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Iâñúîàâ & ÷úõðäòâ÷àâ
“Ενός κακού μύρια έπονται” έλεγαν οι σοφοί
μας πρόγονοι. Έτσι, σα να μην έφθαναν
τα εγχώρια προβλήματα του κλάδου με
την οικονομική δυσπραγία και όλα τα
συμπαραμαρτούντα, ήρθε να προστεθεί και
το ζήτημα της Ιαπωνίας με το σεισμό,
το τσουνάμι και την πυρηνική απειλή. Mε
δεδομένο ότι στην Ιαπωνία χτυπά η καρδιά της
διεθνούς φωτογραφικής βιομηχανίας τίθεται
εύλογα το ερώτημα κατά πόσο θα επηρεαστεί
η παραγωγή φωτογραφικών μηχανών και
γενικά κάθε είδους προϊόντων imaging.
Ας δεχθούμε ότι με την μεθοδικότητα και τα
κεφάλαια που διαθέτουν οι Γιαπωνέζοι θα
διορθώσουν τα πράγματα πολύ σύντομα.
Ποιος μας βεβαιώνει όμως ότι στο άμεσο
μέλλον ο κινέζικος, ο αμερικάνικος και ακόμη
ο ευρωπαϊκός ανταγωνισμός δεν θα ενσπείρει
τον πανικό και τον τρόμο στους καταναλωτές
βασιζόμενος π.χ. στις φοβερές συνέπειες της
ραδιενέργειας που τεχνηέντως θα διαδίδει ότι
φέρουν τα Γιαπωνέζικα προϊόντα;
Εύχομαι εκ βάθους καρδίας στα προβλήματα
των πυρηνικών αντιδραστήρων της
Φουκουσίμα να δοθούν λύσεις και να μην
βιώσουμε ένα δεύτερο Τσέρνομπιλ το οποίο
ζήσαμε περισσότερο ως την τελευταία τραγική
πράξη στο δράμα του υπό κατάρρευση
τότε Σοβιετικού καθεστώτος. Αν η ιστορία
επαναληφθεί θα σημάνει πραγματική
καταστροφή με δεδομένο ότι το Τόκιο των
37 εκ. κατοίκων απέχει σχεδόν 300 χλμ. από το
πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα.
Προς το παρόν όλοι οι κατασκευαστές
προϊόντων imaging με ανακοινώσεις τους
καθησυχάζουν τους καταναλωτές ότι
εργάζονται πυρετωδώς για να διασφαλίσουν
την ομαλή παράδοση των προϊόντων χωρίς
να αρνούνται ότι θα υπάρξουν σοβαρές
καθυστερήσεις. Ας ευχηθούμε όλοι να
επιδιορθωθούν σύντομα οι βλάβες στο
πυρηνικό εργοστάσιο γιατί διαφορετικά θα
βρεθούμε μπροστά σε βίαιες ανακατατάξεις
στην αγορά του imaging εκτός αλλά και εντός
συνόρων.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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¿ìâ õðö äÝíðö åþôëðìâ…
ÏõæëðìõÞ, òþçê ëâê ñÝõèíâ ñðåêðþ… õÞìðó!
Όλοι μας ως απλοί καλεσμένοι σε μυστήρια και σε γαμήλιες δεξιώσεις θα έχουμε
σίγουρα παρατηρήσει και σχολιάσει ποικιλότροπα την ενίοτε προκλητική αμφίεση
της νύφης – ευτυχώς ή δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντοτε – που είτε αποκαλύπτει
απροσχημάτιστα το ...στήθος της, είτε βάφεται έντονα, είτε και τα δύο μαζί.
Τα μοντέρνα νυφικά ενθαρρύνουν τις “αποκαλύψεις” και σιγοντάρουν της πάσης
φύσεως προκλήσεις, αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Οι απλοί και λογικά
σκεπτόμενοι άνθρωποι λένε όμως… “Εντάξει βρε παιδί μου… στο κέντρο, στο σπίτι ας
τα βγάλει όλα! Στην εκκλησία όμως; Δεν μπορεί να κρατηθεί λίγο η έρμη;…”
Σε όλα αυτά και άλλα πολλά επιχειρεί να βάλει τέλος - εντός των ορίων της
Μητροπόλεως Αιγιαλείας και Καλαβρύτων φυσικά - σχετική εγκύκλιος του Μητροπολίτη
κ. Αμβροσίου. Το παράδειγμά του αναμένεται να μιμηθούν κι άλλες Μητροπόλεις.
Περισσότερα στη σελίδα 5
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ØâìâòÝ!

Human planet
Mêâ æîõöñúôêâëß õòàìæñõè ñâòâäúäß õðö BBC äêâ õèî ôøÞôè õðö ñìâîßõè íâó íæ õð âîéòÿñêîð ôõðêøæàð

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 Ιωάννης Μανάφης 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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H ÜäÔâàäÞ èéØ drylabs

To úöøøúĀöćþÿď úÿćĈČćþÿď üĊñāüö Frontier DL-600 ĉòĄāúþ ćüā úĂòĀþĂü Ććö drylabs ćúĀúĈćöôöą øúāþñą ú ćă
úāćöòĀöāă ĆĐĆćüö úÿćĐČĆüą (CMYK+Light Blue) ÿöþ ćüā Ąăüøòāü ćúĊāăĀăøôö Image Intelligence ćüą Fujifilm.
KöćöĀö÷ñāúþ úĀñĊþĆćă ĊđĄă Ććă ĉČćăøĄöĉþÿď ÿöćñĆćüö ÿöþ ćă Ćüúôă đĀüĆüą ÿöþ ćĈđāúþ ďĀö ćö úøòýü öď
10x13cm Čą 30x120cm ú öĄöøČøþÿďćüćö 650 úÿćĈđĆúČā ćüā đĄö.
MúĀñāþö Cyan, Magenta, Yellow, Black ÿöþ Light Blue X ÙĈćďöćü ĄĐýþĆü ÿöþ ÿöýöĄþĆďą ÿúĉöĀđā X ãúøñĀüą
ĊČĄüćþÿďćüćöą ÿöĆòćúą úĀöāþđā 700ml X ÙāñĀĈĆü úÿćĐČĆüą 720dpi ÿöþ 1440dpi X þĀó ÿöĆòććö ĊöĄćþăĐ X
êöĂþāăüćóą 10 öĄöøøúĀþđā X EþĀăøó ĊöĄćþăĐ Glossy/Lustre
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Õð éÞíâ õèó æãåðíÝåâó

Γι’ αυτό και από εδώ και στο εξής
πρέπει «να τηρείται με συνέπεια
και ακρίβεια ο οριζόμενος χρόνος
προσελεύσεως της νύμφης, ώστε να
μην δημιουργούνται προβλήματα
στον προγραμματισμό του Ιερού
Ναού». Στο συγκεκριμένο, να πούμε
και του στραβού το δίκιο, καλά τα
λέει ο Αμβρόσιος. Τι νόημα έχει
δηλαδή να αφήνεις, σώνει και καλά,
το γαμπρό να περιμένει, ενώ εσύ
φέρνεις γύρους στην εκκλησία;

Óþçêâ õÞìðó! ×úõ.: Æèíßõòèó Ìâòãðöîõçßó

É Çëëìèôàâ âäòêæþæê...
ÕÞìðó õð îõæëðìõÞ, õâ ôõðìàåêâ ëâê õâ ñðåðñâõßíâõâ; ¾ôúó...
«Το μοναδικό σημείο που ο άντρας βλέπει βάθος σε μια γυναίκα, είναι το ντεκολτέ
της...». Κάτι τέτοια έλεγε η σεξοβόμβα ηθοποιός Ζα Ζα Γκαμπόρ, και να που κάποιοι
φαίνεται πως τα πήραν στα σοβαρά και αποφάσισαν να αποκαταστήσουν την τάξη...
Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος με εγκύκλιό του
απαγόρευσε πρόσφατα «την ακραία κοσμική, μη σεμνή ενδυμασία της νύμφης αλλά
και όλων των προσκεκλημένων». Που θα πει, τέρμα τα αβυσσαλέα ντεκολτέ, τέρμα
τα καυτά μίνι, τέρμα και τα ξώπλατα. Κι έτσι, το πνεύμα θα παραμένει βεβαίως πάντα
πρόθυμον δια προκλήσεις... η δε σαρξ, δυστυχώς πολύ ενδεδυμένη....
Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Αμβρόσιος κόβει και το πατροπαράδοτο «πάτημα
του ποδιού...». Τέρμα λοιπόν τα όσα συνόδευαν το «η δε γυνή να φοβήται τον
άνδρα», δηλαδή η μετακίνηση των καλεσμένων για να βρουν μια καλύτερη θέση
για να παρακολουθήσουν την «αναμέτρηση», η μάχη του ποιος θα πατήσει ποιον,
τα στοιχήματα, τα γέλια. Στο μέλλον μελλόνυμφοι και καλεσμένοι θα παραμένουν
αγαλματάκια ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα...
Ένα ακόμα έθιμο που πέφτει θύμα της εγκυκλίου είναι και το πέταγμα του ρυζιού.
Σου λέει ο Αμβρόσιος, ένεκα η κρίση, η εκκλησία δεν μπορεί να πληρώνει overtime
νεωκόρο για να καθαρίζει νυχτιάτικα την εκκλησία. Κομμένο λοιπόν και το πατροπαράδοτο ρυζάκι, ό,τι ρίξαμε-ρίξαμε. Από εδώ και στο εξής «Τα photo albums θα
μένουν λευκά, ρύζι θα τρώμε μόνο λαπά» για να θυμηθούμε και το τραγούδι του
Φοίβου Δεληβοριά. Από εδώ και πέρα «οι μελλόνυμφοι θα υπογράφουν υπεύθυνη
δήλωση ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη εφαρμογής του μέτρου, θα καταθέτουν δε
χρηματικό ποσό ως εγγύηση εφαρμογής, το οποίο θα επιστρέφεται σε αυτούς αμέσως
μετά το τέλος του μυστηρίου». Σου λέει, κύριε, αν θέλεις να κάνεις μεγάλη «ζημιά»
στο γάμο σου, θα την πληρώσεις... Γιατί εμείς εδώ δεν παίζουμε, είμεθα επιχείρηση
και οι νεωκόροι απαιτούν «τα μιστά τους». Κι έτσι, μ’ αυτά και μ’ αυτά, το ρυζάκι του
θεού μέσα σε μια νύχτα μετατράπηκε από ευχή σε σκουπίδι...
Άλλη μία συνήθεια που κόβει ο μητροπολίτης είναι το ξεροστάλιασμα του γαμπρού
μπροστά στην εκκλησία. Σου λέει κοπελιά, δεν μπορούμε να καθόμαστε όλη μέρα να
σε περιμένουμε να κάνεις τις κόνξες σου. Έχουμε κι άλλες δουλειές...
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Μια άλλη πρακτική που μπήκε στο
στόχαστρο του μητροπολίτη είναι «ο
υπερβολικός και έξω από κάθε λογική στολισμός των Ιερών Ναών, το
οποίο οι επαγγελματίες του κλάδου
διαμορφώνουν συνεχώς έξω από
κάθε λογικό όριο... Ας είμεθα λοιπόν
φειδωλοί στους στολισμούς». Εν
ολίγοις κομμένα και τα πολλά-πολλά
λούσα και οι ανθοστολισμοί...
Για την ιστορία, στατιστικά τα τρία από
τα πέντε μέτρα αφορούν τις γυναίκες
και τα «προβλήματα» που αυτές
δημιουργούν με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο στο μυστήριο του γάμου, και
τα υπόλοιπα την ελληνική παράδοση
και δυο έθιμα που συνόδευσαν
χρόνια ατέλειωτα τους γάμους γενιών
και γενιών ελλήνων. Κι έτσι, οι
ιστορικοί του μέλλοντος, χρόνια μετά,
εξετάζονται τα γαμήλια άλμπουμ
θα ανακαλύψουν ότι το 2011 ήταν
μια χρονιά που άλλαξε το ρου της
ιστορίας του θρησκευτικού γάμου στη
χώρα μας.
Ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος
(παππούς του σημερινού
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης)
στην εποχή του είχε εφοδιάσει τους
αστυνομικούς με μεζούρες ώστε να
εποπτεύουν το μήκος των γυναικείων
φορεμάτων, που έπρεπε να είχαν
πάντοτε τον ποδόγυρο τους στον
αστράγαλο. Γι’ αυτό και ο Πάγκαλος
έμεινε στην ιστορία ως «ο δικτάτορας
της φούστας». Άραγε ο μητροπολίτης
Αμβρόσιος πως σκοπεύει να
εξασφαλίσει την εφαρμογή των
μέτρων της εγκυκλίου του και πως
άραγε θα μείνει την ιστορία;
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Õð éÞíâ õèó æãåðíÝåâó

