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ditorial
‘’...Όταν φωτογραφίζω δε νιώθω
ότι θέλω να περάσω ένα μήνυμα,
ούτε ότι βρίσκομαι σε αποστολή.
Η φωτογραφία είναι ένα πολύ
σημαντικό μέσο επικοινωνίας,
γεγονός που μας καθιστά
υπεύθυνους μπροστά στα μάτια
εκατομμυρίων θεατών που τους
αγγίζουν τα ρεπορτάζ μας,
τα οποία θα δουν σε περιοδικά και
εφημερίδες.

Δ

εν πρέπει σε καμία περίπτωση
να ασχοληθούμε χαλαρά με

το θέμα που καλύπτουμε, ούτε να
υποτιμήσουμε τη νοημοσύνη του
κοινού, ούτε πολύ περισσότερο
να πέσουμε σε υπερβολές.
Οι ζωγράφοι περνούν από τη
δημιουργία απευθείας στο Μουσείο,
ενώ εμείς από τη δημιουργία στην
κατανάλωση. Πρέπει λοιπόν όλος
ο κόσμος να μας καταλάβει, με
δεδομένο ότι όλοι μας είμαστε
(πιθανότατα) καλλιτέχνες.
Το 1946 ο Robert Capa, ο Chim,
ο George Rodger και εγώ ιδρύσαμε
το πρακτορείο Magnum για να
διαχειριστούμε τις φωτογραφίες
μας συνεταιρικά. Με αυτή μας την
απόφαση αποσκοπούσαμε αφενός
να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία
μας και αφετέρου να δώσουμε
πρακτικές λύσεις στα διοικητικά και
οικονομικά ζητήματα της δουλειάς
μας. Ο Capa πάτησε μία νάρκη
στην Ινδονησία, ενώ την ίδια μέρα
ο άλλος συνεταίρος μας, ο Werner
Bischof έπεσε σε μία χαράδρα στο
Περού, ενώ ο Chim είχε σκοτωθεί
ήδη στο Σουέζ. Δεν σταματήσαμε.
Σήμερα (1961) είμαστε περίπου 20
συνεταίροι από επτά διαφορετικές
εθνότητες. Δουλεύουμε μαζί.
Καταγράφουμε ότι συμβαίνει στον
κόσμο. Δεν ανήκουμε στην ίδια
σχολή “σκέψης” όμως έχουμε
όλοι την ίδια αίσθηση ευθύνης ως
φωτογράφοι.
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“Ε! Εσύ! Φωτογράφε!”
Κάποιες σκέψεις του Cartier - Bresson για το επάγγελμα του φωτορεπόρτερ
Φέρνουμε χρήματα στο Πρακτορείο αποκλειστικά και μόνον από τη δουλειά μας. Αν δεν βγει
ούτε ένα φράγκο για μας στο τέλος του μήνα μπορεί να νιώσουμε την έλλειψη, όμως είμαστε
περήφανοι γιατί διατηρούμε ελεύθερο το πνεύμα μας. Ασκούμε όλοι μας ένα απλό επάγγελμα.
Αν φθάσουμε σε αποστολή από ένα μεγάλο περιοδικό σ’ ένα μέρος που μας γνωρίζουν,
μας στρώνουν κόκκινο χαλί. Στην αντίθετη περίπτωση μας υποδέχονται σαν τον υδραυλικό
που έχουν καλέσει να φτιάξει το καζανάκι του WC που τρέχει και φοβούνται ότι θα πάρει
φεύγοντας μαζί του το σταχτοδοχείο. Το επάγγελμά μας δεν αντιμετωπίζεται από τον περίγυρο με
σοβαρότητα. Λένε: “Ε! Εσύ! Φωτογράφε!” και συνεχίζουν “Στείλε μου τις φωτογραφίες!”.
Γιατί άραγε κανείς δεν σκέφτεται να απαιτήσει 10.000 φράγκα από έναν τραπεζίτη που
διαχειρίζεται απίστευτα ποσά; Οι φωτογράφοι δεν έχουν ξεκάθαρο επαγγελματικό προφίλ.
Βρίσκονται στο περιθώριο και οι άνθρωποι πολλές φορές αναρωτιούνται ποιοι είναι αυτοί οι
παράξενοι τύποι που χοροπηδάνε δίπλα τους με τις μηχανές στα χέρια. Χαίρομαι ειλικρινά που
υπάρχουν τόσοι τουρίστες με μηχανές. Έτσι μπορώ και δουλεύω ήσυχος...’’
Για την αντιγραφή Τ.ΤΖΙΜΑΣ
* Από το βιβλίο “Voir est un tout”. Έκδοση Centre Pompidou, Paris 2013. (Δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά)
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Μόλις κυκλοφόρησε!
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Selfie stick
Eίναι τελικά η νέα μόδα επικίνδυνη;

