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EDITORIAL

Το μεγαλείο της
επαγγελματικής
φωτογραφίας
Όλοι εμείς, οι παροικούντες την
φωτογραφική Ιερουσαλήμ, χρειαζόμαστε
σήμερα περισσότερο από ποτέ, ισχυρές ενέσεις
βαθύτερης γνώσης του φωτογραφικού μέσου
ή της φωτογραφικής τέχνης αν προτιμάτε
που ηθελημένα ή από βιοποριστική ανάγκη
υπηρετούμε. Και αυτό γιατί το πανίσχυρο και
επιθετικό marketing των smartphone, πέραν της
εύπλαστης μεγάλης μάζας των καταναλωτών,
τείνει να πείσει και μεγάλη μερίδα φωτογράφων
ότι δηλ. η επαγγελματική φωτογραφία πνέει
τα λοίσθια παρασέρνοντας σε αργό θάνατο
και τον σοβαρό επαγγελματικό φωτογραφικό
εξοπλισμό κλπ. Διαβάστε λοιπόν.

Ο ιταλικός εκδοτικός οίκος έργων τέχνης
Scripta Maneant σε συνεργασία με τα Μουσεία
του Βατικανού και την Νεορκέζικη εκδοτική
εταιρεία Gallaway Arts & Entertainment -εν
μέσω πανδημίας παρακαλώ- ανέθεσε σε
ομάδα αυστηρά επιλεγμένων επαγγελματιών
φωτογράφων μία πολύ απαιτητική δουλειά:
Να φωτογραφήσουν με απόλυτη ακρίβεια
και χρωματική πιστότητα κάθε εκατοστό της
περίφημης Capella Sistina του Βατικανού
προκειμένου οι φωτογραφίες αυτές να
χρησιμοποιηθούν στην έκδοση σχετικού
πολυτελούς λευκώματος. Θυμίζουμε ότι
η Capella Sistina είναι παρεκκλήσι του
Αποστολικού Παλατιού τουτέστιν της επίσημης
κατοικίας του Πάπα, στην πόλη του Βατικανού.
Ανακαινίστηκε το 1477-1480 από τον Πάπα Σίξτο
Δ΄, στον οποίο οφείλει και το όνομά της.

Εσωτερική άποψη μικρού μέρους της Capella Sistina

Πολύ γρήγορα οργανώθηκε το επιτελείο των φωτογράφων κι έπιασε αμέσως
δουλειά. Λόγω πανδημίας η Capella Sistina ήταν κλειστή γεγονός που επέτρεψε στους
φωτογράφους να στήσουν σκαλωσιές ύψους 10 μέτρων προκειμένου η φωτογράφιση
να γίνει χωρίς παραμορφώσεις των φημισμένων τοιχογραφιών που κοσμούν τον
χώρο και φυσικά να αναπτύξουν όπως πρέπει τον φωτισμό για τις απαιτητικές λήψεις.
Η φωτογράφιση κράτησε 67 συνεχόμενες νύχτες γιατί το φως ημέρας αλλοίωνε το
αποτέλεσμα και δεν το ήθελαν. Είχαν απέναντί τους τις φημισμένες τοιχογραφίες
του Μιχαήλ Άγγελου, του Μποτιτσέλι, του Περουτζίνο και άλλων δασκάλων της
Αναγέννησης. Τράβηξαν συνολικά -κρατηθείτε- 270.000 φωτογραφίες οι οποίες με
τη χρήση ειδικού για την περίσταση λογισμικού “συρράπτονταν” χωρίς ραφές &
παραμορφώσεις.

Αυτό το πλούσιο υλικό αποτέλεσε τον κορμό τρίτομης state of the art έκδοσης
822 σελίδων στην οποία έβαλε την υπογραφή του το πολύ δύσκολο στις αποφάσεις
του Βατικανό. Τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν ακριβώς 1999 υπογεγραμμένα μοναδικά
αντίτυπα μιας και ο εκδοτικός οίκος δεσμεύτηκε να μην επανεκδώσει το έργο.
Κόστος; 22.000 δολάρια η κάθε αριθμημένη, τρίτομη έκδοση. Ας επαναλάβουμε λοιπόν
το αυτονόητο: Το έργο δεν θα είχε καμία αξία αν δεν περιελάμβανε τις εξαιρετικές λήψεις
των επαγγελματιών φωτογράφων. Αυτά.

«    

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

,      ..»

ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΝΓΚ, 1893 -1976
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Google Photos
Σταδιακά από 1η Ιουνίου 2021, θα χρεώνει… για τις φωτογραφίες hi res
Όλα τα καλά πράγματα έρχονται σε
ένα τέλος όπως το too good to be true

Από τον επόμενο Ιούνιο η Google μας
προειδοποιεί ότι 1. Θα καταλογίζει τα

γενναιόδωρο πακέττο του Google Photos
που ως τώρα επέτρεπε την απεριόριστη
αποθήκευση στο σύννεφο φωτογραφικού
υλικού και είχε δελεάσει εκατομμύρια
χρήστες σε όλο τον κόσμο. Από
1/6/2020 όμως έρχονται περιορισμοί
και κάποιες -λογικές όμως- χρεώσεις…

αρχεία εικόνας «υψηλής ανάλυσης»
στο δωρεάν χώρο των 15GB μαζί με τα
email, ό,τι περιέχει το Google Drive κλπ.
και 2. Σταδιακά θα αρχίσει να σβήνει
αρχεία από αδρανείς λογαριασμούς
που δεν έχουν κινηθεί καθόλου για
τουλάχιστον δύο χρόνια –κάτι σαν τους
τραπεζικούς λογαριασμούς δηλαδή.
Πάντως η Google, μεγαλόψυχα είναι
αλήθεια, παρέχει περίοδο χάριτος ως την
1η Ιουνίου της επόμενης χρονιάς ώστε να
έχουν το χρόνο όλοι οι ενδιαφερόμενοι
να ανεβάσουν φωτογραφικές εικόνες
και video και να επωφεληθούν από το
unlimited data plan. |