Ñìýëìèòè è æääþëìêðó
Õðö ÔæãâôíêúõÝõðö Îèõòðñðìàõðö Ìâìâãòþõúî ëâê Ãêäêâìæàâó ë. Ãíãòðôàðö
Αγαπητοί μου χριστιανοί,
Η κρίση στους θεσμούς και τις αξίες, είναι πλέον μία
αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Δυστυχώς και ο ιερότατος
χώρος της Εκκλησίας μας, δεν έχει μείνει έξω από αυτή
την διαβρωτική λαίλαπα. Η εκκοσμίκευση και η εξ αυτής
αποϊεροποίηση της Εκκλησιαστικής ζωής, όπως έντεχνα
λανσάρεται από το κοσμικό και υπερκαταναλωτικό
υλιστικό πνεύμα, έχει εισέλθει για τα καλά, μέσα στην
εκκλησία μας και την λατρευτική ζωή της, ιδιαιτέρως διά
των Ιερών Μυστηρίων του Βαπτίσματος και του Γάμου.
Ως γνωστό, τόσο ο ιερός χώρος της Εκκλησίας ως χώρος
αληθινής πνευματικής λατρείας, όσο και τα θεόσδοτα
Ιερά Μυστήρια, ως μέσα καθαγιασμού και σωτηρίας
των πιστών μας, μας υποχρεώνουν ως οικονόμους
και διαχειριστές αυτών να τα διασφαλίσουμε και να τα
περιφρουρήσουμε από κάθε άλλη κοσμική και ανίερη
παρέμβαση. Την ανησυχία μας αυτή καταθέσαμε στο ιερό σώμα των Κληρικών μας κατά
την γενική ιερατική σύναξη του παρελθόντος καλοκαιριού στα Καλάβρυτα και μετά από
πολύωρο διάλογο ομόφωνα αποφασίσαμε να απευθυνθούμε σε εσάς, τους χριστιανούς
μας, αφ’ ενός μεν να σας μεταδώσουμε την αγωνία μας και τον προβληματισμό μας, αφ’
ετέρου δε να σας βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσετε την αλήθεια, ότι τα Ιερά Μυστήρια δεν
είναι ατομική υπόθεση ή οικογενειακή, αλλά γεγονότα της ζωής της Εκκλησίας, με τα οποία
οι πιστοί προσλαμβάνονται στο Σώμα της Εκκλησίας, λαμβάνουν ειδικά χαρίσματα και
ενισχύεται ο σύνδεσμος της ενότητας με την Εκκλησία. Και έτσι να σας παρακαλέσουμε να
συμβάλετε, ώστε από κοινού να επαναφέρουμε την ιερότητα των Ιερών Μυστηρίων και να
διασφαλίσουμε περαιτέρω την ιεροπρεπή τέλεσή τους. Σε ότι αφορά το ιερό Μυστήριο του
Γάμου, το μυστήριο της αγαπητικής κοινωνίας δύο ανθρώπων, θέλουμε να προτείνουμε και
να παρακαλέσουμε για την πιστή εφαρμογή τους τα εξής:
α) Να τηρείται με συνέπεια και ακρίβεια ο οριζόμενος χρόνος προσελεύσεως της νύμφης,
ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στον προγραμματισμό του Ιερού Ναού. Να μην
δυσανασχετούν οι προσκεκλημένοι, αλλά κυρίως να τελείται το Ιερό Μυστήριο μέσα σε
κλίμα ηρεμίας και άνεσης χρόνου.
β) Εφιστάται η προσοχή για μία ευπρεπή ενδυμασία των γυναικών. Ας μην μας διαφεύγει
της προσοχής ότι ο Ναός είναι ο Οίκος Κυρίου. Παρακαλούμε να αποφεύγεται η ακραία
κοσμική, μη σεμνή ενδυμασία της νύμφης, αλλά και όλων των προσκεκλημένων. Ο Ναός
είναι χώρος προσευχής και όχι τόπος επιδείξεως αμφιέσεως.
γ) Ο Γάμος είναι μυστήριο αγάπης και αλληλοπεριχωρήσεως των δύο προσώπων σε μία
ισότιμη ενότητα. Κάθε είδους σκέψη και ενέργεια υπεροχής του ενός συζύγου σε βάρος
του άλλου αποτελεί εκτροπή από τον σκοπό του Μυστηρίου. Η υπεροχή μέσα στο Γάμο
εκφράζεται με την θυσιαστική αγάπη και των δύο προσώπων. Όταν ο Άγιος Απόστολος
Παύλος συμβουλεύει «η γυνή να φοβάται τον άνδρα» εννοεί ότι η γυναίκα πρέπει να
σέβεται τον άνδρα της. Επομένως το πάτημα του ενός στο πόδι του άλλου είναι μία πρώτη
αιτία πληγής της ψυχής εκείνου, ο οποίος δέχεται το «πάτημα». Ο Γάμος δεν είναι στίβος
ανταγωνισμού και επιδείξεως δύναμης του ενός προς τον άλλον, αλλά κοινωνία αγάπης.
Απαγορεύεται λοιπόν οριστικά και αμετάκλητα το πάτημα του ποδιού κατά τη διάρκεια του
μυστήριου. Από την απαράδεκτη αυτή πράξη υπονομεύεται η ευτυχία του ζευγαριού. Ίσως
- ίσως είναι το πρώτο βήμα για την διάλυση του γάμου.
δ) Ένα ακόμη σημείο, στο οποίο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, είναι αυτό που
συμβαίνει με το ρύζι. Από τον προσεχή Απρίλιο απαγορεύεται ρητά και αμετάκλητα η ρίψη
ρυζιού μέσα στον Ιερό Ναό κατά την ώρα του «Ησαΐα χόρευε». Η πράξη αυτή δεν αποτελεί
στοιχείο του Μυστηρίου, αλλά κάποιο έθιμο. Ένα έθιμο όμως, το οποίο με τα δεδομένα της
εποχής μας ρυπαίνει τον Ιερό Ναό και, κυρίως, επιβαρύνει τον Ιερό Ναό με πρόσθετα έξοδα
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εργασίας για να καθαριστεί. Παρήλθε
πια η εποχή που οι άνθρωποι, κυρίως δε
οι νεωκόροι, εργάζονταν χωρίς ωράριο
εργασίας! Σήμερα λοιπόν είναι εξόχως
δαπανηρό να καθαριστεί ο Ιερός Ναός
το βράδυ του Σαββάτου, κάποτε δε και
μετά την 11η ώρα, δηλαδή περίπου τα
μεσάνυχτα από τα ρύζια ενός γάμου.
Απαγορεύεται λοιπόν η ρίψη ρυζιού εντός
του Ιερού Ναού. Εφ’ εξής οι μελλόνυμφοι
θα υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση, ότι
αναλαμβάνουν την ευθύνη εφαρμογής
του μέτρου, θα καταθέτουν δε χρηματικό
ποσό ως εγγύηση εφαρμογής, το οποίο
θα επιστρέφεται σε αυτούς αμέσως μετά
το τέλος του Μυστηρίου. Η σημερινή
οικονομική κρίση οδηγεί και τους
Ιερούς Ναούς σε μεγάλη οικονομική
δοκιμασία. Βοηθήστε μας, παρακαλώ.
Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι η ρίψη
ρυζιού εφ’ εξής θα γίνεται εκτός του Ιερού
Ναού, κατά την έξοδο του ζεύγους των
νεόνυμφων.
ε) ‘Ενα ακόμη σημείο, στο οποίο επιθυμώ
να επιστήσω την προσοχή σας είναι αυτό
του υπερβολικού και έξω από κάθε
λογική στολισμού των Ιερών Ναών,
το οποίο οι επαγγελματίες του κλάδου
διαμορφώνουν συνεχώς και έξω από
κάθε λογικό όριο. Έχουν υπερβεί ήδη
προ πολλού το μέτρο. Παρακαλούμε
λοιπόν να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας,
άτι διερχόμαστε εποχή οικονομικής
κρίσεως, ανεργίας, ανεχείας, ακόμη και
πτωχείας! Ας είμεθα λοιπόν φειδωλοί
στους στολισμούς. Άλλωστε ο Ιερός Ναός
είναι χώρος λατρείας και προσευχής. Έχει
για στολισμό του τις εικόνες των Αγίων
μας, τις κανδήλες, τους πολυελαίους και
ότι άλλο προβλέπει η Εκκλησιαστική
Παράδοση. Είναι ανεπίτρεπτο να
μεταβάλλεται σε χώρο κοσμικών
εκδηλώσεων διά του αλόγιστου
στολισμού.
Αγαπητοί αδελφοί,
Η ιεροπρέπεια, η ευλάβεια και η τάξη
αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για
μία αληθινή και πνευματική λατρεία αφ’
ενός, αλλά και αφ’ ετέρου τα εχέγγυα
βιώσεως της χαράς και της αγαλλιάσεως
των μοναδικών αυτών στιγμών
«σταθμών» στην ζωή μας. Ευελπιστούντες
ότι θα ακούσετε και θα ακολουθήσετε τις
προτροπές και συμβουλές μας, για μία
ζωντανή λειτουργική – μυστηριακή ζωή,
επευλογούμεν και διατελούμεν.
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EîèíÞòúôè õæøîêëßó öñðôõßòêïèó

Ãñý õðî Ãñòàìêð 2011 è Veritek
ÇììÝó åêâéÞõæê âñðëìæêôõêëÝ ôõèî
æììèîêëß âäðòÝ õâ âîâìÿôêíâ
íèøâîßíâõúî ïèòÝó æëõþñúôèó
ØÃÓÕËÃ & ÎÇÍÃÏËÃ
äêâ õâ æëõöñúõêëÝ
NORITSU D502, D701,
D703, D1005
& IP 64

êæþé
ÏÞâ å

öîôè

Veritek Hellas ÕæøîêëÞó Öñèòæôàæó

Òìâñðþõâ 66, 14122 Ï. ÉòÝëìæêð Õèì. : 2106086282 – 3
www.veritekglobal.com, margarita.lambrinopoulou@veritekglobal.eu
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ÔÕÑÏ ÃÒÑÉØÑ ÕÉÔ ÇÌÊÇÔÉÔ

PHOTOVISION 2011
Ôèíâîõêëß è ñâòðöôàâ õèó FujifilmHellas Ã.Ç.
Mπορεί ένα τεχνικό πρόβλημα να “εξαφάνισε” από το προηγούμενο τεύχος τη συμμετοχή της
Fujfilm στη Photovision, κανένα εμπόδιο όμως δεν μπορεί να μειώσει την επιβλητική παρουσία της
εταιρίας στην έκθεση. Κατά γενική ομολογία υπήρξε ένα από τα πιο προβεβλημένα και σύγχρονα από
αρχιτεκτονικής πλευράς περίπτερα, συγκεντρώνοντας το σύνολο των επισκεπτών που πέρασαν για
να ενημερωθούν τόσο για τα ερασιτεχνικά όσο και τα business προΪόντα. Στα εκθέματα περιλάμβανε
τα καταξιωμένα Frontier, φωτοκιόσκια SmartPix, τη νέα σειρά Finepix με αισθητήρες EXR σε αρκετά
μοντέλα, την τρισδιάστατη 3D W3 κλπ. Ο κόσμος μπορούσε να αγγίξει και να τεστάρει την πληρέστατη
γκάμα φωτογραφικών μηχανών της Fujifilm που ξεκινάνε από προχωρημένα DSLR style superzoom
μοντέλα όπως η HS20EXR με τον υπερυψηλής ανάλυσης 16Megapixel CMOS EXR αισθητήρα και το
zoom 30x, η αδιάβροχη XP30 με το GPS και η Ζ800ΕΧR με την τεράστια 3,5In. touchscreen oθόνη.
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη
êòçøì îôöéçò÷ì

Yõô øìò çîéîç øôù ÷.ê.ï.ç.ú.

Για να την απολαύσετε...

