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Ένα Τ-shirt με το logo του ΦΩΤΟγράφου &
τα μεταφορικά για αγορές/συνδρομή άνω των 25 ευρώ
από το eshop του photo.gr
Η προσφορά ισχύει μέχρι 20 Ιουλίου

www.photo.gr/eshop
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Editorial

 Photokina ...)(+'", 7:) ' Photopia!
Η νέα γερμανική πρόταση για τις εμπορικές φωτογραφικές εκθέσεις

Μ

Η ψηφιακή επανάσταση που έφερε
τα πάνω κάτω στον “παραδοσιακό”
φωτογραφικό χώρο δεν θα
μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο
και τον κλάδο των εκθέσεων.
Όλα αυτά τα χρόνια διαμορφώθηκαν
διαφορετικές προτάσεις οι

ε την ψηφιακή εικόνα να έχει εισβάλει παντού, έχει διατυπωθεί η πολύ λογική
άποψη, ότι οποιαδήποτε επιχείρηση που άμεσα ή έμμεσα στα προϊόντα που
εμπορεύεται και στις υπηρεσίες που παρέχει, υπάρχει κάπου ψηφιακή εικόνα, έχει θέση
σε μία μεγάλη και αντιπροσωπευτική των τάσεων και τεχνολογικών εξελίξεων, έκθεση.
Η άλλη άποψη, η θεωρούμενη και ως συντηρητική, υποστηρίζει την διατήρηση της
παλιάς και γνωστής συνταγής των “παραδοσιακών” φωτογραφικών εκθέσεων.
Των μικρότερων ασφαλώς σε μέγεθος αλλά πολύ στοχευμένων. Κι ενώ ακόμη

οποίες συγκρούστηκαν με την
πραγματικότητα της αγοράς -διεθνώς
κι όχι μόνον στην Ελλάδα- και το
τοπίο ακόμη δεν έχει ηρεμήσει.

συνεχίζονται διεθνώς οι αντιπαραθέσεις επί του θέματος, από το Αμβούργο της
Γερμανίας έσκασε πριν λίγες μέρες η ανακοίνωση διοργάνωσης της 1ης Photopia.
Μίας “καθαρόαιμης” φωτογραφικής έκθεσης πάνω στην ίδια συνταγή παρακαλώ
που διοργανώθηκε και η δική μας Photovision, το 2017. Μια έκθεση δηλαδή που θα
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“παντρεύει” τις επιχειρήσεις του κλάδου στην σύγχρονή τους εκδοχή προφανώς,
μ’ ένα ξεχωριστό πλάνο φιλοξενίας σωματείων, λεσχών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
σεμιναρίων, προβολών κλπ. Η Photopia σύμφωνα πάντοτε με τους διοργανωτές της,
φιλοδοξεί να έχει διεθνή χαρακτήρα με ημερομηνία λειτουργίας 23-26 Σεπτεμβρίου
2021, ακριβώς την περίοδο που διοργανωνόταν τον παλιό καλό καιρό, η Photokina
στη Κολωνία. Στοχεύει επίσης να ξεφύγει από τα στενά όρια του εκθεσιακού κέντρου
αγκαλιάζοντας με τις εκδηλώσεις της όλη την πόλη.
Δεν γνωρίζουμε αν το νέο εκθεσιακό πείραμα του Αμβούργου θα πετύχει.
Αυτό που πολύ καλά γνωρίζουμε είναι ότι το ίδιο ακριβώς πείραμα που
πραγματοποίησε η 1η Photovision (1995), πέτυχε απόλυτα. Το όραμά μας -τότε- ήταν
η εμπορική έκθεση να συνοδεύεται από πλειάδα καλλιτεχνικών φωτογραφικών

 

AΦΙΕΡΩΜΑ

Ο φωτογραφικός
κλάδος στην
εποχή του
κορωνοϊού

Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ
Η φωτογραφία
την εποχή της
πανούκλας. Μαθήματα
φωτογραφίας κατ’ οίκον
από τον κορωνοϊό.

