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Editorial
Προφανώς τα εργοστάσια σκέπτονται,
πρώτα απ’ όλα, το προϊόν που θα
λανσάρουν να ικανοποιεί τις ανάγκες του
καταναλωτή. Από το μέτρο ικανοποίησης
του καταναλωτή θα προκύψει και το
δικό τους όφελος. Το αν το προϊόν τους
διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο σε αυτό
που ονομάζουμε ανθρώπινο πολιτισμό
σε κάθε περίπτωση κατέχει δευτερεύουσα
θέση στους σχεδιασμούς. Αυτά για να
βάλουμε τα πράγματα σε μια λογική σειρά
-ως απάντηση σε φίλους Αναγνώστες
που έσπευσαν να σχολιάσουν το
προηγούμενο σημείωμά μου.

Α

ς πιάσουμε τώρα το νήμα από εκεί που
το αφήσαμε την περασμένη εβδομάδα.
Παρ’ όλο που το φορμά 9,5 mm ήταν πιο
προσιτό από το 16mm και η προπολεμική
προσπάθεια της Kodak με το 8mm
ν’ αγκαλιάσει το κοινό των ερασιτεχνών
στάθηκε ομολογουμένως αξιόλογη, ήρθε ο
2ος Παγκόσμιος Πόλεμος και τα σταμάτησε
όλα. Xρειάστηκε να περιμένουμε ως το
σωτήριο έτος 1965 μέχρις ότου το εύχρηστο
και φθηνό φιλμ Super 8mm καταγραφεί
ιστορικά ότι γέννησε το πρώτο μαζικό ρεύμα
ερασιτεχνικής κινηματογραφίας το οποίο
μεγάλωσε κι άλλο από το 1974 και μετά που
το Super 8mm απέκτησε και ήχο.
Το... καλό κρασί και οι εικόνες -σταθερές
και κινούμενες- όταν παλιώνουν αποκτούν
ιδιαίτερη “γεύση” κι αξία.
Γιατί γεννούν το άλγος του νόστου
(=νοσταλγία), αυτή τη γλυκιά
ψυχοσωματική αναστάτωση που τόσο
καλά έχει αποδοθεί στην Οδύσσεια από
τα Ομηρικά ακόμη χρόνια. Αυτή λοιπόν
η σχετικά μικρή αλλά απαραίτητη χρονική
απόσταση των 40, 50 και 60 χρόνων
μέσα στην οποία όλα αλλάζουν και
μετασχηματίζονται (γύρω μας, γιατί αν
καταπιαστούμε με τις εσωτερικές, δικές μας
αλλαγές θα πάμε αλλού...) έρχεται να μας
το θυμίσει ο ερασιτεχνικός κινηματογράφος

Τα «σύνεργα» του ερασιτέχνη κινηματογραφιστή τη δεκαετία του 1970...

1': #%+,: - ’ ):
Μία συστηματική προσπάθεια αρχειοθέτησης ερασιτεχνικών ταινιών
με την ισχυρή δύναμη που του προσδίδει η κίνηση. Δεν σας κρύβω ότι αφορμή
γι΄αυτά τα σημειώματά μου υπήρξε το εξαιρετικό έργο που έχει πραγματοποιήσει ο
Νίκος Σταθογιαννόπουλος και η ομάδα εθελοντών που τον βοηθάει στην καταγραφή,
τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση ερασιτεχνικών κινηματογραφικών ταινιών που είχα
την ευκαιρία να απολαύσω από κοντά. Ξεκίνησε όπως μας είπε, για λόγους καθαρά
βιοποριστικούς όπως έκαναν και κάνουν πολλά φωτογραφεία και εργαστήρια ανά την
Ελλάδα. Δηλ. την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης ταινιών 8mm & Super 8mm η
οποία σύντομα επεκτάθηκε και στην ψηφιοποίηση ταινιών 9,5mm, 16mm αλλά επίσης
video VHS, Beta κ.α. Από την πληθώρα των προς ψηφιοποίηση ταινιών κάθε είδους
που του έφερναν οι πελάτες του, κατάλαβε ότι εκεί έξω υπάρχει πολύ υλικό που δεν
πρέπει να χαθεί. Έτσι κάπως άρχισε η συστηματική προσπάθεια αρχειοθέτησης με την
έγκριση πάντοτε όσων του εμπιστεύονταν τις ταινίες από το οικογενειακό τους αρχείο.
Εικόνες από μέρη τως χώρας μας που δεν υπάρχουν πια, από περιοχές που έχουν
αλλάξει τελείως όψη, ανέμελες οικογενειακές στιγμές της μεταπολεμικής Ελλάδας
και πλήθος άλλων ντοκουμέντων βρίσκονται όλα στη διάθεση των ενδιαφερομένων.
Πρόκειται για μία ξεχωριστή προσπάθεια όπου το μεράκι του ιδιώτη έρχεται να
υποκαταστήσει την απουσία επιφορτισμένων με αυτό το σκοπό φορέων της πολιτείας.
www.aylonfilmarchives.gr
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«H    !"#  $% &'( )% & $$+ %,...»
ALEXIS DE TOCQUEVILLE (1805-1859)
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Shutterstock
Aκόμη ...μικρότερες αμοιβές για τους φωτογράφους με το νέο σύστημα πληρωμών
Κάποτε οι φωτογράφοι πανηγύριζαν
για τα microstock agencies, τη νέα
μορφή φωτογραφικών πρακτορείων
που υποσχέθηκαν ότι θα ανοίξουν την
αγορά και θα δώσουν την ευκαιρία

