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(Συνέχεια στις επόμενες σελίδες)

Άνοιξε το Athens Photo Festival 2015
Η φετινή διοργάνωση είναι μακράν καλύτερη από οποιαδήποτε προηγούμενη!

Θα ήθελα ευθύς εξαρχής να διευκρινίσω ότι όταν επισκέπτομαι ‘’μαζικές’’ καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 

είμαι πολύ επιφυλακτικός για το τι θα συναντήσω εκεί έξω. Και αυτό γιατί τα καλλιτεχνικά έργα που 

έχουν επιλεγεί να εκτεθούν αλλά και ο τρόπος παρουσίασής τους επιδέχονται υποκειμενική ερμηνεία που 

συνήθως δεν συμπίπτει με τις αισθητικές προτεραιότητες της διοργάνωσης ή τέλος πάντων του καλλιτεχνικού 

διευθυντή. Και εκδηλώσεις αυτού του βεληνεκούς δεν γίνονται κάθε μέρα για να διαλέξεις. Άρα πας με 

χαμηλές προσδοκίες. Ότι δηλ. θα δεις τουλάχιστον δυο φίλους και θα σχηματίσεις προσωπική άποψη για το 

γεγονός. Τίποτα περισσότερο. Με αυτές τις προκαταλήψεις και μετά από μία κουραστική μέρα, βαριεστημένα 

και ανόρεχτα, πήγα στα εγκαίνια του Athens Photo Festival την Τετάρτη 3 Ιουνίου το βραδάκι. Ε! Λοιπόν 

ομολογώ ότι έφυγα μετά από τρεις ολόκληρες, γεμάτες ώρες ενθουσιασμένος, ξεκούραστος και απόλυτα 

ικανοποιημένος απ’ όλη τη διοργάνωση. Περιττό να πω ότι συστήνω ανεπιφύλακτα να κάνετε το ίδιο!

http://www.tipa.com/english/index.html
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Μόλις κυκλοφόρησε!
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http://www.photo.gr/shop/themedmags/monothematiko-tefchos-no-7-macro-fotografia/
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ΤΙ ΜΕ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΕ ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Πρώτα απ’ όλα ο χώρος και ο τρόπος 

παρουσίασης των φωτογραφικών εκθέσεων. 

Μετά από μία πολύχρονη περιπλάνηση του 

(πρώην) Μήνα Φωτογραφίας σε διάφορες 

γκαλερί, σε... βιτρίνες καταστημάτων, σε φουαγιέ 

πολιτιστικών κέντρων, δεξιά κι αριστερά, 

η διοργάνωση έχοντας σπαταλήσει πολύτιμο 

χρόνο περιπλανώμενη σε ακατάλληλα -κατά τη 

γνώμη μου- μέρη βρήκε επιτέλους τον ιδανικό 

χώρο: το Μουσείο Μπενάκη. Οι προηγούμενοι 

πειραματισμοί πιστεύω ότι υπονόμευσαν τόσο το 

κύρος όσο και την πολύ σοβαρή προσπάθεια που 

καταβάλλει πάνω από 25 χρόνια η διοργάνωση σε 

πείσμα της οικονομικής κρίσης και της μηδενικής 

έως απειροελάχιστης κρατικής επιχορήγησης 

που λαμβάνει. Πρόσφατα, μετακομίζοντας στο Γκάζι φάνηκε μία θετική αύρα 

να αναδύεται. Και φέτος έγινε το μεγάλο βήμα: Από τους παρακμιακούς, 

ετερόκλητους χώρους στο Γκάζι, μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου στους σύγχρονους 

και λειτουργικούς εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς). 

Παράλληλα μετατοπίστηκε από το μελαγχολικό φθινόπωρο στο πολλά 

υποσχόμενο και προ των πυλών καλοκαίρι. Μα, θα πουν οι γνωστοί ...πουρίστες, 

έχουν σημασία αυτά τα πράγματα; Όλοι αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες; 

Η δουλειά του καλλιτέχνη, δεν είναι αυτή που μετράει; Κρίνουμε το έργο από 

την... κορνίζα; (Την έχω ακούσει αυτή τη φράση άπειρες φορές). Κι όμως! Πιστεύω 

απόλυτα ότι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα για τον επισκέπτη παίζει τεράστιο ρόλο 

στην αίσθηση και ανάγνωση του έργου τέχνης. Είναι άλλο να μπαίνεις σ’ ένα 

μοντέρνο μουσειακό χώρο, να περιηγείσαι στις εκθέσεις με σειρά και τάξη κι άλλο 

να χάνεσαι από κτίριο σε κτίριο ή το χειρότερο από μία γκαλερί στην μια άκρη της 

πόλης, σε μία άλλη σ’ ένα πατάρι ή σε ένα υπόγειο, κάπου σ’ ένα άλλο σημείο. 

Θυμίζω: Μιλάμε για την Αθήνα και όχι για μία γραφική, ιστορική μικρή πόλη 

όπως π.χ. η Arles της Ν. Γαλλίας που χαίρεσαι να πας πεζός από τη μία έκθεση 

στην άλλη, μέσα από γραφικά σοκάκια και αρχαία κτίσματα. 

Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια. Ο κ.Μανόλης Μωρεσόπουλος απευθύνει σύντομο χαιρετισμό στους καλεσμένους εκ μέρους της διοργάνωσης

...εκ μέρους του Μουσείου Μπενάκη η κ. Αιμ. Γερουλάνου και δεξιά -τιμής ένεκεν- η πρέσβειρα του Ισραήλ κ. Ιρίτ Μπεν-Άμπα Βιτάλε 
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ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 

Μ ε μία λέξη: Άψογη! Οι αναρτήσεις 

των φωτογραφιών δεν έγιναν 

καθόλου τυχαία, αλλά μετά από πολύ 

καλή χωροταξική μελέτη. Όλες οι 

φωτογραφίες, χωρίς καμία απολύτως 

εξαίρεση, ήταν σωστά αναρτημένες 

(με ακρίβεια χιλιοστού!), με ιδιαίτερα 

χωρίσματα από γυψοσανίδες και 

ξυλοκατασκευές όπου αυτό κρίθηκε 

απαραίτητο, με έμπνευση και πάνω 

απ’ όλα με τρόπο λειτουργικό και 

πρακτικό για τον επισκέπτη. 

Προσωπικά ξεκίνησα την επίσκεψη 

από τον τελευταίο όροφο (Ελληνική 

Φωτογραφία) και ακολουθώντας τη ροή, 

που μοιάζει απόλυτα  φυσιολογική, 

κατέβηκα στον πρώτο όροφο (αλλοδαποί 

– φιλοξενούμενοι φωτογράφοι) και 

από τα κεκλιμένα επίπεδα στο ισόγειο 

όπου διαδραματίσθηκαν στη διάρκεια 

των εγκαινίων διάφορα καλλιτεχνικά 

happenings. Ας σημειωθεί επίσης το 

γεγονός ότι δίπλα από κάθε έκθεση 

υπάρχει κατατοπιστικό κείμενο στα 

Ελληνικά και Αγγλικά (Αυτονόητο; 

Καθόλου...) 

ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ας δούμε τώρα και την ουσία.

 Δηλαδή το περιεχόμενο των 

δεκάδων εκθέσεων που φιλοξενήθηκαν 

κάτω από τον γενικό, αγγλοπρεπή τίτλο 

“Reframing Memory”. Δεν σας κρύβω 

ότι προσωπικά θα προτιμούσα έναν 

ελληνικό τίτλο ή μάλλον μία καθαρόαιμη 

“ελληνική” θεματική, όπως π.χ. 

