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Editorial

Μην περιμένετε παρακάτω να
σχολιάσω πως είναι δυνατόν εν έτει
2016 υπουργοί «παντογνώστες»
να ανεβοκατεβάζουν διοικήσεις
οργανισμών. Ούτε έχω καμία
διάθεση να κάνω τον τιμητή και
απολογητή κανενός. Θα ήθελα απλά
και μόνον να καταθέσω την άποψή
μου για το πως είναι δυνατόν να
διορθωθούν οι κακοδαιμονίες και οι
στρεβλώσεις που ταλαιπωρούν το
μοναδικό Ελληνικό δημόσιο Μουσείο
Φωτογραφίας από την ίδρυσή του
μέχρι σήμερα.

Α

ς δούμε συνοπτικά τα πρόσφατα
γεγονότα. Ο νόμος 4327/2015/
άρθρο 32 που είχε ψηφιστεί πριν
κάποιους μήνες από τον κ. Αριστείδη
Μπαλτά όταν ήταν υπερυπουργός
Πολιτισμού & Παιδείας, προβλέπει ότι
ο Υπουργός Πολιτισμού έχει το δικαίωμα
να παύει και να διορίζει διοικήσεις
εποπτευόμενων φορέων και οργανισμών
του Δημοσίου χωρίς καμία απολύτως
αιτιολογία. Έτσι με βάση αυτό τον νόμο
στα μέσα της θητείας του (η οποία έληγε
κανονικά στις 20 Μαρτίου 2017) παύθηκε
από τα καθήκοντά του ο Διευθυντής
του Μ.Φ.Θ. Βαγγέλης Ιωακειμίδης και
μαζί όλη η Εφορεία του Μουσείου
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης -με
εξαίρεση τον εκπρόσωπο του Δήμου
Μ. Ελευθεριάδη. Στη θέση τους
διορίστηκαν ως Διευθυντής ο Ηρακλής
Παπαϊωάννου, μέχρι πρότινος επιμελητής
του Μ.Φ.Θ. με θητεία μέχρι τις 20
Μαρτίου 2017 και με τετραετή θητεία
η νέα Εφορεία που απαρτίζεται από τους
Εμ. Μαραγκούλη, δρ. Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου, ως πρόεδρο,
Χρ. Αλεξάκη, δικηγόρο, ως αντιπρόεδρο
και μέλη τους Ι. Επαμεινώνδα,
διευθυντή του παραρτήματος του ΜΙΕΤ
Θεσσαλονίκης, Εμ. Σκούφια, διευθυντή
σπουδών φωτογραφίας ΙΕΚ ESP και
Μ. Ελευθεριάδη, εκπρόσωπο του δήμου
Θεσσαλονίκης, εικαστικό και καθηγητή
της Αν. Σχολής Καλών Τεχνών στην πόλη
Limoges της Γαλλίας.

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Νέος Διευθυντής και νέα Εφορεία με Υπουργική Απόφαση
Πιστεύω πως πολλά πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο αν αλλάξει το απαρχαιωμένο καταστατικό λειτουργίας του Μ.Φ.Θ. που είναι κατά τη γνώμη μου υπεύθυνο για πολλές
δυσλειτουργίες. Η λογική που έλεγε «δώστε μου μπόλικα κρατικά λεφτά και μια βολική
Εφορεία/ΔΣ για να κάνω εκθέσεις όπως εγώ ξέρω και όπου εγώ θέλω» πέθανε. Μπήκαμε
σε νέα εποχή που απαιτεί άλλες λογικές κι άλλες πρακτικές. Ο Διευθυντής του Μουσείου
Φωτογραφίας θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να διαθέτει εξειδικευμένες οικονομικές γνώσεις
και να λειτουργεί εκ του καταστατικού αποκλειστικά και μόνον ως εμπορικός διευθυντής
χωρίς να ανακατεύεται καθόλου μα καθόλου στα καλλιτεχνικά θέματα. Να είναι δηλαδή ένας
πετυχημένος τεχνοκράτης και μάνατζερ που θα φροντίζει μόνον για την οικονομική ευρωστία
και την ανάπτυξη του Μουσείου. Αυτή η μη ανάμειξη του Διευθυντή σε καλλιτεχνικά ζητήματα
θα καθιστά τη θέση του κάθε άλλο παρά ελκυστική. Δεν θα είναι δηλ. το μήλον της έριδος για
το «συνάφι» γεγονός που έχει γεννήσει φαινόμενα κατασυκοφάντησης και υπονόμευσης για
όλους ανεξαιρέτως τους Διευθυντές από ιδρύσεως του Μουσείου. Και φυσικά ο Διευθυντής θα
τοποθετείται μετά από διεθνή διαγωνισμό για πενταετή θητεία μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση
εκλεκτόρων από Ελλάδα και εξωτερικό και όχι με ...υπουργική απόφαση!
Η καλλιτεχνική δραστηριότητα του Μουσείου θα πρέπει να ανατίθεται από τη Διοικούσα
Επιτροπή του Μουσείου σε εξωτερικούς επιμελητές για ένα πολύ συγκεκριμένο έργο. Όπως
π.χ. συμβαίνει στην Arles της Γαλλίας και σε άλλα σοβαρά διεθνή φεστιβάλ. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο θα δίνεται η δυνατότητα σε πολλούς να παρουσιάσουν δείγμα γραφής για το εάν και
κατά πόσο διαθέτουν συγκροτημένη άποψη για ένα σύνολο εκθέσεων, ενεργειών και δράσεων.
(Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)
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(Συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

  

Η χρηματοδότηση του Μουσείου πρέπει να είναι μεικτή.
Το κράτος θα πρέπει να πληρώνει μόνον τα λειτουργικά έξοδα
και όλα τα άλλα να καλύπτονται από ιδιωτικές χορηγίες.
Γι’ αυτό δεν θα πρέπει να ανακατεύεται καθόλου ο (εμπορικός)
Διευθυντής με τις επιλογές του ή των καλλιτεχνικών
επιμελητών για να μην υπάρχουν δηλ. παρεμβάσεις στο έργο
τους από τους χορηγούς. Αυτή η καταστατική απαίτηση θα
επιβάλει στη διεύθυνση το άνοιγμα του μουσείου στην αγορά
και στην κοινωνία. Πως αυτό θα γίνει; Είναι δουλειά του
τεχνοκράτη μάνατζερ… Οι εποχές που το ζητούμενο ήταν ένα
παχυλό κρατικό κονδύλι το οποίο θα διαχειρίζεται ο αφέντης διευθυντής πέρασε. Ας το καταλάβουμε επιτέλους!
Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που μπορούν και
πρέπει να φέρουν έσοδα στο μουσείο. Για παράδειγμα δεν
είναι δυνατόν το μοναδικό κρατικό Μουσείο Φωτογραφίας
στη χώρα μας να μην διαθέτει …μουσείο φωτογραφικών
μηχανών και τεχνικών. Θα πρέπει αυτό να το προβλέπει
το νέο καταστατικό οπωσδήποτε. Για τη δημιουργία του θα
βρεθούν εύκολα ευρωπαϊκά κονδύλια από ΕΣΠΑ κλπ. Και
είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα βρεθούν και πολλοί συλλέκτες
να προσφέρουν τη συλλογή τους εντελώς δωρεάν αρκεί
να αναγραφεί π.χ. το όνομά τους σε μία αίθουσα ή να τους
προσφερθεί κάτι άλλο που θα συντηρήσει την υστεροφημία
τους... Η δημιουργία μίας μεγάλης πτέρυγας με τεχνικές του
19ου αιώνα και μίας άλλης με τεχνικές του 20ου αιώνα θα φέρει
έσοδα στο μουσείο με τα εισιτήρια που θα κόβονται αφενός
και αφετέρου θα παίξει μέγιστο εκπαιδευτικό και κοινωνικό
ρόλο, ως θεματοφύλακας των μέσων παραγωγής εικόνας
που καταστρέφονται σε αποθήκες και υπόγεια παλαίμαχων
φωτογράφων.
Μια άλλη δραστηριότητα που μπορεί να φέρει επίσης
αρκετά έσοδα στο ΜΦΘ είναι η πραγματοποίηση πολλών και
σοβαρών σεμιναρίων με εισηγητές διεθνούς φήμης.
Ασφαλώς δεν είναι δυνατόν στα περιορισμένα όρια αυτού
του σημειώματος να κατατεθεί μια πλήρης και τεκμηριωμένη
τεχνοοικονομική μελέτη για την ανασυγκρότηση του Μ.Φ.Θ.
Αυτό θα πρέπει να είναι το έργο μίας εξειδικευμένης επιτροπής
που θα αναλάβει να το κάνει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Θα ήθελα τελειώνοντας να πω ότι σίγουρα αξίζει
έπαινος σε όσους εργάστηκαν για την σύσταση του ΜΦΘ
αλλά και σε όλους τους μέχρι σήμερα Διευθυντές του που
σε αντίξοες συνθήκες το κράτησαν ζωντανό. Όμως σήμερα
απαιτεί η δομή και η λειτουργία του ριζικές αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις όπως εξάλλου όλη η χώρα μας.

