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Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Έγραφα στο προηγούμενο τεύχος για τα ενδιαφέροντα 

των αναγνωστών φωτογραφικών περιοδικών σε 

έντυπη μορφή. Ας δούμε τώρα και το αντίπαλο δέος, 

δηλαδή τα νέα, ψηφιακά έντυπα σε άϋλη μορφή όπως 

αυτά άρχισαν να διαμορφώνονται. Η αρχή έγινε μετά 

βαΐων και κλάδων στις 2 Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ 

από τον αυστραλoαμερικανό μεγιστάνα του τύπου 

Rupert Murdoch. Το νέο του δημιούργημα ονόματι 

“The Daily,” κυκλοφορεί καθημερινά - προς το παρόν 

μόνον στις ΗΠΑ - με 100 περίπου σελίδες αλλά σε 

αποκλειστική έκδοση για iPad. Περιττό να σας πω ότι 

η “Daily” του Murdoch περιέχει όλα τα καλά: βίντεο 

υψηλής ευκρίνειας, πανοραμικές φωτογραφίες με 

περιήγηση 3600, ενημέρωση με νέα σε πραγματικό 

χρόνο, δυνατότητα παραμετροποίησης των ειδήσεων 

π.χ. αθλητικά με άμεση πρόσβαση σε γκρουπαρισμένα 

νέα που αφορούν στην αγαπημένη ομάδα του χρήστη, 

πανεύκολη σύνδεση με Facebook, Twitter κλπ., κάθε 

είδους ψαχτήρια και αναζητήσεις και πάμπολλες άλλες 

δυνατότητες. Όμως σε αυτήν την μεγάλη επένδυση των 

50 εκ. δολλαρίων για τον πρώτο χρόνο και των 500 

χιλιάδων δολλαρίων κόστους κάθε έκδοσης, υπάρχουν 

δύο απροσμέτρητες και άγνωστες παράμετροι από τις 

οποίες εξαρτάται η επιτυχία του εγχειρήματος. 

Η πρώτη βασίζεται στην υπόθεση ότι στα επόμενα 

χρόνια οι πωλήσεις iPad θα εκτοξευθούν στα ύψη. 

Καθόλου απίθανο μιας και μόνον το διάστημα από 

Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2010 πουλήθηκαν 15.000.000 

κομμάτια. Η δεύτερη και σημαντικότερη παράμετρος έχει 

να κάνει με την απλούστευση της διαδικασίας πληρωμής 

σε μία απλή κίνηση μέσω του iPad χωρίς χρονοβόρες 

διαδικασίες e-banking κ.λπ. Μ’ ένα απλό κλικ δηλαδή 

θα μπορεί ο αναγνώστης από αρχές Μαΐου - μέχρι τώρα 

η πρόσβαση είναι δωρεάν - να διαβάζει είτε ένα μόνο 

φύλλο με 14 σεντς, είτε να γράφεται συνδρομητής για 

μία εβδομάδα με 99 σεντς (Ούτε καν 1 δολλάριο...), είτε 

με 50 δολλάρια για ολόκληρο χρόνο κ.λπ. Και αυτή τη 

δυνατότητα την εγγυάται η Apple μέσω των iTunes όμως 

με αλμυρούτσικη προμήθεια 30%. Σίγουρα η δύναμη 

της συνήθειας θα κρατήσει στο χαρτί τους σημερινούς 

αναγνώστες ηλικίας 40 χρονών και άνω. Η νέα γενιά 

όμως που δεν τα πάει καλά με το χαρτί, είναι άγνωστο αν 

θα αγοράζει περιοδικά από το περίπτερο...

Μαζί ξανά την Δευτέρα 2 Μαΐου. 

Καλή Ανάσταση!      

!
X !

www.photo.gr
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www.weddingphoto.gr
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

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

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

: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου :

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ : Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

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

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

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

 Photobusiness Weekly  mail photobusiness@photo.gr

 ...” ”
!

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

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

http://www.youtube.com/watch?v=pcm9oGBrNKA
www.photo.gr
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Samsung Electronics Hellas
 Grand Resort 

Με αφορμή την ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας στην Ελλάδα, που ολοκληρώθηκε την 

αρχή του χρόνου, η Samsung διοργάνωσε μεγάλο event στο Grand Resort Λαγονήσι την 

Τετάρτη 6 Απριλίου. Ο Πρόεδρος Kevin Lee και το επιτελείο του ελληνικού πλέον παραρ-

τήματος της Samsung, υποδέχτηκαν τον ελληνικό τύπο σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και 

με την γκάμα της κορεάτικης εταιρείας να κυριαρχεί στο χώρο. Αντιπροσωπευτική έκθεση 

με την πλήρη γκάμα λευκών και ηλεκτρονικών συσκευών είχε στηθεί στους χώρους του 

Grand Resort, περιλαμβάνοντας τα πάντα: τις έξυπνες ηλεκτρικές σκούπες-ρομπότ μέχρι 

και τα best seller μόνιτορ. Φυσικά δεν έλειπαν και τα φωτογραφικά με το σύστημα NX 

να κλέβει την παράσταση. Ο πρόεδρος κ.Kevin Lee μαζί με τα νέα στελέχη της εταιρείας 

παρουσίασαν τη νέα εταιρεία, τους στόχους της για την ελληνική αγορά, καθώς και τη 

στρατηγική ανάπτυξης ανά προϊοντική κατηγορία. Όπως δήλωσε ο κ.Kevin Lee, Πρόεδρος 

της Samsung Electronics Hellas: «Στόχος της εταιρείας για τα επόμενα δύο χρόνια είναι 

να αυξήσει το μερίδιο αγοράς σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως τα κινητά 

τηλέφωνα, τα συστήματα ήχου και εικόνας, τα notebook και οι οικιακές συσκευές». 

Ο κ.Kevin Lee, Πρόεδρος της Samsung 
Electronics Hellas 

Ο κ. Πέτρος Δρακόπουλος, Senior Marketing 
Manager της Samsung Electronics Hellas 

Το showroom με τα προϊόντα της Samsung που στήθηκε στο Grand Resort Λαγονήσι
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http://www.photoshopdigital.gr/
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 logo 
Οι καπνοβιομηχανίες στην Αυστραλία θα αναγκαστούν να απογυμνώσουν 

τα πακέτα των τσιγάρων από τα logos του και να τα αντικαταστήσουν με 

τρομακτικές φωτογραφίες ασθενών που πάσχουν από καρκίνο. Με τη νέα 

νομοθεσία η Αυστραλία γίνεται η πιο αυστηρή χώρα σε ότι αφορά την 

διαφήμιση των τσιγάρων. Ο νόμος αυτός στερεί και το τελευταίο μέσο που 

είχαν οι εταιρείες τσιγάρων για να διαφημίσουν το προϊόν αφαιρώντας τα 

logo, τα διαφημιστικά κείμενα και τα χρώματα. 

Η Αυστραλέζα Υπουργός Υγείας Nicola Roxon δήλωσε “Το απλό πακέτο 

με τις φωτογραφίες σημαίνει ότι το γκλάμουρ τελείωσε, τα πακέτα των 

τσιγάρων θα δείχνουν πλέον το θάνατο και την αρρώστια που φέρνει 

το κάπνισμα. Τα νέα πακέτα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην ασκούν 

γοητεία στους καπνιστές και να καταστούν σαφείς οι φριχτές συνέπειες 

του καπνίσματος.” Τα ποσοστά των καπνιστών στην Αυστραλία συνεχώς 

μειώνονται αλλά η κυβέρνηση λέει ότι το κάπνισμα ακόμα σκοτώνει 15.000 

Αυστραλούς το χρόνο και κοστίζει στο κράτος 31.5 εκατομμύρια ετησίως. 

