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Editorial
Στο Photobusiness Weekly
No 372 -από τούτη εδώ τη
στήλη- αναφερθήκαμε εκτενώς
στο Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης, μοναδικό Κρατικό
Μουσείο Φωτογραφίας της χώρας
μας. Αφορμή; Το σύμφωνο
συνεργασίας που συνυπέγραψε
με άλλα δύο Κρατικά Μουσεία της
συμπρωτεύουσας. Εκφράσαμε τις
ανησυχίες μας ότι τέτοιου είδους
συνεργασίες στην εποχή μας δεν
είναι «αθώες» αλλά προάγγελοι
συνενώσεων & συγχωνεύσεων
με στόχο την μείωση των
λειτουργικών δαπανών κλπ.
Υποστηρίξαμε ότι μια τέτοια εξέλιξη
δεν θα ήταν προς το συμφέρον
του -επαναλαμβάνω- μοναδικού
Κρατικού Μουσείου Φωτογραφίας.
Επίσης τονίσαμε με έμφαση ότι το
ΜΦΘ θα πρέπει να ανοιχτεί και
σε άλλες δραστηριότητες που θα
φέρουν μακροπρόθεσμα έσοδα
στα ταμεία του. (Σημ.: το ΜΦΘ δεν
διαθέτει εμπορικό ή οικονομικό
διευθυντή). Για όλα τα παραπάνω
και άλλα πολλά είχαμε μία
ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον
Διευθυντή του ΜΦΘ κ. Ηρακλή
Παπαϊωάννου την οποία και σας
παραθέτουμε αυτούσια.
Τ.ΤΖΙΜΑΣ
• Ποιά είναι σήμερα τα τρία πιο
πιεστικά προβλήματα του ΜΦΘ που
απαιτούν άμεσα λύσεις;
Η έλλειψη προσωπικού,
η οικονομική και οργανωτική
αναδιάρθρωση του μουσείου και
της συλλογής του, η εξεύρεση
πρόσθετων πόρων για να
ανταποκριθεί το μουσείο στο
ρόλο του, ο συνδυασμός των
προηγούμενων. Τον τελευταίο
ενάμιση χρόνο γίνεται πολλή
δουλειά για να αντιμετωπιστούν
προβλήματα του παρελθόντος.
Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι
για τη συνέχεια.
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Hρακλής Παπαϊωάννου
Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
• Από την επικοινωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού που έχετε, υπάρχει κάποιο σχέδιο για την
ανάπτυξη της ελληνικής φωτογραφίας; Αν ναι, πως μπορεί να υλοποιηθεί σήμερα;
Σε ένα τέτοιο σχέδιο η δική μας συμβολή θα ήταν, ελπίζω, ουσιαστική. Ακριβώς γι’ αυτό, τώρα
που δρομολογούνται αρκετές σοβαρές εκκρεμότητες του Μουσείου, επεξεργαζόμαστε μια σειρά
από σκέψεις και προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής
φωτογραφίας, λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα αλλά και το κόστος μιας πρότασης, λόγω
των πολύ δυσμενών συγκυριών, με στόχο να δοθεί ώθηση στην ελληνική φωτογραφική
δημιουργία και τη μελέτη της. Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μόλις οι προτάσεις και οι
σχετικές συζητήσεις καταλήξουν.
• Θα υποστηριχθεί η αυτόνομη λειτουργία του Μουσείου; Μήπως το «σύμφωνο
συνεργασίας» του ΜΦΘ με το ΚΜΣΤΘ και το ΜΜΣΤΘ σημαίνει ακριβώς το αντίθετο;
Τί ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία;
Κατ’ αρχάς να λύσουμε μια μεγάλη παρεξήγηση: το ΜΦΘ με βάση τον ιδρυτικό του νόμο
αποτελεί ιδιαίτερο τμήμα του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
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(Συνεχίζεται στη σελίδα 4)
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(Συνέχεια από τη σελίδα 2)

Π

οτέ δεν ήταν αυτόνομο νομικά εδώ και
είκοσι χρόνια. Για τεχνικούς λόγους,
στις αρχές του 2000 απέκτησε χωριστό
προϋπολογισμό και υλοποιεί ανεξάρτητα
τις δράσεις του. Μετά από αρκετά χρόνια
μεριμνήσαμε ώστε η συνεργασία ανάμεσα
στο ΜΦΘ και το ΚΜΣΤ να λειτουργεί μέσα
στο πλαίσιο που προβλέπει ο νόμος, χωρίς
αυτό να επηρεάζει έστω και ελάχιστα τον
ανεξάρτητο σχεδιασμό και την υλοποίηση
του προγραμματισμού του ΜΦΘ. Δεν
κατανοώ πώς αυτό το κεκτημένο, που
λειτουργεί ήδη αρμονικά, θα ανατραπεί από
την διαδικασία της συνένωσης στην οποία
προβλέπεται ότι το ΜΦΘ διατηρεί το όνομά
του, τον ανεξάρτητο σχεδιασμό του, την
πενταμελή Εφορεία του, τις εγκαταστάσεις
του, τη δυνατότητα διοργάνωσης του
φεστιβάλ του, ενώ παράλληλα μπορεί
να συνυπάρχει και να εξελίσσεται μέσα
στο πλαίσιο ενός μεγάλου πολιτιστικού
οργανισμού, του μεγαλύτερου ίσως στην

Πάνω: μερική άποψη του εκθεσιακού χώρου (Φωτ.: Εύη Μπαχτσεβανίδου)
Κάτω: μερική άποψη από το εκθετήριο/βιβλιοπωλείο του ΜΦΘ (Φωτ.: Γ. Γερόλυμπος)

Ελλάδα, δεδομένο που του επιτρέπει να
οικοδομήσει πλέον άλλες συνεργασίες και
συμμαχίες. Η οικονομική συνθήκη, διεθνώς
και όχι μόνο στη χώρα μας, υποδεικνύει
και στον χώρο του πολιτισμού ως φυσική
οδό τις συστρατεύσεις, τις συνεργασίες και
όχι τον απομονωτισμό. Το εγχείρημα είναι
ασφαλώς από τη φύση του πολύπλοκο, ίσως
και γιατί στη χώρα μας εμπεδώνουμε αργά
την κουλτούρα της συνεργασίας. Σκεφτείτε,
όμως, ότι αν ο απομονωτισμός κράτησε τη
φωτογραφία όρθια την περίοδο που δεν
ήταν ευρέως αποδεκτή στα μουσεία, σήμερα
που αυτό πλέον δεν ισχύει η επιμονή στην
ίδια πρακτική ίσως είναι βλαπτική.
• Λεφτά υπάρχουν; Με τί προϋπολογισμό
λειτουργεί σήμερα το ΜΦΘ; Πόσα άτομα
απασχολεί; Πληρώνονται στην ώρα τους;
Ο προϋπολογισμός του ΜΦΘ σήμερα,
μετά από διαδοχικές περικοπές, ανέρχεται
σε 250.000 ευρώ ετησίως, για όλα τα
ανελαστικά λειτουργικά έξοδα και το
πρόγραμμα των δράσεών του. Είναι σίγουρα
πολύ μικρός. Προσπαθούμε, όπως κάθε
μεμονωμένος πολίτης, να κάνουμε το
καλύτερο δυνατό με αυτά τα δεδομένα.
Το μόνιμο προσωπικό του Μουσείου αριθμεί
δύο άτομα, από τα οποία το ένα είναι
ο διευθυντής του. Το πρόβλημα είναι πολύ
σοβαρό. Είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο
Πολιτισμού για την εξεύρεση των βέλτιστων
δυνατών προσωρινών λύσεων μέχρι
την οριστική ανακούφιση του ζητήματος.
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Αξιοποιούμε εξωτερικές συνεργασίες, φιλοξενούμε σπουδαστές που κάνουν την
πρακτική τους άσκηση στο Μουσείο, προσπαθούμε να επιτύχουμε αποσπάσεις.
Οι συνεργάτες και οι εργαζόμενοι πληρώνονται κανονικά στην ώρα τους.
• Υπάρχει η σκέψη η σημερινή Εφορεία του Μουσείου ν’ αναλάβει τις δέουσες
πρωτοβουλίες ώστε ν’ αλλάξει ο κανονισμός λειτουργίας και να ανοιχτεί το Μουσείο
σε νέες δραστηριότητες όπως π.χ. τη δημιουργία νέας πτέρυγας με συλλεκτικές
φωτογραφικές μηχανές κλπ;
Το ΜΦΘ στην Αποθήκη Α του πρώτου Προβλήτα όπου στεγάζεται, διαθέτει μόνο έναν
εκθεσιακό χώρο. Σαν αποτέλεσμα, αδυνατεί να παρουσιάσει συγχρόνως μια περιοδική
έκθεση και ταυτόχρονα την ίδια την μόνιμη συλλογή του. Βέβαια, συνεργαζόμαστε
με πολλούς πολιτιστικούς φορείς της πόλης και της χώρας, κι έτσι δράσεις μας
φιλοξενούνται και σε άλλους εκθεσιακούς χώρους: τώρα για παράδειγμα η μεγάλη
έκθεση μας “Μια Άλλη Ζωή: Ανθρώπινες Ροές / Άγνωστες Οδύσσειες” φιλοξενείται
στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2017, σε χώρο της Πειραιώς 260.
(Συνεχίζεται στη σελίδα 6)
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(Συνέχεια από τη σελίδα 4)

