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EDITORIAL

Με αφορμή το

Greece’s Next
Top Model
Προσωπικά αδιαφορώ πλήρως για τις
φί για
επιταγές της μόδας. Δεν μου καίγεται καρφί
τις ενδυματολογικές προτάσεις των σχεδιαστών
τών
μόδας στο διάβα του χρόνου. Ούτε πολύ
περισσότερο για το μήκος και το χρώμα που
υ θα
πρέπει να έχουν οι τρίχες της κεφαλής μου και
η γενειάδα που πιθανότατα ταιριάζει ή όχι στο
το look
μου. Μου αρκεί τα ρούχα που θα φορέσω να είναι
καθαρά και κυρίως να μην είναι φθαρμένα....

Το πως όμως ντύνεται η αφεντιά μου καιι
ενδεχομένως πολλοί από εσάς που με
σία.
διαβάζετε, δεν έχει απολύτως καμία σημασία.
Σημασία έχει όμως να μην σταθούμε απέναντι,
ντι,
λοιδορώντας ολόκληρο το «οικοσύστημα»
της μόδας, μέρος του οποίου είναι και οι
φωτογράφοι μόδας. Το λέω αυτό ορμώμενος
ος
από την προβολή του GNTM (Greece’s Next Top
Model) από το STAR και την πολύ καλή τηλεθέαση
που κάνει η σειρά ανάμεσα στο νεανικό κοινό.
Έστω κι αν δεν συμφωνώ με πολλά επί μέρους
στοιχεία της σειράς, παρόλα αυτά πιστεύω ότι
προσφέρει μία πολύ καλή ευκαιρία να δουν όλοι
πως δουλεύει ένας φωτογράφος μόδας.
Την ομάδα συνεργατών που τον συνοδεύει.
Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην απόδοση της
«ιδανικής» εικόνας ενός ρούχου. Και πολλά άλλα.
Γιατί η εικόνα του επαγγελματία φωτογράφου
που έχει για τα καλά εγκατασταθεί στο συλλογικό
υποσυνείδητο ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας
μας και δεν λέει ακόμα να φύγει, είναι η εικόνα
ενός βιοπαλαιστή που βγάζει φωτογραφίες
ταυτοτήτων κάπου σ’ ένα μαγαζί, φωτογραφίζει
όταν λάχει γάμους και καμιά βάπτιση
κι αυτό είναι όλο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Στο τυπογραφείο βρίσκεται το Νο 23 μονοθεματικό τεύχος
του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ το οποίο θα κυκλοφορήσει πανελλαδικά την Πέμπτη
1 Οκτωβρίου. Ένα τεύχος μοναδικό στο είδος του με εκτενείς αναφορές στην
αισθητική αλλά και στην τεχνική της αρχιτεκτονικής φωτογραφίας

Για να το πω διαφορετικά: θα χαιρόμουν πάρα πολύ να υπήρχαν κι άλλες
τηλεοπτικές εκπομπές με μεγάλη τηλεθέαση μέσα από τις οποίες να αναδεικνύονταν
π.χ. η πολύ ιδιαίτερη δουλειά του φωτογράφου τροφίμων και φαγητού, του
φωτορεπόρτερ που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του στο βωμό της ενημέρωσης, του
φωτογράφου αρχιτεκτονικής φωτογραφίας που αναδεικνύει την αισθητική και
λειτουργικότητα ενός κτηρίου, το πάθος και η υπομονή του φωτογράφου άγριας
φύσης και όλων φυσικά των επιμέρους ειδικοτήτων. Είναι πιστεύω απαραίτητο σήμερα
περισσότερο από κάθε άλλη φορά για τον φωτογραφικό κλάδο, να κατανοήσει το
ευρύ κοινό ποια είναι τα όρια της δουλειάς του σύγχρονου επαγγελματία φωτογράφου
και του ερασιτέχνη. Γιατί τα smartphone με τις εντυπωσιακές δυνατότητες που
ενσωματώνουν και το ισχυρό marketing που τα υποστηρίζει, τείνουν να περάσουν στη
κοινή γνώμη την άποψη ότι το επάγγελμα του φωτογράφου, είναι ελάχιστα χρήσιμο,
για να μην πω περιττό, στη σύγχρονη κοινωνία.

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«             ,
        ...»
WARREN BUFFETT
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Που κατευθύνεται η Sony;
Το παράδειγμα της πιο καινοτομικής εταιρίας σήμερα στο imaging
Ήλθε από το πουθενά στο Imaging,
εξαγοράζοντας το brandname Konica
Minolta για να πάρει την τεχνογνωσία
κυρίως σε φακούς/μοντούρα και μετά
να το καταργήσει επιβάλλοντας το δικό
της brand. Ξεκίνησε με τη DSLR Alpha
100 (και σύμβολο το πρώτο γράμμα του
ελληνικού αλφαβήτου υπονοώντας τη
θέληση να γίνει Νο1) το 2006. Ήταν μια
ψηφιακή ρεφλέξ 10Megapixel πίσω από
τις αντίστοιχες της Canon και της Νikon
εκείνης της εποχής. Είχε την τόλμη να
εγκαταλείψει το αποτυχημένο concept
SLT που της κόστισε πολλά, και να μπει
δυναμικά στις mirrorless πρώτα στο
ΑPS-C και μετά στις full frame. Tώρα
είναι στη δεύτερη θέση των πωλήσεων
στο imaging παγκοσμίως ενώ κατέχει
πάνω από το 50% της παραγωγής
αισθητήρων imaging, προμηθεύοντας
και τους ανταγωνιστές. Με λίγα λόγια

ορίζει σε μεγάλο βαθμό τους κανόνες
του παιγνιδιού. Όμως ακόμη και με
αυτούς τους όρους η κατάσταση στο
imaging δεν επιτρέπει ούτε εφησυχασμό
ούτε αισιοδοξία, αφού ο όγκος της
αγοράς συρρικνώνεται, τα smartphone
ροκανίζουν τα μερίδια και τη διαθέσιμη
καταναλωτική δαπάνη και ήλθε και η
κρίση του κορωνοϊού να επιδεινώσει
τους δείκτες.

