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http://www.photo.gr/shop/seminars/lipseis-me-drones/
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� ����������� ON LINE �������� ��� �� �����
� ��� ������ IMAGING • No 288 / 15-6-2015

(Συνέχεια στην σελίδα 4)

Το επάγγελμα του φωτογράφου σήμερα / Β’ ΜΕΡΟΣ
Εισοδήματα – Προοπτικές (Σύμφωνα με Γαλλική έρευνα)

• Τρεις στους δέκα φωτογράφους 

δήλωσαν ότι ασκούν κι άλλες 

συναφείς προς το επάγγελμα 

δραστηριότητες, όπως 

διδασκαλία φωτογραφίας, 

παροχή υπηρεσιών σε σωματεία 

και πολιτιστικούς οργανισμούς, 

συγγραφή άρθρων, γραφιστική, 

ζωγραφική...

• Οι εννιά στους δέκα δουλεύουν 

ψηφιακά και ο ένας στους τρεις 

δουλεύει παράλληλα και όταν 

χρειαστεί αναλογικά (παλιά 

αρχεία φιλμ, εκτυπώσεις κλπ.).

• Το 40% ασχολείται και με 

την κινούμενη εικόνα (βίντεο, 

πολυθεάματα κλπ.)

• Το 85% των φωτογράφων τα 

κάνουν όλα μόνοι τους: Από τη 

σύλληψη της ιδέας, το κλείσιμο 

της δουλειάς και τη λήψη, μέχρι 

το editing, την επεξεργασία, την 

εκτύπωση...

• Οι επτά στους δέκα σήμερα 

ασκούν ελεύθερο επάγγελμα 

ενώ 25 χρόνια πριν, το 1990, το 

46% ήταν μισθωτοί και το 54% 

ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ας δούμε τώρα την διακύμανση 

των εισοδημάτων (Στη Γαλλία)

• Το 43% των φωτογράφων 

δήλωσε ετήσιο εισόδημα κάτω 

των 15.000 ευρώ. 

Ο λοκληρώνουμε σήμερα 

(Σ.Σ.: Το Α΄ Μέρος δημοσιεύθηκε 

στο Νο 286) την παρουσίαση 

ευρημάτων μεγάλης έρευνας 

που πραγματοποίησε το Γαλλικό 

Υπουργείο Πολιτισμού σε δείγμα 

3.000 επαγγελματιών φωτογράφων 

κάθε ειδικότητας. Σημειωτέον 

ότι στη Γαλλία οι επαγγελματίες 

φωτογράφοι είναι 25.000.

• Το 31% από 15.000-30.000 ευρώ

• Το 24% άνω των 30.000 

• Το 2% πάρα πολύ υψηλά ετήσια εισοδήματα

• Το 59% δήλωσε ότι όλο τους το εισόδημα προήλθε αποκλειστικά και μόνον από την άσκηση 

του επαγγέλματος.

• Το 55% δήλωσε ότι τα τελευταία χρόνια είχε σημαντική μείωση στο εισόδημα, γεγονός 

που το αποδίδει στην οικονομική κρίση αλλά και στις αρνητικές επιπτώσεις της ψηφιακής 

επανάστασης στο επάγγελμα.

• Ένας στους τέσσερις αύξησε το εισόδημά του σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

• Ένας στους πέντε εξακολουθεί να έχει σταθερό εισόδημα.

• Στην πρώτη κατηγορία των χαμηλών εισοδημάτων (μέχρι 15.000 ευρώ), σημαντική θέση 

κατέχουν οι νέοι και κάτω των 30 ετών, φωτογράφοι.

• Μεγάλα εισοδήματα, άνω των 30.000 ετησίως, δήλωσαν οι άνω των 50 ετών επαγγελματίες 

που έχουν ευδόκιμη παρουσία στον κλάδο, άνω των 20-25 χρόνων. Αυτή η κατηγορία σπάνια 

ασκεί άλλη, παράλληλη δραστηριότητα. Aυτών των φωτογράφων, όλο το εισόδημα ότι 

προέρχεται από καθαρά φωτογραφικές εργασίες.

To επάγγελμα του φωτογράφου ασκούν με αυξανόμενο ρυθμό όλο και περισσότερες γυναίκες!

http://www.tipa.com/english/index.htmlhttp://www.tipa.com/english/index.html
http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_286.pdf
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http://www.photo.gr/shop/themedmags/monothematiko-tefchos-no-7-macro-fotografia/
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(Συνέχεια από την σελίδα 2)

Η γνώμη των φωτογράφων 

για το μέλλον του 

επαγγέλματος (Θυμίζουμε: 

Στη Γαλλία)

• 58% έχουν θετική άποψη 

για το επάγγελμα που ασκούν 

και διαβλέπουν πολλές 

προοπτικές εξέλιξης και 

ανάπτυξης. Το μόνο αρνητικό 

που δήλωσαν είναι η πτώση 

των τιμών λόγω διαδικτύου.

• 21% είναι πολύ αισιόδοξο.

• 42% είναι απαισιόδοξο 

για το μέλλον του 

επαγγέλματος.

• 6% δηλώνουν έτοιμοι να 

αλλάξουν δουλειά.

Και ένα σημαντικό εύρημα 

της έρευνας:

Κατέγραψε μεγάλη διείσδυση 

των γυναικών, κάτι που δε 

συνέβαινε πριν 20 χρόνια. 

Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται 

στο πόρισμα της έρευνας 

ως “γήρανση του ανδρικού 

πληθυσμού στο φωτογραφικό 

επάγγελμα και ανανέωση 

αυτού με την επικυριαρχία 

των γυναικών».  Συγκεκριμένα 

αναφέρεται ότι μεταξύ 

1995 και 2000, οι άνδρες 

φωτογράφοι αυξήθηκαν σε 

ποσοστό 25% ενώ οι γυναίκες 

κατά 85%!

Αυτά λοιπόν συμβαίνουν 

στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν 

αναγνωρίσατε ομοιότητες 

με τα καθ’ ημάς ή κάποιες 

σοβαρές διαφορές, πάντως 

όποια αίσθηση κι αν υπάρχει, 

πρέπει αυτή να τεκμηριωθεί 

πολύ καλά από αντίστοιχη 

σοβαρή έρευνα μεταξύ των 

Ελλήνων επαγγελματιών 

φωτογράφων. Ίσως αυτό 

να γίνει κάποια στιγμή στο 

μέλλον, μόλις επιλυθούν 

προηγουμένως  άλλα, σοβαρά 

υπαρξιακά προβλήματα 

που αντιμετωπίζει η χώρα 

μας και δευτερευόντως ο 

φωτογραφικός κλάδος.

Τ.ΤΖΙΜΑΣ

CIPA 
Αύξηση 40% στις DSLR τον Απρίλιο

Η CIPA (Camera & Imaging Products Association) ανακοίνωσε πρόσφατα τα στατιστικά των 

καμερών για τον μήνα Απρίλιο. Σύμφωνα με τα στoιχεία οι αποστολές των DSLR έχουν αυξηθεί 

περίπου κατά 40%, μία αξιοπρόσεκτη άνοδος αν λάβουμε υπόψη μας πως οι πωλήσεις στην 

κατηγορία μειωνόταν σταθερά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Ωστόσο, παρόμοια περιστατικά 

έχουν συμβεί και τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως την Άνοιξη, ύστερα από τους μήνες εμπορικών 

εκθέσεων όπως η CES, η CP Plus και η WPPI. Όσο αφορά τις mirrorless μηχανές η στασιμότητα στην 

αγορά συνεχίζεται. Τα τελευταία τρία χρόνια, παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση το Φθινόπωρο του 

2013 την οποία όμως «ισορρόπησε» μια μείωση αντίστοιχης κλίμακας το χειμώνα του 2014.