Πάνω: ο προνομιακός χώρος της καφετέριας με θέα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης (Φωτ.: Γ. Γερόλυμπος)
Κάτω: η είσοδος του ΜΦΘ (Φωτ. :Εύη Μπαχτσεβανίδου)

Σ

υνδιοργανώνουμε την έκθεση του Αβραάμ
Παυλίδη «Νέα Ερείπια» με το Μορφωτικό
Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη,
ενώ η έκθεση με έργα της συλλογής μας
από το αρχείο του Δημήτρη Λέτσιου, που
παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο στο Μουσείο της
Πόλης του Βόλου, εγκαινιάζεται σύντομα στη
Σκιάθο. Η στέγαση, συνεπώς, μιας πολύτιμης
συλλογής φωτογραφικών μηχανών όπως
αυτή του Άλκη Ξανθάκη δεν είναι μόνο
ζήτημα ιδρυτικού νόμου αλλά και ουσιαστικής
δυνατότητας, καθώς προϋποθέτει πρόσθετους
χώρους με μόνιμη παραχώρηση, επιπλέον
προσωπικό και συγχρόνως την δυνατότητα
σταθερής κάλυψης των λειτουργικών δαπανών
που προκύπτουν.

• Επιστρέφοντας στο παρελθόν, το θέμα με τις καταστροφές που προκάλεσε
η πυρκαγιά, σε τί στάδιο βρίσκεται;
Έχω ήδη σημειώσει δημόσια, πριν αναλάβω τα καθήκοντα της διεύθυνσης, την
διαφωνία μου για πολλούς χειρισμούς που έγιναν. Δεν πρόκειται, όμως, να
προβούμε σε ανακοινώσεις μέχρι να καταλήξει, πολύ σύντομα, η έρευνα των
αρμοδίων αρχών, στο έργο των οποίων συμβάλαμε στο μέτρο των δυνάμεών
μας, σχετικά με το τι έγινε. Σε ότι αφορά την επόμενη μέρα επεξεργαζόμαστε,
παρά τις δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό, ένα μεγάλο πρόγραμμα
εμπλουτισμού της συλλογής του ΜΦΘ με έργα σύγχρονης ελληνικής
φωτογραφίας. Είναι πολύπλοκο, απαιτεί σημαντικούς πόρους και χρειάζεται
ακόμη κάποιο χρόνο ωρίμανσης. Όταν έρθει η ώρα, ελπίζουμε σύντομα,
θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.
• Ποιές είναι οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις; Θα αναβιώσει
η Photosynkyria;
Στόχος, τον οποίο επιχειρούμε να επιτύχουμε παρά τις δυσκολίες που
αναφέρθηκαν, είναι να δοθεί έμφαση στην ελληνική φωτογραφία, τη μελέτη
και την παρουσίασή της, παράλληλα με τις διεθνείς συνεργασίες.
Όμοια, μας ενδιαφέρει μια εκτεταμένη σειρά εκπαιδευτικών δράσεων
(ξεναγήσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων λόγου)
που επιτρέπουν στο μουσείο να υπηρετήσει τον παιδευτικό του ρόλο στην
φωτογραφική κοινότητα αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Σε ότι αφορά
το Φεστιβάλ είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτισμού για να
επιστρέψει το 2018, κρατώντας τον διεθνή χαρακτήρα του και τη διετή
περιοδικότητά του - αλλά ανανεωμένο.

•

 376 • 

12 

 2017





6

ON LINE    

 376 • 

O IMAGING - E 

12 

 2017







7

ON LINE    

O IMAGING - E 



#$#%&!

Άνθρωπος εναντίον τεχνολογίας
Σημειώσατε 2...

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,
%.9&(+: Κωνσταντίνα Γκιτάκου #;<9+: Άννα Μανουσάκη

www.photo.gr

&(+: Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόης

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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Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ ΣΤΟ

www.publicmoments.gr
ΑΝΕΒΑΣΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ!

ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΣΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗ.
50.000
συμμετοχές

65.000
φωτογραφίες & video

O μεγαλύτερος θεσμός Φωτογραφίας στην Ελλάδα από τα Public.
Συνεχίζοντας την περσινή επιτυχία των Public Moments Awards,
του μεγαλύτερου ανοιχτού διαγωνισμού φωτογραφίας στην Ελλάδα,
τα Public ανακοινώνουν την έναρξη του φετινού διαγωνισμού.
Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάνε κλικ στις καλύτερες στιγμές σου…

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

Public.indd
    1 
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TV vs. Projector
Mια αντιπαλότητα σε εξέλιξη
Ο γράφων θυμάται με
συγκίνηση τα πρώτα
χρόνια της φωτογραφικής
αθωότητας και πόση σημασία
είχε να δείξει κανείς τα
καλύτερά του slides στον
φιλικό κύκλο. Αναπολεί την
τοποθέτηση με προσοχή στο
καρουζέλ του προβολέα
Kodak Ektapro που είχε
αγοραστεί με θυσίες δεύτερο
χέρι αλλά είχε το καλύτερο
σύστημα. Το σβήσιμο των
φώτων στο σαλόνι και
την παρέα γύρω γύρω να
εκθειάζει τα χρώματα και
τη λεπτομέρεια. Η μεγάλη
οθόνη (στο προκείμενο
ο λευκός τοίχος από τον
οποίο κατέβαιναν τα κάδρα
για την περίσταση) είχε
άλλη χάρη, άλλη επιρροή.
Η φωτογραφία
αναδεικνυόταν και το θέμα
συνάρπαζε.

