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Editorial
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Κράτησε τέσσερα ολόκληρα χρόνια και είχε αίσιο τέλος για τον ενάγοντα και για την τέχνη της φωτογραφίας
ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

Είναι πάρα πολλές οι άγνωστες
ιστορίες Ελλήνων φωτογράφων
που περιμένουν τους ερευνητές
να τις βγάλουν από το
χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Κι όταν λέω ιστορίες δεν εννοώ

«Είχα γράψει πρό καιρού για το πλήθος των τερατώδους ασχημίας και ακαλαισθησίας
-επομένως δε και ανευλαβείας- φωτογραφικών ομοιωμάτων των Βασιλέων μας, τα οποία
κυκλοφορούν εις την αγοράν καί... στολίζουν ακόμη τα περισσότερα δημόσια γραφεία.
Είχα δέ εκφράσει την ευχήν να κατεσκευάζοντο, ει δυνατόν, εις χιλιάδας αντιτύπων,
αντίγραφα των γνωστών εικόνων του μεγάλου Άγγλου προσωπογράφου Λασλό δια την

καταστάσεις ανεκδοτολογικού
περιεχομένου αλλά σοβαρά
συμβάντα. Γνωρίζατε λόγου χάριν
ότι ο πολύ καλός πορτραιτίστας
φωτογράφος του μεσοπολέμου
Γεώργιος Μπούκας (κοντά στον
οποίο μαθήτευσε ο Σπύρος
Μελετζής) είχε καταθέσει αγωγή
κατά Άγγλου υπηκόου για
κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας
εκατό χρόνια πριν;
Το κυριότερο: Γνωρίζατε
ό,τι αυτού του περιεχομένου
οι αγωγές ήταν ακόμη άγνωστες
και στο εξωτερικό;
Η προαναφερόμενη δίκη κράτησε
τέσσερα ολόκληρα χρόνια
και απασχόλησε εκτενώς τις
μεγαλύτερες εφημερίδες του
Λονδίνου της εποχής! Ιδού λοιπόν
όλη η ιστορία του “c(l)opy-right”
εκείνης της περιόδου όπως
γλαφυρά την περιγράφει ένας από
τους κορυφαίους λογοτέχνες μας,
ο Παύλος Νιρβάνας.
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
ΕΣΤΙΑ στις 22/4/1916

