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Το περιοδικό μας αυτές τις
μέρες έχει λάβει ουκ ολίγα
δελτία τύπου για πληθώρα
μαζικών φωτογραφικών
εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται αυτόν τον καιρό
ή θα πραγματοποιηθούν το
αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα σε διάφορα μέρη της
χώρας μας.

Τ

α απαριθμώ χωρίς
αξιολογική σειρά και
‘‘ποιοτική’’ διαβάθμιση παρά
μόνον ενδεικτικά:
- Athens Photo Festival
Αθήνα, Μάιος – Ιούλιος
- Φωτομαραθώνιος Πάτρας
12 Μαΐου
- Photometria Festival,
Γιάννενα
27 Μαΐου – 7 Ιουνίου
- Μήνας Φωτογραφίας,
Λιβαδειά, Μάιος
- Φωτογραφικές Συναντήσεις
Λάρισας, Μάιος
- Φεστιβάλ Βωβούσας
Ζαγοροχώρια,
Μάιος – Αύγουστος.
Σίγουρα αυτόν τον καιρό θα
βρίσκονται στα «σκαριά» κι
άλλες παρεμφερείς εκδηλώσεις
τις λεπτομέρειες των οποίων θα
πληροφορηθούμε τις επόμενες
μέρες. Τι σημαίνουν λοιπόν όλα
αυτά; Μπορεί να συμπεράνουμε
εύκολα κι αβίαστα ότι
βρισκόμαστε μπροστά σε μία
νέα και ελπιδοφόρα για τη
φωτογραφία μας κατάσταση
πραγμάτων; Σημαίνει άραγε
ότι αφήνουμε οριστικά πίσω
μας μία πολύχρονη περίοδο
εσωστρέφειας, απραξίας και
μαρασμού της φωτογραφικής
καλλιτεχνικής δραστηριότητας;
Μήπως όλη αυτή η κινητικότητα
είναι απότοκη της κρίσης και



1945, Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ ΒΛΑΧΟΥ | ΤΕΓΟΣ ΤΕΓΟΥ
Η απίστευτη ιστορία του Τέγου που ξενιτεύτηκε στην Αμερική πολύ μικρός και επέστρεψε στη
Βωβούσα ως αδειούχος πεζοναύτης μετά την νικηφόρα απόβαση των συμμάχων στην Ευρώπη,
κρατώντας μια κάμερα στα χέρια του. Οι φωτογραφίες προέκυψαν μετά από την παραμονή
ενός χρόνου στη γενέτειρά του. Το αρχείο εντοπίστηκε στην Αμερική και γίνονται ενέργειες για
την ψηφιοποίηση του. Το project υλοποιείται σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και θα
παρουσιαστεί μόλις ετοιμαστεί στο Φεστιβάλ Βωβούσας.
www.vovousafestival.gr

Κάτι άρχισε να κινείται...
Έξη φιλόδοξες φωτογραφικές εκδηλώσεις μόνον τον Μάιο και Ιούνιο!
της ανεργίας που γέννησε άφθονο ελεύθερο χρόνο στρέφοντας πολλούς στην ενασχόληση με τη
φωτογραφία; Χρειαζόμαστε πραγματικά όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις στην εποχή του διαδικτύου
όπου βρίσκουμε και κάνουμε τα πάντα; Μήπως τα πράγματα είναι πιο απλά και συμβαίνει ακριβώς
ότι δείχνουν τα φαινόμενα; Δηλαδή φωτογραφική υπερπαραγωγή, ανάγκη για διάλογο με
«ομοιοπαθείς», για επιμόρφωση και ενημέρωση; Ή άραγε τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει παρά
μόνον υπάρχει διάθεση για ευχάριστη κατανάλωση ελευθέρου χρόνου και τίποτα παραπάνω;
Θέτω τις διάφορες πτυχές του θέματος με τη μορφή ερωτήσεων. Για να υπάρξουν όμως
τεκμηριωμένες και άρα αντικειμενικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα απαιτείται σοβαρή
έρευνα. Αν θέλετε την γνώμη μου όλη αυτή η κινητικότητα είναι αν μη τι άλλο καλό σημάδι.
Αναζωπυρώνει τις ελπίδες μας ότι επιτέλους κάτι άρχισε να κινείται στον χώρο της Ελληνικής
καλλιτεχνικής Φωτογραφίας (...και μάλιστα χωρίς απολύτως καμία κρατική επιδότηση!).
Ξαναλέω ότι αυτή είναι η αυστηρά προσωπική μου άποψη.
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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, βασίζεται
σε εξοπλισμό
που
λ
β 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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Gear VR Demonstration
...Το μέλλον είναι εδώ!

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.
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Mατιές στον κόσμο
Αυτήν την εβδομάδα ένα πολυθεματικό περισκόπιο
Instant time lapse. Χαράς ευαγγέλια για τους θιασώτες των
time lapse παραγωγών. Σε ένα κόσμο που ευνοεί τον αυτοματισμό
δεν αποτελεί έκπληξη η ιδέα. Ιδού λοιπόν. Η Βrinno TLC 200 Time
Lapse Camera που δημιουργεί αποκλειστικά time lapse ΗDR 720p.
To “πυργοειδές” παράδοξο σχήμα της με το kit φακό στην πάνω
πλευρά, το μικρή οθόνη, και τα πολύ λιτά χειριστήρια και Interface
σίγουρα δημιουργούν έκπληξη αφού δε μοιάζει με οτιδήποτε άλλο
φωτογραφικό.

To Αmerican Photo εξαϋλώνεται. Καταργείται η έντυπη
έκδοση του American Photo, της εταιρίας Bonnier Corporation, στην
οποία ανήκουν περίπου 30 τίτλοι περιοδικών μεταξύ των οποίων και
το Popular Science. Θα συνεχιστεί η online έκδοση ενώ οι υπάρχοντες
συνδρομητές θα μεταφερθούν στο Popular Photography που ανήκει
στην ίδια εταιρία.

Απίστευτος χειροποίητος φακός της ΝΑSΑ σε
δημοπρασία.
Δεν βάζει εύκολα ο νους τα περίεργα αντικείμενα που κατά διαστήματα
εμφανίζονται να δημοπρατηθούν στο eBay. Έτσι την ...παγκόσμια
περιέργεια προκάλεσε ένας εντυπωσιακός supertelephoto κατοπτρικός,
εστιακής απόστασης 2540mm και διαφράγματος f/8 δηλ. με
φωτεινότητα εντυπωσιακή για τα κυβικά του. Ο φακός είναι κατάλοιπο
της αποστολής Space Shuttle Challenger της NASA και βγαίνει με τιμή
εκκίνησης 33.500δολ.

Αποζημίωση 8.000 ευρώ θα καταβάλει φωτογράφος
που έχασε το υλικό ενός γάμου – στην Ισπανία. Ένας
ισπανός φωτογράφος με έδρα τη Σεβίλλη είχε προσληφθεί από ένα
ζευγάρι αμερικανών που αποφάσισε να τελέσει το γάμο στη γραφική
ισπανική πόλη το καλοκαίρι του 2012. Η αμοιβή είχε καθοριστεί
στα 1.100 για όλη την κάλυψη, ένα ψηφιακό άλμπουμ και δύο
μικρότερα. Ως εδώ καλά. Όμως ο φωτογράφος κατάφερε να χάσει
τα αρχεία του γάμου και δεν παρέδωσε την δουλειά. Οι αμερικανοί
δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια και τον ενήγαγαν ενώπιον των
ισπανικών δικαστηρίων. Τρία χρόνια μετά η υπόθεση τελεσιδίκησε και
ο ισπανός φωτογράφος καταδικάστηκε σε αποζημίωση 8.000 ευρώ
αφού το δικαστήριο συνυπολόγισε και την ηθική βλάβη και τα έξοδα
αεροπορικών εισιτηρίων από τη Νέα Υόρκη του ζευγαριού.

Made in USA. H δικομανία στις ΗΠΑ δεν έχει τέλος. Ιδιαίτερα όταν
εμπλέκονται εταιρίες-κολοσσοί και πνευματικά δικαιώματα τότε παίρνει
φωτιά το internet. Mια επίμαχη χρήση φωτογραφίας στο εξώφυλλο
ενός ebook με τίτλο “Α Gronking to Remember” και θέμα τη ζωή
του ενός αστεριού του αμερικάνικου baseball του Rob Grokonwski
και ελαφρώς ...πονηρό περιεχόμενο, ήταν αρκετή για να εξάψει τα
πνεύματα. Η άσχετη φωτογραφία ήταν από τους ...αρραβώνες ενός
ζευγαριού από το Ohio το οποίο ενάγει το Amazon και το iTunes γιατί
διακίνησαν το eBook. Το νομικό έρεισμα γίνεται πιο πολύπλοκο επειδή
πρόκειται για αυτοέκδοση δηλ. το ebook δεν προέρχεται από κλασσικό
εκδοτικό οίκο αλλά από ιδιώτη ενώ υπάρχει ειδική ρήτρα εξαίρεσης
ευθύνης από το Amazon στο συμβόλαιο.

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Sendish
Μπορεί να επιζήσει το social sharing χωρίς τον ναρκισσισμό μας;
Το Sendish είναι μια
ολοκαίνουργια εφαρμογή
διαμοιρασμού εικόνων για το
iOS που έκανε πρεμιέρα τις
προηγούμενες μέρες.
Θα σκεφτείτε ότι η είδηση
δεν περιέχει κάποια
πρωτοτυπία, μιας και τα
apps στα οποία οι χρήστες
μοιράζονται φωτογραφίες και
βίντεο φυτρώνουν σαν
τα μανιτάρια. Κι όμως.
Το Sendish διαφοροποιείται
στο εξής σημαντικό σημείο:
ο διαμοιρασμός είναι ανώνυμος.

