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‘’...Όταν βρισκόμουν στη 

Σοβιετική Ένωση για τις ανάγκες 

ενός βιβλίου μου (Σ.Σ.: Σχετικά με 

την ΕΣΣΔ, κυκλοφόρησε το 1973) 

μου ζητήθηκε να κάνω μια ομιλία 

σε Σοβιετικούς φωτογράφους 

και στη συνέχεια να απαντήσω 

στις ερωτήσεις τους. Περίμενα 

καμιά τριανταριά αλλά ήρθαν 

τρακόσιοι. 

Άρχισαν όλοι να με 

φωτογραφίζουν μανιωδώς, 

γεγονός που με έκανε έξαλλο. 

Η γυναίκα μου με επέπληξε 

λέγοντάς μου ότι είμαι 

υστερικός. Ύψωσα πολύ την 

φωνή μου και οργισμένα τους 

ζήτησα να σταματήσουν να με 

φωτογραφίζουν. Κατέβασαν 

αμέσως όλοι τους τις μηχανές και 

πάρα πολύ ευγενικά άρχισαν να 

μου θετούν διάφορες ερωτήσεις. 

Ομολογώ ότι καμία από αυτές δεν 

ήταν βλακώδης. Κάποια στιγμή 

ένας κύριος από το ακρωατήριο 

με ρώτησε: “O Cartier – Bresson 

φωτογραφίζει τα όνειρά του;” 

Όλοι ξέσπασαν σε τρανταχτά 

γέλια. Δεν δίστασα καθόλου να 

απαντήσω λέγοντας “Ασφαλώς”. 

Και αυτή η στιχομυθία στάθηκε 

αφορμή να μιλήσουμε στη 

συνέχεια για την διαίσθηση, την 

συνάφεια και την ασυνάφεια των 

αισθήσεων και των πραγμάτων.          

             Είναι πολύ σημαντικό κατά τη 

γνώμη μου αυτό το τείχος που 

υψώνεται μέσα μας ενάντια 

στον δογματισμό εξαιτίας της 

διαίσθησης και όχι εξαιτίας των 

κανόνων. Αναφέρομαι σε αυτό 

που γεννιέται κάποια στιγμή μέσα 

μας από τα βαθύτερα όνειρά μας 

και δεν το αντιλαμβανόμαστε. Αυτό 

ακριβώς το μεγαλείο υπηρετεί 

η φωτογραφία. Ακριβώς όπως 

συμβαίνει όταν σχεδιάζουμε 

ή ζωγραφίζουμε και βλέπουμε 

τον πίνακα να σχηματίζεται κάτω από τα δάκτυλά μας. Συμβαίνει ακριβώς το ίδιο όταν 

μπαίνουν στο ίδιο μήκος κύματος οι άνθρωποι, τα πράγματα και η δουλειά μας. 

    Δεν ενδιαφέρομαι να αποδείξω κάτι. Μου είναι εξαιρετικά βαρετό. Ομολογώ ότι είμαι 

πολύ κακός ρεπόρτερ και φωτοδημοσιογράφος. Την περίοδο που το Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης τις Νέας Υόρκης το 1946, φιλοξενούσε έκθεση της δουλειάς μου, ο φίλος 

μου Robert Capa  μου είχε πει: “Henri, πρόσεξε πολύ. Απέφυγε με κάθε τρόπο την ετικέτα 

του σουρεαλιστή φωτογράφου. 

                                                                                                   (Συνεχίζεται στην σελίδα 3)

Φωτογραφία & ζωγραφική 

Κάποιες απόψεις του H. Cartier-Bresson όπως τις διατύπωσε 
σε μία ελάχιστα γνωστή συνέντευξη του το 1974*

�ditorial

Γράμμα του H. Cartier-Bresson στη μητέρα του, περ.1920. (Ανήκει στο Ίδρυμα H. Cartier-Bresson) 
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Rue des Saules, 1924. Λάδι σε καμβά. Ζωγραφικό έργο του H. Cartier-Bresson.  (Ανήκει στο Ίδρυμα H. Cartier-Bresson) 

Γιατί σε αντίθετη περίπτωση, δεν 

θα σου αναγνωριστεί κανένα 

ρεπορτάζ και θα μοιάζεις σαν 

φυτό εσωτερικού χώρου. Κάνε 

ό,τι θέλεις, όμως η ετικέτα σου 

θα πρέπει να είναι αυτή του 

φωτοδημοσιογράφου’’. 

Ο Capa μου μίλησε με πολλή 

σύνεση. Τον άκουσα κι έτσι 

έκτοτε πότε δεν μίλησα για 

σουρεαλισμό. Δεν με αφορά. 

Αυτό που θέλω, αυτό που 

αναζητώ αφορά μόνον εμένα. 

Διαφορετικά δεν θα έκανα ποτέ 

ούτε μία δουλειά φωτορεπορτάζ.   

Η δημοσιογραφία είναι ένα είδος 

απολογισμού γι` αυτό κάποιοι 

δημοσιογράφοι είναι εξαιρετικοί 

συγγραφείς ενώ κάποιοι άλλοι 

περιορίζονται στην απλή απαρίθμηση των γεγονότων και τα γεγονότα δεν είναι από μόνα τους 

ενδιαφέροντα. Αυτό που έχει αξία είναι ή προσωπική μας ματιά σ` αυτά. Στη φωτογραφία, 

υφίσταται αυτό που αποκαλούμε ‘‘επίκληση’’. Ορισμένες φωτογραφίες μοιάζουν με διηγήματα 

του Τσέχοφ ή του Μοπασάν. Μπορεί να είναι φευγαλέες περιέχουν όμως μέσα τους έναν 

ολόκληρο κόσμο κάτι που δεν το αντιλαμβανόμαστε τη στιγμή της λήψης. Αυτό το υπέροχο 

πράγμα συμβαίνει με την φωτογραφική μηχανή και αυτό αναβλύζει μέσα από τον καθένα μας. 