Για την αντιγραφή
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

χρήσιν αυτήν, ώστε τουλάχιστον τα δημόσια γραφεία όλης της Ελλάδος να εμπλουτίζοντο
με ομοιομόρφους εικόνας, και κυρίως με πιστά αντίγραφα καλλιτεχνημάτων, τα οποία θα
εξυπηρέτουν ταυτοχρόνως και την μόρφωσιν της δημοσίας καλαισθησίας.
Η γνώμη αυτή επρόκειτο, φαίνεται, να πραγματοποιηθή, αλλά ο Ευρωπαϊκός πόλεμος
εσταμάτησε την πραγματοποίησίν της. Εμείναμεν λοιπόν με τας φωτογραφίας. Αλλά πως
συμβαίνει να μη κυκλοφορούν τουλάχιστον εις το εμπόριον βασιλικαί φωτογραφίαι
στοιχειώδους τουλάχιστον καλαισθησίας; Από που μας φθάνουν και πλημμυρούν την
αγοράν όλα τα γνωστά τερατουργήματα; Οι Βασιλείς και οι Πρίγκηπες δεν πηγαίνουν βέβαια
να φωτογραφηθούν εις το συνοικιακόν φωτογραφείον “Ο Κεραυνός”. Τί συμβαίνει λοιπόν;
Τας απορίας αυτάς μου τας έλυσε, κατά σύμπτωσιν, ο φίλος καλλιτέχνης κ. Μπούκας, τον
οποίον ευρήκα εις το φωτογραφικόν του εργαστήριον του τέρματος της οδού Φιλελλήνων,
καταστενοχωρημένον ακριβώς υπό το βάρος απροόπτων Βασιλικών παραπόνων.
Η Α.Μ. η Βασίλισσα δεν ημπορούσε να μείνη ασυγκίνητος εμπρός εις τόσην ανευλάβειαν
και ακαλαισθησίαν. Έστειλε λοιπόν αρμόδιον πρόσωπον εις τον φωτογράφον Της και του
διεβίβασε τα παράπονά Της δια την κυκλοφορίαν των τερατουργημάτων.
Ως γνωστόν, οι φωτογράφοι Βασιλικών Προσώπων, αφού υποβάλουν τα διάφορα
δοκίμια των φωτογραφημένων, λαμβάνουν ειδικήν άδειαν περί του ποία εξ αυτών
δικαιούνται να κυκλοφορήσουν.
Και είναι, φυσικά, υπεύθυνοι δια την ποιότητα των φωτογραφιών, τας οποίας θα εκθέσουν
προς πώλησιν. Δεδομένου λοιπόν ότι ο κ. Μπούκας εξετέλεσε τα πρωτότυπα, εθεωρήθη
φυσικά υπεύθυνος και δια την αθλιότητα των αντιγράφων. Και θα ήτο βεβαίως υπεύθυνος,
εάν υπήρχε και εις τον τόπον αυτόν οιαδήποτε προστασία της πνευματικής και καλλιτεχνικής
ιδιοκτησίας.
Αλλά τι θέλετε να κάμω; μου είπεν ο φίλος καλλιτέχνης. Μόλις εκθέσω νέας φωτογραφίας
Βασιλικών Προσώπων, οι πρώτοι, που σπεύδουν να τας αγοράσουν, είνε οι διάφοροι
μικροφωτογράφοι.
Το τί γίνεται κατόπιν, το φαντάζεσθε. Κάμνουν ελεεινά αντίγραφα με ελεεινούς φακούς και
τα κακοτυπώνουν εις ελεεινότερα χαρτιά. Κάμνουν δηλαδή όλα τα δυνατά όργια.
Μου κλέβουν το δικαίωμα, που έχω εγώ, να κυκλοφορήσω υπευθύνως καλλιτεχνικά
αντίγραφα, διότι δεν ημπορώ, φυσικά, να συναγωνισθώ εις τας τιμάς.
(Συνεχίζεται στην σελ.4)
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ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ, 1916
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Και με εκθέτουν ταυτοχρόνως και απέναντι των
Υψηλών Πελατών μου. Που θέλετε να ζητήσω το
δίκαιόν μου; Νόμος δεν υπάρχει...
Και μου διηγήθη ακόμη κάτι τερατωδέστερον:
- Αλλά μήπως νομίζετε, ότι οι κύριοι αυτοί
περιορίζονται να κακοαντιγράφουν; Συνηθέστατα
και... διορθώνουν. Εις μίαν εικόνα π.χ. της
Βασιλίσσης αντικατέστησαν το σκοτεινόν φόντο
με λευκόν, δια να δείξουν ζωηρότερον, κατά την
αντίληψίν των, το περίγραμμα της κεφαλής.
Έπειτα ερετουσσάρισαν τα μαλλιά, των οποίων
η φωτοσκίασις δεν τους ήρεσεν εις το
πρωτότυπον. Έπειτα επρόσθεσαν δύο μαυράδια
εις τα μάτια, δια να κάμουν ζωηροτέραν την
έκφρασιν! Αλλ’ αυτό δεν είνε πλέον κλοπή
ιδιοκτησίας, είναι καταστροφή ιδιοκτησίας, είναι
έγκλημα κατά της καλαισθησίας. Είναι πλέον
εξύβρισις κατά σεπτών προσώπων. Τι θέλετε να
γίνη όμως; Νόμος δεν υπάρχει...
Και όμως ο ίδιος ο κ. Μπούκας εκέρδισε προ
ετών μίαν δίκην εις το Λονδίνον -μίαν δίκην που
αφήκεν εποχήν εις τας Αγγλικάς εφημερίδας δια
τα σχετικά ζητήματα, που ανεπτύχθηκαν ενώπιον
του δικαστηρίου- και την εκέρδισεν εναντίον ενός
ιεραποστόλου, ο οποίος δεν είχε κάμει και κανένα
σπουδαίον έγκλημα. Είχε δημοσιεύσει απλώς εις
ένα προπαγανδιστικόν του βιβλίον την εικόνα του
τσιγκοκραφημένην εκ φωτογραφίας του Έλληνος
φωτογράφου, χωρίς να ζητήση την άδειάν του
και χωρίς να πληρώση τα σχετικά δικαιώματα.
Και το δικαστήριον απεφάνθη, με ωραιοτάτους
συλλογισμούς, τους οποίους επιφυλάσσομαι
να χρησιμοποιήσω εις μίαν σχετικήν μου
μελέτην περί φωτογραφίας ως τέχνης, ότι ένας
φωτογραφημένος άνθρωπος είνε πλέον ιδιοκτησία
του φωτογράφου και όχι του εαυτού του.
Τέτοια ψιλολογήματα δεν ημπορεί βέβαια να
απαιτήση κανείς εις την Ελλάδα. Είνε όμως καιρός,
υποθέτω, να αναγνωρισθούν, επί τέλους κι εδώ
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Ο φωτογράφος Γεώργιος Μπούκας

μερικαί ιδιοκτησίαι, που δεν συνίστανται εις οικόπεδα, σπίτια ή καράβια,
αφού μάλιστα η καταπάτησις των ιδιοκτησιών αυτών δεν ζημιώνει μόνον
τους ιδιοκτήτας, αλλά πολύ συχνά και την δημοσίαν ευπρέπειαν και
καλαισθησίαν, όπως συμβαίνει εις την περίπτωσιν που προανέφερα».
† ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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Το φαίνεσθαι και το είστε...

Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), θα δημοσιευθούν εδώ.

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, '%+#+; 3B: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

'&*%': Άννα
C<<'%/')"
! &Μανουσάκη
%$"=: Ιωάννα
+")%:
Bασδέκη
Φωτεινή
'&*%':
Αβραμάκου
Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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ΑΝΑΝΕΩΣΕ
ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΟΥ

Αντάλλαξε την παλιά σου λειτουργική
φωτογραφική μηχανή, DSLR ή mirrorless,
και κέρδισε έκπτωση για την αγορά μιας
νέας μηχανής Canon Full Frame*.

Live for the story_
* Η προωθητική ενέργεια ισχύει από 16/09/2019 έως 31/10/2019. Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια.
Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, για όσο υπάρχει απόθεμα. Μάθετε περισσότερα: www.canon.gr/upgradetocanon.

 477 • 

21 OKT

I 2019

 

6

ON LINE 

 

O IMAGING - E 

%'*).$'

Google Clip
Ένα πείραμα που απέτυχε...

