χρόνο
από τις αποκαλύψεις του Edward
Snowden για τα προγράμματα
παρακολούθησης που είχαν θέσει
σε λειτουργία οι αμερικάνικες
υπηρεσίες όπως η NSA, με τα οποία
έπαιρναν από εταιρείες όπως η Google
προσωπικά δεδομένα πολιτών που
αφορούσαν τις ιντερνετικές τους
επικοινωνίες. Και ενώ η εμπιστοσύνη
των καταναλωτών φαίνεται να έχει
διαρρηχθεί ανεπανόρθωτα, κυρίως
με τις αποκαλύψεις ότι εταιρείες
όπως η Google ή το Facebook
παρέχουν όποτε τους ζητηθεί
προσωπικά στοιχεία των πελατών
τους στην κυβέρνηση, η Microsoft

για το σκοπό της επιβολής του νόμου σε ανεξάρτητη χώρα -αμέσως ή εμμέσως- έχει

αποφάσισε να πάρει έμπρακτα
θέση. Να φέρει στο προσκήνιο δηλ.
το σκιώδες σκηνικό που επικρατεί

σημαντικές συνέπειες στην εξωτερική πολιτική και το χειρότερο απειλεί την ιδιωτική ζωή
αμερικανών πολιτών”.
Ο Smith, υπέρμαχος των ατομικών ελευθεριών και της προστασίας των προσωπικών

γύρω από τις απαιτήσεις που μπορεί
να έχει οποιαδήποτε κυβέρνηση
και ποιες είναι οι υποχρεώσεις των

δεδομένων, τονίζει το πόσο σημαντική είναι αυτή η υπόθεση για τις εταιρείες τεχνολογίας
και τους απλούς πολίτες. Είναι η πρώτη φορά που ιδιωτική εταιρεία τάσσεται απέναντι
από την αμερικανική κυβέρνηση για να αντιταχθεί σε ένταλμα που έχει εκδοθεί από

εταιρειών τεχνολογίας αναφορικά
με την προστασία των προσωπικών

αμερικάνικο δικαστήριο για δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε άλλη χώρα.

δεδομένων των πελατών τους.

Θεωρεί δε ότι η αμερικανική κυβέρνηση βασιζόμενη σε ποινικές υποθέσεις ή εθνικές
κρίσεις έχει τη συνήθεια να υιοθετεί πρακτικές που παραβιάζουν τους ίδιους τους νόμους
της και τις ατομικές ελευθερίες. Και ενώ στο παρελθόν αυτό γινόταν για παράδειγμα από

Δ

τον John Adams κατά τη διάρκεια των τεταμένων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ-Γαλλίας ή από τον
Roosevelt κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το τέλος του “πολέμου” σήμαινε

ια στόματος Brad Smith, του
νομικού της συμβούλου, η

Microsoft προσπαθεί να εκκινήσει μια
διεθνή συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό

και το τέλος των παρεκκλινουσών πρακτικών.
Σήμερα όμως, όπως τονίζει ο Smith, μετά την 11η Σεπτεμβρίου και τις ευκολίες που

του νομικού πλαισίου αλλά και να
συγκεντρώσει τις εταιρείες τεχνολογίας
σε πορεία υποστήριξης εν αναμονή
της έφεσης που έχει ασκήσει στα
αμερικανικά δικαστήρια.
Το 2014 η αμερικανική κυβέρνηση είχε
ζητήσει από τη Microsoft να παραδώσει
τα email ενός ατόμου που εμπλεκόταν
σύμφωνα με ισχυρισμούς σε έρευνα
της Δίωξης Ναρκωτικών. Η Microsoft
αρνήθηκε και η υπόθεση έφτασε στα
δικαστήρια. Το δικαστήριο αποφάσισε
ότι η Microsoft έπρεπε να παραδώσει
τα δεδομένα, τα οποία βρίσκονταν σε
server της εταιρείας στην Ιρλανδία.
Η Microsoft και πάλι αρνήθηκε
ρισκάροντας να διωχθεί για απείθεια,
δηλαδή για τη μη συμμόρφωση με τη
δικαστική απόφαση.

προσφέρει η τεχνολογία, ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας δεν φαίνεται να έχει ένα σαφές
και οριστικό τέλος. Οπότε προκύπτει η ανάγκη για εξασφαλισμένη ισορροπία ανάμεσα στη
δημόσια ασφάλεια και την διατήρηση της ιδιωτικότητας. Επιπλέον αν συνεχιστεί η πίεση
από τις διάφορες κυβερνήσεις (μιας και τα βήματα των ΗΠΑ ακολουθεί και η κυβέρνηση
της Βρετανίας) οι εταιρείες τεχνολογίας φοβούνται ότι θα χάσουν την εμπιστοσύνη των
πελατών τους (μαζί με τα χρήματα τους). Κατά συνέπεια θα προχωρήσουν σε ακόμη
πιο πολύπλοκη κωδικοποίηση των δεδομένων και τη συνεργασία με εταιρείες που δεν
είναι αμερικάνικες, οι οποίες θα αποθηκεύουν τα δεδομένα και δεν θα υποχρεούνται
να τα παραδώσουν σε ξένη κυβέρνηση. Μια ακόμα πλευρά του προβλήματος είναι το
διαφορετικό νομικό καθεστώς από χώρα σε χώρα. Κάτι που είναι νόμιμο, σχετικά με τα
προσωπικά δεδομένα σε μία χώρα, σε μία άλλη είναι παράνομο.
Έτσι βασικό πρόβλημα παραμένει η έλλειψη σύγχρονου νομικού πλαισίου που θα
θεσπίζει τις υποχρεώσεις των εταιρειών τεχνολογίας απέναντι στις εκάστοτε κυβερνήσεις
αλλά και τις προϋποθέσεις και τα όρια που θα πρέπει να τηρούνται από τις κρατικές
υπηρεσίες για την παράδοση των προσωπικών δεδομένων και τον διαμοιρασμό ανάμεσα
σε διάφορες χώρες, καθώς το μεγαλύτερο πρόβλημα με το cloud computing είναι ότι
τα δεδομένα των πολιτών μιας χώρας αποθηκεύονται σε servers άλλης χώρας οπότε και
προκύπτουν ζητήματα δικαιοδοσίας. Η Microsoft και o Smith δηλώνουν πως το ξεκάθαρο
νομικό πλαίσιο θα οδηγήσει σε πιο αποδοτική συνεργασία. Φέρνουν ως παράδειγμα
την περίπτωση της δολοφονικής επίθεσης στο περιοδικό Charlie Hebdo όπου η εταιρεία
παρέδωσε τα περιεχόμενα από δύο λογαριασμούς email στις γαλλικές υπηρεσίες μέσα σε
45 λεπτά και ενώ η καταδίωξη των υπόπτων ήταν σε εξέλιξη.
Την υποστήριξη τους στην έφεση της Microsoft έχουν ήδη εκφράσει η Apple, η ΑΤ&Τ, η
CiSCo, η Verizon κ.α.
.  

