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EDITORIAL

Photokina:
Οριστικό τέλος
Ο κορωνοϊός δεν τερματίζει τη ζωή μόνον
συνανθρώπων μας με «υποκείμενα
νοσήματά». Τερματίζει επίσης και τη ζωή

επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών
με χρόνιες παθογένειες και «υποκείμενα
νοσήματα». Μία τέτοια, ευάλωτη περίπτωση,
που δεν άντεξε την κρίση του κορωνοϊού,
είναι και η PHOTOKINA. Η γνωστή σε
όλους μας, πάλαι ποτέ μεγάλη, έκθεση
φωτογραφικού και κινηματογραφικού
εξοπλισμού της Κολωνίας. Με μια καθαρή και
χωρίς μελοδραματισμούς ανακοίνωση της
διοργάνωσης, που εκδόθηκε με ημερομηνία
27/11, ειπώθηκε όσο ξεκάθαρα αυτό
μπορούσε να ειπωθεί, ότι η έκθεση έκανε
τον κύκλο της και δεν θα πραγματοποιηθεί
πλέον στο μέλλον. Τουτέστιν Photokina
τέλος. Οριστικά και αμετάκλητα.
Δεν θα σταθώ στα “υποκείμενα νοσήματα”
της διοργάνωσης που ήταν γνωστά σε
όλους. Έχω αναφερθεί σε αυτά και μάλιστα

πολλές φορές στο παρελθόν από τούτη
εδώ τη στήλη. Θα ήθελα απλά και μόνον
να παρατηρήσω ότι το τέλος της Kodak τον
Ιανουάριο του 2012 σηματοδότησε το τέλος
της φωτογραφίας όπως την ξέραμε και ότι
το τέλος της Photokina σήμερα, το 2020,
σηματοδοτεί το τέλος της φωτογραφικής
αγοράς όπως την ξέραμε. Αποτελούν και
τα δύο γεγονότα τις επίσημες «ληξιαρχικές
πράξεις θανάτου», μετά από μακροχρόνια
επιχειρηματική ασθένεια.

Περιοδικό PHOTOBUSINESS No 4, Οκτώβριος 1998. Πολυσέλιδη ανταπόκριση από τη Photokina
και εκτενές φωτορεπορτάζ από το party του ΦΩΤΟγράφου προς τιμήν των Ελλήνων εμπόρων και
αντιπροσώπων φωτογραφικών ειδών, στη Κολωνία της Γερμανίας.

Το τέλος της Photokina για τους παλιότερους από εμάς σηματοδοτεί το τέλος
μιας ολόκληρης εποχής. Γεμάτη νοσταλγικές αναμνήσεις όχι τόσο για την

ενημέρωση “επί των εξελίξεων”, αυτο θα συνέβαινε αργά ή γρήγορα, αλλά για
όλα τα άλλα. Για τις απρόβλεπτες συναντήσεις στα στενοσόκακα της παλιάς πόλης
της Κολωνίας με φωτογράφους, αντιπροσώπους απ’ όλη την Ελλάδα αλλά και
υψηλόβαθμα στελέχη εργοστασίων από όλη την Υφήλιο. Για τα αξέχαστα βραδινά
φαγοπότια στα... «brauhaus» της πόλης με την μπύρα Kolsh να ρέει άφθονη, για
τις αγορές εξοπλισμού με τα επιμελώς κρυμένα μάρκα σε απίθανα σημεία των
αποσκευών μας, για τις βόλτες στα πολυκαταστήματα της πόλης μόλις έκλειναν οι
πόρτες της έκθεσης και τόσα άλλα.
Όμως για το περιοδικό μας η Photokina ήταν και πολλά άλλα. Εκεί κάναμε την

πρώτη διεθνή μας παρουσία με περίπτερο το 1992, εκεί διοργανώσαμε αξέχαστα
party και συνεστιάσεις όπως π.χ. το 1998 με 200 καλεσμένους και ελληνική
μουσική! Εκεί χτυπούσε για λίγες μέρες η καρδιά της Ελληνικής Φωτογραφίας.
Και όλα αυτά σε μια εποχή που οι δείκτες ανάπτυξης της χώρα μας έτρεχαν με
4,5% ενώ διάχυτη ήταν η χαρά και η αισιοδοξία για το μέλλον σε αντίθεση με
αυτό που συμβαίνει σήμερα. Όμως έτσι είναι η ζωή. Υπάρχει η αρχή, η μέση
και αναπόφευκτα το Τέλος. Για όλα.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

« Όλα τα λουλούδια που θ’ ανθίσουν αύριο, βρίσκονται
στους σπόρους σήμερα...» ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ
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Photokina
Μια οφειλόμενη αναδρομή και ένα παρελθόν που δεν πρέπει να ξεχαστεί…
Με ανάμεικτα αισθήματα λύπης,
νοσταλγίας, αναπολήσεων στο

1950

παρελθόν και ερωτηματικών
για το μέλλον του imaging,
πληροφορηθήκαμε το παγερό νέο
της “αναστολής επ’ αόριστον” της
Photokina, της μεγαλύτερης έκθεσης
φωτογραφικών που ταυτόχρονα
έπαιζε ρόλο forum και γενικού
σημείου αναφοράς για τον κλάδο επί
δεκαετίες. Η ιστορία της συνέπεσε με
την μεταπολεμική σταδιακή ανάπτυξη
της φωτογραφίας μέσα από τα
ερείπια του Β Παγκοσμίου Πολέμου:
Τα διστακτικά βήματα στις δεκαετίες
1960 και 1970, την εκρηκτική
επέκταση στις δεκαετίες 1980 ως
2000, την ψηφιακή επανάσταση αλλά
και την τωρινή ύφεση που κατάφερε
καίριο κτύπημα στα trade shows και
ειδικότερα στην Photokina. Σε αυτό
μας το σημείωμα θα επιχειρήσουμε μια
επιβεβλημένη ιστορική αναδρομή στις
πρώτες διοργανώσεις από το 1950 ως
το 1970,

βιομηχάνων ανοίγει τις πύλες της η πρώτη Photokina. Tην εγκαινιάζει ο Ομοσπονδιακός
Υπουργός Οικονομικών Ludwig Erhard, μετέπειτα Καγκελάριος (πρωθυπουργός) της
χώρας. Η πρώτη διοργάνωση αποτέλεσε καθαρά εσωτερική γερμανική υπόθεση και
συμμετείχαν 300 εταιρίες, αν και ο εξαγωγικός προσανατολισμός έφερε αρκετούς
ξένους εμπορικούς επισκέπτες. Ας μην ξεχνάμε ότι τότε η γερμανική φωτογραφική
βιομηχανία είχε τον πρώτο ρόλο παγκοσμίως και οι ιάπωνες ήταν ακόμη ανύπαρκτοι
στον ανταγωνισμό. Σημειώθηκε ρεκόρ 75.000 επισκεπτών που εκτός από τα προϊόντα
προσήλθαν και για το πολιτιστικό μέρος Fotofrm που είχε επιμεληθεί ο L.Fritz Gruber,
διάσημος συλλέκτης και γκαλερίστας, προσωπικός φίλος του Man Ray.
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H πρώτη”διεθνής” Photokina ανοίγει τις πύλες

της τον Απρίλιο του 1951 με συμμετοχή 70
διεθνών οίκων ανάμεσα στους 340 εκθέτες.
Η έκθεση ήταν αφιερωμένη στην επανάσταση
της έγχρωμης φωτογραφίας και προσέλκυσε
100.000 επισκέπτες.

