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Editorial
Η είδηση της ακύρωσης λόγω κορονοϊού
του παλαιότερου (πραγματοποιείται σταθερά
από το 1970), του μεγαλύτερου και του
πλέον γνωστού διεθνούς φωτογραφικού
φεστιβάλ της Arles (Γαλλία) έφερε στη
μνήμη μου νοσταλγικές αναμνήσεις από
την εποχή που το επισκεπτόμουν, όταν ήταν
στην κορύφωση της ακμής του. Αυτές τις
πολύ προσωπικές στιγμές είπα σήμερα να
τις μοιραστώ μαζί σας κάτι που θα έκανα
σίγουρα και τότε αν υπήρχε το... FB και το
Instagram ή έστω ο ΦΩΤΟγράφος!

Β

ρισκόμαστε στο σωτήριον έτος 1988,
32 χρόνια πριν. Αρχές Ιουλίου όλη
η παλιοπαρέα ανταμώνει στη Νότιο Γαλλία,
στη μικρή και γραφική πόλη Arles.
Το αεροπορικό εισιτήριο aller retour,
πανάκριβο εκείνη την εποχή, είχει πληρωθεί
από την Kodak(NearEast)Inc. ως δώρο για
τη συμμετοχή μου στην κριτική επιτροπή
ανάδειξης του καλύτερου νέου Έλληνα
φωτογράφου στον σχετικό πανευρωπαϊκό
διαγωνισμό της Kodak που παμψηφεί
απονεμήθηκε τότε στον Παναγιώτη
Παπαδημητρόπουλο. Με λίγες δραχμές
στη τσέπη κι απέναντι ένα ισχυρό Γαλλικό
φράγκο που τις καταβρόχθιζε αχόρταγα,
προσπαθούσαμε να απολαύσουμε ό,τι
μπορούσαμε... Η είσοδος στις εκθέσεις ήταν
επί πληρωμή, το φαγητό πανάκριβο, το
ποτό επίσης. Για διαμονή στο ξενοδοχείο
ούτε σκέψη! Οι τιμές ειδικά την περίοδο
του φεστιβάλ ήταν στα ύψη. Ευτυχώς οι
φοιτητές της Εθνικής Σχολής Φωτογραφίας
της Arles που λειτουργούσε εκεί, νοίκιαζαν τις
γκαρσονιέρες τους κι έτσι βολευτήκαμε “πέντε
νομά σ’ ένα δωμά” που λέει και το τραγούδι.
Θα πείτε τώρα άξιζε τόση ταλαιπωρία, τέτοια
πίεση, τόσες στερήσεις για να πάει κανείς
σ΄αυτή την μικρή πόλη της Νότιας Γαλλίας σ`
ένα φεστιβάλ; Σίγουρα άξιζε τον κόπο! Δείτε
ποιά ιερά τέρατα της φωτογραφίας εξέθεταν
δουλειά τους εκεί το 1988: Franco Fontana,
Joan Fontcuberta, Henri Cartier-Bresson,

ΑRLES, ΙΟΥΛΙΟΣ 1988. Στιγμιότυπο από την συνέντευξη τύπου της διοργάνωσης
στο αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Φωτογραφίας της ARLES. Τρίτος από αριστερά
διακρίνεται ο αείμνηστος Δημήτρης Αντωναρόπουλος πρόεδρος τότε- αν θυμάμαι
καλά - της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων (ΠΟΦ) που κατά ομολογία
του ένιωθε λίγο άβολα στο περίεργο Γαλλικό αναρχοαυτόνομο περιβάλλον...

 . 6+ )"#7 # )%+: 7 Arles
Μία ανάρτηση 32 χρόνια μετά...
Raymond Departon, Elliot Erwitt, Martine Franck, Jean Dieuzaide, Guy Le
Querrec, Mary Ellen Mark, Duene Michals, Charles Negre, Bruce Weber, Mark
Riboud, Jeanloup Sieff και πάρα πολλοί άλλοι! Όμως η σημαντικότερη πτυχή των
Διεθνών Συναντήσεων Φωτογραφίας της Arles, ήταν το γεγονός ότι συναντούσες
στα στενοσόκακα της πόλης τους πιο διάσημους φωτογράφους, με τους οποίους
μπορούσες κάλλιστα να συνομιλήσεις και να τους ζητήσεις, αν φυσικά είχαν
χρόνο, να δούν δουλειά σου. Το βράδυ ξεκινούσε πάντα με προβολές στο αρχαίο
θέατρο της πόλης και όλοι μετά κατέληγαν κάτω από τα πλατάνια της κεντρικής
πλατείας όπου πραγματοποιούνταν το “Festival off” με την παγωμένη μπύρα
αλλά και το φημισμένο κόκκινο κρασί της περιοχής, να ρέει άφθονο
και τις συζητήσεις να δίνουν και να παίρνουν. Όπως και το φλερτάρισμα.
Την νοσταλγώ πολύ αυτή την ανέμελη εποχή γιατί σε καλούσε να λάβεις ζωντανά
μέρος στα δρώμενα και όχι πίσω από την οθόνη ενός υπολογιστή. Γιατί φυσούσε
αέρας ελπίδας και δημιουργίας παντού. Και κάτι ακόμη: Γιατί εκεί κυοφορήθηκε
ο ΦΩΤΟγράφος που γεννήθηκε ενάμιση χρόνο μετά, στις 5 Δεκεμβρίου του 1989.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
Υ.Γ. Ακολουθεί ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό από το προσωπικό μου αρχείο
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Σε κάποιο café σε δρομάκι της πόλης, o εκ Τουλούζης ορμώμενος
γνωστός γάλλος φωτογράφος Jean Dieuzaide (1921-2003) σχολιάζει
φωτογραφίες. Στη μέση Τ.Τζίμας και δεξιά ο αείμνηστος Νίκος
Φαρσάτης, τότε στέλεχος της Kodak(Near East)Inc.