Ο πολιτισμός στην ομίχλη
Της Γιώτας Συκκά

Δ

ύο μήνες τώρα παρακολουθούμε να ξετυλίγεται το κουβάρι
του σκανδάλου του Ελληνικού Φεστιβάλ. Την ίδια ώρα, όμως,
ομιχλώδες είναι το τοπίο σε πολλούς πολιτιστικούς οργανισμούς
που εποπτεύει το ΥΠΠΟΑ. Σιγή ασυρμάτου επικρατεί σχετικά με
την κρατικοποίηση του Μεγάρου Μουσικής, που θα έπρεπε να είχε
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015, όπως δεσμεύτηκε
ο υπουργός Πολιτισμού Αριστείδης Μπαλτάς τον περασμένο
Νοέμβριο. Πρόσφατα παραιτήθηκε και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του
Μεγάρου Γιώργος Κουρουπός. Κουβάρι και ο χώρος του ελληνικού
σινεμά, με την απομάκρυνση του Γρηγόρη Καραντινάκη από το Κέντρο
Κινηματογράφου, τις αλλαγές στο Δ.Σ., ενώ την ίδια ώρα ακέφαλο
εμφανίζεται το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μετά την
εκούσια αποχώρηση του Δημήτρη Εϊπίδη. Όσο για το Μουσείο
Φωτογραφίας, από τη Διαύγεια πληροφορήθηκε η Διεύθυνσή
του ότι αντικαταστάθηκε! Στο Εθνικό Θέατρο οι ισορροπίες είναι
εύθραυστες ανάμεσα στον καλλιτεχνικό διευθυντή Στάθη Λιβαθινό
και σε κάποια σκληροπυρηνικά μέλη του Δ.Σ. Ακατανόητη όμως είναι
η στάση του υπουργείου Πολιτισμού απέναντι στον Στ. Λιβαθινό,
του οποίου η θητεία λήγει την άνοιξη. Δεν ανακοινώνει επισήμως
αν θα την ανανεώσει, όπως οφείλει. Αντίθετα στο ΚΘΒΕ ο Γιάννης
Αναστασάκης εξασφάλισε τριετή θητεία πολύ εύκολα. Οι παλινωδίες
στο ΕΜΣΤ προκαλούν καθυστερήσεις. Οι μελέτες, μουσειολογική
και μουσειογραφική, παρότι είναι έτοιμες, δεν εξετάζονται από το
Συμβούλιο Μουσείων, αφήνοντας μόνη στο... σκοτάδι την Κατερίνα
Κοσκινά, της οποίας η θητεία λήγει εντός των επόμενων ημερών. Στα
μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους η κατάσταση δεν είναι η
καλύτερη. Με εμπόδιο πραγματοποιούνται τα μεγάλα έργα, ενώ πολλά
χρονοδιαγράμματα ΕΣΠΑ επαναπροσδιορίζονται για να επανενταχθούν
στο επόμενο πρόγραμμα. Αβεβαιότητα στις κρατικές ορχήστρες, αδέξιοι
χειρισμοί στον σύγχρονο πολιτισμό, κανένας απολύτως χειρισμός
σε θέματα ιδιαίτερα, όπως το Θεατρικό Μουσείο, ξεχάστηκαν μαζί
και οι εξαγγελίες για τροποποιήσεις νόμων (π.χ. χορηγία). Όπως
και εκείνο το υπερφίαλο πολυσέλιδο μανιφέστο του ΣΥΡΙΖΑ, που
επανατοποθετούσε τη σχέση κράτους-πολιτισμού. Αλλά αυτό είναι το
λιγότερο. Εδώ ξεχάστηκαν πολύ σημαντικότερες πολιτικές δεσμεύσεις
του κυβερνώντος κόμματος. Το θέμα είναι να δούμε και κάτι που να
καταδεικνύει σύστημα, προγραμματισμό, αποτέλεσμα και όχι άλλοτε
μια αμήχανη και άλλοτε μια σπασμωδική διαχείριση κρίσεων.
*Aναδημοσίευση από την εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Τετάρτης
13 Ιανουαρίου 2016

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

photo.gr
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The Muppets Show
Tα Muppets διασκευάζουν τον ύμνο του Kodakchrome, από τον Paul Simon

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 η K.Γ την οποία 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: Γωγώ Παπαϊωάννου

www.photo.gr

,$.5+&%: Άννα Μανουσάκη
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2016: Στο μέτωπο των gadgets
Η ευμετάβλητη αγορά φέρνει ανακατατάξεις

Α

Η έναρξη της νέας χρονιάς
παραλληλίζεται πλέον κατά
αναπόσπαστο τρόπο με την
έκθεση καταναλωτικών
ηλεκτρονικών CES στο Las Vegas.

ς αρχίσουμε από την GoPro. Τελείως αιφνιδιαστικά ήλθαν στο προσκήνιο τα οικονομικά
προβλήματα που υπέβοσκαν. Οι προσδοκίες για το τζίρο διαψεύστηκαν θεαματικά και
υποχώρησαν στα 435εκ. δολ. για το τελευταίο τρίμηνο του 2015 και 1.6δισ. για το ημερολογιακό
έτος. Την ευθύνη ανέλαβε προσωπικά ο CEO Νick Woodman που μεταξύ άλλων υπερεκτίμησε την
αξία του entry level μοντέλου Hero 4 Session, στις πωλήσεις του οποίου η GoPro είχε επενδύσει

Εκεί δίνουν το ραντεβού τους
τα μεγάλα εργοστάσια αλλά
και μικρότεροι κατασκευαστές,
αποτυπώνοντας τις τάσεις
που θα κυριαρχήσουν την
χρονιά που μόλις αρχίσαμε να

μεγάλες προσδοκίες. Αυτό αρχικά τιμολογήθηκε σε υπερβολικό ποσόν $399 για να υποχωρήσει
άτακτα στα $199 προκαλώντας αλγεινή αίσθηση στην αγορά. Όλα αυτά δημιούργησαν αρνητικό
κλίμα στη διαπραγμάτευση της μετοχής που άρχισε να πέφτει το φθινόπωρο και έφθασε πρόσφατα
να χάνει το 28%, περνώντας τη χειρότερη κρίση από τον Ιούνιο του 2014 που μπήκε στο ταμπλώ
του χρηματιστηρίου. Ακόμη και η είδηση εξαγοράς της ειδικευμένης στο 3D video εταιρίας Κοlor δε
στάθηκε ικανή να ανατρέψει το αβέβαιο κλίμα για μια εταιρία με τόσο βαρύ όνομα - συνώνυμο των

διανύουμε. Η γενική εικόνα
είναι μάλλον μέτρια και σίγουρα
όχι ενθουσιώδης. Παγκόσμια
πτώση κατά τουλάχιστον 10%
στoυς προσωπικούς υπολογιστές
(desktop και laptop), xωρίς
να επηρεάζεται όμως η Apple
που ήδη ξεπέρασε τη Lenovo,
κυριαρχία της Apple στα
wearables όπου ήδη κατέχει
το 51,5%της αγοράς (!) ενώ οι
αντίστοιχες Android συσκευές
περιορίζονται στο 10% (στοιχεία
απότην εταιρία ερευνών Juniper),
επέλαση των drones και μάλιστα
αυτών με φωτογραφικές
δυνατότητες και ανησυχητική
πτώση για την πρωταθλήτρια
των actioncam GoPro.

