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Editorial

Αποτελεί παράδοση για τον λεγόμενο
Δυτικό κόσμο, κατά την εορταστική
περίοδο των Χριστουγέννων να
κορυφώνεται η κατανάλωση κάθε
είδους προϊόντων. Φυσικά από αυτή
τη συνήθεια δεν θα μπορούσαν να
απουσιάζουν και οι φωτογραφικές
μηχανές, έστω κι αν οι πωλήσεις τους
παρουσιάζουν πτωτική πορεία τελευταία
για τους γνωστούς λόγους.

Κ

άπου εδώ λοιπόν, ακούγονται
οι φωνές αυτών που, είτε λόγω
αντικαταναλωτικής νοοτροπίας είτε
από ελλιπέστατη τριβή με την τέχνη της
φωτογραφίας, αναφωνούν με σιγουριά
χιλίων καρδιναλίων: “Έλα μωρέ, όλα τα
μηχανάκια ίδια είναι! Αυτό που μετράει είναι η
ματιά του καλλιτέχνη κι όχι τα εργαλεία!’’ Για
να συμπληρώσουν γεμάτοι επαναστατική
έπαρση: “...Όλα είναι παιχνίδια του
marketing και της διαφήμισης! Αν έχει κανείς
έμπνευση και δημιουργικές ιδέες μπορεί να
βγάλει απίθανες φωτογραφίες ακόμη και με
ξεχαρβαλωμένες μπακατέλες!!!”
Ας δούμε λοιπόν πως έχουν τα πράγματα.
Είτε το θέλουμε, είτε όχι η φωτογραφία
είναι μία “μηχανική” τέχνη. Μία “mecart”
όπως λέγεται εν συντομία. Και αυτό γιατί
η δημιουργία της φωτογραφικής εικόνας
συνδέεται άμεσα με τη βιομηχανική εξέλιξη
του μέσου. Δεν δημιουργούμε τις ίδιες
φωτογραφίες με ευαισθησία ISO 25 όπως
κάναμε 70 χρόνια πριν και με ISO 25.000
που διαθέτουμε σήμερα. Το ίδιο ισχύει και
για τα φλας, τους φακούς, τα φιλμ. Αλλιώς
βγάζεις ένα τοπίο με ένα smartphone κι
αλλιώς με μία τεράστια μηχανή studio πάνω
σ’ ένα βαρύ τρίποδο. Και ‘δω ακριβώς
εδράζεται όλη η μαγεία της φωτογραφικής
τέχνης: Στη συγκατοίκηση της αισθητικής με
την τεχνική και της τέχνης με την βιομηχανική

Τεχνοφιλικοί και τεχνοφοβικοί
Παραμύθια και αλήθειες
παραγωγή. Μία φωτογραφική μηχανή δεν είναι απλά ένα εργαλείο, είναι ένα κουτί που έχει ψυχή
και προσωπικότητα! Φαντασθείτε ποια θα ήταν η πορεία π.χ. του Cartier-Bresson χωρίς τη Leica.
Του Brassai χωρίς τις λήψεις με τους μεγάλους χρόνους έκθεσης, οι φωτογραφίες του Atget χωρίς
τα χαρακτηριστικά βινιεταρίσματα, οι κόντρα “φλασιές” της Diane Arbus με τη Rolleiflex, οι λήψεις
του Friedlander με την αχώριστη Hasselblad SWC, τα α/μ Polaroid της Sarah Moon και τα πολύ
ιδιαίτερα επίσης Polaroid του Paolo Roversi. Άρα ας μην επιμένουμε δογματικά ότι οποιαδήποτε
μηχανή μας οδηγεί σε κάθε είδους φωτογραφικό αποτέλεσμα. Γιατί αν δούμε λίγο τι συμβαίνει και
σε άλλους καλλιτεχνικούς χώρους θα παρατηρήσουμε εύκολα ότι όλοι οι μεγάλοι π.χ. μουσικοί
είχαν τις προτιμήσεις τους σε συγκεκριμένους κατασκευαστές βιολιών, πιάνων, βιολοντσέλων κ.α.
γιατί δεν έπαιρναν το ίδιο αποτέλεσμα με οποιοδήποτε τυχαίο βιολί, πιάνο, βιολοντσέλο.
Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο φωτογράφος έχει στη διάθεσή του τεράστια γκάμα
από μέσα για να δημιουργήσει. Η βιομηχανία του προσφέρει από εύχρηστα smartphones
μέχρι τεράστιους αισθητήρες ενσωματωμένους σε ψηφιακές πλάτες βαριών επαγγελματικών
μηχανών. Παλιότερα η κουβέντα περιορίζονταν στις διαφορές μεταξύ φιλμ 135 και 120 και
ανάμεσα σε ρεφλέξ και τηλεμετρικές μηχανές.
Εκεί που θα συμφωνήσω με κάποιους είναι στο ότι η διαφήμιση και το marketing μας
έχουν κάνει να νιώθουμε ανικανοποίητοι με τη μηχανή που έχουμε. Και αυτό είναι ένα κακό
συναίσθημα. Όμως το ίδιο δεν συμβαίνει και με το αυτοκίνητό μας, με το σπίτι μας, με τις...
διακοπές μας και τόσα άλλα αγαθά; Έτσι δουλεύει η αγορά. Θέτει διλήμματα άλλοτε σοβαρά
κι άλλοτε τελείως επιφανειακά στα οποία πολλές φορές δεν έχουμε την γνώση και την
ενημέρωση για να απαντήσουμε. Αυτό είναι στην ουσία το πραγματικό πρόβλημα και όχι
η υπερπροσφορά βιομηχανικών προϊόντων.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Απαντώ σε κάποιους Αναγνώστες που ενοχλήθηκαν από το σχόλιο μου στο προηγούμενο editorial του Photobusiness Weekly 312
Η πρόθεσή μου ήταν ξεκάθαρη: Να προτείνω ένα άλλο όραμα για την λειτουργία του μοναδικού δημόσιου Μουσείου Φωτογραφίας της
χώρας μας. Γιατί αν πολύ σύντομα δεν μετατραπεί σ’ έναν σύγχρονο, μεγάλο Οργανισμό με έσοδα τότε αν όχι αυτή η κυβέρνηση, η επόμενη –
με απόψεις ότι οι καλλιτέχνες π.χ. είναι λαπάδες -θα το κλείσει ή θα το μετατρέψει σε παραμάγαζο και ουρά άλλου Μουσείου. Τόσο απλά.
Για την ενημέρωσή σας μπορείτε να ακούσετε στο παρακάτω link τις απόψεις του νέου Διευθυντή του Μ.Φ.Θ. κ. Ηρακλή Παπαϊωάννου,
όπως τις ανέπτυξε σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Ραδιοφωνικό Σταθμό 96,3 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Τ.Τ.
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Όταν φωτογραφίζουμε ότι νά’ ναι κι όπως νά’ ναι ...
...μπορεί να μας περάσουν για ότι νά’ ναι

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

*+,): Άννα Μανουσάκη
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Η χαμένη τιμή του πορτραίτου
Στην εποχή των selfies
Kάθε μέρα στον πλανήτη
γίνονται λήψεις αμέτρητων
selfies. Άνθρωποι εξοπλισμένοι
κυρίως με τα smartphone αλλά
και κάθε είδους φωτογραφική
μηχανή, υποκύπτουν σε
διαρκή ναρκισσιστική έξαρση
με διαστάσεις ομαδικής
παράκρουσης. Selfies ατομικά
ή ομαδικά, serlfies αυθόρμητα
και επιτηδευμένα, άτεχνα και
επιμελημένα κατακλύζουν το
internet.