�ditorial
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I AM A NIKON DSLR. Άφησε τη φαντασία 
σου ελεύθερη και δες τι μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι 
το σκεπτικό της Isabelle και τoυ Alexis όταν φωτογρα-

φίζουν τα πολύχρωμα σύννεφα καπνού με τις Nikon μηχανές τους. 
Το αποτέλεσμα είναι καθηλωτικό. Δοκίμασέ το κι εσύ και ανακάλυ-
ψε πώς η έμπνευση μπορεί να κάνει τις φωτογραφίες σου να ξεχω-
ρίζουν. Η μεγάλη ποικιλία φακών NIKKOR σού δίνει τη δημιουργι-
κή ελευθερία που χρειάζεσαι. Απαθανάτισε το όραμά σου με από-
λυτη ακρίβεια χάρη στη θρυλική απόδοση του συστήματος αυτό-
ματης εστίασης της Nikon. Ακόμη και σε υψηλά ISO θα έχεις υπέ-
ροχα αποτελέσματα που θα μπορείς να τα μοιραστείς στη στιγμή με 
το ενσωματωμένο Wi-Fi. Ποια είναι η λήψη των ονείρων σου; Βγες 
έξω και κατάγραψέ την με τη Nikon.

I AM A NIKON DSLR. Άφησε τη φαντασία

Επισκεφθείτε το nikon.gr/iamdifferent

I AM THE PERFECT SHOT

Φ
ω

τ.:
 ©

 Is
ab

el
le

 &
 A

le
xi

s

Nikon D-SLR_21x28.indd   1 28/5/2015   3:47:44 μμ

http://www.damkalidis.gr/index.html
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15 σπάνιες ιστορικές φωτογραφίες
Από την επιστολή Γκάντι στον Χίτλερ, μέχρι τα σκυλάκια που σώθηκαν από τον Τιτανικό!

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.  

www.photo.gr
http://www.photobusiness.gr/xalara/XALARA_PBW288.pdf


������ 7��	
�� 288 •  ��	���� 15 ��	��	 2015

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

Stamos_1.indd   1 11/5/2015   12:15:54 μμ

http://www.stamos.com.gr/


������ 8��	
�� 288 •  ��	���� 15 ��	��	 2015

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

��$�&��9�;Low Key 

Κατά καιρούς επανερχόμαστε στην ίδια συζήτηση, ομφαλοσκοπώντας και 

οιωνοσκοπώντας. Θα γίνουν άραγε κάποια στιγμή οι μηχανές ανοικτά συστήματα; 

Θα τρέχουν κάποιο στάνταρ λειτουργικό; θα έχουμε ειδικά apps για φωτογραφική 

επεξεργασία in camera; 

Προς το παρόν το Android είναι το μόνο λειτουργικό που μας έδωσε μια γεύση από 

τη μορφή των πραγμάτων σε εποχή ανοικτής αρχιτεκτονικής για φωτογραφικές 

μηχανές. Η Samsung με τη Galaxy Camera 1 & 2 και τη Galaxy NX έκανε αρχικά μια 

σοβαρή προσπάθεια αλλά αντιμετώπισε προβλήματα παιδικής ηλικίας με αποτέλεσμα να 

μην τελεσφορήσει η προσπάθεια πριν καλά καλά γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό. Με άλλα 

λόγια η μεγαλύτερη εταιρία ημιαγωγών και Νο1 στα Android smartphones δεν πίστεψε 

ιδιαίτερα στο προϊόν της και το άφησε στην τύχη του... Η μόνη άλλη πρωτοβουλία 

(μικρής κλίμακας) προήλθε από τη Nikon με την Coolpix S800c. 

Παρόλη τις πρωτόλειες καταστάσεις που ζει η ιδέα της ανοικτής αρχιτεκτονικής, 

οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές αποτελούν γόνιμο έδαφος. Έχουν ισχυρούς 

επεξεργαστές, μνήμη για  buffer και μεγαλούτσικες οθόνες που σταδιακά αποκτούν 

προδιαγραφές touchscreen και διακινούν μεγάλη ποσότητα πληροφορίας τρέχοντας 

κάποιο κλειστό λειτουργίκό σε μορφή firmware. Π.χ. Έχει εξακριβωθεί ότι οι Sony NEX 

τρέχουν BusyBox κτισμένο σε πυρήνα Linux και οι CanonEOS το DRYOS. Στην δεύτερη 

περίπτωση το λειτουργικό έχει “ξεκλειδωθεί” για να τρέχει κάτι εναλλακτικό όπως το 

Magic Lantern που ανοίγει “κρυφές” δυνατότητες στα μενού.

Mια πρόταση με πολλές υποσχέσεις, που μάλλον πέρασε απαρατήρητη και ασχολίαστη, 

είναι το πρωτότυπο Αir A01 της Olympus. Πρόκειται για παραλλαγή στην ιδέα της Sony 

QX1 αλλά πιο φιλική στο ανοικτό λειτουργικό. Η ίδια η Οlympus ονομάζει το project OPC 

ή Open Platform Camera. Δομικά μοιάζει πολύ με την QX1 δηλ. είναι μια αυτόνομη βάση 

κάμερας με μοντούρα Micro 4/3 που χρησιμοποιεί smartphone για τον έλεγχο, έχοντας 

μπαταρία, κάρτα μνήμης, USB και WiFi. 

Όμως η Οlympus δεν περιορίζεται σε εφαρμογή για iOS και Android αλλά προσφέρει 

ελεύθερο, σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο το SDK (Software Development Kit) ώστε 

να γραφτούν εφαρμογές σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Μάλιστα για να διευκολύνει τους 

software developers το SDK περιλαμβάνει ένα εξομοιωτή γιατί προφανώς στην πρώιμη 

αυτή φάση δεν κυκλοφορούν ελεύθερα πρωτότυπα Air A01 στη διάθεση του καθενός. 

To “ανοικτό” concept της Οlympus μοιάζει 

γοητευτικό γιατί δεν είναι μονόδρομος 

πλέον η χρήση συσκευών με λειτουργικά 

iOS ή Android.  Για παράδειγμα, υπάρχουν 

πολλοί developers drones που θα ήθελαν 

τη συνεργασία με φωτογραφική μηχανή 

αλλά δεν επιθυμούν να ενταχθούν στις 

δύο συγκεκριμένες πλατφόρμες. Οι μικρές 

διαστάσεις του Air A01 σε συνδυασμό με 

κάποιους supercompact φακούς Micro 4/3 

κάνουν ελκυστικό το πακέτο για πολλές 

εφαρμογές.

Παραπέρα, έχουν αναζωπυρωθεί οι 

φήμες ότι με τη νέα χρονιά, μεγάλοι 

κατασκευστές θα παρουσιάσουν προϊόντα 

ανοικτής αρχιτεκτονικής. Με κοινή την 

παραδοχή ότι η αγορά έχει φθάσει σε 

σημείο κορεσμού, χρειάζεται ισχυρά 

ερεθίσματα για να ανακάμψει. Φανταστείτε 

μια πολύ καλή compact με αισθητήρα 1in. 

