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EDITORIAL

Lockdown
Ο φωτογραφικός τομέας
στην Ελλάδα στα όριά του
To lockdown που βιώνουμε όλοι αυτές
τις ημέρες δεν αποτελεί την πιο ευχάριστη
εμπειρία βιωματικά. Ούτε προδιαθέτει για
την αποστειρωμένη παρουσίαση με την
οποία τα “κατεστημένα” ΜΜΕ εμφανίζουν το
θέμα, αποφεύγοντας να τοποθετηθούν στις
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις σαν
να μην υπάρχουν. Ένας ολόκληρος κόσμος,
αυτός της ιδιωτικής οικονομίας που επί της
ουσίας «τρέφει» και «αιμοδοτεί» το δημόσιο
εποικοδόμημα, υφίσταται τις επιπτώσεις,
αγωνιά και αναρωτιέται για την επόμενη μέρα.

Ειδικότερα στα καθ ημάς, ο φωτογραφικός
κλάδος έχει να μετρήσει τις πληγές της
οικονομικής κρίσης που διαρκεί δέκα τόσα
χρόνια, την πίεση από τη νέα πραγματικότητα
των smartphone, την εκτύπωση που φθίνει,

Ανοιχτά ή κλειστά;

το ομιχλώδες τοπίο στη φωτογραφία για
ταυτότητες/διαβατήρια κλπ.

Το πιο συνηθισμένο ερώτημα τόσο κατά την έναρξη και την διάρκεια του 1ου
lockdown του Μαρτίου όσο και στις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου, που έβγαινε
με αγωνία από τις περισσότερες φωτογραφικές επιχειρήσεις.
Και για να είμαστε σαφείς:
Τα φωτογραφικά καταστήματα δεν εντάχθηκαν στην λίστα των ΚΑΔ που
έκλεισαν με κρατική εντολή. Άρα θεωρητικά μπορούσαν να είναι ανοιχτά.
Ανοιχτά - αλλά πως; Και για ποιο πελατολόγιο;
Όταν ο καταναλωτής δεν είχε το δικαίωμα να κάνει τις αγορές του από τα
καταστήματα - μιας και η λιανική είχε κλείσει με κρατική εντολή.
Όταν τα ταξίδια και οι μετακινήσεις εχουν περιοριστεί - έως εξαφανιστεί.
Όταν οι γάμοι και οι βαπτίσεις έχουν ή απαγορευτεί (ουσιαστικά) ή περιοριστεί
σε τέτοιο βαθμό ώστε να αναβάλλονται συνεχώς;
Από την άλλη μεριά οι φωτογραφικές επιχειρήσεις - αντιπροσωπείες εισαγωγείς - διανομείς είναι ανοιχτές αλλά πως και για ποιο πελατολόγιο;
Για τα φωτογραφικά καταστήματα που λειτουργούν εν τέλει μόνο για φωτογραφίες
πιστοποιητικών με ραντεβού;
Για προμήθεια υλικών στα εργαστήρια εκτύπωσης φωτογραφιών - που και αυτά
δεν εχουν αντικείμενο εργασίας λόγω της μείωσης - εξαφάνισης των μυστηρίων;

Ο ελληνικός φωτογραφικός κόσμος έχει
εξαντλήσει τα όριά του και τις αντοχές του,
οπότε η αγωνία είναι ακόμη πιο εμφανής και
το άγχος για το αύριο ακόμη πιο σκληρό.
Όταν στο σκηνικό έρχονται να προστεθούν
οι επιπτώσεις του γενικού εγκλεισμού και
της οικονομίας που με «κρατική εντολή»
μεταπίπτει κοντά στο απόλυτο μηδέν για το
φωτογραφικό κλάδο, τότε η οργανωμένη
Πολιτεία, αν μη τι άλλο, οφείλει κάποιες
απαντήσεις.

Αυτή την αγωνία διερμηνεύει και
διατυπώνει επίσημα ο ΣΕΚΑΦ, δια
στόματος του προέδρου κου Κ. Τάγκαλου, την
επιστολή του οποίου φιλοξενούμε σήμερα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

«   ! !" #$%!": ! &'" & (! #&
, ! &'" & )!  #& & ! &'" & #&...»
BENJAMIN FRANKLIN, ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ,1706–1790
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Για την προμήθεια των αλυσίδων
λιανικής με προϊόντα για τον

καταναλωτή; Μα και αυτή η κατηγορία
είναι κλειστή με κρατική εντολή.
Εν τέλει ανοιχτά ή κλειστά; Μα φυσικά εν
τοις πραγμασι κλειστά.
Και τώρα τι; Τι γίνεται;
Τα περισσότερα φωτογραφεία είναι
ατομικές επιχειρήσεις με μικρούς

