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Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ στη Θεσσαλονίκη
Απολογισμός σε πέντε ερωτήσεις & απαντήσεις
Την Κυριακή βράδυ 13
Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε

2. Ήταν σωστός ο χρόνος της διοργάνωσης;
Πιστεύουμε πως ναι. Οργανώσαμε το ραντεβού της αγοράς παραμονές Χριστουγέννων, δηλαδή

το διήμερο εκδηλώσεων του
περιοδικού μας στο Hotel Capsis
στη Θεσσαλονίκη, ένα κατά τη
γνώμη μας σημαντικό γεγονός
για τον φωτογραφικό κόσμο της
Βορείου Ελλάδος και όχι μόνον
όπως θα δούμε στις σελίδες που
ακολουθούν.

σε κλίμα εορταστικό, χαρούμενο που βοηθάει την επαφή και επικοινωνία, αλλά κυρίως τις
πωλήσεις. Γενάρης και Φλεβάρης αποκλείονται εξ ορισμού, ενώ την ερχόμενη άνοιξη έχουν ήδη
ανακοινωθεί ...επτά (7) φωτογραφικά συνέδρια, εκθέσεις και εκδηλώσεις κάθε είδους τα οποία
αμφιβάλουμε σφόδρα αν θα γίνουν όλα. Κοντολογίς: Είναι διαφορετικό να βρίσκεσαι με την (τον)
αγαπημένο σου σ’ ένα ζεστό εορταστικό περιβάλλον κι άλλο κάπου ψυχρά και κρύα...

1. Ήταν απαραίτητη
αυτή η διοργάνωση;
Βεβαίως! Γιατί το μόνο εύκολο
σήμερα είναι να μην κάνει κάποιος
κάτι. Να επιλέξει την απόλυτη
ακινησία. Βολεύει και δεν έχει
κόστος να κλειστεί στο γραφείο
του, στο σπίτι του και να κλάψει τη
μοίρα του (της επιχείρησής του, της
χώρας του ίσως...). Είναι ο σίγουρος
δρόμος για το λουκέτο. Γιατί
η τακτική και άμεση επικοινωνία
επιχείρησης και καταναλωτή είναι
όπως η επαφή σ’ ένα ζευγάρι:
Αν χαθεί, το διαζύγιο
καιροφυλακτεί, δεν θα αργήσει...
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3. Ήταν το σωστό μέρος;
Ναι. Γιατί οπουδήποτε αλλού εκτός του Hotel Capsis σύμφωνα
με την έρευνα που κάναμε τα κόστη για τους εκθέτες θα ήταν
πολύ υψηλότερα. Εκτός αυτού, η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο
στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι κεντρική, εμφανής, άμεση
και προβεβλημένη. Δηλαδή δεν χάνεσαι στους διαδρόμους για
να πας στην έκθεση. Μοναδικό μειονέκτημα η δυσκολία στο
parking. Όμως που παρκάρει κανείς εύκολα στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης;
4. Γιατί οι εκθέτες δεν επένδυσαν αρκετά στη διακόσμηση
των περιπτέρων τους;
Καθαρά για λόγους κόστους. Η PHOTOVISION είναι μόνον μία
και γίνεται κάθε δύο χρόνια... Εκεί διατίθενται επιπλέον χρήματα
για ακριβά ντεκόρ και υψηλής αισθητικής περίπτερα. Υπόψιν
ακόμη ότι οι περισσότεροι εκθέτες - επιχειρήσεις ήταν από
την Αθήνα και μετακινήθηκαν με πωλητές κλπ. για 2-3 μέρες
στην Θεσσαλονίκη γεγονός που σημαίνει επιπλέον κόστη σε
δύσκολες οικονομικές εποχές.
5. Χρειάζονταν τόσα σεμινάρια και τόσες εκθέσεις
φωτογραφίας;
Βεβαίως! Το φωνάζουμε και το λέμε συνεχώς και σε όλους
τους τόνους: Δεν κινητοποιείται κάποιος να έρθει π.χ. από την
Καστοριά, την Αλεξανδρούπολη, τας Σέρρας ή ακόμη και την
Καλαμαριά αν δεν έχουν προγραμματιστεί πέραν της έκθεσης
προϊόντων και άλλες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Θέλει να
δει μηχανές και εξοπλισμό αλλά θέλει να περιηγηθεί για λίγο
και σε μια καλή έκθεση φωτογραφίας. Θέλει να δει άλμπουμ
αλλά να πάει και στο σεμινάριο π.χ. για το Lightroom. Ακριβώς
το ίδιο συμβαίνει παντού στον κόσμο, σε όλες τις σοβαρές
εκθεσιακές διοργανώσεις. Να το πω διαφορετικά; Φασαρία και
κόστη προσθέτουν στη διοργάνωση όλες αυτές οι παράλληλες
εκδηλώσεις. Όμως είναι απαραίτητες. Τελεία και παύλα! Θα
μπορούσα να απαριθμήσω άλλους δέκα λόγους για να πείσω
κάποιους που θέλουν στο πιάτο μόνον τους εν δυνάμει πελάτες
τους χωρίς τους «γύρω-γύρω». Δεν γίνεται!
Εν κατακλείδι
Στο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ είμαστε ικανοποιημένοι που μετά από
δέκα χρόνια συναντήσαμε από κοντά το κοινό της Βορείου
Ελλάδος. Μετρήσαμε περισσότερους από 1.200 φωτογράφους
επαγγελματίες και ερασιτέχνες που άφησαν τη θαλπωρή του
σπιτιού τους και ήρθαν να ενημερωθούν, να επιμορφωθούν,
να συναντήσουν άλλους ομοιοπαθείς αλλά και να αγοράσουν.
Και το κυριότερο: Να δηλώσουν σαφέστατα με την παρουσία
τους ότι ο φωτογραφικός κλάδος υπάρχει. Ίσως με πιο πολλά
προβλήματα σε σχέση με το παρελθόν αλλά είναι εκεί και
εργάζεται σκληρά για ένα καλύτερο αύριο που είμαι σίγουρος
ότι σύντομα θα ανατείλει.
Καλά Χριστούγεννα!
Καλή Πρωτοχρονιά!
Ευτυχισμένο το νέο έτος 2016!
Μαζί ξανά τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου.
Στιγμιότυπα από τους διαδρόμους της έκθεσης

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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I AM DIFFERENT

Αυτά τα Χριστούγεννα, επωφεληθείτε από την επιστροφή χρημάτων έως 150€ σε αγορά Nikon D-SLR φωτογραφικών μηχανών. Η προσφορά ισχύει για αγορά D610, D750, D810 σώμα ή
kit με φακό AF-S NIKKOR 24-120mm f/4 VR. Μάθετε περισσότερα στο www.nikon.gr
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Tα περίπτερα με τους εκθέτες

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε.
Αρκετοί νέοι φακοί Nikkor έκαναν την πρώτη
επίσημη εκθεσιακή τους παρουσία όπως ο
πολύ ενδιαφέρων superzoom telephoto AF-S
200-500mm f/5,6 ED VR, oι γρήγοροι prime
με διάφραγμα f/1,8 και βεβαίως η σειρά full
frame σωμάτων Nikon.

