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Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Άννα Νταλάρα εγκαινιάζει την έκθεση

Προσφωνήσεις: Π. Καλδής/ PHOTOVISION 

Η Υφυπουργός κ. Άννα Νταλάρα

Ο πρόεδρος του ΣΕΚΑΦ κ. Β. Ζήβας

PHOTOVISION 2011 
 imaging 

Φθάσαμε να μετράμε τις ανά διετία διοργανώσεις της PHOTOVISION όπως το ΚΚΕ τα 

συνέδρια του κόμματος! Ένατη λοιπόν έκθεση με δυσμενείς τους οιωνούς μέχρι την ημέρα 

των εγκαινίων: αναποφασιστικότητα και έντονοι δισταγμοί για συμμετοχή ή όχι στην έκθεση 

πλειάδας σοβαρών εκθετών μέχρι την τελευταία στιγμή (οι λόγοι ευνόητοι) αλλά και αιφνίδιες 

ακυρώσεις στο παραπέντε. (Παρασκευή 4 Μαρτίου ακύρωσε το περίπτερό της η Samsung μετά 

από απόφαση του νέου προέδρου). Σφοδρή κακοκαιρία και δριμύ ψύχος σ’ όλη την Ελλάδα 

(τα συνεργεία έστηναν τα περίπτερα δουλεύοντας σε θερμοκρασίες -1o έως 2oC). Έντονη 

φημολογία για πτώχευση της χώρας και κακό οικονομικό κλίμα (οικείο σε όλους). Σα να 

μην έφθαναν όλα αυτά, στις 11/3 τα χαράματα καπάκι σεισμός και τσουνάμι στην καρδιά της 

βιομηχανίας imaging, την Ιαπωνία... Και ξαφνικά ως εκ θαύματος όλα άλλαξαν! Μία φωτεινή 

ανοιξιάτικη λιακάδα κατέλαβε τον Αττικό ουρανό αλλά και ολόκληρη τη χώρα γεμίζοντας 

τους δρόμους της πόλης με χαμογελαστά πρόσωπα και τους διαδρόμους της PHOTOVISION 

με επισκέπτες χαρούμενους, ευδιάθετους και αποφασισμένους! Δεν ξέρω αν ο Θεός... των 

φωτογράφων, η τύχη ή άλλοι εξωτερικοί παράγοντες συνέβαλαν στην εξαιρετική επιτυχία 

της έκθεσης. Αυτό που έχω να πω είναι ότι για την επιτυχή διοργάνωση δούλεψε εντατικά 

μήνες ολόκληρους όλο το επιτελείο του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ με την υποστήριξη του ΣΕΚΑΦ και 

προσωπικά του προέδρου κ. Ζήβα και βεβαίως – βεβαίως του ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ που 

πρόβαλε δυναμικά την έκθεση. Στις επόμενες σελίδες όσοι βρεθήκατε στη PHOTOVISION θα 

την θυμηθείτε με νοσταλγία. Όσοι απουσιάσατε, ραντεβού το 2013!            

                                                                                                                Τ. ΤΖΙΜΑΣ          
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PHOTOVISION TV. Η καινοτομία της φετινής διοργάνωσης

Θα αποτελούσε παράλειψη να μην αναφερθούμε στο εγχείρημα της Photovision 

TV, όσο κι αν δεν προβλήθηκε ιδιαίτερα, λόγω του πειραματικού χαρακτήρα 

του. Η ιδέα ήταν να υπάρξει διαδικτυακή προβολή της έκθεσης μέσω web tv 

με video streaming στο www.photovision.gr. Στο προκείμενο δημιουργήθηκε 

ένα ιντερνετικό κανάλι που εξέπεμψε μέσα από το χώρο της έκθεσης με την 

τεχνική υποστήριξη της εταιρίας AMY 

AE. Το «κανάλι» στελεχώθηκε με τους 

συντάκτες του περιοδικού που βάλθηκαν 

να αποκτήσουν πείρα στο τηλεοπτικό 

ρεπορτάζ, το μοντάζ και τα τεχνικά 

συμπράγκαλα της ιδέας. Το πρόγραμμα 

συμπεριέλαβε συνεντεύξεις με εκθέτες, 

τεχνικούς συμβούλους και ανθρώπους 

του marketing, και καλύψεις live από τα 

περίπτερα κλπ. Μέχρι και η  Υφυπουργός 

Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης κα Άννα 

Νταλάρα που εγκαινίασε την έκθεση βγήκε 

στον αέρα από το μικρό στούντιο του 

Photovision TV!

Υφυπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Άννας Νταλάρα και 
του προέδρου του ΣΕΚΑΦ κ. Β. Ζήβα 

. .

.

.: . , . , . , .

http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/a/u/2/Et3kEy2liHs
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http://www.photoshopdigital.gr/
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 Nikon-
.& . . . workshop .

Graffiti, BMX  hip hop 
- . .

 Wedding-
Photo / O  David Beckstead 

 workshop  Wedding Photo. 

 PHOTOVISION  events 
. .

O  David Beckstead, 
 PWS  Pho-

tovision,  Photovision TV. 

http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/0/ZYEevZkMGKs
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/2/Et3kEy2liHs
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/9/LfEQa5ixTiY
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/10/1zWppdUUQxY
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/5/P1EAZqKq-54
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/6/RlK_T0fKkkQ
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/7/S8drdTSB4xk
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/8/zTmgcPstSIw
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H Divitec,  Kodak, 
 Photovision. 

 Sony SRW-
9000PL, Sony PMW-F3  Sony NXCAM HD. 

.
. .  Sony Hellas 

.
 Photoshop Digital 

O . . .
Epson Hellas 

. .

Dynax Film Hellas

 Eizo i-Micro 

Corporation

.  Phase One IQ 80 

.

. . .
.

. . .

 Mitsubishi 

. .

http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/24/h77ZTxb3V-c
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/4/f9pnX1pkpAo
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/27/EhEqm0yw2FU
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/18/v6uLA32kV14
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/18/0LCQa7SFino
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/18/I_5N3KEpp1c
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/14/--GR32Rc3jM
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/26/5odtp9JK8Po
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/13/bS3KFBam3DU
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/28/Y714L4hoX_0
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/10/2GutjST7_Vs
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/20/TR-LEXaFCHg
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/22/Gh8EEPHq0S8
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/23/5hoD-PRnOTQ
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/32/RrgZqsVZUcQ
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.  Enessis-
 & . .

.
 Photometron 

.
Papers A.E rt on Paper 

.
.

.
 Art Point 

 Aerofilms

.
 e-photoshop.gr 

.  Chroma 
- . .

.
.  Expand Digital 

.

.
 Techno-Trade.gr. 

.  Iconnet. 

 PWS 
 Photovision TV. 

.
 PhotoZone 

http://www.youtube.com/user/Photovi-
sionTVchannel .

http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/27/01EWPetYGPs
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/0/9202m5Xj8Mg
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/30/fK5gnRAQHOA
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/9/5A7iO7Ym3Hc
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/12/oF-NeJc09Fw
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/31/tDm4Mqv6BzM
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/15/pMTBt5FTs94
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/25/QN9D4IPLJcY
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/29/mtjnOUMMBdk
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/10/lZZp4YXOHss
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/35/DfHa7WzuUEY
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/19/VFA030v833g
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel#p/u/19/5nqe8TffzU8
http://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel
http://www.youtube.com/watch?v=Z8Z1rRemAtQ
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www.agopian.gr
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485  www.photo.gr

E : Τάκης Τζίμας, : Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου :

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ : Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

 Photobusiness Weekly  mail photobusiness@photo.gr

!

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό.
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ. 

Την παρουσίαση μας έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο και ευχαριστούμε. 

www.photo.gr
http://www.photobusiness.gr/xalara/Fotos_varias_Agn.pps
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www.papers.gr
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Λίγο πριν τα εγκαίνια αναμνηστική πόζα με (σχεδόν όλα) τα μέλη του ΔΣ του ΣΕΚΑΦ 

Η Υφυπουργός κ. Άννα Νταλάρα προσιτή, ζεστή και ανθρώπινη Ο κ. Δ. Δαμκαλίδης / ΝΙΚΟΝ (αριστερά) με τον κ. Ζήβα (CANON) 

Yπουργική επίσκεψη στο περίπτερο ΝΙΚΟΝ
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http://www.artpoint.gr/
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Ο πρόεδρος της ΕΚΦΑ κ. Σ. Διαμαντόπουλος απολαμβάνει την στιγμή!