Μέχρι στιγμής το Google Photos ήταν η
μόνη πραγματικά δωρεάν διέξοδος για

όποιον ήθελε να αποθηκεύει δωρεάν
απεριόριστο αριθμό φωτογραφιών. Εχει
περάσει πια ο καιρό με τις γενναιοδωρίες
τύπου Flickr (με το 1 Terabyte τσάμπα),
και όλα τα cloud based storage
συστήματα χρεώνουν από λίγα ως
περισσότερα.
Ως τώρα η Google έθετε ως όριο για τη
δωρεάν παροχή τα 15GB για όλα μας
τα αρχεία ανεξάρτητα από format αλλά
χάριζε ατελείωτο χώρο για φωτογραφίες
με τον περιορισμό ότι ενδεχομένως θα
συμπιέζονταν (χωρίς να αποκαλύπτει
πολλά πράγματα για τα κριτήρια επιλογής
μεγέθους αρχείων και πόσο «δραστική»
είναι η συμπίεση που επιβάλλει).

Παρά τα όποια παράπονα, πρέπει να
παραδεχθούμε ότι η Google προσφέρει

τα περισσότερα (15GB) σε δωρεάν cloud
storage τη στιγμή που το iCloud της
Apple περιορίζεται στα 5GB, το ακόμη πιο

πενιχρό Dropbox στα 2GB, το Microsoft
Onedrive στα 5GB κλπ.
Την ίδια ώρα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει
μια γενική τάση των διάφορων cloud
services τώρα που έγιναν πλατύτερα
γνωστά, να μειώνουν το δωρεάν
αποθηκευτικό χώρο του σύννεφου και
να ωθούν με διάφορα marketing trick το
χρήστη σε πληρωμένα πακέττα.
Πάντως για όσους χρειάζονται το κάτι
παραπάνω σε online storage, η Google
έχει αναγγείλει το πρόγραμμα Google
One. Αυτό καλύπτει σε αποθηκευτικό
χώρο όλες τις εφαρμογές της Google
και αφορά έγγραφα ή άλλα data είτε
photo/video υλικό με τα πακέττα 100GB
(1,99euro) 200GB (2,99) και 2ΤΒ (9,99)
ως μηνιαία χρέωση δηλ. τιμές αρκετά
προσιτές.Το τελευταίο πακέττο μάλιστα
των 2ΤΒ σε σύγκριση με την τιμολόγηση
$ 100 του αντίστοιχου Dropbox μοιάζει …
χάρισμα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

“
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...Όλα τα καλά πράγματα έρχονται σε ένα τέλος όπως το too
good to be true γενναιόδωρο πακέττο του Google Photos...

”
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Charles Sandison
Μία σχεδόν… εξωγήινη έκθεση
Είναι αυτό το μέλλον της τέχνης;
Φαντάζεστε ψηφιακές λέξεις να
αιωρούνται γύρω από τα κεφάλια

και χρησιμοποιεί μέχρι και μεθόδους
προγραμματισμού παρόμοιους με
αυτούς που έχουν τα εγκληματολογικά
εργαστήρια της αστυνομίας.

σας, ενώ περπατάτε σε μία γκαλερί;
Ή ψηφιακές μορφές που μοιάζουν με
συνδυασμό εκατοντάδων αρχαίων
αγαλμάτων να σας κοιτούν μέσα στον
εκθεσιακό χώρο; Ή να συναντάτε μία
αλλόκοτη εικονική μορφή που μοιάζει να
βρίσκεται σε ένα υπερρεαλιστικό δάσος,
το οποίο όμως στην πραγματικότητα δεν
υπάρχει;

Μα τί σχέση έχουν όλα αυτά με τέχνη;

Πού είναι τα εντυπωσιακά κρεμασμένα
έργα στους ωραίους εκθεσιακούς
χώρους; Πού είναι το υπέροχο άγαλμα
που μας υποδέχεται στο Λούβρο; Πού
είναι τα χρώματα του Van Gogh και οι
ασπρόμαυρες εκτυπώσεις του Josef
Sudek; Προς το παρόν θα παραμείνουν,
όσο βίαια και αν αντικαθιστά ολοένα
και περισσότερο η διαδικτυακή

Ένας εικονικός λαβύρινθος όπου
περιφέρεται ελαφρώς χαμένος ο

φιλότεχνος, ο οποίος μοιάζει να
προέρχεται από το μέλλον μας.
Αναμφίβολα, τo video-art υπάρχει ως
μορφή τέχνης εδώ και πολλές δεκαετίες,
αλλά τα έργα του Βρετανο-Φινλανδού
καλλιτέχνη, μοιάζουν να αποτελούν την
τεχνολογική τους προέκταση και εξέλιξη.
Ο ίδιος ο Sandison είναι μαιτρ του
coding, γνωρίζει από τεχνητή νοημοσύνη

“
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πραγματικότητα την φυσική, τώρα.
Είναι τα έργα του Charles Sandison ένα
μήνυμα από το μέλλον για την πορεία της
τέχνης; Ιδανική εξέλιξη θα αποτελούσε,
αν συμπορευτούν απλώς με τα
χειροπιαστά, αυθεντικά αριστουργήματα
που μας έχει χαρίσει η ανθρωπότητα
όλους αυτούς τους αιώνες. Ας μην είναι
αυτό το μοναδικό μέλλον των τεχνών.
Σημείωση: Στην Αθήνα ξεκίνησε λίγο
πριν το lockdown έκθεσή του στην

αθηναϊκή γκαλερί Bernier-Eliades. Για να
δείτε το βίντεο όπου ο ίδιος μιλά απλά,
επεξηγηματικά για τα ψηφιακά του έργα,
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

...Ιδανική εξέλιξη θα αποτελούσε, αν τα virtual
έργα συμπορευτούν με τα χειροπιαστά, αυθεντικά
αριστουργήματα που μας έχει χαρίσει η ανθρωπότητα ...