Η Nikon είχε καθημερινά σταθερό και μεγάλο κοινό, ανάλογο της πρώτης θέσης στις πωλήσεις

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
Συστήματα φωτισμών και στήριξης,
βιντεοκάμερες και CSC Sony και όλη η
γκάμα των dye sublimation εκτυπωτών DNP
φιλοξενούσε το περίπτερο της εταιρίας, όπως
το απεικονιζόμενο άνω mini drylab (κιόσκι
+θερμικός εκτυπωτής) DNP DP-SL620.
Συνωστισμός επαγγελματιών κάθε μέρα στο περίπτερο ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ

DIVITEC Α.Ε.
Με την ευκαιρία της έκθεσης επισημοποιήθηκε
η διάθεση των LFP Canon από τη Divitec.
Ως πρώτο δείγμα είδαμε τον iPF 6450, ένα
heavy duty inkjet πλάτους 60εκ. με μεγάλο
προτέρημα την απεριόριστη αντοχή και την
αλλαγή κεφαλών από τον ίδιο το χρήστη.
Το περίπτερο της Divitec είχε και τις πολύ καλές actioncam ΜUVI
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Tα περίπτερα με τους εκθέτες

EPSON Italia s.p.a.
Εκτός από το καθιερωμένο πλέον Surelab SLD700, πρεμιέρα έκανε ο εκτυπωτής Α2 SC-P800
με το προηγμένο σύστημα εννέα μελανιών
Ultrachrome HD με αυτόματη εναλλαγή matte
black/photo black και δυνατότητα ρολού
χαρτιού για καλύτερη οικονομία.
EPSON Italia s.p.a.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ E.E.
Τα hi end φωτιστικά LED της Apurture
που παράγονται σε μεγάλη ποικιλία
μεγεθών και ισχύος αλλά και τα διάφορα
εξαρτήματα και αξεσουάρ για το στούντιο
είχαν την τιμητική τους στο πάντα φιλικό
για τους professionals περίπτερο της
εταιρίας του Μπάμπη Αλεξάνδρου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

RICOH IMAGING
Aτραξιόν της έκθεσης για τους
επαγγελματίες αλλά και τους ψαγμένους
ερασιτέχνες στάθηκε η μεσαίου φορμά
Pentax 645Z με τον «υπερμεγέθη»
αισθητήρα 32.8χ43,8 CMOS 51 Megapixel
και άλλα καλούδια όπως αρθρωτή οθόνη,
γρήγορη αυτόματη εστίαση SAFOC 11,
αρκετά καλό για τα δεδομένα του μεσαίου
φορμά burst mode 3fps, USB 3.0, μέχρι
και Full HD video μια πρωτιά στο medium
format.

RICOH IMAGING
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Tα περίπτερα με τους εκθέτες

PHOTOSHOPDigital

PROLAB / ΛΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ Ι. - ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ Α. Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ

ALBUMAKE

DERMO iN - ΠΑΦΛΙΩΤΗΣ

D.S.A.W. - ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ

ARX PHOTOLAB



 310 •    21   

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε.

2015

 10

ON LINE    O IMAGING - E  

PHOTOZONE_240_With Xmass Stars For Final PDF.indd 1



 310 •    21   

2015

9/12/2015 6:48:19 μμ

 11

ON LINE    O IMAGING - E  

Tα περίπτερα με τους εκθέτες

ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A.E.

ZEGETRON A.E.



ALBOOM DIGITAL - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.

DATAWORKS

CRAFTIUS PRO

MYALBUMS.GR

NORITEK ELLAS I.K.E.

ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης

THESSALBUM

ZETARM.COM
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DIGITAL PRINTING & HANDMADE ALBUM
PRINT, BIND & PRESENTATION

since

1992

Your Life in a Book for a Lifetime...
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Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης

Από αριστερά: Γιάννης Μωϋσιάδης, Βίκτωρ Τσιλώνης, Παναγιώτης Καλδής, Γιώργος Ατέσης και Γιώργος Κατσάγγελος

Ανοιχτή συζήτηση: «Η φωτογράφιση σε δημόσιους χώρους και η ιδιωτικότητα»
Από αριστερά:
Τάσος Σχίζας, Παναγιώτης Καλδής,
Κωνσταντίνα Γκιτάκου &
Πάνος Μισαηλίδης

Ανοιχτή συζήτηση: «Η προβολή του φωτογραφικού έργου»
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Σεμινάρια

Σεμινάριο Lightroom. Εισηγητής Στράτος Αγιάνογλου

Σεμινάριο μοντάζ βίντεο. Εισηγητής Νίκος Μύρτου

Σεμινάριο για την ψηφιακή μηχανή. Εισηγητής Παναγιώτης Καλδής
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Σεμινάρια

Σεμινάριο για τις λήψεις με drones. Εισηγητής Αντώνης Αντζουλάτος

Σεμινάριο φωτογραφίας γάμου από το PhotoWeddingStories στην αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ

Το κεντρικό cafe της έκθεσης
Σεμινάριο για τo φωτογραφικό workflow.
Εισηγητής Γιώργος Τζώρτζης
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στα σαλόνια που παρεμβάλλονταν στον εκθεσιακό χώρο.
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Εταιρικές εκδηλώσεις

O κ. Πέτρος Χανδρινός υπεύθυνος
επαγγελματικών προϊόντων NIkon, σε μια
κατάμεστη αίθουσα, ανέλυσε την τεχνολογία
Nikon σε DSLR, φακούς και περιφερειακά
εξαρτήματα.

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε. Εταιρική εκδήλωση για την τεχνολογία Nikon

Στην ενημερωτική συνάντηση
με επαγγελματίες φωτογράφους
παρουσιάστηκαν τα best seller της
κορυφαίας στο χώρο DJI σειρές Phantom
και Ιnspire.

ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. Εταιρική εκδήλωση για τα Drones

... και selfies!
Aπό αριστεραά: Δημήτρης Μπότσιος/
Epson Italia S.P.A.,
Αλέξανδρος Καμπανάος A.Καμπανάος
ΑΕΕ,
Γιάννης Γεωργιάδης/
FishEye ΕΠΕ
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New Collection

New Collection

290 series
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Η Χριστουγεννιάτικη δεξίωση του ΦΩΤΟγράφου

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο βράδυ 12 Δεκεμβρίου στο Hotel Capsis
Mε ζωντανή μουσική από το συγκρότημα ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ και χορηγό ποτών την οινοποιία ΤΣΙΛΙΛΗ
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Εκθέσεις φωτογραφίας

Από την έκθεση του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Από την έκθεση του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Από την έκθεση
«Φωτογραφικές
αναφορές»
των «Φ»,
ΦΩΤΟΠΟΡΟΙ» &
«ΚΛΙΚερς»
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Τα πηγαδάκια της έκθεσης

Από αριστερά: Ευάγγελος Ευαγγελίδης/NORITEK, Νίκος Πεχλιβανίδης/ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ, Βασίλης Πεύκαρης/Διευθυντής πωλήσεων ΑRT POINT,
Γιάννης Κογχυλάκης/Ι.ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ Α.Ε., Τάκης Τζίμας/περ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, Νίκος Αξελής/PHOTOSHOPDIGITAL & Σάββας Βαρδακτσόγλου/ART POINT

Από αριστερά: Η Αννα Μανουσάκη, υπεύθυνη διοργάνωσης της Θεσσαλονίκης από το περ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, ο Νίκος Πεχλιβανίδης και φωτογράφοι-πελάτες του από την Αλβανία

Από αριστερά: Μάνος Δασκαλάκης,
Βαγγέλης Στάμος, Δημήτης Μπότσιος και
Γιάννης Γεωργιάδης

Η κ.Elizabeth Ilieva, Country Manager και
Rep. Οffice Olympus CG & Σάκης Αγερίδης
από την Olympus Eλλάδος (ZEGETRON AE)

Βασίλης Καρκατσέλης από το ΦΩΤ. ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Βαρβάρα Μπασδέκη υπεύθυνη
Επικοινωνίας και Βαγγέλης Ιωακειμίδης Διευθυντής ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
& Τ.Τζίμας από το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Mε τον Θόδωρο Καραλή/PHOTOSHOP DIGITAL
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Kυκλοφορεί στα περίπτερα
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30 παλιές φωτογραφίες
...που χρειάζονται οπωσδήποτε εξήγηση

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

www.photo.gr

)*#%: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Γωγώ Παπαϊωάννου
+,.*": 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.
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

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

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

ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

6,90€

12€

17€

22€

27,5€

30€

35€

40€

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής.

