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EDITORIAL

Photokina
Αναμνήσεις...
Είπα σήμερα ν’ αφήσω λίγο στην άκρη
τα προβλήματα με τους κορωνοϊούς

και όλα τα παρελκόμενα και να σας πάω
κάμποσα χρόνια πίσω, στο σωτήριον έτος
1992. Το Τέλος της διοργάνωσης της
Photokina, που ανακοινώθηκε πρόσφατα,
μου έφερε στο νου πολλές ιστορίες οι
οποίες έχουν χαραχθεί για τα καλά στη
μνήμη μου αλλά -ευτυχώς- και σε βίντεο
και φωτογραφίες της εποχής.
Σχεδόν όλο το τότε team του
ΦΩΤΟγράφου, έξι άτομα όλα κι όλα

για να μην φαντάζεσθε τίποτα μεγαλύτερο,
επιστρέφαμε από την Photokina η οποία
είχε πραγματοποιηθεί από 16 έως 22
Σεπτεμβρίου (1992), Παρ’ όλο που τα
οικονομικά του περιοδικού δεν ήταν
και πολύ ανθηρά αυτή την περίοδο, δεν
υπήρχε άλλος τρόπος για να μάθουν
την ύπαρξη του εντύπου τα εργοστάσια.
Όπως αποδείχτηκε όμως στη συνέχεια
και η Ελληνική φωτογραφική αγορά,
έμαθε περισσότερα για το περιοδικό,
εκπρόσωποι της οποίας απ’ όλο τα
φάσμα δραστηριοτήτων επισκέπτονταν
την έκθεση. Ο κατάλογος εκθετών
της Photokina θεωρείτο τότε ως η
λίστα αναφοράς των πιο δυναμικών
και εξωστρεφών φωτογραφικών
επιχειρήσεων παγκοσμίως. Έπρεπε να
είμαστε μέσα. Έτσι δούλευαν τότε τα
πράγματα στην προ internet εποχή.

«  



Διεθνές αεροδρόμιο Μιλάνου, 23 Σεπτεμβρίου 1992

Ζήσαμε μία εκπληκτική εμπειρία σε όλη την διάρκεια της έκθεσης. Το κονιάκ
Metaxa και το Ούζο 12 έρεαν άφθονα στο περίπτερο του ΦΩΤΟγράφου που είχε
μετατραπεί σε σημείο συνάντησης όλων των Ελλήνων εμπορικών επισκεπτών
της Photokina οι οποίοι μας επισκέπτονταν συστήνοντάς μας και στους φίλους και
συνεργάτες τους από τα εργοστάσια που έκαναν business. Eιδικά αργά το απόγευμα,
πριν το κλείσιμο της έκθεσης, γίνονταν ένας ψιλοχαμός (...ντοκουμέντα θα βγάλουμε με
άλλη ευκαιρία!).
Έφθασε λοιπόν η ώρα της επιστροφής. Είχαμε επιλέξει μία οικονομική πτήση για την
επιστροφή με την Alitalia μέσω Μιλάνου. Κι όταν λέμε ‘‘οικονομική’’ αυτή την εποχή

εννούμε πανάκριβη σε σχέση με τις σημερινές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων.
Λίγο πριν επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο μάθαμε ότι είχε ξεκινήσει απεργία στην Ιταλία
από το προσωπικό εδάφους της Alitalia και ότι προβλέπονταν καθυστερήσεις. Δεν μας

εξέπληξε το γεγονός. Οι απεργίες τότε ήταν συχνές. Είχαμε εξασκηθεί στο “άθλημα’’
από την δική μας Ολυμπιακή. Λίγο πριν την προσγείωσή μας στο Μιλάνο για το stopover
ακούσαμε τον πιλότο να μας ενημερώνει ότι κατά την αποβίβασή μας θα έπρεπε με
δική μας πρωτοβουλία να ...ξεφορτώσουμε τις αποσκευές από το αεροπλάνο μιας και
απεργούσε το πρσωπικό εδάφους! Ακόμη ότι θα έπρεπε με τα πόδια να διασχίσουμε τον
...αεροδιάδρομο και να πάμε στον χώρο μετεπιβίβασης. Απίθανο; Κι όμως αληθινό!
Για κάτι τέτοια χρειάζεται το βίντεο. Με αρκετές ώρες καθυστέρηση είναι αλήθεια,
πήραμε το αεροπλάνο επιστροφής για την Αθήνα. Τέλος καλά, όλα καλά λοιπόν.
Από αυτή την αδιανόητη για τα σημερινά δεδομένα εμπειρία, έμεινε το παραπάνω
βιντεάκι και πολλά ακόμη που θα δούμε με άλλη ευκαιρία.