Με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται από 1ης Ιουνίου 2020 το σύστημα
αξιολόγησης με βάση το οποίο καθορίζεται το ποσοστό που δικαιούνται οι δημιουργοί
αλλάζει εκ βάθρων. Μέχρι τώρα οι συνεργαζόμενοι με το Shutterstock φωτογράφοι
“βαθμολογούνταν” ανάλογα με το πόσες χρήσεις είχε το υλικό τους σε βάθος χρόνου.
Έτσι ένας με 20.000 χρήσεις (έστω ότι δύο φωτογραφίες του είχαν αγοραστεί 10.000

ακόμη και στους λιγότερο διάσημους
δημιουργούς να επικοινωνήσουν με
πολύ περισσότερους δυνητικούς πελάτες
σε όλο τον πλανήτη, μέσα από το
Internet.

φορές η κάθε μία ή 1.000 φωτό από 20 φορές η καθεμία κ.ο.κ.) δικαιούταν πολύ
μεγαλύτερο ποσοστό από άλλον που είχε μόνον 100 χρήσεις. Τώρα επιβάλλεται μια
νέα “δομή” πληρωμών
αλλά η επίδοση του
φωτογράφου στις πωλήσεις
μηδενίζεται στην αρχή κάθε

Τ

χρόνου. Δηλ. σβήνει το
κοντέρ και ξαναγράφει εξ
αρχής, που σημαίνει ότι
φωτογράφοι με σημαντικές
πωλήσεις και κίνηση του
υλικού τους στο παρελθόν
έρχονται στην ίδια μοίρα
με καινουργοφερμένους.
Οι δε αμοιβές βάσει των
προβλεπόμενων ποσοστών
είναι πολύ συμπιεσμένες για

α χρόνια πέρασαν και τα microstock
έγιναν mega-sellers, τεράστιες εταιρίες,
με λαμπρό παράδειγμα το Shutterstock,
που γιγαντώθηκε και παίζει σε σχεδόν
μονοπωλιακή θέση. Τόσο ώστε να
είναι σε θέση να επιβάλλει τους όρους
του, αυταρχικά, σε πελάτες αλλά και
φωτογράφους. Όσο δε συσσωρεύει
απίστευτο όγκο φωτογραφιών κάθε
είδους, κατηγορίας και θεματολογίας, τόσο
αυξάνεται το εκτόπισμά του στην αγορά,
αφού τα πάντα είναι θέμα συσχετισμών
και ισχύος. Εξάλλου δεν κοστίζει τίποτε
στο Shutterstock να “αποθησαυρίζει”
φωτογραφίες κάθε είδους. Δεν τις αγοράζει,
απλά τις πρακτορεύει και κερδίζει τη μερίδα
του λέοντος, “διαπραγματευόμενο” ως
πάροχος με δεσπόζουσα θέση.
Την 1η Ιουνίου, το Shutterstock κατάφερε
για μια φορά ακόμη να προκαλέσει
την αγανάκτηση και την αντίθεση
των φωτογράφων με τη νέα πολιτική
πληρωμών που ανακοίνωσε μονομερώς,
χωρίς προηγούμενη διαβούλευση (τί είναι
αυτό στον κόσμο των μονοπωλίων;) και
την ονομάζει “new earnings structure”.
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όσους βρίσκονται στα κάτω
σκαλοπάτια της κλίμακας.
Όπως θα διαπιστώσει όποιος
μελετήσει προσεκτικά
τα στοιχεία του πίνακα
(δεξιά), οι αμοιβές είναι
τουλάχιστον πενιχρές ως εξευτελιστικές για όσους έχουν λιγες πωλήσεις. Π.χ. για μια
εικόνα που αδειοδοτήθηκε μέσα στη χρονιά 100 φορές προς 5 δολ. δηλ. εισέρρευσε
συνολικά ποσόν 500 δολ. στα ταμεία του Shutterstock ο δημιουργός θα αποκομίσει
ως έσοδο μόλις 75δολ. [*να σημειωθεί δε εδώ ότι στα λεγόμενα πακέττα μπορεί μια
εικόνα να εκχωρείται η χρήση της και για μερικά cents....] Εννοείται ότι ο φωτογράφος
είχε έξοδα για να κάνει τη λήψη, του επιβάλλεται και φόρος κλπ. οπότε η πραγματική
αμοιβή του είναι στα τάρταρα... Ήδη η κίνηση αυτή του Shutterstock έχει προκαλέσει
την οργή πολλών συνεργαζόμενων φωτογράφων οι οποίοι προχώρησαν σε ψήφισμα
διαμαρτυρίας μέσα από το www.change.org
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Και τώρα, πώς θα βγάζουμε selfies;
Μέχρι πριν λίγους μήνες, ομολογώ
πως όταν βλέπαμε στα μίντια τους
μασκοφορεμένους κατοίκους
μολυσμένων από την ρύπανση, ασιατικών
μεγαλουπόλεων, πίστευα πως αντκρύζαμε
μια εικόνα η οποία δεν μας αφορούσε
καθόλου. Άλλωστε το δικό μας αθηναϊκό
νέφος, έχει γίνει μετά από τόσες δεκαετίες,
καθημερινός μας αλλόκοτος… σύντροφος
και τις λιγοστές ημέρες που ο ουρανός είναι
γαλανός (μετά από τριήμερο ή δυνατούς
αέρηδες), αναρωτιέται κανείς αν βρίσκεται
στην σωστή πόλη.
monacho_getty images