ΠΡΟΣΩΠΑ: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΚΟΣ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ & PORTFOLIO
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Οι έξυπνες λύσεις
αντίβαρο στις
δυσκολίες & στην
ανεπάρκεια των
αναγκαίων αγαθών.
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O φωτογράφος
γάμου στην εποχή
του κορωνοϊού.
Τι κάνουμε τώρα &
πώς συνεχίζουμε;
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ΑΓΟΡΑ: ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΦΟΡΜΑ
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Το φωτογραφείο
στην μ.K. εποχή.
Παράλυση ή
δημιουργική
επανεκκίνηση;

εκδηλώσεων όχι μόνον στην Αθήνα αλλά σ’ όλη την Ελλάδα. Να τιμά τη φωτογραφία
όλη η χώρα. Να γιορτάζουμε όλοι την Ελληνική Εβδομάδα Φωτογραφίας...
Θυμίζω ότι τις ημέρες λειτουργίας της 1ης Photovision (16-24 Φεβρουαρίου 1995)
πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα εκθέσεις φωτογραφίας 180(!) φωτογράφων σε 21
Ελληνικές πόλεις παρακαλώ. Από τότε μέχρι σήμερα ασφαλώς σημειώθηκαν τεράστιες
αλλαγές όπως είπαμε στην αγορά, στην τεχνολογία, παντού. Όμως φωτογράφοι
υπήρχαν και τότε φωτογράφοι υπάρχουν και σήμερα. Φυσικά πολύ περισσότεροι
ερασιτέχνες και πολύ λιγότεροι επαγγελματίες. Και βεβαίως βεβαίως πολύ περισσότερες
φωτογραφικές επιχειρήσεις υπήρχαν τότε απ’ ότι υπάρχουν σήμερα...
Αναμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα πετύχει ή όχι το πείραμα της Γερμανίας το οποίο
περνάει και αυτό όπως όλα, από τις συμπληγάδες πέτρες του κορωνοϊού.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

12/6/2020 4:37:35 μμ

Στις 18/6 ξεκίνησε η διανομή του νέου
τεύχους του επαγγελματικού μας
περιοδικού PHOTOBUSINESS No 84.
Aν είστε επαγγελματίας φωτογράφος και
δεν το λάβετε ακόμη, επικοινωνήστε μαζί
μας στο info@photo.gr

ΣΗΜ. Οφείλουμε κάπου εδώ να αναφέρουμε ότι Photopia ονομάζονταν η πρώτη κλαδική
φωτογραφική έκθεση που διοργάνωσε ο Σταύρος Μωρεσσόπουλος στην Αθήνα το 1984
& το 1985. Στη συνέχεια την μετονόμασε σε Image -για να διευρύνει το πελατολόγιο των
εκθετών και να φανεί «πιο συμβατή» με τη νέα εποχή του imaging που ανέτειλε δειλά
δειλά στα βάθη της Άπω Ανατολής. Μετά από ελάχιστες διοργανώσεις η IMAGE έδυσε
παραχωρώντας τη θέση της στη νεοφερμένη και «καθαρά» φωτογραφική Photovision...

«   !" #$%% &' #%( )' , #%!)* ) #...»
DALAΙ LAMA
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Olympus
Το χρονικό της πτώσης και της -αναγκαστικής- πώλησης του κλάδου imaging
imaging...
Οι φήμες υπέβοσκαν τα τελευταία
χρόνια. Η Olympus και συγκεκριμένα το
φωτογραφικό τμήμα δεν πήγαινε καλά.
Επί τρεις συνεχείς χρονιές έγραφε ζημιές,
εξαφανίστηκε από διεθνείς εκθέσεις

τεχνική αρτιότητα και την ποιότητα των φακών Zuiko.
Παρά την επιτυχία και τις σημαντικές πωλήσεις της σειράς OM και upmarket
μοντέλων όπως OM1N, OM2/2N, OM3, OM4 και των πιο φθηνών OM-10, OM20 κλπ. η Olympus απέτυχε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 να ανέβει στο τρένο
του autofocus και την επόμενη δεκαετία να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να βγάλει

και δεν παρουσίαζε σχεδόν καθόλου
καινούργια μοντέλα. Όλη αυτή η
αδράνεια μαζί με τα αρνητικά οικονομικά
αποτελέσματα και τις διαρκώς φθίνουσες
πωλήσεις, έφεραν την δυσάρεστη
εξέλιξη. Με μια λιτή ανακοίνωση

σύστημα digital reflex. Παρόλο που δραστηριοποιήθηκε πολύ στις digital compact
η πρώτη ψηφιακή ρεφλέξ Olympus ήλθε μόλις το 2003 με το σύστημα Four
Thirds (αισθητήρας 13,5x18mm) που μάλιστα είχε εξελιχθεί σε συνεργασία με την
Kodak. Η Ε-1 είχε ρεφλέξ σχεδίαση, αισθητήρα 5 Megapixel και απευθυνόταν στη
semiprofessional αγορά, στους ενθουσιώδεις ερασιτέχνες και επαγγελματίες, έφερνε
δε μαζί της καινούργιους φακούς που δεν είχαν καμία συμβατότητα με τους παλιούς

την Πέμπτη 25 Ιουνίου, γράφτηκε ο
επίλογος για μια φωτογραφική διαδρομή
που ξεκίνησε το 1936: υπογράφηκε
λοιπόν μνημόνιο με βάση το οποίο
γνωστοποιείται ότι το φωτογραφικό
τμήμα θα μεταβιβαστεί την JIP (Japan
Industrial Partners) η οποία μεταξύ
άλλων είχε εξαγοράσει το 2014 το τμήμα
φορητών υπολογιστών της Sony.