   

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

,  

  

...»

MARTIN LUTHER KING
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Eνθαρρυντικά νέα CIPA
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ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ

Βελτίωση των οικονομικών μεγεθών τον Οκτώβριο
Μια αχτίδα αισιοδοξίας επιτρέπει η
τελευταία αναφορά της CIPA (Camera

and Imaging Product Association)
στο δελτίο του Οκτωβρίου 2020,
ακολουθώντας αντίστοιχη, αλλά
μικρότερη, τάση του Σεπτεμβρίου.
Οι μετρήσεις λοιπόν του Οκτωβρίου
δείχνουν αποστολές 1.13εκ. τεμαχίων
φωτογραφικών ειδών, κατά 22,8%
κατώτερες του Οκτ. 2019 αλλά
καλύτερη επίδοση από τους πρώτους
μήνες της χρονιάς που στάθηκαν απλά
καταστροφικοί με ύφεση πάνω από
50%. Οι αριθμοί είναι ακόμη καλύτεροι
αναφορικά με τις μηχανές-συστήματα
(με φακούς που αλλάζουν).
Σε παγκόσμιο επίπεδο η αξία των
DSLR που φορτώθηκαν δείχνει πτώση
- 22% αλλά… η αξία των mirrorless
αυξήθηκε κατά 119%. Ενώ λοιπόν
οι τάσεις για τις DSLR δείχνουν
ενορχηστρωμένες με τα υπόλοιπα
κομμάτια της αγοράς, οι mirrorless
φαίνονται ικανές να αναστρέψουν το
δυσμενές κλίμα και να δώσουν τον
τόνο της ανάκαμψης. Αναλύοντας
περισσότερο τις μετρήσεις, οι
αποστολές DSLR σε τεμάχια φθάνουν
τις 336.000 μονάδες, δηλ. μείωση
-21% αλλά οι αντίστοιχες για
mirrorless ήταν 416.000 μονάδες
αντιπροσωπεύοντας μείωση -6,4%.
Με άλλα λόγια αν και σε τεμάχια
υπέστησαν απώλειες και οι mirrorless
αναπλήρωσαν τις ζημίες με την αύξηση
των τιμών.
¨
Ή διαφορετικά, η μέση τιμή της
Mirrorless έχει αυξηθεί αρκετά σε

σχέση με το 2019, αντανακλώντας την
μεγαλύτερη διείσδυση ακριβότερων
μοντέλων, κυρίως αυτών με full
frame αισθητήρα, από τα αρκετά που
για πρώτη φορά λανσαρίστηκαν το
τελευταίο 12μηνο καιπροκάλεσαν το
ενδιαφέρον των καταναλωτών. Εύλογη
λοιπόν είναι η εικασία όταν δεν είχε
συμπέσει η καταστροφική επίδραση της
πανδημίας Covid 19, η φωτογραφική
αγορά θα είχε πολύ καλύτερες
επιδόσεις.

ΤΕΥΧΟΣ 528 • ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2020

Ενδιαφέρον έχει και η ανάλυση τοπικών δεδομένων. Όπως προκύπτει από την
μελέτη των πινάκων για τις αξίες των διακινούμενων τεμαχίων mirrorless η κινέζικη
αγορά απορρόφησε ακριβότερα μοντέλα αφού δείχνει αύξηση σε αξία κατά +53,8%,
Ακολουθεί η ευρωπαϊκή αγορά με +30,5% και στο τέλος η αμερικανική που είναι με
αρνητικό πρόσημο και σε τεμάχια και αξία. Αυτό ενδεχομένως μπορεί να μεταφραστεί
και στο ότι οι αμερικανοί είχαν στοκάρει πολλά κομμάτια και δεν έκαναν νέες
παραγγελίες (ακολουθώντας την τάση όπου συνήθως η αμερικανική αγορά είναι
overstocked κατά σύστημα, κάτι που τους επιτρέπει να κάνουν θεαματικές προσφορές,
ασυνήθιστες στην Ευρώπη και Ασία).
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες
στα περίπτερα
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Πόσο επηρεάζει το Instagram την αγορά της τέχνης;
Τί συνταρακτικό αποκαλύπτει νέα μελέτη
Η πλατφόρμα που αρχικά ξεκίνησε