τζίρους και μικρές δυνατότητες
συμμετοχής στα χρηματοδοτικά
προγράμματα του Κεντρικού Κράτους ή
των Περιφερειών. Με τρέχοντα έξοδα και
σημαντικές απώλειες εισοδήματος από
την υγειονομική κρίση και τα επακόλουθα
της.
Από την άλλη οι φωτογραφικές
επιχειρήσεις και αυτές εχουν τα δικά
τους προβλήματα βιωσιμότητας - ειδικά

αυτές που η πλειοψηφία των προϊόντων
τους και του τζίρου τους απευθύνεται στην
φωτογραφική αγορά. Εδώ βέβαια λόγω
μεγέθους και τύπου επιχειρηματικού
σχήματος, υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία
συμμετοχής σε χρηματοδοτικά εργαλεία
και υποστήριξη από την κεντρική
διοίκηση (αναστολές εργασίας, πληρωμή
εισφορών εργαζομένων κλπ ).
Φυσικά και εδώ υπάρχουν οι μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν
αυτές τις προσβάσεις στα παραπάνω
εργαλεία.

Τελικά η φωτογραφική αγορά στο
σύνολό της πλήττεται κύρια από την

Έμπρακτη ενίσχυση μέσω μείωσης
ενοικίων και δημοτικών τελών, κάλυψης

υγειονομική κρίση που έρχεται σε συνέχεια

ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών και

της τεχνολογικής αλλαγής που έχει επιφέρει

ενίσχυσης τόσο των εργαζομένων όσο

σημαντικές αλλαγές στην συμπεριφορά

και των ιδιοκτητών των πολύ μικρών

του καταναλωτή - ειδικά στον τομέα της

επιχειρήσεων του κλάδου εχουν ζητηθεί

εκτύπωσης φωτογραφιών.

ήδη από τα κλαδικά σωματεία. Και

Η στήριξη του κλάδου από την Κεντρική
Κυβέρνηση και τα Περιφερειακά

αποτελούν άμεσα μέτρα υποστήριξης που

προγράμματα είναι περιορισμένη και

ανάγκη λόγω της κατακόρυφης μείωσης

οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι έχουν

προβληματική.

του τζίρου.

Ο κλάδος πρέπει να ενταχθεί στις
δράσεις ενίσχυσης και υποστήριξης

Η φωτογραφία είναι οι αναμνήσεις
μας, είναι τέχνη και πολιτισμός. Πρέπει να

του τουριστικού, καλλιτεχνικού αλλά και

στηριχθεί και να βοηθηθεί για να συνεχίσει

εμπορικού χώρου της λιανικής με έμφαση

να προσφέρει στο σύνολο της κοινωνίας.

στην υποστήριξη των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων που η υγειονομική
κρίση πλήττει τελικά ουσιαστικά.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΓΚΑΛΟΣ
Πρόεδρος ΣΕΚΑΦ
Οικονομολόγος – Σύμβουλος επιχειρήσεων
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Περισκόπιο

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ

Nikon
Δύσκολη εικόνα στα οικονομικά αποτελέσματα και
κάποιες φωτεινές αχτίδες
Τα οικονομικά στοιχεία για τις μεγάλες
εταιρίες του imaging αποτελούν ένα

αντιπροσωπευτικό καθρέφτη όλης της
αγοράς στον κόσμο της εικόνας. Αν
πηγαίνουν καλά, συμβαδίζει όλο το
imaging, και το αντίθετο. Γι αυτό η μελέτη
των δεδομένων παρουσιάζει γενικότερο
ενδιαφέρον και δεν απομονώνει μόνον
την εικόνα της πορείας μιας εταιρίας.
Η μελέτη των στοιχείων β τριμήνου
(Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος
2020) του οικονομικού έτους 202021 για τη Nikon, δείχνει μια μεικτή
εικόνα. Και αύξηση των ζημιών και
ταυτόχρονα ορισμένη αύξηση τζίρου.
Συγκεκριμένα αναφέρεται τζίρος 39,3δις
γιέν (περίπου 372εκ. δολ) και ζημίες
19,3δις γιέν (ήταν 184.3 εκ.δολ) που
αντιπροσωπεύουν μείωση κατά 12.4δις
γιεν και 17,8δις γιέν αντίστοιχα σε σχέση
με την προηγούμενη χρονιά 2019-20.
Σύμφωνα με τα νούμερα που παρουσίασε
η εταιρία για το τμήμα Ιmaging Products
Business, σημείωσε πωλήσεις 240.000
τεμαχίων φωτογραφικών μηχανών με
φακούς που αλλάζουν , 70.000τμχ.
compact και 390.000 φακούς. Σε
τεμάχια λοιπόν η πτώση αναλύεται
σε ποσοστά -31%, -73% και -29%
αντίστοιχα, αποδεικνύοντας ότι η πιο
«ανθεκτική» αγορά είναι αυτή των φακών
και η πιο φθίνουσα των compact.
Για τα δύο πρώτα τρίμηνα του
οικονομικού έτους 2020-21 η εικόνα
δείχνει αυξημένο τζίρο 615εκ. δολ. και