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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

www.photo.gr

"()*&: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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I AM THE PERFECT SHOT
I AM A NIKON DSLR. Ο Κλαρκ Λιτλ βουτά
στα άγρια νερά της Χαβάης, φωτογραφίζοντας τα κύματα
και τις ακτές με μοναδικό τρόπο. Θέτοντας συνεχείς
προκλήσεις
στον εαυτό του, ββασίζεται
σε εξοπλισμό
που
λ
ζ
ξ λ
του επιτρέπει να επικεντρωθεί στο τέλειο κύμα. Γι’ αυτό
ο Κλαρκ εμπιστεύεται τις φωτογραφικές μηχανές DSLR
της Nikon. Ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες,
του δίνουν τη δυνατότητα να ακολουθεί το πάθος του.
Η υψηλή ποιότητα εικόνας, το μεγάλο εύρος ISO, η
στιβαρή κατασκευή, τα επαγγελματικά χειριστήρια και
η μεγάλη ποικιλία φακών NIKKOR, δίνουν στον Κλαρκ
τη δύναμη να καταγράφει πανέμορφες λήψεις. Ρίξτε μια
ματιά στον φωτογραφικό του κόσμο και ανακαλύψτε πώς
οι φωτογραφικές μηχανές DSLR της Nikon κάνουν τις
φωτογραφίες σας να λένε: I AM DIFFERENT.
Επισκεφθείτε το nikon.gr/iamdifferent
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Με αφορμή τον Doan Cong Tinh

Ο Doan Cong εγκατέλειψε το φωτορεπορτάζ
αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου (1975)

Μια μικρή, πικρή ιστορία φωτοδημοσιογραφικής δεοντολογίας
Στο παρόν σημείωμα θα παραθέσουμε ένα περιστατικό που συνέβη στο περιθώριο
του περυσινού (2014) φωτοφεστιβάλ Visa Pour l image στο Perpignan της Γαλλίας.

Την ιδέα τη συνέλαβε στην διάρκεια
επίσκεψής του στο Ανόι το 2013, σε

Η επίμαχη φωτογραφία ανήκει στο βιετναμέζο φωτορεπόρτερ Doan Cong Tinh.
Δείχνει μια ομάδα βιετκόγκ (δηλ. βορειοβετναμέζους στρατιώτες της κομμουνιστικής

εκδήλωση του Μορφωτικού Τμήματος
της γαλλικής πρεσβείας (ας μην ξεχνάμε

αντιμαχόμενης πλευράς υπό τις διαταγές του Χο Τσι Μινχ) να επιχειρούν μια
δύσκολη αναρρίχηση κοντά σε καταρράκτη. Η εντυπωσιακή φωτογραφία με τις

ότι η Γαλλία ασκεί ακόμη ισχυρή
πολιτιστική επιρροή στις χώρες της τέως

σιλουέτες, εκτός από το Visa Pour l image. αναρτήθηκε και σε online gallery των
Νew York Times. Ως εδώ καλά.

Ινδοκίνας). Στον Chauvel χορηγήθηκε
από τη βιετναμέζικη κυβέρνηση,

Τ

ον φετεινό Απρίλιο ο Δανός φωτογράφος Dorn Stjierneklar αποφάσισε να επισκεφθεί
τον 73χρονο Doan Cong Tinh στο σπίτι του δευτέρου στο Βιετνάμ. Κατά τη διάρκεια
της συνάντησης ο φωτογράφος έδειξε μεταξύ άλλων στον επισκέπτη του κι ένα βιβλίο το
οποίο περιείχε την ίδια εικόνα. Όπως παρετήρησε ο Δανός, η εικόνα στο βιβλίο άλλαζε
σε κάποια σημεία. Ο καταρράκτης φαινόταν διαφορετικός, και υπήρχε ένας ακόμη
στρατιώτης. Παραθέτουμε τα λόγια του Stjierneklar: “Toν ρώτησα γιατί άλλαξε τόσο πολύ
την εικόνα. Κατέβασε το βλέμμα και μουρμούρισε ότι το αρνητικό είχε ζημιά και χρειάστηκε
να αποκατασταθεί. Εκείνη τη στιγμή βρέθηκα σε διαφορετικό κόσμο.”
Ο Stjierneklar κατήγγειλε άμεσα την αλλοίωση στους New York Times που απάντησαν
κατεβάζοντας την επίμαχη εικόνα με τη δήλωση ότι δεν συνάδει με τα δημοσιογραφικά
στάνταρ της εφημερίδας και δεν θα συμπεριλαμβανόταν αν οι υπεύθυνοι ήταν εν γνώσει
της επέμβασης. Ο δυστυχής βιετναμέζος απόμαχος, ντροπιασμένος ωθήθηκε σε δήλωση
απολογίας, ισχυριζόμενος ότι αναγκάστηκε να δώσει για ψηφιακή αποκατάσταση το
χαλασμένο αρνητικό και το έστειλε κατά λάθος στο φεστιβάλ. Με τα ίδια του τα λόγια:
”Ντρέπομαι για την αναστάτωση και αντιπαλότητα που προκάλεσα και το όλο θέμα μου έγινε
μάθημα” (από το βιετναμέζικο ενημερωτικό site VnExpress).
Όμως η ιστορία έχει και άλλο ψαχνό. Με το σάλο που προκλήθηκε, άρχισαν να
βγαίνουν τα άπλυτα στ(η)α φόρα. Την έκθεση “Ceux du Nord” στο Perpignan το 2014
είχε επιμεληθεί ο γάλλος πολεμικός φωτορεπόρτερ Patrick Clauvel που είχε σκαλύψει
τον πόλεμο του Βιετνάμ και το 2013, μάλλον τυχαία, ανεκάλυψε το έργο του Cong και
άλλων βορειοβιετναμέζων συναδέλφων του.

άδεια απεριόριστης πρόσβασης στα
φωτογραφικά αρχεία της εποχής που
αριθμούν πάνω από 1000 βιβλία και
άπειρα αρνητικά, τα περισσότερα σε κακή
κατάσταση. Όπως ο ίδιος ομολογεί σε
συνέντευξή του στο περιοδικό Angkor
Photo (2013) “...κάναμε πολλή δουλειά
στο Παρίσι, καθαρίζοντας τα φιλμ που είχαν
πολλές γρατσουνιές και σκόνη.