ως ψηφιακός χώρος μοιράσματος
φωτογραφικών εικόνων, φαίνεται
πλέον να παίζει καθοριστικό ρόλο
στην απαιτητική αγορά της τέχνης,
σε διεθνές επίπεδο.
Η πρόσφατη αναφορά από
την Hiscox Online Art Trade

έδειξε ότι υψηλό ποσοστό νέων
συλλεκτών, επιλέγει το instagram
προκειμένου να επιλέξει πιθανούς
καλλιτέχνες στους οποίους θέλει να
επενδύσει. Επιπλέον, στους τρεις
μεγάλους οίκους δημοπρασιών
- Sotheby’s, Christie’s & Phillips
- υπερδιπλασιάστηκαν φέτος οι
πωλήσεις έργων και το Instagram
είναι η προτιμώμενη πλατφόρμα για
την αναζήτηση νέων καλλιτεχνών.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι επίσης
το γεγονός ότι - εν μέσω πανδημίας

- οι συλλέκτες ξόδεψαν περισσότερα
χρήματα διαδικτυακά, δίνοντας, κατά
μέσο όρο, 10.000 δολάρια παραπάνω
ανά πίνακα, σε σχέση με το 2019.
Τέλος, οι λεγόμενοι «νέοι» συλλέκτες

(όχι ηλικιακά, αν και συνήθως πρόκειται
για νεώτερα άτομα), δηλαδή όσοι
επενδύουν σε τέχνη μόλις τα τελευταία
τρία χρόνια, επίσης αυξάνονται γοργά
στην εποχή του Covid-19. Αυτοί είναι
κυρίως εκείνοι που «σερφάρουν»
στο Instagram, το ένα τέταρτο των

ερωτηθέντων το χρησιμοποίησε για
να αγοράσει έργα τέχνης κατά την
περίοδο Μαρτίου έως Σεπτεμβρίου. Οι
περισσότεροι (87%) το χρησιμοποιούν
για να ανακαλύψουν νέους καλλιτέχνες.
Βέβαια, άνθρωποι της τέχνης πιστεύουν
πως δεν μπορεί το Instagram να
αναπληρώσει ή εκτοπίσει τις πιο
κλασικές μεθόδους αναζήτησης έργων
τέχνης η νέων καλλιτεχνών. Ένα είναι
σίγουρο: η τέχνη αποτελεί μία γιγάντια
οικονομική δύναμη, κάτι το οποίο δεν
έχουμε -δυστυχώς- πολυκαταλάβει
ακόμη στην Ελλάδα, σε ευρύτερο
πλαίσιο.
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

Η έκθεση συγκρίνει τη
δραστηριότητα κατά την περίοδο

Μαρτίου και Σεπτεμβρίου 2020 με
την περσινή και διαπιστώνει ότι,
κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του
τρέχοντος έτους, οι διαδικτυακές
πωλήσεις τέχνης μόνο στα
Sotheby’s, Christie’s και Phillips
υπερδιπλασιάστηκαν, συνολικά
ξοδεύτηκαν 597 εκατομμύρια
δολάρια, σε σύγκριση με μόνο 168
εκατομμύρια λίρες για ολόκληρο
το 2019. Η διαφορά είναι
εντυπωσιακή!
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Νέοι αγοραστές τέχνης συλλέγουν έργα τέχνης σε
λιγότερο από τρία χρόνια αφότου είχαν αγοράσει
έργα, τους τελευταίους δώδεκα μήνες
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Sigma
Φακοί 24mm f/3,5, 35mm f/2και 65mm f/2 για mirrorless E-mount καιL-mount
H νέα σειρά i-Series όπως
ονομάζεται, prime φακών, για full frame
mirrorless της Sony και της συμμαχίας
Panasonic, Leica & Sigma, περιλαμβάνει
τρία νέα οπτικά 24mm f/3,5, 35mm
f/2και 65mm f/2 με παρεμφερή compact
σχεδίαση και αδιαβροχοποίηση. Τα
δακτυλίδια εστίασης και διαφράγματος
λειτουργούν ηλεκτρικά και ο μηχανισμός
εστίασης χρησιμοποιεί βηματικά μοτέρ.
Ο πρώτος 24mm f/3,5 περιλαμβάνει