Η

Aκριβώς δύο χρόνια πριν η
Google είχε ανακοινώσει τη
Google Clips, μια περίεργη
μικρή “αυτόνομη” καμερούλα
με μεγαλεπήβολα σχέδια για

κάμερα Clips είχε ενσωματωμένα στο firmware χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης
όπως αναγνώριση προσώπων, κατοικίδιων κλπ. αλλά και δυνατότητα μάθησης ώστε
σταδιακά να εκπαιδεύεται στο συγκεκριμένο περιβάλλον και να αποκτά δυνατότητα επιλογής
σκηνών με ενδιαφέρον. Η ιδέα λοιπόν ήταν να προσομοιώσει ακριβώς τη συμπεριφορά και τις
αντιδράσες στα ερεθίσματα του ανθρώπινου παράγοντα δηλ. να φερθεί “φωτογραφικά” όπως

τις εφαρμογές της. Το concept
ήταν πρωτόγνωρο. Αντί να
φωτογραφίζει άνθρωπος, η
Clips αισθανόταν αυτόνομη
και ανεξάρτητη. Μέσα
από εφαρμογή τεχνητής

ένας ερασιτέχνης που απαθανατίζει στιγμιότυπα ή σεκάνς κάνοντας αυτό που περιέχεται στον όρο
“Lifelogging”.
To πρόγραμμα Clips όταν ανακοινώθηκε προκάλεσε πολλές συζητήσεις και αντιγνωμίες για
θέματα ιδιωτικότητας που εγείρονταν και κατά πόσον όλο αυτό το υλικό α το έβλεπαν και οι
servers της Google, ερώτημα στο οποίο η εταιρία δεν απήντησε ποτέ... Το περιβάλλον με Clips
κάμερες παντού, μοιάζει πολύ (σύμπτωση;) με το σενάριο της ταινίας The Circle (2017) -με

νοημοσύνης, η Clips θα
εντασσόταν στο οικιακό και
επαγγελματικό περιβάλλον και
θα φωτογράφιζε ο,τιδήποτε
θα θεωρούσε ενδιαφέρον.
Από κατασκευαστική άποψη
έμοιαζε με actioncam αφού
είχε πεδίο 130 μοιρών και
frame rate 15fps και ήταν
προσανατολισμένη σε λήψεις
clip 7sec που θα εμφανίζονταν

πρωταγωνιστές τον Tom Hanks και την Emma Watson όπου μια εταιρία “κατασκοπεύει” όλο τον
κόσμο με μικρές κάμερες τοποθετημένες παντού.
Όμως όλο αυτόν τον καιρό δεν μαθαίναμε πολλά για την αποδοτικότητα του project ούτε η
Google φαινόταν ιδιαίτερα πρόθυμη να μοιραστεί στοιχεία. Όσο για τις διάφορες αναφορές
στο διαδίκτυο ήταν λίγες και όχι ενθαρρυντικές, αφού η Clips παρά την εκπαίδευση από
επαγγελματίες φωτογράφους όπως διαμήνυε η Google απέτυχε στο στόχο για ενδιαφερουσες
σκηνές lifelogging και όλη αυτή η τεχνητή νοημοσύνη δεν απέδωσε. Eπίσης για να δουλέψει
έπρεπε ο χρήστης να φοράει με κάποιο τρόπο την κάμερα και να βρίσκεται κοντά στη δράση, ενώ
αν η Clips αφηνόταν κάπου στο χώρο, δεν έδινε πολλά περιθώρια για κάτι ενδιαφέρον. Επιπλέον
πολλοί επέκριναν την ΑΙ της Clips που κατέληγε σε μάλλον βαρετά βιντεάκια που έμοιαζαν με
ανόρεκτα animated GIFs.

ως motion photo παρά για
μεμονωμένα καρέ ή κανονικά
βιντεάκια. Το όνομά της το πήρε
από ένα clip (πλαστικό τσιμπίδι)
με το οποίο μπορούσε να
τοποθετηθεί παντού.

Mετρώντας πολλές αρνητικές κριτικές η Google βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει
προ ημερών χωρίς πολλή δημοσιότητα τη διακοπή πωλήσεων ενώ η υπσστήριξη θα συνεχιστεί
μέχρι το Δεκέμβριο 2021 και μετά το project θα ακυρωθεί. Όμως τίποτε δεν είναι οριστικό αφού
οι εφαρμογές ΑΙ γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Κάνοντας εκ του ασφαλούς τους τεχνολογικούς
προφήτες, θα λέγαμε ότι η επόμενη γενιά Clips θα έχει εκθετικά περισσότερες δυνατότητες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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David Hockney
Ξανά έργο του στο… σφυρί!
O David Hockney είναι ένας από τους διασημότερους εν ζωή εικαστικούς του 20ου και 21ου
αιώνα, αυτό δεν αποτελεί καμία ιδιαίτερη είδηση, αν ασχολείται κανείς έστω επιδερμικά με την
ιστορία της τέχνης. Τα χαρακτηριστικά του, σχεδόν “φωτογραφικά” έργα ζωγραφικής ανήκουν
στις μεγαλύτερες συλλογές του κόσμου ενώ όταν εμφανίζεται κάποιο δημιούργημά του σε
δημοπρασία, γίνονται η αντίστοιχη αναταραχή καθότι είναι περιζήτητος, από τους συλλέκτες και όχι μόνο.