Π

ριν λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε ένα
άρθρο στο BBC, της Lou Del Bello, το
οποίο συνοδευόταν από ευχάριστες εικόνες
λουόμενων και φίλων της μπύρας. Η
μασκοφορούσα, εύθυμη παρέα κάθεται σε μία
κλασική υπαίθρια μπυραρία του Μονάχου,
την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας της. Το
στιγμιότυπο μοιάζει αυθόρμητο και πιθανότατα
να είναι πράγματι. Παρατηρώντας κανείς όμως
τους υπόλοιπους θαμώνες, διαπιστώνει πως
κανένας άλλος δεν φορά μάσκα (επίσης είναι
υπερβολικά εμφανές το λογότυπο γνωστής
εταιρείας ή ακόμη χειρότερα, “πώς πίνει κανείς
μπύρα με μάσκα!”).
Τραγελαφικές είναι οι εικόνες από παραλία
της νότιας Γαλλίας όπου οι λουόμενοι
διαχωρίζονται με αυτοσχέδιες κατασκευές
για να τηρηθεί το social distancing. Tώρα
ακόμη γελάμε ή βρίσκουμε παρόμοιες εικόνες
ασυνήθιστες για την κανονική καθημερινότητα
μας. Σε παραθαλάσσιο χωριό της χώρας μας,
αυτές τις ημέρες, συναντάς τον έναν λουόμενο
δίπλα στον άλλον, δίχως σχοινιά, δίχως καμία
κοινωνική απόσταση.

getty images

Και σκέφτεσαι, «ευτυχώς παραμένουν όλα ακόμη ίδια». Τουλάχιστον
μέχρι να εφαρμοστούν οι πιο σκληροί κανονισμοί και στα πιο απόμακρα
μέρη, τα οποία ήδη όμως προ κορωνοϊού είχαν ένα άτυπο, ανεπίσημο
social distancing από την υπόλοιπη κοινωνία των ανθρώπων. Και
ίσως μία από τις πιο τραγικές συνέπειες της πανδημίας να κρύβεται
στην ολοκληρωτική αποδοχή αυτών των τραγελαφικών δεδομένων,
ως απολύτως φυσιολογικών. Και αντί για πρόσωπα στις selfies, θα
φωτογραφίζουμε προσωπεία, γελώντας.
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site
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Με κάθε αγορά μηχανής Canon EOS τον Ιούνιο

η εταιρία Photometron σας προσφέρει

δώρο την υπηρεσία
Lens Calibration*
και με πιστωτική κάρτα έως

12 άτοκες δόσεις!

* Η Υπηρεσία Lens Calibration, ισχύει άσχετα αν ο πελάτης αγόρασε mirrorless ή DSLR, και προσφέρεται για 1-3 υπάρχοντες ή νέους φακούς Canon του
πελάτη, πάνω σε σώμα Canon DSLR. Η αποστολή του σώματος και των φακών προς την Photometron, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάστημα 3 μηνών
από την αγορά της νέας μηχανής Canon, ενώ η επιστροφή τους θα γίνεται εντός 24 ωρών με χρέωση της Photometron σε όλη την Ελλάδα.

. 
192 | 115 21   | : 210 6006239
: info@photometron.com | www.photometron.com
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Cosmos Awards
Ο Νίκος Πεκρίδης μας μιλάει για τη νέα πρωτοβουλία διεθνών φωτογραφικών βραβείων
Τα πληροφορηθήκαμε μέσω
facebook. Τα Cosmos Awards
έρχονται με πολλές φιλοδοξίες.
Το ενδιαφέρον είναι ότι πίσω από
την διεθνή αυτή πρωτοβουλία
βρίσκεται (όπως πάντα) και ένας
έλληνας. Ο Νίκος Πεκρίδης μας
μίλησε με ενθουσιασμό για την
κίνηση που ανανεώνει το σκηνικό
στο στερέωμα των αντίστοιχων
διεθνών διοργανώσεων.
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Η

