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Με την επέλαση της φωτο-κινητής
τηλεφωνίας πολλά νούμερα που
αφορούν στη λήψη φωτογραφιών
πετιούνται στον αέρα ανέξοδα, έτσι
για εντυπωσιασμό του φιλοθεάμονος
κοινού. Όμως το νούμερο «3.000.000
λήψεις το λεπτό» που διαβάσατε δεν
προέκυψε τυχαία. Ανακοινώθηκε από
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Editorial

μεγάλο εργοστάσιο αποθήκευσης
φωτογραφιών -και όχι μόνον- (Sandisk)
που έχει κάθε λόγο να βασίζεται
σε σοβαρές έρευνες αγοράς για να
οργανώσει την παραγωγή του.

Τ

ην περασμένη Τετάρτη 6/7 στο
ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ πραγματοποιήθηκε
press conference με προσκεκλημένους
δημοσιογράφους του ειδικού τύπου
με σκοπό την παρουσίαση των νέων
προϊόντων της Sandisk μετά την εξαγορά
της από τον κολοσσό Western Digital.
(Αναλυτικό ρεπορτάζ θα διαβάσετε σε
επόμενες σελίδες). Στο σημείωμα αυτό θα
σταθώ σε μία λεπτομέρεια που ακούσαμε
στα πλαίσια της συνέντευξης τύπου:
Στο γεγονός ότι όλα τα εργοστάσια που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή
αποθηκευτικών χώρων, προβλέπουν
εκρηκτική ανάπτυξη του κλάδου με
ορίζοντα το 2020. Και αυτό λόγω της
τεράστιας, ασύλληπτης μέχρι πρότινος
λήψης φωτογραφιών με τα smartphones.
Το φετεινό νούμερο των 3.000.000 εικόνων
το λεπτό (!!!) του χρόνου θα μοιάζει μικρό.
Έχουν λοιπόν συμφέρον εργοστάσια
όπως η SanDisk να ετοιμάζονται
πυρετωδώς για να ανταποκριθούν στην
αυξημένη ζήτηση. Γιατί ως γνωστόν κάποια
στιγμή η κάρτα του smartphone θα γεμίσει
και θα χρειαστεί ο χρήστης να μεταφέρει
εύκολα κάπου αλλού τα αρχεία του επειδή
σπάνια σβήνει φωτογραφίες. Στη συνέχεια
γιατί και ο δίσκος του υπολογιστή θα
γεμίσει... και παέι λέγοντας.
Πριν τελειώσει όμως αυτό το πανηγύρι
μπαίνει στο χορό και το εξαιρετικά
λαίμαργο video 4Κ. Εδώ να δείτε πόσα
gigabytes καταπίνονται... Υπολογίστε ότι
για ένα λεπτό βίντεο 4Κ απαιτούνται κατά
μέσον όρο 200-300MB που αυξάνονται
εκθετικά σε συνάρτηση με την ποιότητα!
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Mοιάζει τόσο παλιά αυτή η αρχειοθέτηση... Κι ας έχουν περάσει μόλις λίγα χρόνια

3.000.000 φωτογραφίες το λεπτό...
Ζούμε στην εποχή κυριαρχίας της εικόνας, ας το πάρουμε απόφαση!
Εκτός λοιπόν από την κοινωνιολογική πλευρά της πληθωρικής παραγωγής φωτογραφιών
υπάρχει και η οικονομική διάσταση που μεταφράζεται σε τεράστιους τζίρους, σε επενδύσεις
για την ανάπτυξη νέων, φθηνότερων, καλύτερων και πιο compact αποθηκευτικών
μέσων κλπ. Να είσαστε βέβαιοι ότι όσα δισεκατομμύρια φωτογραφιών κι αν ληφθούν,
τα εργοστάσια θα βρουν τρόπους αποθήκευσης. Και ας μην βιαστούν κάποιοι μόνιμα
τεχνοφοβικοί να αναρωτηθούν με ποιον τρόπο στο μέλλον θα βρίσκουμε εύκολα στα
πλημμυρισμένα από φωτογραφίες αρχεία μας τις λήψεις που επιθυμούμε. Τα τμήματα
Έρευνας των κολοσσών της ψηφιακής τεχνολογίας δαπανούν τεράστια ποσά στην ανάπτυξη
λογισμικού για την εύκολη αναζήτηση συγκεκριμένων φωτογραφιών σε χαοτικά αρχεία. Και
σε αυτόν τον τομέα έχουμε ήδη αξιόλογα αποτελέσματα που θα κάνουν τη ζωή όλων μας
απλούστερη τουλάχιστον από δω και πέρα. Όμως για μένα αλλού είναι το ζητούμενο...
Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι σύντομα ο καταναλωτής πηγαίνει από το ένα άκρο στο
άλλο. Ιδού ένα μικρό ιστορικό παράδειγμα. Μετά το 1890 που οι μικρές και εύχρηστες
Kodak μπήκαν σε όλες σχεδόν τις αστικές οικογένειες με αποτέλεσμα να λαμβάνονται
ασύλληπτα για την εποχή εκείνη νούμερα φωτογραφιών παραμερίζοντας τις βαριές
και δύσχρηστες μηχανές studio, γεννήθηκε ο πικτοριαλισμός που διέδιδε το ακριβώς
αντίθετο: Την εγκράτεια στις λήψεις, την αξιοποίηση τεχνικών και παρεμβάσεων, τη
σκέψη και το στοχασμό πριν από το κλικ όπως έπρατταν οι ζωγράφοι κλπ. Στη Βιέννη
εκείνης της εποχής δημιουργήθηκαν ομάδες φωτογράφων που από αντίδραση στην
μόδα της υπερφωτογράφησης έβγαζαν... μία φωτογραφία το εξάμηνο! Κατ’ αναλογία
π.χ. με το κίνημα slow food στο φαγητό και στη φωτογραφία είναι απολύτως βέβαιο
ότι θα δημιουργηθούν ανάλογες τάσεις. Το θέμα όμως είναι αν και κατά πόσο αυτές θα
αντισταθμίσουν την υπερπαραγωγή εικόνων. Αλλά γιατί να το κάνουν; Ποιος μας βεβαιώνει
ότι η κανονικότητα δεν είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα κι ότι αυτή θα παγιωθεί στο
μέλλον; Ιδού το ερώτημα...
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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300€
CASHBACK
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ*

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΟΠΟΥ
ΚΙ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΝΑ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ.
Η Canon δεν θα μπορούσε να λείπει
από το καλοκαίρι σας. Τώρα και με προσφορές
CASHBACK σε επιλεγμένα μοντέλα, θα
αιχμαλωτίζετε και θα μοιράζεστε μοναδικές ιστορίες
όπου σταθείτε ακόμα και πάνω από 72 ορόφους.

Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις.
Για λεπτομέρειες επισκεφτείτε το www.canon.gr/cashback
Στην αναρρίχηση αυτή, συμμετείχαν εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας, έχοντας την άδεια των ιδιοκτητών
των ακινήτων, γι’αυτό και σας παρακαλούμε μην επιχειρήσετε να αντιγράψετε ή να
αναπαράγετε οτιδήποτε σχετικό με το εγχείρημα.



 336 •    11 IOYIOY 2016

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 7

 3

ON LINE     O IMAGING - E  

!

Τα λάθη στη δουλειά...
είναι ανθρώπινα

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 Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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

www.photo.gr
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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Sandisk press event

Bradley Bennett, Senior Μarketing Manager Sandisk
Mediterranean, Middle East and Africa

Στο ΤΙΤΑΝΙΑ την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016
Η αναθέρμανση της ελληνικής αγοράς, έφερε κοντά μας τον κο Bradley
Bennett της Sandisk, Senior Marketing Manager της εταιρίας για τις χώρες
της Μεσογείου, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Μπορεί η οικονομική κρίση
να ταλανίζει τους έλληνες όμως το digital storage έχει πάρει τα πάνω του
εκπληρώνοντας τη βασική ανάγκη της αποθήκευσης, μεταφοράς και διάδοσης
της ψηφιακής πληροφορίας στα smartphone, tablet, laptop και ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές. Όλο αυτό το μωσαϊκό συσκευών τεχνολογίας αποτελεί
προνομιακό αντικείμενο δραστηριοποίησης της Sandisk. Μετά μάλιστα την
έγκριση της εξαγοράς-μαμούθ (αξίας 19δισ δολ.) από τo γίγαντα των σκληρών
δίσκων Western Digital, η Sandisk αναπτύσσεται συνεχώς και στο mobile
οικοσύστημα και στους δίσκους SSD.