Το ταμπελάκι στο τραπέζι του όπου έβλεπε φωτογραφίες φωτογράφων
απ’ όλο τον κόσμο προειδοποιούσε: «Δεν υποστηρίζουμε κάποιο προϊόν,
συμμετέχουμε σε έρευνα!». Πρόκειται για τον Jean-Claude Lemagny,
88 ετών σήμερα, διάσημο για τα πολλά του βιβλία για την ιστορία και
αισθητική της φωτογραφίας αλλά πολύ περισσότερο γνωστό από τη
θέση του διευθυντή -με άποψη και τσαγανό- στο Τμήμα Φωτογραφίας
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας όπου υπηρέτησε με πάθος από το
1968 έως το 1996. Υπήρξε από τους πρωταγωνιστές της εξαίρετης έκδοσης
(1981) των «Γαλλικών Τετράδιων Φωτογραφίας», και μία από τις πλέον
δραστήριες προσωπικότητες της Γαλλικής Φωτογραφίας με σημαντική
συμβολή στην εδραίωση της φωτογραφίας ως τέχνης.

Δεξιά, ο Κωνσταντίνος Ιγνατιάδης περιζήτητος τότε φωτογράφος
στις πιο γνωστές γκαλερί του Παρισιού για τις αντιγραφές
έργων Τέχνης και μετέπειτα γνωστός για τα πορτραίτα διάσημων
καλλιτεχνών. Αριστερά ο φωτογράφος και καθηγητής -τότε- στη
σχολή ART DECO του Παρισιού, Κώστας Θωμόπουλος.

Μεσημεράκι στην κεντρική πλατεία της Arles. Μικρό διάλειμμα - το οποίο
κάποιες φορές κρατούσε και ...τρεις ώρες- για φαγητό και σχολιασμό των
φωτογραφικών εκθέσεων και εκδηλώσεων.

Αυτή την εποχή δεν πονούσε η μέση και δεν ενοχλούσε καθόλου
ο θόρυβος από τον δρόμο... Στρωματσάδα όλη η παρέα στο πάτωμα
-και οπουδήποτε αλλού υπήρχε ελεύθερος χώρος- στη μικρή
γκαρσονιέρα που νοικιάστηκε από φοιτητές της σχολής φωτογραφίας.
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Στα κελάρια του περίφημου αμπελώνα Chateauneuf-du-Ρape (με κάβα από
το 1865) δίπλα από τον ποταμό Ροδανό, πολύ κοντά στην Arles. Aριστερά
ο προσφάτως συνταξιοδοτηθείς Philippe Migeat επίσημος φωτογράφος του
περίφημου κέντρου George Pompidou στο Παρίσι. Δεξιά η αφεντιά μου.
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Γράψου τώρα συνδρομητής!
Έχεις 3 επιλογές:

1

η

€5,80

Eπιλογή

Αγορά μόνον ενός τεύχους
Αγοράζεις το νέο τεύχος Νο 266 από το eshop στη τιμή

όλα!

που θα το αγόραζες στο περίπτερο!

Δώρο:

Τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου

2

η

€17,40
όλα!

Eπιλογή

Mini συνδρομή 3 τευχών
Ισχύει αποκλειστικά και μόνον για τα επόμενα τρία τεύχη:

Δώρα:

Ένα μονοθεματικό τεύχος της επιλογής σου αξίας €6,90
& τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου

3

η

€32

Eπιλογή

Ετήσια συνδρομή 6 τευχών

όλα!

Ετήσια συνδρομή για τα επόμενα έξη τεύχη:
Δύο μονοθεματικά τεύχη της επιλογής σου αξίας €13,80

Δώρα:

Πρόσθετη έκπτωση €2,80 (Πληρώνεις €32 & όχι €34,80 τα 6 τεύχη)
Τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου

www.photo.gr - 210 8541400 - info@photo.gr
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Mέρος 2ο
Oι σταρ αυτοφωτογραφίζονται. Και σώζουν την παράσταση;
Ή “υποκλέπτουν” τη δουλειά των φωτογράφων; Με αφορμή και
δικαιολογητική βάση την κρίση που μας ταλανίζει (και πολύ περισσότερο
τις κραταιές ΗΠΑ και την Bρετανία, μεταξύ άλλων...) πολλά συμβαίνουν.
Κάποιοι επιμένουν να συνεχιστεί το show, να μη χαθούν οι εκδόσεις των
περιοδικών, να κάνουμε ότι δεν έχει έχει συμβεί και κάτι αναπανόρθωτο.
Την αρχή έκανε η Naomi Campbell στο πρόσφατο εξώφυλλο του Essense
με το αυτοπορτραίτο της (με iPhone, παρακαλώ) επ’ ευκαιρία των 50ών
γενεθλίων της. Μετά σειρά πήρε ο αρκετά νεώτερος (34 ετών) Robert
Pattinson στο εξώφυλλο του GQ αυτοποζάροντας χρησιμοποιώντας κάτι
πιο professional (DSLR της Nikon, μάλλον D850) και εξομολογούμενος
πολλά στην συνέντευξή του https://www.gq.com/story/robert-pattinsonon-batman-tenet-isolation-june-cover
Eίναι θεμιτό οι σταρ να έχουν καλλιτεχνικές ανησυχίες και λόγο για την
εμφάνισή τους και την αισθητική των πορτραίτων τους. Ακόμη και να
δρουν ...πυροσβεστικά αναλαμβάνοντας φωτογραφική δράση όταν είναι
τεχνικά αδύνατον να υλοποιηθεί κανονικό photo session και οι μάλιστα
οι γνωστές αμερικανικές υπερπαραγωγές στα στούντιο. Όμως εδώ
μιλάμε για το επόμενο βήμα - μετά τα άπειρα αυτοπορτραίτα όλων των
ασήμαντων και σημαντικών celebrities εγχώριου και διεθνούς βεληνεκούς
που έχουν κατακλύσει τα social media εν καιρώ κορωνοϊού. Αν οι σταρ
τα καταφέρουν τόσο καλά, οι επαγγελματίες φωτογράφοι μάλλον θα
αρχίσουν να αισθάνονται απειλημένοι και ίσως ακυρωμένοι...