”
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DJI Mini 2
To τέλειο υπερελαφρό drone για τους νεοεισερχόμενους
Για να κατανοήσουμε τη σημασία του
Mini 2 και όλων των drone αυτής της
«εισαγωγικής» καττηγορίας, πρέπει να
γνωρίζουμε τη νομοθεσία των ΗΠΑ.
Στην μεγαλύτερη αγορά του κόσμου για
drone, λοιπόν, ισχύει εξαίρεση από τη
διαδικασία υποχρεωτικής καταχώρησης
και εγγραφής στα μητρώα της FAA
(Federal Aviation Administration)
αλλά και αντίστοιχων υπηρεσιών στον
Καναδά, Αυστραλία και αλλού. Το
Μini 2 αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του
Mavic Mini. Έχει διορθώσει το σύστημα
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ελέγχου και από το WiFi του προκατόχου
εδώ στηρίζεται στην πιο αξιόπιστη
τεχνολογία μετάδοσης δεδομένων
OcuSync 2.0 ενώ η καλύτερης
ποιότητας κάμερα είναι ικανή για 4K
video 30p, υποστήριξη RAW format
στις φωτογραφίες (ενώ το Mavic Mini
έδινε μόνον JPEG) κ.ά. O αισθητήρας
συγκεκριμένα έχει το ίδιο μέγεθος
1/2,3in. με 12Megapixel ,ο φακός
ισοδύναμη εστιακή απόσταση 24mm
(οπτικό πεδίο 84ο) και η ευαισθησία
φθάνει ως ISO 3200. Εντυπωσιάζει

σε τόσο μικρό μηχάνημα το gimbal 3
αξόνων. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί
στην ασφάλεια πτήσης καθώς το drone
έχει την ικανότητα πτήσης ακόμη και με
άνεμο ταχύτητας 24μιλίων την ώρα ενώ
υποστηρίζει ταχύτητες 13mph (Cine),
22mph (Normal) και 36mph (Sport).
Αναβαθμισμένο είναι και το controller
με στοιχεία από το αντίστοιχο του Mavic
Air2. H εφαρμογή ελέγχου DJI Fly έχει
πιο σαφές μενού και δανείζεται στοιχεία
από το Mavic 2 και Phantom 4.
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από το φθινοπωρινό cashback και κερδίστε επιστροφή
χρημάτων σε επιλεγμένους φακούς Tamron!
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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
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Canon | Nikon
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Βlack and white cameras matter!
Νέα προσθήκη στη γκάμα Leica. H Q2 είναι full frame compact γοήτρου, 47
megapixel και το βασικότερο ασπρόμαυρη!
Είναι η νέα Leica Q2 Monochrom,
η τρίτη στη σειρά μονοχρωματικών
μηχανών της Leica μαζί με τα μοντέλα
Μ Μοnochrom και Μ10 Μοnochrom,
τα οποία όμως δέχονται φακούς
Μ-bayonet. Από τη μεριά της η Q2
Monochrom έχει τη δική της έντονη
προσωπικότητα αφού εκτός από
αποκλειστικά ασπρόμαυρη, είναι
compact! Μάλιστα αφού έχει ο φακός
δεν αλλάζει. Είναι ένας ενσωματωμένος
ευρυγώνιος υψηλής κλάσεως Summilux
28mm f/1,7 Aspherical.
Tη μονοχρωματική (α/μ) εικόνα
η Q2 Monochrom την πετυχαίνει
παραλείποντας τη διάταξη μικροφίλτρων
RGB (Bayer pattern). Με τον τρόπο αυτό
κάθε εικονοστοιχείο δέχεται πρωτογενή
πληροφορία χωρίς αλγόριθμο demosaic
και γενικότερα ο αισθητήρας υποδέχεται
παραπάνω φως (ελλείψει του φίλτρου) γι
αυτό και η κάπως καλύτερη ευαισθησία
(ως ΙSO 100.000 αντί για 50.000
της απλής Leica Q2). H Leica Q2
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Monochrom δεν παύει να είναι μια ειδική
περίπτωση compact hi end full frame
μαζί με τη Sony R1X II αφού ο φακός της
είναι σταθερός και η μόνη περίπτωση
για zoom είναι οι επιλεγόμενες θέσεις
«κροπαρίσματος» 35mm και 50mm
με μείωση όμως της πραγματικής
ανάλυσης.
Οι μηχανικοί του Solms διετήρησαν
τον αισθητήρα της “έγχρωμης”
Q2 αλλάζοντας μόνον τη διάταξη
μικροφίλτρων. Και τώρα υπάρχουν
μικροφακοί που κατευθύνουν το φως
στα pixel αλλά απουσιάζει το πλέγμα
φίλτρων RGB τύπου Bayer pattern.
Μάλιστα xάρη σε αυτές τις σχεδιαστικές
διαφορές, η Leica επικαλείται βελτίωση
της δυναμικής περιοχής και 2 stop
καλύτερη ευαισθησία σε χαμηλό
φως. Ο φακός με τα 11 στοιχεία
παραμένει ταυτόσημος ενώ το σύστημα
χειροκίνητης εστίασης είναι focus by
wire. Σημειώνουμε ακόμη το πολύ καλό
EVF 3,68εκ. dot με μεγέθυνση 0,76x.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μονοχρωματικός αισθητήρας CMOS
47.3 Megapixel
Φακός Summilux 28 mm f/1.7 ASPH
με11 στοιχεία εκ των οποίων 3
ασφαιρικά
EVF (Εlectronic Viewfinder) 3.68εκ. dot
με OLED panel
Oθόνη πλάτης επαφικού τύπου3» με
1.04εκ. dot
Κλείστρο 1/2000-60sec
(ηλεκτρομηχανικό); 1/40.000- 1sec
(πλήρως ηλεκτρονικό)
Στεγανοποίηση σε επίπεδο
προδιαγραφών IP52
Κλίμακα ευαισθησίας ISO 100100000
Video 4K/30p ή Full HD 1080/120p
Μπαταρία BP-SCL4 με αυτονομία 350
καρέ
Bluetooth και WiFi capabilities with
Leica Fotos app
Δυνατότητες επιλογών toning (sepia,
blue, selenium)
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Canon PIXMA G MegaTank
Πέντε νέοι προσιτοί printer
H δημοφιλής σειρά PIXMA G
MegaTank, επεκτείνεται με την
προσθήκη πέντε εκτυπωτών με
επαναγεμιζόμενες δεξαμενές μελανιού,
σχεδιασμένων για μικρές επιχειρήσεις,
εργασία στο σπίτι και μαθητές. Τα
βασικά χαρακτηριστικά της νέας σειράς
περιλαμβάνουν: βελτιωμένη χρηστικότητα
με αντικαταστάσιμη κασέτα συντήρησης
για μείωση του χρόνου διακοπής
λειτουργίας, νέες και βελτιωμένες
φιάλες μελανιού για να διευκολύνουν την
αναπλήρωση των δεξαμενών και οθόνη
LCD 2 γραμμών για γρήγορη πρόσβαση
στις ρυθμίσεις. Η οικονομική λειτουργία
εκτύπωσης καθιστά δυνατή την εκτύπωση
χιλιάδων σελίδων, μειώνοντας σημαντικά
το κόστος.
Η βελτιωμένη γκάμα αποτελείται από
πέντε αξιόπιστους printer δοχείων
μελάνης με τεχνικές δυνατότητες που
περιλαμβάνουν συνδεσιμότητα στο
cloud, Wi-Fi και εκτύπωση υψηλής
ταχύτητας:
PIXMA G3460- Συσκευή υψηλής
ταχύτητας τριών λειτουργιών σε μία
(εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή) με
Wi-Fi
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PIXMA G3420- Πολυλειτουργικός
εκτυπωτής υψηλής ποιότητας με
λειτουργίες Wi-Fi
PIXMA G2460- Συσκευή υψηλής
ταχύτητας, 3-σε-1