1952
Η επόμενη διοργάνωση ακολούθησε σε μόλις
ένα χρόνο, πάλι τον Απρίλιο του 1952 πάλι με
την υποστήριξη του Yπουργού Οικονομικών
L.Erhard ενώ το αστέρι της έκθεσης ήταν το
Viewmaster στο περίπτερο του οποίου συνέρρεαν
πλήθη κόσμου. Και πάλι την τίμησαν 100.000
επισκέπτες.

Viewmster 1952

1954
Στάθηκε η πρώτη διοργάνωση με διετή
κύκλο λειτουργίας, σε ανταπόκριση αιτήματος

κυρίως των ξένων εκθετών που δύσκολα
ταξίδευαν εκείνη την εποχή όταν οι αεροπορικές
επικοινωνίες δεν ήταν ακόμη διαδεδομένες.
Αποδίδοντας μεγάλη σπουδαιότητα στο event, την
εγκαινίασε ο ίδιος ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος
της Γερμανίας Theodor Heuss και πράγματι
αποτέλεσε τεράστια επιτυχία αφού μετείχαν 400
εταιρίες από 13 διαφορετικές χώρες και την
επισκέφθηκε περισσότερο κοινό, 175.000 άτομα.

1956
Μια ακόμη μεγάλη αλλαγή υλοποιήθηκε αυτή τη
χρονιά με την οριστική μετάθεση το φθινόπωρο

αντί για την άνοιξη.
Πράγματι η Photokina άνοιξε τις πύλες της
στις 29 Σεπτεμβρίου υπό την αιγίδα του
Προέδρου Τ. Heuss ενώ συγχαρητήριο
τηλεγράφημα είχε στείλει ο αμερικανός πρόεδρος
Dwight Eisenhower. Τεχνολογική έκπληξη
αποτέλεσε η Agfa Automatic 66 μια μηχανή με
φυσούνα μεσαίου φορμά με
αυτοματισμό προτεραιότητας
διαφράγματος. Την έκθεση
επισκέφθηκαν 172.000 άτομα
από 75 χώρες, διατρανώνοντας
έτσι το διεθνή χαρακτήρα.

Agfa 66 automatic 1956

1958
Στην επόμενη διοργάνωση συγκεντρώθηκαν

περισσότεροι εκθέτες σε 530 περίπτερα από16
χώρες, από τους οποίους 180
μη Γερμανοί ενώ για πρώτη φορά
παρουσιάστηκε μαγνητική ταινία ικανή να
καταγράψει video. To πολιτιστικό πρόγραμμα είχε
αναλάβει να επιμεληθεί ο καθηγητής Otto Steinert
με γενικό τίτλο «Yποκειμενική Φωτογραφία».
Ampex magetic video tape 1958
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1960
H έβδομη κατά σειρά Photokina ξεκίνησε στις 24
Σεπτεμβρίου με εναρκτήρια ομιλία από τον καθηγητή

και Υπουργό Οικονομικών Ludwig Erhard ενώ
συγχαρητήριο τηλεγράφημα απέστειλε ο νέος πρόεδρος
της Ομοσπονδιακής (Δυτικής τότε) Γερμανίας Heinrich
Lubke. Ήταν η χρονιά που πουλήθηκαν 250.000 φωτ.
μηχανές με αυτοματισμό. Η αυξανόμενη δημοφιλία της
τηλεόρασης έφερε κοντά στην έκθεση την παράλληλη
διοργάνωση του πρώτου Συνεδρίου για την Ιατρική
Φωτογραφία και κινηματογραφία». Σημειώθηκε ρεκόρ
προσέλευσης 215.000 επισκεπτών.

1963
Ενώ διαφαινόταν σταθερότητα στη διετή περιοδικότητα
της έκθεσης, η επόμενη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε

την άνοιξη του 1963 και οι πύλες στα RheinHalle
άνοιξαν στις 16 Μαρτίου για εννέα συνεχόμενες
ημέρες ενώ φιλοξενήθηκε η μεγαλεπήβολη World
Photography Exhibition. Μεγάλα αστέρια της έκθεσης
και πόλοι έλξης ήταν οι πρώτες Κοdak Instamatic και
οι πρώτες Polaroid. Σε μια Ευρώπη που άρχιζε να
ανακάμπτει θεαματικά και να αναπτύσσεται με ταχείς
ρυθμούς, η προσέλευση 21.500 ξένων επισκεπτών
στους συνολικά 200.000 ήταν ενδεικτική για την
βελτιωμένη οικονομική κατάσταση και την εξέλιξη του
φωτογραφικού τομέα.

1966
Τρισήμιση χρόνια χρειάστηκαν για να επαναλειτουργήσει

η Photokina και να οριστικοποιηθεί ότι στο εξής θα έπρεπε
να πραγματοποιείται σταθερά ανά διετία, στην αρχή του
φθινοπώρου. H συγκεκριμένη Photokina συνέπιπτε με
την ακμή των SLR συστημάτων Exakta, Retina, Pentacon,
Contax κλπ. αλλά και την αναδυόμενη εμφάνιση των
ιαπώνων κατασκευαστών. Η πιο σημαντική παράλληλη
εκδήλωση ήταν το «1ο Διεθνές Συνέδριο για την
φωτογραφία και τον κινηματογράφο στη βιομηχανία και
την τεχνολογία» στην έκθεση συμμετείχαν με περίπτερ
340 γερμανοί και 300 αλλοδαποί εκθέτες με αυξανόμενη
παρουσία των ιαπώνων.

