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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΑ EΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ 11ης PHOTOVISION. Διακρίνονται από αριστερά: Γαβριήλ Νικολαϊδης/Πρόεδρος ΣΕΚΑΦ,
Ανδρέας Παχατουρίδης/Δήμαρχος Περιστερίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος/Πρόεδρος ΠΟΦ & Τάκης Τζίμας/Διευθυντής PHOTOVISION

Photovision 2015. Πρώτος απολογισμός
Οι υγιείς δυνάμεις της φωτογραφικής αγοράς ρυμούλκησαν από την στασιμότητα όλον τον κλάδο!
Διαβάζοντας σε διάφορα blogs και sites
τις εντυπώσεις διαφόρων επισκεπτών
σχετικά με την 11η διοργάνωση της

Α

PHOTOVISION αντιλήφθηκα κάτι που μου

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

έκανε μεγάλη εντύπωση: Όσοι -ελάχιστοι
είναι αλήθεια- ασκούν κριτική δεν έχουν
καθόλου, μα καθόλου συνειδητοποιήσει
την πολύ άσχημη κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει ο φωτογραφικός κλάδος
και γενικότερα η οικονομία μας. Μάλλον
από άγνοια -δεν μπορώ να φανταστώ κάτι
άλλο- νομίζουν ότι η φωτογραφική αγορά

Παρασκευή 20 Μαρτίου: .............................................................................................. 4.182
Σάββατο 21 Μαρτίου: ................................................................................................... 9.720
Κυριακή 22 Μαρτίου: ................................................................................................... 7.454
Δευτέρα 23 Μαρτίου: ................................................................................................... 2.547
ΣΥΝΟΛΟΝ: 23.903
Απ’ αυτούς οι 7.170 ήρθαν περισσότερες από μια φορά. Δηλαδή οι μοναδικοί επισκέπτες
ήταν 16.733 (Μετρήθηκαν 13.268 προσκλήσεις & κόπηκαν 3.465 εισιτήρια. Φωτοκύτταρο
πάνω από την είσοδο κατέγραφε αδιακρίτως όλες τις εισόδους στον εκθεσιακό χώρο).

βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, όπως δέκα
χρόνια πριν. Ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα
πρόβλημα και ότι όλα βαίνουν καλώς.
Αντί δηλαδή να πουν μια καλή κουβέντα
σε εκθέτες και διοργάνωση που μέσα
στην καταστροφολογία των εκλογών
κατάφεραν να στήσουν την έκθεση,
αντίθετα, σαν κακομαθημένα παιδιά
ζητούν τον ουρανό με τ’ άστρα...
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ς πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά κι ας δούμε τις βασικές παραμέτρους
της φετινής διοργάνωσης όσο πιο αντικειμενικά γίνεται.

Ο ΝΕΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Εκθέτες και επισκέπτες στην συντριπτική τους πλειοψηφία διαπίστωσαν ότι ήταν πολύ πιο
λειτουργικός από τις προηγούμενες διοργανώσεις. Η κατανομή των περιπτέρων σε
4 διακριτά Hall με ελεύθερη πορεία λειτούργησε πολύ αποδοτικά, προσφέροντας
ευελιξία και άνεση στην προσέγγιση των περιπτέρων. Εκτός αυτού το μετρό
αποδείχτηκε στην πράξη το υπ’ αριθμόν ένα μέσο μετακίνησης επισκεπτών και εκθετών
εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα σε όλους.
Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την σελίδα 1

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Εισιτήριο υπήρχε ανέκαθεν, σε κάθε διοργάνωση της
PHOTOVISION και ο λόγος είναι ένας και μοναδικός:
Να αποτρέπει την είσοδο σε διάφορους άσχετους με
το αντικείμενο, σε αργόσχολους και περίεργους που
με την παρουσία τους αποστερούν ζωτικό χρόνο και
χώρο απ’ αυτούς πού πραγματικά ενδιαφέρονται να
πληροφορηθούν και να αγοράσουν. Φανταστείτε
μαμάδες με καροτσάκια και συνταξιούχους από
τον μεγαλύτερο Δήμο της Β’ Αθήνας (Περιστέρι)
να κόβουν βόλτες στους διαδρόμους της έκθεσης!
Παλιότερα το εισιτήριο είχε €5. Φέτος €3. (Κόπηκαν
3.465 εισιτήρια). Οι επαγγελματίες του κλάδου και
οι μυημένοι ερασιτέχνες είχαν όλοι εφοδιαστεί με
προσκλήσεις που έλαβαν είτε από τη διοργάνωση,
είτε από εκθέτες, είτε τις κατέβασαν από το διαδίκτυο,
είτε τις βρήκαν στο περιοδικό ΦΩΤΟγράφος.

ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Η διοργάνωση κατέβαλε τεράστια προσπάθεια να
πείσει για την αναγκαιότητα της παρουσίας τους κάποια
σημαντικά εργοστάσια του κλάδου που για τους
δικούς τους λόγους δεν συμμετείχαν στην έκθεση.
Ελάτε όμως για μια στιγμή στη θέση διευθυντικών
στελεχών αντιπροσωπειών που ζητούν εγκρίσεις για
δαπάνες συμμετοχής σε κλαδική έκθεση στην Ελλάδα
από τις μητρικές εταιρίες που εδρεύουν σε Λονδίνο,
Βιέννη, Φρανκφούρτη και αλλού... Πόσες πιθανότητες
έχουν να εγκριθούν τα σχετικά αιτήματα, όταν ως
χώρα είμαστε πρωτοσέλιδα σε όλες τις εφημερίδες
του κόσμου με πηχυαίους τίτλους, ότι μας πετούν
έξω από το ευρώ, ότι η οικονομία μας καταρρέει και
όλα αυτά τα καθόλου κολακευτικά δημοσιεύματα; Το
ερώτημα λοιπόν πού τίθεται είναι απλό: επειδή τελικά
2-3 γνωστά και σημαντικά είναι αλήθεια, brand του
φωτογραφικού χώρου για τους δικούς τους λόγους
που είναι σεβαστοί, δεν συμμετείχαν στην έκθεση
θα έπρεπε αυτή να ακυρωθεί; Θα έπρεπε να τους
ακολουθήσουν και όλοι οι άλλοι σε αυτή τους την
απόφαση; Η απάντηση είναι ασφαλώς και όχι! Βέβαια
έχει κόστος και η απουσία και αυτό θα το καταλάβουν
όσες εταιρίες επέλεξαν να μη συμμετάσχουν.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ
Ως διοργανωτές της PHOTOVISION νιώθουμε
ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που καταφέραμε να
κρατήσουμε ζωντανή την έκθεση μέσα στη σημερινή
δύσκολη οικονομική συγκυρία, σε μία περίοδο που
πολλές άλλες κλαδικές εκθέσεις έχουν αναστείλει
την λειτουργία τους. Και το γεγονός αυτό πιστεύουμε
ότι θα λειτουργήσει θετικά για τον κλάδο. Γιατί το
μόνο εύκολο σήμερα στη χώρα μας είναι να μην
κάνει κάποιος κάτι, πέφτοντας σε αδράνεια και
επιχειρηματική αφασία. Δηλαδή να κάνει εντελώς το
αντίθετο από ότι θα έπρεπε για την δουλειά του.

Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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Kυκλοφορεί
στα περίπτερα

Nέο τεύχος Μαρτίου - Απριλίου
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Εξωτερική άποψη του Εκθεσιακού Κέντρου του Δήμου Περιστερίου που φιλοξένησε την 11η PHOTOVISION 2015

Εσωτερική άποψη της εισόδου της έκθεσης και δίπλα ο χώρος εγγραφής των επισκεπτών
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Νυχτερινή λήψη της εισόδου με τα φώτα και τους πολυπληθείς επισκέπτες

Χαρακτηριστική εικόνα από το αδιαχώρητο που είχε δημιουργηθεί ειδικά το Σάββατο 21 Μαρτίου
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3

5

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ
1. Γενική άποψη του κεντρικού HALL όπου
πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων
2. Ο Διευθυντής της PHOTOVISION κ.Τάκης
Τζίμας προσφωνεί τον Δήμαρχο Περιστερίου και
καλωσορίζει τους καλεσμένους
3. Ο πρόεδρος του ΣΕΚΑΦ κ.Γαβριήλ Νικολαίδης
απευθύνει σύντομο χαιρετισμό
4. Ο πρόεδρος της ΠΟΦ Κ.Σπύρος
Διαμαντόπουλος θυμίζει στους καλεσμένους
την αμέριστη υποστήριξη της Ομοσπονδίας στη
φετινή-δύσκολη- διοργάνωση
5. Ο Δήμαρχος Περιστερίου κ.Ανδρέας
Παχατουρίδης λίγο πριν κόψει την κορδέλα
και εγκαινιάσει την έκθεση
6. Έχει γίνει πλέον έθιμο η κοπή της πίτας της
έκθεσης στη διάρκεια των εγκαινίων!
Η πίτα όπως σε όλες τις διοργανώσεις είναι
προσφορά και ευγενική χορηγία του κ.Βασίλη
Ψαρίδη της εταιρίας ATLAS DIGITAL ΑΕ

6
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Μερική άποψη από την δεξίωση που ακολούθησε μετά τα εγκαίνια

Τιμήθηκε δεόντως ο μπουφές την επιμέλεια του οποίου είχε η ARIA ΓΕΥΣΕΩΝ
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Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΠΥΡΑΣ!
Για άλλη μια φορά η Αθηναϊκή Ζυθοποιία μας συνόδευσε στη
Photovision κερνώντας τους επισκέπτες τόσο στη δεξίωση των
εγκαινίων όσο και τις υπόλοιπες μέρες από το περίπτερο του
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ. Η γνωστή Ζυθοποιία προσέφερε μεγάλη ποικιλία
από μπύρες όπως την Amstel Free που παράγεται στην Ελλάδα
με 0,0% αλκοόλ, την Amstel Bock Dark Lager που παράγεται με
βαθύχρωμη βύνη και φίνο αρωματικό λυκίσκο, την Amstel Pils
που βασίζεται στην αυθεντική συνταγή της Pilsener, την Amstel
Radler με χυμό λεμόνι αλλά και την ολοκαίνουργια Radler Amstel
με 0.0% αλκοόλ με χυμό Guarana και Lime.