Στις αρχές του χρόνου η Microsoft
κατέθεσε έφεση αναφέροντας στο
έγγραφο, όπως το μεταφέρει η
Guardian, “…η εξουσία να προβαίνει
{η κυβέρνηση} σε μονομερείς εισβολές
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Η κ. Δάφνη Κιολέογλου, κόρη του ιδρυτή και
εκπρόσωπος του Ιωνικού Κέντρου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ

Μερική άποψη της έκθεσης φωτογραφίας

Ο πρέσβης της Ιαπωνίας στη χώρα μας κ.Masuo
Nishibayashi απευθύνει χαιρετισμό στους
επισκέπτες της έκθεσης

Ο κ. Σπύρος Δροσουλάκης στη διάρκεια performance επιδεικνύει την πολεμική τέχνη &
τεχνική των Σαμουράι

Οι τελευταίοι Σαμουράι στην Αθήνα
Έκθεση φωτογραφίας με την υποστήριξη και συνεργασία της Ε.Κ.Φ.Α.
Παρουσία του Ιάπωνα Πρέσβη κ. Masuo Nishibayashi αλλά και του εκτελεστικού
Διευθυντή του Japan Camera Industry Institute πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
της φωτογραφικής έκθεσης Last Samurai: Tokugawa Shogun Missions Overseas
στο Ιωνικό Κέντρο την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου. Η έκθεση αποτίει φόρο τιμής σε
όλους αυτούς που πριν από 150 χρόνια μέσω της γνώσης που αποκόμισαν από το
δυτικό κόσμο συνέβαλαν στον εκσυγχρονισμό της Ιαπωνίας. Στις φωτογραφίες που
φιλοξενούνται στο Ιωνικό Κέντρο απεικονίζονται κυριολεκτικά οι τελευταίοι Σαμουράι
της Ιαπωνίας και μαζί τους το τέλος μιας παράδοσης, το οποίο προκλήθηκε από τη
Μεταρρύθμιση Meiji. Την έκθεση οργανώνουν η Πρεσβεία της Ιαπωνίας, το Ιωνικό
Κέντρο και η Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας σε συνεργασία με το Japan
Camera Industry Institute (JCII) και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2015.
Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11, Πλάκα). Με την υποστήριξη της Ε.Κ.Φ.Α
Η είσοδος του ευρύχωρου και φιλόξενου Ιωνικού Κέντρου επί της οδού Λυσίου στη Πλάκα
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Στιγμιότυπο από τον χαιρετισμό που απηύθηνε ο εκτελεστικός Διευθυντής
του Japan Camera Industry Ιnstitude κ.Ηiroshi Yano που ταξίδεψε στην Αθήνα
ειδικά για την έκθεση

Αναμνηστική φωτογραφία δίπλα από την γιγαντοαφίσα της
έκθεσης. Από αριστερά: Ανδρέας Ανδρεόπουλος/Γ.Γραμματέας
ΠΟΦ, Σπύρος Διαμαντόπουλος/Πρόεδρος ΠΟΦ & ΕΚΦΑ,
Τ.Τζίμας/Περ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Aπό δεξιά: κ.Ηiroshi Yano /εκτελεστικός Διευθυντής του Japan Camera Industry
Ιnstitude κ.Ηiroshi Yano, Σπύρος Διαμαντόπουλος/Πρόεδρος ΠΟΦ & ΕΚΦΑ,
Τ.Τζίμας/Περ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τête-à-tête με τον πρέσβη της Ιαπωνίας κ.Masuo Nishibayashi

Aπό δεξιά: ο Πρόεδρος του Ιωνικού Κέντρου κ. Ίων Σιώτης, ο πρέσβης της Ιαπωνίας
στη χώρα μας κ.Masuo Nishibayashi, Σπύρος Διαμαντόπουλος/Πρόεδρος ΠΟΦ
& ΕΚΦΑ, Τ.Τζίμας/Περ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, ο κ.Γιώργος Παπαθανασίου, Πρόεδρος του
ΦΟΙΒΟΥ και ο κ.Ηiroshi Yano /εκτελεστικός Διευθυντής του Japan Camera Industry
Ιnstitude.

Μερική άποψη
του χώρου
εκδηλώσεων του
Ιωνικού Κέντρου
και δίπλα πιατέλα
με σούσι, από
το μπουφέ που
παρέθεσε η
Ιαπωνική πρεσβεία
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“δώστε θέαμα στο λαό” εντάξει έλεγαν
και “ψωμί”, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα.
Μήπως τώρα στην ψηφιακή εποχή
οι εταιρείες λένε “δώστε megapixel
στο λαό”; Άκουσα προ ημερών 15,3
megapixel σε κινητό. Αν είναι δυνατόν!
Δεν πάσχουμε από έλλειψη pixel. Από
παιδεία πάσχουμε, από κουλτούρα,
από θέληση για μάθηση. Μήπως τα
εκατομμύρια των αλόγιστων κλικ
ρίχνουν στο έρεβος τη φωτογραφία κι
ανεβάζουν στον ουρανό τα κέρδη των
εταιρειών των megapixel.
Μήπως όταν δουλεύαμε τη
φωτογραφία με φιλμ είμαστε πιο
επιλεκτικοί στη θεματογραφία μας,
επειδή μας κόστιζε; Ενώ τώρα που
εκτός από την αρχική δαπάνη για
την αγορά της μηχανής, το κόστος
των φωτογραφιών είναι μηδενικό,
βγάζουμε φωτογραφίες μήπως και μας
“κάτσει” μια καλή; Είπε φωτογράφος
“επαγγελματίας*” «Πήρα μια πολύ
καλή μηχανή με μεγάλη κάρτα μνήμης
θα βγάλω 1000 φωτογραφίες στη
βάπτιση, δεν θα βγουν 100 καλές να
δώσω στους γονείς»; Μήπως, δεν
δίδουμε την δέουσα σημασία σε ό,τι
δεν μας κοστίζει; Μήπως τα ΜΜΕ
-τηλεόραση και περιοδικά- με τη
θεματογραφία τους, μέσω των εικόνων,
κατευθύνουν τα “βλέμματά μας” εκεί

 *>)B$"*," > C% & "+  ("$"+;
Επιστολή του αναγνώστη μας Γαρύφαλλου Γανωτόπουλου (Β’ Mέρος)
Ίσως να ξέρετε, πως γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 1930, διαφήμιση εταιρείας που
επιχειρούσε το μεγάλο άλμα στην φωτογραφία, για να πείσει το εν δυνάμει πελατειακό
κοινό, έγραφε στην αφίσα: «εσείς πατάτε το κουμπί κι εμείς κάνουμε τα υπόλοιπα». Και
το κατάφερε. Έβαλε στο κανάλι αυτό, εκατομμύρια ανθρώπους επί γης.