Ό

λο αυτό το κοινωνικό
φαινόμενο και σημείο των

καιρών υποθάλπεται και βρίσκει
καταφύγιο στα social media και
λοιπές ιντερνετικές ατραπούς.
Ποτέ πριν, από την εποχή της
Kodak Box Brownie, δεν είχε
εκδημοκρατιστεί και διαδοθεί τόσο
πολύ η φωτογραφία όπως σήμερα
στην εποχή των selfies. Ποτέ πριν
μάλιστα ένα είδος φωτογραφίας
δεν είχε επικρατήσει κατά κράτος
στο βαθμό που η selfie εκτοπίζει το
τοπίο, το ταξείδι κλπ.

Και ίσως τα καταπίνει αφού οι αυτο-φωτογραφιζόμενοι συχνά φροντίζουν να περιέχει βιωματικές
αναφορές για το που βρίσκονται, με ποιόν κάνουν παρέα, ποιόν τόπο επισκέπτονται κλπ.
Το πως λειτουργεί μια selfie ας το εξηγήσουν οι κοινωνιολόγοι. Ίσως ως προσωπικό, με απόλυτη
ταυτοποίηση, σημειωματάριο διαθέσεων, εκφράσεων και αναμνήσεων, ίσως ως διέξοδος ευκολίας
από ανθρώπους που δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν σκέψεις και αισθήματα με το γραπτό και
προφορικό λόγο.
Εξαντλείται άραγε η selfie στην αναγωγή του αυτο-απεικονιζόμενου σε στιγμιαία “διασημότητα”
του πολύ στενού του φιλικού και κοινωνικού κύκλου, ή μήπως δικαιούμαστε να ψάξουμε κάπως
περισσότερο; Η selfie αντιπροσωπεύει όπως και να το κάνουμε, το υποτυπώδες, έστω, αυτοπορτραίτο. Υποδηλώνει τη φευγαλέα, ανομολόγητη, τάση να απεικονιστεί η ανθρώπινη μορφή
και μάλιστα αυτού που κάνει το κλικ. Πιθανολογούμε λοιπόν ότι υπολανθάνει το στοιχειώδες
ενδιαφέρον για το πορτραίτο και ο selfie-στας (sic) δυνητικά θα επιθυμούσε καλύτερη ποιότητα.
Το πορτραίτο ανδρώθηκε μαζί με την εφεύρεση της φωτογραφίας. Υπήρξε το πρώτο φωτογραφικό
είδος που καλλιεργήθηκε με συνέπεια σε χαλεπούς καιρούς και αγκαλιάστηκε όχι μόνον από
την άρχουσα τάξη αλλά διείσδυσε σε όλη την κοινωνική διαστρωμάτωση. Θυμηθείτε το φακό
Petzval το 1840! Σχεδιάστηκε ειδικά για πορτραίτο. Μέχρι το 1970 τα έσοδα των φωτογραφικών
καταστημάτων στη Δύση στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό στο οικογενειακό και ατομικό πορτραίτο.
Μετά οι φωτογράφοι το υποκατέστησαν με άλλα αντικείμενα στηρίζοντας τη βιωσιμότητά τους στην
διαφήμιση, στο γάμο και άλλα είδη.
Τώρα που η τράπουλα έχει ξαναμοιραστεί και οι φωτογράφοι απειλούνται επαγγελματικά, όχι
μόνον στην Ελλάδα της κρίσης αλλά γενικότερα στο δυτικό κόσμο, οφείλουν να ανακαλύψουν
ξανά το πορτραίτο και να φέρουν τον κόσμο κοντά τους. Να προσφέρουν το κάτι παραπάνω, πέρα
από τoν αυθόρμητο ή κατασκευασμένο πρωτογονισμό της selfie. Να προτείνουν νέα προϊόντα
όπως δημιουργικές οικογενειακές φωτογραφίες αντίστοιχες με αυτές που πρόθυμα πληρώνει το νέο
ζευγάρι στο γάμο. Σχολικές φωτογραφίες που να διαφέρουν (with a touch). Μοντέρνα πορτραίτα
για νεαρές κοπέλες που έχουν τη ...νόμιμη ματαιοδοξία να βγουν ωραίες. Στους ρευστούς καιρούς
που ζούμε οι περισσότεροι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση, να ανακαλύψουν
ξανά το αντικείμενό τους. Το ίδιο νομίζουμε ότι ισχύει και για τους φωτογράφους.

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Adobe Stock
Οι τάσεις για την οπτική επικοινωνία το 2016
Ο Scott Braut, ο υπεύθυνος για το
περιεχόμενο στη φωτοθήκη της Adobe,
δημοσίευσε τις τάσεις στην οπτική
επικοινωνία για το 2016.
Το Adobe Stock δημιουργήθηκε πέρυσι

1. Η τεχνολογία είναι και πάλι cool και οι εικόνες με νέους που ασχολούνται με την
τεχνολογία θα έχουν αυξημένη ζήτηση. Τόσο οι σειρές όπως το Silicon Valley όσο
και η πρόοδος της τεχνολογίας έχουν αναστρέψει την εντύπωση ότι ο χώρος αυτός
καταλαμβάνεται κυρίως από τρομακτικούς χάκερς.
2. Η χίπστερ αισθητική παραμένει δημοφιλής αλλά πλέον δεν θα είναι η μόνη. Τα

και διαθέτει ήδη μερικά εκατομμύρια
φωτογραφίες, video και graphic design
για “ενοικίαση”.

παπιγιόν, τα μουστάκια, τα φορέματα δεκαετίας ’50 κτλ δεν αντιπροσωπεύουν την
αισθητική όλων των νέων που ζουν και εργάζονται στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον.
Οι δημιουργοί θα πρέπει να αναζητήσουν και να αναδείξουν νέες τάσεις.
3. Τα περιβαλλοντικά πορτραίτα που δίνουν πιο διευρυμένη άποψη για το πρόσωπο
που απεικονίζουν στέκονται στον αντίποδα των selfies, που έχουν μεταβάλει τον τρόπο
που τραβάμε και κοιτάμε τα πορτραίτα.

Σ

το blog post o Braut σημειώνει τις
σημαντικότερες τάσεις, τις οποίες
πρέπει να μελετήσουν οι δημιουργοί, για
να παραμένουν ενήμεροι για τη σύγχρονη
αισθητική και για το τι εικόνες αναζητούν
στον χώρο της διαφήμισης και του
marketing για τις καμπάνιες τους.
Μεταφέρουμε λοιπόν από το κείμενο του
Braut:

4. Στις φωτοθήκες οι περισσότερες εταιρείες αναζητούν εικόνες με συμπαγή χρώματα
με υψηλό κορεσμό και έντονες αποχρώσεις καθώς βοηθούν το προϊόν να ξεχωρίσει.
5. Αρκετά δημοφιλής θα είναι οι εναέριες λήψεις, μιας και τα drones είναι πλέον
προσιτά για τους περισσότερους φωτογράφους.
6. Για τις εταιρείες είναι σημαντικό να παίρνουν θέση και να τη δηλώνουν μαζί με τους
πελάτες τους. Συνεπώς αναζητούν εικόνες που σχετίζονται με την επικαιρότητα.