1968

1970

Αναζητώντας το βηματισμό της η
Photokina «ψάχνεται» ως προς τον

Η νέα δεκαετία βρίσκει την έκθεση στα καλύτερα της αφού
σημειώνει ρεκόρ προσέλευσης επισκεπτών (240.000)

επαγγελματικό προσανατολισμό του
event και αφιερώνει τρεις ξεχωριστές
ημέρες σε συμπόσια και συνέδρια. Με
αυτή την καινοτομία οι διοργανωτές
θέλησαν να εξυπηρετήσουν καλύτερα
το επαγγελματικό κοινό. Συμμετείχαν
με περίπτερα 370 γερμανοί και 300
αλλοδαποί εκθέτες.

και εκθετών (730). Την εγκαινίασε αυτοπροσώπως ο
Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Gustav Heinemann προσδίδοντας
την απαραίτητη επισημότητα. Τον τεχνολογικό τόνο
έδωσαν οι ηλεκτρονικοί αυτοματισμοί στις SLR καθώς
και η επικράτηση του έγχρωμου στο φιλμ, που πλέον
έγινε κτήμα των πολλών ενώ πολλά ήταν τα περίπτερα με
εργαστηριακό εξοπλισμό εμφάνισης/εκτύπωσης που άρχισε
να μαζικοποιείται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Βρήκαμε άραγε το DNA
του Leonardo da Vinci;
Τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύθηκε

στην ισπανική εφημερίδα El Paşs μία
έρευνα όπου φαίνεται να έχει εντοπιστεί
γενετικό υλικό πάνω σε μερικά από
τα πιο διάσημα σχέδια του Leonardo
da Vinci, όπως το Autoritratto και το
Uomo della Bitta. Σύμφωνα με την
εφημερίδα, υπάρχει μία περίπτωση οι
μύκητες να έχουν επιβιώσει μέχρι τις
δικές μας ημέρες από την εποχή της…
Αναγέννησης!Κι αν μας ακούγεται αυτό
απίστευτο κι όμως αληθινό, σύμφωνα
με τον μικροβιολόγο Guadalupe PiŹar
στο Πανεπιστήμιο Φυσικών Πόρων
και Επιστημών Ζωής της Βιέννης, “τα
σχέδια φιλοξενούσαν μεγάλη ποσότητα
γενετικού υλικού, γνωστού ως βιοαρχείο’”.

των ευρημάτων έχει δημοσιευτεί στο
περιοδικό Frontiers in Microbiology, το
οποίο αναφέρει ότι «τα αποτελέσματα
έδειξαν μια σχετικά υψηλή μόλυνση
με ανθρώπινο DNA και μια εκπληκτική
κυριαρχία των βακτηρίων έναντι των
μυκήτων».
Ο σπουδαίος αυτός αναγεννησιακός
καλλιτέχνης, εφευρέτης, συγγραφέας

(και τόσα άλλα) γεννήθηκε το 1452
στην Ιταλία κι έφυγε από την ζωή
το 1519. Είναι εντυπωσιακό να

αναλογιστούμε πως μπορεί να βρεθεί
κάτι “ζωντανό” από την ύπαρξή του,
πέντε αιώνες αργότερα. Αλλά ίσως
ακόμη πιο συγκλονιστικό θα είναι
να σκεφτούμε τί θα βρουν από εμάς
σε 500 χρόνια, οι άνθρωποι (αν
υπάρχουν μερικοί φυσιολογικοί μέχρι
τότε) του μέλλοντος, ίσως να είναι
ίχνη… Covid-19. Ειδικά στις ψηφιακές
μας φωτογραφίες (αν υπάρχει το
απαραίτητο software για να ανοίξουν
τα αρχεία) δεν θα μπορέσουν να βρουν
τίποτα χειροπιαστό!
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

“

«Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν γενετικό
υλικό πάνω σε μερικά από τα πιο διάσημα σχέδια

Πιο συγκεκριμένα, πάνω στα έργα
τέχνης, βρέθηκαν βακτήρια που ζουν

του Leonardo da Vinci, μια σχετικά υψηλή μόλυνση

στο ανθρώπινο δέρμα, καθώς και ίχνη
ιού που συνδέεται με την πνευμονία
και έναν μικροοργανισμό που ζει στα
έντερα. Η πλήρης ανάλυση αυτών

με ανθρώπινο DNA και μια εκπληκτική κυριαρχία των
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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
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
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MIOPS Flex
Έξυπνος βοηθός για φωτογραφικές μηχανές
Θυμάστε το Arsenal, το hardware
βοήθημα που υπόσχεται πολύ
καλύτερες φωτογραφίες ακόμη και σε
πρωτόπειρους; Η startup εταιρία MIOPS
μετά τις συσκευές Smart Trigger και
Mobile Remote, φιλοδοξεί να βγάλει
στην παραγωγή και άλλη μια, το Flex.
Πρόκειται για ένα έξυπνο gadget
που διευκολύνει τη λήψη timelapse,
αστραπών, hispeed λήψεων κλπ. Το
Flex τοποθετείται στο hot shoe της
ρεφλέξ ή mirrorless καιλειτουργεί μέσω
app σε πλατφόρμα iOS ή Android. Στις
επιμέρους λειτουργίες περιλαμβάνονται:

Camera control - Lightning sensor - Sound
sensor - Laser sensor - HDR bracketing
Geotagging - Live view framing - Holy Grail
(day to night) timelapse -Basic timelapse
- Long exposure timelapse - IR timelapse
- Time warp - Stormlapse - Cable release
- Press and hold - Press and hold - Timed
release - Self timer
Όπως φαίνεται το gadget μοιάζει
κομμένο και ραμμένο στα μέτρα
των φανατικών του time lapse στους
οποίους προσφέρει πρωτόγνωρες
δυνατότητες αυτοματισμών. Μεγάλο
εύρος ρυθμίσεων δίνει επίσης το Flex

και όσον αφορά τη φωτογραφία υψηλής
ταχύτητας, απαθανατίζοντας κεραυνούς
ή με μηχανισμούς trigger για ειδικά εφέ
splash, glass break, bounce κλπ.