PIXMA G2420- Συσκευή υψηλής
απόδοσης που μπορεί να εκτυπώσει, να
σαρώσει και να αντιγράψει
PIXMA G1420- Eύχρηστος εκτυπωτής
μίας λειτουργίας
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H Apple εγκαταλείπει την Ιntel
Αλλαγές στους τομείς home computing και μεγάλα κέρδη
ταχύτητας και ηλεκτρικής αυτονομίας για τους χρήστες
Κοσμοϊστορικές αλλαγές στο home
computing και νέα εποχή hardware
αυτάρκειας για την Apple που πλέον
θα χρησιμοποιεί επεξεργαστές που
έχει σχεδιάσει η ίδια, παίρνοντας
διαζύγιο από τη μεγαλύτερη εταιρία
μικροεπεξεργαστών.
Νέα εποχή ανέτειλε στο home
computing, τουλάχιστον για τους
φανατικούς φίλους της Apple. Η
μεγάλη εταιρία του Cupertino περίμενε
την εκδήλωση ΟNE MORE THING το
απόγευμα της 10ης Νοεμβρίου 2020,
προκειμένου να αναγγείλει τη μετάβαση
σε Arm επεξεργαστές και συγκεκριμένα
στο chip M1 το οποίο έχει σημαντικές
ομοιότητες με το Α14 που φοράει το
νέο iPhone 12. H ολοκαίνουργια CPU
θα ενσωματωθεί στην επόμενη γενιά
Macbook Pro, Macbook Air και MacMini
με εντυπωσιακές όχι απλά βελτιώσεις
αλλά …εκτοξεύσεις ταχύτητας. Θα έχει
δύο εκδόσεις με 7 και 8 πυρήνες,
μαζί με ενσωματωμένη Neural Engine
(λειτουργίες νευρωνικών δικτύων που θα
υποστηρίζουν τις δυνατότητες τεχνητής
νοημοσύνης).
Σύμφωνα με την Αpple to νέο
Macbook Pro θα είναι 2,7 φορές πιο
γρήγορο από το προηγούμενο και θα
έχει 5πλάσια ταχύτητα στα γραφικά
ενώ η αυτονομία της μπαταρίας

ΤΕΥΧΟΣ 525 • ΔΕΥΤΕΡΑ 16 NOEMΒΡΙΟΥ 2020

υπερδιπλασιάζεται (17 ώρες με internet
browsing και 20ώρες με video playback)
χάρη στην πολύ μικρή ηλεκτρική
κατανάλωση της CPU. Για το Macbook Air
η Apple παραθέτει 3,5 φορές μεγαλύτερη
ταχύτητα ενώ δεν θα υπάρχει καν
ανεμιστήρας αφού οι ανάγκες ψύξης
του επταπύρηνου Μ1 είναι πολύ μικρές
και καλύπτονται από την απαγωγή
θερμότητας μέσω του αλουμινένιου σασί.
H μπαταρία χωρητικότητας 49,9
Whr θα επαρκεί για πάνω από 15
ώρες λειτουργίας στο web και 18 σε
video playback ενώ θα τροφοδοτείται
από φορτιστή USB-C ισχύος μόλις
30W. Κατά΄τα λοιπά και το βασικό (σε
σχέση με το semipro/pro Μacbook Pro)
Μacbook Air θα διαθέτει επαρκέστατες
προδιαγραφές με λαμπρή (400Nits)
οθόνη Retina 2560x1600 που
υποστηρίζειχρωματικό χώρο DCI P3,
RAM ως 16GB, SSD ως 2Terabyte,
Wifi 6, Bluetooth 5.0, Touch ID και δύο
συνδυασμένες θύρες Thunderbolt/USB 4
(που υποστηρίζουν φόρτιση, DisplayPort,
Thunderbolt 3 και USB 3.1 Gen 2).
Όλες αυτές οι αλλαγές δεν θα ήταν
εφικτές χωρίς τη διαστημική τεχνολογία
μιας μάλλον άγνωστης στο ευρύ κοινό
ολλανδικής εταιρίας. Η ASML παράγει
τα Arm chip της Apple στις hi tech
εγκαταστάσεις της όπου γιαπρώτη