Νύφες, ζουρνάδες και νταούλια λίγο πριν τα εγκαίνια

Η κ. Άννα Νταλάρα εν μέσω καλλιτεχνών του φωτογραφικού χώρου
(... μας έδωσε την εντύπωση ότι το Υπουργείο Πολιτισμού της πάει γάντι! Λέτε να την δούμε 
εκεί κάποια μέρα;)

H ιστορία της Photovision ανάγεται στο 1995 

και συμπίπτει με την ακμή του imaging στην 

Ελλάδα. Η Photovision μεγάλωσε, έγινε 

θεσμός και ...συνήθεια για τους φίλους της 

φωτογραφίας. Η ένατη και πλέον πρόσφατη 

διοργάνωση της Photovision διετράνωσε τη 

θέση της έκθεσης ως θεσμού που 

παρακολουθεί και αποτυπώνει με αντικει-

μενική ακρίβεια την πορεία του κόσμου του 

imaging στην Ελλάδα, διαχρονικά. 

Παρά τις Κασσάνδρες που καταστροφολόγη-

σαν και τους γνωστούς - αγνώστους που με 

δικές τους εμπνεύσεις … «ανέβαλαν» κατά το 

δοκούν την έκθεση, η Photovision 2011 όχι 

μόνον πραγματοποιήθηκε αλλά και υπερέβη 

κάθε προσδοκία σε προσέλκυση επισκεπτών 

ενώ με εξαίρεση κάποια ηχηρά ονόματα, 

η συμμετοχή του imaging-επιχειρείν ήταν 

καθολική. 

H επιτυχία της φετεινής Photovision απέδειξε 

ότι το Imaging στην χώρα μας έχει ακόμη 

αντοχές και ότι η σχέση των ανθρώπων με τη 

φωτογραφία είναι βαθύτερα συναισθηματική 

και δημιουργική. Αντιμετωπίζουν τη φωτο-

γραφία ως προέκταση της προσωπικότητάς 

τους, ως αγαπημένο χόμπι και εκφραστική 

διέξοδο, ως τέχνη και τεχνική. Η απήχηση 

και δημοφιλία της έκθεσης δικαίωσε τις 

πολύμηνες προσπάθειες προετοιμασίας από 

πλευράς διοργανωτή όσο και τις φιλότιμες, 

σχεδόν ηρωϊκές προσπάθειες των εταιριών 

να παρουσιάσουν ευπρόσωπα, ευρηματικά 

και καλαίσθητα περίπτερα και να ενημερώ-

σουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

παρέχουν. 

Το παράλληλο πρόγραμμα της έκθεσης 

χαρακτηρίστηκε από τα επιμορφωτικά σεμι-

νάρια του περιοδικού Φωτογράφος και της 

Photo Wedding Stories αλλά και τις πολλές 

εκθέσεις φωτογραφίας διαφόρων φορέ-

ων και τις δημόσιες συζητήσεις. Το πυκνό 

πρόγραμμα κάλυψε τις απαιτήσεις τόσο των 

ερασιτεχνών όσο και των επαγγελματιών 

που επιθυμούν ταχύρρυθμη επιμόρφωση 

ακριβώς στα αντικείμενα των ενδιαφερό-

ντων τους, που δεν μπορούν να καλυφθούν 

με συμβατικές προσεγγίσεις. Το περιοδικό 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ προσέφερε τα γνωστά του, 

πάντοτε υψηλής ζήτησης σεμινάρια σε θέματα 
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Η υπουργός με τον κ. Παύλο Χατζηανδρέου της FUJIFILM 

Αισιόδοξα πρόσωπα στο περίπτερο της DIVITEC /KODAK

Η έκπληξη από την Λαμία: οικογένεια Κάραλη με 200 τ.μ. περίπτερο!

επεξεργασίας εικόνας, διαχείρισης χρώματος 

και ειδικών θεμάτων, απευθυνόμενο στο 

γενικό κοινό. Από την άλλη μεριά, το Photo 

Wedding Stories διοργάνωσε μια ολοκλη-

ρωμένη σειρά σεμιναρίων γάμου απευθυ-

νόμενο στον επαγγελματία. Για πρώτη φορά 

προσκλήθηκε από ένα φορέα, τόσο μεγάλος 

αριθμός ξένων έμπειρων και διάσημων δη-

μιουργών: Robert Balasco, David Beckstead, 

Martin Dune, Jim Garner, Doug Gordon, 

P. Karaolides, Sofie Louka, Martin & Ryan 

Schembri και οι δικοί μας Νϊκος Πεκρίδης και 

Τάσος Βασιλειάδης. Οι φωτογράφοι μετέφε-

ραν τις γνώσεις τους και την εξειδικευμένη 

ματιά τους στους έλληνες συναδέλφους τους, 

διαχέοντας το δυτικό ύφος της νέας φωτογρα-

φίας γάμου που αντλεί τις επιρροές της από 

το ρεπορτάζ, το ελεύθερο πορτρέτο και τη 

σκηνογραφημένη φωτογραφία. 