Ε

ξηγούμε: ο χρήστης τραβάει
μια φωτογραφία όπου
κι αν βρίσκεται στον κόσμο,
την ανεβάζει χωρίς φίλτρα ή
οποιαδήποτε επεξεργασία και
κυρίως χωρίς καμία προσωπική
πληροφορία. Η εφαρμογή την
στέλνει τότε στον πρώτο χρήστη,
ο οποίος παραμένει κι αυτός
ανώνυμος, με μόνη πληροφορία
την τοποθεσία που τραβήχτηκε
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και την ώρα. Ο χρήστης που την παραλαμβάνει έχει μόνο δύο επιλογές. Να δηλώσει
ότι του αρέσει ή όχι. Και η φωτογραφία συνεχίζει το ταξίδι της. Αν όμως δεν αρέσει σε
αρκετά άτομα, τότε εξαφανίζεται. Ο CEO της εταιρείας Domagoj Tripalo σε συνέντευξη
του απορρίπτει τον χαρακτηρισμό “αντικοινωνική” για την εφαρμογή του λέγοντας πως
ο σκοπός της δεν είναι να βοηθήσει τους χρήστες να κάνουν φίλους αλλά να εστιάσει
στο περιεχόμενο. Κάθε φωτογραφία “φοράει” τα geo-data της και ανεβαίνει μόνο real
time, δηλαδή την στιγμή που τραβιέται. Έτσι οι χρήστες θα μπορούν μέσω του Sendish
να ανακαλύψουν τα ωραιότερα και πιο περίεργα μέρη του κόσμου. Ο Domagoj λέει ότι
έτσι η εφαρμογή δίνει την ευκαιρία στους χρήστες να ανεβάσουν τις φωτογραφίες τους
χωρίς να ντρέπονται για αυτές και να φοβούνται την κριτική των φίλων τους. Και εδώ
ερχόμαστε στο επίμαχο σημείο… Ενδιαφερόμαστε να ανεβάσουμε τις φωτογραφίες μας
στο άγνωστο χωρίς καμία ελπίδα να δουν οι φίλοι μας ότι είμαστε εμείς που βρισκόμαστε
στο ωραιότερο μέρος του κόσμου ή χωρίς να μας παινέψουν για τα φωτογραφικά μας
ταλέντα; Γιατί να αφιερώσουμε σε αυτή την εφαρμογή τον παραμικρό χρόνο αν δεν
ικανοποιεί έστω και λίγο τον ναρκισσισμό και την αυτοαναφορικότητα μας;
Θα αναρωτηθείτε αρκετοί, και ίσως θιγμένοι, “μα είμαστε ναρκισσιστές, επειδή
ανεβάζουμε φωτογραφίες στα social media;”. Ένα μεγάλο ποσοστό ναι. Και πλέον εκτός
από την προσωπική εμπειρία του καθενός μας, το ίδιο υποστηρίζουν αρκετές έρευνες.
Η δρ. Tracy Alloway, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, δημοσίευσε το 2014
μια έρευνα σύμφωνα με την οποία αρκετά χαρακτηριστικά του Facebook συνδέονται με
την εγωπάθεια (και κάποια άλλα ενθαρρύνουν τη συμπόνια, για να μην αναφέρουμε
μόνο τα αρνητικά). Μελετώντας τη συμπεριφορά ενός δείγματος 400 ατόμων στο
Facebook ηλικίας 18 έως 50 ετών, και αφού οι ερωτηθέντες απάντησαν εκτενή
ερωτηματολόγια, η Alloway διατύπωσε ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
Τα μεταφέρουμε εν συντομία: ο δείκτης που μπορεί να υποδείξει καλύτερα το
ναρκισσιστικό άτομο είναι η αλλαγή της εικόνας προφίλ.
Συνέχεια στη σελ. 8
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Οι άντρες, αν και στην έρευνα εκτός Facebook κρίνονται πιο ναρκισσιστές από τις
γυναίκες, αλλάζουν τη φωτογραφία τους κάθε τρεις μήνες ενώ οι γυναίκες κάθε δύο
μήνες. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες με ναρκισσιστικά στοιχεία είναι πιο πιθανόν να
επιλέξουν το Facebook για να ικανοποιηθούν από ότι οι άντρες με τις ίδιες τάσεις.
Δεκάδες άλλες έρευνες έχουν συνδέσει το Facebook και άλλα social media με
τον ναρκισσισμό και την αντικοινωνική συμπεριφορά αλλά και με την έλλειψη
αυτοπεποίθησης. Στο τέλος του άρθρου παραθέτουμε μερικές από αυτές.
Ακραίο παράδειγμα πως επηρεάζονται ορισμένες ευαίσθητες ομάδες, όπως οι νέοι,
είναι αυτό του έφηβου μοντέλου από την Αγγλία που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει
επειδή δεν του άρεσαν οι selfies του. Ο νεαρός έπασχε από διαταραχή δυσμορφίας
σώματος και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή που τον οδήγησαν στον εθισμό με την
τεχνολογία και τη λήψη των selfies. O νεαρός έβγαζε καθημερινά 80 selfies το πρωί
πριν πάει στο σχολείο. Ο ίδιος δήλωσε μετά το τέλος της περιπέτειας του ότι η εμμονή
του ξεκίνησε στα 15 όταν πόσταρε κάποιες φωτογραφίες του στο Facebook και δέχτηκε
άσχημα σχόλια για την εμφάνιση του.
Η εξάρτηση με τα selfies πλέον έχει εισέλθει και επισήμως πλέον στην ψυχιατρική
ορολογία και οι γιατροί την αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά. Μάλιστα ο ψυχίατρος
Δρ. David Veale με αφορμή το περιστατικού του νεαρού που αναφέρουμε παραπάνω
(του οποίου σκοπίμως δεν αναφέρουμε το όνομα μιας και πλέον έχει περάσει ένας
χρόνο και η είδηση δεν αποτελεί επικαιρότητα) δήλωσε ότι δύο στους τρεις ασθενείς
του πάσχουν από διαταραχή δυσμορφίας σώματος (έτσι χαρακτηρίζεται η επίμονη
εστίαση σε ένα φυσικό ελάττωμα ή ελάττωμα εμφάνισης) και τα ποσοστά έχουν
αυξηθεί δραματικά από τότε που κυκλοφόρησαν τα κινητά με φωτογραφική μηχανή!
Αν μη τι άλλο λοιπόν μια εφαρμογή σαν το Sendish μπορεί να είναι μια ευχάριστη
νότα στην καθημερινότητα όσων απολαμβάνουν ειλικρινώς απλά τον διαμοιρασμό
εικόνων και την πρόσληψη νέων ερεθισμάτων.
Σε κάθε περίπτωση όμως η πορεία της εφαρμογή και η δημοφιλία που θα αποκτήσει
ή όχι θα μας δώσει μια (μικρή) ένδειξη για το αν τελικά μπορούμε εκτιμήσουμε
το περιεχόμενο και αν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τα likes. μπορεί να είναι μια
ευχάριστη νότα στην καθημερινότητα όσων απολαμβάνουν
http://www.wellcome.ac.uk/news/media-office/press-releases/2011/wtvm053178.htm
http://www.apa.org/monitor/2011/10/facebook.aspx
http://tracyalloway.com/news/2014/5/26/selfies-facebook-and-narcissism-whats-the-link

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Βραβεία ΤΙΡΑ (Β’ και τελευταίο μέρος)
Τα καλύτερα του 2015
Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος των φετινών βραβείων TIPA, έτσι όπως τα ψήφισαν τα
περιοδικά μέλης της παγκόσμιας Ένωσης.
Βρείτε το πρώτο μέρος με τα βραβευμένα προϊόντα στο παρακάτω link.
http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_280.
pdf#page=14

KA    ? 
  /VIDEO

Panasonic Lumix
DMC-LX100

Γ

ια τους ενθουσιώδεις χρήστες
που θέλουν εξίσου ποιοτική
απόδοση στη φωτογραφία και
το video, η Panasonic προτείνει
μια ξεχωριστή compact μηχανή,
την LX100 με αισθητήρα Μicro
4/3 Ηigh Sensitivity MOS
και δυνατότητα 4Κ video.
Ενσωματώνει φακό Leica DC
Vario-Summilux ισοδύναμo με
24-75mm και φωτεινότητα f/1,72,8 και άφθονα χειριστήρια και
κουμπιά για απόλυτο έλεγχο
στις διάφορες λειτουργίες,
συμπεριλαμβανομένης της

δυνατότητας ριπής με 11 καρέ το δευτ. σε πλήρη ανάλυση 12,8Megapixel. Πολύ σημαντική
είναι η λειτουργία video με δυνατότητα πραγματικού 4Κ (3840x2160pixel στα 30fps) μαζί με Full
HD 1920x1080p (ΑVCHD ή ΜΡ4) στα 60fps. Αξιοσημείωτη είναι και η λειτουργία 4Κ Photo που
εξάγει καρέ ανάλυσης 4Κ από video λήψη. Υποστηρίζονται ακόμη ασύρματη διασύνδεση με
WiFi και NFC.

KA    
 

Fujifilm X100T

H

πιο πρόσφατη υλοποίηση
της πολυβραβευμένης
σειράς Χ100, φοράει αισθητήρα
Χ-Trans CMOS II μεγέθους
APS-C που σε συνδυασμό
με τον τελευταίας γενιάς
επεξεργαστή ΕΧR και τον
φωτεινό (f/2) ημιευρυγώνιο
φακό Fujinon. Το πιο
χαρακτηριστικό τμήμα της
Χ100Τ δηλ. το υβριδικό
σκόπευτρο, είναι ταυτοχρόνως
οπτικό τηλεμετρικό και
ψηφιακό (ΟVF/EVF) και μάλιστα
διαθέτει βοηθητικές λειτουργίες
Focus Peak και Digital Split
Image, διόρθωση σφάλματος
παράλλαξης σε πραγματικό
χρόνο και επιλεκτική



μεγέθυνση περιοχής για επαλήθευση της ορθής εστίασης. Άλλα εντυπωσιακά στοιχεία
είναι η πιο γρήγορη ταχύτητα χρονισμού φωτοφράκτη, η παραμετροποίηση με ανάθεση
λειτουργιών σε 7 πλήκτρα Fn, το Full HD video με πολλά frame rate που καλύπτουν
όλες τις απαιτήσεις και το ενσωματωμένο WiFi.
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K   ?  

Lytro Illum

H

σχεδίαση Light Field της Lytro
εκπροσωπεί μια μοναδική
πλατφόρμα που επιτρέπει την
προσαρμογή του βάθους πεδίου
μετά τη λήψη, σε εύρος που
αντιστοιχεί από f/1 ως f/16. Το
μόνο που έχει να κάνει ο χρήστης
είναι να επέμβει μέσω συρόμενου
εικονικού χειριστηρίου και να
ρυθμίσει το βάθος πεδίου στον
υπολογιστή μέσω του software
Lytro Desktop 4.1. O διαμοιρασμός
του φωτογραφικού υλικού γίνεται
στο ειδικό φορμά XRAW ή ως video
animation. H Lytro ακόμη βρίσκεται
σε στάδιο εξέλιξης του project που
μας θέτει ενώπιον επαναστατικών
εξελίξεων και εκτιμήθηκε δεόντως
από την κριτική επιτροπή της ΤΙΡΑ.

?   ?
 ?    /VIDEO

Sony A7s

Η

στρατηγική της Sony να
χρησιμοποιήσει αισθητήρα full
frame με πολύ μεγάλα pixel και ανάλυση
μόλις 12.2Megapixel αποδίδει καρπούς
με πολύ μεγάλη δυναμική περιοχή
15,3 stop, εξαιρετικές δυνατότητες για
λήψεις σε χαμηλό φωτισμό όπου το
Intelligent Αutofocus αποδίδει ακόμη
και σε επίπεδο φωτισμού ως -4EV και
τεράστια ευαισθησία ως ISO 409600.
Με την τεχνική direct pixel readout,
σαρώνεται ολόκληρη η επιφάνεια του
αισθητήρα χωρίς τεχνικές παρεμβολής
ή ανασύνθεσης, με αποτέλεσμα η
καταγραφή video και φωτογραφικής
εικόνας να λαμβάνει υπόψη το σύνολο
των δεδομένων. Η Α7S επιτρέπει στου ς
χρηστες τη λήψη σε ασυμπίεστο Full HD
4.2.2 και ασυμπίεστο QFHD 4Κ 8bit με
δειγματοληψία 4.2.2 που εξάγεται μέσω
θύρας HDMI σε αντόστοιχο 4Κ recorder.
Υποστηρίζεται ακόμη η λειτουργία
διόρθωση gamma S-Log2, προερχόμενη
από τις Hi end βιντεοκάμερες της Sony η
οποία προσφέρει δυνατότητα δημιουργίας
προφίλ για gamma, επίπεδο μαύρου και
χρωματικές ρυθμίσεις με μνήμη.
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? 