“Ελλάδα 2015”,  “Οικογένεια”, “Σώμα”,  

“Χορός” κλπ. Αναλόγως θα ήθελα να 

πλαισιώνεται παντού, όλος ο χώρος 

παράλληλλα με τις εκθέσεις, από σχετικά 

ζωντανά happenings και εγκαταστάσεις, 

που θα έκαναν την επίσκεψη μία 

αξέχαστη εμπειρία, δίνοντας παράλληλα 

έτοιμα θέματα προς φωτογράφιση στους 

επισκέπτες και προβάλλοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο έξυπνα την διοργάνωση. 

Όμως ας προσγειωθούμε στην 

πραγματικότητα. Κάθε φεστιβάλ φέρει 

τη σφραγίδα του επιμελητή του. 

Και αυτή τη φορά θεωρώ ότι ο Μανόλης 

Μωρεσόπουλος συνεπικουρούμενος 

από τον πολύπειρο πατέρα του, 

εμπνευστή και ιδρυτή του Μήνα 
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Αργά, το βράδυ των εγκαινίων: καλλιτεχνικό happening με -τεχνητό- βούρκο γεμάτο λάσπες και νεανικά σώματα να παλεύουν πάνω του... 

Άλλο δρώμενο: κούνια (που σε κούναγε...) με αμέριμνη νεαρή 
ασπροφορεμένη ύπαρξη να λικνίζεται πάνω από κόκκινα γαρύφαλλα...

...Κι άλλο δρώμενο: ‘‘φαντάρος’’ με ιμιτασιόν καλάζνικοφ σε γωνία-
πέρασμα στο Μουσείο Μπενάκη υπερασπιζόμενος (;) κάποιες μικρές 
φωτογραφίες πίσω του. (Ο κύριος δίπλα του είναι τυχαίος επισκέπτης).

Μερική άποψη της έκθεσης βιβλίου
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Φωτογραφίας Αθήνας και νυν Athens Photo Festival, Σταύρο Μωρεσόπουλο και 

μερικούς ακόμη φίλους και στενούς συνεργάτες, έκανε περίφημη δουλειά. 

Μπορεί κανείς να διαφωνήσει με την επιμονή του στην εννοιολογική, την 

κατασκευασμένη και σκηνοθετημένη φωτογραφία που είναι κυρίαρχη σε όλους τους 

χώρους, αλλά δεν θα βρει κανένα άλλο ψεγάδι. Γι’ αυτό, ειρήσθω εν παρόδω, 

όλα τα μεγάλα Διεθνή φωτο-φεστιβάλ αλλάζουν τακτικά καλλιτεχνικό διευθυντή 

ο οποίος με τις επιλογές του βάζει την δική του, προσωπική σφραγίδα στις εκθέσεις. 

Όμως αυτά είναι ανθυπολεπτομέρειες, όταν ο προϋπολογισμός της διοργάνωσης είναι 

ανύπαρκτος και το πολιτικο-οικονομικό περιβάλλον της χώρας κινούμενη άμμος...

Και κάτι ακόμα όσον αφορά τη διοργάνωση. Για πρώτη φορά θα φιλοξενήσει 

τόσες πολλές και σημαντικές προσωπικότητες διεθνούς κύρους από όλον τον 

-φωτογραφικό- πλανήτη, οι οποίοι θα δουν portfolios Ελλήνων φωτογράφων, 

ανοίγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο διόδους προβολής και καριέρας στα διεθνή φόρα σε 

συμπατριώτες μας φωτογράφους που η δουλειά τους θα προσελκύσει το ενδιαφέρον 

τους. Μετρήσαμε στο πρόγραμμα συνολικά δεκαεπτά αλλοδαπούς και πέντε Έλληνες 

portfolio reviewers. Προσωπικά θα προσκαλούσα λιγότερες προσωπικότητες 

(τις πιο γνωστές) από το εξωτερικό και τα υπόλοιπα χρήματα θα τα διέθετα στη 

δεξίωση εγκαινίων. Θα έφερνα συγκροτήματα, χορηγούς ποτών και catering 

μετατρέποντας τα εγκαίνια σ’ ένα τρελό και αξέχαστο καλλιτεχνικό πάρτι, μία 

αλησμόνητη γιορτή της φωτογραφίας. Μετέφερα ήδη αυτές τις σκέψεις μου στον 

Σταύρο και Μανόλη Μωρεσόπουλο, αλλά και στην κ. Γερουλάνου του Μουσείου 

Μπενάκη. Ευγενικά μου θύμισαν, ότι μόλις τώρα ξεκίνησε το Athens Photo Festival κι 

ότι στις 19 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη μία άλλη σημαντική μέρα ή μάλλον νύχτα: 

Η νύχτα φωτογραφίας στη διάρκεια της οποίας περιμένουν πολλές εκπλήξεις τους 

επισκέπτες! Ίδωμεν. Εύχομαι, κλείνοντας το σημείωμά μου αυτό, καλή επιτυχία στη 

φετινή διοργάνωση -που τη θεωρώ δεδομένη- καλή δύναμη στους διοργανωτές της 

και του χρόνου ακόμη καλύτερα.

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ  
Δείτε όλο το πρόγραμμα του APhF:15 εδώ: www.photofestival.gr

Σταύρος Μωρεσόπουλος

Κωστής Αντωνιάδης, Μανόλης 
Μωρεσόπουλος, Αιμιλία Γερουλάνου

Το επάγγελμα του φωτογράφου σήμερα / B’ ΜΕΡΟΣ
Η συνέχεια δημοσίευσης της (Γαλλικής) έρευνας αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα

Ο Δημοσθένης Αγραφιώτης ‘‘καδράρει’’ επισκέπτες -στο πνεύμα της θεματικής του φεστιβάλ- και 
δίπλα συνεργάτης του φωτογραφίζει. Όλα έγιναν ξαφνικά, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα!  
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Μας άρεσε το... φόντο και ποζάραμε!
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���.: 210 9410888
e-mail: desk@damkalidis.gr

Μόνο 

790€
+ ΦΠΑ

Μόνο 

590€
+ ΦΠΑ

Μόνο 1990€+ ΦΠΑ

http://www.damkalidis.gr/index.html
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To μέγα λεξικό της μαγκιάς... 
Έτσι, για να μην ξεχνάμε κάποαι πράγματα! 

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 


"+"$'!

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.  

http://www.photobusiness.gr/xalara/To_leksiko.pdf
www.photo.gr
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http://www.canoncashback.gr/
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Google Cardboard 
Tο πολύ φθηνό μέλλον του περιβάλλοντος Virtual Reality

Με την ιδέα ότι οφείλει να δικαιώνει το τίτλο, η στήλη «Περισκόπιο» επιθυμεί και φιλοδοξεί 

να ανοίγει ορίζοντες. Να βλέπουμε λίγο πιο μακριά, πέρα από τα προφανή. Στην φωτογραφία, 

την τεχνολογία, τον αυριανό κόσμο. Γι αυτό μας κίνησε το ενδιαφέρον αυτή η ελάχιστα γνωστή 

πρωτοβουλία της Google να προσαρμόσει το Virtual Reality στο απολύτως στοιχειώδες επίπεδο, 

στα bare essentials. Αν θυμάστε τα πολυσυζητημένα -και πανάκριβα- Google Glasses και το 

εξίσου πανάκριβο σύστημα Oculus Rift, το Cardboard τοποθετείται στους αντίποδες και υλοποιεί 

τη φιλοδοξία της Google να φέρει το μαζικό VR. 