φορά υλοποίησε chip με διάκενο μόλις
5nm, μια εξελικτική βαθμίδα που μέχρι
πρότινος έμοιαζε ότι απέχει τουλάχιστον
δύο χρόνια από το σήμερα και δεν την
έχει υλοποιήσει ούτε η παντοδύναμη
Intel. Η τεχνολογία φωτολιθογραφίας
σε ακραία υπεριώδη μήκη κύματος έχει
καταφέρει να κάνει πραγματικότητα
μικροδιακόπτες μέσα στη λιθογραφία
του chip που έχουν μέγεθος μόλις
25 ατόμων…. επιτυγχάνοντας έτσι
να ενσωματώνουν δισεκατομμύρια
μικροημιαγωγούς σε ελάχιστο χώρο. Η
επένδυση κόστισε πάνω από 125εκ. δολ.
ενώ βασικοί μέτοχοι στην ASML είναι
η κορεάτικη Samsung και η ταϊβανέζικη
TSMC.
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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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Canon
Δυνατότητα μετατροπής σε webcam και για χρήστες macOS
Γράφαμε προ ημερών για το webcam
utility, το software της Canon που
μετατρέπει πολλά μοντέλα μηχανών
της εταιρίας σε webcam. Αμέσως
μετά λοιπόν έρχεται η έκδοση για
macOS καθώς και μια ενημέρωση
(1.1) για Windows με βελτιώσεις για
videoconference και streaming ώστε

να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τα
προγράμματα:
Apple Facetime
Cisco Webex
Discord
Facebook Live
Facebook Messenger
Google Hangouts

Google Hangouts Meet
Microsoft Teams
OBS
Skype
Slack
Streamlabs OBS
YouTube Live
Zoom

Venus Optics
Nέες εκδόσεις για το φακό Laowa 100mm f/2,8 Ultra Macro 2x
O 100mm macro φακός Laowa με τη
2x (δύο φορές το φυσικό μέγεθος double
lifesize) έχει αποσπάσει εξαιρετικές
κριτικές για την ποιότητα εικόνας. Αρχικά
κυκλοφόρησε για μοντούρες Canon EF,
Nikon F και Sony FE, και στη συνέχεια
για Canon RF και Nikon Z-mount.
Τελευταία είδηση αποτελεί η προσθήκη
της μοντούρας Pentax P-K με αυτόματο
δακτυλίδι διαφραγμάτων που σημαίνει ότι
η ρύθμιση του διαφράγματος εργασίας
μπορεί να γίνει είτε από τη μηχανή είτε
απευθείας πάνω από το “φυσικό”
δακτυλίδι.
Ταυτόχρονα
ανακοινώθηκε μια
έκδοση για Canon
EF με δακτυλίδι
συνεχούς ρύθμισης
διαφράγματος
προσανατολισμένη
σε βιντεολήπτες που
επίσης ξεχωρίζει από
τον special μηχανισμό
ίριδας διαφράγματος
με 13 πτερύγια.
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Εpson 3LCD projectors
Πωλήσεις 30 εκ. μονάδων
Η Epson το 1989 λάνσαρε τον VPJ700, τον πρώτο 3LCD βιντεοπροβολέα.
Το 1994, η εταιρεία κυκλοφόρησε
τον ELP-3000, ένα μοντέλο που
συνδεόταν με PC. Στη συνέχεια
ηγείται της αγοράς, διατηρώντας τη
θέση της ως ο No.1* κατασκευαστής
βιντεοπροβολέων παγκοσμίως για 19
συνεχόμενα χρόνια, επιτυγχάνοντας,
πωλήσεις 30 εκατομμυρίων μονάδων,
συνολικά.
«Είμαστε πολύ περήφανοι που
φτάσαμε τις 30 εκατομμύρια μονάδες
σε πωλήσεις βιντεοπροβολέων,
παγκοσμίως», δήλωσε o Yasunori

Yoshino, COO,Epson Visual Products
Operations Division. «Με τη βοήθεια
των πελατών μας, οι βιντεοπροβολείς
μας έχουν προσφέρε εξαιρετικές
οπτικές εμπειρίες και αποτελεσματικές
επαγγελματικές παρουσιάσεις, αλλά και
προβολές στην εκπαίδευση, το σπίτι, το
λιανικό εμπόριο και την ψηφιακή τέχνη.
Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε επιτύχει
αυτό το ορόσημο χωρίς τη συνεργασία
των πελατών μας και άλλων σημαντικών
συνεργατών»
Η Epson επιδιώκει, επίσης, να
δημιουργήσει νέα αξία για τους
πελάτες της μέσω της καινοτομίας, όπως

για παράδειγμα παρέχοντας ηλεκτρονικά
μέρη για έξυπνα γυαλιά 4ης γενιάς, τα
οποία θα χρησιμοποιούν τη βελτιωμένη
τεχνολογία βιντεοπροβολής που έχει
αναπτύξει η εταιρεία.
(Πηγή: Futuresource Consulting Limited,
FY2001-FY2019)

URL: http://epson.presspage.com/
Οι-βιντεοπροβολείς-3LCD-της-Epsonεπιτυγχάνουν-συνολικές-πωλήσεις30-εκατομμυρίων-μονάδωνπαγκοσμίως/