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

photo.gr
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Fujifilm X-E2S
Αν η X-Pro2 είναι εκτός budget υπάρχει επιλογή...
Την περασμένη εβδομάδα η συνήθως συντηρητική Fujifilm μας κατέπληξε
με ομοβροντία νέων μοντέλων. Οι περισσότεροι φίλοι της ιαπωνικής φίρμας
στάθηκαν ενθουσιασμένοι μπροστά στη νέα X-Pro2 που εξέλιξε εντυπωσιακά το
concept της mirrorless με το περίφημο υβριδικό σκόπευτρο. Έτσι επισκιάστηκε
κατά κάποιο τρόπο η παρουσίαση της Χ-Ε2S. Όπως ξέρουμε η Χ-Ε2 θεωρήθηκε
ως η προσιτή εσωτερική ανταγωνίστρια της top of the range Χ-Pro1. Οπότε και το
καινούργιο μοντέλο λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο αν και πλέον υπάρχει η X-T1
με τη διαφορετική, σε στιλ DSLR, όψη.

Τ

ο πιο σημαντικό στοιχείο αναβάθμισης είναι προφανώς το Hybrid Autofocus το
οποίο ξεχωρίζει με τα 77 σημεία εστίασης στο tracking mode, δανεισμένο από την
X-T10. H παρακολούθηση κινούμενου αντικειμένου δεν αποτελούσε το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα της X-E2, ενώ εδώ έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια με Wide Tracking mode
που “προβλέπει” σχεδόν σε πραγματικό χρόνο την οριζόντια κίνηση αντικειμένων με
ενεργοποιημένη τη συνεχή αυτόματη εστίαση. Αλλά και η απόκριση του AF για απλές
περιπτώσεις (Single Point Autofocus) έχει βελτιωθεί αφού έχει μειωθεί στα 0,06sec.
Eκτός από το ηλεκτρομηχανικό κλείστρο, προβλέπεται και τελείως ηλεκτρονική
λειτουργία σε χρονισμό ως 1/32.000sec. Σε αυτή την περίπτωση η τελείως αθόρυβη
λειτουργία ευνοεί την αξιοποίηση σε “ευαίσθητες” συνθήκες λήψης όπως σε θέατρα,
μουσικές παραστάσεις και γενικά όπου η παρουσία του φωτογράφου πρέπει να περνά
απαρατήρητη.
Αλλαγές υπάρχουν και σε άλες λεπτομέρειες όπως η μεγαλύτερη ευαισθησία ISO
ως 51.200, οι τροποποιήσεις στη χειρολαβή και τα μενού κλπ. Από την άλλη μεριά
μένουν ίδια χαρακτηριστικά όπως το αισθητήρας X-Trans CMOS 16.3Megapixel, το EV,
η οθόνη 3in. Το video 1080p/60 και το ενσωματωμένο WiFi.
Κατά την προσφιλή συνήθεια της Fujifilm που τιμά και στηρίζει τους σταθερούς
πελάτες της, δεν ξεχάστηκαν οι παλιοί κάτοχοι X-E2. Ανταμείβονται με καινούργιο
firmware που βελτιώνει την απόκριση και ακρίβεια του autofocus και διαφοροποιεί τα
μενού.
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Bασικά χαρακτηριστικά
Aισθητήρας: APS-C X-Trans II
CMOS 16,3MP
Eπεξεργαστής:
Kαλύτερη ταχύτητα
έναρξης: 0,5sec.
Yστέρηση ΑF: 0,06sec.
Hλεκτρονικό σκόπευτρο:
OLED με ανάλυση 2360Κ dot
ελαχιστοποιημένη υστέρηση
0.005sec και μεγέθυνση
0,62x
Autofocus: με δυνατότητα
επιλογής ανάμεσα σε 49
σημεία Single Point και
λειτουργία Zone/Wide
Tracking 77 σημείων
Χρονισμός κλείστρου: ως
1/4.000sec. και ψηφιακά ως
1/32.000sec.
Ευαισθησία: ISO 100-6400,
επεκτάσιμη ως 51200
Λειτουργία ριπής: 7fps
Video: full HD1080p/60
Υποστήριξη: WiFi και
απομακρυσμένου ελέγχου
μέσω του app Fujifilm
Camera Remote
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Fujfilm X70
Compact γοήτρου με αισθητήρα APS-C

Ε

κεί που δεν το περίμενε κανείς η
Fujfilm χτύπησε στην κατηγορία των
large sensor compact μ ένα απρόσμενο
μοντέλο. Όχι γιατί δεν μοιάζει με τις
υπόλοιπες compact της εταιρίας αλλά
γιατί ανταγωνίζεται εσωτερικά και την
X-100T και τις 2/3in. Compact γοήτρου
Χ20/Χ30. Εξάλλου η ονοματοδοσία Χ70
αυτό ακριβώς υπονοεί. Ότι τοποθετείται
στην κορυφή των hi end compact,
διατηρώντας το βολικό μέγεθος, και
όντας απλούστερη και με μικρότερες
διαστάσεις από την κορυφαία X-100T.
Φανταστείτε μια Χ30 χωρίς σκόπευτρο
και με φακό pancake με κύκλο
κάλυψης κατάλληλο για τον αισθητήρα
APS-C που φοράει. Πραγματικά η Χ70
ανήκει σε μια ξεχωριστή κλάση μαζί
με τη Ricoh GRII και την καταργημένη
πλέον Nikon CoolPix A, ισως και την
λίγο πιο ογκώδη Leica Χ Τyp113 που
όμως ξεφεύγει σε θέματα κόστους.
Αυτό που ενοποιεί την Χ70 με την
ταυτοχρόνως ανακοινωθείσα Χ-Ε2S
είναι ο αισθητήρας μεγέθους APS-C,
τύπου X-Trans II CMOS 16,3Megapixel
με την ιδιαιτερότητα της διαφορετικής
κατανομής των μικροφίλτρων 6x6 σε
σχέση με την κλασική διάταξη Bayer
pattern. H κατανομή του X-Trans II
είναι πιο “τυχαία” (randomized) και
προσομοιώνει καλύτερα το φιλμ
ενώ αποτρέπει την εμφάνιση moire
(έτσι δε χρειάζεται το “κατωδιαβατό”
φίλτρο low pass). To δεύτερο

στοιχείο ”ταυτότητας” της Χ70 είναι ο φακός Fujinon Super EBC 18,5mm f/2,8 (7
κρύσταλλα σε 5 ομάδες) που μοιάζει ...υπερβολικά με pancake μόνο που παραμένει
“κολλημένος” στο σώμα. Το layout των χειριστηρίων παραπέμπει ανάμεσα σε
X-100T και Χ30 αλλά κάπου έχει ...χαθεί το προσοφθάλμιο σκόπευτρο. Δεν κάνατε
λάθος. Στο βωμό της μείωσης των εξωτερικών διαστάσεων oι σχεδιαστές της Fujifilm
θυσίασαν το viewfinder. Τουλάχιστον ενσωματώθηκε ανακλινόμενη οθόνη 3in.1040K
pixel. To υβριδικό σύστημα autofocus προέρχεται από την X-T10 και υιοθετεί και
τις δύο τεχνολογίες contrast detect και phase detect. Eίναι πανομοιότυπο με το
αντίστοιχο της Χ-Ε2S δηλ. έχει Single Point AF 49 σημείων και Wide/Tracking AF 77
σημείων. Ίδιο είναι και το κλείστρο με ηλεκτρομηχανικήλειτουργία ως το 1/4000sec.
και καθαρά ψηφιακή λειτουργία 1/4000-1/32.000sec. Αν η ευρυγώνια λειτουργία
του φακού δεν μοιάζει κατάλληλη για κάποιες λήψεις προσφέρεται και λειτουργία
ψηφιακού teleconverter για εξομοίωση εστιακών αποστάσεων στα 35mm και 50mm.
H μπαταρία ιόντων λιθίου NP-95 επαρκεί για 330λήψεις βάσει των προτύπων CIPA.