ιδέα ξεκίνησε από τη διαπιστωμένη ανάγκη των επαγγελματιών φωτογράφων
να συμμετέχουν σε αξιόπιστους διαγωνισμούς με διεθνή ακτινοβολία. Και
αυτό που χαρίζει αναγνωρισιμότητα είναι το όνομα και το κύρος των κριτών, να
είναι δηλαδή δημιουργοί με σημαντικό έργο και διακρίσεις, με μακρά εμπειρία
στο χώρο και με δυνατότητα να αξιολογούν αξιόπιστα τα έργα των συναδέλφων
τους. Πρόσφατα μάλιστα η ανάγκη αυτή έγινε πιο σημαντική για μεγάλη μερίδα
διεθνούς φωτογραφικού κοινού για ένα νομικό θέμα που έχει προκύψει στις ΗΠΑ,
όπου με λίγα λόγια αποτρέπεται η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς όπως το
πολύ γνωστό WPPI. Να εξηγήσω τι ακριβώς έχει συμβεί.
Ξαφνικά εδώ και ένα χρόνο προέκυψε ότι υπάρχει ένας ομοσπονδιακός νόμος που
προβλέπει ότι ξένοι υπήκοοι (χωρών που δεν έχουν υπογράψει ειδικές διμερείς
συμφωνίες με τις ΗΠΑ) μπορούν μεν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς όπου
ισχύει κόστος συμμετοχής (περιλαμβάνονται και λαχεία, lotto κλπ.) αλλά δεν
μπορούν να λαμβάνουν έπαθλα και διακρίσεις, οι δε “πόντοι” των βαθμολογιών
τους μένουν σε εκκρεμότητα και δεν μπορούν να “απονεμηθούν” αν δεν επιλυθεί
αυτό το νομικό πρόβλημα που δεν φαίνεται να λύνεται. ‘Ετσι το μόνον που να
μπορούσαν να δουν οι συμμετέχοντες από αυτές τις χώρες είναι μόνον η ανάρτηση
των φωτογραφιών τους στην έκθεση, ούτε καν όμως οι πόντοι βαθμολόγησης
ώστε να ανέλθουν σε κατηγορίες διακρίσεων Master κλπ. Να σημειώσουμε ότι
αυτό το νομικό πρόβλημα ισχύει και για αμερικανούς πολίτες κάποιων πολιτειών
όπως το Colorado, το New Jersey κλπ. Οι πληττόμενες χώρες είναι πολλές όπως
Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, αλλά και οι απωανατολικές Μαλαισία, Ταϋλάνδη κ.ά.
Επιπλέον το WPPI (Wedding and Portrait Photographers International) σαν
θεσμός είναι ιδιωτικός και δεν ανήκει σε κάποια ένωση φωτογράφων αλλά έχει
τα τελευταία χρόνια επανειλημμένα αλλάξει επιχειρηματικά χέρια και τώρα ανήκει
στην Εmerald Expositions, ίσως τη μεγαλύτερη εταιρία επαγγελματικών (Β2Β)
εκθέσεων στις ΗΠΑ.
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ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΕ Ο ΝΙΚΟΣ ΠΕΚΡΙΔΗΣ
«Σε αυτό το διεθνές πλαίσιο ήταν φανερή
η αναγκαιότητα να θεσμοθετηθεί κάτι
αξιόπιστο και σοβαρό για τους επαγγελματίες

γνωμοδότησή τους και τις συμβουλές τους στους διαγωνιζόμενους ώστε αυτοί να
αποκομίζουν χρήσιμο feedback για το έργο τους και να μπορούν να βελτιώνονται
μέσα από τη συμμετοχή τους. Αν κάποιος επισκεφθεί το www.cosmosawards.
com θα δει ότι έχουν συγκεντρωθεί πάνω από σαράντα επιφανείς κριτές που

φωτογράφους, ειδικά αυτούς από χώρες όπως
τον ευρωπαϊκό Νότο και πολλές ασιατικές
ραγδαία αναπτυσσόμενες χώρες. Προέκυψαν
βέβαια online πάμπολλοι διαγωνισμοί με
υποτιθέμενη διεθνή εμβέλεια αλλά χωρίς το
απαραίτητο κύρος και σοβαρότητα, κάτι που
ακυρώνει τα κριτήρια αξιοπιστίας. Δεν έχει
νόημα να συμμετάσχει κάποιος και να πάρει
ένα βραβείο, αν αυτό δεν έχει ακτίκρυσμα και
βάρος, ούτε να ζητήσει κριτική αν οι κριτές
επίσης στερούνται εγκυρότητας.
Έτσι σε συζητήσεις με τρεις άλλους διεθνείς
φωτογράφους με τους οποίους έχω
συνεργαστεί επανειλημμένα, συμφωνήσαμε
να αναλάβουμε πρωτοβουλία και να προκύψει
ένας σημαντικός διεθνής διαγωνισμός υψηλών

θεωρούνται κορυφαίοι έκαστος στο είδος του με πολύ σημαντικές βραβεύσεις
στο ενεργητικό τους από αναγνωρισμένους οργανισμούς (WPPI, AIPP, Fearless,
FMPA κ.ά.) Έτσι ήδη έχει ξεκινήσει η υποδοχή συμμετοχών που θα συνεχιστεί για
τρία τρίμηνα με αποκορύφωση την τελετή βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί
του χρόνου την άνοιξη στην Bangkok. Ο διαγωνισμός στην αρχή θα είναι σχετικά
χαμηλού προφίλ, γιατί φιλοδοξία μας δεν είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό που
κινδυνεύει να “ξεφουσκώσει” αλλά να φτιαχτεί μια σταθερή βάση που θα έχει
συνεχή ανοδική πορεία. Η πρόθεσή μας είναι να υλοποιηθεί κάτι καινούργιο,
φρέσκο και προσιτό σε κόστος συμμετοχής.
Τα Cosmos Awards θέλουμε να διακρίνονται για την αξιοπιστία των βραβεύσεων
και τους σημαντικούς κριτές και να βοηθήσουν να ανέβει το επίπεδο και οι
συμμετέχοντες να συμφωνήσουν ότι όντως απεκόμισαν οφέλη από τις γνώμες
και τις συμβουλές. Να σημειώσουμε ότι οι κριτές πληρώνονται και έτσι έχουν την
υποχρέωση με τις κριτικές τους και τις συμβουλές τους να παρέχουν γνώση στους
συμμετέχοντες και όχι όπως γίνεται σε άλλες περιπτώσεις όπου ο “τιμητικός” τους
ρόλος τους κάνει να θέλουν να διεκπεραιώσουν την αξιολόγηση όσο το δυνατόν