O

ι ευκαιρίες στο mobile storage είναι πολλές για τη Sandisk. Σύμφωνα με
στοιχεία πρόσφατης έρευνας επί εγκατεστημένης βάσης 1,4δις smatphones
για το 2016, το 70% έχει αποθηκευτικό χώρο μικρότερο των 32GB δημιουργώντας
έτσι ένα τεράστιο δυνητικό καταναλωτικό κοινό για κάρτες MicroSD, USB dual
drives και συσκευές όπως το καινούργιο iXpand για iOS. Σε άλλους τομείς όπως στις
φωτογραφικές μηχανές μπορεί να έχουμε πτώση σε τεμάχια όμως αντισταθμίζεται
από την ανάπτυξη άλλων παραπλήσιων αγορών όπως π.χ. οι actioncam που
κινούνται με αυξητικό ρυθμό 19%ετησίως και διατηρούν την δυναμική τους
αλλά και των drones. Στις τελευταίες δύο κατηγορίες η δημοφιλία του video
4K, κατευθύνει την αύξηση της ζήτησης για μεγαλύτερες χωρητικότητες στα
αποθηκευτικά μέσα και μάλιστα στις κάρτες MicroSD άνω των 64GB. H τάση αυτή
υποστηρίζεται τεχνολογικά από την κατασκευή wafer μνήμης με διάκενο 15nm
που με απλά λόγια σημαίνουν ότι “στριμώχνουμε περισσότερα bits και bytes σε
μικρότερη επιφάνεια chip”. Όταν λοιπόν ο πλανήτης ολόκληρος τραβάει σαν τρελός
φωτογραφίες με ρυθμό 3εκ. το λεπτό εκ των οποίων το 70% πραγματοποιείται με
smartphone, τότε η Sandisk έχει δίκηο να επιχαίρει.
Στη σύνοψη του portfolio νέων προϊόντων Sandisk τα πιο ενδιαφέροντα που μας
ανέλυσε ο κος Βennett, ήταν το iXpand το έξυπνο αποθηκευτικό μέσο για συσκευές
iOS με σύνδεση Lightning, το Connect Wireless Stick ένα flash drive που γίνεται
wireless δίσκος για ταυτόχρονο streaming σε ως τρεις συσκευές ταυτοχρόνως,
το dual Drive Type USB C το οποίο φέρει δύο επαφές και USB C (για ταχύτητες
μεταφοράς 150MB/sec.) και Micro USB, τις νέες κάρτες MicroSDExrtreme κλπ.
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To portfolio προϊόντων Sandisk περιλαμβάνει τα
πάντα σχετικά με flash memory από γρήγορες
MicroSD και SD κάρτες ως τις τελευταίες
δημιουργίες σε mobile storage και δίσκους SSD
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Bradley Bennett
Senior arketing Manager Sandisk Mediterranean, Middle East and Africa
Στο περιθώριο της
πρόσφατης press
conference της Sandisk
όπου παρουσιάστηκαν
οι πιο πρόσφατες
λύσεις mobile storage
και η υπόλοιπη γκάμα
της εξειδικευμένης σε
flash memory εταιρίας,
είχαμε την ευκαιρία να
συζητήσουμε με τον
υπεύθυνο της εταιρίας
για την περιοχή και
την Ελλάδα, κ.Bradley
Bennett.

• Στην παρουσίασή σας αναφερθήκατε γενικά στην τεχνολογία και το portfolio προϊόντων της
Sandisk. Από επιχειρηματική σκοπιά τώρα, ποιές είναι οι γενικές εντυπώσεις σας από την ελληνική
αγορά, όπως έχει διαμορφωθεί μέσα στα χρόνια της κρίσης;
Μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, το 2009, είδαμε την αγορά να βυθίζεται. Πραγματικά τα
πρώτα χρόνια οι συνέπειες ήταν πολύ αρνητικές. Από πλευράς Sandisk προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε
ζωντανή την παρουσία μας και τις σχέσεις μας με τους διανομείς και τις αλυσίδες λιανικής. Τα πράγματα
ήταν πολύ δύσκολα αλλά παραμείναμε αποβλέποντας στην ανάκαμψη. Πράγματι όπως μπορεί να
πιστοποιήσουν και οι διανομείς μας, τα τρία τελευταία χρόνια άρχισαν να βελτιώνονται τα πράγματα και
να αυξάνονται οι πωλήσεις της Sandisk με σταθεροποίηση των οικονομικών δεικτών. Οι άνθρωποι στην
Ελλάδα δεν έπαψαν να ενδιαφέρονται για την φωτογραφία, για laptop, για την επικονωνία με smartphone,
για την αποθήκευση των ψηφιακών δεδομένων τους και όσο και αν η οικονομική τους δυνατότητα
περιορίστηκε, διαθέτουν αρκετά ποσά για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Μάλιστα η Sandisk με
τις πιο πρόσφατες σειρές προϊόντων της, δεν προσφέρει μόνον τεχνολογία αλλά και lifestyle, έχοντας
βελτιώσει το design και την φιλικότητα των λύσεων που παρέχει και χαρακτηρίζονται από καινοτομία.
Οι καταναλωτές, όταν κατανοήσουν τη χρηστικότητα και την αξία των καινοτομικών προϊόντων μας, δεν
έχουν αντίρρηση να πληρώσουν τα χρήματα που αντιστοιχούν. Συνοψίζοντας, εμείς εδώ στην Sandisk,
συνεχίζουμε δυναμικά την παρουσία μας στην Ελλάδα και σταδιακά θα επενδύουμε περισσότερα στην
προώθηση των προϊόντων και την παραπέρα διεύρυνση του μεριδίου μας.
• Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι ρίζες της Sandisk βρίσκονται στη φωτογραφία, όπου εδραιώθηκε ως
κατεξοχήν κατασκευάστρια εταιρίας για κάρτες μνήμης. Σήμερα, τι ποσοστό τζίρου αντιπροσωπεύει για
τη Sandisk η φωτογραφική αγορά και οι άλλες λύσεις digital storage;
Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να σας δώσω ποσοτικά στοιχεία για τη διεθνή αγορά, όμως μπορώ να
δηλώσω ότι θεωρούμε τη φωτογραφία το λίκνο και την κληρονομιά της Sandisk από τον καιρό που
μόνον κατασκευάζαμε CompactFlash και SecureDigital κάρτες. Πράγματι οι κάρτες μνήμης παραμένουν
σημαντικές για τη Sandisk και σεβόμαστε την προτίμηση των ενθουσιωδών ερασιτεχνών και επαγγελματιών
φωτογράφων που αγοράζουν συστηματικά τις κάρτες Ultra και Extreme και εμπιστεύονται τις επιδόσεις και
την αξιοπιστία των προϊόντων μας. Από την άλλη μεριά στις πωλήσεις φωτογραφικών μέσων ψηφιακής
αποθήκευσης παρατηρείται πτώση αντανακλώντας και την ύφεση στις πωλήσεις φωτ. μηχανών αλλά και
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στον αυξημένο ανταγωνισμό. Η
ευκαιρία τη φωτογραφική αγορά
βρίσκεται στο να πείσουμε τους
φωτογράφους να αγοράσουν
κάρτες με μεγαλύτερες
χωρητικότητες είτε λογω των
υψηλότερων αναλύσεων των
αισθητήρων είτε λόγω του
video 4K που κατακτά έδαφος
σε σχέση με το Full HD. Στην
πραγματικότητα η αγορά καρτών
μνήμης έχει μετακινηθεί προς
το μοντέλο των μικρότερων
ποσοτήτων αλλά με μεγαλύτερες
χωρητικότητες.
• Πολλές φορές οι καταναλωτές
δεν γνωρίζουν ότι τα προϊόντα
Sandisk καλύπτονται από
πολύ καλές εγγυήσεις που
στην περίπτωση των σειρών
Extreme μπορεί να φθάνουν τα
10 χρόνια ή και lifetime (ισόβια
εγγύηση). Πως επικοινωνείτε
αυτή την παροχή;
Δεν κάνουμε και πολλά (γέλια...)
Προτιμούμε να προβάλλουμε
τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα
και τις υψηλές προδιαγραφές
των προϊόντων μας. Είναι
αλήθεια ότι οι κάρτες μας και
τα USB flash drive είναι πολύ
σκληροτράχηλα και με πολύ
υψηλού επιπέδου ποιοτικό
έλεγχο – που είναι απόρροια του
ότι κατασκευάζουμε τα πάντα
μόνοι μας, in house. Έχει συμβεί
και σε μένα τον ίδιο και μπορώ
να το επαληθεύσω. Ξέχασα σε
κάποιο παντελόνι ένα φλασάκι
και παρόλο που πλύθηκε στο
πλυντήριο, έμεινε άθικτο και
τα δεδομένα περιέργως δεν
χάθηκαν. Πιθανόν θα έπρεπε να
το τονίζουμε περισσότερο, για να
το γνωρίζουν οι καταναλωτές,
τουλάχιστον αυτοί που στηρίζουν
την επιλογή τους στην αξιοπιστία
του προϊόντος. Επίσης ίσως θα
έπρεπε να επισημαίνουμε ότι σε
μερικά προϊόντα περιλαμβάνεται
πρόγραμμα ανάκτησης
δεδομένων που βοηθά στην
ανεύρεση φωτογραφικού υλικού
αν π.χ. φορμάρουμε κατά λάθος
την κάρτα και έχει μέσα αρχεία
εικόνων που χρειαζόμαστε.