FoxConn
Eξαγοράζει τη Sharp;

Π

ριν είκοσι χρόνια θα ανήκε στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας
έστω και η ιδέα ότι μια τεράστια ιαπωνική εταιρία ηλεκτρονικών
με παράδοση δεκαετιών θα έπεφτε σε κινέζικα χέρια. Σήμερα το
“εξωπραγματικό” σενάριο γίνεται πραγματικότητα. Η κινέζικη FoxConn, η
πιο μεγάλη υπεργολάβος εταιρία για τα προϊόντα Apple, και στο παρελθόν
αποδέκτης αρνητικής δημοσιότητας για κακές εργασιακές σχέσεις, προσφέρει
5,4δισ. δολ. για να εξαγοράσει την ιαπωνική Sharp που υποφέρει από
υπερδανεισμό και πτώση πωλήσεων (χρωστάει πάνω από 4,4 δισ. Δολ.)
Νάλιστα η προσφορά των κινέζων είναι διπλάσια από τη δεύτερη, που
προήλθε από το consortium Network Corp. σημειώνουμε ότι το μεγάλο
αφεντικό της Foxconn Terry Gou ήδη κατέχει σημαντικό πακέτο μετοχών
της Sharp και η Foxconn παρά την επιβράδυνση της κινέζικης οικονομίας το
τελευταίο εξάμηνο, σημείωσε κέρδη 1.1δισ. δολ. μόνον το τελευταίο τρίμηνο.
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ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ
Συνεργασία με την εταιρία 8Sinn

Η

εταιρία Stamos ήδη ξεκίνησε
τη νέα της συνεργασία με την
εταιρία 8Sinn η οποία κατασκευάζει
προϊόντα υψηλής ποιότητας για τον
απαιτητικό επαγγελματία βιντεογράφο
και κινηματογραφιστή. Το αντικείμενό
της είναι οι ειδικές κατασκευές συμβατές
με μηχανές Sony (A7s, A7sM2, Α7,

A7Μ2, A7R, A7RM2) και Panasonic
(GH3,GH4) που επιτρέπουν την
προσαρμογή πρόσθετων αξεσουάρ
στο σώμα της μηχανής και χαρίζουν
στιβαρό και σταθερό κράτημα. Επίσης
διαθέτει υψηλής ποιότητας λεπτά και
εύκαμπτα καλώδια HDMI σε όλους τους
διαθέσιμους τύπους με μήκος 80cm.
STAMOS AE

Fujifilm
Δοκιμάζει αισθητήρες μεσαίου φορμά

Η

Fujifilm παρήγαγε μηχανές μεσαίου φορμά την εποχή του φιλμ, αλλά με την
κυριαρχία της ψηφιακής τεχνολογίας εστίασε σε μηχανές μικρότερου φορμά.
Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται στο φως, δεν αποκλείεται η ιαπωνική
εταιρία να επιστρέψει στο μεσαίο φορμά μιας και γνωστοποίησε πως κάνει έρευνες
και δοκιμές σε αντίστοιχους αισθητήρες. Πιο συγκεκριμένα, ο Takashi Ueno, product
manager της σειράς Χ, αποκαλύπτει πως η εταιρία έχει στη διάθεση της πλήθος νέων
τεχνολογιών που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις μιας
μηχανής μεσαίου φορμά. Μάλιστα αναφέρει πως η εταιρία έχει μεγάλη εμπειρία στο
χώρο, καθώς κατασκευάζει φακούς για την Hasselblad. Ωστόσο, όσο αφορά το κοντινό
μέλλον ο Ueno ξεκαθαρίζει πως δεν θα δούμε κυκλοφορία τέτοιας φωτογραφικής
μηχανής, καθώς η εταιρία επικεντρώνεται προς το παρόν στην έρευνα των αισθητήρων.

Lumix DMC-CM10
Mε Android 5.0 και χωρίς δυνατότητα
τηλεφωνικών κλήσεων

Σ

τη δεύτερη προσπάθεια της στην
κατηγορία των high-end smartphone,
η Panasonic παρουσιάζει τον διάδοχο του
DMC-CM1. Πρόκειται για ένα mini tablet
πλέον που δεν έχει δυνατότητα τηλεφωνικών
κλήσεων(!), αλλά διατηρεί την ποιοτική
κάμερα με αισθητήρα CMOS μεγέθους 1in.
Επίσης κοινά παραμένουν όλα τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά του προκάτοχου με μόνη
διαφορά το λειτουργικό σύστημα, που
αναβαθμίζεται σε Android 5.0. Θα υποστηρίζει
κανονικά συνδέσεις LTE, όπου η συσκευή
μπορεί να στέλνει και να δέχεται δεδομένα
μέσω τηλεφωνικών δικτύων, με την χρήση
της κάρτας SIM. Επιπλέον, η ιαπωνική εταιρία
θα παρέχει το δικό της δίκτυο, ως μέρος
της υπηρεσίας Wonderlink. Δηλαδή, θα
προσφέρει στους χρήστες των CM1 και CM10
πλοήγηση στο ίντερνετ 3GB/μήνα, με ταχύτητα
150Mbps. To DMC-CM10 θα κυκλοφορήσει σε
περιορισμένες αγορές του κόσμου και προς το
παρόν όχι στην ελληνική.


 3 1 3 •      2 5 I A N O YA 

2016

 13

O N L I N E  ON LINE     OIM
A G I N GO- IEM AGI NG - E

  

     1 4 3 •Xarakseis.indd



 313 •25 
     2 2
5 0I1A2N O YA    2 0 1 6

18/12/2015 7:30:46 μμ

Xarakseis.indd 3

18/12/2015 
7:31:05
  
μμ  1 4 1 4

ON LINE     O IMAGING - E  

Olloclip Studio

Lexar Jumpdrive C20i

Φωτογραφική θήκη με
mount εξαρτημάτων για
iPhone

Ένα flash drive ειδικό για iPad και iPhone

Ε

ίναι γνωστό ότι το iOS έχει αρκετές ιδιαιτερότητες
στο όνομα της ασφάλειας. Μία από αυτές είναι η
επιμονή της Apple να μη δίνει απευθείας πρόσβαση
σε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, παρά μόνο
με χρήση ειδικού app το οποίο να υπακούει στις
προδιαγραφές της εταιρίας. Flash drives με Lightning
Connector (που υιοθετήθηκε από την Apple από
το iPad 4 και μετά καθώς και από το iPhone 5 και
μετά) σπανίζουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε από τις
branded εταιρίες το Sandisk iXPand και κάποιες