actioncam. Ήδη η GoPro εξήγγειλε περικοπές προσωπικού και μειώσεις δαπανών καθώς αισθάνεται
την καυτή ανάσα του ανταγωνισμού. H GoPro και πιέζεται από εταιρίες όπως η Sony, η Garmin και
η λιγότερο γνωστή Veho ενώ εντύπωση προκαλεί η απόφαση της Νikon να μπει δυναμικά στον
τομέα αυτό με ολόκληρη σειρά μοντέλων ΚeyMission και πρώτο δείγμα μια actioncam 360° 4K που
έρχεται “γάντι” σε εφαρμογές virtual reality.
Όλα αυτά δείχνουν τη ρευστότητα της τεχνολογίας και την μη προβλέψιμη απήχηση των προϊόντων
σε ένα κόσμο που πρέπει να πεισθεί όλο και πιο δύσκολα για την αναγκαιότητα, τη χρησιμότητα
ή απλώς τη ματαιοδοξία της απόκτησης gadgets και έξυπνων συσκευών. Μπορεί οι actioncam να
κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη ή ενδιαφέρουσα επειδή απέκτησαν 4Κ; Εμείς να πιστέψουμε την
καραμέλα που πιπιλίζουν οι μαρκετίστες και επιμένουν για να κερδίσουν πωλήσεις;
Την ίδια ερώτηση μπορούμε να διατυπώσουμε υποκαθιστώντας στη θέση των actioncam
άλλα προϊόντα τεχνολογίας είτε ανήκουν στον
κόσμο του imaging ή όχι. Οι προβλέψεις είναι
παρακινδυνευμένες. Τόσα και τόσα τεχνολογικά
αντικείμενα διεκδικούν το περιορισμένο budget του
σύγχρονου καταναλωτή. Ποιά όμως θα έχουν την
τύχη των smartphones που σάρωσαν τα πάντα;
Στους διαδρόμους της πρόσφατης CES του Las Vegas
παρήλασαν ρομπότ που χορεύουν, γυαλιά Virtual
reality, αυτόνομα αυτοκίνητα, drones με ...επιβάτες,
οθόνες τηλεόρασης που τυλίγονται σαν ...χαρτόνι,
αυτοκαθαριζόμενες ...λεκάνες τουαλέτας, υβριδικά
πικαπ 33 στροφών που ψηφιοποιούν τη συλλογή
βινυλίων, κυρτές τηλεοράσεις 8Κ τερατωδών
διαστάσεων, έξυπνα σπίτια όπου όλες οι συσκευές και οι διακόπτες ελέγχονται μέσω internet of
things και τόσα άλλα. Από αυτές τις προτάσεις, από αυτή την τεχνολογική αυλή των θαυμάτων
αλλά και των άχρηστων ιδεών, άραγε θα προκύψουν πρακτικές λύσεις που θα διαμορφώσουν το
εγγύς μέλλον; Ίδωμεν.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Low Key

Vogue
“Μην προσλάβετε επαγγελματία φωτογράφο για τον γάμο σας”

Σ

Ένα άρθρο στο site
της Vogue, υπό
μορφή δεκαλόγου,
έχει ξεσηκώσει

ύμφωνα με την δημοσιογράφο της Vogue, Molly Guy, η ύπαρξη
επαγγελματία φωτογράφου την ημέρα του γάμου είχε νόημα μόνο την
εποχή που δεν υπήρχαν τα smartphones και τα social media.
Κατά τη γνώμη της, το δερματόδετο album του γάμου μπορεί πλέον να

διαδικτυακό σάλο
ανάμεσα στους
φωτογράφους. Το
άρθρο προτείνει
στις αναγνώστριές
του (και, γιατί
όχι, και στους
αναγνώστες της;)
δέκα παραδοσιακές
γαμήλιες πρακτικές
τις οποίες μπορούν

αντικατασταθεί από τα hashtags του Facebook και του Instagram.
Για όσους δεν τα πάνε καλά με τα social media, προτείνεται
η αντικατάσταση του φωτογράφου με μηχανές μιας χρήσης, τις
οποίες θα χρησιμοποιήσουν οι «μεθυσμένοι», όπως τους αποκαλεί
η Guy, καλεσμένοι. Φυσικά το άρθρο δεν πέρασε απαρατήρητο από
φωτογράφους και δημοσιογράφους σε γνωστά site φωτογραφίας όπως
το Petapixel και το DIYPhotography. Την καλύτερη όμως απάντηση
την έδωσε μια «νύφη» που πόσταρε δίπλα-δίπλα τη φωτογραφία που
τράβηξε ο επαγγελματίας φωτογράφος και τη φωτογραφία που τράβηξε
μαζί με τους καλεσμένους της με smartphone. Χαριστική βολή αποτέλεσε
το σχόλιο του Liron Samuels του DIYPhotography, που δημοσίευσε τις

να παραλείψουν.
Μία από αυτές
είναι η πρόσληψη
επαγγελματία
φωτογράφου.

δύο φωτογραφίες και μίλησε με το φωτογράφο. Ο Samuels προτρέπει τη
Vogue να ζητήσει φωτογραφίες για το επόμενο τεύχος από ...μεθυσμένους
αναγνώστες και να μην τις αναθέσει σε επαγγελματίες φωτογράφους.
http://www.diyphotography.net/hey-vogue-this-is-why-coupleshttp://www.vogue.com/13384689/wedding-rules-to-break/
https://www.instagram.com/p/BAY2UW8LcXZ/

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Fujifilm X-Pro 2
Η απόλυτη X-Pro είναι πραγματικότητα!
Οι φημολογίες και η αναμονή έλαβαν τέλος. Η Fujifilm ανακοίνωσε
επισήμως την X-Pro 2, την νέα της ναυαρχίδα στην κατηγορία CSC.
Τo design είναι το ίδιο με την X-Pro 1, με τον γνωστό ρετρό χαρακτήρα
αλλά όλα τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν αλλάξει.

Ο

ολοκαίνουργιος αισθητήρας X-Trans CMOS III έχει ανάλυση 24.3
MP, την υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη Fujifilm σειράς Χ.
Θυμίζουμε ότι η X-Pro 1 είχε ανάλυση 16,3MP όπως και η Χ-Τ1. Μία από
τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά το autofocus, η ταχύτητα του οποίου
υστερούσε στην X-Pro1. H X-Pro2 έχει υβριδικό σύστημα AF με 273 σημεία,
από τα οποία τα 77 είναι phase detect και καλύπτουν το 40% του καρέ.
Οι σχεδιαστές διατείνονται ότι έχει τις ταχύτερες επιδόσεις απ’ όλη τη σειρά
Fujifilm X. Έτσι κι αλλιώς από το 2012, που κυκλοφόρησε η X-Pro1 με
το σύστημα AF contrast detect 49 σημείων, έχει κυλήσει πολύ νερό στη
σχεδίαση των υβριδικών συστημάτων AF των mirrorless και η αναβάθμιση
ήταν επιβεβλημένη. Άλλη μια πρωτιά της X-Pro2 ανάμεσα στις μηχανές
Χ αποτελεί η υποστήριξη συμπιεσμένου RAW ενώ η ευαισθησία έχει
σκαρφαλώσει στα 12.800 ISO. Ο ηλεκτρο-μηχανικός φωτοφράκτης φτάνει
σε ταχύτητα τα 1/8.000 sec. ενώ όταν ενεργοποιηθεί ο ηλεκτρονικός φτάνει
τα 1/32.000 sec. Το υβριδικό viewfinder έχει αναβαθμιστεί με ανάλυση
2.36 εκ. dots και προβολή focus peak και split screen. H δε οθόνη της
πλάτης έχει μέγεθος 3 ίντσες και 1.62 εκ. dots. H Fujifilm X-Pro 2 είναι
αδιαβροχοποιημένη για λήψεις σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το σασί
(από κράμα αλουμινίου) αποτελείται από τέσσερα μέρη και έχει 61 σημεία
στεγανοποίησης, που σφραγίζουν και αποκλείουν κάθε διείσδυση υγρασίας
και σκόνης. Τέλος, διαθέτει δύο υποδοχές για κάρτες SD.
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Bασικά χαρακτηριστικά
Ανάλυση: 24MP
Αισθητήρας: X-Trans CMOS
III (APS-C)
Σύστημα AF: 273
Autofocus σημεία