Ε

κείνο που δεν είναι ίσως τόσο γνωστό στον φωτογραφικό κόσμο της Ελλάδας, είναι ότι ο βρετανός
καλλιτέχνης, δημιουργεί εδώ και πολλές δεκαετίες και έργα βασισμένα στην φωτογραφική τέχνη
και πιο συγκεκριμένα, τα πασίγνωστα φωτογραφικά του κολλάζ, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν
και ως μέγα μάθημα φωτογραφικής σύνθεσης. Η φωτογραφία είναι σημαντική για τον Hockney
αλλά δεν δηλώνει φωτογράφος. Eκείνο που σημειώνει χαρακτηριστικά είναι: “Είμαι ζωγράφος. Μου
αρέσει να ζωγραφίζω. Το να χρησιμοποιήσω φωτογραφίες, ήταν ο μοναδικός τρόπος να συνεχίσω
να ζωγραφίζω… Έπρεπε να χρησιμοποιήσω φωτογραφίες. Προσφέρουν νέα πλαίσια τα οποία ήταν
σχετικά με μένα…” (Hockney, David, Secret Knowledge, Thames & Hudson, 2006). Η περίπτωση του
αποτελεί ένα εξαίσιο παράδειγμα του πώς μία τέχνη μπορεί να αντλήσει έμπνευση από την άλλη.
Γιατί ήρθε όμως ξανά στην επικαιρότητα το όνομά του; Διότι ο έγκυρος οίκος δημοπρασιών Christie’s
«αποκάλυψε» ένα έργο του, το Sur la Terrasse (1971) όπου αποτυπώνεται ο τότε σύντροφός του σε
μία βεράντα στο Μαρακές, το οποίο δεν έχει ανθρώπινο μάτι (πέρα βέβαια από τον τωρινό κρυφό
ιδιοκτήτη του έργου και την ομήγυρή του) εδώ και 46 χρόνια! Τιμή εκκίνησης; 25 εκατομμύρια με
μία εκτίμηση μέχρι τα 45 εκατομμύρια, αν και όσο πλησιάζει η μέρα της δημοπρασίας (Νοέμβριος)
αρχίζουν τα νούμερα να ανεβαίνουν. Αναμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον μήπως ξεπεράσει - ξανά τον Jeff Koons, ως τον πιο ακριβό (σε δημοπρασίες), εν ζωή καλλιτέχνη…

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Πανελλήνια Ένωση
Φωτοειδησεογράφων
Φωτογράφων και Εικονοληπτών
Επικαίρων

Έ

πειτα από έγκριση του καταστατικού
από το Πρωτοδικείο ιδρύθηκε επίσημα
το σωματείο ΠΕΦΦΕΕ Πανελλήνια Ένωση
Φωτοειδησεογράφων Φωτογράφων και
Εικονοληπτών Επικαίρων και διακρτικό
τίτλο ΕΙΔΗΣΗ. Θα έχει έδρα Πανεπιστημίου
34 και Ιπποκράτους 1 και σήμα τον
Φτεροπόδαρο Ερμή. Έπειτα από γενική
συνέλευση των μελών εκλέχθηκε
παμψηφεί το νέο προεδρείο με πρόεδρο
τον Βασίλη Κουτρουμάνο και γραμματέα
τον Ανδρέα Βούτο Το νέο ΔΣ ανέλαβε
να καταρτίσει το οργανόγραμμα της νέας
ένωσης και να επικοινωνήσει με τους
αρμόδιους κρατικούς φορείς.
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Cash Back

Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2

 



 310€
   
   Tamron
&   31          .

Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο
δίκτυο καταστημάτων

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι: Παλαιστίνης 8, 17455 Αθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr
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lympus OM-D E-M5 MkIII
Με πολλά χαρακτηριστικά από
τα μεγαλύτερα μοντέλα

Η

πιο πρόσφατη ,μηχανή στην “καλή” σειρά OM-D
της Olympus, σχεδιάστηκε με σκοπό το μικρότερο
δυνατό μέγεθος. Παρόλες τους τεχνικούς περιορισμούς
που επιβάλλει η ενσωμάτωση μηχανισμού οπτικού
σταθεροποιητή επί του αισθητήρα και μάλιστα με εύρος
διόρθωσης ως 5,5stop (χωρίς τη βοήθεια in lens stabilizer)
και 6,5stop (με in lens stabilizer) Η Ε-Μ5 ΜkIII καταφέρνει
να είναι μικρότερη και μάλιστα με βελτιωμένο EVF
τύπου ΟLED και καλύτερη στεγανοποίηση. Από πλευράς
αισθητήρα δανειζεται το chip Micro 4/3 20Μegapixel
της Ε-Μ1 MkII ενώ στον τομέα της αυτόματης εστίασης
χρησιμοποιεί 121 σημεία phase detect και contrast detect.
Παραπέρα βρίσκουμε να επαναλαμβάνεται η δυνατότητα hi
res shot με 50Megapixel στο προκείμενο, burst mode 30fps
(10fps με ενεργοποιημένο το Continuous AF) και video 4K
UHD. Επιπλέον έχει νέα φίλτρα Art για επεξεργασία και
Βluetooth τελευταίας γενιάς. Σε μορφή κιτ θα συνοδεύεται
από το φακό M.Zuiko14-150mm f/4-5,6 II.
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“C!” highlights?
Ανήκουν στο παρελθόν με το νέο chip