Νikon
Νέα μοντέλα σε αναμονή
Μετά ένα δύσκολο 2020 με τον
κορωνοϊό, και τις πωλήσεις σε κάμψη
λόγω πρωτοφανούς πτώσης της
ζήτησης, οι εταιρίες φωτογραφικών
εναποθέτουν τις ελπίδες για
αναθέρμανση στην επόμενη χρονιά,
έχοντας βέβαια προετοιμάσει νέους
πόλους έλξης. Το συνήθως καλά
πληροφορημένο εκ των έσω Nikon
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Rumors μας αποκαλύπτει λοιπόν πως η
ιαπωνική εταιρία επιφυλάσσει δύο νέα
μοντέλα για το 2021 που θα είναι DSLR
και όχι mirrorless καθώς και αρκετούς
φακούς F-mount επίσης για DSLR. Kατά
συνέπεια δεν είχαν βάση οι διαδόσεις
ότι οι παραδοσιακές εταιρίες του
imaging έχουν θάψει οριστικά το
κομμάτι των ψηφιακών ρεφλέξ. Να

σημειωθεί ακόμη ότι στην αγορά οι
DSLR εξακολουθούν να διακινούνται
σε μεγαλύτερες ποσότητες από τις
mirrorless που σημαίνει ότι ένα μεγάλο
ποσοστό αγοραστών είναι σταθερό στις
προτιμήσεις του και την εμπιστοσύνη του
στην αρχιτεκτονική reflex με τα γνωστά
πλεονεκτήματα.
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Fujifilm GFX 100
Τετραπλασιασμός ανάλυσης
H επαύξηση ανάλυσης μέσω pixel
shift δηλ. μικρομετρικής μετακίνησης
του αισθητήρα δεν αποτελεί τωρινή
εφεύρεση. Είναι μαζί μας από το 2003
όταν η Sinar 44H πρωτοπόρησε με
το σύστημα multi shot που μπορούσε
να φθάσει ως GigaPixel ανάλυση.
Βέβαια αυτές οι ψηφιακές πλάτες
ήταν πανάκριβες και παράγονταν
σε ελάχιστο τιράζ. Τώρα όμως τα
πράγματα έχουν αλλάξει και η Fujifilm
GFX 100 προσφέρει στους ευτυχείς
κατόχους, την δυνατότητα παραγωγής
αρχείων 400Μegapixel απλά με ένα
firmware update. Mεγάλο μέρος της
εμπορικής επιτυχίας των Fujifilm
τόσο στη “μικρή” σειρά X όσο και
στο digital medium format (σειρά
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GFX) πιστώνεται στην πολιτική της
εταιρίας να προσφέρει πραγματικές
και ουσιαστικές αναβαθμίσεις μέσω
firmware που μεταμορφώνουν κάθε
μηχανή. Στο προκείμενο το σύστημα
εργάζεται ως εξής: συνδυάζει τον
αισθητήρα 102MP, τον επεξεργαστή
νέας γενιάς Χ Processor 4 και το
μικρομετρικό πιεζοηλεκτρικό μηχανισμό
σταθεροποίησης επί του αισθητήρα
ώστε να τον μετατοπίζει κατά βήματα
0,5pixel και να κάνει 16 διαφορετικές
λήψεις που μετέπειτα συνενώνει
με υπερδειγματοληψία σε 4πλάσια
ονομαστική ανάλυση, παράγοντας αρχεία
DNG μεγέθους γύρω στα 200MB και
jpeg 50ΜΒ. Από πλευράς software
υποστηρίζεται με την εφαρμογή Pixel

Shift Combiner.
H δυνατότητα multishot είναι
πολύτιμη στην καταγραφή
μεγάλων ζωγραφικών πινάκων,
τεχνουργημάτων, παλαιών χειρογράφων
και κωδίκων και οπουδήποτε απαιτείται
η μέγιστη ευκρίνεια και καταγραφή
λεπτομέρειας. Με την ευκαιρία
κυκλοφορίας του νέου firmware 3.00,
διορθώθηκαν κάποια bugs όπως μη
ενεργοποίηση μερικών φλας σε διάταξη
multi group καθώς και βελτιώθηκε η
ακρίβεια του Eye AF. Oι κάτοχοι της
μηχανής μπορούν να κάνουν download
το firmware update από εδώ.
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Samsung
Διεκδικεί από τη Sony
την πρώτη θέση στους
αισθητήρες imaging
O κορεάτικος κολοσσός
των ημιαγωγών και των
καταναλωτικών ηλεκτρονικών,
έχει τέτοια δυναμική ώστε να
αμφισβητεί την πρωτιά τηςSony
στους photo/video αισθητήρες.
Ναι μεν η Sony έχει ηγετικό
μερίδιο καταλαμβάνοντας πάνω
από το 50% της αγοράς, αλλά η
Samsung με επιθετικές κινήσεις
την υπονομεύει. Σε βάρος της Sony
κατέληξε η στρατηγική της να γίνει
αποκλειστικός προμηθευτής της
Huawei σε sensor chip, και έτσι οι
άλλες κατασκευαστές smartphone
προσέτρεξαν στη Samsung για τις
αντίστοιχες προμήθειες. Μάλιστα
η διένεξη της Huawei με την
κυβέρνηση των ΗΠΑ της έχει
αποστερήσει πωλήσεις και έτσι
οι παραγγελίες προς τη Sony δεν
είναι τόσο μεγάλες όσο αρχικά
υπολογιζόταν. Οι βασικοί πελάτες
της Samsung σε αισθητήρες
imaging είναι μικρότερες αλλά
ραγδαία αναπτυσσόμενες κινέζικες
εταιρίες όπως Χiaomi και Vivo,
ενώ σε περιορισμένη κλίμακα
συνεργάζεται και με την Apple.
Μάλιστα η ιαπωνική οικονομική
εφημερίδα Nikkei Asia στηρίζει
τις θετικές για την Samsung
προβλέψεις στις τεράστιες
βιομηχανικές υποδομές της που τις
επιτρέπουν να αυξάνει άμεσα την
παραγωγή όταν ζητείται.
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Panasonic firmware update
Βελτιώσεις στο autofocus
Oλόκληρη η σειρά full frame
mirrorles Panasonic Lumix S1, S1R και
S1H επωφελείται από τις βελτιώσεις
autofocus πού πρώτα υλοποιήθηκαν
στην Lumix S5 ενώ η τελευταία
κερδίζει από τις καλύτερες video
επιδόσεις. Όλα αυτά εφόσον οι κάτοχοι
κατεβάσουν το καινούργιο firmware
που χαρίζει ακρίβεια στο autofocus
και ειδικότερα στο face/eye detection,
όπου προστέθηκε και η δυνατότητα
body detection δηλ. η κάμερα έχει την
ευχέρεια να συσχετίζει ένα πρόσωπο
με το υπόλοιπο σώμα και να συνεχίζει

