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“Ææî ìÞõæ õèî âìßéæêâ...”
Ο επιστολογράφος ήταν κάθετος και
απόλυτος. Αφορμή για την επιστολή που
μας έστειλε είναι το ψηφιακό άλμπουμ
που, 35 χρόνια στο επάγγελμα, όπως
μας γράφει, βλέπει να κατακυριεύει τα
τελευταία χρόνια τα φωτογραφεία όλης
της χώρας εκτοπίζοντας εγκαθιδρυμένες
πρακτικές δεκαετιών.
“…Τα τελευταία δέκα χρόνια η δουλειά
του φωτογράφου καταστράφηκε εξ αιτίας
της ψηφιακής φωτογραφίας. Εσείς όμως
…μόκο! Δεν λέτε κουβέντα. Δεν λέτε στον
κόσμο ότι το 80% των φωτογραφιών στα
ψηφιακά άλμπουμ είναι φλου και μάλιστα
σε απελπιστικό βαθμό… Δεν λέτε στον
κόσμο ακόμη μία σημαντική αλήθεια:
Ότι μετά από πέντε χρόνια το ψηφιακό
άλμπουμ θα έχει αλλοιωθεί σε τέτοιο
βαθμό που θα είναι για πέταμα. Θα έχουν
φύγει οι κόλλες, θα έχουν αλλοιωθεί
τα χρώματα, θα έχει ξεκολλήσει, θα έχει
σκεβρώσει απ’ τον ήλιο, τη ζέστη και την
υγρασία, με συνέπεια όλος ο κλάδος,
όλοι οι φωτογράφοι να κατηγορούνται ως
απατεώνες, ψεύτες και λωποδύτες…”
Δεν σας κρύβω ότι κάθε μήνυμα που
φθάνει στο mail box του υπολογιστή
μου έστω και ανώνυμο, όπως το
προαναφερόμενο, το διαβάζω με μεγάλη
προσοχή και πάντοτε προσπαθώ να
κατανοήσω την επιχειρηματολογία του
εκάστοτε επιστολογράφου. Η συγκεκριμένη
επιστολή μαζί με τις υπερβολές της κρύβει
και κάποιες αλήθειες.
Ερώτηση πρώτη: Γνωρίζουμε άραγε
με βεβαιότητα την αντοχή στο χρόνο
των πάσης φύσεως υλικών με τα οποία
βιβλιοδετούνται τα ψηφιακά άλμπουμ και
– το κυριότερο – τι χημικά περιέχουν οι
κόλλες που χρησιμοποιούνται;
Απάντηση: Όχι. Οι παλιότεροι θα πουν ότι
πολλά από τα “παραδοσιακά” άλμπουμ
με τις κολλημένες φωτογραφίες πάνω τους
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μετά από δέκα χρόνια έχουν γίνει ένα χύμα πράγμα: ριζόχαρτα σκισμένα, φωτογραφίες που
πέφτουν, φύλλα που φεύγουν … Ερώτηση δεύτερη: Οι σύγχρονες ψηφιακές εκτυπώσεις
αντέχουν στο χρόνο ή δεν θα μείνει τίποτα στο χαρτί μετά από 10 - 15 χρόνια;
Απάντηση: Όσες φωτογραφίες έχουν τυπωθεί σε φωτογραφικό χαρτί και έχουν εμφανιστεί με
φωτογραφικά χημικά όπως προβλέπει ο κατασκευαστής, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο
ότι θα κρατήσουν – μακριά από ήλιο, ζέστη και υγρασία- τουλάχιστον 50 χρόνια. Για τις
εκτυπώσεις σε plotter και άλλα printer υπάρχουν ακόμη πολλές επιφυλάξεις.
Και σ’ αυτή την περίπτωση οι έμπειροι θα πουν ότι και οι έγχρωμες φωτογραφίες, όσες
τυπώθηκαν σε φωτογραφικά εργαστήρια πριν 30 - 40 χρόνια έχουν ήδη γίνει αγνώριστες:
Πήραν έντονες ματζέντα αποχρώσεις, πολλές έχουν κιτρινίσει, έχουν βγάλει κηλίδες, οι κόλλες
που τις κρατούσαν έχουν διαπεράσει το χαρτί και έχουν βγει στην επιφάνεια κλπ.
Τελικό συμπέρασμα: Μένει αναλλοίωτο στο χρόνο ότι με μεράκι, φροντίδα και υψηλό επίπεδο
επαγγελματισμού έχει φτιαχτεί. Το ίδιο ίσχυε και παλιότερα, το ίδιο ισχύει και τώρα.
Απλά τα μέσα έχουν αλλάξει. Αν έχετε άλλη άποψη να την ακούσουμε.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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ØâìâòÝ!

ÕòæìÝ ëâê ñâòÝïæîâ
É âôõæàâ ñìæöòÝ õèó çúßó...

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 αναγνώστης που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του, τον οποίο και ευχαριστούμε.

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
Eëåýõèó: Τάκης Τζίμας, Æêæöéöîõßó Ôþîõâïèó: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
ÃòøêôöîõÝëõêó: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου Õæøîêëß öñðôõßòêïè:

www.photo.gr

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Æêâ÷èíàôæêó: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñðò 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.
Åêâ îâ ìÝãæõæ õð Photobusiness Weekly ôõð ñòðôúñêëý ôâó mail âòëæà âñìÝ îâ íâó õð åèìÿôæõæ ôõð photobusiness@photo.gr
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Ãììèìðäòâ÷àâ
Αγαπητέ κ. Τζίμα,
Διαβάζω το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ εδώ
και πάρα πολλά χρόνια και το θεωρώ
ένα από τα ποιο αξιόλογα περιοδικά που
κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Πίστευα
και συνεχίζω να πιστεύω ότι παρά την
μείωση των σελίδων, η ποιότητά του
αναβαθμίζεται συνεχώς. Όπως και
πολλοί άλλοι αναγνώστες σας έτσι κι εγώ
περίμενα εναγωνίως την Photovision για
να παρευρεθώ στην έκθεση μαζί με τα
παιδιά μου.

Ô.Ô.: Çöøâòêôõðþíæ õðî ë. Ô. Çöâääæìàåè äêâ õèî âñðôõðìß
õðö ôëàõôðö õð ðñðàð æöøâòàôõúó âîâåèíðôêæþðöíæ

PHOTOVISION 2011
Eöøâòêôõàæó âììÝ ëâê ñâòÝñðîâ
Κε Τζίμα,
Συγχαρητήρια που σε τόσο δύσκολους καιρούς καταφέρνετε να κρατάτε στα γνωστά
για εσάς, υψηλά επίπεδα την μεγαλύτερη εμπορική έκθεση - event φωτογραφίας στην
Ελλάδα. Η οργάνωση και όλες οι δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της έκθεσης ήταν
εξαιρετικές και ο οι πολυάριθμοι επισκέπτες το επιβεβαίωσαν με κάθε τρόπο.
Η Λέσχη Φωτογραφίας Κωσταντινουπολιτών και ο Νέος Κύκλος Κωσταντινουπολιτών,
όπου και ανήκει, σας ευχαριστεί για την δωρεάν παραχώρηση χώρου στην έκθεση
που διοργανώσατε, τη φετινή Photovision. Οπως ήδη γνωρίζετε η Λέσχη μας δεν
έχει πόρους, δεν είναι κερδοσκοπική και συντηρείται από το σωματείο “Νέος Κύκλος
Κωσταντινουπολιτών”. Η οργάνωση, η λειτουργία της Λέσχης και τα φωτογραφικά
σεμινάρια υλοποιούνται με την εθελοντική προσπάθεια των συντελεστών, οπότε η δική
σας δωρεάν παραχώρηση χώρου στην Photovision ήταν ιδιαίτερα σημαντική για εμάς και
το στόχο μας να γίνουμε γνωστοί και να επικοινωνήσουμε με το φωτογραφικό κόσμο.
Ευχόμαστε καλή συνέχεια στις επιτυχημένες προσπάθειές σας.
Με εκτίμηση
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

Πρόεδρος του Ν.Κ.Κων/λτών

Υπεύθυνος Λέσχης Φωτογραφίας Κων/λτών

Εγώ ο αδαής, πίστευα ότι όσοι
ασχολούμαστε με την φωτογραφία
επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά, έχουμε
μια διαφορετική προσέγγιση στο πως
βλέπουμε την καθημερινότητά μας
(περιβάλλον κ.ά). Δυστυχώς όλα
αυτά άλλαξαν όταν επισκέφθηκα στις
12/03/2011 την έκθεση. Μετά το περίπτερο
της Sony νόμιζα ότι δεν βρισκόμουν
σε έκθεση αλλά σε χώρο που έχουν
μαζευτεί όλοι οι καπνιστές της Ελλάδος!
Υπήρχαν περίπτερα που στην κυριολεξία
δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε αφού
ακόμα και τα μοντέλα είχαν το τσιγάρο
κρυμμένο. Όσον αφορά δε το κυλικείο
ήταν τραγικό... Ούτε ένα σάντουιτς για τα
παιδιά δεν μπόρεσα να πάρω γιατί όλοι
όσοι κάθονταν, κάπνιζαν.
Ελπίζω να μην σας κούρασα αλλά
νομίζω ότι όπως κι εγώ που έχω πάει σε
εκθέσεις του εξωτερικού έτσι και εσείς
που έχετε πάει σε πολλαπλάσιες, οφείλατε
τουλάχιστον ως οργανωτής να είχατε
μεριμνήσει για το ελάχιστο.
Κύριε Τζίμα δεν αναφέρομαι στην έκθεση
γιατί πιστεύω ότι με τις σημερινές συνθήκες
ήταν αρκετά καλή αν και με κάποιες
ηχηρές απουσίες.