προδιαγραφών που θα απονέμει διακρίσεις
με αναμφισβήτητη αξία και βαρύτητα. Mε την
παρέμβαση του πολύ γνωστού συναδέλφου
Johnson Wee (ΣΣ portfolio του οποίου
έχει πρόσφατα δημοσιευθεί στο έντυπο
Photobusiness) βρέθηκε χρηματοδότηση
από την Ταϋλάνδη για να υλοποιηθεί η ιδέα
των Cosmos Awards, μιας διαγωνιστικής
πλατφόρμας διεθνούς εμβέλειας και υψηλών
προδιαγραφών. Το concept στηρίζεται σε

πιο γρήγορα και ανώδυνα. Επίσης οι κριτές χωρίζονται σε κατηγορίες Wedding,
Portrait, Creative, Video και ο καθένας από αυτούς γνωμοδοτεί σε θέματα της
αρμοδιότητάς του και των γνώσεών του...»

μεγάλο βαθμό στην εγκυρότητα των κριτών
που θα αξιολογούν και θα παρέχουν και την
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Η προσφορά ισχύει μέχρι 22 Ιουνίου

Γράψου τώρα συνδρομητής!
Έχεις τρεις επιλογές:
1 Eπιλογή: «Τεστάρω την παραλαβή στο σπίτι μου»
η

€5,80
όλα!

Δώρο:

Αγορά μόνον ενός τεύχους
Αγοράζεις το τρέχον τεύχος Νο 266 ή το υπό έκδοση Νο 277
από το eshop στην τιμή που θα το αγόραζες στο περίπτερο!
Τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου

2
€17,40

η

Eπιλογή: «Τεστάρω τα οφέλη της συνδρομής...»

Mini συνδρομή 3 τευχών

όλα!

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
€32

όλα!

η

Eπιλογή: «Λέω ναι στη συνδρομή & στα δώρα!»

Ετήσια συνδρομή 6 τευχών
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/subscription - 210 8541400 - info@photo.gr
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ΕΣΤΙΑ, 13 Οκτωβρίου 1932

Μ

πορεί να έχει κανείς το δικαίωμα να μην
ομιλήσει προς τους δημοσιογράφους
-εν ανάγκη μιλούν οι ίδιοι για λογαριασμό τουαλλά δέν έχει κανένα δικαίωμα ν’ αρνηθεί την
φωτογραφίαν του προς τον φωτορεπόρτερ. Είδατε
τί έπαθε ο... φτωχός ο κ. Σαμουήλ Ίνσαλ;
‘Εκάθησε να φάει ο άνθρωπος. Έξαφνα αντίκρυσεν
απέναντί του τον φακόν του φωτορεπόρτερ. Πώς

Ο φωτορεπόρτερ διατάζει...
- Πιάστε του τα χέρια του αχρείου!
Καί αμέσως βρίσκονται ένας, δυο, τρεις άνθρωποι και του πιάνουν τά χέρια, δια
τα περαιτέρω. Μετά τον προχθεσινόν φωτοεκβιασμόν αυτά και άλλα χειρότερα
πρέπει να περιμένομεν. Θα κινδυνεύει κανείς στο δρόμο να του πάρουν τη
φωτογραφία του, όπως του παίρνουν το πορτοφόλι του. Και καλά μεν να είναι
κανείς διάσημος κακούργος ή διάσημος επιστήμων, συγγραφεύς ή καλλιτέχνης.
Μαζί με τις άλλες δυσάρεστες συνέπειες της διασημότητάς του είναι και αυτή.

να αμυνθεί ο δυστυχής; Άρπαξε, βιαστικά, το
καπέλλο του και το ετοποθέτησεν, ως ασπίδα,
μπροστά στο πρόσωπό του.
Αλλά ούτε η στοιχειώδης αυτή άμυνα του
επετράπη. Ένα χέρι απλώθηκε... αυστηρότατα,
επάνω του κι επροσπάθησε να του κατεβάσει
τό καπέλλο. «Κάτω τό καπέλλο, κύριε!..».
Ό φακός άρπαξε την μοναδικήν αυτήν στα
φωτοδημοσιογραφικά χρονικά του κόσμου
σκηνήν και, το άλλο πρωί, τον είδαμεν στην
εφημερίδα «μνημείον εσαεί» της ελληνικής αν ο όρος δέν σας αρέσει, μπορείτε νά βρείτε
καλλίτερον- της ελληνικής φωτογαϊδουριάς.
Ιδού λοιπόν και ένας άλλος ελληνικός κίνδυνος: Ο

Πρέπει να την περιμένει. Αλλά ένας φιλήσυχος άνθρωπος κερδίζει έξαφνα
πενήντα δραχμές στο λαχείον ή δεν κερδίζει τίποτε, αλλά έχει την ατυχίαν να του
αυτοκτονήσει το παιδί του, να του απαγάγουν το κορίτσι του, να του κλέψουν
τα υπάρχοντά του, να πιάσει φωτιά το μαγαζί του, να γλυστρήσει από μια
πεπονόφλουδα και να σπάσει το πόδι του. Ως να μην του φθάνει η συμφορά
του, παρουσιάζεται και ο φωτορεπόρτερ να του πάρει τη φωτογραφία του.
- Μα, βρε παιδί μου, εγώ δεν φωτογραφήθηκα ούτε σαν έγινα γαμπρός, και θα
με φωτογραφήσεις τώρα να μου κολλήσεις τη φάτσα μου στην εφημερίδα; Άσε
με, χριστιανέ μου, στο χάλι μου.
Τίποτε. Ο φωτορεπόρτερ είναι ανένδοτος. Πρίν προφθάσει καλά-καλά
να διαμαρτυρηθεί, ο φακός τον άρπαξε. Καί βαδίζει επειγόντως πρός το
τσιγκογραφείον. Ν’ αντισταθεί; Τρις χειρότερα. Είδατε τί έπαθε ο φτωχός ο
κ. Σαμουήλ Ίνσαλ. Μπορεί να ιδεί, και αυτός, το άλλο πρωί, τον εαυτό του
στην εφημερίδα, ως είδος μαγικής εικόνος. Το βέβαιον είναι, ότι, και πρίν

