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In memoriam

Το σχόλιό μας για την ποιότητα και την αντοχή
στο χρόνο των ψηφιακών αλλά και των αναλογικών
άλμπουμ, με αφορμή επιστολή αναγνώστη μας
φωτογράφου (τεύχος Νο 103), στάθηκε αφορμή
για να μας γράψουν κι άλλοι τις απόψεις τους
(δείτε τη στήλη αλληλογραφίας).
Επανέρχομαι σήμερα στο ίδιο θέμα χωρίς όμως να
σταθώ στη βιβλιοδεσία και σε άλλα τεχνικά ζητήματα
των φωτογραφικών άλμπουμ αλλά στην πλευρά της
αισθητικής και μάλιστα στις “φλου” φωτογραφίες.
Ως φλου φωτογραφίες χαρακτηρίζονται - από τον
αρχικό επιστολογράφο – οι λήψεις με σφάλματα
εστίασης και φυσικά οι κουνημένες. Διευκρινίζω
λοιπόν ότι αν αυτό είναι αποτέλεσμα κακοτεχνίας
του φωτογράφου και προϊόν της απειρίας του
τότε δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για
αλεξιπτωτιστή στο χώρο - για να μην πω καμιά
βαρύτερη κουβέντα. Αν, αντίθετα, είναι προϊόν
αισθητικής επιλογής και επεξεργασίας στο Ρhotoshop
τότε μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα.
Όμως και σ’ αυτήν την περίπτωση πιστεύω ότι η
χρήση του Ρhotoshop πρέπει να περιορίζεται στα
βασικά. Δηλαδή να μην φορτώνονται οι εικόνες
με περισπούδαστα φόντα και με ακραία έντονα
χρώματα, να μην αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά
του προσώπου π.χ. της νύφης σε βαθμό που αυτό
να γίνεται ....αγνώριστο και από τους ίδιους ακόμη
τους συγγενείς κλπ. Γιατί κι από αυτόν τον δρόμο θα
συναντήσουμε στην άλλη άκρη του κύκλου, πάλι τον
αδαή και χωρίς αίσθηση του μέτρου και του κάλλους
– με την αρχαιοελληνική έννοια – φωτογράφο.
Στο προκείμενο το έμπειρο μάτι θα αντιληφθεί την
απεγνωσμένη προσπάθεια που έχει καταβληθεί για
να “σωθούν” φωτογραφίες που διαφορετικά, χωρίς
“photoshop-ικά” στολίδια θα ήταν αδιάφορες.
Το ίδιο ακριβώς έκαναν και στο παρελθόν στην εποχή
της παντοδυναμίας του φiλμ κάποιοι φωτογράφοι
φροντίζοντας να “σερβίρουν” τα άλμπουμ
στους πελάτες τους φορτωμένα με χρυσαφένιες
μπορντούρες, με χρυσοπoίκιλτα γράμματα και κάθε
λογής σχεδιάκια, με κορδέλες και σελιδοδείκτες,
με εντυπωσιακά βαρύτιμα δερμάτινα εξώφυλλα, με
ριζόχαρτα και όλα τα καλούδια, με μέτρια όμως έως
κακή φωτογραφία...
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Φωτ.: Βασίλης Βασιλειάδης

()*  “+,#. Elite” / 1915 - 2011
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κλεισε ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής φωτογραφίας.
” Έφυγε” από κοντά μας, την Τρίτη 3 Μαΐου, ο μεγαλύτερος σε ηλικία και
βεβαίως ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες πορτραιτίστες φωτογράφους,
ο ‘‘Elite’’. Έτσι υπέγραφε, χειρόγραφα, όλες τις φωτογραφίες του στην όψη και έτσι
τον προσφωνούσαν όλοι όσοι τον γνώριζαν. Δεν θ’ ανοίξει το ιστορικό πλέον,
φωτογραφείο/στούντιο “Φωτο Elite” επί της οδού Θήρας 2 στην Κυψέλη,
όπου ήταν καθημερινά παρών εδώ και 62 χρόνια.
Ο Τάσος Κουτσούκος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1915 και ήταν
ο μικρότερος από τα πέντε αδέλφια του. Ήταν πλασμένος να ενσαρκώνει τον ρόλο
τον οποίο πλούτιζε μέχρι το τέλος της ζωής του και να διαγράψει μία φωτεινή τροχιά
στο στερέωμα της καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Σε ηλικία οκτώ χρονών τον πήγε
ο μεγάλος αδελφός του να εργαστεί, για την καλοκαιρινή περίοδο, σε ένα από τα
γνωστότερα στούντιο φωτογραφίας της Πόλης, των Σεμπάχ & Ζοαγιέ (Sebah &
Joallier), που ήταν στο Ταξίμ. Φοίτησε και στο Γαλλικό σχολείο, από το οποίο τον
σταμάτησαν οι δικοί του, διότι οι Γάλλοι είχαν αντιληφθεί το ιδιαίτερο ταλέντο του
μικρού Τάσου και πρότειναν να τον σπουδάσουν με δικά τους έξοδα στο Παρίσι με
την προϋπόθεση να προχωρήσει στον καθολικισμό.
Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 3
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Συνέχεια από την σελίδα 1