Αγαπητέ κύριε Τζίμα,

Ευχαριστώ,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ευγενική παραχώρηση του
περιπτέρου και για την άψογη φιλοξενία της Ένωσης Επαγγελματιών
Φωτογράφων Θεσσαλονίκης στην PHOTOVISION 2011. Στο περίπτερο αυτό
η Ένωσή μας έκανε αισθητή την παρουσία της. Χάρη σ’ αυτό υλοποιήσαμε
σειρά στόχων που είχαμε βάλει μετά από την μακροχρόνια αδράνεια και
απαξίωση που ως γνωστό πέρασε η Ένωση Θεσσαλονίκης. Ήρθαμε σε επαφή
με συναδέλφους από την Θεσσαλονίκη και όχι μόνο και αυτό θα βοηθήσει
στο περαιτέρω δυνάμωμα της Ένωσης μας. Απέδειξε σε κάποιους ότι όχι μόνο δεν
διαλυθήκαμε αλλά προχωράμε δυναμικά.
Σας ευχαριστούμε γι΄ αυτό πάρα πολύ.
Με εκτίμηση,
ΜΗΝΑΣ ΣΦΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΟΥΔΗΣ

Πρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

Αγαπητέ κ. Μοσχόπουλε,
Στην έκθεση δεν μοιράστηκε ούτε ένα
σταχτοδοχείο. Επιπλέον είχαμε πει στους
εκθέτες και μάλιστα σε αυστηρό τόνο, ότι
το κάπνισμα απαγορεύεται στον εκθεσιακό
χώρο και δεν θα πρέπει να το επιτρέψουν
στους επισκέπτες του περιπτέρου τους.
Πέρα απ’ αυτό το σημείο η υπόθεση
ξεφεύγει από την δικαιοδοσία της
διοργάνωσης...
Τ. Τ.
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ÙýĉĄïùĂĈÿø ćüą ûøĄÿðą øĈĊôĄüĆćòøą
ÿôą ĆćĂĈą ăôþüĂĐą ýôü ĀðĂĈą
ăøþïćøą ÿôą ăĂĈ ÿôą øăüĆýðĉûúýôĀ
ĆćúĀ PHOTOVISION 2011
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PHOTOVISION 2011 - Ä’ ÎÞòðó

Ñê ñòðô÷úîßôæêó õúî æäëâêîàúî
Õèó Ö÷öñðöòäðþ Çòäâôàâó & Ìðêîúîêëßó Ãô÷Ýìêôèó ë. ». ÏõâìÝòâ

Õðö ñòðÞåòðö õðö ÔÇÌÃ× ë. Ä. Èßãâ

Καλησπέρα κύριε πρόεδρε και αγαπητοί φίλοι -γιατί αλήθεια απόψε βρίσκομαι
ανάμεσα σε φίλους φωτογράφους τους οποίους γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια.

Κυρία υπουργέ,
Αγαπητοί επισκέπτες και συνάδελφοι,

Η Photovision δεν είναι απλώς μια εμπορική έκθεση. Είναι μια μόχλευση που
ανασύρει τεχνικές και δεξιότητες, που ανασύρει μνήμες με προβολή στο μέλλον.
Αυτή η έκθεση είναι από μόνη της μια τέχνη που σήμερα φέρνει στο imaging,
πρόσθετα στοιχεία και συνεισφέρει στο να αναπτυχθούν παράλληλα οι τέχνες,
οι γνώσεις και οι δεξιότητες με την επιχειρηματικότητα και την τεχνογνωσία.

Στη γενική απαισιοδοξία που επικρατεί στην
αγορά και στη μιζέρια που διακατέχει πολλούς
και κυρίως τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
που την αναπαράγουν, εμείς οι επαγγελματίες
του κλάδου της φωτογραφίας δεν έχουμε να

Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που με καλέσατε σήμερα εδώ, σε μια εποχή που πολύ
λίγα πράγματα μπορεί να προσφέρει. Στην ουσία παίρνουμε έμπνευση και
κουράγιο από εσάς, που σε αυτές τις δύσκολες ώρες, έχετε το κουράγιο και τη
διάθεση να ξεφύγετε από την εσωστρέφεια και την κατάθλιψη που μας κυνηγάει
όλους και να παρουσιάσετε το μόχθο, τη δουλειά και τα επιτεύγματά σας.
Δεν θέλω να πω απλώς ότι είμαστε δίπλα σας -που έτσι και αλλιώς είμαστε.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θέλω, μέσα από δράσεις του υπουργείου Εργασίας, να είμαστε σε μια ανοιχτή επικοινωνία και μέσα από τη δική σας έμπνευση
και τις δικές σας προτάσεις να δώσουμε την ευκαιρία -ακόμα και μέσα από

κάνουμε τίποτα άλλο παρά να αντιπαραθέσουμε
αισιοδοξία και θάρρος και να επενδύσουμε στο
μέλλον και στη δουλειά μας.
Δεν μπορούμε να περιμένουμε δυστυχώς
ούτε τον κανονικό Θεό να μας βοηθήσει ούτε
τον από μηχανής Θεό. Πρέπει να πάρουμε την
κατάσταση στα χέρια μας, να μεταδώσουμε
αισιοδοξία ο ένας στον άλλον, να ανταλλάξουμε
απόψεις με τους υπόλοιπους επαγγελματίες του

προγράμματα του ΟΑΕΔ- σε νέους ανθρώπους να μοιραστούν μαζί σας αυτή την
τεχνογνωσία και να μπορέσουν να μπουν σωστά, οργανωμένα και με το κεφάλι
ψηλά μέσα σε αυτή τη δουλειά που εμπεριέχει έμπνευση, μεράκι, όραμα αλλά
και τη σύλληψη του κάθε καλλιτέχνη. Κι όλα αυτά μέσα σε αυτόν τον απέραντο
χώρο της επικοινωνίας, που δεν έχει όρια, και συγκεκριμενοποιεί τις διαθέσεις
για αυτή την τέχνη, για αυτή την έκθεση που αφορά την πατρίδα μας και όλο τον
κόσμο.

κλάδου, να συζητήσουμε με τους επισκέπτες
και τους καταναλωτές και να προχωρήσουμε
μπροστά. Άλλωστε, κάποιος σοφός κάποτε είπε
ότι συνήθως οι απαισιόδοξοι έχουν δίκιο, αλλά
εκείνοι που κάνουν τη διαφορά και αλλάζουν τις
καταστάσεις είναι οι αισιόδοξοι!
Εύχομαι λοιπόν σε όλους καλές δουλειές και

Να’ στε καλά, καλή επιτυχία!
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PHOTOVISION TV - Ä’ ÎÞòðó
ÒâòâéÞõðöíæ ãêîõæðôëðñèíÞîæó ôöîæîõæþïæêó
âñý õèî PHOTOVISION âììÝ ëâê ôõêäíêýõöñâ
âñý events ëâê æëåèìÿôæêó õèó Þëéæôèó.
Åêâ îâ õâ åæàõæ ëÝîõæ ëìàë ôõêó æêëýîæó.

Ôõêäíêýõöñâ âñý õâ æäëâàîêâ õèó Þëéæôèó
Photovision 2011

É æñàôëæùè õèó ö÷öñðöòäðþ »îîâó
ÏõâìÝòâ ôõèî ¼ëéæôè

Ôõêäíêýõöñâ ñòêî õâ æäëâàîêâ õèó Þëéæôèó

Õð parking õðö æëéæôêâëðþ ëÞîõòðö

É æêôßäèôè õðö ñòðÞåòðö õèó ¼îúôèó
×úõðòæñýòõæò ÇììÝåðó, ÎÝòêðö Íÿìðö, ôõèî
èíæòàåâ íæ õàõìð “É æàåèôè öñý åêúäíý”.

Ôõêäíêýõöñâ âñý õèî èíæòàåâ õðö ×ÑËÄÑÖ íæ
õàõìð “Òîæöíâõêëß Ëåêðëõèôàâ & ×úõðäòâ÷àâ
ôõðî 21ð âêÿîâ.