Φυσικά οι καπνοβιομηχανίες αναμένεται να αντιδράσουν με δικαστικά 

μέσα καθώς η νέα νομοθεσία αντιβαίνει τους παλιότερους νόμους σχετικά 

με τα trademarks και την βιομηχανική ιδιοκτησία των εταιρειών ενώ τα 

συμφέροντα που εμπλέκονται είναι υπέρογκα. 

Οι νομικοί της χώρας έχουν διχαστεί καθώς κάποιοι υποστηρίζουν ότι 

τα trademarks εκχωρούνται και κατοχυρώνονται μέσω διαδικασιών που 

ρυθμίζει η κρατική νομοθεσία οπότε και το κράτος έχει κάθε δικαίωμα να 

διαμορφώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο. Άλλοι ισχυρίζονται ότι ο νέος νόμος 

παραβιάζει τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και 

διεθνείς κανονισμούς του ελεύθερου εμπορίου άρα οι εταιρείες θα βρουν 

έδαφος για να ξεκινήσουν το δικαστικό αγώνα. 
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Infotrends
H
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρίας αναλύσεων 

marketing Infotrends, η Κίνα πρόκειται να βρεθεί στην πρώτη 

θέση στις ψηφιακές φωτ. μηχανές μέσα σε μία πενταετία. 

Καθώς η «ωρίμανση» της κατανάλωσης στις προηγμένες χώρες 

συνεπάγεται στασιμότητα της ζήτησης στις ψηφιακές μηχανές 

και στην ψηφιακή εκτύπωση, νέες ευκαιρίες προκύπτουν σε 

άλλα σημεία του πλανήτη και μάλιστα σε αναδυόμενες χώρες 

με δυναμικό αγοραστικό κοινό όπως η Κίνα. Μάλιστα στη 

μεγαλύτερη μερίδα τους οι υποψήφιοι καταναλωτές σε αυτή τη 

χώρα είναι αγοραστές για πρώτη φορά (first time buyers) χωρίς 

την εμπειρία αλλά και τον κορεσμό των δυτικών, και έτσι 

α. Αντιπροσωπεύουν στην πλειοψηφία τους νοικοκυριά με 

χαμηλό ως μεσαίο διαθέσιμο εισόδημα 

β. Έχουν μεγάλη καταναλωτική ροπή λόγω ενημέρωσης από 

την τηλεόραση και το internet &

γ. Υπάρχει στην αγορά τεράστια προσφορά φθηνών μοντέλων 

digital compact. 

Από την άλλη μεριά, υπάρχει και μια αξιόλογη μερίδα 

κινέζων καταναλωτών που εκπροσωπούν repeat buyers 

δηλ. πιο ευκατάστατες κοινωνικές ομάδες που ήδη έχουν 

εμπειρία από προϊόντα digital imaging και τα αντικαθιστούν 

λόγω τεχνολογικού εκσυγχρονισμού. Οι κινέζοι φίλοι της 

φωτογραφίας είναι πολύ ενθουσιώδεις αφού τραβούν 250% 

περισσότερες λήψεις από τους αμερικανούς αντίστοιχους 

καταναλωτές με digital compact και 300% περισσότερες με 

cameraphones. Λόγω του μεγάλου αριθμού των καρέ, 

ο αριθμός των εκτυπώσεων κατά κεφαλή είναι μεγαλύτερος 

στην Κίνα. Επίσης λιγότεροι Κινέζοι έχουν ιδιόκτητο μέσο 

ψηφιακής εκτύπωσης (PC/printer). Για τους λόγους αυτούς, 

ο κλάδος του photofinishing βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης 

στην Κίνα και διατηρεί καλύτερες προοπτικές για το μέλλον σε 

σχέση με όσα ισχύουν στη Δύση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο 

της Ιnfotrends “H κινεζική αγορά ψηφιακής φωτογραφίας 

βρίσκεται σε πλήρη αναπτυξιακή τροχιά και προσφέρει πολλές 

επιχειρηματικές ευκαιρίες στη λιανική και τις υπηρεσίες. Οι 

άνθρωποι του εμπορικού κόσμου χρειάζεται να προσαρμόσουν 

τη στρατηγική τους και τα σχέδιά τους στις αναδυόμενες αγορές 

ώστε να ενδυναμώσουν τη θέση τους.» 

http://www.rentphotovideo.gr/
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http://www.kabanaos.gr/
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Με πολύ κέφι και επιμονή συνεχίζει τη δράση του το Σωματείο Επαγγελματιών 

Φωτογράφων Νομού Ηρακλείου σε πείσμα των δύσκολων καιρών και της οικονομικής 

κρίσης. Ανάμεσα στις πολλές δραστηριότητες είναι και οι φωτογραφικές εξορμήσεις. 

Αυτή τη φορά τα μέλη του σωματείου αλλά και πολλοί φίλοι είχαν ως προορισμό το 

φαράγγι του Καρτερού. Την Κυριακή 10 Απριλίου συναντήθηκαν στον Αγ. Ιωάννη 

Καρτερού και με παρέα τον δάσκαλο Ανδρέα Σμαραγδή φωτογράφισαν την ανοιξιάτικη 

φύση. Ο Ανδρέας Σμαραγδής πρόσφατα απέσπασε το 3ο Παγκόσμιο Βραβείο στην 

κατηγορία Best Spirits Books με το λεύκωμα “Τσικουδιά Κρήτης Πνεύμα” από τις 

εκδόσεις Δοκιμάκης, στην έκθεση Gourmand World Cookbook Fair 2011, που έγινε στο 

Παρίσι, το Μάρτιο του 2011.

.

:
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www.papers.gr
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Την Τετάρτη στις 13 Απριλίου στο Μοναστηράκι και συγκεκριμένα στο μεζεδοπωλείο 

‘‘Εύχαρις’’ γιόρτασε τα 95 χρόνια ζωής και δραστηριοποίησης στα φωτογραφικά 

δρώμενα η Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας. Κατά τη διάρκεια των 

εορτασμών βραβεύτηκαν οι φωτογράφοι Κωνσταντίνος Αργείτης και Αναστάσιος 

Κουτσούκος από τον επίτιμο πρόεδρο της Ε.Κ.Φ.Α κ. Στέλιο Μωραΐτη για την 

προσφορά τους στο σωματείο και την πολυετή καλλιτεχνική τους δραστηριότητα. 

Να ευχηθούμε στην ΕΚΦΑ να τα χιλιάσει και καλή δύναμη! 

    ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ: ΑΝΔΡEΑΣ ΑΝΔΡΕOΠΟΥΛΟΣ

Ε.Κ.Φ.Α

Ιπποκράτους 13, Αθήνα, 3ος όροφος

Τηλ./Φαξ: +30 210 3610345 

http://www.ekfa1916.gr και 

http://ekfagr.blogspot.com/ 

όπου αναρτώνται οι ενημερώσεις 

και οι αποφάσεις του Δ.Σ.
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http://www.techservices.gr/
http://www.techservices.gr/steaming
http://www.techservices.gr/training
http://www.techservices.gr/
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 M  Swiss Camera

Όταν το φιλμ, με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, δηλαδή φωτοευαίσθητη 

εμουλσιόν σε βάση εύκαμπτης κυτταρίνης (το γνωστό σελουλόιντ) εμφανίστηκε στην 

αγορά στα 1880 ολόκληρος ο κόσμος της φωτογραφίας άλλαξε δραστικά. 