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr

KTX_8MONOTHEMATIKA_Photographos 239.indd 1
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η εγγλέζικη Ilford, πάντα σε ασπρόμαυρα υλικά, η Εxakta σε
φωτ. μηχανές, η Elmo στα κινηματογραφικά και η Broncolor σε
φωτισμος στούντιο. Η εταιρία αναπτύχθηκε σημαντικά και το
1974 εισήλθαν στην εταιρία οι δύο γιοί του Θωμά Δαμκαλίδη,
ο Γιάννης και ο Δημήτρης, που σταδιακά ανέλαβαν καθήκοντα
μέχρι που αποσύρθηκε ο γενάρχης και ιδρυτής της εταιρίας, ο
οποίος επί αρκετά χρόνια μετά, συνέχιζε να εποπτεύει και να
συμβουλεύει τους νεώτερους. Η ιστορία του αείμνηστου Θωμά
Δαμκαλίδη είναι συνυφασμένη με την μεταπολεμική Ελλάδα
της ανάπτυξης, της αισιοδοξίας και της δημιουργίας, που
αφήνοντας πίσω ένα σκληρό παρελθόν με τις καταστροφές
του Β Παγκόσμιου Πολέμου και του Εμφύλιου, αποδύθηκε σε
άοκνη προσπάθεια να χτίσει από την αρχή πάνω στα ερείπια

Φωτ.: Γ. Γρηγορόπουλος

και να δώσει στην χώρα ευρωπαϊκό αέρα.
Ο εκλιπών, με σεμνότητα, συνέπεια και πολλή δουλειά,
έχτισε μια μικρή αυτοκρατορία στον φωτογραφικό χώρο,
που οι επίγονοι της δεύτερης και τρίτης γενιάς στην οικογένεια
Δαμκαλίδη εξίσου επάξια κρατούν σε ακμαιότητα και ανοδική
πορεία. Ας είναι ελαφρό το χώμα που τον σκεπάζει και ας τον
δροσίζει το αεράκι που έπνεε στην Δεκεμβριάτικη Αθήνα το
Σάββατο 12 του μηνός που τον αποχαιρέτισαν στο
Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, η οικογένειά του και όσοι τον
γνώριζαν και τον τιμούσαν.
Φωτ.: Αλέξης Σοφιανόπουλος / ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙ

Θωμάς Δαμκαλίδης
Ιn memoriam
Tην Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015 εγκατέλειψε
τα εγκόσμια, πλήρης ημερών, ο Θωμάς
Δαμκαλίδης, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρίας και
εκ των στυλοβατών της ανάπτυξης της ελληνικής
φωτογραφικής αγοράς. Ο αποβιώσας διένυσε
μακρά επιχειρηματική πορεία σε δύσκολες εποχές
για να εγκαθιδρύσει την οικογενειακή επιχείρηση
που σταδιακά αναπτύχθηκε ως μία από τις πλέον
σημαντικές στο είδος της, στην Ελλάδα.

Π

ροπολεμικά είχε εργαστεί ως υπάλληλος του τότε

ελληνικού γραφείου της Κοdak επί μία δεκαετία.
Όταν μετά τον πόλεμο, η Kodak ανεκοίνωσε την
απόφασή της να αποσυρθεί από την αγορά, ο Θωμάς
Δαμκαλίδης διεπίστωσε την επιχειρηματική ευκαιρία
και μαζί με τον πρώην συνάδελφό του στην Κοdak,
Νίκο Ησαϊάδη απεφάσισαν να δραστηριοποιηθούν
καλύπτοντας το κενό αφού λόγω προηγούμενης
εργασιακής εμπειρίας γνώριζαν πολύ καλά και
είχαν “χαρτογραφήσει” τον ελληνικό φωτογραφικό
επαγγελματικό χώρο. Έτσι άνοιξαν το πρώτο
κατάστημα, αρχικά στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 7 και
λίγο μετά στον αριθμό 14 της ίδιας οδού, στο κέντρο
της Αθήνας, διακινώντας ως επί το πλείστον προϊόντα
επαγγελματικού ενδιαφέροντος, κυρίως ασπρόμαυρα
χαρτιά, φιλμ σε πλάκες και χημικά.
Την εποχή εκείνη ο βασικός άξονας της εταιρίας ήταν
η αντιπροσώπευση των κορυφαίων για την εποχή
προϊόντων της γερμανικής Αgfa, μια σχέση που
κράτησε ως το 1969. Παράλληλα εκπροσωπούνταν και
άλλοι σημαντικοί φωτογραφικοί οίκοι της εποχής όπως
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Τρεις γενιές ΔΑΜΚΑΛΙΔΗ. Στιγμιότυπο από τη PHOTOVISION 2011

H TEΛEYTAIA ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗ EΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ
70 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«   
        
             
    70 ...»
(Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό μας Photobusiness Νo 56 σελ. 20)

Πάνω δεξιά: Mία από τις
πρώτες καταχωρήσεις της
επιχείρησης ‘‘Ν. ΗΣΑΪΑΔΗΣ
- Θ. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ’’.
Δημοσιεύτηκε στο πρώτο
τεύχος (Ιούλιος 1954) του
περιοδικού ‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ’’ που
εξέδιδε τότε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Ακολούθησαν και πολλές
άλλες διαφημίσεις όπως
αυτές που παραθέτουμε .

Μία ακόμη σπάνια φωτογραφία του Θωμά Δαμακλίδη σε θερμή
χειραψία με έναν άλλον πρωτοπόρο της ελληνικής φωτογραφικής
αγοράς, τον Χάινς Κούνιο. Τραβήχτηκε στα εγκαίνια της
PHOTOVISION 2007.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕ
ΕΙΔΟΜΕΝΗ: ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΟΔΥΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ
Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.) εκφράζει την αγανάκτησή της
στην πολιτική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ για τη συνολική διαχείριση της εκκένωσης των
εγκλωβισμένων προσφύγων και μεταναστών στην Ειδομένη.
Αρχικά, οι μοναδικοί φωτορεπόρτερ που βρίσκονταν στην Ειδομένη πριν
από την έναρξη της αστυνομικής επιχείρησης απομακρύνθηκαν αυθαίρετα
από τον επίμαχο χώρο με το πρόσχημα της προσαγωγής για έλεγχο των
στοιχείων τους.
Η κατάφωρη παραβίαση της ελευθερίας του τύπου, προκειμένου να
μην αναμεταδοθούν πιθανές εικόνες αστυνομικής βίας, παρουσιάστηκε εκ
των υστέρων ως αναγκαία θυσία στο όνομα της προστασίας της ασφάλειας
των φωτορεπόρτερ. Αυτή η νομιμοφανής αντιστάθμιση συγκρουόμενων

Samsung Gear VR App
Το Flickr μπαίνει στον κόσμο των VR
360° φωτογραφιών

Η

δημοφιλής πλατφόρμα διαμοιρασμού
φωτογραφιών παρουσίασε ένα νέο

έννομων αγαθών προσκρούει όμως στην κοινή λογική: εάν υπήρχε κίνδυνος
βαιοπραγίας εκ μέρους των εγκλωβισμένων, ο στόχος θα ήταν οι αστυνομικοί
και όχι οι φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφοι.
Όταν ολοκληρώθηκε η αστυνομική επιχείρηση, η ΕΛ.ΑΣ εξέδωσε δελτίο
τύπου με δικές της φωτογραφίες από το ειδησεογραφικό γεγονός. Η
χειραγώγηση του κοινού, μέσα από τον έλεγχο της εικόνας, δεν αρκείται στον

virtual reality app που προορίζεται ειδικά
για το Samsung Gear VR headset, με το
οποίο ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει τις
εικόνες 360° μέσα σε περιβάλλον εικονικής

αποκλεισμό των εν δυνάμει ενοχλητικών δημοσιογραφικών φωτογραφιών,
ολοκληρώνεται με την επιθετική κατάληψη όλου του επικοινωνιακού πεδίου,
με την υποκατάσταση των αστυνομικών στη θέση των φωτορεπόρτερ.