É åêÝìæïè õðö Ìÿôõâ ÒæõòÝëè äêâ õèî
÷úõðäòâ÷àâ õðñàðö. Îêâ æëåßìúôè õèó
æõâêòæàâó PhotoZone

ÔöîÞîõæöïè õðö ÃìÞïè Ìæìæëõôýäìðö
õèó Prolab

Çñàåæêïè õúî öñèòæôêÿî õèó Prolab ëâõÝ õè
åêÝòëæêâ õèó Photovision

Ñ Ïàëðó Òæøìêãâîàåèó ôõð Photovision TV ÇììèîêëÞó ØâòÝïæêó
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ÔöîÞîõæöïè íæ õðî Å. Ôñðîåöìàåè.
ÑÒÇÓÃÕÇÓ: Ì. ÅÇÓÃÌÉÔ ÎÑÏÕÃÈ: Ì. ÅÌËÕÃÌÑÖ
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PHOTOVISION 2011

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε. Κυριαρχούσαν τα χρώματα της Νikon, της οποίας οι φίλοι μπορούσαν να περιεργαστούν και να δοκιμάσουν όλα τα
μοντέλα, με σημείο αιχμής, τους φακούς Nikkor. To photoshow του Αλέξη Σοφιανόπουλου με τα φωτομοντέλα και την κίτρινη BMW προσέλκυσε
πολύ κόσμο. Οι επαγγελματίες δεν έχασαν βέβαια την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δελεαστικές προσφορές Mitsuhbishi στα κιόσκια και drylab.

DIVITEC A.E.
Στο περίπτερο εκτός από τα
προϊόντα Kodak και το εκτυπωτή
dye sub 4000 διπλής όψης σε
πανευρωπαϊκή πρεμιέρα, είδαμε
και είδη άλλων εργοστασίων που
αντιπροσωπεύει η Divitec όπως
Intenso, Scott, Integral κλπ.
×ÚÕÑÓÇÒÑÓÕÃÈ: Å. ÅÓÉÅÑÓÑÒÑÖÍÑÔ, Å. ÌÃÏÇÍÍÑÒÑÖÍÑÔ, ØÓ. ÌÃÔÔËÌÑÔ, Î. ÌÖÓÈËÆÉÔ
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PHOTOVISION 2011

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Α.Ε. Το πιο νεανικό περίπτερο της έκθεσης με BMX,
skateboard, graffiti και όλα αυτά live, προφανώς! Πρώτη θέση σε ζήτηση και ...ερωτήσεις
είχαν οι δημοφιλείς φακοί Tamron αλλά και η πλήρης γκάμα αξεσουάρ για τα ...πάντα, από
γιλέκα ως τρίποδα και φωτιστικά.

SONY HELLAS
Η υψηλή τεχνολογία έδινε
τον τόνο στην Sony με
σημαντικές αποκλειστικότητες
ακυκλοφόρητων ή pre-production
μοντέλων (Α700-2, ΝΧCam, Full
frame Broadcast videocameras)
για τις οποίες θα ήταν υπερήφανη
οποιαδήποτε διεθνής έκθεση.
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PHOTOVISION 2011

PHOTO SHOP Digital
H εταιρία από τη Λαμία έχει εξελιχθεί σε ένα από τους σημαντικότερους παίκτες στο photofinishing και
το digital album και αισιοδοξεί για τη διεθνή της πορεία.

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. Εκτός από τις επαγγελματικές
Sony, η ανάληψη της αντιπροσώπευσης/
διανομής των printer/αναλώσιμων DNP ήταν
η είδηση που προκάλεσε αίσθηση.
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PHOTOVISION 2011

EPSON HELLAS Πάντα φιλικό και ενημερωμένο προσωπικό εξυπηρετούσε τους πολυπληθείς ενδιαφερόμενους που εξέφραζαν απορίες είτε για
ένα απλό inkjet A4 είτε για κάποιο μεγάλο Stylus Pro large format inkjet.

EIZO i-Micro Corporation
H επανεμφάνιση της Eizo χαροποίησε
τους θιασώτες των ποιοτικών monitor,
ειδικά δε της state of art σειράς
ColorEdge
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PHOTOVISION 2011

DYNAX FILM HELLAS A.E.B.E. Περίπτερο με έμφαση στα laser εκτυπωτικά της Toshiba των οποίων το ενδιαφέρον σημείο είναι
ότι αναλαμβάνουν την παραγωγή εκτυπώσεων photobook σε άκρως συμφέρουσα σχέση ποιότητας/κόστους, χάρη στην ξηρογραφική
διαδικασία.

NORILAB / NORITSU-VERITEΚ. Με νέα εταιρική μορφή αλλά και τα γνώριμα πρόσωπα που στελεχώνουν το γραφείο και το service στην
χώρα μας, η Noritsu ανέπτυξε στο περίπτερο τη γκάμα αναλώσιμων, drylab, photokiosk, minilab κλπ.
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PHOTOVISION 2011

ΑΜΥ Α.Ε. (AMY DV) Αυτή τη φορά στην ΑΜΥ την πιο σημαντική καινοτομία απετέλεσε η πειραματική εκπομπή Web TV channel μέσα από
το περίπτερο όπου είχε εγκατασταθεί όλο το αναγκαίο hardware και ένα mini studio.

ΣΕΚΑΦ.
O σύνδεσμος των εισαγωγικών, εμπορικών και κατασκευαστικών εταιριών του Imaging προωθούσε με φυλλάδια και αφίσες την ιδέα της
εκτύπωσης, προτρέποντας τους τελικούς χρήστες να τυπώνουν περισσότερο. Πολύ δίκιο έχουν!
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PHOTOVISION 2011

ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Μια παρουσία γεμάτη επαγγελματικές βιντεοκάμερες
Sony και φακούς Sigma. Έτσι το περίπτερο ήταν ελκυστικό και για επαγγελματίες και
ερασιτέχνες φωτογράφους και βιντεολήπτες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ / Weddingphoto.gr.
Το πιο δημοφιλές, πολυπληθές, ενδιαφέρον, καλοστημένο περίπτερο (αν δεν παινέψεις το σπίτι σου...) Σοβαρά τώρα, η προσπάθεια να
αναδειχθεί μέσα από διαρκή workshop ο θεματικός άξονας αυτής της Photovision, κατά γενική ομολογία στέφθηκε από επιτυχία!
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PHOTOVISION 2011

ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ - ΒΑΪΝΒΟΥΡΜ Μ.

ΧΡΟΝΑΙΟΣ Ι. Α.Ε.

ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ Ι. Α.Ε.

TEXNIO Α.Ε. & FOTOVISION ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Δεν ήταν μόνον
τα προϊόντα Pentax, Elinchrom, Vanguard, PhaseOne κλπ. αλλά η
φιλικότητα και μακροχρόνια οικειότητα που έφεραν πολύ κόσμο στο
περίπτερο της οικογένειας Κούνιο.

ÕÇÖØÑÔ 103 • ÆÇÖÕÇÓÃ 28 MÃÓÕËÑÖ 2011

ΑΓΚΟΠΙΑΝ - ΠΡΟΦΩΤ Ε.Π.Ε.
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PHOTOVISION 2011

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε.
Η εταιρία με τη μακρά θητεία στα αναλώσιμα,
το φιλμ, το φωτογραφικό χαρτί κλπ. αυτή
τη φορά επιχείρησε την ανανέωση με
πολλά νέα προϊόντα ενώ μας υποσχέθηκε
ότι θα προχωρήσει και στα καταναλωτικά
ηλεκτρονικά με tablets κλπ.

ΘΕΟΧΑΡΗ Κ. ΑΦΟΙ Ο.Ε.

RENTPHOTOVIDEO

PHOTOSET ΗΣΑΪΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ A.B.E.E. (SWAROVSKI OPTIK)
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PHOTOVISION 2011

ENESSIS - ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Μπορεί να μην πρόλαβαν να δείξουν το νέο μοντέλο αλλά το ενδιαφέρον του
κόσμου παρέμεινε αμείωτο για τον έλληνα κατασκευαστή, το μοναδικό με μηχανήματα βιβλιοδεσίας που εξάγονται

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τις περισσότερες στιγμές επικρατούσε το ...αδιαχώρητο στο περίπτερο, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση του επαγγελματικού κοινού και όχι
μόνον προς την αξιοπιστία της εταιρίας και τη σφυρηλατημένη σχέση εμπιστοσύνης.
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PHOTOVISION 2011

ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗ Γ. & Ρ. Ο.Ε. Από τα
μεγαλύτερα, πιο καλοφωτισμένα και με σαφή
δομή περίπτερα, είχε σημαντική απήχηση
και δικαίωσε την επιλογή της εταιρίας να
κάνει σοβαρή και με στόχους εμφάνιση στη
Photovision.

PROPHOTODIGITAL ΜΑΡΝΕΡΟΣ Ν. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Δυναμική παρουσία της νεοσύστατης
PROPHOTODIGITAL που εντυπωσίασε με την
γκάμα προϊόντων της στην Photovision

DIGITAL WAY - Ι. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ & Σια Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. - JΜ SOLUTIONS

PPI - PROFESSIONAL PHOTO IMAGING
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PHOTOVISION 2011

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. Άλλη μια εταιρία της οποίας η σοβαρότητα της παρουσίας ανταμείφθηκε με ζωηρή προσέλευση και εμπορικό
αντίκρισμα.