την παρακολούθηση με κλειδωμένη την
εστίαση σε αυτό το άτομο, έστω και αν
στρέψει αλλού το βλέμμα ή δεν φαίνεται
πλέον η φυσιογνωμία. Επιπλέον αυτό
το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο και
στο video V-log. Mε το νέο firmware
προστίθεται και playback σε κατακόρυφη
θέση και διαμεταγωγή 4Κ video σε
smartphone ή tablet μέσω WiFi.
Παραπέρα το μοντέλο Lumix S5
απέκτησε δυνατότητα DCI 4K, 4:2:2
10bit 30fps και 4:2:0 στα 60fps καθώς
και έξοδο RAWvideo μέσω HDMI σε
μόνιτορ/εγγραφέα Atomos.
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Υπέρυθρο Digital Medium Format
Πρωτιά για τη Fujifilm GFX 100 IR
Οι ψηφιακές φωτ. μηχανές με
ευαισθησία στο υπέρυθρο τμήμα του
φάσματος είναι συνήθως αποτέλεσμα
τροποποιήσεων (modifications). H
Fujifilm αποτελεί την εξαίρεση και κατά
διαστήματα έχει φέρει στο προσκήνιο
κάποιες IR μηχανές. Αρχικά θυμόμαστε
την IS-Pro (παραλλαγή της S5 Pro) του
2007, την ΧΤ-1 ΙR (2015) και τώρα τη
νέα GFX 100 IR μια τελείως απρόσμενη
υπέρυθρη έκδοση της κορυφαίας
medium format GFX100, προοριζόμενη
για ιατροδικαστικούς, αστρονομικούς
και άλλους επιστημονικούς σκοπούς.
Οι εφαρμογές είναι απίστευτες:
από εντοπισμό παραχαραγμένων
χαρτονομισμάτων ως συμβολή στη
συντήρηση παλιών χειρογράφων,
πινάκων, κωδίκων κλπ. Aπό την εταιρία
ανακοινώθηκε ότι και σε αυτή την
έκδοση θα ενσωματώνεται η δυνατότητα
Pixel shift Multi Shot που τετραπλασιάζει
με οπτικό τρόπο την ανάλυση, και δίνει
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τεράστιες δυνατότητες στους συντηρητές
έργων τέχνης. Η μηχανή θα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και ως κανονική,

απεικονίζοντας μόνον το ορατό φάσμα.
Θα κυκλοφορήσει κανονικά μέσα στο
πρώτο τρίμηνο του 2021.
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Moza Mini MX
Smartphone Gimbal
Στη δημοφιλή και πολυπληθή αγορά
των gimbal για smartphone απευθύνεται
το νέο Moza Mini MX που θα εισάγεται
πλέον από την εταιρία Στάμος ΑΕ. Το
Gudsen Moza Mini MX είναι ειδικά
σχεδιασμένο για χρήση με έξυπνα
τηλέφωνα και υποστηρίζει συσκευές
διαστάσεων μέχρι 8.88mm σε πλάτος
και 280gr σε βάρος. Λειτουργεί
με μπαταρία λιθίου 2000mAh, με
αυτονομία 20 ωρών και φορτίζεται
μέσω της ενσωματωμένης θύρας

USB Type-C. Υποστηρίζει έξυπνες
λειτουργίες Timelapse, Slow-motion,
Fast-tracking, Inception, Sport-gear
και Vertigo.
Ένα από τα πλέον καινοτόμα του
χαρακτηριστικά είναι η δυνατότητά
του να διπλώνεται σε πολύ μικρό
μέγεθος, μόλις 145 50x180mm ώστε
να μεταφέρεται καταλαμβάνοντας
ελάχιστο χώρο. Διαθέτει φιλικό προς
τον απλό χρήστη σχεδιασμό.
ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ

AΓΓΕΛΙΑ BLACK FRIDAY!!!
- NORITSU 3702 HD, High Definition 640 dpi.
Εκτύπωση 30 x 90 cm.
- NORITSU 3212, Εκτύπωση 30 x 90 cm.
- Κασσέτες χαρτιού NORITSU 32, 37, FUJI 7500,7700.
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ !!!
- DURST THETA 50,
- DURST THETA 51
Ανταλλακτικά DURST, FUJI, NORITSU.

Επικοινωνία : Κος Γιάννης Τηλ. : 6932038035
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ΠΡΟΣΟΧΗ!

quiz

Tελευταία ημέρα
για τη συμμετοχή σας.

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]

ΤΕΥΧΟΣ 527 • ΔΕΥΤΕΡΑ 30 NOEMΒΡΙΟΥ 2020

ΣΕΛΙΔΑ 18

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

PHOTOBUSINESSWEEKLY

Αντίο Ντιέγκο
Η Εικόνα και το Είδωλο
Σαν εικόνα λατρεύτηκε ο σπουδαίος
Nτιέγκο Μαραντόνα. Oι μεγαλύτερες
και εγκυρότερες διεθνείς εφημερίδες
κάνουν αυτές τις ημέρες αφιέρωμα
στον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, μόνο
μέσα από φωτογραφικές εικόνες. Ο
Μαραντόνα ήταν ένα ίνδαλμα (ναι, ναι,
γνωρίζουμε όλοι για τις ατασθαλίες και
τους προσωπικούς του δαίμονες), το
οποίο έγραφε άρτια στις φωτογραφικές
κάμερες. Και από τις φωτογραφίες που
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τον εξυμνούν θα τον θυμόμαστε.
Η περίπτωση του μοναδικού αυτού
αθλητή επιβεβαιώνει την δύναμη της
φωτογραφίας και πως αυτή μπορεί
να δημιουργήσει και να στηρίξει (ή να
γκρεμίσει) την εικόνα ενός ινδάλματος.
Σε πόσες φωτογραφίες λατρεύεται ως
μία σύγχρονη θεότητα, οι φωτογράφοι
γύρω του μοιάζουν να προσπαθούν να
του αποσπάσουν, μέσω της μηχανής, ένα
λιθαράκι της λάμψης του. Λες και το κλικ