Cover 59 copy2.indd 1
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πό τη δεκαετία του 1980 έχουν αλλάξει πολλά. Συνήθως βλέπουμε τις φωτογραφίες μας στην
μεγάλη επιφάνεια ενός monitor 24-27 ιντσών και αρκούμαστε σε αυτό. Mερικές φορές που
μας πιάνει ο καημός, βάζουμε την καρτούλα στο slot για SD card της έξυπνης τηλεόρασης σαράντα
τόσων ιντσών ή συνδέουμε τον υπολογιστή με τον ψηφιακό projector. Για να δούμε το υλικό σε
όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Αλλά αυτό αποτελεί την εξαίρεση. Από την άλλη μεριά, όλοι λίγο
πολύ έχουν μια, δύο ή περισσότερες τηλεοράσεις νέας τεχνολογίας. Επίπεδες, λεπτές ή λεπτότερες,
τεχνολογίας LCD. Διαφόρων διαστάσεων, αναλύσεων, προδιαγραφών και ...γενεών. Οι οποίες
ρέπουν προς το γιγαντισμό αλλά και την ενσωμάτωση συνεχώς μεγαλύτερων δόσεων τεχνολογίας.
Οι smart TVs κάνουν θαυμαστά πράγματα. Ενσωματώνουν κάποιο μικροεπεξεργαστή και τρέχουν
(αόρατα για το χρήστη) ένα mini λειτουργικό (webOS, Tizen, Firefox ή Android). Συνδέονται με το
Internet ενσύρματα ή ασύρματα, έχουν browser αλλά και διάφορα apps. Για παράδειγμα μεγάλες
εταιρίες όπως η Sony, η Philips και η Sharp έχουν υιοθετήσει σε ορισμένα μοντέλα του Android που
στην πράξη κάνει την τηλεόραση ένα mini υπολογιστή με τις δυνατότητες ενός tablet, συμβατότητα
με bluetooth πληκτρολόγιο, αποθηκευτική μνήμη flash. Δεν είναι μακριά η στιγμή που χάρη στην
ελαχιστοποίηση των φυσικών διαστάσεων των microPC, οι οικιακές τηλεοράσεις θα τα καταπιούν
και θα είναι -ανάμεσα στα άλλα- υπολογιστές γενικής χρήσεως. Και όλα αυτά με ίντσες που όλο
μεγαλώνουν. Διαγώνιοι 40in. θεωρούνται πλέον η αφετηρία για οικιακή τηλεόραση ενώ πολλοί
παρασύρονται και βάζουν 50άρες και 60άρες στα Living room. Παραπέρα η ανάλυση 4Κ τείνει να
γίνει κοινότυπη και μόνον οι ακριβές τιμές συγκρατούν τις συναρπαστικές σε ζωντάνια και χρωματική
γκάμα OLED τηλεοράσεις να μην κατακλύσουν το σύμπαν. Νέες τεχνολογίες όπως η CLEDIS της
Sony και Cinema Screen της Samsung ου υπόσχονται απόλυτα ποιοτικό και βαθύ μαύρο ανάλογο
του OLED διεκδικούν την προσοχή μας και η εξέλιξη καλά κρατεί, ειδικά όταν οι τιμές πέφτουν
θεαματικά... κινητοποιώντας την αγοραστική μανία των καταναλωτών.
Aπό την άλλη μεριά, στο στρατόπεδο των projector η κατάσταση είναι στάσιμη από τεχνολογικής
πλευράς, αν και η μαζικοποίηση βοηθά στην πτώση των τιμών. Βέβαια το μέγεθος μετράει...
Ακόμη και μια 60in. τηλεόραση δεν μπορεί αν εξισωθεί με την επιφάνεια προβολής ενός projector
2500Αnsi Lumen. που μεταφέρει ικανοποιητικά την αίσθηση του κινηματογράφου στο σαλόνι και
είναι πιο κοντά στην έννοια του home cinema. Όμως η τηλεόραση είναι πάντα διαθέσιμη με ένα
16/9/2015 4:24:18 μμ
Οn/Οff ενώ το προβολικό θέλει προετοιμασία. Πάντως ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν δυνατόν να
δείξουμε τις φωτογραφίες μας σε τόσο μεγάλες διαστάσεις με τόσο λίγο κόπο. Ή βεβαίως να δούμε
μια καλή κινηματογραφική ταινία...
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Low Key

FOMO
Ελβετικό χωριό απαγορεύει τη φωτογράφηση!
Θυμάστε τη λεγόμενη
διαταραχή FOMO
που αναφέραμε στο
προτελευταίο τεύχος;
Το FOMO, για όσους
δεν γνωρίζουν, είναι
ένας νεολογισμός που
στα αγγλικά σημαίνει
Fear Of Missing Out και
προσδιορίζει μια αγχώδη
διαταραχή που προκαλείται
κυρίως από τα post στα
social media για ένα
γεγονός που συμβαίνει
κάπου αλλού και εμείς δεν
είμαστε μέρος του.

Τ

ο FOMO λοιπόν είναι και ο λόγος που ένα μικρό ελβετικό χωριό (σαν άλλο μικρό γαλατικό χωριό)
απαγόρευσε τη λήψη φωτογραφιών στα εδάφη του- για να μη ζηλεύουν όσοι δεν μπορούν να
χαρούν την ομορφιά του. Το γραφικό (χρησιμοποιούμε τη λέξη για να περιγράψουμε την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική του και όχι τη νοοτροπία των κατοίκων του- αυτό, αν θέλετε, κάντε το εσείς) χωριό
ονομάζεται Bergün/Bravuogn, βρίσκεται σε απόσταση μιας ώρας από το St. Moritz και το Davos και είναι
ένας μάλλον δημοφιλής τουριστικός προορισμός, ειδικά για όσους κάνουν χειμερινό σκι. Το τοπικό
συμβούλιο του χωριού των 500 κατοίκων ψήφισε ένα κανονισμό (46 υπέρ και 2 κατά) που απαγορεύει
τη λήψη φωτογραφιών και οι παραβάτες θα πληρώνουν πρόστιμο περίπου 4 λιρών. Η αιτιολογία για
τον νόμο αυτόν δόθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Bergün: «Οι φωτογραφίες του γραφικού τοπίου,
που διαμοιράζονται στα social media, κάνουν τους ανθρώπους δυστυχισμένους που δεν βρίσκονται
και αυτοί στο Bergün». Φυσικά, οι “δυστυχείς” χρήστες των social media δεν έχασαν την ευκαιρία να
σχολιάσουν τον απαγορευτικό “φωτογραφικό” κανονισμό του ελβετικού χωριού ενώ όσοι τον πήραν
πιο σοβαρά εξοργίστηκαν, όπως ένα γκρουπ που αναγκάστηκε να ακυρώσει το φωτογραφικό του ταξίδι,
και κατηγόρησαν τον Πρόεδρο για διαφημιστικό τρικ. Ο Πρόεδρος Peter Nicolay, που ενδιαφέρεται για
την ευτυχία όλου του κόσμου και όχι μόνων των κατοίκων του Bergün, λίγες μέρες μετά, ακούγοντας τα
παράπονα, βρήκε τη λύση! Όπως εξηγεί στο γραφικό (αυτή τη φορά επιβάλλεται) βίντεο που ανέβασε
στο YouTube, κατανοεί πως οι τουρίστες και οι φωτογράφοι του πλανήτη θέλουν να φωτογραφίσουν
το χωριό του και γι’αυτό μέχρι να καταργηθεί ο νόμος θα δίνει σε όποιον έχει φωτογραφική μηχανή μία
προσωρινή φιλικά άδεια. Αλλά προσοχή μην την καταχραστείτε και δυστυχήσουν οι ακόλουθοι σας στο
Instagram βλέποντας τα βουνά του Bergün! Και κάπως έτσι, μάθαμε που πέφτει το Bergün/Bravuogn…
https://www.youtube.com/watch?v=DqD4ZuYRRMA&t=3s
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Athens Photo Festival 2017
Εγκαίνια την Τετάρτη 14 Ιουνίου

T

ο Athens Photo Festival, που συμπληρώνει 30 χρόνια συνεπούς παρουσίας στη διεθνή φωτογραφική σκηνή,
ανοίγει τις πόρτες του την Τετάρτη 14 Ιουνίου στο Μουσείο Μπενάκη. Το κεντρικό εκθεσιακό πρόγραμμα, υπό το
γενικό τίτλο «Still Searching», θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο έως τις 30 Ιουλίου 2017 ενώ οι εκθέσεις θα επεκταθούν
και σε άλλους χώρους του ευρύτερου αστικού κέντρου της Αθήνας, διασταυρώνοντας φωτογραφικά έργα, βίντεο,
αρχειακό υλικό και φωτογραφικά βιβλία. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν έχει ανακοινωθεί το πλήρες
πρόγραμμα της διοργάνωσης. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.photofestival.gr
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15 
R03

Εξώφυλλο με ορατές ραφές
Εξώφυλλο για ψηφιακό
άλμπουμ με συνδυασμό
πλαστικοποιημένης
φωτογραφίας & δερματίνης,
με διπλή ορατή ραφή σε
αντίστοιχο χρωματισμό.