Viewfinder: 2.36M-dot
OLED
Ευαισθησία: ISO 200-12800
Ταχύτητα: 1/8000sec.
Video: 1080/60p movies
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Φωτογράφε,
μην πυροβολείς...
Της Τζώρτζιας Ρασβίτσου*

Μ

ενεξεδιά νερά, γκρίζες βάρκες, ιαχές... έτσι ξημερώνει
πια στο νησί. Εθελοντές και αλληλέγγυοι περιμένουν
στ’ ακρογιάλια να προσφέρουν ό,τι μπορούν. Πολύ
συχνά περιμένουν μαζί τους τηλεοπτικά συνεργεία και
φωτογράφοι, που μπαίνουν μπροστά από τους εθελοντές
για ν’ απαθανατίσουν τους βρεγμένους, ταλαιπωρημένους,
τις μανάδες και τα μωρά ν’ αποβιβάζονται από τις βάρκες και
να μεταφέρουν τις εικόνες σ’ όσους συμμετέχουν σ’ αυτό το
δράμα από τα γραφεία ή τα σαλόνια τους.
Από την αρχή της προσφυγικής κρίσης είχα κάποιες ενστάσεις
για τις συνεχείς φωτογραφίσεις του ανθρώπινου πόνου.
Γνωστοί και φίλοι μου απαντούσαν: «Έτσι γίνεται γνωστό το
πρόβλημα», «αποτυπώνουν την ιστορία», «μια εικόνα χίλιες
λέξεις» Και σταματούσα...
Καθώς περνούσε ο καιρός, παρακολουθούσα ότι πράγματι
κάποιες φωτογραφίες είναι εκπληκτικές, κάποιες σοκαριστικές,
όλες αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί στο νησί,
ενώ κάποιες επάξια απέσπασαν βραβεία. Τις απεικονίσεις
αυτές τις ερμηνεύσαμε με τις δικές μας εμπειρίες και ήθη.
Έτσι, ερήμην των πρωταγωνιστών, στοίχειωσαν τα μέσα
ενημέρωσης «μικροί πρίγκιπες», «πιετά», «γλυκοφυλούσες
μαντόνες - παναγιές», παιδάκια που κάνουν με τα δάχτυλά

Samsung
Καμία παρουσίαση φωτογραφικής μηχανής στη CES

Μ

όλις λίγους μήνες πριν η κορεάτικη εταιρία επιβεβαίωνε τις
φήμες περί εγκατάλειψης της ευρωπαϊκής φωτογραφικής
αγοράς, μέσω του γερμανικού περιοδικού fotoMagazin. Στην
φετινή CES, η Samsung είχε στη διάθεση της εκθεσιακό χώρο
περίπου 460 τ.μ., παρουσιάζοντας πλήθος νέων προϊόντων, αλλά
καμία φωτογραφική μηχανή. Οι φίλοι της εταιρίας περίμεναν πως
επιφυλάσσει κάποια έκπληξη, ανακοινώνοντας ένα νέο φωτογραφικό
προϊόν που θα την ξαναέβαζε στο παιχνίδι, αλλά μάταια. Πάντως όταν
εκπρόσωποι της εταιρίας ερωτώνται σχετικά με την αποχώρηση της
Samsung από το Imaging, αρνoύνται οποιαδήποτε δήλωση.

τους το σήμα της νίκης ή τυλιγμένα σε κουβέρτες,
«σοκολατάκια σ’ αλουμινόχαρτα», άντρες που κλαίνε...
Πρόσφατα, μάλιστα, οι φωτογραφίες αυτές προσαρμόστηκαν
στο πνεύμα των ημερών κι έκαναν την εμφάνισή τους
«άγγελοι», «μικροί Χριστοί» και «φάτνες»!
Προχτές άκουσα ότι φωτογράφος ζήτησε από πρόσφυγες να
ξαναμπούν στη βάρκα και να ξαναβγούν σιγά - σιγά, ώστε να
βγάλει την επιθυμητή φωτογραφία! Φωτογράφοι εισβάλλουν
σε δωμάτιο νοσοκομείου και απαθανατίζουν μια ξαπλωμένη
λεχώνα με ακάλυπτο κεφάλι.
Κάποιοι δεν έχουν μπει στον κόπο να σκεφτούν ότι η έννοια
της αξιοπρέπειας είναι για αυτούς διαφορετική απ’ ότι για μας.
Πολλές φωτογραφίες προσβάλλουν την κουλτούρα και τη
θρησκεία τους. Όμως αναγκάζονται να το ανεχθούν.
Οταν η αξιοπρέπειά τους έχει τσαλακωθεί τόσο πολύ κατά
τη διάρκεια του ξεριζωμού και του ταξιδιού, όταν η ζωή τους
μετριέται πια με αριθμούς, μια φωτογράφιση χωρίς την άδειά
τους, σε στιγμές ακραίων συναισθημάτων και καταστάσεων,
είναι κι αυτό ένα αόρατο βόλι στην αξιοπρέπειά τους.
Και επειδή είναι πολλοί εκείνοι που έρχονται στο νησί για την
εμπειρία ή από περιέργεια, καλλιτέχνες που αναζητούν και
βρίσκουν άφθονη έμπνευση βόσκοντας στη γλύκα του πόνου,
ας έχουν υπ’ όψη ότι μπορεί άθελά τους να οπλοφορούν...
* Η Τζώρτζια Ρασβίτσου είναι συμβολαιογράφος. Ζει και
εργάζεται στη Λέσβο.
Αναδημοσίευση από της εφημερίδα ΑΥΓΗ της Τετάρτης 30
Δεκεμβρίου 2015
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NY Public Library
Ελεύθερη πρόσβαση και χρήση 187.000 εικόνων

Η

New York Public Library διέθεσε δωρεάν περισσότερες
από 187.000 εικόνες από τον 11ο έως τον 15ο αιώνα μέσω
μίας νέας διαδικτυακής πλατφόρμας. Η σπάνια πηγή περιέχει
φωτογραφίες, σχέδια και έγγραφα ανάμεσα στα οποία ο χρήστης
μπορεί να περιηγηθεί με τη βοήθεια ενός ισχυρού εργαλείου
οπτικοποίησης. Βεβαίως, το υλικό είναι κατηγοριοποιημένο για
εύκολη πρόσβαση, με την κατηγορία 'φωτογραφίες΄ να έχει
7.311 αρχεία. Όσο αφορά τη χρήση των εικόνων δεν υπάρχει
κάποιος περιορισμός, επομένως μπορούν να αξιοποιηθούν
για οποιοδήποτε σκοπό, ακόμα και εμπορικό. Για τους
ενδιαφερόμενους:
http://publicdomain.nypl.org/pd-visualization/
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Φωτ.: Λευτέρης Παρτσαλής

Πρόσφυγες
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας στη ΦΕΜ

Θ

ίγοντας ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα ζητήματα, η
Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης παρουσιάζει μια επίκαιρη
έκθεση φωτογραφίας. Προσεγγίζοντας το προσφυγικό ζήτημα τα μέλη
της ομάδας δίνουν μέσα από το φωτογραφικό τους φακό τη δική τους
οπτική με ευαισθησία και σεβασμό. Χωρίς διάθεση να εκτεθεί η δυστυχία
στην περιέργεια των θεατών, πρόκειται για μια έκθεση που σκοπό έχει
να αναδείξει πώς οι άνθρωποι εμποδίζονται να μοιράζονται ειρηνικά
τον κόσμο, σε μια δοκιμασία της ανθρωπιάς του καθενός. Στην έκθεση
συμμετέχουν τα μέλη της ΦΕΜ Τάσος Ζερβόπουλος, Θωμάς Μαμάκος,
Ηλίας Μάρκου, Μιχάλης Μπάκας, Πέτρος Τσακμάκης, Μπάμπης
Στυλιανίδης, Στρατής Τσουλέλλης και Δημήτρης Φωτίου. Καθώς και οι
φωτογράφοι Bonneti Andrea, Gabriel Tizon, Santi Palacios, Δημήτρης
Μιχαλάκης, Γιώργος Μουτάφης, Μάρω Κουρή, Λευτέρης Παρτσαλής, Άρης
Μεσσήνης, Πέτρος Γιαννακούρης και Γιάννης Κολεσίδης. Τα φωτογραφικά
έργα της έκθεσης θα πωλούνται στη συμβολική τιμή των 20 ευρώ ενώ τα
έσοδα θα διατεθούν για αγορά ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες.
Παράλληλα κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιείται συλλογή
ειδών ρουχισμού για τον ίδιο σκοπό.