Γ

ερμανοί επιστήμονες απο το Ινστιτούτο
Μικροηλεκτρονικών της Στουτγκάρδης σε
μια ανακοίνωση με τίτλο Realization and optoelectronic Characterization of linear Self-Reset
Pixel Cells for a high dynamic CMOS Image
Sensor” που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό
περιοδικό Αdvances in Radio Science, μας
χαρίζουν μεγάλες προσδοκίες για τις επιδόσεις
των μελλοντικών αισθητήρων. Σχεδίασαν
λοιπόν ένα πρωτοποριακό αισθητήρα υψηλής
δυναμικής περιοχής HDR με pixel που ξεπερνούν
το πρόβλημα των “καμμένων” φωτεινών
σημείων λόγω υπερβολικού κορεσμού.
Στα πολύ φωτεινά σημεία λοιπόν, όπου
παρατηρείται το φαινόμενο του “ψαλιδισμού”
δηλ.σταματάει να καταγράφεται πληροφορία,
τα προβληματικά pixel κάνουν reset και
ξαναρχίζουν να καταγράφουν λεπτομέρεια μέσω
ειδικής κυκλωματικής σχεδίασης. Εφόσον αυτή
η τεχνολογία τελειοποηθεί και μαζικοποιηθεί,
τότε ισως βρει εφαρμογή και σε φωτογραφικές
μηχανές. Ο εκπρόσωπος της ομάδας Stefan
Hirsch δήλωσε ότι προς το παρόν η έρευνα
συγκεντρώνεται σε βιομηχανικές εφαρμογές και
δεν μπορεί να σχολιάσει ενδεχόμενη επέκταση σε
ακίνητες (*φωτογραφικές) εικονες [still images].
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Roland
Τρία Βραβεία Byers Lab

Τ

ρία
ί νέα
έ β
βραβεία
β ί του B
Byers LLab
b απέσπασαν
έ
τα εκτυπωτικά
ά της σειράς
ά T
TrueVIS
VIS
Roland, γεγονός που για μία ακόμα φορά επιβεβαιώνει τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα της τεχνολογίας της Roland.
Συγκεκριμένα τα μοντέλα TrueVIS VG2-540/VG2-640 διακρίθηκαν με το
βραβείο Outstanding Gamut Expansion (για τη σύνθεση μελανιών 8χρώματα
με Πορτοκαλί) και με το βραβείο Outstanding Enhanced CMYK (8χρώματα με
Λευκό) στην κατηγορία Eco-Solvent/Latex 54»/64» Printer.
Το τρίτο βραβείο Outstanding Entry-Level CMYK απέσπασαν τα
πρωτοεμφανιζόμενα στην αγορά TrueVIs SG2-540/SG2-640 στην κατηγορία EcoSolvent/Latex 54»/64» Printer
Όπως δήλωσε ο ο David Sweetnam, στέλεχος του Keypoint Intelligence –
Buyers: «Η Roland πραγματοποίησε σημαντικές αναβαθμίσεις στα εκτυπωτικά
TrueVIS που προσφέρουν σαφώς μια βελτιωμένη εμπειρία χρήστη. Οι εκτυπωτές
διαθέτουν αυτοματοποιημένη κοπή καθώς και δυνατότητα περφορέ που σίγουρα
α
θα εκτιμηθεί από πολλές εκτυπωτικές εταιρείες. Το VG2-540 με πορτοκαλί και
VG2-640 με λευκό έλαβαν εξαιρετικές βαθμολογίες σε κάθε test ποιότητας
εικόνας. Αξιοσημείωτο είναι ότι το VG2-540 με πορτοκαλί παράγει ευρεία γκάμα
χρωμάτων που ξεπερνά ακόμη και το χρωματικό χώρο Adobe RGB στο φάσμα
των πορτοκαλί, κάτι που κάποια μηχανήματα προσέγγισαν αλλά δεν ξεπέρασαν
ποτέ - μέχρι τώρα.”
Για περισσότερες πληροφορίες: αντιπροσωπεία της Roland, Atlas Digital AE
(www.atlasdigital.gr)
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Super
προσφορά
Οκτωβρίου



Kodak 305 Photo Printer

TΩΡΑ

MONO

Άμεση σύνδεση με όλα τα Kodak Order Stations.
Τυπώνει 10x15 και 15x20 με το ίδιο αναλώσιμο.

€499

Η προσφορά ισχύει έως 31 Οκτωβρίου 2019 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
με απόσυρση του παλιού σας εκτυπωτή.

 . . .
 32 &  . 

43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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Canon
Nέα σειρά imageRunner 1600

H

νέα σειρά multifunction (πολυμηχανημάτων)
imageRUNNER 1600, είναι σχεδιασμένη για να
καλύπτει τις απαιτήσεις των μικρών επιχειρήσεων, οι
οποίες επιθυμούν να αυξήσουν την παραγωγικότητά
τους. Με τη νέα προσθήκη δυνατότητας ταχύτατης
σάρωσης και επιλογές προηγμένης συνδεσιμότητας με
φορητές συσκευές, η Canon επαυξάνει το δυναμικό των
πολυμηχανημάτων γραφείου
Οι εκτυπωτές της νέας σειράς imageRUNNER 1600
προτείνουν ένα σύγχρονο εκτυπωτή με cartridge όλασε-ένα, με δυνατότητα παραγωγής μεγάλου όγκου
εκτυπώσεων με ταχύτητες που αγγίζουν τις 43 σελίδες
ανά λεπτό (σ.α.λ.) και εκτύπωση πρώτης σελίδας σε
μόλις 6 δευτερόλεπτα. Η σειρά imageRUNNER 1600
έχει να επιδείξει σημαντικές αναβαθμίσεις στη σάρωση,
λειτουργώντας σε ταχύτητες μέχρι 70 σ.α.λ. και
υποστηρίζοντας μέσα διαφορετικών τύπων και μεγεθών.
Η σειρά imageRUNNER 1600, εφοδιάζεται με μια σειρά
επιλογών προηγμένης ασφάλειας και κρυπτογράφησης,
οι οποίες μπορούν να σταματήσουν κακόβουλες
απειλές.
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Tokina
Aνανεωμένος ΑΤΧ-i 11-16mm f/2,8 CF

