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Σε ύφεση η διεθνής φωτογραφική αγορά
Ανησυχία και προβληματισμός για την μεγάλη πτώση στις πωλήσεις

Forum Imaging Cologne”. Σε αυτό διευθυντές μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου, διακεκριμένοι 

οικονομολόγοι και αναλυτές της αγοράς imaging, καταγράφουν τις τάσεις της διεθνούς αγοράς 

και καταθέτουν προτάσεις για τη βελτίωση και ανάπτυξη της φωτογραφικής βιομηχανίας. 

Δεν παρακολουθήσαμε τις εργασίες του forum, σας μεταφέρουμε όμως επιγραμματικά κάποιες 

συμπερασματικές παρατηρήσεις των διοργανωτών τους. Βασικό, μονότονα επαναλαμβανόμενο 

μοτίβο όλων σχεδόν των εισηγητών ήταν το “move or lose”, που σε ελεύθερη μετάφραση θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι σημαίνει «κουνήσου, δραστηριοποιήσου, άλλαξε γιατί αλλιώς θα 

χάσεις, θα καταστραφείς!». Εξειδικεύοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης της αγοράς imaging γίνεται 

ειδική αναφορά στις μεγάλες δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η συνδυασμένη αξιοποίηση 

κινούμενης και σταθερής εικόνας μέσα από το video 4K που δίνει σε κάθε καρέ ανάλυση εικόνας 

8 Μegapixel. Σημειώνεται επίσης ότι σύντομα το video 8K θα ανεβάσει την ανάλυση κάθε stop 

καρέ στα… 33Megapixel! Και τελειώνει ως εξής: Αν τα γνωστά, ‘‘παραδοσιακά’’ φωτογραφικά 

εργοστάσια δεν αδράξουν την ευκαιρία αξιοποίησης του video 4K και άλλων καινοτομιών θα 

το κάνουν πολύ σύντομα εργοστάσια όπως τα Blackmagic, RED, Arri και σίγουρα η Go Pro 

αλλάζοντας άρδην το τοπίο στην ‘‘παραδοσιακή’’ βιομηχανία imaging και κατ’ επέκταση στη 

φωτογραφική αγορά. Αυτά εν συντομία για σήμερα. Θα επανέλθουμε εκτενώς στο θέμα την 

ερχόμενη εβδομάδα. 

Τ.ΤΖΙΜΑΣ

‘’The situation on the global 

camera market is dramatic: 

According to GfK, only 65 

million cameras were sold in 

2014, equivalent to a decline of 

21 percent. This year, the figure 

is expected to fall by another 

28 percent to 50 million. 

Apart from high-end compact 

cameras and mirrorless system 

and some specialty products 

such as actioncams and light 

field devices, there is really no 

segment that is still growing...’’ 

Μεταφράζω: «Η κατάσταση 

στην παγκόσμια 

φωτογραφική αφορά είναι 

δραματική: Σύμφωνα με την 

GfK πουλήθηκαν μόνον 65 εκ. 

μηχανές το 2014, γεγονός που 

ισοδυναμεί με μείωση της τάξεως 

του 21%. Για το τρέχον έτος, 

οι εκτιμήσεις δίνουν επιπλέον 

πτώση 28% κατεβάζοντας τις 

πωλήσεις στα 50 εκ. μηχανές. 

Αν εξαιρέσει κανείς τις hi-end 

compact μηχανές, τα συστήματα 

mirroless και κάποια άλλα 

εξειδικευμένα προϊόντα όπως τις 

actioncams και κάποια υβριδικά 

διοπτρικά συστήματα, δεν 

υπάρχει σημάδι ανάπτυξης 

στον ορίζοντα...». 

Αυτά γράφει ο Thomas Blömer, 

ένας από τους εγκυρότερους και 

καλά ενημερωμένους Γερμανούς 

δημοσιογράφους για θέματα της 

φωτογραφικής βιομηχανίας.

Ο εκδοτικός οργανισμός 

που διευθύνει ο κ. Blömer 

διοργανώνει επίσης σε ετήσια 

βάση στην Κολωνία της 

Γερμανίας το έγκυρο “Business 

http://www.tipa.com/english/index.html
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-236/
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Περί κινητών...
Σε μια κοινωνία που ο κόσμος δεν ξεκολλάει το βλέμμα του από την οθόνη

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

��#)�*+'���: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Γ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

https://www.youtube.com/watch?v=FP4-pnAFTgQ&feature=youtu.be
www.photo.gr
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Η Kύπρος βγαίνει από το μνημόνιο 
Άρση περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων και δρομολόγηση πολλών αναπτυξιακών έργων

Έχουν αρθεί πλήρως από τη 

Μ. Δευτέρα (6/4/15) οι περιορισμοί 

στις κινήσεις κεφαλαίων από τις 

τράπεζες της Κύπρου δύο χρόνια 

μετά την επιβολή τους, τον Μάρτιο 

του 2013, που μαζί με το «κούρεμα» 

καταθέσεων συνόδευσαν το πακέτο 

στήριξης της νήσου.

Θυμίζουμε ότι στις 16 Μαρτίου 

2013 η Κυπριακή Βουλή είχε 

απορρίψει τη συμφωνία διάσωσης 

της οικονομίας της χώρας που 

προέβλεπε 6,7% κούρεμα στις 

καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ 

και 9,9% στις καταθέσεις άνω των 

100.000 ευρώ. Λίγες εβδομάδες 

μετά και συγκεκριμένα στις 25/5/13 

αναγκάσθηκε να κάνει αποδεκτή 

την νέα και (οριστική) πρόταση του 

Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. 

που προέβλεπε κούρεμα 45% στς 

καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ.