Κάντε κλικ εδώ!

www.photovision.gr
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ÔöîÞîõæöïè

Îitsubishi
Ìarsten Bierbach
Tην Photovision δεν επισκέφθηκαν μόνον έλληνες αλλά και ξένοι, στελέχη εργοστασίων
που ήλθαν στην Ελλάδα για να υποστηρίξουν τα περίπτερα των εταιριών που
τους αντιπροσωπεύουν και να διαπιστώσουν άμεσα την κατάσταση της αγοράς, να
αφουγκραστούν τον παλμό και να κάνουν εκτιμήσεις για το άμεσο μέλλον.
• Eίναι η πρώτη σας επίσκεψη στην Ελλάδα;
Όχι, έχω ξαναέλθει στη χώρα σας. Αυτή τη φορά σχεδίασα το ταξίδι μου ώστε να δω και
την Photovision, και μάλιστα ήμουν ενήμερος για την έκθεσή σας από το Internet και
πληροφορίες συναδέλφων γνωρίζοντας ότι διοργανώνεται για πολλά χρόνια και αποτελεί
ένα σταθερό εμπορικό θεσμό στην Ελλάδα.
• Ας έλθουμε στη Μitsubishi. Θα παρακαλούσαμε να μας κάνετε γνωστά μερικά στοιχεία
για το μερίδιο αγοράς σας στο photofinishing δηλ. photokiosk, drylab, αναλώσιμα κλπ.
Η εταιρία μας ξεκινώντας από το medical imaging, έχει ιστορία τουλάχιστον μιας εικοσαετίας
στο συγκεκριμένο αντικείμενο και σήμερα μετά από επίπονες προσπάθειες, έχει κατακτήσει
στην Ευρώπη μερίδιο αγοράς τουλάχιστον 25% στο instant printing. Σίγουρα σε αυτό
συνέβαλε και η σταδιακή πτώση των minilab που βασίζονται στη χημική τεχνολογία, ένα
φαινόμενο που είναι πλέον έντονο και μάλιστα σε διεθνή κλίμακα. Η μείωση της χρήσης
minilab στηριγμένων σε αλογονούχα υλικά οφείλεται στο υψηλό κόστος της επένδυσης,
στην προϋπόθεση η παραγωγή να είναι υψηλή λόγω ιδιοτήτων των χημικών, στα
οικολογικά προβλήματα διαχείρισης των αποβλήτων, τη δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας
και τέλος στη φθίνουσα ζήτηση από πλευράς καταναλωτών. Όλοι αυτοί οι παράγοντες
έχουν συντελέσει ώστε τα ψηφιακά minilab που τυπώνουν σε φωτογραφικό χαρτί RA4 να
μην είναι πλέον δημοφιλή για τα εργαστήρια και τα φωτογραφικά καταστήματα, τα οποία
χρειάστηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικές τεχνολογίες εκτύπωσης. Με λίγα λόγια υπήρξαν
πολλοί λόγοι που οι επαγγελματίες στράφηκαν στην θερμική εκτύπωση.

Õð all in one íèøÝîèíâ Pocketbook
Express ìâîôâòàôõèëæ ñòýô÷âõâ ëâê

• Αναμένετε τα drylab να βελτιώσουν παραπέρα την απήχησή τους και τις πωλήσεις;
Όλες οι σημαντικές εταιρίες του χώρου μας (Kodak, Fujfilm, Mitsubishi κ.ά.) επενδύουν στα
drylab γιατί υπάρχουν ουσιαστικές ενδείξεις αύξησης της ζήτησης στο βραχυπρόθεσμο και

ñòðô÷Þòæê õèî æöëâêòàâ Ýíæôèó æïöñèòÞ-

μεσοπρόθεσμο μέλλον.

úó 30 ôæì.
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õèôèó ôæ íýîðî 5 ìæñõÝ äêâ ýñðêðî éÞìæê
Þîâ âñìý photobook 10x15cm íæ íÞäæéðó
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• Δικαιολογείται η απόκτηση drylab με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα;
Προφανώς, τη στιγμή που το αντίστοιχο minilab RA4 κοστίζει σχεδόν δεκαπλάσια
χρήματα. Το χαμηλό ύψος της επένδυσης σημαίνει ότι το ρίσκο είναι πολύ μικρότερο
και η απόσβεση γίνεται σε μικρότερο χρονικό εύρος.
• Η Mitsubishi παρουσίασε πέρυσι στη Photokina, την ιδέα του μονού/διπλού
εκτυπωτή.
Είναι φανερό ότι υπονοείτε το μοντέλο CP-D70/D707. ¨Ηταν μια πολύ πετυχημένη
ιδέα των σχεδιαστών μας που πρότειναν στους αγοραστές δύο μηχανήματα σε ένα ή
αν θέλετε, δύο πανομοιότυπες εκδόσεις του ίδιου dye sublimation εκτυπωτικού που
στη δεύτερη περίπτωση έχει απλά διπλάσια παραγωγικότητα. Το μηχάνημα πήγε
πολύ καλά στην αγορά γιατί αποδείχθηκε εξαιρετικά ευέλικτο αφού τυπώνει όλα
τα μεγέθη από 89x127mm ως 152x203mm, είναι συμβατό με Mac ή PC και πολύ
οικονομικό.

¼îâ õöñêëý ëêýôëê õèó
Mitsubishi õð Click Lite Þøæê ðéýîè â÷ßó
ëâê ôöîæòäÝçæõâê íæ éæòíêëý Printer

• Ποιό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Mitsubishi;
Kατ’ αρχήν έχουμε υιοθετήσει το κάθετο σύστημα: παράγουμε τα πάντα που έχουν
σχέση με το instant printing, το hardware, το software, τα αναλώσιμα (χαρτί και
ribbon) όλα. Αρα είμαστε αυτάρκεις. Επίσης πάντοτε αναζητούμε τρόπους που θα
βελτιώσουν την κερδοφορία του επαγγελματία. Είτε αυτό είναι το Calendar για
ημερολόγια, την ιδέα των εκτυπώσεων Kiosk Gifts που περιλαμβάνει photobook,
προσκλήσεις, κουτιά, κολλάζ, oπτικούς δίσκους CD/DVD κλπ.
• Άλλα καινοτομικά προϊόντα σας;
Μια ακόμη ιδέα υψηλής προστιθέμενης αξίας είναι το νέο Ρocketbook Express μέσα
από το οποίο ο καταναλωτής σε ελάχιστα λεπτά θα μπορεί να δημιουργεί ένα μικρό
photobook 10 ως 30 σελίδων και μάλιστα σε απολύτως ανταγωνιστική τιμή. Ο
κόσμος μπορεί πλέον να μπαίνει στο φωτογραφικό κατάστημα, μαζί με τις κάρτες
μνήμης από φωτογραφικές μηχανές, να διαλέγει εικόνες, να δημιουργεί το δικό του
layout με πραγματικά απλό τρόπο, να δίνει την εντολή και να φεύγει σε πέντε λεπτά
από τη στιγμή που πάτησε το κουμπί. Εντυπωσιακό και έχει μεγάλη επιτυχία!
ÆÃÎÌÃÍËÆÉÔ Æ. & Ë. Ã.Ç. Õèì.: 210 9410888 www.damkalidis.gr
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Kiosk Gifts: è êåÞâ õèó Îitsubishi äêâ ñòðûýîõâ ëâê öñèòæôàæó ñòðôõêéÞíæîèó âïàâó ôõð
÷úõðäòâ÷æàð.
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Aποστέλλεται κάθε εβδομάδα σε 8.500 αποδέκτες.
Νέο ρεκόρ τον Φεβρουάριο: 7.504 αναγνώστες!
Unique visitors

Number of visits

Pages

Hits

7504

9980

17178

18438
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ÔöîÞîõæöïè
• Κύριε Τάγκαλε θα μας πείτε περισσότερα
για τις προοπτικές του Dye Sublimation
double page στην ελληνική αγορά;
Είναι ένας εκτυπωτής που πιστεύουμε ότι
θα έχει μια πολύ καλή πωλησιακή πορεία
στην ελληνική αγορά γιατί συνδυάζει
την ποιότητα του dye sublimation, την
ταχύτητα και την παραγωγή φωτογραφιών
διπλής όψεως σε χαμηλό κόστος. Mε
αυτό το κοστολόγιο πραγματικά παρέχεται
η δυνατότητα στα καταστήματα να
παραδίνουν photobook σε διάστημα μιας
ώρας. Άρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι θα
έχει πάρα πολύ καλή πορεία στην ελληνική
αγορά.

Kodak
Gordon Murell & Ìÿôõâó ÕÝäëâìðó
Η Kodak παρουσίασε έναν νέο εκτυπωτή Dye Sublimation διπλής όψεως που μέχρι
πρόσφατα φαινόταν αδιανόητο τεχνολογικό επίτευγμα. Ο Κοdak 4000 ανοίγει
νέους δρόμους στην παραγωγή photobook, ημερολογίων και άλλων εκτυπωτικών
προϊόντων. Ο κος Gordon Murell από την Kodak Βρετανίας μας είπε περισσότερα για
την τεχνολογία αυτή που έκανε πανευρωπαϊκή πρεμιέρα στη Photovision.
• Πείτε μας αρχικά πως σας φάνηκε η Photovision;
Είναι μια εμπορική έκθεση με πολύ κόσμο. Είμαι εντυπωσιασμός με τον αριθμό των
επισκεπτών, ειδικά το Σαββατοκύριακο. Είχαμε πολλούς εμπορικούς επισκέπτες αλλά και
απλούς καταναλωτές που ενδιαφέρθηκαν για τα προϊόντα μας.
• Μας εξέπληξε η επαναστατική τεχνολογία του εκτυπωτή διπλής όψεως dye sublimation.
H Kodak παρουσιάζει στην Ελλάδα τον νέο εκτυπωτή που μάλιστα τυπώνει κανονικά.
Προηγουμένως είχε παρουσιαστεί ως πρωτότυπο στην Photokina το Σεπτέμβριο 2010.
ως Η τεχνολογία θερμικής εκτύπωσης διπλής όψης είναι σχεδιασμένη για να παράγει
ποιοτικά photobook μέσα στο φωτογραφικό κατάστημα. Η ποιότητα που παίρνουμε είναι
πανομοιότυπη με τους κλασσικούς εκτυπωτές dye sublimation. Μέσα στην χρονιά ο
εκτυπωτής θα κυκλοφορήσει κανονικά στην ευρωπαϊκή αγορά.

• Πως εξελίσσεται η αγορά των drylab
στην Ευρώπη με δεδομένη την φθίνουσα
πορεία των αλογονούχων συστημάτων;
Τα minilab πράγματι έχουν μια πτωτική
πορεία ενώ τα dry lab κινούνται ανοδικά.
Αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες.
Αρχικά οι χρήστες των ψηφιακών
minilab προβαίνουν σε αντικαταστάσεις
αυτών με θερμικά και υπάρχουν και οι
νεοεισερχόμενοι στην αγορά οι οποίοι με
χαμηλές επενδύσεις της τάξης των 10.000
-15.000 ευρώ μπορούν να αποκτήσουν
θερμικό minilab. Η Ευρώπη κλίνει προς το
θερμικό ή το inkjet γιατί τα χημικά minilab
έχουν και θέματα με τη περιβαλλοντική
νομοθεσία λόγων των χημικών. Σιγά σιγά
θα σταματήσει η παραγωγή τους. Άρα
νομίζω ότι αποτελεί μονόδρομο η dye
sub ή η Inkjet εκτύπωση. Στην Kodak που
έχουμε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς
στα drylab πιστεύουμε ότι o Έλληνας
επαγγελματίας που να επενδύσει σε
θερμική λύση έχει καταλήξει στην πιο
συμφέρουσα επιλογή.