πραγματικότητας. Στην υπηρεσία έχουν
ανέβει τα τελευταία χρόνια δεκάδες χιλιάδες

Δεν έπεσε απλώς «μαύρο» στην Ειδομένη. Το «μαύρο» που έπεσε
χρωματίστηκε τεχνητά για να δώσει την εντύπωση του φυσιολογικού.

φωτογραφίες 360° και πλέον το Flickr
προσφέρει νέα δυνατότητα προβολής
τους. Μετά την εγκατάσταση του app,
η πλοήγηση πραγματοποιείται εύκολα
χάρη στις οδηγίες που παρέχονται. Με την
εμπειρία VR ο χρήστης νιώθει ότι βρίσκεται
στο σημείο όπου ο φωτογράφος έκανε
τη λήψη στη πραγματικότητα, αναφέρεται
χαρακτηριστικά στην περιγραφή της νέας
δυνατότητας. Ακόμα η εταιρία γνωστοποίησε
πως σκοπεύει να εμπλουτίσει τη πλατφόρμα
με περισσότερες εφαρμογές VR στο κοντινό
μέλλον.

Η Ε.Φ.Ε. καταδικάζει απερίφραστα αυτή την απαξίωση της ελευθερίας του
τύπου και την απόπειρα χειραγώγησης των πολιτών.
Με την παράκληση της δημοσίευσης
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μάριος Λώλος

Χριστίνα Ζαχοπούλου

Lightroom Mobile for Android
Γίνεται 100% freeware λογισμικό

Η

Adobe παρουσίασε την έκδοση 1.4 του Lightroom Mobile για Android
συσκευές επιφυλάσσοντας μια έκπληξη. Πλέον δεν απαιτείται συνδρομή στο
Creative Cloud για το κατέβασμα και τη χρήση της εφαρμογής, αφού θα διατίθεται
δωρεάν μέσω του Play Store. Το Lightroom Mobile ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή
apps του 2015 παρέχοντας μερικές από τις προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας
της desktop έκδοσης. Να θυμίσουμε πως με τη κυκλοφορία του v5.0 Lollipop, το
Android άρχισε να υποστηρίζει αρχεία RAW και κατά συνέπεια η Adobe δεν άργησε
να ενσωματώσει τη δυνατότητα επεξεργασίας DNG στο αντίστοιχο app.
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Του κόσμου οι
μικρόκοσμοι
Έκθεση των
Φωτοερευνητών

Δ

ουλεύοντας πάνω στο

γνωστό ρητό «Όλοι
ζούμε στον ίδιο κόσμο αλλά
ο καθένας στο δικό του», η
ομάδα των Φωτοερευνητών
παρουσιάζει τη νέα της έκθεση.
Κάθε μέλος διερεύνησε μέσα
από το φωτογραφικό του
φακό τη σχέση των ορίων
του εξωτερικού κόσμου με
τους εκάστοτε μικρόκοσμους.
Φιλτράροντας τις άμεσες
εικόνες της πραγματικότητας
με τις ανησυχίες, τους πόθους
και τα προσωπικά τους
βιώματα, οι φωτογράφοι
καταφέρνουν να αποτυπώσουν
μικροπεριβάλλοντα
συνθέτοντας ένα μωσαϊκό
οπτικών και κόσμων.
Στην έκθεση συμμετέχουν
οι φωτογράφοι Κίμων
Αξαόπουλος, Αλεξάνδρα
Γεωργίου, Νάσος
Καραμαλέγκος, Γιώργος
Κρικέλης, Αντώνης
Πολυχρονόπουλος, Μαίρη
Παλαιολόγου, Αγνή Παχούλη
και Αλέκος Τσαμπάς.
Διάρκεια έκθεσης: έως 17
Ιανουαρίου
Διεύθυνση: Ιππο bar, Θησέως
11, Σύνταγμα
Μέρες και ώρες λειτουργίας:
καθημερινά πλην Δευτέρας
20.00 – 1.00
Επιμέλεια – οργάνωση: Κίμων
Αξαόπουλος
Πληροφορίες: Φωτοερευνητές,
http://www.photoerevnites.gr
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«Λιμάνι: Τόπος και Πύλη Πολιτισμού».
Συνεχίζονται οι δράσεις στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Μ

ετά τη «Φθινοπωρινή Ισημερία» αλλά και την προβολή της ταινίας μικρού μήκους
“Ellis”, συνεχίζονται οι δράσεις στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια του

«Χειμερινού Ηλιοστασίου» την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί δημιουργικό
εργαστήρι για παιδιά από 7 έως 14 ετών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
κατασκευάσουν τις δικές τους εορταστικές μάσκες ενώ ακόμη θα φωτογραφηθούν
δημιουργώντας δικά τους στολίδια πορτραίτα για το χριστουγεννιάτικο δέντρο, μια δράση
με αφορμή την έκθεση “Faces” στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Επιπλέον την
ίδια μέρα θα γίνει προβολή της ταινίας «Ο βασιλιάς των μασκών» του Τιαν Μινγκ Γου. Το
«Λιμάνι: Τόπος και Πύλη Πολιτισμού» αποτελεί μια συνεργασία του Οργανισμού Λιμένος
Θεσσαλονίκης με το Μουσείο Κινηματογράφου – Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης του Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και το Κέντρο
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Ώρες λειτουργίας: 13.00 – 15.00
Διεύθυνση: Χώρος: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α’, 1ος όροφος, Α’
Προβλήτα
ΤΑΙΝΙΑ «Ο βασιλιάς των μασκών»
Προβολή: 15.30
Διεύθυνση: Αίθουσα Σταύρος Τορνές, Αποθήκη 1’ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310566716, data.thmp@
culture.gr, http://www.thmphoto.gr
Μουσείο Κινηματογράφου – Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310508398, info@
cinemuseum.gr, http://www.cinemuseum.gr
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, info@greekstatemuseum.com, http://www.
greekstatemuseum.com
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Συμμορίες καταληστεύουν φωτογράφους
Διογκώνεται σε επικίνδυνο βαθμό το φαινόμενο κλοπών και αφαίρεσης φωτ. εξοπλισμού
Είναι τραγικό να επιστρέφει κανείς στο στούντιο ή το σπίτι του και να διαπιστώνει με θλίψη και οργή ότι έχει κλαπεί όλη του
η φωτογραφική περιουσία. Κόποι μιας ζωής χάνονται σε μια στιγμή. Καταγγελίες ακούμε συνέχεια, και τίποτε δε γίνεται. Η
αστυνομία άφαντη όταν χρειάζεται και οι εξιχνιάσεις των υποθέσεων σπάνιες αφού όπως φαίνεται πρόκειται για οργανωμένες
εγκληματικές ομάδες, για σπείρες που δρουν οργανωμένα με πληροφορίες, με αδίστακτους εγκληματίες που «ξαφρίζουν» τα
πάντα. Προσοχή λοιπόν, αυτοπροστατευθείτε. Επίσης μην αγοράζετε μεταχειρισμένο εξοπλισμό αμφίβολης προέλευσης και
στην περίπτωση που αντιληφθείτε κάτι ύποπτο να το καταγγέλλετε στην Αστυνομία.
Από φωτογράφο λάβαμε ενημέρωση ότι εκλάπη όλος του ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στην παρακάτω λίστα.
Όποιος γνωρίζει ή αντιληφθεί κάτι μπορεί να ενημερώσει στο 6972910387.
Φωτογραφικές Μηχανές Σώματα
Nikon D750
Nikon D300
Nikon D4s
Nikon F801
FujiFilm X-S1
Panasonic Lumix FZ-50
Mamiya RB67 (6x7)
Hasselblad 500 C (6x6)
Hasselblad 503 CX (6x6)
Sony NEX-5
Sony a5000
Φάκοι
Nikkor: 10.5 mm. f:2.8 Fisheye
Nikkor: 20 mm. f:2.8