10 στοιχεία ανάμεσα στα οποία μερικά
SLD και ασφαιρικά ενώ όλα φέρουν
ειδική πολλαπλή επίστρωση Super Multi
Layer για την διόρθωση φαινομένων
φαντασματωδών ειδώλων και
θάμβωσης.
Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι
11cm κάτι που εντυπωσιάζει σε
ευρυγώνιο φακό αφού επιτυγχάνεται
λόγος αναπαραγωγής 1:2 δηλ.ο
φακός έχει χαρακτηριστικά macro. To

βάρος συγκρατείται χαμηλά στα 225.
γρ.Ο ημιευρυγώνιος 35mm f/2 DG
DN αποτελείται από 10 στοιχεία. Έχει
ελάχιστη απόσταση εστίασης 27cm
(λόγος αναπαραγωγής 0,18x) και ζυγίζει
325γρ.
Τέλος ο μεγαλύτερος σε εστιακή
απόσταση 65mm f/2 DG DN με 12
κρύσταλλα, εστιάζει ως τα 55cm (με
λόγο αναπαραγωγής 0,15x.) και είναι ο
βαρύτερος της τριάδας με 405γρ.

Νikon
Αναβάθμιση firmware προσφέρει υποστήριξη CFexpress Type B
Οι ταχύτατες λόγω λειτουργίας
σε δίαυλο PCI-e X4 κάρτες
μνήμηςCFexpress, αν και ακριβότερες,
κερδίζουν σταδιακά έδαφος λόγω των
πολύ υψηλών επιδόσεών τους (ως
2.400MB/sec διαμεταγωγή δεδομένων).
Η Nikon για τα μοντέλα DSLR D500,
D850 & D5, είχε υποσχεθεί αναβάθμιση
ώστε εκτός από XQD κάρτες που είναι
ηλεκτρικά συμβατές, να δέχονται και
CFexpress Type B, όπως συνέβη και με
τις mirrorless Z6 και Ζ7 (που πρόσφατα
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αναβαθμίστηκαν σε Ζ6 ΙΙ/Ζ7 ΙΙ).
Αυτό πλέον υλοποιείται με το firmware
v.130 για Nikon D500 το firmware v.120
για Nikon D850 και το αντίστοιχο v.140
για D5.
https://downloadcenter.nikonimglib.
com/en/download/fw/383.html
https://downloadcenter.nikonimglib.
com/en/download/fw/384.html
https://downloadcenter.nikonimglib.
com/en/download/fw/370.html
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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          .



...


31

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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Yongnuo
Πατέντα για υβριδικό smartphone/φωτογραφική μηχανή δείχνει το δρόμο
Αυτή τη στιγμή είναι ευρέως
αποδεκτό ότι η πτώση των πωλήσεων
φωτογραφικών μηχανών οφείλεται
στην επίδραση των smartphone που
με την πρακτική αξία τους απορροφούν
πολύ μεγάλο μέρος της καταναλωτικής
δαπάνης και καλύπτουν τις ανάγκες
των χρηστών για απλές αν και πολύ
ικανοποιητικής ποιότητας πλέον
φωτογραφίες. Στο πρόσφατο παρελθόν
υπήρξαν αξιόλογες προσπάθειες από
τη Sony (2013) με τις πρωτότυπες
lens style cameras QX10/QX100
(και μετέπειτα QX1) και Olympus
Air A01 που προσπάθησαν να
συνδυάσουν αισθητήρες και οπτικά
συστήματα δανεισμένα από τον
κόσμο των ψηφιακών μηχανών με την
λειτουργικότητα των smartphone. Παρά
τον επαναστατικό του χαρακτήρα και
τις πολλές υποσχέσεις, το εγχείρημα
απέτυχε. Κυρίως διότι το project
πατούσε σε δύο βάρκες που δεν ανήκαν
στον ίδιο ιδιοκτήτη. Δηλ τα μέρη του
συστήματος ήταν ξένα μεταξύ τους και
η διαλειτουργικότητα (interoperability)