• Μέχρι πρότινος είσασταν συγκεντρωμένοι στην αγορά καρτών, USB flash drives, SSD κλπ. Με
ποιούς τρόπους θεωρείτε ότι μπορείτε να διεισδύσετε στο κλειστό σύστημα Apple iOS, τώρα που
παρουσιάσατε προϊόντα όπως το iXpand;
Είναι γεγονός ότι το iOS είναι περιοριστικό στις προδιαγραφές του όσον αφορά την αποθήκευση
σε εξωτερικά μέσα. Πέρασε πολύς χρόνος προετοιμασίας για να ετοιμάσουμε το έδαφος και να
συνεργαστούμε αποτελεσματικά με την Apple. Mόλις τα ξεπεράσαμε όλα αυτά και εξελίξαμε προϊόντα
όπως το νέο iXPand, σκεφθήκαμε ότι η καλύτερη μέθοδος να επικοινωνήσουμε τις δυνατότητές του
είναι με βιντεάκια στα social media, με live demo και με κλασικές διαφημίσεις. Νομίζω ότι η μέγιστη
αποδοτικότητα σε περιπτώσεις νέων τεχνολογιών επιτυγχάνεται με video και ζωντανές επιδείξεις σε
πολυσύχναστα μέρη εφόσον εκεί μπορούμε να δείξουμε ζωντανά τις δυνατότητες με παραστατικό
τρόπο. Για παράδειγμα έρχονται οι κάτοχοι iPhone σε ένα live demo σε shopping mall και τους
δείχνουμε τι μπορούν να κάνουν με ένα iXpand. Αναφέρατε ότι η Apple ευνοεί το κλειστό περιβάλλον
του iOS και είναι αλήθεια αλλά από την άλλη μεριά, κατανοεί ότι οι κάτοχοι συσκευών της επιθυμούν
να έχουν περισσότερες δυνατότητες και γι αυτό επιτρέπουν να εντάσσονται στο “οικοσύστημα” iOS
παρόμοιες συσκευές.
• Επίσης έχετε ανακοινώσει και μια έξυπνη θήκη για iPhone, δηλ. την iXpand Memory Case για
iPhone.
Πράγματι, πρόκειται για ένα επαναστατικό προϊόν, προς το παρόν όμως είναι περιορισμένο μόνον στις
HΠΑ και μόνον μέσω του www.amazo n.com. Έχει ενσωματωμένη μνήμη και προαιρετικά battery
pack. Όμως κατά κάποιο τρόπο πρόκειται για πειραματικό προϊόν που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη
για την τύχη του, αν δηλ. το διανείμουμε σε παγκόσμια βάση.
• Η διεύρυνση των υπηρεσιών cloud storage σας επηρεάζει, ιδιαίτερα όταν όλοι έχουν μηχανές
με μεγαλύτερες αναλύσεις και κάρτες με μεγαλύτερες χωρητικότητες;
Δεν αντιμετωπίζουμε την αποθήκευση στο “σύννεφο” ως ανταγωνιστή. Λειτουργεί συμπληρωματικά
και δευτερευόντως για μας αποτελεί άλλη μια επιχειρηματική ευκαιρία αφού στους server του
σύννεφου, χρειάζεται και εκεί μνήμη flash. Δεν είναι πολύ γνωστό αλλά στη Sandisk υπάρχει ειδικό
τμήμα που ασχολείται με αυτή την εφαρμογή. Επίσης το πρωτογενές ψηφιακό υλικό που ανεβαίνει
στο cloud και αυτό έχει αποθηκευτεί αρχικά σε μνήμη flash δηλ. κάρτες που αγοράζονται συχνά και
για backup. Εμείς βλέπουμε το “σύννεφο” ως συνεργάτη, ως ενθάρρυνση στους χρήστες να τραβούν
φωτογραφίες, να αποθηκεύουν video και τραγούδια και γενικά να διαχειρίζονται με τον καλύτερο
τρόπο το ψηφιακό υλικό τους.
• Σύμφωνα με τα στοιχεία σας, οι πωλήσεις της Sandisk στις διάφορες χώρες είναι κατά κάποιο
τρόπο “ομοιόμορφες” ή διαφέρουν από χώρα σε χώρα;
Ανάλογα με τις επιμέρους αγορές έχουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα στα ΗΑΕ
έχουμε ένα τεράστιο μερίδιο της τάξης του 70% της αγοράς. Σε άλλες περιοχές όταν η οικονομική
κατάσταση αποσταθεροποιείται τότε η συμπεριφορά των καταναλωτών απηχεί τα προβλήματα και
οι πωλήσεις υποφέρουν. Το ίδιο συνέβη στην Ελλάδα πέρυσι με το δημοψήφισμα οπότε η αγορά
σχεδόν πάγωσε και μετά ανέκαμψε.

Στην παρουσίαση για τα μέσα ενημέρωσης, που έκανε ο Βradley Bennett παραβρέθηκε και ο Τομ
Δαμκαλίδης από την Δ.& Ι.Δαμκαλίδης ΑΕ που διανέμει τα προϊόντα Sandisk.
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ujifilm X-T2
X T2
Fujifilm
O 



  



 X-Pro2

Mετά την αναγγελία της ανανεωμένης
X-Pro2 στις αρχές του χρόνου, είναι
αλήθεια ότι περιμέναμε ανά πάσα
στιγμή την διάδοχο της X-T1. Εξ
άλλου τα δύο σχεδιαστικά concept
λειτουργούν συμπληρωματικά στη
γκάμα της Fujifilm. Ένα μοντέλο για τους
λάτρεις των rangefinder και της ρετρό
εμφάνισης και ένα για όσους θέλουν να
προσομοιώνουν το DSLR look ασχέτως
αν η δομή ειναι mirrorless. Έτσι μόνον

Στην πραγματικότητα η Χ-T2 δεν ταυτίζεται εντελώς στα ηλεκτρονικά της μέρη με την
X-Pro2. Αντιθέτως μια προσεκτική ανάλυση φέρνει στο προσκήνιο αρκετές διαφορές
στα σημεία που θα δούμε με πιο σημαντική την ενσωμάτωση video 4K που περιέργως
απουσιάζει από την Χ-Pro2. Και λέμε περιέργως, διότι τα ηλεκτρονικά μέρη (αισθητήρας
Χ-Τrans III και επεξεργαστής X-Porcessor Pro) των δύο μοντέλων είναι ταυτόσημα,
φαινομενικά τουλάχιστον. Αποκλίσεις έχουμε ακόμη και στο σύστημα αυτόματης
εστίασης με 325 σημεία για την καινούργια X-T2 έναντι 273 της Χ-Pro2, κάτι που παρέχει
έδαφος για εικασίες καλύτερης απόδοσης αν και αυτό θα πρέπει να επαληθευθεί στην
πράξη. Επίσης δεν γνωρίζουμε πόσες από τις αλλαγές που ενσωματώνει στο autofocus
η X-T2 θα περιλαμβάνονται στην αναβάθμιση firmware που εξήγγειλε η Fujifilm για την
X-Pro2 και θα κυκλοφορήσει τον προσεχή Οκτώβριο.

έκπληξη δεν απετέλεσε η αναγγελία της
Χ-Τ2 με τον αισθητήρα Χ-Trans CMOS
III 24Megapixel που πρωτοείδαμε
στη ναυαρχίδα της εταιρίας μαζί μετα
υπόλοιπα καλούδια δηλ. κλείστρο
ως 1/32.000sec. αδιαβροχοποίηση,
αναδιπλούμενη οθόνη βελτιώσεις στο
Ιntelligent Hybrid Autofocus κλπ.