Εκτυπωτικές λύσεις από την γερμανική Develop για εκτυπώσεις laser σε διάφορα
μεγέθη, photokiosk, φωτιστικά και νέες online υπηρεσίες απο την e-photoshop.gr
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PHOTOVISION 2011

ART POINT Η επιλογή της εταιρίας να απευθυνθεί αποκλειστικά στην επαγγελματική αγορά και
μάλιστα στο hi end με προτάσεις ποιότητας και κύρους, δικαιώθηκε επιχειρηματικά, αν κρίνουμε από
την δημοφιλία του περιπτέρου και τις συναλλαγές με πελάτες.

ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΛΜΟΥ

MC MANIOS – CINE VIDEO EQUIPMENT CENTER

TECHNO-TRADE.GR

FISH EYE - ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
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PHOTOVISION 2011

PHOTOZONE Η νέα στο Imaging εταιρία με κυριότερες αντιπροσωπείες Nissin, Benro,
Lenspen, Samyang κλπ. έκανε τη διαφορά με τις εκδηλώσεις της, φιλοξενώντας τους γνωστούς
φωτογράφους M. Koυπέ - Καλομοίρη και Κώστα Πετράκη.

KONPOLI - IΩΣΗΦΙΔΗΣ Ο.Ε.

EXPAND DIGITAL

GDN - Graphics Development Network

IKAROS MEDIA PACKAGING
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PHOTOVISION 2011

PROLAB Ολόκληρο εργαστήριο πλαστικοποίησης είχε μεταξύ άλλων στηθεί στο περίπτερο,
ενώ πόλο έλξης απετέλεσαν και τα προσωποποιημένα προϊόντα εκτύπωσης Photowonder.
Eπίσης εξειδικευμένες λύσεις όπως το Ιmagebox και το Wishbook.

MERKOURI

DIGITAL LAB SERVICE Ltd.

CREATIVE FULL MOON S.A.

DIGITAL BOOK - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.
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PHOTOVISION 2011

PAPERS Α.Ε. H εκ
Θεσσαλονίκης εταιρία
επιβεβαίωσε την θέση της στο
fine art printing

Goldengraphics.gr - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΝΙΚΟΛΕΤΑ

PICKTURE IT by HOTech

ΗAPPY BOX A.E.

PHOTOAGORA – DURACELL BATTERIES

ÕÇÖØÑÔ 103 • ÆÇÖÕÇÓÃ 28 MÃÓÕËÑÖ 2011

ÔÇÍËÆÃ 25

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

PHOTOVISION 2011

ICONNET - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε.
Με νέες αντιπροσωπείες και προτάσεις συνεργασίας
υποδέχθηκε το επαγγελματικό κοινό η γνωστή
εταιρία του Σταύρου Ζάρα αποσπώντας πολύ
κολακευτικά σχόλια.

AEROFILMS

PHOTOMETRON

ΦΑΣΟΛΑ Ε.

ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Α. & Κ. Ο.Ε.
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PHOTOVISION 2011

ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΚΗ - Π. ΚΟΤΣΙΡΗ Ε.Π.Ε. Εξειδίκευση στα υλικά ψηφιακής εκτύπωσης και πλαστικοποίησης
αλλά και νέες λύσεις banner έδειξε η γνωστή εταιρία

ΝΕΧΤ Α.Ε.

ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. - 3ΜΕ Ε.Π.Ε.
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DIGITAL ΦΩΤΟ ΖΟΟΜ

MMD diakoumakis
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PHOTOVISION 2011

FOTOKLIK CAMERA SHOP

PRESTIGE

JORGENSEN ALBUMS - PHOTOFLEX STUDIO

Λέσχη Φωτογραφίας N. Κ. Κωνσταντινουπολιτών

ΚΜΠ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΦΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΕΜΕΧ Α.Ε.
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PHOTOVISION 2011

SABLIS PHOTO PRINTS

PLANETA

ΜΟΡΦΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ – ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑ

MONTAZ LAB - VIDEO ART

KINOTEKNIK - Γ. ΒΕΛΤΣΙΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΡΑΚΟΜΕΛΟ SHOP

GR IpDomain – IpHost

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ CONTRAST / ΑΝΤΙΘΕΣΗ
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PHOTOVISION 2011

ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

PHOTOWEDDINGSTORIES

ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - HELLENIC PHOTO FRAME

SUPERVISION-TRADE – ΣΑΜΨΩΝΑΣ Σ.–ΣΑΜΨΩΝΑΣ Π. Α.Ε.

NETPRINT A.E.

M.A.Y. PRINTWAYS Publishing LTD

IMPRESSION
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PHOTOVISION 2011

NEXUS PUBLICATIONS A.E.

ΦΟΙΒΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - xartoni.gr

www.limepress.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (ΠΟΦ) &
ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΦΑ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 9ος

ΕΛΛ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ
(UNITED PHOTOGRAPHERS INTERNATIONAL -UPI)
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PHOTOVISION 2011

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΩΤΟΕΡΕΥΝΗΤΕΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΠΟΥΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

NEW MEDIA ART

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ «ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ»
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ΖΕΥΞΙΣ ART GROUP

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΗΒΩΝ (ΚΕΨΥΕ)
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Añðôõðìß
σότερα κλειδιά αυτοκινήτων με τους
τηλεχειρισμούς και τα ενσωματωμένα
συστήματα ασφαλείας κατασκευάζονται από την Epson.
Ως εταιρία με έδρα την Ιαπωνία, η
Epson επηρεάστηκε από τον καταστροφικό σεισμό, το τσουνάμι και το
πυρηνικό ατύχημα στο εργοστάσιο
Fukushima και η πορεία της εταιρίας
διακυβεύεται σε συνάρτηση με τα
εσωτερικά προβλήματα στην Ιαπωνία (προβλήματα ηλεκτροδότησης,
υποδομών, μεταφορών κλπ.). Όπως
μας αποκάλυψε ο γενικός διευθυντής
Γερμανίας, από τα δεκαοκτώ εργοστάσια της Epson, αυτή τη στιγμή δεν
λειτουργούν λόγω σοβαρών ζημιών
μόνον δύο στο Fukushima (πολύ
κοντά στον πυρηνικό σταθμό) και στο
Αtmix. Για τον τομέα του Ιmaging δεν
αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα και
ο εφοδιασμός της αγοράς θα συνεχιστεί κανονικά. Ειδικά στα αναλώσιμα
δεν προβλέπεται η παραμικρή καθυστέρηση αφού η κατασκευή γίνεται
στα εργοστάσια στην Κίνα.

ưİıǁıĲǈĮ ǊǗǄǔ ȺƿǌǇǎǑǐ ǆ ǈĮȺǔǌǈǉǀ ıǆǋĮǁĮ

Epson
Ôõâ ëæîõòêëÝ äòâ÷æàâ ôõð Dusseldorf õèó Åæòíâîàâó

Stylus Pro 4900

Στο αρχηγείο της Epson Deutschland, κοντά στο αεροδρόμιο του Dusseldorf, βρεθήκαμε την Τρίτη 22 του μηνός, μαζί με άλλους δημοσιογράφους από περιοδικά
μέλη της TIPA. Το κτήριο περιλαμβάνει εκτός από γραφεία και το κέντρο Βusiness
Solutions, όπου εκτίθενται και λειτουργούν το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών όπως electronic document management, video projector networking, print
management κλπ.
Μπορεί να γνωρίζουμε την Epson από τα προϊόντα λιανικής, τους φωτορεαλιστικούς
inkjet εκτυπωτές, τους ψηφιακούς προβολείς, τα large format printer, τα μονόχρωμα και
έγχρωμα laser κλπ. Όμως η Epson είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ όσο νομίζουμε. Θυγατρική της Seiko, αναπτύχθηκε τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια ώστε κατέληξε να είναι
δεκαπλάσια από τη μητρική εταιρία και να έχει εργοστάσια σε όλη τη ΝΑ Ασία. Σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της αποτελούν τα ηλεκτρονικά υψηλής τεχνολογίας όπως
ημιαγωγοί διαφόρων τύπων, κρύσταλλοι quartz για ταλαντωτές, φίλτρα, αισθητήρες,
panel polysilicon TFT κλπ. Επίσης κατασκευάζει βιομηχανικά ρομπότ ακριβείας για
συναρμολόγηση ευαίσθητων εξαρτημάτων στη βιομηχανία. Για παράδειγμα, τα περισ-
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Añðôõðìß

Õð íæäâìþõæòð Þëéæíâ ßõâî õð æëõöñúõêëý æñêäòâ÷ðñðêàâó SurePress L-4033A ñðö
ëöëìð÷ýòèôæ ñÞòöôê äêâ ñòÿõè ÷ðòÝ, åèíêðöòäÿîõâó ñòðôåðëàæó ýõê àôúó è Epson
õæìêëÝ íñæê ëâê ôõèî âäðòÝ õðö íêëòðþ õêòÝç.