Πρόκειται για μια φθηνή χαρτονένια κατασκευή με οπτικά στοιχεία στις κατάλληλες θέσεις που τη 

συναρμολογεί ο ίδιος ο χρήστης. Ως μέσο προβολής αξιοποιούνται σχεδόν όλα τα smartphones 

με οθόνη ως 6in. Στην έκδοση 1 είχε μάλιστα ένα μαγνητικό δακτυλίδι για την ενεργοποίηση του 

περιβάλλοντος Cardboard μέσα από αντίστοιχο app, το οποίο στην τωρινή έκδοση 2  αντικαταστάθηκε 

από ένα εξυπηρετικό κουμπί. Επίσης η έκδοση 2 υποστηρίζει για πρώτη φορά το λειτουργικό iOS, 

απευθυνόμενο πλέον σε τεράστιο κοινό, και μάλιστα αυτό των μικρών ηλικιών και της εκπαίδευσης. 

Θυμάστε τα Viewmaster της παιδικής μας ηλικίας με τις εντυπωσιακές, έγχρωμες 3D απεικονίσεις, 

καθώς και τα δισκάκια με τις διαφάνειες; Περιέργως το Viewmaster επιβιώνει σαν ιδέα όχι μόνον 

στους hipster αλλά και στα βιώματα των σημερινών σαραντάρηδων και πενηντάρηδων. To πιο κοντινό 

του αντίστοιχο στην ψηφιακή εποχή μάλλον είναι το Card board. Μάλιστα εξ όσων “διαρρέουν”, η 

Google ετοιμάζει πυρετωδώς, μεταξύ άλλων, και ένα app Cardboard Viewmaster ενώ η Mattel που 

έχει τα δικαιώματα του Viewmaster, προγραμματίζει για το καλοκαίρι την κυκλοφορία της έκδοσης 

Viewmaster VR. Ουσιαστικά θα είναι ένα πιο πολυτελές Cardboard με extra Viewmaster app.

Όπως θα περίμενε κανείς, ξανοίγονται τεράστιες προοπτικές του Cardboard στην εκπαίδευση 

μέσα από το υπό διαμόρφωση πρόγραμμα Expeditions της Google. Tο τελευταίο καλύπτει τις 

ηλικίες στοιχειώδους εκπαίδευσης και έχει το πλεονέκτημα ότι ο πυρήνας του εξοπλισμού (λέγε με 

smartphone) είναι φθηνότερος από PC και μπορεί να αξιοποιηθεί και για άλλα (επικοινωνία, internet 

κλπ.). Παραπέρα, για το περιβάλλον Cardboard πέρα από την εκπαίδευση, υπάρχει και ο κόσμος της 

ψυχαγωγίας. Λέτε εκεί που απέτυχε η 3D ΤV, να έχει απήχηση το εγχείρημα της Google;
Π. ΚΑΛΔΗΣ

To project Cardboard οφείλεται 

στους David Coz και Damien 

Henry που εργάζονται στο 

ερευνητικό κέντρο  Google 

Cultural Institute στο Παρίσι. 

Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε 

στο Google Developers’ 

Conference πέρυσι. Η 

βασική στόχευση αφορά την 

εκπαίδευση σαν κίνητρο για 

την ανάπτυξη VR εφαρμογών. 

Θα προσφέρεται σε μορφή κιτ 

με οδηγίες συναρμολόγησης, 

που περιλαμβάνει το χαρτόνι, 

μαγνήτες, ταινία velchro, τα 

οπτικά στοιχεία και τα πρίσματα 

καθώς και ένα αναγνωριστικό 

NFC (προαιρετικά). Η Google 

παραχωρεί σε οοιοδηήποτε 

το δικαίωμα να αναπαράγει 

τη σχεδίαση. Το ειδικό app 

χωρίζει την εικόνα από την 

οθόνη στα δύο, ένα για το ένα 

μάτι ώστε μέσω αντίστοιχων 

παραμορφώσεων από το 

οπτικό σύστημα να προκύπτει η 

ψευδαίσθηση 3D. 
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Low Key 

Τρεις μεγάλοι οργανισμοί 

στην Αμερική,  η Consumer 

Electronics Association 

(CEA) στην οποία ανήκουν 

περισσότερες από 200 

κατασκευάστριες εταιρείες 

καταναλωτικών ηλεκτρονικών, 

η  PhotoImaging Manufacturers 

and Distributors Association 

(PMDA) στην οποία ανήκουν 

κατασκευαστές και διανομείς 

φωτογραφικών προϊόντων και 

η πρωτοβουλία Innovations 

in Photo Imaging (IIPI) που 

προωθεί φωτογραφικά 

προϊόντα και εφαρμογές 

ξεκίνησαν μεγάλη online 

καμπάνια για την εκτύπωση των 

φωτογραφιών. 

Life is crazy...
Μεγάλη καμπάνια για την εκτύπωση φωτογραφιών στις ΗΠΑ

Με τον τίτλο «Life is Crazy: Hold On to the Highlights» η σύμπραξη θέλει να βοηθήσει 

τους χρήστες να τραβάνε καλύτερες φωτογραφίες και να απολαμβάνουν τις εικόνες 

τους. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες οι περισσότεροι χρήστες είναι απογοητευμένοι με την 

ποιότητα των εικόνων τους ενώ παίρνουν μεγαλύτερη συναισθηματική ικανοποίηση από 

αυτές όταν τις κρατάνε στα χέρια τους εκτυπωμένες από όταν τις μοιράζονται μόνο online. 

Υπολογίζεται ότι οι καταναλωτές τραβάνε πλέον περισσότερες από 2 δις. εικόνες καθημερινά. 

Παρόλη την ανάπτυξη οι διάφορες προϊοντικές κατηγορίες των φωτογραφικών γνωρίζουν 

συνεχόμενη πτώση. Πρόσφατη έρευνα στις αλυσίδες λιανικής πώλησης έδειξε ότι το 78% των 

καταναλωτών τραβάνε κυρίως φωτογραφίες με τα smartphones αλλά 7 στους 10 έχουν και 

μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

Για αυτό η καμπάνια αρχικά αποσκοπεί στο να μάθει στους χρήστες ποια φωτογραφική 

μηχανή και ποια αξεσουάρ χρειάζονται και να τραβάνε καλύτερες φωτογραφίες και 

να δώσει συμβουλές λήψης για τα βασικά είδη φωτογραφίας -πορτραίτο, νυχτερινές 

φωτογραφίες και εικόνες με δράση- και στη συνέχεια να δείξει στους καταναλωτές πως 

μπορούν να μετατρέψουν τις αναμνήσεις σε χρηστικά αντικείμενα που χρησιμοποιούν στην 

καθημερινότητα τους, όπως t-shirt, κούπες κτλ. 

Μάλιστα το βασικό target group της καμπάνιας είναι οι ...μαμάδες, οι οποίες αποτελούν 

ομάδα με μεγαλύτερες πιθανότητες να επενδύσουν στην ποιοτική λήψη και εκτύπωση 

εικόνων.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Περί παρανομίας και Πολιτισμού
Ανοιχτή επιστολή της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας

Με την ευκαιρία της καλοκαιρινής 

περιόδου και την έναρξη εκδηλώσεων 

από πολιτιστικούς φορείς 

(επιχορηγούμενους και μη), η Ένωση 

Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.) θα 

ήθελε να επισημάνει σε όλους τους 

αρμόδιους πως οφείλουν να είναι 

πολύ προσεκτικοί σε άτομα που 

εμφανίζονται στις εκδηλώσεις τους 

ως επαγγελματίες φωτορε-πόρτερ 

αλλά δεν πληρούν τις νόμιμες 

προϋποθέσεις.