 @  @?  ? 

Epson SureColor SC-P600
Αυτός ο οκτάχρωμος φωτογραφικός εκτυπωτής έχει τροφοδοσία xαρτιού
σε ρολο και φύλλα και δυνατότητα να τυπώνει CD και DVD. Πέρα από τις
ασύρματες δυνατότητες, η σύνδεση με τον υπολογιστή γίνεται μέσω USB και
Ethernet. Αλλαγές έχουν επέλθει στα μελάνια Ultrachrome HD με χρωστικές
pigment για το το Light Black, το Light Light Black (ή ανοιχτό γκρι), Photo
Black και Matte Black. Έτσι ο εκτυπωτής μοιάζει κατάλληλος να ανταπεξέλθει
στις ανάγκες των ασπρόμαυρων και μονοχρωματικών εκτυπώσεων τόσο

? 

σε glossy όσο και σε ματ επιφάνειες. Με τον
SC-P600 η Epson λανσάρει ένα νέο μηχανισμό
εκτύπωσης καθώς και ειδική τεχνολογία ράστερ
ενώ χρησιμοποιεί κεφαλή που λειτουργεί με
μικροσταγονίδια όγκου 2picolitre για ακρίβεια στη
λεπτομέρεια. Σημειώνουμε τη συμβολή της επαφικής
οθόνης με διαγώνιο 3,5in. στους χειρισμούς.

@  @? MONITOR

LG Digital Cinema 4K monitor 31MU97
Για να ικανοποιήσει της διαρκώς αυξανόμενες
απαιτήσεις στην επεξεργασία φωτογραφίας
όσο και video 4K, η οθόνη LG Digital
Cinema 4K με το IPS panel προφέρει βάθος
χρώματος 10bit δηλ. 64 φορές πιο πλούσιο
από την απεικόνιση 8bit με πιο ομαλές
διαβαθμίσεις τονικότητας και πιο φυσική
απεικόνιση των χρωμάτων. Καλύπτει το
χρωματικό χώρο Adobe RGB κατά 99.5%.
Το πρότυπο DCI εξασφαλίζει ότι το υλικό
video που επεξεργαζόμαστε θα έχει την
ακριβή απεικόνιση στις σκιές, στον κορεσμό
του χρώματος και στη φωτεινότητα. Στις
φωτογραφίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το
Dual Color Space για ταυτόχρονη απεικόνιση
σε χρωματικά μοντέλα sRGB (κατάλληλο
για Web) και Adobe RGB (για εκτύπωση).
Η οθόνη αυτή έχει ακόμα τη δυνατότητα
περιστροφής σε κατακόρυφη θέση καθώς
και ενσωματωμένα εργαλεία χρωματικής
διαχείρισης. Επίσης εξοπλίζεται με δύο
ενσωματωμένο ηχεία MAXXAUDIO 5W για τη
δουλειά ή την ψυχαγωγία.



 282 •    4 MA OY 2015

 12

ON LINE    O IMAGING - E  

T# #,"%# 7%9># imaging 2015

? 

 @  @?  PROJECTOR

Epson 3LCD Reflective Laser Pro Cinema Series

Μ

ε δεδομένο ότι σχεδόν όλες τις φωτ. μηχανές να έχουν δυνατότητα βίντεο
Full HD και με αρκετές να προσφέρεουν επιπλέον 4Κ ανάλυση, η οικογένεια
projector Epson Laser έχει το κατάλληλο μοντέλο. Το LS10000 υποστηρίζει 4Κ,
έχει Absolute Black λόγο κοντράστ, και ισχύ 1500 Lumen. Το μοντέλο LS9600e
προορίζεται για προβολές Full HD widescreen και μοιράζεται τα ίδια χαρακτηριστικά
με το LS10000 αλλά με ισχύ 1300 Lumen. Επίσης ενσωματώνει ασύρματη
τεχνολογία WirelessHD, που επιτρέπει στον χρήστη να προβάλει χωρίς καλώδια

KA 

χρησιμοποιώντας έναν πομπό της Epson που
εκπέμπει Full HD σήμα. Και τα δύο ψηφιακά
προβολικά στηρίζονται στην προηγμένη
τεχνολογία Epson με το chip 3LCD Reflective
3-chip και έχουν δυνατότητα οριζόντιας και
κατακόρυφης μετατόπισης του φακού που
διευκολύνει την εγκατάσταση του projector.

SCANNER

Epson Perfection V850Pro

H

άφιξη του νέου Perfection 850Pro
αλλάζει το τοπίο στον τομέα των
scanner επαναφέροντας την κατηγορία
αυτή στο προσκήνιο των βραβείων
ΤΙΡΑ. To Perfection V850Pro ξεχωρίζει
αναλαμβάνοντας τη σάρωση όλων των
φορμά φιλμ ως 10x12,5cm με φορείς
(πλαίσια) και ως 20x25cm χωρίς φορέα.
Η φωτιστική πηγή LED ευνοεί την
απόδοση ευρείας γκάμας τόνων κάτι
που γίνεται κυρίως αντιληπτό στα
ασπρόμαυρα αρνητικά ενώ το οπτικό
μέρος έχει επανασχεδιαστεί με High
Pass Optics. Οι νέοι φορείς φιλμ έχουν
ξανασχεδιαστεί για μεγαλύτερη αντοχή και
καλύτερη εφαρμογή. Επίσης τα τζαμάκια
AntiNewton βοηθούν στην εξάλειψη
του φαινομένου moire και χρωματικής
εκτροπής. Στο πακέττο software της
έκδοσης V850Pro περιέχονται τα εξής
Digital ICE, SilverFast SE Plu, X-Rite i1
Profiler και κάρτα ΙΤ8.
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?   MOBILE IMAGING
 ? 

Sony ILCE-QX1

Ο

ι φωτογράφοι που χρησιμοποιούν
smartphone συχνά δεν βρίσκουν λόγο
να
ν κουβαλούν ταυτοχρόνως το τηλέφωνο
και την μηχανή τους για τις λήψεις τους,
αλλά όλο και περισσότεροι αναζητούν
καλύτερη ποιότητα εικόνας και ευελιξία.
Το
Τ Sony QX1 με τον αισθητήρα APS-C
προσφέρει τις δυνατότητες μιας mirrorless
μηχανής σε μια μικρή «χωρίς σώμα» λύση.
Συνδέεται με το smartphone με εύχρηστο
αντάπτορα και επιτρέπει στον κάτοχο να
χρησιμοποιεί
την οθόνη του smartphone του
χ
σαν σκόπευτρο μέσω NXC/WiFi σύνδεσης.
Το
Τ QX1 έχει αισθητήρα με ανάλυση 20.1 MP,
ενσωματωμένο flash και μοντούρα που μπορεί
να
ν δεχτεί οποιονδήποτε φακό E-mount (Sony).
Παραπέρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
ανεξάρτητα από το smartphone. Οι εικόνες
αποθηκεύονται και στο σώμα του QX1 και
στη μνήμη του smartphone. Οι επιδόσεις του
QX1 στις χαμηλές φωτιστικές συνθήκες όπως
και τα 30p HD βίντεο, είναι σαφώς ανώτερες
από τα smartphones με τους μικρούς τους
αισθητήρες.

? 

 B? ? 

Eyefi Mobi Pro

Κ

άνοντας εύκολη υπόθεση την μεταφορά
εικόνα από την κάρτα σε μια πλειάδα
συσκευών, αυτή η κάρτα 32GB SDH Class 10,
μπορεί να μεταφέρει ασύρματα αρχεία JPEG και
RAW, αλλά και αρχεία video. Χρησιμοποιώντας
μια εύκολη διαδικασία μπορεί να συνδεθεί
σε iOS και Android συσκευές αλλά και σε PC
και Mac υπολογιστές. Μπορεί να συνδεθεί
απευθείας ή σε δίκτυο μέσω WiFi σε οικιακό
ή σε στούντιο περιβάλλον. Μαζί με την κάρτα
προσφέρεται συνδρομή ενός έτους στο
EyeFi Cloud μια υπηρεσία για αποθήκευση
απεριόριστων φωτογραφιών, πρόσβαση από
οποιαδήποτε συσκευή στις εικόνες, στα EXIF,
στα άλμπουμ και στα συγχρονισμένα tags.
Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις εικόνες
οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε και
μπορούν να τις μοιραστούν ιδιωτικά με άμεση
ειδοποίηση στον παραλήπτη. Στο πακέτο
περιλαμβάνεται ένα Eyefi USB card reader και
κάρτα ενεργοποίησης για την εφαρμογή Eyefi
Mobi.



 282 •    4 MA OY 2015

 14

ON LINE    O IMAGING - E  

T# #,"%# 7%9># imaging 2015

? 

IMAGING SOFTWARE

PhaseOne Capture One Pro 8

T

α προγράμματα μετατροπής RAW format θα πρέπει να βγάζουν τον καλύτερο
εαυτό των RAW εικόνων, ανεξάρτητα από την μηχανή ή τις συνθήκες λήψης.
Το Capture One Pro 8 χειρίζεται την μετατροπή των RAW από περισσότερες από
300 hi-end μηχανές με δυνατότητες διαχείρισης της βιβλιοθήκης, εκτενή και
πλήρη εργαλεία επεξεργασίας και ευέλικτο workflow. Η τεχνογνωσία Phase One
συμβάλλει ώστε κάθε μετατροπή RAW αρχείου να αναδεικνύει το χρώμα και να
μειώνει αισθητά τον θόρυβο. Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν τις εικόνες τους από
κάρτες και δίσκους, ενώ σε περιβάλλον studio οι εικόνες μπορούν να εισαχθούν

απευθείας μετά τη λήψη χρησιμοποιώντας την
λειτουργία εξ αποστάσεως και το Live View
τη στιγμή που οι πελάτες παρακολουθούν τη
φωτογράφηση χρησιμοποιώντας το Capture
Pilot. Για τον διαμοιρασμό και την προβολή,
το software μετατρέπει τις εικόνες για τα
διαφορετικά περιβάλλοντα προβολής, και
δημιουργεί slideshows και web galleries.

?   @  @?  

