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Μόλις πριν δύο ημέρες παρακολούθησα στο
Λονδίνο, προσκεκλημένος της Sony, διάλεξη του
διάσημου παλαίμαχου αμερικανού φωτογράφου,
77 χρονών σήμερα, Bruve Davidson. Όση ώρα
τον έβλεπα να μιλάει με την ζωντάνια και τον
ενθουσιασμό ενός εφήβου, το μάτι μου έπεσε πάνω
στην παλιά και φθαρμένη από την χρήση και τον
χρόνο Leica, που κρεμόταν στον ώμο του, πάνω
στην οποία στήριζε το δεξί του χέρι.
Σχεδόν τρείς γενιές φωτογράφων ανδρώθηκαν
καλλιτεχνικά και δημιούργησαν από τη δεκαετία
του 1930 μέχρι την πρόσφατη ψηφιακή
επανάσταση, με πανομοιότυπο εξοπλισμό
και πανομοιότυπες ιδέες. Όλοι τους λιτοί και
φειδωλοί στα μέσα, συνήθως με μια Leica κι
έναν 35άρη ευρυγώνιο. Όλοι τους αφοσιωμένοι
στην καταγραφή της στιγμής και στο κυνήγι της
ιδανικής φωτογραφίας, χωρίς χάσιμο χρόνου στον
σκοτεινό θάλαμο, έχοντας όμως άξιους συνεργάτες
- εκτυπωτές των φωτογραφιών τους. Όλοι τους
να έχουν ζήσει την καταστροφική μανία του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου βιώνοντας στο πετσί
τους την βάρβαρη κατάπτωση του ανθρώπου
και όλων των αξιών της ζωής γεγονός που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση
της ανθρωποκεντρικής, ουμανιστικής τους
κοσμοθεωρίας. Με λίγα, ελάχιστα χρήματα
αλλά μεγάλη θέληση για ζωή και δημιουργία,
ταξίδεψαν σ’ όλο τον κόσμο. Κατάφεραν και
έσπασαν φραγμούς και σύνορα. Διείσδυσαν στα
βάθη της Σιβηρίας στην πιο σκληρή εποχή του
ψυχρού πολέμου, φωτογράφισαν στο Πεκίνο στην
εποχή της παντοδυναμίας του Μάο, κατέγραψαν
συγκλονιστικές στιγμές στον πόλεμο του Βιετνάμ
αλλά και σ’ άλλα μέτωπα, κοινωνικές συγκρούσεις
και επαναστάσεις σ’ όλο τον κόσμο αθέατοι και
απαρατήρητοι μέσα στο πλήθος. Έζησαν μποέμικα
και λιτά, ερωτεύτηκαν, αγάπησαν και αγαπήθηκαν
αλλά και πόνεσαν όπως π.χ. ο R. Capa που είδε
τη σύντροφό του να συνθλίβεται κάτω από τις
ερπύστριες του τανκ στην επαναστατημένη Ισπανία.
Και η εικόνα πάντα η ίδια: ένα σακίδιο στον
ώμο, μία Leica και ένας φακός, μια ζωή γεμάτη
Η συνέχεια στην σελίδα 2
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Îæ õèî Sony ôõð Íðîåàîð
Åêâ õèî õæìæõß õúî S.W.P.A. ñâòâíðîÞó õðö ñòêäëèñêëðþ äÝíðö!
Όχι δεν είναι... στρατόπεδο προσφύγων. Πρόκειται για ..camping βασιλοφρόνων
μπροστά στον καθεδρικό ναό του Westminster του Λονδίνου όπου έγινε
ο πριγκηπικός γάμος. Ήταν καθαρά σύμπτωση! Η Sony είχε προσδιορίσει τις
ημερομηνίες για την πραγματοποίηση της λαμπρής τελετής απονομής των
βραβείων του ετήσιου διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού World Photography
Awards πριν η βασιλική οικογένεια αποφασίσει για την ημερομηνία του
γάμου του πρίγκιπα William με την αστικής καταγωγής, πριγκήπισσα πλέον, Kate
Middleton. Ο καιρός ήταν πολύ καλός, η ατμόσφαιρα εορταστική και το Λονδίνο
ζωντανό και εντυπωσιακό.
Διαβάστε περισσότερα στις σελίδες 6 έως 11
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Συνέχεια από την σελίδα 1

Îæ õèî Sony ôõð Íðîåàîð

ταξίδια, αδιαφορία για την απόκτηση υλικών
αγαθών, αποστροφή για τη ζωή στην πόλη,
κοινωνική ευαισθησία και αντανακλαστικά σε
οτιδήποτε και οποιονδήποτε περιφρονούσε το
δίκαιο, την ειρήνη, τον αδύνατο, τον πεινασμένο
και προ πάντων εξύμνηση του έρωτα, της
συντροφικότητας, της αγάπης, της ζωής.
Για να επανέλθω στα αρχικά, σκεφτόμουν τώρα
που αυτή η γενιά φωτογράφων πνέει τα λοίσθια
ποιοί θα την αντικαταστήσουν; Ποιο θα είναι
το πρότυπο του καλλιτέχνη φωτογράφου στο
μέλλον; Με τι θα φωτογραφίζει; Με κινητό;
Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θα έχει; Μήπως
φθάσαμε άραγε στο “Τέλος της Φωτογραφίας”
όπως την είχαμε βιώσει εμείς οι μεγαλύτεροι;
Έχω πολλούς φίλους και γνωστούς που
προσπαθούν και σήμερα να φωτογραφίσουν και
να συμπεριφερθούν όπως οι φωτογράφοι του
παλιού καιρού. Δεν πείθουν όμως. Μοιάζουν με
καρικατούρες και προκαλούν θυμηδία. Θυμάμαι
πριν πολλά χρόνια όταν έκανα τα πρώτα βήματά

Òæòà “ùè÷êâëÿî”Ýìíñðöí

Ο Bruce Davidson μιλάει για τη δουλειά του. Λονδίνο, 27 Απριλίου 2011.

μου στη φωτογραφία, πόσο με είχαν συγκλονίσει οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες
του Cartier - Bresson. Υπάρχει άραγε σήμερα φωτογράφος που θα συγκλονίσει
τον νεοεισερχόμενο στο χώρο με τη δύναμη της ματιάς του όσο αυτή η γενιά των
κλασσικών φωτογράφων; Φοβάμαι πως όχι. Απόδειξη το γεγονός ότι κανένα μα
κανένα διεθνές φωτογραφικό φεστιβάλ – όπως καλή ώρα αυτό της Sony – δεν
μπορεί να υπάρξει και να λέγεται φωτογραφικό, χωρίς να συμπεριλαμβάνει στο
πρόγραμμά του έργα απ’ αυτήν την εμβληματική γενιά φωτογράφων,
το ρεζερβουάρ της οποίας όμως έχει δυστυχώς εξαντληθεί.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Ãììèìðäòâ÷àâ

Ìâê õèó âîõðøßó õðöó ôõð øòýîð
Θα ήθελα με την επιστολή μου αυτή (ετεροχρονισμένα βέβαια μιας και η σχετική επιστολή που θα
σχολιάσω στις παρακάτω γραμμές δημοσιεύθηκε
στο τεύχος 103 στις 28-3-2011) να καταθέσω κι εγώ
την άποψή μου για τα ψηφιακά άλμπουμ που έχουν
“κατακλύσει” τα φωτογραφεία της χώρας όπως
σχετικά αναφέρει ο συνάδελφος. Όσον αφορά την
αντοχή τους στα χρώματα, όπως είπε και ο συντάκτης του περιοδικού, έχει να κάνει με τον τρόπο

που έχω δέσει “ιδίαις χερσίν’’ από το 2004 και είναι όπως την πρώτη μέρα χωρίς
καμία αλλοίωση. Βέβαια τα υλικά που χρησιμοποίησα και χρησιμοποιώ είναι
“τσουχτερά” όσον αφορά το κόστος και δυστυχώς εκτός ανταγωνισμού (και καταλαβαίνετε τι εννοώ). Πληροφοριακά, εμένα ένα άλμπουμ 30χ30 για παράδειγμα μου κοστίζει
εκτύπωση και βιβλιοδεσία (χωρίς τον προσωπικό κόπο μου και χωρίς εξώφυλλο) 170
-180 ευρώ, όταν στην αγορά κυκλοφορούν προσφορές πολύ οικονομικότερες.
Είναι τυχαίο λοιπόν που ασχολούμαι ΜΟΝΟΣ μου και δεν εκμεταλλεύομαι κι εγώ τις
“εν λόγω” προσφορές; Συνεπώς θεωρώ ότι ΔΕΝ κινδυνεύω να θεωρηθώ “απατεώνας”
(δανειζόμενος και πάλι έναν όρο που χρησιμοποίησε ο συνάδελφος στην επιστολή του)