ώρα όμως έχουν περάσει 80 χρόνια από τότε. Τα πράγματα έχουν πάει πολύ, μα
πάρα πολύ μπροστά και θα πάνε ακόμη περισσότερο. Ήδη κυκλοφορούν γυαλιά που
φωτογραφίζουν αυτό που βλέπει ο χρήστης. Που όμως πήγαν μπροστά; Στην τεχνολογία
και στο εμπόριο. Στην τέχνη; Τρισεκατομμύρια “ψηφιακά” κλικ ακούγονται κάθε χρόνο, για
να παραχθούν ισάριθμες ψηφιακές εικόνες. ΑΧΡΗΣΤΕΣ χωρίς νόημα εικόνες. Γιατί άχρηστες;
Διότι είναι άυλες. Είναι τζάμπα. Όλοι φωτογραφίζουν αδιάκοπα λες και πρέπει να καλύψουν
το κενό των προηγούμενων αιώνων που δεν υπήρχε η φωτογραφία. «  

,      
». Κι όσο περισσότερο οι βιομηχανίες θα παράγουν προϊόντα που
θα “βγάζουν” εικόνες, ακόμη περισσότερο οι χρήστες των θα “βγάζουν” άχρηστες εικόνες.
Εικόνες κι όχι φωτογραφίες. Για να μην ξαναπώ άχρηστα ψηφιακά αρχεία, χωρίς νόημα.
Στην τέχνη, της φωτογραφίας εννοώ, πήγαν μπροστά ή έστω παράλληλα; Κατ’ εμέ όχι. Το
πλήθος των φωτογραφιών είναι τεράστιο σε σχέση με το πλήθος των φωτογραφιών τέχνης
που είναι ελάχιστο.
Έτσι εμφανίζονται σιγά- σιγά τα ερωτήματα, Μήπως η φωτογραφία ως τέχνη εισήλθε σε
τροχιά παρακμής εξ αιτίας της ψηφιακής τεχνολογίας; Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες έλεγαν
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που τους συμφέρει να βλέπουμε και όχι
εκεί που πρέπει; Μήπως ασυλλόγιστα
στρέφουμε τη μηχανή μας σε ότι μας
γυαλίσει; Μήπως πρέπει να ρωτάμε και
κάποιους που ξέρουν “λιγότερα” από
εμάς; Μήπως, μήπως, μήπως... Μήπως
είμαι λάτρης του φιλμ και τα έχω βάλει
με την ψηφιακή τεχνολογία; ΟΧΙ, προς
Θεού.
*Για τον ερασιτέχνη, τον επαγγελματία
και τον freelancer photographer θα
πω άλλη φορά.Και σας δηλώνω, για
να μην παρεξηγηθώ, πως δεν τα έχω
βάλει ούτε με την ψηφιακή σας μηχανή,
ή το κινητό, ή το τάμπλετ ή άλλο τέτοιο
“πράμα” που παράγει ψηφιακά αρχεία.
Και λέω “πράμα” κι όχι εργαλείο, διότι
το εργαλείο είναι αυτό που συντελεί στο
να παραχθεί ένα έργο το τέχνης που
έχουμε κατά νουν κι ας είναι αυτό μια
αξίνα, ή ένα κάρβουνο ή μια βούρτσα
με μπογιά ή μιά σειρά από καλάμια των
Άνδεων που παράγουν μουσική.
Τα έχω με σένα μεμονωμένα, που δεν
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Συνέβη και συμβαίνει αυτό. Σκεφθείτε
λέει, να κατασκευαστούν πιάνα,
αρμόνια, βιολιά, κιθάρες, μπουζούκια,
πνευστά και άλλα μουσικά όργανα για
ευρεία κατανάλωση, να έχουν από €50
και άνω και να πάρουν όλοι. Ποιός δεν
θα πάρει; Κι αφού πάρουν, έ! να μην
παίξουν το αγαπημένο τους κομμάτι, να
το βάλουν και ως ξυπνητήρι στο κινητό;
Φανταστείτε το εξής σκηνικό: σε πάρκο,
πλήθος ανθρώπων αντί κινητού ή φωτ.
μηχανής να έχει ο καθείς το όργανό του
και να επιχειρεί να παίζει το κομμάτι
που του αρέσει, αντί να φωτογραφίζει,
όπως κάνουν τώρα. Τι ωραία!!!
Μαγεία. Τρέλα ή φρίκη; Πείτε μου σας
παρακαλώ, αν γίνεται να παίξουν κάτι
σωστά, χωρίς να πάνε σε δάσκαλο έστω
για κάποια, μερικά, μαθήματα. Σίγουρα,
χωρίς εκπαίδευση δεν παίζεις μουσική.
Ήχο βέβαια παράγεις, μόνον ήχο και
μάλιστα θόρυβο, ή ηχορύπανση.
Και εσείς οι γυναίκες “φωτογράφοι”.
Όλες, σίγουρα έχετε ψαλίδι, βελόνι
και κλωστή. Κάνατε ποτέ έστω ένα
αμάνικο μπλουζάκι; Ή να χαρίσω σ’
όποιον θέλει, ένα σφυρί, τρία - τέσσερα
διαφορετικά καλέμια κι ένα κομμάτι
μάρμαρο. Κι αυτός να μου φέρει ένα
άγαλμα. Για να δούμε πώς, χωρίς
μαθήματα και τι μαθήματα! θα γίνει
μετατρέπεις αυτό το “πράμα” σ’ ένα εργαλείο για να παράγεις τέχνη, όποτε το φέρνεις σε
μια ευθεία, ανάμεσα στο βλέμμα σου και στο θέμα σου, τώρα που η τεχνολογία, σου το
παρέχει πλουσιοπάροχα με χίλια δυό καλούδια και δυνατότητες.
Τώρα βέβαια με το δίκιο σου θα με ρωτήσεις: «Τι είναι φωτογραφία τέχνης ή
καλλιτεχνική φωτογραφία;» Απάντηση σε δυό αράδες διότι το θέμα αυτό απαιτεί πολλές
σελίδες. Φωτογραφία τέχνης είναι η φωτογραφία που μεταδίδει το κάτι της τώρα,
αύριο, μεθαύριο, πάντα, είναι αυτή που αντέχει στο χρόνο, είναι αυτό που σου δίνει την
ικανότητα βλέπεις πίσω απ’ αυτήν, είναι αυτή που σε συγκλονίζει, που σε προβληματίζει,
που κάνει έναν νοερό, γόνιμο και ειλικρινή διάλογο μαζί σου, που αφηγείται χωρίς να
περιγράφει απλά την πραγματικότητα, αρπάζει την στιγμή του γεγονότος, την παγώνει και
την μεταφέρει απ’ άπειρον, σου δείχνει μια αέναη κίνηση χωρίς να κινείται, έχει φόρμα
και περιεχόμενο, δεν εξυπηρετεί κάποιον σκοπό ή στόχο, και που συνήθως παίρνει τα
λιγότερα Like ό,που αναρτηθεί διότι, είναι λίγοι αυτοί που έχουν μάθει να “βλέπουν”.
Απλά κοιτάζουν. Όλα αυτά και άλλα ακόμη, είναι φωτογραφία τέχνης.
Διότι πιστεύω πως για να κάνεις μια σωστή, ή ωραία, ή άρτια, ή όμορφη, ή εντυπωσιακή,
ή καλλιτεχνική φωτογραφία δεν έχει μεγάλη σημασία αν θα χρησιμοποιήσεις μηχανή
με φιλμ ή μηχανή ψηφιακή ή κινητό ή άλλο ψηφιακό μέσο. Η μηχανή είναι το εργαλείο.
Άλλα στοιχεία παίζουν τον σημαντικό ρόλο. Η γνώση, η παιδεία, η κουλτούρα.
«Το ράσο δεν σου αρκεί για να κάνεις τον παπά». Η φωτογραφία είναι πλέον τέχνη,
καταξιωμένη και Διδάσκεται σε πανεπιστήμια. Και επειδή η φωτογραφία είναι τέχνη, είναι
και “θρησκεία”, είναι, είναι, πολλά είναι, για να την μάθεις, να την ακολουθήσεις και
ν’ ασχολείσαι μαζί της, πρέπει να την διδαχθείς πρώτα όπως κάθε άλλη τέχνη κι έπειτα
ν’ ασχοληθείς μαζί της. Διότι αν την διδαχθείς και δεν ακολουθείς το δάσκαλο και τις
διδαχές, μπορεί και να μην σ’ αρέσει και να την “κάνεις” λοξά-λοξά.
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γλύπτης; Σε τριάντα χρόνια και την μισή
Θάσο σε μάρμαρο μπορεί.
Βέβαια οφείλω να πω, πως σχεδόν
σ’ όλη την Ελλάδα εδώ και αρκετά
χρόνια γίνονται μαθήματα και σεμινάρια
φωτογραφίας. Και Λέσχες υπάρχουν και
ομάδες φωτογράφων. Όπως υπάρχουν
και “ομαδούλες” που αυτοχρίονται
φωτογράφοι και αυτοθαυμάζονται.
Το ερώτημα είναι τι διδάσκονται σ’όλα
αυτά. Διδάσκεται η φωτογραφία εκτός
από την τεχνική διαδικασία, η αισθητική
και η τέχνη; Διδάσκεται ας πούμε η
ιστορική εξέλιξη της φωτογραφίας;
Διδάσκονται οι τάσεις, οι σχολές και τα
ρεύματα που επηρέασαν τους μεγάλους
φωτογράφους; Και από την άλλη
πλευρά οι διδασκόμενοι ενδιαφέρονται
για όλα αυτά; Τους κίνησε το
ενδιαφέρον κάποιος ή κάτι;
Συνεπώς κάποιοι από σας, μηχανή με
φιλμ στο παρελθόν, δεν είχατε.
Παύσατε να περνάτε από το
φωτογραφείο της γειτονιάς. Την
μηχανή ή το tablet το αγοράσατε από
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πολυκατάστημα ή το διαδίκτυο λες κι αγοράσατε σαμπουάν ή τροφή για τη γάτα σας,
ο δε συμπαθέστατος υπάλληλος-πωλητής δεν είχε ιδέα από φωτογραφία, ώστε να σας