Olympus Air A01
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αποδείχθηκε ότι έπασχε.
Την κινέζικη Υοnguo γνωρίσαμε
αρχικά από τα φορητά φλας, αργότερα
από αντάπτορες mirrorless και τελευταία
από τους πολύ προσιτούς φακούς και
την ιδέα για μια δική της μηχανή Android
Μicro 4/3 με μοντούρα Canon. Όμως η
εταιρία κρύβει πολλές ακόμη φιλοδοξίες.
Μία από αυτές αποκαλύφθηκε με την
πρόσφατη κατάθεση ευρεσιτεχνίας που
“παντρεύει” φακό/μοντούρα με δικό
της smartphone, ένα project που είναι
στα σκαριά και δεν επιβεβαιώνεται από
κάπου, αν και πότε θα υλοποιηθεί.
Tώρα η Yongnuo επανέρχεται με
βελτιωμένη ιδέα όπου αποτελείται
ξανά από δύο μέρη. Πρώτον από τον
εξωτερικό φορέα/μοντούρα με το
φακό που κουμπώνει και ξεκουμπώνει
πάνω στο smartphone και δεύτερον
από το πρωτότυπο smartphone που
εμπεριέχει το μεγάλο αισθητήρα. Με
την διάταξη αυτή, το τελευταίο μπορεί
να χρησιμοποιείται και ως απλό έξυπνο

κινητό (εφόσον καλυφθεί η μοντούρα
με ένα είδος body cap) και αθροιστικά
με το φορέα φακού ως φωτογραφική
μηχανή με περισσότερες αξιώσεις.
Έτσι παρακάμπτεται το πρόβλημα της
“χαλαρής” σύνδεσης με άγκιστρα που
χρησιμοποίησαν ανεπιτυχώς η Sony και
Olympus.
Με το τελευταίο σύστημα της
Yongnuo που προφανώς προβλέπει
συγκεκριμένο smartphone για να
κουμπώνει σωστά, η ενοποίηση των δύο
modules είναι πλέον πλήρης ενώ δεν
είναι καθόλου δύσκολο για την Yongnuo
να συνεργαστεί με κάποιον κινέζο
κατασκευαστή για να υλοποιηθεί το
smartphone με τον μεγάλο αισθητήρα.
Αυτό βέβαια θα συνεπάγεται ότι ο
αγοραστής δεν θα μπορεί να αξιοποιήσει
το υπάρχον κινητό του αλλά θα πρέπει
να μπεί στο σύστημα της Yongnuo
και ως φωτογράφος και ως χρήστης
smartphone.
Παρόλες τις επιφυλάξεις για το πώς
και αν θα εφαρμοστεί η πατέντα,
αξίζουν εύσημα στην κινέζικη εταιρία
που σκέφθηκε κάτι που παρέλειψαν
να προωθήσουν οι μεγάλοι της
φωτογραφικής βιομηχανίας - οι οποίοι
σημειωτέον πιέζονται αφόρητα και
πλέον έχουν πρόβλημα επιβίωσης
μπροστά στη λαίλαπα των smartphone.

Σύστημα Sony QX10/QX100
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Tamron 17-70mm f/2,8 Di III VC RXD
Νέος μεσαίος γρήγορος zoom Sony E-mount
Στα μοντέλα της σειράς Sony A6x00
(APS-C sensor) απευθύνεται ο νέος
φωτεινός φακός γενικής χρήσης με
εύροςεστιακών αποστάσεων 17-70mm
της Tamron. Mε βάση τον συντελεστή
πολλαπλασιασμού εστιακών αποστάσεων
(crop factor) 1,5x, αντιστοιχεί σε
25-105mm και καλύπτει όλο το

φάσμα από ευρυγώνιο ως τηλεφακό
πορτραίτου με το σοβαρό πλεονέκτημα
της αδιαβροχοποίσης καθώς και της
φωτεινότητας f/2,8, κάτι που διευκολύνει
και τη λήψη σε ανεπαρκή φωτισμό
και την εστίαση. Αποτελείται από 16
κρύσταλλα από τα οποία τρία ασφαιρικά,
το ένα υβριδικό και τα δύο χυτά. Την

οδήγηση του autofocus αναλαμβάνει
ειδικό αθόρυβο μοτέρ τύπουRXD Rapid
eXtra Silent. H ελάχιστη απόσταση
εστίασης είναι 19cm χαρίζοντας λόγο
αναπαραγωγής 0.21x. To βάρος
συγκρατείται στα 525γρ. πολύ λογικό για
τόσο φωτεινό φακό.