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι νοούνται ως 

επαγγελματίες φωτορεπόρτερ:

Τα μέλη της Ένωσης Φωτορεπόρτερ 

Ελλάδας (ΕΦΕ), που είναι η μοναδική 

σχετική δημοσιογραφική Ένωση και 

μάλιστα πανελλήνια, και η οποία 

καλύπτει περίπου το 96% των 

φωτορεπόρτερ στη χώρα μας. 

Φωτορεπόρτερ που είναι εγγεγραμμένοι 

στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου 

(ΕΑΞΤ). 

Μισθωτοί φωτορεπόρτερ εντύπων που 

είναι εγγεγραμμένοι στις αντίστοιχες 

δημοσιογραφικές ενώσεις ΕΣΗΕΑ, 

ΕΣΗΕΜ-Θ. 

 

Οι φωτορεπόρτερ που υπάγονται στις 

ανωτέρω κατηγορίες οφείλουν να 

σας επιδεικνύουν την επαγγελματική 

τους ταυτότητα προκειμένου να τους 

επιτραπεί η είσοδος. Όσοι επιθυμούν να 

καλύψουν φωτογραφικά τις εκδηλώσεις 

που οργανώνετε χωρίς να υπάγονται 

στις ανωτέρω κατηγορίες είναι 

ερασιτέχνες ή παράνομα εργαζόμενοι. 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, τίθεται θέμα ασφάλειας όχι μόνο των συναδέλφων 

μας, αλλά και του ίδιου τους του εξοπλισμού, αφού σε παρόμοιες εκδηλώσεις έχουν 

κλαπεί εξοπλισμοί συναδέλφων (αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ) από άσχετους με το 

χώρο που έτυχαν διαπίστευσης από το Φορέα. 

 

Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε,  πως έχουμε διαπιστώσει ότι ακόμη και Φορείς 

που επιχορηγούνται από το κράτος  δεν προβαίνουν σε ανάρτηση πρόσκλησης  

ενδιαφέροντος για τη φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεών τους (Διαύγεια), όπως 

κάνουν για όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες τους, ως οφείλουν. Εξίσου σημαντικό 

είναι το γεγονός πως δεν αναρτούν την αντίστοιχη δαπάνη. Η μη δημοσίευση δαπανών 

στη Διαύγεια καθιστά παράνομη πράξη με αρμοδιότητα Εισαγγελέα.

 

Τονίζουμε περαιτέρω ότι η «εθελοντική εργασία» που προσφέρεται σε οργανισμούς 

που έχουν σκοπό το κέρδος ή επιχορηγούνται από το κράτος  είναι παράνομη γιατί 

θίγει τα ελάχιστα όρια αμοιβών. Επομένως, η αποδοχή της όποιας «εθελοντικής» 

συνεργασίας θίγει τα νόμιμα δικαιώματα των επαγγελματιών φωτορεπόρτερ. Ζητάμε 

για αυτό τη ματαίωσή της άμεσα σε όποιους από εσάς έχετε προβεί σε ανάλογες 

«συνεργασίες». Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν και φωτογραφίες που συνοδεύουν 

δελτία τύπου και τις υπογράφουν μουσικοί, χορευτές, μακιγιέρ και άλλοι «εθελοντές» 

και λάτρεις και της τέχνης της φωτογραφίας. Η Φωτογραφία είναι πολιτιστικό αγαθό με 

αξία και προστατεύεται τόσο νομικά όσο και φοροτεχνικά.

 

Πέραν της προφανούς υποβάθμισης της ποιότητας του έργου σας κατά την 

επικοινωνιακή του προώθηση από ερασιτέχνες φωτογράφους ή εθελοντές, η 

παρουσία παράνομα εργαζομένων στο χώρο σας εγείρει πολλαπλά ζητήματα 

νομιμότητας, με εμφανή τον κίνδυνο να συμπαρασυρθείτε στην παρανομία σε 

περίπτωση ελέγχου. 

 

Κρίνουμε συνεπώς σκόπιμο να σας επισημάνουμε τα ανωτέρω ούτως ώστε να 

διασφαλιστεί εφεξής η καλύτερη δυνατή διεξαγωγή και φωτογραφική κάλυψη των 

καλλιτεχνικών σας εκδηλώσεων. 

 

Τέλος, ως Πολιτιστικοί Φορείς που διέπονται από τους κανόνες και τους νόμους της 

προστασίας των πολιτιστικών αγαθών, όπως φροντίζετε την προστασία της μουσικής, 

του λόγου, του χορού και όλων των πνευματικών έργων, ζητούμε να συμβάλετε και 

στην προστασία  του πολιτιστικού αγαθού που λέγεται Φωτογραφία. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω συνεργασία.

 

 

 

ΠΡΟΣ: Πολιτιστικούς Φορείς 

Κοιν.:  Υπουργό Πολιτισμού κ. Νίκο Ξυδάκη

 Για το ΔΣ
 Ο Πρόεδρος  Η Γεν. Γραμματέας   
    

                                                                                                
 Μάριος Λώλος  Χριστίνα Ζαχοπούλου  
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Metapolis
Truth and Lies στην Τεχνόπολη

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 στην Τεχνόπολη του Δήμου 

Αθηναίων πραγματοποίησε τα εγκαίνια της έκθεσης 

φωτογραφίας “Truth & Lies” η ομάδα του Metapolis. 

Πλήθος κόσμου περιηγήθηκε στην αίθουσα «Δεξαμενές 

Καθαρισμού» όπου 145 μέλη της φωτογραφικής ομάδας 

παρέδωσαν τη δική τους σπουδή πάνω στο ανθρώπινο σώμα 

αλλά και την καθημερινότητα.

Η έκθεση φιλοξενείται στις «Δεξαμενές Καθαρισμού» και είναι 

διαμορφωμένη σε δύο επίπεδα. Στο Ισόγειο, παρουσιάζεται το 

γυμνό σώμα ως ένας εσωτερικός διάλογος για την αυτοαντίληψη, 

ενώ στο Υπόγειο αποκαλύπτονται οι αμοιβαίες σχέσεις με τον 

Άλλον, που οικοδομούνται πάνω στα θεμέλια της αντίληψης 

του Εγώ. Εικόνες που συναρμολογούν τις ανθρώπινες σχέσεις, 

την αγάπη, την οικογένεια, την φιλία. Εικόνες που ταυτόχρονα 

παρουσιάζουν το αληθές και το ψευδές, το αυθόρμητο και το 

προσχεδιασμένο, το δεδομένο και το απροσδόκητο.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Κυριακή 7 Ιουνίου.

Ώρες Λειτουργίας: 

Σάββατο, Κυριακή: 10:00 – 23:00,

Είσοδος Δωρεάν

Επιμέλεια έκθεσης: 

Γιάννης Γιαννακόπουλος, Κώστας Κουρτίδης

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τα εγκαίνια (3/6) της έκθεσης

Φωτ.: Άννα Κάντα

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


������ 19��	
�� 287 •  ��	���� 8  ��	��	 2015

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

Φωτ.: ©Γιώργος Παπαποστόλου, Ελλάδα, National Award, 2015 Sony World Photography Awards

ΗΠΑ
Ανάκαμψη στις πωλήσεις 
των CSC/mirrorless στις ΗΠΑ

Άνοδο των πωλήσεων στην 

κατηγορία CSC (mirrorless) μηχανών 

κατά 16.5% για την προηγούμενη 

χρονιά διαπιστώνει η εταιρεία ερευνών 

NPD Group. Η μεγάλη κερδισμένη της 

αύξησης των πωλήσεων φαίνεται να 

είναι η Sony, της οποίας οι πωλήσεις 

αυξήθηκαν κατά 66% τους τελευταίους 

δώδεκα μήνες. Οι πωλήσεις αντιστοίχως 

των DSLR μηχανών μειώθηκαν κατά 

15% το ίδιο διάστημα. Η Sony κρατάει 

την πρώτη θέση των πωλήσεων εδώ και 

τέσσερα χρόνια στις ΗΠΑ. Η πρόσφατη 

αύξηση του όγκου των πωλήσεων 

εδραιώνει ακόμα περισσότερο τη 

θέση της. Επιπλέον η αμερικανική 

Consumer Electronics Association, στην 

οποία ανήκουν περισσότερες από 200 

κατασκευάστριες και εμπορικές εταιρείες 

καταναλωτικών ηλεκτρονικών των HΠΑ 

αποφάσισε να υιοθετήσει επισήμως τον 

όρο mirrorless για τις φωτογραφικές 

μηχανές με εναλλάξιμους φακούς που 

δεν έχουν καθρέφτη με σκοπό την πιο 

εύκολη κατανόηση από το αγοραστικό 

κοινό.