T%. 4!,+.
1915-2011
Μεγάλο όνειρο του ήταν να γίνει πιανίστας, όμως η ζωή
δεν του έδωσε αυτή την ευκαιρία, παρ’ ότι είχε όμορφα χέρια
αληθινού καλλιτέχνη. Το 1930 έρχεται όλη η οικογένειά του στην
Αθήνα και πιάνει δουλειά στο στούντιο του Ιωάννη Ξανθάκη, που
τότε στεγαζόταν στην οδό Ευαγγελιστρίας 16 και μετέπειτα στην
οδό Σταδίου 7. Από τον Ξανθάκη “κλέβει” την φωτογραφική
τέχνη, όπως την είχαν εξελίξει οι μεγάλοι πορτραιτίστες
φωτογράφοι του παρελθόντος, τέχνη και τεχνικές τις οποίες
διατήρησε και πλούτισε μέχρι το τέλος της ζωής του.
Στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο υπηρετεί στο μέτωπο ως έφιππος
ταχυδρόμος. Κατά την περίοδο της κατοχής για τις ανάγκες της
επιβίωσης, εργάζεται για ένα διάστημα, ακόμη και σαν βοηθός
υδραυλικού. Μετά του 1945 αναλαμβάνει την λειτουργία του
φωτογραφείου, λόγω θανάτου του Ξανθάκη. Την περίοδο αυτή
παντρεύεται την γυναίκα του Ειρήνη, αποκτώντας δύο παιδιά.
Το 1949 ενοικιάζει με ένα συνέταιρο τον χώρο της Θήρας 2, ο
οποίος είχε κατασκευαστεί ως είσοδος θερινού κινηματογράφου,
ο οποίος δεν λειτούργησε τελικά. Αυτό το μικρό στούντιο έμελλε
να γίνει όλος ο κόσμος του, μαζί με την οικογένειά του.
Με την πάροδο του χρόνου γίνεται γνωστός για την άψογη
τεχνική του και τον χαρακτήρα του. Έτσι έχει πελάτες τα
περισσότερα θέατρα πρόζας, της εποχής εκείνης. Επίσης έχει την
αποκλειστικότητα σαν φωτογράφος στο Εθνικό Θέατρο και στο
Θέατρο Τέχνης, την περίοδο άνθισης του θεάτρου στην Ελλάδα.
Επίσης, από το στούντιο αυτό πέρασαν πολλές γενιές Αθηναϊκών
οικογενειών για να φωτογραφηθούν.
Ήταν περιζήτητος επαγγελματίας, αλλά λόγω χαρακτήρα
ζούσε έξω από κυκλώματα στον κόσμο του δημιουργικού του
ατελιέ. Έστω κι έτσι διατήρησε φιλικές σχέσεις με πολλούς από
τους καλλιτέχνες που φωτογράφισε κατά καιρούς, όπως με τον
Κάρολο Κουν, τον Δημ. Χατζημάρκο, την Σοφία Βέμπο, την Ελένη
Ζαφειρίου, τον Κώστα Μουσούρη, τον Βασίλη Λογοθέτη, τον
Κώστα Χατζηχρήστο, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Νικηφόρο
Νανέρη, την διεθνούς φήμης υψίφωνο Μαρκέλλα Χατζιάνο,
τον Ανδρέα Βουτσινά και πολλούς άλλους.
Υπήρξε φωτογράφος με πολύ γρήγορο μάτι, αισθαντικός
κατά την φωτογράφιση και επικοινωνούσε απόλυτα με τους
ανθρώπους που φωτογράφιζε. Στον σκοτεινό θάλαμο, όπου
αγαπούσε να μένει πολλές ώρες, έκανε θαύματα με τις τεχνικές
που εφάρμοζε, τυπώνοντας ασπρόμαυρες αλλά και έγχρωμες
φωτογραφίες του για όλες τις δουλειές που αναλάμβανε.
Έφτιαχνε πολύ όμορφες φωτογραφίες με ζωγραφικές επεμβάσεις
επάνω σ’ αυτές, καθώς και τα άλμπουμ των γάμων και των βαφτίσεων. Τα φάκελα που έβαζε τις φωτογραφίες ήταν όλα φτιαγμένα
από τα χέρια του. Σαν άνθρωπος, όπως τον γνώρισα, είχε μία
ευγενική γλυκύτητα στην επικοινωνία με τους ανθρώπους, βαθιά
αίσθηση του χιούμορ, υπερηφάνεια και τιμούσε τις επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις του στο ακέραιο, έστω κι αν έχανε
πολλές φορές χρήματα, τα οποία δεν τα υπολόγιζε, πέρα απ’ τις
ανάγκες του. Καλό ταξίδι, φίλε Τάσο...
ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Νίκαια – 4 Μαΐου 2011
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Αγαπητοί φίλοι,
Θα θέλαμε να εκθέσουμε και την δική μας άποψη, ως
ειδικοί στον χώρο του άλμπουμ και ιδιαίτερα του επαγγελματικού άλμπουμ από το 1986, πιστεύοντας ότι θα βοηθήσουμε τον επαγγελματία φωτογράφο να εμβαθύνει τις
γνώσεις του πάνω σε αυτό το βασικό ερωτηματικό σχετικά
με την αντοχή των ψηφιακών άλμπουμ. Ο αναγνώστης που
συνέταξε την επιστολή προς το περιοδικό και στην οποία
απαντά ο κ.Τζίμας αναφέρεται σε δύο παραμέτρους:
1. “Το 80% των φωτογραφιών στα ψηφιακά άλμπουμ είναι
φλου”
2. “Μετά από πέντε χρόνια το ψηφιακό άλμπουμ θα έχει
αλλοιωθεί σε τέτοιο βαθμό που θα είναι για πέταμα. Θα
έχουν φύγει οι κόλλες, θα έχουν αλλοιωθεί τα χρώματα,
θα έχει ξεκολλήσει, θα έχει σκεβρώσει απ’ τον ήλιο, τη
ζέστη και την υγρασία …”
Όσον αφορά το πρώτο: θα συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν
αρκετές φλου φωτογραφίες σε πολλά από αυτά, αλλά ας
αναζητήσουμε αλλού τις αιτίες. Είναι γνωστό ότι στον χώρο
των φωτογράφων έχουν εισέλθει πολλοί ερασιτέχνες,
δημόσιοι ή τραπεζικοί υπάλληλοι ή πολλοί άλλοι, περισσότερο μάλιστα τώρα με την οικονομική κρίση. Οι ίδιοι θα
έβαζαν τις ίδιες φλου φωτογραφίες και σε ένα παραδοσιακό άλμπουμ.
Όσον αφορά το δεύτερο: θα συμφωνήσουμε με την άποψη
του κυρίου Τζίμα, ότι η αντοχή των φωτογραφιών στο
χρόνο έχει να κάνει με την μέθοδο της εκτύπωσης, όπως
όμως ακριβώς θα ίσχυε και με τις φωτογραφίες που θα
κολλούσαμε σε ένα παραδοσιακό άλμπουμ.
Η μόνη βασική διαφορά που πρέπει να εστιάσουμε
την προσοχή μας είναι στην βιβλιοδεσία του ψηφιακού
άλμπουμ. Αυτό είναι και το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της αντοχής στον χρόνο. Και εδώ θα συμφωνήσουμε
απόλυτα με τον κύριο Καστρινό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι
με τους οποίους μπορείς να βιβλιοδέσεις ένα άλμπουμ