Η

Olloclip, εταιρία παραγωγής
φωτογραφικών αξεσουάρ
για smartphone, παρουσίασε μία
νέα θήκη για το iPhone 6 που
ονομάζεται Studio. Διευκολύνει
την προσάρτηση εξαρτημάτων που
αφορούν την λήψη φωτογραφιών
και την εγγραφή video. Διαθέτει

άλλες low brand υλοποιήσεις όπως το Hyper iStick,
Leef iBridge, iΚlips κλπ. Για ποιό λόγο όμως να
αγοράσει κάποιος τέτοιο αξεσουάρ; για ένα και
μόνο. Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας κάθε
iOs συσκευής, ειδικά αν ο χρήστης ενδιαφέρεται
να έχει διαθέσιμο μεγάλο όγκο δεδομένων π.χ.
ντοκουμέντα σε pdf, ταινίες κλπ. Η πρόταση της Lexar με το Jumpdrive C20i προσφέρει
μια λύση για αποθήκευση ή μεταφορά δεδομένων αλλά και φόρτιση on the road μέσω
Lightning και USB 3.0. Η ταχύτητα διαμεταγωγής είναι πολύ ενθαρρυντική ως 95MB/
sec. στην ανάγνωση και 20MB/sec. στην εγγραφή δεδομένων. Η όλη διαχείριση των
αρχείων γίνεται μέσω δωρεάν file management app της Lexar που είναι ανεβασμένη
στο AppStore. Σημειώνουμε ότι στο δελτίο τύπου δεν αναφέρονται ποιά φορμά

ράγα στην οποία προσαρμόζονται:
grip για το στιβαρό κράτημα της
συσκευής, stand για οριζόντια
τοποθέτηση, universal υποδοχή
για τρίποδο και αντάπτορας
cold-show (κάτι αντίστοιχο του
hot-show αλλά χωρίς ηλεκτρικές
επαφές). Επομένως, ο χρήστης
μπορεί να προσαρμόσει στο
iPhone, LED panel, εξωτερικό
μικρόφωνο ή ακόμα και το
τρίποδο της DSLR. Επίσης, η θήκη
διαθέτει αποσπώμενη μοντούρα
για την αξιοποίηση των φακών της
Olloclip. Θα είναι συμβατό με τις
εκδόσεις iPhone 6/6s και iPhone
6/6s Plus.

αρχείων υποστηρίζονται.

Fujifilm XF 100-400mm f/4,5-5,6 OIS WR
Εμπλουτίζεται η σειρά XF φακών για σώματα Χ

Ό

ταν η Fujifilm εξήγγειλε την πρώτη CSC και μάλιστα το ιστορικό πλέον μοντέλο X-Pro1 οι
γνωρίζοντες τα φωτογραφικά πράγματα από την αρχή πίστεψαν ότι η προσπάθεια θα ήταν
πολύ σοβαρή και μακροπρόθεσμη. Πραγματικά η συγκεκριμένη ιαπωνική εταιρία φημίζεται
για τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζει τους πιστούς της οπαδούς. Ακόμη και με τα παραδοσιακά
ιαπωνικά μέτρα, που επιβάλλουν παρόμοια προσέγγιση η Fujifilm θεωρείται συντηρητική.
Αυτό φαίνεται λοιπόν από τον τρόπο που σταδιακά έχτισε και συνεχίζει να χτίζει τη σειρά Χ,
τηρώντας χρονοδιαγράμματα, εξαγγέλλοντας τις επόμενες κινήσεις ιδιαίτερα στην υποστήριξη
της γκάμας φακών και το κυριότερο προσφέροντας εξαιρετικά οπτικά σε λογικές τιμές. Σε αυτή
τη λογική εντάσσεται ο super telephoto zoom Fujinon XF 100-400mm f/4,5-5,6 R LM OIS WR,
ισοδύναμος με 152-609mm λόγω crop factor 1,5x του APS-C format. Στη δομή του ο αρκετά
πολύπλοκος συγκεκριμένος φακός περιλαμβάνει 21 οπτικά στοιχεία σε 14 ομάδες, εκ των
οποίων πέντε στοιχεία χαμηλής διάχυσης (Εxtra low Dispersion) και ένα κρύσταλλο SuperED
για τη μείωση των χρωματικών εκτροπών και μηχανισμό ίριδας με 9 “λεπίδες” για καλύτερο
bokeh. Ο φακός ειναι στεγανοποιημένος σε 25 σημεία για την αποτροπή εισχώρησης υγρασίας
και σκόνης. Επίσης έχει δεχθεί ειδική υγροαπωθητική επεξεργασία με υλικό fluorine στην
επιφάνεια του εμπρός κρυστάλλου.
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Manfrotto
Τρία νέα on-camera
LED φωτιστικά

H

ιταλική εταιρία παρουσίασε
τρία αναβαθμισμένα LED panel
που προσαρμόζονται στο hot-shoe.
Απευθύνονται σε ενθουσιώδεις
χρήστες και επαγγελματίες του video,
παρέχοντας υψηλότερη ένταση
φωτισμού και καλύτερη χρωματική
απόδοση. Τα CROMA2 και MICROPRO2
έχουν σχεδόν κοινά χαρακτηριστικά
με βασική διαφορά ότι μόνο το πρώτο
προσφέρει ρύθμιση της χρωματικής
θερμοκρασίας (από 3100°K έως
5600°K). Επίσης, το CROMA2
έχει φωτεινότητα 900lux, ενώ το
MICROPRO2 940lux.
Το τρίτο και μικρότερο LED panel
της σειράς, SPECTRA2, προσφέρει
φωτεινότητα 650Lux και έχει
χρωματική θερμοκρασία daylight (μη
μεταβαλλόμενη). Επιπλέον, o χρήστης
μέσω dimmer μπορεί να μειώσει τη
φωτεινότητα στο 50%. Και τα τρία

Epson
Ο μικρότερος φορητός εκτυπωτής inkjet A4

H

ιαπωνική εταιρία πρόσθεσε στη σειρά WorkForce, το μικρότερο και ελαφρύτερο
εκτυπωτή τεχνολογίας inkjet, WF-100W. Με διαστάσεις 309x154x61mm και βάρος
μόλις 1,6 κιλά απευθύνεται σε κάθε είδους επιχείρηση, για την οποία η εκτύπωση
εγγράφων εκτός του γραφείου, είναι απαραίτητη. Έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρεται

τροφοδοτούνται από έξι μπαταρίες
ΑΑ, καλώδιο AC ή μπαταρία L-Type.
Στην συσκευασία περιέχονται diffuser,
φίλτρα και κεφαλή προσαρμογής σε
τρίποδο..