Οι φωτογραφικές μηχανές έγιναν πιο μικρές και πιο εύχρηστες. 

Η άφιξη του φιλμ σήμαινε ότι μπορούσαμε να έχουμε πολλά αρνητικά από ένα φορέα. 

Χωρίς τις εύθραυστες γυάλινες πλάκες που αντιστοιχούσαν καθεμία σε ένα μοναδικό 

αρνητικό, η πρακτική πλευρά της φωτογραφίας απλοποιήθηκε. Ετσι συντελέστηκαν 

επαναστατικές αλλαγές στον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονταν την οπτική 

επικοινωνία και δημιουργία. Το φιλμ επέφερε την τεράστια ανάπτυξη της φωτογραφίας 

στον 20ου αιώνα. 

Η έκθεση που φιλοξενεί το Swiss Camera Museum ως τις 25 Μαϊου 2011, έχει 

σκοπό να δείξει ακριβώς αυτό: πώς επέδρασε η φωτογραφία σε όλες τις ηλικίες, 

σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες. Οι επισκέπτες 

μπορούν να θαυμάσουν όλων των ειδών τις φωτογραφικές μηχανές, ορισμένες από 

αυτές ασυνήθιστες και σπάνιες. Αρκετά πριν ο George Eastman φέρει στην αγορά 

το αρχετυπικό φιλμ Kodak, ο Rene Patrice Dragon, χημικός και φωτογράφος, είχε 

επινοήσει τον πρώτο τύπο φιλμ με το οποίο φωτογραφήθηκαν σημαντικά έγγραφα 

κατά τον γαλλογερμανικό πόλεμο και εστάλησαν με ταχυδρομικά περιστέρια στο υπό 

πολιορκία Παρίσι. Όταν τελικά ο Eastman  έφτιαξε την πρώτη Kodak και την 

προώθησε με το γνωστό σλόγκαν “You press the button, we do the rest” 

η φωτογραφία έγινε προσβάσιμη στους ερασιτέχνες και σε όσους ήθελαν να 

απαθανατίσουν τις καθημερινές τους στιγμές. 

Η εξέλιξη του φιλμ συνεχίστηκε φυσικά και στον κόσμο του κινηματογράφου με τον 

πειραματισμό του Edison πάνω στο κινηματογραφικό φιλμ των 35mm που με τη σεριά 

του κατέληξε σε μια ακόμη καινοτομία, στη διάσημη Leica του Oscar Barnack. 

 slide 35mm Kodachrome K-135, 

, 1970.

Rolleiflex 6x6 cm,  1930. 

.
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Μαζί με τη διοπτική Rolleiflex, η Leica 

έγινε απολύτως απαραίτητα για κάθε 

φωτορεπόρτερ στην χρυσή εποχή των 

εικονογραφημένων περιοδικών και 

εφημερίδων στα τέλη των δεκαετιών 

’20 ως ‘30. 

Οι καινοτομίες συνεχίστηκαν μετά το 

τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου 

με την Polaroid του Edwin Herbert 

Land, και η τεχνολογία συνέχισε 

να προχωρεί με ταχύ ρυθμό και 

τις reflex μηχανές να βελτιώνονται 

διαρκώς. Η παραγωγή του φιλμ 

γίνεται σε μεγάλες ποσότητες από 

τα εργοστάσια και η φωτογραφία 

μετατρέπεται σε λίαν επικερδές 

προϊόν της μαζικής παραγωγής. 

Και τότε ήρθε η μεγαλύτερη 

επανάσταση από την εποχή του 

2ου Παγκοσμίου Πολέμου: το φιλμ 

Instamatic σε κασέτα από την Kodak. 

Η μηχανή πούλησε 70 εκατομμύρια 

τεμάχια! Από εκεί και ύστερα οι 

καινοτομίες της φωτογραφικής 

τεχνολογίας επικεντρώνονται στο να 

 (Cinématographe), 

Lumiere  1895 

,

.

 35mm 

 Lumiere (

).

Kodak Tank Film, 1911. 

.

Leica 1 model A  1925 (

)

  Elmax 50 mm.
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Γιατί αυτή η επίμονη φωτογράφιση; Πεθαίνουν τα θερινά σινεμά; Θέλει συζήτηση, αφού 

αρκετοί από αυτούς τους χώρους υπάρχουν και λειτουρ γούν και κάποιοι νέοι στήθηκαν τα 

τελευταία χρόνια μέσα στη γενικότερη κρίση του κινηματογραφικού μας θεάματος, αλλά και 

την αντίστοιχη κρίση ολόκληρης της οικονομίας και της σύγ χρονης νεοελληνικής κοινωνίας. 

Όταν είδα τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες, κατάλαβα πως οι δυο δημιουργοί φωτο γράφισαν 

το θάνατο του φαινομένου, είτε επήλθε είτε όχι και αν όχι, τον σκηνοθέτησαν. 

Φαίνεται πως τα θερινά σι νεμά συμμερίστηκαν την κοινή μοίρα όλων των λαϊκών 

πολιτιστικών πραγμάτων, από τον Καραγκιόζη και το ρεμπέτικο ως το λαϊκό μας 

κινηματογράφο, ως και το δημοτικό τραγούδι ακόμα, που περνάνε τρεις φάσεις: Στην πρώτη 

τυγχάνουν ευρύτατης λαϊκής αποδοχής, ενώ η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι διανοούμενοι 

αδιαφορούν γι αυτά ή τα χλευάζουν. Στη δεύτερη σημειώνεται μια κάμψη και τα εν λόγω 

φαινόμενα δεν έχουν πια τη λαϊκή αποδοχή που τα καθιέρωσε. Κάπου εκεί αρχίζει η τρίτη 

φάση, όπου τα ανακαλύπτουν οι διανοούμενοι, τα αναγνωρίζουν ως κεφάλαια του λαϊκού 

μας πολιτισμού και αρχίζουν τα αφιερώματα, οι μελέτες και οι τιμητικές των διασωθέντων. Για 

τους δύο φωτογράφους οι θερινοί κινηματογράφοι δεν είναι πια αυτό που ήταν ως τα μέσα 

της δεκαετίας του 1970, δηλαδή χώροι στους οποίους συνέρρεαν λαϊκά στρώματα και με 

ελάχιστο αντίτιμο απολάμβαναν θέαμα, έξοδο, ανα ψυχή, αγιόκλημα, γιασεμί και πολύχρωμα 

γεράνια. Όλα εδώ περιορίστηκαν στην γκάμα του άσπρου-μαύρου και στην αισθητική της 

φωτοσκιάς. Προβλήθηκε η αφαίρεση και η σκιά της ερήμωσης, το τοπίο που κουβαλάει 

ιστορική βουή και μνήμες, ένα τοπίο άγνωστο ακόμα και σε αυτούς που το βίωσαν επίμονα 

από τον Πόλεμο και μετά. Αυτό δίνει και το στίγμα του φωτογράφου που δεν καταγράφει μια 

εικόνα, όπως είναι, αλλά αναζητά την οπτική γωνία που επισημαίνει, προφητεύει, αν θέλετε, 

ένα άλλο καθεστώς. Εδώ, της «μετά θάνατον ζωής» ενός εντυπωσιακού και μοναδικού 

φαινομένου στην παγκόσμια κινηματογραφική ιστορία: τα ελληνικά θερινά σινεμά μετά την 

ακμή και την παρακμή τους. Για τους δύο φωτογράφους το φαινόμενο πέρασε στην περιοχή 

της μνήμης.