Την άρση των περιορισμών ανακοίνωσε ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, 

μαζί με πρόγραμμα έργων συνολικού ύψους 280 εκ. ευρώ που, όπως τόνισε, 

θα αντληθούν από το πλεόνασμα ύψους 400 εκ. ευρώ του 2014. Ανακοινώνοντας 

την άρση των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων, που στόχευαν στο να 

αποτρέψουν δραματική εκροή κεφαλαίων από τη νήσο, ο Κύπριος πρόεδρος μίλησε 

για «την τελική αποκατάσταση της εμπιστοσύνης» στο τραπεζικό σύστημα της 

Κύπρου. Υπογράμμισε, επίσης, ότι σηματοδοτεί μια «πορεία οριστικής αναστροφής 

της χωρίς προηγούμενο κρίσης» και τόνισε πως η Μεγαλόνησος βρίσκεται «σε 

τροχιά ανάκαμψης και εξόδου από το μνημόνιο». Σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό 

πρόγραμμα, το μεγαλύτερο μέρος του, ύψους 200 εκ. ευρώ, προβλέπεται ήδη στον 

προϋπολογισμό και αφορά μεγάλα περιβαλλοντικά και πολεοδομικά έργα, έργα 

αποχέτευσης και υποδομών σε εγκαταστασεις αλλά και έργα αναβάθμισης των 

οδικών δικτύων. Σε αυτά προστίθενται νέα έργα αξίας 80 εκ. ευρώ που αφορούν 

αναβαθμίσεις νοσοκομείων, ανέγερση νέων κέντρων υγείας και αναβάθμιση των 

κτιριακών εγκαταστάσεων εκπαιδευτηρίων καθώς και έργα για τις τουριστικές 

υποδομές της νήσου και για τον εξωραϊσμό των αστικών της περιοχών. Επιταχύνονται, 

άλλωστε, οι διαδικασίες υλοποίησης της δεύτερης φάσης της Πανεπιστημιούπολης, 

ο προϋπολογισμος της οποίας φθάνει στα 162 εκ. ευρώ και περιλαμβάνει την 

ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, εργαστηρίων και μεγάλο φωτοβολταϊκό 

πάρκο, ενώ προκηρύσσονται εννέα προγράμματα για την επιδότηση της 

απασχόλησης, την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και την κατάρτιση των 

ανέργων με προβλεπόμενη δαπάνη ύψους 58 εκ. ευρώ.

�����!
���

www.photo.gr
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Αχ, αυτοί οι αλγόριθμοι
Οι προεκτάσεις μιας πατέντας του ΜΙΤ

Κάποια στιγμή στη gallery του ΦΩΤΟγράφου χρησιμοποιήσαμε το θέμα 

αντανακλάσεις/αντικατοπτρισμοί. Όπως πάντα οι αναγνώστες ανταποκρίθηκαν 

με ενθουσιασμό και διάφορες δημιουργικές ιδέες. Οι ανακλάσεις, έχουν πολλές 

όψεις: θετικές και αρνητικές. Μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε ευρηματικά 

ή αντίθετα να μας ενοχλούν. Το ίδιο συμβαίνει με πολλά πράγματα στη 

φωτογραφία. Π.χ. υπό ομαλές συνθήκες αναμένουμε ένα πορτραίτο με 

ευκρίνεια αλλά συμβαίνει ο κανόνας να ανατρέπεται όταν επιδιώκουμε το 

ονειρικό ύφος.

Τα τελευταία χρόνια τα ηλεκτρονικά μέρη έχουν το πάνω χέρι στη φωτογραφία. 

Συστήματα αναγνώρισης προσώπων αναλαμβάνουν να βρουν τους ανθρώπους 

στο κάδρο και να εστιάσουν “ανθρωποκεντρικά”. Άλλα έχουν υποκαταστήσει 

τελείως τα παλιά γνώριμα φίλτρα της αναλογικής εποχής, οι φωτομετρήσεις “τα 

σπάνε” σε ακρίβεια, το HDR αποτελεί ...κοινοτυπία και όχι προνόμιο των λίγων. 

Όσο για τα πανοραμικά, εκεί που ήθελες ειδικές κεφαλές, γνώσεις και πολύ φιλμ 

για ένα πανοραμικό 180° τώρα με την καθοδήγηση της μηχανής και autostitch 

υλοποιείς τεράστια πανοράματα 360° που θα άφηναν άναυδους τους μαιτρ του 

(αναλογικού) παρελθόντος. 

Να λοιπόν που ερευνητές από 

το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της 

Μασσαχουσέττης (MIT) θέλουν να 

κάνουν τη ζωή των φωτογράφων 

ακόμη πιο εύκολη. Με βάση πρόσφατα 

δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο το ΜΙΤ 

έχει εξελίξει αλγόριθμο για την αυτόματη 

εξάλειψη των ανακλάσεων από τζάμια που 

παρεμβάλλονται στην πορεία του φωτός. 

Ο αλγόριθμος πρόκειται να αναγγελθεί 

επίσημα για πρώτη φορά στο συνέδριο 

Boston Computer Vision and Pattern 

Recognition τον προσεχή μήνα. 

Η ιδέα βασίστηκε στην διαπίστωση ότι τα 

αντικείμενα που ανακλώνται ή εν μέρει 

διαθλώνται από τις γυάλινες επιφάνειες 

τείνουν να έχουν δύο είδωλα και αυτά 

έχουν μια μικρή διαφορά φάσης. Η 

παρεμβολή της αντανάκλασης ταυτοποιείται 

από τη επικάλυψη κανονικών σχημάτων 

και χρωματικών σχεδίων αντικειμένων στην 

άλλη πλευρά του γυαλιού. Δουλεύοντας 

σχεδόν σε “μικροσκοπικό” επίπεδο 8x8pixel 

oι ερευνητές τις χρωματικές και τονικές 

συγγένειες και κατέληξαν στο συσχετισμό 

που περιλαμβάνει στοιχεία μόνον της 

καθαρής εικόνας χωρίς τις παρεμβολές και 

τα “ψευδοείδωλα”.

Η υποδιαίρεση σε block 8x8pixel, μια 

τεχνική που επινοήθηκε από τον Ισραηλινό 

Daniel Zoran του Πανεπιστημίου της 

Ιερουσαλήμ, παίζει σημαντικό ρόλο 

γιατί εκεί στηρίζεται ο αλγόριθμος που 

υπολογίζει συσχετιστικά τα  block μέσα 

από μια βιβλιοθήκη τουλάχιστον 50000 

τυπικών εικόνων για να αποφασίσει ποιά 

Pixel χρησιμοποιούνται τελικά και ποιά 

απορρίπτονται. Πάντως ο αλγόριθμος δεν 

είναι πολύ διαφορετικός σε concept από 

αυτό  που χρησιμοποιεί το Digital ICE για 

την αφαίρεση της σκόνης κλπ. από φιλμ τα 

οποία σκανάρονται.