X13

Εξώφυλλο με παράθυρο
& τυπωμένη λωρίδα
Ιδιαίτερο εξώφυλλο για
ψηφιακό άλμπουμ με
παράθυρο & εκτυπωμένη
λωρίδα σε εσοχή.

focus στις ανάγκες σας!
• Ψηφιακά άλμπουμ
• Fine art εκτυπώσεις
• Ευχολόγια
• Ευχαριστήριες κάρτες
• Θήκες USB
• Προσκλητήρια
• Ημερολόγια

Fine art εκτύπωση & kapa
fix μαύρο & passepartout

Κορυτσάς 31, ΤΚ 54638 Θεσσαλονίκη
t. 2310 927749 • f. 2310 960322
www.arxphotolab.gr • support@arxphotolab.gr
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Epson
Εκδήλωση για την επαγγελματική εκτύπωση
σε περιβάλλον γραφείου στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Την εφαρμογή της τεχνολογίας inkjet στους υψηλής
παραγωγικότητας εκτυπωτές γραφείου προωθεί η Epson
με αιχμή τα νέα μοντέλα Workforce Enterprise MFP A3 με
ταχύτητες που φθάνουν τις 100 σελ. ανά λεπτό. Αυτός ήταν
ο κεντρικός θεματικός πυρήνας της συνέντευξης τύπου που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Ιουνίου στους εξαιρετικούς
χώρους του ιδρύματος που μόλις έχει αρχίσει να λειτουργεί.

Σ

την αρχή της εκδήλωσης απεύθυνε χαιρετισμό η κα Μαρία
Μάσσιου Διευθύντρια του Γραφείου Εpson Hellas, τονίζοντας
την πελατο-κεντρική προσέγγιση της εταιρίας αλλά και την
αφοσίωση στην προστασία του περιβάλλοντος που γίνεται στον
τομέα της εκτύπωσης με την υιοθέτηση λιγότερο ενεργοβόρων
συσκευών οι οποίες έχουν μακροπρόθεσμα μεγάλη αξιοπιστία και
λιγότερη ανάγκη ανταλλακτικών και service.
Στην συνέχεια μίλησε το στέλεχος της Epson κος Sander Bosman
που επισκέφθηκε την Ελλάδα ειδικά για την εκδήλωση. Μας
ανέλυσε αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που διεξήγαγε για
λογαριασμό της Εpson η εταιρία Coleman Parkes Research σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις 14 χωρών μεταξύ των οποίων και
στην Ελλάδα, σε δείγμα 2300 ερωτηθέντων. εργαζόμενων στις
αντίστοιχες εταιρίες. Στόχος της έρευνας ήταν η χαρτογράφηση των
αναγκών, των προβλημάτων και των προσδοκιών στον τομέα της

Μαρία Μάσσιου

Sander Bosman

εκτύπωσης. Τα ευρήματα ήταν πολλά και αρκετά ενδιαφέροντα:
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96%

94%

    
    
laser


   
    
laser

  
  

92%

   
CO2     
 laser


•

Μία εργάσιμη εβδομάδα
ομάδα κάθε χρόνο χάνεται εξαιτίας
καθυστερήσεων στις
ις εκτυπωτικές διαδικασίες

•

Το 71% των ερωτηθέντων
θέντων συμφωνεί ότι οι
εκτυπωτές θα έπρεπε
πε να αναβαθμίζονται τακτικά
προκειμένου να εξαργυρώνεται
αργυρώνεται η καινοτομία σε
ποιότητα και εξοικονόμηση
ονόμηση κόστους

•

Το 95% των ερωτηθέντων
θέντων πιστεύει ότι η προστασία
του περιβάλλοντοςς είναι σημαντική

•

Το 72% των ερωτηθέντων
θέντων πιστεύει ότι ένα γραφείο
χωρίς χαρτί δεν είναι
αι ρεαλιστικό

•

Το 83% απάντησε ότι το χαρτί είναι σημαντικό για τις
επιχειρήσεις

•

οβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης
Μέχρι το 2020, προβλέπεται
10,2% στην χρήση τεχνολογίας inkjet στις
εία IDC)
επιχειρήσεις (στοιχεία





  

Στην εκδήλωση είδαμε τον εκτυπωτή Workforce
κδοση, η παραγωγή θα αρχίσει
Enterprise (σε Alpha έκδοση,
τερα). Εκτός από την εντυπωσιακή
τον Ιούλιο ή λίγο αργότερα).
ταχύτητα (100p/min) έχει
χει προηγμένα χαρακτηριστικά
που μας ανέλυσε η κα Νατάσσα Γεωργίου, Corporate
Channel Manager: κεφαλή
αλή εκτύπωσης, με σύστημα
αυτοδιόρθωσης για την
ν εξάλειψη του banding, και
ηλεκτροστατικό ιμάντα κίνησης του χαρτιού, για
διατήρηση της ποιότητας
ας σε υψηλές ταχύτητες. Ο
εκτυπωτής έχει εκτιμώμενη
μενη διάρκεια ζωής 6εκ. σελίδες
και προσφέρει εξοικονόμηση
όμηση ενέργειας 96% σε
σύγκριση με αντίστοιχο
ο laser.

 376 • 

12 

 2017





17

O IMAGING - E 



www.pad-advertising.com

ON LINE    

 *
   
¡éáôÝ ïé Þíïòæå÷ åéëÞîå÷ øòåéÀúïîôáé ëáé
óöóôÞ ôàðöíá çéá îá åÝîáé ïìïëìèòöíÛîå÷

 376 • 

12 

 2017

»°Ä¹Ãª °«ÁÃËÄ».
ºÞîéáòè 60, 115 21 AõÜîá, ôèì: 210 6469432, 210 6453230,
e1: tipoma@otenet.gr, e2: info@tipoma.gr,
www.tipoma.gr, www.facebook.com/tipoma

¥¤¢¤¬¥





18

ON LINE    

O IMAGING - E 



Περιοδικό
Kodachrome
Πρωτότυπη έκδοση για
την τέχνη της αναλογικής
φωτογραφίας

Π

ριν μερικούς μήνες, η
έντονη φημολογία για την
επανακυκλοφορία του θρυλικού
φιλμ Kodachrome, είχε δημιουργήσει
προσδοκίες στους φίλους του
αναλογικού. Τελικά το Kodachrome
επέστρεψε, αλλά με τη μορφή...
περιοδικού (!). Σε κάθε τεύχος, με
περιορισμένη διαθεσιμότητα, θα
παρουσιάζονται τα έργα φωτογράφων,
θα δημοσιεύονται κείμενα και
κριτικές και ό,τι άλλο έχει να κάνει με
καλλιτεχνικά θέματα. Μπορείτε να
βρείτε τα περιεχόμενα του πρώτου
τεύχους στο διαδικτυακό κατάστημα
της Kodak, αλλά όχι και να προβείτε
σε αγορά, αφού τα διαθέσιμα αντίτυπα
έχουν ήδη εξαντληθεί:
http://store.kodak.com/store/kodak/
en_US/pd/productID.5114031100/
Kodachrome-Magazine-Issue1-2017