Η Κ. ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΑΕ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ!
Το αυθεντικό ελληνικό απόσταγμα από σταφύλι της οικογένειας Τσιλιλή είχε τη δική του
ξεχωριστή θέση στη Photovision, όπου εκθέτες και επισκέπτες έδειξαν την αγάπη τους.
Το Τσίπουρο Τσιλιλή είναι το πρώτο που εμφιαλώθηκε στη Θεσσαλία και με την γεωγραφική
ένδειξη «Θεσσαλία» αποτελεί ένα αναγνωρισμένο προϊόν από την Ε.Ε με ιδιαίτερα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Παράγεται από σταφύλια αρωματικών ποιοτικών ποικιλιών,
που καλλιεργούνται σε επιλεγμένα αμπελοτεμάχια της Θεσσαλικής γης κάτω από ελεγχόμενες
συνθήκες με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και παίρνει δύο μορφές: μία Χωρίς
Γλυκάνισο όπου κυριαρχούν τα ποικιλιακά αρώματα του σταφυλιού και μία Με Γλυκάνισο
όπου τα πικάντικα αρώματα των ελληνικών βοτάνων προσδίδουν τον παραδοσιακό
χαρακτήρα. Την παρουσία των προϊόντων Τσιλιλή πλαισίωσε το παλαιωμένο τσίπουρο DARK
CAVE, ο λευκός και κόκκινος ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ οίνος αλλά και το δροσιστικό Bianco Nero!
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SPARKLING & STILL WINES

Η νέα άποψη στο κρασί είναι ασπρόμαυρη...
www.facebook.com/BiancoNeroWines



 278 •    30 MA 

2015

www.tsililis.gr

 10

ON LINE     O IMAGING - E  

report

REKI

Kυριακή βράδυ, 22 Μαρτίου: Φωτογραφικό event με Λάτιν χορούς από τον Βαγγέλη Πατακά & την Τάνια Σκρέκη με φόντο το περίπτερο του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

CAFE -BAR & EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Όπως σε όλες τις διοργανώσεις της PHOTOVISION
έτσι και τώρα στους χώρους της έκθεσης άνοιξαν
και λειτούργησαν ειδικά για την περίσταση
εστιατόριο self service με ποικιλία από σαλάτες,
σάντουιτς αλλά και ζεστό φαγητό όπως επίσης
και δύο cafe-bar. Η επιχείρηση που ανέλαβε και
διεκπεραίωσε με επιτυχία το έργο αυτό είναι η ίδια
που εκμεταλλεύεται και τους χώρους εστίασης
του εκθεσιακού κέντρου METROPOLITAN στο
αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.
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Ο Τ. Τζίμας με τον Γεν. Διευθυντή της
Fujifilm Hellas κ. Παύλο Χατζηανδρέου



Γιάννης, Δημήτρης Δαμκαλίδης και υιοί. Η δεύτερη και τρίτη γενιά της οικογένειας Δαμκαλίδη με
φόντο την επιγραφή-υπόμνηση δυναμικής παρουσίας 70 χρόνων στην Ελληνική φωτογραφική αγορά

Κώστας Αλεξίου, Νικήτας Κώτσιαρης και Σπύρος Διαμαντόπουλος
εκπρόσωποι της ΠΟΦ που στήριξε έμπρακτα, ανεπιφύλακτα και
δυναμικά τη φετινή διοργάνωση της έκθεσης

Από τις πιο πετυχημένες νέες παρουσίες στη PHOTOVISION ήταν της Ricoh
Imaging που αντιπροσωπεύει την Pentax και τη Ricoh. Δεξιά ο νέος και
δραστήριος αντιπρόσωπος Παναγιώτης Κρητικός.

Το μεγαλύτερο Ελληνικό φωτογραφικό εργαστήριο, το Photolab
έλαμψε με την παρουσία του και το καλαίσθητο περίπτερό του.
Στο στιγμιότυπο ο ιδρυτής Νίκος Ακτίδης με το υιό Στράτο

Με τον πρόεδρο του ΣΕΚΑΦ κ.Γαβριήλ Νικολαίδη (κέντρο) και τον Γραμματέα
κ. Γιάννη Γεραμά (δεξιά).
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Τα μέλη της ΠΟΦ-ΕΚΦΑ με τον παλαίμαχο φωτογράφο Χρήστο
Τσέλιο, έκθεση του οποίου φιλοξένησαν στο περίπτερο τους.
Δεξιά ο Δήμαρχος Περιστερίου κ.Α.Παχατουρίδης σε θερμή
χειραψία με τον γνωστό φωτογράφο

Ο Αλέκος Θεοχάρης με την κόρη του στο περίπτερο της
εταιρίας

Από τους παλαιότερους εκθέτες με μεγάλη ιστορία στη Photovision
o εκ Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Κογχυλάκης με την κόρη του Γεωργία

Στο κέντρο ο γνωστός πάλαι ποτέ κατασκευαστής φλας Π. Κουζής
και νυν απλός φωτογράφος εν μέσω φίλων του
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Ποιος είπε ότι στην PHOTOVISION δεν συναντά κανείς σουρεαλιστικές
καταστάσεις όπως π.χ. ιερωμένους-φωτογράφους;
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Η φωτ. ομάδα του ΤΕΙ Φωτογραφίας, Ζεύξις, υπό τη καθοδήγηση του
Ν. Αποστολόπουλου

Ο Στέφανος Πάσχος και η καλλιτεχνική του ομάδα παρουσίασαν αναλογικές
φωτογραφίες και έργα με φωτογραφικές τεχνικές του 19ου αιώνα.