ζημίες 261εκ. δολ. Να σημειωθεί ότι ο
τζίρος υπερβαίνει τις προβλέψεις το ίδιο
όμως και οι ζημίες. Σε εξαμηνιαία βάση
λοιπόν (συγκριτικά με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο) η πτώση σε μονάδες
(τεμάχια για τις μηχανές συστήματα ήταν
52,5%, για τις compact -76% και για
τους φακούς -53%.
Βέβαια ένα μέρος των ζημιών είναι
καθαρά λογιστικό γιατί όπως φαίνεταιαπό
τα βιβλία, έχει απογραφεί απαξίωση
των εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο της
Ταϋλάνδης (Ayuthaya) όπου παράγονται
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οι περισσότερες DSLR και οι πιο φθηνοί
φακοί Nikon, μία ένδειξη ότι ίσως
προετοιμάζεται το έδαφος για μεταφορά
περισσότερου παραγωγικού δυναμικού
στην Ιαπωνία. Επίσης από τη διάρθρωση
των πωλήσεων, βλέπουμε τον ολοένα
πιο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει
η σειρά Ζ (mirrorless full frame και DX
format).
Στην έκθεση των λογιστών φαίνεται
για τις προβλέψεις του επόμενου
οικονομικού έτους, τζίρος 140δις γιέν

και μείωση του ελλείματος στα 45δις
γιέν. Όπως οι ίδιοι οι executives της
Nikon σχολιάζουν, στον προγραμματισμό
τους είναι η μείωση του κόστους με
ταχύτερο ρυθμό από την συρρίκνωση
της αγοράς του imaging, και δομικές

αλλαγές που εξασφαλίζουν καλύτερη
κερδοφορία ακόμη και σε πτωτική
αγορά. Συγκεκριμένα, μείωση του
κόστους κατά 80δις γιέν ως το τέλος
του μεθεπόμενου οικονομικού έτους με
αύξηση παραγωγικότητας, παραγωγή
σε λιγότερα εργοστάσια, «επεμβάσεις»
στον αριθμό των απασχολούμενων κλπ.
και συγκέντρωση της προσπάθειας
σε προϊόντα που απευθύνονται σε
επαγγελματίες και σοβαρούς χομπίστες.
Όλα αυτά ζωγραφίζουν μια εικόνα
αναδιάρθρωσης που ελπίζουμε να
αποδώσει στο δύσκολο περιβάλλον της
διπλής κρίσης, του κορωνοϊού και της
δομικής συρρίκνωσης του imaging.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

“

...Όλα αυτά ζωγραφίζουν μια εικόνα αναδιάρθρωσης
που ελπίζουμε όλοι να αποδώσει στο δύσκολο περιβάλλον
της διπλής κρίσης...

”
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Μουσεία, γκαλερί,
πολιτιστικοί χώροι… κλειστά!
Περίπτερα, ψιλικατζίδικα, ντελιβεράδικα… ανοιχτά
Λίγες ημέρες πριν την ανοιξιάτικη
καραντίνα, το Εθνικό Μουσείο

Αν ανήκετε στους χιλιάδες τυχερούς
πρωτευουσιάνους που πρόλαβαν να

Ευτυχώς η τέχνη της φωτογραφίας μας
χαρίζει μία ιδιάζουσα ελευθερία, όπου

Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα,
εγκαινιαζόταν με μία περίτρανη
ανακοίνωση, η οποία συνδεόταν
και με το γενικότερο κόνσεπτ
επαναλειτουργίας του. Περιγραφόταν
με μία μόνο λέξη: OPEN. Καλύτερα
βέβαια να αντικατασταθεί πλέον με την
λέξη CLOSED, όπως έχει συμβεί με
τα μεγαλύτερα διεθνή Μουσεία τους
τελευταίους μήνες.

(ξε)φύγουν οριακά από την Αθήνα το
βράδυ της περασμένης Παρασκευής,
τότε δεν μένει παρά να απολαύσετε την
παράξενη ελευθερία (;) σας και είτε να
οργανώσετε το αχανές σας ψηφιακό
ή αναλογικό αρχείο. Ή να αρχίσετε να
αυτοφωτογραφίζεστε. Ή να ξεκινήσετε
ένα νέο πρότζεκτ με θέμα… το βουνό ή
τη θάλασσα.

μπορούμε ανά πάσα στιγμή, να κάνουμε
το κλικ και να απαθανατίσουμε κάτι
όμορφο, συναρπαστικό, μοναδικό και
προσωπικό. Ειδικά τώρα, η δημιουργική
δύναμη της φωτογραφικής τέχνης, έχει
την ικανότητα να μας αναπτερώσει το
ηθικό, πριν αυτό καταβληθεί πλήρως
από τις διαρκείς αβεβαιότητες που μας
επιβάλλονται μέρα με τη μέρα…

Ως γνωστόν, σε χαλεπούς καιρούς,

οι βασικές ανάγκες αποκτούν
πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι…
δευτερεύουσες ανάγκες, όπως αυτή της
δημιουργικότητας ή της πνευματικής
εξέλιξης, μπαίνουν στο παρασκήνιο.
Όταν ο πολιτισμός όμως κλείνει, πώς
ανοίγει το πνεύμα;
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ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

“

...μη δημιουργική δύναμη της φωτογραφικής τέχνης, έχει την ικανότητα να
μας αναπτερώσει το ηθικό, πριν αυτό καταβληθεί πλήρως από τις διαρκείς
αβεβαιότητες...