Η επόμενη φάση θα αφορά σίγουρα την 

υλοποίηση σε καταναλωτικά προϊόντα όπως 

ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Έτσι, μια 

από τις ανησυχίες των φωτογράφων όταν 

φωτογραφίζουν πχ. μέσα από τζάμια, θα 

πάει στο περιθώριο. 

Η επινόηση έχει τεράστια αξία για τον 

μαζικό τουρισμό. Σκεφθείτε πόσοι και πόσοι 

φωτογραφίζουν τις όψεις των πόλεων που 

επισκέπτονται μέσα από τα τζάμια των 

λεωφορείων στα οργανωμένα tour, μη 

έχοντας άλλη ευκαιρία να απαθανατίσουν 

τα συγκεκριμένα μέρη. 
Π. ΚΑΛΔΗΣ

Φωτ.: Μιχάλης Κυρζίδης 
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http://www.photo.gr/shop/seminars/lipseis-me-drones/


������ 9��	
�� 284 •  ��	���� 18 MA�	 2015

ON L INE ��������� � �� �O IMAGING -  E��
���� ��

<�==!�	 13 �	
��	
 &
?
��!�# 14 �	
��	
 2015

��� �	 ����	���� ��������	� 
& �	 Athens art studio

������� �����������:
�������6�: �������	� �	���������,  
�����	� �
�������. (�thens Art Studio)
�(#�$�� &�
 ����#
�'�(: 8 ���� �� ��	 
���	
)&��� *���
�%���: �� �������� ���� �� �	�	��	 �
� 
������� (�	 	�	�������� ��	 ���	 ���� �� ���������)
�����&���� & .�.
'%�� �
�
�$�"/����: 
*	���	���!� ��	
� �
�����'	����

�+���� �(�����,��: 140 ���� (���� �� ���)

���� �2�2����45���4� 
1� ��	��2���:
5
 ��/�(# �! '�����	�	�	�� �����! �	
� �"����	�� 
��! !
�� �	 �	%� !�!������� ���	� �"�o��!��!� !�� 
!�!��"������	
� ��!���%�!���� �"�	����	
� 
5
 �#�(# ��!����# �$������ �� ��!���%�!���� �	���%! 
!�� �	 �������� ��'�� �� ���� �	
 �%�	
 �� �!�!%�! ���" 
!�� ��!�	������� �!� ���!������ �"�������� �
��#��� 
5
 �(�/�"# �� ����	 !�%� �!� �!�!�	��� ��! �
����� ��� 
��'���#� �!� ��� !�������#� ��� �"�	��!��!� glamour

3�$&���� �(�����,��: 
��%��"���� ��	 210 8541400 # �� email: seminars@photo.gr # on line ��	 www.photo.gr/workshops/

� ��������  ���  �	�
������  GLAMOUR ��  ������  ���  ������ 

��01� 1	�	2: �’ ��#�! <�==!�	 13 �	
��	
 13:30 - 21:30
3�41��� 1	�	2: B’ ��#�! ?
��!�# 14 �	
��	
 13:30 - 21:30

Glamour on the beach
A��/���
6� 8%����
8'�� ��� �
�
$'
! 

��������	 2

	%%	� ��%	
�� ���� !�� '���� ���� !�� 

��!���%�!���# 
�	'��"�� �! +��#�	
�� !�� 

�	 �	���%	 �!� �! �	+���� �� !������!��� 

��+�� �� �$"������ �!�!�!%����	 '��	 

���" !�� �	� %!���� �!%	�!�������	 #%�	. 

	�! ��"� ��! ���!� � �!�!%%�%�����; 

�� �$	�%���� '���!+��!���; �� ������ �! 

��	��$	
��; ��� �	 !�������� ���!������!� 

�� '
�!�	; 9%��� �! ������ �%! �! �
�����!

http://www.photo.gr/shop/seminars/glamour-on-the-beach/


������ 10��	
�� 284 •  ��	���� 18 MA�	 2015

ON L INE ��������� � �� �O IMAGING -  E��
���� ��

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 4ος Φωτομαραθώνιος Πάτρας την 

Κυριακή 10 Μαΐου. Με τις συμμετοχές φέτος να ξεπερνούν τις 200, τα θέματα 

του διαγωνισμού ήταν Μάνα, Καθ'οδόν, Γράμμα, Ψευδαίσθηση, Μουσική, Σύμβολο, 

Ίχνη και Δημιουργία. Αποκτώντας το καρτελάκι συμμετοχής και βγάζοντας την 

καθιερωμένη φωτογραφία οι συμμετέχοντες παρέλαβαν τα 4 πρώτα θέματα και 

βγήκαν στους δρόμους του κέντρο για φωτογράφιση. Έπειτα από 8 ώρες η επιτροπή 

άρχισε να παραλαμβάνει τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων. Τους νικητές του 

διαγωνισμού θα αναδείξει κριτική επιτροπή της φωτογραφικής ομάδας Ηδύφως 

σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στο Αίθριο του 

Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου στις 20.00. Το σύνολο των φωτογραφιών θα 

παρουσιαστεί τόσο στην αίθουσα Χάνσεν τη μέρα της απονομής όσο και στη σελίδα 

του Φωτομαραθωνίου. Αποτελώντας μέρος του ευρύτερου Φεστιβάλ «Μέρες 

Φωτογραφίας», οι φωτογραφικές δράσεις δε σταματούν εδώ. Επόμενος σταθμός του 

φωτογραφικού φεστιβάλ αποτελεί η έκθεση «Καθ’ οδόν», όπου θα παρουσιαστούν 

τα φωτογραφικά έργα 60 μελών του Ηδύφωτος στην Αγορά Αργύρη.

Πληροφορίες: Φωτομαραθώνιος Πάτρας, http://patrasphotomarathon.gr 

4ος Φωτομαραθώνιος Πάτρας. 

Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση



������ 11��	
�� 284 •  ��	���� 18 MA�	 2015

ON L INE ��������� � �� �O IMAGING -  E��
���� ��

�,�� ����	�	 
�� ��� �� ��������	� ��� �� video �� �� ��	��	 ���� �����	����

www.albapv.gr

http://www.albapv.gr/
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Photometria Festival 2015. 
Για 7η χρονιά στην πόλη των Ιωαννίνων

Με θεματική την «Πίστη» ξεκινά και το φετινό Photometria Festival στην πόλη των 

Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης έχει ήδη ανακοινωθεί και περιλαμβάνει 

εκθέσεις, σεμινάρια και παράλληλες δράσεις σε ένα Φεστιβάλ αφιερωμένο στη φωτογραφία. 

Στα Παλαιά Σφαγεία Ιωαννίνων θα παρουσιαστούν οι 25 καλύτερες φωτογραφίες του online 

διαγωνισμού και το κοινό θα μπορεί μέχρι τη λήξη της έκθεσης να ψηφίσει την αγαπημένη 

του στο photometria.gr. 

Διάρκεια: 27 Μαΐου – 7 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHOTOMETRIA FESTIVAL 2015
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

• Παλαιά Σφαγεία Ιωαννίνων. Έκθεση των 25 καλύτερων φωτογραφιών του 

διαδικτυακού διαγωνισμού φωτογραφίας «Πίστη/Faith». Διάρκεια: 27/5 - 7/6/2015

• Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων. Έκθεση φωτογραφίας της Ρέας Παπαδοπούλου. 

Διάρκεια: 28/5 - 7/6/2015 Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων

Έκθεση του φωτογράφου Κώστα Μπαλάφα. Διάρκεια: 28/5 - 7/6/2015

• Λαογραφικό Μουσείο ‘Κώστας Φρόντζος. Έκθεση φωτογραφίας του Χάρη 

Κακαρούχα με τίτλο «Grace». Διάρκεια: 29/5 - 7/6/2015

• Γκαλερί Τεχνοχώρος. Έκθεση φωτογραφίας του Αβραάμ Παυλίδη. 

Διάρκεια: 29/5 - 7/6/2015

• Ιτς Καλέ Ιωαννίνων. Έκθεση φωτογραφίας του Στράτου Καλαφάτη με τίτλο «Άθως/Τα 

χρώματα της Πίστης». Διάρκεια: 30/5 - 7/6/2015

• Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. Έκθεση φωτογραφίας του Σπύρου Ζερβουδάκη 

με τίτλο «Θεοφάνεια». Διάρκεια: 30/5 - 7/6/2015

• Φωτογραφείο Μουσελίμης / Θυμωμένο Πορτραίτο / Τεχνικό Γραφείο GIANT  

Παράλληλες Φωνές

9 φωτογράφοι εκθέτουν στα Ιωάννινα στα πλαίσια διοργάνωσης του Photometria Festival 

2015.  Διάρκεια: 31/5 - 7/6/2015

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
PHOTOMETRIA 
FESTIVAL 2015
Bar Parenthesis, I believe 

let’s party

Dj set: Νίκος Τσίνος, Projections: 

Κωστής Εμμανουηλίδης

30 Μαΐου, Σαββάτο

Photometria Walk:

Δημοτικό θέατρο Παλαιών 

σφαγείων: Διαγωνισμός 

φωτογραφίας διάρκειας 3 ωρών 

31/5/2015, 11:00-15:00

Photometria Enteyxis:

Δημοτικό θέατρο Παλαιών 

σφαγείων: (Hμερίδα) (Πρέβεζα, 

Ιωάνννινα, Φιλιππιάδα,Κοζάνη) 

7/6/2015, 19:00-21:00

Photometria Screenings:

Δημοτικό θέατρο Παλαιών 

σφαγείων: Προβολές ταινιών 

μικρού μήκους και Video Art 

Διάρκεια:2- 3-4-5 / 6 / 2015, 

19:00

Photometria Academy:

Δημοτικό θέατρο Παλαιών 

σφαγείων: Διαλέξεις και 

σεμινάρια φωτογραφίας. 30-31/5 

και 1-6- 7/6/2015

Photometria Schoolaroid:

Παλαιά σφαγεία Ιωαννίνων 

7/6/2015, 11:00-13:00

Είσοδος Δωρεάν

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

δημιουργικής ενασχόλησης 

μαθητών του δημοτικού και η 

πρώτη τους επαφή με την τέχνη 

της φωτογραφίας

(Η παρουσία των γονέων 

είναι υποχρεωτική 

καθόλη την διάρκεια 

του προγράμματος)

Φωτογραφικό Χωριό:

Διάρκεια:4-5-6 /6/2015 

Πάπιγκο Ζαγορίου.

Πληροφορίες: 

Photometria Festival 2015, 

info@photometria.gr, 

http://photometria.gr, 
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http://elgrecoalbum.gr/


������ 14��	
�� 284 •  ��	���� 18 MA�	 2015

ON L INE ��������� � �� �O IMAGING -  E��
���� ��

Olympus 
Φρεσκάρει το φορμά micro 4/3

Η Olympus ανακοίνωσε δύο νέες προσθήκες για τη σειρά επαγγελματικών φακών του 

συστήματος Micro Four Thirds, το M.Zuiko Digital ED 7-14mm f/2.8 και το Fisheye Pro 

8mm f/1.8 (με ισοδυναμία 14-28mm και 16mm ανίστοιχα). Ο 7-14mm f/2.8 είναι ένα stop 

φωτεινότερος από τον προκάτοχο του Zuiko Digital ED 7-14mm με f/4, ενώ προσφέρει 

προστασία από την υγρασία και τη σκόνη. Περιλαμβάνει τρία στοιχεία Super ED, ένα 

ED και δύο EDA για την μείωση των χρωματικών εκτροπών, αλλά και το στοιχείο ZERO 

(Zuiko Extra-Low Reflective Optical) για την καταπολέμηση του φαινομένου ghosting. 

Όσο αφορά τον fisheye 8mm f/1.8 αποτελείται από 17 στοιχεία σε 15 ομάδες, έχει οπτική 

γωνία 180° και ελάχιστη απόσταση εστίασης τα 2,5εκ. Είναι πλήρως συμβατός με τις 

υποβρύχιες θήκες για τις μηχανές OM-D E-M5 και OM-D E-M1, χάρη στη υποδοχή PPO-

EP02. Αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις αρχές Ιουνίου.