Το 4K video της Χ-T2 μοιάζει πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα υποστηρίζει τρία διαφορετικά
frame rate 24, 25 και 30fps ενώ στη χαμηλότερη ανάλυση 1080p υποστηρίζει ως 60fps.
Όσο αφορά το διαθέσιμο χρόνο λήψης περιορίζεται στο 10λεπτο και μόνον αν έχεις το
grip γίνεται 30λεπτο!
Οι αναβαθμίσεις (συγκριτικά με την Χ-Τ1) εντοπίζονται κυρίως στην ευαισθησία 12800
αντί για 6400 ISO, το χρονισμό του ηλεκτρομηχανικού κλείστρου εστιακού επιπέδου ως
1/8000sec. αντί 1/4000sec. στην υιοθέτηση joystick στην πλάτη όπως και στην X-Pro2,
στη διπλή θύρα καρτών SD, στη σύνδεση USB 3.0 και στην υποδοχή miniDIN 3,5mm
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για το εξωτερικό μικρόφωνο. Αλλαγές
έχουν επέλθει στο μηχανισμό άρθρωσης
της οθόνης στην πλάτη. Ενώ πριν
ανακλινόταν μόνον πάνω κάτω, τώρα έχει
τη δυνατότητα να περιστραφεί και στο
πλάι με άξονα την δεξιά πλευρά.
Για όσους θα αγοράσουν το extra Vertical
Power Booster Grip , εκτός από την
επαύξηση της αυτονομίας, εκτοξεύεται
η ταχύτητα ριπής (continuous shooting)
στα 11fps από 8fps. Επιπλέον, χάρη στην
παραπανίσια τροφοδοσία, αλλάζει και το
refresh rate στο ηλεκτρονικό σκόπευτρο
ΟLED viewfinder 0,48in. 2.36εκ. Dot
φθάνοντας τα 100fps και δίνοντας
μηδενικό lag και ανώτερη αίσθηση
ρεαλισμού όταν παρατηρούμε κινούμενα
αντικείμενα. Μια ακόμη (φαινομενικά
όχι τόσο σημαντική) λεπτομέρεια είναι
η υποστήριξη φιλμ Acros Monochrome
στις προσοιμοιώσεις παλιών κλασικών
εμουλσιόν – ουσιαστικά πρόκειται για
“επώνυμα” χρωματικά προφίλ.

BΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αισθτήρας X-Trans CMOS III
24,3Megapixel 23,6x15,6mm
Στεγανοποιημένο και
σφραγισμένο από την υγρασία
και σκόνη σώμα με 63
τσιμούχες O-ring
Κατασκευή σώματος από κράμα
μαγνησίου
Eπεξεργαστής X-Processor
Pro με υστέρηση AF -0,06sec.
χρόνο έναρξης 0,3sec.
υστέρηση κλείστρου 0.045sec.
EVF τύπου ΟLED μεγέθους
0,48in. 2,36εκ. dot και
μεγέθυνση 0,77x αυτόματη
προσαρμογή φωτεινότητας και
refresh 60fps
Kλείστρο: 1/8.000-30sec.
Ηλεκτρομηχανικό και
1/32.000sec. digital

4K Video
APSC
Full frame
Όταν η Fujifilm X-T2 κάνει βιντεοσκόπηση
4K στην υποστηριζόμενη ανάλυση
UHD 3840x2160 με bitrate 100Μbps δε
χρησιμοποιεί ακριβώς όλη την επιφάνεια
του αισθητήρα αλλά κροπάρει ελαφρά
1.17x. Αυτό σημαίνει ότι για να βρούμε την
φαινομενική εστιακή απόσταση ενός φακού
50mm πρέπει να πολλαπλασιάσουμε με το
συντελεστή 1,5x του APS-C και εν συνεχεία επί
1,17x δηλ. επί 1,755x. Άρα ο φακός 50mm στο
video UHD θα ισοδυναμεί με 87,55mm.

Oθόνη 3.0in. 1.04εκ. dot
προστατευμένη με ειδικό
άθραυστο κρύσταλλο
Αυτόματη ρύθμιση οπτικών
παραμέτρων των φακών με
Lens Modulation Optimizer
Iντερβαλόμετρο με time lapse
Διαστάσεις:
132,5x91,8x49,2mm
Βάρος: 505gr.
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SanDisk
Οι δύο ταχύτερες κάρτες microSD

H

εταιρία που αποτελεί πλέον brand
της Western Digital, παρουσίασε τις
δύο ταχύτερες κάρτες microSD της αγοράς,
με χωρητικότητα 256GB: την Extreme
microSDXC UHS-I και την Ultra microSDXC
UHS-I Premium Edition. Προορίζονται
για actioncam, drone και smartphone με
υψηλές απαιτήσεις στην ταχύτητα εγγραφής/
ανάγνωσης και στη χωρητικότητα (14 ώρες
video 4K). Η πρώτη προσφέρει ταχύτητα
μεταφοράς/εγγραφής 100MB/s -90ΜΒ/s. Ο
κατασκευαστής αναφέρει πως σχεδιάστηκε
ειδικά για εγγραφή video υπερυψηλής
ανάλυσης UHD. Όσο αφορά την δεύτερη
κάρτα της σειράς, Ultra, απευθύνεται
σε βιντεολήπτες που χρησιμοποιούν
χαμηλότερες αναλύσεις, παρέχοντας
εγγραφή video Full HD διάρκειας 24 ωρών.
Και οι δύο είναι ανθεκτικές στο νερό,
τις πτώσεις, τις ακτίνες Χ και τις ακραίες
θερμοκρασίες. Ακόμα, υποστηρίζουν το
Memory Zone Android app.

Huawei P9
Η φωτογραφία της προωθητικής καμπάνιας τελικά είχε γίνει με
Canon DSLR

Α

ναμφισβήτητα το πορτραίτο που χρησιμοποιήθηκε για την καμπάνια του νέου
smartphone της Huawei, κερδίζει τις εντυπώσεις. Ωστόσο, με μια προσεκτική
ματιά υποπτευόμαστε πως το ρηχό βάθος πεδίου και το υψηλό τονικό εύρος της
εικόνας δεν χαρακτηρίζουν τους αισθητήρες μικρού μεγέθους των smartphone.
Την επιβεβαίωση του παραπάνω συλλογισμού έρχονται να δώσουν τα Exif data,
σύμφωνα με τα οποία η εν λόγω φωτογραφία τραβήχτηκε από Canon EOS 5D Mark
III με φακό τον EF70-200mm f/2.8. Το πρόβλημα είναι ότι η κινέζικη εταιρία δήλωνε
εξ αρχής πως η λήψη αυτή είχε πραγματοποιηθεί με την dual camera του Huawei
P9, προϊόν συνεργασίας με τη γερμανική Leica. Ύστερα από τα επικριτικά σχόλια
που έκαναν το γύρo του διαδικτύου, η Huawei αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη
για την παραπλανητική τακτική και να αφαιρέσει τη φωτογραφία από την καμπάνια.
Συγκεκριμένα, αναφέρει πως η λήψη έγινε με επαγγελματικό εξοπλισμό κατά τη
διάρκεια γυρισμάτων του διαφημιστικού της συσκευής και σκοπό είχε να εμπνεύσει
τη κοινότητα και σε καμία περίπτωση να αποπροσανατολίσει τους καταναλωτές.
Την εποχή που το mobile photography/videography γνωρίζει άνθηση, που
ολόκληρες ταινίες μικρού μήκους γυρίζονται αποκλειστικά με smartphone, θα
περίμενε κανείς ανάλογη προσπάθεια από μια εταιρία που συνεργάστηκε με τη
ιστορική Leica για το υποσύστημα της φωτογραφικής μηχανής.