Manfrotto
Digital Director

Το Digital Director είναι ένα καινοτομικό προϊόν από τη Manfrotto που αποτελείται από hardware, 

software και το firmware για τη λήψη φωτογραφιών και video. Η ιδέα αποσκοπεί στον πιο 

λεπτομερή έλεγχο της εικόνας μέσω της οθόνης Retina του iPad Air απλά συνδέοντας το καλώδιο 

USB στη φωτογραφική μηχανή και ενεργοποιώντας το αντίστοιχο App. Ένας ειδικός επεξεργαστής 

ενσωματωμένος στον Digital Director παρέχει το interface μεταξύ των δύο συσκευών, και μέσω 

καλωδίου ενεργοποιεί τα πρωτόκολλα της μηχανής για να ελεγχθεί πλήρως από το iPad. Επιπλέον 

ο Digital Director επιτρέπει στον χρήστη να τοποθετήσει την κάμερα ακόμα και στην πιο δύσκολη 

θέση και να την ελέγχει από απόσταση. Η εφαρμογή ενεργοποιεί τον χειρισμό όλων των βασικών 

παραμέτρων για τη λήψη σε DSLR Canon και Nikon όπως έκθεση, ISO, ταχύτητα κλείστρου, διάφραγμα, 

αυτόματη εστίαση, WB, ποιότητα εικόνας, εστίαση, λειτουργία ριπής, την κατάσταση της μπαταρίας 

κτλ. Ο Digital Director επιτρέπει τη διαχείριση και των post-production λειτουργιών από το iPad. 

Μέσα από το App, μπορείτε να εργαστείτε πάνω στην εικόνα, να τη κόψετε και να την περιστρέψετε, 

να τροποποιήσετε την έκθεση, την αντίθεση και τη φωτεινότητα, τον έλεγχο ιστογράμματος και 

πληροφοριών Exif, αξιολόγηση και αποθήκευση της εικόνας. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 210 7236847

Sony World Photography Awards 2016
Ξεκίνησε η υποβολή συμμετοχών 

Ο διεθνής διαγωνισμός Sony World Photography Awards 2016 ξεκίνησε και 

καλεί όσους φωτογράφους θα ήθελαν να πάρουν μέρος, να υποβάλουν 

τις φωτογραφίες τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε 

οποιαδήποτε από τις πέντε κατηγορίες των βραβείων. Πρόκειται για τους διαγωνισμούς 

στην Κατηγορία Επαγγελματιών, Νέων, τον Ανοιχτό Διαγωνισμό, τα Εθνικά Βραβεία 

και το Διαγωνισμό “Student Focus”. Φέτος οι 14 κατηγορίες Επαγγελματιών 

διαφοροποιούνται καθώς χωρίζονται σε δύο ευδιάκριτες ενότητες, την Τέχνη και το 

Ντοκιμαντέρ. Στις δύο αυτές ενότητες έχουν προστεθεί επιπλέον κατηγορίες. Στην Τέχνη 

οι φωτογράφοι θα έχουν τις επιπλέον κατηγορίες “Σκηνοθετημένη” και “Ενσταντανέ” 

ενώ στην ενότητα του Ντοκιμαντέρ, προστέθηκαν οι κατηγορίες “Καθημερινή ζωή” 

και “Περιβάλλον”. Φέτος ο διαγωνισμός συνεργάζεται με το βρετανικό περιοδικό 

British Journal of Photography (BJP) δίνοντας μεταξύ άλλων τη δυνατότητα στο νικητή 

της κατηγορίας “Student Focus” να προβάλει online το έργο του στη σελίδα του 

BJP. Μεταξύ άλλων μερικά από τα έπαθλα των νικητών είναι τελευταίας τεχνολογίας 

φωτογραφικός εξοπλισμός, συμμετοχή στην έκθεση των Sony World Photography 

Awards στο Somerset House, στο Λονδίνο, προβολή των φωτογραφιών τους στον τόμο 

των Βραβείων 2016 και συνολικά χρηματικά έπαθλα ύψους $30.000 . Για περισσότερες 

πληροφορίες καθώς και για να υποβάλετε τα φωτογραφικά σας έργα μπορείτε να 

επισκεφθείτε τη σελίδα του διαγωνισμού https://www.worldphoto.org
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποιΑποκλειστικοί αντιπρόπρόρόόόόόόόόπρόόόόόρόρόρόρόόόρόόόόσσσωσωποι

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 

Αμισσού 55, 171 24 Αθήνα, Τηλ.: 2130157744 • www.photozone.gr • e-mail: info@photozone.gr

Tokina AF 100mm f/2.8 
Macro, AT-X Pro SERIES
��� Canon Full Frame, Nikon Full 
Frame, Canon APS-C, Nikon APS-C

Samyang 100mm f/2.8 ED 
UMC Macro Full Frame
��� Canon EOS, Nikon AE, Pentax K, 
Sony, Canon M, Fujifilm X, Samsung 
NX, Sony E, Four-Thirds, Micro 
Four-Thirds

Nissin MF18 Macro Ring Flash

������ closeup 
������ ��������� �� �������� 
�����!"�� HMC

Benro A2980F 
Aluminium 
E#$!���� �!���%� 
�� ����&����� '(���
)�*�!�)� )��+*� 
)�� �)(�� ����.!"* 
����.�"* ��� ��)!���!� ��)�� 

Benro MP-80 Macro 
Photography Head
	�%�)� )�/��� �� ��)!����!�)(� 
!0'������ )�� focusing rail

m a c r o 
�������	
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Phase One XF 
Μedium format με οθόνη αφής και ταχύτερο AF 

Mπορεί η αγορά των digital medium format να μην έχει μεγάλο όγκο πωλήσεων 

όμως πάντα παρουσιάζει τεχνολογικό ενδιαφέρον. Η σκανδιναυική PhaseOne έχει 

μεγάλη πείρα στις ψηφιακές πλάτες καθώς και σταθερή συνεργασία τα τελευταία 

χρόνια με τη Mamiya, όπου το τελευταίο μοντέλο ήταν η 645DF+. 