τον οποίον εκτυπώθηκαν. Τώρα όσον αφορά τη
βιβλιοδεσία ...εκεί είναι το μυστικό. Κυκλοφορούν
λογής - λογής υλικά και εξοπλισμοί, όπως επίσης
και προσφορές από κάποιες εταιρίες 1+3 κ.λπ.
Αυτό που εμένα μου έχει διδάξει η πείρα είναι ότι

λόγω του ότι κάνω όσο πιο ευσυνείδητα μπορώ τη δουλειά μου έχοντας δοκιμάσει
τα πάντα πριν τα “πουλήσω” στον πελάτη μου. Και κλείνοντας θέλω να πω για την
τελευταία παρατήρηση του συναδέλφου, ΦΛΟΥ φωτογραφίες συνάδελφε υπήρχαν
και θα υπάρχουν πάντα. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το αν είναι ψηφιακό η όχι το
άλμπουμ. Εξάλλου σήμερα αποτελεί πλέον παρελθόν ο παραδοσιακός τρόπος

τελικά το “φθηνό κρέας” το τρώνε τα σκυλιά (χωρίς
να έχω τίποτα με τα συμπαθή τετράποδα).
Πρέπει λοιπόν να πω στον αγαπητό συνάδελφο ότι
έχω άλμπουμ, το οποίο μάλιστα έχω δείγμα στο
μαγαζί μου και το έχουν πιάσει εκατοντάδες χέρια,

εκτύπωσης των φωτογραφιών... Ακόμα λοιπόν και με φιλμ αν τραβήξεις, ψηφιακή
εκτύπωση θα πάρεις - εκτός εάν τυπώνεις μόνος σου παραδοσιακά.
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Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ - Φωτογράφος
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www.weddingphoto.gr
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ØâìâòÝ!

¼îâ êôõðòêëý ãàîõæð
Ãñý õâ ãÝéè õèó êôõðòàâó õèó ÷úõðäòâ÷àâó...

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Την παρουσίαση μας έστειλε αναγνώστης 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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Îæ õèî Sony ôõð Íðîåàîð

Ο κ. Fujio Νishida, πρόεδρος της Sony
Europe, απονέμει το βραβείο στον μεγάλο
νικητή του διαγωνισμού, τον αργεντινό
φωτογράφο Alejandro Chaskielberg

Κόκκινα χαλιά και glamour ατμόσφαιρα
στην είσοδο του διάσημου από τις πρεμιέρες
του κινηματογράφου ODEON

Sony World Photography Awards 2011
É õæìæõß âñðîðíßó õúî ãòâãæàúî õðö íæäÝìðö ÷úõðäòâ÷êëðþ åêâäúîêôíðþ
Για πρώτη φορά φέτος η απονομή των βραβείων Sony έγινε στο Λονδίνο και όχι στις Κάννες που διεξαγόταν όλα αυτά τα χρόνια. Στις 27 Απριλίου λοιπόν, στην κατάμεστη αίθουσα
του ιστορικού κινηματογράφου Odeon στην Leicester Square ο αργεντίνος φωτογράφος
Alejandro Chaskielberg άκουσε το όνομα του δίπλα στο τίτλο του μεγάλου νικητή των φετινών
βραβείων. Ο αποδέκτης του L’Iris D’Or, όπως ονομάζεται το μεγάλο βραβείο, παρουσίασε
στην κριτική επιτροπή ένα σύνολο φωτογραφιών με τίτλο “High Tide” που απεικόνιζαν τους
κατοίκους του δέλτα του ποταμού Παναμά. Πλήρως αφοσιωμένος στο project του μετακόμισε
στην περιοχή και κατέγραψε τη ζωή και την καθημερινότητα των νησιωτών επιδεικνύοντας
διορατικότητα και ευαισθησία σε μια κοινότητα που είχε παραμεληθεί όλα αυτά τα χρόνια. Ο
νικητής κέρδισε 25.000 δολάρια και εξοπλισμό από τη Sony. Την ίδια βραδιά ανακοινώθηκε
και ποιος ήταν ο μεγάλος νικητής ανάμεσα στους φιναλίστ του ανοιχτού διαγωνισμού των
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ερασιτεχνών. Πρόκειται για τον Chan Kwok
Hung, έναν 37χρονο κοσμηματοποιό που
ξεκίνησε να ασχολείται με τη φωτογραφία
μόλις το 2006. Ανέπτυξε ιδιαίτερο πάθος για
την ταξιδιωτική φωτογραφία: έτσι ταξίδεψε
μέχρι την Ινδονησία για να φωτογραφίσει
τους αγώνες των βουβαλιών. Επίσης φέτος
βραβεύτηκε για το συνολικό του έργο ο
αμερικανός πρωτοπόρος της φωτογραφίας
Bruce Davidson. Ο 77χρονος φωτογράφος
μετράει περισσότερο από μισό αιώνα καριέρας και είναι από τις διασημότερες μορφές
της σύγχρονης φωτογραφίας.
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Îæ õèî Sony ôõð Íðîåàîð

ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΙ
ΝΙΚΗΤΕΣ
Πάνω: έργο του
αργεντίνου φωτογράφου Alejandro
Chaskielberg που
απέσπασε το πρώτο
βραβείο στην επαγγελματική κατηγορία.
Κάτω: έργο του Chan
Kwok Hung μεγάλου
νικητή στην ερασιτεχνική κατηγορία.

(Σ.Σ.: Εκτενέστερο
υλικό από όλες τις
διακρίσεις των Sony
Awards θα δημοσιεύσουμε στο επόμενο
τεύχος)
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Îæ õèî Sony ôõð Íðîåàîð

Ευρηματικό έργο της γερμανίδας φωτογράφου Saja - Seus νικήτριας στην κατηγορία life style

SOMERSET HOUSE
Εδώ πραγματοποιήθηκε η έκθεση των συμμετοχών που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό.
Κάτω αριστερά άποψη από το Sony Studio με το πλούσιο πρόγραμμα σεμιναρίων
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Îæ õèî Sony ôõð Íðîåàîð

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ BBC
Το πρόγραμμα περιελάμβανε και ξενάγηση
στον ιστορικό σταθμό - σύμβολο της ελεύθερης έκφρασης, στο γνωστό μας BBC.
Περάσαμε από τεράστια τηλεοπτικά studio
και χώρους παραγωγής τηλεοπτικών
προγραμμάτων και είδαμε σκηνικά και
κοστούμια που άφησαν εποχή στην ιστορία
της τηλεόρασης.
Δεξιά μία ανακοίνωση που μας έκανε
εντύπωση: “Αν κάποια στιγμή βρεθείς στο
κέντρο κάποιου σημαντικού γεγονότος, έχεις
φωτογραφίες από αυτό και θέλεις να τις
προσφέρεις στο BBC παρακαλούμε να τις
στείλεις στο e-mail: yourpicts@bbc.co.uk”

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ
Η παραμονή μας στο Λονδίνο έκλεισε μ’ ένα εντυπωσιακό δείπνο που προσέφερε η Sony στο Hotel Intercontinental στο οποίο παρεκάθησαν 649 καλεσμένοι!
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EîèíÞòúôè õæøîêëßó öñðôõßòêïèó

ÙđwüøĆûăû service
ąĈwwõćû ąûă Ċûwwõćû
ċČû wõČĊû ċûď!!!

• ÇêåêëÝ ñâëÞõâ äêâ õâ îèôêÝ!
• 6íèîâ æöÞìêëõâ ñòðäòÝííâõâ!

ôè
Veritek Hellas ÕæøîêëÞó Öñèòæôàæó
þéöî
æ
ê
å
ÏÞâ
Òìâñðþõâ 66, 14122 Ï. ÉòÝëìæêð Õèì. : 2106086282 - 3
www.veritekglobal.com, margarita.lambrinopoulou@veritekglobal.eu
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Îæ õèî Sony ôõð Íðîåàîð

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
Δεν μπορεί δίπλα σου να γίνεται χαμός από τα προεόρτια του πριγκηπικού γάμου και να μην στρέψεις τον φακό σου στα τεκταινόμενα… Ιδού λοιπόν:
Συνεργεία τηλεοπτικά από όλο τον κόσμο, κατασκηνώσεις φανατικών royalists και παροξυσμός δίπλα από το Westminster Abbey!
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Îæ õèî Sony ôõð Íðîåàîð

Ο γάμος έγινε ντεκόρ σε γνωστό πολυκατάστημα της Oxford street με σωσίες του πριγκιπικού
ζεύγους! Δεξιά pub με γιορτινό διάκοσμο, στο πνεύμα των ημερών!

Αριστερά μία ακόμη φωτογραφία από τον καθεδρικό
ναό του Westminster
και πάνω συνεργείο της
κινεζικής (κομμουνιστικής)
τηλεόρασης… σε ζωντανό
ρεπορτάζ έξω από το ναό.
Κάτω αναμνηστική πόζα με
αφίσες του πριγκηπικού ζεύγους και αγγλικές σημαίες.