με ευκολία και να χρησιμοποιείται σε όχημα, στο σπίτι ή ακόμα και σε συνάντηση
στο γραφείο του πελάτη. Έχει μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης 5,760x1,440dpi. Όσο
αφορά τη ταχύτητα, εκτυπώνει 7 ασπρόμαυρες/4 έγχρωμες σελίδες ανά λεπτό. Όταν
τροφοδοτείται από μπαταρία η απόδοση ελαττώνεται στις 4 ασπρόμαυρες/ 2 έγχρωμες
σελίδες ανά λεπτό. Η ενσωματωμένη μπαταρία προσφέρει αυτονομία 50 έγχρωμων
σελίδων/100 ασπρόμαυρων και φορτίζεται μέσω USB ή τροφοδοτικού AC.
Αποτελεί τον πρώτο φορητό εκτυπωτή με οθόνη LCD και μελάνια pigment που
στεγνώνουν γρήγορα για ποιοτικές εκτυπώσεις, χωρίς μουτζούρες και αλλοιώσεις. Έχει
δυνατότητες διασύνδεσης Wi-Fi και Epson Connect (Epson iPrint, Email Print ). Ακόμα
είναι συμβατός με τις υπηρεσίες Wi-Fi Direct, Google Cloud Print και Apple AirPrint.
Ο WF-100W θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα επέκτασης εγγύησης τριών ετών, για
αγορές μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2016.
Mπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τους εκτυπωτές που πληρούν τις προϋποθέσεις,
καθώς και για τους όρους της τριετούς εγγύησης στην ιστοσελίδα της εταιρίας:
epson.gr/printerwarranty

Νέα προϊόντα Lexar
Πρώτη εμφάνιση στη CES

Σ

τον απόηχο της CES του Las Vegas στις αρχές Ιανουαρίου, εμφανίστηκαν αρκετά
προϊόντα που δεν έγινε εφικτό να αναφέρουμε τις πρώτες εκείνες ημέρες.
Η γνωστή μας Lexar, θυγατρική της Micron Technologies, παρουσίασε αρκετά
ενδιαφέροντα πράγματα όπως μια ταχύτατη microSD κάρτα UHS-II 1800x που
συνοδεύεται με εδικό λογισμικό ανάκτησης αρχείων Image Rescue, το φορητό SSD
δίσκο Lexar Portable SSD με χωρητικότητες 256GB και 512GB, interface USB 3.0 και
μέγιστη ταχύτητα διαμεταγωγής 245ΜΒ/sec. Καθώς και το μινιμαλιστικών διαστάσεων
USB flash drive Jumpdrive S45 με χωρητικότητες 16 ως 128GB και εξαιρετικές
ταχύτητες χάρη στο USB 3.0.



 3 1 3 •      2 5 I A N O YA 

2016

 17

ON LINE     O IMAGING - E  

ElGreco.indd
1 •      2 5 I A N O YA 

 313

2016

18/12/2015 7:43:04
  μμ
 18

ON LINE     O IMAGING - E  

Fujifilm EF-X500
Νέο φλας καθ' οδόν

Η

παρουσίαση τόσων εντυπωσιακών σε
προδιαγραφές και σπουδαιότητα για
τον ανταγωνισμό νέων προϊόντων Fujifilm,
επεσκίασε την εξαγγελία της νέας ισχυρής
μονάδας φορητού φλας EF-X500. Θα
συνεργάζεται με όλα τα σώματα X-series
συμπεριλαμβανομένης και της σειράς
Χ-100 και η εμπορική διάθεση αναμένεται
για τον επόμενο Μάιο. Ανάμεσα στα πιο
ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά είναι η

υποστήριξη συγχρονισμού υψηλής ταχύτητας
ως 1/8000sec. κάλυψη οπτικού πεδίου φακών
24mm ως 105mm, λειτουργίες multi-TTL,
optical pulse, λειτουργία ως τριών group σε
ρόλους master/remote κλπ.
ρ

Sports Illustrated
Απέλυσε τρία σημαντικά στελέχη του φωτ. τμήματος

Τ

ο περιοδικό Sports Illustrated απέλυσε τον διευθυντή φωτογραφίας
Brad Smith, τον συντάκτη φωτογραφίας Claire Bourgeois, και τον
Photo Director John Blackmar. Η είδηση αυτή φτάνει μόλις ένα χρόνο μετά
την απόλυση ολόκληρης της ομάδας των μισθωτών φωτογράφων του
αθλητικού περιοδικού.
O Smith ξεκίνησε να δουλεύει στο SI το 2013, αφού είχε διατελέσει για
έξι χρόνια αρχισυντάκτης αθλητικής φωτογραφίας στο New York Times.
Επιβεβαίωσε την απόλυσή του μέσω του δημοφιλούς φωτογραφικού blog
PetaPixel. H διακοπή της εργασιακής σχέσης μάλλον οφείλεται στην μητρική
Time Inc, η οποία προσπαθεί να πείσει τους φωτογράφους να υπογράψουν
συμβόλαιο με αμφιλεγόμενους όρους. Επίσης, η χρονική στιγμή των
απολύσεων φαίνεται αρκετά περίεργη, καθώς αναμένεται η διεξαγωγή του
μεγαλύτερου ετήσιου αθλητικού γεγονότος στις ΗΠΑ, του Super Bowl.
Επιπλέον, έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι μόνο το 50% των υποψήφιων
συνεργατών του περιοδικού έχει αποδεχτεί το εν λόγω συμβόλαιο και για
αυτό η εταιρία θα δημιουργήσει μάλλον μια αναθεωρημένη έκδοση του στο
τέλος του Ιανουαρίου. Ακόμα, η διεύθυνση του Time Inc, καταγράφει τους
φωτογράφους που δεν συμφωνούν με τους όρους και προσεγγίζει άλλους
συναδέλφους τους, στην ίδια περιοχή, προσφέροντας τους τις θέσεις που δεν
αποδέχθηκαν αρχικά όσοι προβάλλουν αντιρρήσεις.

Dataright
Oπτικοί δίσκοι

Η

πλήρης γκάμα οπτικών δίσκων Dataright διατίθεται
πλέον στην ελληνική αγορά σε ανταγωνιστικές
τιμές. Το Dataright αποτελεί εμπορική επωνυμία
της εταιρίας Moser Baer, ενός εκ των μεγαλύτερων
κατασκευαστών οπτικών δίσκων στον κόσμο με έδρα
την Ινδία. Διατίθενται μεταξύ άλλων τα κατάλληλα
για επαγγελματική χρήση προϊόντα: • DVD-R Inkjet με
επιφάνειες Matte και Glossy • DVD+R DL 8.5GB Inkjet
Matte • Bluray 25GB Inkjet Matte • CD-R Inkjet Matte
STAMOS AE
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ΝΕΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δημιουργική
Φωτογραφία
THE
LEARNING
CENTRE
Hellenic Centre
for Photography
New Classes & Workshops

Διδάσκοντες: Ελένη Μουζακίτη, Λάμπρος Παπανικολάτος
Δημιουργική Φωτογραφία Ι
Έναρξη: 23 Φεβρουαρίου

Σεμινάρια - Εργαστήρια Δημιουργικής Φωτογραφίας από το
Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας. Το πρόγραμμα των εργαστηρίων
αποτελείται από δύο διαφορετικούς κύκλους. Κάθε κύκλος
Δημιουργική Φωτογραφία ΙΙ αναπτύσσεται σε 16 εβδομαδιαίες τετράωρες συναντήσεις και θέτει
Έναρξη: 25 Φεβρουαρίου
στο επίκεντρο την καλλιτεχνική, τη θεωρητική και την τεχνική
παράμετρο της φωτογραφικής εικόνας, μέσα από ένα εντατικό
ΕΝΑΡΞΗ: 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
πρόγραμμα που περιλαμβάνει εισηγήσεις, παρουσιάσεις φωτογράφων, πρακτική εφαρμογή, ανάθεση ασκήσεων και κριτική.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ: WWW.HCP.GR, 210 9211 750
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Όνειρα και Σύμβολα.
Ξεκινά η έκθεση της Ιωάννας Ράλλη