Light L16
Έτοιμη για μαζική παραγωγή

H

καινοτομία της L16 βασίζεται στο σύστημα 16 φακών-αισθητήρων, το οποίο
παράγει φωτογραφίες ανάλυσης 52MP. Τον περασμένο Οκτώβριο η εταιρία
είχε δημοσιεύσει τις πρώτες φωτογραφίες-δείγματα και τώρα πέτυχε την τελική
χρηματοδότηση, ύψους 30 εκατ. δολαρίων. Ο κατασκευαστής υπόσχεται ποιότητα
εικόνας εφάμιλλη των DSLR και αξιοποιήσιμες λήψεις με υψηλά ISO. Επίσης, ο χρήστης
μπορεί να ορίσει την εστίαση μετά τη λήψη, όπως στις μηχανές light field της Lytro.
H εταιρία ανταποκρινόμενη στα σχόλια των χρηστών έκανε μερικές διορθώσεις στα
χαρακτηριστικά της μηχανής. Συγκεκριμένα διεύρυνε το zoom σε 28-150mm, αντί για
35-150mm που είχε αρχικά ανακοινώσει. Επιπλέον, θα έχει εσωτερικό αποθηκευτικό
χώρο 256GB, έναντι 128GB. Το τελευταίο στάδιο της χρηματοδότησης έγινε από την
Google Ventures, οικονομικό πυρήνα του Alphabet (Google). Στο παρακάτω video
μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βασικά στάδια της παραγωγής μίας L16 : https://
vimeo.com/172601733
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Benro MoveOver
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
Αμισσού 55, 171 24 Αθήνα, Τηλ.: 2130157744 • www.photozone.gr • e-mail: info@photozone.gr
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Fujifilm EF-X500
Με Guide Number 50m.

Τ

ο νέο φορητό φλας για τη σειρά mirrorless
μηχανών X υποστηρίζει high-speed sync (έως
1/8000δευτ.) και προσφέρει αριθμό-οδηγό 50μ.
(105mm, ISO200). Επιτρέπει ασύρματο έλεγχο
TTL τόσο με ένα φλας όσο και με λειτουργία
multi-flash, ενώ το εύρος zoom της κεφαλής
είναι 24-105mm. Είναι ανθεκτικό στη σκόνη και
τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Επίσης, είναι
εξοπλισμένο με λυχνία LED για το video. Η
τροφοδοσία του επιτυγχάνεται με 4 μπαταρίες AA.

Phottix Spartan
Beaty dish και soft box σε ένα

Β

ασικά αξεσουάρ στη φωτογράφηση
πορτραίτου είναι το soft box
που αναλαμβάνει να μαλακώσει
το φως και το beauty dish που
αποδίδει κολακευτικό κατευθυντικό
φωτισμό. Το Phoenix Spartan Beaty
dish αποτελεί υβρίδιο συνδυάζοντας
και τα δύο. Η συναρμολόγηση του
πραγματοποιείται εύκολα με ευέλικτες
ράβδους, ελαττώνοντας την χρονοβόρα
εγκατάσταση αντίστοιχων light modifiers
της κατηγορίας,. Έχει πτυσσόμενη
κατασκευή, ενώ το λευκό εσωτερικό
υπόσχεται απαλό φωτισμό. Στο κιτ
περιλαμβάνονται επίσης διαχυτήρας,
υφασμάτινο πλέγμα μεταλλικός δίσκος
και διαχωριστικό. Είναι διαθέσιμο μέσω
του επίσημου αντιπροσώπου Τέχνιο ΑΕ.

Fujifilm
Νέο firmware της X-Pro2 τον Οκτώβριο
και roadmap φακών X-mount

Έ

ξι μήνες μετά την παρουσίαση της ναυαρχίδας
των mirrorless της Fujifilm, X-Pro 2, ανακοινώθηκε
ότι επίκειται η δεύτερη αναβάθμιση firmware της
συσκευής(τον προσεχή Οκτώβριο). Βελτιώσεις θα
δεχτούν ο αλγόριθμος του autofocus, το ηλεκτρονικό
σκόπευτρο (διορθώνει τα σφάλματα παράλλαξης),
ενώ η μηχανή θα υποστηρίζει πλέον το νέο φλας
EF-X500. Το update θα είναι διαθέσιμο τον Οκτώβριο.
Επιπλέον, η ιαπωνική εταιρία φρεσκάρει τη γκάμα των
φακών X-mount, προσθέτοντας τους 23mm F2 R WR,
50mm F2 R WR και 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro. Ο
τελευταίος αντικαθιστά τον 120mm F2.8 R Macro.


 336 •    11 IOYIOY 2016

 16

ON LINE     O IMAGING - E  



Soft boxes
 
#  
   &
  


LED & 




 
Kit


Ring 
Speedlights
 
 
Speedlights

   
  
  

 

! 
Kit
 
 "

   
  

ĉČćĂöĄïĉúĆú

  !

www.albapv.gr
www.
. 

&  .  9, 115 28, ,
.: 2107
2107236847, fax: 2107249848, www.albapv.gr,
e-mail: inf
info@albapv.gr, f: Alexandrou PhotoandVideo

alexandrou_.indd 1



 336 •    11 IOYIOY 2016

2/6/2016 9:35:29 μμ

 17

ON LINE     O IMAGING - E  

Elinchrom
Ειδικές εκπτώσεις σε προϊόντα
και υπηρεσίες

Ο

κατασκευαστής φωτιστικών
σωμάτων, Elinchrom LTD σε
συνεργασία τη ΤΕΧΝΙΟ ΑΕ παρουσιάζει
ένα πακέτο προσφορών για το τρέχον
έτος. Απευθυνόμενη στις σχολές
φωτογραφίας, η Elinchrom προσφέρει
25% έκπτωση σε όλα της τα προϊόντα.
Επίσης, το πρόγραμμα Try Before
You Buy, αφορά τα καταστήματα που
επιθυμούν να εξοπλιστούν με τη
μπαταρία ELB400 και τα αυτοκέφαλα
φλας ELC 1000W, παρέχοντας 25%
έκπτωση με την προϋπόθεση να
κρατήσουν το προϊόν στο ράφι
τουλάχιστον για 6 μήνες.Eπίσης η
ΤΕΧΝΙΟ παρέχει έκπτωση 25% στους
επαγγελματίες φωτογράφους που
θέλουν να μπουν στον κύκλο των ELKounio Ambassador.

NPS
Ιστότοπος της Nikon για φωτογραφικές συμβουλές

T

o NPS Global (Nikon Professional Services) παρέχει στους επισκέπτες μεγάλο
εύρος συμβουλών για τεχνικά θέματα των μηχανών (DSLR) της Nikon, αλλά και
tips από επαγγελματίες φωτογράφους, όπως ο Dave Black και o Robert Beck. Επίσης,
προσφέρει ενημέρωση για τις πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις firmware των συσκευών.
Από τη θεματολογία του δεν λείπουν διαγωνισμοί και εκθέσεις φωτογραφίας. Για τους
ενδιαφερόμενους:
http://nps.nikonimaging.com

Sigma 150-600mm f/5-6.3
Αναβάθμιση firmware λύνει το πρόβλημα υπερέκθεσης με τη Nikon D500

Ο

ι χρήστες της Nikon D500 που
αξιοποιούν τον zoom Sigma
150-600mm F5-6.3 DG OS HSM σε
συνδυασμό με τον teleconvertor 1.4x
(TC-1401) της ίδιας εταιρίας, έχουν
αναφέρει πως προκύπτει αδικαιολόγητη
υπερέκθεση. Ο κατασκευαστής του
φακού ανταποκρίθηκε στα σχόλια των
φωτογράφων, μέσω της κυκλοφορίας
ενός firmware update που υπόσχεται
να δώσει λύση στο εν λόγω πρόβλημα.
Εκείνοι που έχουν στη κατοχή τους το
USB lens dock της εταιρίας μπορούν
να προχωρήσουν άμεσα στην
ενημέρωση του firmware, ενώ σε
κάθε άλλη περίπτωση την αναβάθμιση
αναλαμβάνει το service της Sigma.
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Φλασομέτρηση στο
studio. Επίσης η κανονική
φωτομέτρηση συνεχούς
φωτισμού γίνεται με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο.
Το συγκεκριμένο ψηφιακό
φωτοφλασόμετρο της Minolta,
έχει λειτουργίες φωτομέτρησης
συνεχούς φωτισμού, flash και
μικτού φωτισμού (flash και
συνεχούς).

Ένταση του φωτισμού
Φωτομέτρηση-φλασομέτρηση

Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό του φωτός είναι η ένταση. Γενικά μιλώντας, η φωτεινή
ροή, που εκπέμπεται από μία φωτιστική πηγή, μετριέται σε μονάδες lumen (lm)*. Αυτό
που ενδιαφέρει εμάς τους φωτογράφους όμως, είναι κυρίως η επίδραση της φωτεινής
πηγής επάνω σε μία επιφάνεια, η ένταση του φωτισμού στο θέμα μας δηλαδή. Αυτό
ακούγεται λογικό δεδομένου ότι η ίδια φωτιστική πηγή, όταν βρίσκεται μακρυά από το
θέμα μας επιδρά λιγότερο απ’ότι όταν βρίσκεται κοντά.