ΟΜ. Ήταν μια πρωτοποριακή για τα δεδομένα της εποχής σχεδίαση, με καινοτομίες
όπως τηλεκεντρικούς φακούς, αδιαβροχοποίηση, συνδέσεις USB 2.0 και Firewire,
υπερηχητικό σύστημα για την σκόνη κλπ. Η έλλειψη συμβατότητας των φακών
προς τα πίσω ήταν μάλλον η αιτία που δεν αγκαλιάστηκε πλατιά το νέο σύστημα τη
στιγμή που οι άλλοι μεγάλοι παίκτες, Canon, Nikon και Pentax, είχαν διατηρήσει τις
μοντούρες τους. Παρουσιάστηκαν πραγματικά πολλά σώματα (δεκάξι!) στη σειρά
Ε μέχρι το 2008 που ανακοινώθηκε η μετάβαση στο mirrorless σύστημα Micro 4/3
με πρώτη διδάξασα την Οlympus Pen E-P1, της οποίας το design παρέπεμπε στην
θρυλική σειρά Pen το αναλογικού (φιλμάτου) παρελθόντος.
Ενδιάμεσα η Olympus λάνσαρε την upmarket σειρά ΟΜ-D και αρκετούς πολύ καλούς
φακούς. Όμως τα τελευταία χρόνια, ο σκληρός ανταγωνισμός, η γενικότερη πτώση

H

αρχική εταιρία με επωνυμία Orinpasu
Kabushiki-gaisha ιδρύθηκε το 1919
με αντικείμενο τα οπτικά για μικροσκόπια
ενώ παρήγαγε την πρώτη της μηχανή, τη
Semi Olympus με φακό Zuiko, το 1936. Η
μεγάλη επιτυχία ήλθε με την compact half
frame σειρά Pen που ξεκίνησε το 1959
και στις ρεφλέξ με την ιστορική μηχανική
ρεφλέξ OM1 το 1972, σχεδιασμένη από τον
ιδιοφυή μηχανικό της εταιρίας Υοshihisa
Maitani. Ήταν η εποχή της μεγάλης λάμψης
και κύρους που απολάμβανε το όνομα
Οlympus για το μοναδικό design, την
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πωλήσεων στο digital imaging η πίεση από τα smartphone, η έλλειψη επαρκούς
χρηματοδότησης, το σκάνδαλο Woodford (2011) και άλλες αστοχίες κατάφεραν
σταδιακά τα πλήγματα από τα οποία το ιστορικό brand δεν κατάφερε να ανακάμψει.
Να διεκρινήσουμε βέβαια ότι δεν είναι προς πώληση το σύνολο της Οlympus αφού ο
ιατρικός διαγνωστικός κλάδος ακμάζει και κερδοφορεί αλλά μόνον ο φωτογραφικός
της εταιρίας. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου η JIP θα έχει σκοπό να μετασχηματίσει το
φωτογραφικό τμήμα σε πιο συμπαγές, αποτελεσματικό και ευέλικτο, προκειμένου να
πετύχει την ποθούμενη ανάπτυξη. Τα brand names OΜ-D και Zuiko θα διατηρηθούν
ενώ το νέο επιχειρηματικό σχήμα θα είναι υπεύθυνο για την έρευνα και εξέλιξη, την
παραγωγή και την υποστήριξη των υπαρχόντων χρηστών. Οι οικονομικές πλευρές της
συμφωνίας δεν ανακοινώθηκαν δημόσια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Με Artificial Intelligence
Όλοι θα έχετε συναντήσει τους
καλλιτέχνες δρόμου που προσφέρονται
να φιλοτεχνήσουν το σκίτσο σας
(εφόσον ποζάρετε), με μια μικρή αμοιβή.

και μετά τροποποιώντας το σύνολο. Όσο πιο λεπτομερές είναι το σκίτσο τόσο
μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να είναι ακριβής η φωτογραφία. Η τεχνική τους
ήταν να φτιάξουν πάρα πολλά σκίτσα από φωτογραφίες και μετά να αρχίσουν μια
αλληλουχία αντιστοιχήσεων και εκμάθησης μέσω ΑΙ.