ψηφιακό. Υπάρχουν οι μηχανές, οι οποίες φυσικά
λειτουργούν με χαμηλό κόστος, αλλά το αποτέλεσμα
είναι αμφισβητήσιμο. Από την άλλη μεριά υπάρχει και ο
χειροποίητος τρόπος, λίγο ακριβότερος σε σύγκριση με
τις προσφορές τύπου 3+1, αλλά αδιαμφισβήτητα πολύ
μεγαλύτερης αντοχής. Είναι ο μόνος και σίγουρος τρόπος
όπου δείχνεις σεβασμό στον πελάτη σου και δεν κινδυνεύεις να χαρακτηριστείς “απατεώνας”. Υπάρχουν σήμερα
χειροποίητα ψηφιακά άλμπουμ 30x30 ολοκληρωμένα με
εκτύπωση, βιβλιοδεσία, εξώφυλλο και το κόστος εργασίας
συμπεριλαμβανομένου, όπου δεν στοιχίζουν περισσότερο
από 185 ευρώ, και μάλιστα Ιταλικής κατασκευής όπου η
ποικιλία, η ποιότητα και η σχεδίαση στα εξώφυλλα είναι
μοναδικής αισθητικής και είναι αποτέλεσμα εμπειρίας κατασκευής δεκάδων χιλιάδων άλμπουμ ετησίως.
Ας μην ενοχοποιούμε λοιπόν όλα τα ψηφιακά άλμπουμ για
το αποτέλεσμα που παρουσιάζουν μερικά από αυτά.
Για την εταιρία Chroma,
ΛΑΜΠΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
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Αγαπητέ κ. Τζίμα,
Σχετικά με δύο δημοσιευμένα email στο περιοδικό σας που αφορούσαν στα
ψηφιακά άλμπουμ και στην ποιότητα αυτών, θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση ως φωτογράφος αλλά και ως κατασκευαστής μηχανημάτων βιβλιοδεσίας.
Έχει παρατηρηθεί, όχι τώρα αλλά εδώ και τουλάχιστον τέσσερα χρόνια ότι
πολλοί συνάδελφοι φωτογράφοι έχουν πλήρη άγνοια για το τι ακριβώς είναι
το ψηφιακό άλμπουμ, που απευθύνεται, με πιο τρόπο δημιουργείται κ.λπ.
Υπάρχουν δε πολύ περισσότεροι που φωτογραφίζουν με αναλογική
φωτογραφική μηχανή και εν συνεχεία παραδίδουν ψηφιακό άλμπουμ “σκανάροντας” τα φιλμ! Όλα αυτά βέβαια είτε γιατί δεν ενημερώνονται, είτε γιατί
βαριούνται να ενημερωθούν, είτε γιατί αρνούνται να πιστέψουν ότι οι εποχές
έχουν αλλάξει... Επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω αν πολλοί από αυτούς ξέρουν
να χρησιμοποιούν σωστά την φωτογραφική τους μηχανή.
Θα συμφωνήσω σε όλα με τον συνάδελφο του προηγούμενου email
Κ.Καστρινό ότι φλου φωτογραφίες πάντα υπήρχαν και φυσικά πάντα θα
υπάρχουν. Όπως επίσης θα συμπληρώσω ότι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις μιας
ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής (όσο ακριβά κι αν κοστίζει) δεν επαρκούν
για να έχουμε επιθυμητά αποτελέσματα. Άλλωστε, ποτέ καμία επαγγελματική
μηχανή δεν φτιάχτηκε π.χ. για να φωτογραφίζει κάποιος γάμους ή βαπτίσεις.
Όσον αφορά τώρα το ψηφιακό άλμπουμ, πιστεύω ότι ήρθε στην καλύτερη
εποχή (και χειρότερη για τον κλάδο) δίνοντας λύσεις και υπεραξία λόγω του
εντυπωσιακού του ύφους. Τώρα ομιλών ως κατασκευαστής βιβλιοδετικών μηχανημάτων και υλικών βιβλιοδεσίας για ψηφιακά άλμπουμ, θα ήθελα κ. Τζίμα
να εκφράσω ένα παράπονο και μέσω αυτού να δώσω και μία απάντηση στους
φίλους φωτογράφους που μίλησαν απαξιωτικά για το ψηφιακό άλμπουμ.
Η εταιρεία μας προ διετίας είχε ζητήσει απο το περιοδικό σας να κάνει μία
δημοσιογραφική έρευνα για την κατασκευή ενός ψηφιακού άλμπουμ προτείνοντάς σας να αναζητήσετε, μέσω των κατασκευαστών ψηφιακών άλμπουμ
στην Ελλάδα, την αλήθεια για την ποιότητα και ποσότητα των υλικών που
απαιτούνται καθώς και τον χρόνο και την διαδικασία που ακολουθεί κάποιος
για να δημιουργήσει ένα ψηφιακό άλμπουμ.
Γνωρίζοντας όλοι στον φωτογραφικό κλάδο ότι μετά το τέλος της ‘‘αναλογικής
εποχής’’ και την αυγή της ψηφιακής ο κλάδος έζησε και συνεχίζει να βιώνει μία
απο τις βαθύτερες και μακροβιότερες οικονομικές κρίσεις.
Το εμπορικό κομμάτι των φωτογραφικών καταστημάτων έχει ολοκληρωτικά
πάει στις μεγάλες ηλεκτρονικές αλυσίδες. Το μόνο που έχει απομείνει στον
επαγγελματία φωτογράφο είναι τα μυστήρια (γάμος, βάπτιση).
Το ψηφιακό άλμπουμ λοιπόν ήρθε στην καλύτερη εποχή όπως ανέφερα
παραπάνω, γιατί ως καινούργιο προϊόν έδωσε νέα ώθηση στην απαξιωμένη
φωτογραφική αγορά. Και δεν εννοώ μόνο σε θέμα εσόδων αλλά και θέσεων
εργασίας μιας και το προϊόν αυτό ακολουθεί μία πολυδιάστατη και χρονοβόρα
διαδικασία που απαιτεί την εμπλοκή διαφορετικών ειδικοτήτων, προσώπων
και μηχανολογικού εξοπλισμού.
Τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι αν είχατε πραγματοποιήσει την δημοσιογραφική
έρευνα για το ψηφιακό άλμπουμ έγκαιρα - τουλάχιστον ένα με δύο χρόνια
πριν - θα είχατε προσφέρει μεγάλο οικονομικό όφελος στην φωτογραφική
αγορά. Αυτό γιατί η αποκάλυψη της αλήθειας για την διαδικασία και το κόστος
παραγωγής ενός ψηφιακού άλμπουμ θα μείωνε το κατρακύλισμα των τιμών
του ψηφιακού άλμπουμ (που σημειωτέον είναι ένα απο τα τελευταία οικονομικά προπύργια του επαγγελματία φωτογράφου) και δεν θα απαξιωνόταν ούτε η
δουλειά του φωτογράφου και φυσικά ούτε ο ίδιος ο φωτογράφος.
Για την εταιρία ENESSIS BINDING SYSTEM,
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ
Αγαπητέ Κώστα, ποτέ δεν είναι αργά! Έχουμε κάποιες ιδέες σχετικά με το φωτογραφικό άλμπουμ. Θα το πληροφορηθείτε σύντομα.
Τ.Τ.
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Αγαπητέ κ. Τζίμα,