Κnow How
Light Value/Exposure Value
Eκτός από τα lux η φωτογραφική φωτεινότητα εκφράζεται και σε LV/EV. H τιμή LV αφορά τη ποσότητα
του ανακλώμενου φωτός σε μια σκηνή (luminance). H τιμή EV εκφράζει ένα συγκεκριμένο συνδυασμό
διαφράγματος και ταχύτητας κλείστρου -και όλα τα ισοδύναμα- που δίνει σωστή έκθεση για τη σκηνή
η οποία φωτίζεται με τη δεδομένη LV αναφορικά με την ευαισθησία του μέσου (αισθητήρας ή φιλμ).
Παράδειγμα: LV 15=EV15 που αντιστοιχεί σε 1/125sec f/16@ISO 100 και όλα τα ισοδύναμα.
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λοι έχουμε προσπαθήσει να διαβάσουμε κάποιο
βιβλίο το βράδυ στο κρεβάτι μας. Όταν το
πορτατίφ είναι σχετικά μακρυά και το φως λίγο,
για να διακρίνουμε πιο άνετα τα γράμματα, φέρνουμε το φως
πιο κοντά στο βιβλίο. Η φωτεινή ένταση του πορτατίφ, τα
lumen δηλαδή, είναι τα ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Αυτό
που αλλάζει είναι η ένταση του φωτισμού, που μεγαλώνει
και μας διευκολύνει στην ανάγνωση: αυτό συμβαίνει όταν το
φως πλησιάσει. Κατά συνέπεια, θα πρέπει αρχικά να κάνουμε
διάκριση μεταξύ της φωτεινής έντασης της φωτιστικής πηγής
και της έντασης του φωτισμού στο θέμα, γιατί η τελευταία
έχει άμεση σχέση με την απόσταση της φωτιστικής πηγής.
Η μονάδα μέτρησης της έντασης του φωτισμού είναι τα
lux (lx). Πολλά lux υποδηλώνουν «δυνατό» φωτισμό του
θέματος, δηλαδή μεγάλης έντασης. Λίγα lux παραπέμπουν σε
“ασθενή” φωτισμό, μικρής έντασης. Η ένταση του φωτισμού
μετριέται με ειδικά όργανα, τα φωτόμετρα.
Μετά αυτά τα πρώτα εισαγωγικά, ας επανέλθουμε στη
φωτογραφία. Για να έχουμε σωστή εκφώτιση του θέματός
μας, θα πρέπει προηγουμένως να εκτιμήσουμε σωστά την
ένταση του φωτισμού. Να «φωτομετρήσουμε» δηλαδή,
όπως λέμε. Ευτυχώς για εμάς τους φωτογράφους, τα
φωτόμετρα που χρησιμοποιoύμε γι’αυτόν το σκοπό,
μετατρέπουν αυτόματα τις μονάδες lux που διαβάζουν σε
συνδυασμούς διαφραγμάτων και ταχυτήτων, που μας είναι
πιο οικείοι. Σε αυτήν την μετατροπή λαμβάνουν μάλιστα
υπ’ όψη και την ευαισθησία του φωτοευαίσθητου μέσου
(αισθητήρα ή φιλμ) σε μονάδες ISO.
Όλες οι σύγχρονες μηχανές είναι εξοπλισμένες με
ακριβέστατα φωτόμετρα. Σε συνδυασμό με τους
αυτοματισμούς που διαθέτουν, θα πίστευε κανείς ότι
εγγυώνται ιδανικές φωτομετρήσεις σε κάθε περίπτωση.
Προσφέρουν μάλιστα και εναλλακτικούς τρόπους
φωτομέτρησης: Center Weighted,
Zones ή spot!
Είναι όμως έτσι; Δυστυχώς όχι! Κάθε χρονιά θέτω στους
νέους φοιτητές μου το παρακάτω ερώτημα: Ας υποθέσουμε
ότι είμαι το μοντέλο σας και πρέπει να με φωτογραφήσετε
εδώ που βρίσκομαι στην τάξη. Που ακριβώς θα
φωτομετρήσετε με τη μηχανή σας προκειμένου να έχετε μια
σωστή εκφώτιση και το πορτραίτο μου να είναι όπως πρέπει;
Η απάντηση που δίνουν σχεδόν πάντα είναι ότι θα
φωτομετρήσουν στο πρόσωπό μου!
Συνεχίζω: Και αν πρόκειται για φωτογράφηση μόδας, οπότε
τα ρούχα μου είναι τα σημαντικά, που θα φωτομετρήσετε;
Απάντηση: Στα ρούχα τότε!
Και οι δύο απαντήσεις βέβαια είναι τελείως λάθος, εκτός και
αν κανείς διαθέτει τεράστια εμπειρία και ξέρει πολύ καλά τι
να κάνει.
Αυτές είναι οι απαντήσεις, που δυστυχώς δεν προέρχονται
μόνον από πρωτοετείς φοιτητές αλλά μερικές φορές και από
επαγγελματίες. Οι πιο «ψαγμένοι» μάλιστα προκρίνουν τη
φωτομέτρηση με spot στο πρόσωπο ή τα ρούχα για ακόμα
μεγαλύτερη ακρίβεια!
Ο μόνος τρόπος για να επιτύχει κανείς σωστή φωτομέτρηση
είναι να χρησιμοποιήσει την γνωστή (αλλά παραμελημένη)
φωτογραφική γκρι κάρτα. Εναλλακτικά, να ξεχάσει το
φωτόμετρο της μηχανής του και να εμπιστευθεί ένα
φωτόμετρο χειρός προσπίπτοντος φωτισμού.

Ό
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Editorial για
το περιοδικό
“ΓΥΝΑΙΚΑ”.
Nikon D1X,
ISO 125,
Nikkor
17-35mm f/2,8.

Tips
• Μία μονάδα lumen ισοδυναμεί με την ποσότητα φωτός που
εκπέμπει ένα κερί.
• 1 lux = 1 lm/m2. Η σχέση με την επιφάνεια δικαιολογείται
ως εξής: Μια δεδομένη φωτεινή ροή, μια ποσότητα φωτός
δηλαδή, που μετριέται σε lumen (lm), θα φωτίσει πιο
πολύ μια επιφάνεια αν συγκεντρωθεί σε μικρή σχετικά
περιοχή και λιγότερο αν εξαπλωθεί σε μεγάλη. Κατά
συνέπεια, η ένταση του φωτισμού είναι αντιστρόφως
ανάλογη του μεγέθους της επιφανείας που φωτίζεται.
Δηλαδή, όσο απομακρύνουμε μία φωτιστική πηγή από
μία επιφάνεια, αυτή φωτίζει μεν μεγαλύτερο τμήμα αλλά
ταυτόχρονα ελαττώνεται η ένταση φωτισμού της επιφανείας
(του θέματός μας ας πούμε) κατά το αντίστροφο του
τετραγώνου της απόστασης.
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Πάνω: Η τονική γκάμα στο 8bit
σύστημα. 256 τόνοι από το 0 που
αντιστοιχεί στο «απόλυτο» μαύρο, έως
το 255 που αντιστοιχεί στο «απόλυτο»
λευκό. Η αξία 128 αντιστοιχεί στο μέσο
γκρι της γκρι φωτογραφικής κάρτας
(περίπου).
Αριστερά: η πρότυπη γκρι κάρτα
αντανακλά το 18% της προσπίπτουσας
ακτινοβολίας

Η φωτομέτρηση

Η

λογική της φωτομέτρησης με φωτόμετρο χειρός είναι η ακόλουθη:
Το φωτόμετρο τοποθετείται στο επίπεδο του θέματος και στρέφεται προς
την κατεύθυνση της φωτιστικής πηγής. Με αυτόν τον τρόπο μετρά απ’ ευθείας την
ένταση του φωτισμού στο επίπεδο του θέματος. Έτσι το φωτόμετρο προτείνει τους
πιο αξιόπιστους συνδυασμούς ταχυτήτων κλείστρου και διαφραγμάτων, για τη
δεδομένη ένταση του φωτισμού του θέματος.
Τα ενσωματωμένα φωτόμετρα στις μηχανές, κάποιες φορές (ιδιαίτερα σε σκηνές
με ανομοιογενή φωτισμό ή με πολλά λευκά και πολλά σκούρα) οδηγούνται σε
σφάλματα για τον εξής απλό λόγο: Εκ κατασκευής μετρούν το ανακλώμενο από το
θέμα και όχι το προσπίπτον φως.
Η μόνη περίπτωση, όπου οι ενδείξεις φωτομέτρου της μηχανής θα συμπίπτουν
απολύτως με αυτές του φωτομέτρου χειρός, είναι πολύ ειδική. Μόνον όταν το θέμα
αντανακλά ακριβώς το 18% της ακτινοβολίας που δέχεται, δηλ. όταν αντιστοιχεί
τονικά ακριβώς στο μέσο γκρι της τονικής γκάμας από το μαύρο ώς το λευκό, στη
φωτογραφική γκρι κάρτα. Γι’αυτό λοιπόν, όταν δεν υπάρχει εξωτερικό φωτόμετρο
χειρός, ο φωτογράφος πρέπει να τοποθετήσει στο επίπεδο του θέματος τη γκρι
κάρτα και είτε να φωτομετρήσει με spot πάνω σε αυτή, είτε να πλησιάσει και να
γεμίσει το κάδρο του με τη γκρι κάρτα. Αφού το κάνει, χρησιμοποιεί τις ενδείξεις
του φωτομέτρου του και έτσι επιτυγχάνει τη σωστή εκφώτιση.