       ΓΙAΝΝΗΣ ΣΟΛΔAΤΟΣ

ΕΚΔOΣΕΙΣ TEΘΛΑΣΜΕΝΗ

Λαμψάκου 4, 171 21, Αθήνα 

Τ.Κ. 81 100

 Τηλ.: 210 9407250

ΙSBN: 978-960-98617-4-8

Νύχτες καλοκαιριού

Τόπος συνάντησης φίλων το 

καλοκαίρι, τόπος - καταφύγιο για 

τους μονα χικούς που απέμειναν στο 

άδειο άστυ, τόπος εντός της πόλης 

που σε οδηγεί εκτός αυτής και σε 

συνεπαίρνει σε μια επινοημένη 

πραγματικότητα που γοητεύει. 

Όλα θερινό σινεμά. Εκεί, τις νύχτες 

του καλοκαιριού, κάτω από το 

πολύαστρον του αιθέρος και το 

σεληνό φως, παρακολουθούμε στην 

οθόνη ανθρώπους να συνάπτουν 

σχέσεις αγάπης ή μίσους, να 

χαίρονται ή να λυπούνται, να 

αντιμετωπίζουν διλήμματα και 

προβλήματα, να εκπληρώνουν ή να 

χάνουν τα όνειρα τους. 

Κι εμείς, θεατές αυτού του κόσμου 

που προβάλλεται προ ομμάτων, 

απομακρυνόμαστε από τα τρέχοντα, 

παρακολουθούμε τα γεγονότα που 

αφηγούνται οι εικόνες και οι ήχοι 

και μετέχουμε στην πραγματικότητα 

που αναπαρίσταται και μας καλεί 

να δούμε πλευρές της ζωής, που 

ίσως δεν έχουμε βιώσει αλλά 

γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ή ότι θα 

μπορούσαν να υπάρξουν. Και αυτό 

απελευθερώνει συναισθήματα, 

υπενθυμίζει βιωμένα που νομίζαμε 

πως είχαμε ξεχάσει, μας βοηθά να 

συ νειδητοποιήσουμε καταστάσεις ή 

προσφέρει μια παραμυθία, όμοια με 

εκείνη των αφηγητών του παλιού 

καιρού. Ίσως αυτός να είναι ο 

κύριος λόγος για τον οποίο αγαπάμε 

τον κινηματογράφο: Αφηνόμαστε 

στις εικόνες του και γυρίζουμε 

πίσω στον χρόνο των παραμυθιών, 

τότε που αισθητηριακά και χωρίς 

αφαιρέσεις γνωρίζαμε τον κόσμο.

AΝΝΑ ΛΥΔAΚΗ

Αν. καθηγήτρια στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών



 106  •   18  A  2011  18

ON L INE O IMAGING -  E

 €20
 & !

: 210 8541400, info@photo.gr

30/5/2011

ÄéáóôÜóåéò 17x24cm /Óåëßäåò 258
ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm /Óåëßäåò 130

T

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Prix HSBC pour la Photographie

Ανακοινώθηκαν για φέτος τα φωτογραφικά βραβεία που απονέμει η HSBC με 

σκοπό την υποστήριξη λιγότερο γνωστών φωτογράφων. Φέτος δικαιούχοι των 

βραβείων είναι οι Alinka Echeverria και Xiao Zhang, οι οποίοι ξεχώρισαν από τους 

12 φιναλίστ που διάλεξε η φετινή καλλιτεχνική σύμβουλος ανάμεσα στις 625 

συμμετοχές. Κάθε χρόνο η HSBC επιλέγει δύο νέους σύγχρονους φωτογράφους για 

να σπονσοράρει χωρίς να θέτει κριτήρια εθνικότητας ή ηλικίας. Ένας διαφορετικός 

καλλιτεχνικός σύμβουλος επιλέγεται κάθε χρόνο για να διασφαλιστεί η πολυφωνία 

στα είδη φωτογραφίας που διαλέγονται από την τελική επιτροπή. 

Για τους δύο νικητές οργανώνονται κοινές εκθέσεις για τους επόμενους 18 μήνες, 

εκδίδεται μια μονογραφία τους και τους χορηγείται το ποσό των 5.000 έναντι 6 

έργων που επιλέγονται για την ιδιωτική συλλογή της HSBC. Η φετινή καλλιτεχνι-

κή σύμβουλος Agnes Sire, διευθύντρια και έφορος του Ιδρύματος Henri Cartier 

Bresson, προσπάθησε να επιλέξει 12 διαφορετικές ματιές, 12 διαφορετικές νέες 

προσεγγίσεις σε ένα παραδοσιακό μέσο.

Ο Xiao Zhang, με αρχιτεκτονικές σπουδές, περιδιαβαίνει τις κινέζικες ακτές αναζητώ-

ντας ενδιαφέροντα μοτίβα για την εικόνα του. Με μια πολύ ευαίσθητη προσέγγιση 

στο μεσαίο φορμά, επιδεικνύει πολύ μεγάλο έλεγχο στα χρώματα και στις εστιακές 

αποστάσεις. Η μεξικάνα Alinka Echeverria ακολουθεί ένα προσκύνημα από πιστούς 

με εικόνες της παναγίας στην πλάτη και παραδίδει μια ενδιαφέρουσα νέα προσέγγι-

ση σε ένα πολυφορεμένο θέμα με τίτλο “On the road”. Αυτό που υπερισχύει είναι 

η πλαστικότητα των εικόνων και το σχόλιο πάνω στο μυστικισμό των μεξικανών.

Xiao Zhang, Coastline, 2010

Alinka Echeverria, “Sur le chemin de Tepeyac, 2009”
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ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Ç ôÝ÷íç ôçò öùôïãñáößáò óôçí   

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ 
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ2

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ3 4

1

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ5 ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ6

Βιντεοσκόπηση & μοντάζ

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

Σάββατο 11/6, ώρα 10:00-14:00
Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Photoshop Ι

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

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

Photoshop ΙΙ

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

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

Προχωρημένες τεχνικές με Layers. Επιχρωματισμός Α/Μ φωτο-
γραφίας, σύνθετη επεξεργασία. HDR για μεγάλη δυναμική περι-
οχή 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

Photoshop ΙΙΙ

Νέο εαρινό πρόγραμμα, νέες ημερομηνίες σεμιναρίων

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.

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

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 
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Η λήψη φωτογραφιών.
Απλοί κανόνες αισθητικής

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

    

    

ø ç ö é á ê Þ  å ð ï ÷ Þ  ô ç ò  å é ê ü í á ò

Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:

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

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

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

Ô. Ê.: ...................................Ðüëç: ........................................................................................

ÅðÜããåëìá: ............................................................................................................................

Ôçë. ïéêßáò: .....................................................Ôçë. åñãáóßáò: ..................................................

Êéíçôü: .................................................. e-mail: .....................................................................

 

  ÓåìéíÜñéï:  1 2 3 4 5                6                    

       
Çìåñïìçíßá: ................................................

                                                                                          ÕðïãñáöÞ..............................

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

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

    ×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 
 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”.

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

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ
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

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

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

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

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

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

Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
211,38 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€260)

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

Ôçë.: 210 8541400  info@photo.gr 

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

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Canon DR-6030C
 .