Ο κόσμος το έχει ρίξει στο gaming. Οι έγκλειστοι δεν έχουν
να κάνουν και πολλά πράγματα. Έτσι το gaming αναδεικνύεται στο υπ
αριθμόν ένα μέσο (διαδραστικής) διασκέδασης στις ΗΠΑ (και προφανώς
σε όλο τον δυτικό κόσμο, αφού πάντα η χώρα αυτή δείχνει το δρόμο της
κατανάλωσης). Έτσι σύμφωνα με στοιχεία της εταιρίας αναλυτών NPD
Group οι αμερικανοί καταναλωτές δαπάνησαν το 1 τρίμηνο του 2020
10,9δισ δολ. σε gaming, σημειώνοντας αύξηση 9%. Όλα αυτά παρά την
κρίση που έχει στείλει στο ταμείο ανεργίας τουλάχιστον 30εκ. πολίτες,
νούμερο που αυξάνεται συνεχώς και θυμίζει τη μεγάλη ύφεση του 1929.
για παράδειγμα η κονσόλα Switch της Nintendo ξεπούλησε εντελώς
και είναι αδύνατον να βρει κανείς έστω και ένα κομμάτι στα μαγαζιά ενώ
πωλείται στην μαύρη αγορά σε διπλάσιες και βάλε τιμές...
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Aισθητήρες με ενσωματωμένη Artificial Intelligence! Το βλέπαμε να
έρχεται... Ήλθε νωρίτερα γιατί η τεχνολογία τρέχει ασχέτως κορωνοϊού. Η κυρίαρχη στους
αισθητήρες Sony δημοσιοποίησε τους πρώτους στον κόσμο αισθητήρες με ενσωματωμένη
τεχνητή νοημοσύνη, προοριζόμενους για πού αλλού, για smartphones, εκεί που είναι η
big business και η μεγάλη κερδοφορία. Οι επερχόμενοι IMX500 και IMX501 1/2,3in. με
12Megapixel και τεχνολογία backside illuminated, ξεχωρίζουν διότι η πληροφορία που
προωθούν δεν είναι bits & bytes αλλά κατευθείαν metadata. Επίσης χάρη στη δομή του
CMOS στο chip δεν περιέχονται μόνον τα φωτοευαίσθητα pixel αλλά και λογικά κυκλώματα
που αναλαμβάνουν την ανάλυση/διόρθωση/επέμβαση στην οπτική πληροφορία ώστε να
μειώνεται ο ρόλος της CPU και να αυξάνεται η ταχύτητα.