Σ

ε μοντούρα για Canon EF και nIkon F θα κυκλοφορήσει ο επανασχεδιασμένος ultrawide zoom της
Τοkina. Αποτελείται από 13 κρύσταλλα σε 11 γκρουπ, εκ των οποίων δύο ασφαιρικά, ένα ειδικό
ασφαιρικό P-MO και δύο χυτά χαμηλής διάχυσης SD στοιχεία. Ο μηχανισμός ίριδας διαφράγματος
αποτελούμενος από 9 πτερύγια συμβάλλει στην τέλεια απόδοση του bokeh. Επίσης περιλαμβάνεται ειδικός
μηχανισμός αυτόματης αποσύμπλεξης ΟneTouch Focus Clutch για άμεση μετάβαση από το autofocus στο
manual focus. O φακός εστιάζει ως τα 30cm. Ζυγίζει 555γρ. και έχει μήκος 84mm.

Olympus PEN E PL10
Aρχικά μόνον για την ασιατική αγορά

Π

αράλληλα με την OM-D E-M5 MkIII η Olympus
αποκάλυψε άλλο ένα μοντέλο την E-PL10 που

όμως είναι αμφίβολο αν δούμε στην ευρωπαϊκή
αγορά. Εξωτερικά μοιάζει πολύ με την προκάτοχο
PEN E-PL9 και διαφοροποιείται μόνον από την
οθόνη που αρθρώνεται προς τα κάτω για selfie.
Αισθητήρας 16megapixel, επεξεργαστής TruePic VIII.
stabilizer τριών αξόνων, σύστημα autofocus contrast
detect και ριπή 8,6fps παραμένουν ταυτόσημα με
της προκατόχου. H συνδεσιμότητα είναι πλήρης
με Μicro USB, Micro HDMI, WiFi 802.11 b/g/n
και Bluetooth 4.0. Θα προσφέρεται ως κιτ με τον
M.Zuiko 14-42mm f/3,5-45,6EZ.
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C$"
Ανάληψη αντιπροσωπείας

Η

εταιρία Καμπανάος ΑΕΕ
αναλαμβάνει την αποκλειστική
διανομή των καταναλωτικών
μπαταριών της PHILIPS στην Ελληνική
και Κυπριακή Αγορά. Έχοντας
μακρόχρονη εμπειρία στην παραγωγή
και διανομή προϊόντων ενέργειας,
η PHILIPS εγγυάται κορυφαία
ποιότητα παραγωγής και άριστη
εξυπηρέτηση,καλύπτοντας μεγάλο
εύρος καθημερινών αναγκών.Οι
μπαταρίες Philips ξεχωρίζουν με τη
διάρκεια ζωής ως και 10 χρόνια σε
αναμονή, που τις καθιστά ιδανικές
για συσκευές με μεγάλες απαιτήσεις
όπως φωτογραφικά φλας, ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές, παιχνίδια και
παιχνιδομηχανές, αλλά και πολλές
άλλες φορητές συσκευές.
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www.albapv.gr
. !"#$%'( & )* "". + 9, 115 28, + ,
+ .: 2107236847, fax: 2107249848,
e-mail: info@albapv.gr, Alexandrou PhotoandVideo
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'); !)#%*  Bruna Biamino * '"
Η αρχιτεκτονική μέσα από την φωτογραφία

Ο

ι δύο τέχνες, αρχιτετοκτονική και φωτογραφία, συμβαδίζουν, με ιδιαίτερο τρόπο, εδώ και πολλές δεκαετίες αν
σκεφτούμε τις μοναδικές και τόσο χαρακτηριστικές λήψεις κτιρίων του γάλλου Eugene Atget 100 χρόνια πριν
αλλά και τόσους άλλους που ακολούθησαν μέχρι σήμερα.
Στην έκθεση της ιταλίδας Bruna Biamino, θα δούμε δείγματα που αφορούν συγκεκριμένα στη ρασιοναλιστική αρχιτεκτονική, μία τάση από τις αρχές του 1900. Ίσως να μην το γνωρίζετε αλλά έχουμε και στη χώρα μας δημόσια κτίρια
ορθολογιστικής αρχιτεκτονικής: στη Ρόδο, Κάλυμνο, Κω και Λέρο κατάλοιπα της ιταλικής κατοχής στα Δωδεκάνησα. Τα δημόσια κτίρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από Ιταλούς αρχιτέκτονες στα νησιά αυτά -όπου και
εντοπίζεται η μεγαλύτερη πολεοδομική επέμβαση- είναι σχολεία, νοσοκομεία, κινηματογράφοι και θέατρα, στρατώνες, σταθμοί και γέφυρες, εξαιρετικά αρχιτεκτονήματα, πολλά από τα οποία είναι σε χρήση μέχρι σήμερα, έχοντας
ενσωματωθεί στον αρχιτεκτονικό ιστό των νησιωτικών πόλεων.
Μέσα από την προσεκτική ματιά της Ιταλίδας φωτογράφου που είναι λάτρης της Ελλάδας, η έκθεση, σε επιμέλεια της
Αφροδίτης Οικονομίδου, προσφέρει στον θεατή την δυνατότητα να ανακαλύψει και να απολαύσει τους αρχιτεκτονικούς θησαυρούς που κρύβει η χώρα μας, ενώ παράλληλα δίνει την ευκαιρία να εμβαθύνει την γνώση του γύρω από
το κίνημα του Ρασιοναλισμού. Με τον στόχο αυτό, η έκθεση θα πλαισιωθεί από μια διάλεξη πάνω στο θέμα της Ρασιοναλιστικής Αρχιτεκτονικής, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και στην οποία θα συμμετέχουν έλληνες και ιταλοί ειδήμονες (16 Νοεμβρίου). Η έκθεση πραγματοποιείται από τον Δήμο Χανίων, την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Διάρκεια: 23 Οκτωβρίου – 24 Νοεμβρίου 2019
Διεύθυνση: Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, εκθεσιακός χώρος ισογείου, Μεγάλο Αρσενάλι, Χανιά
Πληροφορίες: www.chania-culture.gr