Παρουσιάστηκε στην ελληνική αγορά ο νέος σαρωτής A3 imageFORMULA DR-6030C που 

απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οργανισμούς και εταιρείες παροχής υπη-

ρεσιών σάρωσης. Ο DR-6030C ξεχωρίζει χάρη στο μικρό του μέγεθος αλλά και την υψηλή 

ταχύτητα σάρωσης. Η ταχύτητα σάρωσης φτάνει έως 60 σελ./λεπτό (80 σελ./λεπτό στην 

κατάσταση οριζόντιου προσανατολισμού). Η ειδική σχεδίαση για είσοδο/έξοδο του χαρτιού 

από την εμπρός πλευρά και η διαδρομή χαρτιού σχήματος U αυξάνει την παραγωγικότητα 

σε περιβάλλοντα με αυξημένες ανάγκες διαχείρισης έντυπου υλικού. Ο μηχανισμός τρο-

φοδοσίας και μεταφοράς χαρτιού εγγυάται τροφοδοσία χωρίς εμπλοκές για ευρεία γκάμα 

εγγράφων, στα οποία περιλαμβάνονται υλικά μεγέθους A3, πλαστικές κάρτες και έγγραφα 

με μήκος έως 3 μ. Η δυνατότητα επιλογής της ‘ευθύγραμμης’ διαδρομής χαρτιού επιτρέπει 

τη σάρωση εγγράφων με εξαιρετικά μεγάλο πάχος, όπως κάρτες ή έντυπα πολλαπλών αντι-

γράφων. Επιπλέον, ο DR-6030C είναι πλήρως συμβατός με τη μονάδα επίπεδης σάρωσης 

Canon 101, για το χειρισμό εγγράφων με μη-στάνταρ μεγέθη, όπως βιβλία και διαβατήρια.

INTERSYS 210 9554000

Apple
 Final Cut Pro X

Πρόκειται για την ανακατασκευασμέ-

νη έκδοση του δημοφιλούς 12ετούς 

software. Είναι η πρώτη 64bit έκδοση 

του Final Cut Pro που είναι ικανή να 

χρησιμοποιήσει τους 8 πυρήνες και 

περισσότερα από 4 GB RAM που 

διαθέτουν τα επαγγελματικά συστήματα 

editing της Apple. H Apple παρουσίασε 

τη νέα version στην έκθεση NAB στο 

Λας Βέγκας. Επιπλέον έχουν προστεθεί 

και κάποια χαρακτηριστικά όπως  ο 

αυτόματος καθαρισμός και βελτίωση 

του ήχου, προχωρημένη αναγνώριση 

προσώπων και σκηνών κ.α.

Delkin  Panasonic
 UHS-I SDHC

Σπάνε τα ρεκόρ …υπερβολικής ταχύτητας! Μαζί σχεδόν η Delkin και η Panasonic, ανακοίνωσαν τελευταίας γενιάς 

SDHC της εταιρίας με προδιαγραφή UHS-I. Σύμφωνα με τους δύο κατασκευαστές επιτυγχάνεται διαμεταγωγή δεδο-

μένων 95ΜΒ/sec. στην ανάγνωση και 80MB/sec. στην εγγραφή. Η τυποποίηση Secure Digital Association Ultra High 

Speed (UHS-1) SD Memory Card Specification Ver.3.01 (UHS104), προβλέπει μέγιστο data transfer 104Μbps, Εrror 

Correction Code (ΕCC)  και πλήρη συμβατότητα με τα προηγούμενα στάνταρ στις κάρτες SD. Από πλευράς Delkin θα 

κυκλοφορήσουν τρία μοντέλα 8,16 και 32GB ενώ στο β’ εξάμηνο 2011 θα υπάρξει και μία SDXC 64GB και θα συ-

νοδευτούν από SuperSpeed card reader USB 3.0 ως 12 φορές ταχύτερο από το αντίστοιχο USB 2.0. H Panasonic με 

τη σειρά της δίνει έμφαση στην προστασία από αντίξοες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες σε επίπεδο Proof 5 

(που σημαίνει αδιάβροχη, αντιμαγνητική και αντικραδασμική προστασία). Περιλαμβάνεται προηγμένο chip ελέγχου 

τύπου Super Intelligent Controller (SICS) με προστασία από τυχόν διακοπή τροφοδοσίας Power Failure Protection 

λειτουργία Refresh  που επεκτείνει την ωφέλιμη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων 10 φορές και Smart Data για 

αποφυγή σφαλμάτων στο στάδιο της εγγραφής. Σύμφωνα με την Panasonic η νέα σειρά είναι τέσσερις φορές πιο 

γρήγορη από την τρέχουσα σειρά Gold Class 10. Θα κυκλοφορήσουν τρεις χωρητικότητες 8 GB (RP-SDA08G), 16 GB 

(RP-SDA16G) και 32 GB (RP-SDA32G).

Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας και 
σε πολύ καλή κατάσταση Noritsu 
QSS-2611 με 4 κασετίνες χαρτιού 

και μάσκα για ψηφιακές εκτυπώσεις 
(έως 20x30). Τιμή €1000 

Τηλ. επικοινωνίας 6946959885 & 210 
2693129 κ. Τσαγκαλίδη Δέσποινα.
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Για να την απολαύσετε...

Κάντε κλικ εδώ!

www.photovision.gr

http://exponet.gr/2011/photovision2011/
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Photoflex
Triton flash

Τα επαγγελματικά φλας διαρκώς μικραί-

νουν σε διαστάσεις και γίνονται φορητά. 

Το Tritonflash έχει αντικείμενο εφαρ-

μογής σε κίνηση, σπορ, αρχιτεκτονική, 

μόδα κλπ. και γενικά όπου χρειάζεται 

μεγαλύτερη ισχύς απ’ όση μπορούν 

να παράσχουν τα φορητά φλας χωρίς 

όμως το βάρος να γίνεται εμπόδιο. Με 

μετρημένο αρ. οδηγό 184 και ηλεκτρι-

κή χωρητικότητα μπαταρίας κατάλληλη 

για 750 λάμψεις  πλήρους ισχύος, το 

Triton κατατάσσεται μάλλον στις μικρές 

γεννήτριες με ισχύ που τροφοδοτεί 

ταυτόχρονα δύο κεφαλές, χωρίς όμως 

τα μειονεκτήματά τους, τον όγκο και το 

βάρος. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

ζυγίζει μόλις 635γρ. Στο κιτ περιλαμ-

βάνονται όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, 

μεταξύ των οποίων softbox Οctodome, 

δεύτερη μπαταρία, ραδιοσυχνότητα 

Flashwire και τροφοδοτικό.

A:

•  750  full power

•

• Burst mode 7fps

•  13 

• Guide No 185/ SO 100

•

•

•

•  100-240V

TEXNIO 2310 278600
Canon 

Εν μέσω ανησυχιών για την πορεία της ιαπωνικής οικονομίας μετά τον καταστρεπτικό σεισμό 

και την συνεχιζόμενη πυρηνκή απειλή στη Fukushima, η Canon δημοσιοποίησε στις αρχές 

Απριλίου ενημερωτικό δελτίο για την πορεία των εργασιών στις διάφορες βιομηχανικές εγκα-

ταστάσεις. Η εταιρία έχει συστήσει ειδική επιτροπή διαχείρισης καταστροφών (Eartthquake 

Disaster Recovery Task Force) με επικεφαλής τον πρόεδρο και CEO Fujio Mitarai.