Kινητό με infrared; Στις αρχές του 2000 η Sony ενσωμάτωσε τη δυνατότητα
NightVision σε κάποιες βιντεοκάμερες και φωτογραφικές μηχανές compact όπως τα
μοντέλα DSC-F505/F707. Τότε προκλήθηκε παγκόσμια αναστάτωση και κατακραυγή γιατί
με την προσθήκη ενός απλού IR φίλτρου έβλεπαν κάτω από τα ρούχα των ανθρώπων...
Πράγματι οι αισθητήρες αυτών των συσκευών είχαν εκτεταμένη απόκριση στο υπέρυθρο
(αυτή που κόβει το κατωδιαβατό φίλτρο) και έτσι όντως μπορούσαν να διαπερνούν
ορισμένα υφάσματα και να κάνουν σχεδόν αόρατα τα ρούχα στις φωτογραφίες και τα
βίντεο. Περιττό να πούμε ότι μετά το σάλο ανακλήθηκαν τουλάχιστον μισό εκ. συσκευές και
η Sony έγραψε αρκετές ζημιές. Εννοείται ότι αυτές που έμειναν στην κατοχή των ιδιοκτητών
τους έγιναν συλλεκτικές...
Αν λάβουμε υπόψη την κινέζικη ΟnePlus (όχι και τόσο γνωστή εν Ελλάδι αλλά τεράστια
στην Ασία) φαίνεται ότι σήμερα η ιστορία επαναλαμβάνεται εν μέσω κορωνοϊού. Η OnePlus
λοιπόν πρόκειται να λανσάρει το νέο smartphone 8Pro που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
καμερών με άφθονα Megapixel, και μια camera 5Megapixel με IR φίλτρο. Αν ο ιδιοκτήτης
ενεργοποιήσει το ονομαζόμενο Photochrome φίλτρο μέσα από το αντίστοιχο app, τότε η
κάμερα έχει τη δυνατότητα να βλέπει μέσα από κάποια υφάσματα με τον ίδιο τρόπο που
το έκανε η Sony πριν 20 χρόνια. Και να βγάζει στη φόρα γυμνά σώματα, γυμνασμένα
και πλαδαρά, ωραία και όχι και τόσο... Μόνον που τώρα η νομοθεσία για τα προσωπικά
δεδομένα είναι πολύ πιο αυστηρή και δεν ξέρουμε πόσο θα μπλέξουν οι κινέζοι με τις
Ευρωπαϊκές Αρχές προσωπικών δεδομένων... Αχ αυτό το infrared.
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To επίπεδο του gaming φθάνει πλέον σε απίστευτα επίπεδα φωτορεαλισμού.
Oι περισσότεροι θα γνωρίζουν την Pixar (Animation Studios) που έχει πλέον εξαγοραστεί
και απορροφηθεί από τη Disney. Ίσως δεν γνωρίζουν όλοι ότι στ;hθηκε πάνω σε μια ιδέα
του σκηνοθέτη George Lucas και συνιδρύθηκε από τον Steve Jobs. Η Pixar ανέλαβε την
παραγωγή των ειδικών εφέ για πολλές ταινίες και σε αυτήν οφείλεται η πρώτη εξ ολοκλήρου
computer animation κινηματογραφική ταινία Toy Story (1995). Οι λεπτομέρειες που δεν
ξέρουμε είναι ότι τότε για τα γραφικά απασχολούνταν υπερυπολογιστές main frame,
μεγέθους αντίστοιχου με τους ομoλόγους τους στο αμερικανικό Πεντάγωνο, τη NASA κλπ.
Σήμερα, είκοσι πέντε χρόνια μετά, οι εξελίξεις οδηγούνται σε μεγάλο βαθμό όχι τόσο από τον
κινηματογράφο όσο από το gaming. Οι φωτορεαλιστικές απαιτήσεις των gamers αυξάνονται
και έχουν φθάσει την κρίσιμη μάζα (αριθμητικά) ώστε να κάνουν πολύ κερδοφόρες τις
επενδύσεις στον τομέα. Έτσι σήμερα Πέμπτη 14 Μαίου 2020 που γράφονται αυτές οι γραμμές,
όλος ο κόσμος παραμιλά για τις επιδόσεις της μηχανής γραφικών Unreal Engine 5 της Epic
Games που τρέχει στο επόμενης γενιάς PlayStation 5 (κυκλοφορεί κατά πάσα πιθανότητα
λίγο πριν τα Χριστούγεννα). Η Unreal Engine 5 περιλαμβάνει τις επιμέρους μηχανές
Lumen που αναλαμβάνει το δυναμικό rendering φωτοσκιάσεων σε κλίμακες από χιλιοστά
ως χιλιόμετρα και Nanite που αξιοποιεί τεχνολογία μικροπολυγώνων για την απόδοση
λεπτομέρειας και μικροϋφής στα αντικείμενα, όλα με έμφαση στο φωτορεαλισμό.
Έτσι επιτυγχάνεται απόδοση που μέχρι τώρα ήταν αποκλειστικό προνόμιο των μεγάλων
μηχανών CGI ενώ πλέον οι δυνατότητες των προγραμματιστών στα παιγνίδια και το animation (χρησιμοποιώντας σχετικά
φθηνό hardware) μοιάζουν απίστευτες και έχουν προεκτάσεις και στη φωτογραφία. Για παράδειγμα, αν μια φωτογραφική
λήψη δεν μας ικανοποιεί θα μπορούμε να μην την επαναλάβουμε και παίρνοντας ως βασικό υλικό το υπάρχον να
προχωρούμε σε ανασύνθεση σε περιστροφές και επανατοποθετήσεις στον εικονικό χώρο αλλά χωρίς υποβάθμιση
ποιότητας. Οι προοπτικές μοιάζουν ανεξάντλητες. www.unrealengine.com/en-US/blog/a-first-look-at-unreal-engine-5
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Αυτό αποτυπώνουν οι έρευνες, μένει ωστόσο να αποδειχτεί όταν η πανδημία θ’ αποτελεί παρελθόν
Η κρίση του Covid-19 έχει
αναδείξει τέσσερις νέες
τάσεις καταναλωτικής
συμπεριφοράς, σύμφωνα
με τη νέα έρευνα της Future
Consumer Index,
η οποία παρακολουθεί την
καταναλωτική διάθεση και
συμπεριφορά 4.859 ατόμων
στις ΗΠΑ, τον Καναδά,
το Ηνωμένο Βασίλειο, τη
Γαλλία και τη Γερμανία.

 504 • 
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έρευνα ονομάζει τις τάσεις αυτές «Cut deep», «Stay calm, carry on», «Save and stockpile» και
«Hibernate and spend». Οι καταναλωτές της ομάδας «Cut deep» (27,3%) έχουν περιορίσει
τις δαπάνες τους σε όλες τις κατηγορίες δαπανών, υπό το βάρος των επιπτώσεων της πανδημίας
στην απασχόληση. Αντίθετα, όσοι ανήκουν στην ομάδα «Stay calm, carry on» εξακολουθούν
να ξοδεύουν κανονικά (26,2%). Η μεγαλύτερη μερίδα καταναλωτών, η οποία διακατέχεται από
απαισιοδοξία για το μέλλον, κατατάσσεται στην κατηγορία «Save and stockpile»
(35,1%), ενώ η τελευταία ομάδα, «Hibernate and spend» (11,4), ξοδεύει περισσότερα. Συνολικά,
το 42% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι ο τρόπος με τον οποίο ψωνίζουν θα αλλάξει ριζικά, ως
αποτέλεσμα της επιδημίας του Covid-19. Η έρευνα διαπιστώνει, επίσης, ότι οι πάροχοι υπηρεσιών
υγείας θεωρούνται ως οι πιο αξιόπιστοι οργανισμοί, καθώς το 47% των καταναλωτών αναφέρουν
ότι τους εμπιστεύονται πλήρως, σε σύγκριση με το 28% για τις κυβερνήσεις, 17% για τα εμπορικά
σήματα και 16% για τις εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σύμφωνα με την έρευνα, το 33% των
καταναλωτών συμφωνούν απόλυτα ότι, μετά την πανδημία, θα επαναξιολογήσουν τι είναι σημαντικό
για εκείνους, ενώ πάνω από το ένα τέταρτο δηλώνουν ότι δίνουν ήδη μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά
που καταναλώνουν και τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.
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φωτογράφισης και εκτύπωσης και δυστυχώς αυτό θα
είναι μειωμένο και εκτός ελέγχου των επαγγελματιών
του χώρου μας.
• Υπάρχει κάποιος απολογισμός των ενδεχόμενων
ζημιών στην εταιρία σας;
Ο στόχος της φετινής χρονιάς είναι να διατηρήσουμε την
εταιρία μας με μια ελάχιστη κερδοφορία. Είναι δεδομένο
ότι με την μείωση της ζήτησης και το επόμενο διάστημα
ο τζίρος μας θα είναι σημαντικά μειωμένος με πέρυσι,
αλλά δεν είναι εφικτό να προσδιορίσουμε το % διότι
δεν έχουμε ακόμα στοιχεία όπως εάν οι καταναλωτές θα
ξεκινήσουν πάλι σύντομα τις αγορές τους και σε ποιο
βαθμό όγκου αγορών λόγω της έλλειψης ρευστότητας.
Επίσης δε γνωρίζουμε την εξέλιξη της πανδημίας και εάν
θα έχουμε παρόμοιο lockdown το φθινόπωρο.
• Έχει η εταιρία σας επεξεργαστεί κάποια στρατηγική
να μετριάσετε τις απώλειες την επόμενη μέρα που θα