κανόνες της κι απλά βγάζουμε κραυγές
πιστεύοντας ότι μιλάμε; Οι προϊστορικοί

δώσει μια σωστή συμβουλή για ν’ αγοράσετε αυτήν που πραγματικά χρειάζεστε, πράγμα
που δεν θα συνέβαινε αν την αγοράζατε από φωτογραφικό κατάστημα. Σε σχολή ή σε

άνθρωποι της Λασκώ π.χ. με τα μέσα
που διέθεταν, όταν ζωγράφιζαν τα

σεμινάρια φωτογραφίας δεν πήγατε. Βιβλία ή περιοδικά φωτογραφίας δεν αγοράσατε.
Πιθανόν δεν πάτε και σε εκθέσεις φωτογραφίας -για ζωγραφικής δεν το συζητώ.

ζώα, έκαναν τέχνη. Εκφράζονταν.
Επικοινωνούσαν μεταξύ τους αλλά και με

Πως κι από που θα μάθετε να φωτογραφίζετε σωστά; Ξέρω. Έχετε έτοιμη την απάντηση
προ των οδόντων σας: «έχω έναν εξάδελφο ή έχω έναν φίλο που... μπλα.. μπλα... μπλα

τους απογόνους τους.
Μήπως θέλουμε να επικοινωνήσουμε

» Κι εγώ έναν φίλο μαέστρο και μια φίλη πιανίστρια κι ένα βαφτιστήρι κιθαρίστα. Τι
σημαίνει αυτό; Και φθάσαμε στην θεματογραφία. Τα θέματα λοιπόν προς φωτογράφιση
είναι εδώ. Είναι γύρω μας και περιμένουν να τα προσέξουμε. Περιμένουν την κατάλληλη
στιγμή. Να τα εντοπίσουμε, να τα διακρίνουμε, να τα επιλέξουμε προσεκτικά. Να τα
πάρουμε από εκεί που είναι, μόνα τους. Όχι με τα τριγύρω τους. Τα άσχετα μ’αυτά. Τα
θέματα δεν έχουν παρέες ούτε συμπαρομαρτούντα. Περιμένουν να τα ξεχωρίσουμε και
τέλος να τα φωτογραφίσουμε. Επίσης ξέρετε, περιμένουν υπομονετικά και το κατάλληλο
φως να πέσει επάνω τους. Δεν βιάζονται να φύγουν. Ακόμη κι όταν είναι εν κινήσει
και τα φωτογραφίζουμε, για κλάσματα του δευτερολέπτου, τα ακινητοποιούμε. Και το
κυριότερο, τα ακινητοποιούμε για πάντα. Για σκεφτείτε τι κάνουμε με την φωτογραφία.
Ακινητοποιούμε την κίνηση! Φοβερό.
Γνωρίζουμε όμως τα κριτήρια με τα οποία θα κάνουμε τις παραπάνω ενέργειες, όπως
καλώς γνωρίζουμε να επιλέγουμε και να κόβουμε μόνον τα όμορφα τριαντάφυλλα
αποφεύγοντας συγχρόνως τ’ αγκάθια; Γνωρίζουμε τι θέλουμε να φωτογραφίσουμε
ώστε να είναι η φωτογραφία μας τέχνη και όχι μόνον μια στείρα τεχνική αποτύπωση
στο CCD; Στην απέραντη περιβάλλουσα θεματογραφία, γνωρίζουμε, πού πρέπει να
εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας, ώστε εκεί, να οδηγήσουμε τον θεατή; Γνωρίζουμε τί
θέλουμε να εκφράσουμε, να πούμε, να μεταδώσουμε ή να προβληματίσουμε μέσα από
την φωτογραφία, η οποία δεν θα “ξεθωριάσει” -αισθητικά εννοώ- με την πάροδο λίγων

μέσα απ’ αυτό το μέσο, αλλά δεν
γνωρίζουμε τον κώδικα ή μας λείπει ο
αποκωδικοποιητής;
Πολλά τα ερωτήματα, Αλλά δεν θ’
απαντηθούν τώρα. Απλά, όπως είπα
και στην αρχή, σας μεταφέρω μερικούς
προβληματισμούς. Ευχαριστώ όσους
κι όσες είχατε την καλοσύνη και
την υπομονή να φθάσετε ως εδώ.
Προσθέσατε ένα λιθαράκι, στον τοίχο
σας, τον τοίχο της φωτογραφίας ως τέχνη,
ακόμη κι αν διαφωνείτε. Ξέρετε κι εγώ
κάποτε διαφώνησα, αλλά διαπίστωσα,
αργότερα, πως είχαν προστεθεί
αρκετές πέτρες στον δικό μου τοίχο.
Γράψε μου τις δικές σας θέσεις ή
απόψεις centurion110@gmail.com ή στο
inbox του facebook στο προφίλ μου
Garyfallos Ganotopoulos. Μπορεί και

ημερών; Μήπως το βλέπουμε σαν ένα ωραίο ταξίδι στον υπέροχο κόσμο των χρωμάτων
ή του μαυρόασπρου, αλλά μας έδειξαν λάθος διαδρομή; Έχουμε παρατηρήσει ενδελεχώς
φωτογραφίες καταξιωμένων φωτογράφων; Αν ναι, έχουμε συζητήσει γι’ αυτές;
Έχουμε δει μέσα από τα μάτια τους;
Μήπως αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφραστούμε, αλλά δεν μάθαμε την γλώσσα ή τους

να καταρρίψετε τον τοίχο μου και να
δομήσω έναν νέον, καλύτερο.
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Dell
Νέες φορητές λύσεις
Σε συνέντευξη τύπου που παρατέθηκε στην
αίθουσα Fuga του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
στις 22 του μηνός, είχαμε την ευκαιρία να δούμε
από κοντά τις νέες προτάσεις της Dell σε upper
class laptop και όχι μόνον.