    Είμαι πολύ απωθητικός, σε ακραία βαθμό θα έλεγα και πολύ ανιαρός για τους φίλους και 

για την οικογένειά μου. Είμαι ένα μάτσο νεύρα. Όμως έχω ένα φωτογραφικό ατού. Ποτέ δεν 

σκέφτομαι. Αντιδρώ γρήγορα! Και κάνω αμέσως το κλίκ! 

     Η φωτογραφία όπως την αντιλαμβάνομαι μοιάζει με σχέδιο. Είναι σαν μια σκιά που 

φτιάχνουμε σηκώνοντας τα χέρια μας ψηλά και δεν μπορούμε να διορθώσουμε. Αν πρέπει, 

γίνεται μόνον με την επόμενη φωτογραφία. Όμως η ζωή είναι πολύ ρευστή. Συχνά οι εικόνες 

χάνονται από μπροστά μας χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορείτε να πείτε στο 

πρόσωπο που φωτογραφίζεται ‘’Παρακαλώ ξαναγελάστε’’, ‘’Παρακαλώ ξανακάντε την ίδια 

χειρονομία’’. Η ζωή ποτέ δεν είναι ίδια. Μας δείχνει πάντοτε ένα νέο πρόσωπο...’’

                                                                                                       Για την αντιγραφή: Τ. ΤΖΙΜΑΣ 

* Το παραπάνω κείμενο αποτελεί μικρό απόσπασμα  συνέντευξης του H. C. Bresson που δόθηκε στην Sheila 

Turner-Seed και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Popular Photography, Nο 5 τον Μάϊο του 1974. 
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I AM THE NIKON D5500. «3...2...1…
Τώρα!» Φωτογραφίζεις τον φίλο σου να κάνει ένα
άλμα πάνω από το skateboard που απεικονίζεται

στην αφίσα του street-artist και φωτογράφου με Νikon μηχανές
#2n4sv. Υπέροχη λήψη, αλλά μήπως θα μπορούσε να είναι
ακόμη καλύτερη; Είτε επιλέξεις εκείνη την απίστευτη προοπτική
που εντόπισες με την πτυσσόμενη οθόνη αφής είτε ακολουθή-
σεις με ευκολία ένα εντυπωσιακό άλμα χάρη στα 39 σημεία
εστίασης του συστήματος αυτόματης εστίασης, οι φωτογραφίες
σου θα είναι πάντα πολύ ευκρινείς και λεπτομερείς με 24,2
megapixel και υψηλό εύρος ISO. Θέλεις να μάθεις τη γνώμη των
φίλων σου για τις λήψεις σου; Mπορείς απλά να στείλεις τις αγα-
πημένες σου εικόνες στο smartphone σου και να τις μοιραστείς
από εκεί online. Ποια θα είναι η πιο δημοφιλής στο διαδίκτυο;
Εκτίναξε τον ενθουσιασμό σου στα ύψη και ανακάλυψε μοναδι-
κούς τρόπους έκφρασης με την D5500.

nikon.gr/iamdifferent

http://www.damkalidis.gr/index.html
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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 

Tι να το κάνεις το drone όταν έχεις γλάρο...
...ή οι περιπέτειες μίας actioncam


"+"$'!

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 η A.Μ. την οποία ευχαριστούμε θερμά.  

https://www.youtube.com/watch?v=8a5ID0x932I
www.photo.gr
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�
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����	�� �
� � 

www.photo.gr
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Π. ΚΑΛΔΗΣ

��$�&��8�;��$�&��8�;

H αδιανόητα σπουδαία αξία του backup
Ή πως η δουλειά μιας ζωής αξίζει καλύτερη μεταχείριση

Η είδηση έρχεται από το μακρινό Καναδά. Σε μια φαινομενικά απλή διάρρηξη, ο 

φωτορεπόρτερ Jacques Nadeau, έχασε τους κόπους μιας ζωής. Δεν αναφερόμαστε 

σε αγαθά αποτιμητά σε χρήμα, αλλά σε σε όλο το φωτογραφικό έργο του Nadeau 

30.000 ως 50.000 περίπου ψηφιοποιημένες φωτογραφίες. Το υλικό απωλέστηκε όταν 

οι ληστές εισχώρησαν στο διαμέρισμακ και αφαίρεσαν πέντες σκληρούς δίσκους με το 

αρχείο του δημιουργού. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που χάνεται για κάποιο λόγο φωτογραφικό αρχείο. Εκτός 

από τις κακόβουλες ενέργειες, φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, πυρκαϊές, τυχαία 

περιστατικά κλπ. απειλούν το ψηφιαποιημένο υλικό. Αν σκεφθεί κανείς πόσες εργατώρες 

χρειάζονται για να σκαναριστούν αρνητικά, slides ή τυπωμένες φωτογραφίες και να 

αποθηκευτούν σε σκληρούς δίσκους, NAS, oπτικούς δίσκους κλπ. σχεδόν αυτονόητα 

προκύπτει το συμπέρασμα. Το αρχείο είναι η βασική υλική ένδειξη για την πνευματική 