Ο επιμελητής της έκθεσης Patrick Clauvel
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Όταν οι βορειοβιετναμέζοι είδαν τις
φωτογραφίες τους στο φεστιβάλ, δεν
τις αναγνώριζαν γιατί ήταν τόσο πολύ
καλύτερες από τα πρωτότυπα....”
Καλά όλα αυτά, αλλά ενώ στο
φεστιβάλ φάνηκε ότι ο Chauvel
για πρώτη φορά απεκάλυψε στο
παγκόσμιο κοινό την “άλλη” πλευρά
του πολέμου του Βιετνάμ, στην
πραγματικότητα υπήρξαν κι άλλοι,
πολύ νωρίτερα, που έκαναν το
ίδιο. Μιλάμε για την έκδοση του
Νational Geographic “Another
Vietnam” (2002) με επιμελητές τους
φωτογράφους Τim Page και Doug
Niven. Στο υλικό που μάζευαν από
το 1996 οι δύο τους, βασίστηκε και
ένα αντίστοιχο φιλμ που σημειωτέον
προτάθηκε για βραβείο Εmmy.
Ο Niven μάλιστα είπε ότι το 70%
των φωτογραφιών από το υλικό που
εκτέθηκε στο Perpignan τις είχε ήδη
σκανάρει ο ίδιος. To δε μεγάλο αστείο
είναι ότι ο Chauvel photoshop-ισε
το εξώφυλλο του καταλόγου
της έκθεσης το Perpignan όπως
φαίνεται δίπλα!
Στο βρώμικο πόλεμο του Βιετνάμ
όλα επιτρέπονταν: Ναπάλμ σε
αμάχους, χημικά όπλα, άσκοπη
αιματοχυσία, καπιταλισμός εναντίον
κομμουνισμού...
Στο φωτορεπορτάζ αναδείχθηκε ως
ο πιο φωτογραφημένος πόλεμος
όλων των εποχών, με παγκόσμιο
ενδιαφέρον, με τα μεγαλύτερα
ονόματα της φωτοδημοσιογραφίας
στην πρώτη γραμμή, με την κοινή
γνώμη διψασμένη για την αλήθεια
της εικόνας. Οι δυτικοί ρεπόρτερ
Εddie Adam, Horst Faas, Philip Jones
Griffiths, David Hume Kennerly κλπ.
αναγνωρίστηκαν, κέρδισαν Pulitzer,
ηρωοποιήθηκαν.
Οι βορειοβιετναμέζοι ομόλογοί τους
έμειναν στο περιθώριο, άγνωστοι
αν και εξίσου άξιοι δημιουργοί
ντοκουμέντων της ταραγμένης
εκείνης εποχής. Και τώρα που
έρχεται η στιγμή ενός μικρού φόρου
τιμής, κάποιος (ουτι)δανός πετάει
κατάμουτρα στο γηραιό Doan
Cong Tinh τη ρετσινιά παραβίασης
δεοντολογίας. Λες και δεν ήταν
εκεί, δεν υπηρέτησε το ρεπορτάζ,
δεν κινδύνευσε, δεν κατέγραψε
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την αλήθεια μπροστά στα μάτια του. Και τίθεται το κρίσιμο ερώτημα για την επίμαχη
φωτογραφία με τους αναρριχητές Βιετκόγκ: Ο όποιος photoshop-ισμός αλλοίωσε τη βασική
αλήθεια της συγκεκριμένης (ιστορικής πλέον) εικόνας; Ένας στρατιώτης λιγότερος για τον
Α λόγο και ένας διαφορετικός καταρράκτης αλλάζουν το story; Μάλλον πολλή ηθικολογία
έχει πέσει και έχουμε χάσει το δάσος, κοιτώντας τα μενού στο Photoshop.
Ας απαντήσει ο καθένας με ειλικρίνεια.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Σεμινάριο Drones
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, εισηγητή τον Αντώνη Αντζουλάτο & διοργανωτή το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος

Τ

ο περιοδικό ΦΩΤΟγράφος διοργάνωσε στο διήμερο 17 και 18 τρέχοντος με επιτυχία σεμινάριο με θέμα τα drones, τα γνωστά
τηλεκατευθυνόμενα και εξοπλισμένα με κάμερες τετρακόπετρα που έχουν μπει για τα καλά στη ζωή των επαγγελματιών φωτογράφων.
Εισηγητής ήταν ο έμπειρος και άριστος χειριστής drones, Αντώνης Αντζουλάτος. Όσοι παρακολούθησαν το σεμινάριο έμαθαν για τις
δυνατότητες των drones που διατίθενται στην ελληνική αγορά, πως να τα πιλοτάρουν αλλά και πως να προφυλάσσουν τον εξοπλισμό
και την σωματική ακεραιότητα τρίτων, για την αξιοποιήση δορυφορικών συστήματων και software για τον χειρισμό των drones ακόμα κι
από κινητό ή το tablet. Τέλος ακολούθησε εκτενέστατη πρακτική εξάσκηση πτήσης όπου όλοι οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να
απογειώσουν και να πιλοτάρουν φωτογραφίζοντας με το Drone. Τον Οκτώβριο θα οργανωθεί εκ νέου για όσους το έχασαν.
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DxO Οne
Aπό το software στο hardware
Αποτελεί σπάνιο φαινόμενο εταιρίες software ξαφνικά να ασχοληθούν με το
hardware. Πως θα σας φαινόταν αν η Adobe όλως τυχαίως άρχιζε να παράγει

των λήψεων σε RAW format όπου
ως γνωστόν διαθέτει τεράστια

φωτογραφικές μηχανές; Κάτι παρόμοιο συνέβη με τη γαλλική DxO που αιφνιδίασε
τους πάντες με την αναγγελία της DxO One.