• Το κόστος των αναλωσίμων θα είναι διπλό σε σχέση με τους κλασσικούς εκτυπωτές;
Όχι το κόστος ανά φύλλο Α4 θα κυμανθεί στο ένα ευρώ - ευθέως συγκρίσιμο με αυτό των
inkjet και όλων των άλλων τεχνολογιών. Αποτελεί πολύ λογικό κόστος για εκτύπωση
διπλής όψης.
• Πότε θα είναι διαθέσιμο το 4000 στην Ελλάδα;
Δεν γνωρίζουμε ακριβή ημερομηνία ακόμα. Το μηχάνημα βρίσκεται στη φάση δοκιμής
beta σε εργαστήρια στην Ευρώπη. Όταν θα είναι ώριμο απόλες τις απόψεις και είμαστε
ικανοποιημένοι με την ποιότητα θα το κυκλοφορήσουμε, λογικά γύρω στο καλοκαίρι.
• Πως συνδυάζεται με τον υπόλοιπο επαγγελματικό εξοπλισμό της Kodak (kiosk, drylab);
Ο εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί με το Αpex drylab και να παράγει απευθείας το photobook
εισάγοντας τις φωτογραφίες μέσω του Apex. Αργότερα θα συνδεθεί και με τα κιόσκια που
μέχρι τώρα παράγουν photobook μονής όψης. Έτσι ο πελάτης θα παράγει με λίγα κλικ το
δικό του photobook.
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Bêãìêðñâòðöôàâôè
Από την πρώτη φορά που πάτησα
το πόδι μου στις όχθες του Κερατίου
Κόλπου αισθάνθηκα πολύ οικεία.
Όχι μόνο γιατί ήξερα την ιστορία της,
αλλά και γιατί είναι πολύ δύσκολο να
ξεχωρίσεις ποιος είναι Τούρκος και ποιος
Έλληνας. Εκτός από τη γλώσσα και τη
θρησκεία, η εμφάνιση, οι συνήθειες και η
φιλικότητα των ανθρώπων με έκαναν να
αισθανθώ σαν στο σπίτι μου.
Αυτό με τράβηξε. Αυτό ήταν που
προσπάθησα να αποτυπώσω στις
φωτογραφίες μου. Και γι’ αυτό
χρησιμοποίησα ασπρόμαυρο φιλμ.
Ήθελα να αποκλείσω τα εφήμερα για
να φανεί αυτό που κάνει την Πόλη να
ξεχωρίζει από τις άλλες πρωτεύουσες.

Ìúîôõâîõêîðþñðìè
É âêúîàâ ñòúõæþðöôâ
Βυζάντιο, Νέα Ρώμη, Κωνσταντινούπολη, Ιστανμπούλ. Τέσσερις ονομασίες, δύο
αυτοκρατορίες. Περισσότερα από 4.000 χρόνια ιστορίας. Και είναι όλα ακόμα τόσο
ζωντανά που δεν μπορείς να αντισταθείς στην έλξη που σου προκαλούν. Επιπλέον η τοποθεσία είναι μοναδική με τα στενά του Βοσπόρου να χωρίζουν αυτή τη μεγαλούπολη στα
δύο. Η Πόλη από τον 4ο αιώνα μέχρι τα μέσα του 15ου ήταν η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας, το Βυζάντιο όπως αποφάσισαν οι δυτικοί να το ονομάζουν μετά τον 16ο
αιώνα. Μετά την κατάληψη από τους Οθωμανούς, οι Έψηνες συνέχιζαν να ζουν εκεί μαζί
με τους Τούρκους. Αυτά ήταν ισχυρά κίνητρα για να προσπαθήσω να φωτογραφίσω
αυτήν την ξεχωριστή αίσθηση που εκπέμπει ακόμα η Πόλη.

Και όπως είπε, ο Πατριάρχης
Βαρθολομαίος «Η Κωνσταντινούπολη
δεν είναι πολιτιστική πρωτεύουσα μόνο
για το 2010, αλλά θα παραμείνει αιωνίως
πολιτιστική πρωτεύουσα».
Εδώ θα ήθε^α να ευχαριστήσω αυτούς
που συνέβαλαν, ο καθένας με τον
τρόπο του, για να βγει αυτό το βιβλίο.
Ξεκινώντας χρονολογικά, την πρώτη
ευθύνη έχει ο πατέρας μου που όταν
ήμουν παιδί μου έδωσε τη Leica του
να «παίξω». Στη συνέχεια τον Παντελή
Μηνιώτη που με έμαθε να τυπώνω
φωτογραφίες, τον Πλάτωνα Ριβέλη
που μου άλλαξε όχι τα φώτα, αλλά
τον τρόπο που έβλεπα και τον Σπύρο
Σκιαδόπουλο για την υποστήριξη
του. Τον Άλκη Κούρκουλα που είχε
πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για
φωτογράφιση. Και φυσικά το μεγάλο
αφεντικό, τη γυναίκα μου, που χωρίς
την ενθάρρυνση της ακόμα θα το
σκεφτόμουνα.
Όπως ο πιανίστας μετατρέπει την
παρτιτούρα σε ήχο, έτσι και ο Ηλίας
Κοσίντας ήταν αυτός που εμφάνισε τα
φιλμ, τύπωσε τις φωτογραφίες και μαζί
με τη γυναίκα του Φιόνα, με βοήθησαν
να επιλέξω αυτές που μπήκαν στο βιβλίο.
ΤΑΣΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΔOΣΕΙΣ ΕΥΡΑΣIΑ
Ομήρου 47, 106 72 Αθήνα
Τηλ.: 210 3614968, fax: 210 3613581
e-mail: info@eurasiabooks.gr
www.eurasiabooks.gr
ISBN:978-960-8187-43-6

ÕÇÖØÑÔ 104 • ÆÇÖÕÇÓÃ 4 AÒÓËÍËÑÖ 2011

ÔÇÍËÆÃ 16

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

ÈÇÑÏ
ÒâòÝõâôè öñðãðìßó ôöííæõðøÿî
Η ημερομηνία υποβολής των φωτογραφιών
για το νέο φωτογραφικό δρώμενο του ΖΕΟΝ,
παρατείνεται έως τα τέλη του Απρίλη δηλαδή
έως και 30/4/2011. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε
να σας υπενθυμίσουμε ότι η εν λόγω φωτογραφική δράση είναι ανοιχτή στο ευρύτερο κοινό και
δεν έχει χαρακτήρα φωτογραφικού διαγωνισμού.
Μπορείτε να αποστέλλετε φωτογραφίας απλές
που αποτυπώνουν την καθημερινότητα που
βιώνετε στα πλαίσια του Δημόσιου Χώρου που
ζείτε. Στόχος της συνολικής δράσης ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΧΩΡΟΣ είναι να αναδείξει μερικά τουλάχιστον
από τα καθημερινά ζητήματα χρήσης του δημόσιου χώρου στις σύγχρονες πόλεις, στις σύγχρονες
συνθήκες ζωής με έμφαση στην κατάσταση που
επικρατεί σήμερα στην Αθήνα και στο ιστορικό
της κέντρο και να καταλήξει μέσα από συλλογική
προσπάθεια σε απλές προτάσεις βελτίωσης της
καθημερινότητας μας. Στείλτε μέχρι 5 φωτογραφίες μέσω e-mail (συνολικό μέγιστο μέγεθος 1
ΜΒ) σε μορφή jpeg και μέγεθος 13x18 σε 300 dpi
καθώς και:
1. Ένα επεξηγηματικό σχόλιο για την κάθε
φωτογραφία - δηλ. ΓΙΑΤΙ το θέμα της κάθε φωτογραφίας αποτελεί στοιχείο θετικό ή αρνητικό
για τον κάθε «φωτογράφο» σε σχέση πάντα με
το Δημόσιο Χώρο
2. Πού και πότε τραβήχτηκε η κάθε φωτογραφία
3. Το όνομά του «φωτογράφου»
4. Πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας οι
υπευθυνοι
5. Μια διαβεβαίωση για το ότι τα πνευματικά
δικαιώματα των φωτογραφιών που λαμβάνουμε
ανήκουν στον αποστολέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@zeon.gr ή σε CD στη διεύθυνση του
ΖΕΟΝ, Σαχτούρη 8-10, Πλατεία Κουμουνδούρου
10553 Αθήνα έως και τις 30 Απριλίου 2011.

Quantum Q-Flash
Trio Basic
To æñâääæìíâõêëý ÷ìâó õèó Quantum
æñâîâìâíãÝîæê õâ ñòðèäíÞîâ øâòâëõèòêôõêëÝ
õðö Trio, øúòàó ýíúó õð ôþôõèíâ âôþòíâõðö
õèìæøæêòêôíðþ. ÒæòêìâíãÝîæê ëþëìúíâ TTL
Dedicated äêâ Canon ß Ïikon, ñòðôâòíðäß ôæ hot
shoe, æîâììâëõêëðþó âîõâöäâôõßòæó, ôöäøòðîêôíý
öùèìßó õâøþõèõâó, ìæêõðöòäàæó Manual, Auto,
AutoFill, TTL ëâê Program, ëâéÿó ëâê ôöíãâõýõèõâ
íæ ýìæó õêó íñâõâòàæó Quantum.

Nikon
ÏÞâ ëâíñÝîêâ
Έφτασε ο τρίτος κύκλος της σειράς “I AM”, η καμπάνια προχωράει προσδίδοντας
έναν πιο συναισθηματικό τόνο στις διαφημίσεις οι οποίες αναδεικνύουν τις στιγμές
που βιώνουν οι άνθρωποι όταν τραβούν και μοιράζονται τις φωτογραφίες τους. Οι
πέντε διαφημίσεις που αποτελούν την καμπάνια φέρουν τους εξής τίτλους: “Αντιδράσεις”, “Αγάλματα”, “Αγάπη”, “Ύψος” και “Άνθρωπος-αράχνη” και θα προβληθούν στην τηλεόραση, σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και σε υπαίθριους χώρους.
Η τηλεοπτική πρεμιέρα προγραμματίστηκε για τις 10 Μαρτίου 2011 στη Γερμανία.
Το θέμα “Αγάπη” παρουσιάζει μια παρέα νέων σε διακοπές που έχουν μαζευτεί για
να τραβήξουν μια ομαδική φωτογραφία. Σε μια άλλη διαφήμιση, το ύψος, ο φόβος
και όχι τόσο η αγάπη είναι που καταλαμβάνει τον νεαρό άνδρα, καθώς η φωτογράφος εκτελεί μια κοντινή λήψη του φίλου της ο οποίος είναι έτοιμος να βουτήξει από
έναν πολύ ψηλό βατήρα στην πισίνα που βρίσκεται από κάτω.
Το θέμα “Αγάλματα” αποτυπώνει τις αστείες εκφράσεις των ανθρώπων όταν συμμετέχουν στη δημοφιλή συνήθεια να τραβούν φωτογραφίες, προσωπικές αλλά και
με φίλους, μπροστά σε δημόσια μνημεία. Το θέμα “Αντιδράσεις” ζωντανεύει την
εμπειρία της φωτογράφησης απεικονίζοντας την οικογένεια και τους φίλους μαζεμένους γύρω από το σκόπευτρο για να δουν πώς βγήκαν στη φωτογραφία αλλά και
το πώς αντιδρούν μετά από τη φωτογράφηση. Θέλοντας να τονίσει τη νέα εκπληκτική λειτουργία zoom 18x της Coolpix S9100, η τελευταία διαφήμιση “Άνθρωπος-αράχνη”, η οποία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη περιπέτεια από τεχνικής πλευράς,
παρουσιάζει ένα θαρραλέο αναρριχητή να σκαρφαλώνει σε έναν ουρανοξύστη,
ενώ ένας έκπληκτος διαβάτης, με το μοναδικό zoom της S9100, αποτυπώνει το
θέαμα από κάτω. Οι διαφημίσεις αυτές είναι δημιουργία του Jung von Matt Spree
και τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους στο
Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή, από την εταιρεία παραγωγής Tony Petersen Film
Berlin με σκηνοθέτη τον Jess Bluck και φωτογράφο τον Sven Jacobsen.
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TIPA
Ìâê ðê îêëèõÞó æàîâê…
Η TIPA θέλει να ευχαριστήσει όλους τους
αναγνώστες για την συμμετοχή τους στην
έρευνα του 2011. Φέτος οι συμμετοχές έσπασαν όλα τα προηγούμενα ρεκόρ. Η κλήρωση
για τα 6 βραβεία έγινε στην Μαδρίτη στις 24
Μαρτίου με παρουσία συμβολαιογράφου. Οι
νικητές είναι:
Ο Michael Hill (Photo Life, Καναδάς) κέρδισε
μια Nikon D3s.
Ο Wulf Ballauff (ProfiFoto, Γερμανία) κέρδισε
μια Canon EOS 7D EF-S 15-85 IS USM Kit.
Ο Thomas Lewington (Practical Photography,
Αγγλία) κέρδισε μια Canon EOS 550D / Rebel
T2i EF-S 18-55 IS Kit.
Ο Jean-François Petit (Réponses Photo, Γαλλία) κέρδισε μια Pentax K-x White (μαζί με
ένα φακό 18-55mm f/3.5-5.8 AL lens).
Ο Janet Dampney (Camera, Αυστραλία)
κέρδισε μια Panasonic Lumix DMC-G2K (μαζί
με ένα φακό 14-42mm f/3.5-5.6 Asph lens)
και τέλος ο József Csaba Pásti (Digtális Fotó
Magazin, Ουγγαρία) κέρδισε μια Olympus
PEN E-PL1 (μαζί με έναν φακό M.Zuiko 1442mm f/3.5-5.6)
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στην γενική συνέλευση της ΤΙΡΑ στην
Κωνσταντινούπολη τον Απρίλιο.