Panasonic AU-EVA1 Super 35
Με EF mount και video 5.7K

Η

AU-EVA1 αποτελεί ένα μοντέλο-γέφυρα μεταξύ της GH5 και της VariCam LT
4K, που σχεδιάστηκε με επίκεντρο την μοντούρα EF της Canon. Εγγράφει
video ανάλυσης 4Κ/60p στα 400Mbps, με βάθος χρώματος 10bit, σε κάρτες SD.
Παρότι ο κατασκευαστής δεν έχει γνωστοποιήσει το σύνολο των χαρακτηριστικών,
διαθέτει αισθητήρα με dual gain, προσφέροντας V-Log και V-Gamut, ώστε να μπορεί
να συνυπάρξει σε ένα setup μαζί με βιντεοκάμερες της σειράς VariCam. Επίσης,
έχει θύρες XLR δικαιολογώντας των επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και
HDMI, SDI. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η εγγραφή video 5.7K, με τη βοήθεια
εξωτερικού εγγραφέα.
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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: To βιβλίο
«Επέκινα»

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο
«1 φωτό 1000 λέξεις»

Νο 10:
«Φωτισμοί»
Υπό έκδοση
Κυκλοφορεί
9 Ιουνίου

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννιά, δέκα, έντεκα ή & των δώδεκα εκδόσεων:

1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧH

3 ΤΕΥΧH

4 ΤΕΥΧH

5 ΤΕΥΧH

6 ΤΕΥΧH

7 ΤΕΥΧH

8 ΤΕΥΧH

9 ΤΕΥΧH 10 ΤΕΥΧH 11 ΤΕΥΧH 12 ΤΕΥΧH

6,9 12 17 22 27,5 30 35 40 45 50 55 60
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. Αφορά παραλαβή των τευχών από τα γραφεία μας

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr
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Bend it like
Microsoft
H άποψη του Redmond για
τους κυρτούς αισθητήρες

Σ

το παρελθόν έχουμε γράψει για
την ιδέα των κυρτών αισθητήρων,
σχεδιαστική προσέγγιση που
διορθώνει στη ρίζα του την εκτροπή
καμπυλότητας πεδίου. Στο χορό
τώρα μπαίνει και η Microsoft με το
project Vermont που δείχνει την
άποψη του γίγαντα του Redmond για
την κατασκευή κυρτών αισθητήρων.
Σε επιστημονική ανακοίνωση που
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Optics
Express μια ομάδα ερευνητών
της Microsoft αναφέρεται στην
επεξεργασία chip αισθητήρων για
να αποκτούν και να διατηρούν
μόνιμα την κυρτότητα με βάση ένα
παράδειγμα σε αισθητήρα Aptina
1/2,3in. σε συνάρτηση με σχεδίαση
αντίστοιχου φακού 30mm. Στην ίδια
ανακοίνωση γίνεται αξιολόγηση
της απόδοσης του περιγραφόμενου
συστήματος σε συνάρτηση με
συγκρίσιμο συμβατικό αισθητήρα
αλλά και πολύ ακριβότερο από full
frame DSLR.

Apple
Αναβάθμιση για iMac-MacBook και λανσάρισμα iMac Pro

Π

ιστή στο ραντεβού της, η Apple παρουσίασε στο WWDC 2017 τις νέες εκδόσεις
των iMac και MacBook. Επίσης, προχώρησε σε αποκαλύψεις νέων προϊόντων
που θα γίνουν σύντομα διαθέσιμα όπως το iMac Pro και το λειτουργικό σύστημα
High Sierra. Όλα τα μοντέλα, διαθέτουν αναβαθμισμένες οθόνες, οι οποίες διατηρούν
την ανάλυση των προηγούμενων εκδόσεων, αλλά είναι 43% φωτεινότερες (500
nits) και προσφέρουν βάθος χρώματος 10-bit. Όσο αφορά την επεξεργαστική ισχύ,
είναι εξοπλισμένα με CPU Kaby Lake 7η γενιάς. Τα μοντέλα των 21,5in. έχουν μνήμη
RAM έως 32GB, ενώ τα 27in. φτάνουν τα 64GB. Οι δίσκοι SSD αγγίζουν πλέον τον
αποθηκευτικό χώρο των 2TB και είναι 50% ταχύτεροι. Στο κομμάτι των γραφικών
έχουμε Intel Iris 640 στο μοντέλο 21,5in., αυτόνομη κάρτα γραφικών AMD Radeon
Pro 555/560 GPUs (4GB) στο iMac Retina 4k 21.5in. και Radeon Pro 570, 575, 580
(8GB) στο 5K 27in. Επιπλέον, ο τεχνολογικός κολοσσός προσέφερε μια “γεύση” από
την επερχόμενη ναυαρχίδα iMac Pro, που διακρίνεται για τον πανίσχυρο επεξεργαστή
Xeon 18 πυρήνων και high-end γραφικά AMD Radeon Vega. Στο τομέα του video,
έκανε την παρθενική του εμφάνιση ο codec HEVC, που υπόσχεται 40% αποδοτικότερη
συμπίεση σε σχέση με το H.264. Τέλος, έγινε μια σύντομη επίδειξη της beta έκδοσης
του νέου λειτουργικού συστήματος, High Sierra. Στα πιο ενδιαφέροντα φωτογραφικά
χαρακτηριστικά του συγκαταλέγεται το Photos, που εφοδιάστηκε με νέα εργαλεία
οργάνωσης και επεξεργασίας.
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Και τα τρία βιβλία!



€25

*

Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την ιστορία
& αισθητική της
φωτογραφίας!



     

* 25  
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Samyang
35mm f/2.8 AF
Εναλλακτική πρόταση
E-mount

Η

Sony έχει διευρύνει σημαντικά
την γκάμα φακών E-mount
προσφέροντας αξιόπιστα οπτικά με
υψηλής ποιότητας κατασκευή, που
όμως δεν μπορεί να αντέξει η τσέπη
όλων των φωτογράφων. Ευτυχώς
οι ανεξάρτητοι κατασκευαστές έχουν
να προτείνουν λύσεις με παρόμοιες
δυνατότητες σε πιο προσιτή τιμή.
Αυτή τη φορά η εναλλακτική πρόταση
έρχεται από τη Samyang, με τον
35mm f/2.8 AF. Σε σύγκριση με τον
Sony Sonnar T FE 35mm f/2.8 ZA,
είναι 40gr ελαφρύτερος, με 7 στοιχεία
σε 6 group, έχει ίριδα ισάριθμων
λεπίδων (7) και κοστίζει περίπου
70% λιγότερο. Επίσης, στη δομή του
συναντάμε δύο ασφαιρικά στοιχεία
και ένα υψηλού διαθλαστικού δείκτη.
Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι
35cm, ενώ δέχεται φίλτρα διαμέτρου
49mm. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να βρουν παραδείγματα λήψεων εδώ:
https://www.samyanglensglobal.com/

Nikon Coolpix W300
Υποβρύχια compact με video 4K

Μ

παίνοντας στην πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού, η Nikon φρεσκάρει τις
υποβρύχιες compact με την Coolpix W300. Εξοπλισμένη με αισθητήρα 16MP
BSI CMOS, φακό ισοδύναμο με εύρος εστιακών αποστάσεων 24-120mm, οθόνη LCD
3in., και αδιάβροχη σχεδίαση εγγράφει video 4Κ έως 30μ. κάτω από την επιφάνεια
του νερού. Η αντοχή στις πτώσεις έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο
μοντέλο (AW130), φτάνοντας τα 2,4μ. Υποστηρίζει τη τεχνολογία Snapbridge και
ενσωματώνει αυτόματα τις συντεταγμένες κάθε λήψης, χάρη στο ενσωματωμένο δέκτη
GPS. Είναι διαθέσιμη σε μαύρο, πορτοκαλί ή κίτρινο χρώμα.
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Pinhole “φακός”
Μια έξυπνη kickstarter ιδέα