D#7 +<!##7
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος DIVITEC AE
• Με ποιούς τρόπους έχει επηρεάσει η κρίση του κορωνοϊού και το
συνακόλουθο lockdown την εταιρία σας;
Η κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την επιχείρηση μας διότι με το
κλείσιμο των καταστημάτων επηρεάστηκαν όλοι οι τομείς δραστηριότητας
μας στην εμπορία των φωτογραφικών ειδών, αλλά και σε όλα τα άλλα
καταναλωτικά προιόντα που πουλάμε στον χώρο της εικόνας, του ήχου,
πληροφορικής, εκπαίδευσης, ηλεκτρικής μετακίνησης και αξεσουάρ.
Βασικά οι πωλήσεις μας μετά τις 15 Μαρτίου, εξανεμίστηκαν.
• Από τις επικοινωνίες και την πληροφόρηση που έχετε πιστεύετε
ότι τα προβλήματα είναι ομοιόμορφα σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο ή
επιδρούν δυσμενέστερα στην Ελλάδα και για ποιους λόγους;
Συνομιλώντας με προμηθευτές μου στην Ευρώπη, αλλά και με φίλους
συνεργάτες που έχουν το ίδιο αντικείμενο εμπορίας με εμάς, η κατάσταση
είναι ακριβώς η ίδια στο σύνολο της αγοράς κατά την περίοδο του
lockdown διότι απλά δεν υπήρχαν πουθενά καταναλωτές. Στον
φωτογραφικό χώρο υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με την
Ελλάδα όπως το μέγεθος της τουριστικής φωτογραφίας και η αγορά της
νυκτερινής φωτογραφίας, που σε εμάς είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τη
συνολική αγορά της χώρας. Η φωτογραφία γάμων και βαπτίσεων θα έχει
μια πτώση στο άμεσο επόμενο διάστημα, αλλά θα είναι διαχειρίσιμη. Η
ερασιτεχνική φωτογραφία θα έχει και αυτή μια πτώση λόγω της μείωσης
των γεγονότων που θα προκαλούσαν την λήψη φωτογραφιών. Πιστεύω
ότι στην Ελλάδα μετά το άνοιγμα των καταστημάτων ο Ελληνικός
φωτογραφικός χώρος θα έχει μεγαλύτερα προβλήματα σε σχέση με το
μέσο όρο της Ευρώπης. Ο φωτογραφικός χώρος απαιτεί συναθροίσεις
ανθρώπων σε ευχάριστο περιβάλλον για να δοθεί το κίνητρο της

αρχίσει η χαλάρωση των μέτρων;
Η στρατηγική είναι ότι πρέπει να είμαστε κοντά
στους πελάτες μας προσφέροντας όπως μέχρι τώρα
ολοκληρωμένες λύσεις, διαθεσιμότητα υλικών, με
κατανόηση των συνθηκών που πλήττουν όλους μας
στο χώρο. Είναι απαραίτητο να δούμε το πρόβλημα
με μακροχρόνιες λύσεις και όχι περιστασιακά και
βραχυπρόθεσμα και να δούμε πως θα βγούμε από
αυτή την περιπέτεια όσο το δυνατόν αλώβητοι. Είναι
σημαντικό να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας στους
προμηθευτές μας, διότι αυτό θα μας δώσει περισσότερη
εφόδια ανάπτυξης στο μέλλον όταν τους χρειασθούμε.
Επίσης είναι σημαντικό να γίνει πολύ προσεκτική
ανάλυση και μείωση των εξόδων μας στο σύνολο του
φάσματος κόστους, είτε αξιοποιώντας τα εργαλεία που
δίνει το κράτος με τις χρηματοδοτήσεις ρευστότητας η με
την επιδότηση του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο και
πρέπει να είναι ο στυλοβάτης μας στο μέλλον.
• Προτείνετε κάποιες ιδέες για τους επαγγελματίες
ώστε να επανακάμψει η αγορά;
Κάντε τα αυτονόητα που έπρεπε πάντα να ακολουθούμε
Α’ Προσφέρετε καλά προϊόντα/υπηρεσίες που να
σας διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές σας και
διαφημίστε το.
Β’ Ελέγξτε το κόστος σας με έξυπνες λύσεις και ιδιαίτερα
στις πρώτες ύλες σας, χωρίς να θυσιάζετε την ποιότητα.
Γ’ Σιγουρεύετε την είσπραξη των πωλήσεων σας διότι
δυστυχώς θα υπάρξουν κάποιες απώλειες επιχειρήσεων
και αυτές θα δημιουργήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις
στην αλυσίδα τροφοδοσίας του χώρου
Στηρίξτε τους υγιείς πελάτες σας εφόσον πραγματικά το
χρειάζονται.
(Oι συνεντεύξεις συνεχίζονται και στα επόμενα τεύχη)

«...Ο φωτογραφικός χώρος απαιτεί συναθροίσεις ανθρώπων
σε ευχάριστο περιβάλλον για να δοθεί το κίνητρο της φωτογράφισης...»
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Φωτ.: Ιωάννα Βασδέκη