Α

στέρι της ημέρας αποδείχθηκε το tablet
2 in 1 Dell Venue Pro 11 με τους νέους
επεξεργαστές Core M Pro (Broadwell) της Intel
που αποδίδουν μεγαλύτερη ισχύ και συνάμα
καταναλώνουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια.
Το tablet συμπληρώνεται με κανονικό ή λεπτό
πληκτρολόγιο/βάση και έχει 15% λιγότερο πάχος
από το μοντέλο της προηγούμενης χρονιάς,
μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας, εντυπωσιακή
οθόνη IPS 1920x1080pixel κια προαιρετικό docking
station. Επίσης προσφέρεται με προαιρετικά
χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως έλεγχο δακτυλικού
αποτυπώματος και τη σουίτα της Dell για την
προστασία δεδομένων. Παραπέρα είδαμε τα
νέα Latitude σειράς 7000 με δυνατότητα άμεσης
μετάβασης από sleepmode καθώς και τα πανέξυπνα
mini PC Optiplex Micro 3020 και 9020 με όγκο
μόλις 1,2lt που διευκολύνουν πολύ όταν ο χώρος
είναι περιορισμένος ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ
ισχυρά αλλά και επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση στο
εσωτερικό για αναβάθμιση/επισκευή.
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Rescued Film Project
31 ανεμφάνιστα φιλμ από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ο φωτογράφος Levi Bettweiser, ο
ιθύνων νους πίσω από το Rescued
Film Project, εμφάνισε πρόσφατα
τριάντα ένα φιλμ τα οποία είχαν
τραβηχτεί κατά τη διάρκεια του
Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου
από ένα αμερικανό στρατιώτη πριν
από 70 χρόνια.

Ο

Bettweiser τα αγόρασε πέρυσι
σε μια δημοπρασία και αρκετά
από αυτά είχαν επάνω ετικέτες με
την τοποθεσία που είχαν τραβηχτεί.
Παρόλα αυτά ο αρχικός ιδιοκτήτης
και φωτογράφος των φιλμ δεν είναι
γνωστός. Το Rescued Film Project
είναι μια online gallery με εικόνες
που έχουν τραβηχτεί από το 1930
μέχρι και τα μέσα του 1990 σε
φιλμ. Τα φιλμ αυτά έχουν βρεθεί
σε διάφορα μέρη της γης και δεν
είχαν εμφανιστεί μέχρι να περάσουν
στα χέρια του Rescued Film Project.
Σύμφωνα με τον δημιουργό του
project, κάθε εικόνα στο αρχείο είναι
ξεχωριστή και άξιζε να εμφανιστεί
μιας και όταν τραβήχτηκε απεικόνιζε
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μια ξεχωριστή στιγμή για τον φωτογράφο.
Για κάποιο όμως λόγο το φιλμ δεν εμφανίστηκε ποτέ. Στο site του project μπορεί να δείτε
την gallery, να ενισχύσετε το project ή να στείλετε ακόμα και δικά σας ευρήματα.
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http://www.rescuedfilm.com/
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Manfrotto
Εμπλουτίζει τη σειρά ‘Off road’
Η γνωστή εταιρία τριπόδων, Manfrotto,
παρουσίασε νέα σακίδια πλάτης για τη
σειρά ‘Off road’, τα οποία υπόσχονται να
κρατήσουν ασφαλή τον φωτογραφικό
εξοπλισμό κατά τη μεταφορά, αλλά και
να παρέχουν επιπλέον αποθηκευτικό
χώρο για τα προσωπικά αντικείμενα.
Κάθε backpack είναι εξοπλισμένο
με ενισχυμένη θήκη για τη φύλαξη
της φωτογραφικής μηχανής και ενός
φακού, η οποία ωστόσο μπορεί να
αφαιρεθεί. Επιπλέον, στην προσπάθεια
ελαχιστοποίησης της καταπόνησης
του ανθρωπίνου σώματος προσφέρει
επιλογές για την ισορρόπηση του βάρους
ανάμεσα σε πλάτη και στήθος. Oι Off
Road κυκλοφορήσουν τον Ιανουάριο
σε τέσσερα χρώματα: κόκκινο, πράσινο,
μπλε και γκρι. Ακόμα, ανακοινώθηκαν
τρίποδα με κεφαλές αλουμινίου, αλλά
και μια σειρά από μπαστούνια, προϊόν
συνεργασίας με την ιταλική Fizan, που
διαθέτουν χειρολαβή, βάση κάμερας και

Epson
Στην Έκθεση Heimtextil 2015

λουράκι καρπού. Θα είναι διαθέσιμα σε

H Epson συνεργάζεται με ανερχόμενους σχεδιαστές υφασμάτων και το Γερμανικό
Ινστιτούτο Μόδας (DMI), στο πλαίσιο της Έκθεσης Heimtextil 2015 (14-17

μπλε, κόκκινο και πράσινο χρώμα.