Το αντίθετο είναι πιο δύσκολο. Συνήθως
το κάνει η αστυνομία στις έρευνες
για υπόπτους εγκλημάτων. Από την
περιγραφή των χαρακτηριστικών ειδικοί
φτιάχνουν το σκίτσο του υπόπτου και
με βάση τα (αδρά) χαρακτηριστικά του
προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον
ένοχο, μια διαδικασία αμφίβολη όσο
και επίπονη. Αυτό όμως δεν είναι τίποτε
μπροστά στις δυνατότητες της τεχνητής
νοημοσύνης.

Εκπρόσωποι της ομάδας επίσης δήλωσαν ότι το σύστημα είναι στο στάδιο της εξέλιξης
πριν καταστεί διαθέσιμο εφόσον υπάρχουν ελλείψεις σε παραμέτρους όπως η
απόδοση της χρωματικής χροιάς και υφής, που θέτει ερωτήματα διαφοροποίησης με
βάση την φυλή ενώ προς το παρόν αφορά μόνον enface πορτραίτα και όχι πρόσωπα
υπό γωνία ή τρισδιάστατα. Οι ορατές χρήσεις στην εγκληματολογία μοιάζουν
συναρπαστικές, όσο συναρπαστικό είναι και το μέλλον της Αrtificial Intelligence.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Τ

ην απόδειξη παρέχουν οι ερευνητές της
Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών που
επινόησαν ένα αλγόριθμο deep learning
που αυτόματα μετατρέπει απλά σκίτσα σε
ρεαλιστικά φωτογραφικά πορτραίτα.
Η επίσημη ανακοίνωση θα
πραγματοποιηθεί στο συνέδριο
Siggraph τον Ιούλιο.
Όπως είπαν οι ερευνητές το επιτυγχάνουν
απομονώνοντας επιμέρους χαρακτηριστικά
και συνθέτοντας μετά το πρόσωπο ως
σύνολο, δίνοντας πιθανότητες σε κάθε
χαρακτηριστικό να έχει ορισμένη μορφή
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Εκλογές και νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Μ

ετά από πρόσφατες αρχιαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μελών, ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Κατασκευαστών
και Αντιπροσώπων Φωτογραφικών Ειδών και Συστηματων Εικόνας γνωστοποίησε τα
αποτελέσματα των εκλογών για την αναδειξη του νέο Διοικητικού Συμβουλίου για την

περίοδο 2020- 2022. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:
• Τάγκαλος Κωνσταντίνος (DIGITRADE Greece) Πρόεδρος
• Αγκοπιάν Πέτρος (ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΚΕ) Αντιπρόεδρος
• Καλαφάτης Φάνης (DIVITEC AE) Γενικός Γραμματέας
• Καμπανάος Αλέξανδρος (ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ ΑΕΕ) Ταμίας
• Αποστολίδης Ανέστης (ΦΩΤΟΔΕΣΜΟΣ ΦΩΤΟΛΥΜΠΙΑ ΙΚΕ) Μέλος
Ο ΣΕΚΑΦ με την ίδια ανακοίνωση δήλωσε την πρόθεση να δίνει το δυναμικό
του “παρών” σε όλα τα θέματα που αφορούν την φωτογραφική βιομηχανία
και την εικόνα και να δραστηριοποιείται για την διάδοση και προώθηση της φωτογραφίας
και της εικόνας σε όλες της τις μορφές.

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site
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...και πώς μπορούν οι τυφλοί να «δουν» φωτογραφίες;
Στην εποχή της εικόνας, πώς μπορεί κανείς να επιβιώσει δίχως όραση; Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε
κάποια πράγματα δεδομένα, όπως το να απολαμβάνουμε εντυπωσιακές φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Όμως
πώς μπορούν άνθρωποι με μερική ή ολική απώλεια όρασης, να «δουν» όσα βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι;
Συγκλονιστικές είναι οι ιστορίες δύο φωτογράφων οι οποίοι είναι σχεδόν ολικά
τυφλοί αλλά συνεχίζουν να φωτογραφίζουν!

Ο

άγγλος Ian Treherne, άρχισε να χάνει το φως
του από σπάνια ασθένεια σε ηλικία 15 ετών ενώ
στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν αρνιόταν να
αποδεχτεί την πραγματικότητά του (ήταν επίσης εκ
γενετής κωφός). Σήμερα, σε ηλικία 41 ετών του απομένει
μόνο το 5% της συνολικής όρασής του αλλά δεν
σταματά να φωτογραφίζει. Αντιθέτως, εκφράζει όλη την
δημιουργικότητά του και τον ψυχικό του κόσμο μέσα από
τα ιδιαίτερα πορτρέτα που φωτογραφίζει.