Nέα αντιπροσώπευση για την Atlas Digital AE
Θα εισάγει τα δημοφιλή αναλώσιμα υλικά της Hexis
H Hexis, μία από τις μεγαλύτερες
εταιρείες στην αγορά της
επιγραφοποιίας και της ψηφιακής
εκτύπωσης, με 30 χρόνια παρουσία,
διαθέτει μεγάλη γκάμα υλικών υψηλής
απόδοσης και προσφέρει λύσεις για τους
επαγγελματίες της ψηφιακής εκτύπωσης,
της επιγραφοποιίας, της οπτικής
επικοινωνίας, της κάλυψης οχημάτων και
του υφάσματος.
Ανάμεσα στα υλικά της
συγκαταλέγεται και η
αντιβακτηριδιακή διαφανής
αυτοκόλλητη μεμβράνη PURZON060 που
παρέχει προστασία έναντι βακτηρίων και
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ιών (συμπεριλαμβανομένων κορονοϊών)
και προορίζεται για όλους τους χώρους
και κυρίως εκείνους με απαιτητικές
συνθήκες υγιεινής (νοσοκομεία,
ιατρεία, σχολεία, καταστήματα εστίασης,

δημόσιους υπηρεσίες, μέσα μαζικής
συγκοινωνίας κ.λπ.).
Για περισσότερες πληροφορίες
Atlas Digital AE, atlasdigital.gr
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Zhiyun Crane 3S
Smart Handle Gimbal
Ο σταθεροποιητής χειρός CRANE 3S της Zhiyun-Tech
αποτελεί την εκ νέου ενισχυμένη σχεδίαση προηγούμενων
σταθεροποιητών – gimbals της Zhiyun με την προσθήκη
αφαιρούμενης χειρολαβής, πιο ισχυρών μοτέρ με μεγάλο
ωφέλιμο φορτίο 6,5 kg, ενός βελτιωμένου συστήματος
κλειδώματος του άξονα, εξωτερικών μονάδων τροφοδοσίας και
του συστήματος τηλεχειρισμού ViaTouch 2.0. Ο άξονας κύλισης
με γωνία 55° σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη μηχανή
σας χωρίς να εμποδίζετε τη θέα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα
προσθήκης του παρεχόμενου βραχίονα προέκτασης για χρήση
μεγαλύτερων μηχανών.

Z
Zhiyun
W
Weebill S
Σ
Σταθεροποιητής
gimbal 3
ααξόνων για μηχανές DSLM/
DSLR, με τεχνολογίες
D
ViaTouch 2.0 & Sync
V
Motion, συμβατότητα
M
μμε μονάδα ασύρματης
μμετάδοσης TransMount και
μμεγάλη αυτονομία!

VILTROX VL-D85T
Δίχρωμο LED Video, κατανάλωσης 85W, με 1200
λυχνίες LED. Έχει τη δυνατότητα μείωσης της
φωτιστικής έντασης και ενδείκνυται για χρήση
σε στούντιο, σε λήψεις προϊόντων, για video του
YouTube κλπ. Η χρωματική του θερμοκρασία
μεταβάλλεται μεταξύ 3330°Κ-5600°Κ.