ÕÇÖØÑÔ 107 • ÆÇÖÕÇÓÃ 2 ÎÃÛÑÖ 2011

ÔÇÍËÆÃ 12

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

Ç¸º¸ €20
¬´ ¿¬ ¯Èº ´¶ª¬

° ¿¬ ¨¹º¯¬ ¬»º¾¿º¶©½ & ¬¸¿´µ¬¿¬º¶©½!
TÝôáñôç Ýêäïóç

ȂȓȠș
ʍȢȡĲĴȡȢȑȣ
30/5/2011
7x24cm
óôÜóåéò 1

Äéá

/Óåëßäåò

258

ÄéáóôÜó

åéò 20,5

x23cm /Ó

åëßäåò 1

30

¬¼§¯º¾² ·° µºÈ¼´°¼
¾¿º ¾»ª¿´ ¾¬½
īȚĮ ʌĮȡĮȖȖİȜȓİȢ: 210 8541400, info@photo.gr
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Äòâãæàâ TIPA 2011

21 øòýîêâ ãòâãæàâ ÕËPA
Òâäëýôíêð ôöîÞåòêð 29 ñæòêðåêëÿî ôõèî Ìúîôõâîõêîðþñðìè
Ôõèî Òýìè ëâê äêâ õð øòðîêëý åêÝôõèíâ 7 úó 9 Ãñòêìàðö ÷êìðïæîßéèëæ õð æõßôêð õâëõêëý ôöîÞåòêð
õèó Õechnical Ëmage Press Association, ñðö ôõðöó ëýìñðöó õèó ñìÞðî ñæòêìâíãÝîæê æêëðôêæîîÞâ ñæòêðåêëÝ âñý õêó ñÞîõæ èñæàòðöó åèì. ýøê íýîðî ñìÞðî âñý õèî Çöòÿñè, âììÝ ëâê âñý õèî Ãíæòêëß,
Ã÷òêëß, Ãôàâ ëâê Ãöôõòâìàâ! ÎÝìêôõâ è ÷æõêîß øòðîêÝ ôßíâîæ õèî Þîâòïè õèó æêåêëßó ôøÞôèó íæ
õèî Ëâñúîêëß ¼îúôè ×úõðäòâ÷êëÿî ñæòêðåêëÿî Japan Camera Journal Press Club (CJPC) è ðñðàâ
ôöííæõÞøæê íæ íàâ ùß÷ð ôõèî åêâåêëâôàâ æñêìðäßó õúî ñòðûýîõúî õèó øòðîêÝó ëâê âîõêôõðàøúó
è ÕËÓÃ ôõâ êâñúîêëÝ ãòâãæàâ. ¼õôê ôõð ïæîðåðøæàâ Marmara Pera ñðö ÷êìðïÞîèôæ õêó æòäâôàæó
õèó åêÝôëæùèó æàøâíæ íæõâïþ íâó ýøê íýîðî õâ äîúôõÝ ñòýôúñâ õúî æöòúñâàúî ôöîâåÞì÷úî
âììÝ ëâê ëêîÞçðöó, äêâñúîÞçðöó, îðõêðâ÷òêëâîðþó ëâê âöôõòâìðþó ñðö íæ õðî õòýñð õðöó
Þåúôâî Ýììð âÞòâ ôõêó ôöçèõßôæêó. É ñìèéÿòâ õúî öñðùè÷êðõßõúî íâó ëòÝõèôæ âñâôøðìèíÞîðöó äêâ íêâ ðìýëìèòè íÞòâ ñòêî íñðòÞôðöíæ íæ õèî ùè÷ð÷ðòàâ îâ ëâõâìßïðöíæ ôõðöó
ðòêôõêëðþó îêëèõÞó. KÝîðîõâó íêâ âîâôëýñèôè õúî ãòâãæàúî ñâòâõèòðþíæ õèî ëâõâîðíß
õúî åêâëòàôæúî íæ ëæòåêôíÞîðöó õèó øòðîêÝó õèî Canon ñðö ôöäëÞîõòúôæ õð íæäâìþõæòð âòêéíý âäâìíâõêåàúî (õÞôôæòâ) õèî Epson ñðö ïæøÿòêôæ ñâàòîðîõâó õòæêó ñòÿõæó
éÞôæêó, õèî Samsung ñðö âîâåæêëîþæõâê äòßäðòâ ôæ öñðìðäàôêíè åþîâíè ôõð Imaging õêó
æõâêòàæó Nikon, Olympus ëâê Panasonic ñðö åêâõèòðþî õêó éÞôæêó õðöó ëâê õè ôðãâòýõèõÝ
õðöó ëâê æîàðõæ îÞðöó ñâàëõæó ýñúó ñ.ø. õè Vanguard ñðö ñìâôÝòæõâê úó öñðìðäàôêíè
ñâòðöôàâ ôõâ âïæôðöÝò ëâê íÝìêôõâ íæ ñðêðõêëÞó âñâêõßôæêó, õðöó ëðòæÝõæó õúî èìæëõòðîêëÿî (ìÞäæ íæ LG) ñðö ëõöñðþî õèî ñýòõâ õðö imaging íÞôú æïæìêäíÞîúî íýîêõðò ëâê TV
íæ ÷úõðäòâ÷êëß ñêôõýõèõâ ëâê ñðìþ ëâìÞó õêíÞó ëìñ. Îæ õèî æïâàòæôè íÝìêôõâ ëÝñðêúî
hi end (ýñúó è digital rangefinder Fujifilm X100) ß ëÝñðêâ professional æàåè, è äæîêëß õÝôè
éÞìæê ÷éèîýõæòâ ëâê ñêð ñòðôêõÝ ñòðÛýîõâ. Ææàõæ ñýôð âëòêãÞó ßõâî ðê DSLR ñòêî íêâ
ñæîõâæõàâ ëâê õê âäðòÝçæõæ ôßíæòâ íæ õâ àåêâ øòßíâõâ. Õð value for money Þøæê
äàîæê ãâôêìêÝó ëâê õâ ãòâãæàâ õèó ÕËÓÃ ìæêõðöòäðþî úó âïêýñêôõðó åæàëõèó ãæìõêôõðñðêèíÞîúî æñêìðäÿî ôæ ñâäëýôíêð æñàñæåð. Êâ æàíâôõæ íâçà ôâó ëâê õèî
æñýíæîè æãåðíÝåâ, â÷ðþ õâ 40 ãòâãæàâ åþôëðìâ øúòÝîæ ôæ Þîâ Weekly!!
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Äòâãæàâ TIPA 2011

Kâìþõæòð ÷úõðäòâ÷êëý software
Nik Complete Collection
Ãïêðñðêÿîõâó õâ åêÝ÷ðòâ plug in äêâ
õð Photoshop íñðòðþíæ îâ âöõðíâõðñðêßôðöíæ ëÝñðêæó øòðîðãýòæó
æñæïæòäâôàæó ëâê îâ âîõêëâõâôõßôðöíæ
õêó øæêòðëàîèõæó æñêìðäÞó íæ script.
Õâ öñðñòðäòÝííâõâ plug in õèó Nik
ñòðøúòðþî Þîâ ãßíâ ñâòâñÞòâ íæ õèî
íðîâåêëß õæøîðìðäàâ U-Point ñðö æñêõòÞñæê õèî æñêíÞòðöó ñâòâíæõòðñðàèôè
ôöäëæëòêíÞîúî æñæïæòäâôêÿî. ÃîÝíæôâ
ôõè ôðöÂõâ õèó Nik Software ïæøúòàçðöíæ õêó ñòýô÷âõæó ñòðôéßëæó plug in äêâ
HD ëâê íæõâõòðñß âôñòýíâöòðö.

Ìâìþõæòðó projector

Kâìþõæòè æïæìêäíÞîè DSLR
Nikon D7000
H Nikon D7000 Þåúôæ õðî ðòêôíý õèó state of art reflex íæ âêôéèõßòâ íæäÞéðöó APS-C
Þøðîõâó chip CMOS 16,2Megapixel, òêñß Þïê ëâòÞ õð åæöõ. íæ ýòêð õâ 100 ôöîæøß ëâòÞ
ëâê ìßùè video íæ ñìßòè ìæêõðöòäàâ autofocus. ØÝòè ôõè åêñìß éöòàåâ ëâòõÿî íîßíèó
SD, õèî ëÝìöùè ôëðñæþõòðö 100% ëâê õèî ÷úõæêîß ðéýîè 3in. äêâ õð Live View, è
íèøâîß íðêÝçæê ñðìþ æþøòèôõè ôõèî ëâéèíæòêîýõèõâ. ÒâòâñÞòâ, è ëâõâôëæöß âñý
ëòÝíâ íâäîèôàðö, è âåêâãòðøðñðàèôè ëâê è ñêôõðñðàèôè âîõðøßó õðö ÷úõð÷òÝëõè äêâ
õðöìÝøêôõðî 150.000 ëâòÞ, æïâô÷âìàçðöî õèî æñâääæìíâõêëß øòðêÝ õðö íðîõÞìðö.