Στη διάρκεια της παρουσίασης, το βάρος έπεσε στα νέα προϊόντα και μάλιστα
τους εκτυπωτές. Ο πρώτος είναι ο Α3+ Stylus Photo R3000 και το Stylus Pro
4900. Το πρώτο printer διαδέχεται το μοντέλο Stylus Photo R2880 και απευθύνεται στον ενθουσιώδη ερασιτέχνη ή τον επαγγελματία που κάνει περιστασιακές
εκτυπώσεις. Διαθέτει εντυπωσιακές για την κατηγορία προδιαγραφές και αρκετά
σημεία υπεροχής συγκριτικά με το Ρ2880 όπως έγχρωμη οθόνη ενδείξεων
στην οποία απεικονίζεται και η στάθμη κάθε μελανιού (χωρίς να χρειάζεται έτσι
να καταφεύγουμε στο συνδεδεμένο PC), ασύρματη και ενσύρματη δικτύωση
Ethernet/Wifi ώστε να τυπώνει κατευθείαν π.χ. από iPhone. Καλύτερη εξυπηρέτηση υπόσχονται και οι μεγαλύτερες κασέττες μελανιών Ultrachrome K3
Vivid Magenta χωρητικότητας 26ml έναντι 11ml της προηγούμενης σειράς και
μάλιστα με αυτόματη εναλλαγή Photo Black και Matte Black. Μάλιστα μας
είπαν ότι υπολογίζουν το τελικό κόστος αναλώσιμου γύρω στο 10% μειωμένο
ανά ml μελανιού. Σημαντική είναι η μείωση μεγέθους μικροσταγονιδίου από τα
3Picolitre στο R2880 στα 2Picolitre στο R3000, που σημαίνει καλύτερη απόδοση
λεπτομέρειας, τονικότητα και έλεγχο moire. Mάλιστα στο καινούργιο μοντέλο
μια ειδική επίστρωση απώθησης της μελάνης στις κεφαλές επιτρέπει την πολύ
ακριβέστερη τοποθέτηση του ράστερ.
To A2+ Stylus Pro 4900 προορίζεται για το απαιτητικό σε ποιότητα και χρωματική ακρίβεια φωτ. εργαστήριο ανεβάζοντας πολύ τις επιδόσεις με το προαιρετικό
Spectroproofer εξάρτημα (σε συνεργασία με την XRite) Πρόκειται για ένα συνεχώς ενεργό σύστημα χρωματικής διαχείρισης που είχαμε δει στα LFP 11880 και
τώρα «κατεβαίνει κατηγορία» δίνοντας εντυπωσιακή λύση. Καλύπτει το 98% της
χρωματικής γκάμας Pantone, αποτέλεσμα στο οποίο συμβάλλουν αποφασιστικά
τα μελάνια pigment Ultrachrome HDR. Ενα παραγωγικό μηχάνημα προϋποθέτει
χαμηλό κόστος αναλώσιμων και συνεχή λειτουργία και αυτό διευκολύνεται
αποφασιστικά με τις μεγάλης χωρητικότητας κασέττες μελανιών 200ml εκάστη.
Ως κατασκευή το εκτυπωτικό έχει υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά: η κεφαλή
έχει σχεδόν απεριόριστη διάρκεια ζωής (δεν προβλέπεται αντικατάσταση λόγω
φθοράς σε συγκεκριμένο αριθμό εκτυπώσεων, παρά μόνον λόγω απρόβλεπτης
βλάβης), το καθάρισμα κεφαλών γίνεται αυτόματα με αμελητέα σπατάλη υλικών, δέχεται για εκτύπωση ρολό χαρτί με αυτόματο κοπτικό καθώς και φύλλα
χαρτιού πάχους ως 1,5mm με ευθεία τροφοδοσία και η παραγωγικότητα φθάνει
τα 30m2 την ώρα, ταιριάζοντας το μηχάνημα στις αναθέσεις εκτυπώσεων του
φωτογραφείου ή μικρομεσαίου εργαστηρίου.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Óðíñðõêëðà ãòâøàðîæó Epson
Îêâ âñý õêó ñêð ëæòåð÷ýòæó ñâòâäúäêëÞó åòâôõèòêýõèõæó õèó æõâêòàâó. É Epson æ÷ðåêÝçæê õâ íæäâìþõæòâ
æöòúñâûëÝ æòäðôõÝôêâ õèó âöõðëêîèõðãêðíèøâîàâó ëâê
ýøê íýîðî...

Stylus Photo R3000
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In memoriam

Ôõêäíêýõöñð âñý õèî æñÞõæêð õðö äÝíðö ÚîÝôè & ÕçÝëê ÌÞîæîõö ôõè ÏæòÝêåâ.

Ìúîôõâîõàîðó ÊæðøÝòèó
1928-2011
¼÷öäæ âñý õè çúß ôæ èìêëàâ 83 æõÿî ð Ìúîôõâîõàîðó
ÊæðøÝòèó, Þîâ âñý õâ ñòÿõâ íÞìè õèó Ç.×.Ç. (¼îúôèó
×úõðòæñýòõæò ÇììÝåðó). Ææþõæòèó äæîêÝó ÷úõðòæñýòõæò,
ïæëàîèôæ ôõè ‘‘íæäÝìè ôøðìß ÷úõðòæñðòõÝç’’ õúî
âåæò÷ÿî Îæäâìðëðîýíðö, ëÝñðö ôõâ 1948. ½õâî íýìêó
æàëðôê æõÿî ýõâî õðö æíñêôõæþõèëâî íêâ Rollei ëâê õðî
Þôõæêìâî äêâ òæñðòõÝç. Ãöõý ßõâî. ¼ëõðõæ Þäêîæ íýîêíðó
ëÝõðêëðó õúî Ãîâëõýòúî ëâìþñõðîõâó õêó æëåèìÿôæêó õèó
ãâôêìêëßó ðêëðäÞîæêâó (1958-1967), ôöøîýó æñêôëÞñõèó ôõð
Ôëðòñêý äêâ îâ âñâéâîâõàôæê õè ÕçÝëê ôõð «Øòêôõàîâ» ëâê
õðî »òè (ÚîÝôè) ýñúó ßéæìæ îâ õðî ÷úîÝçðöî, ëâê ýìæó
õêó åêæéîæàó ñòðôúñêëýõèõæó ñðö ôöîßéúó ÷êìðïæîðþôæ.
×úõðäòâ÷àæó âñý âöõÝ õâ éÞíâõâ ñðöìðþôâî ñðìþ
ôõð æïúõæòêëý ëâê äòßäðòâ. ÔöîæòäÝôõèëæ íæ õðî ïÞîð õþñð ýñðö ñâòæàøæ
âñðëìæêôõêëÞó ÷úõðäòâ÷àæó ëâê òæñðòõÝç. ½õâî ñâòÿî ôõêó õâòâäíÞîæó
ñðìêõêëÞó æïæìàïæêó õèó øÿòâó (åæëâæõàâ ’60, ÅÞòðó õèó Æèíðëòâõàâó, Æàëè õèó
øðþîõâó ëìñ). To ñðìþõêíð âòøæàð õðö ñâòâíÞîæê ñâòâëâõâéßëè ôõèî êôõðòàâ
äêâ õêó æñýíæîæó äæîêÞó. Ôõâ íÞôâ õèó åæëâæõàâó õðö ’70 ëâê ãìÞñðîõâó ýõê õâ
øòýîêâ ñæòîðþî ëâê ðê òöéíðà õðö òæñðòõÝç îâ äàîðîõâê æïðîõúõêëðà (æàøæ
ßåè ðêëðäÞîæêâ ëâê õòàâ ñâêåêÝ) âñð÷âôàçæê îâ âììÝïæê æñÝääæìíâ. Åîÿôõèó
õèó ÷úõðäòâ÷êëßó âäðòÝó ëâê ÷àìðó íæ õðöó ñæòêôôýõæòðöó ÷úõðäòÝ÷ðöó,
æêôÝäæê âñý õè ñòÿèî Åêðöäëðôìâãàâ õð â/í ÷úõðäòâ÷êëý øâòõà æëõþñúôèó
«Çfke». ¼õôê ìðêñýî ëÝîæê ñæìÝõæó õðöó ñòÿèî ôöîâåÞì÷ðöó õðö ëâê
âñðøúòàçæõâê äêâ ìýäðöó åæðîõðìðäàâó õè ÷úõðäòâ÷êëß õðö íèøâîß. Ôõèî àåêâ
æñêøæàòèôè éâ ñòðôøúòßôðöî ëâê åöð õðö äêðê, ð ÃìÞëðó ëâê ð ÊâîÝôèó, ñðö
õè ôöîæøàçðöî úó ôßíæòâ íæ åêâ÷ðòæõêëß ãÞãâêâ íðò÷ß ëâê ñòðûýîõâ.