Έτσι αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια
συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στις
20 Αυγούστου εν μέσω καλοκαιρινής
ραστώνης (για τους Ευρωπαίους, εφόσον
οι Ιάπωνες δεν καταλαβαίνουν από κάτι
τέτοια…) στο Japan Business Insider
όπου μίλησαν τα στελέχη της Sony
Shigeki Ishizuka CEO Sony Electronics και
Ιchiro Takagi αντιπρόεδρος και COO Sony
Electronics.

Shigeki Ishizuka, CEO Sony Electronics και Ιchiro Takagi, αντιπρόεδρος και COO Sony Electronics.
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Μίλησαν για πολλά αλλά θα σταθούμε
στα σημεία που αφορούν τα μελλοντικά
σχέδια και κατευθύνσεις της Sony.
Ishizuka: “Eίμαστε μπροστά από τους
ανταγωνιστές μας στη στρατηγική
να προσφέρουμε υψηλή αξία για τις
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές μας
από το 2012 και μετά. Στον τομέα των
φωτογραφικών μηχανών-συστημάτων
(με φακούς που αλλάζουν) έχουμε
αναδειχθεί ως κορυφαίο brandname και
κινούμε τις πρωτοβουλίες για ανάπτυξη
της αγοράς. Είναι σημαντικό για μας
να έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα
μεγέθους και αντίστοιχα μερίδια.
Επίσης θεωρούμε απολύτως αναγκαίο
να εστιάζουμε στο video. To video
χρειάζεται να αναπτυχθεί παραπέρα στις
ψηφιακές μηχανές και η σειρά Alpha το
έχει ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό.”
Σε αυτό το σημείο είναι επιβεβλημένο
να σχολιάσουμε ότι η Sony
έχει πολλαπλή στρατηγική αφού
δραστηριοποιείται και στα smartphone
και στους αισθητήρες και τις
ημιεπαγγελματικές και επαγγελματικές
βιντεοκάμερες. Μάλιστα πριν λίγο
καιρό είχε προσπαθήσει με τα υβριδικά
συστήματα QX10 και QX100, να
γνωστοποιήσει το concept “lens camera”
δηλ. ένα καλύτερο φωτογραφικό
front end που να ολοκληρώνεται
με smartphone. Aν και απέτυχε να
διαδοθεί εμπορικά, έκανε εντύπωση
και συζητήθηκε. Επειδή η Sony έχει
παράδοση να επανέρχεται για δεύτερη
φορά σε κάτι που προσπάθησε και να
μην πτοείται από αποτυχίες, πιστεύουμε
ότι θα επανέλθει με κάτι που θα
γεφυρώνει τον κόσμο της “κανονικής”
φωτογραφίας με αυτόν των smartphone.
Γι αυτό πρέπει να διαβάσουμε και
ερμηνεύσουμε με διορατικότητα τα εξής
λόγια του S. Ishizuka:
“Στοχεύουμε να φέρουμε τα πάνω
κάτω στην ενσωμάτωση smartphone
και φωτ. μηχανής. H Sony είναι η
μοναδική εταιρία στον κόσμο που έχει
και τους δύο τομείς. Θα επενδύσουμε
σημαντικά στην εξέλιξη λύσεων για
επαγγελματίες και όχι μόνον και θα
ενισχύσουμε τις επενδύσεις μας σε αυτό
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.”
Τι εννοεί ο CEO της Sony Electronics; Ότι
πρόκεται να δούμε σύντομα ένα project
QX MkII; Ή μήπως μια γενιά smartphone
με πολύ καλύτερα φωτογραφικά
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Τα ανανεωμένα μενού της Α7S III δείχνουν την καινούργια κατεύθυνση στο user interface

χαρακτηριστικά. Πάντως η Sony δεν έχει
τόση επιτυχία στα smartphone ώστε να
θυσιάσει το camera business προς όφελος
τoυ smartphone business όπου Apple,
Samsung και Huawei είναι ακόμη πιο
ισχυρές.
Μάλλον οι μηχανές της Sony θα έχουν πιο
smart χαρακτηριστικά στο εγγύς μέλλον.

“
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Μεγάλες touch oθόνες για τα μενού και
την επεξεργασία, βελτιστοποίηση εικόνων
με τεχνητή νοημοσύνη, αυτόματη σύνδεση
με κινητά και το cloud και πολλά άλλα που
θα έπρεπε ήδη να έχουν υλοποιηθεί για
να περισωθεί o κλάδος των photo/video
μηχανών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

...Στοχεύουμε να φέρουμε τα πάνω κάτω στην
ενσωμάτωση smartphone και φωτογραφικής μηχανής...
S. ISHIZUKA, CEO SONY ELECTRONICS

”
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Η μπανάνα της σύγχρονης τέχνης
Το σίριαλ με τον Ιταλό καλλιτέχνη Maurizio Cattelan συνεχίζεται…
Τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν η
πανδημία ακόμη έμοιαζε μόνο με… κινέζικο
πρόβλημα, σε γνωστή φουάρ τέχνης
στο Μαιάμι, πρωτοεμφανίστηκε
ο “Κωμικός” (Comedian) του διάσημου
σύγχρονου καλλιτέχνη Maurizio Cattelan
(βλ. Photobusinesss Weekly 484). Με
απλά λόγια, επρόκειτο για μία αληθινή
μπανάνα, σε διαδικασία γοργής ωρίμανσης,
τοποθετημένη σε ένα λευκό φόντο με μία
κολλητική ταινία. Η μπανάνα είχε τέτοια
εμπορική επιτυχία, ως εννοιολογικό έργο
σύγχρονης γλυπτικής, ώστε πουλήθηκε
άμεσα για πάνω από 120,000 δολάρια!