Ιανουαρίου 2015, Messe Frankfurt), επιδεικνύοντας τις δυνατότητες εκτύπωσης
σε ποικιλία μέσων, όπως μαξιλάρια, κουρτίνες και ταπετσαρίες, που προσφέρουν
τα προϊόντα της. Στο περίπτερο της εταιρείας στην έκθεση, οι επισκέπτες έχουν
την ευκαιρία να δουν την μεταμόρφωση των ζωντανών ελαιογραφιών του Bryony
Benge-Abbott, σε μια σειρά σύγχρονων διακοσμητικών για το σπίτι, όπως
κουρτίνες, ταπετσαρίες και τραπεζομάντηλα, χρησιμοποιώντας τους επαναστατικούς
SureColor inkjet εκτυπωτές. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η εκτύπωση απευθείας σε
μαξιλάρι, μόλις σε λίγα λεπτά, χάρις στον Epson SureColor SC-F2000. Παράλληλα,
η Epson συνεργάζεται με το DMI, το Γερμανικό Ινστιτούτο Μόδας, επιδεικνύοντας
σε σχεδιαστές υφασμάτων και παραγωγούς, πως μπορούν να δημιουργήσουν, να
παράγουν δοκίμια και να εκτυπώσουν ψηφιακά ολόκληρη την χρωματική παλέτα
στο τελικό προϊόν, χρησιμοποιώντας τις τάσεις των χρωμάτων για την ΆνοιξηΚαλοκαίρι 2016. Το DMI παράγει κάρτες χρωμάτων σύμφωνα με τις τάσεις της
μόδας, που χρησιμοποιούνται από 600 και πλέον εταιρείες ανά τον κόσμο, για τον
προγραμματισμό των εποχιακών συλλογών μόδας και εσωτερικής διακόσμησης.
Σε συνεργασία με την Epson και το Color Digital, το DMI έχει ψηφιοποιήσει αυτές
τις κάρτες χρωμάτων και έχει δημιουργήσει το DMIx, ένα επαναστατικό πρότυπο
επικοινωνίας χρωμάτων που επιτρέπει στους σχεδιαστές να αναγνωρίζουν, να
αντιστοιχίζουν και να αναπαράγουν με ακρίβεια, χρώματα, σε όλα τα στάδια τις
ανεφοδιαστικής αλυσίδας- από τα πρώτα σχέδια, μέχρι υφάσματα που έχουν
παραχθεί και προωθητικό υλικό. Κατά τη
διάρκεια της έκθεσης Heimtextil, το DMI θα
παρουσιάσει την πλήρη ροή εργασίας του
DMIx, από τη σύλληψη ενός πρωτότυπου
σχεδίου, την προβολή σε οθόνη, την
δημιουργία ενός δοκιμίου, με τον εκτυπωτή
Epson Stylus Pro 4900 και την παραγωγή των
τελικών υφασμάτων με τον θερμικό εκτυπωτή
Epson SureColor SC-F7100.
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Πολυχώρος Εικόνας
Κούνιο
Νέος κύκλος σεμιναρίων
φωτογραφίας από τον Τάσο Σχίζα
Ένας νέος κύκλος σεμιναρίων φωτογραφίας
υπό την καθοδήγηση του Τάσου Σχίζα ξεκινά
στον Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο. Πρόκειται
για μια σειρά μαθημάτων τα οποία είναι
χωρισμένα σε τρία ανεξάρτητα σεμινάρια.
Με τον πρώτο κύκλο να κλείνει, ξεκινά στις
13 Φεβρουαρίου ο δεύτερος κύκλος με τα
σεμινάρια «Φωτογραφία Ι», «Φωτογραφία
ΙΙ», «Ψηφιακή Επεξεργασία ΙΙ» και
«Καλλιτεχνική Φωτογραφία ΙΙ». Για εκείνους
που δεν γίνεται να παρακολουθήσουν
από κοντά έχει διαμορφωθεί μια σειρά
μαθημάτων τα οποία έχουν σχεδιαστεί για
παρακολούθηση εξ αποστάσεως.

Stay Focused App
Αυτόματο focus stacking με τη κάμερα του iPhone
To focus stacking αποτελεί δημοφιλή τεχνική που χρησιμοποιείται συνήθως στην
macro φωτογράφηση, κατά την οποία πολλές εικόνες του ίδιου κάδρου - με
διαφορετική εστίαση συνδιάζονται για να αποδώσουν μεγαλύτερο βάθος πεδίου.
Το Stay focused app λοιπόν καλεί τον χρήστη να επιλέξει ένα εύρος αποστάσεων
εστίασης με τους διαθέσιμους δείκτες που υπάρχουν στο περιβάλλον λειτουργίας
του και εκείνο θα αναλάβει τη λήψη των απαιτούμενων φωτογραφιών.
'Επειτα το πλήθος των λήψεων μπορεί να μεταφερθεί σε κάποιο ειδικό
λογισμικό που διεκπεραιώνει την ψηφιακή διαδικασία συνένωσης ή να σταλεί
σε έναν διακομιστή ο οποίος θα αναλάβει την επεξεργασία και την αποστολή
του αποτελέσματος πίσω στο iphone. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή η
εφαρμογή μπορεί να συνεργαστεί με third-party αντάπτορες(πχ. macro),
ενώ οι εικόνες μπορούν να αποθηκευτούν σε φορμά JPEG και PNG. Ακόμα
προσφέρει χειροκίνητο έλεγχο της έκθεσης και του white balance. Για τους
ενδιαφερόμενους: http://catapultconsulting.net/stayfocused/index.html

Πληροφορίες – εγγραφές: Πολυχώρος
Εικόνας Κούνιο, τηλ. 2310271003
Τάσος Σχίζας, τηλ. 2310638447,
www.photoeidolo.gr

Shutterstock
Αγόρασε το βρετανικό πρακτορείο Rex Features
H Shutterstock αγόρασε το βρετανικό φωτογραφικό πρακτορείο
Rex Features έναντι 33 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Rex
Features είναι το μεγαλύτερο ανεξάρτητο πρακτορείο της
Ευρώπης. Το πρακτορείο ιδρύθηκε το 1954 και η συλλογή του
περιλαμβάνει περισσότερες από 10 εκατομμύρια εικόνες, που
αυξάνονται κατά 7.000 την ημέρα. Μετά την προσθήκη αυτή,
το Shutterstock θα διαθέτει περισσότερες από 47 εκατομμύρια
εικόνες. Το πρακτορείο εξαγοράστηκε από τη Shutterstock σε μια
προσπάθεια της εταιρείας να επεκταθεί στην διαφημιστική και την
editorial αγορά.
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Manual Camera App
Ολοκληρωμένη λύση
χειροκίνητου ελέγχου για το
Android 5.0
Μετά την άφιξη του νέου λειτουργικού
iOS 8 της Apple και των συμβατών
προγραμμάτων που έφεραν προηγμένες
επιλογές χειροκίνητου έλεγχου της
κάμερας, ήρθε η σειρά του Android με
την έκδοση 5.0 Lollipop να προσφέρει
ανάλογες δυνατότητες.
Ένα από τα πρώτα apps που
εμφανίστηκαν είναι το ‘Manual Camera’,
της εταιρίας GD Software, το οποίο
επιτρέπει το πλήρη χειροκίνητο έλεγχο
της ταχύτητας κλείστρου, του white
balance, των ISO αλλά ενσωματώνει
και αντιστάθμιση έκθεσης. Εκ πρώτης
όψεως, διαθέτει απλό και λειτουργικό
περιβάλλον εργασίας με έναν εικονικό
επιλογέα να δεσπόζει κάτω αριστερά της
οθόνης, ενώ με παρατεταμένο κράτημα
του κάθε πλήκτρου η λειτουργία που
επιτελεί επιστρέφει στο αυτόματο. Ακόμα,
σημαντικό πλεονέκτημα του είναι η
υποστήριξη αρχείων DNG RAW. Τέλος,
λόγω του πιο αυστηρού χαρακτήρα της
εφαρμογής δεν προσφέρονται εφέ ή
δημιουργικά φίλτρα.