 477 • 

21 OKT

I 2019

 

25

ON LINE 

 

 477 • 

O IMAGING - E 

21 OKT

I 2019

 

26

ON LINE 

 

O IMAGING - E 

<<%')'); *
Ποιά είναι η σχέση του Χόλιγουντ και της 28ης Οκτωβρίου του 1940;

Φ

αντάζεστε τους πιο διάσημους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, 80 χρόνια πριν σχεδόν, να έχουν
συγκεντρωθεί όλοι μαζί σε μία αίθουσα ραδιοφωνικού σταθμού μόνο και μόνο για να
προσελκύσουν, με το κινηματογραφικό τους αστέρι, τους ακροατές προκειμένου να στηρίξουν
οικονομικά την “μικροσκοπική” αλλά τόσο μαχητική αυτή και μακρινή χώρα, την Ελλάδα του
1940-41; Αν παρατηρήσετε μία από τις φωτογραφίες που θα εκτεθούν σε λίγες ημέρες στην
Αθήνα, θα δείτε στην αφίσα που κρατούν οι όμορφες κυρίες της εποχής την συγκεκριμένη
ημερομηνία: 8 Φεβρουαρίου 1941 και το κάλεσμα της Αμερικής για στήριξη της Ελλάδας.
Στην έκθεση βέβαια δεν θα δείτε μόνο αλλοτινούς αστέρες του Χόλιγουντ αλλά και άλλα
ιστορικά ντοκουμέντα. Η έκθεση «The Hour of Greece» (Η Ώρα της Ελλάδας) προέκυψε
ουσιαστικά από την προσωπική συλλογή του ομογενούς Gregory Pappas, ο οποίος
από προσωπικό ενδιαφέρον άρχισε να συλλέγει εφημερίδες, περιοδικά, γελοιογραφίες,
φωτογραφίες, αφίσες κ.ά., τεκμήρια που αποτυπώνουν την σχέση των δύο χωρών τότε.
Να σημειωθεί επίσης πως για την συγκεκριμένη έκθεση, το υλικό της συλλογής Pappas
εμπλουτίστηκε και συμπληρώθηκε με σχετικά τεκμήρια από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους,
Την έκθεση επιμελείται η ιστορικός τέχνης, Λουΐζα Καραπιδάκη με ιστορικό σύμβουλο τον

Εγκαίνια: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου
2019 στις 19:00
Διάρκεια: 24 Οκτωβρίου - 20
Δεκεμβρίου 2019
Διεύθυνση: Γκαλερί Κέννεντυ &
Χατζηκυριάκος-Γκίκας Μασσαλίας
22, Αθήνα
Πληροφορίες: 2103680052 www.haec.gr

διδάκτορα Ιστορίας ΑΠΘ, Αρχειονόμο στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ, Γιάννη Ν. Γκλαβίνα και
με την συμβολή του ιστορικού, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Haverford (PEN, USA) Αλέξανδρου
Κιτρόεφ. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και αποτελεί συνδιοργάνωση της
Hellenic American University/Hellenic American College, του Greek Americam Foundation
καθώς και των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ).
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Metal prints & wood prints by Chromaluxe
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Δείτε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες μας στο www.oneprintlab.gr
κάνοντας την εγγραφή σας τώρα. (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ!)

Σουλίου 21, Αγ. Δημήτριος,
Τ: 210 3314897
Εmail: info@oneprintlab.gr
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8 ('%#! W%& annis Behrakis
Απονεμήθηκε στον Dar Yasin, φωτογράφο του πρακτορείου Associated Press

Ο

πρώτος νικητής του νέου βραβείου φωτοειδησεογραφίας Yannis Behrakis (με χρηματικό έπαθλο ύψους 15,000 ευρώ,
χορηγία του Ιδρύματος Νιάρχου), είναι ο Dar Yasin, φωτογράφος του πρακτορείου Associated Press, για το πρότζεκτ
«Κασμίρ: ένας πόλεμος χωρίς τέλος». Το βραβείο θεσπίστηκε από το νέο φεστιβάλ φωτοδημοσιογραφίας Athens Photo
World που μας συστήθηκε το περασμένο καλοκαίρι με διάφορες φωτογραφικές δράσεις και όπως αποκαλύπτει ο τίτλος του
πραγματοποιείται εις μνήμη του γνωστού Έλληνα φωτορεπόρτερ Γιάννη Μπεχράκη. Ας ευχηθούμε την επόμενη χρονιά, να
βραβευτεί ένας Έλληνας φωτογράφος ή ένα πρότζεκτ που να άπτεται και της ελληνικής πραγματικότητας, αλλά βεβαίως πρόκειται
για διεθνές βραβείο, οπότε πάνω απ’ όλα οι κριτές επιλέγουν την πιο δυνατή φωτογραφική δουλειά.
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C*& &
Μεγάλη έκθεση στις Βρυξέλλες επ’ ευκαιρία των 30 χρόνων από την πτώση του Τείχους