φωτορεπόρτερ.
- Σταθήτε, κύριε, νά σας φωτογραφήσω!
- Μα, δεν εχω καμμιά όρεξη, φίλε μου να
φωτογραφηθώ.
Αφήστε με ήσυχον.
- Δεν έχει μα και ξεμά. Σταθήτε εις προσοχήν, σας
λέω.
- Δεν στέκομαι!

ανακαλυφθούν οί συμπαθητικότατοι κατά τα άλλα φωτορεπόρτερ την επάθαιναν
κάποτε οί άνθρωποι. Μας το βεβαιώνει άλλωστε το γνωστόν επίγραμμα εις
Αδαμάντων Κοραήν: «Ελλάς τήν σήν εικόνα αθάνατον οράν βουλομένη, σού μη
δίδοντος, όμμασιν Έλληνος ζωγράφου υφάρπασεν».
Αλλά του Κοραή, τέλος πάντων, ήθελε να βλέπει ο θάνατον την εικόνα η Ελλάς.
Δεν φαντάζομαι ότι η Ελλάς έχει την επιθυμίαν να βλέπει αθανάτους τας εικόνας
και όλων των δυστυχισμένων ανθρώπων, που μας χαιρετούν κάθε πρωί και κάθε
βράδυ, θέλοντας και μη, από το ύψος της μοιραίας στήλης των εφημερίδων.

- Δέν στέκεσαι;

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

Lexar
To πιο γρήγορο card reader
...αλλά μόνον για τις πανάκριβες και σπάνιες
κάρτες CFexpress type B. Οι κάρτες μνήμης
CFexpress προς το παρόν φοριούνται από
ελαχιστότατες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές
αλλά τα τεράστια πλεονεκτήματά τους σε ταχύτητα
και αξιοπιστία εγγυώνται λαμπρό μέλλον. Όμως
χρειάζονται και το αντίστοιχο card reader για να
αποδώσουν το max της ταχύτητας transfer προς
τον υπολογιστή. Την ανάγκη αυτή καλύπτει το
επερχόμενο Lexar Professional CFexpress USB 3.1
reader. Ακολουθεί το interface USB 3.1 Gen.2
Type C με ταχύτητα διαμεταγωγής ως 1.05GB/sec.
Έχει πολύ μικρό μέγεθος μόλις 5.6cm x 4.7cm
x 1.3cm και ζυγίζει 21γρ. Η τιμή θα είναι πολύ
προσιτή γύρω στα 50δολ.
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Nikon Z 50
Vlogger Kit
Tώρα και στην Ελλάδα

Τ

ο vlogging υψηλού επιπέδου είναι
πλέον εύκολο και προσιτό με το
κιτ της Nikon, βασισμένο στη νέα Z
50 με το φακό 16-50mm. Στο πακέτο
περιλαμβάνεται compact κατευθυντικό
μικρόφωνο Rode VideoMicro, γούνινο
αντιανέμιο, αντικραδασμική βάση
Rycote® Lyre® και καλώδιο patch
TRS 3,5 mm. Eπίσης βάση στήριξης
SmallRig και μίνι τρίποδο Μanfrotto
Pixi. Χάρση στον μεγάλο αισθητήρα
ΑPS-C και τα προηγμένα ηλεκτρονικά,
μπορείτε να καταγράφετε video εικόνα
4Κ UHD 30p καθώς και
slow-motion video in Full HD με
ενεργό το hybrid AF autofocus. Επίσης
χάρη στις γρήγορες συνδέσεις Wi-Fi®
και Bluetooth® μπορείτα να τραβάτε
κλιπ 4K/UHD εντός της φωτογραφικής
μηχανής, να τα στέλνετε στο κινητό
σας και να ανεβάζετε αναρτήσεις.
Το πιο λειτουργικό στοιχείο είναι η
ανακλινόμενη αρθρωτή οθόνη που
αν γυρίσει στην κατάλληλη θέση
διευκολύνει τις λήψεις vlogging με
άμεσο έλεγχο του καδραρίσματος
ενώ τα χειριστήρια αφής σε στιλ
smartphone κάνουν τις λήψεις εύκολη
υπόθεση
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Ο Π.Ο.Υ. ...επιβάλλει

Εμείς το κάνουμε

 

Τύπωσε το δικό σου σχέδιο ή διάλεξε από τα δικά μας,
μια φωτογραφία ή το εταιρικό σου λογότυπο.

Προφύλαξη με χιούμορ..!!!