προσπαθεί να συλλάβει την αιωνιότητα.
Αλλά τώρα δημοσιεύονται και πιο
άγνωστες φωτογραφίες του, όπου
αντικρύζουμε έναν ευτυχισμένο πατέρα,
αγκαλιά με τα μικρά του σε ένα παιδικό
δωμάτιο, γεμάτο με αρκουδάκια. Είναι η
ανθρώπινη πλευρά που ξεφεύγει από την
θεοποίηση του ποδοσφαιριστή. Καλό του
ταξίδι…
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Ηλεκτρονική δημοπρασία έργων τέχνης
Για την ενίσχυση του Μουσείου Μπενάκη
Άσχημα τα μαντάτα από το πολιτιστικό
μέτωπο, όπως είχαμε ήδη δημοσιεύσει
πριν λίγες ημέρες. Το Μουσείο Μπενάκη
βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική
κατάσταση και τώρα αναζητά να
συγκεντρώσει πόρους, μεταξύ άλλων,
μέσω μιας μεγάλης διαδικτυακής
δημοπρασίας.
Μπορείτε ήδη να κάνετε προεπισκόπηση
των έργων και από την Δευτέρα 30
Νοεμβρίου ξεκινούν οι πλειοδοσίες.
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H δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί
online σε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα
και θα περιλαμβάνει πάνω από 240
έργα από 138 καλλιτέχνες σε τιμές που
ξεκινούν από 50 ευρώ, ώστε να μπορούν
όλοι να συμμετέχουν στην υποστήριξη
του Μουσείου. Τα έργα διέθεσαν
αφιλοκερδώς καλλιτέχνες που έχουν
εκθέσει στο Μουσείο τα τελευταία χρόνια
ή συνεργάζονται με το Πωλητήριό του,
καθώς και φίλοι και υποστηρικτές του
Μουσείου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τη Ηλεκτρονική Δημοπρασία Έργων
Τέχνης και Αντικειμένων του Μουσείου
Μπενάκη: Ίνγκε Νικολάου 212 6875299,
Αγγελική Μπούρα 212 6875260,
auction@benaki.gr
Διάρκεια δημοπρασίας: Από τη Δευτέρα
30 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 7
Δεκεμβρίου 2020
Σύνδεσμος: benaki.org
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Εργαζόμενα κορίτσια
Φεστιβάλ αφιερωμένο στις γυναίκες
Είτε πρόκειται για μια ομάδα θαρραλέων
γιατρών που τρέχουν ένα παράνομο
υπόγειο νοσοκομείο στη Συρία («Η
Σπηλιά»), είτε για τρεις εκκεντρικές
αδερφές στην καρδιά της Νέας
Υόρκης που αρνούνται να πουλήσουν
το παλαιοβιβλιοπωλείο τους στους
πλεονέκτες αμερικανούς κτηματομεσίτες
(«Η Κρυφή Ζωή των Βιβλιοπωλείων»),
οι γυναίκες του αφιερώματος δεν χάνουν

εύκολα έδαφος, παρά τις πιέσεις ενός
κόσμου όπου ακόμα κυριαρχεί το αντίθετο
φύλο.
Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα,
τα πράγματα έχουν φτάσει στο άλλο
άκρο, όπως στο «Χωριό Που Δονείται»,
όπου μια ολόκληρη κοινότητα επαφίεται
στα ικανά χέρια των γυναικών για την
επιβίωσή της.

Οι άντρες, το μόνο που κάνουν είναι να
πίνουν μπύρες στην υγειά τους.
Το αφιέρωμα Working Girls θα βγει
στον «αέρα» του διαδικτύου στις 10
Δεκεμβρίου.
Διάρκεια: 10 έως 12 Δεκεμβρίου 20
Πληροφορίες: http://www.exile.gr/el/
events/docs-in-exile-working-girls/

Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας
Online Σεμινάριο Επεξεργασίας Εικόνας
Το online σεμινάριο “Επεξεργασία
Εικόνας”, ;έξι δίωρων συναντήσεων,
καλύπτει τον κύκλο της ψηφιακής
επεξεργασίας εικόνων μέσω του
δημοφιλούς προγράμματος Adobe
Photoshop. Στόχος του σεμιναρίου είναι
η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το
περιβάλλον εργασίας του προγράμματος
και η παροχή πρακτικών γνώσεων

ΤΕΥΧΟΣ 527 • ΔΕΥΤΕΡΑ 30 NOEMΒΡΙΟΥ 2020

σχετικά με τη διαχείριση και τη χρήση των
εργαλείων και των απαραίτητων τεχνικών
επεξεργασίας εικόνας, αναπτύσσοντας
έτσι την ικανότητα να παρεμβαίνουν
δημιουργικά στις φωτογραφίες τους.
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων
χορηγείται στους συμμετέχοντες
πιστοποιητικό παρακολούθησης από
το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

Το συνολικό κόστος συμμετοχής
στο σεμινάριο είναι 80€. Οι θέσεις
είναι περιορισμένες (12 άτομα)
και τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Διδάσκουσα: Μαρίλια Φωτοπούλου.
Διάρκεια: 15/12/2020 - 02/02/2021
Πληροφορίες: contact@hcp.gr,
210 9211750
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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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Αυτόμολοι της Βέρμαχτ στο 54ο Σύνταγμα ΕΛΑΣ
Ιστορική έρευνα του Χαράλαμπου Αλεξάνδρου
Συναντήσαμε για πρώτη φορά
τον γνωστό επιχειρηματία του
χώρου Χαράλαμπο Αλεξάνδρου στο
ρόλο του ιστοριοδίφη - μελετητή
της Εθνικής Αντίστασης με το
βιβλίο του “Mεραρχία Πινερόλο”
του 2008. Με την ιδιότητά του ως
πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιστορικού
Κέντρου Κερασιάς Πηλίου, έχει
αναπτύξει πλούσια δραστηριότητα
για την αποκατάσταση της ιστορικής
αλήθειας του τόπου, ιδιαίτερα κατά
την περίοδο της Κατοχής, όπου στην
περιοχή διαδραματίστηκαν άγνωστα
στο ευρύ κοινό αλλά με σοβαρές
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επιπτώσεις για την αλυσίδα του
ιστορικού γίγνεσθαι.
Ως δεύτερη συγγραφική
πτυχή στο ερευνητικό έργο
του Χ. Αλεξάνδρου έρχεται το
νεοεκδοθέν πόνημα «Αυτόμολοι
της Βέρμαχτ στο 54 Σύνταγμα
ΕΛΑΣ» που συμπληρώνει
κομμάτια από το παζλ όσων
διαδραματίστηκαν στα τέλη του Β
ΠΠ στην περιοχή της Μαγνησίας,
και ευρύτερα της Θεσσαλίας.
Ο συγγραφέας όντως με την
προσπάθειά του συμβάλλει στην