Panasonic
Çìâ÷òêÝ ëâê ôöíñâäßó
Ζυγίζοντας μόνο 170γρ. η πολύ μικρή και συμπαγής στιλάτη βιντεοκάμερα HDC-SD40
της Panasonic μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υψηλής ποιότητας βιντεοσκοπήσεις, εφόσον καταλαμβάνει μικρό χώρο στην μεταφορά και εγγράφει σε full-HD σε AVCHD
φορμά. Η χαμηλή κατανάλωση (2.5Watt) της επιτρέπει συνεχή βιντεοσκόπηση μέχρι
135 λεπτά, απαλλάσοντας έτσι τον χρήστη από την παρακολούθηση του υπόλοιπου
φόρτισης της μπαταρίας. Το σύστημα οπτικής σταθεροποίησης POWER O.I.S., χρησιμοποιεί γυροσκοπικούς αισθητήρες ανίχνευσης του τρεμοπαίγματος του χεριού και
κινώντας ένα διορθωτικό φακό εξαλείφει το θόλωμα. Το σύστημα αυτό έχει την δυνατότητα να διορθώσει και το πρόβλημα της χαμηλής συχνότητας κίνησης της βιντεοκάμερας -που προέρχεται από την αναπνοή του χρήστη - πέντε περίπου φορές πιο
αποτελεσματικά, σε σχεση με τα συμβατικά συστήματα σταθεροποίησης. Η Ανίχνευση
Προσώπων λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμα και σε χώρους με χαμηλό ή κόντρα
φωτισμό. Η λειτουργία εστίασης δίνει προτεραιότητα στα πρόσωπα και οι τόνοι της
επιδερμίδας προσαρμόζονται για μέχρι 15 πρόσωπα ταυτόχρονα, έτσι ώστε αυτά να
είναι λαμπερά και αναγνωρίσιμα. Η έξυπνη αυτόματη λειτουργία iA (Intelligent Auto)
αποτελείται από τέσσερεις λειτουργίες: την Οπτική Σταθεροποίηση POWER O.I.S., τον
Έξυπνο Επιλογέα Σκηνής, την Ανίχνευση Προσώπων και τον Έξυπνο Έλεγχο της Αντίθεσης. Ανιχνεύει τις συνθήκες λήψης και αυτόματα ενεργοποιεί εκείνες τις λειτουργίες,
που θα δώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα. INTERTECH 210 9692300

DPrint AE
Æöîâíêëß ñâòðöôàâ ôõè Photovision
Η DPrint AE, επίσημος αντιπρόσωπος του γερμανικού οίκου Develop-Εκτυπωτικά για την Ελλάδα,
παρουσίασε τα νέα εκτυπωτικά συστήματα Develop στην Photovision 2011 μέσω του συνεργάτη της
κου Βεινόγλου (e-photoshop.gr). Εκεί είδαμε και πολλές εφαρμογές με αυτή του photoalbum ως πλέον
διαδεδομένη. Με έμφαση στο οικονομικό κόστος εκτύπωσης σε σχέση με το άψογο ποιοτικά αποτέλεσμα είναι αυτό που κέρδισε το ενδιαφέρον για τη δημιουργία photoalbum. Τα εκτυπωτικά Develop σε
συνδυασμό με το έμπειρο προσωπικό της DPrint AE μπορούν να προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις
όπως εκτύπωση σε ειδικά χαρτιά, αφίσες, banner, μαγνήτη κά. H DPrint διαθέτει τα συστήματα Develop
με τα εξώφυλλα PhotoBook της Unibind που παρέχουν γρήγορο, ποιοτικό και κυρίως οικονομικό
photoalbum. Στην DPrint AE θα βρείτε όλη τη γκάμα εξωφύλλων Unibind για την κάθε περίσταση – γάμος, βάπτιση, δεξίωση, κατάλογος. Στην Dprint AE επίσης θα βρείτε και όλα τα μετεκτυπωτικά συστήματα- μηχανήματα πίκμανσης, πλαστικοποίησης, κοπής και πολλά άλλα- για κάθε είδους εφαρμογή.
DPrint AE www.dprint.com.gr 2102839070
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Ç ôÝ÷íç ôçò öùôïãñáößáò óôçí

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ
Νέο εαρινό πρόγραμμα, νέες ημερομηνίες σεμιναρίων

1

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Η ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή & τα μυστικά της

Ρυθμίσεις ανάλυσης – συμπίεση αρχείων. Φορμά αρχείου.
Παράμετροι έκθεσης, λήψη με φλας. Ισορροπία λευκού. Ειδικές
ρυθμίσεις ψηφιακής μηχανής. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
πριν αγοράσετε τη νέα σας ψηφιακή μηχανή. Όλα όσα πρέπει
να ξέρετε για την ψηφιακή μηχανή που ήδη έχετε αγοράσει.

3

Βιντεοσκόπηση & μοντάζ

2

Η λήψη φωτογραφιών.
Απλοί κανόνες αισθητικής

Η σύνθεση του κάδρου, ο φωτισμός, η “αποφασιστική” στιγμή,
οι παράμετροι, τα διάφορα είδη φωτογραφιών και τα μυστικά
τους: Το πορτρέτο, το τοπίο, η ταξιδιωτική φωτογραφία, το
γυμνό...

Τετάρτη 1/6, ώρα 18:00-22:00

Προετοιμασία, λήψη, μοντάζ, παρουσίαση. Τεχνικά και
αισθητικά θέματα. Πρακτικές συμβουλές. Μοντάζ στο
Premiere Pro, βασικά εργαλεία, προσθήκη εφέ.

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

4

Photoshop ΙΙ

Layers, κανάλια (χρωματικά Alpha channels), αυτοματισμοί (Actions), ρετουσάρισμα. Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK.
Διαχείριση layer, layer mask.

Δευτέρα 6/6, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ

ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ
Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector ê.ëð.
Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí:
ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ,
ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá.
(Óôï ýøïò Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò
ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò)
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”,
áóôéêÜ ëåùöïñåßá óôÜóç “Âñåôôïý”.

1 Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax (210 8541485) Þ ìå e-mail óôï
info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ.
Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ óôï site www.photo.gr
üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí.
2 Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç (åÜí
õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)
3 Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò, èá ðñÝðåé
ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå ôï áíôßóôïé÷ï
ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá óáò õðïäåßîïõìå.
Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò
åðéâåâáßùóç óôo fax: 210 8541 485
Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr

Ôçë.: 210 8541400 info@photo.gr

Σάββατο 4/6, ώρα 10:00-14:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

6

Οι Ελληνικές Εκδόσεις Adobe Creative Suite CS3 (GRK) περιλαμβάνουν:
Ελληνικό Περιβάλλον Εργασίας, Ελληνικό Οδηγό Χρήσης &
Ελληνική Βοήθεια (Help)
www.anodos.gr

Photoshop Ι

Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων - διαφορές.
Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. Χρωματική διόρθωση, εισαγωγή
στα Layers. Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector.

Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

5

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ áðåõèýíïíôáé óå üóïõò åðéèõìïýí íá ìõçèïýí óôá ìõóôéêÜ
ôïõ óýã÷ñïíïõ imaging ãñÞãïñá, áðëÜ êáé ìå åëÜ÷éóôï êüóôïò.

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Σάββατο 11/6, ώρα 10:00-14:00

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Ταχύρρυѳμα τετράωρα μαѳήματα για εσάς
που δεν έχετε πολύ χρόνο ελεύѳερο!

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Δευτέρα 30/5, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

øçöéáêÞ åðï÷Þ ôçò åéêüíáò

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Photoshop ΙΙΙ

Προχωρημένες τεχνικές με Layers. Επιχρωματισμός Α/Μ φωτογραφίας, σύνθετη επεξεργασία. HDR για μεγάλη δυναμική περιοχή και διαχείριση κοντράστ, plugins και φίλτρα (Grain Surgery,
Image Doctor, Focal Blade, Sharpener Pro, Filter Factory κλπ.)

Τετάρτη 8/6, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ
Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï:
48,78 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€60)

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

Ãéá äýï óåìéíÜñéá:
89,43åõñþ + ÖÐÁ 23% (€110)

Ðñïò ôï ðåñéïäéêü ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá:
121,95 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€150)

Äéåýèõíóç: ............................................................................................................................

Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá:
170,73 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€210)

Ïíïìáôåðþíõìï: ....................................................................................................................

Ô. Ê.: ...................................Ðüëç: ........................................................................................
ÅðÜããåëìá:............................................................................................................................
Ôçë. ïéêßáò:.....................................................Ôçë. åñãáóßáò: ..................................................
Êéíçôü: .................................................. e-mail: .....................................................................

Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
211,38 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€260)
Ãéá üëá ôá óåìéíÜñéá:
243,90 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€300)

Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:
ÓåìéíÜñéï:

1

2

3

4

5

6

Çìåñïìçíßá: ................................................
ÕðïãñáöÞ..............................
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Vanguard
Nivelo & Auctus 323CT: õð íêëòý
ëâê õð íæäÝìð
Îèî ôâó ïæäæìÝôæê è íêëòß
ôöôëæöâôàâ… Õð Nivelo õèó Vanguard
Þøæê íæäÝìæó ñòðôåðëàæó. Ïâ âñðôñÝôæê
ôèíâîõêëý íæòàåêð âäðòÝó ëâê îâ
ëÝîæê âàôéèôè. ÒâòÝ õð øâíèìý õðö
ãÝòðó (0,6ëêìÝ íæ õèî ëæ÷âìß) ëâê õêó
íâçæíÞîæó åêâôõÝôæêó ôæ ôþíñõöïè íýìêó 30æë. æîÿHýõâî âîÞãæê ÷éÝîæê õâ
101æë.- õð Nivelo æàîâê âòëæõÝ ôõâéæòý!
ÎÝìêôõâ öìðñðêæà âòëæõÞó Þïöñîæó êåÞæó
ýñúó õèî âîâôõòæ÷ýíæîè ëæîõòêëß
ëðìÿîâ ñðö ñæòêìâíãÝîæê ëâê õèî
ëæ÷âìß. Îæ ìàäè æïðêëæàúôè åêñìÿîæê
– ïæåêñìÿîæê ôæ æìÝøêôõð øòýîð ëâê
íæ õð íèåâíêîý ãÝòðó åàîæê ìþôæêó
ôõð ÷úõðäòÝ÷ð ñðö æñê÷öìÝôôæõâê
íñòðôõÝ ôõâ ðäëÿåè, ãâòæêÝ ëâê
ëðöòâôõêëÝ ôõð ëðöãÝìèíâ õòàñðåâ.
¿ìâ õâ ìæ÷õÝ æàîâê è âîâôõòæ÷ýíæîè
ëæîõòêëß ëðìÿîâ, è ñìâõ÷ýòíâ
õðñðéÞõèôèó íæ õð âì÷Ýåê ëâê õð
âìðöíêîÞîêð «ñòâäíâõêëý» öìêëý
ëâõâôëæößó õúî ôëæìÿî.
Ôõð Ýììð Ýëòð ãòàôëæõâê õð ëðòö÷âàð
323CT õèó îÞâó ôæêòÝó Auctus Plus,
Þîâ heavy duty õòàñðåð íæ ôëÞìè âñý
âîéòâëðîßíâõâ, æìâ÷òý öìêëý øÝòè
ôõð ðñðàð õð ãÝòðó ñæòêôõÞììæõâê ôæ
3,55kg. ñâòÝ õð íæäÝìð íÞäæéðó (þùðó
ôæ ñìßòè âîÝñõöïè 1,8m ëâê õèî âîõðøß
ôæ ôõâõêëý ÷ðòõàð úó 18kg.) Aììâ
ëâêîðõðíêëÝ ôõðêøæàâ æàîâê è ëæîõòêëß
ëðìÿîâ íæ âëòêãÞó ôþôõèíâ âîþùúôèó
õþñðö ëòæíâäêÞòâó Extreme Support
Height Positioning (ESHP), õâ ôëÞìè ñðö
âîðàäðöî öñý õòæêó äúîàæó, ðê õòêñìÞó
âñðìßïæêó ôæ spike, rubber ëâê all terrain
(÷âòåþ ñÞìíâ äêâ Ýííð ëâê øêýîê) ëìñ.
TEXNIO 210 9567810