Mε την αγορά κάθε μάσκας,
προσφέρουμε 0,20€
στην ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 32 &  .  43, 121 33 ,
.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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 llford (Harman) # :"
( &B>
Α/μ φωτογραφική δραστηριότητα

Σ

υνεχίζονται οι πρωτοβουλίες της Ιlford για την ενίσχυση του
ενδιαφέροντος των φίλων της αναλογικής φωτογραφίας, μέσω του
ilfordphoto.com Aυτή την εβδομάδα οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν
συνέντευξη και portfolio της φωτογράφου αρχιτεκτονικών έργων Ashley Carr
www.ilfordphoto.com/lockdown-sessions-ashley-carr μία διαφορετική α/μ
όψη της Βαρκελώνης μέσα από το φακό του Παναμέζου φωτογράφου Rafael
Gonzalez www.ilfordphoto.com/barcelona , εξαιρετικά α/μ τοπία στα Friday
favorites www.ilfordphoto.com/?p=7922&preview=true&preview_id=7922
και ένα video που δείχνει το φωτογράφο Brendan Barry να χρησιμοποιεί
χειροποίητες μηχανές για να αποτυπώσει εικόνες σε θετικό χαρτί καθώς και
α/μ χάρτινα αρνητικά στο Darmoor National Park youtu.be/ZLINj68P16w

O Rafael Gonzalez για τη δουλειά του στη Βαρκελώνη
Είναι ενδιαφέρον να αντικρύζει κανείς με καινούργιο βλέμμα μέρη που θεωρεί οικεία και
έχει επισκεφθεί στο παρελθόν, για παράδειγμα τον παράδρομο από όπου περνάς κάθε
μέρα κοντά στο μετρό και γίνεται πηγή έμπνευσης και ακόμη φρέσκια ανάσα αν μόνον
δώσει προσοχή.
Ταξίδεψα από τον Παναμά στην Βαρκελώνη για μερικές ημέρες (λίγο πριν την πανδημία)
για να δουλέψω πάνω σε ένα προσωπικό project, να συναντήσω κάποιους φίλους και να
διασκεδάσω και αυτό ήταν το σκεπτικό μου και η διάθεσή μου εκείνο τον καιρό. Πρέπει να
παραδεχθώ ότι η Βαρκελώνη συνεχώς με εκπλήσσει, και ήμουν αρκετά τυχερός να μείνω
εκεί στο παρελθόν για αρκετό καιρό, αποτελώντας αγαπημένο μου προορισμό. Η άνοιξη
και το καλοκαίρι είναι οι εποχές που προτιμών στην πόλη αυτή, και έτσι για να κάνω τη
διαφορά αυτή τη φορά προτίμησα το χειμώνα. Ο καιρός ήταν με το μέρος μου με ήλιο και
ζέστη. Έτσι όταν τρύπωνε ο ήλιος στιους δρόμους ανάμεσα από τα κτήρια η πόλη έπαιρνε
εκπληκτικές όψεις που προσπάθησα να διασώσω μέσα από τις εικόνες μου. Στη σειρά αυτή
φωτογραφιών αξιοποίησα την παλιά μου Hasselblad 500CM μεσαίου φορμά καθώς και
την πανοραμική Hasselblad Xpan φορτωμένες με φιλμ Ιlford HP5 Plus.
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Lee (Norman) Friedlander

 +D= & ,&%,F D#F

New Orleans, 1970

Η αξία της εικόνας

Γ

ιατί μία φωτογραφία του 1978 από τον
γνωστό αμερικανό φωτογράφο Lee
Friedlander καταχωρείται, σε δημοπρασία
διεθνούς οίκου, με τιμή εκκίνησης 5,000
- 7,000 ευρώ ενώ ένα γιγάντιο τύπωμα
της φωτογραφίας Heidelberg Οst (1993)
του διάσημου σύγχρονου Andreas Gursky
εκτιμάται αρχικά στις 100,000 - 120,000
ευρώ; Το φαινόμενο, αποτελεί ένα από τα - σε
πρώτη ανάγνωση - ανεξήγητα της αγοράς της
τέχνης σήμερα. Σαφώς υπάρχουν έγκυρες
εξηγήσεις και η απαραίτητη επιχειρηματολογία
που συνάδει με το γενικότερο σκεπτικό της
αξιόλογησης έργων τέχνης. Ο σταθερός
κανόνας της προσφοράς-ζήτησης, η φήμη
του καλλιτέχνη σήμερα, ο υπαρκτός αριθμός
των αντιτύπων, η παλαιότητα του έργου, το
μέγεθος, οι διασυνδέσεις, οι τιμές πώλησης
σε προηγούμενες δημοπρασίες και τόσα
άλλα, λιγότερο ή περισσότερο ασαφή.
Αν λοιπόν ενδιαφέρεστε (και μπορείτε)
να επενδύσετε στην φωτογραφική αγορά,
πραγματοποιούνται σήμερα δεκάδες διεθνείς
δημοπρασίες και διαδικτυακά.
Η συγκεκριμένη δημοπρασία θα γίνει στις 19
Ιουνίου 2020 από τον οίκο Lempertz.
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!"; D%&'; #ProfotoPets
Ποζάρετε με το αγαπημένο σας κατοικίδιο

Θ

έλετε να κερδίσετε φωτογραφικό εξοπλισμό με λίγη βοήθεια από το κατοικίδιο ζώο σας;
Μπορείτε να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό #ProfotoPets μοιραζόμενοι την πιο όμορφη
εικόνα του αγαπημένου σας τετραπόδου (εκτός κι αν το κατοικίδιο σας είναι ψάρι ή φίδι).
Πώς λειτουργεί; Απλώς κάνετε την σχετική εγγραφή και εν συνεχεία ανάρτηση της εικόνας του
κατοικίδιου ζώου σας ή οποιουδήποτε άλλου ζώου στο Instagram χρησιμοποιώντας το hashtag

Προθεσμία
αποστολής: Μέχρι
τις 24 Ιουνίου 2020
hashtag
#ProfotoPets

#ProfotoPets και προσθέτοντας την ετικέτα @profotoglobal. Στη συνέχεια, η κριτική επιτροπή
του Profoto θα επιλέξει μια σύντομη λίστα με 10 συμμετοχές και ο νικητής θα επιλεγεί από τους
αφοσιωμένους φίλους του Instagram @ profotoglobal.