καλό φακό και μεγάλη επαφική οθόνη 5in. 

Mε κάποιο mini Linux kernel, θα μπαίνει 

στο internet, θα αποθηκεύει το υλικό 

απευθείας σε USB-C flashdrive ή σκληρό 

δίσκο, θα έχει εφαρμογές διαχείρισης και 

κάποιων επεμβάσεων, θα στέλνει email 

και γενικά θα κάνει καλύτερα αυτό που 

κάνουν τα tablet με το πλεονέκτημα της 

εξαιρετικής ποιότητας φωτογραφιών. 

Φουτουριστικές εικασίες ή το πολύ κοντινό 

μας μέλλον;

Π. ΚΑΛΔΗΣ

Ανοικτή αρχιτεκτονική στις φωτογραφικές μηχανές
Ουτοπία ή η μορφή του μέλλοντος;
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Low Key 

Apple
Διαφημιστική καμπάνια «Shot on iPhone 6»

Με περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια εικόνες να ανεβαίνουν καθημερινά στο 

internet, η φωτογραφία παραμένει το πιο δημοφιλές μέσο έκφρασης για τους 

χρήστες και πεδίο επένδυσης για τις εταιρίες του ευρύτερου χώρου του imaging. 

Ακόμα και η Apple, που σπάνια ενδίδει σε διαφημιστικές καμπάνιες, αποφάσισε να 

εκμεταλλευτεί τις φωτογραφικές δυνατότητες του iPhone 6 και iPhone 6 Plus. 

Τον Μάρτιο η Apple ξεκίνησε την καμπάνια “Shot on iPhone 6” με την οποία 

συγκέντρωσε φωτογραφίες από 77 φωτογράφους σε μια online gallery και στην 

συνέχεια ανάρτησε μερικές από αυτές σε τεράστια billboards σε 70 πόλεις και 

24 χώρες. Οι φωτογράφοι δεν είναι επαγγελματίες που προσλήφθηκαν από την Apple 

για να τραβήξουν τη νέα της καμπάνια αλλά απλοί χρήστες που η Apple επέλεξε 

κοιτώντας χιλιάδες εικόνες ήδη αναρτημένες στον ιστό. Σήμερα πάντως το iPhone 

παραμένει 

η αγαπημένη συσκευή των χρηστών του Flickr και η συσκευή με τα περισσότερα 

uploads, έχοντας αφήσει στη δεύτερη θέση τις EOS 5D MkII και MKIII της Canon και στην 

τρίτη θέση τα Galaxy της Samsung. Στις αρχές Ιουνίου η Apple επέκτεινε την καμπάνια 

για να συμπεριλάβει και τους ερασιτέχνες κινηματογραφιστές, επιλέγοντας μια σειρά 

video για την Gallery της. Φυσικά ούτε καν η Apple δεν είναι στο απυρόβλητο αφού 

σύντομα μετά την δική της καμπάνια ξεκίνησε μια παρωδία της με τον τίτλο “Also shot 

on iPhone 6”. Δύο ανώνυμοι δημιουργοί, που ασχολούνται επίσης με τη διαφήμιση, 

παρουσίασαν την δική τους αστεία καμπάνια, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι 

περισσότεροι χρήστες του iPhone 6 συνήθως χρησιμοποιούν την μηχανή της συσκευής 

τους όχι για τις εντυπωσιακές εικόνες που βλέπουμε στην Gallery αλλά για selfies. 

Οι φωτογραφίες τυπώθηκαν και κολλήθηκαν κοντά στα billboards της Apple. 

Βέβαια η Apple δεν φημίζεται για το χιούμορ της και έτσι το πρώτο Tumblr που περιείχε 

τις φωτογραφίες έκλεισε (φημολογείται ότι έκλεισε μετά από παρέμβαση της Apple). 

Αλλά επειδή τίποτα δεν εξαφανίζεται για πάντα από το internet, χρήστες που εκτίμησαν 

το χιούμορ της παρωδίας ανέβασαν και πάλι τις εικόνες στη διεύθυνση:

http://alsoshotoniphone6.tumblr.com/ 

Δείτε εδώ τις αγαπημένες φωτογραφίες 

της Apple: 

https://www.apple.com/iphone/

world-gallery/

Shot by Brendan Ó. in Copenhagen, Denmark.Shot by Ahmed A. in Albuquerque, NM.

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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H επόμενη γενιά των δύο compact Sony που φοράνε αισθητήρα 1in. μοιάζει πολύ 

ενδιαφέρουσα με την προχωρημένη τεχνολογία που ενσωματώνει. Ενώ η εξωτερική 

εμφάνιση ελάχιστα έχει αλλάξει, στο εσωτερικό έχουν ενσωματωθέι πολλές 

τεχνολογίες με πρώτη το Stacked CMOS. 

Aπό τα λίγα στοιχεία που αποκαλύπτει η Sony, μαθαίνουμε ότι “προσκολλάται” ένα 

chip μνήμης DRAM που μάλλον λειτουργεί ως buffer μνήμης και δίνει πενταπλάσια 

ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένουν από το σένσορα (image readout). Οι μηχανικοί της 

Sony πολύ σωστά δεν πόνταραν στην αύξηση των Megapixel τη στιγμη που τα 20MP 

από την επιφάνεια 1in. είναι μια χαρά, αλλά στη διεύρυνση των άλλων δυνατοτήτων. 

Για να πάρουμε μια ιδέα και οι δύο μηχανές έχουν video 4K, κλείστρο με χρονισμό ως 

1/32.000sec. slow motion (ως 40x πιο αργά από κανονικό) με frame rate ως 1000fps 

κλπ. Και οι δύο super compact έχουν εξαιρετικές δυνατότητες στο burst mode ως 

16fps (RX100 IV) ή 14fps (RX10 II). Το γρήγορο κλείστρο με τεχνολογία Anti Distortion 

διευκολύνει τη λήψη με τελείως ανοικτό διάφραγμα και επίπεδα φωτισμού ως ΕV19 

ενώ ταυτόχρονα μειώνει το φαινόμενο rolling shutter (jello) στα κινούμενα αντικείμενα. 

Τραβώντας με γρήγορη ταχύτητα κλείστρου οι εικονολήπτες video μπορουν να κάνουν 

εφέ εστίασης στο κυρίως αντικείμενο και αποεστίασης στο φόντο  ακόμη και σε συνθήκες 

με ισχυρό περιβαλλοντικό φως. Παραμένοντας στο video, το 4Κ (QFHD 3840x2160pixel) 

κάνει αισθητή την παρουσία του. Χρησιμοποιείται codec XAVC S που βρίσκουμε 

και σε επαγγελματικές κάμερες της Sony, δειγματοληψία 100Mbps 

στο 4Κ και 50Mbps στο Full HD,  τεχνική full pixel readout για 

Sony RX100 IV και RX10 II
Με Stacked CMOS και 4Κ video

μείωση της παρασιτικής πληροφορίας 

(artifacts) κλπ. 