Tips
• Έστω ότι έχουμε την απλή περίπτωση,
όπου η φωτιστική πηγή, ο ήλιος στο
προκείμενο, βρίσκεται στην πλάτη
του φωτογράφου. Άρα στρέφοντας
το φωτόμετρο προς τη φωτιστική
πηγή, ταυτόχρονα το στρέφουμε και
προς το φωτογράφο. Η περίπτωση
όπου η φωτιστική πηγή βρίσκεται
υπό γωνία σε σχέση με τον άξονα
φωτογράφου-θέματος (side light)
είναι πιο σύνθετη. Εκεί δεν υπάρχει η
«ιδανική φωτομέτρηση». Το που θα
στρέψει κανείς το φωτόμετρο, προς
την πηγή δηλαδή ή τον φωτογράφο,
είναι ζήτημα αισθητικής επιλογής. Το
bracketing είναι ιδιαίτερα χρήσιμο
σε αυτήν την περίπτωση, όπως και οι
τεχνικές ελέγχου του contrast.

photo.gr
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Ο τόπος μου
Έκθεση των αποφοίτων
του τμήματος «Τέχνη της
Φωτογραφίας»

Τ

ο Δημόσιο ΙΕΚ Ιωαννίνων παρουσιάζει
την πρώτη ομαδική έκθεση
φωτογραφίας των αποφοίτων του
φωτογραφικού του τμήματος. Αποτέλεσμα
διετούς συνεργασίας μαθητών και
καθηγητών, στην έκθεση προσεγγίζεται ο
τόπος όπως ο καθένας τον φαντάζεται και
ορίζει μέσα από το φωτογραφικό του φακό.
Με την υποστήριξη του Photometria Photo
Festival και του φωτογραφείου «Κωστής
Μουσελίμης», η έκθεση διοργανώνεται σε
συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Ιωαννιτών.
Εγκαίνια: Τετάρτη 13 Ιουλίου, 21.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 24 Ιουλίου
Διεύθυνση: Πολιτιστικός Πολυχώρος
«Δημήτρης Χατζής», Παλαιά Σφαγεία,
Ιωάννινα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά
11.00 – 13.00 και 19.00 – 22.00

Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Έκθεση φωτογραφίας της Katerina Mistal

Σ

ε μια ξεχωριστή έκθεση φωτογραφίας η Σουηδέζα φωτογράφος Katerina Mistal
χαρτογραφεί την Ευρώπη μέσα από το φωτογραφικό της φακό. Από τα Κανάρια Νησιά,
το βράχο του Γιβλαρτάρ και τη Γροιλανδία μέχρι την Κρήτη και τη Μυτιλήνη, η φωτογράφος
προσεγγίζει τα όρια της γηραιάς ηπείρου θέτοντας τα δικά της ερωτήματα. Στην έκθεση με
τίτλο «Χαρτογραφώντας την Ευρώπη-Ακτογραμμές», η Mistal χρησιμοποιεί τη φωτογραφία
ως εργαλείο καταγραφής της υπάρχουσας πραγματικότητας, σύγχρονο ντοκουμέντο μιας
ακτογραμμής στην αρχή του εικοστού πρώτου αιώνα. Η έκθεση πραγματοποιείται με την
υποστήριξη της Δημοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης.
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Αυγούστου
Διεύθυνση: Γενί Τζαμί (Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο), Αρχαιολογικού Μουσείου 30,
Θεσσαλονίκη
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή 10.00 – 18.00, Σάββατο 11.00 – 15.00,
Κυριακή και Δευτέρα κλειστά
Πληροφορίες: Γενί Τζαμί, Τηλ. 2310857978
Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, http://fkth.gr

photo.gr
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

ATHENS PHOTO FESTIVAL 2016

ΚΤΗΡΙΟ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

WWW.PHOTOFESTIVAL.GR
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΝΕΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ 2016

ΚΤΗΡΙΟ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

WWW.PHOTOFESTIVAL.GR
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Άθως, Άγιον Όρος
Έκθεση φωτογραφιών και
χαλκογραφιών

Μ

ε αφορμή τα χίλια χρόνια παρουσίας
Ρώσων Μοναχών στο Άγιον Όρος,
το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στρέφει
το βλέμμα στην Αθωνική Πολιτεία και
φιλοξενεί την περιοδική έκθεση «Άθως. Το
Άγιον Όρος». Σε μια έκθεση με σπάνιο υλικό
γύρω από το Άγιος Όρος, οι επισκέπτες
θα έχουν την ευκαιρία να δουν μοναδικές
χαλκογραφίες Αγιορειτών χαλκογράφων
καθώς και φωτογραφίες, μεταξύ των οποίων
είναι προσωπογραφίες μοναχών αλλά και
σημαντικά γεγονότα του Αθωνικού βίου.
Αξίζιε να σημειωθεί ότι τις περισσότερες
φωτογραφίες έχουν τραβήξει μοναχοί του
Αγίου Όρους οι οποίοι δεν έκαναν μόνο
εξαιρετικές λήψεις, αλλά επεξεργάστηκαν
οι ίδιοι τις γυάλινες πλάκες και τις τύπωσαν
σε χαρτί. Την έκθεση διοργανώνει η
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας.
Διάρκεια έκθεσης: έως 4 Αυγούστου
Διεύθυνση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού,
Λεωφ. Στρατού 2, Θεσσαλονίκη
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά
8.00 – 20.00
Πληροφορίες: Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού, Τηλ. 2313306400, mbp@culture.
gr, http://www.mbp.gr/
ƏΑ Θ Ω Σ Ə

ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Χ ΑΛΚΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΟ Α Γ ΙΟ Ν ΟΡ ΟΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

ΙΕΚ ESP
Δύο νέοι διαγωνισμοί καλούν για συμμετοχή

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το ΙΕΚ E.S.P. διοργανώνει δύο ξεχωριστούς
διαγωνισμούς καλώντας όσους θα ήθελαν να δηλώσουν συμμετοχή. Με θεματική
«Youth» ο διαγωνισμός φωτογραφίας καλεί τους ερασιτέχνες φωτογράφους να υποβάλουν
μέχρι τρεις ασπρόμαυρες ή έγχρωμες φωτογραφίες καλύπτοντας το θέμα του διαγωνισμού.
Ωστόσο για όσους θα ήθελαν να πάρουν μέρος χρησιμοποιώντας τις γραφιστικές τους
δεξιότητες, ένας δεύτερος διαγωνισμός πραγματοποιείται την ίδια περίοδο. Υπό τον τίτλο
«Σχεδίασε το δικό σου T-Shirt» ο διαγωνισμός καλεί τους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν
τη δική τους ιδέα σε ένα Τ-Shirt χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέθοδο επαγγελματικής
εκτύπωσης ή εκτύπωσης στο χέρι. Οι νικητές κάθε διαγωνισμού θα βραβευτούν, με τα
έπαθλα να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δωρεάν παρακολούθηση και έκπτωση 50 %
αντίστοιχα των διδάκτρων του πρώτου έτους στο ΙΕΚ E.S.P. Στο διαγωνισμό φωτογραφίας ο
τρόπος υποβολής μπορεί να είναι σε συμβατική μορφή, σε ψηφιακή μέσω CD η με e-mail
στη διεύθυνση phoesp@gmail.com ενώ στο διαγωνισμό γραφιστικής η υποβολή γίνεται
ταχυδρομικά ή με αποστολή του σχεδίου μέσω e-mail. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος
στους διαγωνισμούς καλούνται να υποβάλουν τα έργα τους μαζί με ένα βιογραφικό. Με
την ανακοίνωσ των αποτελεσμάτων να πραγματοποείται στις 16 Σεπτεμβρίου, οι καλύτερες
συμμετοχές θα παρουσιαστούν στις 11 Νοεμβρίου στις ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας και
γραφιστικής αντίστοιχα στο χώρο του ΙΕΚ.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
͉͓͓͎͈͆͂͌͐͊͋t͕͕͊͐͌͊͐Ȫ͕͕͓͔͕͂̈́͐͐
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.)
͎͈͔̈́͆͊͋͆͑͐͑͆͊͂Ȫ͓͕͎͔͎͓͍͓͐͊͐