Mitsubishi HC9000D
H Mitsubishi íæõâ÷Þòæê ôæ ðêëêâëý
ñæòêãÝììðî õèî õòêôåêÝôõâõè æíñæêòàâ
home theatre íæ õð ùè÷êâëý ñòðãðìêëý
HC9000D full HD 1080p. Õð íèøÝîèíâ
ñòðêëàçæõâê íæ òöéíý âîâîÞúôèó 120Hz
äêâ âñðìþõúó ðíâìÞó íæõâãÝôæêó ëâê ÷öôêëß âîâñâòâäúäß æîÿ ñâòÞøðîõâê Ýñæêòæó
åöîâõýõèõæó òöéíàôæúî ëâê æìÞäøðö äêâ
ëÝéæ øòÿíâ ïæøúòêôõÝ. Çñàôèó ôèíæêÿîðöíæ õèî þñâòïè ÷âëðþ íæ ëòþôõâììâ
øâíèìßó åêÝøöôèó äêâ âñð÷öäß õúî
øòúíâõêëÿî æëõòðñÿî. É âñýåðôè æàîâê
æïàôðö ëâìß ëâê ôæ õòêôåêÝôõâõè ñòðãðìß
âììÝ ëâê ôæ 2D,

Ìâìþõæòðó ãâôêëýó ÷âëýó
Õamron SP 70-300mm f/4-5,6 Di VC USD
Aöõýó ð ñðìþ ñðêðõêëýó õèìæ÷âëýó ñâòÞøæê ôõðöó øòßôõæó íèøâîÿî APS-C ëâê full frame
ñìèéÿòâ åöîâõðõßõúî ñðö õðî ëÝîðöî îâ ïæøúòàçæê. ¼øæê ëâõâôëæöâôõæà íæ ãÝôè õâ
öùèìÝ ôõÝîõâò õèó ôæêòÝó SP (Special Performance) ëâê æíñæòêÞøæê õð ñòÿõð íèøâîêôíý
USD (Ultrasonic Drive) ñðö âñâîõÝ ôæ ÷âëðþó õèó æõâêòàâó, äêâ ãæìõêôõðñðêèíÞîè âñýëòêôè autofocus. Åêâ õèî öñðãðßéèôè õúî ìßùæúî íæ øâíèìý ñæòêãâììðîõêëý ÷úõêôíý
ôõð øÞòê, ñæòêìâíãÝîæõâê ôþôõèíâ ôõâéæòðñðàèôèó VC (Vibration Compensation).
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Ìâìþõæòè
ùè÷êâëß ñìÝõè
PhaseOne ôæêòÝ IQ
Õâ õòàâ íðîõÞìâ ùè÷êâëÿî ñìâõÿî ôæêòÝó IQ
(IQ180, 160 ëâê 140) Þøðöî âîâìþôæêó 80, 60
ëâê 40Megapixel âîõàôõðêøâ ëâê íÝìêôõâ ðê
ËQ180 ëâê IQ160 ëâìþñõðöî ñìßòúó õð ÷ðòíÝ 6x45. ¿ñúó âòíýçæê ôæ íèøâîÞó íæôâàðö
÷ðòíÝ, ðê õòæêó IQ åêâéÞõðöî ñðìþ ÷úõæêîß,
æöâîÝäîúôõè ðéýîè íæ åêâäÿîêð 3,2in. ëâê
âîÝìöôè 1,15Megapixel øÝòè ôõèî æñâ÷êëß
ìæêõðöòäàâ õèó ðñðàâó æàîâê åöîâõðà âñæöéæàâó øæêòêôíðà âîâñâòâäúäßó ÷úõðäòâ÷êÿî íæ
zoom ëâê pan. ÇñêñòðôéÞõúó æàîâê ðê ñòÿõæó
ñìÝõæó íæ ñòúõýëðììâ æñêëðêîúîàâó USB 3.0
ëâê Firewire, äêâ õâøþõâõè æñêëðêîúîàâ ýõâî
ìæêõðöòäðþî æîôþòíâõâ.

Kâìþõæòè ãâôêëß DSLR
Canon EOS 600D
É ÇÑS 600D æïâëðìðöéæà õèî ñâòÝåðôè õèó Canon äêâ æöøòèôõàâ ëâê ìæêõðöòäêëýõèõâ. Õâ íÞìè õèó TIPA æîõöñúôêÝôõèëâî âñý øâòâëõèòêôõêëÝ ýñúó ð âêôéèõßòâó
CMOS 18Îegapixel ëâê õð full HD video, Live View, ð âôþòíâõðó Þìæäøðó ÷ìâó
ëâê è âîâåêñìðþíæîè ðéýîè 3in. Òòðô÷Þòðîõâó òêñß 3,7fps, øòðîêôíý ëìæàôõòðö
úó 1/4000sec. ëâê æöâêôéèôàâ úó ËSO 6400 (ñðö ÷éÝîæê ëâê ISO 12800), è íèøâîß
øâòàçæê õèî æíñæêòàâ íêâó ñòâäíâõêëßó òæ÷ìÞï äêâ ýôðöó éÞìðöî îâ âîâãâéíêôõðþî
âñý õèî ëâõèäðòàâ compact.

Ìâìþõæòð
âñðéèëæöõêëý íÞôð
Panasonic Gold Pro SDHC UHS-I
Îæ æïâêòæõêëß õâøþõèõâ âîÝäîúôèó 95ÎÄ/sec.
ëâê æääòâ÷ßó 80ÎÄ/sec. è ôæêòÝ ëâòõÿî
íîßíèó Panasonic Gold Pro SDHC-UHS-I
æí÷âîàçæõâê úó êåâîêëß æñêìðäß äêâ ôöîæøß
ìßùè ÷úõðäòâ÷êÿî ëâê video. O æìæäëõßó
SICS (Super Intelligent Controller) ñòðô÷Þòæê
ñòðôõâôàâ õúî åæåðíÞîúî âñý âê÷îàåêâ åêâëðñß èìæëõòêëßó õòð÷ðåðôàâó æîÿ õð ôþôõèíâ æääòâ÷ßó åæåðíÞîúî Smart Data Writing
æìâøêôõðñðêæà õðî ëàîåöîð âñúìæêÿî ëâõÝ õèî
÷Ýôè õèó ëâõâøÿòèôèó. É ôæêòÝ âîõâñðëòàîæõâê ôæ ñòðåêâäòâ÷ß Proof 5 äêâ âåêâãòðøðñðàèôè ëâê ñòðôõâôàâ âñý ëòâåâôíðþó,
âëõêîðãðìàæó ëâê öùèìÞó éæòíðëòâôàæó.
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Ìâìþõæòð øâòõà fine art Inkjet
Harman by Hahnemuhle
É ôæêòÝ Éarman Professional Inket by Hahnemuhle ñòðô÷Þòæê æöòæàâ ñðêëêìàâ øâòõêÿî âòøæêâëßó åêâõßòèôèó ôæ ãÝôæêó ãâòöõàîèó, ãâíãâëêðþ ëâê åêÝ÷ðòâ ÷êîêòàôíâõâ
ëâéÿó ëâê æàõæ éæòíÞó æàõæ ùöøòÞó õðîêëýõèõæó. Ñ ÷úõðäòÝ÷ðó íñðòæà îâ æñêìÞïæê
ýñðêâ ñâòâììâäß æñêéöíæà âîÝìðäâ íæ õêó ñòðõêíßôæêó ëâê õêó âîÝäëæó õðö. Õâ íÞìè õèó
TIPA âîæäîÿòêôâî õèî âïàâ õúî øâòõêÿî ëâéÿó ëâê õèî âñßøèôß õðöó ôõðî õðíÞâ õúî
æòäâôõèòêâëÿî õöñúíÝõúî â÷ðþ ñìÞðî ñòðô÷Þòðîõâê ýìæó ðê æñêìðäÞó ñðö êôðåöîâíðþî íæ õâ ëâìþõæòâ ôöíãâõêëÝ â/í øâòõêÝ õèó âîâìðäêëßó æñðøßó.
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Ìâìþõæòð
÷úõðäòâ÷êëý scanner
Epson Perfection V330 Photo
To V330 Photo ñòðô÷Þòæê âîÝìöôè ôÝòúôèó
9600x4800dpi, õÞôôæòâ ñìèëõòâ ñâòâíæõòðñðêßôêíúî ìæêõðöòäêÿî äêâ ñòýôãâôè
one-touch, æîôúíâõúíÞîð ëâñÝëê ôÝòúôèó
åêâ÷âîæêÿî ëâê æêåêëý ëâñÝëê 180 äêâ ôÝòúôè âîõêëæêíÞîúî íæäÝìúî åêâôõÝôæúî. É
ôöôëæöß øòèôêíðñðêæà õæøîðìðäàâ Readyscan
LED äêâ õâøþõæòè ôÝòúôè, íèåâíêîý øòýîð
ñòðéÞòíâîôèó ëâê øâíèìýõæòè ëâõâîÝìúôè
èìæëõòêëßó æîÞòäæêâó. É õæøîðìðäàâ easy
PhotoFix åêæöëðìþîæê õèî øòúíâõêëß âñðëâõÝôõâôè ñâìâêÿî ÷úõðäòâ÷êÿî íæ íðöîõÝ,
ïæéúòêâôíÞîâ øòÿíâõâ ëâê õèî â÷âàòæôè
ôëýîèó âñý õâ éæõêëÝ ß âòîèõêëÝ ÷êìí.