Η μέγιστη διάρκεια λήψης φθάνει 

στα 5min. ανά clip στην RX100 IV και 

29min. στην RX10 IΙ. Σημειώνουμε 

ότι κατά τη λήψη video είναι εφικτή η 

λήψη φωτογραφιών 16,8Megapixel 

ανά πάσα στιγμή χωρίς να διακοπεί η 

βιντεοσκόπηση από πλευράς οπτικών 

τα δύο νέα μοντέλα παραμένουν 

πανομοιότυπα με τους προκατόχους 

τους δηλ.με Zeiss Vario Sonnar 24-

70mm f/1,8-2,8 (RX100 IV) και Zeiss 

Vario Sonnar 24-200mm f/2,8  (RX10 

II). Επί μέρους βελτιώσεις έχουν δεχθεί 

τα EVF σκόπευτρα OLED Truefinder 

επόμενης γενιάς. Επίσης βελτιωμένο 

είναι και το autofocus τύπου Fast 

Intelligent με contrast detection 

και κλείδωμα σε 0.09sec.S που βρίσκουμε 

bps 
και κλείδωμα σε 0.09sec.

Sony RX100 IV και RX10 IISony RX100 IV και RX10 II
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Bάζοντας τέλος στα σενάρια για την επόμενη Multi Megapixel full frame mirrorless 

σειράς με τη νέα A7Ρ II η Sony λύνει τις σιωπή της και αποκαλύπτει τις προθέσεις 

της. Παρόλες τις εικασίες η αύξηση των Megapixel είναι μετριοπαθής από τα 36 στα 

42Megapixel και υστερεί μόνον απέναντι στα 50Megapixel της Canon EOS 5DS που 

όμως δεν έχουμε αξιωθεί να δούμε ακόμη. 

To tour de force του στόλου alpha 7 βασίζεται σε καινούργιο αισθητήρα full frame 

Exmor R CMOS 42.4MP με υψηλότερη ευαισθησία ως ΙSO 102.400, ενσωματωμένη 

οπτική σταθεροποίηση πέντε αξόνων επί του αισθητήρα ίδια με της Α7 ΙΙ, εκτεταμένες 

δυνατότητες video με 4Κ σε πολλαπλά φορμά από full frame 35mm (24x36mm) ως Super 

35mm (13,3x23,6mm) ανανεωμένο ΟLED Trufinder με μεγαλύτερο συντελεστή μεγέθυνσης 

ειδώλου 0.78x κλπ.

Ας δούμε τα επιμέρους. Ο αισθητήρας back illuminated CMOS υλοποιεί προχωρημένη 

σχεδίαση χωρίς διάκενο ανάμεσα στην επιφάνεια και το γυάλινο φίλτρο με την 

αντιανακλαστική επιφάνεια με αποτέλεσμα καλύτερη δυναμική περιοχή και μεγαλυτερη 

ευαισθησία (κανονικό εύρος ISO 100-25600 και με επέκταση ISO 50-102400). Λόγω 

της δομής back illuminated με τη μικροκυκλωματική δομή με χάλκινους αγωγούς 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ταχύτερη μετάδοση δεδομένων δηλ. 

κατά 3,5 φορές πιο γρήγορο image readout  συγκριτικά με την 

αρχική A7R. Παραπέρα ο αισθητήρας περιλαμβάνει 

399 σημεία αυτόματης εστίασης phase 

detect που συνεργάζονται με τα 

25 σημεία contrast detect για να 

πετύχουν την κατά 40% ταχύτερη 

απόκριση στο Fast Hybrid Autofocus 

(το τελευταίο σημειώνει επίδοση 5fps 

ακόμη ακι με κινούμενα αντικείμενα). 

Αν φορεθούν φακοί με μοντούρα 

alpha μέσω προσαρμογέων LA-EA3 

ή LA-EA1 διατηρείται η δυνατότητα 

phase detect.

Sony A7R II
Στην κορυφή της γκάμας Sony με 42megapixel και πολλά ακόμη 
στοιχεία εντυπωσιασμού

Κλείστρο για μια ζωή
Μεγάλη προσοχή δόθηκε στην 

αντοχή της μηχανής που προορίζεται 

για ενθουσιώδεις ερασιτέχνες και 

επαγγελματίες ένα σημείο που 

φαίνεται όχι μόνον από την κατασκευή 

του σώματος από ελαφρό κράμα 

μαγνησίου  αλλά και από την αντοχή 

του κλείστρου πιστοποιημένου για 

500.000 καρέ, περισσότερη από 

οποιαδήποτε άλλη μηχανή όλων των 

εποχών. 

Σταθεροποίηση 5 αξόνων
Για το σταθεροποιητικό σύστημα 5 

αξόνων έχουν γραφτεί τα καλύτερα 

για την εφαρμογή του στην Α7 ΙΙ. 

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Sony 

πλεονεκτεί κατά 4,5 stop σε λήψεις 

στο χέρι και σε συνδυασμό με την 

απουσία καθρέπτη δίνει  καθαρές, 

ακούνητες εικόνες ακόμη και στο 

1sec. (με φακό 35mm). Συνεργάζεται 

ακόμη και με φακούς που έχουν δική 

τους σταθεροποίηση OSS  για ακόμη 

καλύτερες επιδόσεις.

Video 4K
Οι λήψεις video 4K (QFHD 3840x2160) 

ισχύουν είτε για Super 35mm είτε 

για full frame, και στις δύο εκδοχές 

με codec XAVC S και δειγματοληψία 

100Mbps στο 4Κ και  50Mbps στο 

Full HD. Το video πλαισιώνουν ειδικές 

λειτουργίες Picture Profile,  S-Log2 

Gamma και S-Gamut, Timecode, έξοδο 

καθαρού HDMI κλπ.

ΟLED Trufinder

Αναβαθμίστηκε με καλύτερο οπτικό 

μέρος δηλ. μεγέθυνση 0.78x χάρη στο 

διπλό ασφαιρικό φακό και επίστρωση 

Zeiss T* για μεγαλύτερο κοντράστ.
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ταχύ

κατά 3,5 φορές πιο γρήγορο

αρχική A7R. Παρ
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www.jmsolution.gr

http://www.jmsolutions.gr/
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Atopos Unlocked 
#RenHang
Παράταση της έκθεσης έως 
17 Ιουνίου

Συνεχίζεται η συμμετοχή του Ren 

Hang στο Atopos Unlocked 

με παράταση της έκθεσης έως 17 

Ιουνίου. Η παρουσία του Ren Hang 

αποτελεί τη τέταρτη συμμετοχή 

στο πρόγραμμα της Atopos, το 

οποίο ερευνά την απεικόνιση  του  

γυμνού σώματος από τη νέα γενιά 

καλλιτεχνών του Tumblr και των 

social media. Με αφορμή την 

έρευνα του Atopos ο καλλιτέχνης 

δημιούργησε μια σειρά από νέα 

έργα οι οποίες παρουσιάζονται 

σε συνδυασμό με πρόσφατες 

δουλειές του. H ριζοσπαστική, 

avant-garde  φωτογραφική 

δουλειά του 28χρονου καλλιτέχνη 

χαρακτηρίζεται για το λυρισμό 

και τον έντονο ερωτισμό της. 

Γδύνοντας τους φίλους – μοντέλα 

του, ο φωτογράφος παρουσιάζει 

προκλητικές ημερολογιακές 

αφηγήσεις καταγράφοντας τον 

άνθρωπο στην πιο φυσική και 

αυθεντική του μορφή. Η έκθεση 

συμμετέχει και στη φετινή 

διοργάνωση του Athens Photo 

Festival ενώ παράλληλα ο 

καλλιτεχνιός διευθυντής της Atopos 

CVC συμμετέχει  ως  reviewer  στο  

πρόγραμμα International  Portfolio 

Reviews του φεστιβάλ.