τεχνογνωσία σε conversion με πιο
χαρακτηριστικό το πακέτο Optics

Φ

ανταστείτε το αντίστοιχο της Sony QX10 με αισθητήρα 1in. Δεν αναφερόμαστε
στη Sony εκ παραδρομής αλλά σκόπιμα αφού το αισθητήρας έχει επιβεβαιωθεί
ότι προέρχεται από αυτή και είναι ίδιος με της RX100 III. Η συσκευή προορίζεται
αποκλειστικά για συνεργασία με iPhone και ίPad αφού η μόνη σύνδεση είναι μέσω θύρας
Lightning. Για λόγους απλότητας ο φακός έχει σταθερή εστιακή απόσταση ισοδύναμη
με 32mm και διάφραγμα f/1,8 δηλ. αρκετά φωτεινό. Επισης το module περιστρέφεται
ολόκληρο κατά ±60° προκειμενου να διευκολύνει τις λήψεις υπό γωνία (και για ...selfie!)
Ένα εντυπωσιακό τρικ είναι ότι μπορεί να αξιοποιηθεί η οθόνη του smartphone σαν
softbox για διάχυτο φωτισμό σε selfie. Έξυπνο...
Η μηχανή ζυγίζει μόλις 108γρ. Αυτό διότι δεν υπάρχει κύρια οθόνη, αν και
ενσωματώνεται ένα βασικό panel πληροφοριακών ενδείξεων. Σε κάθε περίπτωση
ο έλεγχος περνάει στη smart συσκευή της Apple.
Tην πρώτη φορά που συνδέεται, αυτόματα περνάει στο Appstore και κατεβάζει την
αντίστοιχη μικροεφαρμογή (app) μεταμορφώνοντας το iPhone/iPad σε μια μεγάλη ως
τεράστια οθόνη ελέγχου. Οι δυνατότητες δεν υστερούν από μια καλή φωτογραφική
μηχανή για ενθουσιώδεις χρήστες έχοντας όλες τις απαραίτητες λειτουργίες PSAM,
χρονισμό κλείστρου ως 1/8000sec, ρυθμίσεις διαφράγματος f/1,8-11, ισορροπία λευκών,
ISO ως 51.200 κλπ. Οι φιλοδοξίες της DxO One είναι πολλές φθάνοντας στο σημείο
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Pro. Επιπλέον διαθέτει την ειδική
λειτουργία SuperRAW όπου σε
υψηλά ISO κάνει λήψη τεσσάρων
καρέ ταυτότχρονα και μόλις γίνει
download σε υπολογιστή Mac ή PC
το ειδικό πρόγραμμα DxO Connect
αναλαμβάνει να τα συγχωνεύσει με
τεχνική υπερδειγματοληψίας.
Η αποθήκευση γίνειται σε κάρτα
MicroSD και επικουρικά στην μνήμη
της συσκευής Apple. Συγκεκριμένα,
τα RAW που καταλαμβάνουν πολύ
χώρο καταχωρούνται στην κάρτα
και τα JPEG στην iOS συσκευή.
Για περιορισμένο διάστημα στην
τιμή πώλησης του DxO One θα
περιλαμβάνεται η σουίτα DxO Optics
Pro Elite και το FilmPack αξίας €300,
αν αγοραστούν ανεξάρτητα.
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Meta35
Φέρνει την ευκολία των
metadata και στα φιλμ

Η

αμερικάνικη εταιρία, Promote

Systems, παρουσίασε ένα
ενδιαφέρον λογισμικό το οποίο
θα τραβήξει την προσοχή των
φανατικών του φιλμ, αφού επιτρέπει
την εξαγωγή metadata από
αναλογικές μηχανές και την άμεση
μεταφορά τους στον υπολογιστή
με σκοπό την ευκολότερη
οργάνωση και διαχείρiση αρχείου.
Χάρη στον ειδικό αντάπτορα
Μeta35, τύπου USB, μία συμβατή
φωτογραφική μηχανή συνδέεται
με τον υπολογιστή και η εφαρμογή
αναλαμβάνει να μεταφέρει όλα τα
μεταδεδομένα που παρέχονται από
την κάμερα και να τα εισάγει στις
κατάλληλες βιβλιοθήκες. Επίσης,
περισσότερες πληροφορίες για τις
λήψεις μπορούν να ενσωματωθούν
στα μεταδεδομένα με παρέμβαση
του χρήστη.
Αναλυτικά, οι μηχανές που
υποστηρίζονται είναι: Canon EOS
1V, Nikon F5, F6, F90, F100, N90,
N90s και Minolta Maxxum/Dynax/
Alpha 7 και 9. Το σύστημα meta35
υποστηρίζεται από τα λειτουργικά
συστήματα Windows 7 και

To AdobeCreative Cloud αναβαθμίζεται
Με λειτουργία dehaze και Mercury Graphics Engine

Η

Macintosh OS X 10.9 και άνω.
Για τους ενδιαφερόμενους:
http://www.meta35.com

Adobe παρουσίασε την επόμενη μεγάλη αναβάθμιση του Creative Cloud
φέρνοντας αρκετές αξιόλογες δυνατότητες στην σουίτα των δεκαπέντε