Α

λλά και στην Ισπανία, ο Juan
Torre ο οποίος εργαζόταν ως
φωτογράφος σε έντυπα άρχισε
να χάνει την όραση του ξαφνικά,
αλλά αποφάσισε να συνεχίσει
να φωτογραφίζει ακόμη και
με το 6% της όρασης που του
απομένει στον έναν οφθαλμό.
Μάλιστα, χρησιμοποιεί ειδική
3D τεχνολογία η οποία του
επιτρέπει να εκθέτει ανάγλυφες
φωτογραφίες που μπορούν οι
επισκέπτες να αγγίξουν και να
ψηλαφίσουν.

Στην δεύτερη φωτογραφία αναπαρίσταται το ελάχιστο περιθώριο όρασης που
απομένει στον Ian Treherne.

Σ

τη χώρα μας, ανακοινώθηκε το
πρόγραμμα προσβασιμότητας για
άτομα με μερική ή ολική απώλεια
όρασης “Mind’s Eye | Ψηλαφώντας την
τέχνη” στο MOMus-Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης (εντός ΔΕΘ-HELEXPO)
στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, θα βρίσκονται μέλη
της ομάδας του Mind’s Eye στο χώρο του
μουσείου καθημερινά για να δώσουν τις
σχετικές οδηγίες στους επισκέπτες που θα
μπορούν με την σειρά τους, να ψηλαφίζουν
τα έργα τέχνης. www.momus.gr

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Βρέθηκε και δημοπρατείται...

Η

Μετά την τεράστια
εμπορική επιτυχία της
κινηματογραφικής
ταινίας “Τιτανικός”
πολλές αποκαλύψεις και
νέα έχουν δει το φως της
δημοσιότητας σχετικά με
το καράβι-θρύλος. Μία
είδηση που έκανε τον
γύρο του διαδικτύου
εντυπωσιάζοντας τους
φίλους της φωτογραφίας
αλλά και ένα ευρύ
κοινό φιλότεχνων, είναι
αυτή που αναφέρει ότι
κάποιος καπετάνιος
φωτογράφισε το
περιβόητο παγόβουνο
που στάθηκε
αιτία βύθισης του

ίδια φωτογραφία ήλθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας ξανά, αφού δημοπρατείται αυτή
την εβδομάδα από τον οίκο Henry Aldridge and Son of Devizes, Wiltshire της Βρετανίας
με ποσόν εκκίνησης 12.000 λίρες στερλίνες.
Συγκεκριμένα κάποιος καπετάνιος ονόματι Γ.Γουντ που είχε ως χόμπι τη φωτογραφία, διέσχιζε
τον Ατλαντικό με το πλοίο του “Etonian” από την ίδια γραμμή πλεύσης που ακολούθησε δυο
μέρες μετά και ο Τιτανικός. Μόλις είδε το τεράστιο παγόβουνο, εντυπωσιασμένος πήρε την
φωτογραφική μηχανή του και το φωτογράφισε. Λίγες μέρες αφότου έφθασε στη Νέα Υόρκη,
και πληροφορούμενος το τραγικό ναυάγιο του Τιτανικού ο καπετάνιος τύπωσε τη φωτογραφία
και την έστειλε στον παππού του. Μάλιστα συνόδευσε την επιστολή του και με σημείωμα στο
οποίο ανέφερε ότι “αυτό
είναι το παγόβουνο που
βούλιαξε τον Τιτανικό”.
To ενδιαφέρον σε αυτή
την ιστορία είναι ότι οι
γεωγραφικές συντεταγμένες
συμπίπτουν και το σχήμα
από το παγόβουνο όπως το
φωτογράφισε ο πλοίαρχός
μας ταιριάζει απόλυτα
με τις περιγραφές των

υπερωκεανίου…

επιζήσαντων…
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Μεγάλη έρευνα
Του περιοδικού Photobusiness για τις συνέπειες
της υγειονομικής κρίσης στον φωτογραφικό κλάδο