K*#)6  D*)+$;
Ή απλώς τεχνητή νοημοσύνη;

Π

ιθανόν είναι να την χρησιμοποιείτε ήδη και να έχετε μεταλλάξει τις φωτογραφίες σας, σε
ένα ενδιαφέρον φωτο-ζωγραφικό υβρίδιο. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι άκρως εικαστικό,
ποιοτικό, συναρπαστικό, αποκαλυπτικό αλλά ίσως και κωμικό (αν όχι κωμικοτραγικό). Όμως στην
τέχνη, όπως και στην φωτογραφία, ο πειραματισμός αποτελούσε ανέκαθεν οδό για σπουδαία
δημιουργήματα. Μην ξεχνάμε άλλωστε την -κατά λάθος- εφεύρεση της solarization από τον
σουρρεαλιστή Man Ray και την μούσα και βοηθό του (αλλά και σημαντική φωτογράφο) Lee Miller.
Περί της εφαρμογής Art Transfer ο λόγος, η οποία προήλθε από την συνεργασία του διάσημου
Getty Museum στο Λος Άντζελες με την διαδικτυακή πλατφόρμα Google Arts and Culture.
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής είναι ότι, ενώ ο χρήστης πειραματίζεται με τα
διάφορα εικαστικά «φίλτρα», λαμβάνει κι ένα πρώτο, μικροσκοπικό μεν, μάθημα ιστορίας της
τέχνης. Όμως η εποχή μας άλλωστε κινείται από την ταχύτητα των πραγμάτων, λίγοι έχουν τον
χρόνο, την πολυτέλεια ή το ενδιαφέρον να εντρυφήσουν στην μαγευτική ιστορία των τεχνών. Είναι
λοιπόν, υπέρ το δέον, ευπρόσδεκτη μία αρχική επαφή με την ιστορία των ίδιων των καλλιτεχνών
ή του κινήματος στο οποίο συγκαταλέγονταν. Είναι όμως μεγάλο το δέλεαρ: το να βλέπεις τις
φωτογραφίες στο έξυπνο τηλέφωνό σου, να μεταμορφώνονται εντός δευτερολέπτων, με το πάτημα
ενός κουμπιού μονάχα, σε - ίσως - εξαιρετικά έργα τέχνης. Και ποιός δεν θα «εθιστεί» σε μία τέτοια
εφαρμογή, όταν ήδη έχουμε εθιστεί σε τόσες άλλες;
Όμως μην υποκύψουμε και στην παγίδα της ευκολίας εφαρμογών παρόμοιου τύπου. Το μέλλον της
φωτογραφίας αρχίζει και διαγράφεται με τεράστιες αλλαγές. Η -καθαρή- φωτογραφική εικόνα που
αγαπούμε όλοι σήμερα, θα υπάρχει άραγε σε λίγα χρόνια (δεν χρειάζονται πολλά με τους φρενήρεις
ρυθμούς που κινείται ήδη το AI); Ή ακόμη περισσότερο: οι μελλοντικές γενιές θα έχουν λόγο να
ενδιαφερθούν για την φωτογραφία του σήμερα ή θα αποτελεί για αυτές απλώς, μία ρομαντική
αναπόληση ενός φωτογραφικού παρελθόντος που υπήρξε κάποτε;

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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1 ΜΑΪΟΥ 1945, ΒΕΡΟΛΙΝΟ.
Ο στρατιώτης του Κόκκινου
Στρατού ανεμίζει το κόκκινο
λάβαρο στο κατειλημμένο
Ράιχσταγκ. Στα χέρια του
φορούσε δυο ρολόγια,
πιθανότατα προϊόντα
πλιάτσικου. Η φωτογραφία
«διορθώθηκε» και, με ρετούς,
τα ρολόγια αφαιρέθηκαν.

 .+ ;+7 )*#)67
Του Ηλία Κανέλη - Αναδημοσίευση από την στήλη Ενστάσεις της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» της Δευτέρας 11 Μαΐου
Η φωτογραφία με τους τρεις Ρώσους στρατιώτες να υψώνουν τη σημαία της
Σοβιετικής Ένωσης με το σφυροδρέπανο στο Ράιχσταγκ (αριστερά), όταν οι Ρώσοι
μπήκαν στο Βερολίνο, είχε συγκίνηση και πολλούς συμβολισμούς. Ο Στάλιν
χρειαζόταν μια τέτοια εικόνα για να συμβολίσει τον θρίαμβο του στον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο - και ο ελεύθερος κόσμος δεν είχε αντίρρηση για τον θρίαμβο αυτόν,
επειδή ένα μεγάλο μέρος του του αντιστοιχούσε: πολλοί λαοί μάτωσαν
για να ηττηθεί ο ναζισμός.