δημοφιλών εφαρμογών. Μία από τις πιο εντυπωσιακές προσθήκες στα Photoshop
(Camera RAW) και Lightroom είναι η πρωτοεμφανιζόμενη μπάρα dehaze η οποία
απομακρύνει (ή προσθέτει) την ομίχλη από τις φωτογραφίες. Στο photoshop το
φίλτρο blur υπόσχεται ρεαλιστικά αποτελέσματα με τη δυνατότητα προσθήκης
μονοχρωματικού ή έγχρωμου θορύβου, ώστε η περιοχή της εικόνας που θα
υποστεί την αλλαγή να μην διαφέρει από την υπόλοιπη. Ακόμα, τα healing, spot
healing brush και τα εργαλεία patch ευνοούνται από τα νέα γραφικά Mercury
Engine. Πλέον ο χρήστης μπορεί να βλέπει τα αποτελέσματα του healing brush
σε πραγματικό χρόνο και το patch tool να ανταποκρίνεται 120χ πιο γρήγορα
σε σχέση με την έκδοση CS6. Επίσης, ένα νέο χαρακτηριστικό της επιλογής drop
στo εργαλείο Content Aware προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία επιτρέποντας την
αλλαγή μεγέθους του αντικειμένου ώστε να ταιριάζει με το μέγεθος και τη θέση
της εκάστοτε εικόνας. Όσο αφορά το Lightroom, τα φίλτρα Graduate/Radial και
το Adjustment Brush εμπλουτίστηκαν με μπάρες άσπρου/ μαύρου για καλύτερο
έλεγχο στις τοπικές διορθώσεις. Επιπροσθέτως, βελτιώθηκε η συμβατότητα του
προγράμματος με το Photoshop Elements καθώς η μεταφορά φωτογραφιών
επιτυγχάνεται πιο ομαλά καθώς κατά τη διαδικασία μένουν άθικτες οι σχετικές
πληροφορίες, ετικέτες και βαθμολογίες. Τέλος, ως αποτέλεσμα της πρόσφατης
εξαγοράς της Fotolia από τον τεχνολογικό κολοσσό, γεννήθηκε μία νέα υπηρεσία
Stock φωτογραφιών με την ονομασία Adobe Stock. Για την ώρα περιλαμβάνει
περίπου 40 εκατ. εικόνες. Η αγορά των φωτογραφιών μπορεί να γίνει μεμονωμένα
ή μέσω συνδρομής.
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Sony
Προβλέπει αύξηση 20% στις
πωλήσεις αισθητήρων για το
2015

Π

ριν λίγες μέρες ο Tomoyuki

Suzuki, επικεφαλής του τμήματος
«Device Solutions Business» της
ιαπωνικής εταιρίας, αναφέρθηκε
στο εκτιμώμενο ύψος πωλήσεων
αισθητήρων του τρέχοντος έτους,
οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν
κατά 20% από πέρσυ. Σύμφωνα με
δηλώσεις του Tomoyuki, το γεγονός
αυτό δεν αποτελεί έκπληξη για τη Sony
καθώς είναι ο επίσημος κατασκευαστής
αισθητήρων για τις Apple και
Samsung - κυρίαρχες στον χώρο
των smartphone. Επιπλέον, αποδίδει
βαρύνουσα σημασία στη ζήτηση που
έχει η εταιρία και στην ισορροπία που
φέρνει στην παραγωγική ικανότητα η
επάρκεια των πελατών.
Αυτό που μένει να δούμε είναι αν
οι εκτιμήσεις της Sony αποδειχθούν

Epson

αληθινές. Παρόλο που αυτοί οι
αριθμοί βασίζονται στην αγορά των
smartphone, αν αναλογιστούμε τις

Επεκτείνει για τρία χρόνια την εγγύηση επιλεγμένων μοντέλων

Η

Epson, ειδικευμένη στον τομέα της εκτύπωσης ανακοίνωσε την επέκταση της
τριετούς εγγύησης σε συγκεκριμένα μοντέλα εκτυπωτών των σειρών Workforce,

νεοανακοινωθέντες RX100 IV / RX10
II και τη ναυαρχίδα A7R II, μάλλον οι

Workforce PRO και Ink Tank System. Η προωθητική αυτή ενέργεια που ισχύει ήδη
για επιλεγμένα μοντέλα Workforce, από τις 8 Ιουνίου 2015 και μέχρι τις 31 Μαρτίου

πιθανότητες είναι με το μέρος της.

2016, επεκτείνεται προσφέροντας προστασία στους κατόχους επιλεγμένων προϊόντων.
Συγκεκριμένα, η τριετής εγγύηση διευρύνεται για να συμπεριλάβει πλέον τους
WF-3620DWF, Workforce PRO: WF-8010DW, WF-8510DWF, καθώς και τους νέους
εκτυπωτές μεγέθους Α3, WF-7110DTW, WF-7610DWF, οι οποίοι θα κυκλοφορήσουν
τον Ιούλιο του 2015 στην ελληνική αγορά. Να σημειωθεί ότι ανάλογη εγγύηση
δικαιούνται ήδη οι κάτοχοι των WF-5620DWF, WF-5690DWF, WF-5190DW και
Workforce PRO WF-5110DW. Ακόμα, η εγγύηση επεκτείνεται και στους μονόχρωμους
Ink Tank System M100, M105, M200.