Η φωτογραφική έκθεση Χοροθέαση σε επιμέλεια του Γ. Κανελλόπουλου

Η έκθεση του Πολυδεύκη Ασωνίτη και Θύμιου Μάντζιου από τα Γιάννινα

Έκθεση Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρίας

Έκθεση φωτογραφίας ΟΚΑΝΑ

Από την ενημερωτική συνάντηση της Π.Ο.Φ. για τους επαγγελματίες
φωτογράφους
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Από την ανοικτή συζήτηση-διάλογο για το «Φωτογραφικό περιοδικό του
μέλλοντος» με προσκεκλημένους τους Α. Βαμβακάρη, Φ. Δρακάκη,
Ν. Οικονόμου και συντονιστή τον Π.Καλδή από το περ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
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Πολύ δημοφιλές αποδείχθηκε το σεμινάριο glamour που διοργάνωσε το Athens Art Studio των Α. Βογιατζάκη και Γ. Μυριαγκού

Κατάμεστο το σεμινάριο για το Video με DSLR του Σ. Κοτσόβουλου

Ο πάντα ενθουσιώδης Σ. Αγιάνογλου, εισηγητής στο σεμινάριο Lightroom

Σειρά professional video σεμιναρίων έκαναν οι συνεργάτες της ΗD Seminars

Σεμινάριο χρώματος και καλιμπραρίσματος με τον Γ. Τζώρτζη

PHOTO WEDDING STORIES. Μακράν το πλέον πετυχημένο και άριστα οργανωμένο πολυήμερο σεμινάριο φωτογραφίας γάμου-βάπτισης.
Θα επανέλθουμε με εκτενές φωτορεπορτάζ στο επόμενο τεύχος.
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Συνεχή ροή events και παρουσιάσεων είχε προγραμματίσει η Nikon με προσκεκλημένους και ομιλητές τους Salvatore Dimino (δεξιά), Pep Bonet,
Nίκο Πεκρίδη και Ηλία Λέφα.

Το περίπτερο της εταιρείας Στάμος Α.Ε. αποδείχτηκε ένα από τα πιο επιτυχημένα της
έκθεσης. Με χαμηλό προφίλ, ουσιώδεις και πραγματικές προσφορές προσέλκυσε το
ενδιαφέρον όλων των σοβαρών επαγγελματιών της εικονοληψίας και όχι μόνον...

Εντυπωσιακό το περίπτερο της Photoshop Digital.
Τις ίδιες μέρες το γνωστό εργοστάσιο συμμετείχε και σε
άλλη φωτογραφική έκθεση, στην Αγγλία...

Στην κλήρωση ανάμεσα σε επαγγελματίες φωτογράφους, επισκέπτες του περιπτέρου με μεγάλο δώρο ένα εκτυπωτή a3+ SureColor SC-P600,
τον νικητή Γιώργο Βαλελή ανέδειξε η Κλεοπάτρα Τζίμα!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ PHOTOVISION: Γιώργος Γρηγορόπουλος, Παναγιώτης Καλδής, Γιάννης Κανελλόπουλος, Μιχάλης Κυρζίδης,
Γιώργος Τζίμας, Θανάσης Τζίμας, Αθανάσιος Χασαπέτης
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I AM THE PERFECT SHOT
I AM A NIKON DSLR. Ο Κλαρκ Λιτλ βουτά
στα άγρια νερά της Χαβάης, φωτογραφίζοντας τα κύματα
και τις ακτές με μοναδικό τρόπο. Θέτοντας συνεχείς
προκλήσεις
στον εαυτό του, ββασίζεται
σε εξοπλισμό
που
λ
ζ
ξ λ
του επιτρέπει να επικεντρωθεί στο τέλειο κύμα. Γι’ αυτό
ο Κλαρκ εμπιστεύεται τις φωτογραφικές μηχανές DSLR
της Nikon. Ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες,
του δίνουν τη δυνατότητα να ακολουθεί το πάθος του.
Η υψηλή ποιότητα εικόνας, το μεγάλο εύρος ISO, η
στιβαρή κατασκευή, τα επαγγελματικά χειριστήρια και
η μεγάλη ποικιλία φακών NIKKOR, δίνουν στον Κλαρκ
τη δύναμη να καταγράφει πανέμορφες λήψεις. Ρίξτε μια
ματιά στον φωτογραφικό του κόσμο και ανακαλύψτε πώς
οι φωτογραφικές μηχανές DSLR της Nikon κάνουν τις
φωτογραφίες σας να λένε: I AM DIFFERENT.
Επισκεφθείτε το nikon.gr/iamdifferent
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Άσε με να κάνω λάθος...
Σφάλματα φωτογράφων για γέλια και για κλάματα

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 Μ.Κ.τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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

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



 278 •    30 MA 

2015

 18

ON LINE     O IMAGING - E  



 278 •    30 MA 

2015

 19

ON LINE     O IMAGING - E  

$&;<
Hightail και το γνωστότερο και πιο
πετυχημένο όλων, το Dropbox.
H προσέγγιση σχεδόν ίδια για όλους: μια
δωρεάν εκδοχή με περιορισμένο χώρο για
να δοκιμάσουν και δελεαστούν οι χρήστες
και μια πληρωμένη με data plan.
Στην αρχική του μορφή το cloud storage
θεωρήθηκε “πολυτέλεια” γιατί κόστιζε
αρκετά και οι δωρεάν παραλλαγές είχαν
σημαντικό περιορισμό χωρητικότητας.
Σίγουρα με 1 ή 2GB δεν λύνεται το
πρόβλημα της αποθήκευσης. Όταν όμως
πρώτη η Google με το Google Drive και
στη συνέχεια η Microsoft με το OneDrive
ανέβασαν τον πήχυ στα 15GB δωρεάν, τα
πράγματα σοβάρεψαν. Σίγουρα 15GB δεν
καλύπτουν το αρχείο ενός επαγγελματία

Cloud unlimited!