Nikkor: 24-70 mm. f:2.8
Nikkor: 24-120 mm. f:4.0
Nikkor: 70-200 mm. f:2.8
Nikkor: 300 mm. f:2.8
Nikkor: 400 mm. f:2.8
Nikkor: 600 mm. f:4.0
Mamiya Sekor: 37 mm. f:4.5
Mamiya Sekor: 50 mm. f:4.5
Mamiya Sekor: 65 mm. f:4.5
Mamiya Sekor: 90 mm. f:3.5
Mamiya Sekor: 127 mm. f:3.5
Mamiya Sekor: 180 mm. f:4.5
Mamiya Sekor: 360 mm. f:6.3
Mamiya: 6x7 Film Magazine
Hasselblad Carl Zeiss: 30 mm. f:3.5
Hasselblad Carl Zeiss: 40 mm. f:4.5

Hasselblad Carl Zeiss: 150 mm. f:4.5
Hasselblad Carl Zeiss: 350 mm. f:5.6
Hasselblad: 6x6 Film Magazine
Hasselblad: PB-6 Fotometric Head
Mamiya Sekor: 360 mm. f:6.3
Mamiya: 6x7 Film Magazine
Sigma: 14 mm. f:2.8
Sigma: 15 mm. f:2.8 Fisheye
Sigma: 10-20 mm. f:3.5-4.5 Wide Zoom
Sigma: 20 mm. f:1.8
Sigma: 24 mm. f:1.8
Sigma: 28 mm. f:1.8
Sigma: 24-70 mm. f:2.8
Sigma: 70-200 mm. f:2.8
Sony: 16-50 mm. f:3.5-5.6
Sony: 18-55 mm. f:3.5-5.6

Nikkor: 50 mm. f:1.2
Nikkor: 85 mm. f:1.4

Hasselblad Carl Zeiss: 50 mm. f:4.5
Hasselblad Carl Zeiss: 80 mm. f:2.8

Sony: 16 mm. f:2.8
Sony: Super Wide & Fisheye Adapter

η

5 έκδοση
Το απόλυτο
φωτογραφικό
bestseller!

€ 12
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Luna
Η μικρότερη 360° κάμερα στον
κόσμο

Κ

αθώς η εικονική πραγματικότητα κινεί
το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων
ανθρώπων παγκοσμίως, στην αγορά
συναντάμε πλήθος καμερών 360°. Η
πιο πρόσφατη ονομάζεται Luna, έχει
σφαιρικό σχήμα και μπορεί να εγγράψει
video 360° μέσω δύο φακών fisheye
180°. Η σφαιρική κάμερα χρησιμοποιεί
ένα ειδικό λογισμικό που αναλαμβάνει
την ένωση του παραγόμενου υλικού
2Κ, από τους δύο αισθητήρες, σε video
HD 360°. Tο τελικό αποτέλεσμα μπορεί
να ανέβει σε κοινωνικά δίκτυα ή το
YouTube και να αναπαραχθεί μέσω
του Luna app και ενός VR headset.
Επιπλέον, έχει ενσωματωμένο Wi-Fi για
live streaming και είναι αδιάβροχη με
πιστοποίηση IP68. Σημαντικό πλεονέκτημα
της είναι η ικανότητα προσάρτησης
σε κάθε μεταλλική επιφάνεια με τη
βοήθεια ενός αντάπτορα-μαγνήτη.
Ακόμα, στο προαιρετικό κιτ αξεσουαρ
περιλαμβάνονται μονόποδο, αντάπτορας
για τη universal υποδοχή τριπόδου,
μπρελόκ και docking station. Η Luna
ζυγίζει 170γρ. και με διάμετρο 6εκ. είναι
ελαφρώς μικρότερη από ένα μπαλάκι του
tennis.
H Memora, κατασκευάστρια εταιρία
επιδιώκει τη χρηματοδότηση της συσκευής
μέσω της πλατφόρμας Indiegogo για να
καλύψει το κόστος παραγωγής. Δέχεται
ήδη προπαραγγελίες για ένα πρωτότυπο
μοντέλο έναντι χρηματικού ποσού, ενώ η
κανονική έκδοση θα κυκλοφορήσει τον
Οκτώβριο του 2016.

Panasonic
Επιστρέφει στην παραγωγή αισθητήρων με ανάλυση 8Κ

Ύ

στερα από σχεδόν τέσσερα χρόνια αποχής, η Panasonic αποφάσισε να
επιστρέψει στην αγορά αισθητήρων εικόνας και μάλιστα να δαπανήσει το
ποσό των 10 δις γεν(περίπου 87.800.000€) για την κατασκευή των αισθητήρων
επόμενης γενιάς με ανάλυση 8Κ (δηλ. 16 φορές υψηλότερη από το HD). Αρχικά,
η ιαπωνική εταιρία σκοπεύει να ενσωματώσει τους νέους αισθητήρες σε κάμερες
(consumer & broadcasting) το 2018, ενώ στη συνέχεια θα αναζητήσει ευρύτερη
εφαρμογή όπως στην αυτόνομη οδήγηση, στα συστήματα επιτήρησης και στα
smartphone. Σήμερα η Panasonic αξιοποιεί το υπάρχον 4K video(30fps) για
λειτουργίες όπως η εξαγωγή εικόνων 8MP και το περίφημο post focus. Εδώ
θα έχουμε μια αξιόλογη αναβάθμιση της ποιότητας, αφού η ανάλυση 8K στη
κινούμενη εικόνα μεταφράζεται σε καρέ με 33 ολόκληρα megapixel, γεγονός που
ίσως ενθαρρύνει περισσότερο τη διαδικασία εξαγωγής του επιθυμητού frame από
το video, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια των δύο μέσων. Με τη Sony να ελέγχει το
40% της συγκεκριμένης αγοράς και άλλες εταιρίες να ακολουθούν, η επάνοδος της
Panasonic αναμένεται να επιταχύνει την παραγωγή των αισθητήρων υπερυψηλής
ανάλυσης.

GoPro
Αποκαλύπτει το όνομα του επερχόμενου drone της εταιρίας

Ο

γνωστός κατασκευαστής actioncam, ανακοίνωσε επίσημα πως το πρώτο
drone που θα θέσει σε κυκλοφορία ονομάζεται 'Karma' και θα είναι
διαθέσιμο μέσα στο 2016. Η εταιρία δεν άφησε περισσότερες πληροφορίες
να διαρρεύσουν και το μόνο που γνωρίζουμε για την ώρα είναι ότι θα είναι
ultra portable και θα διπλώνει για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. Η
Gopro διαθέτει κάμερες με δυνατότητα εγγραφής video UHD 4K, αλλά δεν
είναι ξεκάθαρο αν θα προτιμήσει να εξοπλίσει το Karma με την ίδια ανάλυση
ή κατώτερη. Ίσως παρουσιάσει διάφορες εκδόσεις. Στο teaser-video που
μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω διευκρινίζεται πως για τις λήψεις δεν
χρησιμοποιήθηκε κάποιο λογισμικό σταθεροποίησης στη μεταπαραγωγή, άρα το
drone θα διαθέτει προφανώς on-board σύστημα σταθεροποίησης.
https://www.youtube.com/watch?v=v_HVmFA47w0
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Panasonic
Προσθέτει Dual IS
σε πέντε φακούς Lumic G