Διεύθυνση: Atopos CVC, Σαλαμίνος 

72, Μεταξουργείο, Αθήνα

Επιμέλεια έκθεσης: Βασίλης 

Ζηδιανάκης

Πληροφορίες: Atopos CVC, 

Τηλ. 2108838151, info@atopos.gr, 

www.atopos.gr 

TTRobotix SB Seawolf 
Τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο για τη GoPro

H σουηδική εταιρεία TTRobotix παρουσίασε το TTR-SB Seawolf, ένα 

τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο που διαθέτει ειδικό mount για την τοποθέτηση 

των δημοφιλών actioncam GoPro HERO3 και HERO4. Ουσιαστικά πρόκειται για μία 

ανάβαθμιση του κλασικού μοντέλου της εταιρίας που όμως δεν υποστήριζε κάμερες 

της GoPro. Το Seawolf  επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή video σε 

βάθος 8μ. κάτω από την επιφάνεια του νερού την ώρα που ο χρήστης μπορεί να το 

ελέχγει μέσω τηλεχειριστηρίου ή smartphone. Έχει μέγιστη ταχύτητα 3,3 χλμ/ώρα, 

κινείται χάρη στην προπέλα ορείχαλκου-πέντε πτερυγίων και είναι εξοπλισμένο με 

τρία πτερύγια σταθεροποίησης. Τροφοδοτείται από μπαταρία 5,000mAh, η οποία 

προσφέρει 50 λεπτά συνεχόμενης λειτουργίας, σύμφωνα με τον κατασκευαστή. 

Θα είναι διαθέσιμο σε τρείς εκδόσεις (για θαλάσσιο ή κανονικό νερό): η 5222-

F11 μεταδίδει σήμα 2.4GHz για έλεγχο μόνο από έξυπνες συσκευές, η 5222-F12 

μεταδίδει σήμα 5.8GHz και ελέγχεται μέσω του Bascom D4 controller το οποίο 

ενσωματώνει οθόνη LED 8in. και η 5222-F13 που χρησιμοποιεί ένα καλώδιο 30μ. αντί 

τηλεχειρισμού. Αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά τον Αύγουστο.

χνη 
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ι 
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στο  
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μίνος 
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Leica Q
Όπως θα έπρεπε να ήταν η Leica X

H Leica ήταν μια από τις πρώτες εταιρίες που επένδυσαν στις large sensor compact 

φωτογραφικές μηχανές. Θυμούμαστε πολύ καλά τη σειρά Leica X (APS-C size) 

που βασανίστηκε από διάφορα σχεδιαστικά (ξεχωριστό ακριβό EVF, περίεργο menu) 

και άλλα (αργή απόκριση) προβλήματα και δε γνώρισε εμπορική επιτυχία. Με τη 

μόλις αναγγελθείσα Leica Q Τyp 116, η γερμανική εταιρία σβήνει με μια μονοκονδυλιά 

τα σφάλματα του παρελθόντος και επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Η Leica Q 

προκαλεί τη μοναδική της αντίπαλο της κατηγορίας, δηλ. τη Sony RX1 με αισθητήρα 

full frame, έχοντας αισθητήρα CMOS 24x36mm και ανάλυση 24Megapixel, επιτέλους 

ενσωματωμένο EVF τύπου LcoS με υψηλή διακριτική ικανότητα 3.68Megapixel, 

επαφική οθόνη 3in. 1;04Megapixel και φακό Summilux 28mm f/1,7. O αισθητήρας 

είναι εντυπωσιακά όμοιος με της Leica M Typ 240 όμως οι μηχανικοί του εργοστασίου 

του Solms δεν επιβεβαιώνουν αν ταυτίζεται. Πάντως μας διαβεβαιώνουν ότι ειναι ειδικά 

προσαρμοσμένος στα χαρακτηριστικά του φακού.

Άλλα χαρακτηριστικά

• Νέος επεξεργαστής Maestro II  

• Ταχύτερο AF 

•Λειτουργία ριπής υψηλης ταχύτητας

• Αποθήκευση δύο παραλλαγών της ίδιας 

φωτογραφίας σε διαφορετικά καδραρίσματα

και JPEG ή RAW

• Full HD video

• WiFi Module

• Περιλαμβάνεται Adobe Lightroom 6

Leica Q

���

μ β β
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LG Electronics Eλλάς
Στην Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος 

H LG Electronics Hellas συμμετείχε 

ενεργά στην Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος, στις 5 Ιουνίου, 

την οποία καθιέρωσε παγκοσμίως 

ως μέρα εθελοντισμού για τους 

υπαλλήλους της ανά τον κόσμο. 

Συγκεκριμένα, το δυναμικό της 

εταιρίας, σε συνεργασία με τον Μη 

Κυβερνητικό Οργανισμό «Οργάνωση 

Γη», ανέλαβαν τον καθαρισμό και την 

ανανέωση των κήπων λαχανικών και 

των ελαιόδεντρων του χώρου της 

οργάνωσης. Επιπλέον, βοήθησαν στην 

παραγωγή φαγητού στην «Κοινωνική 

Κουζίνα» της Οργάνωσης, το οποίο στη 

συνέχεια δόθηκε για την εξυπηρέτηση 

των δράσεων του Μη-Κυβερνητικού 

Οργανισμού «Μπορούμε». Σε 

διεθνές επίπεδο, η κορεάτικη εταιρία 

συμπλήρωσε πλέον τον έκτο χρόνο 

συνεργασίας με το Περιβαλλοντικό 

Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών 

(United Nations Environment 

Program – UNEP). Η Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος θεσπίστηκε από τα 

Ηνωμένα Έθνη το 1972, ενώ μέσω 

του προγράμματος των Ηνωμένων 

Εθνών, στόχος είναι η αύξηση της 

περιβαλλοντικής συνείδησης σε 

παγκόσμιο επίπεδο και η ενθάρρυνση 

των πολιτών να αναλάβουν θετική 

περιβαλλοντική δράση για την 

προστασία της Γης. Το θέμα της φετινής 

Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 

ήταν: «Επτά Δισεκατομμύρια Όνειρα. 

Ένας Πλανήτης. Ας καταναλώσουμε 

Υπεύθυνα» (Seven Billion Dreams. One 

Planet. Consume with Care.) και η 

LG θα προβάλλει για όλη τη διάρκεια 

του Ιουνίου το φετινό θεματικό video 

στις εξωτερικές LED οθόνες της στην 

πλατεία ‘Times Square’ της Νέας 

Υόρκης.
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 

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

Nissin MF18 Macro Ring Flash

»°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
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«Μικρές Ιστορίες» 
Έκθεση από τη φωτογραφική ομάδα «Στέκι 
καθηγητών Ρεθύμνου»

Τις δικές τους φωτογραφικές αφηγήσεις δίνουν 

για 6η χρονιά τα μέλη της φωτογραφικής ομάδας 

«Στέκι καθηγητών Ρεθύμνου». Νέοι και παλιότεροι 

φωτογράφοι της ομάδας δίνουν την προσωπική τους 

ματιά μέσα από 27 μικρές ιστορίες σε μια έκθεση που θα 

φιλοξενηθεί στο Κέντρο Λαϊκής Τέχνης στο Ρέθυμνο. 