”
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Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2

CASHBACK

Lenses for creative people
Ελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας! Eπωφεληθείτε
από το φθινοπωρινό cashback και κερδίστε επιστροφή
χρημάτων σε επιλεγμένους φακούς Tamron!

Cashback   200€

Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2
Sony E-mount

Tamron 24mm F/2.8 Di III OSD M1:2
Sony E-mount

Tamron 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2
Sony E-mount.

Tamron SP 35mm F/1.4 Di USD
Canon | Nikon

Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD
Sony E-mount

Tamron AF70-210mm F/4 Di VC USD
Canon | Nikon

   
   Tamron
&   30 No          .

Απευθυνθείτε στο
εξουσιοδοτημένο

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι

δίκτυο καταστημάτων

Παλαιστίνης 8, 17455 Αθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr

Photozone_Tamron_Cash Back.indd 1
Photozone_Tamron_Cash Back.indd 1
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28/10/2020 4:57:20 μμ
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Canon ML100/ML105
H βιομηχανική βιντεοκάμερα που βλέπει και στο σκοτάδι!
Θυμάστε την “κυβοειδή” Panasonic
Lumix BGH1 που παρουσιάστηκε
πριν μερικές, απευθυνόμενη κυρίως
στον κόσμο του video; E, λοιπόν το
σχήμα κύβου φαίνεται έχει πολύ
σουξέ τελευταία. Στην ιδέα προσχωρεί
και η Canon με τα δύο δίδυμα μοντέλα
ν»
«βιομηχανικών βιντεοκαμερών»
ML-100 και ML-105. Κύριο
τη,
χαρακτηριστικό τους η απίστευτη,
εξωπραγματική και αδιανόητη
0.
ευαισθησία ως ISO 4.500.000.
Δεν είναι τυπογραφικό λάθος και
μερες
έτσι οι δύο ιδιαίτερες αυτές κάμερες
λά
“βλέπουν” σε πάρα πολύ χαμηλά
επίπεδα φωτεινότητας, σχεδόνν
ux στη
απόλυτου σκοταδιού 0,0005lux
χάνουν
ρύθμιση gain 75dB. To επιτυγχάνουν
χρησιμοποιώντας ένα τελείως νέο
m,
ειδικού τύπου αισθητήρα 19um,
άλυση
35mm full-frame CMOS με ανάλυση
2,74εκ. Pixel o oποίος βγάζει video
p.
με frame rate ως 164fps/720p.
χυμένα
Το μοντέλο ΜL-105 έχει ενισχυμένα
ει YCC
video χαρακτηριστικά και βγάζει

ΤΕΥΧΟΣ 524 • ΔΕΥΤΕΡΑ 9 NOEMΒΡΙΟΥ 2020

4:2:2 10bit αν και χρησιμοποιεί τον
λίγο παλιότερο επεξεργαστή Digic DV4
έχοντας ως μέγιστη επίδοση Full HD
video 60fps.Kαι τα δύο μοντέλα είναι
διαθέσιμα με μοντούρα EF ή εναλλακτικά
Μ58.

Το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος.
Όταν η τιμή του προκάτοχoυ (2015)
μοντέλου Μ20F-SH έφτανε τα 30.000
δολλάρια (!) όσο και αν η τεχνολογία
ωθεί τα κόστη πιο χαμηλά, οι τιμές δεν
αναμένονται πολύ διαφορετικές.
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Panasonic
Τηλεφακός πορτραίτου Lumix S 85mm f/1,8
Η τελευταία προσθήκη στη σειρά
L-mount φακών αποτελεί ο φακός
πορτραίτου 85mm f/1,8 με τελείως
σύγχρονη σχεδίαση βελτιστοποιημένη
για mirrorless αρχιτεκτονική.
Περιλαμβάνει εννέα οπτικά στοιχεία
σε οκτώ ομάδες εκ των οποίων δύο
χαμηλής διάχυσης ED για τον καλύτερο
έλεγχο των χρωματικών εκτροπών.
O μηχανισμός ίριδας διαφράγματος
αποτελείται από εννέα πτερύγια που
σχηματίζουν σχεδόν τέλειο κύκλο για
βέλτιστη συμπεριφορά στο bokeh.
Σε εναρμόνιση με τη σειρά Lumix
S προβλέπεται στεγανοποίηση/
αδιαβροχοποίηση και απρόσκοπτη
λειτουργία σε εξωτερικές θερμοκρασίες
ως -10ο C. H ελάχιστη απόσταση
εστίασης 80cm μεταφράζεται σε λόγο
αναπαραγωγής 0,13x. Ο φακός έχει
μελετηθεί ειδικά για λειτουργία video
με ελαχιστοποιημένο φαινόμενο focus
breathe. Zυγίζει μόλις 355γρ.
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Polaroid Now
Ειδική έκδοση αφιερωμένη στο STAR WARS/The Mandalorian
Oι ειδικές εκδόσεις των μηχανών
άμεσης εμφάνισης Polaroid
αποτελούν μια διαχρονική δημοφλή
ιδέα. Τώρα έρχεται η Polaroid Now
i-Type να προσφέρει την σπέσιαλ
έκδοση The Mandalorian™ εμπνευσμένη
από τον πλανήτη Mandalore. H μηχανή
διαθέτει ξεχωριστό φινίρισμα και
εμφάνιση αλλά επαναλαμβάνει τις
τεχνικές προδιαγραφές της γνωστής