Zenfolio

Ο

ι σημερινοί φωτογράφοι έχουν στη διάθεση του μεγάλο οπλοστάσιο
από εργαλεία για να διατηρούν την ανταγωνιστικότητα τους και να
αυξάνουν τα κέρδη τους σε έναν συνδεδεμένο κόσμο. Το Zenfolio μπορεί
να θεωρηθεί ως λύση για όλες τις ανάγκες τους. Η εταιρεία προσφέρει
δύο βασικές επιλογές: μια υπηρεσία προβολής και διαμοιρασμού για
τους ερασιτέχνες και υπηρεσίες marketing και συναλλαγών για αυτούς
που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για να προωθήσουν τη δουλειά
τους, για να πουλήσουν εικόνες ή να δείξουν το φωτογραφικό τους
portfolio. Για την κατασκευή ιστοσελίδων η εταιρεία προσφέρει δεκάδες
παραμετροποιημένα σχέδια με αρκετές επιλογές σε templates, χρώματα
και σχεδιασμούς. Για ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλα εργαλεία marketing,
οι φωτογράφοι μπορούν να δημιουργήσουν παραμετροποιημένα
portfolios, blog και λειτουργίες άμεσων πωλήσεων. Επιπροσθέτως
το Zenfolio προσφέρει κατ’ επιλογήν προϊόντα και ο χρήστης μπορεί
να φτιάξει photobooks, CD/DVD, κούπες, γραμματόσημα και άλλα
προσωποποιημένα αντικείμενα.
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? 
?
@  @?
INKJET  

Canson IInfinity Photo
Premium RC 310
Lustre P

Η

ποιότητ μιας inkjet εκτύπωσης
ποιότητα
εξαρτά
εξαρτάται από την ικανότητα
του τυπωτή και από το περιεχόμενο
της εικόνας ενώ και η επιλογή του
αποτελεί εξίσου αποφασιστική
χαρτιού απ
παράμετρο. Το χαρτί της Casnon
παράμετρ
Lustre Premium RC
Infinity Photo
P
προσφέρεται στο στιβαρό βάρος
310 προ
310gsm. συμβατό με τους
των 310
περισσότερους inkjet εκτυπωτές
περισσό
σε χρήσεις με ανάγκες
ενώ ταιριάζει
τα
μεταφοράς και κορνιζαρίσματος.
μεταφ
Έχει εειδική βάση alpha κυτταρίνης
απηλλαγμένη από όξινες προσμείξεις
απηλ
επίστρωση
με μικροπορρώδη
μ
υποδοχής των χρωστικών, και είναι
υπο
συμβατή με μελάνια τύπου dye ή
συ
pigment. O συνδυασμός λευκασμένης
pig
βάσης και επιφάνειας lustre
βά
αναδεικνύει τις έγχρωμες αλλά και
α
ασπρόμαυρες εκτυπώσεις Inkjet.
α

?   ACTIONCAM

Ricoh WG-M1

Η

δημοφιλής κατηγορία των
actioncam της αγοράς συνεχίζει
την ανοδική της πορεία και η Ricoh
WG-M1 προσφέρει ένα μοναδικό
design που είναι αδιάβροχο μέχρι
το 9.75 μέτρα χωρίς επιπλέον θήκη,
αντέχει στις πτώσεις από τα 1.8 μέτρα
και στις χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι
τους -10°C. Η WG-M1 έχει μεγάλα
πλήκτρα χειρισμού και οθόνη LCD
1.5 ίντσας. Ο αισθητήρας 14MP και ο
επεξεργαστής συνεργάζονται για Full
HD video και λήψεις φωτογραφιών σε
ριπή 10 καρέ το δευτ. Για να βοηθήσει
τους χρήστες να συλλάβουν τη δράση,
η μηχανή έρχεται με ειδικό ιμάντα και
μια WG αυτοκόλλητη βάση για να
τοποθετείται η μηχανή σε διάφορες
επιφάνειες. Προαιρετικά αξεσουάρ
διευρύνουν τη χρήση της μηχανής
όπως ιμάντας για τον καρπό, βάση για
το κράνος κ.α.
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KA

[



)
)#%!
)#,! %79
U
Uniqball

Ο

ι σφαιρικές κεφαλές τριπόδων
διακρίνονται για την πρακτικότητα και
ευελιξία
ευε
τους σε μεγάλο εύρος λήψεων και
συνθηκών,
και έτσι γίνονται ιδανικές επιλογές
συ
για τους φωτογράφους φύσης και τοπίου. Η
Uniqball
προχώρησε την ιδέα της κεφαλής
Un
αυτού
του τύπου με μια νέα υλοποίηση που
αυ
συνενώνει
τη λειτουργικότητα της τυπικής ball
συ
head
he με την σχεδίαση gimbal και στοιχεία από
pan
pa & tilt. Eπίσης ενσωματώνεται αλφάδι για
απολύτως
ευθυγραμμισμένη οριζοντίωση. Όταν
απ
έχει
έχε επιτευχθεί η οριζοντίωση η κεφαλή κινείται
μόνον
σε ένα επίπεδο, διευκολύνοντας έτσι τις
μό
κινήσεις
panning. Eπίσης με την κατάλληλη
κιν
ρύθμιση
μπορεί να προσομοιώσει την κίνηση
ρύ
μιας
μια απλής ball head. Η οικογένεια Uniqball
περικλείει
δύο μέλη, την κεφαλή UBH 35 που
περ
δέχεται
φορτίο ως 15 κιλά και τη μεγαλύτερη
δέχ
UBH
UB 45 που αντέχει ως 40 κιλά ενώ και οι
δύο
δύ συνοδεύονται από πλατφόρμα γρήγορης
απελευθέρωσης
απελευθέρωσης και θήκη.

? 

  

anfrotto BeFree
Carbon

Ό

λοι γνωρίζουν ότι η χρήση
τριπόδου βελτιώνει την
ευκρίνεια και γενικότερα την
ποιότητα εικόνας, αλλά πολλοί
φωτογράφοι αντιδρούν γιατί
θεωρούν τα τρίποδα βαριά και
δύσχρηστα. Η compact σχεδίαση
του Manfrotto BeFree Carbon έχει
τα φόντα να ξεπεράσει αυτές τις
επιφυλάξεις. Εκτός από το ομώνυμο
μοντέλο με υλικό το αλουμίνιο,
κυκλοφορεί και η έκδοση με
ανθρακονήματα που ζυγίζει μόλις
1,1κιλά και έχει ελάχιστο μήκος
σε σύμπτυξη 40cm ενώ αντέχει
φορτίο 4κιλών. Και οι δύο εκδόσεις
ξεχωρίζουν με τον έξυπνο τρόπο
αναδίπλωσης ώστε να καταλαμβάνει
ελάχιστο όγκο μαζί με την κεφαλή,
τα σκέλη ανοίγουν σε γωνίες 25° ή
51° και το μέγιστο ύψος είναι 144cm.
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KA 

?   @

Profoto B2

H

ευελιξία στο φωτισμό οδηγεί τη δημιουργικότητα και τα συστήματα
Profoto B2 μπορούν να αξιοποιηθούν για μεγάλο εύρος εφαρμογών.
Ειδικότερα, οι μονάδες μπορούν να συνεργαστούν με το Air Remote TTL
controller για συστήματα Canon ή Nikon σε αυτόματη ή manual ρύθμιση,

δύο κεφαλές Β2 και μια πρόσθετη
μπαταρία ιόντων λιθίου. Η χωρητικότητα
κάθε μπαταρίας αρκεί για 220 λάμψεις
πλήρους ισχύος και πολύ περισσότερες

πάνω στη μηχανή ή σε απομακρυσμένη σύνδεση. Το kit Profoto B2 To Go
περιλαμβάνει την ελαφριά μονάδα battery pack/τροφοδοτικού B2 250
AirTTL και την κεφαλή Β2, όλα μαζί σε μια εύχρηστη θήκη μεταφοράς. Το Β2
Location Kit περιλαμβάνει την ελαφριά μονάδα battery pack/τροφοδοτικού,

για χαμηλότερες ισχείς. Η κεφαλή 250Ws
ρυθμίζεται σε διαβαθμίσεις 9stop με το
χρόνο ανακύκλωσης να κυμαίνεται από
0.03sec. ως 1.35sec.

? 

@

 @

issin Air System

Τ

ο φορητό σύστημα της Nissin
περιλαμβάνει μια μονάδα
ραδιοσυχνότητας Commander Air 1 και
το φλας Nissin Di700A. H εμβέλεια της
ραδιοσυχνότητας φθάνει ως 30m xωρίς
να ενοχλείται από τα συνήθη εμπόδια
που δεν αφήνουν τα οπτικά συστήματα
να κάνουν δουλειά. Οι ρυθμίσεις
ΙD και καναλιών εξασφαλίζουν
την απρόσκοπτη λειτουργία όταν
λειτουργούν και άλλες ραδιοσυχνότητες
στον ίδιο χώρο. Η μονάδα Commander
Air έχει δυνατότητα ταυτόχρονου
ελέγχου ως τριών ομάδων φλας
Di700A και μάλιστα σε συνδυασμούς
wireless TTL ή manual. H μονάδα φλας
παραπέρα προσφέρει συγχρονισμό
υψηλών ταχυτήτων ως 1/8000sec.
συγχρονισμό δεύτερης κουρτίνας και
κεφαλή με zoom που προσαρμόζεται σε
κλίμακα εστιακών αποστάσεων φακών
από 24mm ως 200mm.
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hink Tank Airport
International LE Classic

Λ

όγω των περιορισμών ασφαλείας στις
αεροπορικές πτήσεις έχουν προκύψει
δυσκολίες στη ζωή των φωτογράφων που
ταξιδεύουν συχνά. Όμως η πρόταση της
Think Tank για μια ενισχυμένη τσάντα τύπου
roller (με ροδάκια) ειδικά σχεδιασμένη
για αεροπορικά ταξίδια με πιστοποίηση
διαστάσεων για διεθνείς πτήσεις και ποιοτική
κλειδαριά ασφαλείας με προδιαγραφές
TSA, κάνει τα ταξίδια πιο εύκολα για τους
φωτογράφους. Η συγκεκριμένη τσάντα
χωράει ένα φακό 500mm μαζί με επιπλέον
μικρότερους φακούς και δύο σώματα DSLR
με grip η ένα μεγάλο επαγγελματικό σύστημα
με σώματα, φακούς, αξεσουάρ και ένα laptop
ως 17in. Καθώς και ένα τρίποδο σε εξωτερική
θέση. To εξωτερικό κατασκευάζεται από
αδιάβροχο ενισχυμένο nylon με επένδυση
πολυουρεθάνης στη βάση και ισχυρές
βάσεις για τις ρόδες που αντικαθίστανται σε
περίπτωση φθοράς.