Çizo
ÏÞâ äæîêÝ ColorEdge
MæõÝ Þîâ åêÝôõèíâ âñðöôàâó âñý õèî æììèîêëß âäðòÝ, æñâîÞòøæõâê õð ëìâôôêëý
ýîðíâ õèó Eizo, ñðìþ äîúôõý ôõðöó âñâêõèõêëðþó øòßôõæó ñðö øòæêÝçðîõâê Þîâ
ñðêðõêëý, ÷úõðòæâìêôõêëý monitor. Ôõèî ëðòö÷âàâ ôæêòÝ âîâ÷ðòÝó ColorEdge
ñæòêìâíãÝîðîõâê æñõÝ åêâ÷ðòæõêëÝ íðîõÞìâ âñý 21 úó 30in. ýìâ íæ MVA ß ËPS
panel ëâê widescreen âîâìðäàæó (íæ õèî æïâàòæôè õðö «ãâôêëðþ» ColorEdge CG211).
H ôøæåàâôè æàîâê state of art íæ ôõðêøæàâ ýñúó: æòäðôõâôêâëß òþéíêôè äëÝíâó,
æôúõæòêëý Ã/D converter 16bit, ôõâéæòðñðàèôè ÷úõæêîýõèõâó íÞôú æîôúíâõúíÞîðö
÷úõðëöõõÝòðö ôõâ íðîõÞìâ CG245W, CG243W ëâê CG223W, æêåêëý ñàîâëâ 3D LUT
íæ õêíÞó âîâ÷ðòÝó ëâéÿó ëâê õð ñòÿõð ôõèî âäðòÝ íýîêõðò (CG245W) íæ ñìßòúó
âöõðåþîâíð ëâê âöõðíâõðñðêèíÞîð ôþôõèíâ øòúíâõêëßó åêâøæàòêôèó øúòàó î’
âñâêõæàõâê ñâòÞíãâôè õðö øòßôõè.
I -MICRO CORPORATION LTD 210 8072300

Manfrotto
Äòâãæàð Red Dot Design
¿øê Þîâ âììÝ æñõÝ âñý õâ Þäëöòâ ãòâãæàâ
Red Dot Design âñðîæíßéèëâî ÷Þõðó ôõè
Îanfrotto âñðõöñÿîðîõâó õè åêæéîß æëõàíèôè
ñðö âñðìâíãÝîæê ð êõâìêëýó ðàëðó äêâ õèî
ñðêýõèõâ, õèî Þíñîæöôè ëâê õèî âòõêýõèõâ õðö
ãêðíèøâîêëðþ ôøæåàðö õðö.
Õâ ãòâãæàâ â÷ðòðþî õâ æïßó ñòðûýîõâ:
Manfrotto Photo-movie head
Manfrotto Always-on for DSLR
Manfrotto 050 magnesium series ball head
Manfrotto Pocket Led light
Manfrotto Compact photo-video Kit
Manfrotto 504HD
Manfrotto LINO PRO V
»ììð Þîâ ãòâãæàð ëÞòåêôæ è éöäâõòêëß õèó
Manfrotto Kata. É æñàôèíè õæìæõß ãòÝãæöôèó
éâ ñòâäíâõðñðêèéæà ôõêó 4 Ëðöìàðö ôõèî
¿ñæòâ õèó ¼ôôèó ôõè Åæòíâîàâ.
ÃÍÇÐÃÏÆÓÑÖ 210 7236847
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«Ìâê æäÞîæõð ÷úó»
Òæòêðåæàâ õðö Marko Dutka
ôõèî Îæôýäæêð.
É PHOTOMETRON âîâëðàîúôæ õèî
õæøîêëß öñðôõßòêïè ôõèî íæôðäæêâëß
ñæòêðåæàâ ôæíêîâòàúî õðö Äòæõâîðþ
÷úõðäòÝ÷ðö Marko Dutka.
ÒæòêìèñõêëÝ õð æëñâêåæöõêëý
ñòýäòâííâ ñæòêìâíãÝîæê:
- Ìâê æäÞîæõð ÷úó - Çêôâäúäß ôõêó
õæøîêëÞó õðö ÷úõêôíðþ (ñòúêîý) (09:0013:00) -×úõêôíýó – Çïúõæòêëýó
÷úõêôíýó íýåâó äêâ õðî äÝíð,
ÒðòõòÞõð ëâê Îýåâ (Ãñðäæöíâõêîý)
(13:30-17:30). H PHOTOMETRON éâ
ñâòâøúòßôæê ôõðöó Paul Taylor ëâê
Marko Dutka äêâ õêó æòäâôàæó õðöó ôõèî
÷úõðäòâ÷àâ äÝíðö, æïðñìêôíý ëâê
æòäâìæàâ âîâ÷ðòÝó, ýñúó è wedding
Hasselblad DSLR, õâ ÷ðòèõÝ ÷ÿõâ
studio âñý õèî Broncolor, ëâéÿó
ëâê ðê âîâëìâôõßòæó ëâê åêâøþõæó
õèó Sunbounce, íæõâïþ Ýììúî. Ñê
ñâòæöòêôëýíæîðê ôõèî èíæòàåâ éâ
Þøðöî õèî æöëâêòàâ îâ äîúòàôðöî âñý
ëðîõÝ õèî wedding Hasselblad H4D31,
ñðö ñòðô÷Þòæõâê ôæ ëêõ íæ ÷âëý
€9.980.
8 Ãñòêìàðö - Íæíæôýó
Ðæîðåðøæàð Londa Åæúòäàðö Ã’ 72

ÏÃ Ãôàâ
Éðt market
Ñê íæäâìþõæòæó ñòððñõêëÞó âîÝñõöïèó äêâ õð imaging ëâê õâ ëâõâîâìúõêëÝ èìæëõòðîêëÝ
åêâëòàîðîõâê ôõðî ðòàçðîõâ ýøê õúî âîæñõöäíÞîúî âäðòÿî õúî ÉÒÃ ëâê õèó Çöòÿñèó
âììÝ õèó Ïðõêðâîâõðìêëßó Ãôàâó. É ëâìß ðêëðîðíêëß ëâõÝôõâôè ôæ ôöîåöâôíý íæ
õâ åèíðäòâ÷êëÝ ôõðêøæàâ éæíæìêÿîðöî ôðãâòÞó ñòðôåðëàæó äêâ õð íÞììðî. ÌâõÝ
íÞôð ýòð, õð 30% âîßëæê ôõèî ñìèéöôíêâëß èìêëàâ ëÝõú õúî 15 æõÿî ëâê íýîðî ôõêó
âîæñõöäíÞîæó ëðêîúîàæó ýñúó è Ãöôõòâìàâ, è ÏÞâ Èèìâîåàâ ëâê è Ôêäëâñðþòè, ðê
ðíÝåæó Ýîú õúî 65 Þøðöî ôöäëæëòêíÞîè ëâõâîâìúõêëß ôöíñæòê÷ðòÝ ñðö æñêõòÞñæê
âêôêðåðïàâ. Ôõèî âîâñõöôôýíæîè Ëîåàâ, õð 50% õðö ñìèéöôíðþ æàîâê ëÝõú õúî
25 æõÿî æîÿ õð 2020 è íÞôè èìêëàâ éâ æàîâê 29 Þõè. Ôþí÷úîâ íæ õðöó âîâìöõÞó ôæ
æàëðôê øòýîêâ è íæôâàâ õÝïè ôõèî Ëîåàâ éâ âîÞìéæê âñý õð 5% ôõð 40% Þøðîõâó õð
âîõàôõðêøð ëâõâîâìúõêëý ñòð÷àì. Õâ àåêâ åèíðäòâ÷êëÝ, ðêëðîðíêëÝ ëâê ôöíñæòê÷ðòêëÝ
ôõðêøæàâ, âîâíÞîðîõâê îâ æñâîâìè÷éðþî ëâê ôæ Ýììæó øÿòæó õèó ÏÃ Ãôàâó æîêôøþðîõâó
æîõöñúôêâëÝ õè çßõèôè äêâ ñòðûýîõâ õæøîðìðäàâó ëâê íæõâõðñàçðîõâó õð ãÝòðó õèó
ñâäëýôíêâó âñðòòý÷èôèó ñòðûýîõúî.

11 Ãñòêìàðö - Êæôôâìðîàëè
Studio Prestige. K. ÌòöôõÝììè 17
13 Ãñòêìàðö - Ãéßîâ
Studio Kotsireas
Æèíð÷ÿîõðó 13-15 Êèôæàð
Ææàëõèó Ìâõâîâìúõêëßó Çíñêôõðôþîèó ôõèî Ãôàâ. Åêâ ýìæó õêó øÿòæó ñâòâõèòæàõâê
æîàôøöôè õúî íæäæéÿî (*ñìèî ÕâüìÝîåèó)

The Impossible Collection
ÄòÞéèëæ ôñàõê äêâ õè ôöììðäß
É åêÝôèíè ôöììðäß õúî Polaroid íæ Þòäâ åêÝôèíúî ÷úõðäòÝ÷úî
ãòßëæ æñêõÞìðöó íýîêëð æëéæôêâëý øÿòð þôõæòâ âñý õêó
ñòðôñÝéæêæó õðö Impossible Project ñðö Þøæê âîâìÝãæê îâ åêâôÿôæê
õèî ôõêäíêâàâ ÷úõðäòâ÷àâ ëâê íÝìêôõâ ñòýô÷âõâ ëöëìð÷ýòèôæ îÞâ
÷êìí äêâ õêó íèøâîÞó Polaroid. É åêÝôèíè ôöììðäß íæ õêó Polaroid, è
ðñðàâ ñæòêìâíãÝîæê Þòäâ åêÝôèíúî ÷úõðäòÝ÷úî ñðö Þñâêòîâî õâ
÷êìí ëâê õêó íèøâîÞó äêâ åðëêíß, âñý õðî Ansel Adams íÞøòê ëâê õðî
Andy Warhol âäðòÝôõèëæ âñý õð Îðöôæàð ×úõðäòâ÷àâó WestLicht
ôõè ÄêÞîîè. É ôöììðäß âñðõæìæàõâê âñý 1.400 ÷úõðäòâ÷àæó ñìÞðî.
ÌâõÝ õð ñâòæìéýî öñßòïæ ñðìþ íæäâìþõæòè âììÝ Þîâ íÞòðó õèó
ñðöìßéèëæ ôõèî Ãíæòêëß ýõâî è Polaroid îâ òæöôõðñðêæà íÞòðó õèó
ñæòêðöôàâó õèó. Îæ õèî âäðòÝ âñý õð Îðöôæàð æïâô÷âìàôõèëæ
è ôöîðøß õèó ôöììðäßó ëâê è æñêãàúôè õèó.
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Helmut Newton 1976, WestLicht Collection

PHOTOMETRON 210 6006239
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Aigo Ge Yao
H âëòêãýõæòè ëêîÞçêëè
÷úõðäòâ÷êëß íèøâîß
Òýôâ éâ åàîâõæ äêâ íêâ no name
ëêîÞçêëè digital compact; Ôàäðöòâ
ýøê 2.000 åðì. Ìâê ýíúó! Ææî æàîâê
õöñðäòâ÷êëý ìÝéðó. ½åè 10.000 ëêîÞçðê
Þøðöî æöøâòàôõúó ñìèòÿôæê âöõý õð
ñðôýî ëâê öñÝòøæê ìàôõâ âîâíðîßó.
Ãñàôõæöõð; Ìâê ýíúó âìèéêîý. Õð
íðîõÞìð Ge Yao õèó æõâêòàâó Aigo
ñðö ëâõÝ õâ ìðêñÝ ñâòÝäæê ñðìþ
÷éèîÞó compact åêâ÷ðòðñðêæàõâê äêâõà
Þøæê ëÞìö÷ðó âñý ñðòôæìÝîè ñðö
åèíêðöòäæàõâê íæ õèî àåêâ ñâòâåðôêâëß
íÞéðåð íæ ìæñõæñàìæñõæó âììèñÝììèìæó
æñêôõòÿôæêó, ýñúó æñà åöîâôõæàâó
Song ñâòÝäðîõâó õð àåêð íðîâåêëý
âñðõÞìæôíâ. ÒðõÞ åþð ñðòôæìÝîæó
Song Dynasty åæî Þøðöî õèî àåêâ
âëòêãÿó ö÷ß ëâê Þõôê ëâéæíàâ Ge Yao
æàîâê íðîâåêëß!