H νέα έκδοση αφορά το μοντέλο XF με αναβαθμισμένο σύστημα αυτόματης εστίασης 

‘Honeybee“ και περιβάλλον εργασίας(One Touch UI) που βασίζεται στην οθόνη αφής 

LCD 3.2in. Στο σώμα μπορούν να προσαρμοστούν διάφορα είδη οπτικών σκοπεύτρων, 

ενώ όσο αφορά τις ψηφιακές πλάτες υποστηρίζει τη σειρά IQ1, αλλά και τη νεοφερμένη 

IQ3. Ειδικότερα, οι digital backs IQ3 είναι διαθέσιμες σε αναλύσεις: 50, 60, και 

80Megapixel. Η πλάτη 50MP διαθέτει αισθητήρα CMOS με δυναμικό εύρος 14 stop, την 

ώρα που οι 60 και 80MP είναι τύπου CCD με 13 stop, αντιστοίχως. Και οι τρεις μπορούν 

να κάνουν λήψεις bulb 60 λεπτών, έχουν ασύρματη σύνδεση Wi–Fi, ταχύτερη μετάδοση 

δεδομένων από τους προκατόχους και ‘‘power sharing’’ μεταξύ των δύο μπαταριών τους. 

Η παρουσίαση της XF συνέπεσε με την 

αναγγελία δύο νέων φακών Schneider–

Kreuznach 120mm f/4 και 35mm f/3.5 

με κλείστρο εντός φακού (leaf shutter) που 

συγχρονίζουν φλας σε όλες τις ταχύτητες 

κλείστρου και είναι ικανοί να αξιοποιήσουν 

πλήρως τα 100MP, σύμφωνα με τον 

κατασκευαστή. Ακόμα, η εταιρία ανανέωσε 

το λογισμικό Capture One το οποίο φτάνει 

αισίως στην έκδοση 8.3., υποστηρίζοντας 

πλέον τα αρχεία RAW περίπου τριακοσίων 

DSLR της αγοράς ενώ έχει βελτιωθεί 

η ταχύτητα στη λειτουργία ενσύρματου 

ελέγχου της λήψης κατά 30%. 
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Ηarman Direct 
Positive Fiber
Aναβίωση του εξειδικευμένου 
υλικού για pinhole

Αντανακλώντας την συνεχιζόμενη 

δημοτικότητα σε εξωτικές 

τεχνικές όπως Pinhole Photography, 

επανακυκλοφορεί ε΄να κλασικό 

υλικό το χαρτί Direct Positive Fiber  

της Harman. Το συγκεκριμένο 

είχε καταργηθεί το 2013 λόγω 

διακοπής παραγωγής από τα 

εργοστάσια στην Ελβετία αλλά 

επανέρχεται κατασκευαζόμενο πλέον 

στο εργοστάσιοτης εταιρίας στο 

Modderley στην Αγγλία. Το χαρτί 

Direct Positive Fiber έχει ινώδη βάση 

βαρυτίνης 255gsm και γυαλιστερή 

επιφάνεια και παράγει θετική 

εικόνα απευθείας χωρίς παρεμβολή 

αρνητικού, έχοντας ευαισθησία 

περίπου ISO 1-3, κατάλληλο για 

οποιαδήποτε Pinhole. 

Hasselblad A5D
Μηχανή μεσαίου φορμά για αεροφωτογράφηση

H Hasselblad ανακοίνωσε μία νέα φωτογραφική μηχανή που προορίζεται για εναέριες 

λήψεις. Το πλεονέκτημά της είναι ότι δεν διαθέτει κινούμενη μέρη. Ως εκ τούτου 

αποτρέπονται οι ακούσιες μηχανικές κινήσεις που μπορούν να προκληθούν από τις 

δονήσεις του drone. Θα είναι διαθέσιμη σε τρεις εκδόσεις με αισθητήρες: 40MP, 50MP 

ή 60MP. Οι αισθητήρες 40MP και 60MP είναι τύπου CCD, ενώ ο 50MP είναι CMOS. 

Οι αισθητήρες 40MP και 50MP έχουν μέγεθος 43.8x32.9mm, ενώ ο 60MP είναι 

μεγαλύτερος καθώς καταλαμβάνει επιφάνεια 53.7x40.2mm. Ένας από τους τρεις 

αισθητήρες προσφέρει δυναμικό εύρος 14 stop αλλά η εταιρία δεν διευκρινίζει 

ποιος (συνήθως ο 50MP προσφέρει αυτό το δυναμικό εύρος αν ανατρέξουμε σε 

παλαιότερα μοντέλα της εταιρίας). Οι λήψεις αποθηκεύονται σε κάρτες μνήμης τύπου 

Cοmpactflash ή μπορούν να μεταφερθούν απευθείας στον υπολογιστή μέσω FireWire 

800. Ακόμα, υποστηρίζει καλώδιο LEMO (push/pull) το οποίο επιτρέπει σε οκτώ 

κάμερες να συχρονίζονται σε μία συγκεκριμένη έκθεση. Η πανοραμική λήψη με πολλές 

συχγρονισμένες κάμερες διευκολύνει την ένωση των φωτογραφιών στη μεταπαραγωγή, 

σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

photo.gr

www.photo.gr


������ 24��	
�� 287 •  ��	���� 8  ��	��	 2015

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

»°Ä¹Ãª �°«Á�ÃËÄ».
ºÞîéáòè 60, 115 21 AõÜîá, ôèì: 210 6469432, 210 6453230,

e1: tipoma@otenet.gr, e2: info@tipoma.gr,
www.tipoma.gr, www.facebook.com/tipoma

�������	�
�	����

��������	
��
�����
��
��
��
�����
��

w
w

w
.p

ad
-a

dv
er

tis
in

g.
co

m

http://www.tipoma.gr/


������ 25��	
�� 287 •  ��	���� 8  ��	��	 2015

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

Steve McCurry 
Συνελήφθη η βοηθός του για κλοπή
έργων αξίας $654,358

H Bree DeStephano, κατηγορείται για κλοπή 50 συλλεκτικών 

τυπωμάτων του διάσημου φωτογράφου Steve McCurry που 

ανέρχονται στην αξία των 654,358$, το χρονικό διάστημα μεταξύ 

Μαΐου 2012 και Νοεμβρίου 2013. Στη συνέχεια οι φωτογραφίες 

πωλήθηκαν απο την κατηγορουμένη, για προσωπικό όφελος, 

χωρίς φυσικά την συγκατάθεση του McCurry. Ακόμα, εκλάπησαν 

από την ίδια 233 βιβλία τα οποία συνολικά κοστίζουν $23,196 και 

πωλήθηκαν παράνομα μέσω του διαδικτύου. Σε δελτίο τύπου, 

ο εισαγγελέας του Chester County, της Pennsylvania, αποκάλεσε την 

υπόθεση «Afghan Girl Art Theft”. Τελικά η DeStephano συνελήφθη 

στις 2 Ιουνίου και ύστερα από σχετική έρευνα οι αρχές κατάφεραν να 

ανακτήσουν ένα μικρό αριθμό έργων.