αποκατάσταση του ιστορικού κενού
των όσων συνέβησαν. Ένα κενό
που οφείλεται στον σπαραγμό της
εμφύλιας σύρραξης του ακολούθησε
τον Πόλεμο και την απώλεια των
ιστορικών αρχείων αλλά και
την ηθελημένη σιωπή πολλών
επιζώντων που διώχθηκαν και δεν
ήθελαν να επιβαρύνουν τη θέση του
μετεμφυλιακά. Έτσι αποσιωπήθηκαν
ή χάθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για
την Αντίσταση στο Πήλιο, το ρόλο
των ανταρτών και των Γερμανών
αντιφασιστών που εξεγέρθηκαν και
αρκετοί είτε προσχώρησαν στην
ΣΕΛΙΔΑ 25
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Αντίσταση είτε συνελήφθησαν και
εκτελέστηκαν από τους δικούς τους
ως λιποτάκτες. Το θετικό στοιχείο
είναι ότι τα τελευταία χρόνια εκτός από
τα ελληνικά αρχεία, άνοιξαν αρκετά
ξένα αρχεία κρατών που ενεπλάκησαν
στα γεγονότα, κυρίως της Γερμανίας
και Ιταλίας, δημοσιοποιώντας
άγνωστες ως τώρα λεπτομέρειες.
Άλλη μια σπουδαιότατη πηγή που
αξιοποίησε ο συγγραφέας είναι
το φωτογραφικό αρχείο του Νίκου
Στουρνάρα, του εμβληματικού
φωτογράφου από το Βόλο που στην
περίοδο της Κατοχής, με κίνδυνο της
ζωής του, συγκέντρωσε αντίγραφα
εγγράφων και φωτογραφιών των
γερμανικών στρατευμάτων στην
περιοχή, μιας και εγνώριζε τη
γερμανική και κατέφευγαν σε αυτόν
για εμφανίσεις και εκτυπώσεις.
Πρόκειται για τεράστιο υλικό με
φωτογραφίες και έγγραφα που
περιλαμβάνει και την περίπτωση των
αυτομόλων γερμανών στρατιωτών οι
οποίοι απασχολούν τη μονογραφία
του Χ. Αλεξάνδρου.
Το βιβλίο πραγματεύεται λοιπόν την
τύχη της Αφρικάνικης Μεραρχίας με
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Νο 999, μια παράξενη στρατιωτική
μονάδα, γνωστή και ως Ποινικό
Τάγμα, στην οποία στρατολογήθηκαν
εκόντες άκοντες στα τέλη του Β
Παγκόσμιου Πολέμου, αντιστασιακοί,
διαφωνούντες, πολιτικοί κρατούμενοι
αλλά και ποινικοί κατάδικοι Γερμανοί,
όταν οι τύχες της Γερμανίας είχαν
εξαντληθεί και ήταν πλέον ορατό
το τραγικό τέλος της μεγαλύτερης
αιματοχυσίας της ανθρωπότητας.
Όλοι αυτοί οι ανεπιθύμητοι στάλθηκαν
αρχικά στην Αφρική και μετά στην
περιοχή της Μαγνησίας. Το βιβλίο
εξιστορεί με προσεκτική τεκμηρίωση
και πλούσιο εικονογραφικό και γραπτό
υλικό, την τύχη τους.
Πως κάποιοι ανέπτυξαν αντιστασιακή
δράση και συνεργάστηκαν με
τον ΕΛΑΣ, πως προσπάθησαν
να οργανώσουν –αποτυχημένακατάληψη της φρουράς στο Βόλο,
πως άλλοι εκτελέστηκαν και άλλοι
αυτομόλησαν σε διαφορετικές φάσεις
και πως
μετά την φυγή των Γερμανών, ένας
αριθμός έμεινε στην Ελλάδα και άλλοι
διέφυγαν με άγνωστη για αρκετούς
έκβαση.

Ο συγγραφέας επίσης ερευνά
το ρόλο της βρετανικής και
αμερικανικής αποστολής πριν και μετά
την απελευθέρωση και ολοκληρώνει
με πολλά αρχειακά τεκμήρια. Είναι
ενδιαφέρον ότι σχηματίζεται μια
διαφορετική εικόνα, όπου μια μερίδα
γερμανών δεν ήταν ναζιστές όπως
δυστυχώς η πλειοψηφία, αλλά ενεργοί
αντιστασιακοί που πολέμησαν,
εντάχθηκαν στο 54 Σύνταγμα του
ΕΛΑΣ και έδωσαν ορισμένοι και τη
ζωή τους ακόμη υπερασπιζόμενοι,
ελάχιστοι όντες, τη χαμένη τιμή της
πατρίδας τους.
Η εμμονή στην ακρίβεια, η φιλοπονία
στην αναζήτηση των πηγών, η
εκτεταμένη τεκμηρίωση και η
προσήλωση του ιστοριοδίφη στην
αλήθεια που χάνεται μέσα στο
χρόνο, ξεχωρίζουν το έργο του Χ.
Αλεξάνδρου και του αποδίδουν
τα εύσημα διότι ενεργοποιεί την
συλλογική εθνική μας μνήμη για
άγνωστες πτυχές της ταραγμένης
εκείνης εποχής που μπορούν να μας
διδάξουν πολλά.

Π.ΚΑΛΔΗΣ
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Εμπνεόμαστε
από τους μεγάλους φωτογράφους
Φωτογραφίζουμε στο σπίτι
Διάσημα φωτογραφικά έργα που
έγιναν στο σπίτι… ή έστω στην
περιφέρεια του.
Η ανωνυμία της μάσκας και η
θεραπευτική δύναμη της φωτογραφίας
Ο θεραπευτικός ρόλος της τέχνης
είναι μαγικός και μπορεί να ιάσει
διάφορες καταστάσεις. Αρχίζει όμως
να δημιουργείται, ανεπαίσθητα, ένας
επικίνδυνος κοινωνικός διαχωρισμός:
όχι στους φορούντες ή μη την περιβόητη
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μάσκα αλλά σε αυτούς που είναι
πανέτοιμοι να… καταδώσουν εκείνους
που δεν την φοράνε σωστά, “είναι από
plexiglass, έχουν απαγορευτεί αυτές…
ααα, μασκούλα, μασκούλα ενώ τρέχετε…
α,πα την έχετε κάτω από την μύτη κοκ”.
Όπως συνέβαινε στο ανατολικό μπλοκ,
όπου δεν μπορούσες να μιλήσεις με
ανοιχτό το παραθυράκι του φωταγωγού
διότι σε κάθε κτίριο, υπήρχε κι ένας
καταδότης, έτσι και τώρα, αρχίζουν να
διαφαίνονται ανησυχητικά κοινωνικά