Photometria Awards 2014
Η έκθεση με θέμα την «Αντανάκλαση» ταξιδεύει στην Πάτρα
Οι 25 καλύτερες φωτογραφίες που επιλέχθηκαν στα πλαίσια του Photometria
Festival 2014 ταξιδεύουν αυτή τη φορά στην πόλη της Πάτρας. Υπό τον τίτλο
«Photometria Awards 2014», η έκθεση έχει ταξιδέψει μέχρι στιγμής σε 10 πόλεις
της Ελλάδας. Το θέμα των φωτογραφιών, η αντανάκλαση, πέρα από το φυσικό
φαινόμενο και την αντίδραση των σωμάτων σε οποιοδήποτε ερέθισμα, νοείται
και ως κάτι περισσότερο. Είναι η απήχηση, η επιρροή του συναισθήματος, του
πνεύματος, της τέχνης ή ενός πολιτισμού.
Διάρκεια έκθεσης: έως 1 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Παλαιά Δημοτικά Λουτρά, Νικήτα & Γούναρη, Πάτρα
Συνδιοργάνωση: Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου
Πατρέων, Φωτογραφική ομάδα 5.6, Photometria Festival
Πληροφορίες: Photometria Photo Festival, www.photometria.gr, info@
photometria.gr
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Panasonic Lumix GF7
Νέα προσθήκη στην κατηγορία των
mirrorless Micro 4/3
Η νέα πρόταση της ιαπωνικής εταιρίας διαθέτει
αισθητήρα CMOS 4/3 ανάλυσης 16MP, οθόνη 3in.
που περιστρέφεται κατά180° (για selfie πόζες),
ενσωματωμένο φλασάκι και ταχύτητα ριπής 5,8
fps. Καταγράφει video 1080/60p σε φορμά AVCHD
Progressive (50p) ή MP4 (MPEG-4 / H.264), ενώ το
σύστημα αυτόματης εστίασης χρησιμοποιεί τεχνολογία
ανίχνευσης αντίθεσης για μεγαλύτερη ακρίβεια. Όσο
αφορά τα ISO, κυμαίνονται από 200 έως 25.600. Η
λήψη αυτοπορτέτων γίνεται εύκολη υπόθεση καθώς
όταν ο χρήστης στρέψει την οθόνη προς τα εμπρός,
ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία "Self Shot
Mode”. Τότε το κλείστρο απελευθερώνεται με μια
κίνηση του χεριού ή όταν δύο πρόσωπα έρθουν
κοντά το ένα στο άλλο. Η GF7 είναι εφοδιασμένη με
WiFi και NFC για άμεση σύνδεση σε smartphones
ή tablets μέσω της εφαρμογής ‘Panasonic Image
App’ (σε πλατφόρμες Android & iOS). Μόνη έλλειψη
της GF7 αποτελεί το hot shoe οπότε δεν μπορεί
να προσαρμοστεί εξωτερικό φλας ή ηλεκτρονικό
σκόπευτρο.
H GF7 είναι διαθέσιμη τον Φεβρουάριο συνοδευόμενη
από τον κιτ φακό 12-32mm f3.5-5.6.

«Νεκρή φύση - Still life»
Ξεκινά η νέα έκθεση της Λέσχης της
Φωτογραφικής Ομάδας «Φ»
Με διάθεση δημιουργικής εξερεύνησης της «νεκρής φύσης»,
η Λέσχη της Φωτογραφικής Ομάδας «Φ» παρουσιάζει την
νέα φωτογραφική έκθεση υπό τον τίτλο «Νεκρή φύση –
Still life». Αγγίζοντας ένα είδος φωτογραφίας που
παραγκωνίζεται στη σύγχρονη εποχή, τα μέλη της
ομάδας δίνουν το καθένα ξεχωριστά την δική του οπτική
με επιρροές από τη ζωγραφική, τα πρώτα βήματα της
φωτογραφίας αλλά και τη διαφημιστική φωτογραφία.
Παίζοντας με την ποιητικότητα των λέξεων αλλά και τη
διαφορετική περιγραφή σε αγγλική και ελληνική γλώσσα,
κάθε φωτογράφος παρουσιάζει το δικό του portfolio 3-6
φωτογραφιών.
Εγκαίνια: Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 3 Μαρτίου
Μέρες και ώρες λειτουργίας: 29/1 - 12/2,
Δευτ. 9:00-18:00, Τρ. 9:00-21:00, Τετ. 9:00-18:00, Πεμ. 9:0021:00, Παρ. 9:00-21:00, Σαβ. 9:00-16:00, Κυρ. κλειστά
12/2 - 3/3, Δευτ. 9:00-18:00, Τρ. 9:00-16:00, Τετ. 9:0018:00, Πεμ. 9:00-18:30, Παρ. 9:00-16:00, Σαβ. 9:00-11:00,
Κυρ. κλειστά
Διεύθυνση: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, Κομνηνών 24
(Λουλουδάδικα), Θεσσαλονίκη
Διοργάνωση – επιμέλεια: Τάσος Σχίζας
Πληροφορίες: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, τηλ. 2310271003
Φωτογραφική Ομάδα «Φ», Facebook: f.photographygroup
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Φωτογραφική Ομάδα
«Ροές»
Ξεκίνησε ο 21ος Πανελλήνιος
Διαγωνισμό Φωτογραφίας
Η φωτογραφική ομάδα «Ροές»
διοργανώνει τον 21ο Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Φωτογραφίας. Όσοι θα
ήθελαν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό
μπορούν να πάρουν μέρος μέσα από δύο
κατηγορίες. Στην κατηγορία mini portfolio
οι φωτογράφοι καλούνται να στείλουν ένα
portfolio των έξι φωτογραφιών αυστηρά
καθώς με λιγότερες ή περισσότερες
φωτογραφίες η συμμετοχή ακυρώνεται.
Όσον αφορά την κατηγορία «Μεμονωμένη
Φωτογραφία» οι συμμετέχοντες μπορούν
να στείλουν μέχρι τέσσερις ασπρόμαυρες ή
έγχρωμες φωτογραφίες. Τα φωτογραφικά
έργα θα κρίνει κριτική επιτροπή
αποτελούμενη από μέλη με εμπειρία στον
φωτογραφικό χώρο. Για περισσότερες

«Εφαρμοσμένα Υψόμετρα»

πληροφορίες σχετικά με τους όρους
και τη φόρμα συμμετοχής μπορείτε να
επισκεφθείτε το http://www.lpflorinas.gr/

To τελευταίο μέρος του project του Θεόδωρου Ζαφειρόπουλου στη
Nitra Gallery
Την τελευταία ενότητα του project «Quest of Query - Σε Αναζήτηση του
Ερωτήματος» του Θεόδωρου Ζαφειρόπουλου με τίτλο «Applied Altitudes -

Βραβεία και διακρίσεις: 1ο βραβείο
portfolio: Απονομή τιμητικού τίτλου και

Εφαρμοσμένα Υψόμετρα» παρουσιάζει η Nitra Gallery. Στα πλαίσια του “Quest of
Query”, ενός συνεργατικού project σε εξέλιξη που ξεκίνησε στο Μπέργκεν της

χρηματικό έπαθλο 250€
2ο , 3ο βραβείο portfolio: Απονομή
τιμητικού τίτλου και αναμνηστικό δώρο
1ο βραβείο Μεμονωμένης Φωτογραφίας:
Απονομή τιμητικού τίτλου και χρηματικό
έπαθλο 200€
2ο , 3ο βραβείο Μεμονωμένης
Φωτογραφίας: Απονομή τιμητικού τίτλου
και αναμνηστικό δώρο
Διάκριση: Απονομή τιμητικού τίτλου
Υποβολή συμμετοχών:
έως 10 Φεβρουαρίου 2015