Η

Panasonic έθεσε σε κυκλοφορία

μία νέα έκδοση firmware που
δίνει τη δυνατότητα σε πέντε φακούς
της σειράς G να αξιοποιούν τη
τεχνολογία Dual IS, τους: Leica DG
Macro-Elmarit 45mm F2.8 Macro ASPH
Mega OIS, Lumix G Vario 45-150mm
F4.0-5.6 ASPH Mega OIS, Lumix G
Vario HD 12-32mm F3.5-5.6 Mega
OIS, Lumix G Vario 35-100mm F4.0-5.6
ASPH Mega OIS, Lumix G X Vario PZ
14-42mm F3.5-5.6 ASPH Power OIS.
Η εν λόγω τεχνολογία της Panasonic
χρησιμοποιεί το I.S. (image stabilizer)
του σώματος της GX8 (κάμερα που
πρωτοεμφανίστηκε η λειτουργία),
αλλά και του εκάστοτε συμβατού
φακού, με σκοπό το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα σταθεροποίησης,
υπογραμμίζει ο κατασκευαστής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
κατεβάσουν το update από εδώ:
http://av.jpn.support.panasonic.com/

support/global/cs/dsc/download/
pp
g

Apple iOS 9.2
Άμεση μεταφορά φωτογραφιών από κάμερα

Τ

ο πιο αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό της νέας έκδοσης iOS αποτελεί η υποστήριξη
του αντάπτορα Lightning to USB Camera, ο οποίος επιτρέπει την απευθείας

εισαγωγή των φωτογραφιών από φωτ. μηχανή σε iPhone/iPad, χωρίς τη μεσολάβηση
υπολογιστή. Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να χαροποιήσει τόσο τους χρήστες του
Instagram, όσο και τους φωτογράφους που θέλουν ένα γρήγορο review των λήψεων
τους σε μια μεγαλύτερη οθόνη από αυτή της μηχανής. Συνδέοντας τον αντάπτορα
στις δύο συσκευές, στο iPhone θα εκκινήσει αυτόματα η εφαρμογή Photos, μέσω της
οποίας μπορούμε να επιλέξουμε ποια αρχεία (JPEG or RAW) θέλουμε να εισάγουμε.
Ακόμα, η Apple παρουσίασε το νέο ‘Lightning to SD Card Camera Reader’ που παρέχει
τις ταχύτητες του πρωτοκόλλου USB 3.0 και θα υποστηρίζεται από το iPhone 5 ή
νεότερο.

Intersys
Σημαντική αύξηση στις πωλήσεις των προϊόντων Canon στο 3ο τρίμηνο
Η Intersys, επίσημη αντιπρόσωπος του τμήματος Business Imaging & Professional Print της Canon γνωστοποίησε πως η ιαπωνική
εταιρία βρέθηκε στην πρώτη θέση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Infosource, για το 3ο τρίμηνο του 2015 στην Ελληνική αγορά,
στο σύνολο των Πολυλειτουργικών Μηχανημάτων (MFP), με πολύ υψηλό μερίδιο
αγοράς 30%, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με τα αντίστοιχα μερίδια του
2014. Πιο συγκεκριμένα, 4 από τα 10 ασπρόμαυρα MFP που πουλήθηκαν μέσα
στο 3ο τρίμηνο ήταν από την Intersys και έφεραν το brand Canon, με αποτέλεσμα
η ιαπωνική εταιρία να διατηρήσει την ηγετική της θέση στη συγκεκριμένη
αγορά, με αυξημένο, μάλιστα, μερίδιο 38,5%, σε σχέση με αυτό του Q3 2014.
Ακόμα, ισχυρή ήταν η παρουσία της Intersys και στην αγορά των ασπρόμαυρων
πολυλειτουργικών μηχανημάτων Α4, με μερίδιο αγοράς 52,6%, όπου 1 στα 2
μηχανήματα είναι Canon.
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Sigma
Προστατευτικό
τικό φίλτρο
από κεραμικό
κό γυαλί
Η Sigma δημιούργησε
ούργησε το πρώτο
φίλτρο για την
ν προστασία
του εμπρόσθιου
ου κρυστάλλου
του φακού το οποίο είναι
κατασκευασμένο
ένο από κεραμικό
γυαλί, που το κάνει δέκα φορές
πιο «ανθεκτικό»
ό» συγκριτικά με
τα απλά φίλτρα
α της κατηγορίας.
Διαθέτει επίστρωση
ρωση WR (Water
Repellent) για την απώθηση
του νερού, τηςς σκόνης και του
λαδιού. Επίσης,
ς, είναι 50% πιο
% πιο ελαφρύ από
λεπτό και 30%
τις προηγούμενες
ενες σειρές φίλτρων
της εταιρείας.
ς. Το
Τ
Sigma Water
er

Canon

Repellent
(WR) Ceramic
ic
Protector

Αναβαθμίζει τη σειρά προβολέων XEED

Η

ιαπωνική εταιρία προσθέτει στη σειρά προβολέων σταθερής εγκατάστασης XEED
το νέο μοντέλο WUX6010, αντικαθιστώντας τον προκάτοχο του, WUX6000.

θα είναι
διαθέσιμο
για φακούς
με διάμετρο

Με την προσθήκη του HDBaseT, ενός καινούργιου προτύπου διασύνδεσης, ο
WUX6010 υποστηρίζει τη μετάδοση υλικού HD, ήχου και σημάτων ελέγχου σε
μεγάλες αποστάσεις μέσω ενός καλωδίου τοπικού δικτύου(έως 100μ.). Eπίσης
είναι συμβατός με πέντε διαφορετικούς φακούς προβολής - έναν σταθερό μικρής

από 67mm
έως 105mm..

εστιακής απόστασης, έναν ευρυγώνιο zoom, έναν στάνταρ, έναν zoom μεγάλης
εστιακής απόστασης και έναν zoom-τηλεφακό. Και οι πέντε φακοί χρησιμοποιούν

Για την ώρα
δεν έχει

το ίδιο σύστημα σύνδεσης με τα μοντέλα WUX4000, WUX5000 και WUX6000, που
σημαίνει ότι είναι συμβατοί με τις υπάρχουσες συσκευές της σειράς. Επιπλέον, θα

ανακοινωθείί
η επίσημη

κυκλοφορήσει σε ξεχωριστή έκδοση με κατάσταση προσομοίωσης DICOM, ειδικά
σχεδιασμένη για ιατρική χρήση, επιτρέποντας την προβολή των απαιτούμενων

ημερομηνία
κυκλοφορίας
ας
του.
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Samyang
Δύο νέοι φακοί για mirrorless

Η

Samyang προσθέτει δύο νέους

φακούς στο οπλοστάσιο της,
αυτή τη φορά μόνο για mirrorless
μηχανές. Οι δύο νέοι φωτεινοί φακοί
ανακοινώθηκαν τον Σεπτέμβριο
και πλέον είναι διαθέσιμοι και στην
ελληνική αγορά. Ο Samyang 21mm
F1.4 ED AS UMC CS, ο οποίος έχει
μόνο manual λειτουργία, είναι
σχεδιασμένος για αισθητήρες
APS-C. Έχει οκτώ στοιχεία σε επτά
γκρουπ, συμπεριλαμβανομένων
ενός στοιχείου χαμηλής διάχυσης
και τριών ασφαιρικών. Η ελάχιστη
απόσταση εστίασης είναι στα 0.28m.
Ο νέος Samyang 50mm F1.2 AS
UMC CS είναι επίσης σχεδιασμένος
για τις APS-C μηχανές και έχει
εννέα στοιχεία σε επτά γκρουπ,
εκ των οποίων δύο ασφαιρικά και
πολλαπλή επίστρωση. Με βάση
αυτά τα στοιχεία η Samyang λέει
ότι είναι ιδανικός για πορτραίτα. Οι
φακοί κυκλοφορούν για μοντούρες
Canon EF-M, Sony E, Micro Four
Thirds και Fujifilm X mount.