OlOlOl

Wolfram Image 
Identify
Αναγνώριση περιεχομένου 
φωτογραφιών με τεχνητή 
νοημοσύνη

Η Wolfram Research είναι μια εταιρία 

άγνωστη στο ευρύ κοινό αλλά 

γνωστή στους κύκλους της υψηλής 

τεχνολογίας αφού βρίσκεται πίσω 

από την εξέλιξη του προσωπικού 

εικονικού βοηθού Siri της Apple. 

Για μια ακόμη φορά η Wolfram 

προκαλεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον 

με το πρόγραμμα ImageIdentify, 

το οποίο αναγνωρίζει αυτόματα τα 

περιεχόμενα και βασικά αντικείμενα 

κάθε φωτογραφίας δηλ. αν 

απεικονίζει πρόσωπα, αντικείμενα 

του φυσικού περιβάλλοντος ή 

προϊόντα ή οτιδήποτε άλλο. Μέχρι 

στιγμής μπορεί να αναγνωρίζει ως 

10.000 διαφορετικά πράγματα.

Το πρόγραμμα στηρίζεται σε 

περίπλοκους αλγόριθμους 

αναγνώρισης και έχει χαρακτηριστικά 

τεχνητής νοημοσύνης που του 

επιτρέπουν να “μαθαίνει” από 

τα λάθη του. Στη δομή του 

προσομοιώνει ένα νευρωνικό δίκτυο 

με πολλαπλές διαστρωματώσεις 

όπου κάθε στρώση φιλτράρει 

διαφορετικού επιπέδου πληροφορία 

από τη γενικότερη ως την πιο 

εξειδικευμένη. Για κάθε επιτυχή 

αναγνώριση ενημερώνεται η βάση 

δεδομένων του προγράμματος 

ανάλογα με την επιβεβαίωση των 

θετικών αποτελεσμάτων από το 

χρήστη. Αν το αποτέλεσμα της 

αναγνώρισης είναι αρνητικό η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

Πλάτων Ριβέλλης
Δύο εκθέσεις με φωτογραφίες του στο νησί της Μυκόνου
Ο Πλάτων Ριβέλλης, γνωστός φωτογράφος και ιδρυτής της ομάδας Φωτογραφικός 

Κύκλος εγκαινιάζει δύο εκθέσεις του στο νησί της Μυκόνου. Με φωτογραφίες  που 

τραβήχτηκαν τα τελευταία 25 χρόνια και ανήκουν σε διαφορετικές ενότητες, οι εκθέσεις 

θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Grace και στη Γκαλερί Σκουφά αντίστοιχα. Στην 

πρώτη θα παρουσιαστούν πανοραμικές ασπρόμαυρες  φωτογραφίες από την ενότητα 

«Μινιμαλισμός» (1999-2010) ενώ στη δεύτερη τετράγωνες ασπρόμαυρες φωτογραφίες 

από την ενότητα «Μνημειακά» (1995-2007), τετράγωνες 

έγχρωμες φωτογραφίες από την ενότητα «Χαρά της ζωής» 

(2012-2015) και φωτογραφίες 35 χιλιοστών ασπρόμαυρες/

έγχρωμες φωτογραφίες από την ενότητα «Συριανά 

ξωκλήσια» (2010-2013).

Εγκαίνια: Παρασκευή 29 Μαΐου, 21.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Ιουνίου

Διεύθυνση: Ξενοδοχείο Grace, Άγιος Στέφανος, Μύκονος

Εγκαίνια: 30 Μαΐου, 21.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Ιουνίου 

Διεύθυνση: Γκαλερί Σκουφά, Δήλου 12, Χώρα Μυκόνου

Πληροφορίες: Πλάτων Ριβέλλης, http://www.rivellis.gr 
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FISHEYE ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
www.fisheye.gr

Χρ. Σμύρνης 135 & Κεφαλληνίας, 183 45 Μοσχάτο. Tηλ.: 210 9020664, email: sales@fisheye.gr

E P S O N  A u t h o r i z e d  R e s e l l e r

     �������	
 �������� LFP Epson

������������
 �����������
 EPSON Surelab

������ inkjet & ������� Epson.

Epson SureLab D3000

Epson L800 Epson L1800 Epson L850

Epson SureLab D700

      

Epson L1800E L8000

http://www.fisheye.gr/
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Olympus 
Η OM-D E-M5 II σε συλλεκτική έκδοση από τιτάνιο

Eν μέσω πληθώρας ανακοινώσεων από την ιαπωνική εταιρία, παρουσιάστηκε 

και η ειδική έκδοση της βραβευμένης από την TIPA, OM-D E-M5 II, που διαθέτει 

περίβλημα από τιτάνιο, δερμάτινο λουράκι και αισθητική που θυμίζει έντονα την 

OM-3/Ti του 1994, στην οποία αποδίδει φόρο τιμής. Βεβαίως διατηρεί τα ίδια 

τεχνικά χαρακτηριστικά με την κανονική OM-D E-M5 II. Θα είναι διαθέσιμη τον 

Ιούνιο σε μόλις 7000 τεμάχια συνοδευόμενη (προαιρετικά) από τον κιτ φακό 

14–150mm f/4–5.6 II. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν.

Instagram 
Διαγωνισμός με έπαθλο 10.000$ 

Η δημοφιλής πλατφόρμα διαμοιρασμού 

φωτογραφιών συνεργάζεται με το 

πρακτορείο Getty Images με σκοπό 

να αναδειχτούν, μέσω ερασιτεχνών 

φωτογράφων του instagram, τα μέρη 

του κόσμου που υποεκπροσωπούνται 

από τα τυπικά μέσα ενημέρωσης. Οι 

τρεις νικητές θα λάβουν ο καθένας 

το ποσό των 10,000$-σε μετρητά και 

επιπλέον θα έχουν καθοδήγηση από 

τους φωτογράφους του Getty και την 

ευκαιρία να εκθέσουν τα έργα τους στη 

Νέα Υόρκη. Η πρωτοβουλία αυτή έχει 

ως στόχο να στηρίξει instagrammers 

όπως o Devin Allen (γνωστός και 

ως bydvnlln), φωτογράφος από τη 

Βαλτιμόρη του οποίου η εικόνα 

χρησιμοποιήθηκε ως εξώφυλλο 

στο TIME. ‘Ένα ακόμη παράδειγμα 

είναι ο David Guttenfelder, καθώς 

ο λογαριασμός του είναι δημοφιλής 

για τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα 

που μεταδίδει από τη Βόρεια Κορέα. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