Φ

ωτογραφίζοντας με μια παλιά Hasselblad 6x6, η Ιωάννα Ράλλη αποκρυπτογραφεί
και εκθέτει τις δικές της εικαστικές αποτυπώσεις του ταπεινού και του οικείου. Μικρά
πλάσματα, αντικείμενα από ευτελή υλικά, κοινοί άνθρωποι και εικόνες από την καθημερινότητα
μεταμορφώνονται έτσι ώστε τελικά να επαναβαπτιστούν. Σε μια απόπειρα αποκωδικοποίησης
η φωτογράφος παίζει με το φως και τις σκιές και προσεγγίζει τις δικές της άγνωστες και
σκοτεινές πτυχές. Βρίσκοντας τη δική της ιδιαίτερη φωνή, η Ιωάννα Ράλλη δίνει σχήμα στα
όνειρα μεταφέροντας το θεατή σε ένα ταξίδι συμβόλων στην τέχνη της φωτογραφίας. Η Ιωάννα
Ράλλη έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Τα «Όνειρα και Συμβολα» είναι η τελευταία φωτογραφική της δουλειά και παράλληλα
η δεύτερη ατομική της έκθεση που παρουσιάζεται στη Γκαλερί Ζουμπουλάκη.
Εγκαίνια: Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, 20.00 - Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Πλ. Κολωνακίου 20, Αθήνα
Πληροφορίες: Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Τηλ. 2103608278,
galleries@zoumboulakis.gr, http://www.zoumboulakis.gr
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Προσοχή! Τελευταίεςστα
μέρεςπερίπτερα
στα περίπτερα!
Kυκλοφορεί
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Το βλέμμα της αιωνιότητας
Έκθεση του Ηλία Μπουργιώτη

Ξ

εκινώντας τη φωτογραφική του αναζήτηση
στα τέλη του 1980, ο φωτογράφος εμπνέεται
από το Θόδωρο Αγγελόπουλο. Με λήψεις
κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των τριών
τελευταίων ταινιών του, η έκθεση παρουσιάζει
όσα συνέβαιναν πίσω από την κινηματογραφική
κάμερα. Μέσα από τη φωτογραφική ματιά του
Ηλία Μπουργιώτη οι επισκέπτες της έκθεσης θα
έχουν την ευκαιρία να δουν μια άλλη πλευρά
του μεγάλου Έλληνα σκηνοθέτη, την ώρα της
προετοιμασίας των κινηματογραφικών πλάνων.
Τα φωτογραφικά έργα που παρουσιάζονται
στην έκθεση περιλαμβάνονται και στο ομώνυμο
λεύκωμα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
«Τόπος».
Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Ιανουαρίου
Διεύθυνση: Image Gallery,
Λεωφ. Αμαλίας 36, Σύνταγμα
Μέρες και ώρες λειτουργίας:
Τρίτη - Παρασκευή 11.00 – 20.00
Σάββατο 11.00 – 17.00
Κυριακή 12.00 – 16.00
Πληροφορίες: Image Gallery,
Τηλ. 2103230534, mail@theimage.gr,
http://gallerytheimage.com/
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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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Body
Διαγωνισμός φωτογραφίας στη Blank Wall Gallery

Σ

ημείο έμπνευσης και κεντρικό αντικείμενο φωτογράφισης,το ανθρώπινο σώμα
πάντα έλκυε τους φωτογράφους. Άλλοτε ρεαλιστικά και άλλοτε όχι, το σώμα
προσεγγίζεται με διαφορετικό τρόπο. Με το φωτογραφικό φακό να αποτυπώνει τις
ιδέες και τα συναισθήματα του κάθε φωτογράφου, στο διαγωνισμό μπορούν να
συμμετάσχουν τόσο ερασιτέχνες όσο και επαγγελματίες φωτογράφοι. Οι συμμετέχοντες
καλούνται να αποτυπώσουν το
ανθρώπινο σώμα μέσα από τα
δικά τους αυθεντικά έργα. Οι
φωτογραφίες που θα επιλεχθούν
θα παρουσιαστούν σε έκθεση
που θα πραγματοποιηθεί στο
χώρο της Blank Wall Gallery.
Υποβολή: έως 11 Φεβρουαρίου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
Σάββατο 13 Φεβρουαρίου
Έκθεση: 5 - 18 Μαρτίου
Πληροφορίες: Blank Wall
Gallery, Τηλ. 6943868124,
info@blankwallgallery.com,
www.blankwallgallery.com

Πλάτων Ριβέλλης
Μικροί Μονόλογοι και άλλα
βίντεο στο Facebook

Ο

φωτογράφος και δάσκαλος
φωτογραφίας Πλάτων Ριβέλλης
ξεκίνησε για το 2016 μια νέα ενέργεια.
Μέσω της προσωπικής του σελίδας
στο Facebook ο μεταξύ άλλων
ιδρυτής του Φωτογραφικού Κύκλου,
μοιράζεται τους δικούς του μικρούς
φωτογραφικούς μονολόγους. Σε
μια προσπάθεια να βοηθήσει όσους
ενδιαφέρονται για τη φωτογραφία,
θίγει πολλά από τα προσφιλή του
θέματα με το γνωστό λακωνικό
τρόπο, μέσα από βίντεο διάρκειας 2
έως 3μιση λεπτών. Από το «Μικροί
Μονόλογοι για τη Φωτογραφία και
την Τέχνη από τον Πλάτωνα Ριβέλλη»
έχουν αναρτηθεί μέχρι στιγμής δύο
βίντεο ενώ η σειρά θα περιλαμβάνει
συνολικά 52, όσες δηλαδή και οι
εβδομάδες του χρόνου. Επιπλέον όσοι
ακολουθήσουν τη σελίδα θα έχουν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
και μερικά άλλα βίντεο όπως παλιές
συνεντεύξεις, συζητήσεις, ομιλίες και
τηλεοπτικές εκπομπές. Σύντομα τα
βίντεο θα είναι διαθέσιμα και στην
ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Πλάτωνα
Ριβέλλη, σε ένα νέο υποκεφάλαιο με
τίτλο “Videos”.

HIPA
Ανακοινώθηκε η κριτική επιτροπή

Ξ

εκίνησε η διαδικασία επιλογής του νικητή για το βραβείο HIPA (Hamdan bin Mohammed
bin Rashid Al Maktoum International Photography Award) που απονέμεται τα τελευταία
πέντε χρόνια στο Ντουμπάι. Ο παγκόσμιος διαγωνισμός είχε ως θέμα φέτος την “Ευτυχία”.
Μόλις ανακοινώθηκε και η κριτική επιτροπή, που αποτελείται από εννέα σημαντικές
προσωπικότητες της φωτογραφίας. Οι εννιά κριτές προέρχονται από πέντε χώρες και είναι
οι Αμερικανοί φωτογράφοι Maggie Steber, Philip Block και Michael Yamashita, ο Βρετανός
βραβευμένος φωτογράφος Dr Michael Pritchard, ο διευθυντής του VII Stephen Mayes, ο
καθηγητής φωτογραφίας David Maitland, η photo editor Monica Allende και ο Γερμανός
φωτογράφος Michael Lohmann. Ο διαγωνισμός είχε τέσσερις κατηγορίες: ευτυχία, άγρια
ζωή, πατέρας και γιος και γενική κατηγορία. Θα δοθούν χρηματικά βραβεία συνολικής αξίας
400.000 δολαρίων.