Τ

α καπάκια pinhole για όλα
τα σώματα φωτογραφικών
μηχανών είναι μια παλιά ιδέα. Αρκετά
δημοφιλής μάλιστα στην ψηφιακή
εποχή αφού με πανεύκολο τρόπο σε
εισάγει στο μυστηριώδη κόσμο των
pinhole με σχεδόν μηδαμινό κόστος.
Μάλιστα όσοι έχουν υπομονή και
κάποιες γνώσεις (συν ένα πολύ ψιλό
τρυπάνι) μπορούν να φτιάξουν το
δικό τους εξάρτημα απλά θυσιάζοντας
ένα πάμφθηνο body cap. Όσο για το
χρόνο έκθεσης στις ψηφιακές είναι
θέμα πειραματισμού και μερικών
διαδοχικών λήψεων μέχρι να βρούμε
τη σωστή τιμή ταχύτητας κλείστρου.
Αυτά έλαβαν υπόψη οι σχεδιαστές
του πρώτου multi aperture pinhole
φακού στη καμπάνια Thingyfy
στο Kickstarter και σκέφθηκαν να
υλοποιήσουν μια απλή σαν το αυγό
του Κολόμβου ιδέα. Αντί λοιπόν
να έχει ο φωτογράφος ένα καπάκι
με συγκεκριμένη διάμετρο οπής
Pinhole γιατί να μην έχει πολλές
διαθέσιμες διαμέτρους; κατάφεραν
λοιπόν να φτιάξουν ένα μηχανισμό
μεταβλητής διαμέτρου στο περίβλημα
ενός φαινομενικά κανονικού φακού.
Κάθε τεμάχιο κατά τη διάρκεια της
εκστρατείας θα στοιχίζει 50δολ. στους
υποστηρικτές αλλά η τιμή θα ανέβει
στα 179 δολ. όταν αρχίσει η κανονική
εμπορική διάθεση. Θα υπάρξουν
εκδόσεις για Canon EF, Nikon F, Sony
Alpha και E-mount, Fujifilm X, Micro
4/3 και Pentax K.

Βελτιωμένο iPad Pro με οθόνη 10.5
Η επόμενη γενιά

H

“επαγγελματική” έκδοση του iPad επεσκίασε το iPad Air2 σε βαθμό που η
Apple το λανσάρισε ξανά σαν απλό iPad και μάλιστα σε φθηνότερη τιμή. Επίσης
εξαναγκάστηκε να κάνει relaunch και την έκδοση Pro με άλλα χαρακτηριστικά
κυρίως την ευδιάκριτα μεγαλύτερη οθόνη 10,5in. έναντι 9,7in. ώστε να είναι σαφείς
οι διαφορές. Παρόλη όμως την αύξηση της ωφέλιμης επιφάνειας της οθόνης οι
εξωτερικές διαστάσεις διατηρούνται ταυτόσημες χάρη στη μείωση του περιθωρίου
(bezel) κατά 40%. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, οι μεγάλες αλλαγές
είναι στην ποιότητα της απεικόνισης. Η ανάλυση είναι μεγαλύτερη του απλού iPad
2224x1668pixel (264ppi) και με σημαντικό κέρδος σε φωτεινότητα (600nits) σε σχέση
με την προηγούμενη έκδοση. Η Apple χαρακτηριστικά αναφέρει ότι στη νέα οθόνη
μπορεί να γίνεται άνετα αναπαραγωγή HDR video ενώ υποστηρίζεται η τεχνολογία
ProMotion όπου σε συνεργασία με τα πιο γρήγορα ηλεκτρονικά υποσυστήματα
βελτιστοποιεί δυναμικά την συχνότητα ανανέωσης ανάμεσα στα 60Ηz και 120Hz
ανάλογα με το περιεχόμενο (αν δηλ. περιλαμβάνονται κινούμενα αντικείμενα). Στον
τομέα του επεξεργαστή συναντάμε τον καινούργιο Α10x Fusion με 30% καλύτερες
επιδόσεις CPU σε σύγκριση με τον προκάτοχο Α9 και 40% καλύτερες επιδόσεις GPU.
Ενδιαφέρον έχει ότι τα γραφικά του νέου iPad Pro είναι 500 φορές ταχύτερα του
αρχικού iPad (2010). Αλλά και το υποσύστημα κάμερας έχει δεχθεί αναβάθμιση με
αισθητήρα 12Megapixel, οπτική σταθεροποίηση δανεισμένη από το iPhone 7Plus κσι
γρήγορο φακό με μέγιστη φωτεινότητα f/1,8. Aκόμη και το “βασικό” νέο iPad Pro έχει
64GB αποθηκευτικό χώρο flash memory διπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο.

 376 • 

12 

 2017





25

ON LINE    

O IMAGING - E 



Canon XEED WUX500ST
Προβολέας short throw με ανάλυση Full HD

Η

Canon φρεσκάρει την κατηγορία
των short throw projectors με τον
XEED WUX500ST, o οποίος προορίζεται
για μουσεία, γκαλερί και εκπαιδευτικά
ιδρύματα. Στα βασικά χαρακτηριστικά του

ανάλυση full HD με τον φακό να μετατοπίζεται κατά 75%. Υποστηρίζει αναπαραγωγή
υλικού από USB stick, άρα ο χρήστης δεν χρειάζεται να τον συνδέσει σε υπολογιστή. Το
HDBaseT παρέχει υψηλής ποιότητας σήμα ήχου και εικόνας, καθώς και έλεγχο, μέσω
καλωδίου Ethernet CΑΤ6 (μήκους έως και 100μ. ). Επιπλέον, χάρη στην δυνατότητα
προσομοίωσης DICOM Simulation Mode, απεικονίζει ακτίνες Χ, σαρώσεις CAT, και MRIs

συγκαταλέγονται η υψηλή φωτεινότητα
5.000 lumens, η αντίθεση 2.000:1 και
φυσικά η προβολή εικόνας 100in. από
ελάχιστη απόσταση 1,2μ. Προσφέρει

διατηρώντας το μεγαλύτερο μέρος των λεπτομερειών. Η ασύρματη παρουσίαση από PC
πραγματοποιείται χάρη στη συνδεσιμότητα Wi-Fi, ενώ το λογισμικό Networked MultiProjection (NMPJ) αναλαμβάνει την ταυτόχρονη σύνδεση έως και δέκα συσκευών. Η
διάρκεια ζωής της λάμπας φθάνει τις 5.000 ώρες λειτουργίας.