Sony Hellas
Nέος Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος ο κ. Γεράσιμος Γιαννουλάτος

Σ

ύμφωνα με πληροφορίες ο Γεράσιμος Γιαννουλάτος αναλαμβάνει
επικεφαλής στη Sony Ελλάδος μετά την αποχώρηση του Ιωάννη
Γρατσώνη, ο οποίος ανέλαβε από την 1η Ιουνίου 2015 τη θέση του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και
Γενικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Πωλήσεων, Marketing & Customer
Service στην BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ. Ο πως ο κ. Γιαννουλάτος είναι
από το 2013 επικεφαλής της Sony στην Κεντρική και Νοτιοανατολική
Ευρώπη, έχοντας στην ευθύνη του 19 χώρες. Ο Γεράσιμος Γιαννουλάτος
ξεκίνησε την πορεία στη Sony Hellas το 1997 ως product manager στην
κατηγορία του personal audio, ενώ αργότερα μετακινήθηκε στα κεντρικά
γραφεία της εταιρείας στην Ολλανδία, όπου εργάστηκε στο ευρωπαϊκό
business unit personal audio Το 2005 επέστρεψε στη Sony Ελλάδος και
ανέλαβε διάφορες διευθυντικές θέσεις, έως και αυτή του επικεφαλής,
το 2010. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και κάτοχος ΜSC από το
University of Sussex.
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Φωτογραφόφιλη
η βασιλική οικογένεια
Η πριγκίπισσα Kate
φωτογραφίζει τα παιδιά της

Τ

ην περασμένη εβδομάδα ο

πρίγκιπας William και η σύζυγος
του δημοσίευσαν μία σειρά τεσσάρων
πορτρέτων των παιδιών τους. Αντί να
προσλάβουν έναν φωτογράφο για την
διαδικασία η Kate, που έχει σπουδάσει
μεταξύ άλλων φωτογραφία όταν
φοιτούσε στο St Andrews University,
φωτογράφησε τον δίχρονο πρίγκιπα
George να κρατά στην αγκαλιά του τη
νεογέννητη αδερφή του, Charlotte,
η οποία γεννήθηκε στις 2 Μαΐου. Η
Kate χρησιμοποιώντας την Canon
EOS 5D Mark II, επέλεξε ένα αρκετά
ανοιχτό διάφραγμα και απαλό φωτισμό.
Όπως είναι άλλωστε γνωστό αρκετά
μέλη της βασιλικής οικογένειας της
Βρετανίας είναι παθιασμένα με τη
φωτογραφία: o πρίγκιπας Χάρι του
οποίου οι φωτογραφίες από την
Αφρική δημοσιεύθηκαν πέρυσι, ο
πρίγκιπας Andrew τράβηξε την επίσημη
φωτογραφία της βασίλισσας το 2002, ενώ
και η βασίλισσα Elizabeth συστήνεται ως
δεινή φωτογράφος.

Epson
Νέα σειρά φορητών βιντεοπροβολέων 3LCD

Η

Epson παρουσιάσε επτά νέους βιντεοπροβολείς, τους EB-S27, EB-X27, EB-W29,
EB-98H, EB-945H, EB-955WH & EB-965H που προορίζονται για επιχειρηματικές
παρουσιάσεις, διδασκαλία και για οικιακή χρήση, λόγω της φορητότητας τους. Όλα τα
μοντέλα διαθέτουν τεχνολογία 3LCD, λόγο αντίθεσης 10.000:1 και υψηλή απόδοση
λ
λευκού
ύ και έέγχρωμου φωτισμού
ύ που ξξεκινάει
ά από
ό τα 2
2.700lumen
700l
στον EB
EB-S27
S27 και
φτάνει τα 3.500lumen στον EB-965H. Η διάρκεια ζωής της λάμπας αγγίζει τις 5.000
ώρες σε κανονική λειτουργία (στην οικονομική φτάνει τις 10.000 ώρες), ενώ τα επίπεδα
θορύβου ανεμιστήρα κυμαίνονται χαμηλά, στα 37dB. Επιπλέον, η αναβαθμισμένη
λειτουργία προσωρινής διακοπής λειτουργίας συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση
ενέργειας καθώς μειώνει τη φωτεινότητα της λάμπας κατά 70%. Η σειρά συνοδεύεται
ακόμα από λογισμικό προβολής πολλαπλών υπολογιστών, χάρη στο οποίο ο χρήστης
μπορεί να προβάλλει ταυτόχρονα περιεχόμενο από πέντε συσκευές-pc, tablet ή
smartphone. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης μέσω κωδικού QR (απαιτείται
η εφαρμογή iProjection) αλλά και υποστήριξη MHL (μόνο για τoυς EB-98H, EB-945H,
EB-965H, EB-955WH). Για μεγαλύτερη ευελιξία, προσφέρεται ενσύρματη σύνδεση LAN
και τεχνολογία Wi-Fi.
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Ζητήστε μας
δείγματα από
τα υλικά μας
www.jmsolutions.gr
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr
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Facebook Moments
App
Επιτρέπει την κοινή χρήση
φωτογραφιών μεταξύ γνωστών

T

o δημοφιλές site κοινωνικής

δικτύωσης παρουσίασε ένα νέο
αυτόνομο app (standalone) για
συσκευές Android και iOS που ακούει
στο όνομα ‘Moments’ και κάνει δυνατό
το διαμοιρασμό και το συγχρονισμό
φωτογραφιών μέσα σε μία κλειστή
ομάδα χρηστών.
Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες
μπορούν να δημιουργούν album και
να ανεβάζουν εικόνες οι οποίες είναι
ορατές μόνο στα μέλη του γκρουπ.
Η εφαρμογή κάνει χρήση της ίδιας
τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου
με τη γνωστή λειτουργία tagging για
να οργανώσει τις φωτογραφίες με
βάση τα πρόσωπα και την ώρα. Η
εφαρμογή θυμίζει αρκετά το Kolektio
app που έκανε την εμφάνιση του πριν