Πολύ ενδιαφέροντα ήταν και τα ημίωρα demo 

sessions από τους ίδιους δημιουργούς στο 

περίπτερο του περιοδικού μας που με την 

ευκαιρία της πρεμιέρας του έντυπου οδηγού 

Weddingphoto, είχε ως θεματικό άξονα το 

γάμο. Στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, 

οι ξένοι και ημεδαποί εισηγητές έκαναν λήψεις 

και ανέλυαν τεχνικές φωτισμών, σύνθεσης, 

ποζαρίσματος κλπ. προκαλώντας το 

αδιαχώρητο. 

Μια πρώτη ματιά στα περίπτερα ανέδειξε τις 

καινοτομίες και τις πρωτότυπες ιδέες αρκετών 

εκθετών. Η πρώτη - πρώτη στη σειρά Nikon 

συγκέντρωσε πολύ κόσμο και φλας μηχανών 

με τα sexy μοντέλα στα workshop του Αλέξη 

Σοφιανόπουλου. Το νεαρόκοσμο τράβηξαν οι 

ακροβασίες με τα BMX ποδήλατα και τα live 

graffiti στην ειδική ημικυκλική κατασκευή στο 

περίπτερο του Γιαννάτου με μουσική hip hop. 

Από την άλλη μεριά η DIVITEC/Kodak έκανε 

την έκπληξη παρουσιάζοντας σε πανευρω-

παϊκή αποκλειστικότητα το printer 4000, το 

πρώτο στον κόσμο dye sublimation εκτυπω-

τικό διπλής όψης που φέρνει την επανάσταση 

στην κατασκευή photobook και μάλιστα με 

υποσχέσεις για δελεαστικά χαμηλό κόστος 

αναλώσιμου. Η Sony έκανε την τεχνολογική 

ρελάνς με ένα nonworking prototype από 

την σταθερού ημιφωτοδιαπερατού καθρέπτου 

μηχανή A700-2 που θα είναι η κορυφαία SLT 

του ιαπωνικού εργοστασίου. Επίσης έδειξε 

τρεις επαγγελματικές full frame βιντεοκάμερες 

τηςν PMW-F3, νέα προσθήκη της οικογένειας 

CineAlta, την heavy duty SRW-9000PL με 
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Αδιαχώρητο από φωτογράφους στο περίπτερο της ΝΙΚΟΝ με τα 
αισθησιακά μοντέλα σε διάφορους ρόλους!

Η περιβόητη... ράμπα στο περίπτερο του κ. Γιαννάτου

SONY: Αν όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα περίπτερα της έκθεσης. Καλοφτιαγμένο, κατάλευκο και το κυριότερο γεμάτο με προ’ι’όντα 
υψηλής τεχνολογίας που κέρδιζαν την προσοχή του επισκέπτη από την πρώτη στιγμή.

αναλυτική ικανότητα πάνω από 4Κ και εγγραφή HDCAM SR 

και την πολυσυζητημένη NXCAM 35mm. Άλλες σημαντικές 

τεχνολογικές ειδήσεις απετέλεσαν: η ανάληψη εκπροσώπησης 

και διανομής των φωτορεαλιστικών θερμικών εκτυπωτών DNP 

και των kiosk Fotolusio από τη Stamos AE με δεδομένη την 

εξαγορά/απορρόφηση του τμήματος ψηφιακής θερμικής εκτύ-

πωσης της Sony από τον ιαπωνικό κολοσσό DNP που μόνος 

κατέχει το 70% της συγκεκριμένης αγοράς. Επίσης η έκθεση 

ήταν η πρώτη πανευρωπαϊκή που φιλοξένησε τις νέες πλάτες 

PhaseOne iQ υψηλής ανάλυσης ως 80GB με δυνατότητα pixel 

binning, τις νέες lifestyle φωτ. τσάντες της Manfrotto, τη νέα 

σειρά τριπόδων Auctus της Vanguard, την πιο πρόσφατη σειρά 

μηχανών Hasselblad H4D κλπ.