É õ. ãâôàìêôôâ ×òæêåæòàëè ôõâ ÃîÝëõðòâ, Ùöøêëý

Õð æñÝääæìíâ õðö ÷úõðòæñýòõæò æàøæ ñÝîõâ
åöôëðìàæó...
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Äòâãæàâ & Æêâëòàôæêó

Hasselblad Awards 2011
Ïêëèõßó ð Walid Raad
Õð ¾åòöíâ õèó Hasselblad âîâëðàîúôæ õðî ÷æõêîý âñðåÞëõè õðö
åêæéîðþó ãòâãæàðö ëâê æàîâê ð ìêãâîÞçêëèó ëâõâäúäßó Walid Raad.
Ñ Raad éâ ìÝãæê õð ñðôý õúî 150.000 åðì. ëâê ÷öôêëÝ Þîâ øòöôý
íæõÝììêð æîÿ õð ÷éêîýñúòð õâ Þòäâ éâ ÷êìðïæîèéðþî ôõèî Þåòâ õðö
êåòþíâõðó ôõè Ôðöèåàâ ôõð Îðöôæàð ÕÞøîèó Gothenburg. Ñ Walid
Raad æàîâê Þîâó âñý õðöó ñêð ôþäøòðîðöó ëâê õðöó ñêð âôöîßéêôõðöó
÷úõðäòÝ÷ðöó, æöòþõâõâ äîúôõýó äêâ õð project õðö íæ õàõìð “The
Atlas Group”. Ôõð ôöäëæëòêíÞîð project ð Raad ñòðôñÝéèôæ îâ æïæòæöîßôæê õè ôøÞôè âîÝíæòâ ôõèî ÷úõðäòâ÷àâ - îõðëðöíÞîõð ëâê õèî
êôõðòàâ. Îæ ôëðñý îâ íæìæõßôæê õè ôþäøòðîè êôõðòàâ õðö ÍêãÝîðö
âîÞñõöïæ ëâêîðõýíæó íæéýåðöó ñòðôÞääêôèó õðö öìêëðþ õðö ñðö ôøæõêçýõâî íæ õðî ñýìæíð ëâê õð ñúó è õÞøîè åêâñòâäíâõæþæõâê õêó ñðìêõêëÞó
ëâê ëðêîúîêëÞó åêâíÝøæó. ÎÞôâ âñý õè åðöìæêÝ õðö âí÷êôãèõðþîõâê
ðê ñâìêÞó íÞéðåðê æêëðîðäòâ÷àâó õðö ñðìæíêëðþ òæñðòõÝç ñðö ñòðôæääàçæõâê íÞôâ âñý ñêð îðæòÞó ëâê âôâ÷æàó ôöììßùæêó. É åðöìæêÝ õðö
Walid Raad ëòàéèëæ âñý õð ôöíãðþìêð õúî ëòêõÿî ñðìþ ôèíâîõêëß
ëâê úó íêâ ñèäß Þíñîæöôèó äêâ îÞðöó ëâììêõÞøîæó ëâéÿó ñæòêæìÝíãâîæ
åêÝ÷ðòâ ôõðêøæàâ ýñúó ÷úõðäòâ÷àâ, ãàîõæð, ëæàíæîð, installations,
performance ëâê ìýäú õðö ýõê ëâõâñêÝôõèëæ íæ õèî ñòýô÷âõè êôõðòàâ
õðö ÍêãÝîðö æîÿ ôöäøòýîúó âí÷êôãßõèôæ õêó ñâòâåðôêâëÞó íæéýåðöó
âîâñâòÝôõâôèó õúî êôõðòêëÿî åæåðíÞîúî.
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Sony
Ìðòö÷âàæó åêâëòàôæêó äêâ õð
Design
É Sony, Þôñâôæ õâ òæëýò,
ëæòåàçðîõâó õÞôôæòâ ØòöôÝ Äòâãæàâ
ôõèî õæìæõß âñðîðíßó õúî Äòâãæàúî
«iF Design Awards». Ôæ Þîâî âñý
õðöó ñìÞðî Þäëöòðöó ëâê åêæéîÿó
âîâäîúòêôíÞîðöó åêâäúîêôíðþó
design, ôõð International Forum
Design Awards (iF), âñý õâ
íýìêó 50 ãòâãæàâ ñðö åýéèëâî
äêâ ñæòêôôýõæòæó âñý 3.000
ôöííæõðøÞó, è Sony Þôñâôæ õð åêëý
õèó òæëýò ëâõâëõÿîõâó õÞôôæòâ
ØòöôÝ Äòâãæàâ («Gold Awards»)
äêâ õðî æïâêòæõêëý ôøæåêâôíý õèó
Handycam NEX-VG10, õèó ôæêòÝó
õèìæðòÝôæúî BRAVIA NX800, õèó
ùè÷êâëßó ÷úõðäòâ÷êëßó íèøâîßó
«â» NEX-5 ëâê õúî ñòðãðìÞúî VPLFX500L/ VPL-FX30. Ìâìþñõðîõâó
ðìýëìèòè õèî äëÝíâ ñòðûýîõúî
Sony, õâ ãòâãæàâ iF âîÞåæêïâî
õèî ñòúõðñðòàâ õèó æõâêòæàâó ôõð
ôøæåêâôíý, õýôð õúî ñòðûýîõúî
âöõÿî ëâéâöõÿî, ýôð ëâê õðö
ñæòêãÝììðîõðó äêâ õð øòßôõè
(communication design), øâòàçðîõÝó
õèó ôöîðìêëÝ õðî æîõöñúôêâëý
âòêéíý õúî 22 ãòâãæàúî.

© ÔõòÝõðó Ìâìâ÷Ýõèó

CEA
Ôæ çßõèôè è 3D íèøâîÞó
¼îâ ôõðöó õÞôôæòêó ôöôõèíâõêëðþó
øòßôõæó õúî ôöôëæöÿî digital
imaging éâ ßéæìæ îâ âäðòÝôæê
íêâ íèøâîß 3D íÞôâ ôõðî æñýíæîð
øòýîð. Ãöõý Þåæêïæ Þòæöîâ õèó CEA
(Consumer Electronics Association).
¿ñúó Þåæêïæ è Þòæöîâ ðê ãâôêëðà
ìýäðê æàîâê: õðî æîåêâ÷Þòðî äêâ õèî
3D õæøîðìðäàâ (61%), æñêéöíàâ
äêâ ñæòêôôýõæòæó ÷úõðäòâ÷êëÞó
åöîâõýõèõæó (55 %), æëõàíèôè õèó
õæìæöõâàâó ìÞïè õèó õæøîðìðäàâó
(23%) ëâê õÞìðó è ñæñðàéèôè
ýõê õð 3D éâ åêæöòþîæê õðöó
åèíêðöòäêëðþó ðòàçðîõæó. ÃîÝíæôâ
ôõðöó æîéðöôêÿåæêó ÷úõðäòÝ÷ðöó
ðê ñæòêôôýõæòðê ñêôõæþðöî ýõê
éâ õèî øòèôêíðñðêßôðöî äêâ õèî
âñðõþñúôè õèó ÷þôèó (51%) ëâê
êôõðòêëÝ íîèíæàâ (53%) âììÝ ëâê äêâ
õâ ôñðò.
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Photomed 2011
×úõð÷æôõêãÝì íæ íæôðäæêâëý Ýòúíâ
¼îâ îÞð ÷æôõêãÝì ëâéêæòÿîæõâê ñìÞðî, ñðö ôõòÞ÷æõâê ôõè íæôðäæêâëß ÷úõðäòâ÷àâ ëâê
ðîðíÝçæõâê Photomed 2011. Îñðòðþíæ ýíúó îâ íêìÝíæ äêâ íæôðäæêâëß ÷úõðäòâ÷àâ;
Ãöõý æàîâê Þîâ âñý õâ æòúõßíâõâ õðö ÷æôõêãÝì. É Îæôýäæêðó æàîâê íêâ äæúäòâ÷êëß ñæòêðøß
ñðö äÞîîèôæ íæäÝìðöó ñðìêõêôíðþó ôõèî âòøâêýõèõâ ôæ Çöòÿñè, Ã÷òêëß ëâê Ãôàâ ëâê
Þîâ íÞòðó íæ íæäÝìæó âîõêéÞôæêó âîÝíæôâ ôõðöó ìâðþó õèó. Ñê èìêýìðöôõæó âëõÞó õèó Þøæê
æíñîæþôæê ëâõÝ õè åêÝòëæêâ õúî âêÿîúî çúäòÝ÷ðöó, ñðêèõÞó ëâê ôöääòâ÷æàó. Òðêâ ýíúó
æàîâê è ñòðôÞääêôè õúî ÷úõðäòÝ÷úî; Ôöîæøàçðöî õè ñâòÝåðôè õèó æïúõêëßó âñæêëýîêôèó ß
åðëêíÝçðöî íêâ ñêð ñòâäíâõêôõêëß ñòðôÞääêôè; Ôëðñýó õðö ÷æôõêãÝì æàîâê îâ æïæòæöîßôæê
õêó îÞæó õÝôæêó ëâê îâ âòøàôæê õè åèíêðöòäàâ íêâó ãÝôèó âîâ÷ðòÝó äêâ õè íæôðäæêâëß
÷úõðäòâ÷àâ. ×Þõðó è õêíÿíæîè øÿòâ æàîâê è Õðöòëàâ æîÿ è øÿòâ íâó âîõêñòðôúñæþæõâê
âñý õêó ÷úõðäòâ÷àæó õðö ÔõòÝõðö Ìâìâ÷Ýõè âñý õè øæòôýîèôð õðö »éú. Õð ÷æôõêãÝì éâ
ìÝãæê øÿòâ ôõêó 27 Îâêðö-19 Ëðöîàðö ôõð Sanary-sur-mer ôõè Ïýõêâ Åâììàâ.
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Chan Kwok Hung (Øðîäë Ìðîäë)