μας πολύ πετυχημένης Polaroid Now
διαθέτοντας αυτόματη εστίαση, διπλή
έκθεση, ένα φλας ακριβείας και
χρονομετρητή αυτοφωτογράφισης.
Για ολοκληρωμένη εμπειρία,
συνδυάστε τη μηχανή με το αντίστοιχο
φιλμ άμεσης εμφάνισης/εκτύπωσης
και τηλεμεταφερθείτε στο σκηνικό του
The Mandalorian™ με την ειδική έκδοση
στιγμιαίου φιλμ Polaroid i-Type Color

Instant Film - The Mandalorian™
Edition. Σε κάθε πακέτο περιλαμβάνεται
αναλώσιμο για 8 στάσεις και ένα
συλλεκτικό darkslide. Στη συλλογή φιλμ
υπάρχουν διαθέσιμες 12 εκδόσεις
φιλμ, η καθεμία από τις οποίες είναι
εμπνευσμένη από εμβληματικές σκηνές
της αγαπημένης σειράς Star Wars. Το
φιλμ είναι συμβατό με φωτογραφικές
μηχανές Polaroid i-Type και 600.

Panasonic
Firmware για όλα τα L-mount σώματα
Όλες τις Lumix L-mount δηλ. S1,
S1R S1H και S5 -καθώς και την
καινούργια G100 Micro 4/3- αφορούν
τα επερχόμενα firmware update από
πλευράς Panasonic που θα είναι
διαθέσιμο από 24 Νοεμβρίου 2020.
Ανάλογα με το μοντέλο θα υπάρχουν
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και άλλες αναβαθμίσεις όπως για
παράδειγμα βελτίωση απόκρισης
autofocus στα μοντέλα S1, S1R, S1H,
δυνατότητα ρύθμισης gain όπως στην
S1H και για τα μοντέλα S1, S1R, S5,
αλλά και ειδικές βελτιώσεις στο μοντέλο
S1R (υποστήριξη καταγραφής HLG 10bit

και έξοδο καθαρού HDMI 4:2:2 10bit
50p/60p. Παραπέρα η S5 υποστηρίζει
πλέον DCI Cinema 4096x2160pixel
4Κ video καθώς και ProRES RAW κλπ.
ενώ οι χρήστες S1 θα αποκτήσουν
υποστήριξη 12bit RAW video.
Bρείτε το εδώ.
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quiz
Σ Ε Κ Α Θ Ε Τ Ε Υ Χ Ο Σ Τ Ο Υ Φ Ω Τ Ο Γ ΡΑ Φ Ο Υ

Μεγάλος φωτογραφικός
διαγωνισμός γνώσεων
Απαντήστε & κερδίστε ένα από τα παρακάτω δώρα!

Mια Fujifilm
M
F jifil Instax
I
70

Δύο θήκες
DSLR
CaseLogic
SHC101P

Canon Pixma TS 705
έγχρωμο inkjet

Έναν εκτυπωτή printer
Canon Pixma TS705

O διαγωνισμός συνεχίζεται με καινούργια
δώρα & στο επόμενο τεύχος

Μία εκτύπωση FineArt
Dibond 50x70cm

Mονόποδο
Benro
MAD38A

Manfrotto LumiMuse
LED Light

Βρείτε τo
ερωτηματολόγιο στην
τελευταία σελίδα του
τεύχους που κυκλοφορεί
ƬıǑǋǋİĲǎǒǀıǑǌĮȺƾǄİĲĮǈĮǑĲǎįǁǉĮǈĮĲǆǌĮȺǎįǎǒǀĲǔǌǗǏǔǌǉĮǈȺǏǎǖȺǎǇƿıİǔǌǃǊZZZSKRWRJUSKRWRTXL]
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Nikon
Mε τη βοήθεια software μετατροπή διάφορων μοντέλων σε webcam
Στον καιρό του lockdown, οι webcam
αποτελούν σημαντικά και απαραίτητα
εργαλεία για τηλεδιασκέψεις, εκπαίδευση
εξ αποστάσεως, επικοινωνία κλπ.
Την τάση αυτή ακολουθεί και η Nikon,
παρουσιάζοντας το λογισμικό λογισμικού
Webcam Utility που επιτρέπει τη χρήση
φωτογραφικών μηχανών mirrorless
και ψηφιακών SLR της Nikon ως
webcam. Το λογισμικό είναι δωρεάν,
συμβατό με τις πλατφόρμες Windows