H

κρίση του κορωνοϊού, η καραντίνα, η
διακοπή των εργασιών, η αδράνεια της
αγοράς και η αβεβαιότητα για την επόμενη
μέρα έχουν επηρεάσει ολόκληρη την
οικονομία της χώρας. Ιδιαίτερα
πλήττεται, μεταξύ άλλων, και ο
τομέας του imaging, o ευρύτερος
επαγγελματικός χώρος μέσα
στον οποίο δραστηριοποιούνται
συνάδελφοι από τα
φωτογραφεία και τα εργαστήρια
ως την παροχή υπηρεσιών,
το ρεπορτάζ, ακόμη και οι
εκπαιδευόμενοι στον κλάδο.
Η έρευνά μας στοχεύει να
τεκμηριώσει με αντικειμενικό
τρόπο και από το πιο πρόσφορο
δείγμα, τους ίδιους τους
επαγγελματίες, το αποτύπωμα
της κρίσης και να θέσει με
ποσοτικούς όρους. Ίσως τα
συμπεράσματα χρησιμεύσουν και
σε αυτούς που πρέπει. Πολιτικές
ηγεσίες, συνδικαλιστικούς
φορείς κλπ.

Απαντήστε μόνον αν
είστε επαγγελματίας
στο Imaging
Λήξη:1/7
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Panasonic Lumix DC G100
Vlogging cam Micro 4/3

H

απάντηση στην κατηγορία Vlogger’s camera (που μόλις
ενισχύθηκε από την πρόσφατη ανακοίνωση της Sony ZV1) ήλθε
από πλευράς Panasonic με το μοντέλο Lumix DC G100. Αν κρίνουμε
από τη δημοφιλία του vlogging στα social media και την ανάγκη των
vloggers για απλά εργαλεία που δεν τους αναγκάζουν να προχωράνε
σε πολύπλοκες και βαρειές custom λύσεις, η νέα κατηγορία θα είναι
το επόμενο hit στις πωλήσεις. Η G100 ξεκινάει με ένα συγκριτικό
πλεονέκτημα στο μέγεθος του αισθητήρα εφόσον ακολουθεί το
σύστημα Micro 4/3 με τον ίδιο σένσορα 20Megapixel όπως πολλές
άλλες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές της ίδιας κατασκευάστριας
εταιρίας. H G100 αιτιολογεί το τίτλο Vlogging camera χάρη στην
πολύ φωτεινή αρθρωτή οθόνη, το μεγάλο πλήκτρο βιντεοσκόπησης
και το κατευθυντικό σύστημα ενσωματωμένων μικροφώνων ΟΖΟ με
αναγνώριση πηγής ήχου (σχεδιασμένο από τη Nokia).
Αντί για οπτική σταθεροποίηση επί του αισθητήρα, χρησιμοποιεί ένα
υβριδικό σύστημα πέντε αξόνων κατά τη βιντεοσκόπηση (τεσσάρων
αξόνων στο video 4K). Στο video 4K 30p/24p υπάρχει κροπάρισμα
(που αυξάνεται αν αξιοποιηθεί το Hybrid Stabilizer) που αποτέλεσμα
να δυσκολεύεται η χρήση ευρυγώνιων εστιακών αποστάσεων. Να
σημειώσουμε ότι οι πρώτες εκδόσεις της G100 θα προσφέρονται σε κιτ
με το φακό 12-32mm f/3,5-5,6. H σκόπευση επιτυγχάνεται είτε μέσα
από το EVF ανάλυσης 3,67εκ. dot είτε με την οθόνη 3in. Σε κάποιες
αγορές θα κυκλοφορεί και σε κιτ συνοδευόμενη από το tripod grip
Panasonic DMW-SHGR1 που συνδυάζει μίνι τρίποδο, selfie stick και
remote control και τροφοδοτείται από τη θύρα MicroUSB της μηχανής.
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Αισθητήρας 20Micro 4/3 CMOS 13,5x18mm
Hλεκτρονική υβριδική σταθεροποίηση σε
συνεργασία με το stabilizer του φακού
Έξυπνο σύστημα κατευθυντικών μικροφώνων με
αναγνώριση ηχητικής πηγής
Πλήρως αρθρωτή οθόνη 3in. 1.84εκ-dot
EVF 3.68εκ. dot
Video 4K 30/24p full HD 120p με slow option
Μηχανικό κλείστρο ως 1/500 sec, ηλεκτρονικό
κλείστρο ως 1/16,000sec.
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Nikon W150
Υποβρύχια compact για μικρούς και μεγάλους

Ή

λθε στην ελληνική αγορά
με πολλές φιλοδοξίες η
υποβρύχια compact W150, μια
πραγματική fun camera που
ξεχωρίζει με την χαρούμενη
εμφάνιση και την ποικιλία
χρωμάτων. Κυκλοφορεί σε
λευκό, πορτοκαλί, μπλε και ένα
πολύ ευχάριστο, πολύχρωμο,
λουλουδάτο σχέδιο, ειδικά
για παιδιά. H νέα ενισχυμένη,