Παγκόσμια Ημέρα 
του Ανέμου 2015
Παράταση διαγωνισμού

Παρατείνεται ως 19 Ιουνίου ο 

διαγωνισμός καλλιτεχνικής 

έκφρασης «Παγκόσμια ημέρα του 

ανέμου 2015» δίνοντας τη δυνατότητα 

σε όσους θα ήθελαν να πάρουν μέρος 

να δηλώσουν συμμετοχή. Αποτελώντας 

μια δράση της Ελληνικής Επιστημονικής 

Ένωσης Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ, 

στα πλαίσια εκδηλώσεων σε όλο τον 

πλανήτη, ο διαγωνισμός αφορά την 

καλλιτεχνική έκφραση σε διάφορες 

κατηγορίες. Οι συμμετέχοντες μπορούν 

να πάρουν μέρος με φωτογραφία, αφίσα, 

λογότυπο, σλόγκαν και ποίηση, χωρίς 

να υπάρχει όριο ηλικίας. Αποκλειστικά 

για τα παιδιά υπάρχει και η ενότητα της 

ζωγραφικής η οποία χωρίζεται σε τρεις 

κατηγορίες ανάλογα την ηλικία. Όλα 

τα έργα θα αξιολογηθούν από κριτική 

επιτροπή που θα συστήσει η ΕΛΕΤΑΕΝ 

ενώ θα συμπεριληφθούν σε άλμπουμ 

που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 

2015. Σε όλες τις κατηγορίες θα υπάρξουν 

τιμητικές διακρίσεις και αναμνηστικά 

δώρα. Απαραίτητη για τη συμμετοχή 

είναι η συμπλήρωση της απαραίτητης 

δήλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες 

καθώς και για να συμπληρώσετε 

τη φόρμα συμμετοχής μπορείτε να 

επισκεφθείτε το http://eletaen.gr/ 

Ηahnemuhle 
FineArt Baryta Satin 300gsm

Tο γνωστό και καταξιωμένο baryta χαρτί της Hahnemuhle κυκλοφορεί σε 

παραλλαγή Satin για να δώσει μια ακόμη επιλογή αρχειακής και μουσειακής 

ποιότητας στους απαιτητικούς φωτογράφους. Βασικά του πλεονεκτήματα τα βαθειά 

μαύρα και τα λαμπρά λευκά μαζί με την εξαιρετική απόδοση του τρισδιάστατου. 

Επειδή δεν περιέχει πρόσθετα λεύκανσης  η τονικότητα τείνει προς μια ελαφρά 

θερμή χροιά. Το βάρος 300γρ. προσφέρει πολύ καλή αντοχή και εμφάνιση 

ιδιαίτερα στην εκθεσιακή ανάρτηση.

JM SOLUTIONS

http://www.jmsolutions.gr/
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-236/
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Canon
Φέρνει οπτικό 
σταθεροποιητή σε tilt-shift 
φακό;

Η ιαπωνική εταιρία 

κατοχύρωσε πρόσφατα μία 

ακόμη πατέντα, που αυτή 

τη φορά αναφέρεται στην πιθανή 

μελλοντική προσθήκη οπτικού 

σταθεροποιητή σε φακούς 

τύπου tilt-shift. Οι εικόνες και το 

κείμενο της πατέντας εστιάζουν 

στο πως θα ήταν πιθανό να 

λειτουργήσει το IS σε τέτοιο  

φακό. Ωστόσο δεν δίδεται μια 

συγκεκριμένη φόρμουλα για την 

υλοποίηση της ιδέας. Σε αντίθεση 

με άλλους τύπους φακών οι 

οποίοι χρησιμοποιούν μια ομάδα 

στοιχείων που αναλαμβάνουν τη 

σταθεροποίηση, η ευρεσιτεχνία 

περιγράφει δύο ξεχωριστές 

ομάδες στοιχείων. Υποθέτουμε 

ότι αυτή η διπλή σταθεροποίηση 

είναι απαραίτητη τόσο για το 

Τilt όσο και για το Shift ώστε 

να λειτουργεί το κάθε τμήμα 

ανεξάρτητα από το άλλο κατά την 

διάρκεια της σταθεροποίησης. 

Να σημειωθεί πως η εν λόγω 

πατέντα ανακαλύφθηκε από την 

ιαπωνική ιστοσελίδα Egami και 

είχε κατατεθεί για πρώτη φορά 

το Νοέμβριο του 2013. 

Για την ώρα δεν υπάρχουν άλλες 

πληροφορίες ή κάποιο πιθανό 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Ιlford 
Νέα χαρτιά

Τα τελευταία 130 χρόνια η ilford παράγει χαρτιά για α/μ και έγχρωμες εκτυπώσεις 

και έχει γίνει συνώνυμη της εκθεσιακής και αρχειακής ποιότητας. Επανερχόμενη στο 

προσκήνιο η εταιρία μετά την αναδιάρθρωσή της, επαναφέρει στην παραγωγή μεταξύ 

άλλων τέσσερα εξαιρετικά χαρτιά:

Galerie Prestige Smooth Cotton Rag 310gsm και Textured Cotton Rag 310gsm. 

Απευθύνονται σε fine art εφαρμογές χωρίς πρόσθετα για τη λεύκανση της βάσης για 

καλύτερη διάρκεια ζωής, σταθερότητα  της εικόνας  και matte επιφάνεια.  Το πρώτο 

προσφέρεται για τη μέγιστη απόδοση λεπτομέρειας και το δεύτερο για πιο καλλιτεχνικές 

εφαρμογές.

Galerie Prestige Cotton Artist textured 310gsm. Χαρτί με βάση κατά 100% από ίνες 

βαμβακιού. Η επιφάνεια με την ιδιάζουσα υφή δίνει την αίσθηση ακουαρέλας ενώ ευνοεί 

την απόδοση της λεπτομέρειας. Χωρίς πρόσθετα λεύκανσης το χαρτί αυτό δίνει μια άλλη 

διάσταση στην καλλιτεχνική εκτύπωση.

Galerie Prestige Fine Art Smooth 200gsm To χαρτί αυτό έχει matte επιφάνεια με 

θερμούς τόνους και αποτελεί ένα πολύ καλό εναλλακτικό σενάριο απέναντι στα Galerie 

Prestige Fine Art. Έχει βάση Alpha-κυτταρίνης με τις τελευταίες βλετιώσεις στον τομέα 

των επιστρώσεων, ευνοώντας τα ζωντανά χρώματα. 
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«Θεσσαλονίκη 
1863-73»
Παλιές φωτογραφίες και 
χάρτες σε μια έκθεση στο ΜΙΕΤ

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 

Τραπέζης παρουσιάζει την έκθεση 

«Θεσσαλονίκη 1863 – 1873». Μέσα 

από φωτογραφίες, χάρτες, καρποστάλ, 

σχέδια, πίνακες και υπομνήματα, 

η έκθεση φέρνει στο φως 

νέα, άγνωστα μέχρι πρότινος, 

συμπεράσματα για την ιστορία της 

Θεσσαλονίκης του δευτέρου μισού 

του 19ου αιώνα. Αποτελώντας 

συνέχεια της παρουσίασης 

παλαιότερων φωτογραφιών της 

Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι του 

2014, η έκθεση είναι δίγλωσση 

(ελληνικά – αγγλικά) ενώ συνοδεύεται 

από το ομότιτλο βιβλίο του Γιάννη 

Επαμεινώνδα, το οποίο κυκλοφόρησε 

πριν από μερικούς μήνες.

Διάρκεια έκθεσης: 

έως 11 Σεπτεμβρίου

Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ, Βίλα 

Καπαντζή, Βασιλίσσης Όλγας 108, 

Θεσσαλονίκη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

Τρίτη  9.00 - 16.00

Τετάρτη και Πέμπτη 14.00 - 21.00

Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 

10.00 - 18.00

Δευτέρα κλειστά 

(μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου)

Δευτέρα και Τρίτη 14.00 - 21.00

Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9:00 

- 16.00

Σάββατο και Κυριακή κλειστά

(από Δευτέρα 22 Ιουνίου)

Πληροφορίες – Κρατήσεις θέσεων: 

Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, 

Τηλ. 2310295171 και 2310295170 

Google και Virtual Reality με GoPro
Eξελίξεις στη VR φωτογραφία

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου Code Confernece στην Καλιφόρνια, 

ο CEO της GoPro Nick Woodman απεκάλυψε την εξέλιξη ενός συστήματος λήψεων 

Virtual Reality πολλαπλής οπτικής γωνίας βασισμένου σε έξι μονάδες GoPro. Επίσης 

η Google σε επίσης πρόσφατη press conference ανήγγειλε παρόμοιο συστημα με το 

όνομα  αλλά με 16 μονάδες GoPro. Στην κυκλική διάταξη οι τοποθετημένες μονάδες 

μπορούν η καθεμία να είναι στραμμένη σε διαφορετική κατεύθυνση και να καλύπτει 

άλλη οπτική γωνία. Οι επιμέρους video λήψεις θα χρησιμοποιούνται σε 3D παραγω 

γές για το Youtube με γυαλιά τύπου Google Cardboard (διόπτρες - ιδιοκατασκευές με 

χαρτόνι και οπτικά στοιχεία στις οποίες προβάλλεται εικόνα από smartphone).