KA 

DESIGN

Leica T

Μ

ε μοναδική
εξωτερική
εμφάνιση που
προέρχεται από τους
σχεδιαστές της Audi
Design και σώμα
κατασκευασμένο από
μονομπλόκ αλουμινίου
και κατεργασμένο επί
45 λεπτά, η Leica T
είναι ευχάριστη στην
όψη και ευχάριστη στη
χρήση. Στο τεχνολογικό
επίκεντρο βρίσκεται
ένας αισθητήρας APS-C
16,5megapixel xωρίς
κατωδιαβατό φίλτρο και
μια επαφική οθόνη που
επιτρέπει εύκολη χρήση των μενού και ρυθμίσεων καθώς και έλεγχο φωτογραφιών με κινήσεις swipe. Προς το παρόν κυκλοφορούν
τέσσερις φακοί ειδικά σχεδιασμένοι για το σύστημα Leica T ενώ μπορούν να προσαρμοστούν και φακοί σειράς Leica M μέσω
αντάπτορα Μ-Αdapter T. Επιπλέον μπορεί να μονταριστεί προαιρετικό ψηφιακό σκόπευτρο, ενσωματώνεται δε και GPS για διευκόλυση
προσθήκης geodata. Συνεργάζεται με το app Leica T για απομακρυσμένο έλεγχο μέσω έξυπνων συσκευών smartphone και tablet.
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     SAMYANG

100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO

12mm F2.8 ED AS NCS FISH-EYE

135mm T2.2 VDSLR ED UMC

50mm F1.4 AS UMC

Cine

12mm
T3.1

VDSLR
ED AS NCS
FISH-EYE
FULL FRAME

Photo

100mm T3.1
VDSLR
ED UMC
MACRO
FULL FRAME

135mm
T2.2

VDSLR
ED UMC
FULL FRAME

135mm
F2.0

ED UMC
FULL FRAME

100mm
F2.8

ED UMC
MACRO
FULL FRAME

50mm
F1.4

AS UMC
FULL FRAME

12mm F2.8

ED AS
NCS
FISH-EYE
FULL FRAME

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
Αμισσού 55, 171 24 Αθήνα, Τηλ.: 2130157744 • www.photozone.gr • e-mail: info@photozone.gr
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Apple: ρεκόρ εσόδων
Το καλύτερο 1ο τρίμηνο
στην ιστορία της!
Ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε
τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης
των πρώτων τριών μηνών του έτους
σημειώνοντας έσοδα της τάξεως
των 58 δις δολαρίων (+ 27% από
το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο) και
βλέποντας τα καθαρά κέρδη του να
αγγίζουν τα 13,6 δις δολαρία, έναντι
των 10,2 δις δολαρίων της αντίστοιχης
περσινής χρονικής περιόδου.
Οι παραπάνω αστρονομικοί αριθμοί
καθιστούν το πρώτο τρίμηνο του 2015
το πιο προσοδοφόρο αρχικό τρίμηνο
της αμερικάνικης εταιρίας από το έτος
ίδρυσης της.
Αναλυτικότερα, μέχρι τις 28
Μαρτίου πωλήθηκαν 61,17
εκατομμύρια iPhone (+40%), 12,63
εκατομμύρια iPad (-23%) και 4,56
εκατομμύρια Mac (+10%). Τα iphone
υπερδιπλασιάστηκαν σε Κορέα,
Σιγκαπούρη και Βιετνάμ, ενώ το iPad
σημείωσε νέο ρεκόρ πωλήσεων
στην Κίνα και ρεκόρ τριμήνου στην
Ιαπωνία.
Την ώρα που τα iPhone και Mac
συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους
οι πωλήσεις των iPad υπέστησαν
μείωση, γεγονός που δεν ανησυχεί
την εταιρία που δηλώνει πως στο
κοντινό μέλλον η κατάσταση θα
εξισορροπηθεί. Ακόμα, για το μήνα
Μάρτιο, η κερδοφορία του App Store
ήταν 70% υψηλότερη από εκείνη του
Google Play Store. Τέλος, αξίζει να
σημειωθεί ότι η Apple δεν φένεται
να επαναπαύεται στα κεκτημένα
καθώς έχει επιτύγχει την εξαγορά 26
εταιρειών τα τελευταία δύο χρόνια.

Garmin VIRB XE/Χ
Μια εναλλακτική πρόταση στον χώρο των ΑctionCam
Την ώρα που η GoPro Ηero 4 συνεχίζει τη δημοφιλή πορεία της και η Ricoh
WG-M1 αποσπά τον τίτλο της καλύτερης ActionCam στα βραβεία TIPA
2015, η αμερικάνικη εταιρία παρουσίασε την δική της πρόταση στο χώρο,
σε δύο εκδόσεις: τη VIRB XE και τη VIRB X. Διαθέτουν και οι δύο τεχνολογία
G-Metrix η οποία αξιοποιεί τους ενσωματωμένους αισθητήρες (γυροσκόπιοεπιταχυνσιόμετρο) και ταυτόχρονα την ασύρματη τεχνολογία και κάνει διαθέσιμα
στο χρήστη δεδομένα δράσης, όπως την ταχύτητα. Είναι υδατοστεγανές έως
τα 50 μ. χωρίς την ανάγκη ειδικού housing, κάνουν λήψη φωτογραφιών
12Megapixel -ακόμα και κατά τη διάρκεια εγγραφής video- και έχουν
μικρόφωνο για την εγγραφή ήχου μέσα και έξω από το νερό.
Διαθέτουν ενσωματωμένο Wi-Fi και υποστηρίζουν μικρόφωνα και ακουστικά
Bluetooth. Xάρη στην εφαρμογή VIRB Mobile (για iOS & Android), γίνεται
δυνατό το live-streaming, η προσθήκη δεδομένων G-Metrix στις λήψεις καθώς
και η επεξεργασία του υλικού. Σε συνδυασμό με το ενσωματωμένο GPS, το app
επιτρέπει επίσης camera tracking.
Επιπλέον, έχουν οθόνη μεγέθους 1in, υποδοχή για κάρτα μνήμης microSD, ενώ
η μπαταρία προσφέρει δύο ώρες συνεχούς εγγραφής video 1080p. Η διαφορά
τους επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η VIRB XE μπορεί να εγγράψει video
1440/30p με οπτικό σταθεροποιητή, ενώ η VIRB X περιορίζεται σε 1080/30p
χωρίς σταθεροποίηση. Επιπροσθέτως, η XE προσφέρει και manual λειτουργία
για τη χειροκίνητη ρύθμιση των ISO, της οξύτητας, του WB, της έκθεσης και των
προφίλ χρωμάτων. Αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην παγκόσμια αγορά το
καλοκαίρι.
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Adobe
Online μαθήματα για το νέο
Lightroom 6/CC
Μία βδομάδα μετά την άφιξη της
νέας έκδοσης του δημοφιλούς
προγράμματος επεξεργασίας και
διαχείρισης φωτογραφιών, Lightroom
6, η Adobe διαθέτει μια συλλογή 60
video-μαθημάτων στο επίσημο κανάλι
της στο youtube που βοηθά τους
νέους χρήστες του προγράμματος να
εξοικιωθούν με αυτό και ταυτόχρονα
τους πιο έμπειρους να γνωρίσουν
σε βάθος τις νέες δυνατότητες. Η
διάρκεια των video ποικίλει, καθώς
διαπραγματεύονται μεγάλη γκάμα
θεμάτων, από τα βασικά έως τα πιο
σύνθετα. Για τους ενδιαφερόμενους:
https://www.youtube.com/user/
AdobeLightroom/videos

Sony
Δύο αναβαθμισμένοι φακοί για Α-mount
Η ιαπωνική εταιρία κράτησε τη υπόσχεση που έδωσε τον περασμένο Νοέμβριο
και ανακοίνωσε δύο νέους φακούς full frame της σειράς Vario-Sonnar T για τη
μοντούρα Α. Πρόκειται για τον zoom 24-70mm f2.8 ZA SSM II, ο οποίος αποτελείται
από 17 στοιχεία σε 13 ομάδες (2 ασφαιρικά, 2 Extra-low Dispersion στοιχεία) και
τον ευρυγώνιο zoom 16-35mm F2.8 ZA SSM II, ο οποίος επίσης διαθέτει 17 στοιχεία
σε 13 ομάδες (3 ασφαιρικά, 1 Extra-low Dispersion και 1 Super ED στοιχεία).
Συγκριτικά με τους προκατόχους που κυκλοφόρησαν το 2008 προσφέρουν
καλύτερη ποιότητα εικόνας, ελαχιστοποίηση των φαινομένων ghosting-flare,
ταχύτερο AF και είναι ανθεκτικοί στη σκόνη και την υγρασία. Ειδικότερα, η
απόδοση της αυτόματης εστίασης του συστήματος SSM (Super Sonic wave Motor)
έχει αναβαθμιστεί καθώς το LSI μέσα στους φακούς έχει μεγαλύτερη επεξεργαστική
ισχύ με αποτέλεσμα να προσφέρει τέσσερις φορές ταχύτερη παρακολούθηση
θέματος. Οι δύο νέοι φακοί θα είναι διαθέσιμοι τον Ιούνιο.

LG G4
Με πιο πολλές φωτογραφικές δυνατότητες
Τα βραχύβια top smartphones που κονταροχτυπιούνται στο πιο σκληρό κομμάτι της αγοράς
κάνουν ότι μπορούν για να ξεχωρίσουν. Ένας προνομιακός χώρος ανταγωνισμού είναι
το υποσύστημα κάμερας όπου όλοι προσπαθούν να πείσουν ότι έχουν τις περισσότερες
δυνατότητες και βγάζουν τις καλύτερες φωτογραφίες. Το τελείως φρέσκο LG G4
περηφανεύεται για την κάμερα 16Megapixel αλλά με αισθητήρα 1/2,6in. μεγαλύτερο
από τον αντίστοιχο 1/3in. του iPhone6 και με πολύ φωτεινό φακό f/1,8 (να σημειώσουμε
βέβαια ότι είναι πιο εύκολο να κατασκευαστεί φθηνός και ελαφρύς φακός τέτοιας
φωτεινότητας για κάλυψη μικρού αισθητήρα παρά για ...full frame. Το autofocus στηρίζεται
σε σύστημα δέσμης laser (άρα είναι εξωτερικό) και δίνει επιλογή 9 διαφορετικών σημείων
κατανεμημένων στην επιφάνεια του καρέ ή θα ήταν πιο σωστό να πούμε της οθόνης; όμως
το χαρακτηριστικό που εξιτάρει τους φωτογραφόφιλους είναι η δυνατότητα manual με ένα
σωρό ρυθμίσεις κατευθείαν από το φωτογραφικό concept: ισορροπία λευκών, ευαισθησία
ISO, ταχύτητα κλείστρου, manual focus (!), αντιστάθμιση έκθεσης, ιστόγραμμα μέχρι και
υποστήριξη RAW format.
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soluti ons



  
  !