Φωτ.: Πέτρος Τσακμάκης

Εγκαίνια: Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, 18.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 5 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Κάτω Kάστρο, Μυτιλήνη
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00 – 20.30
Πληροφορίες: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, Τηλ. 2251041555,
photo@fem.gr, www.fem.gr
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Φωτ.: Στρατής Τσουλέλλης

 14

ON LINE     O IMAGING - E  

Φωτ.: Santi Palacios

Φωτ.: Μάρω Κουρή
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PhaseOne
Medium format αισθητήρας 100 megapixel!

Σ

την πρωτοπορία των αναλύσεων στις ψηφιακές μηχανές μεσαίου φορμά εκτοξεύεται η δανέζικη PhaseOne που πρόσφατα
ανήγγειλε τη νέα πλάτη 100Megapixel για το σύστημα XF. O CMOS αισθητήρας 53,7x40mm (επιφάνεια 250% μεγαλύτερη
συγκριτικά με το full frame 35mm) με την τεράστια ανάλυση 100MP σχεδιάστηκε από την Sony και υπολείπεται ελάχιστα σε
διαστάσεις από το συμβατικό “φιλμάτο” 6x4,5. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν φακοί μεσαίου φορμά
χωρίς σημαντική διαφορά δηλ. σχεδόν χωρίς crop factor. Yποστηρίζεται βάθος χρώματος 16-bit και 15stop δυναμικής
περιοχής. Αξιοσημείωτη είναι η λειτουργία ηλεκτρονικής πρώτης κουρτίνας που συνεργάζεται με τις επιλογές Vibration Delay
και Μirror Up. H νέα πλάτη αποτελεί μέρος συστήματος ΧF όπου εκτός του σώματος περιλαμβάνει Prism Viewfinder ή Waist
Level Finder, φακούς τύπου leaf shutter της Schneider Kreuznach και πρόβλεψη για μελλοντικά upgrade.

Nikon
Οι δυνατότητες του SnapBridge

Τ

ο SnapBridge της Nikon κάνει χρήση της τεχνολογίας Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης για συνεχή ασύρματη διασύνδεση
με έξυπνες συσκευές. Αυτή η τεχνολογία σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή της Nikon στον τομέα του λογισμικού και την
προσπάθεια καθιέρωσης της φωτογραφικής μηχανής ως μέρος του οικοσυστήματος προσωπικών συσκευών. Η δυνατότητα
SnapBridge θα συμπεριλαμβάνεται στις δυνατότητες όλων σχεδόν των φωτογραφικών μηχανών Nikon, από το 2016 και έπειτα.
Το SnapBridge μέσω τεχνολογίας Bluetooth χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, επιτρέπει την συνεχή και άμεση μεταφορά
εικόνων από τη φωτογραφική μηχανή σε έξυπνη συσκευή τη στιγμή της λήψης και μάλιστα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο,
μεταμορφώνοντας τη φωτογράφιση σε κοινωνική εμπειρία διασύνδεσης. Αυτό πραγματοποιείται αυτόματα χωρίς να χρειάζεται
να ενεργοποιηθεί η μεταφορά εικόνων από τη φωτογραφική μηχανή.
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Προσοχή! Τελευταίεςστα
μέρεςπερίπτερα
στα περίπτερα!
Kυκλοφορεί
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Φιλμ αντί
επαγγελματικής
κάρτας
Χρησιμοποιεί ο CEO
της Kodak

Α

ποστολή του Jeff Clarke,
CEO της Kodak είναι να
επαναφέρει στη ζωή το φιλμ, κάτι
που δεν διστάζει να προωθεί με
κάθε του κίνηση. Στην φετινή
έκθεση CES παρουσιάστηκε στους
δημοσιογράφους μαζί με την
επαγγελματική του κάρτα, που
δεν είναι άλλη παρά μια λωρίδα
φιλμ. Στο κάτω μέρος της υπάρχει
το hashtag #MADEWITHKODAK,
ενώ σε εκείνες των υπόλοιπων
στελεχών της εταιρίας αναγράφεται
ο ιστότοπος savefilm.org, που
έχει αναλάβει διαρκή εκστρατεία
διάσωσης του αναλογικού
μέσου. Η Kodak παρουσίασε
στην έκθεση πλήθος νέων
προϊόντων συμπεριλαμβανομένης
της επανέκδοσης της ιστορικής
κινηματογραφικής μηχανής Super 8,
που συνδυάζει την αναλογική με την
ψηφιακή τεχνολογία.
Οι κινήσεις του Clarke μόνο
επιτυχημένες μπορούν να
χαρακτηριστούν, αν λάβουμε υπόψη
μας τις πρόσφατες οικονομικές
αναφορές που φανερώνουν
την επιστροφή της Kodak στην
κερδοφορία.

Lily drone
Προπαραγγελίες ύψους 34 εκατ. δολαρίων!!!

Η

ιδέα του project γεννήθηκε το 2013 από δυο φοιτητές, τους Antoine Balaresque
και Henry Bradlow, στόχος των οποίων ήταν να δημιουργήσουν ένα drone που
θα μπορεί να χειριστεί εύκολα κάθε χρήστης χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Έτσι
λοιπόν το Lily δεν διαθέτει τηλεχειριστήριο, καθώς οι έλικες του ενεργοποιούνται
αυτόματα, με το που το πετάξουμε στον αέρα. Χάρη στην τεχνολογία GPS και έναν
tracker-που καλείται να έχει μαζί του ο χρήστης, το drone θα τον ακολουθεί από
αέρος με λειτουργίες: follow, side ή lead.
Ένα μήνα μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 15 εκατ. η εταιρία τώρα
κάνει λόγο για προπαραγγελίες αξίας 34 εκατ. δολαρίων από 60.000 πελάτες(!).
Πιο συγκεκριμένα, το 45% των προπαραγγελιών προέρχεται από τις Ηνωμένες
Πολιτείες, ενώ σημαντικό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί και από τη Κίνα. Το Lily είναι
αδιάβροχο και μπορεί να πετάξει με ταχύτητα 25mph για 20 συνεχόμενα λεπτά (με
μία πλήρη φόρτιση) εγγράφoντας video 1080p στα 60fps ή 720p στα 120fps. Επίσης,
κάνει λήψη φωτογραφιών ανάλυσης 12MP. Όταν ο χρήστης θέλει να σταματήσει την
εγγραφή του video αρκεί να πατήσει το στρογγυλό κουμπί του tracker και το drone
θα προσγειωθεί δίπλα του. Στην συσκευασία θα περιλαμβάνεται και ειδική θήκη
που κρατά στεγανό το tracker. Η εταιρία αρχικά ανακοίνωσε ως μήνα κυκλοφορίας
τον Φεβρουάριο. Τελικά το Lily θα είναι διαθέσιμο το καλοκαίρι μέσω του επίσημου
ιστότοπου: https://www.lily.camera/
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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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Solar X
Actioncam που τροφοδοτείται
από ηλιακή ενέργεια και
εγγράφει video 4K

Έ

να διαχρονικό πρόβλημα των
ψηφιακών συσκευών είναι η
αυτονομία της μπαταρίας που συχνά
περιορίζει την δραστηριότητα του
χρήστη. Όταν όμως πρόκειται για τις
actioncam, οι οποίες χρησιμοποιούνται
κατά κανόνα σε εξωτερικούς χώρους,
ίσως αποτελεί λύση η πρόταση της
εταιρίας Activeon, με το όνομα Solar
X. Πρόκειται για μία actioncam που
μπορεί να τροφοδοτηθεί από το ηλιακό
φως χάρη σε αποσπώμενο σύστημα
φωτοσυλλεκτών. Η μέθοδος αυτή
προσθέτει τέσσερις επιπλέον ώρες
λειτουργίας στην κανονική αυτονομία
της μπαταρίας (δύο ώρε)ς. Όσο αφορά
την φόρτιση μέσω της θύρας USB,
το 70% του φορτίου της μπαταρίας
συμπληρώνεται μόλις σε 30 λεπτά, χάρη
στη τεχνολογία Burst Speed Charging.
Κατά τα άλλα, η Solar X είναι
εξοπλισμένη με αισθητήρα CMOS 16MP,
οθόνη αφής 2in. και εγγράφει video
4K στα 15fps. Για λήψη φωτογραφιών
προσφέρει ριπή 6fps, ενώ είναι δυνατός
ο manual έλεγχος της έκθεσης, του
white balance και των ISO. Όπως όλες
οι actioncam ενσωματώνει Wi-Fi για τον
ασύρματο έλεγχο της από smartphone
και tablet. Τέλος, η εταιρία θα λανσάρει
τους επόμενους μήνες υπηρεσία cloud,
για το άμεσο ανέβασμα του υλικού μέσω
του παρεχόμενου app.