Nikon AF-S 85mm f/1.4G
NÞâ Þëåðôè õèìæ÷âëðþ ñðòõòÞõðö
É æôõêâëß âñýôõâôè 85mm åêâøòðîêëÝ éæúòæàõâê êåâîêëß äêâ õð ñðòõòÞõð ëâê íÝìêôõâ
3/4. Ñ ñòðèäðþíæîðó Ïikkor AF 85mm f/1,4D ôõèî æíñðòêëß ñðòæàâ õðö æàøæ ëâõâëõßôæê
ñðììæó åêâëòàôæêó ëâê ÷ßíè. Ôõè îÞâ õðö íðò÷ß –íæ ëþëìð ëÝìöùèó ñðö ëâìþñõæê õð
÷ðòíÝ FX, ýñúó Ýììúôõæ ëâê ð ñòðëÝõðøðó - âñÞëõèôæ åêâ÷ðòæõêëý ôþôõèíâ ðåßäèôèó
õðö autofocus ëâéÿó ëâê ñðììâñìß æñàôõòúôè NanoCrystal. ÆðíêëÝ âñðõæìæàõâê
âñý åÞëâ ôõðêøæàâ ôæ æîîÞâ ðíÝåæó æîÿ ìýäú íæäÝìèó åêâíÞõòðö æíñòýó ôõðêøæàðö
åÞøæõâê ÷àìõòâ 77mm (oñýõæ õð ëýôõðó âäðòÝó õðöó æàîâê âïêðôèíæàúõð!).To íÞäêôõð
åêÝ÷òâäíâ f/1,4 åêæöëðìþîæê ëâê õèî æôõàâôè ëâê õð æ÷Þ æôõàâôèó/âñæôõàâôèó ëâê õð
úòâàð bokeh øÝòè ôõð íèøâîêôíý àòêåâó íæ 9 ñõæòþäêâ.. Èöäàçðîõâó 595äò. åæî íñðòæà
îâ éæúòèéæà ãâòþó ëâê æïêôðòòðñæà Ýòêôõâ ôæ ôÿíâõâ íæôâàâó ß âîÿõæòèó ëâõèäðòàâó,
íæ ß øúòàó grip. XÝòè ôõè øòßôè Silent Wave Motor ñðö åêâéÞõæê õðî æêåêëý íèøâîêôíý
âñðôþíñìæïèó åæî øòæêÝçæõâê îâ íæõâëêîæàõæ õð åâëõöìàåê AF/MF ýñúó ôæ ðñõêëÝ
ñâìêýõæòèó äæîêÝó. Ôõð ëöìêîåòêëý ñæòàãìèíâ ÷Þòæê æîåæàïæêó âñýôõâôèó ôæ ñâòÝéöòð
ëâê íâòëÝòêôíâ öñæòæôõêâëßó âñýôõâôèó íýîðî äêâ õð åêÝ÷òâäíâ f/16.
ÆÃÎÌÃÍËÆÉÔ 210 9410888

Õð ëâìþõæòð
ñòúõâñòêìêÝõêëð

Dell Inspiron Duo

Sunbounce ôõè ôæìßîè

É Dell ñâòðöôêÝôæ õð Inspiron Duo, õð ñòÿõð netbook õèó âäðòÝó ñðö íæõâíðò÷ÿîæõâê
ôæ tablet PC íæ õðî æêåêëý âöõý íèøâîêôíý frame in frame. É âììâäß âñý netbook ôæ
tablet PC äàîæõâê ñæòêôõòÞ÷ðîõâó âñìÝ õèî ðéýîè ëâê ëìæàîðîõâó õð ëâñÝëê õðö netbook.
Îæ âöõýî õðî õòýñð ôöîåöÝçæê õèî âíæôýõèõâ æîýó tablet PC íæ õè ìæêõðöòäêëýõèõâ
æîýó netbook. Õð Inspiron Duo åêâéÞõæê êôøöòý åêñþòèîð dual-core æñæïæòäâôõß Intel
Atom N550 (1.5GHz) íæ ôëìèòý åàôëð 320GB ëâê íîßíè RAM 2GB DDR3. É ðéýîè
â÷ßó æàîâê 10.1 êîõôÿî HD (1366x768) íæ õæøîðìðäàâ multi-touch äêâ îâ íñðòæàõæ îâ
æìÞäøæõæ ýìæó õêó
ìæêõðöòäàæó íæ õâ
åÝøõöìÝ ôâó.

ÅêäÝîõêðöó âîâëìâôõßòæó ôæ õòðøêÝ äþòú
âñý õè ôæìßîè (!) æñêîýèôæ è æêåêëß æõâêòàâ
light modifying
equipment
Sunbounce
äêâ õèî
ÒòúõâñòêìêÝ.
Åêâ îâ äàîæê ñêð
âïêýñêôõð õð îÞð
æñêëâìÞôõèëæ
ôöîæòäâôàâ íæ
õèî (âîþñâòëõè)
American United
Orbit Inc. ñðö íæ õèî õæøîðäîúôàâ õèó éâ
Þéæõæ ôæ åêâôõèíêëß õòðøêÝ õæòÝôõêðöó
âîâëìâôõßòæó ðê ðñðàðê éâ íæõâ÷Þòðöî
(íæ Ýäîúôõè õæøîðìðäàâ) èìêâëß æîÞòäæêâ
ôõè äè. Ìâìý!
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Aîâòõßôõæ õèî â÷àôâ ôõð ëâõÝôõèíÝ ôâó!
Ñê æîåêâ÷æòýíæîðê íñðòðþî îâ çèõßôðöî â÷àôæó ß/ëâê âöõðëýììèõâ âñý õðî ÔÇÌÃ×
(ë. Åêÿõâ Õòêâîõâ÷þììðö), õèì. 210-9554298, fax: 210-4816640, email: y.triantafillou@intersys.gr
Êâ âñðôõÞììðîõâê åúòæÝî.
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Internet

Òðöìßôõæ ÷úõðäòâ÷àæó online
Îêâ ëâìß åêÞïðåðó äêâ ôâó ñðö åêâõèòæàõæ íæäÝìð âòøæàð
Διανύουμε μια εποχή όπου όλοι ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους
να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Για τους φωτογράφους ένας
από τους πιο εύκολους και γρήγορους τρόπους είναι να πουλήσει
τις φωτογραφίες του online. Στο διαδίκτυο υπάρχουν αμέτρητες
φωτοθήκες που μπορεί να κάνει κανείς από την άνεση του σπιτιού
του και αν το κάνει σωστά και έχει καλό υλικό, μπορεί να κερδίζει
ένα σεβαστό ποσό κάθε μήνα. Αν μάλιστα ασκείτε την τέχνη πολλά
χρόνια είστε ήδη ένα βήμα μπροστά. Εμείς συγκεντρώσαμε τις
μεγαλύτερες και τις πιο γνωστές φωτοθήκες και τις παραθέτουμε.
Διαβάστε όμως προσεκτικά του όρους κάθε ιστοσελίδας σχετικά με
τα δικαιώματα που παραχωρείτε, τις αμοιβές, τα ψιλά γράμματα και
διαλέξτε αυτή που σας ταιριάζει.

ShutterStock
Από $0.25-$28.00 για κάθε download

Fotolia
Για κάθε φωτογραφία λαμβάνετε το 25%-63% της πληρωμής ή $0.30
για κάθε φωτογραφία από συνδρομητή.

BigStock
Από $2.50 μέχρι $60.00 ανάλογα με τη συμφωνία για τα δικαιώματα.

iStockPhoto

123RF

15% για κάθε download φωτογραφίας σας ή 45% αν συνεργάζεστε
αποκλειστικά με το iStockPhoto.

Το 50% από την πώληση. Η τιμή εξαρτάται από το μέγεθος της
φωτογραφίας.
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Internet

Veer

Getty Images

Από $0.35 έως $7.00 ανάλογα με το μέγεθος.

Από τα γνωστότερα πρακτορεία με πολύ μεγάλες πωλήσεις.

Alamy

ClusterShot

Το 60% της κάθε πώλησης.

Ο φωτογράφος ορίζει τη τιμή ή μπορεί να δεχτεί προσφορά.

PhotoShelter

PhotoStockPlus

Διάφορα προφίλ τιμολόγηση`````````````````````````````````````````````````````````ς
ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθος

Ο φωτογράφος παίρνει το 85% της αμοιβής.

ShutterPoint
CreStock
Το 20-30% της τιμής σε κάθε download
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License και 70% για Standard Royalty-Free License.
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ÊÞíâõâ ãàîõæð
¸íôïíåò ãñáììÝò êáôåýèõíóçò üëùí ôùí
åéäþí óôï ðëÜíï ôçò ôáíßáò “Ç äßêç” (óê.
¼ñóïí ÃïõÝëò, ä/óç öùôïãñáößáò Åíìïíô
Ñßôóáñíô). ÕðáñêôÝò ãñáììÝò (ôï ôáâÜíé, ôï
ðáñÜèõñï êëð) êáé øõ÷ïëïãéêÝò ãñáììÝò
ðïõ óõíäÝïõí ôá âëÝììáôá êáé ôá ðñüóùðá
ìåôáîý ôïõò, äçìéïõñãþíôáò ìéá áðßóôåõôç
Ýíôáóç. Ôá ðñüóùðá åßíáé ôïðïèåôçìÝíá
ìå ôÝôïéï ôñüðï þóôå íá äçìéïõñãïýí Ýíá
êýêëï, ìÝóá óôïí ïðïßï åßíáé, óõìâïëéêÜ
êáé êõñéïëåêôéêÜ, åãêëùâéóìÝíá êáé ôá ßäéá,
óýìöùíá ìå ôçí áöÞãçóç ôïõ Ýñãïõ.

• Επειδή η αίσθηση του βάθους και της
τρίτης διάστασης αποδίδεται δύσκολα από
την προοπτική που είναι ενσωματωμένη
στο φακό, η τελική εικόνα πολλές φορές
μοιάζει δισδιάστατη. Τα στοιχεία του