So y a6000
Sony
Αναβάθμιση λογισμικού φέρνει υψηλό bitrate και το φορμά XAVC S

από δύο εβδομάδες. Το moments

Η

είναι ήδη διαθέσιμο στα Apple App
Store και Google Play των ΗΠΑ και
αναμένεται να έρθει σύντομα και στην

Sony συνεχίζει την πρακτική που τη θέλει να υποστηρίζει μοντέλα μηχανών με
εξελιγμένο firmware που προσφέρει ουσιαστική αναβάθμιση με νέες δυνατότητες.

Mε το firmware v2.0 η mirrorless a6000, που έκανε την παρθενική της εμφάνιση πριν
από δεκαέξι μήνες, υποστηρίζει πλέον το format XAVC S και μπορεί να εγγράψει

Ευρώπη.

video με bitrate 50Mbps στα 24, 30 ή 60p (και στα ισοδύναμα του συστήματος PAL).
Ακόμα, το νέο λογισμικό υπόσχεται και ταχύτερο χρόνο εκκίνησης της μηχανής.
Κατεβάστε το firmware v2.0 από εδώ: http://esupport.sony.com/US/p/model-home.
pl?mdl=ILCE6000&LOC=3 - /downloadTab

Canon
Υπερευρυγώνιος μεν
fisheye δε;

Ν

εοεμφανιζόμενη
πατέντα της ιαπωνικής
εταιρίας παρουσιάζει μια
οπτική σχεδίαση που
μελλοντικά ίσως επιτρέψει
τη παραγωγή ενός
υπερευρυγώνιου φακού
EF 10mm με διάφραγμα
f/2.8, χωρίς όμως τη μορφή
του fisheye που έχουμε
συνηθίσει. Στο διαθέσιμο γράφημα, ο φακός φένεται να αποτελείται από 15 στοιχεία σε 7
ομάδες. Αναλυτικότερα, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατατέθηκε τον Νοέμβριο του 2013,
έχει αριθμό No. 2015–102620 και προτίθεται να προσφέρει τον πιο ευρυγώνιο μη fisheye
φακό που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Πιθανολογείται ότι η συγκεκριμένη πατέντα μπορεί να
είχε αποτελέσει μέρος της οπτικής σχεδίασης που χρησιμοποιήθηκε στον EF 11–24mm f/4.
Ωστόσο, δεν αποκλείεται να αξιοποιηθεί και για τον διάδοχο του υπερευρυγώνιου EF 14mm
f/2.8 II lens. Για την ώρα δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, αλλά αναμένεται στο
κοντινό μέλλον οι προθέσεις της εταιρίας να γίνουν πιο συγκεκριμένες.
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TEYXΟΣ

Μαΐου-Ιουνίου

Προσοχή! Τελευταίες μέρες στα περίπτερα!
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«Μπλε»
Έκθεση από τα μέλη της
Φωτογραφικής Ομάδας
Λήμνου

Γ

ια τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η

Φωτογραφική Ομάδα Λήμνου
πραγματοποιεί μια ενδιαφέρουσα
έκθεση φωτογραφίας. Με θέμα το
Μπλε, τα μέλη της ομάδας τραβούν
και παρουσιάζουν εικόνες που
παραπέμπουν σε θάλασσα, ουρανό,
Eλλάδα, μουσική, συναίσθημα, τέχνη
και τόσα άλλα. Δίνοντας τη δική τους
προσωπική ερμηνεία οι συμμετέχοντες
εξιστορούν ιστορίες, με το Μπλε να
αποτελεί τη βάση για την φωτογραφική
αφήγηση.
Εγκαίνια:
Σάββατο 1 Αυγούστου 2015, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 9 Αυγούστου
Διεύθυνση: Γυμνάσιο Μύρινας Λήμνου
Μέρες και ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 20.00 – 24.00
Πληροφορίες: https://www.
facebook.com/groups/f.o.lemnos,
photolimnos.2013@gmail.com

Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων 2015
Προετοιμασίες για τη φετινή διοργάνωση

Α

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.

Αποστολή συμμετοχών: έως 15 Αυγούστου
Πληροφορίες: Πολιτιστική Εταιρεία Κυθήρων, Τηλ. 2736031718, mail@kytheraphoto.
com, https://www.facebook.com/KytheraPhotoEncounters