M 
•   
     
 plotter
•  pson  €44  220ml
  Canon  €154
 700ml
•    
  
Roland

Σέρβις
ανταλλακτικά
εκτυπωτών

www.jmsolutions.gr
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr
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Manfrotto 190Go!
Compact και ελαφρύ τρίποδο
Η ιταλική εταιρία παρουσίασε το
πιο ελαφρύ και πρακτικό μοντέλο
της σειράς 190 που προρίζεται για
τους φωτογράφους που ταξιδεύουν
συχνά ή εργάζονται σε εξωτερικούς
χώρους. Μπορεί να επεκταθεί έως
τα 146εκ (κλειστό έχει μήκος 45
εκ) και ζυγίζει 1,7 κιλά καθώς είναι
κατασκευασμένο από αλουμίνιο.
Διαθέτει πόδια ‘twist lock’ τα οποιά
επιτρέπουν το εύκολο άνοιγμα
και κλείσιμο όλων των τμημάτων
ταυτόχρονα με το ένα χέρι, σύμφωνα
με τον κατασκευαστή. Επίσης, η
βάση του μπορεί να περιστραφεί
90° για μεγαλύτερη ευελιξία.
Στηρίζει κάμερες έως 7 κιλά και η
χαμηλότερη θέση στήριξης που
προσφέρει είναι τα 7εκ. Κυκλοφορεί
στην αγορά.

Yongnuo
Kλωνοποιεί και τον prime EF 35mm f/2 της Canon
H κινέζικη εταιρία, ύστερα από την παρουσίαση του EF 50mm f/1.8 τον περασμένο
ο
Δεκέμβριο, ανακοίνωσε έναν ακόμα φακό-κλώνο της Canon, αυτή τη φορά τον EFF
35mm f/2, που πρωτοεμφανίστηκε το μακρινό 1990 και σήμερα έχει σταματήσει
να παράγεται, καθώς έχει αντικατασταθεί από τον νέο EF 35mm f/2 IS USM. Εκτός
από τις ομοιότητες στην εξωτερική σχεδίαση και οι δύο φακοί περιλαμβάνουν
7 οπτικά στοιχεία σε 5 group, δέχονται φίλτρα 52mm, με τη μόνη διαφορά να
σημειώνεται στο διάφραγμα, το οποίο έχει 7 λεπίδες έναντι των 5 του αντίστοιχου
φακού της Canon. Το ισοδύναμο εστιακό μήκος σε σώμα APS-C είναι 56mm
και η ελάχιστη απόσταση εστίασης 0.25m. Συμπερασματικά, ενώ η προσπάθεια
αντιγραφής του οικονομικότερου φακού της ιαπωνικής εταιρίας, EF 50mm f/1.8, δεν
εν
φένεται να γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία, η νέα πρόταση της Yonguo θα προσελκύσει
ει
ενδιαφερόμενους αν ο 35αρης έχει ομοιότητα στις επιδόσεις με τον αντίστοιχο
Canon 25ετίας, μιας και η λύση της Canon στα 35mm σήμερα στοιχίζει σχεδόν
τέσσερις φορές περισσότερο. Ο Yongnuo 35mm διατίθεται μέσα από το επίσημο
διαδικτυακό κατάστημα της εταιρίας στο eBay.



 282 •    4 MA OY 2015

 25

ON LINE    O IMAGING - E  



 282 •    4 MA OY 2015

 26

ON LINE    O IMAGING - E  

«Οι αμνοί
των αγγέλων»
Ψηφιακές τοιχογραφίες της
Ελένης Λύρα στο Ιταλικό
Ινστιτούτο
Ένας κόσμος ατμοσφαιρικός και
μεταφυσικός, εξομολογητικός
και αφηγηματικός, θεατρικός,
σκληρός και ενίοτε βίαιος. Η
εικαστικός Ελένη Λύρα στην
μεγάλη φωτογραφική έκθεση της
με τίτλο «Οι αμνοί των αγγέλων»
παρουσιάζει έναν κόσμο βαθιά
κοινωνικό και επίκαιρο. Χωρισμένη
σε δύο θεματικούς πυρήνες, την
«Αγορά» και τις «Πιετά», η έκθεση
προσεγγίζει διαφορετικά αλλά
συνάμα και συγγενικά το θέμα του
προαιώνιου ανθρώπινου δράματος.
Χρησιμοποιώντας εμμονικά το
ανθρώπινο σώμα, η Λύρα επιχειρεί
μια αφήγηση σε πολλά επίπεδα μέσα
από μια εικονογραφία ψηφιακών
επεξεργασμένων φωτογραφιών
τυπωμένων σε χαρτί και ύφασμα.
Η έκθεση πραγματοποιείται σε
συνεργασία με το 15o Αthens Photo
Festival.
Εγκαίνια: Παρασκευή 8 Μαΐου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Ιουνίου
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα
έως Παρασκευή 11.00 – 18.00
Σάββατο 10.00 – 13.00
Διεύθυνση: Ιταλικό Μορφωτικό
Ινστιτούτο Αθηνών, Πατησίων 47,
Αθήνα
Επιμέλεια έκθεσης: Μαρία
Μαραγκού
Πληροφορίες: Ιταλικό Μορφωτικό
Ινστιτούτο Αθηνών, Τηλ.
2105242646, 2105242674
Λύρα Ελένη, http://lyraeleni.
blogspot.gr/
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“Πράσσειν άλογα».
Ξεκίνησε η έκθεση της Φωτογραφικής Ομάδας f+
Η αρχαία έκφραση «πράσσειν άλογα» σημαίνει να κάνεις πράγματα παράλογα.
Ωστόσο η δημιουργία και η παράβαση των κανόνων της λογικής είναι συνήθως
άρρηκτα συνδεδεμένες. Η έκθεση της φωτογραφικής ομάδας f+ ασχολείται με
το πέρα από την πραγματικότητα του υπερρεαλισμού ή σουρεαλισμού. Από
το παράλογο και το ονειρικό έως το συνειρμικό και το black humor, η έκθεση
παρουσιάζεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Φωτογραφικές Συναντήσεις» που
διοργανώνονται από τη Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας.
Διάρκεια έκθεσης: έως 3 Μαΐου 2015
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή 18.00 – 23.00
Διεύθυνση: kaveh kanes, Ασκληπιού 38, Λάρισα
Πληροφορίες: Φωτογραφική Ομάδα f+, info@fplus.gr, http://photogroupfplus.
blogspot.gr
Ανδρέας Κατσάκος, Τηλ. 6944241177

«Wabi Sabi – Μια προσέγγιση στο εφήμερο».
Συνεχίζεται η έκθεση φωτογραφίας στο METApolis
Εμπνευσμένες από το μοτίβο του Wabi Sabi οι φωτογράφοι Αγγελική Καστρινέλλη και Τάνια
Πασχάλη αναπτύσσουν ένα φωτογραφικό διάλογο πάνω στην ομορφιά της ατέλειας και της
παροδικότητας. Εκεί που τίποτα δε διαρκεί, τίποτα δε τελειώνει και τίποτα δεν είναι τέλειο,
στο χώρο του ΜΕΤΑpolis δίνεται μια
άλλη προσέγγιση στο εφήμερο μέσα από
τη φωτογραφία.
Διάρκεια έκθεσης: έως 8 Μαΐου 2015
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη –
Παρασκευή 17.00 – 22.00,
Σάββατο 12.00 – 22.00, Κυριακή 12.00
– 20.00
Δευτέρα κλειστά
Διεύθυνση: METApolis, Αιόλου 48 – 50
& Κολοκοτρώνη, Αθήνα
Πληροφορίες: METApolis,
Τηλ. 2103253550, www.metapolis.gr
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«Καρνάγια».
Διαγωνισμός φωτογραφίας στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας
Θάλασσας
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραδοσιακών
Σκαφών στα πλαίσια του 3ου Ναυτικού
Σαλονιού παραδοσιακών σκαφών στον
Πειραιά και της Ευρωπαϊκής Ημέρας
Θάλασσας διοργανώνει μεταξύ άλλων
διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα
«Καρνάγια». Όσοι φωτογράφοι θα
ήθελαν να συμμετάσχουν μπορούν να
στείλουν έως και πέντε φωτογραφίες
συμπληρώνοντας παράλληλα την
αίτηση συμμετοχής την οποία μπορούν
να βρουν στη σελίδα του Συνδέσμου.
Οι βραβευμένες φωτογραφίες καθώς
και οι καλύτερες 50 επιλεγμένες
συμμετοχές θα παρουσιαστούν σε
ειδική έκθεση φωτογραφίας που θα
οργανώσει ο ΕΣΥΠΑΣ. Τα φωτογραφικά
έργα του διαγωνισμού θα αξιολογήσει
κριτική επιτροπή αποτελούμενη από
τους Τάκη Τζίμα, Βασίλη Μακρή και
Σπύρο Σκιαδόπουλο.
Βραβεία: 1ο βραβείο 500 ευρώ
2ο βραβείο 300 ευρώ
3ο βραβείο 200 ευρώ
και 3 έπαινοι
Δηλώσεις συμμετοχής: έως 10 Μαΐου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Τετάρτη
27 Μαΐου
Πληροφορίες – Δηλώσεις
συμμετοχής: Ελληνικός Σύνδεσμος
Παραδοσιακών Σκαφών,
Τηλ. 2104282148, 2104220820,
http://www.traditionalboats.gr

Στυλιανός Παπαρδέλας
Workshop ταξιδιωτικής φωτογραφίας σε Αθήνα και Κρήτη
Δύο workshop αφιερωμένα στην ταξιδιωτική φωτογραφία διοργανώνονται
σε Αθήνα και Κρήτη. Υπό την καθοδήγηση του φωτογράφου Στυλιανού
Παπαρδέλα, το εργαστήριο απευθύνεται σε όσους θα ήθελαν να ασχοληθούν με
τη ταξιδιωτική φωτογραφία έχοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Βασισμένο σε
παρουσιάσεις αλλά και στη διαδικασία του editing, οι συμμετέχοντες θα πρέπει
να φέρουν το πορτφόλιο τους το οποίο θα αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης
με τον εισηγητή. Το workshop θα συμπληρώσουν παρουσιάσεις για την
προσέγγιση του ανθρώπου αλλα και την φιλοσοφία πίσω απο ενα ταξίδι και ένα
φωτογραφικό πρότζεκτ. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί φωτογραφική εξόρμηση
και στη συνέχεια editing με το φωτογράφο. Το εργαστήριο στην Κρήτη θα
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη ταξιδιωτική φωτογράφο Έφη Παρούτσα.
Αθήνα: Διάρκεια: 16 – 17 Μαΐου
Πληροφορίες – κρατήσεις: Athens Art Studio Photography, Τηλ. 2109703980,
2109939995, info@athensartstudio.gr
Ηράκλειο Κρήτης Διάρκεια: 22 – 24 Μαΐου
Πληροφορίες – κρατήσεις: ppworkshop.travel@gmail.com