βάλουν #GettyInstagramGrant ως 

hashtag στις φωτογραφίες τους και να 

υποβάλουν αίτηση στην ιστοσελίδα του 

πρακτορείου. Οι δηλώσεις συμμετοχής 

έχουν ήδη ξεκινήσει και σταματούν στις 

4 Ιουνίου. Εκτός από την υποβολή, οι 

αιτούντες πρέπει επίσης να παρέχουν 

ένα βιογραφικό, τις φιλοδοξίες τους για 

το χρηματικό έπαθλο, και λεπτομέρειες 

σχετικά με το πως προσεγγίζουν το 

Instagram, ευρύτερα. Οι νικητές θα 

ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο.
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• digital album • minilab • plotter 
• ftp server • k-fix • canvas • frames

�������	 31, 54638 
���������, ��.: 2310 927749, Fax: 2310960322, 
Web: www.arxphotolab.gr, Email: support@arxphotolab.gr

http://www.arxphotolab.gr/
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Samsung PRO/EVO Plus 
Ανανεωμένες κάρτες μνήμης για actioncam και smartphone

H Samsung παρουσίασε δύο αναβαθμισμένες σειρές καρτών μνήμης, τις PRO Plus and 

EVO Plus. Θα είναι διαθέσιμες σε MicroSD και SD προσφέροντας χωρητικότητες 64GB 

και 32GB, με την EVO plus να κυκλοφορεί και στα 128GB. Η Pro Plus προορίζεται για 

actioncam και DSLR που εγγράφουν video 4Κ καθώς προσφέρει ταχύτητα ανάγνωσης 

95MB/s-εγγραφής 90MB/sec. H σειρά EVO με ταχύτητα ανάγνωσης 80MB/sec και 

εγγραφής 20MB/sec προτείνται για smartphone υψηλών επιδόσεων. Είναι ανθεκτικές 

στις πτώσεις, τις ακτίνες Χ, τους μαγνήτες και λειτουργούν απροβλημάτιστα σε 

θερμοκρασίες από -10°C έως 85°C. Όσο αφορά την ανθεκτικότητα στο νερό, η βελτίωση 

είναι αξιοσημείωτη αφού μπορούν να παραμείνουν λειτουργικές έπειτα από 72 ώρες 

...κατάδυση στη θάλασσα. 

Epson International Pano Awards 

Οι συμμετοχές ξεκίνησαν

Στην έκτη χρονιά, ο διαγωνισμός που χρηματοδοτείται από την Epson 

Αυστραλίας, επιβραβεύει τις καλύτερες πανοραμικές φωτογραφίες της 

χρονιάς που έχουν ληφθεί με ψηφιακή ή αναλογική μηχανή. Το σύνολο των 

χρηματικών βραβείων αγγίζει τα 50.000$, εκ των οποίων τα 20.000$ είναι 

μετρητά, συμπεριλαμβανομένου ενός ακόμα βραβείου των 5.000 $ για την 

κατηγορία Jeff Mitchum Fine Art. Επιπλέον υπάρχουν έπαθλα που προσφέρουν 

στους συμμετέχοντες λογισμικό και προγράμματα επεξεργασίας. Οι πανοραμικές 

εικόνες για να γίνονται δεκτές πρέπει να τηρούν την αναλογία 2:1 ή ευρύτερη 

και όλες οι δηλώσεις θα υποβάλονται σε ψηφιακή μορφή.

Οι κατηγορίες διακρίνονται σε Open Awards με κόστος συμμετοχής 20$ ανά 

φωτογραφία και Amateur Awards με κόστος 16$ ανά φωτογραφία. Τα θέματα 

και των δύο είναι φύση/τοπίο και τεχνητό περιβάλλον/αρχιτεκτονική, ενώ 

υπάρχει και μία επιπλέον κατηγορία που αφορά τις εικόνες 360°/VR με το 

κόστος συμμετοχής να ανέρχεται στα 12$/εικόνα. Επίσης σημειώνεται πως οι 

έγκαιρες δηλώσεις συμμετοχής (δηλαδή μέχρι 12 Ιουλίου) περιλαμβάνουν το 

προνόμιο της αποστολής πέντε εικόνων, με κοστολόγηση μόνο των τεσσάρων. 

Στο διαγωνισμό του 2014 καταγράφηκαν συνολικά 3.971 φωτογραφίες από 

871 φωτογράφους που δήλωσαν συμμετοχή από 54 χώρες. Οι δηλώσεις 

συμμετοχών σταματούν στις 26 Ιουλίου. 

Για τους πλήρεις όρους του διαγωνισμού: 

https://thepanoawards.com

Canon EF 50mm f/1.8 
STM
Βελτιώσεις στο AF και στην 
ποιότητα κατασκευής

Ο σταθερός φακός EF 50mm f.1.8 

φτάνει αισίως στην τρίτη έκδοση του 

προσφέροντας αρκετές αναβαθμίσεις 

σε σχέση με τον προκάτοχο του, 

διατηρώντας το κόστος στα ίδια επίπεδα. 

Διαθέτει επτά λεπίδες διαφράγματος, 

μοντούρα από μέταλλο, ενώ η ελάχιστη 

απόσταση εστίασης είναι τα 35εκ. έναντι 

των 45εκ της προηγούμενης έκδοσης. 

Ακόμα, προσφέρει γρηγορότερο 

και αθόρυβο autofocus, μέσω του 

μηχανισμού STM ένα πλεονέκτημα που 

θα εκτιμήσουν κυρίως όσοι κάνουν 

λήψεις video. Όταν χρησιμοποιείται με 

μηχανές APS-C μετατρέπεται -σχεδόν- σε 

φακό πορτρέτου αφού το εστιακό του 

μήκος γίνεται ισοδύναμο με 75mm. 

Ζυγίζει μόλις 160γρ., έχει μήκος 39χιλ. 

και δέχεται φίλτρα 49χιλ. 