Τώρα μαθαίνουμε πως άγνωστος
δωρητής χάρισε την… μπανάνα (η οποία
βεβαίως ανανεώνεται διαρκώς αφού
σαπίσει) με την ταινία και αναλυτικές οδηγίες
τοποθέτησης της, στο Μουσείο Guggenheim
της Νέας Υόρκης. Στην αγορά της σύγχρονης
τέχνης βέβαια δεν έχουμε πάντοτε ακραίες
περιπτώσεις πωλήσεων δυσνόητων έργων.
Και για να αρχίσει κανείς να ασκεί κριτική,
πρέπει σαφώς πρώτα να γνωρίζει ενδελεχώς
διάφορα έργα, από διάφορους σύγχρονους

καλλιτέχνες, διαφορετικών καταγωγών
και πολιτισμών. Διότι αν δεν υπάρχει μία
ουσιαστική γνώση της ιστορίας της τέχνης,
ο αδαής θεατής απλώς αυτο-περιορίζεται σε
υβριστικούς, ανούσιους και χλευαστικούς
χαρακτηρισμούς, όπως αυτούς που τόσο
συχνά συναντούμε στα κοινωνικά δίκτυα.
Ίσως ο ίδιος ο Cattelan να χλευάζει την
αγορά της τέχνης, τόλμησε να παρουσιάσει
μία μπανάνα ως έργο τέχνης, έλαβε ένα καλό
ποσό, άρθρα γράφονται και το “έργο” του
φτάνει και στο μεγαλόπρεπο Guggenheim.
Πρέπει να σημειωθεί εδώ, για την ιστορία,

μουσείο όπου κυριαρχούσε πάλι η ειρωνεία
και η κοινωνικοπολιτική σάτιρα στα έργα του.

Όμως ό,τι και να έχει συμβεί στην
πραγματικότητα, η τέχνη, ειδικά στις
πρωτοφανείς ημέρες που βιώνουμε όλοι μας
τώρα, θα έπρεπε να ανυψώνει το πνεύμα
και να εμφυσά ελπίδα στις ψυχές μας. Κάτι
το οποίο σίγουρα η… μπανάνα του Ιταλού
“art worker”, όπως αυτοχαρακτηρίζεται,
δεν πετυχαίνει τώρα. Ένα παρόλαυτα είναι
βέβαιο: προκαλεί γέλιο. Αν αυτό είναι γλυκό,
πικρό ή γλυκόπικρο, είναι μία άλλη μακρά
συζήτηση…

ότι το 2012 είχε γίνει μία εντυπωσιακή
αναδρομική έκθεση του Cattelan στο ίδιο

“
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ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

...Τώρα μαθαίνουμε πως άγνωστος δωρητής χάρισε την…
μπανάνα (η οποία βεβαίως ανανεώνεται διαρκώς αφού
σαπίσει) με την ταινία και αναλυτικές οδηγίες τοποθέτησης
της στο μεγαλειώδες Μουσείο Guggenheim....

”
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ΒΡΑΒΕΙΑ

Athens Photo World
O κορωνοϊός -δυστυχώς- πρωταγωνίστησε στο διεθνές βραβείο
“«Yannis Behrakis» και το ΑPW Award 2020
Με μάσκες διαφόρων ειδών, μας
υποδέχτηκε η βασική τετραμελής
ομάδα (Θ. Σταυράκης, Λ. Πιταράκης, Γ.
Κολεσίδης, Χ. Καλλιγιάννη) του φεστιβάλ
που εστιάζει στην φωτοειδησεογραφία,
με φόντο μία άκρως επιμελημένη
βιβλιοθήκη. Όλα αυτά, μέσω των οθονών
μας, καθότι η λιτή τελετή βράβευσης
μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του καναλιού
του Ιδρύματος Νιάρχου.
Ως αναμενόταν, θλιβερός
πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν η
πανδημία που μας μαστίζει. Μεγάλος
νικητής του διεθνούς βραβείου
αναδείχθηκε ο Fabio Bucciarelli, με το
μακάβριο θέμα “Μαζεύουμε τους νεκρούς
από το πρωί ως το βράδυ”, με εικόνες
από το τραγικό Μπέργκαμο Ιταλίας. Ο
ίδιος δήλωσε μέσω βίντεο: “Το να τιμηθώ
με ένα βραβείο που φέρει το όνομά του
Γιάννη Μπεχράκη, είναι πελώρια τιμή
για μένα”, ευχαρίστησε όλη την ομάδα
των New York Times ενώ αφιέρωσε το
βραβείο σε όλους τους ανθρώπους που
γνώρισε στο Μπέργκαμο, “… από γιατρούς