δημιουργία το φωτογράφου. Ενσωματώνει όλα τα περιουσικά του δικαιώματα και 

χωρίς αυτό στο σύνολό του, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πατρότητα του έργου, για 

εκχώρηση copyright και κάποια εκμετάλλευση εν γένει. Ακόμη και αυτοί που κρατούν 

αρχείο για προσωπικούς λόγους και όχι επαγγελματικούς το αντιμετωπίζουν με τον 

ιδιο σεβασμό.Το να σχηματίσεις και οργανώσεις το αρχείο είναι ένα πράγμα. Να το 

προστατεύσεις όμως σε βάθος χρόνου και με όλες τις προβλέψεις για τυχόν προβλήματα, 

απαιτεί καλή πληροφορόρηση και κατάρτιση σε τεχνικά θέματα. 

Να δούμελίγο τις βασικές αρχές. Tι κάνουμε λοιπόν;

Επιλέγουμε το βασικό αποθηκευτικό μέσο. Ανάλογα με τον αριθμό των αρχείων και το 

μέγεθος σε Megapixel κάθε εικόνας, μπορούμε να δουλέψουμε με ένα ή περισσότερους 

σκληρούς δίσκους κατά προτίμηση εξωτερικούς. 

Οι εγγράψιμοι οπτικοί δίσκοι, 

και οι DCD+/- και ακόμη καλύτερα 

οι πρόσφατοι bluRay (25GB) 

προσφέρουν αρκετή χωρητικότητα 

για να βρουν φιλοξενία μικρά 

ως μεσαία προσωπικά αρχεία.

Τα μεγάλα αρχεία χρειάζονται 

ειδική μεταχείριση, με οργάνωση 

με προγράμματα όπωςτο Lighrroom 

που να δίνουν δυνατότητα 

αναζήτησης, keywords, tags, οffline 

disk κλπ. Δηλ. να είναι δυνατά 

στο οργανωτικό κομμάτι. 

To βασικότερο όμως πέρα από την 

καθαυτό οργάνωσης, είναι 

η  εξασφάλιση του μέλλοντος. 

Η διαιώνιση του υλικού που γίνεται 

μόνον μέσω των αντιγράφων 

εφεδρείας (backup). Mόνο όποιος 

έχει χάσει (αναντικατάστατο) δίσκο με 

φωτογραφίες καταλαβαίνει την αξία 

των γραφομένων. Μακάρι οι υλικοί 

φορείς του ψηφιακού υλικού δηλ. 

σκληροί και οπτικοί δίσκοι, USB flash 

drives κλπ. να ζούσαν αιώνια. 

Δεν είναι έτσι. Αντίθετα τα 

συγκεκριμένα αποθηκευτικά μέσα 

είναι αρκετά ευπαθή και αν δεν 

έχουμε δραματικές αλλαγές στην 

τεχνολογία θα συνεχίσουμε με αυτά. 

Tips
• Διατηρούμε πάντα αντίγραφο 

εφεδρείας.

• Επιλέγουμε εύχρηστο software 

για τη συγκεκριμένη αποστολή.

• Δεν φυλάμε το πρωτότυπο και το 

αντίγραφο στον ίδιο σημείο. 

• Εγκαθιστούμε μια στοιχειώδη 

πυρασφάλεια στο χώρο

• Προτιμάμε προγράμματα backup 

με υποστήριξη passwοrd και  

κρυπτογράφησης ε

•  Το cloud storage είναι ασφαλές 

από πλευράς backup αλλά 

υποφέρει από περιορισμένες 

χωρητικότητες

http://www.tipa.com/english/index.html
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http://www.stamos.com.gr/
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Panasonic Lumix DMC-GX8
20 Megapixel για πρώτη φορά σε Μicro 4/3, 
πανίσχυρη κατασκευή και video 4K

Κατά κάποιο περίεργο τρόπο οι αισθητήρες Μicro 4/3 έχουν μέχρι τώρα παραμείνει 

στην οριακή ανάλυση των 16Megapixel για αρκετό καιρό. Ίσως αυτό αντανακλά την 

απόφαση των κατασκευαστών να σταθούν στο βέλτιστο συμβιβασμό ανάλυσης./

πραγματικής απόδοσης. Όταν όμως οι συγγενικοί σε μέγεθος αν και μικρότεροι 

αισθητήρες 1in. έχουν προ πολλού φθάσει  στα 20Μegapixel, κάτι θάπρεπε να 

γίνει. Το εξελικτικό βήμα ήλθε από την Panasonic με τη μορφή της Lumix GX8, του 

μοντέλου που διαδέχεται την πετυχημένη GX7. 