Διάρκεια έκθεσης: 22 – 28 Ιουνίου

Διεύθυνση: Κέντρο Λαϊκής Τέχνης, 

Κριτοβουλίδου 15, Ρέθυμνο

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

Δευτέρα – Παρασκευή 18.30 – 22.00

Σάββατο και Κυριακή 10.30 – 14.00 και 18.30 – 22.00

«All for One Exhibition» 
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας από το 
ΙΕΚ ΑΚΜΗ Θεσσαλονίκης

Με θεματικές «Fine Art», φωτογραφία 

δρόμου, μόδας και πορτραίτο , οι 

μαθητές του τμήματος φωτογραφίας του ΙΕΚ 

ΑΚΜΗ Θεσσαλονίκης 

παρουσιάζουν τα 

φωτογραφικά τους έργα. 

Στο χώρο του La Doze 

Bar, οι επισκέπτες της 

έκθεσης θα έχουν την 

ευκαιρία να δουν τα 

φωτογραφικά έργα των 

σπουδαστών της ΑΚΜΗΣ 

εν όψει της λήξης της 

ακαδημαϊκής χρονιάς. 

Με τη φρέσκια ματιά 

των νέων μαθητών να 

συναντά την ωριμότερη 

των παλαιών, ο χώρος 

του La Doze μετατρέπεται 

για 8 μέρες σε ένα μοναδικό ψηφιδωτό ανθρώπων 

και συναισθημάτων. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 12 Ιουνίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 19 Ιουνίου 

Διεύθυνση: La Doze bar, Βηλαρά 1, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: ΙΕΚ ΑΚΜΗ Θεσσαλονίκης, 

Τηλ. 2310260200

Permajet FB Gold Silk 315
Για απαιτητικές εκτυπώσεις

Οι ειδικοί των εκτυπώσεων Inkjet χρειάζονται υλικά ποιότητας για το 

maximum της ποιότητας. Το χαρτί FB Gold Silk 315 της PermaJet 

απευθύνεται σε αυτούς που εκτιμούν την φυσική ελαφρώς θερμή χροιά 

των εξαιρετικών χαρτιών baryta ινώδους βάσης. Το χαρτί αποτελεί 

ιδανική επιλογή για τις εκτυπώσεις αρχειακής και μουσειακής ποιότητας 

και καλύπτουν τις επιλογές του σοβαρού φωτογράφου. Παρέχει πλούσια 

μαύρα, κρεμ λευκά και την απαράλλαχτη αυθεντικότητα των baryta. 

To βάρος 315gsm εξασφαλίζει την σταθερότητα του χαρτιού είτε σε 

ανάρτηση είτε στην αποθήκευση. Το χαρτί έχει βάρος 0.31mm, λευκότητα 

CΙΕ 101, είναι απηλλαγμένο από όξινες προσμείξεις και παράγεται σε 

φύλλα  από Α4 ως Α2 και ρολά ως 44in.x15m.

JM SOLUTIONS

«Στέκι 

υν 

μάδας 

ροι 

ή τους 

η που θα 
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» 
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Permajet FB Gold Silk 315



������ 21��	
�� 288 •  ��	���� 15 ��	��	 2015

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

NEO TEYXΟΣ
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-236/
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Την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 στον Εικαστικό Κύκλο εγκαινιάζεται η έκθεση του 

φωτογράφου Γιάννη Βουλγαράκη, υπό τον τίτλο «Πόλεις, Μάσκες και Κορμιά» 

που αποτελεί απόδοση στα ελληνικά της συλλογής διηγημάτων του Μισέλ Τουρνιέ, 

“Petites Proses”.

Στην έκδοση αυτή ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη φωτογραφία ως το μέσον αφήγησης 

διαφόρων ιστοριών. Το φωτογραφικό υλικό είναι χωρισμένο σε τρεις ενότητες. Στην 

πρώτη ενότητα ο φωτογράφος επιχειρεί ένα ταξίδι μέσα στις γειτονιές του κέντρου της 

Αθήνας, το Μεταξουργείο και τα Εξάρχεια. Περίπατοι και περιπλανήσεις στη πόλη μας 

φέρνουν αντιμέτωπους με μια σειρά από νυχτερινές αποσπασματικές εικόνες, μιας Αθήνας 

των αισθήσεων και της φθοράς της γοητείας και της υποβάθμισης. Στις δύο επόμενες 

ενότητες μελετά το ανθρώπινο σώμα και διατυπώνει μια δική του προσέγγιση πάνω στο 

πως ορίζεται το όμορφο και το άσχημο, το αληθινό και το ψεύτικο και το πως το βλέμμα 

έχει μάθει να διακρίνει, ακολουθώντας συγκεκριμένα, βαθιά εδραιωμένα, στερεότυπα. Ο 

Γιάννης χρησιμοποιώντας μια πλούσια χρωματική βεντάλια εκφράζει τις βαθιές ανησυχίες 

του για τη ζωή. Με τα έντονα κορεσμένα χρώματα μιλάει για την αποξένωση και την 

εχθρότητα του αστικού τοπίου, με τα πλαστικά και ψεύτικα κοντράστ για την αιώνια 

μοναξιά της κούκλας - ίνδαλμα, και τέλος με την απαλή χρωματική γκάμα του για ένα 

Γιάννης Βουλγαράκης
Ατομική έκθεση με θέμα:«Πόλεις, Μάσκες και Κορμιά» 

σώμα τόσο αληθινό αλλά την ίδια 

στιγμή τόσο επηρεασμένο από το χρόνο 

που έχει περάσει ή που θα περάσει με 

ανελέητη ταχύτητα από πάνω του.

Η έκθεση είναι μέρος του προγράμματος 

του Athens Photo Festival 2015

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίνα Κασσιανού

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: 

Τρίτη 16 Ιουνίου 2015, ώρα: 20.00, 

Καρνεάδου 20, Κολωνάκι, Τ: 210 

7291642

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: 16 Ιουνίου - 30 

Ιουνίου 2015

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Δευτέρα Κλειστά 

Τετάρτη - Σάββατο 11.00 - 15.00 

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 11.00 - 

14.00& 17.00 - 20.30
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http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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Prolab
Νέες εγκαταστάσεις

Σε νέες εγκαταστάσεις μετακόμισε η Prolab και συγκεκριμένα επί της οδού Αντώνη Τρίτση 112 (με Αγ. Κωνσταντίνου 104) 

στον Εύοσμο, παράλληλα με την εσωτερική περιφερειακή οδό. Η Prolab στο νέο, σύγχρονο κτήριο με άνετους χώρους 

και κάθετη παραγωγή θα συνεχίσει να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του 

σύγχρονου φωτογράφου. Περισσότερες προτάσεις για νέα προιόντα σε μοντέρνα σχέδια μπορείτε να δείτε στο www.prolab.gr 

PROLAB

Αντ.Τρίτση 112 (με Αγ. Κωνσταντίνου 104) 56224 Εύοσμος Τηλ: (30) 2310.600508 Email: info@prolab.gr

Prolab
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Δείτε το  
ανανεωμένο site 
 του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!
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www.photo.gr
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11ο Athens Digital Arts Festival
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε to 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας. 