μέχρι νοσοκόμες, μέχρι τις οικογένειες
ασθενών που μου άνοιξαν τις πόρτες
τους και με άφησαν να μπω για να
προσπαθήσω να δω αυτόν το δύσκολο
και αόρατο εχθρό”.
Στην εγχώρια διαγωνιστική κατηγορία,
το πρώτο βραβείο έλαβε ο γνωστός
Έλληνας φωτορεπόρτερ Δημήτρης
Μιχαλάκης, με εικόνες της γνώριμης μας
καραντίνας, ο οποίος δήλωσε μεταξύ
άλλων: “Μου δίνει μεγάλη χαρά αυτό το
βραβείο καθώς αποτελεί επιβράβευση
μιας δουλειάς που ξεκίνησα να την κάνω
από την προσωπική μου ανάγκη να
καταλάβω τί ήταν αυτό που είχε ξεκινήσει
να συμβαίνει και πώς επηρέαζε τόσο
γρήγορα και τόσο βαθιά τις ζωές όλων
μας. Για εμένα το να φωτογραφίσω την
κατάσταση που δημιούργησε ο Covid
τόσο μέσα στα νοσοκομεία όσο και έξω
στον άδειο πια δρόμο ήταν ο ένας τρόπος
να κατανοήσω αυτό που συνέβαινε και
να επικοινωνήσω με τον κόσμο γύρω
μου σε μια περίοδο υποχρεωτικής
απομόνωσης”.
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Στα νέα του φεστιβάλ, ο Θ. Σταυράκης
ανακοίνωσε ότι το φεστιβάλ ξεκινά
συνεργασία με το διεθνές πρακτορείο
Magnum, τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
καθώς και το Μέγαρο Μουσικής,
θα συνεχίσει τις εκθέσεις του στην
περίφραξη του Εθνικού Κήπου.
Η γενική συντονίστρια Χ. Καλλιγιάννη
ανακοίνωσε πως θα διοργανωθούν ξανά
οι διαγωνισμοί, με ημερομηνία έναρξης
υποβολών τον ερχόμενο Δεκέμβριο.
Να σημειωθεί πως οι φωτογράφοι που
διακρίθηκαν ως φιναλίστ στους δύο
διαγωνισμούς ήταν οι (με αλφαβητική
σειρά): ο Fabio Bucciarelli, η Nariman
Ayman El-Mofty και ο Chery Dieu
Nalio για το Διεθνές Βραβείο «Yannis
Behrakis» και οι Δημήτρης Μιχαλάκης,
Αντώνης Πασβάντης και Byron Smith
για το Βραβείο Athens Photo World.
Η ανακοίνωση των φετινών νικητών
πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) το Σάββατο 26
Σεπτεμβρίου 2020.
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Κερδίστε έως και 150€ cashback
Αποκτήστε τον αγαπημένο σας SIGMA φωτεινό φακό υψηλών επιδόσεων!
Η προσφορά επιστροφής χρημάτων διαρκεί έως 30 Σεπτεμβρίου.
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Canon C70
Eπαγγελματική videocamera σε σώμα mirrorless
Oι επαγγελματικές βιντεοκάμερες
σειράς C της Canon είχαν ως τώρα
μείνει σταθερές στη μοντούρα Canon EF.
Tώρα η C70 με την φαινομενικά απλή
εμφάνιση mirrorless αλλάζει τα δεδομένα
αφού είναι η πρώτη στη σειρά C με τη
νέα μοντούρα RF. Yιοθετεί αισθητήρα
διαστάσεων Super 35 με την πρόσφατη
τεχνολογία Dual Gain Output που διαβάζει
κάθε pixel σε δύο στάδια ενίσχυσης,
με το ένα να θέτει σε προτεραιότητα το
χρωματικό κορεσμό και την προστασία
της λεπτομέρειας στα φωτεινά σημεία
και το άλλο να μειώνει το θόρυβο στα
σκιερά. Έτσι η νέα κάμερα μπορεί να δίνει
16+ stop δυναμικής περιοχής στο 4Κ
DCI με refresh 60p και διπλάσιο refresh
120p στο 2Κ ενώ χωρίς εκτεταμένη
δυναμική περιοχή διπλασιάζει το refresh
στα 4Κ 120p. Ο αισθητήρας διαθέτει
το γνωστό σύστημα Dual Pixel AF με
αποδεδειγμένη ακρίβεια εστίασης σε
κάθε περίπτωση, μεταβλητό φίλτρο ND
10stop, C-Log2/C-Log3 PQ, δύο mini XLR
για μικρόφωνο, 13 παραμετροποιούμενα

χειριστήρια και custom Look Up
tables. Επίσης ενσωματώνει σύστημα
ψύξης με ανεμιστήρα ώστε να μην
υπάρχουν προβλήματα υπερθέρμανσης
σε παρατεταμένες βιντεοσκοπήσεις.
Η σκόπευση γίνεται μέσω αρθρωτής
οθόνης 2,76εκ. dot. Ταυτόχρονα
παρουσιάστηκε ο αντάπτορας EF-EOS
R 0,71x που επιτρέπει την προσαρμογή
φακών σειράς Canon EF. Αυτός δουλεύει
σαν speed booster που μειώνει την
εστιακή απόσταση (επιθυμητό εφόσον
ο αισθητήρας είναι μικρότερος) με
πρόσθετο κέρδος την αύξηση της
φωτεινότητας κατά 1stop.
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Viltrox
Δύο νέοι autofocus φακοί
Η Viltrox δεν ασχολείται μόνον
με φωτιστικά LED, αντάπτορες και
άλλα αξεσουάρ, αλλά παρουσιάζει
δραστηριότητα και στα οπτικά. Μάλιστα
πρόσφατα ανακοίνωσε δύο νέους
autofocus φακούς για Sony E και
Fujifilm.
Ο φακός αυτόματης εστίασης Viltrox
AF 85mm f/1.8 FE II δεύτερης
γενιάς διακρίνεται από την ανανεωμένη
εμφάνιση και το χαμηλότερο βάρος
και διατίθεται για Sony E mount και
Fujifilm X mount. Η οπτική του σχεδίαση
περιλαμβάνει ένα στοιχείο πολύ χαμηλής
διάχυσης, ένα ασφαιρικό στοιχείο και
τέσσερα στοιχεία κατασκευασμένα από
γυαλί πολύ υψηλού διαθλαστικού δείκτη,