Nikon Arcrest
Επαγγελματικά προστατευτικά
φίλτρα

Π

αράλληλα με την παρουσίαση
των τριών ευρυγώνιων φακών, η
ιαπωνική εταιρία προτείνει μια σειρά
από high-end προστατευτικά φίλτρα. Με
πάχος μόλις 2mm, υπόσχονται αμελητέα
υποβάθμιση της ποιότητας εικόνας
και απομάκρυνση των φαινομένων
φαντασματωδών ειδώλων και θάμβωσης.
Επίσης, απωθούν τη σκόνη, την υγρασία
και δεν επιτρέπουν τη κατακράτηση
λαδιών, χάρη στην ειδική επίστρωση.
Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα φίλτρα
Arcrest δεν είναι επιρρεπή στο φαινόμενο
ghosting, κατά τη διάρκεια νυχτερινής
φωτογράφησης του ουρανού. Είναι
διαθέσιμα σε διάμετρο 67mm, 72mm,
77mm, 82mm και 95mm. Μπορείτε να
δείτε παραδείγματα λήψεων με και χωρίς
φίλτρο εδώ:
http://www.nikon-image.com/products/
accessory/about/arcrest/
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Για ακόμα μία χρονιά, ο
δημοφιλής διαγωνισμός
φωτογραφίας της Sony καλεί
τους ενδιαφερόμενους να
συμμετέχουν με τα έργα τους σε
τέσσερα διαγωνιστικά τμήματα.
Οι επαγγελματίες μπορούν
να λάβουν συμμετοχή με μία
σειρά φωτογραφιών (5-10) στις
κατηγορίες: Αρχιτεκτονική,
Εννοιολογική Σύλληψη, Τοπίο,
Πορτραίτο, Νεκρή φύση,
Επικαιρότητα, Σύγχρονα θέματα,
Καθημερινή ζωή, Σπορ και στις
δύο νέες: Δημιουργικότητά
και Ανακάλυψη. Στις δύο
τελευταίες οι κριτές επιζητούν
την πρωτοτυπία και τον
πειραματισμό, ευελπιστώντας να
ανακαλύψουν φωτογραφίες που
μέχρι πρότινος θα περνούσαν
απαρατήρητες.

Ό

σο αφορά τον Ανοιχτό
Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες
κρίνονται για μία μόνο
φωτογραφία που θα πρέπει να
ανήκει σε μία από τις παρακάτω
κατηγορίες: Αρχιτεκτονική, Τέχνες
& Πολιτισμός, Enhanced, Κίνηση,
Φύση, Άγρια ζωή, Πορτραίτο,
Νεκρή Φύση, Δρόμος, Ταξίδια. Το
τρίτο διαγωνιστικό τμήμα αφορά
του νέους 12-19 ετών, οι οποίοι
θα κριθούν για μία φωτογραφία
τους με θέμα το «Το περιβάλλον
μου». Τέλος, το “Student Focus”
απευθύνεται στους σπουδαστές
φωτογραφίας.
Να σημειωθεί πως για πρώτη
φορά, θα δίνεται η δυνατότητα
στους βραβευθέντες (μόνο σε
επαγγελματίες και σπουδαστές)
για εξασφάλιση επιχορήγησης
των μελλοντικών φωτογραφικών
τους εγχειρημάτων. Συγκεκριμένα,
στους νικητές της κατηγορίας
επαγγελματιών, η Sony θα
απονείμει πολλαπλά χρηματικά
έπαθλα, ύψους 7,000$ για να
πραγματοποιήσουν φωτογραφικά
project της επιλογής τους.
Επιπλέον, οι φιναλίστ φωτογράφοι
από την κατηγορία Student Focus
θα λάβουν ο καθένας 3,500$ για
έρθουν σε συνεργασία με νέα
φωτογραφική επιτροπή που έχει

 376 • 
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Sony World Photography Awards 2018
Οι συμμετοχές ξεκίνησαν
συσταθεί από τη Sony και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φωτογραφίας. Η εν λόγω πρωτοβουλία
ξεκίνησε πιλοτικά στα βραβεία του 2016, με τρεις νικητές από την κατηγορία Επαγγελματιών: την
Amélie Labourdette, την Maroesjka Lavigne και τον Nikola Linares. Οι αρχικές επιχορηγήσεις
υποστήριξαν διάφορα projects, όπως την τεκμηρίωση των νέων ταυρομάχων στην Ισπανία,
τα τοπία της Ισλανδίας και της Ναμίμπια και τον αντίκτυπο του ανθρώπου στην έρημο της
Τυνησίας.
Οι νικητές όλων των κατηγοριών, καθώς και πολλοί από τους φωτογράφους που θα
προκριθούν στην τελική φάση των Βραβείων, θα παρουσιάσουν τα έργα τους στην ετήσια
έκθεση του διαγωνισμού στο Λονδίνο και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί διεθνή περιοδεία.
Οι προθεσμίες υποβολής συμμετοχών διαμορφώνονται ως εξής:
-4 Δεκεμβρίου 2017: για την κατηγορία Student Focus
-4 Ιανουαρίου 2018: για τον Ανοιχτός Διαγωνισμός και η Κατηγορία Νέων
-1 Ιανουαρίου 2018: για την Κατηγορία Επαγγελματιών
-27 Ιανουαρίου 2018: Δημοσιεύεται η λίστα με τους φιναλίστ
-27 Μαρτίου 2018: Θα ανακοινωθούν οι νικητές του Ανοιχτού Διαγωνισμού, όπως και των
Εθνικών Διαγωνισμών
-19 Απριλίου 2018: Θα αποκαλυφθεί ο «Φωτογράφος της Χρονιάς», όπως και οι νικητές της
Επαγγελματικής κατηγορίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του
διαγωνισμού, καθώς και να δηλώσουν συμμετοχή δωρεάν στο www.worldphoto.org
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Π31
Μια μέρα, Μια γιορτή

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο 27 Μαΐου
η εκδήλωση της Δημιουργικής
Ομάδας Φωτογραφίας Π31. Κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης, που
πραγματοποιήθηκε στον Πεζόδρομο
Παπαμάρκου στη Θεσσαλονίκη,
παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων
η θεματική έκθεση φωτογραφίας
«Πόλεις» ενώ παράλληλα
πραγματοποιήθηκαν διάφορα
καλλιτεχνικά δρώμενα. Στην
φωτογραφική έκθεση πήραν μέρος
με έργα τους οι μαθητές και μέλη της
ομάδας Π31 Θανάσης Αθανασιάδης,
Θανάσης Κριτσωτάκης, Λένα Σιώπη,
Θόδωρος Τανούλας, Ζήσης Μαδυτινός,
Άρης Μουζόπουλος, Αλκίνοος
Γαλανός, Έρρικα Βογιατζόγλου, Ελένη
Κοκκίνου, Παναγιώτα Κοκκίνου και
Λευτέρης Τσακίρης. Ως φιλοξενούμενοι
φωτογράφοι συμμετείχαν ο Ευθύμης
Ντελής και η Δέσποινα Κλωνάρη.
Η Δημιουργική Φωτογραφική Ομάδα
Π31 έχει ενεργό δράση στα πολιτιστικά
δρώμενα της Θεσσαλονίκης τα
τελευταία έξι χρόνια. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία για
δεύτερη συνεχή χρονιά.
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Κερασιά
Ιστορία μέσα από εικόνες

Τ

ο Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού
Κερασιάς σε συνεργασία με το
Δήμο Φεραίου διοργανώνουν μια
εκδήλωση αφιερωμένη στo ιστορικό
χωριό του Πηλίου. Στο πλαίσιο
της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί
φωτογραφικό υλικό των Στέφανου
Στουρνάρα, Νίκου Στουρνάρα
και Στέφανου Αλεξάνδρου, από
την εποχή του Μεσοπολέμου και
της δεκαετίας του ‘50. Επιπλέον
θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες
του προέδρου του Κ.Ι.ΠΟ.ΚΕ.
Χαράλαμπου Αλεξάνδρου «Κερασιά,
Ιστορία μέσα από Εικόνες» και του
καθηγητή φωτογραφίας Μενέλαου
Μελετζή με θέμα «Η ιστορία και
αξία των φωτογραφιών εποχής
της Κερασιάς». Παράλληλα θα
παρουσιαστεί το βίντεο σε σκηνοθεσία
Σταύρου Ψυλλάκη με θέμα «Στέφανος
Αλεξάνδρου: Ο φωτογράφος, ο φίλος,
ο άνθρωπος». Την εκδήλωση θα
παρουσιάσει η Ασπασία Χασιώτη.
Εκδήλωση: Σάββατο 10 Ιουνίου, 20.30
Αμφιθέατρο γραφείων Κέντρου
Ιστορίας και Πολιτισμού Κερασιάς
Κ.Ι.ΠΟ.ΚΕ., Κερασιά, Δήμος Ρήγα
Φεραίου, Μαγνησία