Με διάρκεια από τις 21 έως τις 24 Μαΐου, στη φετινή διοργάνωση υποβλήθηκαν 

2.000 καλλιτεχνικά έργα ενώ συμμετείχαν 150 καλλιτέχνες από 40 χώρες. Μέσα από 

οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, διαδικτυακά έργα και ψηφιακή εικόνα, προβολές video art 

και animation, το κοινό αλληλεπίδρασε με την καλλιτεχνική κοινότητα σε μια φουτουριστική 

και ταυτόχρονα ρεαλιστική ατμόσφαιρα, στον χώρο της Διπλαρείου Σχολής. Κλείνοντας με 

ιδιαίτερη επιτυχία, το φεστιβάλ ανανεώνει το ραντεβού για το 2016 με τη 12η  διοργάνωση του 

Athens Digital Arts Festival, για μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία. 

«Η φωτογραφία στο ΑΠΘ» 
Ομαδική έκθεση των φωτογραφικών ομάδων 

Συνεχίζεται η έκθεση των φωτογραφικών ομάδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης που ξεκίνησε στις 4 Ιουνίου. Αποτελώντας μια δράση στα πλαίσια 

της Φοιτητικής Εβδομάδας του ΑΠΘ, η έκθεση παρουσιάζει έργα της Φωτογραφικής 

Λέσχης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΦΛΑΣ, του Φωτογραφικού Ομίλου ΑΠΘ (ΦΟΑΠΘ), 

της ομάδας του Πολύδρομου, της «Phototopos» και της Αρτέμιδος Μάλτα. Τα μέλη 

των ομάδων παρουσιάζουν φωτογραφικά έργα πρωτότυπα σε μια έκθεση που 

διοργανώνεται σε συνεργασία με το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη. 

Διάρκεια: έως 24 Ιουνίου

Διεύθυνση: Αμαξοστάσιο Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Απόλλωνος 45-47, Πυλαία

Πληροφορίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, https://www.auth.gr

Κέντρο Δημιουργικής 
Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ 
Κάλεσμα για συμμετοχή 
σε έκθεση

Με αφορμή την «Ευρωπαϊκή 

Ημέρα Μουσικής», το Κέντρο 

Δημιουργικής Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ 

διοργανώνει μια ομαδική έκθεση με 

θέμα τη μουσική. Όσοι θα ήθελαν να 

πάρουν μέρος μπορούν να στείλουν 

την πρόταση συμμετοχής τους 

αποτελούμενη από πέντε φωτογραφίες, 

έγχρωμες ή ασπρόμαυρες σε χαμηλή 

ανάλυση (1800px στη μεγαλύτερη 

πλευρά/ 72 dpi). Η έκθεση θα 

παρουσιαστεί από τις 20 έως τις 

27 Ιουνίου υπό την επιμέλεια του 

Παναγιώτη Κασίμη.

Προθεσμία συμμετοχής: 

έως Σάββατο 13 Ιουνίου

Υποβολή συμμετοχής: 

info@clubennea.gr

Πληροφορίες: Κέντρο Δημιουργικής 

Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ,

Τηλ. 2103304060, info@clubennea.gr, 

www.clubennea.gr 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ψηφιακό Μηχάνημα Εκτύπωσης

DURST THETA 50.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ

Ταχύτητα 150 μέτρα την ώρα.

Ανακατασκευασμένο, σε άριστη 

κατάσταση με εγγύηση λειτουργίας και 

ανταλλακτικών.

Πλήρης παρακαταθήκη ανταλλακτικών 

για Printer και Processor.

Εγκατάσταση, εκμάθηση, 

Service, Εγγύηση.

Τηλ. επικοινωνίας : 6932 038 035

E-mail : massouros@hotmail.com

mailto:massouros@hotmail.com
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Tετράχρωμο, 228 σελίδες, 17x24, ISBN 978-960-7704-13-9   
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Φωτοερευνητές
Φωτογραφική απόδραση στο νησί 
της Αμοργού

Μια φωτογραφική απόδραση στην Αμοργό 

πρόκειται να πραγματοποιήσει η ομάδα 

των «Φωτοερευνητών». Από την Αιγιάλη, 

τα γραφικά Θολάρια και τον Ποταμό έως το 

μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας, τα Κατάπολα και 

την επιβλητική Χώρα, η περιήγηση έχει στόχο 

την ανακάλυψη και αποτύπωση των άγριων 

και των ήμερων πλευρών του νησιού καθώς και της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής του. Όλοι 

οι φίλοι της φωτογραφίας είναι ευπρόσδεκτοι στην περιήγηση ενώ μπορούν να φέρουν και 

φίλους τους. 

Αναχώρηση: Πέμπτη 25 Ιουνίου, 17.30, λιμάνι Πειραιά

Επιστροφή: Κυριακή 28 Ιουνίου, 19.00, Αμοργός

Πληροφορίες – συμμετοχές: Κίμων Αξαόπουλος, Τηλ. 6932305880, kimon@otenet.gr 

«Χωρίς θέμα» 

12 νέοι φωτογράφοι στην 
πρώτη τους έκθεση

Ασπρόμαυρες και έγχρωμες 

φωτογραφίες, μελαγχολικά 

τοπία και ελληνική φύση λουσμένη 

στο φως, κλειστοφοβικά σκηνικά και 

απλή καταγραφή της ομορφιάς. Μια 

έκθεση χωρίς συγκεκριμένο θέμα αλλά 

έντονη την αγάπη για φωτογραφία 

παρουσιάζεται στον χώρο του 

Cinemarian. Δώδεκα φωτογράφοι, μέλη 

της ομάδας «Πορτοκαλί κλείστρο», 

κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση σε μια 

έκθεση με τίτλο «Χωρίς θέμα». 

Εγκαίνια: Τετάρτη 17 Ιουνίου, 20.30

Διάρκεια: έως 20 Ιουνίου

Διεύθυνση :Cinemarian, Γενναίου 

Κολοκοτρώνη 42, Κουκάκι, Αθήνα

Πληροφορίες: Cinemarian, Τηλ. 

2114002640, info@cinemarian.gr, 

www.cinemarian.gr 

Metabones Speed Booster XL 0.64x
Φέρνει το φορμά Super 35 στο video 4K της GH4

H Metabones είναι δημοφιλής για τους τους Speed Booster αντάπτορες που παράγει 

με τη βοήθεια των οποίων αυξάνεται η φωτεινότητα του διαφράγματος και 

διαφοροποιείται το crop factor (συντελεστής πολλαπλασιασμού και στο προκείμενο 

υποπολλαπλασιασμού) ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Αυτή τη φορά ανακοίνωσε 

ένα νέο Speed Booster ειδικά σχεδιασμένο για την Panasonic DMC-GH4. Είναι 

κατασκευασμένο για να μειώνει την εστιακή απόσταση κατά 0.64x, κάτι που σημαίνει ότι 

στο video 4Κ ο συντελεστής 2.34x της μηχανής γίνεται 1.50x, δηλαδή παίρνει τη μορφή 

του φορμά Super 35 Cine. To νέο Speed Booster μοιάζει αρκετά με τον υπάρχοντα BMCC 

Speed Booster για κάμερες Blackmagic. Eδώ έχει επανασχεδιαστεί για να μην αγγίζει το 