iPhone
Dual-camera σε μελλοντικές εκδόσεις;

Μ

ια ευρεσιτεχνία που πρόσφατα κατέθεσε η Apple, μας προϊδεάζει για την
ενσωμάτωση συστήματος dual-camera στις επόμενες γενιές του δημοφιλούς
iPhone. Στο προσχέδιο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας βλέπουμε δύο κάμερες, τη
μία με ευρυγώνιο φακό και την άλλη με τηλεφακό. Με το κατάλληλο λογισμικό
ίσως η ποιότητα zoom ενός μελλοντικού iPhone καταφέρει να πλησιάσει εκείνη του
οπτικoύ ζουμ, το οποίο είναι σαφώς ανώτερο του ψηφιακού. Περαιτέρω εφαρμογές
της εν λόγω πατέντας μπορεί να είναι η δημιουργία 3D εικόνων ή η βελτίωση
της ποιότητας των λήψεων του ευρυγώνιου φακού, ο οποίος θα δανείζεται τις
λεπτομέρειες των λήψεων του τηλεφακού.
Όσο αφορά το κομμάτι του video, το σύστημα dual-camera θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί για τη λήψη εικόνων υψηλής ποιότητας κατά τη διάρκεια εγγραφής video
ή για ταυτόχρονη εγγραφή ενός close-up πλάνου και ενός γενικού του ίδιου χώρου.
Επίσης, θα καθιστά δυνατή την εγγραφή κανονικού video από τον πρώτο φακό και
timelapse/slow-motion video από τον δεύτερο.
Η τεχνολογία που παρουσιάζεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι παρόμοια
με εκείνη της κάμερας L16, που κατασκευάστηκε από την startup εταιρία Light.
Άλλωστε να θυμίσουμε πως το περασμένο έτος η Apple εξαγόρασε την LinX,
μια εταιρία που αναπτύσσει συστήματα dual-camera. Ωστόσο, ο αμερικάνικος
κολοσσός έχει αποδειχθεί αρκετά συντηρητικός μέχρι στιγμής, όσο αφορά τις
αναβαθμίσεις της κάμερας του iPhone , προχωρώντας με σταθερά και σίγουρα
βήματα. Συμπερασματικά, φαίνεται πως για την ώρα η εταιρία ερευνά καινοτομίες
ανανέωσης της κάμερας στο iPhone αλλά δεν αναμένεται να δούμε την εφαρμογή
της περιγραφόμενης πατέντας μέσα στο 2016.
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Μetz 44 AF-2
Mε video light

O

ι συνδυασμοί φλας με LED
φωτιστικά έχουν γίνει δεκτοί με
θετική απόκριση από τους χρήστες,
εφόσον κρίνουμε με βάση την επιτυχία
παρόμοιων μοντέλων της Νikon και
της Nissin. Tο συγκεκριμένο φορητό
φωτιστικό σύστημα της Metz αποτελεί
διάδοχο του προγενέστερου 44ΑF 1, και
έχει Guide No 44m ISO 100 μετρημένο
με το κάτοπτρο ρυθμισμένο σε εστιακή
απόσταση 105mm. Σημειώνουμε ότι η
κεφαλή προσαρμόζεται αυτόματα σε
εύρος εστιακών αποστάσεων 24mm ως
105mm. Tο ενσωματωμένο LED διαθέτει
φωτιστική ισχύ 100lux μετρημένη σε
απόσταση 1m και ρυθμίζεται σε τέσσερα
διαδοχικά βήματα έντασης. Επίσης
υποστηρίζεται ασύρματη σύνδεση με
άλλες μονάδες φλας στα συστήματα
των εταιριών Canon, Nikon, Olympus,
Panasonic, Pentax, Sony και Samsung.
Ακόμη διατίθεται για Fujifilm και Leica

Canon
non

αλλά χωρίς τις ασύρματες δυνατότητες.
Στη θέση Hi Speed, διευκολύνει το
συγχρονισμό σε υψηλές ταχύτητες
φωτοφράκτη πέρα από την τυπική
ταχύτητα συγχρονισμού. Το συγκεκριμένο
φλας είναι το πρώτο που παρουσιάζεται
μετά τα οικονομικά προβλήματα της Metz
Werke που πτώχευσε και ο κλάδος των

Τέσσερις hi end
βιντεοκάμερες με video
Full HD

Η

ιαπωνική εταιρία
παρουσιάζοντας
τέσσερα νέα μοντέλα hi end
βιντεοκαμερών, ανανέωσε

συστημάτων φωτισμού εξαγοράστηκε από
τον γερμανικό όμιλο Daum Group.

τις σειρές Legria HF G και
HF R. Αρχικά, η HF G40
απευθύνεται τόσο στους
ενθουσιώδεις χρήστες όσο
και στους σπουδαστές,
διαθέτοντας αισθητήρα HD
CMOS Pro μεγέθους 1/2,84in.
επεξεργαστή DIGIC DV4 και
φακό zoom 20x ισοδύναμο
με 26,8-576mm στο φορμά
35mm. Εγγράφει video Full
HD στα 60 fps και προσφέρει
χειροκίνητο έλεγχο. Επίσης,
επιτρέπει την ταυτόχρονη εγγραφή video σε μορφές AVCHD και MP4 σε δύο κάρτες
SD, ενώ υποστηρίζει τεχνολογία Wi-Fi.
Όσο αφορά τη χαμηλότερου κόστους σειρά HF R προστίθενται τα μοντέλα HF R706,
HF R76 και HF R78 εφοδιασμένα με αισθητήρα CMOS, μεγέθους 1/4.85in, ελαφρώς
μικρότερο συγκριτικά με την HF G40. Διαθέτουν επεξεργαστή DIGIC DV 4, οθόνη
αφής και μεγάλο εύρος zoom 57x, ισοδύναμο με 32.5mm-1853mm στο φορμά
35mm. Εγγράφουν video Full HD (60fps) και ενσωματώνουν οπτικό σταθεροποιητή
τεχνολογίας Intelligent IS για την απαλοιφή των κραδασμών. Να σημειωθεί ότι
οι HF R76/R78 εξοπλίζονται και με ενσωματωμένο Wi-Fi και μπορούν να εγγράψουν
ταυτόχρονα video σε μορφές AVCHD και MP4 (σε δύο κάρτες SD), ενώ η HF R706
όχι.
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Αmbarella
Eιδικοί επεξεργαστές για drone
4Κ video

Ί

σως το όνομα δεν λέει κάτι στους μη
ειδικούς αλλά έχει σημασία για τους
γνωρίζοντες. Η εταιρία Ambarella που
ειδικεύεται στους μικροεπεξεργαστές
ανήγγειλε δύο ενδιαφέροντα chip. Τσ Η2
και Η12 είναι επεξεργαστές με ειδίκευση
στο video 4Κ κσι χρησιμοποιούν
hardware συμπίεση Η.265 ΗEVC
για το 4Κ/60p ή Η.264 ΑVC για
4Κ/120p. Ενσωματώνουν τετραπύρηνο
επεξεργαστή στα 1.2GHz και
απευθύνονται κυρίως σε εφαρμογές σε
drones όπου το video 4K αποδεικνύεται
ιδιαίτερα ελκυστικό αφού μπορούν
να κάνουν video stream μέσω wifi με
ελάχιστη υστέρηση.