Θα είναι διαθέσιμος στην αγορά τέλη 

Μαΐου.
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Η Leica ανακάλυψε πρόσφατα ένα 

σοβαρό σφάλμα του software 

«Photos» που μπορεί να προκύψει 

κατά την φόρτωση αρχείων DNG 

της νέας Monochrom (Typ 246) και 

απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Τα DNG 

όχι μόνο δεν διαβάζονται από το νέο 

Canon 5D
Πιθανή αποκόλληση 
καθρέπτη ύστερα από μία 
δεκαετία ζωής

Έπειτα από αναφορές αρκετών 

περιστατικών από χρήστες της 5D, 

η ιαπωνική εταιρία αποφάσισε να 

γνωστοποιήσει πως είναι πιθανό 

να εμφανιστεί μερική ή ολική 

αποκόλληση του καθρέπτη, 

καθώς η ειδική κόλλα εξασθενεί 

με το πέρασμα των χρόνων. 

Ωστόσο, τα καλά νέα είναι πως η 

Canon προτίθεται να διορθώσει 

δωρεάν αυτό το πρόβλημα 

μέσω του αντίστοιχου τμήματος 

στο service. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να επωφεληθούν από 

αυτή τη πρωτοβουλία μέχρι τις 30 

Σεπτεμβρίου του 2015,  ημερομηνία 

που θα σημάνει το τέλος 

υποστήριξης της δημοφιλούς full-

frame που έμελε να διαδραματίσει 

κυρίαρχο ρόλο στην εξέλιξη της 

ψηφιακής φωτογραφίας αλλά και 

του video.

α 

ν 

5D, 

ε να 

νό 

νεί 

ς η

σει 

ος 

οι 

πό 

ς 30

ομηνία 

full-

τίσει 

ης 

και 

πρόγραμμα επεξεργασίας και διαχείρισης φωτογραφιών της Apple, αλλά μπορούν να 

οδηγήσουν και σε διαγραφή ολόκληρης της συλλογής(!). Ειδικότερα, η Leica αναφέρει 

πως τα αρχεία DNG της συγκεκριμένης μηχανής μπορούν να προκαλέσουν συνεχή 

crash του λογισμικού με αποτέλεσμα την καταστροφή των υπόλοιπων φωτογραφιών 

που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη. Οι δύο εταιρίες εργάζονται εντατικά για αντιμετώπιση 

του προβλήματος αλλά συνιστούν τη μη χρήση του λογισμικού από τους χρήστες της 

Monochrom μέχρι το επόμενο update του Photos.

Apple Photos
Bug απειλεί τους χρήστες Leica Monochrom
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www.jmsolution.gr

http://www.jmsolutions.gr/
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Flickr Shutterdial
Φέρνει ευκολότερη αναζήτηση φωτογραφιών 

Το flickr παρουσίασε μία νέα μηχανή αναζήτησης των ανεβασμένων φωτογραφιών, 

με βάση τις ρυθμίσεις λήψης, όπως το εστιακό μήκος, το διάφραγμα και η ταχύτητα 

κλείστρου. Η υπηρεσία δημιουργήθηκε από τον φωτογράφο, προγραμματιστή και 

ενεργό χρήστη της πλατφόρμας, Tianhe Yang και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μέσα 

από έναν ειδικά σχεδιασμένο ιστότοπο. Το περιβάλλον εργασίας είναι απλό και 

δημιουργεί contact sheets με λίγα κλικ. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα δυνατότητα 

αναζήτησης με βάση τα δεδομένα EXIF. Σύμφωνα με τον Yang, η εμφάνιση του 

Shutterdial θα καλύψει τη μέχρι τώρα έλλειψη του flickr και θα ικανοποιήσει τις 

ανάγκες σύνθετης αναζήτησης των χρηστών. Μπορείτε να τo δοκιμάσετε εδώ:

http://www.shutterdial.com

Fujifilm X-T1
Αναβάθμιση με firmware

Ριζικές βελτιώσεις στο autofocus 

υπόσχεται το καινούργιο firmware 

της Fujifilm για το κορυφαίο μοντέλο 

X-T1. Το firmware είναι στο στάδιο 

των τελευταίων δοκιμών και θα 

διατίθεται στους ενδιαφερόμενους για 

κατέβασμα σε ένα μήνα περίπου. Θα 

επιλύει προβλήματα με κινούμενα 

αντικείμενα και εστίαση σε χαμηλό 

φωτισμό. Συγκεκριμένα προσθέτει 

λειτουργία Zone/Wide Tracking με 

επιλογή ανάμεσα σε γκρουπ 3x3, 5x3 

και 5x5 σημείων εστίασης ώστε να 

διευκολύνεται η εστίαση κινούμενου 

αντικειμένου καθώς διασχίζει το καρέ 

ή πλησιάζει/απομακρύνεται από το 

φακό. Χάρη στην μεγαλύτερη τονική 

ευαισθησία  το σύστημα εστίασης 

θα μπορεί να ανταποκρίνεται σε 

διαβαθμίσεις/αποκλίσεις μόλις 0,5ΕV 

αντί για τα 2,5ΕV του προηγούμενου 

συστήματος. Παραπέρα, τα 

“ενημερωμένα” σώματα x-T1 θα 

έχουν μέγιστη ταχύτητα κλείστρου 

1/3200sec, θα ισχύει αντιστάθμιση 

έκθεσης στο manual όταν είναι 

ενεργοποιημένο το Auto ISO, το 

πλέγμα θα έχει λεπτότερες γραμμές 

κλπ.κλπ.



������ 23��	
�� 284 •  ��	���� 18 MA�	 2015

ON L INE ��������� � �� �O IMAGING -  E��
���� ��

http://www.photo.gr/shop/prosfores/to-1o-olokliromeno-ekpedeftiko-dvd-gia-ti-lipsi-vinteo-me-kameres-dslr/
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Qroma Scan
Η πιο φθηνή και βασική 
αντιγραφέζα στο Kickstarter με τιμή 
μόλις $35
Όλοι λίγο πολύ έχουμε τυπωμένες 

φωτογραφίες και έγγραφα που θέλουμε να 

ψηφιοποιήσουμε. Πριν σκεφθούμε τη λύση 

“scanner” ίσως πρέπει να ασχοληθούμε με 

πιο απλές και φθηνές λύσεις. Και λέμε ίσως 

γιατί το QromaScan είναι ένα ακόμη προϊόν 

χρηματοδότησης τύπου crowdfunding μέσω 

του γνωστού σε όλους πλέον Kickstarter. Oι 

σχεδιαστές του προτείνουν λοιπόν ένα πολύ 

φορητό, αναδιπλούμενο σύστημα σάρωσης 

φωτογραφιών με φωτιστική πηγή LED. Η 

διαδικασία της σάρωσης/ψηφιοποίησης 

δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερη. Ο 

χρήστης πρέπει να ξεκινήσει την εφαρμογή 

στο smartphone, να το τοποθετήσει με την 

“μεγάλη” κάμερα προς τα κάτω και να κάνει 

τη λήψη δίνοντας την εντολή με φωνητική 

ενεργοποίηση. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 

400 υποστηρικτές και χρειάζεται 2.000 

ακόμη δολ. για να συμπληρωθεί το πλαφόν 

της χρηματοδότησης. Με την έναρξη της 

παραγωγής θα στοιχίζει μόλις 35δολ.