«Πορτρέτα στη γη»
Ξεκινά η έκθεση της Καίτης Παπαναούμ
Η λέσχη φωτογραφίας Out of Focus παρουσιάζει την ατομική έκθεση ενός από
τα μέλη της. Μέσα από το φωτογραφικό της Καίτη Παπαναούμ οι επισκέπτες θα
έχουν την ευκαιρία να δουν πορτρέτα απ΄όλο τον κόσμο. Στα φωτογραφικά έργα
παρουσιάζονται άνθρωποι από διάφορα μέρη της γης, κουλτούρες και ήθη και έθιμα
που η φωτογράφος γνώρισε στα ταξίδια της. Με σεβασμό στη διαφορετικότητα και
συνειδητοποιώντας πόσα περισσότερα ενώνουν παρά χωρίζουν τους ανθρώπους, η
Καίτη Παπαναούμ δίνει ένα κολάζ από χρώματα σε μια έκθεση με τίτλο «Πορτρέτα
στη γη».
Εγκαίνια: Δευτέρα 4 Μαΐου, 20.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Μαΐου
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00 – 21.00
Τετάρτη 11.00 – 13.00
Διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη Out of Focus, Μητροπολίτου Γενναδίου
24-Φιλίππου, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Out of Focus, http://outoffocus2014.blogspot.gr
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«Η Γλώσσα
της Εικόνας»
Φωτογραφία και σουρρεαλισμός
στο βιβλίο του Δημήτρη
Τσατσούλη
Δεκαπέντε χρόνια μετά την πρώτη
έκδοση, ο Δημήτρης Τσατσούλης δίνει
ξανά στο αναγνωστικό κοινό τη «Γλώσσα
της Εικόνας» αναθεωρημένη, αυτή τη
φορά από τις Εκδόσεις Παπαζήση. Σε μια
προσπάθεια σύγκρισης με το θέατρο,
στο βιβλίο αναλύονται περίπου 100
φωτογραφίες, πολλές από τις οποίες
είναι τραβηγμένες από το Raoul Ubac,
σουρρεαλιστή φωτογράφο της δεκαετίας
του ’30. Συγκεντρώνοντας υλικό
περίπου 12 χρόνια και μελετώντας τις
φωτογραφίες του Ubac, ο Δημήτρης
Τσατσούλης εξετάζει όλες τις πτυχές
της σουρρεαλιστικής εικόνας και της
φωτογραφικής τέχνης γενικότερα. Με
θεωρητικά εργαλεία προερχόμενα
μεταξύ άλλων από τη σημειωτική, την
κοινωνιολογία, τη θεατρολογία και
τη διακειμενικότητα, η «Γλώσσα της
Εικόνας» αποτελεί μια επιστημονική και
άρτια εμπεριστατωμένη μελέτη στο χώρο
της ελληνικής φωτογραφίας.
Εκδόσεις: Παπαζήση
Έτος 2ης έκδοσης: 2015
ISBN: 978-960-02-3046-8
www.papazisi.gr

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία.
Επανάληψη του σεμιναρίου με το Φώτη Καγγελάρη
Έπειτα από την επιτυχία του σεμιναρίου «Ψυχαναλυτικές και φιλοσοφικές
διαστάσεις της φωτογραφίας» η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία επαναλαμβάνει
τη συνάντησή της με το Φώτη Καγγελάρη. Αποτελούμενο από τρεις συνεδρίες
διάρκειας μιάμισης ώρας η καθεμία, το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε μέλη όσο
και σε φίλους της ΕΦΕ ανεξάρτητα από τις φωτογραφικές τους γνώσεις στον τεχνικό
τομέα. Με στόχο την εμβάθυνση στο καλλιτεχνικό, φιλοσοφικό και ψυχαναλυτικό
μέρος της φωτογραφίας και της τέχνης γενικότερα, οι εγγραφές στο σεμινάριο θα
είναι ανοιχτές έως τη Δευτέρα 11 Μαΐου.
Πληροφορίες – εγγραφές: στα γραφεία της ΕΦΕ, Γυθείου 12, Αμπελόκηποι, Αθήνα,
καθημερινά 18.00 – 21.00 ή
στον υπεύθυνο για το σεμινάριο κ. Κυριάκο Κόκκο, Τηλ. 6947372463,
Kyriakos.kokkos@efe.com.gr

«Out of Place»
Αναλογικές φωτογραφίες σε μια έκθεση από το Μάριο Πιτσαλίδη
Κάνοντας τα πρώτα του βήματα στη φωτογραφία το 2011, γοητεύτηκε από το σκοτεινό
θάλαμο και το φιλμ, φτάνοντας πλέον να φωτογραφίζει μόνο αναλογικά. Με τη
φωτογραφία να αποτελεί ένα εκφραστικό και άμεσο εργαλείο για να ερμηνεύσει τον
κόσμο γύρω του, ο Μάριος Πιτσαλίδης
παρουσιάζει την πρώτη στοχευμένη
του προσπάθεια για ένα σύνολο
αλληλένδετων εικόνων από ελληνικά
αστικά και ημιαστικά τοπία. Το «Out of
Place» αποτελεί τη δεύτερη έκθεση στα
πλαίσια του Urban Lab με υπεύθυνο για
τη διοργάνωση το ARania project.
Εγκαίνια: Σάββατο 16 Μαΐου, 19.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 5 Ιουνίου 2015
Διεύθυνση: Bread of Roses, 1ος όροφος,
Πανεπιστημίου 64 (εντός στοάς), Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα
έως Παρασκευή 12.30 – 22.00
Σάββατο 12.30 – 22.30
Κυριακή κλειστά
Επιμέλεια – συντονισμός Urban Lab:
Βίλλυ Κ. Καλλιγά
Πληροφορίες: ARania project, https://
www.facebook.com/ARaniaPhotography
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«Μάνη από
πέτρα και χρόνο»
Άρωμα Μάνης σε μια έκθεση
στη Βόρεια Ισπανία
Μια άγνωστη για τους Ισπανούς
περιοχή της Ελλάδας παρουσιάζεται
στη Κανταβρία της Βόρειας Ισπανίας.
Ο φωτογράφος Ανδρέας Ζαχαράτος
αποτυπώνει μέσα από το φωτογραφικό
του φακό το έντονο τοπίο της Μάνης,
δίνοντας παράλληλα την ιδιαίτερη
ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων της.
Μέσα από 40 φωτογραφικά έργα, ο
βραβευμένος φωτογράφος, αναδεικνύει
τον ψυχικό σύνδεσμο ανάμεσα στους
Μανιάτες και την άγρια ομορφιά
του φυσικού περιβάλλοντος σε μια
έκθεση, παράλληλη δράση στα πλαίσια
του Φεστιβάλ Ελληνικής Μουσικής
Kalimera Laredo. Η φωτογραφική
συλλογή «Μάνη από πέτρα και χρόνο»
είναι διαθέσιμη και στο ομώνυμο
λεύκωμα που κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Δεσμός.
Διάρκεια έκθεσης: έως 13 Μαΐου 2015
Διεύθυνση: Espacio Creativo Sala Rúas,
Rúa del Medio 1, Laredo, Κανταβρία,
Ισπανία
Πληροφορίες: Ανδρέας Ζαχαράτος,
http://www.jlykourezou-azacharatos.gr

56η Μπιενάλε Βενετίας.
Η Αικατερίνη Γεγησιάν εκθέτει στο Περίπτερο της Αρμενίας
Με αφορμή την διοργάνωση της 56ης Μπιενάλε στη Βενετία και παράλληλα των
εκδηλώσεων μνήμης για την Αρμένικη Γενοκτονία, σύγχρονοι καλλιτέχνες της
Αρμενικής Διασποράς εκθέτουν έργα τους αυτή τη συμβολική
χρονολογία. Στη Μπιενάλε συμμετέχει και η καλλιτέχνιδα
Κατερίνα Γεγησιάν η οποία θα συμμετάσχει στο Περίπτερο της
Αρμενίας. Το πολύπλευρο έργο της Γεγησιάν διαπραγματεύεται
την πλαστικότητα της κινούμενης εικόνας, του ήχου, της
φωτογραφίας και του κειμένου, εστιάζοντας στη σχέση μεταξύ
τοπίου, μνήμης και αφηγηματικότητας. Το έργο «Ο μικρός
οδηγός για τις αόρατες θάλασσες» το οποίο θα παρουσιάσει
βασίζεται σε φωτογραφικά άλμπουμ της Σοβιετικής Αρμενίας,
Τουρκίας και Ελλάδας από την δεκαετία του ‘60 έως την
δεκαετία του ‘80, τα οποία παρουσιάζουν μέσα από τη
φωτογραφία την εικόνα του κάθε έθνους. Συνθέτοντας τις
ετερογενείς εικόνες η καλλιτέχνιδα δημιουργεί μια σειρά από
κολάζ και ένα artist’s book, τα οποία μαζί κατασκευάζουν ένα
νέο τοπίο αναδεικνύοντας μια αόρατη τοπογραφία. Χωρισμένος
σε 7 κεφάλαια ακολουθώντας τη λογική των 7 θαλασσών,
πρόκειται για έναν οδηγό «μετάφραση» των αφηγήσεων της
γένεσης, μια προσπάθεια να περιγραφεί το αόρατο μέσα από
εικόνες. Την Αικατερίνη Γεγησιάν εκπροσωπεί στην 56η Μπιενάλε η Kalfayan Galleries.
Πληροφορίες: Kalfayan Galleries, http://www.kalfayangalleries.com

Έκθεση Φωτογραφίας της Χριστίνας Κατσάρα.
Για λίγες ακόμη μέρες στο Festival of Arts
Η Χριστίνα Κατσάρα μέσα από το φωτογραφικό της φακό πραγματεύεται και πλάθει στιγμές
που μας άγγιξε η πληρότητα. Με ανθρώπους και επιθυμίες να παγώνουν στο χρόνο,
ένα κομμάτι πραγματικότητας και ένα προφανές ψεύτικο στοιχείο δένουν κάθε τοπίο.
Ξεπερνώντας το χρόνο και απαλλαγμένοι από τη φθορά του, είμαστε όλοι κάθε άγαλμα
σε έναν κόσμο που αν και η ψυχή λυτρώνεται θέλει να ξαναγυρίσει εκεί που αισθάνεται
πλήρης. Η έκθεση πραγματοποιείται στα πλαίσια του Festival of Arts 2015 με θέμα «Τέχνη:
Η Σωτηρία της Ψυχής». Με το Φεστιβάλ να αποτελεί μια συνύπαρξη καλλιτεχνών και
επιστημόνων σε μια εβδομάδα τέχνης στην πόλη, η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Διάρκεια Φεστιβάλ: έως 3 Μαΐου
Χώρος διεξαγωγής: L.A. Theater (Θέατρο – Σχολή Καλών Τεχνών – Lobby of Interests),
Κωνσταντινουπόλεως 82, Κεραμεικός
Πληροφορίες: L.A. Theater, Τηλ. 2105789337, info@latheater.gr, www.latheater.gr
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«Εσωτερικοί χώροι».
Ένα ταξίδι στο Άσπρο-Μαύρο
από το Φωτογραφικό Εργαστήρι
Αίγινας
Το Φωτογραφικό Εργαστήρι Αίγινας
παρουσιάζει την έκθεση των μελών
του «Εσωτερικοί χώροι». Ξεκινώντας
ως άσκηση την προηγούμενη χρονιά,
πρόκειται για μια ομαδική δουλειά,
σπουδή πάνω στη σύνθεση. Φόρμες,
σχήματα αντικειμένων, γραμμές
επιφανειών σε εσωτερικούς χώρους,
μαζί με την απουσία του χρώματος
αναγκάζουν το θεατή να δει τη
σύνθεση στο χώρο πιο αφαιρετικά.
Το Φωτογραφικό Εργαστήρι
Αίγινας, τμήμα του Μορφωτικού
Συλλόγου Αίγινας «Ι. Καποδίστριας»
λειτουργεί από το 2008. Στην έκθεση
συμμετέχουν οι φωτογράφοι Τζένυ
Σκριβάνου,Βαγγέλης Κοσμάς,Ασπασία
Λεούση,Γιώργος Μαλτέζος, Νίκος
Μούρτζης,Σαλώμη Μελισσάρη,Ηλίας
Κοκκινέλης,Κωνσταντίνος
Βατικιώτης,Πολύνα Στοφόρου,Βασιλική
Ταντάουϊ,Σπύρος Λαζάρου, Στέλλα
Λεούση,Παρασκευούλα Λιάκκα και
Γεωργία Μανιμάκη.
Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Μαΐου
Διεύθυνση: Chelona Gallery,
Παραλία Αίγινας
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά
10.00 – 22.00
Πληροφορίες: Φωτογραφικό Εργαστήρι
Αίγινας,
http://aeginaphotolab.blogspot.gr/
Chelona Gallery, Τηλ. 6949478963,
chelonagallery@gmail.com