Speedlight SB-5000
Tο κορυφαίο φορητό φλας της Νikon

Η

αναγγελία στη CES μαζί με τις κορυφαίες D5 και D500, υποδηλώνει με τον
σαφή τρόπο ότι το Speedlight SB-5000 είναι η πιο σημαντική και πλήρης σε
προδιαγραφές φορητή μονάδα φλας της εταιρίας. Το χαρακτηριστικό που την κάνει
να ξεχωρίζει από τα προηγούμενα Speedlight είναι η ενσωμάτωση ραδιοσυχνότητας
με ωφέλιμη εμβέλεια ως 30m σε συνεργασία με το εξάρτημα WR-10. Για παράδειγμα,
αν συνδεθεί με δύο WR-10 και σώματα D5 ή D500, το συγκεκριμένο φλας μπορεί
να ελέγχει ως έξι ομάδες φλας ή ως 18 (!) ξεχωριστές μονάδες φλας Speedlight.
Επειδή τα burst mode στις hi end μηχανές ανεβαίνουν, η Νikon προκειμένου να
ανταποκρίνεται το φλας σε τέτοιους ρυθμούς προέβλεψε εσωτερικό σύστημα
ψύξης, που προστατεύει από την υπερθέρμανση. Στο προκείμενο το φλας έχει
περιθώριο ως 120 λήψεων σε βήματα 5sec. πριν ενεργοποιηθεί η προστασία από την
υπερθέρμανση. Παραπέρα έχουν βελτιωθεί τα χειριστήρια και τα μενού με στόχο την
καλύτερη εργονομία.
Το ασύρματο εξάρτημα WT-6A WiFi Transmitter έχει μέγιστη ταχύτητα διαμεταγωγής
130Mbps και υποστηρίζει 802.111ac. H μέγιστη εμβέλεια είναι 200m. Σε λειτουργία
HTTP το εξάρτημα μπορεί να αξιοποιηθεί για απομακρυσμένο έλεγχο της μηχανής.

Nikon
Προσθήκες στη σειρά Coolpix A

H

νέα compact Nikon CoolPix A100 έχει ανάλυση 20,1 megapixel και μικρό
σώμα ενώ η A10 με αισθητήρα ανάλυσης 16,1 megapixel είναι εξοπλισμένη
με λαβή για εύκολο κράτημα και απλή διάταξη κουμπιών. Με βάρος 119 gr.
συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και της κάρτας SD, η ελαφριά CoolPix A100
χωράει σε κάθε τσέπη. Επίσης περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που απλοποιούν
τη διαδικασία λήψης φωτογραφιών όπως τη λειτουργία «Αυτόματου επιλογέα
σκηνής» όπου επιλέγεται αυτόματα η καταλληλότερη λειτουργία αφού
αναγνωριστεί το θέμα και οι συνθήκες λήψης. Η λήψη video HD γίνεται με
το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ με τη λειτουργία σταθεροποίησης, οι εικόνες
παραμένουν καθαρές και ευκρινείς. Χάρη στη λειτουργία «AF εύρεσης στόχου», η
φωτογραφική μηχανή προβλέπει και εστιάζει αμέσως στο βασικό θέμα, είτε είναι
άνθρωπος, είτε κάποιο μικρό αντικείμενο. Η COOLPIX A10 σχεδιάστηκε με γνώμονα
την ευκολία στο χειρισμό. Για παράδειγμα μπορεί να γίνει βελτιστοποίηση των
φωτογραφιών πριν από τη λήψη προσθέτοντας διάφορα ειδικά εφέ, ενώ μπορούν
επίσης να προστεθούν διάφορα “Γρήγορα εφέ” κατά την επεξεργασία εντός της
φωτογραφικής μηχανής, αμέσως μετά τη λήψη.
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Sony
Νέες κάρτες XQD και SD

Σ

το περιβάλλον της πρόσφατης
CES βρήκαν ευκαιρία για την
πρώτη τους εμφάνιση οι νέες
κάρτες XQD της Sony. H σειρά
XQD-M συνοδεύει τις νέες Nikon
D5 κσι D500 που ως γνωστόν
υποστηρίζουν το συγκεκριμένο
φορμά. Έχουν μέγιστη ταχύτητα
διαμεταγωγής 440MB/sec. στην
ανάγνωση και 150MB/sec. στην
εγγραφή ενώ θα διατίθενται
σε χωρητικότητες ως 128GB,
τουλάχιστον στην αρχή. Ακόμη
παρουσιάστηκε η σειρά SF-M στο
φορμά SD UHS-IΙ με επιδόσεις
260MB/sec. (ανάγνωση) και 100MB/
sec. (εγγραφή). Οι νέες κάρτες
είναι προστατευμένες από σκόνη,
υγρασία, ακτινοβολίες κλπ. Ενώ
παρέχεται δωρεάν το software File
Rescue για ανάκτηση σβησμένων

Panasonic Lumix TZ100
H πιο σημαντική φετεινή compact της εταιρίας

X

ωρίς πολύ θόρυβο αλλά με ουσιαστικές πρωτoβουλίες στις προδιαγραφές,
παρουσιάστηκε ένας σημαντικός ανταγωνιστής για την best seller σειρά RX100 της
Sony. H Panasonic Lumix TZ100 μαζί με την πρόσφατη (Oκτ.2015) αλλά πιο ογκώδη
Canon Powershot G9x σημασιοδοτεί το αντίπαλο δέος στην κατηγορία των compact με
αισθητήρα 1in. Παρατηρώντας προσεκτικά τις προδιαγραφές διαπιστώνουμε αρκετές

αρχείων εικόνας.

ομοιότητες αλλά και την ιδιαίτερη προσωπικότητα της TZ100. Κατά αρχήν καταφέρνει
στον ίδιο περίπου όγκο μιας RX100.4 να χωρέσει φακό zoom 10x ισοδύναμο με 25250mm f/2,8-5,9 φέρνοντάς (οριακά τουλάχιστον) στην κατηγορία των superzoom.
Για να πετύχει κάτι τέτοιο υποχωρεί κάπως στη φωτεινότητα του 10x zoom σε σχέση
με το εντυπωσιακό max διάφραγμα f/1,8-2,8 της Sony και στο EVF που έχει ανάλυση
μόλις 1.07Μegapixel τη στιγμή που ο ανταγωνισμός έχει προχωρήσει σε 2,4Megapixel
αντίστοιχα ηλεκτρονικά προσοφθάλμια. (βέβαια σε τόσο μικρό σώμα δεν υπάρχουν
πολλές δυνατότητες αλλά το μέγεθος 0,2” υστερεί του ανταγωνισμού)> Ο αισθητήρας
μίας ίντσας (με συνολική επιφάνεια 116mm2) κάνει τη διαφορά σε σχέση με τους
μικρούς αισθητήρες των απλών compact δίνοντας περιθώριο ευαισθησίας ως ISO12800.
Kαι εδώ όπως στις πιο σύγχρονες Micro 4/3 της Panasonic (με αρχή από την GH4)
εφαρμόζεται στο autofocus η τεχνική DFD (Depth from Defocus) που ναι μεν βασίζεται
σε σύστημα Contrast Detect αλλά επαυξάνει την ακρίβεια και την ταχύτητα της εστίασης
σε βαθμό που να προκαλεί τα συστήματα Phase Detect των DSLR. Η ΤΖ100 με την
πληρότητα των χειριστηρίων και τις έξυπνες λύσεις όπως π.χ. την οθόνη αφής, το video
4K, το ενσωματωμένο WiFi κλπ. ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κατηγορίας των hi
end compact ου σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις είναι οι μόνες που επιζούν από την
κρίση.

Αγγελία
Πωλείται φωτογραφικό σύστημα Mamiya Press
Αποτελούμενο από: σώμα Mamiya με Press φυσούνα.
Φακοί: • Μamiya Sekor 50mm f/6,3 • 90mm f/3,5 • 150mm f/5,6
Όλοι με Viseur & Parasoleill.
Σωλήνες προέκτασης φακών για macro. 1cm, 2cm, 4cm 2b.cm.
Πλάτες film 120, 2 τεμάχια. Μάσκες φίλμ 4,5χ6cm, 6x6cm 6x8cm
σταθερό & 6χ9cm σταθερό.
Αdapter cut film 6x9cm
Bασίλης Αλκ. Παπαγεωργίου. 6945535373, bapphoto1@hotmail.com



 3 1 2 •      1 8 I A N O YA 

2016

 26

ON LINE     O IMAGING - E  

Και τα τρία βιβλία!