H νέα μηχανή έχει ακόμη πιο εύρωστη κατασκευή με προδιαγραφές στεγανότητας 

και προστασίας από τη σκόνη (splashproof/dustproof) καθώς και σασί από ελαφρό 

κράμα μετάλλου. Kτίζεται γύρω από το νέο αισθητήρα LiveMOS 20,3Μegapixel που 

έχει βελτιωμένα χαρακτηριστικά απόκρισης, ευαισθησίας και δυναμικής περιοχής και 

υποστηρίζεται από το νέο τετραπύρηνο επεξεργαστή Venus Engine. Εκτός από την 

ταχύτερη απόκριση ο νέος επεξεργαστής διευκολύνει τη λειτουργία σε υψηλότερες 

ευαισθησίες ως ISO 25.600 και σε ταχύτητες ριπής ως 8fps στο Autofocus single και 6fps 

στο Autofocus continuous. Όμως το στοιχείο που κλέβει την παράσταση είναι το video 4K 

και συγκεκριμένα UHD (3840x2160pixel) στα 30p ή 24p. Όπως και με τη GH4 η μηχανήέχει 

δυνατότητα frame grabbing 4K (8Μegapixel) ονομάζοντας την αντίστοιχη λειτουργία 4Κ 

Photo που υποδιαιρείται σε τρεις περιπτώσεις: 4Κ Burst, 4K Burst Start/Stop.

Στον τομέα της σκόπευσης ακολουθεί την πρωτότυπη λύση της GX7 με τη σχεδίαση του 

προσοφθαλμίου EVF σε στιλ βιντεοκάμερας, που μπορεί να τοποθετηθεί υπό γωνία. Και 

τα δύο μέσα σκόπευσης (EVF και oθόνη της πλάτης) ακολουθούν την τεχνολογία OLED, 

έχοντας υψηλό κοντράστ 10000:1 και υστέρηση μόλις 0.01sec. H πλήρως αρθρωτή οθόνη 

3in. Επαφικού τύπου έχει ανάλυση 1040Κ και το EVF 2360K. 

Η αυτόματη εστίαση στηρίζεται στο σύστημα DFD (Depth from Defocus) που έχουμε 

δει και σε άλλες Panasonic και λειτουργεί ανταλλάσσοντας πληροφορίες ανάμεσα στο 

σώμα και το φακό σε ρυθμό 240fps. Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Panasonic αυτό 

μεταφράζεται σε υστέρηση autofocus μόλις 0.07sec. Στις διάφορες υπο-λειτουργίες 

αυτόματης εστίασης συγκαταλέγονται  το 

Face Detection AF, Pinpoint AF, Oneshot 

AF και Low Light AF. 

Iδιαίτερη μνεία αξίζει το σύστημα οπτικής 

σταθεροποίησης Dual IS το οποίο για 

πρώτη φορά ενσωματώνεται σε Lumix 

g-Series. Στη φιλοσοφία του Dual IS oι 

σταθεροποιητές του σώματος και του 

φακού συνεργάζονται για το καλύτερο 

αποτέλεσμα ακόμη και κατά τη video 

λήψη όπου η κατάσταση είναι σαφώς πιο 

δύσκολη. 

Λοιπές λεπτομέρειες

• Αutofocus 23 ή 49 σημείων

• Aυτόματη εστίαση ακόμη και σε πολύ 

χαμηλό φωτισμό -4EV

• Aσύρματη δικτύωση WiFI 802.11b/g/n 

με NFC

• Ηλεκτρομηχανικός φωτοφράκτης 

ως 1/8000sec. και ηλεκτρονικός ως 

1/16000sec. 

• Εύκολη δημιουργία πανοραμικών 

μέσω Creative Panorama, με συρραφή 

οριζόντιων ή κάθετων λήψεων

• In camera επεξεργασία RAW αρχείων

ON LINE �������� ��� �O IMAGING - E��
���� �ON L INE �������� � �� �O IMAGING  E��
���� �
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http://www.canoncashback.gr/
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Fujifilm
Καταργεί αρκετά φιλμ και αυξάνει τις τιμές στα υπόλοιπα φιλμ που θα εξακολουθεί να παράγει

H αγορά των φωτογραφικών φιλμ συνεχίζει να συρρικνώνεται με ταχείς ρυθμούς λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας. Η Fuji αποφάσισε 

να διακόψει την παραγωγή ορισμένων φιλμ που δεν έχουν ζήτηση και ταυτόχρονα να διατηρήσει τα δημοφιλή επικερδή φιλμ, 

αυξάνοντας όμως τις τιμές τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τα φιλμ που θα σταματήσουν 

να παράγονται και πότε:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Tα φιλμ που θα συνεχίζουν να παράγονται και θα 

υποστούν αύξηση 20% στη τιμή τους, από τον Οκτώβριο του 2015.
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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
!����
 ��"�	
 �� ������������ 
�#������� ��� focusing rail

m a c r o 
�������	


����� 	������ ��

http://www.photozone.gr/
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«Athens Photo Festival»
Για λίγες ακόμη μέρες οι εκθέσεις της 
φετινής διοργάνωσης

Έως 31 Ιουλίου οι επισκέπτες του Μουσείου 

Μπενάκη θα έχουν την ευκαιρία να δουν 

μερικές από τις εκθέσεις που παρουσιάζονται 

στη φετινή διοργάνωση του Athens Photo 

Festival. Στην έκθεση «Reframe Memory» 76 

καταξιωμένοι και ανερχόμενοι καλλιτέχνες από 37 

χώρες πραγματεύονται μια κριτική θεώρηση του 

παρελθόντος με σημείο εκκίνησης την πολιτική και 

κοινωνική συγκυρία στην Ευρώπη ενώ η έκθεση 

«Memory Lab» διερευνά το ρόλο της σύγχρονης 

φωτογραφίας στην αποτύπωση και αναδόμηση του 

ιστορικού παρελθόντος. Επιπλέον όσοι βρεθούν 

στην έκθεση «Recorded Memories» θα έχουν 

την ευκαιρία να δουν τα έργα 23 καλλιτεχνών 

από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με 

θέματα γύρω από τη συλλογική μνήμη, τους 

τόπους μνήμης, τις διαφορετικές κουλτούρες 

της μνήμης καθώς και το ρόλο της εικόνας στις 

διεργασίες αυτές. Με τη «Photobook Exhibition» 

να παρουσιάζει βιβλία από καλλιτέχνες και διεθνείς 

εκδοτικούς οίκους, το Athens Photo Festival 2015 

θα είναι ανοιχτό στο κοινό έως τις 31 Ιουλίου.