«Q&%,<&
 '+ (»
Νέο φωτογραφικό webinar

Η

τάση πλέον καθιερώθηκε ολοκληρωτικά εν μέσω
covid-19 και απ’ότι φαίνεται ήρθε για να μείνει,
όπως μας είπαν και διευθυντές μουσείων στο σχετικό
μας αφιέρωμα. Ήδη πολλοί πολιτιστικοί και άλλοι χώροι
εστιάζουν στην διαδικτυακή εκπαίδευση.
Συνεχίζονται τα διαδικτυακά σεμινάρια της φωτορεπόρτερ
Μάρως Κουρή όπου μέσω της φωτογραφικής τέχνης,
αναλύονται οι εσωτερικές πτυχές των συμμετεχόντων.
Η επανάληψη του βιωματικού σεμιναρίου ξεκινά στις
17 Ιουνίου 2020 (20:00-22:30 & κάθε Τετάρτη έως και
8.7.2020). Το κόστος ανέρχεται στα 150 ευρώ.
Πληροφορίες/εγγραφές: 6977296831 (WhatsApp, Viber)
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Μετά τον George Floyd

Σ

χεδόν 60 χρόνια μετά την συγκλονιστική ομιλία του Martin Luther King, ‘I have a dream” στην Αμερική του 1963 όπου
τόσα ονειρευόταν εκείνος ο χαρισματικός άνθρωπος, κλονίζεται ξανά η αμερικανική - και διεθνής - κοινωνία από την
δολοφονία του George Floyd. Δεν ήταν δυνατόν να μην συμμετάσχει και η πολιτιστική σκηνή των ΗΠΑ στις δυναμικές
αντιδράσεις. Ήδη διάφορα μεγάλα μουσεία έχουν ανακοινώσει ριζικές αλλαγές στη συνεργασία τους με τις τοπικές
αστυνομίες. Για παράδειγμα το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Σικάγο έχει ήδη επισήμως αλλάξει τον τρόπο συνεργασίας
του με το τοπικό αστυνομικό τμήμα.
Σε εθνικό επίπεδο, εργαζόμενοι στον χώρο των τεχνών προτρέπουν τα πολιτιστικά ιδρύματα να μην επενδύουν στη
συνεργασία με την αστυνομία και αντ ‘αυτού να επενδύσουν σε κοινότητες –ιδίως στις κοινότητες των μαύρων– ως μέρος της
προσπάθειας υποστήριξης του κινήματος του Black Lives Matter και άλλων ομάδων.

 - %&';
Η μαγεία των εικόνων και των λέξεων

Λ

ίγες ημέρες απομένουν για να στείλετε είτε τις φωτογραφίες
σας, είτε τα λογοτεχνικά σας κείμενα - ο εγκλεισμός των

προηγούμενων μηνών μπορεί να σας ενέπνευσε - στον ετήσιο
διαγωνισμό της γνωστής αλυσίδας πολιτισμού. Υπενθυμίζουμε
πως το θέμα και των δύο διαγωνισμών είναι τα “Ημερολόγια
Καραντίνας”.
Υποβολές έργων: Μέχρι 30 Ιουνίου 2020
Περισσότερες πληροφορίες για τον Διαγωνισμό Διηγήματος
πατήστε εδώ: https://www.ianos.gr/diagonismoi/diagonismosdiigimatos-2020.html o ignored
Περισσότερες πληροφορίες για τον Διαγωνισμό Φωτογραφίες
πατήστε εδώ:
www.ianos.gr/diagonismoi/diagonismos-fotografias-2020-
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Metapolis
Ετήσια εικονική έκθεση

Ο

δραστήριος χώρος
για την φωτογραφική
εκπαίδευση στο κέντρο της
Αθήνας, θα υλοποιήσει για
πρώτη φορά την καθιερωμένη
του μαθητική έκθεση μόνο
διαδικτυακά, για προφανείς
λόγους. Οι υπεύθυνοι
διδασκαλίας συνέχισαν εν
μέσω καραντίνας τα μαθήματα
και ήταν αποφασισμένοι να
συλλέξουν υλικό από τις
πρωτοφανείς εκείνες εβδομάδες
το οποίο και θα αποτελούσε
τον κορμό της διαδικτυακής
τους έκθεσης με την συμμετοχή
δεκάδων μελών. Διδασκαλία
& επιμέλεια στην εποχή του
Covid-19 έκαναν οι: Γιάννης
Γιαννακόπουλος, Κωνσταντίνος
Κουρτίδης και Θοδωρής
Βερονίκης.
Δείτε την έκθεση
στον εξής σύνδεσμο:
stayingathome.metapolis.gr/#/
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