,  

      video   

   

www.albapv.gr
. 
&  .  9, 115 28, ,
.: 2107236847, fax: 2107249848,
e-mail: info@albapv.gr, Alexandrou PhotoandVideo
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Αναβολή και για την DRUPA 2021
Η έκθεση μετασχηματίζεται σε «εικονική»
Η μεγαλύτερη παγκόσμια έκθεση
συστημάτων εκτύπωσης και
τυπογραφίας, η γνωστή μας Drupa
αναβάλλεται για φέτος, παρά τις μέχρι
τώρα αντίθετες διαβεβαιώσεις. Τα

διαρκώς νέα και δυστυχώς δυσμενή νέα
για την εξέλιξη της πανδημίας, επέδρασαν
αρνητικά και έτσι οι διοργανωτές
αποφάσισαν να την αναβάλλουν για το
Μάιο του 2024. Έτσι φέτος θα υπάρξει

Viltrox
Δύο καινούργιοι prime autofocus για Sony APS-C
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μια ιντερνετική εκδοχή με τον τίτλο
Virtual Drupa, που να λάβει χώρα από
20 ως 23 Απριλίου 2021 (τις ίδιες
ημερομηνίες που ήταν προγραμματισμένη
η “πραγματική” έκθεση).

Η κινέζικη Viltrox με την ώθηση
που έχει πάρει στα οπτικά, φαίνεται
ότι στο εξής θα μας απασχολεί διαρκώς
περισσότερο με νέα προϊόντα.Οι δύο
νέοι φακοί είναι ο AF 33mm f/1,4 και
AF 56mm f/1,4για Sony E-mountAPS-C
στην οποία ανήκουν τα best seller
μοντέλα σειράς Α6x00 (A6000, A6100,
A6300, A6400, A6500 & A6600). O
33mm f/1,4 είναι ισοδύναμος με 50mm
λόγω crop factor 1,5x. Αποτελείται
από 10 στοιχεία σε 9 ομάδες, εκ των
οποίων ένα ασφαιρικό και ένα υψηλού
διαθλαστικού δείκτη. Έχει ελάχιστη
απόσταση νεταρίσματος 40εκ. Η
οδήγηση του autofocus γίνεται από
βηματικό μοτέρ τελευταίας τεχνολογίας
ώστε να πιστοποιείται η συμβατότητα με
Sony Eye AF. O φακός ζυγίζει 270γρ.
Ο επόμενος είναι κοντός τηλεφακός
πορτραίτου 56mm f/1,4 (ισοδύναμος
με 85mm) με σχεδίαση 10/9 στοιχεία/
ομάδες και ένα χαμηλής διάχυσης
συν ένα υψηλού διαθλαστικού δείκτη
κρύσταλλα. Είναι δηλ. ταυτόσημος με
τον αντίστοιχο για Fujifilm X-mount
που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα μέσα
στον χρόνο. Kαι οι δύο έχουν υποδοχή
microUSB για μελλοντικό firmware
upgrade.
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World Press Photo Foundation
Μόλις ανακοινώθηκαν οι κεντρικές διαγωνιστικές κατηγορίες για το 2021
Ο θεσμός που επιβιώνει παρά τις
αντίξοες συνθήκες ανακοίνωσε τον
καθιερωμένο του ετήσιο διαγωνισμό.
Απευθύνεται σε επαγγελματίες
δημιουργούς φωτογραφικών ιστορίων
(visual storytelling). Με απλά λόγια, κάθε
φωτοδημοσιογράφος που έχει ασχοληθεί
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με μία συγκεκριμένη ειδησεογραφική
ιστορία, μπορεί να την υποβάλει στον
διαγωνισμό. Να σημειωθεί πως η
συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι βασικές
διαγωνιστικές κατηγορίες είναι οι: 2021
Digital Storytelling Contest και 2021
Photo Contest.

Προθεσμία υποβολής έργων:
12 Ιανουαρίου 2021
Υποβολή/πληροφορίες:
www.worldpressphoto.org
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Aperture Portfolio Prize
Μεγάλο χρηματικό έπαθλο… αλλά πρέπει να γίνετε πρώτα συνδρομητές
Αν δεν γνωρίζετε το περιοδικό Aperture
και το ομώνυμο φωτογραφικό ίδρυμα,
πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς
αμερικανικανικούς οργανισμούς για την
καλλιτεχνική, κυρίως, φωτογραφία. Από
τις σελίδες του περιοδικού αλλά και τον
εκθεσιακό χώρο στη Νέα Υόρκη, έχουν
περάσει πολλά ιερά τέρατα της διεθνούς
φωτογραφίας. Τώρα ανακοινώθηκε
ο μεγάλος, ετήσιος διαγωνισμός του,
ανοιχτός σε όλους ανεξαρτήτως,
ερασιτέχνες και επαγγελματίες…
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Το Aperture Portfolio Prize
ανακοινώθηκε και καλεί ερασιτέχνες
ή/και επαγγελματίες φωτογράφους
να στείλουν ένα σύνολο 10-15
φωτογραφιών που απαρτίζουν ένα πλήρες
portfolio. Δηλαδή, δεν μπορείτε να
στείλετε 10 εικόνες οι οποίες δεν έχουν
καμία σχέση μεταξύ τους, όσο δυνατές και
ποιοτικές κι αν είναι.
Βέβαια σας προσκαλεί να συμμετάσχετε
απολύτως δωρεάν αλλά μόλις
φτάσετε τη διαδικασία υποβολής σε ένα
συγκεκριμένο σημείο, σας ζητά να γίνετε