© Christian Patterson

© Niina Vatanen

Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 & Ανδρόνικου, Αθήνα

Πληροφορίες: Athens Photo Festival 2015, Τηλ. 2109211750, 

http://www.photofestival.gr 
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http://www.prolab.gr/
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NASA 
H αρτιότερη φωτογραφία του Πλούτωνα

Ύστερα από ταξίδι εννέα χρόνων, το διαστημόπλοιο New Horizons διένυσε τρία 

δισεκατομμύρια μίλια και έφτασε τελικά στον πλανήτη-νάνο Πλούτωνα. Για να 

το γιορτάσει η NASA κυκλοφόρησε μία φωτογραφία μεγάλης ευκρίνειας, η οποία 

λήφθηκε στις 13 Ιουλίου όταν το σκάφος βρισκόταν μόλις 476,000 μίλια από τον 

πλανήτη. Ο Πλούτων αποτελείται κατά κύριο λόγο από πέτρωμα και πάγο ενώ η 

μάζα του είναι σχετικά μικρή, περίπου το 1/6 της μάζας της Σελήνης και το 1/3 του 

όγκου της. Βρίσκεται στα άκρα του ηλιακού συστήματος, και έτσι χαρακτηρίζεται 

από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Κατά τη πτήση το διαστημικό σκάφος πλησίασε 

τον πλανήτη στα 7,750 μίλια-δηλαδή όση είναι η απόσταση Νέας Υόρκης-Ινδίας 

σε ευθεία γραμμή. Το New Horizons είναι εξοπλισμένο με δύο κάμερες: την Long 

Range Reconnaissance Imager (LORRI) με αισθητήρα CCD υψηλής ανάλυσης 

που μπορεί να τραβήξει ασπρόμαυρες φωτογραφίες και το έγχρωμο τηλεσκόπιο 

Ralphi. Η NASA γνωστοποίησε πως θα μοιραστεί περισσότερες φωτογραφίες του 

τις επόμενες μέρες, συμπεριλαμβανομένου της πρώτης λήψης υψηλής ευκρίνειας, η 

οποία πραγματοποιήθηκε κατά το ιστορικό flyby.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ALBUM/ΚΟΡΝΙΖΕΣ

��������� �.	. 	. ������� 32 & �	
. ��� 43, 121 33 ���������, 
���.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977 

e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr

ΜΕΛΑΝΙΑ

http://www.kabanaos.gr/
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Φεστιβάλ Βωβούσας
Ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα

Σε δύο μόλις εβδομάδες ξεκινάει το πρόγραμμα του Ορεινού 

Φεστιβάλ της Βωβούσας. Το αναλυτικό πρόγραμμα του 

Φεστιβάλ βρίσκεται ήδη ανηρτημένο στο vovousafestival.gr. 

Από την 1η μέχρι τις 8 Αυγούστου με αφετηρία την "τέχνη του 

φακού" θα πραγματοποιηθούν επτά διαφορετικές εκθέσεις 

φωτογραφίας και αρκετές παράλληλες εκδηλώσεις. 

Επτά εκθέσεις φωτογραφίας σε αποθήκες και εργοστάσια ξυλείας 

σε όλα τα μήκη και πλάτη του χωριού δίνουν νέα πνοή σε 

παροπλισμένους χώρους και αναδεικνύουν τη δουλειά αρκετών 

φωτογράφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ιδιαίτερη 

μνεία αξίζει να γίνει στο νέο project του Αχιλλέα Ζαβαλλή, 

του πρώτου καλλιτέχνη που συμμετείχε στο πρόγραμμα 

φιλοξενίας της Βωβούσας (15 Μαΐου - 15 Ιουνίου 2015), 

χρησιμοποιώντας ασπρόμαυρη φωτογραφία για να εξερευνήσει 

τη σχέση των κατοίκων με τον ποταμό Αώο και το φράγμα 

που απειλεί να ισοπεδώσει τη ζωή τους. Άλλοι αριστοτέχνες 

του φακού που θα σκαρφαλώσουν μέχρι τη Βωβούσα - εκτός 

των κλασσικών Κώστα Μπαλάφα και Fred Boissonnas - είναι 

οι Enri Canaj, Κώστας Ζήσης, Κώστας Ταματέας και Στράτος 

Καλαφάτης. Οι εκθέσεις θα εγκαινιάζονται διαδοχικά μέχρι τις 8 

Αυγούστου και θα παραμείνουν ανοιχτές για το κοινό μέχρι και 

τις 10 Σεπτεμβρίου. Αρκετά πλούσιο είναι και το σεμιναριακό 

πρόγραμμα που περιλαμβάνει μαθήματα στη φωτογραφία 

γάμου, τοπίου και photoshop, εργαστήριο δημιουργικής 
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γραφής με την Αμάντα Μιχαλοπούλου, 

περισυλλογή και παρατήρηση (εργαστήριο 

αστρονομίας), αλλά και παιχνιδιάρικες 

δραστηριότητες με πρωταγωνιστή το 

παιδί (γνωριμία με τα μουσικά όργανα της 

Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, εργαστήριο 

animation και θεατρικό παιχνίδι). Η 

βεντάλια δραστηριοτήτων ολοκληρώνεται 

με ένα masterclass ντοκιμαντέρ από τον 

Δημήτρη Κουτσιαμπασάκο. Το πρόγραμμα 

συμπληρώνεται με ομιλίες, προβολές και 

συναυλίες. Στο site θα βρείτε πέρα από το 

πρόγραμμα και οδηγίες για τη μεταφορά 

και τη διαμονή στη Βωβούσα τις ημέρες 

του Φεστιβάλ. 