Μία ακόμη έκθεση PHOTOVISION έκλεισε και οι εντυπώσεις “ανοίγουν” τις συζητήσεις.

Το Δ.Σ. της 9ης Απριλίου του 2011

Αυτό που λέμε απόηχο της εκδήλωσης. Οι συζητήσεις στο επίπεδο των επαγγελματιών σίγουρα διαφέρουν των προχωρημένων ερασιτεχνών και του μεγάλου πλήθους των φίλων της φωτογραφίας.

εκφράζει ομόφωνα τις ευχαρι-

Εμείς, τα μέλη της ΕΦΕ, ανήκουμε στη δεύτερη κατηγορία, οπότε οι συζητήσεις που γίνονται είναι πάντα

στίες του για την παραχώρηση
περιπτέρου και εκθεσιακού χώρου

στα πλαίσια της καλλιτεχνικής έκφρασης σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογικές επιτεύξεις

στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

και τις νέες μεθόδους παρουσίασης της δουλειάς μας.
Η ΕΦΕ είχε μία αξιοπρεπή εμφάνιση στην έκθεση ανάλογη

ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην πρόσφατη έκθεση
“PHOTOVISION 2011”.

των δυνατοτήτων της και της προσπάθειας του νέου

Η προσφορά σας, όπως και σε

διοικητικού συμβουλίου. Με την ευγενική προσφορά του

όλες τις προηγούμενες εκθέσεις,

κ. Τ. Τζίμα, όπως και σε όλες τις προηγούμενες εκθέσεις,
είχαμε στην διάθεσή μας έναν εκθεσιακό χώρο και ένα

είναι πολύ σημαντική για τον

περίπτερο. Στον εκθεσιακό χώρο παρουσιάσαμε φωτογραφίες

σύλλογό μας, γεγονός που
σημαίνει αφενός αναγνώριση της

μελών και μαθητών των σεμιναρίων και στο περίπτερο το

μεγάλης προσπάθειας που γίνεται

κεφάτο πρόσωπο του ΔΣ. Όλοι συνεισφέραν με την
παρουσία και με τα έργα τους στην εξυπηρέτηση και