Ìâìþõæòè æñâääæìíâõêëß DSLR
Pentax 645D
H æñêõòðñß õèó TIPA æïæõàíèôæ õè ôøæåàâôè, õèî ñðêýõèõâ ëâõâôëæößó ëâê õâ õæøîêëÝ
øâòâëõèòêôõêëÝ âöõßó õèó íèøâîßó íæôâàðö ÷ðòíÝ 40Megapixel. To ôÿíâ âñý æìâ÷òý ëòÝíâ íâäîèôàðö æàîâê ñìßòúó âåêâãòðøðñðêèíÞîð ëâéêôõÿîõâó õèî Pentax
æïâêòæõêëß æñêìðäß äêâ ÷úõðäòÝ÷ðöó ÷þôèó ëâê location æîÿ õð ñæîõâñòêôíâõêëý
ôëýñæöõòð åêæöëðìþîæê ñðìþ õð ëâåòÝòêôíâ ëâê õè ìßùè. Ãëýíè ñêð âïêðôèíæàúõè
æàîâê è ôöíãâõýõèõâ õúî ðñõêëÿî ýøê íýîðî íæ õðöó ëâêîðþòäêðöó ÷âëðþó ôæêòÝó
DFA âììÝ ëâê íæ õðöó ñâìêýõæòðöó õèó ôæêòÝó.

Ìâìþõæòð âïæôðöÝò
ãàîõæð DSLR
Redrock nano DSLR rigs
Îæ õð âöïèíÞîð æîåêâ÷Þòðî ôõð ãàîõæð âñý
õêó ÷úõðäòâ÷êëÞó DSLR, õâ íÞìè õèó TIPA
âîâäîúòàçðöî ýõê õð ëýôõðó íñðòæà âñðõòæñõêëý äêâ ëÝñðêðöó ÷úõðäòÝ÷ðöó. Ãöõý æàîâê
ëâê Þîâ âñý õâ ãâôêëÝ øâòâëõèòêôõêëÝ ñðö
õòÝãèïæ õèî ñòðôðøß õúî ëòêõÿî â÷ðþ õâ
Redrock nano DSLR rigs ëâê õâ æïâòõßíâõÝ
õðöó æàîâê ôøæåêâôíÞîâ íæ äîÿíðîâ õð øâíèìý ëýôõðó äêâ æ÷âòíðäÞó ÷úõðòæñðòõÝç ß
âëýíâ ëâê ðêëêâëðþó øòßôõæó. É ÕËÓÃ åßìúôæ
ýõê õâ nano rigs æàîâê ëâõâôëæöâôíÞîâ íæ
æñâääæìíâõêëÝ ôõÝîõâò ëâê íñðòðþî ñðìþ
æþëðìâ îâ âîâãâéíêôõðþî.

Ìâìþõæòð camcorder äêâ ñòðøúòèíÞîðöó
Sony Handycam NEX-VG10
To camcorder âöõý éâ íñðòðþôæ îâ éæúòèéæà úó õð õÞìæêð åæàäíâ ôþäëìêôèó ôõð
imaging, â÷ðþ æïöñèòæõæà íæ õèî àåêâ âñðõæìæôíâõêëýõèõâ ëâê õèî ÷úõðäòâ÷àâ ëâê
õð video. Úó ãÝôè äêâ õèî ôøæåàâôè âïêðñðêæà õâ ñæòêôôýõæòâ âñý õâ èìæëõòðîêëÝ
íÞòè õèó Sony NEX-5 ýñúó ëâê ð àåêðó âêôéèõßòâó Exmor HD CMOS íæäÞéðöó ÃPS-C
ëâê è àåêâ íðîõðþòâ õþñðö E-mount äêâ õðöó æîâììâëõðþó ÷âëðþó. ÕæìêëÝ è âòøêõæëõðîêëß ëâê õð layout æàîâê ñòðôâîâõðìêôíÞîâ ñòðó õð video, íæ ñðìþ âïêýìðäè
âñýåðôè øÝòè ôõð codec 24Mbps.
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Ìâìþõæòè
âåêÝãòðøè compact
Panasonic Lumix DMC-FT3
To âåêâãòðøðñðêèíÞîð ôæ ãÝéðó úó 12m,
æîêôøöíÞîð ëâê ñòðôõâõæöíÞîð âñý õè ôëýîè
âöõý íðîõÞìð, öñæòëâìþñõæê õêó åêæéîæàó
ñòðåêâäòâ÷Þó ËÓØ8 ëâê ËÓ6Ø. ÒæòêìâíãÝîæê
ìæêõðöòäàâ GPS ëâõÝììèìè äêâ ÷úõðäòÝ÷ðöó
ñðö ëÝîðöî ìßùæêó ôõè ÷þôè ëâê æñêéöíðþî
îâ ëâõâäòÝùðöî õêó äæúäòâ÷êëÞó ôöîõæõâäíÞîæó äêâ ëÝéæ ëâòÞ, ëâéÿó ëâê æîôúíâõúíÞîè
ñöïàåâ, öùýíæõòð ëâê ãâòýíæõòð íæ âîõàôõðêøæó æîåæàïæêó ôõðêøæàúî þùðöó, âõíðô÷âêòêëßó
ñàæôèó ëâê ñòðôâîâõðìêôíðþ. Õð ãâòýíæõòð
æñàôèó åàîæê Þîåæêïè ãÝéðöó ëÝõú âñý õèî
æñê÷Ýîæêâ õðö îæòðþ. Ôâî ñòýôéæõè æöëðìàâ
äæúäòâ÷êëðþ æîõðñêôíðþ, õð òðìýäê ñòðôâòíýçæõâê âöõýíâõâ ôõèî õðñêëß ÿòâ.

Ìâìþõæòè
÷úõðäòâ÷êëß õôÝîõâ

Ìâìþõæòð ôþôõèíâ Photofinishing
Fujifilm Frontier DL 600
To drylab Frontier DL 600 æïæìàøéèëæ äêâ îâ êëâîðñðêßôæê õè çßõèôè âñý íÞòðöó
íêëòðíæôâàúî ëâõâôõèíÝõúî ëâê æòäâôõèòàúî äêâ æþøòèôõâ ëâê ñâòâäúäêëÝ
ôöôõßíâõâ ãâôêôíÞîâ ôæ õæøîðìðäàâ inkjet. ÒòðãìÞñæê íàâ ìæêõðöòäàâ 720dpi äêâ
ëâîðîêëÞó æëõöñÿôæêó ëâê Ýììè 1440dpi äêâ öùèìß ñðêýõèõâ æëõöñÿôæúî úó 12in.
æîÿ æïðñìàçæõâê íæ îÞâ õæøîðìðäàâó ëæ÷âìÞó ñðö íñðòðþî âî øæêòêôõðþî ñÞîõæ
åêâ÷ðòæõêëÝ íæìÝîêâ. H ñðêýõèõâ æëõþñúôèó ôæ íæäÝìð ãâéíý ñêôõÿîæõâê ôõèî
êåêýëõèõè õæøîðìðäàâ Fujifilm Image Intelligence.

ÔæêòÝ Vanguard Skyborne
Õâ æòäðîðíêëÝ ôâëàåêâ Vanguard Skyborne
ñòðô÷Þòðöî íæäÝìðöó øÿòðöó äêâ íèøâîÞó
ëâê ÷âëðþó ëâê ñðìöÝòêéíæó éßëæó äêâ íêëòÝ
âïæôðöÝò. Ñ Þïöñîâ ôøæåêâôíÞîðó ñÝõðó ëâê
õâ ôèíæàâ ñòýôãâôèó ôõèî æñÝîú ñìæöòÝ
æñêõòÞñðöî ôõð øòßôõè îâ Þøæê ñòýôãâôè
ôõðî æïðñìêôíý ôæ íýìêó ìàäâ åæöõæòýìæñõâ.
Õâ ìðöòêÝ õúî ÿíúî æàîâê åêâíðò÷úíÞîâ
æêåêëÝ ôõè ãÝôè ÿôõæ îâ æàîâê ñêð Ýîæõâ ôõðöó
ÿíðöó, æïöñèòæõÿîõâó åöîâõß õèî ñðìþúòè øòßôè. Õð ñòðøúòèíÞîð design íæ õâ
äæíàôíâõâ âÞòâ ôõêó ñæòêðøÞó-ëìæêåêÝ Þøðöî
úó âñðõÞìæôíâ õèî âô÷Ýìæêâ õðö æïðñìêôíðþ
ëâê õð æòäðîðíêëý õðöó ôþôõèíâ íæ õâ ñòðôâòíðçýíæîâ øæòðþìêâ åèíêðöòäæà Þîâ ñðìþ
ãðìêëý ôâëàåêð.