Για όσους αναρωτιούνται, η καμπάνια 

Indiegogo του Φεστιβάλ Βωβούσας έχει 

καθυστερήσει λόγω capital controls, αλλά 

ανάμενεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες 

μέρες. 

Για να ενισχύσετε το Φεστιβάλ Βωβούσας 

επισκεφτείτε το https://www.indiegogo.

com/projects/vovousa-mountain-festival#/

story
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Αργοσαρωνικό!
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Στα πλαίσια του προγράμματος
«Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus επιστρέφει στις ακτές του Αργοσαρωνικού» 
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ΜΕΓΑΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
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� 
�
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www.photo.gr/myphoto/mom
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http://www.photo.gr/myphoto/mom/
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Apple iCloud
Δωρεάν η συνδρομή του Ιουλίου 
λόγω capital control

H εφαρμογή των μέτρων ‘capital controls’ 

στην Ελλάδα από τις 29 Ιουνίου, μεταξύ 

των άλλων καθιστά αδύνατες τις συναλλαγές 

εξωτερικού και κατ’ επέκταση τη χρήση 

πιστωτικών καρτών για διαδικτυακές αγορές. 

Τα prenium προγράμματα του iCloud απαιτούν 

ανανέωση κάθε μήνα και λόγω της αδυναμίας 

πληρωμής τους θα υποβαθμίζονταν στη 

free έκδοση των 5GB. Για να αποτρέψει αυτό 

το σενάριο, η Apple με πρωτοβουλία της 

προσφέρει δωρεάν ανανέωση του τρέχοντα 

μήνα για τους συνδρομητές της υπηρεσίας 

online αποθηκευτικού χώρου, με σκοπό 

να αποτρέψει τη διακοπή της συνδρομής 

που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια 

δεδομένων των χρηστών της.

A l iCl d

Panasonic 
Nέοι φακοί

Μαζί με την GX8 και την FΖ300, 

στο καλοκαιρινό πακέτο 

νέων παρουσιάσεων της Panasonic 

βρέθηκαν δύο φακοί: ο Leica DG 

100-400mm f/4-6,3 με Power OIS 

σταθεροποίηση και ο prime Lumix 

G 25mm f/1,7 (ισοδύναμος με 

50mm) που ενσωματώνει τεχνολογία 

DFD (Depth from Defocus). Επίσης 

αναγγέλθηκε η υπό εξέλιξη τεχνολογία 

Post Focus.Πρόκειται για λειτουργία 

που θα ενσωματώνεται στην επόμενη 

γενιά φακών και θα αξιοποιεί τα 

δεδομένα από  το DFD και το 4Κ Photo  

για να κάνει περίπου 50 εκδοχές 

σε κάθε λήψη. Το Post focus θα 

ενεργοποιηθεί με firmware update στα 

εξής μοντέλα GX8 και FZ300.

Tangerine
Στις αίθουσες ταινία γυρισμένη αποκλειστικά με iPhone 5 

Το Tangerine αποτελεί το νέο έργο του κινηματογραφιστή Sean Baker, το οποίο 

γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με iPhone 5 και πραγματοποίησε ήδη επιτυχημένη 

παρουσία στο φεστιβάλ Sundance. Όλα ξεκινούν όταν δύο transgender συναντιούνται 

σε ένα doughnut-shop στο Λος Άντζελες και η μία από τις δύο ανακαλύπτει πως ο φίλος 

της την απατούσε τον καιρό που εκείνη έκτιε την ποινή της στη φυλακή. 

Αρχικά η επιλογή ενός smartphone (στην πραγματικότητα πολλών για λόγους ευελιξίας) 

κράτησε το κόστος της παραγωγής 

σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθώς 

ο συνολικός προϋπολογισμός της 

ταινίας δεν ξεπέρασε τα 100.000 

δολάρια.

Ταυτόχρονα όμως προσέδωσε ένα 

ιδιαίτερο κινηματογραφικό στυλ 

με υψηλό κορεσμό χρωμάτων. 

Ο Baker χρησιμοποίησε το 

anamorphic adapter της Moondog 

Labs, ένα σύστημα steadιcam 

και την εφαρμογή Filmic Pro 

(έναντι του βασικού app) 

χάρη στην οποία επιτεύχθηκε 

χαμηλότερη συμπίεση στην 

εγγραφή του video. Επίσης, ο 

κινηματογραφιστής επέλεξε την 

έκδοση του iPhone με τα 64GB 

για μεγαλύτερη άνεση στην 

αποθήκευση του υλικού και 

εξωτερικές μπαταρίες Mophie 

για συνεχή τροφοδοσία. Τέλος 

αξίζει να σημειωθεί πως το γνωστό σε όλους iPhone και η μικρή ομάδα χειριστών-

σε σύγκριση με τα πολυμελή επαγγελματικά συνεργεία και τον επαγγελματικό 

εξοπλισμό μεγάλου μεγέθους-πιθανώς να λειτούργησαν ευεργετικά στην ψυχολογία 

των ηθοποιών καθώς πολλοί από αυτούς ήταν πρωτοεμφανιζόμενοι. Η ταινία θα 

προβληθεί σε επιλεγμένους κινηματογράφους της Αμερικής. 