Νορβηγίας, η έκθεση ενεργοποιεί μια από τις βασικές αναζητήσεις, της άποψης πως
το «τοπίο δεν είναι αθώο». Μέσα από μια εγκατάσταση 20 μέτρων παρουσιάζεται
το νορβηγικό τοπίο ως αποτέλεσμα ανασύνθεσης 500 φωτογραφιών από την
ευρύτερη περιοχή της Νορβηγίας. Το τοπίο δεν είναι πλέον περιβάλλον αλλά ένα
πεδίο κοινωνικών και πολιτικών αποτυπωμάτων. Οι φωτογραφίες της έκθεσης
αφηγούνται μια διαφορετική ιστορία, επινοούν ένα άλλο μοντέλο αντίληψης του
κόσμου. Η επεξεργασία του φωτογραφικού αρχείου της έκθεσης έγινε από τον
φωτογράφο Γ. Μπουλασίδη ενώ εκτυπώθηκε σε εκτυπώθηκε με UV Inkjet σε
επί-ζωγραφισμένα πλακάκια linoleum. Η έκθεση θα παρουσιαστεί και στο Κρατικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης από τις 23 Ιανουαρίου έως τις 9 Μαρτίου σε επιμέλεια
Eszter Szakacs και με την υποστήριξη της Nitra Gallery.
Εγκαίνια; Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 28 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Nitra Gallery, Φιλίππου 51, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Nitra Gallery, τηλ. 2310285890, www.nitragallery.com

Πληροφορίες:
Βασίλης Τασίου, τηλ. 6948528703
Πέρκα Αθηνά , τηλ. 6938040240

Ανοιχτή Φωτογραφική Ομάδα Πολύμορφο
Διοργανώνει νέο κύκλο μαθημάτων φωτογραφίας
Η Ανοιχτή Φωτογραφική Ομάδα Πολύμορφο του Πολιτιστικού Κέντρου
Εργαζομένων ΟΤΕ – Πάτρας διοργανώνει νέο κύκλο μαθημάτων
φωτογραφίας τόσο για αρχάριους όσο και για προχωρημένους.
Αναλυτικά οι συναντήσεις περιλαμβάνουν μαθήματα χρήσης της
ψηφιακής μηχανής για αρχάριους κάθε Πέμπτη 19.00 – 20.30 και μαθήματα επεξεργασίας εικόνας και οργάνωσης φωτογραφικών αρχείων
για προχωρημένους κάθε Παρασκευή 19.00 – 20.30. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 22 Ιανουαρίου.
Διεύθυνση: στέκι Πολύμορφο του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ, Ηλέκτρας 12, Πάτρα
Πληροφορίες – εγγραφές: polymorfo.gr@gmail.com Θάνος Παπαδημητρίου, 6974586112
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Σεμινάριο
Φωτογράφισης και
Επεξεργασίας
Στον Βόλο με τον Τάσο Βασιλειάδη
Στις 31 Ιανουαρίου & 1 Φεβρουαρίου θα
πραγματοποιηθεί σεμινάριο με πρωτοβουλία
του Συλλόγου Επαγγελματιών Φωτογράφων
και Βιντεοληπτών Μαγνησίας, με ομιλητή
τον Τάσο Βασιλειάδη και θέμα την
φωτογράφηση και την επεξεργασία. Στο
σεμινάριο θα καλυφθούν οι έξι βασικοί
φωτισμοί πορτραίτου που πρέπει να
γνωρίζει ο κάθε φωτογράφος, ο φωτισμός
εσωτερικού χώρου, οι οδηγίες για το
ποζάρισμα των φωτογραφιζόμενων, η
βασική επεξεργασία για τη δημιουργία
δειγματολογίου για το site ή τον πελάτη, η
δημιουργία photobook στο Lightroom, οι
βασικοί κανόνες για τη δημιουργία album,
τεχνικές επεξεργασίας στο Photoshop κ.α.

The Olympus Anywhere
Classroom
Τρίτη σεζόν για τα online μαθήματα
H Olympus παρουσίασε την τρίτη σεζόν των
μαθημάτων του προγράμματος Anywhere
Classroom. Πρόκειται για μια σειρά video που
βρίσκονται online στο site της Olympus και όπου
επαγγελματίες φωτογράφοι παρουσιάζουν την
τεχνική τους και δίνουν συμβουλές σε όσους
θέλουν να βελτιώσουν τις φωτογραφικές τους
δυνατότητες. Στην τρίτη σεζόν παρακολουθούμε
τον βραβευμένο με Pulitzer φωτογράφο Larry
Price να δίνει συμβουλές σχετικά με την οπτική
αφήγηση. Η σεζόν αποτελείται από τρία επεισόδια
που μπορείτε να τα βρείτε στο παρακάτω link.
http://www.getolympus.com/us/en/
anywhereclassroom_s3

Project Ara Spiral 2
Το πρώτο αρθρωτό smartphone της Google είναι γεγονός
H ιδέα είναι γνωστή από πέρσι και ήρθε η ώρα να πάρει το δρόμο της
υλοποίησης μιας και η Google την παρουσίασε πριν λίγες μέρες στο συνέδριο
των developers στο Mountain View, ενώ ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι θα
ξεκινήσει πιλοτικά την κυκλοφορία του καινοτόμου smartphone από το Πουέρτο
Ρίκο μέσα στο 2015. To Spiral 2 είναι ουσιαστικά ένας σκελετός που υποστηρίζει,
μέχρι στιγμής, την λειτουργία έντεκα modules, με την εταιρία να φιλοδοξεί ότι
θα φτάσει τα τριάντα πριν το τέλος του έτους. Το βασικό μοντέλο διαθέτει οθόνη
ανάλυσης 1280x720, δύο επεξεργαστές τον Marvell PXA1928 και τον Nvidia
Tegra K1, κάμερα 5MP, 3G modem (Band 2, Band 5), υποδοχή microUSB, και
ηχείο. Όσο αφορά τη συνδεσιμότητα αξιοποιεί τις τεχνολογίες WiFi και Bluetooth.
Δυστυχώς, η αυτονομία της μπαταρίας κυμαίνεται 20-30% χαμηλότερα από
αυτήν των σημερινών smartphones. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως διαθέσιμη
στο ευρύ κοινό θα γίνει και η εφαρμογή ‘Google Project Ara Configurator’,
χάρη στην οποία ο χρήστης βλέπει μια προεπισκόπηση της συσκευής, με βάση
τα modules της επιλογής του, προτού την αγοράσει. Ο τεχνολογικός κολοσσός
γνωστοποίησε ακόμα ότι συνεχίζονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση του
αμέσως επόμενου μοντέλου (Spiral 3) που θα υποστηρίζει πιο αναβαθμισμένα
modules. Εν κατακλείδι, το Spiral 2 φαίνεται να αποτελεί έναν προϊδεασμό για το
τι θα ακολουθήσει στον χώρο των smartphones τα επόμενα χρόνια.
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ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ | NEO ΘΕΜΑ

Η αγαπημένη μου φωτογραφία

Συνδεθείτε μαζί μας
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