Ìâìþõæòè DSLR äêâ ñòðøúòèíÞîðöó
Olympus E-5
ÒâòÝ õèî ñðìþ ìðäêëß õêíß, è Ç-5 ñâòÞøæê ñìæðîæëõßíâõâ ñðö ôöîßéúó ôöîâîõÝíæ ôæ
æñâääæìíâõêëÝ íðîõÞìâ: ñìßòè âåêâãòðøðñðàèôè, ëÝìöùè ôëðñæþõòðö 100%, åêñìß
éöòàåâ ëâòõÿî íîßíèó Compactflash/SD, æîôúíâõúíÞîè ðñõêëß ôõâéæòðñðàèôè, âñðõæìæôíâõêëý ôþôõèíâ âñðíÝëòöîôèó õèó ôëýîèó Dust Reduction ëâê ýìâ ôæ ôâôà âñý
íâäîßôêð. O âêôéèõßòâó Live MOS ôæ ôöîåöâôíý íæ õâ èìæëõòðîêëÝ ÕruePic V ñâòÝäæê
æêëýîæó ñðö âîõâäúîàçðîõâê íèøâîÞó íæ íæäâìþõæòè ðîðíâôõêëß âîÝìöôè.
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ÕÃ ÖÒÑÍÑËÒÃ ÄÓÃÄÇËÃ
(ÃîâìöõêëÝ ôõð æñýíæîð õæþøðó)
Ìâìþõæòð camcorder õôÞñèó
JVC PICSIO GC-WP10
Ìâìþõæòðó ÷úõðòæâìêôõêëýó æëõöñúõßó
Epson Stylus Photo R3000
Kâìþõæòè compact äêâ ñòðøúòèíÞîðöó
Ñlympus XZ-1
Kâìþõæòðó æñâääæìíâõêëýó ÷âëýó
Canon EF 70-200mm f/2,8 L IS II USM
Kâìþõæòð æñâääæìíâõêëý ôþôõèíâ ÷ìâó
Broncolor ôæêòÝ Senso
Ìâìþõæòè íèøâîß öùèìßó ëìÝôèó
/äðßõòðö
Fujifilm Finepix X100
Ìâìþõæòð ÷úõðòæâìêôõêëý
íýîêõðò äêâ ñòðøúòèíÞîðöó
NEC SpectraView Reference 271
Ìâìþõæòðó ÷âëýó äêâ ñòðøúòèíÞîðöó
Sigma APO 70-200mm f/2,8 DG OS HSM
Ìâìþõæòè TV 3D íæ ÷úõðòæâìêôõêëß
âñæêëýîêôè
LG Infinia PZ950 series
Ìâìþõæòð õòàñðåð
Vanguard Auctus Plus 323CT
Ìâìþõæòè ãâôêëß CSC
(Compact System Camera)
Samsung N X100

Ìâìþõæòè æïæìêäíÞîè CSC
Panasonic Lumix DMC-GH2
Òòýëæêõâê äêâ íêâ ñòâäíâõêëß “öãòêåêëß” ëÝíæòâ, ýñðö õð video åæî ñâàçæê åæöõæòæþðîõâ òýìð. É GH-2 Þøæê åöîâõýõèõâ full HD 1920x1080/50p video íâçà íæ
ìßùè ÷úõðäòâ÷êÿî öùèìßó ñðêýõèõâó, åêæëåêëÿîõâó ñòúõâäúîêôõêëß éÞôè ôõèî
ëâõèäðòàâ õèó. ÇñêñìÞðî, ýìðê ðê øæêòêôíðà íñðòðþî îâ äàîðöî íÞôú õèó æñâ÷êëßó
ðéýîèó. Åêâ ñâòÝåæêäíâ, âîâ÷Þòðöíæ õèî õâøþõâõè æôõàâôè AF ëâê ìæêõðöòäàâ
Touch Shutter ýñðö æîæòäðñðêæàõâê õð ëìæàôõòð âñìÿó âääàçðîõâó õèî ðéýîè.

Kâìþõæòè ÷úõðäòâ÷êëß öñèòæôàâ
Fujifilm 3D Print
Kâìþõæòð photo kiosk
Mitsubishi Gift Kiosk
Ìâìþõæòð ñðìöíèøÝîèíâ
Canon Pixma MG8150
Ìâìþõæòè ëâêîðõðíêëß õæøîðìðäàâ
Sony Translucent Mirror Technology
Ìâìþõæòè compact
Nikon Coolpix P300
Kâìþõæòð ãâôêëý camcorder
Samsung HMX-Q10
Ìâìþõæòð âïæôðöÝò

Ìðdak Pulse W1030S
Ìâìþõæòð ÷êìí
Kodak Professional PORTRA 160
Ìâìþõæòð design

Casio Exilim Tryx EX-TR100
Kâìþõæòè superzoom

Canon Powershot SX230 HS
Ìâìþõæòð ãâôêëý photo monitor

LG IPS236 / IPS231
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Ìâìþõæòðó æëõöñúõßó íæäÝìúî åêâôõÝôæúî
Çpson Stylus Pro 4900
Õð îÞð íèøÝîèíâ õèó epson ñòðëÝìæôæ éæõêëÝ ôøýìêâ æ÷ýôðî âñæöéþîæõâê íæ æñêõöøàâ
ôõðöó ôðãâòðþó ëâììêõÞøîæó, æñâääæìíâõàæó ÷úõðäòÝ÷ðöó ëâéÿó ëâê õâ ôõðþîõêð ëâê
æòäâôõßòêâ ëâê íÝìêôõâ åêæöëðìþîæê õðöó øòßôõæó îâ ñæõþøðöî æïâêòæõêëÝ âñðõæìÞôíâõâ øúòàó êåêâàõæòæó äîÿôæêó. Îñðòæà îâ õöñÿîæê ÷þììâ øâòõêðþ ß òðììÝ ëâê ñæòêìâíãÝîæê ëðñõêëý ëâéÿó ëâê âîâìöõêëý ñàîâëâ æîåæàïæúî äêâ õèî ñæòêæëõêëýõèõâ õúî
íæìâîêÿî, õðö øâòõêðþ ëâê õðî Þìæäøð õúî ìæêõðöòäêÿî. Äâôàçæõâê ôæ ôþôõèíâ Þîåæëâ
íæìâîêÿî pigment HDR íæ ëâôÞõõæó õúî 200ml É øòúíâõêëß äëÝíâ æàîâê æïâêòæõêëÝ
æöòæàâ ýôð äêâ õèî âòøæêâëß åêâõßòèôè öñðìðäàçæõâê ôõâ 200 Þõè.
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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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Caselogic
ÃîðêïêÝõêëè ôæêòÝ
Νέες και πολύ κομψές είναι οι προσθήκες στη σειρά της Caselogic. Αρχικά
έχουμε τη θήκη MSEC-2 από υλικό EVA
για μεγαλύτερη προστασία της μηχανής και επιπλέον εσωτερική θήκη για
αξεσουάρ. Για την βιντεοκάμερα έχουμε
την MSCE-4K με ανθεκτική κατασκευή
στα χτυπήματα σε όλες τις πλευρές της
θήκης. Τέλος έχουμε τη θήκη PLT-100 με
ξεχωριστό λουράκι το οποίο εφάπτεται
στην φωτογραφική μηχανή για μεγαλύτερη ευκολία. Διατίθεται σε 3 χρωματισμούς: μπλε, τιρκουάζ και γκρι.
ÆÃÎÌÃÍËÆÉÔ 210 9410888

Samsung
Çõðêíâôõæàõæ äêâ õð ëâìðëâàòê
Οι δύο νέες ενδιαφέρουσες προσθήκες στη γκάμα της Samsung προσανατολίζονται στους
χρήστες που φωτογραφίζουν όχι και σε τόσο ιδανικές συνθήκες αλλά επιμένουν να κουβαλούν μαζί τους πάντα τη φωτογραφική μηχανή ή τη βιντεοκάμερα. Αρχικά έχουμε την
pocket W200 που αναλαμβάνει το βίντεο στις πιο αντίξοες συνθήκες, ιδιαίτερα κάτω από το
νερό, και εξοπλίζεται με αισθητήρα BSI CMOS και φωτεινό φακό f/2.2. Το σώμα καταδύεται
σε βάθος μέχρι 3 μέτρα και είναι ανθεκτικό στους κραδασμούς και τη σκόνη. Η οθόνη έχει
ειδική επίστρωση που αποτρέπει την ανάπτυξη της υγρασίας. Ο φακός έχει κι αυτός ειδική
επίστρωση που αποτρέπει το θάμπωμα και επιπλέον η μηχανή διαθέτει ειδικές λειτουργίες
για υποβρύχια βιντεοσκόπηση π.χ. Aqua Mode. Επίσης ανακοινώθηκε και η κυκλοφορία
της Ultra Compact ST93 η οποία φέρει μερικές διαφορές μόνο από την προκάτοχο της ST90.
Η ST93 διατηρεί το βασικό design αλλά με πιο στρογγυλεμένες άκρες και αλλάζει τον αισθητήρα από τα 14 megapixel στα 16Megapixel. Επιπλέον προστίθεται soft focus μαζί με τη
λειτουργία Smart Filter. Διαθέτει και λειτουργία Magic Frame, δυνατότητα λήψης πανοραμικών φωτογραφιών και βίντεο 720p.
SAMSUNG 2130163800