Δείτε το τρέιλερ: https://www.youtube.com/watch?t=97&v=ALSwWTb88ZU
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http://albumake.com/


������ 22��	
�� 293 •  ��	���� 20 ��	���	 2015

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

Εκστρατεία 

Safe Selfies 
...στη Ρωσία

Η παραπάνω επικεφαλίδα 

μπορεί να μοιάζει σατιρική 

αλλά δυστυχώς δεν είναι. Η 

Ρωσία μόλις ξεκίνησε μία νέα 

καμπάνια δημόσιας ασφάλειας 

που ονομάζεται «Safe Selfies» με 

σκοπό την ενημέρωση των πολιτών 

για τους κινδύνους που κρύβει η 

λήψη αυτοπορτρέτων. Προφανώς, 

πήρε αυτή τη πρωτοβουλία ύστερα 

από την αναφορά ενός μεγάλου 

αριθμού τραυματισμών κατά τη 

λήψη selfie, τους τελευταίους 

μήνες. Πιο συγκεκριμένα, η 

αστυνομία κατέγραψε τουλάχιστον 

εκατό σοβαρούς τραυματισμούς 

στη χώρα, από την αρχή του 

έτους, που οφείλονται σε αυτή τη 

δραστηριότητα. Στη νέα ιστοσελίδα 

«safe selfies» το υπουργείο 

εσωτερικών της Ρωσίας θέλοντας 

να βοηθήσει τους πολίτες να 

αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση 

των πιθανών κινδύνων δημιούργησε 

έναν προειδοποιητικό πίνακα με 

ευανάγνωστους συμβολισμούς.

Google Glass
Καδράρισμα με τα δάχτυλα και άμεση λήψη;

Ένα πρόσφατα δημοσιευμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φανερώνει πως ο 

τεχνολογικός κολοσσός εργάζεται πάνω σε μία τεχνολογία που ίσως μελλοντικά 

επιτρέψει στον χρήστη, που φοράει τη συσκευή, να οριοθετεί το επιθυμητό κάδρο με 

τα δάχτυλα του και ταυτόχρονα να κάνει λήψη της φωτογραφίας. Σήμερα το google 

glass αρκείται στη λήψη φωτογραφιών με το πάτημα του κατάλληλου πλήκτρου στο 

πλάι της συσκευής ή με φωνητική εντολή. Στην περιγραφή της πατέντας αναφέρεται 

ένας μηχανισμός που ανιχνεύει τα χέρια του χρήστη στη σκηνή και δύναται να 

κάνει λήψη μιας φωτογραφίας όταν τα χέρια δημιουργούν συγκεκριμένα σχήματα, 

δηλαδή καθορίζουν τα πλαίσια της φωτογραφίας. Για παράδειγμα ένα δαχτυλίδι που 

δημιουργήθηκε με δάχτυλα των δύο χεριών θα οδηγήσει σε μια κυκλική εικόνα. 

Ουσιαστικά, η φωτογραφία που προκύπτει είναι μια περικομμένη άποψη της σκηνής 

που οριοθετείται με τα δάχτυλα. Να θυμίσουμε πως το 2012, ιάπωνες ερευνητές 

παρουσίασαν μία πρωτότυπη κάμερα που επέτρεπε τη λήψη φωτογραφιών με το 

κάδρο που οριοθετούσαν τα δάχτυλα του χρήστη, αλλά με τη διαφορά ότι σύστημα 

αυτό ήταν συνδεμένο στα ανθρώπινα μέλη. Η Google φαίνεται πως πηγαίνει αυτή τη 

τεχνολογία φωτογράφησης σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.
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Canon PIXMA 
MG3620
Τυπώνει φωτογραφίες 
απευθείας από τα κοινωνικά 
δίκτυα

Η Canon παρουσίασε ένα νέο 

πολυμηχάνημα που μπορεί 

να εκτυπώνει εικόνες απευθείας 

από το Instagram και από ένα 

πλήθος κοινωνικών δικτύων. Ο 

PIXMA MG3620 Wireless Inkjet 

με τη βοήθεια του Canon PRINT 

app αποκτά πρόσβαση στους 

λογαριασμούς των Instagram, 

Facebook, Twitter, Flickr, 

OneDrive, Evernote, Google Drive, 

Photobucket, Creative Park, και 

του Dropbox. Επιπλέον, έχει τη 

δυνατότητα να σαρώνει εικόνες και 

έγγραφα με άμεσο ανέβασμα σε 

διάφορες διαδικτυακές υπηρεσίες. 

Αποτελεί τον πρώτο εκτυπωτή-

all-in-one που προσφέρει άμεση 

εκτύπωση από το Instagram, ενώ 

διαθέτει ευκολότερο Wi-Fi setup σε 

σύγκριση με παλιότερα μοντέλα, 

σύμφωνα με τον κατασκευαστή. 