αλλά ανταποκρίνονται στα μέτρα του

Η Amazon καταργεί (σχεδόν) τους σκληρούς δίσκους για τους
φωτογράφους

ερασιτέχνη και διευκολύνουν τον
επαγγελματία να έχει ανεβασμένο το πιο
πολύτιμο, διαλεχτό υλικό του. Εξάλλου

Πολλές φορές έχουμε ακούσει τεχνολογικές εξαγγελίες που αλλάζουν τη μορφή των
πραγμάτων. Για υπολογιστές με τρελές ταχύτητες, DSLR με άπειρη ανάλυση, φακούς

αν βγάζεις χρήματα από τη φωτογραφία,
έχει νόημα η συνδρομή.

υγρής κατάστασης χωρίς κρύσταλλα, κινητά που καταργούν τις φωτογραφικές
μηχανές κλπ. Αλλοίμονο... Πολύ συχνά το hype (στα ελληνικά υπερβολή και

Εκεί λοιπόν που οι αναλυτές του cloud
ομφαλοσκοπούσαν και ανέλυαν πόσα

αμετροέπεια) υπολείπεται της πραγματικότητας και ο ρεαλισμός προσγειώνει ανώμαλα
τους κομπασμούς και την έπαρση.

Giga και Terra συμφέρει να έχει κανείς
ανεβασμένα στην παράμετρο value for
money, η γιγάντια Amazon μόλις σήμερα

Η

σε μια κίνηση roi mat, όχι απλά αλλάζει
τα δεδομένα αλλά ρίχνει όλους τους

της πρώτης παιδικής ηλικίας, η ιδέα βρήκε τεράστια απήχηση. Έπιασε και ρίζωσε γιατί
ανταποκρίθηκε σε πραγματικές ανάγκες. Στη λογική της αποθήκευσης αρχείων σε ένα

αντιπάλους knock out. Mε το συμβολικό
ποσόν των $12 το χρόνο περίπου €11,

τρίτο, “ιδεατό”, άυλο μέσο που όμως είναι πολλαπλά προσβάσιμο. Ιδιαίτερα για μας
τους φωτογράφους, είναι σημαντικό να έχουμε πρόσβαση στο ίδιο ψηφιακό ντουλάπι

θα μπορούμε να έχουμε απεριόριστο
(!!!) αριθμό φωτογραφιών ανεβασμένο

με τις φωτογραφίες μας όπου κι αν είμαστε. Για να τις δείχνουμε, να τις επεξεργαζόμαστε
και να τις έχουμε σίγουρα και με ασφάλεια αποθηκευμένες. Πάνω σε αυτή τη λογική
καρποφόρησαν οι διάφορες υπηρεσίες cloud storage όπως Box, Sugarsync, CertainSafe,

στο cloud. Μοιάζει απίστευτο. Απίστευτη
όμως είναι και η οικονομική επιφάνεια
της Amazon που έκλεισε το 2013 με τζίρο
75δισ. δολ. ενώ δεν είναι ακόμη γνωστά
τα τελικά στοιχεία του 2014. Η κίνηση έχει
τεράστια σημασία και προοιωνίζει δραστικές
αλλαγές στο πρότυπο της αποθήκευσης.
Απόλυτη ασφάλεια, κατάργηση του backup
ως μέτρου διασφάλισης των δεδομένων
(backup θα κάνει η ίδια η Amazon),
πρόσβαση σε ανεξάντλητο αριθμό λήψεων
με διάφορα μέσα (tablet, smartphone,
PC) αλλά και πλήγμα στη βιομηχανία των
αποθηκευτικών μέσων (που όμως θα
ισοφαριστεί από την τερατώδη επένδυση
της Amazon). Βέβαια αναρωτιόμαστε
από που θα κερδίζει η Amazon.
Σίγουρα όχι από τα 12 δολ. της ετήσιας
συνδρομής. Αλλά και για τη Google δεν

μεταφορά και αποθήκευση ψηφιακού περιεχομένου στο σύννεφο δηλ. μέσω
υπηρεσιών cloud storage, έχει εμφανιστεί από καιρό. Ξεπερνώντας τα προβλήματα

αναρωτιόμασταν το ίδιο όταν έδινε δωρεάν
όλες τις υπηρεσίες;

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Φανί Αρντάν
Η γνωστή γαλλίδα ηθοποιός στη Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών στις 31/3
Επίτιμη προσκεκλημένη της Ελληνικής
Ακαδημίας Κινηματογράφου, η Φανί Αρντάν
θα βρεθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου στο χώρο
της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών. Οι
επισκέπτες της Στέγης θα έχουν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν από κοντά την παρουσίαση
της ταινίας «Obsessive Rhythms» / «Cadences
obstinées», της οποίας η γνωστή ηθοποιός
υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία.
Με την προβολή της ταινία να ξεκινά στις
16.00 θα ακολουθήσει ένα εφ’ όλης της
ύλης masterclass, στο πλαίσιο του οποίου
η Φανί Αρντάν θα μοιραστεί με το κοινό
ξεχωριστές εμπειρίες και σκέψεις από την
πολυετή συναρπαστική διαδρομή της στο χώρο
της έβδομης Τέχνης. Επιπλέον η Ελληνική
Ακαδημία Κινηματογράφου θα απονείμει στη
Φανί Αρντάν ειδικό Τιμητικό Βραβείο στη φετινή
απονομή των ετήσιων Βραβείων, η οποία θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.
Προβολή ταινίας: 16.00
Masterclass: 18.00 (αμέσως μετά την
προβολή)
Διεύθυνση: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών,
Λεωφόρος Συγγρού 107 - 109, Αθήνα
Συνδιοργάνωση: Ελληνική Ακαδημία
Κινηματογράφου, Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, Γαλλικό
Ινστιτούτο Ελλάδος