σημάδια.
Τώρα που όλοι φοράμε υφασμάτινες
μάσκες, αρχίζουν να ‘πέφτουν’ οι
πραγματικές μας μάσκες.
σΑλλά η τέχνη της φωτογραφίας έχει
αξιοποιήσει δημιουργικά την έννοια
του εγκλεισμού ή της ίδιας της μάσκας.
Ή απλώς έχουν υπάρξει εξαίσιοι
φωτογράφοι οι οποίοι εμπνεύστηκαν στον
οικείο τους χώρο, δίχως να χρειαστεί να
ταξιδέψουν χιλιάδες χιλιόμετρα, μακριά
από τα σπίτια τους.
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ANDRE KERTESZ
Polaroid, κρυστάλλινη αγάπη και το σπίτι του
Ποιός δεν έχει συναντήσει τις συγκινητικές polaroid που δημιουργούσε ο
ηλικιωμένος Andre Kertesz στο διαμέρισμά του, στη Νέα Υόρκη, αφότου έφυγε
από την ζωή η αγαπημένη του Elizabeth; Με μειωμένη την όραση, μόνος σε
μία χώρα που, όπως υποστηρίζουν οι ιστορικοί φωτογραφίας, ποτέ δεν έγινε
πραγματική πατρίδα του, ο Kertesz σιωπηλά, με ασύγκριτη αγάπη τοποθετούσε
στο παράθυρό του τα κρυστάλλινα αγαλματίδια και μετέδιδε μέσα από τις
φωτογραφίες του, αμέτρητα συναισθήματα. Ποιός ξέρει; Μπορεί ολόκληρη
αυτή η φωτογραφική διαδικασία να τον θεράπευε τελικά από την απώλεια
της αγαπημένης του συζύγου και της μοναξιάς. Έτσι όπως μπορεί και ξέρει να
θεραπεύει η τέχνη τον άνθρωπο, εδώ και αιώνες.
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RALPH MEATYARD
Ο φωτογράφος με τις μάσκες
“Η ιδέα ενός ανθρώπου, η φωτογραφία, για παράδειγμα, ενός
νεαρού κοριτσιού με το όνομα “Rose Taylor” ή το όνομα “Rose” ή
κανένα όνομα, γίνεται κάτι τελείως διαφορετικό... “Rose Taylor” είναι
ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, ασχέτως απ’ το αν την γνωρίζετε
ή όχι. “Rose” είναι πιο γενικό και θα μπορούσε να είναι μία από τις
πολλές “Roses” - πολλοί άνθρωποι. Κανένα όνομα, θα μπορούσε να
είναι οποιοσδήποτε. Κατά τον ίδιο τρόπο, η μάσκα κάνει απρόσωπο
έναν άνθρωπο”.
Λιγότερο γνωστός στο ευρύτερο φωτογραφικό κοινό της χώρας,
ο υποτιθέμενος ερασιτέχνης φωτογράφος από την Αμερική, κατάφερε
να συνυπάρξει διαχρονικά με τα ιερά τέρατα της αμερικανικής
φωτογραφίας. Και τί έκανε απλά; Φόρεσε ιδιαίτερες, ενίοτε
αηδιαστικές, μάσκες στα παιδιά του, την σύζυγό του, τους γείτονες,
γενικά σε όποιον γνώριζε στην πόλη που έμενε και στήνοντάς τους
σε εξαιρετικά επιλεγμένες τοποθεσίες και συνθέσεις, τράβαγε την
φωτογραφία. Η διαχρονικότητα του αποδεικνύεται σήμερα στο
έπακρον. Άραγε τί θα φωτογράφιζε στην σημερινή πανδημία; Ίσως οι
μάσκες του να έπεφταν ανάμεσα σε τόσα άλλα εκατομμύρια μασκών.
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JOSEF SUDEK
Το παράθυρο
του ατελιέ
(Okno meho atelieru)
“Η μουσική παίζει”
Ίσως μία από τις διασημότερες φωτογραφικές ενότητες που έχουν μείνει στην ιστορία της
αγαπημένης μας τέχνης αλλά και ιδιαιτέρως αγαπητή στους φίλους της φωτογραφίας στην Ελλάδα.
Τί ακριβώς έκανε ο σπουδαίος Τσέχος φωτογράφος; Φωτογράφιζε στο μικρό ξύλινο ατελιέ
του, στους πρόποδες του Petrin που ανηφορίζει για το κάστρο της Πράγας, τον κήπο του: Κάθε
εποχή του χρόνου, μέσα από το παράθυρο, είτε έβρεχε, είτε χιόνιζε, είτε έλαμπε ο ήλιος, είτε
εμφανίζονταν οι δροσοσταλίδες της αυγής πάνω στα παράθυρα, ο Sudek φωτογράφιζε με
αμείωτη προσήλωση και την γνωστή του ποιητική ματιά, τις, φαινομενικά απλές, καθημερινές
μεταμορφώσεις της καθημερινότητάς του.
Ο μονόχειρας Josef Sudek δημιουργούσε τα σκηνικά μέσα στο ατελιέ του τα οποία μοιάζουν τυχαία,
άκουγε τα αγαπημένα του κλασικά βινύλια και περίμενε να “αρχίσει η μουσική”, η εσωτερική του
μελωδία η οποία σηματοδοτούσε την στιγμή όπου ένιωθε πως βρήκε την φωτογραφία που αναζητούσε.
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SALLY MANN
Φωτογραφίζοντας στη φάρμα της
Και ποιός δεν γνωρίζει την αμερικανίδα φωτογράφο Sally Mann η οποία έχοντας τρία μικρά
παιδιά να μεγαλώσει στη φάρμα της, αποφάσισε, έτσι απλά, να αρχίσει να τα φωτογραφίζει. Ήταν ο
ιδανικός συνδυασμός για μία φωτογράφο που απέκτησε ξαφνικά τον απαιτητικό ρόλο της μητέρας.
Τα φωτογράφισε στο σπίτι, στην φάρμα, στη φύση κοντά τους και σχεδόν εξ ολοκλήρου γυμνά.
Σήμερα η γύμνια αυτή των παιδιών, εξυπακούεται πως έχει συζητηθεί και αναλυθεί σε δεκάδες
δημοσιεύσεις.
Οι φωτογραφίες όμως παραμένουν υπέροχες. Η ίδια η πολύ ικανή Sally Mann, απαντά πως τα ίδια
τα παιδιά δεν είχαν κανένα πρόβλημα με τις φωτογραφήσεις. Αντιθέτως, περνούσαν εκπληκτικά όλοι
τους στη φάρμα με την μαμά-φωτογράφο να τα καθοδηγεί πώς να φωτογραφηθούν. Τα δεδομένα
αλλάζουν αναλόγως την εποχή που διανύει κανείς. Σε κάθε περίπτωση, ήταν ένα εμπνευσμένο,
εξαιρετικό φωτογραφικό πρότζεκτ όπου η φωτογράφος δεν μετακινήθηκε από το σπίτι της.
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