και macOS και διαθέσιμο άμεσα. . Με
την απλή εγκατάσταση του λογισμικού
σε υπολογιστή και τη σύνδεση της
φωτογραφικής μηχανής μέσω καλωδίου
USB, οι χρήστες μπορούν να αναθέσουν
στην αγαπημένη τους φωτογραφική
μηχανή το ρόλο μιας υψηλής ποιότητας
webcam.
Υποστηριζόμενα λειτουργικά:
Windows 10 (64 bit) και εκδόσεις
ΜacOS 10.13, 10.14, 10.15

Συμβατές φωτογραφικές μηχανές:
Νikon Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50,
D6, D5, D850, D810, D780, D750,
D500, D7500, D7200, D5600,
D5500, D5300, D3500
Για τις mirrorless και ψηφιακές SLR
φωτογραφικές μηχανές Νikon που
θα κυκλοφορήσουν στο μέλλον
προβλέπεται επίσης συμβατότητα με τη
νέα εφαρμογή.
downloadcenter.nikonimglib.com

photo.gr
Το έγκυρο
ρο
ο φωτογ
φωτογραφικό site
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Ηasselblad
XH Converter 0.8 τύπου speedbooster
Mε τη βοήθεια του converter τύπου
Speedbooster 0,8x οι κάτοχοι φακών
Hasselblad H-series μπορούν να τους
προσαρμόζουν σε σώματα σειράς
H. Με το συγκεκριμένο μετατροπέα,
οι φακοί μειώνουν την εστιακή τους
απόστασης κατά 0.8x αλλά αυξάνοντας
τη φωτεινότητα. Για παράδειγμα ένας

φακός HCD 24mm f/4,8 θα μετατραπεί
σε ισοδύναμη εστιακή απόσταση 19mm
και το μέγιστο διάφραγμα θα γίνει f/3,8.
Σημειώνουμε ότι οι φακοί Η-System
πρέπει να περάσουν από firmware
update για να συνεργαστούν σωστά
με το νέο converter και να δουλεύει
το autofocus, με την εξαίρεση των

HC120 και HC120 II που δουλεύουν
μόνον σε manual focus. Tο ίδιο
πρέπει να αναβαθμιστεί το σώμα X1D
50c σε έκδοση firmware 1.25.0 ή
μεταγενέστερη και τα σώματα X1D II
50c, 907X 50c & 907X Special Editrion
σε firmware 1.4.0 ή μεταγενέστερο.

Χiaomi
Nέα οπτική τεχνολογία σε smartphone
Mέχρι τώρα, όλες οι προσπάθειες
στον τομέα των smartphone που
προσπαθούν να εξομοιώσουν zoom
φακούς από «κανονικές» φωτογραφικές
μηχανές, έχουν υλοποιηθεί είτε με
σχεδιάσεις υβριδικού τύπου (periscope
lenses) είτε με πολλούς φακούς
σταθερών εστιακών αποστάσεων
που συνδυάζονται σοφτγουερικά. Η
ραγδαία ανερχόμενη κινέζικη εταιρία
(γιγάντια πλέον) η γνωστή μας από τις
ανταγωνιστικές τιμές Xiaomi τώρα θέλει
να πρωτοπορήσει στην οπτική τεχνολογία

ΤΕΥΧΟΣ 524 • ΔΕΥΤΕΡΑ 9 NOEMΒΡΙΟΥ 2020

που εφαρμόζεται σε smartphone. H
ανακοίνωση έγινε στα πλαίσια της
εκδήλωσης Mi Developer Converence
το Πεκίνο. Η εταιρία αναφέρεται σε
τεχνολογία Retractable Wide Aperture
Lnens που ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί
αν πρόκειται όντως για zoom με
πτυσσσόμενο κυλινδρικό περίβλημα,
καθώς αναφέρεται σε μια τηλεσκοπική
σχεδίαση που αυξάνει θεαματικά κατά
300% τη φωτεινότητα του φακού και
εξ όψεως μοιάζει πολύ με τους zoom
φακούς των compact. Yπενθυμίζουμε