€25

*

Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την
ιστορία &
αισθητική της
φωτογραφίας!

Η σκιά των πραγμάτων
Έκθεση της Αντιγόνης Κουράκου

Φ

ωτογραφίζοντας στη σκιά των πραγμάτων η Αντιγόνη Κουράκου
αναζητά μέσα από το φωτογραφικό της φακό αυτό το «κάτι άλλο
από την πραγματικότητα». Χωρίς να ακολουθεί προκαθορισμένους
κανόνες, η φωτογράφος κατευθύνεται σε ακατάπαυστη αναζήτηση του
αθέατου. Στα φωτογραφικά της έργα οι λεπτομέρειες των προσώπων,
οι απομακρυσμένες φιγούρες, τα τοπία και οι εσωτερικοί χώροι
αφομοιώνονται στα πλαίσια μιας αφαιρετικής φωτογραφικής προσέγγισης.
Η έκθεση «Η σκιά των πραγμάτων» παρουσιάζεται στην Αριάδνη, μια
ψηφιακή πλατφόρμα που προσφέρει στους επισκέπτες της τη δυνατότητα
να αλληλεπιδράσουν με τον εκθεσιακό χώρο. Την έκθεση της Αντιγόνης
Κουράκου επιμελείται ο Κωστής Αντωνιάδης.
Διάρκεια έκθεσης: έως 19 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Ψηφιακή πλατφόρμα της ARIADNE- Web Photo Gallery,
http://www.ariadnephotogallery.com
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Πληροφορίες: Αντιγόνη Κουράκου, www.antigonekourakou.com

Για παραγγελίες: 210 8541400
info@photo.gr

Λέσχη Φωτογραφίας
Κινηματογράφου Σύρου
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Μ

ια νέα χρονιά γεμάτη φαντασία και δημιουργία,
υποδέχεται η Λέσχη Φωτογραφίας – Κινηματογράφου Σύρου. Το Σάββατο
16 Ιανουαρίου και ώρα 20.00, η λέσχη θα κόψει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γ.&Ε. Βάτη στην Ερμούπολη.
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“Faith”

Εκτός των τειχών

Η έκθεση PHOTOMETRIA AWARDS 2015 στην Αθήνα

Σεμινάριο φωτογραφίας
με τον Στέφανο Πάσχο

H φωτογραφική έκθεση με τίτλο
«PHOTOMETRIA AWARDS 2015, FAITH»,
αποτελείται από τις 25 καλύτερες
φωτογραφίες με θέμα την «Πίστη» που
επιλέχθηκαν από την κριτική επιτροπή
του Photometria Festival 2015. Η έκθεση
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο
πλαίσιο της διοργάνωσης τον Ιούνιο

Τ

ο Athens Art Studio καλεί όσους
θα ήθελαν να πάρουν μέρος στο
νέο σεμινάριο φωτογραφίας γυμνού
του Στέφανου Πάσχου. Υπό τον τίτλο
«Εκτός των Τειχών» το σεμινάριο
έρχεται με λήψεις εντός και εκτός των
τειχών να διδάξει τους συμμετέχοντες
καλλιτεχνική προσέγγιση εκτός
ορίων, φωτογραφία γυμνού σε άλλη
διάσταση, τολμηρή προσέγγιση

2015 στα Ιωάννινα και συνεχίζει το ταξίδι
της σε 11 πόλεις της Ελλάδας. Επόμενη
στάση της περιοδεύουσας έκθεσης η
Αθήνα και συγκεκριμένα ο Χώρος Τέχνης
«Μελάνυθρος».

σκηνοθετημένης φωτογραφίας καθώς
και ειδικές τεχνικές λήψεις γυμνού.
Με ανατρεπτική προσέγγιση που
πρώτη φορά διδάσκεται σε σεμινάριο
στην Ελλάδα, το σεμινάριο «Εκτός
των Τειχών» θα ολοκληρωθεί σε
τέσσερις οκτάωρες συναντήσεις.
Καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων
είναι αυστηρά δώδεκα άτομα,
απαραίτητη είναι η κράτηση θέσης.

Εγκαίνια: 15 Ιανουαρίου 2016, στις 20:00
Διάρκεια: 15 Ιανουαρίου 2016
– 30 Ιανουαρίου 2016
Διεύθυνση: Μελάνυθρος | Χώρος Τέχνης,
Ζάππα 4 - Καλλιμάρμαρο Στάδιο
Ώρες λειτουργίας:
Τρι-Πεμ:17:30 - 21:00
Παρ: 17:30 - 02:00
Σαβ: 11:00. - 14:30 & 19:00 - 02:00 Είσοδος
Ελεύθερη
Διοργάνωση: Photometria Festival

Σεμινάριο: 23-24 και 30-31
Ιανουαρίου
Κόστος: 400 ευρώ
Πληροφορίες - Έγγραφες: Athens
Art Studio, Τηλ: 2109939995,
2109703980, info@athensartstudio.
gr, www.athensartstudio.gr

Αντίο Νέα Υόρκη
Παρουσίαση του νέου βιβλίου της Αναστασίας Μιχαήλογλου

Μ

ε αφορμή το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη
η Αναστασία Μιχαήλογλου παρουσιάζει
σκέψεις, εντυπώσεις, σχόλια και χρήσιμες
πληροφορίες μέσα από ένα προσωπικό
ημερολόγιο. Με προορισμό την Νέα Υόρκη,
η συγγραφέας πραγματοποιεί το 2010 ένα
ταξίδι που για την ίδια ήταν όνειρο ζωής,
καταγράφοντας δύο εβδομάδες γεμάτες
καινούργιες εμπειρίες. Οι επιπλέον χρήσιμες
πληροφορίες που προσθέτει η Μιχαήλογλου
μεταμορφώνουν το βιβλίο σε χρήσιμο
ταξιδιωτικό οδηγό για την Νέα Υόρκη. Το
«Αντίο Νέα Υόρκη» εκδόθηκε το Δεκέμβριο
του 2015 ενώ είναι διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία
Πρωτοπορία (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), Ιανός
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη) και Πολιτεία (Αθήνα).
Στην παρουσίαση του βιβλίου θα μιλήσουν
ο οικονομολόγος και συγγραφέας Γιώργος
Σανιδάς, ο φωτογράφος - εκδότης Τάσος Σχίζας
καθώς και η συγγραφέας.
Παρουσίαση: Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, 19.00
Διεύθυνση: Δημοτική Βιβλιοθήκη
Κωνσταντινουπόλεως, Κωνσταντινουπόλεως 45,
Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Αντίο Νέα Υόρκη, https://www.
facebook.com/ Αντίο-Νέα-Υόρκη
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Προσοχή! Τελευταίες μέρες!

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Ali Rajabi, End Of Days, 2015, Street Urban

Hasselblad Masters
Οι δέκα νικητές του 2016

Η

Hasselblad ανακοίνωσε τους 10 φωτογράφους
που διακρίθηκαν στον διαγωνισμός της και
ανακηρύχθηκαν Hasselblad Masters. Η επιλογή
έγινε μέσω συνδυασμού ψήφων του κοινού και
κριτικής επιτροπής, αποτελούμενης από γνωστούς
επαγγελματίες φωτογράφους. Οι νικητές, για πρώτη
φορά στην ιστορία τους θεσμού, εκτός από τον τίτλο
του Master θα λάβουν και τη νέα DSLR medium format
της Hasselblad.
Swee Oh (ΗΠΑ) – Αρχιτεκτονική
Roy Rossovich (Σουηδία) - Μόδα/Ομορφιά
Katerina Belkina (Γερμανία) - Fine Art
Lars Van De Goor (Ολλανδία) - Τοπίο
Natalia Evelyn Bencicova (Σλοβακία) - Πορτραίτο
Georgio Cravero (Ιταλία) - Προϊοντική
Jake Reeder (Αυστραλία) - Project/21
Ali Rajabi (Ιράν) – Φωτογραφία Δρόμου
John Paul Evans (Βρετανία) – Φωτογραφία Γάμου
David Peskens (Ολλανδία) – Άγρια ζωή
John Paul Evans, ’till death us do part’, 2015, Wedding
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Georgio Cravero, PORTFOLIO COLOR Banana, 2015, Product
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Roy Rossovich, 2015, Fashion/Beauty
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Natalia Evelyn Bencicova, 2015, Portrait
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