Photophysis, 11ο τεύχος
Μια όμορφη προσπάθεια, όλο και καλύτερη
Το νέο τεύχος του διαδικτυακού περιοδικού “Photophysis” κυκλοφόρησε
πρόσφατα. Είναι διαθέσιμο δωρεάν για όποιον επιθυμεί να το διαβάσει.
Πέρα από την αλλαγή στην σχεδίαση που έγινε από το προηγούμενο τεύχος
και βελτιώνεται συνεχώς, βλέπουμε ακόμα περισσότερες αλλαγές και στη
δομή του τεύχους. Στην πλούσια ύλη του, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
Συνέντευξη με τον διάσημο macro φωτογράφο, ο Mike Moats στον Κώστα
Νιανιόπουλο. Portfolio των Αγοραστού Παπατσάνη & Χρήστου Ζαραλή.
Πληροφορίες για απειλούμενα είδη αρπακτικών όπως ο Ασπροπάρης και
για τις προσπάθειες διάσωσής του. Επίσης θα βρείτε τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού Wild Season photo Competion αλλά και χρήσιμες συμβουλές
επεξεργασίας για φωτογραφία φύσης.
Την έκδοση του έχει αναλάβει Τάσος Σακούλης, ο οποίος προς το παρόν το
φιλοξενεί στην προσωπική φωτογραφική ιστοσελίδα ενώ συνεργάτες του είναι
είναι άνθρωποι με μεράκι και αγάπη για την ελληνική φύση.
www.photophysis.gr (σελίδα στο facebook https://www.facebook.
com/Photophysis).
Δείτε το τεύχος εδώ: http://issuu.com/tassossakoulis/docs/photophysis_issue_11

photo.gr
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Eyefi Mobi Pro SD
Aσύρματη μεταφορά αρχείων RAW
Η αμερικάνικη Eyefi, κατασκευάστρια καρτών
μνήμης με ενσωματωμένο Wi-Fi ανακοίνωσε
τη νέα Mobi Pro χωρητικότητας 32GB. Κύρια
αναβάθμιση σε σχέση με το προηγούμενο
μοντέλο αποτελεί η δυνατότητα ασύρματης
μεταφοράς αρχείων RAW σε smartphone/
tablet ή σε προσωπικό υπολογιστή. Τα
αρχεία JPEG μπορούν να σταλούν σε
φορητή συσκευή για άμεση προεπισκόπηση,
γρήγορη επεξεργασία, ενώ τα αρχεία RAW σε
υπολογιστή για την αξιοποίηση τους μέσω
λογισμικού επεξεργασίας.Δημιουργεί το δικό
της WiFi hotspot χάρη στο οποίο καθίσταται
δυνατή η ασύρματη μεταφορά των αρχείων,
αλλά μπορεί να συνδεθεί και σε οικιακά δίκτυα
WiFi για υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς.
Συνεργάζεται με ειδικό app που προσφέρει
λειτουργίες όπως σύγκριση φωτογραφιών,
προβολή
μεταδεδομένων
exif και ανέβασμα
του υλικού στο
Eyefi cloud.
Επίσης, ένας
νέος αλγόριθμος
της υπηρεσίας
ταξινομεί
αυτόματα τις
εικόνες με στόχο
την ευκολότερη
κατηγοριοποίηση
και αναζήτηση.
Εκτός από την ημερομηνία, την ώρα και τη
γεωγραφική θέση, οι εικόνες ταξινομούνται σε
φαγητό, εσωτερικού-εξωτερικού χώρου και σε
άλλες ιδιότητες.
Η κάρτα μνήμης Mobi Pro είναι ήδη διαθέσιμη
στην αγορά.

Atomos Shogun
Πλέον υποστηρίζει πρότυπα 3D LUT
Η συσκευή είναι ήδη δημοφιλής μεταξύ των κινηματογραφιστών και
επαγγελματιών εικονοληπτών, χάρη στη δυνατότητα εγγραφής video σε
ανάλυση 4K 10-bit ProRes, στη ευέλικτη συνδεσιμότητα ήχου αλλά και στο
φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας.
Το νέο firmware περιλαμβάνει υποστήριξη για 3D LUT (look up tables)
που μπορούν να προσφέρουν εικόνα flat για μεγαλύτερη ευελιξία στη
μεταπαραγωγή. Οι χρήστες μπορούν να φορτώσουν κοινές LUTs, όπως CLog ή
SLog2, ή τις δικές τους προσαρμοσμένες (μέχρι οκτώ).
Επιπλέον, για εκείνους που δεν εργάζονται σε περιβάλλον ProRes, το νέο
firmware προσθέτει εγγραφή 4K και HD χρησιμοποιώντας Avid DNxHR και
DNxHD, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για την καταγραφή 4-2-2 10-bit.
Ακόμα, στα νέα χαρακτηριστικά προστίθενται downscaling από 4Κ σε HD
επιτρέποντας στους χρήστες να καταγράφουν 4K μέσω Shogun, την ώρα που
υπάρχει σύνδεση με βασικό HD εξοπλισμό, προεπισκόπηση αναπαραγωγής
video και μεγαλύτερους μετρητές ήχου για καλύτερη ορατότητα κατά την
εγγραφή. Το AtomOS 6.2 είναι ήδη διαθέσιμο από την Stamos SA.