Α

λλά σήμερα, 75 χρόνια μετά, ξέρουμε περισσότερα από ό,τι ζητούσαν να μάθουν
οι λαοί τη μέρα που έπεσε το Βερολίνο, που η ναζιστική Γερμανία ηττήθηκε. Και
προφανώς ξέρουμε περισσότερα και για την ίδια τη θριαμβική φωτογραφία. Ξέρουμε, για
παράδειγμα, ότι η διάσημη λήψη δεν έγινε στις 30 Απριλίου 1945, όταν πρωτοανέβηκαν
στη σκηνή ρώσοι στρατιώτες για να στήσουν τη σημαία, αλλά μετά την κατάκτηση,
Πρωτομαγιά. Ξέρουμε ότι ήταν σκηνοθετημένη. Οτι ο πραγματικός στρατιώτης που
είχε ανεβεί την προηγουμένη στη σκεπή του γερμανικού κοινοβουλίου δεν «έπαιξε» στο σίκουελ. Κι ότι ο στρατιώτης που ανέμιζε θριαμβευτικά το τεράστιο κόκκινο
τραπεζομάντυλο με το ραμμένο σφυροδρέπανο, το ετοιμασμένο για τη σκηνή από τον
φωτογράφο (και υπολοχαγό του Κόκκινου Στρατού) Γεβγκένι Χαλντέι, στην πρώτη εκδοχή
της φωτογραφίας φορούσε δυο ρολόγια, ένα σε κάθε χέρι. Δυο ρολόγια σήμαιναν,
σίγουρα, πλιάτσικο. Οπότε οι υπεύθυνοι της σταλινικής προπαγάνδας έπιασαν δουλειά.
Τη μέθοδο του αναλογικού ρετούς τη γνώριζαν καλά, αφού στο παρελθόν είχαν σβήσει
πολλούς αξιωματούχους του καθεστώτος φωτογραφισμένους παλιότερα πλάι στον Στάλιν,
όταν έπεσαν στη δυσμένεια του «πατερούλη». Έτσι «καθάρισαν» και την εικόνα από το
Ράιχσταγκ εξαφανίζοντας το ένα ρολόι. Μαύρισαν και τον καπνό στο βάθος για να δοθεί
δραματικό βάθος και έτσι οριστικοποιήθηκε ο ηθικά μεγαλοπρεπής συμβολισμός, έτσι
έμεινε στην Ιστορία μια υπέροχη ηρωική φωτογραφία για μια ηρωική εποχή.
Προσωπικώς ενθουσιάζομαι πάντα με αυτή τη φωτογραφία. Δείχνει το τέλος εποχής,
την ήττα του ναζισμού, αλλά και το όριο ανάμεσα σε έναν κόσμο φτωχό και ανελεύθερο
και σε έναν καινούργιο κόσμο, γεμάτο ελπίδες, πρόοδο και κατακτήσεις του ανθρώπου.
Εναν κόσμο που εγκαινίασε ελευθερίες πρωτόγνωρες, έναν κόσμο επιστημονικής και
οικονομικής προόδου, αλλά κι έναν κόσμο κοινωνικής απελευθέρωσης.
Δεν ενθουσιάζομαι με εκείνους που θεωρούν ότι μπορεί να έχει και σήμερα
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προπαγανδιστική χρήση. Δεν μπορεί,
επειδή ως προπαγανδιστική εικόνα
περιέχει στοιχεία fake news. Για να
είναι αληθινή, η φωτογραφία αυτή
δεν μπορεί να μη συνοδεύεται από
το αντιηρωικό πνεύμα με το οποίο
ποτίζει τα πράγματα το πέρασμα
του χρόνου. Ότι μπορεί να μην τη
συνοδεύει η γνώση π.χ. των βιασμών
που επισφράγισαν την κατάκτηση
του Βερολίνου. Ότι, επειδή εκφράζει
τη νίκη επί του φασισμού, δεν
σημαίνει ότι δεν είναι ταυτόχρονα και
έκφραση ενός άλλου, διαφορετικού
ολοκληρωτισμού. Και δεν σημαίνει
ότι μπορεί αυτή η εικόνα θριάμβου
να κρύψει ό,τι ακολούθησε - το Τείχος
του Βερολίνου, το καθεστώς της
Ανατολικής Γερμανίας, το γκρίζο κράτος
του άγρια ανελεύθερου επιτηρητικού
μηχανισμού που κατέρρευσε το 1989.
Μπορεί άραγε κανείς να χαίρεται αποσπασματικά έναν πολιτικοϊδεολογικό
θρίαμβο που προδόθηκε από τα
συστατικά του; Μπορεί να κρύψει την
ανελεύθερη φύση ενός καθεστώτος
που σώρευσε τα δικά του εκατομμύρια
θύματα; Και ποιος δικαιούται να
διεκδικεί αποκλειστικά την ήττα
του ναζισμού αποσιωπώντας το
δολοφονικά αυταρχικό πρόσωπο της
ιδεολογίας που έστησε τη σημαία;
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Ο τέταρτος χαρακτήρας / Ελλάδα

Η μουσική των πραγμάτων / Ελλάδα

22# K%+: #$+;" R%%#6$7
Το γνωστό φεστιβάλ έβδομης τέχνης έρχεται σπίτι μας

Μ

πορεί να έχουμε βγει όλοι στους δρόμους σαν να δραπετεύσαμε μόλις από μια παράξενη φυλακή, αλλά αξίζει ακόμη να
επιστρέψουμε στις οθόνες μας για ποιοτικές ταινίες. Ειδικά όταν πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά φεστιβάλ
κινηματογράφου, το οποίο φέτος θα μας δείξει όλες του τις ταινίες διαδικτυακά.
Με συνολικά 77 μικρού και μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ να προβάλλονται στα Διεθνή Διαγωνιστικά Μεγάλου Μήκους, Newcomers
και Film Forward και στα τμήματα Ανοιχτοί Ορίζοντες του διεθνούς προγράμματος, Πλατφόρμα και Από οθόνη σε Οθόνη, το ελληνικό
ντοκιμαντέρ, δυναμικό και πολυσυλλεκτικό, πρωταγωνιστεί και στη φετινή διοργάνωση. Επιπλέον, διοργανώνεται το πρώτο πλήρες και
ολοκληρωμένο αφιέρωμα στο animated ντοκιμαντέρ, ένα απρόσμενο αφιέρωμα στο υβριδικό υπο-είδος που αναπτύσσεται ραγδαία.
Πότε: Τρίτη 19 Μαΐου ως την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020
Σχετικός σύνδεσμος: https://www.filmfestival.gr/el/program-tdf/sections
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Δηλώστε συμμετοχή με την δική σας ταινία!
είστε κι εσείς μικρομηκάδες αλλά δεν έχουν δει τις ταινίες σας ακόμη τα φώτα της δημοσιότητας; Δεδομένων των
Μήπως
συνθηκών, οι συντελεστές του φεστιβάλ υπό την διεύθυνση του Γιάννη Σακαρίδη, ανακοίνωσαν την παράταση των
υποβολών στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα δίνοντας στους ενδιαφερόμενους περισσότερο χρόνο για τις δημιουργίες τους.
Πέραν τούτου, το Φεστιβάλ εγκαινιάζει ένα νέο διαγωνιστικό πρόγραμμα: το Διεθνές Σπουδαστικό Τμήμα είναι ένα από
τα καινούργια και πιο ελπιδοφόρα προγράμματα του Φεστιβάλ Δράμας. Σε αυτό θα συμμετέχουν οι σημαντικότερες
κινηματογραφικές σχολές από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα.
Τέλος να σημειωθεί πως αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 20-26 Σεπτεμβρίου 2020.
Υποβολές ταινιών: Έως τις 15 Ιουνίου 2020
Σύνδεσμος: https://www.dramafilmfestival.gr/application-form/
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Συνεχίζονται οι διαδικτυακές προβολές