για την διάδοση της καλλιτεχνικής
φωτογραφίας και αφετέρου την

ενημέρωση των επισκεπτών για το έργο και τις δραστηριό-

ανάγκη της προβολής μας, σε μία

τητες της ΕΦΕ, καθώς και για την διαχρονική συμβολή της
στη διάδοση της καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Η έκθεση είναι
μία πραγματική γιορτή που φορτίζει τα φωτογραφικά μας

εποχή που οποιαδήποτε καταχώρηση ή προβολή κοστίζει ή είναι
ανταποδοτική. Αποφασίστηκε

συναισθήματα και ανανεώνει τη διάθεση μας για νέες δράσεις

επίσης ομόφωνα να σας ανακηρύ-

με τη βοήθεια των εξοπλιστικών μέσων, που τελειοποιούνται
και φθηναίνουν ή τουλάχιστο δεν ακριβαίνουν. Η διάθεση
των επισκεπτών στη θέα όλων αυτών των τόσο εντυπωσια-

ξουμε Επίτιμο Μέλος της ΕΦΕ.
Σας ευχαριστούμε θερμά και ευχό-

κών εκθεμάτων μετουσιώνεται σε υποσχέσεις επικοινωνίας,
προμήθειας, δράσεων, συνευρέσεων, που τελικά αυτό είναι
το ζητούμενο, έστω και αν απ’ όλα αυτά υλοποιούνται πολύ
λίγα. Η οργάνωση ήταν άψογη, με εμφανέστατη την πείρα του
οργανωτή, που ήταν παντού και πάντα γελαστός και ευχάριστος, έτσι που να μη φαίνεται η κούραση
και η αγωνία όλων αυτών των ημερών κύησης της εκθέσεως μέχρι την γέννα των εγκαινίων.
Η ΕΦΕ τον ευχαριστεί θερμά για μία ακόμη φορά.
Αναλογιζόμενος όλες τις προηγούμενες εκθέσεις PHOTOVISION είδα τη δυναμική που έχουν τα πάντα
μέσα στο χρόνο... Ήρθαν στο μυαλό μου περίπτερα, που τότε ήταν αδύνατο να φανταστώ ότι σε λίγα
χρόνια θα απουσίαζαν από αυτή την γιορτή, φίρμες όπως η Kodak, η Αgfa και τόσες άλλες, που όλοι
εμείς οι παλιοί ξέραμε. Αυτή η αλλαγή αποδεικνύει ότι η ζωή προχωράει με πολύ γρήγορους
ρυθμούς και σίγουρα πρέπει να μας προβληματίζει για τις δράσεις μας.
ΦΩΤΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ

:=>#*: +: digital SLR
   ;
Καλημέρα σας,
Αυτές τις μέρες όλοι γνωρίζουμε το τεράστιο πρόβλημα της μόλυνσης του πλανήτη που προέκυψε
από το ραδιενεργό ατύχημα της Ιαπωνίας. Κάπου εδώ όμως ξεκινάει και το δικό μου πρόβλημα.
Εδώ και μερικές μέρες έχω παραγγείλει μία νέα φωτογραφική μηχανή από συγκεκριμένο κατάστημα
της Αθήνας με φωτογραφικά είδη. Μου είπαν πως επειδή το μοντέλο έχει εξαντληθεί θα γίνει
παραγγελία η οποία θα έρθει απο το Χόνγκ Κόνγκ ή απο την Ιαπωνία. Σε αυτή την περίπτωση
και εφόσον το προϊόν καταφέρει να φθάσει στα χέρια μου τότε εμένα (τον καταναλωτή) ποιός με
διασφαλίζει ότι το προϊόν που έχω πληρώσει (και το οποίο θα βρίσκεται 24 ώρες στο σπίτι μου και
αρκετές ώρες στα χέρια μου) θα έχει τα επιτρεπτά όρια ραδιενέργειας ώστε να είναι αβλαβές για την
υγεία μου;
Με εκτίμηση
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ
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μαστε κάθε επιτυχία στο περιοδικό
σας και ευρύτερα στις δραστηριότητές σας.
Με εκτίμηση,
Σ. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος
Φ.ΚΑΖΑΖΗΣ
Γ.Γραμματέας
Αγαπητοί φίλοι,
Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή
που μου κάνατε και για τα καλά σας
λόγια.
Τ.Τ.
Αγαπητέ Γιάννη,
To ερώτημά σου είναι βάσιμο.
Σίγουρα πλανιέται στο πίσω μέρος
του μυαλού όλων των φωτογράφων
που κάποια στιγμή αποφασίσουν να
αγοράσουν ιαπωνικό προϊόν, μηχανή, φακό ή άλλο εξάρτημα made
in Japan. Θεωρητικά το τελωνείο
ελέγχει τα επίπεδα ραδιενέργειας των
προϊόντων που εισάγονται από την
Ιαπωνία. Πρακτικά, καμία ανακοίνωση δεν έχει υπάρξει από το αρμόδιο
υπουργείο ή τουλάχιστον εμείς δεν
γνωρίζουμε. Θα το διερευνήσουμε
παραπέρα και θα επανέλθουμε...
Π.Κ.
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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 φωτογραφία αυτή μας την 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
E+=?!.: Τάκης Τζίμας, D!. ,!:.: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
#J!%+!.: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου J+ "!#:

www.photo.gr

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ :)'$.: Άννα Μανουσάκη

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
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Κάπου εδώ μπαίνει το ερώτημα:
Για ποιούς λόγους στις συσκευές
imaging δεν προβλέπεται
-υποχρεωτικά - κάτι αντίστοιχο του
ΙΜΕΙ δηλ. του μοναδικού αριθμού που
ταυτοποιεί και μοναδικοποιεί όλες τις
συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
Το ΙΜΕΙ αντιστοιχεί σε μια απίστευτη
ευκαιρία πλήρους κατάργησης
κάθε συναλλαγής με κλεμμένα
κινητά. Άσχετο αν στην ελληνική
πραγματικότητα δεν ιδρώνει το
αυτί κανενός να επιβάλλει την τάξη
και αφήνουν το αμπέλι ξέφραγο
να παρανομεί ο κάθε κλέφτης και
λαθρόβιος. Με το ΙΜΕΙ μπορεί να
ταυτοποιείται από την εταιρία κινητής
τηλεφωνίας κάθε συσκευή και σε
περίπτωση απώλειας ή κλοπής