Ή

ταν το 1989 που - όσοι είχαμε ήδη μια συνείδηση της πραγματικότητας γύρω μας - πανηγυρίζαμε την πτώση του
ανατολικού μπλοκ, το «Σιδηρούν Παραπέτασμα» είχε καταρρεύσει και όλα θα άλλαζαν (σίγουρα;). Υπάρχουν
σπουδαίοι φωτογράφοι των πρώην λεγόμενων ανατολικών κρατών οι οποίοι έχουν αποτυπώσει εξαίσια την γκρίζα
καθημερινότητα εκείνων των χρόνων (Jindrich Streit, Viktor Kolar κ.ά.), την οποίαν και βίωναν οι ίδιοι.
Υπήρχαν όμως και φωτογράφοι που ταξίδεψαν τότε σε μια Ευρώπη η οποία ήταν σίγουρα διαφορετική από ορισμένες
απόψεις, αυτό ακριβώς έκανε ο Κωνσταντίνος Πίττας ο οποίος πέρασε μέσα από πολλές χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης και φωτογράφισε εικόνες που σήμερα εκτίθενται, υπό τον τίτλο “Images of Another Europe 1985-1989”,
στις Βρυξέλλες. Η έκθεση εγκαινιάζεται στις 30 Οκτωβρίου και πραγματοποιείται βέβαια στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
για τα 30 χρόνια από την πτώση του Τείχους.
Διεύθυνση: EESC - JDE building, rue Belliard 99 foyer 6, Βρυξέλλες
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TAF / the art foundation
«I Love Athens Project»

Ό

πως και μας προϊδεάζει ο τίτλος θα δούμε εικόνες
της πρωτεύουσας με μία σύγχρονη ματιά από έξι
φωτογράφους και εικαστικούς. Τα τελευταία χρόνια βέβαια
η Αθήνα αποτελεί βασικό φωτογραφικό στόχο για αμέτρητες
ομάδες, μεμονωμένους Έλληνες και ξένους φωτογράφους και
άλλους καλλιτέχνες. Πόσο εύκολο είναι λοιπόν σήμερα να
αποτυπώσει κανείς ένα διαφορετικό της πρόσωπο, όταν πλέον
είναι χιλιοφωτογραφημένη από τόσες ετερόκλητες ματιές;
Κεντρικός στόχος του πρότζεκτ, σύμφωνα με τους διοργανωτές
της έκθεσης, είναι να αναδειχθούν σημεία της Αθήνας που
δεν παρατηρεί κανείς σε μία πρώτη οπτική ανάγνωση, το
αν έχει επιτευχθεί, θα το δείτε μόνοι σας στην έκθεσή τους.
Συμμετέχουν οι: Αντρέας Κοντέλλης, Αλέξανδρος Αντωνιάδης
(aka Zizanius), Καρολίνα Κλωναρίδου, Χρήστος Δράλλας και
Αντώνης Δάβη. Επιμέλεια: Γιώργος Μαλεκάκης.
Διάρκεια: Μέχρι 20 Οκτωβρίου 2019
Διεύθυνση: Νορμανού 5, Μοναστηράκι
Πληροφορίες: theartfoundation.metamatic.gr
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Φορητό φωτιστικό
υψηλής ποιότητας LED
Godox με CRΙ 95+ για
φωτογραφικές μηχανές
& βιντεοκάμερες!

!

Επωφεληθε
ίτε!
Σας συμφέρ
ει!



35,90!
Γίνε τώρα συνδρομητής ή
ανανέωσε τη συνδρομή σου
για δύο χρόνια (12 τεύχη
αξίας €64) και κέρδισε
ΔΩΡΟ ένα Godox LED Light
GD-LED64 αξίας €35,90

•
•
•
•
•
•
•
•

Πηγή φωτός: 64 στοιχεία LED
CRI 95+ • Ισχύς: 4.5Watt
Φωτεινότητα: 1000Lux/0.5m
Τροφοδοσία DC5V ή 4 Mπατ. ΑΑ
Aυτονομία: 1.5 ώρα (αλκαλικές)
Θερμοκρασία χρώματος: 5500Κ
Διαστάσεις: 10x8.5x3.5cm
Βάρος: 110gr

Τι κερδίζεις με τη συνδρομή;
• Θα παραλαμβάνεις πρώτος στο χώρο σου με την ACS το ΦΩΤΟγράφο πριν κυκλοφορήσει στα περίπτερα.
• Εξοικονομείς χρήματα! Με τη διετή συνδρομή στην ουσία πληρώνεις για 11 τεύχη ενώ παραλαμβάνεις 12.
• Αποφεύγεις τυχόν μελλοντικές αυξήσεις στην τιμή πώλησης του περιοδικού.
• Δεν έχεις το άγχος να το αγοράσεις ή το ενδεχόμενο εξάντλησης από τα περίπτερα.
• Απολαμβάνεις ειδικές προσφορές που προορίζονται μόνο για τους συνδρομητές.
Πώς θα γίνεις συνδρομητής;
ή μπες τώρα στο eshop www.photo.gr/subscription και αγόρασε αυτή τη μοναδική επετειακή προσφορά.
(Το δώρο θα σου αποσταλεί άμεσα!)
ή τηλεφώνησε στο 210 8541400.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Παράταση της προσφοράς λόγω της μεγάλης ζήτησης μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019
MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 | 5
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