Sony World Photography Awards
Ãîâëðêîÿéèëâî ðê îêëèõÞó õúî æòâôêõæøîêëÿî ëâõèäðòêÿî
ÆÞëâ ñðìþ ïæøúòêôõÞó ÷úõðäòâ÷àæó ôæ êôÝòêéíæó ëâõèäðòàæó âñý
æòâôêõÞøîæó ÷úõðäòÝ÷ðöó ëÞòåêôâî õèî åêÝëòêôè ôõð âîðêøõý íÞòðó
õðö åêâäúîêôíðþ. Ñê ÷úõðäòâ÷àæó ñðö ëÞòåêôâî éâ æëõæéðþî ôõð
Íðîåàîð íæ ýôæó ëæòåàôðöî ôõð æñâääæìíâõêëý íÞòðó âñý õêó 26
Ãñòêìàðö Þúó õêó 22 ÎâÂðö. Çñàôèó éâ ôöíñæòêìè÷éðþî ôæ íêâ
ôöîðìêëß Þëåðôè ëâê ëÝéæ îêëèõßó éâ ñÝòæê åÿòð íêâ DSLR õèó Sony.
Ñ íæäÝìðó îêëèõßó éâ âîâëðêîúéæà ëâõÝ õè åêÝòëæêâ íêâ õæìæõßó ñðö éâ
ìÝãæê øÿòâ ôõð Íðîåàîð ôõêó 27 Ãñòêìàðö ëâê ñÞòâ âñý õð æïðñìêôíý
éâ âñðëðíàôæê ëâê 5.000 åðìÝòêâ. Ôõèî àåêâ õæìæõß éâ âñðëâìö÷éæà ëâê
ð íæäÝìðó îêëèõßó õðö L’Iris D’Or ñðö éâ ìÝãæê 25.000 åðìÝòêâ.
Ñê îêëèõÞó æàîâê:
ÆòÝôè: Chan Kwok Hung (Øðîäë Ìðîäë)
Ïöøõæòêîß: Chumlong Nilkon (ÕâûìÝîåè)
Ãòøêõæëõðîêëß: Marek Troszczynski (Òðìúîàâ)
ÕÞøîè & Òðìêõêôíýó: Hubert Januar (Ëîåðîèôàâ)
Îýåâ: Edina Csoboth (Ñöääâòàâ)
×öôè & »äòêâ Èúß: Andiyan Lutfi (Ëîåðîèôàâ)
Òâîðòâíêëß: Wolfgang Weinhardt (Åæòíâîàâ)
»îéòúñðê: Raghuranjan Sarkar (Ëîåàâ)
Øâíýäæìð: Carlos Henrique Reinesch (Äòâçêìàâ)
Õâïêåêúõêëß: James Chong (Ôêäëâñðþòè)

ÕÇÖØÑÔ 103 • ÆÇÖÕÇÓÃ 28 MÃÓÕËÑÖ 2011

Andiyan Lutfi (Ëîåðîèôàâ)
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Impossible Project
ÅæîÞéìêâ íæ îÞæó ëöëìð÷ðòàæó
Òòêî Þîâ øòýîð, ôõêó 22 Îâòõàðö õð
Impossible Project ñðö âîÞìâãæ îâ
ôÿôæê õèî âîâìðäêëß âäâñèíÞîè
Polaroid ëâê õè ôõêäíêâàâ ÷úõðäòâ÷àâ,
æñâîâëöëìð÷ýòèôæ õð instant film
ëâê ïÞéâùæ õêó ñâìêÞó Polaroid âñý
õð øòðîðîõðþìâñð. ×Þõðó äêâ îâ
äêðòõÝôæê Þîâ øòýîð ëöëìð÷ðòàâó
âîâëðàîúôæ åþð âëýíâ instant
âîâìÿôêíâ. Ìöëìð÷ðòæà ßåè õð PX
600 Silver Shade UV+ ôæ Þëåðôè íæ
íâþòð ëâê äëòê ñìâàôêð. Òòýëæêõâê äêâ
íêâ âîâãÝéíêôè õðö ñâìêýõæòðö ñðö
Þåêîæ æêëýîæó ôæ ôÞñêâ. ÒìÞðî íñðòæà
îâ åÿôæê âôñòýíâöòæó æêëýîæó íæ
öùèìß æöëòàîæêâ. Åêâ îâ äêðòõÝôæê õèî
æïÞìêïè âöõß õð Ýôñòð ñìâàôêð Þøæê
âîõêëâõâôõâéæà âñý íâõ äëòê ëâê íâþòð.
Çñàôèó õð ÎÝêð éâ ëöëìð÷ðòßôæê
Þäøòúíð instant äêâ õèî Polaroid
600 ëâéÿó ñÞòöôê ëöëìð÷ýòèôæ õð
íðîðøòúíâõêëý.

Pentax Optio RS1500
Îæ 10 åêâ÷ðòæõêëÞó ñòðôýùæêó
Tâ àøîè õèó ñæòôêîßó RS1000 âëðìðöéæà è îæðâ÷êøéæàôâ Pentax Optio RS1500 ñðö
âììÝçæê õêó ñòðôýùæêó õèó. Ôõâ øâòâëõèòêôõêëÝ Þíæêîæ àåêâ íæ õèî ñòðëÝõðøð õèó: è
ãâôêëß åêâ÷ðòÝ æàîâê õâ ëâìþííâõâ õðñðéæõðþîõâê íæ ôþôõèíâ snap on ëâê ýøê íæ
ãàåúíâ ýñúó ñòêî. É RS 1500 Þòøæõâê íæ 10 åêâ÷ðòæõêëÝ ëâìþííâõâ.
Ñ øòßôõèó íñðòæà îâ øòèôêíðñðêßôæê ëÝñðêâ âñý âöõÝ ß íÞôú õðö site Pentax Skins
Gallery ôõð www.rs.pentaximaging.com îâ õöñÿôæê ýñðêâ ýùè éÞìæê ß ëâê âëýíâ
îâ õèî ôøæåêÝôæê íýîðó õðö. Ïâ éöíàôðöíæ ýõê åêâéÞõæê âêôéèõßòâ 14MP, ÷âëý 27.5110mm ëâê åöîâõýõèõâ ìßùèó ãàîõæð 720p. ÕÇØÏËÑ 210 9567810