Πληροφορίες: Πλάτων Ριβέλλης,
https://www.facebook.com/platon.
rivellis/?fref=ts
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Φωτογραφικό
Κέντρο
Θεσσαλονίκης
Παρουσίαση βιβλίου και
κοπή πίτας

Τ

ο νέο βιβλίο του φωτογράφου
Ηλία Παπαδόπουλου
«Ελληνικό Θαλάσσιος Κόσμος»
θα παρουσιαστεί το Σάββατο 23
Ιανουαρίου. Στην παρουσίαση
θα μιλήσουν ο ζωολόγος,
ωκεανολόγος και επιμελητής της
έκδοσης Δρ. Γιώργος Σκουφάς,
ο καθηγητής φωτογραφίας και
εκδότης Δρ. Μενέλαος Μελετζής,
ο εικαστικός-καλλιτεχνικός
διευθυντής του ΦΚΘ Βασίλης
Καρκατσέλης καθώς και ο ίδιος ο
φωτογράφος. Μετά την παρουσίαση
θα πραγματοποιηθεί συζήτηση
ενώ παράλληλα την ίδια μέρα θα
γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας του Φωτογραφικού Κέντρου
Θεσσαλονίκης.

Signore
Έκθεση του Γιώργου Γκιζάρη

Σ

τη νέα του έκθεση ο Γιώργος
Γκιζάρης προσεγγίζει τη γυναίκα
έτσι όπως δρα και κινείται σε σχέση
με το χώρο και το χρόνο. Με άξονα
την αντίληψη του άνδρα φωτογράφου
γίνεται μια προσπάθεια να αποδωθεί
η σφαιρική γυναικεία οντότητα και
ύπαρξη στην καθημερινή ζωή. Άλλοτε
μοναχική και άλλοτε σύντροφος,
συνδεδεμένη με στερεότυπα μόδας,
ομορφιάς, ύφους, πλάνης ή αντίθετα,
απαλλαγμένη από αυτά, η γυναίκα
παρουσιάζεται στο πλαίσιο τριών
εννοιολογικών ενοτήτων. Η πρώτη
θεματική σχολιάζει τον χαρακτήρα,
η δεύτερη τη δράση και η τρίτη το
συμβολισμό της γυναικείας φύσης,
μέσα από μια σειρά τόσο αναλογικών
όσο και ψηφιακών ασπρόμαυρων και
έγχρωμων φωτογραφικών έργων.

Παρουσίαση: Σάββατο 23
Ιανουαρίου, 19.00
Διεύθυνση: Καφέ ΒΑΖΑΑΡ,
Παπαμάρκου 34, Πλατεία Άθωνος,
Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Φωτογραφικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης, http://fkth.gr/

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων την
έκθεση θα προλογίζει ο Γενικός Έφορος
-αρμόδιος καλλιτεχνικών θεμάτων – της
Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας,
Κυριάκος Κόκκος.
Εγκαίνια:
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 2 Μαρτίου
Διεύθυνση: Χώρος Τέχνης -ισμός,
Ευπατριδών 17 & Τριπτολέμου 7, Γκάζι
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα
– Παρασκευή 18.00 – 22.00
Σάββατο και Κυριακή 14.00 – 20.00
Πληροφορίες: Χώρος Τέχνης -ισμός,
Τηλ. 2103463990, www.ismos.gr
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Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας
Νέοι κύκλοι δημιουργικών εργαστηρίων

Ξ

εκίνησαν οι εγγραφές για τα φετινά δημιουργικά εργαστήρια του
Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας. Θέτοντας στο επίκεντρο την
καλλιτεχνική, τη θεωρητική και την τεχνική παράμετρο της φωτογραφικής
εικόνας το πρόγραμμα αποτελείται από δύο κύκλους μαθημάτων. Ο
πρώτος κύκλος έχει ως στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων τόσο
με την αισθητική και την πρακτική της σύγχρονης φωτογραφίας όσο και
με τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις. Στο δεύτερο κύκλο του δημιουργικού
εργαστηρίου όσοι συμμετέχουν θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν
περισσότερο στο θεωρητικό και τεχνικό κομμάτι και παράλληλα να
αναπτύξουν περισσότερο το δικότους προσωπικό ύφος. Μετά την
ολοκλήρωση των εργαστηρίων θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής ενώ στο
τέλος του 2ου κύκλου θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση στο πλαίσιο του
Athens Photo Festival.

Εργαστήριο Δημιουργικής Φωτογραφίας Ι

Και τα τρία βιβλία!



€25

*

Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την
ιστορία &
αισθητική της
φωτογραφίας!

Έναρξη: Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου
Συναντήσεις: κάθε Πέμπτη έως 16 Ιουνίου, 18.00 – 22.00

Εργαστήριο Δημιουργικής Φωτογραφίας ΙΙ
Έναρξη: Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016
Συναντήσεις: κάθε Τρίτη έως 14 Ιουνίου, 18.00 – 22.00
Πληροφορίες: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας,
Τηλ. 2109211750, contact@hcp.gr, http://hcp.gr
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Για παραγγελίες: 210 8541400
info@photo.gr



 3 1 3 •      2 5 I A N O YA 

2016

 29

ON LINE     O IMAGING - E  

Οι δέκα φιναλίστ σε κάθε κατηγορία

Κ

ατά τη διάρκεια της ετήσιας έκθεσης Imaging
USA αναδείχθηκαν οι δέκα φιναλίστ σε
κάθε μία από τις 6 κατηγορίες του διαγωνισμού
φωτογραφίας World Photographic Cup. Κάθε μία
από αυτές τις φωτογραφίες, και ο δημιουργός
της, διαγωνίζεται για μία από τρεις θέσεις της
κατηγορίας της και να φέρει το φωτογραφικό
κύπελλο στη χώρα τους. Τα αποτελέσματα θα
ανακοινωθούν στις 14 Μαρτίου στο Πόρτο της
Πορτογαλίας. Η χώρα που θα μαζέψει τους
περισσότερους πόντους θα κερδίσει το Κύπελλο.
Φέτος συμμετείχαν 27 ομάδες από την Ασία,
στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ωκεανία
και τη Βόρειο Αμερική. Οι έξι κατηγορίες του
διαγωνισμού ήταν: διαφημιστική φωτογραφία,
digital art, φωτογραφία φύσης, πορτραίτο,
ρεπορτάζ και φωτογραφία γάμου.
www.worldphotographiccup.org
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Nick Melidonis, Australia

World Photographic
Cup 2016

Onni Wiljami Kinnunen, Finland

Edwin Martinez, Philippines

 30

ON LINE     O IMAGING - E  

lvaro José Ruiz Nogues, Spain

Igor Bulgak, Russia

Kirchberger Helge, Austria 2
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Phanh Tram, Canada

Joel Santos, Portugal
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Προσοχή! Τελευταίες μέρες!
Λήξη: 1 Φεβρουαρίου

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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