Α

πό την περασμένη Πέμπτη (14 Μαϊου), η Ταινιοθήκη παρουσιάζει το νέο, τρίτο κατά σειρά πρόγραμμά
της, ένα αφιέρωμα στον Ελληνικό Πρωτοποριακό/Πειραματικό Κινηματογράφο με εμβληματικές ταινίες
του είδους από τους Κώστα Σφήκα, Θανάση Ρεντζή, Αντουανέττα Αγγελίδη και Βουβούλα Σκούρα.
Κάθε ταινία θα κάνει την διαδικτυακή πρεμιέρα της μια συγκεκριμένη μέρα και ώρα στην ανανεωμένη
ιστοσελίδα της Ταινιοθήκης (www.tainiothiki.gr) και θα είναι διαθέσιμη για τρία 24ωρα στο διαδίκτυο. Στη
συνέχεια τη σειρά της θα παίρνει επόμενη.
Δείτε το πρόγραμμα των ταινιών εδώ:
http://www.tainiothiki.gr/el/ekdiloseis/arxeio-ekdiloseon/295-i-tainiothiki-sto-spiti-iii

-

Bazaar '+:6* !$
Παρατείνεται για όλους τους βιβλιοφάγους

Α

ν δεν προλάβατε εντός του
προκαθορισμένου χρονικού ορίου να
κάνετε τις βιβλιοφιλικές σας αγορές, έχετε
την ευκαιρία τελικά μέχρι και την Τετάρτη 20
Μαΐου. Χάρη στη σημαντική ανταπόκριση,
αποφασίσθηκε η παράταση του μπαζάρ,
με τις εκπτώσεις σε ποιοτικούς τίτλους να
αγγίζουν ακόμη και το 80% επί της λιανικής
τιμής πωλήσεώς τους.
Σύνδεσμος: https://www.benakishop.gr/
books/book-bazaar-2020.html
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Μετά την καραντίνα

Α

νοίγουν δειλά-δειλά, με τις αναμενόμενες προφυλάξεις, οι γκαλερί στην Ελλάδα κι απομένει
στους φιλότεχνους να τις επισκεφθούν. Μεταξύ αυτών που επαναλειτουργούν, είναι και το Κέντρο
Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα με την έκθεση φωτογραφίας της Λίας Ναλμπαντίδου Αστικός Μυστικός
Κήπος – Μια ανάγνωση, την οποία είχαμε παρουσιάσει πριν ξεκινήσει η πανδημία
http://art-tounta.gr/exhibitions-current/).

-

+.7 ;"
#%6*
Κυριακή 17 Μαίου 2020

Π

ώς αλλιώς, παρά ψηφιακά,
ο φετινός εορτασμός της
καθιερωμένης μουσειακής
εορτής. Υπενθυμίζουμε πως οι
φυσικοί χώροι των μουσείων
της χώρας θα υποδεχτούν τους
πρώτους φιλότεχνους από τις
15 Ιουνίου, τηρώντας βέβαια
όλους τους νέους κανόνες
υγιεινής.
Μπορείτε να δείτε διάφορες
διαδικτυακές δράσεις μουσείων
στον σχετικό σύνδεσμο:
http://icom-greece.mini.icom.
museum/agenda/
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2020 Travel Photographer of the Year (TPOTY)
Το δικό σας ταξίδι

Δ

εν έχουμε ταξιδέψει τους τελευταίους δύο μήνες οι περισσότεροι από εμάς, αλλά αναμφίβολα έχουμε ταξιδέψει τα
τελευταία χρόνια. Ο φετινός TPOTY διαγωνισμός αναζητά ακριβώς αυτές τις εικόνες, μάλιστα μας συστήνει να μην κάνουμε
περιττές μετακινήσεις. O διαγωνισμός θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου αλλά ήδη δέχεται τις συμμετοχές σας.
Οι διοργανωτές αναφέρουν πως το 2016 και το 2017 επισκέφθηκαν τις περιοδεύουσες εκθέσεις τους 250,000 επισκέπτες.
Πληροφορίες: https://www.tpoty.com

Blank Wall Gallery
Διαγωνισμός με χρηματικό έπαθλο

Έ

νας νέος διαγωνισμός διεξάγεται, εν
μέσω αρκετών που διοργανώνει η
φωτογραφική γκαλερί Blank Wall, ο οποίος
βασίζεται σε διαδικτυακή ψηφοφορία. Όλες
οι φωτογραφίες πρόκειται να αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα της γκαλερί. Σημειώστε
πως υπάρχει χρηματικό έπαθλο των 1,000
ευρώ, αλλά και χρέωση κατά την υποβολή
των έργων (έως πέντε φωτογραφίες). Το
θέμα στον συγκεκριμένο διαγωνισμό είναι
ελεύθερο.
Πληροφορίες:
https://www.blankwallgallery.com
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