Το εργοστάσιο οπτικών στην Utsunomiya ξεκινάει την παραγωγή ξανά στα μέσα Απριλίου, 

όσο για τα υπόλοιπα γίνεται συντονισμός των προσπαθειών προκειμένου να επανακτηθεί η 

παραγωγική ικανότητα η οποία στις μέρες μας βασίζεται σε συνεργασία διαφορετικών μονάδων 

και υποδομών. Αναλυτικά:

• Κέντρο έρευνας οπτικών, γραφείο Utsunomiya (Utsunomiya, επαρχία Tochigi) εν λειτουργία

• Εργοστάσιο οπτικών Utsunomiya (Utsunomiya, επαρχία Tochigi) σε λειτουργία από τα 

 μέσα Απριλίου

• Εργοστάσιο Toride (επαρχία Ibaraki) σε φάση δοκιμαστικής παραγωγής

• Εργοστάσιο Ami (Inashiki-gun, επαρχία Ibaraki) εν λειτουργία

• Canon Precision Inc. (Hirosaki, επαρχία Aomori) σε στάδιο δοκιμαστικής παραγωγής

• Canon Chemicals Inc, κεντρική υπηρεσία και εργοστάσια: α.Tsukuba, επαρχία Ibaraki 

 β. Iwama (Kasama, επαρχία Ibaraki) σε κανονική λειτουργία 

• Fukushima Canon Inc. στην επαρχία Fukushima) οι εργασίες ξανάρχισαν στις 22 Μαρτίου 

• Canon Mold Co. (Kasama, στην επαρχία Ibaraki) οι εργασίες ξανάρχισαν σε δοκιμαστική   

 φάση την 1η Απριλίου 

• Nagasaki Canon Inc. (Hasami-cho, Higashisonogi-gun, επαρχία Nagasaki) οι εργασίες 

 ξανάρχισαν σε δοκιμαστική φάση την 1η Απριλίου

• Canon Optron, Inc. (στο Yuki, επαρχία Ibaraki) Αναμένεται σύντομα έναρξη παραγωγής

Kodak Easyshare C1530
 Entry level 

Η νέα προσθήκη στις entry level μηχανές της Kodak είναι η Easyshare C1530 με αισθητήρα 

14MP και 3x οπτικό zoom. Θα κυκλοφορήσει σε πολύ χαμηλή τιμή (ήδη στην Αμερική έχει 

τιμολογηθεί στα 80 δολάρια) και το βασικό της πλεόνέκτημα θα είναι οι επιλογές sharing που 

θα υποστηρίζουν τον διαμοιρασμό σε Flickr, Twitter, Facebook, YouTube κ.α. Θα κυκλοφορή-

σει σε κοκκινο,, μαύρο και άσπρο. Διαθέτει οθόνη 3 ιντσών και δυνατότητα λήψης video VGA 

στα 30fps.

DIVITEC 210 2855080

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Panasonic
 NAB

Η Panasonic παρουσίασε τις νέες κάμερές της στην έκθεση NAB στο Las Vegas. Αρχικά έχουμε 

την Panasonic AG-HPX250, νέα  κάμερα χειρός  με οπτικό stabilizer (OIS), εγγραφή σε φορ-

μά AVCIntra 100, DVCPRO100, DVCPRO50, DVCPRO, DV, αισθητήρα 1/3” 3 CMOS 20bit 

Digital Signal Processor και εξόδους HD, SDI, HDMI και IEEE 1394 in/out. Ξεχώρισαν επίσης 

η Panasonic AG-3DP1 με εγγραφή σε P2 κάρτες, μεταβλητό frame rate από 12 έως60 fps και 

17x zoom και τέλος η Panasonic AG-AC160 που έρχεται να συμπληρώσει την ήδη επιτυχημένη 

σειρά των AG-HMC81E & AG-HMC151E. Οι παραπάνω κάμερες θα είναι διαθέσιμες στην αγορά 

το Φθινόπωρο του 2011. 

INTERTECH 210 9692300

Panasonic
 plugin  Final Cut Pro

Θέλετε να μοντάρετε στο Final Cut Pro 

και έχει επαγγελματική βιντεοκάμερα 

Panasonic; H εταιρία σας κάνει εύκολη 

τη ζωή με το AVCCAM Ιmporter ένα ειδι-

κό plugin που χρησιμεύει στην αυτόματη 

μετατροπή αρχείων AVCHD *.mts χωρίς 

πολύπλοκες διαδικασίες δηλ. χωρίς να 

χρειαστεί να μετατραπούν τα AVCHD αρ-

χεία σε  ProRES422. Yπενθυμίζουμε ότι η 

σειρά AVCCAM περιλαμβάνει την βιντε-

οκάμερα AG-AF100 με το μεγάλο «κινη-

ματογραφικό» αισθητήρα, το camcorder 

ΑG-3DA1 full HD 3D και τα μικρότερων 

διαστάσεων AG-HMC40/150.

Adobe
 Creative Suite 5.5 

Η Adobe παρουσίασε τη νέα σειρά προϊόντων Adobe Creative Suite 5.5, που 

επιτρέπει στους σχεδιαστές και στους developers να αξιοποιήσουν και τις 

διαδεδομένες και συνεχώς αναπτυσσόμενες πλατφόρμες smartphone και tablet, 

καθώς η επανάσταση των κινητών επικοινωνιών αλλάζει ριζικά τον τρόπο διανομής 

και κατανάλωσης του περιεχομένου. Ουσιαστικές βελτιώσεις παρουσιάστηκαν 

σε HTML5, Flash authoring, digital publishing και εργαλεία video, καθώς και 

νέες δυνατότητες για την εισαγωγή των tablets στις δημιουργικές εργασίες. Αυτή 

η έκδοση σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη στρατηγική ανανέωσης των 

προγραμμάτων Adobe Creative Suite, Η νέα Creative Suite 5.5 Web Premium Suite 

περιλαμβάνει καινοτομίες σε HTML5 και Adobe Flash, ενισχύοντας τη δυνατότητα 

των χρηστών να δημιουργούν κινητές εφαρμογές σε Android, BlackBerry Tablet 

OS, iOS και άλλες πλατφόρμες. Με τη χρήση του Adobe InDesign CS5.5, σε 

συνδυασμό με το ενσωματωμένο εργαλείο Folio Producer, οι σχεδιαστές μπορούν 

να προσθέτουν νέα επίπεδα διαδραστικότητας στις σελίδες τους για συσκευές 

tablet. Η Creative Suite 5.5 συμπληρώνει την Adobe Digital Publishing Suite για να 

υποστηρίξει έκδοση, πώληση και ανάλυση περιεχομένου σε οποιαδήποτε συσκευή 

tablet. Το νέο Adobe Photoshop Touch Software Development Kit (SDK) επιτρέπει 

στους developers να χτίζουν εφαρμογές tablet που ενσωματώνουν Photoshop 

σε Android, BlackBerry PlayBook και iOS συσκευές. Η Adobe ανακοίνωσε τρεις 

νέες εφαρμογές iPad που αναδεικνύουν τις δημιουργικές δυνατότητες της χρήσης 

tablets για εργασίες Photoshop – το Adobe Color Lava για Photoshop, το Adobe 

Eazel για Photoshop και το Adobe Nav για Photoshop.