Η πορεία της βιομηχανίας του Imaging
Πτώση πωλήσεων

Με βάση την ανακοίνωση του
οργανισμού CIPA (Camera and
Imaging Product Association) η
πανδημία του κορωνοϊού έχει επιφέρει
σκληρό πλήγμα στη βιομηχανία του
Imaging και όσον αφορά τον όγκο
των πωλήσεων (τεμάχια) και την αξία
(τζίρο). Σύμφωνα με τα στοιχεία οι
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κατασκευαστές πούλησαν 1,56εκ. τμχ.
DSLR ως το Σεπτ. 2020 δηλ. πτώση
-54% σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο ενώ η αξία ανήλθε
στα 64,6δις γιεν ήτοι 625εκ. δολ.
μειωμένη κατά -51%.Οι mirrorless
πούλησαν 2.498εκ. τμχ. με αξία
53,5δις γιεν ή 518εκ. δολ. Αλλά και το

πιο δυναμικό τμήμα των πωλήσεων, οι
φακοί υπέστησαν σοβαρές απώλειες,
πιο μεγάλες στους ευρυγώνιους με
-45% και μικρότερες στους φακούς
πάνω από εστιακή απόσταση 35mm
όπου η μείωση έφθασε το -34%.

ΣΕΛΙΔΑ 18

PHOTOBUSINESSWEEKLY

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Μοιραστείτε τις τεχνικές σας γνώσεις
με τους Αναγνώστες του ΦΩΤΟγράφου!
ΝΕΑ ΣΤΗΛΗ
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Airpeak
Το vέο brand με το οποίο η Sony μπαίνει δυναμικά στα drones
Τη μονοκρατορία της DJI φιλοδοξεί
να σπάσει η Sony λανσάροντας ένα
καινούργιο brand που θα ονομάζεται
Airpeak. Η «διαρροή» προέρχεται από
την ίδια την Sony που με ένα teaser
αποκαλύπτει τα σχέδιά της για την
ανάπτυξη της νέας προϊοντικής σειράς
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drone που θα είναι προσανατολισμένη
στο video. Μαζί με την ανακοίνωση
ήλθε στη μνήμη μας η είδηση από τις
αρχές της χρονιάς όταν έγινε γνωστό
ότι η εταιρία είχε καταθέσει αίτηση για
ευρεσιτεχνίες σχετιζόμενες με drone.
Περισσότερα δεν έχουν γίνει γνωστά

αλλά αν κάποιος διαθέτει τα κεφάλαια
και το know how σε αισθητήρες και
photo/video εφαρμογές της Sony,
δύσκολα θα λέγαμε ότι η προσπάθεια
δεν θα τελεσφορήσει. Αναμένουμε…
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Keith Moss
Συνέντευξη στο Ilfordphoto.com
Ο Κeith Moss είναι αυτοδίδακτος επαγγελματίας
φωτογράφος με διεθνή καριέρα. Η εμπειρία του
φθάνει τα 35 χρόνια και την τελευταία δωδεκαετία
ασχολείται πολύ με διδασκαλία και mentoring για
ερασιτέχνες και επαγγελματίες. Οι συνεργασίες του
περιλαμβάνουν εταιρίες όπως Laura Ashley, Barker
& Stonehouse, The BBC, Miss Sixty, The Cooperative
Clothing Company, Unilever, Hilton Hotels, Mars
Confectionery καθώς και περιοδικά φωτογραφίας όπως
Professional Photographer, Amateur Photographer,
Digital Photographer και Photography for Beginners.
Έχει διδάξει στα πανεπιστήμια Northumbria, Teesside
και York St John. Έγινε πρεσβευτής της Ilford το 2013
πραγματοποιώντας διαλέξεις και σεμινάρια masterclass.