B#$! ! +&'> 'J: :.!
%   

   



Κάποια στιγμή στην ιστορία (δεκαετίες ‘70 και ‘80) οι πιο προσοδοφόρες ενασχολήσεις
για τα κλεφτρόνια της εποχής ήταν οι μηχανές (δίκυκλες και φωτογραφικές). Οι καιροί
άλλαξαν... Οι τρελοί δασμοί και οι φόροι πολυτελείας καταργήθηκαν, οι τιμές έπεσαν
(για καλό άραγε;) οι φωτογραφικές μηχανές απομυθοποιήθηκαν, τα αντικείμενα
επιθυμίας έγιναν πολύ πιο προσιτά. Ήλθε και η ψηφιακή επανάσταση, έβαλε το χεράκι
της και σχεδόν όλοι, λίαν δημοκρατικά, μπορούν να αποκτήσουν τα φωτογραφικά τους.
Να όμως που και σήμερα οι κλέφτες δεν περιφρονούν το φωτογραφικό εξοπλισμό.
Εν μέρει λόγω κρίσης, οι κίνδυνοι φαίνεται ότι μεγαλώνουν και η ανασφάλεια
διευρύνεται... Προσοχή λοιπόν στις κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Τ

ο καλό είναι ότι ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη αλλά η τεχνολογία το ...νοικοκύρη!
Iδού λοιπόν η πιο πρόσφατη εξέλιξη στην προαιώνια διαμάχη ανάμεσα στον ιδιοκτήτη
και (για να το θέσουμε κομψά) αυτόν που θέλει παράνομα να ιδιοποιηθεί περιουσιακό
στοιχείο που δεν του ανήκει... Η ιδέα ανήκει στους συντελεστές του site
www.stolencamerafinder.com. Όπως προκύπτει από τον τίτλο οι άνθρωποι εκεί
έχουν θέσει ως στόχο ζωής να περισώσουν φωτογραφικά περιουσιακά στοιχεία που
“απαλλοτριώθηκαν”. Η ιδέα είναι απλή όπως το αυγό του Κολόμβου... Aξιοποιούμε που
αξιοποιούμε τα Exif δεδομένα που γράφονται στις επικεφαλίδες (header) των αρχείων
και εξυπηρετούν π.χ. για να βρούμε πότε τραβήχθηκε ένα καρέ, με τι ρυθμίσεις, σε ποιό
γεωγραφικό σημείο (αν η μηχανή έχει GPS) κλπ. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε ένα βήμα
παραπέρα και να χρησιμεύσουν για αναζήτηση της κλαπείσας φωτογραφικής μηχανής;
Με ποιόν ακριβώς τρόπο; Αντιπαραβάλλοντας τον σειριακό αριθμό (serial nο) που σε
αρκετές φωτ. μηχανές περιλαμβάνεται στα Exif data, με μια database από δηλωμένες
κλοπές. Eξυπακούεται ότι το τέχνασμα είναι αποτελεσματικό μόνον σε μοντέλα των οποίων
οι σχεδιαστές έχουν προνοήσει ν’ αναγράφουν το σειριακό αριθμό στο Exif. Κάνοντας
συνεχή scan σε φωτογραφικό υλικό αναρτημένο στο Internet και βρίσκοντας φωτογραφίες
προερχόμενες από κλαπείσες μηχανές, το σύστημα εντοπίζει ίχνη και μετά η συνέχεια είναι
εύλογη... Από την εμπειρία των ανθρώπων του site, η αναγραφή του S/N στο Exif ισχύει
κυρίως για μηχανές των ετιαριών Fujifilm, Panasonic, Olympus (σειρά Pen) και Nikon (όλες
οι DSLR). Όσοι έχετε την περιέργεια μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερα στοιχεία στο
Stolencamerafinder με λίστα μηχανών που υποστηρίζουν S/N, συχνές ερωταπαντήσεις κλπ.
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να απενεργοποιείται, ουσιαστικά
αχρηστεύοντάς τη. Ιδανικό σενάριο
για μηδενική εγκληματικότητα στον
τομέα αυτό εφόσον η υποδομή έχει
ολοκληρωθεί και είναι δωρεάν!
“Αποτελεί μονάχα θέμα πολιτικής
βούλησης να εφαρμοστεί” θα
ακούγαμε στην ξύλινη γλώσσα των
πολιτικάντηδων. Γιατί δεν εφαρμόζεται
λοιπόν κύριοι αρμόδιοι; Μπας και
παραβιάσουμε τα ...κατοχυρωμένα
δημοκρατικά δικαιώματα των ληστών
και εγκληματιών; Με ακριβώς την
ίδια λογική, λέω τώρα, θα μπορούσε
να υπάρχει ΙΜΕΙ για κάθε συσκευή
Imaging. Παρεπιμπτόντως κάτι που
δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι: Όλες
οι συσκευές που ενσωματώνουν
ενσύρματη ή ασύρματη δικτύωση
(Ethernet, Wifi) όπως π.χ.
smartphones, tablets, laptops, PCs,
μερικές ψηφιακές κορνίζες κλπ. έχουν
ένα μοναδικό αριθμό MAC address
βάσει του οποίου οι διαχειριστές των
δικτύων ταυτοποιούν ποιός “μπήκε”
που, πότε, για πόσο και τι δεδομένα
είδε... Με λίγη προσπάθεια μαθαίνουν
και ποιός... Αρα, είμαστε που είμαστε
φακελλωμένοι, ας το εκμεταλλευτούμε
μια φορά για όφελός μας (δηλ. για την
ασφάλειά μας και την προστασία της
περιουσίας μας).