ANO  210 9717016
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Sony 
 Alpha

Iσχυρή μονάδα φορητού φλας με κωδικό HVL-F43A  

και αριθμό οδηγό GNo 43, ανήγγειλε η Sony με πεδίο 

εφαρμογής όλες τις μηχανές σειράς Alpha. Βασικό 

χαρακτηριστικό η δυνατότητα bounce (μηχανισμός 

ανάκλισης της κεφαλής σε δύο επίπεδα, οριζόντιο και 

κάθετο). Η λειτουργία Wireless 

Radio Control διευκολύνει 

τον ασύρματο έλεγχο μέχρι 

τριών ξεχωριστών μονάδων 

ακόμη και σε TTL. H ισχύς 

ρυθμίζεται σε βήματα 1/3stop, 

και 22 διαβαθμίσεις από 

το 1/1 ως 1/128. O xρόνος 

επαναφόρτισης σε φουλ 

ισχύ είναι 2.9sec. Eπίσης 

ανακοινώθηκε το bracket VCT-

55LH που εκτός από τις Alpha 

είναι συμβατό με NEX Και την 

κάμερα NEX-VG10E. 

SONY 8011192000

Nikkor 
 superzoom AF-S 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR (FX)

Mε κάλυψη αντίστοιχη του full frame format FX ο νέος μεγάλος 

zoom προορίζεται σαν φακός γενικής χρήσης κάτι που έλειπε από 

τη γκάμα. Σε τέτοια κλίμακα εστιακών αποστάσεων το σύστημα 

οπτικής σταθεροποίησης είναι παραπάνω από απαραίτητο, οπότε 

εδώ η Nikon εκμεταλλεύτηκε την τεχνογνωσία της φορώντας την πιο 

εξελιγμένη έκδοση VRII που υπόσχεται «πλεονέκτημα σταθερότητας» 

τεσσάρων stop όταν κρατάμε τη μηχανή στο χέρι. Σχεδιαστικά ο 

φακός αποτελείται από 19 στοιχεία σε 14 ομάδες εκ των οποίων τρια 

ασφαιρικά και δύο χαμηλής διάχυσης ED (Extra low Dispersion). 

Xάρη στο σύστημα εσωτερικής εστίασης το εμπρός στοιχείο δεν 

περιστρέφεται. Πολύ καλή συμπεριφορά έχει ο φακός ως προς την 

απόσταση εστίασης με ελάχιστο τα 50εκ. σε οποιαδήποτε απόσταση και 

μέγιστο λόγο αναπαραγωγής 1:3 στα 300mm. Κατά τα λοιπά ο φακός 

είναι σειράς G δηλ. χωρίς δακτυλίδι επιλογής διαφράγματος και AF-S 

άρα με αθόρυβο μοτέρ ενώ φοράει δακτυλίδι 77mm. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ

• Δομή: 19 elements in 14 groups inc. 2x ED and 3x aspherical elements

• Ίριδα διαφράγματος: με εννέα λεπίδεες

• Ελ. απόσταση εστίασης: 0,5 m (max. magnification ratio 1:3.1)

• Υποδοχή φίλτρου: 77 mm,

• Διαστάσεις: 83 mm x 114.5 mm

• Βάρος: 800 gr. 

• Filter size: 77 mm, non-rotating

• Παρασολέιγ: HB-50 μπαγιονέτ σχήμα πετάλου (περιλαμβάνεται)

  210 9410888 

Rollei 
 iPhone 4  

Το σύγχρονο κινητό μπορεί πλέον να κάνει τα πάντα, 

ακόμα και να βγάλει φωτογραφίες. Με αξεσουάρ σας 

τον τηλεφακό  8x Rollei αυτό γίνεται καλύτερα από ποτέ. 

Προσαρμόστε απλώς τον τηλεφακό 8x Rollei και θα 

ανακαλύψετε αμέσως νέες δυνατότητες φωτογράφισης με 

το  iPhone 4. Ο φακός 18mm f/1.1 παρέχει στο iPhone 4 τη 

δυνατότητα μεγέθυνσης 8x, αυξάνοντας έτσι εντυπωσιακά 

την κλίμακα: τα απομακρυσμένα μοτίβα γίνονται πλέον 

μεγάλα και διακρίνονται εύκολα. Είναι κατάλληλος για 

παπαράτσι, φυσιολάτρες και λάτρεις της λεπτομέρειας. 

Παράλληλα, η υψηλή ποιότητα σχεδίασης αποτρέπει 

σφάλματα που μπορεί να εμφανιστούν στην εικόνα. 

Η ρύθμιση της ευκρίνειας πραγματοποιείται με τον κλασικό 

τρόπο, μέσω του δακτυλίου εστίασης του φακού, σε 

κλίμακα από τα τρία μέτρα έως το άπειρο. Ο φακός δεν 

προσθέτει παρά ελάχιστο βάρος στο iPhone 4 αφού 

ζυγίζει μόλις 45γρ. Στο περιεχόμενο της συσκευασίας 

περιλαμβάνεται και μία σκληρή θήκη για το iPhone 4. Χάρη 

σε μία ειδική βάση στήριξης και ένα μίνι επιτραπέζιο τρίποδο 

(περιλαμβάνονται στη στάνταρ συσκευασία) οι λήψεις  

πραγματοποιούνται με απόλυτη σταθερότητα. 

Από τα τέλη Απριλίου του 2011 ο τηλεφακός 8x Rollei 

θα διατίθεται προς πώληση στην (προτεινόμενη από τον 

κατασκευαστή) τιμή των 34,95 Ευρώ.
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Digital Watermarking

Αν ασχολείστε με τη ψηφιακή φωτογραφία τότε θα έχετε 

μάθει πολλά περιστατικά κλοπής φωτογραφιών στο 

διαδίκτυο. Προσωπικό υλικό καθώς και έργα επαγγελματιών 

φωτογράφων συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς άδεια. Είτε 

από επιπολαιότητα ή ακόμη και με σκοπό το (παράνομο) 

κέρδος, διάφοροι χρήστες υπεξαιρούν φωτογραφίες και τις 

δημοσιεύουν αυτούσιες ή επεξεργασμένες.

Υπάρχει όμως λύση, που ίσως την γνωρίζετε:  Ονομάζεται digital 

watermark (ψηφιακό υδατογράφημα). 

Η ιδέα προέρχεται από τα χαρτονομίσματα που φέρουν παρόμοια 

προστασία ως ένδειξη γνησιότητας. Το watermarking είναι η 

διαδικασία κατά την οποία λέξεις ή σύμβολα τοποθετούνται με 

ένθεση σε μία εικόνα υποδηλώνοντας τον ιδιοκτήτη/δημιουργό/

δικαιούχο της πνευματικής ιδιοκτησίας και δυσκολεύοντας έτσι 

τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Αρκετοί (κυρίως επαγγελματίες) 

χρήστες του Photoshop βάζουν ήδη watermark στις εικόνες τους. 

Εμείς δοκιμάσαμε λοιπόν μερικά απλά προγράμματα 

watermarking. Επειδή πλέον όλοι έχουμε αρκετό ψηφιακό 

φωτογραφικό υλικό στο PC, τα προγράμματα που δοκιμάσαμε 

έχουν όλα δυνατότητα batch watermarking ώστε να τοποθετούν 

ομαδικά υδατογράφημα σε όσα αρχεία επιλέξετε. Πριν τα 

χρησιμοποιήσετε φροντίστε να αντιγράψετε κάπου τις αρχικές σας 

φωτογραφίες πριν τους βάλετε watermark, δημιουργήστε 

το watermark που θέλετε και τοποθετήστε το σε τέτοιο σημείο 

της εικόνας ώστε να δυσκολέψετε οποιονδήποτε θελήσει να 

παρανομήσει εις βάρος σας. 