Το πορτραίτο της/του

Φωτ.: Χριστίνα Καζαντζίδου

Έκθεση της φωτογραφικής ομάδας «Φ»

Υ

πό τον τίτλο «Το πορτραίτο του/της» 37 μέλη της φωτογραφικής ομάδας «Φ»
παρουσιάζουν την άποψή τους για το πορτραίτο, μέσα από ατομικά πορτφόλιο 3-4
φωτογραφικών έργων. Όπως κάθε χρόνο, η έκθεση πραγματοποιείται μετά τη λήξη
των καθιερωμένων σεμιναρίων από το Φωτογραφικό Είδωλο. Με τη συγκεκριμένη
έκθεση κλείνει και ο φετινός κύκλος εκδηλώσεων του Πολυχώρου Εικόνας Κούνιο.
Η ομάδα «Φ» δημιουργήθηκε το 2011, κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων που
πραγματοποιήθηκαν στον Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο. Την έκθεση επιμελείται ο
φωτογράφος Τάσος Σχίζας.
Εγκαίνια: Πέμπτη 22 Ιουνίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα), Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ομάδα Φωτογραφίας «Φ»,
https://www.facebook.com/f.photographygroup
Φωτογραφικό Είδωλο – Σεμινάρια φωτογραφίας, Τηλ. 2310638447,
http://www.photoeidolo.gr
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Mykonos - The island
and the people

Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς

Έκθεση του Θανάσση Μπαξόπουλου

Ετήσια έκθεση φωτογραφίας

Σ

την νέα του έκθεση ο Θανάσης
Μπαξόπουλος προσεγγίζει τη Μύκονο και
τους ανθρώπους της, με τη χαρακτηριστική
φωτογραφική του ματιά. Με πολλές εκθέσεις
στο ενεργητικό του ο Θανάσης Μπαξόπουλος

Η

φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς παρουσιάζει την καθιερωμένη ετήσια
έκθεση των νέων μελών της. Στα εγκαίνια που πραγματοποιήθηκαν την
Τετάρτη 7 Ιουνίου έγινε η απονομή των βεβαιώσεων παρακολούθησης των
μαθημάτων περιόδου 2016-2017. Στη φετινή έκθεση συμμετέχουν με έργα τους
ο Γιώργος Αυγέρος, η Γεωργία Αντωνοπούλου, ο Γιάννης Βασιλείου, η Αργυρώ

έχει εκδόσει τα φωτογραφικά λευκώματα
«Μικρές Ιστορίες» και «Καππαδοκία, Ακίνητος
Χορός».

Γερούλια, ο Παναγιώτης Καρούζος, η Μαρία Λάμπρου, ο Νίκος Μπούρας, ο
Δημήτρης Παπαλάμπρος και ο Λευτέρης Τσαρκάτογλου.

Διάρκεια έκθεσης: 11-20 Ιουνίου
Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου
Πληροφορίες: Θανάσσης Μπαξόπουλος,
https://baxopoulosblog.wordpress.com

Διάρκεια έκθεσης: έως 11 Ιουνίου 2017
Διεύθυνση: Ισόγειο Νερόμυλου, Πηγές Κρύας, Λιβαδειά
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 19.00-21.30
Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς, fotolesxilivadias@gmail.com,
http://www.fotolesxilivadias.gr

Oίκοθεν
Έκθεση της Φωτογραφικής Ομάδας Φιλιππιάδας «Κα.Δρώ»

Ε

ίκοσι δύο νέοι δημιουργοί προσεγγίζουν και επαναπροσδιορίζουν την
πολυδιάστατη έννοια του σπιτιού. Έννοια πολυδιάστατη και αναγνωρίσιμη, το
σπίτι ή αλλιώς ο οίκος διασχίζει γενιές και επιστημονικούς κλάδους, αφορώντας
το πεδίο εκείνο στο οποίο, πέρα από πολιτισμικές διαφορές, ο καθένας ταυτίζεται
και στο οποίο κάποιες φορές επιστρέφει για να αυτοπροσδιοριστεί. Οι καλλιτέχνες
της έκθεσης θέτουν, διερευνούν και δημιουργούν πάνω στα ερωτήματα εάν το
σπίτι είναι ή όχι τόπος, χώρος, αίσθημα, πρακτική ή και ενεργή κατάσταση της
ύπαρξης στο κόσμο. Η έκθεση είναι αποτέλεσμα των σεμιναρίων φωτογραφίας
που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2016-7 με βασική εισηγήτρια τη Φωτεινή
Παπαχατζή.
Εγκαίνια: Παρασκευή 16 Ιουνίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 23 Ιουνίου
Διεύθυνση: Πολυχώρος Πολιτισμού Φιλιππιάδας, Παλαιό Δημαρχείο
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 19.00 – 22.00
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Object of Desire
Έκθεση στο πλαίσιο του φεστιβάλ
Photometria

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια της έκθεσης “Object of
Desire” της Ουγγρικής ομάδας Random
το Σάββατο 3 Ιουνίου. Στην εκδήλωση
παρεβρέθηκαν ο Ούγγρος Πρέσβης Erik
Haupt και η διευθύντρια του Budapest
Photo Festival Szilvia Mucsy. Ο πρέσβης
ευχαρίστησε τους συντελεστές των
φεστιβάλ Photometria και Budapest Photo
Festival ενώ παράλληλα αναφέρθηκε
στην αξία της υποστήριξης ενός φεστιβάλ
φωτογραφίας της περιφέρειας. Η Szilvia
Mucsy, διευθύντρια του Budapest Photo
Festival και επικεφαλής της ομάδας
Random, επισήμανε την επιτυχημένη
συνεργασία των δύο φεστιβάλ και
ευχαρίστησε τους συντελεστές του
Photometria και της πρεσβείας για την
άποψη συνεργασία. Η έκθεση αποτελεί
μέρος του φετινού διεθνούς φεστιβάλ
φωτογραφίας Photometria.
Διάρκεια έκθεσης: έως 11 Ιουνίου
Διεύθυνση: Νέα Αίθουσα ΕΗΜ, Πάρκο
Λιθαρίτσια, Ιωάννινα
Πληροφορίες: International Photography
Festival Photometria, info@photometria.gr,
http://www.photometria.gr

ΚΟΛΑΣΗ, εντός, εκτός
Ξεκίνησε με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων

Η

κόλαση, αφ’ ενός ως σχέση με την ετερότητα του εαυτού μας και αφ’ ετέρου
ως αφάνιση του υποκειμένου της επιθυμίας, αποτελεί τη θεματική των
φετινών εκδηλώσεων της Εταιρείας Μελέτης Πολιτισμικής Ετερότητας. Εικαστικές
εκθέσεις, επιστημονικά συνέδρια, μουσικά, θεατρικά και κινηματογραφικά
δρώμενα αλλά και μια φωτογραφική έκθεση από την Ελληνική Φωτογραφική
Εταιρεία αποτελούν μερικές από τις δράσεις της φετινής διοργάνωσης, η οποία
πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Αθήνας. Για το αναλυτικό
πρόγραμμα των εκδηλώσεων μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα της
Εταιρείας Μελέτης Πολιτισμικής Ετερότητας.
Διάρκεια: έως 25 Ιουνίου
Κεντρικός χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», Ηρακλειδών 66, Αθήνα
Πληροφορίες: Εταιρεία Μελέτης Πολιτισμικής Ετερότητας, http://www.
empealterity.com

photo.gr
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