αδιάβροχη CoolPix W150, είναι ανθεκτική σε πτώσεις από 1,8m, στεγανή σε βάθος ως 10m
και αδιάφορη για κρύο ως -10°C. Φοράει αισθητήρα 13Megapixel μεγέθους 1/3,1in. και
έχει φακό zoom 3x 30-90mm. Όπως όλα τα σύγχρονα μοντέλα ψηφιακών φωτ. μηχανών
της Nikon, ενσωματώνει τεχνολογία Snapbridge για την ασύρματη, αυτοματοποιημένη
μεταφορά φωτογραφιών σε συνδεδεμένες έξυπνες συσκευές (smartphone/tablet σε
πλατφόρμες iOS/Android). Σχετικά με την W150 η κα Ines Bernardes, διευθύντρια
προϊόντων Nikon Europe, δήλωσε τα εξής: “Η COOLPIX W150 είναι μια απίθανη αδιάβροχη
φωτογραφική μηχανή στόχευσης και φωτογράφισης. Τα παιδιά μπορούν να διασκεδάσουν
με αυτή, ενώ οι γονείς δεν χρειάζεται να ανησυχούν γι’αυτή. Διατίθεται επίσης σε
πολλά έντονα χρώματα. Εάν έχετε φύγει για σαββατοκύριακο με φίλους, αυτή είναι η
φωτογραφική μηχανή που είναι πάντα έτοιμη για εξερεύνηση.”

ΑΓΓΕΛΙΑ
Πωλείται NORITSU 3702 HD
Κορυφαία ποιότητα εκτύπωσης στα 640 DPI.
Τυπώνει μέχρι μέγεθος 30 Χ 90.
Πληροφορίες: κος Γιάννης Μασούρος.
Τηλ. : 6932038035
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«Με την πανδημία το ταξίδι μου προς τη Γερμανία αναβλήθηκε. Πριν έρθω στην
Ελλάδα, έκανα αυτό το τατουάζ. Είναι μια πυξίδα για να μου θυμίζει πάντα τον τελικό
προορισμό αυτού του ταξιδιού. Την Δύση»
Ehsan Attayee, 19 ετών, Αφγανιστάν

Φωτογραφία της Αλεξίας Τσαγκάρη

  !"!#
 ! $!%&
Παρόντες εν μέσω πανδημίας

Ό

σο εμείς κρυβόμασταν από τον παράξενο αόρατο εχθρό στα σπίτια μας, κάποιοι
άνθρωποι έπρεπε να συνεχίσουν την ‘αόρατη’ δημόσια εργασία τους. Φωτογραφικά
πορτρέτα αστυνομικών, δημοτικών καθαριστών, ανθρώπων που συνέχισαν να είναι
“παρόντες”, όταν οι περισσότεροι βρισκόμασταν κεκλεισμένων των θυρών.
Γνωστοί Έλληνες φωτορεπόρτερ καθώς και δημοσιογράφοι συμμετείχαν σε αυτό
το συλλογικό εγχείρημα του iMEdD, δημιουργώντας μια σειρά από ντοκουμέντα
αφηγηματικού χαρακτήρα συνθέτοντας έτσι ένα αρχείο της περιόδου που διανύουμε.
Κείμενα και φωτογραφίες, πορτρέτα κορωνοϊού, βρίσκονται στην περίμετρο του Πάρκου
Σταύρος Νιάρχος από τις 20 Ιουνίου υπενθυμίζοντας σε όλους μας πως κάποιοι έπρεπε να
είναι έξω, ενώ εμείς ήμασταν μέσα.
Διάρκεια: Έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2020
Σχετική ιστοσελίδα: parontes.imedd.org
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2010-TSICHLIOTA