Samsung
Διακρίσεις στα Famous Brands 2014
Η Samsung Electronics Hellas έλαβε τρεις
σημαντικές διακρίσεις στα βραβεία Famous
Brands 2014. Συγκεκριμένα κέρδισε χρυσό
βραβείο στις κατηγορίες ηλεκτρονικές
συσκευές, κινητά τηλέφωνα, καθώς και στην
κατηγορία Tablets. Στην έρευνα Famous
Brands, οι καταναλωτές επιλέγουν αυθόρμητα
τις μάρκες με την καλύτερη φήμη, σε κάθε μία
από τις 42 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων
και υπηρεσιών. Η έρευνα FAMOUS BRANDS
διεξήχθη για 9η συνεχή χρονιά, την περίοδο
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014.


 278 •    30 MA 

2015

 24

ON LINE     O IMAGING - E  



 278 •    30 MA 

2015

 25

ON LINE     O IMAGING - E  

Φωτογραφική Λέσχη
Λιβαδειάς
Ομιλία του γνωστού
φωτογράφου Βασίλη
Γεροντάκου
Όσοι βρεθούν στο χώρο της
Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς το
Σάββατο 28 Μαρτίου θα έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν
την ομιλία του γνωστού φωτογράφου
και δασκάλου φωτογραφίας Βασίλη
Γεροντάκου. Θέμα της ομιλίας αποτελεί
«Η αφήγηση του μοντερνισμού και
η σχέση του με την φωτογραφία»
ενώ μετά το πέρας της ομιλίας θα
πραγματοποιηθεί συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων του ομιλητή με
τους παρευρισκομένους.
Μέρα και ώρα: Σάββατο 28

Recorded Memories – Καταγεγραμμένη μνήμη

Μαρτίου,18.30

Ξεκίνησε στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη
Λιβαδειάς, Μπουφίδου 32-34 (εντός
στοάς), Λιβαδειά

Μια έκθεση που συγκεντρώνει τα έργα είκοσι δύο καλλιτεχνών από έντεκα
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσιάζεται στο Μουσείο Φωτογραφίας

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη
Λιβαδειάς, www.fotolesxilivadias.gr
Λεμονής Γιάννης, τηλ. 6945894332

Θεσσαλονίκης. Με ερωτήματα που αφορούν τη συλλογική μνήμη, τους τόπους
μνήμης, τις διαφορετικές κουλτούρες της μνήμης καθώς και το ρόλο της
εικόνας στις διαδικασίες αυτές, οι καλλιτέχνες εξετάζουν μέσα από τα έργα τους
τρόπους με τους οποίους το παρελθόν εξακολουθεί να είναι παρόν σε αυτήν
τη στιγματισμένη από συγκρούσεις και πολέμους περιοχή της Ευρώπης. Στην
έκθεση παρουσιάζονται τόσο διαφορετικές μεταξύ τους ιστορικές αφηγήσεις
όσο και διαφορετικοί τρόποι χρήσης της κάμερας. Με νηφάλια ή υποκειμενική
καταγραφή, βιογραφική αφήγηση, ιστορική ανάλυση καθώς και αποτύπωση του
ίχνους μιας δράσης, τα έργα καλούν τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι μνήμης και
στοχασμού.
Διάρκεια έκθεσης: έως 18 Μαΐου 2015
Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Ναυάρχου Βότση 3,
Θεσσαλονίκη
Αποθήκες Στρατού, Θεσσαλονίκη
Συνδιοργάνωση: Goethe-Institut Thessaloniki, Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης,
http://www.thmphoto.gr