Batch Watermark Creator
 interface 

z .  40 o
 (JPEG, , TIFF, PNG, TGA, GIF . ).

A
 Adobe Photoshop ( ,
 watermarking). 

.
 watermark 

 templates 
, emplate ditor,

 layer, 

.

. ....
http://easy-tools.net/batch-watermark/ $29.95

Software
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Easy Watermark 
Creator

 interface. 

.

.

 watermark 
 Watermark-

>Add
 Batch Processor

 watermark. 

watermark
,

.
 EXIF, 

 resizing, cropping . .

http://www.easyimagetools.
com/products/watermark/
$29

Software

Watermark Factory
 interface. 

.  watermark 
.

 EXIF 
watermark.

.
 Watermark Factory 

. ,
 file format 

.
http://www.watermarkfactory.com/  $49.00

WinWatermark 
Professional

interface (
).

 blog .
!

.
 watermarking 

Converter, Resizer  Frame maker 
 project 

 EXIF .
 settings 

.  Flickr, 
MySpace, Twitter . .

.
site
( ) .
http://winwatermark.com/
$49.95
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 PhotoBusiness Weekly  - .

 email: photobusiness@photo.gr !

 / K ,

http://www.weddingphoto.gr/portal/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=213&Itemid=1
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• Φωτογράφος γεννιέσαι ή γίνεσαι; Ή αλλιώς ο επαγγελματικός σας 

προσανατολισμός επηρεάστηκε από τις οικογενειακές φωτογραφικές καταβολές;

Προφανώς και με επηρέασε το γεγονός πως από πολύ μικρή ηλικία βρισκόμουν στο 

στούντιο του πατέρα μου, με ό,τι συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Μου μετέδωσε άθελά του 

την αγάπη του για τη φωτογραφία. Μεγαλώνοντας, στην εφηβεία μου, ξεκίνησα να 

πειραματίζομαι.

• Ασχολείστε με διαφορετικά είδη φωτογραφίας. Πως συνδυάζονται μεταξύ τους;

Όντως ασχολούμαι με διαφορετικά είδη φωτογραφίας, υπάρχουν όμως πολλά 

κοινά σημεία. Το θέμα είναι πως προσεγγίζει ο καθένας τα θέματα του. Αυτό τα κάνει 

να έχουν κοινά. Ακόμα και σε σχεδόν ίδιες δουλειές οι απαιτήσεις διαφέρουν διότι 

δεν είναι μόνο το θέμα παραγωγής μιας εικόνας, το αισθητικό κομμάτι, αλλά επίσης 

το γεγονός πως κάθε φορά επικοινωνείς με άλλους ανθρώπους κάτω από άλλες 

συνθήκες στις οποίες πρέπει να εργαστείς.

• Φαντάζεστε τον εαυτό σας να κάνει κάτι διαφορετικό;

Είμαι συνειδητοποιημένη για την πορεία που ακολουθώ. Απ’την άλλη μεριά όμως 

σε πάει μόνη της η δουλειά και οι συγκυρίες στο τι θα ακολουθήσεις. Προφανώς και 

μου περνούν κατά καιρούς σκέψεις. Όπως ακριβώς γίνεται και σε άλλους τομείς της 

ζωής μου. Θεωρώ πως αυτός είναι υγιής τρόπος σκέψης. Δε μπορώ να διανοηθώ να 

σταματήσω να ονειρεύομαι, να συγκρίνω και να αναθεωρώ. 

• Μπορεί σήμερα ένας φωτογράφος να επιβιώσει με αποκλειστική ειδίκευση σε ένα 

είδος π.χ. μόδα;

OH

.
,

.

.

. ;
.

: .
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Πιθανόν. Αν και από όσα ξέρω και βλέπω είναι αρκετά δύσκολο 

και σίγουρα πρέπει να περάσει κάποιος από στάδια ώσπου να 

καταλήξει κάπου.

• Τι επαγγελματικά προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα η 

φωτογραφία και οι νέοι φωτογράφοι στην Ελλάδα; Έχει χώρο 

η αγορά για νέα ταλέντα;

Πάντα υπάρχει αντικείμενο για άξιους ανθρώπους. Αυτό βέβαια 

δε σημαίνει πως η αγορά μας είναι υγιής. Ούτε είναι εύκολη 

η πορεία του ελευθέρου επαγγελματία. Ένα πρόβλημα είναι 

οι υπερβολικά χαμηλές αμοιβές σε κάποιους τομείς όπως τα 

περιοδικά. Για τους νέους τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα 

γιατί αρκετοί εργοδότες εκμεταλλεύονται την ανάγκη τους. Ως 

νέος επαγγελματίας κυνηγάς ακόμα πιο έντονα τη δημοσίευση 

και πάνω σ’ αυτό βασίζονται και συχνά δεν πληρώνουν ποτέ. 

Δυστυχώς δεν είναι λίγοι αυτοί που βγάζουν ολόκληρα θέματα 

στα περιοδικά στην πλάτη των νέων φωτογράφων. 

Στη διαφήμιση γενικότερα υπάρχει περισσότερη αξιοκρατία και 

καλύτερες συνθήκες εργασίας καθώς και αμοιβές. Μπορώ να 

πω πως σε γενικές γραμμές το να σταθεί κάποιος στο χώρο είναι 

δύσκολο από πολλές πλευρές. 

Από τη άλλη όμως φταίμε εμείς που δεν οργανωνόμαστε. 

Δεν υπάρχει κάποιος θεσμοθετημένος συνδικαλισμός που να 

προστατεύει τα δικαιώματα μας ούτε αρκούν τα παλιού τύπου 

σωματεία. Η ελληνική νοοτροπία, να βολέψει ο καθένας την 

πάρτη του είναι σίγουρα μια από τις αιτίες. Πάνω σ αυτό να 

πω, πως η ευκολία της ψηφιακής τεχνολογίας σε συνδυασμό 

με την γενικότερη κακή οικονομική κατάσταση επιτρέπει σε μη 

επαγγελματίες να εισβάλουν, έστω για λίγο, αλλά τη ζημιά τους 

την κάνουν.
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• Από πού αντλείτε επιρροές;

Από τη καθημερινότητα, βλέπω εικόνες, διαβάζω…

• Ποιους ξένους και έλληνες φωτογράφους θαυμάζετε;

Ενδεικτικά αναφέρω την Annie Leibovitz, Solve Sundsbo, 

Coutayiar.

• Πόσο μέρος της εργασίας σας στηρίζεται στην επεξεργασία 

στον υπολογιστή;

Εξαρτάται από τη δουλειά. Συχνά μεγάλο μέρος.

•  Θα συμβουλεύατε νέα παιδιά να γίνουν φωτογράφοι;

 Εννοείται. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να ασχολείται με ότι του 

ταιριάζει και θα είναι καλά.

:

Η Μυρτώ Κουτούλια 

είναι απόφοιτη του 

ΤΕΙ Φωτογραφίας και 

Οπτικοακουστικών 

Μέσων. Εργάζεται στο 

χώρο της διαφήμισης 

και της μόδας τα 

τελευταία επτά χρόνια. 

Συμμετείχε στην έκθεση με θέμα “Naked Lifo” στο Mουσείο 

Μπενάκη και σε φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στο 

«Mικρόκοσμο» με την ταινία «ΑΝΝΑ• ΜΙΧΑΛΗΣ». Συμμετείχε 

και στο φεστιβάλ της Κερατέας (για την αποτροπή της 

κατασκευής ΧΥΤΑ). www.studiokoutoulia.gr
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