τα οποία αθροιστικά συμβάλλουν στη
μείωση των χρωματικών και σφαιρικών
εκτροπών προκειμένου να επιτευχθεί
υψηλή ευκρίνεια και οξύτητα ειδώλου.
Ο φακός διαθέτει πολλαπλη επίστρωση
HD Nano για τη μείωση της θάμβωσης
και των φαντασματωδών ειδώλων
καθώς και καλύτερη απόδοση κοντράστ.
Διαθέτει μοτέρ οδήγησης του Autofocus
τύπου STM για γρήγορη και αθόρυβη
λειτουργίας. Η ελάχιστη απόσταση
εστίασης είναι 80 cm.
Ο Viltrox AF 23 mm f/1.4 XF
(ισοδύναμος με 35mm στο APS-C
format) έχει σχεδιαστεί ειδικά για
φωτογραφικές μηχανές FUJIFILM
mirrorless του φορμά APS-C. Η οπτική
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σχεδίαση ενσωματώνει ένα ζεύγος
στοιχείων πολύ χαμηλής διάχυσης του
φωτός και ένα ζεύγος στοιχείων υψηλού
διαθλαστικού δείκτη, ο συνδυασμός
των οποίων έχει ως αποτέλεσμα τη
μείωση των εκτροπών και την απόδοση
υψηλής ευκρίνειας και ακρίβειας των
χρωμάτων. Ο φακός διαθέτει πολλαπλή
επίστρωση HD Nano. Η οδήγηση του
autofocus γίνεται με βηματικό μοτέρ
που προσφέρει σχεδόν αθόρυβη και
ακριβή αυτόματη εστίαση μαζί με τη
δυνατότητα για χειροκίνητη εστίαση ανά
πάσα στιγμή. Επιπλέον, ο φακός έχει
ενσωματωμένη θύρα micro-USB για
μελλοντικές ενημερώσεις στο firmware.
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SMART CAMERA LIGHT
& POWER BANK

96 × High CRI LEDs

2500K-6300K
Customizable Color
Temperature

5%-100%
Adjustable
Brightness Output

70 Hours
Max Runtime

Built-in 10,000mAh
Li-Po Battery

Real-time
OLED Display
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Epson SureColor SC-R5000 64-ιντσών
Ο πρώτος εκτυπωτής μεγάλου φορμά με μελάνια resin
Με την κυκλοφορία του SureColor
SC-R5000, η Epson διευρύνει τη σειρά
εκτυπωτών σήμανσης (signage) για να
συμπεριλάβει μια λύση με μελάνια resin.
Η νέα σειρά R αντλεί την τεχνογνωσία
από την πολυετή πορεία της Epson στην
επαγγελματική εκτύπωση μέσω διάφορων
τεχνολογιών που υποστηρίζει.

Ο νέος εκτυπωτής 64-ιντσών
προσφέρει εξαιρετική απόδοση
εκτύπωσης και έλεγχο χρωμάτων, χάρη
στην κεφαλή PrecisionCore Micro TFP.
Ο ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας, η
οποία παρακολουθείται από τέσσερις
αισθητήρες θερμότητας, διασφαλίζει
την πιστή αποτύπωση του χρώματος

σε ολόκληρη την επιφάνεια, ενώ τα
τρία διαφορετικά στάδια θέρμανσης,
(προθέρμανση / θέρμανση πλακών /
post-cure θέρμανση) εξασφαλίζουν
ομοιομορφία χρώματος και άριστο
χειρισμό μέσων.

Venus Optics
Nέος υπερευρυγώνιος 14mm f/4 FF RL ZeroD
Παλιότερα μαθαίναμε ότι είναι σχεδόν
αδύνατο να σχεδιάσεις τόσο ευρυγώνιο
φακό14mm χωρίς παραμορφώσεις δηλ.
διορθωμένο (rectilinear). H κινέζικη
Venus Optics που έχει επικεντρωθεί
στην σχεδίαση και παραγωγή ειδικών
φακών, παρουσίασε στις 18 Σεπτεμβρίου
την πιο πρόσφατη καινοτομία της
τον14mm f/4 με μηδενικές γεωμετρικές
παραμορφώσεις και μάλιστα σε πολύ
συμπαγείς διαστάσεις, κάτι εκπληκτικό για
full frame φακό με οπτικό πεδίο 114ο.
Περιλαμβάνει 13 στοιχεία κατανεμημένα
σε 9 ομάδες εκ των οποίων τα δύο

ασφαιρικά και τρία χαμηλής διάχυσης
που περιορίζουν τις γεωμετρικές
παραμορφώσεις στο ελάχιστο,
διατηρώντας τις καθετότητες κάτι πολύ
σημαντικό στα αρχιτεκτονικά θέματα και
τα τοπία.
Ο φακός δέχεται κανονικά φίλτρα 52mm
ενώ προβλέπεται και η χρήση μαγνητικού
φορέα για τετράγωνα φίλτρα.
Οι διαστάσεις είναι 58x59mm και το
βάρος μόλις 228γρ. Θα διατίθεται σε
μοντούρες Leica M, Leica L-mount, Canon
RF και Nikon Z-mount.
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Pixelmator Photo
Nέα χαρακτηριστικά βασισμένα σε Artificial Intelligence
Στη νέα έκδοση 1.4 το Pixelmator
Photo app για iOS περιλαμβάνει το
εργαλείο ML Super Resolution,που
αναλαμβάνει την αποτελεσματική
επαύξηση ανάλυση φωτογραφιών
χαμηλής ανάλυσης με ένα μόνο
κλικ χάρη στην αξιοποίηση τεχνικών
τεχνητής εκμάθησης ενώ αξιοποιεί

την αυξημένη επεξεργαστική ισχύ
των νέων iPad Αir και Pro για να
μεγεθύνει φωτογραφίες, σχέδια,
ζωγραφικά κλπ. με αντίστοιχη βελτίωση
της λεπτομέρειας και της υφής. Οι
σχεδιαστές του app διευκρίνισαν
ότι η εξέλιξη δεν θα ήταν εφικτή
χωρίς την επεξεργαστική ισχύ του

νέου chip της Apple Bionic A4 και
της ενσωματωμένης Neural Engine.
Πέρα από το ML Super Resolution, to
Pixelmator Photo 1.4 περιλαμβάνει
δυνατότητα διαχωρισμού οθόνης σε
δύο πλαίσια και υποστήριξη για Apple
Pencil double tap. To app στοιχίζει
$7,99.