«Αγορές του κόσμου».
Οι φωτογραφίες της έκθεσης στα έργα του μετρό Θεσσαλονίκης
Ένα μήνα πριν, στις 2 Απριλίου, μια σειρά φωτογραφικών έργων βρέθηκαν
αναρτημένα μεταξύ των οδών Γενναδίου και Αγ. Σοφίας. Πρόκειται για τα
φωτογραφικά έργα μελών της ομάδας «f14 κοινόν φωτογράφων», τα οποία είχαν
παρουσιαστεί σε υπαίθρια έκθεση υπό τον τίτλο «αγορές του κόσμου». Για άλλη
μια φορά διατηρώντας το χαρακτήρα των εικόνων που τραβήχτηκαν σε αγορές και
παζάρια σε όλο τον κόσμο, οι «αγορές του κόσμου» χαρίζουν μια άλλη όψη στο
αστικό τοπίο των έργων του μετρό Θεσσαλονίκης δίνοντας εικόνες και αντιθέσεις
από διαφορετικούς τόπους και συνήθειες. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με την
ευγενική χορηγεία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, της butterfly ltd και
την υποστήριξη των καταστηματαρχών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την έκθεση και την ομάδα «f14 κοινόν φωτογράφων» μπορείτε να επισκεφθείτε το
http://www.f14.gr/
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“African Friends”.
Ένας κόσμος χωρίς
πόλεμο μέσα από την
έκθεση της ΕΦΕ
Υπό τον τίτλο “African Friends”
η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία
φιλοξενεί στον εκθεσιακό της χώρο
μια έκθεση ενάντια στον πόλεμο.
Στην έκθεση παρουσιάζονται 25
έγχρωμα φωτογραφικά έργα μέσα
από το φακό των εθελοντών που
πραγματοποίησαν αποστολές στην
Αφρική τη περίοδο 2001 – 2008. Οι
εθελοντές, μέλη του οργανισμού
«Κόσμος χωρίς Πολέμους και Βία»
δίνουν πορτραίτα ανθρώπων που
συνάντησαν , μεταφέροντας την
ενέργεια από μια άλλη ήπειρο. Στην
έκθεση συμμετέχουν με φωτογραφίες
τους η Όλγα Πατεράκη, η Αγγελική
Φραγκάκη, η Φαίη Γιάνναρου,
ο Νίκος Στεργίου και η Εβίτα
Παρασκευοπούλου.
Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Μαΐου
Διεύθυνση: Ελληνική Φωτογραφική
Εταιρεία, Γυθείου 12, Αμπελόκηποι,
Αθήνα
Πληροφορίες: Ελληνική Φωτογραφική
Εταιρεία, Τηλ. 2108228131, info@efe.
com.gr, www.efe.com.gr

Fotoprize 2015
Ανακοινώθηκε η νικήτρια του φετινού διαγωνισμού
Η φωτογράφος Juliette-Andréa ELIE είναι η νικήτρια της 4ης διοργάνωσης για το
βραβείο Fotoprize. Με τη σειρά «Fading Landscapes», η Γαλλίδα φωτογράφος
εμπνέεται από τα ταξίδια της και αποκαλύπτει πώς οι ταξιδιωτικές αναμνήσεις κάποιου
επηρεάζουν τα τοπία. Παραμορφώνοντας τις αρχικές εικόνες της, η φωτογράφος
αποκαλύπτει το πέρασμα του χρόνου και την αλλαγή του κόσμου, δίνοντας στο κοινό
μοναδικές εικόνες. Με το βραβείο Photoprize 2015 η Juliette-Andréa ELIE θα μπορέσει
να παρουσιάσει τη φωτογραφική της δουλειά σε ατομική έκθεση στη γκαλερί Baudoin
Lebon στο Παρίσι καθώς και σε καταλόγους και περιοδικά του φωτογραφικού χώρου.
Με τον επόμενο διαγωνισμό του βραβείου να έχει ξεκινήσει η προθεσμία για δηλώσεις
συμμετοχής λήγει στις 29 Μαΐου.
Πληροφορίες: Photoprize, http://www.fotofeverartfair.com
Juliette-Andréa ELIE, http://julietteandreaelie.com/

Η Βασική Τεχνική της Φωτογραφίας
Εντατικό μάθημα στη φύση με τον Ανδρέα Κατσικούδη
Ένα εντατικό μάθημα φωτογραφίας στο λόφο του Φιλοπάππου πρόκειται να
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου. Υπό την καθοδήγηση του δασκάλου φωτογραφίας
Ανδρέα Κατσικούδη, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να χειρίζονται σωστά τη φωτογραφική
τους μηχανή, τα διαφράγματα, τις ταχύτητες και το ISO. Το μάθημα επιπλέον αφορά τη
δημιουργική χρήση του φυσικού και τεχνητού φωτός, το καδράρισμα, τη σύνθεση και τη
βασική επεξεργασία στον υπολογιστή ενώ θα γίνει και μια εισαγωγή στο πορτραίτο, την
ταξιδιωτική και τη νυχτερινή
φωτογραφία. Το τμήμα θα
είναι μικρό από 4 έως 7 άτομα
ενώ στο τέλος του μαθήματος
θα δοθούν σημειώσεις σε
ηλεκτρονική μορφή.
Εντατικό μάθημα: Κυριακή 17
Μαΐου, 10.00 – 14.00
Κόστος: 30 ευρώ
Δηλώσεις συμμετοχής:
akatsikoudis@yahoo.com
στέλνοντας όνομα και κινητό
τηλέφωνο
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«Εισαγωγή στη
φωτογραφία»
Βιβλίο από το φωτογράφο
Ανδρέα Κατσικούδη
Ο φωτογράφος Ανδρέας Κατσικούδης,
γνωστός μεταξύ άλλων για τα
μαθήματα φωτογραφίας σε αρχάριους
αλλα και προχωρημένους στη τέχνη
της φωτογραφίας, ολοκλήρωσε
το βιβλίο του «Εισαγωγή στη
φωτογραφία». Πρόκειται για ένα
πρακτικό εγχειρίδιο γνωριμίας και
εξάσκησης με τη φωτογραφία βήμα
προς βήμα το οποίο διανέμεται
δωρεάν. Μπορείτε να αποκτήσετε το
βιβλίο σε pdf στέλνοντας e-mail με
θέμα «Για το βιβλίο φωτογραφία» στο
akatsikoudis@yahoo.com.
Πληροφορίες: Ανδρέας
Κατσικούδης, http://akatsikoudis.
blogspot.gr

«Εκεί που το μεταίσθημα συναντάει το
συναίσθημα»
Η έκθεση του Μάρκου Δολόπικου έρχεται στην Αθήνα
Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη και συνεχίζοντας στο Λονδίνο, η έκθεση του Μάρκου
Δολόπικου «Εκεί που το μεταίσθημα συναντάει το συναίσθημα» έρχεται στην πόλη
της Αθήνας. Έχοντας μετατρέψει σε φωτογραφικό φακό το παράθυρο του τρένου, ο
φωτογράφος παρουσιάζει τις εικόνες που τράβηξε κατά τη διάρκεια ταξιδιών στην
Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς ο συρμός κινείται. Το ταξίδι με τρένο όπως και η
ίδια η ζωή είναι γεμάτο εναλλαγές συναισθημάτων και διαθέσεων. Οι ασπρόμαυρες
φωτογραφίες του Μάρκου Δολόπικου ενεργοποιούν τη μνήμη και το συναίσθημα
καθιστώντας το μεταίσθημα διαχρονικό, συνέχεια των όσων παρουσιάστηκαν.
Εγκαίνια: Παρασκευή 8 Μαΐου, 21.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 17 Μαΐου 2015
Διεύθυνση: Etage Litteraire, Κολοκοτρώνη 59Β, στοά Κουρτάκη, 1ος όροφος, Αθήνα
Πληροφορίες: Μάρκος Δολόπικος, www.markosdolopikos.com

«Αναφορές»
Έκθεση Κωστή Αντωνιάδη
στο Athens House of Photography
Υπό τον τίτλο «Αναφορές» το Athens House of Photography φιλοξενεί μια
επιλογή φωτογραφικών έργων του Έλληνα φωτογράφου και θεωρητικού
Κωστή Αντωνιάδη. Θραύσματα εικόνων της πόλης, εικονικές προτομές
ηρώων, ψεύτικοι χάρτες και μυστικές συλλογές διερευνούν τη σχέση της
φωτογραφίας με τη μνήμη, την πραγματικότητα με το ψεύτικο, σε μια
συλλογή που αποτυπώθηκε στο διάστημα 1985 – 2014. Στα πλαίσια της
έκθεσης την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 20.30, ο Κωστής Αντωνιάδης θα
μιλήσει για τα φωτογραφικά έργα που παρουσιάζονται ενώ θα υπογράψει
βιβλία και φωτογραφίες για το κοινό. Αν και η είσοδος είναι ελεύθερη,
λόγω περιορισμένων θέσεων είναι απαραίτητη η κράτηση.
Διάρκεια έκθεσης: έως 16 Μαΐου 2015
Διεύθυνση: Athens House of Photography, Ζηρίνη 23, Κηφισιά, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τετάρτη, Σάββατο 10.00 – 15.00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10.00 – 15.00, 17.30 – 20.00
Πληροφορίες: Athens House of Photography, τηλ. 2105228696,
info@phototheatron.com, www.phototheatron.com
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