Sony
Ôõè íÝøè õúî tablet íæ Android 3.0
Η Sony δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το σκληρό ανταγωνισμό στην
σουπερ αναπτυσσόμενη αγορά των “Tablet”. Βασιζόμενη σε δεκαετίες εμπειρίας
στο σχεδιασμό προϊόντων τεχνολογίας, εξέλιξε δύο πρωτότυπα tablet με έμφαση
στο design: το πρώτο, με κωδικό S1, είναι ειδικά σχεδιασμένο για ψυχαγωγικέ
δραστηριότητες και το δεύτερο, με κωδικό S2, προορίζεται για εφαρμογές ασύρματης επικοινωνίας, αλλά και ψυχαγωγία. Το Sony Tablet θα είναι διαθέσιμο στην παγκόσμια αγορά από το φθινόπωρο του 2011. Θα εφοδιάζεται με την πιο πρόσφατη
έκδοση του λογισμικού Android 3.0 (Honeycomb), το οποίο έχει βελτιστοποιηθεί
για συσκευές με μεγαλύτερες οθόνες, όπως τα tablet. Το S1 διαθέτει πάνελ 9,4
ιντσών ενώ το πιο πρωτότυπο S2 αναπτύσσεται σε δύο αναδιπλούμενες οθόνες
5,5 ιντσών θυμίζοντας μεγάλη θήκη γυαλιών. Σε αντίθεση με τα άλλα dual screen
tablet, οι δύο οθόνες μπορούν είτε να συνδυαστούν και να χρησιμοποιηθούν ως
ενιαία επιφάνεια, είτε να υποστηρίξουν διαφορετικές λειτουργίες, όπως η προβολή
βίντεο στη μία και εικονικό πληκτρολόγιο στην άλλη.
SONY 801 11 92000
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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
ÕÇÖØÑÔ 107 • ÆÇÖÕÇÓÃ 2 ÎÃÛÑÖ 2011
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Hama
ÏÞæó íðîõÞòîæó éßëæó
Μεταφέρετε με ασφάλεια την αγαπημένη
σας ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με
τη νέα σειρά θηκών “Hardcase Square”
της εταιρίας Hama. Το άκαμπτο εξωτερικό περίβλημά, εξασφαλίζει την προστασία της ψηφιακής φωτογραφικής σας
μηχανής. Επίσης ο εσωτερικός χώρος
που διαθέτουν για την αποθήκευση καρτών μνήμης, το αποσπώμενο λουράκι
λαιμού καθώς επίσης και η θηλειά ζώνης
θα κάνουν τη μεταφορά της ψηφιακής
σας μηχανής πιο άνετη.
Τα τρία διαφορετικά χρώματα που κυκλοφορούν οι θήκες “Hardcase Square”
της εταιρίας Hama, το κλασσικό μαύρο
αλλά και το ροζ και το κόκκινο που
δίνουν πιο ανοιξιάτικη και χαρούμενη διάθεση, θα ικανοποιήσουν όλα τα γούστα
και τις προτιμήσεις.
HAMA 210 9410206

Hasselblad
Sky isn’t the limit
Από την πρώτη κάμερα για εναέρια φωτογράφηση που φτιάχτηκε το 1941 κατά τη διάρκεια του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έπειτα από παραγγελία της αεροπορίας της Σουηδίας μέχρι και
τη συνεργασία με τη NASA η Hasselblad έχει επιδείξει τον ενδιαφέρον της για ειδικές εφαρμογές
και ανάπτυξη προϊόντων που ξεπερνούν τις δυσκολίες φωτογράφησης σε ειδικές συνθήκες.
Προχώρησε λοιπόν στην δημιουργία ειδικού τμήματος που θα ασχολείται με την ανάπτυξη
προϊόντων για φωτογραφήσεις όχι μόνο μέσα στην γήινη ατμόσφαιρα αλλά και στο διάστημα.
Με βάση τις απαιτήσεις της αεροδιαστημικής βιομηχανίας της η Hasselblad θα αναπτύξει περαιτέρω το σύστημα H4D.

ÇÆËÒÕ
ÏÞâ åêðàëèôè
Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα στην
Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο
και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος ο Βάιος Σελλούντος,
Α΄Αντιπρόεδρος ο Μιχαήλ Σαββάκης,
Β΄Αντιπρόεδρος ο Ελευθέριος Κακαβούλης, Γενικός Γραμματέας ο Κωνσταντίνος
Καλύβας, Ειδικός Γραμματέας ο Κωνσταντίνος Ουζούνης, Ταμίας ο Νικόλαος Χατζηγεωργίου, Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων
ο Κωνσταντίνος Σπύρου, Έφορος
ο Ιωάννης Λευκοφρύδης και τέλος μέλη
οι Μιχαήλ Ζυγορονίκος, Ελένη Κατσίγρα
και Ευάγγελος Σπύρου.
Εξελεγκτική Επιτροπή η Αντωνία Καλύβα,
Ελένη Αμπαζή-Γκογκώνη και Ουρανία
Καλογήρου.
ÕÇÖØÑÔ 107 • ÆÇÖÕÇÓÃ 2 ÎÃÛÑÖ 2011

Oliver P. Kuhrt
Ãñðøúòæà âñý õèî
Koelnmesse
Ο διευθύνων σύμβουλος Gerald
Böse αναλαμβάνει προσωρινά τα
καθήκοντα του Oliver Kuhrt, του
μέχρι πρότινος αντιπροέδρου της
Koelnmesse και υπέθυνου για το
marketing. Ο Oliver Kuhrt απόχώρησε γιατί προτίθεται να αναλάβει
μια νέα επαγγελματική πρόκληση.
Η Koelnmesse διοργανώνει την
Photokina, ανάμεσα σε πολλές
άλλες εμπορικές εκθέσεις. Ο Oliver
Kurht ξεκίνησε να εργάζεται στην
Κολωνία το 2000 και όπως ανέφερε
και επίσημα εκπρόσωπος της εταιρείας ήταν ο κύριος υπεύθυνος για
την μεγάλη ανάπτυξη της.
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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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×úõðäòâ÷àâ äÝíðö

ÆæìèëÝòèó Øòßôõðó / »äêðê ÃîÝòäöòðê
Ôæ âöõß õè ôõßìè õð PhotoBusiness Weekly ÷êìðïæîæà õêó ëâìþõæòæó ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õúî ÷úõðäòÝ÷úî - âîâäîúôõÿî õðö.
Ôõæàìõæ íâó ôõð email: photobusiness@photo.gr ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õèó æñêìðäßó ôâó ëâê éâ õêó åæàõæ æåÿ åèíðôêæöíÞîæó!
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O ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó

Øòßôõðó Ìðöõôðõýìèó
Õð ãìÞííâ ôõòâííÞîð ôõèî âîéòÿñêîè ñâòðöôàâ
É ôöäëòðõèíÞîè ìðäêëß õúî
âñýùæúî ëâê è ëâõâôõâìâäíÞîè
÷úõðäòâ÷êëß íâõêÝ íâòõöòðþî
Þîâ ÿòêíð åèíêðöòäý. ÌÝõê ñðö
íâó íæõÞ÷æòæ éæõêëÝ íèîþíâõâ
æêåêëÝ ýõâî ñòðÞòøæõâê âñý
îÞð Ýîéòúñð ñðö ýíúó Þøæê
ëâõâ÷Þòæê îâ ôúòæþôæê âòëæõß
æíñæêòàâ ëâê Þòäð. É ôöçßõèôè
öñßòïæ äýîêíè ýôð ëâê æîåæêëõêëß
äêâ õèî õòÞøðöôâ ëâõÝôõâôè õèó
÷úõðäòâ÷êëßó íâó ôëèîßó æî Þõæê
2011.