Ακόμα, υποστηρίζει τις υπηρεσίες 

Google Cloud Print, SlideShare, 

OneNote και παρέχει εκτύπωση 

υλικού από τα app Gmail και 

Google Docs, όπως επίσης και από 

τον περιηγητή Google Chrome 

στα desktop συστήματα. Είναι ήδη 

διαθέσιμος σε κόκκινο, άσπρο, ή 

μαύρο χρώμα συνοδευόμενος από 

το λογισμικό My image Garden.

LG G4s 
Με αισθητήρα color spectrum 8MP και οκταπύρηνο επεξεργαστή

Η LG παρουσίασε επίσημα τη mid-range έκδοση της ναυρχίδας G4, το G4s, με 

οθόνη 5.2in. ανάλυσης Full HD IPS και επεξεργαστή τον οκταπύρηνο Qualcomm 

Snapdragon 615 1.5GHz, ικανό να προβάλλει video Full HD 1080p στα 60fps. Η 

μνήμη RAM ανέρχεται στα 1,5GB και ο αποθηκευτικός χώρος στα 8GB (με δυνατότητα 

επέκτασης μέσω καρτών) Η κύρια κάμερα έχει ανάλυση 8MP και υποστηρίζει 

τεχνολογία Color Spectrum Sensor, χάρη στην οποία ο αισθητήρας αποτιμά με 

περισσότερη ακρίβεια το εύρος των χρωμάτων RGB και των υπέρυθρων ακτινών 

του φωτός με αποτέλεσμα πιο ρεαλιστικά χρώματα. Επίσης, είναι εξοπλισμένο με το 

καθιερωμένο στα τελευταία μοντέλα της εταιρίας, laser AF, ενώ προσφέρει και manual 

χειρισμό της κάμερας χωρίς πρόσθετη εφαρμογή, για πλήρη έλεγχο της ταχύτητας 

κλείστρου, του διαφράγματος, της θερμοκρασίας, των ISO και της αντιστάθμισης 

έκθεσης. H βελτιωμένη μπροστινή κάμερα των 5MP, με τη λειτουργία ‘Gesture 

Interval Shot’, επιτρέπει στον χρήστη να τραβήξει τέσσερις συνεχόμενες λήψεις με μία 

μόνο κίνηση του χεριού. Τροφοδοτείται από μπαταρία 2300mAh (αφαιρούμενη) και 

υποστηρίζει 4G LTE δίκτυα. Για την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την 

ημερομηνία διάθεσης στην αγορά. 
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Lumix DMC-FZ300
Superzoom διάδοχος της FZ200

Ενώ γενικά οι πωλήσεις φωτογραφικών μηχανών εμφανίζουν πτωτική τάση οι 

superzoom αντέχουν. Η Panasonic έχει σοβαρή παρουσία στον τομέα με πολλά 

μοντέλα και το κυρότερο με το κύρος των σχεδιασμένων από τη Leica oπτικών.  

Η FZ300 διαδέχεται την FZ200 με αδιαβροχοποίηση και βελτιώσεις στα σημεία. 

Παραμένει ο εντυπωσιακός φακός Vairo Elmarit  25-600mm f/2,8 και ο αισθητήρας 

ΗS-MOS 1/2,3in. 12Μegapixel μαζί με ανανεωμένο επεξεργαστή Venus Engine. 

Αλλαγές έχουν γίνει στην αυτόματη εστίαση  με το σύστημα DFD που σύμφωνα 

με τους σχεδιαστές μειώνει την απόκριση στα 0.09sec και επιφέρει βελτιώσεις στην 

παρακολούθηση εστίασης (tracking focus). Aλλά και το burst mode έχει βελτιωθεί με 

12fps που μειώνεται στο μισό (6fps) σε Continuous AF. Kαι ως επιστέγασμα έρχεται το 

video 4K UHD 3840x2160 στα 30p και 24p μαζί με το 4Κ Photo, ενώ πολύ ενδιαφέρον 

είναι και το Hi Speed 720p (στα 120fps).  

Lumix DMC-FZ300

�����!
���

Ricoh
Αδύνατη η απενεργοποίηση 
σε μερικές Κ-3ΙΙ

Το τμήμα service της ιαπωνικής 

εταιρίας γνωστοποίησε πως ένα 

μικρό μέρος της παραγωγής K-3II 

αντιμετωπίζει πρόβλημα με το κουμπί 

Ρower Οff, το οποίο δεν επιτρέπει 

την απενεργοποίηση της μηχανής. 

Ωστόσο, τα καλά νέα είναι πως η Ricoh 

θα επισκευάσει χωρίς χρέωση όλα τα 

μοντέλα με σειριακό αριθμό μικρότερο 

του 6206660, ακόμα και αν δεν έχουν 

παρουσιάσει ακόμα τη συγκεκριμένη 

δυσλειτουργία-με σκοπό την αποφυγή 

μελλοντικής εμφάνισης της.

www.photo.gr
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών τεσσάρων, πέντε, έξι ή και των επτά εκδόσεων:

Η τιμή τα περιλαμβάνει όλα: Το κόστος αγοράς, το κόστος αποστολής & αντικαταβολής με courier (ACS)

Τηλ: 210 8541400 - info@photo.gr

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: 4 αλκαλικές 
μπαταρίες ΑΑ Varta

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο "100 
Χρόνια Φωτογραφία".

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ

.

9,90€ 23€ 31€ 36,5€ 42€ 47€18€

KTX_7MONOTHEMATIKA_8sel Business 58.indd   8 14/7/2015   4:54:26 μμ

http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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