'(!) !)
Ο γνωστός εικαστικός εκθέτει το Λεσβιακό Ημερολόγιο

Ο

Δημήτρης Γέρος, εκθέτει για πρώτη φορά, 42 ασπρόμαυρες
και έγχρωμες φωτογραφίες με τοπία, ανθρώπους
και γυμνά που έκανε τα τελευταία 35 χρόνια στη Λέσβο.
Παρόλο που η έκθεση πραγματοποιείται στην γκαλερί
Throckmorton της Νέας Υόρκης, λόγω του Covid-19, θα υπάρχει
η δυνατότητα να την βλέπουν οι φιλότεχνοι και διαδικτυακά.
Το κείμενο του καταλόγου υπογράφει η Vicki Goldberg,
βραβευμένη Αμερικανίδα κριτικός φωτογραφίας, επιμελήτρια
εκθέσεων και τεχνοκριτικός των New York Times.
Ο ίδιος ο Δημήτρης Γέρος διηγείται χαρακτηριστικά, σχετικά
με τα έργα που εικονογραφούν την έκθεση υπό τον τίτλο
A Lesbos Diary: Το 1986 ήταν η πρώτη φορά που πήγα για
διακοπές στη Λέσβo και από τότε συνεχίζω να περνώ εκεί όλα
τα καλοκαίρια… Η παλιότερη φωτογραφία της εκθέσεως είναι
του 1989. Πρόκειται για ένα αυτοπορτρέτο που έκανα βιαστικά,
γυμνός, με μια μικρή μηχανή και ένα επίσης μικρό φλας, στα
παμπάλαια ιαματικά λουτρά θέρμα που βρίσκονται κοντά στη
Μυτιλήνη, την πρωτεύουσα του νησιού… Για τους κατοίκους
των μεγαλουπόλεων οι φωτογραφίες μου από τη Λέσβο θα
μπορούσαν να μοιάζουν μιας άλλης εποχής.

1999

Διάρκεια: 2 Ιουλίου - 12 Σεπτεμβρίου 2020
https://throckmorton-nyc.com
1989-SELF-PORTRAIT IN THE OLD THERMAL
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© photo basel / Kunstmatrix

Photo Basel
Η γιγάντια εμπορική έκθεση φωτογραφιών καταγράφει ρεκόρ πωλήσεων

Τ

ο μεγαλύτερο φωτογραφικό φουάρ της Ευρώπης, με ιδιαίτερη χαρά μόλις ανακοίνωσε
στην ιστοσελίδα του πως οι πωλήσεις που έγιναν - για πρώτη φορά αποκλειστικά online ξεπέρασαν και τις πιο υψηλές προσδοκίες των διοργανωτών. Μόλις τις πρώτες ώρες που άνοιξε
η διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών, έγιναν αγορές δεκάδων χιλιάδων ευρώ από πελάτες
ανά την υφήλιο. Οι ιθύνοντες αναφέρθηκαν βέβαια στις άπειρες δυνατότητες πωλήσεων που
προσφέρει το διαδίκτυο και τόνισαν πώς μπορεί ένας αγοραστής από κάθε γωνιά του πλανήτη,
να αποκτά το έργο που τον ενδιαφέρει. Ουδέν κακόν, αμιγές καλού λοιπόν, άλλη μία από τις
θετικές συνέπειες του κορωνοϊού διαφαίνεται δυναμικά στην εικονική αγορά της τέχνης.
Πληροφορίες/αγοραπωλησίες: info@photo-basel.com
www.photo-basel.com

Athens Photo Festival 2020
Τελευταίες ημέρες για να στείλετε τις φωτογραφίες σας

Ε

λάχιστες ημέρες απομένουν να στείλετε τα έργα σας σε ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ
φωτογραφίας της χώρας μας, το APhF και - γιατί όχι - να τα δείτε να εκτίθενται δίπλα στις εικόνες
γνωστών διεθνών φωτογράφων. Μπορεί οι πρωτοφανείς συνθήκες εγκλεισμού λόγω Covid-19 να
μετέφεραν την συνηθισμένη διεξαγωγή του φεστιβάλ από τις αρχές του καλοκαιρού στο ερχόμενο
φθινόπωρο, αλλά ταυτόχρονα δόθηκε η δυνατότητα σε πολλούς ερασιτέχνες και επαγγελματίες
φωτογράφους να κερδίσουν χρόνο και να προετοιμάσουν καλύτερα τις αγαπημένες τους φωτογραφίες.
Τί θα πρέπει όμως να στείλετε; Το θέμα φέτος είναι ελεύθερο και η υποβολή των έργων γίνεται
αποκλειστικά μέσω της σχετικής ιστοσελίδας. Δικαίωμα υποβολής προτάσεων και συμμετοχής στο
φεστιβάλ έχουν όλοι οι καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν το φωτογραφικό μέσο, ανεξαρτήτως ηλικίας,
ιθαγένειας και εθνικότητας (σημειώστε όμως πως υπάρχει ένα κόστος συμμετοχής).
Και τί πιο εκπληκτικό από το να δείτε τα προσωπικά σας δημιουργήματα, στους τοίχους του

Υποβολή έργων &
πληροφορίες:
www.photofestival.gr
(μέχρι 30 Ιουνίου 2020)

εντυπωσιακού Μουσείου Μπενάκη ή και στο διαδίκτυο όπου θα προβληθούν σε χιλιάδες
ιντερνετικούς θεατές!
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