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Στο παρελθόν είχαμε ασχοληθεί με την υπόθεση του
φωτογράφου Daniel Morel ο οποίος μηνύθηκε αρχικά
από το Agence France Presse και το Getty Images
γιατί ζήτησε να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις
φωτογραφίες του, οι οποίες είχαν κλαπεί από το
TwitPic και είχαν χρησιμοποιηθεί παράνομα από
τα πρακτορεία. Τα υπόλοιπα δίκτυα (CNN, CBS και
NBC) προχώρησαν σε συμφωνία με το φωτογράφο.
Προηγουμένως όμως το περιφερειακό δικαστήριο
της βόρειας Νέας Υόρκης είχε κρίνει με απόφασή του
ότι ότι τα επιχειρήματα που επικαλέστηκε ο Morel
ευσταθούσαν και μάλιστα διατηρούσε το δικαίωμα να
υπερασπιστεί το πνευματικό του έργο και τον τρόπο
που θα το μοιραστεί.
Γιατί εμμένουμε στην υπόθεση; Διότι όλοι κατά
βάθος ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει έναυσμα για
μια συμφωνία που θα κατοχυρώνει τα πνευματικά
δικαιώματα των φωτογράφων στο διαδίκτυο.
Φυσικά όλοι καταφερόμαστε εναντίον του θηρίου
που λέγεται internet, του συστήματος και της μεγάλης
επιχείρησης που αδίκησε το φωτορεπόρτερ
για να βγάλει χρήματα.
Αλλά ας σκεφτούμε και λίγο αντίστροφα. Η δική μας
συμπεριφορά μέσα στον ιντερνετικό ωκεανό ποιά
είναι; Μήπως έχουμε υπάρξει θύτες; Μήπως όλως
τυχαίως, έχουμε κατεβάσει φωτογραφίες που δεν μας
ανήκουν έστω κι αν δεν βγάλαμε χρήματα; Έχουμε
άραγε, χρησιμοποιήσει παράνομα υλικό τρίτων; Για
να μην αγγίξουμε το θέμα της πειρατείας σε βάρος της
μουσικής ή των ταινιών, που εγείρει ένα σωρό άλλα
θέματα. Θέτω λοιπόν τον προβληματισμό κατά πόσο
έχει αφομοιωθεί στο μυαλό του μέσου χρήστη το θέμα
των πνευματικών δικαιωμάτων. Αν κρίνουμε από τη
συμπεριφορά των μέσων χρηστών στα site κοινωνικής
δικτύωσης, ο σεβασμός των πνευματικών δικαιωμάτων
δεν έχει αφομοιωθεί στο μυαλό του μέσου χρήστη
του διαδικτύου. Οι ίδιοι άνθρωποι ίσως ενωθούν
εναντίον του κοινού κακού αλλά πιθανότατα οι ίδιοι
θα χρησιμοποιήσουν (χωρίς άδεια) τη φωτογραφία
ενός διάσημου φωτογράφου για να την κάνουν
κάδρο/profile στο δικό τους site ή αλλού. Είναι η
γνωστή περίπτωση της πυραμίδας. Όσο ενθαρρύνεται
η ανοχή προχωράει προς τα πάνω. Και η απαξία του
έργου κάποιου δεν είναι ζήτημα ονομαστικής τιμής.
Άρα δεν έχει σημασία αν έβγαλες λεφτά ή όχι. Το ίδιο
ισχύει φυσικά και για την αντίθετη περίπτωση, για το
πόσο εύκολα μπορούν να καταπατηθούν τα δικά μας
δικαιώματα. Πόσο καλόπιστα ή κακόπιστα λοιπόν
εισερχόμαστε σε αυτή την διευρυμένη virtual κοινωνία;
Φυσικά όσο καλόπιστα ή κακόπιστα επιλέξει ο καθένας
μας και αυτή είναι η ομορφιά του internet. Αλλά
δυστυχώς θα πρέπει να διαλέξουμε πλευρά.