• Πείτε μας μερικά πράγματα για τον εαυτό σας. Πως αγαπήσατε τη φωτογραφία;
Σε ηλικία 16 χρονών είδα σε ένα φωτογραφείο μια Zenit 12ΧΡ και την ερωτεύτηκα από
την βιτρίνα. Μπήκα μέσα στο μαγαζί και ζήτησα να την πιάσω να την “δοκιμάσω”. Αυτό
ήταν... Κόλλησα επί τόπου και ανέπτυξα το πιο διαχρονικό μου φετίχ. Επέστρεψα στο σπίτι
μου το απόγευμα και ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι θα γίνω φωτογράφος. Για να σας
δώσω να καταλάβετε το mentality των γονέων μου, ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός του
πολεμικού ναυτικού και η μητέρα μου δημόσιος υπάλληλος. Απολύτως καμία σχέση, με
κανένα είδος τέχνης δεν υπήρχε στο συγγενικό μου περιβάλλον. Την φρίκη στο βλέμμα τους
όταν κατάλαβαν ότι σοβαρολογούσα, δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Στα 20 μου,
αποστρατεύτηκα και άρχισα την τριετή σπουδή στην σχολή φωτογραφίας.
• Ποιο είδος φωτογραφίας προτιμάτε;
Το δημιουργικό! Η αλήθεια είναι ότι η ειδικότητα που πήρα στη σχολή μου, ήταν στη
διαφημιστική και στη φωτογραφία μόδας. Πολύ αργότερα άρχισε και η ενασχόληση μου με
την φωτογραφία γάμου που λατρεύω και η αλήθεια είναι ότι στην αρχιτεκτονική φωτογραφία
δεν είμαι καθόλου καλός. Μου είναι όμως αδύνατον να μπορέσω να έχω κάποια προτίμηση σε
συγκεκριμένο είδος φωτογραφίας, οπότε επιμένω στην αρχική, αυθόρμητη απάντηση μου,…
“το δημιουργικό”!
• Οι πελάτες σας από ποιούς κλάδους προέρχονται; Πως τους αντιμετωπίζετε;
Είναι πολύ ετερόκλητοι οι κλάδοι από τους οποίους με προσεγγίζουν άνθρωποι και εταιρείες
για συνεργασία. Εταιρείες που θέλουν να φωτογραφίσω κάποιο προϊόν τους, ζευγάρια που
θέλουν να είμαι ο φωτογράφος για τη δική τους στιγμή, περιοδικά που θέλουν συνεργασία
για editorial, πρακτορεία μοντέλων, μοντέλα free lancers, managers μοντέλων. Η δική μου
προσέγγιση είναι πάντα ίδια ανεξαρτήτως με ποιoν μιλάω ή από ποιoν κλάδο προέρχεται. Έχω

ÔÖÏÇÏÕÇÖÐÉ: Ì. ÅÌËÕÃÌÑÖ
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O ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó

Μου περιγράφουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους και μετά τους
μιλάω για το πως μπορούμε να συνεργαστούμε για το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα.
• Πιστεύετε στην εξειδίκευση; Τελικά μπορεί ένας φωτογράφος μπορεί
να κάνει τα πάντα;
Νομίζω ότι η εξειδίκευση προϋποθέτει πολλά στεγανά τα οποία ούτε ως
άνθρωπος, ούτε ως φωτογράφος δεν τα έχω.
• Ασχολείστε κυρίως με τη φωτογραφία μόδας και τη φωτογραφία
γάμου, δύο -φαινομενικά- διαφορετικά είδη. Ποιες είναι οι δυσκολίες
και οι προκλήσεις τους;
Φαινομενικά διαφορετικά, αλλά κατ’ ουσία πολύ συγγενή μεταξύ τους.
Στη μία περίπτωση το ζητούμενο είναι να κάνουμε τους όμορφους
ανθρώπους να δείχνουν “αληθινοί” και στη δεύτερη να κάνουμε τους
“αληθινούς” ανθρώπους να δείχνουν όμορφοι. Κοινό και θεμελιώδες
σημείο είναι να μπεις στην ψυχή τους και για να το κάνεις αυτό, πρέπει να
τους αφήσεις να μπουν στη δική σου. Είτε πρόκειται για ένα πανέμορφο,
ματαιόδοξο μοντέλο που μιλάει ελάχιστα αγγλικά και καθόλου
ελληνικά, είτε ένα τρακαρισμένο ερωτευμένο ζευγάρι, πρέπει να νιώσουν
το ενδιαφέρον σου για αυτούς, προκειμένου να σου δώσουν αξιόλογες
εικόνες. Αυτή είναι η μαγεία, η δυσκολία και η πρόκληση, όλα σε ένα.
• Πέρα από τις φωτογραφίσεις διοργανώνετε και αρκετά σεμινάρια. Τι
σας ώθησε στην διδασκαλία;
Η ανάγκη μου για επικοινωνία με ανθρώπους που αγαπούν την
φωτογραφία, η επιθυμία μου να βρίσκομαι ανάμεσα σε εραστές της
τέχνης, να παίρνω από αυτούς την ζωντάνια, την φρεσκάδα την παρθένα
οπτική τους και να τους δίνω την γνώση για να μετουσιώνουν την εικόνα
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του μυαλού τους σε κάδρο 24x36. Είναι μαγική η σχέση μεταξύ μας, με διάρκεια πολύ
πέραν της διάρκειας του workshop. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον κύριο βοηθό μου, τον
Δημήτρη Μαρίνη, τον γνώρισα ως “μαθητή” μου σε ένα workshop προ διετίας, τον
ξεχώρισα αμέσως και δόξα τω Θεώ επαληθεύτηκα στο έπακρο.
• Τι προετοιμασία κάνετε όταν αναλαμβάνετε μία φωτογράφιση;
Σχεδόν καμία πέραν της επικοινωνίας μου με τους ανθρώπους που με προτίμησαν και
με τους συνεργάτες μου. Όταν έχω σαφή εικόνα του project και των αναγκών, μου είναι
εύκολο, σχεδόν σαν αντανακλαστικό να δημιουργήσω την εικόνα. Όταν είναι όμως
προσωπικό project, τότε υποφέρω πραγματικά και γονατίζουν και οι συνεργάτες μου
μαζί μου. Έχω το ανικανοποίητο στον μέγιστο δυνατό βαθμό.
• Στη φωτογραφία μόδας πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να είσαι δημιουργικός και
να κάνεις κάτι καινούριο;
Πονεμένη ιστορία. Δύσκολο δεν είναι να είσαι δημιουργικός, απλά είναι “αντιεμπορικό”
και δεν πουλάει το διαφορετικό εύκολα. Προτάσεις καινούργιες γίνονται και στη
φωτογραφία μόδας, αλλά σπανίζουν. Υπάρχουν κάποιοι φωτογράφοι μόδας που
τολμούν και περνάνε μια νέα οπτική, ενώ οι υπόλοιποι ακολουθούμε αυτούς, με μικρές
παραλλαγές που να ταιριάζουν στο προσωπικό μας style. Κατά καιρούς αλλάζουν
οι συνιστάμενες και τα πρότυπα στην φωτογραφία μόδας οπότε εκεί γίνονται και οι
καλλιτεχνικές υπερβάσεις. Υπάρχει μόδα ακόμα και στην φωτογραφία μόδας.
• Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας φωτογράφοι; από πού προέρχονται οι επιρροές σας;
Δεν θα απαντήσω από σεβασμό στους παλαιότερους και πίστη στους νεότερους.
Οι επιρροές και η έμπνευση μου προέρχονται από τους ανθρώπους. Κοινότυπο
αλλά ειλικρινές. Παρατηρώ τα πάντα με πολύ προσοχή, ακόμα και όταν οδηγώ τη
Vespa μου, εγώ παρατηρώ τους ανθρώπους, τη γλώσσα του σώματος τους, το πως
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, πως λειτουργούν, πως αποφεύγουν το αναπάντεχο και
πως το αγκαλιάζουν όταν τους συμβεί. Ανεξάντλητη πηγή έμπνευσής.
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ÄËÑÅÓÃ×ËÌÑ ÔÉÎÇËÚÎÃ
Σπούδασε φωτογραφία αμέσως μόλις τελείωσε τη θητεία
του. Κατόπιν δούλεψε για λίγα χρόνια ως φωτορεπόρτερ
στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”. Κατόπιν ήταν για δύο σαιζόν
υπεύθυνος φωτογραφίας για μια εξωτερική παραγωγή
του ΑΝΤ1 και του Νίκου Μαστοράκη. Τελειώνοντας
από τον ΑΝΤ1 προσλήφθηκε στο δημόσιο από την
αρχαιολογική υπηρεσία ως φωτογράφος του έργου
Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας και στον
βράχο της Ακροπόλεως. Μετά από 4 χρόνια παραιτήθηκε
και άνοιξε δύο φωτογραφεία στην περιοχή του
Ζωγράφου. Σήμερα, έχοντας αποσυρθεί πλέον από την
λιανική πώληση και το εμπόριο, διατηρεί δύο γραφεία
στο Κολωνάκι και το studio του στον Βύρωνα. http://
www.chrisak.com
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Òòêî 140 øòýîêâ
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