συνδρομητές του, ομολογουμένως,
ποιοτικού περιοδικού Aperture. Ο σκοπός
αγιάζει τα μέσα, λένε. Οπότε αν έχετε
ένα αξιόλογο portfolio, αξίζει να το
στείλετε και ταυτόχρονα να αρχίσετε να
λαμβάνετε στο γραμματοκιβώτιο σας ένα
αξιόλογο διεθνές καλλιτεχνικό περιοδικό
φωτογραφίας.
Προθεσμία υποβολής υλικού: Mέχρι
τις 9 Ιανουαρίου 2021
Υποβολή/πληροφορίες: aperture.org
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To βιβλιοπωλείο του ΦΩΤΟγράφου

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

photo.gr/books
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Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος Ταινιοθήκη της Ελλάδος
Ειδικό αφιέρωμα σε μία σαγηνευτική, ταλαντούχα γυναίκα
Ένα χρόνο μετά τη μεγάλη απώλεια
της Άννα Καρίνα, το Γαλλικό Ινστιτούτο
Ελλάδος και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος
συνδιοργανώνουν διαδικτυακό αφιέρωμα
στη μούσα της Nouvelle Vague.
Ο σκηνοθέτης Godard υπογράφει τρεις
από τις ταινίες του αφιερώματος με
πρωταγωνίστρια την τότε-σύζυγό του. Στο
Une femme est une femme / Η γυναίκα
είναι γυναίκα, την τρίτη μόλις μεγάλου
μήκους της μακρόχρονης καριέρας της
ηθοποιού, η οποία κυκλοφόρησε στην
Ελλάδα με τον τίτλο Η Κυρία θέλει έρωτα,
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η Άννα Καρίνα ερμηνεύει την Άντζελα,
μια νεαρή στριπτιζέζ που θέλει να γίνει
μητέρα.
Η Hanne Karin Bayer γεννήθηκε
στη Δανία στις 22 Σεπτεμβρίου του
1940, όπου και ξεκίνησε τα πρώτα
της βήματα ως μοντέλο. Το 1958
βρέθηκε στο Παρίσι χωρίς να μιλάει
λέξη γαλλικά, αλλά η εκθαμβωτική της
ομορφιά δεν πέρασε απαρατήρητη. Μια
μέρα, ενώ καθόταν στο περίφημο καφέ
Les Deux Magots στο Quartier Latin,
την πλησίασε μια ατζέντισσα και της

πρότεινε δουλειά ως μοντέλο. Σύντομα
έγινε περιζήτητη. Οι φωτογραφήσεις
για περιοδικά διαδέχονταν η μία την
άλλη, συναναστρεφόταν με μεγάλες
προσωπικότητες του χώρου, ενώ Άννα
Καρίνα τη «βάφτισε» η ίδια η Κοκό Σανέλ.
Προσοχή όμως, προκειμένου ν
παρακολουθήσετε το αφιέρωμα υπάρχει
χρέωση και πρέπει να δημιουργήσετε
λογαριασμό στην σχετική πλατφόρμα.
Διάρκεια: 8 έως14 Δεκεμβρίου 2020
Προβολές ταινιών: online.tainiothiki.gr
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη

Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!

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

Δωρεάν
μεταφορικά
+ T-Shirt

*

*Για αγορές άνω των €25

Νο 23: AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 1 Οκτωβρίου 2020
Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400
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ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
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