Nikon D5
N
Έ
Έρχεται
με αποσπώμενο
σκόπευτρο και κλείστρο
σ
σκοπεύτρου
σ

Σ

τις πρώτες φωτογραφίες της
επερχόμενης ναυαρχίδας
της
τ Nikon που διέρρευσαν
στο
σ διαδίκτυο την τελευταία
βδομάδα
βδο
αρκετοί σχολιαστές
παρατήρησαν
πως το σκόπευτρο
πα
της φαίνεται να έχει ένα μικρό
μοχλό
μοχ για την απελευθέρωση
του προσοφθαλμίου, υποθέτοντας πως θα κυκλοφορήσουν εναλλακτικές λύσεις
viewfinder.
Τα εν λόγω σχόλια ήταν τελικά βάσιμα καθώς οι πιο πρόσφατες εικόνες
vie
αποκαλύπτουν
ότι η κάμερα έχει ένα αρκετά μεγάλο προσοφθάλμιο που μπορεί
απο
να αφαιρεθεί εύκολα με το πάτημα των κουμπιών στο πλάι. Επίσης, το πρίσμα είναι
εξοπλισμένο
με ειδικό κλείστρο που αποκόπτει την πιθανή εισροή φωτός κατά τις
εξο
παρατεταμένες
λήψεις. Όσο αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, μαθαίνουμε μέχρι
πα
στιγμής
πως διαθέτει 153 σημεία αυτόματης εστίασης, ενώ η ευαισθησία ISO θα
στι
φθάνει
τα 102.400. Η επίσημη παρουσίαση αναμένεται στις αρχές του 2016.
φθ
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Tenba
Νέα σειρά τσαντών
Messenger

Μ

ε την σειρά Messenger

η Tenba εστίασε στην
ταχύτητα, τη διακριτικότητα
και την ευχρηστία. Οι τσάντες
και τα αξεσουάρ της σειράς
είναι φτιαγμένα για καθημερινή
σκληρή χρήση και προστασία
του εξοπλισμού είτε πρόκειται
για φωτογραφική μηχανή είτε
για υπολογιστή. Το design
τους βασίζεται στην κλασσική
τσάντα ταχυδρόμου, που δεν
μαρτυρά ότι κουβαλάμε ακριβό
εξοπλισμό, ενώ είναι φτιαγμένες
από αδιάβροχο νάυλον, με
βαθμό αντοχής 1000 denier,
ίδιο με αυτό που χρησιμοποιεί ο
στρατός. Kυκλοφορεί και η σειρά
Cooper με πιο πολυτελή υλικά.
Τα τέσσερα μοντέλα της σειράς,
για διαφορετικούς συνδυασμούς
εξοπλισμού, φτιάχνονται
από δέρμα και καμβά και το
εσωτερικό τους είναι από ειδικό
βαμβάκι που απωθεί το νερό.
Όλες οι τσάντες της σειράς έχουν
φερμουάρ YKK, clip Duraflex

Sony Sky HDR App

και αδιάβροχο πάτο. www.
photozone.gr

Αντικαθιστά τα φίλτρα ND graduated

Η

ιαπωνική εταιρία παρουσίασε μια νέα εφαρμογή, καινοτόμα στο είδος της, που
σκοπεύει να αντικαταστήσει τη χρήση ND graduated (διαβαθμισμένα φίλτρα

ουδέτερης πυκνότητας) επιτελώντας μια συνδυαστική φωτομέτρηση του φωτεινού
ουρανού-σκοτεινού εδάφους στα τοπία, με μία μόνο λήψη. Το περιβάλλον της
εφαρμογής προσφέρει βοηθητικές γραμμές (guides) για τον ακριβή καθορισμό του
ορίζοντα, ενώ στη συνέχεια καλεί τον φωτογράφο να ρυθμίσει ξεχωριστά την επιθυμητή
έκθεση ουρανού και εδάφους. Το μόνο που μένει είναι η απελευθέρωση του κλείστρου
και έτοιμο το HDR εφέ, που μέχρι πρότινος αποτελούσε προϊόν επεξεργασίας στον
υπολογιστή. Το Sky HDR App διαθέτει τα εξής θέματα: Blue Sky, Sunset, και Graduated
ND. Επιπλέον υπάρχουν δύο κενές θέσεις να την αποθήκευση νέων εφέ από το χρήστη.
Επιπροσθέτως, μπορούμε να ρυθμίσουμε στα δύο διαφορετικά τμήματα της εικόνας
το white balance, την ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα. Σε αυτή τη περίπτωση
η κάμερα κάνει λήψη δύο ξεχωριστών φωτογραφιών (αρχεία RAW) και τις ενώνει
αυτόματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αγοράσουν το εν λόγω app από εδώ: https://
www.playmemoriescameraapps.com/portal/?cid=C039_EMM
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12ο Athens Digital
Arts Festival
Κάλεσμα για συμμετοχή

Μ

ε θεματική το Digital Pop ή αλλιώς

«τι είναι το ποπ στην ψηφιακή
εποχή;», το 12ο Athens Digital Arts
Festival καλεί όσους καλλιτέχνες θα
ήθελαν να δηλώσουν συμμετοχή. Το
είδος του ψηφιακού περιεχομένου που
καταναλώνει η σύγχρονη κοινωνία,
ο εφήμερος ή μη χαρακτήρας της
ποπ κουλτούρας και η αισθητική που
προκύπτει είναι μόνο μερικά από τα
ερωτήματα που προκύπτουν σε ένα
διαχρονικό και συνάμα μεταβαλλόμενο

To νέο Star Wars
γυρίστηκε με φιλμ

θέμα όπως η pop κουλτούρα. Με το
ψηφιακό πολιτισμό να είναι παντού
έχοντας αλλάξει τον τρόπο σκέψης,

...και η Kodak βλέπει κέρδη
για το 2016

τη συμπεριφορά και τις συνήθειες, οι
συμμετέχοντες καλούνται να δώσουν
τις δικές τους προτάσεις σχετικά με
την έννοια του Ποπ στη ψηφιακή

Π

ριν από δύο χρόνια,
σημαντικοί κινηματογραφιστές

ένωσαν τις δυνάμεις τους με
σκοπό να διασφαλίσουν την

εποχή. Το φεστιβάλ αποτελείται από τις
κατηγορίες «Digital Aesthetics», «Digital
Technologies», «Digital Economies»,
«Digital Identities» και «Digital

επιβίωση του κινηματογραφικού
φιλμ Kodak, δεσμευόμενοι να το

Music» ενώ οι συμμετέχοντες μπορούν
να υποβάλλουν από animation,

χρησιμοποιήσουν στα επερχόμενα
έργα τους. Το πρώτο παράδειγμα

περφορμανς και μουσική μέχρι ψηφιακές
εικόνες και video art.

ήρθε από τον σκηνοθέτη J.J.
Abrams του Star Wars: The

Υποβολή: έως 25 Ιανουαρίου

Force Awakens, που θα προβληθεί αυτή την εβδομάδα και στις ελληνικές αίθουσες.
Το γεγονός σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του αναλογικού μέσου σε μερικές

Πληροφορίες - Συμμετοχή: 12ο Athens
Digital Arts Festival, http://2016.adaf.gr

ακόμα μεγάλες παραγωγές είναι πολύ πιθανό να κάνουν την Kodak να ξεκινήσει με
κερδοφορία το νέο έτος. Ο Abrams χρησιμοποίησε 65mm φιλμ για το Episode VII και
στο Episode VIII αναμένεται να αξιοποιηθεί το ίδιο. Η επιστροφή στο φιλμ οφείλεται
κυρίως στην ιδιαίτερη αισθητική που προσδίδει στο οπτικό αποτέλεσμα, αναφέρει
χαρακτηριστικά ο Andrew Evenski, πρόεδρος του εμπορικού τμήματος. Σήμερα,
700 εργαζόμενοι απασχολούνται από το τμήμα παραγωγής φιλμ της Kodak και οι
περισσότεροι από αυτούς στο Rochester, ιστορική έδρα της εταιρίας. Για την ώρα, δεν
υπάρχει καμία επίσημη εκτίμηση όσο αφορά το φωτογραφικό φιλμ και αν θα γνωρίσει
παρόμοια ανάκαμψη όπως το κινηματογραφικό.