¼ëéæôè ÷úõðäòâ÷àâó Gilles Mermet
Õð íæäâìæàð õèó ×þôèó: ¼îõðíâ ëâê ×öõÝ

Profoto & Phase One
Light Control
ÒðììÞó ÷ðòÞó ðê æñâääæìíâõàæó
çèõðþî ëâìþõæòè ôöîæòäâôàâ âîÝíæôâ
ôõðî æïðñìêôíý ôõðþîõêð ëâê õð software.
Õèî âîÝäëè âöõß êëâîðñðêæà è ëâêîðþòäêâ
Þëåðôè õðö Capture One 6 Pro
ýõâî ôöîæòäÝçæõâê íæ ÷úõêôõêëÝ Profoto.
Mæ æäëâõæôõèíÞîð õð âîõàôõðêøð plugin
ëâê ôæ ôöîæòäâôàâ íæ õð æïÝòõèíâ Profoto Air USB transceiver, æîæòäðñðêæàõâê
Þîâ æêåêëý æòäâìæàð ôõð CaptureOne
õð ðñðàð âîâìâíãÝîæê õðî ñìßòè æï
âñðôõÝôæúó Þìæäøð õúî ÷úõêôõêëÿî. “Ñ
÷úõêôíýó âñðõæìæà ãâôêëý åèíêðöòäêëý
ôõðêøæàð äêâ õðöó ÷úõðäòÝ÷ðöó ñðö
æïöñèòæõðþíæ. Ñ îÞðó ôöîåöâôíýó
Profoto Studio ÷úõêôíÿî ëâê õðö Capture One ñòðô÷Þòæê ôõðöó ñæìÝõæó íâó
æþëðìè ñòýôãâôè ôõêó òöéíàôæêó ëâê
ñòðôæääàôæêó” åßìúôæ ð Fredrik Fischer
product manager õèó Profoto.
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Õð Åâììêëý Ëîôõêõðþõð Êæôôâìðîàëèó ôæ
ôöîæòäâôàâ íæ õð Æßíð Êæôôâìðîàëèó
ëâê íæ õèî öñðôõßòêïè õðö Îðöôæàðö
×úõðäòâ÷àâó Êæôôâìðîàëèó,
ñâòðöôêÝçðöî ôõð ÏÞð Æèíâòøæàð õèî
Þëéæôè «Õð íæäâìæàð õèó ×þôèó: ¼îõðíâ
ëâê ×öõÝ». Ôæ Þîâ íâäæöõêëý õâïàåê ôõèî
ëâòåêÝ õèó ÷þôèó ñòðôëâìæà õð ëðêîý
ð ÅÝììðó åèíêðöòäýó Gilles Mermet,
íÞôâ âñý õèî Þëéæôè «Õð íæäâìæàð õèó
×þôèó: ¼îõðíâ ëâê ×öõÝ». Ôõâ Þòäâ
õðö âñðëâìþñõðîõâê ðê ìæñõðíÞòæêæó
÷öõÿî ëâê æîõýíúî ëâê âîâåæêëîþðîõâê
ðê âîõêôõðêøàæó õðöó. Ôõð ñìâàôêð
ôöîæòäâôàâó õðö íæ õð ñæòêðåêëý GEO,
ëâéÿó ëâê äêâ õêó âîÝäëæó õðö ãêãìàðö
õðö íæ õàõìð Trompe l’oeil (Ñ÷éâìíâñÝõè)
ñÝîú ôõâ Þîõðíâ, ð åèíêðöòäýó
÷úõðäòÝ÷êôæ øòèôêíðñðêÿîõâó íèøâîß
íæäÝìúî åêâôõÝôæúî ñæòêôôýõæòâ âñý
åêâëýôêâ æàåè, åàîðîõâó Þí÷âôè ôõè ìæñõðíÞòæêâ íÞôâ ô’ Þîâ ÷úõðäòâ÷êëý ôõðþîõêð.
ÒâòÝììèìâ, ñòâäíâõðñðêßéèëâî òæñðòõÝç ôõè ÏÞâ Ìâìèåðîàâ, õè Ïýõêâ Ëîåàâ, ýñúó
ëâê íÞôâ ôæ ãðõâîêëÝ éæòíðëßñêâ, íæ ôõýøð îâ âñðëâìö÷éðþî ðê íðò÷Þó, ðê åðíÞó ëâê
ðê ö÷Þó õðö ëÝéæ öñý æïÞõâôè æàåðöó.
ÆêÝòëæêâ: 22/03-31/03/11
Øÿòðó: ×ðöâäêÞ Æèíâòøêâëðþ ÎæäÝòðö Æßíðö Êæôôâìðîàëèó
Äâô. Åæúòäàðö 1, õèì. 2310877777
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Ôæêôíýó ôõèî Ëâñúîàâ
Ñê æñýíæîæó èíÞòæó
ÎÞôâ ôõèî ëâõâôõòð÷ß âñý
õðî ôâòúõêëý ôæêôíý ëâê õêó
ñâòæîÞòäæêÞó õðö (êåêâàõæòâ
íæ õè åêâ÷öäß òâåêæîÞòäæêâó
âñý õðî âõðíêëý ôõâéíý Fukushima) ðê ËÝñúîæó ñòðôñâéðþî
íæ ýìæó õðöó õêó åöîÝíæêó îâ
âîâôöäëòðõßôðöî õèî ñâòâäúäêëß
íèøâîß õèó øÿòâó õðöó. Çñàôèó
ôõâåêâëÝ âñðëâéàôõâõâê è
òðß ñìèòð÷ýòèôèó äêâ õèî
ëâõÝôõâôè ôõâ åêÝ÷ðòâ
æòäðôõÝôêâ. ÔöäëæëòêíÞîâ ôõðî
õðíÞâ õðö Imaging íâéâàîðöíæ:
Sandisk: MÞõòêæó ßõâî õæìêëÝ ðê
çèíêÞó ôõð æòäðôõÝôêð Öðkkaichi
500km âñý õð æñàëæîõòð õðö
ôæêôíðþ. Çëæà ãòàôëðîõâê ðê
ñâòâäúäêëÞó íðîÝåæó 3 ëâê 4,
õèó ëðêîèó æñêøæàòèôèó Õðshiba
& Sandisk ñðö ñâòÝäæê ÏÃÏD
íîßíæó. Ææî æàîâê äîúôõð âëýíè
ñýõæ éâ æñâîæëëêîßôæê è ñâòâäúäß.
Panasonic: Yñßòïâî oòêôíÞîæó
çèíàæó ôõâ æòäðôõÝôêâ ÃVC
Networks (Fukushima, Digital
cameras) AVC Networks Sendai
(oñõêëÝ) Panasonic Electric Co. Koriyama ëìñ. Ææî æëåýéèëæ âëýíè
âîâëðàîúôè äêâ õèî æñæîÞîâòïè
ñâòâäúäßó.Fujfiilm: Mýîðî ôõð
æòäðôõÝôêð Õaiwa-Cho ñðö ñâòÝäæê
õèî Ø100, ñâòâõèòßéèëâî çèíàæó.
Ñìæó ðê Ýììæó æäëâõâôõÝôæêó õèó
æõâêòàâó åæî æñìßäèôâî.Ñlympus:
Òâòâõèòßéèëâî çèíàæó ôõâ ëõßòêâ
õúî æòäðôõâôàúî Shirakawa ëâê
Sendai.

iPad 2
¼÷õâôæ ôõèî ÇììÝåâ!
Õèî ñâòâíðîß õðö Çöâääæìêôíðþ âììÝ ëâê õèó ëöëìð÷ðòàâó ôõêó ñæòêôôýõæòæó
æöòúñâûëÞó øÿòæó, æñÞìæïæ è iSquare ñòðëæêíÞîðö îâ ñâòðöôêÝôæê ôõðöó ¼ììèîæó
åèíðôêðäòÝ÷ðöó, õð iPad 2. Ôõêó 24 Îâòõàðö ôõðî ñðìöøÿòð Gazarte, ôõð ÅëÝçê, ðê
æëñòýôúñðê õðö Õþñðö æàøâî õè åöîâõýõèõâ îâ åðëêíÝôðöî õèî îÞâ “æñâîÝôõâôè”
õðö Steve Jobs.
Åêâ õâ õæøîêëÝ øâòâëõèòêôõêëÝ õðö iPad 2 Þøðöíæ äòÝùæê ôæ ñòðèäðþíæîð õæþøðó
ýõâî âîâëðêîÿéèëæ âñý õèî Apple è ëöëìð÷ðòàâ, âììÝ âó éöíàôðöíæ õêó ãâôêëÞó
åêâ÷ðòÞó íæ õèî ñòÿõè Þëåðôè: ¼øæê æìâ÷òÿó åêâ÷ðòðñðêèíÞîð ôøæåêâôíý,
æàîâê ëâõÝ 33% ñêð ìæñõý ëâê ëâõÝ 15% ñêð æìâ÷òþ æîÿ åêâõèòæà õè åêÝòëæêâ
õèó íñâõâòàâó õðö ôõêó 10 ÿòæó ôæ øòßôè ëâê ñæòàñðö ôæ Þîâ íßîâ ôæ âîâíðîß.
Ñ æñæïæòäâôõßó dual-core A5 âñðõæìæà õè ãâôêëß åêâ÷ðòÝ â÷ðþ âñý õêó ñòÿõæó
åðëêíÞó õð iPad 2 ÷âàîæõâê ôâ÷ÿó äòèäðòýõæòð. ÇñêñìÞðî Þøæê åöð æîôúíâõúíÞîæó
ëÝíæòæó, íàâ ôõè æíñòýó ëâê íàâ ëâê ñàôú ýùè äêâ ãêîõæðëìßôæêó íæ FaceTime
ëâê æääòâ÷ß HD ãàîõæð. Îæ õèî âöïèíÞîè ýíúó çßõèôè ëâê õèî ñâòâäúäß îâ
ëâéöôõæòæà ìýäú çèíêÿî ôõâ æòäðôõÝôêâ õèó Ëâñúîàâó, ðê ëâõâîâìúõÞó éâ øòæêâôõæà
îâ ñæòêíÞîðöî ìàäð âëýíè. ¿ñúó íâó æïßäèôâî ðê öñæþéöîðê õèó iSquare õð stock
âöõß õè ôõêäíß åæî íñðòæà îâ ëâìþùæê õêó ñòðëòâõßôæêó.
Õð iPad 2 éâ åêâõàéæõâê ôæ åþð øòÿíâõâ, íâþòð ëâê Ýôñòð. Ôõêó æëåýôæêó Wi-Fi éâ
ëðôõàçæê €509, €619 ëâê €719 âîõàôõðêøâ. Ñê æëåýôæêó Wi-Fi ëâê 3G õúî 16, 32 ëâê
64GB éâ õêíðìðäðþîõâê €639, €739 ëâê €839 âîõàôõðêøâ.
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×úõðäòâ÷àâ äÝíðö

PHOTO SHOP digital / Íâíàâ
Ôæ âöõß õè ôõßìè õð PhotoBusiness Weekly ÷êìðïæîæà õêó ëâìþõæòæó ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õúî ÷úõðäòÝ÷úî - âîâäîúôõÿî õðö.
Ôõæàìõæ íâó ôõð email: photobusiness@photo.gr ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õèó æñêìðäßó ôâó ëâê éâ õêó åæàõæ æåÿ åèíðôêæöíÞîæó!
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Òòêî 120 øòýîêâ...
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