Πέρα όμως από τους διάσημους φωτογράφους γάμου που βρέ-

θηκαν στην Photovision για τα σεμινάρια του Photo Wedding 

Stories και τα open workshop του WeddingPhoto, οι επισκέπτες 

είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον σημαντικό, 

διεθνή φωτογράφο τοπίων Μανώλη Coupe - Καλομοίρη που 

βρέθηκε στο περίπτερο της Photozone. Το αθηναϊκό κοινό 

απόλαυσε για πρώτη φορά μερικά από τα έργα του δημιουργού, 

ο οποίος βρισκόταν καθημερινά στο περίπτερο της Photozone 

για μερικές ώρες ενώ το Σάββατο 12 Μαρτίου νέοι φωτογράφοι 

μπορούσαν να συζητήσουν μαζί του για τη δουλειά τους. Επίσης 

στο περίπτερο της εταιρείας βρέθηκε και ο Κώστα Πετράκης, 

ανερχόμενος φωτογράφος τοπίου, ο οποίος πραγματοποίησε 

διάλεξη σχετικά με τις τεχνικές του. 

Η Papers Α.Ε. εκ Θεσσαλονίκης και επίσημος dealer της 

Hahnemuehle μας επιφύλασσε και μια πολύ σημαντική 

παρουσία στο περίπτερο της αφού φιλοξένησε την έκθεση 

Hahnemuehle Anniversary Photo Awards. Η έκθεση είχε σκοπό 

να τιμήσει την 425η επέτειο του εργοστασίου και μετείχαν στο 

διαγωνισμό 1800 φωτογράφοι με περισσότερα από 7.500 έργα.

   Π. ΚΑΛΔΗΣ - Κ.ΓΚΙΤΑΚΟΥ         
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PHOTOVISION 2011

Αδιαχώρητο δημιουργήθηκε στους διαδρόμους της έκθεσης από τους συνολικά 23.500 επισκέπτες!

Μini party γενεθλίων στο περίπτερο της CHROMA O.E. Kρασάκι, καλή διάθεση και φιλική ατμόσφαιρα στην ARTPOINT
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PHOTOVISION 2011

Η αποκορύφωση της προσπάθειας 
ενός oλόκληρου χρόνου. Μία πολύ 
σημαντική στιγμή για όλη το team του 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ που δούλεψε σκληρά και 
σε αντίξοες συνθήκες για την έκδοση του 
πολυσέλιδου τόμου με τα βιογραφικά 
και τα αντιπροσωπευτικά δείγματα 
δουλειάς 212 φωτογράφων γάμου απ’ 
όλη την Ελλάδα. Το γεγονός εορτάστηκε 
το βράδυ του Σαββάτου 12/3 με 
παγωμένη μπύρα HEINEKEN, τσίπουρο 
ΤΣΙΛΙΛΗ και ρακόμελο Αμοργού ΒΕΚΡΗ.
Την τούρτα προσέφερε η εταιρία ATLAS 
DIGITAL του κ. Β. Ψαρίδη.
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PHOTOVISION 2011

Το γράφαμε και το λέγαμε με κάθε ευκαιρία και επιβεβαιώθηκε στην πράξη:  η έκπληξη της φετινής διοργάνωσης ήταν 
η εξέδρα που φιλοξένησε τις φωτογραφήσεις γάμου στο περίπτερο του Οδηγού WEDDINGPHOTO. Oι διάσημοι ξένοι φωτογράφοι όλοι τους 
εισηγητές στα σεμινάρια της εταιρίας PWS όπως ο εικονιζόμενος Μartin Graham Duhn, έκλεψαν την παράσταση με τις γνώσεις τους!
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PHOTOVISION 2011

Μερικές ακόμη απόψεις από το περίπτερο του Weddingphoto που έκανε 
πρεμιέρα στην έκθεση. Δεξιά μοντέλα με νυφικά του οίκου ΠΟΤΕΑΣ 
και μακιγιάζ και styling της Μάγδας Ρηγάκη απολαμβάνουν παγωμένη 
μπύρα HEINEKEN μετά από μία δύσκολη σειρά λήψεων από εκατοντάδες 
απαιτητικούς φωτογράφους!  
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PHOTOVISION 2011

Στιγμιότυπα από το party του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ/WEDDINGPHOTO του Σαββάτου 12/3 με ζωντανή μουσική από τους Χαβαλιέρος!
Το party τελείωσε - υπό την πίεση της υπηρεσίας ασφαλείας της έκθεσης - τα μεσάνυχτα... 
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PHOTOVISION 2011