Τηλ. επικοινωνίας : 6932 038 035
E-mail : massouros@hotmail.com
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ποτελώντας καθιερωμένο φωτογραφικό θεσμό, οι Φωτογραφικές Συναντήσεις
Κυθήρων 2015 προετοιμάζονται για τη φετινή διοργάνωσή τους. Κλείνοντας τα 15
χρόνια λειτουργίας τους, οι συναντήσεις στο νησί των Κυθήρων θα πραγματοποιηθούν
το διάστημα 30 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου, με το Συνέδριο για την Ιστορία της
Ελληνικής Φωτογραφίας να προγραμματίζεται για το διήμερο 2-3 Οκτωβρίου. Το
Συνέδριο θα πλαισιώνει όπως κάθε φορά, πρόγραμμα εκθέσεων, μια από τις οποίες είναι
η ομαδική έκθεση Νέων Ελλήνων Φωτογράφων. Ανοιχτή σε κάθε φωτογράφο κάτω
των 35 ετών που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, η έκθεση έχει ελεύθερο θέμα. Όσοι
φωτογράφοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος καλούνται να στείλουν έως 20 φωτογραφίες
καθώς και διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail και οποιοδήποτε πρόσθετο πληροφοριακό
στοιχείο θέλουν. Η αποστολή των στοιχείων και του φωτογραφικού υλικού θα γίνεται
ψηφιακά μέσω εφαρμογών αποθηκευτικού νέφους όπως για παράδειγμα το Dropbox. Με
τις προετοιμασίες να γίνονται όλο και πιο εντατικές, το πλήρες πρόγραμμα των φετινών
Συναντήσεων αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.
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Cityscape
Αστικά τοπία σε μια θεματική
έκθεση φωτογραφίας

Μ

εγαλουπόλεις στην Ευρώπη αλλά

και σε όλο τον κόσμο είναι το θέμα
της έκθεσης Cityscape που παρουσιάζεται
στο χώρο της Blank Wall Gallery. Είκοσι
καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες
δίνουν ποικίλα αστικά τοπία μέσα από
τον προσωπικό τους φακό. Άλλοτε με
εμφανές το ανθρώπινο στοιχείο και
άλλοτε με έντονη την απουσία του, όλα
τα φωτογραφικά έργα χαρακτηρίζονται
για την επιβλητικότητα της πόλης την
οποία μεταφέρουν. Τα μεγάλα κτίρια και
οι φόρμες τους, η κίνηση των δρόμων
αλλά και το μέγεθος των ανθρώπων μέσα
σε αυτές, η μοναξιά και η αποξένωση
είναι στοιχεία που δεν μπορεί να αγνοήσει

“Women of Africa”

κανείς κοιτώντας αυτές τις εικόνες.
Διάρκεια έκθεσης: έως 25 Ιουνίου
Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Υακίνθου
12, Κυψέλη, Αθήνα
Επιμέλεια έκθεσης: Μάρκος Δολόπικος
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ.
6943868124, www.blankwallgallery.com

Έκθεση του Ayo Akinwande στη Blank Wall Gallery

Π

αρουσιάζοντας για πρώτη φορά τη δουλειά του στην Ευρώπη ο φωτογράφος
Ayo Akinwande ξεκινά από την Ελλάδα και τον εκθεσιακό χώρο της Blank Wall

Gallery. Μέσα από τη φωτογραφική του δουλειά “Women of Africa” ο Νιγηριανός
φωτογράφος παρουσιάζει τις γυναίκες της Αφρικής από μια διαφορετική οπτική
γωνία ξεπερνώντας τα κλισέ της Δύσης για την Αφρική. Αφήνοντας πίσω την
εικόνα της φτώχιας και της δυστυχίας που συνήθως προβάλλεται, φωτογραφίζει
γυναίκες όλων των ηλικιών τις οποίες με τη βοήθεια του μακιγιάζ αλλά και
σύγχρονων αξεσουάρ μεταμορφώνει σε λαμπερές φιγούρες. Ενώνοντας αρμονικά
το παραδοσιακό με το μοντέρνο ο Ayo Akinwande αποτυπώνει τη χαρά και την
αξιοπρέπεια των συγκεκριμένων γυναικών δείχνοντας πως διαφορετικοί κόσμοι
μπορούν να αλληλεπιδράσουν εκεί που δεν το περιμένουμε.
Διάρκεια έκθεσης: έως 23 Ιουνίου
Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Υακίνθου 12, Κυψέλη, Αθήνα
Επιμέλεια έκθεσης: Μάρκος Δολόπικος
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 6943868124, www.blankwallgallery.com

Σύνδεσμος Ανταποκριτών Διεθνών
Μ.Μ.Ε. Ελλάδος
Διοργανώθηκε με επιτυχία η ημερίδα για την Ευπρέπεια

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα του Συνδέσμου Ανταποκριτών
Διεθνών Μ.Μ.Ε. Ελλάδος την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Κεντρικό
θέμα της ημερίδας ήταν η «Ευπρέπεια, ως στοιχείο της Ενημέρωσης,
στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο Δημοσιογραφικό Χάρτη μέχρι τη
Μεταπολίτευση» , θεματική την οποία οι ομιλητές κάλυψαν με ένα
ευρύ φάσμα απόψεων. Επισημαίνοντας αφενός τη δυναμική των ΜΜΕ
στις πολιτικές αλλαγές και αφετέρου τη λειτουργία τους ως παγκόσμιο
μέσο συσπείρωσης των λαών, στην ημερίδα συμμετείχαν μεταξύ άλλων
ακαδημαϊκοί, καθηγητές ΜΜΕ καθώς και ανταποκριτές και δημοσιογράφοι
ελληνικών, αραβικών, γαλλικών, γερμανικών και κινέζικων ΜΜΕ. Την
ενδιαφέρουσα ημερίδα συντόνισε ο καθηγητής κοινωνιολογίας κ. Ν.
Πατινιώτης ενώ την παρακολούθησαν πολλοί φοιτητές και άνθρωποι από τον χώρο των ΜΜΕ. Αποτελώντας πρωτοβουλία του Συνδέσμου, η
δράση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και της Αντιπροσωπείας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Ιστορικό Φωτογραφικό Αρχείο Νεώτερης Ελλάδας.
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