Õð ëâåòÝòêôíâ
Ñê öñýìðêñðê ëâîýîæó õèó ôþîéæôèó
Μια από τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο εικονολήπτης πριν πατήσει το REC αφορά στον τρόπο
που θα οργανώσει το κάδρο του σε σχέση με το χώρο που βρίσκεται μπροστά του. Η απόφαση είναι
μείζονος σημασίας, καθώς το στήσιμο του κάδρου (που επίσημα αποκαλείται σύνθεση) αποτελεί το
όχημα με το οποίο ο θεατής αντιλαμβάνεται τα όρια και τις σημασίες των εικονιζόμενων. Η σύνθεση
κατευθύνει το βλέμμα του σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος και περιθωριοποιεί τα υπόλοιπα.
Η εικόνα του βίντεο έχει ορισμένους κανόνες επιπλέον αυτών της σύνθεσης της φωτογραφικής
εικόνας, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως κλασικοί κανόνες της σύνθεσης στο βίντεο,
καθώς έχουν δημιουργήσει μια παράδοση που στηρίζεται, αφενός στις απαιτήσεις του ίδιου του
μέσου ως καταγραφέα κινούμενης εικόνας και, αφετέρου, στον τρόπο με τον οποίο ο θεατής έχει
συνηθίσει να αντιλαμβάνεται τις εικόνες της κλασικής αφήγησης μέσα από τις συμβάσεις που έχουν
καθιερωθεί, από τις απαρχές του κινηματογράφου ακόμη.
Η “ΚΛΑΣΙΚΗ” ΣΥΝΘΕΣΗ
Σύνθεση είναι η διαδικασία της τοποθέτησης των εικονιζόμενων στοιχείων του κάδρου με τέτοιο
τρόπο ώστε, μέσω του μικρού ή μεγάλου οπτικού ενδιαφέροντος που προκαλούν, να ιεραρχούνται
έμμεσα στα μάτια του θεατή και να αποδίδουν το περιεχόμενο και τα μηνύματα που θέλει η εικόνα
στο σύνολό της να επικοινωνήσει. Η σύνθεση εξαρτάται από παράγοντες που σχετίζονται με τη θέση
της κάμερας και του εικονιζόμενου (γωνία λήψης, ύψος μηχανής, μέγεθος κάδρου, βάθος πεδίου,
εστίαση, φωτισμός κλπ) οι οποίοι εντάσσονται στους γενικoύς κανόνες σύνθεσης που ισχύουν για
όλα τα εικαστικά έργα. Αυτοί οι “κλασικοί”, από τη ζωγραφική και τη φωτογραφία, κανόνες, ισχύουν
υπό την αίρεση ότι αρκετά από τα κάδρα είναι κινούμενα (δηλαδή με μεταβαλλόμενη σύνθεση),
εξαρτώνται από τα προηγούμενα και τα επόμενα ή έχουν μικρή διάρκεια. Τέτοιοι κανόνες είναι:
• Το σκανάρισμα της εικόνας γίνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά στο μάτι του δυτικού ανθρώπου
– κατά συνέπεια θα συλλάβει πρώτα και πιο άμεσα τα στοιχεία που εικονίζονται στα αριστερό μέρος
και θα προσδοκά να δει πως αυτά εναρμονίζονται, ισορροπούν ή αντιτίθενται στα στοιχεία που είναι
στη δεξιά πλευρά.
• Τα πιο έντονα φωτισμένα εικονιζόμενα ξεχωρίζουν πιο άμεσα από τα λιγότερο φωτισμένα.
• Τα εικονιζόμενα με τους πιο έντονους χρωματικούς τόνους ξεχωρίζουν πιο άμεσα σε σχέση με πιο
απαλά χρωματισμένα.
• Τα θερμά χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί) δείχνουν πιο ελαφριά σε σχέση με τα ψυχρά
(μπλε, πράσινο, μωβ)
• Τα πιο ογκώδη εικονιζόμενα στο πάνω μέρος της εικόνας προκαλούν αίσθηση αστάθειας. Το
αντίθετο συμβαίνει όταν είναι στο κάτω μέρος.
• Τα κινούμενα εικονιζόμενα τραβούν την προσοχή πολύ πιο άμεσα από τα ακίνητα.
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φόντου (background), έστω και αν στην
πραγματικότητα βρίσκονται αρκετά μακριά
από τα εικονιζόμενα σε πρώτο επίπεδο,
πρέπει να μη δημιουργούν σύγχυση
τοποθετούμενα ακριβώς από πάνω τους στο
κάδρο.
• Η αποτροπή του κοψίματος του κάδρου
σε μέρη - “συνδέσμους” του ανθρώπινου
σώματος. 41 Καλό είναι να μην συμπίπτει
η πάνω ή η κάτω πλευρά του κάδρου με
σημεία όπου υπάρχει φυσικός διαχωρισμός
των ανθρώπινων μελών - μάτια, στόμα,
πηγούνι, λαιμός, αγκώνες, καρποί, μέση,
γόνατα, αστράγαλοι - καθώς δημιουργείται
αυθόρμητη σύγχυση και αδυναμία στο
θεατή να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για
το ανθρώπινο σώμα που εικονίζεται. Οι
σύνδεσμοι αυτοί καλό είναι να βρίσκονται
είτε εντελώς μέσα, είτε έξω από το κάδρο και
επιπλέον, ειδικά στο βίντεο, να λαμβάνουν
υπ όψιν τη λεγόμενη περιοχή ασφάλειας του
κάδρου που δεν κροπάρεται για τεχνικούς
λόγους.
ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.
Το κάδρο της κινούμενης εικόνας, όντως
οριζόντιο παραλληλόγραμμο, διαθέτει εκ
προοιμίου ένα κυρίαρχο άξονα, μια γραμμή
που καθορίζεται από τις δύο μεγαλύτερες
οριζόντιες πλευρές του. Η σύνθεση
πραγματοποιείται με βάση την εναρμόνιση
ή την αντίθεση του άξονα του βασικού
εικονιζόμενου θέματος μας, αλλά και των
υπολοίπων εικονιζόμενων και των αξόνων
τους, με τον οριζόντιο άξονα 43 και με τις
υπόλοιπες γραμμές κατεύθυνσης.
Έτσι ονομάζονται οι γραμμές που
σχηματίζονται από τα εικονιζόμενα, αλλά
και από το περιεχόμενο της εικόνας (πχ
την κατεύθυνση του βλέμματος ενός
εικονιζόμενου ή την κατεύθυνση της
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κίνησης ενός οχήματος). Είναι οι γραμμές που κατευθύνουν το θεατή πώς να διαβάσει την εικόνα,

ÊÞíâõâ ãàîõæð

συγκεντρώνοντας το βλέμμα του σε ένα συγκεκριμένο σημείο ή δημιουργώντας προσδοκίες γι’
αυτό. Χωρίζονται σε υπαρκτές γραμμές (πχ καλώδια μέσα στην εικόνα κλπ), νοητές γραμμές που
δημιουργούνται από το ίδιο το εικονιζόμενο - για παράδειγμα λόγω της κίνησης του, και ψυχολογικές
γραμμές που δημιουργούνται χωρίς φανερή εξωτερική οπτική αφορμή, όπως για παράδειγμα η
γραμμή που συνδέει στο μυαλό του θεατή δυο πρόσωπα που σχετίζονται μεταξύ τους από πλευράς
περιεχομένου. Οι γραμμές έχουν κάποια σχετική σημασία και από μόνες τους, καθώς έχει πρακτικά
αποδειχτεί ότι το ψυχολογικό αποτέλεσμα των οριζόντιων γραμμών, που είναι παράλληλες στους
κυρίαρχους άξονες των δύο οριζόντιων μεγάλων πλευρών, προκαλούν σταθερότητα και ηρεμία.
Οι κάθετες γραμμές θεωρείται ότι δίνουν μια ώθηση προς μια κατεύθυνση, οι διαγώνιες γραμμές
εντείνουν τη ένταση και την αστάθεια και οι καμπύλες γραμμές που προσδίδουν χάρη και γοητεία.
ΤΟ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΚΑΔΡΟ
Ένα παράδειγμα, εξ αντιδιαστολής, της κλασικής σύνθεσης είναι ο τρόπος κατασκευής του κεκλιμένου
κάδρου. Yπάρχει μια πολύ μεγάλη παράδοση στο κεκλιμένο κάδρο (αγγλιστί tilted ή canted shot)
στην κινούμενη εικόνα, όπως και στη στατική: κεκλιμένο είναι το κάδρο όπου η κάμερα κάνει λήψη
υπό γωνία σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα της, κάνοντας στην πράξη τον “ορίζοντα” της εικόνας να
γέρνει. H κινηματογραφική παράδοση των μελετημένων κεκλιμένων κάδρων δυστυχώς παρήκμασε
μέσα στην προχειρότητα και την ευκολία των κάδρων των τηλεοπτικών σόου και των μουσικών κλιπ.
Στο κεκλιμένο κάδρο η σύνθεση πραγματοποιείται με βάση το μικρότερο, τον κάθετο, άξονα δηλαδή
τις πλαϊνές πλευρές του κάδρου. Τα βασικά στοιχεία του περιεχομένου μπαίνουν σε αρμονία ή σε
αντίθεση με αυτόν. Όσο για την ισορροπία με τον οριζόντιο άξονα, αυτή δεν επιτυγχάνεται ποτέ, αλλά,
αντίθετα, ευνοείται ο σχηματισμός νέων “αφύσικων” διαγώνιων γραμμών. Το αποτέλεσμα προκαλεί
ένταση, σοκάροντας το μάτι του θεατή, αλλά, αν είναι σωστά τοποθετημένα τα βασικά στοιχεία του
κάδρου και οδηγούν σε κάποιο νόημα, δεν είναι καθόλου δυσάρεστο. Ενώ ο κινηματογράφος
προσφέρει πολλά καλά παραδείγματα, η τηλεόραση, ιδίως η ελληνική, δεν τηρεί τίποτε από τα
προαναφερόμενα στα προχειροφτιαγμένα τηλεοπτικά σόου και μουσικά κλιπ που προβάλλει,
με αποτέλεσμα μια αναίτια, ανόητη αστάθεια στα κάδρα, η οποία δεν στηρίζεται από το λοιπό
περιεχόμενο του έργου. Το κεκλιμένο κάδρο με αστάθεια χωρίς νόημα δικαιολογείται μόνο στην
περίπτωση της οπτικοποίησης μιας αφύσικης κατάστασης, όπως για παράδειγμα η αναπαράσταση
της οπτικής ενός μεθυσμένου ή ενός ψυχοπαθή -εκεί το κεκλιμένο κάδρο που δεν εναρμονίζεται
με κανένα άξονα, οριζόντιο ή κάθετο, αποδίδει πλήρως την αστάθεια και ανισορροπία που απαιτεί
το περιεχόμενο της εικόνας και γίνεται εύκολα αποδεκτό από το θεατή. Όμως, στα τηλεοπτικά
σόου όπου όλα είναι αυστηρά δομημένα και ορθολογικά οργανωμένα, γύρω από τον κυρίαρχο
παρουσιαστή, τι αλλο εκφράζει το κεκλιμένο κάδρο εκτός από την αμηχανία του κάμεραμαν κάι του
τηλεσκηνοθέτη;
ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ
Ο πιο κλασικός κανόνας στη σύνθεση με περισσότερα (από ένα) κέντρα ενδιαφέροντος στην εικόνα,
είναι αυτός της λεγόμενης χρυσής τομής ή κανόνας των τρίτων.Ως χρυσή τομή νοείται η γραμμή
που έχει διαιρεθεί έτσι ώστε το μήκος του μικρότερου τμήματος συγκρινόμενο με το μεγαλύτερο
να είναι ίσο με το μήκος του μεγαλύτερου συγκρινόμενο με ολόκληρη τη γραμμή. Στην πράξη
πρόκειται για διαίρεση της γραμμής σε αναλογία περίπου 8:5 ή 1,618:1 και θεωρείται (από την
εποχή του Πυθαγόρα, του Πλάτωνα και του Ευκλείδη ακόμη) ως μια αναλογία που συναντάται
συχνότατα σε σχηματισμούς της φύσης, εξασφαλίζοντας μια αρμονία (και ομορφιά) που αργότερα,
στο Μεσαίωνα, είχε φτάσει να θεωρείται “θεϊκή”. Αν η χρυσή τομή εφαρμοστεί στους οριζόντιους
και τους κάθετους άξονες του κάδρου ξεκινώντας και από τις τέσσερις γωνίες, τότε πρακτικά αυτό
χωρίζεται οριζοντίως και καθέτως σε τρία μέρη που τέμνονται σε τέσσερα σημεία. Αυτά τα σημεία,
θεωρούνται από τα πλέον σημαντικά του κάδρου, εκεί όπου δημιουργείται μια ελκυστική ισορροπία,
ειδικά όταν το κάδρο είναι “διπλό”, δηλαδή περιέχει δυο σχεδόν εξ ίσου σημαντικά εικονιζόμενα
στοιχεία. Στα σημεία της χρυσής τομής θεωρητικά πρέπει να τοποθετούνται τα πιο σημαντικά σημεία
του θέματος, ώστε να γίνονται αμέσως και ισορροπημένα αντιληπτά από το μάτι του θεατή σε
σχέση με τον υπόλοιπο χώρο. Εκεί τοποθετούνται δύο άνθρωποι που συνομιλούν σε μια σκηνή.
Εκεί τοποθετούνται ο εκφωνητής και μια οθόνη, όπως για παράδειγμα στο δελτίο ειδήσεων. Εκεί
πρέπει να τοποθετείται και η γραμμή του ορίζοντα (πχ η γραμμή θάλασσας και ουρανού) ή ένα
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κάθετο φυσικό χώρισμα (πχ ένα δέντρο)
προκειμένου να τέμνει ισορροπημένα το κάδρο
διαχωρίζοντας το ουσιαστικά σε δύο νέα κάδρα:
ένα τετράγωνο και ένα παραλληλόγραμμο,
όπου επίσης εφαρμόζεται αυτόματα η χρυσή
τομή. Σε περίπτωση όμως που το περιεχόμενο
και τα μηνύματα του κάδρου αναδεικνύουν
ένα και μόνο εικονιζόμενο, τότε το κέντρο του
κάδρου είναι το ασφαλές σημείο σύνθεσης και
ισορροπίας.Εκεί συγκλίνουν οι δύο διαγώνιοι
που ξεκινούν από τις γωνίες που τέμνονται οι
άξονες των πλευρών και γι αυτό είναι η πλέον
συμμετρικά ισορροπημένη. O κλασικός κανόνας
δεν ισχύει όμως όταν ο μοναδικός εικονιζόμενος
κοιτάει δεξιά ή αριστερά του κάδρου, οπότε τα
κέντρα ενδιαφέροντος είναι δύο (ο εικονιζόμενος
και η κατεύθυνση που κοιτάει ή προχωράει). Σε
αυτή τη περίπτωση προφανώς εφαρμόζεται ο
κανόνας της χρυσής τομής με τον εικονιζόμενο
να καταλαμβάνει ένα από τους δύο κάθετους
άξονες της χρυσής τομής.
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