Κώστας Μυγδάλης
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Κωστής Αντωνιάδης - Μάρκος Καμπάνης
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Ευάγγελος Χεκίμογλου
Επάνω: ϟ ͈͑ϟϫϟϡЃϟ͑ϭϮϰϟЉϰϧϯϯϟt͗ϟϩϨϭϡϮϟϲЃϟ͍ϭϫЂ͊ϠЂϮϵϫ ϩϣɀϰϭϪЁϮϣϧϟ t͍Ѕϯϳϟ t͗ϟϮЀϨϰϥ϶Ѐϡϫϵϯϰϭ϶
Ϡ ͐Ѐϡϧϭ϶͑ϟϫϰϣϩϣЂϪϵϫt͗ϟϩϨϭϡϮϟϲЃϟ͍ϭϫЂ͂ϡЃϭϱ͑ϟϫϰϣϩϣЂϪϭϫϭ϶ ϩϣɀϰϭϪЁϮϣϧϟ t ͚ϡϧϭϫ͟Ϯϭ϶ t
Χαράκτης: (Θεόφιλος μοναχός)
Κάτω: ̈́ϣϫϧϨЂЀɀϭϴϥϰϭϱ͂ϡЃϭϱ͟Ϯϭϱ϶t͗ϟϩϨϭϡϮϟϲЃϟt ͚ϡϧϭϫ͟Ϯϭ϶ ɀϣϮЃɀϭϱt͗ϟϮЀϨϰϥ϶Ѐϡϫϵϯϰϭ϶

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Γιώργος Παρίσης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Διεύθυνση Εκδόσεων & Εκτυπώσεων της Βουλής των Ελλήνων

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΩΝ
Αφιέρωμα
της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας
για τα χίλια χρόνια παρουσίας Ρώσων μοναχών
στο Άγιον Όρος (1016-2016)

Υποβολή: 17 Αυγούστου – 11 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες: I.I.E.K E.S.P, Τηλ. 2310541148, info@esp.gr, http://www.esp.gr

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Λέσχη Φωτογραφίας - Κινηματογράφου
Σύρου.
Oμαδική έκθεση

Η

Λέσχη Φωτογραφίας - Κινηματογράφου Σύρου παρουσιάζει την 14η
ομαδική έκθεση φωτογραφίας των μελών της. Με τη θεματική να είναι οι
«Φωτοαντιλήψεις/Photoperspectives» οι φωτογράφοι της Λέσχης παρουσιάζουν τις
δικές τους φωτογραφικές προσεγγίσεις, στον εκθεσιακό χώρο του Πρώην Μουσείου
Επαγγελμάτων Άνω Σύρου
Εγκαίνια: Σάββατο 9 Ιουλίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 16 Ιουλίου
Διεύθυνση: Πρώην Μουσείο Παραδοσιακών Επαγγελμάτων Άνω Σύρου
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 11.00 – 14.00 και 19.00 – 23.00
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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".

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Νο 11:
«Φωτογραφία
Φύσης»

Υπό έκδοση
Κυκλοφορεί

Υπό έκδοση

9 Ιουνίου

Κυκλοφορεί
6 Οκτωβρίου

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

1 ΤΕΥΧΟΣ

2 ΤΕΥΧH

3 ΤΕΥΧH

4 ΤΕΥΧH

5 ΤΕΥΧH

6 ΤΕΥΧH

7 ΤΕΥΧH

8 ΤΕΥΧH

9 ΤΕΥΧH 10 ΤΕΥΧH

6,9 12 17 22 27,5 30 35 40 45 50
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Η τιμή
ήδ
δεν περιλαμβάνει
λ βά
τα έξ
έξοδα
δ αποστολής.
λή

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr
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Prix de la Photographie 2016

Φωτ.: Νίκος Πίλος

Αρκετοί Έλληνες φωτογράφοι στους φετινούς νικητές
Ανακοινώθηκαν οι νικητές των φετινών βραβείων PX3 Prix de la Photographie. Ανάμεσα στους φωτογράφους που ξεχώρισαν
στη φετινή διοργάνωση σημαντικές διακρίσεις έλαβαν και Έλληνες φωτογράφοι, οι οποίοι με τη φωτογραφική τους δουλειά
κατάφεραν να διακριθούν στις κατηγορίες τόσο των επαγγελματιών όσο και των ερασιτεχνών.

Σ

υγκεκριμένα η Julia Anna Gospodarou και ο Νίκος Πηλός διακρίθηκαν με χρυσό βραβείο φωτογραφίας στις επαγγελματικές
κατηγορίες «Fine Art, Architecture» και «Press, General News» αντίστοιχα ενώ ο Νίκος Αντωνόπουλος στην «Professional Book
(Series Only)»και ο Παγκράτης Παγκρατίδης στη «Non-Professional Press, General News» βραβεύτηκαν με το χάλκινο βραβείο. Ο
Τάσος Ανέστης διακρίθηκε με το ασημένιο βραβείο φωτογραφίας στην κατηγορία «Non-Professional Fine Art, Landscape» ενώ στους
νικητές του φετινού διαγωνισμού είναι και δύο φωτογράφοι από την Κύπρο. Πρόκειται για τον Στέφανο Κουρατζή ο οποίος διακρίθηκε
με ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Professional Nature, Wildlife» και τον Ιάκωβο Χατζηστάυρου που έλαβε τιμητική διάκριση
στους επαγγελματίες. Με τιμητικές διακρίσεις ακόμη ξεχώρισαν οι φωτογράφοι Πυγμαλίων Καρατζάς, Αλέξανδρος Μαραγκός,
Πάνος Λασκαράκης, Julia Anna Gospodarou, Ορέστης Σεφέρογλου, Θάνος Ψυχογιός και Τάσος Ανέστης, με τους δύο τελευταίους
να παίρνουν μέρος σε non-professional φωτογραφικές κατηγορίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι φωτογράφος της χρονιάς αναδείχθηκες ο
Sergey Ponomarev από τη Ρωσία ο οποίος αποτύπωσε μέσα από το φακό του τη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη, ένα θέμα το οποίο
είδαμε να αναδεικνύεται αρκετά στο φετινό διαγωνισμό. Αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους φωτογραφικούς διαγωνισμούς
τα βραβεία Px3 Prix de la Photographie διοργανώνονται από το 2007 έχοντας σκοπό να ανακαλύψουν νέα ταλέντα και να συστήσουν
τους καλύτερους φωτογράφους από όλο τον κόσμο στην καλλιτεχνική κοινότητα του Παρισιού. Τα κορυφαία φωτογραφικά έργα που
διακρίθηκαν στο φετινό διαγωνισμό θα προβληθούν σε έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου στο Espace Beaurepaire ενώ
η δουλειά των φωτογράφων που ξεχώρισαν με χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο καθώς και με τιμητική διάκριση θα παρουσιαστεί
μέσα από τον ετήσιο κατάλογο των Px3.
Πληροφορίες: Px3 Prix de la Photographie Paris, http://www.px3.fr
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$? ,) ) Prix de la Photographie 2016

Φωτ.: Πυγμαλίων Καρατζάς

Φωτ.: Άννα Γκοσποδάρου

Φωτ.: Ορέστης Σεφέρογλου
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254 σελίδες, 17x24, ISBN 978-960-7704-14-6
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www.photo.gr/books • .: 210 8541400 • info@photo.gr
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$? ,) ) Prix de la Photographie 2016

Φωτ.: Ιάκωβος Χατζησταύρου

Φωτ.: Νίκος Αντωνόπουλος

Φωτ.: Παγκράτης Παγκρατίδης

Φωτ.: Αλέξανδρος Μαραγκός
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$? ,) ) Prix de la Photographie 2016

Φωτ.: Τάσος Ανέστης

Φωτ.: Πάνος Λασκαράκης
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Και τα τρία βιβλία!



€25

*

Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την ιστορία
& αισθητική της
φωτογραφίας!
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Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr
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