Arsenal 2
Ξεπέρασε τα 3,7εκ. δολ. η καμπάνια Kickstarter!
To project έξυπνου ψηφιακού
φωτογραφικού βοηθού με τεχνητή
νοημοσύνη Arsenal ξεκίνησε το Μάιο
του 2017 και έγραψε ιστορία γιατί
μέσα σε εννέα ώρες πέτυχε το στόχο
χρηματοδότησης μέσω crowdfunding
στην πλατφόρμα kickstarter και συνολικά
συγκέντρωσε 15.766 υποστηρικτές
και ποσόν 2.650.000 δολ. Είναι το
Arsenal ο ψηφιακός βοηθός με artificial
intelligence, συνδυασμός hardware
και software, που βοηθάει ακόμη και

τον …άσχετο φωτογράφο να πετύχει
επαγγελματικά αποτελέσματα. Το Αrsenal
παρεμβαίνει στα εξής: αυτοματοποιημένο
Photo stacking και Focus stacking, time
lapse, wireless control, photo sharing και
ρυθμίσεις μέσω Smart Assistant Artificial
Intelligence.
Τώρα ο δημιουργός του Arsenal Ryan
Stout επανέρχεται δριμύτερος με την
έκδοση 2 και τα καταφέρνει ακόμη
καλύτερα αφού το project του απεκόμισε
χρηματοδότηση σχεδόν 4εκ. δολ.
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Με 100.000 κομμάτια που έχουν
πουληθεί ως τώρα έχει αναδειχθεί στο
πιο καλοπουλημένο ψηφιακό φωτ. προϊόν
χρηματοδότησης μέσω Kickstarter όλων
των εποχών. Η δεύτερη έκδοση έχει
βελτιωμένους αισθητήρες που αναλύουν
22 περιβαλλοντικές παραμέτρους
σε πραγματικό χρόνο και ρυθμίζουν
κατάλληλα τη μηχανή, δυνατότητες
πολλαπλών εκθέσεων, υποστήριξη HDR
και focus stack, Night assist κλπ.
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Sony A9 50Megapixel
Στις αρχές του 2021?
Η sony φέτος μας πρόσφερε ορισμένα
καινούργια μοντέλα παρά τις δυσκολίες
λόγω πανδημίας. Αλλά και για τη
νέα χρονιά φαίνεται ότι επιφυλάσσει
εκπλήξεις. Αν πιστέψουμε διαρροές
και φημολογίας στο internet (Sony
Alpha Rumors & On Photo Rumors)
που αρχίζουν να φουντώνουν, ετοιμάζει
τον μεγάλο αντίπαλο της Canon EOS
R5 με την μορφή της ανανεωμένης Α9

(άγνωστη η κωδική ονομασία του νέου
μοντέλου). Πάντως όλες οι πληροφορίες
συγκλίνουν σε αισθητήρα 50Megapixel
full frame και video 8K, ΕVF τερατώδους
ανάλυσης 9,44M dot και σταθεροποίηση
επί του αισθητήρα. Τα μενού θα είναι
δανεισμένα από την πετυχημένη
πρόσφατη Α7S III όπως και το ενισχυμένο
και στεγανοποιημένο σώμα (εξάλλου
η Sony έχει παράδοση να μοιράζεται

μέρη του σασσί ανάμεσα σε μοντέλα της
ίδιας σειράς). Οι ψιθυριστές εικάζουν
ότι θα υπάρχει ειδικό σύστημα ψύξης
ώστε να μην αντιμετωπίζουν οι χρήστες
προβλήματα υπερθέρμανσης παρόμοια
με αυτά που ταλαιπώρησαν τουλάχιστον
αρχικά την EOS R5. ‘Οσο για την τιμή θα
είναι άμεσα ανταγωνιστικής της αντιπάλου
της στα ίδια κυβικά από την γκάμα της
Canon.

PB | 81
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Μεγάλος φωτογραφικός
διαγωνισμός γνώσεων
Ένα από τα παρακάτω δώρα μπορεί να γίνει δικό σας!

Ένα φλας Godox
TT350

Μία κάμερα Polaroid Now

Ένα Zhiyun
un Smooth X
Gimbal
mbal

Mia τσάντα πλάτης Lowepro
Photo Hatchback BP 150 AW II
P
και μια βάση Joby Griptight
Micro για Tablets

λό
Βρείτε τo ερωτηματολόγιο
στην τελευταία
σελίδα
του τεύχους 268 και στείλτε τις
σ
απαντήσεις
ως την 1η Οκτωβρίου
α
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Athens Photo Festival 2020
Μία από τις ελάχιστες μεγάλες φωτογραφικές εκδηλώσεις του φθινοπώρου
Ξεκίνησαν εντέλει οι κεντρικές
δράσεις του φεστιβάλ, με την βασική
ομαδική έκθεση και τους Νέους Έλληνες
Φωτογράφους να αποτελούν τον κυρίαρχο
πόλο έλξης προς τους επισκέπτες.