ΤΕΥΧΟΣ 525 • ΔΕΥΤΕΡΑ 16 NOEMΒΡΙΟΥ 2020

Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας μια αγαπημένη σας φωτογραφία/
εκτύπωση σε Ilford υλικά και να μας πείτε τι σημαίνει για σας;
Η λήψη αυτή έγινε στην Βαρκελώνη (La Bοqueria) με μηχανή
μεσαίου φορμά Fujifilm GA645. Τι την κάνει σημαντική; Η κυρία
που εμφανίζεται δεν ενδιαφερόταν να της κάνω το πορτραίτο. Γι
αυτό προεστίασα, πήγα λίγο πίσω και κοίταξα τις πιπεριές σαν να
μην ήταν καλές, και υπέθετα την αντίδρασή της ότι θα έπαιρνε μια
στάση του στιλ «μα τι έχουν οι πιπεριές μου;» Η κίνησή της ήταν
αυτό που περίμενα και πάτησα το κουμπί. Η λήψη έγινε με ένα από τα
αγαπημένα μου φιλμ το Ilford HP5 Plus.
Πως αρχίσατε να φωτογραφίζετε με φιλμ;
Άρχισα από ηλικία 13 ετών, πολύ πριν από την εποχή του digital.
Έβλεπα τον πατέρα μου στο σκοτεινό θάλαμο και κόλλησα το …
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μικρόβιο. Έγινα επαγγελματίας στα εικοσιπέντε
μου φωτογραφίζοντας book για μοντέλα και
κάποιες άλλες εμπορικές δουλειές. Τότε έκανα
πολλά slides, κυρίως Fujifilm Provia αλλά για τις
προσωπικές, καλλιτεχνικές μου δουλειές επέμενα
στο α/μ.
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Ποια ήταν η μεγαλύτερη φωτογραφική σας
έμπνευση ως σήμερα;
Oι δύο φωτογράφοι που έχω αγαπήσει είναι
και οι δύο γάλλοι, οι Jeanloup Sieff και Robert
Doisneau. Μου αρέσει πολύ η δουλειά του Sieff
στη μόδα και η ανθρωποκεντρική ματιά στη
φωτογραφία δρόμου του Doisneau.
Ποια είναι η καλύτερη φωτογραφική συμβουλή
που σας έχουν δώσει;
Το περιεχόμενο έχει τη μεγαλύτερη αξία.
Πάντα το πίστευα. Σε ένα κόσμο που βλέπουμε
φωτοσοπισμένες και εξωραϊσμένες εικόνες
έχουμε χάσει την ικανότητα να βρίσκουμε το
καό περιεχόμενο, αυτό που λάμπει και κάνει τη
διαφορά.
Ποια project δουλεύετε αυτό τον καιρό;
Προς το παρόν προτιμώ να καταγράφω την
καθημερινή ζωή σε αυτούς τους περίεργους
καιρούς που ζούμε. Θεωρώ ότι θα χρειαστώ
δύο χρόνια τουλάχιστον για να αποκομίσω το
περιεχόμενο που θέλω, για να γίνει ο κορμός
του δεύτερου βιβλίου μου. Το πρώτο μου βιβλίο
(Urban Portraits) χρειάστηκε πέντε χρόνια για να
ολοκληρωθεί…
Πείτε μας το παράδειγμα μιας δουλειάς που
κάνετε τώρα. Πως αποφασίζετε με τι φιλμ και
εξοπλισμό θα φωτογραφίσετε;
Αυτό τον καιρό κάνω mentoring σε ένα
φωτογράφο μόδας για λήψεις στο στούντιο αλλά
και on location. Για μένα το ιδανικό μοντέλο είναι
αυτό που έχει την ικανότητα να αλλάζει εκφράσεις
και να μεταδίδει συναισθήματα ενώ καλός
φωτογράφος είναι όποιος μπορεί να δημιουργήσει
το κατάλληλο σκηνικό και να επικοινωνεί με το
μοντέλο. Εγώ στη συγκεκριμένη ανάθεση θα έχω
μια παλιά Contax 167 με φακό Zeiss και φιλμ
Ilford HP5 που το επιλέγω για την ευελιξία του και
τον τρόπο που αποδίδει τους δύσκολους τόνους
της επιδερμίδας.
Ποιους σκοπούς έχετε αυτό τον καιρό στη
φωτογραφία σας;
Επιδιώκω να σταθεροποιήσω την διδακτική/
συμβουλευτική πλευρά της δουλειάς μου όσο
αφορά το φιλμ και το σκοτεινό θάλαμο και σε
προσωπικό επίπεδο να μπορέσω να ταξιδέψω ξανά
και να κάνω αστικά πορτραίτα σε όλη την Ευρώπη.
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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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61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Αποκλειστικά online
Όπως αναμενόταν, ένα από τα
μεγαλύτερα φεστιβάλ κινηματογράφου
της χώρας μας, αυτό της πολύπαθης,
λόγω κορωνοϊού, Θεσσαλονίκης
εγκαινιάστηκε πριν λίγες ημέρες με
αποκλειστική διαδικτυακή λειτουργία.
Οι ενδιαφέρουσες ταινίες είναι
δεκάδες, αν σερφάρετε στην σχετική
ιστοσελίδα, μπορείτε να διαλέξετε
προβολές ανά συγκεκριμένη ημέρα και
βέβαια δεν λείπουν οι βραβευμένες
ελληνικές και ξένες προβολές. Κεντρική
θεματική της φετινής διοργάνωσης
είναι η «Οικειότητα: μια σύγχρονη
τυραννία» που εμπνέεται από το βιβλίο
του Ρίτσαρντ Σένετ «Η τυραννία της
οικειότητας» (εκδόσεις Νεφέλη) και
από την ανάγκη επανοικειοποίησης του
δημόσιου χώρου.
Πληροφορίες/προβολές:
filmfestival.gr
Σκηνή από την ταινία «Daniel 16»
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Επίκαιροι φωτογραφικοί διαγωνισμοί
Διεθνής προβολή ή χρηματικό έπαθλο, η επιλογή δική σας
1. Η έγκυρη φωτογραφική πλατφόρμα
LensCulture μόλις ανακοίνωσε έναν
νέο διαγωνισμό με τίτλο Art Photography
Awards. Όπως προϊδεάζει το θέμα, οι
διοργανωτές καλούν να στείλετε τις πιο
εικαστικές σας φωτογραφίες.

2. Εγχώριας παραγωγής είναι ο
διαγωνισμός από την Blank Wall
Gallery όπου προβλέπονται διάφορα
χρηματικά έπαθλα. Για πρώτη φορά,
ο καθιερωμένος διαγωνισμός της
γκαλερί, θα παρουσιάσει τις επιλεγμένες
φωτογραφίες μόνο στο διαδίκτυο. Κάθε
φωτογράφος μπορεί να συμμετάσχει με
πέντε αρχεία. Όλοι οι φωτογράφοι, οι
ερασιτέχνες και οι επαγγελματίες που
είναι άνω των 18 ετών, έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στο διαγωνισμό. Προσοχή
όμως, υπάρχει χρέωση (35 €), για κάθε
φωτογράφο που θα επιλεγεί για την
διαδικτυακή προβολή. Οι καλλιτέχνες
που θα επιλεγούν για να παρουσιαστούν
στην ιστοσελίδα, θα διεκδικήσουν
το βραβείο 1.000 € σε μετρητά. Να
σημειωθεί βέβαια πως καθώς τα
έργα θα προβληθούν αποκλειστικά
διαδικτυακά, ενυπάρχει σαφώς και
σε αυτόν τον διαγωνισμό η διεθνής
παρουσίαση.
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Δεν υπάρχει περιορισμός στη θεματολογία,
αλλά πρέπει να είναι άκρως δημιουργικές.
Πριν στείλετε την συμμετοχή σας, δείτε
προσεκτικά τις προϋποθέσεις του
διαγωνισμού. Επίσης, η πρώτη σας
φωτογραφία γίνεται δεκτή δωρεάν, για τις