εύκαμπτο εξωτερικό κάλυμμα του μηχανισμού κλείστρου της GH4. Επίσης, ο κύκλος 

κάλυψης είναι της τάξης των 21.63mm διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη κάλυψη του Micro 

4/3. Σώματα συμβατά με τον αντάπτορα είναι η Olympus E-PL7 και η Panasonic Lumix 

DMC-GH3. Άλλα μοντέλα δεν υποστηρίζονται επίσημα και μπορεί να προκαλέσουν 

βλάβες στο μηχανισμό του κλείστρου, όπως αναφέρει η εταιρία. Ο Speed Booster XL 

0.64x θα είναι διαθέσιμος για Canon EF mount και για Nikon F/G mount.

bones Speed Booster XL 0 64x
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Merlin Bird Photo ID 

Bird recognition: Αναγνωρίζει τα είδη πτηνών από φωτογραφίες 

Για τους λάτρεις της παρακολούθησης και φωτογράφησης πουλιών αυτή η νέα 

ιστοσελίδα μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμη καθώς αποκαλύπτει  το είδος του 

εκάστοτε φωτογραφημένου πουλιού με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ως μέρος της 

διαδικασίας, ο χρήστης καλείται να σχεδιάσει ένα πλαίσιο γύρω από το πουλί και 

να οριοθετήσει με ένα κλικ, το ράμφος, τα μάτια και την ουρά του. Στη συνέχεια, το 

σύστημα Merlin θα εξάγει τις τρεις πιθανότερες απαντήσεις, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. 

Για καλύτερα αποτελέσματα η υπηρεσία συμβουλεύει το χρήστη να παρέχει 

πληροφορίες για την τοποθεσία και την ημερομηνία της λήψης. Η ιστοσελίδα αυτή 

δημιουργήθηκε χάρη στη συνεργασία του Cornell και του Visipedia project, και σήμερα 

είναι ικανή να ταυτοποιεί περίπου 400 είδη πουλιών που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες 

και τον Καναδά. 

Οι φωτογράφοι χρησιμοποιώντας την υπηρεσία βοηθούν στην περαιτέρω εκπαίδευση 

της που συνεπάγεται αύξηση της αποδοτικότητας. Μόλις το Merlin Bird Photo ID φτάσει 

σε ένα επιθυμητό επίπεδο αναμένεται να κυκλοφορήσει και αντίστοιχο app για έξυπνες 

συσκευές. Για τους ενδιαφερόμενους: http://merlin.allaboutbirds.org/photo-id

«Είσοδος Ελεύθερη»
Έκθεση φωτογραφίας 
του Στέφανου Μασούρα

Υπό τον τίτλο «Είσοδος Ελεύθερη» ο 

Στέφανος Μασούρας παρουσιάζει 

φωτογραφικά έργα από το πάρκο, 

τα «αρχαία» όπως συνηθίζουν να 

αποκαλούν σήμερα την περιοχή οι 

κάτοικοι της Ακαδημίας του Πλάτωνα. 

Παίζοντας με το φως σε όλες του τις 

εντάσεις, ο φακός του φωτογράφου 

συναντάει τις μυστηριώδεις και 

παιχνιδιάρικες «Μάσκες» στα άλλοτε 

ακμαία βιομηχανικά κτίρια της παλιάς 

αθηναϊκής συνοικίας. Η έκθεση 

«Είσοδος Ελεύθερη» αποτελείται από 

δύο σειρές φωτογραφικών έργων. Οι 

«Μάσκες» παρουσιάζονται σε υπαίθρια 

έκθεση επί της οδού Σερρών, από τη 

Σπύρου Πάτση έως την Άργους ενώ 

η έκθεση «Πάρκο» συνεχίζεται στο 

κτίριο του Κυριακάτικου Σχολείου 

Μεταναστών.

Εγκαίνια: Δευτέρα 15 Ιουνίου, 21.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 19 Ιουνίου

Διεύθυνση: Σερρών & Άργους -  

Σπύρου Πάτση, Ακαδημία Πλάτωνος, 

Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

καθημερινά 19.00 – 00.00

Πληροφορίες: 

6976395832, stf9m@yahoo.gr 
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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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«Exi[s]le»
Έκθεση φωτογραφίας της Σαπφούς Ταβούτη στην Ανάφη

Υπό τον τίτλο «Exi[s]le: Το αίσθημα της απομόνωσης σ’ έναν τόπο εξορίας, Ανάφη», 

η φωτογράφος Σαπφώ Ταβούτη παρουσιάζει ένα φωτογραφικό ντοκιμαντέρ που 

ασχολείται με το αίσθημα της απομόνωσης και της μοναξιάς σ’ έναν τόπο εξορίας. 

Η Ανάφη ένα από τα πιο απομακρυσμένα ελληνικά νησιά, είναι γνωστή και ως ένα 

από τέσσερα νησιά του θανάτου. Επιδιώκοντας να εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη 

μνήμη, την κοινωνική συμβίωση και το πολιτικό παρελθόν σε ένα υπαρξιακό πλαίσιο, 

η φωτογράφος στρέφει αρχικά το φακό της στο νησί της Ανάφης σε ένα ευρύτερο 

πρότζεκτ που έχει στόχο να καταγράψει 29 ελληνικά νησιά που σχετίζονται με την 

εξορία.

Εγκαίνια: Παρασκευή 3 Ιουλίου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 1 Σεπτεμβρίου

Διεύθυνση: Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Δήμου Ανάφης

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10.00 – 14.00 και 18.00 – 22.00

Πληροφορίες: Σαπφώ Ταβούτη, http://cargocollective.com/sapfo_tavouti

Apple OS X El 
Capitan 
Βελτιώνει την απόδοση 
του Adobe CC

Η Apple ανακοίνωσε πριν λίγες 

μέρες την επόμενη έκδοση 

του λειτουργικού συστήματος OS 

X στο παγκόσμιο συνέδριο των 

προγραμματιστών. O διάδοχος του 

Yosemite θα είναι το El Capitan 

10.11, με την αναβάθμιση να 

επικεντρώνεται στην βελτίωση 

της εμπειρίας του χρήστη αλλά 

και της συνολικής απόδοσης του 

συστήματος. Συγκεκριμένα, το 

νέο λειτουργικό φέρνει ταχύτερη 

απόκριση των εφαρμογών του 

Creative Cloud, περιλαμβάνοντας 

το Metal framework της Apple 

χάρη στο οποίο τα γραφικά κάνουν 

rendering 40 φορές αποδοτικότερα, 

συγκριτικά με το OpenGL, ενώ το το 

φορτίο εργασίας της CPU μειώνεται 

και η αυτονομία της μπαταρίας 

αυξάνεται. Επίσης, η αμερικάνικη 

εταιρία διευκρινίζει ότι το νέο 

framework θα υποστηρίζεται από 

το σύνολο των εφαρμογών του OS 

X και συμπληρώνει πως οι δοκιμές 

που έκανε με το After Effects 

έδειξαν σημαντική βελτίωση(8x) 

στην απόδοση του. Ωστόσο, δεν 

δόθηκε κάποια πληροφορία όσο 

αφορά τις θετικές επιδράσεις του El 

Capitan στο Photoshop. Η έκδοση 

για τους προγραμματιστές είναι 

ήδη διαθέσιμη, ενώ η επίσημη θα 

κάνει την εμφάνιση της μέσα στο 

φθινόπωρο.
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