Αν δεν πτοείστε από τα αυξανόμενα μέτρα,
αξίζει να δείτε μία μεγάλη έκθεση με έργα
δεκάδων ξένων και Ελλήνων φωτογράφων
ή γενικά οπτικών δημιουργών. Το φεστιβάλ
διαρκεί - εκτός πιθανών αλλαγών λόγω

πανδημίας - μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2020,
στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς.
https://www.photofestival.gr

Corinth Exposed 2020
Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας 2020
Στην Αρχαία Κόρινθο
Αν δεν έχετε ήδη βρεθεί στον
εντυπωσιακό, πραγματικά όμορφο,
αρχαιολογικό χώρο, κάτω από τον
επιβλητικό βράχο της Ακροκορίνθου,
αξίζει να οδηγήσετε μόνο μία ώρα - αν
ζείτε στην Αθήνα - και να προσθέσετε
στην καθημερινότητά σας μία μοναδική
εμπειρία. Ειδικά τώρα που μπορείτε να
το συνδυάσετε και με δύο διαφορετικές
εκθέσεις φωτογραφίας που εγκαινιάζονται
στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ

Φωτογραφίας Κορινθίας 2020.
Στην είσοδο του Αρχαιολογικού
Μουσείου Αρχαίας Κορίνθου
φιλοξενούνται οι 20 διακριθείσες
φωτογραφίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού
“INNER BEAUTY” και στη Ρωμαϊκή
Αίθουσα του Μουσείου φιλοξενείται
η ατομική έκθεση της φωτογράφου
Χριστίνας Πάπας, με τίτλο: «Moving Still,
Still Moving». Να σημειωθεί πως το
φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από τους εξής
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φορείς: Εφορία Αρχαιοτήτων Κορινθίας,
Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Φεστιβάλ
Φωτογραφίας Κορινθίας 2020 / Corinth
Exposed Photography Festival 2020 και το
Πελοποννησιακό Ινστιτούτο Τεχνών.
Πληροφορίες: Φεστιβάλ Φωτογραφίας
Κορινθίας: 27410 73509 (υπεύθυνος
Σωκράτης Λαμπρόπουλος),
https://corinthexposed.globalarts.gr
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Δύο σημαντικά φεστιβάλ κινηματογράφου
...στις οθόνες των υπολογιστών σας
Ουδέν κακόν αμιγές καλού: μία από
τις θετικές συνέπειες της πανδημίας
είναι η μεταφορά αγαπημένων
πολιτιστικών δράσεων στον εικονικό
κόσμο. Aφενός, η αποκορύφωση του
φεστιβάλ Δράμας των «μικρομηκάδων»
έφτασε και ήδη προβάλλονται
διαδικτυακά οι επιλεγμένες ξένες και
ελληνικές ταινίες μικρού μήκους στην
σχετική πλατφόρμα.
Aφετέρου, το γνωστό αθηναϊκό
φεστιβάλ, Νύχτες Πρεμιέρας, με
γοργά αντανακλαστικά αντέδρασε
στην παύση λειτουργίας των κλειστών
κινηματογράφων και έχει διαμορφωθεί
για πρώτη φορά η ειδική online
πλατφόρμα του (online.aiff.gr) που
εξασφαλίζει συγκεκριμένο αριθμό
geo-blocked προβολών για πάνω από
20 ταινίες, ώστε οι θεατές που δεν
μπορούν να προσέλθουν στις αίθουσες
να απολαύσουν κι εκείνοι κάποιες από
αυτές με αντίτιμο μόλις 3 ευρώ.

Βέβαια, για τους λάτρεις της
παραδοσιακής κινηματογραφικής
εμπειρίας, οι Νύχτες Πρεμιέρας, έχουν
μεταφερθεί, πέραν της ψηφιακής
πραγματικότητας, σε θερινά σινεμά.
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Φεστιβάλ Δράμας:
www.dramafilmfestival.gr
Νύχτες Πρεμιέρας: online.aiff.gr

ΣΕΛΙΔΑ 23

Α Mare nostrum- Δημήτρης Αναγνώστου

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

PHOTOBUSINESSWEEKLY

¥¤¢¤¬¥

¾Í»ÑÌ

¾ËÌºÄÌÖÊÂÈ ÒÂÊ¸Ï¾
Í¾Ï¾ÁÌÐÆ¾È»
ÕÂÆÏÌÍÌºÅÑÌÃÆÉÊ
ÆÎÇÂÏ¾ÛÐÚÎÆÕÚÑÒÏÐÚÎÆÌÂÊÔÌÂÏ¡ÓÐÚÎÆ
EODFN ZKLWHFRORXUQHJDWLYHVOLGHVÔÆÌÂÊÇÐÓÎ¡
»°Ä¹Ãª °«ÁÃËÄ». ºÞîéáòè 60, 115 21 AõÜîá, ôèì: 210 6469432, 210 6453230,
e1: tipoma@otenet.gr • e2: info@tipoma.gr • www.tipoma.gr • www.facebook.com/tipoma

TYPOMA.indd 1

Τ Ε ΥTypoma
Χ Ο Σ 5 1 82.indd
• Δ Ε Υ Τ1Ε Ρ Α 2 8 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 2 0

27/9/2018 3:34:44 μμ

Σ Ε Λμμ
ΙΔΑ 24
7/11/2019 12:43:12

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

PHOTOBUSINESSWEEKLY

Ελληνικό Κέντρου Κινηματογράφου
Το γοργόν και χάριν έχει. Διορίσθηκε νέο ΔΣ.
Μετά την βαρύγδουπη σύσσωμη
παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου
την προηγούμενη εβδομάδα, το Υπουργείο
Πολιτισμού ανακοίνωσε τη νέα σύνθεση
του ΔΣ με πρόεδρο τον Μάρκο Χολέβα.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της
ανακοίνωσης του ΥΠΠΟΑ:
Συνεπές στη δέσμευσή του, το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
προχωρά άμεσα στον διορισμό του νέου

Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού
Κέντρου Κινηματογράφου, με την εξής
σύνθεση:
• Μάρκος Χολέβας, Πρόεδρος
• Ελένη Χανδρινού, Αντιπρόεδρος
• Ιφιγένεια Βλαχογιάννη
• Μαρία Καλλιμάνη
• Αργύρης Παπαδημητρόπουλος
• Isabelle Fauvel
• Δάφνη Χατζηπροκοπίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται
από έμπειρους επαγγελματίες από

όλο το φάσμα του κινηματογραφικού
κλάδου. Στόχος του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου θα είναι η άμεση επίλυση
των ζητημάτων που έχουν προκύψει με το
Ειδικό Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της
Κινηματογραφικής Κοινότητας, καθώς και
η εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΚ με στόχο
την άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών
του προς όφελος της κινηματογραφικής
κοινότητας στο σύνολό της, την επίσπευση
των διαδικασιών του και την επίτευξη των
ιδρυτικών του σκοπών.
moc.sallopedsogroiy.www//:ptthĮʌ

)   4    6'*"



ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες
για τη συμμετοχή σας.
Λήξη: 5 Οκτωβρίου!
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To βιβλιοπωλείο του ΦΩΤΟγράφου

photo.gr/books
Περιηγηθείτε από την άνεση του σπιτιού σας στην πιο πλούσια συλλογή
φωτογραφικών βιβλίων & λευκωμάτων Ελλήνων συγγραφέων/φωτογράφων.
Η προσφορά
ισχύειοι
μέχρι
20είναι
Ιουλίου
Καθημερινά προστίθενται
νέοι τίτλοι,
τιμές
πολύ συμφέρουσες και
επιπλέον δικαιούστε ...δώρα!

photo.gr/books
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Charles Sandison
Ο κήπος του φωτός
Ατομική έκθεση στην γκαλερί
Bernier / Eliades
Η κινούμενη εικόνα
πλέον αρχίζει να ξεπερνά,
σύμφωνα με τα στατιστικά
πολλών εφαρμογών του
διαδικτύου, την στατική.
Από την άλλη, το video-art
υπάρχει εδώ και δεκαετίες ως
μορφή τέχνης. Ο Σκωτσέζος
εικαστικός Charles Sandison
δημιουργεί βίντεο προβολές
από υπολογιστή που
συνδυάζουν γλώσσα, μορφή,
αρχιτεκτονική και κίνηση.
Οι βιντεο-εγκαταστάσεις
του έχουν παρουσιαστεί
στην Ευρώπη, την Ασία, την
Αυστραλία, τη Νότια Αμερική
και τις ΗΠΑ.
Η νέα του έκθεση
«The Garden of light»,
περιλαμβάνει συνυφασμένες
προβολές βίντεο και μεγάλες
οθόνες που προσκαλούν
το κοινό να βυθιστεί στην
ψηφιακή λάμψη ενός
εναλλακτικού σύμπαντος που
αποτελείται από μορφές ζωής,
τεχνητής νοημοσύνης. Λέξεις,
αριθμοί, σημεία και σύμβολα
περιφέρονται ελεύθερα στους
τοίχους. Αναμφίβολα, δεν
πρόκειται για μία κλασική
έκθεση φωτογραφίας ή
βίντεο, αλλά άσχετα αν
μας αγγίζει ως είδος, έχει
ενδιαφέρον να την δει κανείς
και να βγάλει εκ των υστέρων
τα συμπεράσματά του.
Εγκαίνια: Πέμπτη
1η Οκτωβρίου 2020
Διεύθυνση: Επταχάλκου
11, Αθήνα
Πληροφορίες: bernierelliades.com
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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 31 Δεκεμβρίου

www.photo.gr/eshop
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«Φωτογραφίζοντας τον Άνεμο στην Ελλάδα»
Τα τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού
Δεν είναι εύκολο να φωτογραφίζεις
ένα θέμα το οποίο εγείρει και διάφορα
οικολογικά ερωτήματα, όμως πολλές
φορές, στην ιστορία του φωτογραφικού
μέσου, έχουν αποτυπωθεί αμφιλεγόμενα

Ως καλύτερη εικόνα επελέγη η εντυπωσιακή λήψη του
Αλέξανδρου Περτσινίδη, από καταιγίδα στο Δροσάτο (Κιλκίς).

θέματα και ιστορίες.
Με πάνω από 330 συμμετοχές από όλη την
Ελλάδα, ολοκληρώθηκε ο φωτογραφικός
διαγωνισμός τον οποίον προκήρυξε η
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής

Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας Αιολικής Ενέργειας –
Global Wind Day, 15 Ιουνίου 2020.
Περισσότερες φωτογραφίες εδώ: www.eletaen.gr

Στην κατηγορία η Ανεμογεννήτρια στο τοπίο – το τοπίο της Ανεμογεννήτριας, τιμητική διάκριση λαμβάνει
η φωτογραφία του Παναγιώτη Βασιλόπουλου, η οποία λήφθηκε στην περιοχή Τραγάνα Φθιώτιδας.
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!

TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί:
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»

Δωρεάν
μεταφορικά
+ T-Shirt

*

*Για αγορές άνω των €25

Νο 23: AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 1 Οκτωβρίου 2020
Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400

22+_MONOTHEMATIKA_21x28_Dorean Metaforika_Β.indd 1
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