ότι το τμήμα Research and Development
της Xiaomi εργάζεται εντατικά στον
φωτογραφικό τομέα, έχοντας τον
περασμένο Αύγουστο αναγγείλει μια
κάμερα τρίτης γενιάς «κρυμμένη»
κάτω από την οθόνη του smartphone
που χρησιμοποιεί ειδική διάταξη pixel,
προκειμένου να διέρχονται οι φωτεινές
δέσμες προς τον αισθητήρα. Επίσης είχε
παρουσιάσει το πρόσφατο μοντέλο Mi 10
Ultra με τέσσερις κάμερες, αισθητήρες
ως 48Megapixel και συνδυασμένη
εστιακή απόσταση 12 ως 120mm.
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Μοιραστείτε τις τεχνικές σας γνώσεις
με τους Αναγνώστες του ΦΩΤΟγράφου!
ΝΕΑ ΣΤΗΛΗ
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Canon
Nέοι φακοί RF70-210mm f/4 L IS USM και RF 50mm f/1,8 STM
Δύο νέους σχετικά προσιτούς φακούς
για το σύστημα Full frame mirrorless
EOS R ανήγγειλε η Canon. Πρόκειται για
τον compact telezoom RF70-210mm
f/4 L IS USM που είναι κατά 32%
κοντύτερος και κατά 11% ελαφρύτερος
από τον αντίστοιχο σε μοντούρα EF
(DSLR). Έχει μήκος μόλις 119mm και
βάρος 695γρ. διατηρώντας όμως τη
στιβαρή κατασκευή και αξιοπιστία των
φακών Canon L-σειράς. Λόγω μάλιστα
του λογικού βάρους δεν χρειάζεται καν
κολλάρο προσαρμογής σε τρίποδο.
Το ενσωματωμένο IS (Image Stabilizer)
δίνει περιθώριο για λήψεις στο χέρι
με πλεονέκτημα ως 5stop, και είναι
στεγανοποιημένος για την υγρασία
και την σκόνη. Περιλαμβάνει 16
οπτικά στοιχεία εκ των οποίων
τέσσερα χαμηλής διάχυσης UD (Ultra
Low Dispersion) ενώ διαθέτει ειδική
πολλαπλή επίστρωση τύπου Air
Sphere Coating για την αντιμετώπιση
προβλημάτων φαντασματωδών ειδώλων
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και θάμβωσης. Για την αθόρυβη
οδήγηση του autofocus φροντίζει ένα
ζευγάρι μικροσκοπικών μοτέρ τύπου
Nano USM (Ultra Sonic Motor).
Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε και ο
προσιτός αλλά πολύ χρήσιμος στάνταρ
50mm f/1,8STM, πάντα για τη νέα
μοντούρα RF.

O μικρός σε διαστάσεις, μήκους μόλις
41mm και βάρους 160γρ. φακός έχει
έξι στοιχεία και εστιάζει ως τα 30εκ.
Το δακτυλίδι εστίασης ( οδηγούμενο
ηλεκτρικά) μπορεί να χρησιμεύσει και
για τον έλεγχο του διαφράγματος ή της
αντιστάθμισης έκθεσης.
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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 ισχύει μέχρι 20 Ιουλίου

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
& ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
photo.gr/books
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Support World Press Photo
Ανάγκη οικονομικής στήριξης του θεσμού
Όταν βλέπεις έναν σπουδαίο
διεθνή θεσμό να ζητά οικονομική
υποστήριξη από τους συνδρομητές
του, τότε επιβεβαιώνεται (για άλλη μια
φορά) πως η κατάσταση είναι υπέρ το
δέον σοβαρή.
Ένας από τους πιο έγκυρους
διεθνείς φωτογραφικούς
οργανισμούς, το World Press Photo
Foundation, αναγγέλει μέσω της
ιστοσελίδας του πως περισσότερες
από τις μισές εκθέσεις που είχαν
προγραμματιστεί, ακυρώθηκαν
εντός του 2020. Και τονίζουν
χαρακτηριστικά: “Σε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς, η ελευθερία της
έκφρασης, η ελευθερία της έρευνας
και η ελευθερία του Τύπου, είναι πλέον
πιο σημαντικά από ποτέ. Μπορούμε να
λάβουμε την υποστήριξή σας για να
συνεχίσουμε να συνδέουμε τον κόσμο
με ιστορίες που έχουν σημασία; Κάντε
μια συνεισφορά”. Αν θέλετε λοιπόν να
υποστηρίξετε το διεθνές φωτογραφικό
ίδρυμα, ιδού ο σχετικός σύνδεσμος
Make a contribution.
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Hamdan International Photography Award
Ο πιο πλουσιοπάροχος θεσμός του κόσμου, δέχεται τώρα υποβολές συμμετοχών
για τον κεντρικό φωτογραφικό διαγωνισμό
Μόλις πριν λίγες ημέρες,
έγινε η επίσημη ανακοίνωση
για την έναρξη υποβολών
στο κεντρικό διαγωνισμό
Hamdan International
Photography Award, με θέμα
την “Ανθρωπότητα” (Humanity).
Όμως υπάρχουν και κεντρικές
υποκατηγορίες, όπου μπορείτε
να δοκιμάσετε την τύχη σας και
να κερδίσετε σημαντικά έπαθλα.
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Αξιοποιήστε τη νέα καραντίνα
δημιουργικά, ανασκαλίστε τα
φωτογραφικά σας αρχεία και
στείλτε εικόνες στις εξής βασικές
διαγωνιστικές κατηγορίες:
1. Portfolio/Story-Telling,
2. Αρχιτεκτονική Φωτογραφία,
3. General (Γενικά θέματα)
Υπενθυμίζουμε πως ο πρώτος, μεγάλος
νικητής λαμβάνει το αστρονομικό - για
τα φωτογραφικά δρώμενα - ποσόν των