Sony
10 χρόνια παραγωγής μπαταριών
χωρίς υδράργυρο
Το 2015, η Sony συμπληρώνει 10 χρόνια
παραγωγής μπαταριών οξειδίου του αργύρου
που αντικαθιστούν τις (τοξικές για το περιβάλλον) υδραργυρικές. Από το 2005 η Sony μετέτρεψε ολόκληρη τη σειρά 32 μοντέλων με
μπαταρία, σε τεχνολογία χωρίς υδράργυρο, επιδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τη προσπάθεια της να κατασκευάζει προϊόντα φιλικά
προς το περιβάλλον. Σημειώνοντας την αρνητική περιβαλλοντική επίδραση του υδραργύρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι «ο
υδράργυρος (Hg) και οι περισσότερες ενώσεις του είναι ιδιαίτερα τοξικές για τους ανθρώπους, το οικοσύστημα και την άγρια φύση».
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«Εκεί που το μεταίσθημα
συναντάει το συναίσθημα»
Η έκθεση του Μάρκου Δολόπικου
ταξιδεύει στο Λονδίνο
Ο φωτογράφος Μάρκος Δολόπικος μας
ταξιδεύει μέσα φωτογραφίζοντας μέσα από
το τραίνο κατά τη διάρκεια ταξιδιών στην
Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες. Με
κάδρο το παράθυρο η ταχύτητα του συρμού
και η εναλλαγή των εικόνων δημιουργούν
ένα πεισματάρικο και συνάμα ατίθασο
αποτέλεσμα. Το ταξίδι με το τραίνο όπως και
το ταξίδι της ζωής είναι γεμάτο εναλλαγές
διαθέσεων και συναισθημάτων. Ο Μάρκος
Δολόπικος καταφέρνει να συνδέσει το
μεταίσθημα με το συναίσθημα. Μέσα από
αυτό το σμίξιμο μας λέει αυτά που θέλει. Μας
λέει όμως και αυτά που κι εμείς θα θέλαμε
να δούμε και ίσως δεν θα προλαβαίναμε. Η
έκθεση που παρουσιάστηκε ήδη στην Ελλάδα
αυτή τη φορά ταξιδεύει στο Λονδίνο.
Εγκαίνια: Δευτέρα 6 Απριλίου
Διάρκεια έκθεσης: έως 13 Απριλίου 2015
Διεύθυνση: Chelsea Gallery (The Royal
Borough of Kensington and Chelsea),
Reference Library, Old Town Hall, Kings
Road, London
Μέρες και ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα: 9.30πμ - 8μμ

Pentax - Ricoh
Παρασκηνιακές διεργασίες για νέο μοντέλο full frame με τεχνολογία
pixel shift
Η πληροφορία έρχεται από την Ιαπωνία και θεωρείται αξιόπιστη. Μετά την
απρόσμενη επιτυχία της Pentax 645Z η εταιρία έχει παραδεχθεί ότι ετοιμάζει ένα
μοντέλο DSLR full frame. Tώρα μαθαίνουμε όμως ότι θα είναι η πρώτη Pentax
με επαύξηση ανάλυση μέσω pixel shift. Πρόκειται για τεχνολογία που μας
έρχεται από τον κόσμο των μηχανών μεσαίου φορμά και αναβίωσε χάρη στην
πρωτοβουλία της Olympus με την OM-D #-M5 II. H ίδια σχεδιαστική προσέγγιση
είχε χρησιμοποιηθεί από την Pentax K-3, αλλά για την εξάλειψη του moire – αν
και η αρχή λειτουργίας παραμένει ταυτόσημη. Σύμφωνα με την ιαπωνική πηγή, η
επερχόμενη full frame Pentax συνδυάζει τέσσερα και όχι οκτώ καρέ. Η διαφορά
είναι ότι η ανάλυση παραμένει ίδια αλλά κάθε pixel έχει χρωματική πληροφορία

Τρίτη: 9.30πμ - 8μμ
Τετάρτη: 9.30πμ - 5μμ
Πέμπτη: 9.30πμ - 8μμ
Παρασκευή: 9.30πμ - 5μμ
Σάββατο: 9.30πμ - 5μμ
Κυριακή: 1πμ - 5μμ
Πληροφορίες: Μάρκος Δολόπικος,
wwwHYPERLINK «http://www.
markosdolopikos.com/».HYPERLINK
«http://www.markosdolopikos.
com/»markosdolopikosHYPERLINK «http://
www.markosdolopikos.com/».HYPERLINK
«http://www.markosdolopikos.com/»com

για όλα τα χρώματα δηλ. δύο φορές για το πράσινο και μία φορά για κόκκινο
και μπλε. Ετσι δεν χρειάζεται να αναπαράγεται το χρώμα με interpolation,
καταλήγοντας - θεωρητικά τουλάχιστον – σε πιο καθαρή εικόνα. Αυτή τη στιγμή,
τα μόνα στοιχεία που διαθέτουμε είναι δύο γραφήματα που συγκρίνουν την
λειτουργία του συμβατικού αισθητήρα με μικροφίλτρα Bayer Pattern και της
προτεινόμενης από την Pentax/Ricoh διάταξης.
Παράλληλα η Pentax/Ricoh εξελίσσει την πολλαπλή επίστρωση AeroBright
II που ακολουθεί την γενική τάση με τα μικροσωματίδια μόνον που έχει μια
ειδική συμπεριφορά ως προς το διαθλαστικό δείκτη χάρη στην προσεκτική
διαστρωμάτωση των μορίων και τη ρύθμιση του μικροκενού ανάμεσά τους. Σαν
αποτέλεσμα ο διαθλαστικός δείκτης κατέβηκε στο 1.18 από τιμή 1.27 που και
αυτή θεωρείται εξαιρετική επίδοση.

Intertech
Συνεργασία με την Ricoh
Οι Intertech και Ricoh ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους στον τομέα των λύσεων και
υπηρεσιών εκτύπωσης που προσφέρει η ιαπωνική εταιρεία. Η Intertech θα αναλάβει τη
διανομή στην ελληνική αγορά ολόκληρου του οffice imaging portfolio της Ricoh, από
προσιτούς εκτυπωτές μέχρι λύσεις αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που απευθύνονται σε
μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι δύο εταιρείες θα επικεντρωθούν και στις managed print
services, για τις οποίες βλέπουν σημαντικά περιθώρια εξέλιξης στην ελληνική αγορά.
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Ζητήστε μας
δείγματα από
τα υλικά μας
www.jmsolutions.gr
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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