Παράλληλες ματιές
Έκθεση των φωτογράφων Μαρίας Μίχου και Μαρίας Στάμου

Μ

έλη της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς, οι δύο φωτογράφοι δίνουν τη δική τους
οπτική με κοινό χαρακτηριστικό την κοινή τους αγάπη για την τέχνη της φωτογραφίας.
Προσεγγίζοντας τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, η Μαρία Μίχου και η Μαρία Στάμου
παρουσιάζουν τα φωτογραφικά τους έργα ταξιδεύοντας τους επισκέπτες της έκθεσης στο δικό τους
κόσμο. Την έκθεση διοργανώνει η Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς.
Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Ιανουαρίου
Διεύθυνση: Cafe 22, Μπουφίδου 22, Πεζόδρομος, Λιβαδειά
Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς, fotolesxilivadias@gmail.com, http://www.
fotolesxilivadias.gr



 310 •    21   

2015

 37

ON LINE    O IMAGING - E  

Αστυγραφίες
Έκθεση της φωτογραφικής
κοινότητας Photomind

Η

πόλη, ένας γεωγραφικός

και νοητός χώρος
είναι παράλληλα άρρηκτα
συνδεδεμένος με τους
ανθρώπους, το φαντασιακό και τα

Ράνια Χατζηελανίδου

δημιουργήματά τους. Επιχειρώντας
μια φωτογραφική προσέγγιση
στην αισθητική λειτουργία του
αστικού χώρου, η φωτογραφική
κοινότητα Photomind παρουσιάζει
την έκθεση «Αστυγραφίες». Οι
επισκέπτες του Booze Cooperativa
θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν
σε επαφή με το πλέγμα της
πόλης μέσα από το σύνολο των
λειτουργιών και των σχέσεων
της. Στην έκθεση συμμετέχουν οι
φωτογράφοι Φοίβος Βιλανάκης,
Βασίλης Γιαννάκος, Χάρις
Γιαννοπούλου, Νίκος Κανταράκιας,
Κώστας Καραΐσκος, Δημήτρης
Κλης, Τίμος Λύτρας, Χάρης
Παναγιωτακόπουλος, Θοδωρής
Παπαδόπουλος, Κατερίνα Παχού,
Σταύρος Σταματίου και Γιάννης
Ψαλιδάκος.
Διάρκεια έκθεσης: έως 10
Ιανουαρίου
Διεύθυνση: Booze Cooperativa,
Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα
Επιμέλεια έκθεσης: Μάνος
Λυκάκης
Πληροφορίες: Photomind, http://
photomind.gr

48 εικόνες
από την Ελλάδα
Έκθεση της ομάδας «f14 κοινόν
φωτογράφων»
έσα από σαρανταοκτώ
φωτογραφικά έργα η ομάδα
«f14 κοινόν φωτογράφων» ταξιδεύει
τους επισκέπτες σε διάφορα μέρη της
Ελλάδας. Μέρη τα οποία δεν είναι
συνήθως αναγνωρίσιμα ξεδιπλώνονται,
με τους καθημερινούς ανθρώπους
να είναι οι πρωταγωνιστές τους. Οι
φωτογράφοι της έκθεσης προσεγγίζουν
την επίσκεψη στην αγορά, μακρυά από
τη λάμψη των εμπορικών κέντρων,
δείχνοντας παράλληλα το ρόλο που
έχει στη σύγχρονη κοινωνία. Η έκθεση
πραγματοποιείται με την υποστήριξη του
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και
του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Εμπορίου.
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Άλεξ Παρασκευαΐδης

Μ

Διάρκεια έκθεσης: έως 27 Δεκεμβρίου
Διεύθυνση: Γυάλινο περίπτερο Δήμου
Θεσσαλονίκης (μπροστά από το
Ολύμπιον)
Πληροφορίες: f14 – κοινόν
φωτογράφων, Τηλ. 2310244714,
info@f14.gr, http://www.f14.gr
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Φουαγιέ θεάτρου ΑΣΚΤ
Επίκαιρη έκθεση της Μάρως Κουρή

Μ

ε τίτλο «Το ταξίδι του Πρόσφυγα από το Αιγαίο Πέλαγος ως το Βερολίνο ακολουθώντας τον Άσεμ» η βραβευμένη

φωτορεπόρτερ Μάρω Κουρή αποτυπώνει το το ταξίδι εννέα Σύρων προσφύγων προς τη δική τους γη της επαγγελίας, το
Βερολίνο. Ο 22χρονος Άσεμ Άσνα, με κίνητρο τη βαθιά του επιθυμία για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, αφήνει το Πανεπιστήμιο
κα την αγάπη του για το 3D printing, αναζητώντας μέλλον σε μια πιο πρόσφορη χώρα. Ακολουθώντας τον Άσεμ και μια εννιαμελή
ομάδα, από τη Μυτιλήνη την Ειδομένη, τα Σκόπια, τη Σερβία, την Κροατία και την Αυστρία μέχρι το Βερολίνο, η φωτογράφος δίνει το
δικό της φωτογραφικό οδοιπορικό, σε μια περίοδο που το προσφυγικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα ζητήματα.

Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Ιανουαρίου • Διεύθυνση: Φουαγιέ θεάτρου ΑΣΚΤ, Πειραιώς 256, Ταύρος, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Κυριακή 9.00 – 24.00 • Πληροφορίες: ΑΣΚΤ, Τηλ. 2106510973
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  : 210 8541400, info@photo.gr, http://www.photo.gr/books
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Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την
ιστορία &
αισθητική της
φωτογραφίας!

Sergei ilnitsky, 1ο βραβείο Daily Life 2015

Bulent Kilic, 1ο βραβείο Spot News, 2015

Και τα τρία βιβλία!

World Press Photo 2016
Άνοιξαν οι δηλώσεις συμμετοχής

Ξ

εκίνησε η υποβολή δηλώσεων για τη 59η διοργάνωση του διαγωνισμού World
Press Photo. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο διαγωνισμός απευθύνεται σε
επαγγελματίες φωτογράφους και φωτορεπόρτερ. Οι συμμετέχοντες μπορούν να
διαλέξουν ανάμεσα στις κατηγορίες «Γενικές Ειδήσεις», «Spot News», «Αθλήματα»,
«Σύγχρονα ζητήματα», «Καθημερινή ζωή», Άνθρωποι», «Φύση» και «Long Term
Projects – Group». Ωστόσο φέτος στους κανονισμούς του διαγωνισμού προστέθηκαν
μερικοί κανόνες δεοντολογίας έτσι ώστε να αποφευχθεί η χειραγώγηση στη
φωτογραφία ντοκουμέντου και φωτορεπορτάζ. Πρόκειται για μια προσπάθεια να
αναπτυχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό σε ένα απαιτητικό είδος φωτογραφίας
όπως το φωτορεπορτάζ. Οι φωτογράφοι καλούνται να αποτυπώνουν σκηνές που
δίνουν την πραγματικότητα, πέρα από εντυπωσιακές λήψεις. Σε κάθε κατηγορία
του διαγωνισμού θα δοθούν τρεις διακρίσεις καθώς και το βραβείο Golden Eye. Τα
φωτογραφικά έργα που θα διακριθούν στο διαγωνισμό θα παρουσιαστούν σε έκθεση
στο De Nieuwe Kerk στο Άμστερνταμ και σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο.


  
  
* 25  

  !!!

Για παραγγελίες: 210 8541400
info@photo.gr

Εγγραφή στο διαγωνισμό: έως 7 Ιανουαρίου
Υποβολή συμμετοχής: έως 13 Ιανουαρίου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 18 Φεβρουαρίου
Πληροφορίες: World Press Photo, http://www.worldpressphoto.org
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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