Leica Monochrom
H μοναδική ψηφιακή ασπρόμαυρη βελτιώνεται

Την Leica Monochrom είχαμε αναλύσει διεξοδικά στο ειδικό μονοθεματικό τεύχος 

για το ασπρόμαυρο. Είναι μια μοναδική  μηχανή, απλή ως προς τη σύλληψη και γι 

αυτό πολύ αποτελεσματική σε αυτό που κάνει. H ιδέα πίσω από τη Monocrhom είναι 

σαν το αυγό του Κολόμβου. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ψηφιακή τηλεμετρική full 

frame, μια M9 χωρίς τα μικροφίλτρα Bayer pattern, προορισμένη για  εύπορους 

φίλους του ασπρόμαυρου. Η προηγούμενη έκδοση είχε τον ίδιο αισθητήρα CCD 

ful frame 18megapixel χωρίς όμως τα μικροφίλτρα κάτι που ανεβάζει την βασική 

ευαισθησία στα ISO 320 (από ISO 160) και το όριο της ευαισθησίας στα ISΟ 10.000 

αντί για ISO 2.500 (πάντα σε σύγκριση με το έγχρωμο αντίστοιχο μοντέλο). Και 

βεβαίως μιλάμε για γνήσια τηλεμετρική (rangefinder) με το θρυλικό σκόπευτρο και 

το σύστημα εστίασης με την σύμπτωση της κουκίδας. Ο μηχανισμός δεν έχει αλλάξει 

ιδιαίτερα από την εποχή της M2 του 1957. Λιγάκι έχει τροποποιηθεί η μεγέθυνση 

0,68x ενώ υπάρχουν ορατά πλαίσια (framelines) για φακούς 28mm/90mm, 

35mm/135mm και 50mm/75mm.

Τώρα η Leica ανανεώνει τη Monochrom (Typ 246) με αισθητήρα full frame CMOS 

24Μegapixel, buffer 2GB και ανεβασμένη ευαισθησία ως ISO 25000. Eπίσης η 

ενσωμάτωση CMOS έχει ως αποτέλεσμα την δυνατότητα Live View.
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http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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«Ντοκιμαντέρ 
και η δύναμη της 
αφήγησης». 
5ήμερο workshop από το 
φωτογράφο Μπάμπακ Σαλαρί

Ένα 5ήμερο workshop πρόκειται 

να πραγματοποιηθεί στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Υπό την καθοδήγηση 

του διεθνώς καταξιωμένου Ιρανο-

καναδού φωτογράφου Μπάμπακ 

Σαλαρί οι συμμετέχοντες θα έχουν 

την ευκαιρία να συνδυάσουν 

δημιουργικά τη σκέψη με την 

οπτική και κατ’ επέκταση την 

αναπαράσταση των ιδεών τους 

μέσα από τη φωτογραφία. 

Ο γνωστός φωτογράφος θα 

μοιραστεί τις εμπειρίες του δίνοντας 

ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους 

παρατήρησης του περιβάλλοντος 

αλλά και στην επεξεργασία των 

λεπτομερειών της φωτογραφίας, 

αντικείμενα που τείνουν συνήθως να 

παραβλέπονται ή να αποκλείονται. 

Με το workshop να μετρά λίγες 

μέρες πριν την έναρξή του μπορείτε 

να δηλώσετε συμμετοχή έως 

την Τετάρτη 20 Μαΐου. Με την 

ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα 

δοθεί στους συμμετέχοντες βεβαίωση 

συμμετοχής.

Διάρκεια workshop: 

29 – 31 Μαΐου, 6 – 7 Ιουνίου

Χώρος διεξαγωγής: Κήπος Σεμινάρια, 

Στρατηγού Σφέτσου 3, Θεσσαλονίκη

Κόστος σεμιναρίου: 160€, φοιτητικό/

ανέργων 140€

Πληροφορίες: https://

www.facebook.com/

events/780880475365996/ 

Ελευθερία Καλπενίδου, 

Τηλ. 6944252564

«Ματιές στα Βυζαντινά της Λέσβου»
Τρεις φωτογράφοι μέλη της ΦΕΜ σε μια έκθεση
Ο Στρατής Τσουλέλλης, ο Πάνος Χαραλαμπίδης και ο Θωμάς Μαμάκος, 

φωτογράφοι και μέλη της Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης παρουσιάζουν 

μια φωτογραφική περιπλάνηση στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία 

της Λέσβου. Υπό τον τίτλο «Ματιές στα Βυζαντινά της Λέσβου», η έκθεση 

δίνει τη ματιά των τριών φωτογράφων στα κάστρα, μοναστήρια, εκκλησίες, 

οθωμανικά λουτρά και γεφύρια, χώροι που για δύο περίπου χρόνια αποτέλεσαν 

αντικείμενο επισκέψεων και αναζητήσεων των τριών φωτογράφων. Η έκθεση 

συνδιοργανώνεται από τη Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, την Εφορία 

Αρχαιοτήτων Λέσβου και το Σύλλογο Φίλων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 

Μνημείων Λέσβου.

Εγκαίνια: Κυριακή 17 Μαΐου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Μαΐου 

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 19.00 – 21.00

Διεύθυνση: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, 3η πάροδος Μικράς Ασίας, Κάτω 

Κάστρο Μυτιλήνης

Πληροφορίες: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, Τηλ. 2251041555, photo@

fem.gr, http://www.fem.gr
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston/
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