υπόλοιπες υπάρχει χρέωση. Αλλά μερικές
φορές, μία μόνο φωτογραφία αρκεί να
αναδείξει το ταλέντο σας.
Πληροφορίες/υποβολές:
https://www.lensculture.com

Υποβολές έργων:
submissions@blankwallgallery.com

ΣΕΛΙΔΑ 26

PHOTOBUSINESSWEEKLY

Λουκάς Σαμαράς Phototransformation. Εναρκτήρια τιμή: £2,000
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Ελληνικά έργα τέχνης… στο σφυρί
Μεταξύ αυτών και φωτογραφία διάσημου Έλληνα
Κατά καιρούς ακούμε στις ειδήσεις για
διεθνείς οίκους δημοπρασιών οι οποίοι
βγάζουν στο… σφυρί, ελληνικά έργα
τέχνης, άλλοτε αρχαία κι ενίοτε σύγχρονα.
Το να γίνει κανείς συλλέκτης, μπορεί
να φαντάζει ως ένα μακρινό όνειρο
αλλά στην εποχή της πανδημίας, όλες
πλέον οι δημοπρασίες έχουν μεταφερθεί
στον εικονικό κόσμο του διαδικτύου
και προσφέρονται για όλα τα βαλάντια.
Πόσο όμως δημοπρατείται έργο γνωστού
Έλληνα φωτογράφου τώρα;
Πρόκειται για μία μικρή polaroid,
διαστάσεων 8x8 εκ. από την πασίγνωστη
φωτογραφική ενότητα του Λουκά Σαμαρά
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με τίτλο “Phototransformations”. Κι αν
δεν γνωρίζετε τον Lucas Samaras (όπως
αυτοαποκαλείται εδώ και δεκαετίες),
πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα
ονόματα στη διεθνή φωτογραφική,
αλλά και εικαστική γενικότερα, σκηνή
των δεκαετιών 1970-1980. Όταν
λειτουργούσε η δική μας Εθνική
Πινακοθήκη, δίπλα στο ξενοδοχείο Hilton,
είχε παρουσιαστεί μεγάλη αναδρομική του
έκθεση.
Στη νέα μεγάλη διαδικτυακή
δημοπρασία, θα βρείτε μόνο ένα
φωτογραφικό έργο, αυτό του Σαμαρά,
με τιμή εκτίμησης μεταξύ 2-3

χιλιάδων λιρών. Όλα τα υπόλοιπα
αποτελούν ζωγραφικά έργα σπουδαίων
παλαιότερων, αλλά και μερικών
μεταγενέστερων, Ελλήνων ζωγράφων.
Μόραλης, Παρθένης, Τέτσης,
Εγγονόπουλος, Φασιανός και τόσα άλλα
σημαντικά ονόματα από την ελληνική
ζωγραφική. Ας ελπίσουμε πως σε
επόμενη δημοπρασία θα εκπροσωπηθεί η
φωτογραφία της χώρας πιο δυναμικά.
Το έργο θα το βρείτε στη δημοπρασία
Νοεμβρίου “The Greek Sale” του οίκου
Bonhams. www.bonhams.com
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση
Όλες οι μορφές τέχνης δωρεάν
Πολιτιστικά δρώμενα τα οποία θέλουμε
συχνά να παρακολουθήσουμε αλλά το
κόστος τους ή ο χρόνος μετάδοσης τους
είναι ενίοτε αποτρεπτικά, προσφέρονται
τώρα χωρίς αντίτιμο ή χρονικό
περιορισμό. Μπορεί το βίωμα να μην
είναι ίδια απολαυστικό καθότι σε καμία
περίπτωση δεν συγκρίνεται η επίσκεψη σε
έναν γιγάντιο πολιτιστικό χώρο, με τον…
μικρό μας καναπέ, αλλά, αναμφίβολα, θα
βρείτε κάτι που θα σας ενδιαφέρει. Από
θεατρικές παραστάσεις, βίντεο, μέχρι μία
εικονική συνάντηση με τον Jo Nesbo,
τον πιο πολυδιαβασμένο συγγραφέα της
αστυνομικής λογοτεχνίας παγκοσμίως.
Σύνδεσμος:
youtube.com/ onassisfoundationchannel

photo.gr
Το έγκυρο
οφ
φωτογραφικό
ωτογ
site
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“Ξαναχτίζοντας τον Παράδεισο”
Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ από τον βραβευμένο με Oscar σκηνοθέτη Ron Howard
Πρεμιέρα έκανε το περασμένο Σάββατο
14 Νοεμβρίου το συναρπαστικό
ντοκιμαντέρ με τίτλο «REBUILDING
PARADISE» του Ron Howard, όπου
κατέγραψε την ολοσχερή καταστροφή της
γραφικής πόλης Paradise, από την τραγική
πυρκαγιά του 2018 στην Καλιφόρνια.
Οπωσδήποτε η ίδια η ονομασία της πόλης,
προσφέρει μυθιστορηματική αναλογία με
την βαθιά έννοια του παραδείσου αλλά
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και όλων των ερμηνειών αυτής.
Σήμερα η τραγική κοινότητα της
αμερικανικής πόλης, συνεργάζεται για να
ξαναχτίσει τον παράδεισό της. Ας σταθεί
ως ένα υπέροχο παράδειγμα προς μίμηση
και για τη δική μας, ταλαιπωρημένη από
τις πυρκαγιές, χώρα.
Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται από την
National Geographic Documentary
Films. H National Geographic Partners

LLC (NGP) αποτελεί κοινοπραξία
μεταξύ National Geographic Society
και Disney, με δέσμευση τη διανομή
κορυφαίου παγκοσμίως περιεχομένου
σχετικό με την επιστήμη, την περιπέτεια
και την εξερεύνηση, μέσα από ένα
ασυναγώνιστο media portfolio.
Δείτε το trailer
youtube.com/watch?v=OcyPBHPk_VM
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