Εν τω μεταξύ μια νέα “ερασιτεχνική” κάμερα 360° της εταιρίας NCTech φέρνει τον 

ανταγωνισμό σε εφαρμογές όπως Google Maps και Google Street View και τις 

παρεμφερείς ανταγωνιστικές 

του είδους. Η σύνθετη 

κάμερα Iris 360 ανήκει στην 

κατηγορία Immersive Reality 

Imaging και προσφέρει 

καταγραφή πλήρους 

πανοραμικού πλάνου στα 

8Κ σε μόλις 2min. H Ιris 360 

ζυγίζει 1,4κιλά και έχει ύψος 

μόλις 13,85cm με άμεσο 

πλεονέκτημα στη φορητότητα 

σε σχέση με τις πολύ 

ογκώδεις ιδιοκατασκευές της 

Google. Με μια φόρτιση της 

μπαταρίας έχει αυτονομία 400 

πλήρων λήψεων. 

Η ιδέα πίσω από τη 

σχεδίαση είναι η επιδίωξη 

επιχειρηματικών λήψεων για 

το Google Street View με 

χαμηλό κόστος επένδυσης 

στο προκείμενο 2000 δολ.
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GoPro Hero+ 
Entry-level μοντέλο με οθόνη 
αφής και φωτογραφίες 8ΜP

H GoPro ανακοίνωσε τη νέα 

προσιτή actioncam Hero+ LCD 

η οποία δανείζεται αρκετά από τα 

χαρακτηριστικά άλλων Hero αλλά 

διαφοροποιείται όσο αφορά τη νέα 

οθόνη αφής και την ανάλυση στις 

φωτογραφίες που πλέον ανέρχεται 

στα 8MP. Επιπλέον πλεονέκτημα 

αποτελεί η υποστήριξη Bluetooth/

Wi-Fi και κατ’ επέκταση του GoPro 

App (για Android/iOS). Κατά τα 

άλλα, εγγράφει video 1080p/60 και 

είναι στεγανή έως 40μ. κάτω από 

την επιφάνεια του νερού. Αξιόλογη 

δυνατότητα είναι το HiLight Tagging 

για το μαρκάρισμα σημαντικών καρέ 

κατά την διάρκεια της εγγραφής 

ή της αναπαραγωγής του video. 

Επίσης,  προσφέρει εργαλεία για 

απλή επεξεργασία του υλικού και 

άμεσο ανέβασμα σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, όπως τα Twitter, 

Instagram, Facebook. Ακόμα με τη 

λειτουργία ‘QuikCapture’ ο χρήστης 

με το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί 

να θέσει σε λειτουργία τη κάμερα και 

ταυτόχρονα να ξεκινήσει την λήψη 

video. Δέχεται κάρτες microSD έως 

64GB. Η αυτονομία της μπαταρίας 

φθάνει τις δύο ώρες συνεχούς 

εγγραφής.

Lensbaby
Τέσσερις φακοί διαθέσιμοι για Fujifilm X mount

H αμερικάνικη εταιρία είναι γνωστή για την παραγωγή φακών που προσφέρουν 

δημιουργικά εφέ. Τα ευχάριστα νέα για τους χρήστες του συστήματος Χ mount 

της Fujifilm είναι ότι πλέον υποστηρίζεται πλήρως από τους νεοεμφανιζόμενους 

φακούς Composer Pro Sweet 35 Optic/Sweet 50 Optic, Circular Fisheye και Velvet 56. 

Ξεκινώντας από τον Composer Pro, κατασκευάστηκε για να προσφέρει σταδιακό έντονο 

blurring καθώς το θέμα απομακρύνεται από το κέντρο του κάδρου. Είναι διαθέσιμος 

σε δύο εκδόσεις-Sweet 35/Sweet 50, έχει εύρος διαφράγματος f/2.5-22 και δέχεται 

φίλτρα 46mm. Ο Circular Fisheye καλύπτει ένα οπτικό πεδίο 185°  με εστιακό μήκος 

μόλις 5,8mm(!). Διαθέτει διαφράγματα f/3.5-22 και ελάχιστη απόσταση εστίασης 0.62 

εκ. Τέλος ο Velvet 56 προορίζεται για πορτρέτα. Έχει εστιακό μήκος 56mm και μέγιστο 

διάφραγμα f/1.6 και ελάχιστη απόσταση εστίασης τα 12,7εκ. (macro 1:2) . Δέχεται φίλτρα 

62mm και ζυγίζει περίπου 400 γραμμάρια. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται και μεταλλικό 

παρασολεϊγ.

εγγραφής.
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Google
Θα μετράει και τις θερμίδες!

Αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που τους αρέσει να ανεβάζουν το γεύμα 

τους στα social media ίσως σας χαροποιήσει το νέο ότι η Google αναπτύσσει μια 

εφαρμογή που θα μπορεί να μετράει τις θερμίδες αυτού που τρώτε και φωτογραφίζετε. 

Οι ερευνητές της Google χρησιμοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που 

αναλύουν την εικόνα και υπολογίζουν τις θερμίδες του φαγητού που απεικονίζεται. 

Η εφαρμογή θα ονομάζεται Im2Calories και θα δουλεύει και με φωτογραφίες 

χαμηλής ανάλυσης όπως αυτές που ανεβάζουμε στο Instagram. Στην αρχή θα είναι 

σε πειραματική κατάσταση αλλά όσο περισσότερο χρησιμοποιείται τόσο περισσότερα 

στοιχεία θα μαζεύει η εφαρμογή και θα μπορεί να αναλύει ορθότερα αυτό που βλέπει.  

Βιονική όραση
Πιο κοντά απόσο 
πιστεύουμε

Κάποτε το λέγαμε με σημαντική 

δόση φουτουριστικής 

υπερβολής. Μια μέρα, με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας 

η ανθρώπινη όραση να γνωρίσει 

νέα όρια, θα επαυξηθεί σε 

αφάνταστο βαθμό και δεν θα 

...πιστέυουμε τα μάτια μας. 

Ο Καναδός οπτικός Dr. Garth 

Webb από χρόνια είχε επιδοθεί 

στην έρευνα για την ανακάλυψη 

νέων οπτικών βοηθημάτων για 

άτομα με διαθλαστικά προβλήματα 

που συνήθως χρειάζονται γυαλιά 

ή φακούς επαφής. Η εφεύρεση 

του Dr. Webb λέγεται Ocumetric 

Bionic Lenses. Πρόκειται για 

εμφυτευόμενους φακούς που 

χαρίζουν παραπάνω από 20/20 

όραση κια μπαίνουν στο μάτι 

με επέμβαση παρόμοια με του 

καταρράκτη μόνον που αφορούν 

νεώτερα άτομα, ηλικίας από 25 

ετών και πάνω. Η υλοποιηση του 

project χρειάστηκε οκτώ χρόνια 

και δαπάνη δέκα εκ.δολ. ενώ έχει 

χτιστεί ειδικό εργοστάσιο στο Delta 

της πολιτείας British Columbia.
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/
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
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