120,000 δολαρίων.
Το βραβείο ‘Hamdan International
Photography Award’, απευθύνεται
στο διεθνές επαγγελματικό αλλά και
ερασιτεχνικό κοινό.
Υποβολές έργων:
Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021
Επίσημη ιστοσελίδα: www.HIPA.ae
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Η φωτογραφία ως σημαντική επένδυση
Επάγγελμα: συλλέκτης
Μία από τις κυρίαρχες τάσεις στον
διεθνή φωτογραφικό χώρο, εν μέσω
πανδημίας, είναι οι διαδικτυακές
δημοπρασίες. Σε αυτές πωλούνται
συχνά ορισμένες από τις πιο διάσημες
φωτογραφίες από την ιστορία του
μέσου. Σπουδαία ονόματα όπως αυτά
των Elliott Erwitt, Gustave Le Gray,
Irving Penn, Josef Koudelka και τόσων
άλλων κλασικών αλλά και σύγχρονων
φωτογράφων, κάνουν την εμφάνισή τους
σε μεγάλες online δημοπρασίες.
Αν λοιπόν αγαπάτε τη φωτογραφία,
έχετε την οικονομική άνεση αλλά κυρίως
κατέχετε το μικρόβιο του συλλέκτη, τότε
αξίζει να αρχίσετε να ασχολείστε πιο
σοβαρά με τις διεθνείς φωτογραφικές
δημοπρασίες. Ειδικά τώρα που ο
Covid-19 ενώνει άθελά του όλον τον
συλλεκτικό κόσμο μέσω του διαδικτύου.
Οι μεγάλοι οίκοι δημοπρασίας που
παρουσιάζουν ενίοτε φωτογραφικές
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συλλογές, είναι για παράδειγμα
οι Christie’s (10 Νοεμβρίου έχει
δημοπρασία φωτογραφιών το Christie’s
Paris), Bonhams κλπ. Ακόμη υπάρχουν
πολλοί μικρότεροι αξιόλογοι οίκοι
που δημοπρατούν φωτογραφικά έργα.

Μπορείτε για παράδειγμα να δοκιμάσετε
την επενδυτική σας τύχη στη δημοπρασία
που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίουν 2020
από τον γαλλικό οίκο Ader (www.aderparis.fr).

Φωτό της Cindy Sherman πουλήθηκε πάνω από 2 εκατομμύρια δολλάρια από το Christie’s
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Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους
Ταινίες για τα παιδιά αυτού του παράξενου κόσμου
Σε πραγματικά δύσκολες για
τις παιδικές ψυχές ημέρες της
ανθρωπότητας, ένας βασικός ρόλος
του κάθε γονέα είναι να εμπλουτίζει τις
αφύσικες στιγμές, με δημιουργικότητα,
έμπνευση κα φαντασία. Για πρώτη φορά
στην ιστορία του, το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά
και Νέους, θα διεξαχθεί διαδικτυακά από
τις 28 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου.
Κατά την διάρκεια της διοργάνωσης

θα διαγωνιστούν 90 ταινίες για όλες
τις ηλικίες από 47 χώρες. Στο πλαίσιο
της 20ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης
Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας
Camera Zizanio, θα προβληθούν 186
κινηματογραφικές δημιουργίες παιδιών
και νέων από όλο τον κόσμο. Όλες οι
ταινίες θα προβληθούν δωρεάν.
Προβολές: https://olympiafestival.gr

Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας
Εξ αποστάσεως σεμινάριο αρχαρίων & προχωρημένων
Αν δεν έχετε πέσει θύμα του λεγόμενου
webinar fatigue (εξάντληση από τα
διαδικτυακά σεμινάρια) από την πρώτη
καραντίνα, έχετε την ευκαιρία να
παρακολουθήσετε τα νέα σεμινάρια του
ΕΚΦ. Ο Στέργιος Καράβατος, με συνεχή
διδακτική κι επιμελητική παρουσία στο
φωτογραφικό γίγνεσθαι της χώρας μας,
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επιμελείται αυτή την φορά, τα διαδικτυακά
σεμινάρια με τίτλο “Eισαγωγή στην
Tεχνική και Aισθητική της Φωτογραφίας”
(για αρχάριους) και “Φωτογραφικές
εφαρμογές & δημιουργικές πρακτικές”
(για προχωρημένους).

Έναρξη πρώτου κύκλου:
Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020
Διάρκεια: 12 εβδομαδιαίες ενότητες
Έναρξη δεύτερου κύκλου:
Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020
Διάρκεια: 12 εβδομαδιαίες ενότητες
Πληροοφορίες/εγγραφές: www.hcp.gr
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