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PWS
Συγκέντρωσαν περισσότερους από 
300 επαγγελματίες φωτογράφους 
οι οποίοι παρακολούθησαν τους 
διάσημους ξένους εισηγητές 
φωτογράφους γάμου να αναλύουν 
επί ώρες τις τεχνικές της δουλειάς 
τους με κατατοπιστικά παραδείγματα. 
Το πρόγραμμα περιελάμβανε και 
εσωτερικό διαγωνισμό φωτογραφίας 
τα αποτελέσματα του οποίου 
αναρτήθηκαν σε κεντρικό διάδρομο 
της έκθεσης.  
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PHOTOVISION 2011

‘‘Η ΕΙΔΗΣΗ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ’’. Την εκδήλωση - συζήτηση στρογγυλής τραπέζης  διοργάνωσε η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος (Ε.Φ.Ε.)

‘‘ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ’’. Την εκδήλωση - συζήτηση στρογγυλής τραπέζης διοργάνωσε ο ‘‘ΦΟΙΒΟΣ’’
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PHOTOVISION 2011

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Διοργανώθηκαν από το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Αφορούσαν σε πρακτικά θέματα της ψηφιακής φωτογραφίας όπως τεχνικές Photoshop, color 
management κ.α., θέματα αισθητικής όπως π.χ. το γυμνό κ.α.
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PHOTOVISION 2011

ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ!
Μετρήσαμε 15 εκθέσεις φωτογραφίας που είχαν καταλάβει 
ισάριθμα περίπτερα και διαδρόμους της έκθεση επιβεβαιώνοντας  
για άλλη μια φορά το γεγονός ότι η PHOTOVISION δεν είναι 
μόνον μια εμπορική κλαδική έκθεση αλλά παράλληλα και 
ένα σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός για ερασιτέχνες και 
επαγγελματίες φωτογράφους!
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Η σεισμική και πυρηνική καταστροφή από το συμβάν της 11 Μαρτίου στην βόρεια 

Ιαπωνία, προκαλεί ισχυρές παρενέργειες στη βιομηχανία της εικόνας και των 

καταναλωτικών ηλεκτρονικών. Είναι γνωστό ότι η Ιαπωνία αποτελεί το τεχνολογικό και 

παραγωγικό επίκεντρο της βιομηχανίας του Imaging και κάθε δυσμενής εξέλιξη εκεί έχει 

σοβαρές παρενέργειες με παγκόσμιες επιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή είναι άγνωστη η ακριβής 

έκταση των ζημιών. Eπίσης η παραγωγική διαδικασία δυσχεραίνεται από ελλείψεις/

διακοπές ηλεκτρικής παροχής που είναι άγνωστο πότε θα αποκατασταθούν. Όλα αυτά 

βέβαια αναμένεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στον εφοδιασμό της αγοράς και 

άγνωστες διαφοροποιήσεις στις τιμές. 

Από όσα μπορέσαμε να πληροφορηθούμε, σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί: 

Το εργοστάσιο Utsunomiya της Canon όπου κατασκευάζονται φακοί καθώς και τα 

γραφεία/εγκαταστάσεις στη Fukushima, κοντά στο κατεστραμμένο πυρηνικό εργοστάσιο 

Fukushima Daichi. Η παραγωγή έχει σταματήσει επ’ αόριστον ενώ εξετάζεται η δυνατότητα 

να μεταφερθεί σε άλλα εργοστάσια. Η Nikon σταμάτησε την παραγωγή σε διάφορα 

εργοστάσια ενώ σημαντικές ζημιές έχει υποστεί ειδικά το εργοστάσιο του Sendai όπου 

παράγονται ολοκληρωμένα κυκλώματα, πλακέτες και συναρμολογούνται οι D3s/D3x. 

Η Epson διέκοψε τη παραγωγή στο εργοστάσιο Atmix λόγω του τσουνάμι και στην 

τοποθεσία Sakata, της επαρχίας Yamagata στα εργοστάσια Sakata και Tohoku. Άλλο ένα 

εργοστάσιο της εταιρίας (Τοyocom Epson) στην πληγείσα χειρότερα τοποθεσία Fukushima 

έχει υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στον αντιδραστήρα 1 του 

κατεστραμμένου πυρηνικού σταθμού Fukushima Daichi. 

Ως πρώτη χειρονομία βοήθειας και καλής 

θέλησης, η ένωση των φωτογραφικών 

περιοδικών Technical Image Press 

Association (μέλη είναι και τα περιοδικά 

μας) ανακοίνωσε ότι  προσφέρει 10.000 

δολ. για τον ιαπωνικό Ερυθρό Σταυρό. 
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