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Chris Hondros / 1970–2011
*!   “      ”
Αυτό το τίτλο του είχε απονείμει το περιοδικό American Photo το 2007 για
το κουράγιο που είχε επιδείξει την περίοδο που φωτογράφιζε στο Ιράκ.
Ο Chris Hondros, ελληνικής καταγωγής, γεννήθηκε στην Αμερική το 1970
και μεγάλωσε στην Βόρεια Καρολίνα. Με βάση τη Νέα Υόρκη, ταξίδευε σε
όλο τον κόσμο, σε χώρες με κόσμο που υπέφερε. Η δουλειά του περιελάμβανε ανταποκρίσεις από το Κόσσοβο, την Αιτή, την Αγκόλα, της Σιέρα Λεόνε,
το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβερία, τη Νέα Ορλεάνη μετά τον τυφώνα
Κατρίνα, στον πρόσφατο σεισμό στην Αιτή, το “σημείο μηδέν” της Νέας
Υόρκης και αλλού. Σαν όλους τους ήρωες, άφησε την τελευταία του πνοή
στο πεδίο της μάχης, στη Λιβύη στις 20 Απριλίου. Τα αναρίθμητα βραβεία
και οι υποψηφιότητες, ανάμεσα τους και μια υποψηφιότητα για Pulitzer,
αποδεικνύουν την ποιότητα της δουλειάς του. Το ήθος του διατρανώνεται από
το πόσο συγκλονίστηκε ο δημοσιογραφικός κόσμος διεθνώς από το χαμό
του. Οι συνάδελφοι στο Getty Images δημιούργησαν το The Chris Hondros
Fund, το οποίο θα παρέχει υποτροφίες σε νέους δημοσιογράφους και θα
ασχολείται με θέματα που θα αφορούν τη φωτογραφία στις εμπόλεμες ζώνες.
Η οικογένεια της φωτογραφίας έχασε στη Λιβύη ένα από τα πιο άξια μέλη
της, έναν άνθρωπο που μετέφερε με την εικόνα του την αλήθεια σε όλες τις
γωνιές του πλανήτη, ένα ομογενή που απολάμβανε εκτίμησης και σεβασμού.
Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στην οικογένειά του και ευχόμαστε να είναι
ασφαλείς οι εκατοντάδες δημοσιογράφοι και φωτογράφοι που δουλεύουν
σήμερα στις εμπόλεμες ζώνες.
Κ.Γ.
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Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων
της PhotoBiennale και του κύκλου
εκδηλώσεων λόγου “Λέξεις και Εικόνες
στο Μουσείο”, το Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Σάββατο 7
Μαΐου 2011 μια συνάντηση - συζήτηση:
- Στις 19.00 με τους Γιώργη Γερόλυμπο,
Πάνο Κοκκινιά, για τις εκθέσεις «Road
Trip. USA 16994.61.2» και «Time Within
Us». Συντονίζει ο δημοσιογράφος
Θανάσης Γωγάδης.
<#.:

$ Z@!*#:)$:.

[:&$+.
"D+ ’, '%, !&. 2310566716

Φωτ.: Δημήτρης Ζωγράφος

$=. &,D#.

Φωτ.: Γιώργης Γερόλυμπος

*+"%
%  
Η εταιρεία ΑΓΚΟΠΙΑΝ - ΠΡΟΦΩΤ
Ε.Π.Ε. μετακόμισε σε νέες, μεγαλύτερες
εγκαταστάσεις στους Αμπελοκήπους.
Η πρόσβαση είναι ακόμη πιο εύκολη,
καθώς βρίσκεται πλέον εκτός
δακτυλίου, με οδική πρόσβαση από
3 κεντρικές λεωφόρους (Κηφισίας,
Κατεχάκη & Μεσογείων). Αλλά και
με συγκοινωνίες η πρόσβαση είναι
εύκολη από τον σταθμό Μετρό
Πανόρμου (600μ) ή από την Στάση
Γηροκομείο (350μ). Νέα Διεύθυνση:
Βολανάκη 26, 11526, Αμπελόκηποι.
Τα τηλέφωνα παραμένουν τα ίδια.
Για το διάστημα από 5 έως 20 Μαΐου
θα ισχύει μόνο το τηλ./fax (+30) 210
3250902.
4  -  Z ...
210 3250901 - 902
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Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του GOETHE INSTITUT και της
Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Παιδείας και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει μια μεγάλη, διεθνή έκθεση φωτογραφίας με θέμα το αντισυμβατικό πορτρέτο, όπως
αυτό αντιμετωπίζεται κατά κύριο λόγο από σύγχρονους Έλληνες και Γερμανούς καλλιτέχνες. Εκπροσωπούνται όλες οι γενιές φωτογράφων και διαφορετικές αλληλοσυμπληρούμενες αισθητικές σχολές και τάσεις, από τη ρεαλιστική φωτογραφία μέχρι την σκηνοθετημένη, τη δημιουργημένη από το πουθενά ψηφιακή και τα νέα μέσα. Οι καλλιτέχνες, με
εργαλείο την φωτογραφική εικόνα και μέσω της προσωπικής τους ματιάς και αισθητικής
ο καθένας, μετέρχονται κάποιες φορές ιδιαίτερες τεχνικές και δίνουν πρωτότυπη μορφή στο έργο τους. Η έκθεση θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης
(στην συμβολή των οδών Γρ. Λαμπράκη και Κλεάνθους 57, στην Άνω Τούμπα, τηλ.
2310425531, απέναντι από το γήπεδο του ΠΑΟΚ) και θα συνοδεύεται από πολλές
παράλληλες εκδηλώσεις.
www.fkth.gr
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Για να την απολαύσετε...

Κάντε κλικ εδώ!

www.photovision.gr
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Nikon
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
Η Nikon ανακοίνωσε την κυκλοφορία του
νέου standard φακού NIKKOR 50mm με
γρήγορο διάφραγμα f/1.8. Διαθέτει ένα
πρόσφατα αναπτυγμένο οπτικό σύστημα
που σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις απαιτήσεις των σύγχρονων μηχανών D-SLR για
γρήγορα διάφραγμα. Το γρήγορο μέγιστο
διάφραγμα f/1.8 καθιστά τον νέο φακό
50mm της Nikon μια εξαιρετική επιλογή
για καταστάσεις χαμηλού φωτισμού ή
για περιπτώσεις όπου απαιτείται μικρό
βάθος πεδίου. Η εντελώς νέα σχεδίαση
του οπτικού συστήματος περιλαμβάνει
επτά στοιχεία σε έξι ομάδες, συμπεριλαμβανομένου ενός ασφαιρικού στοιχείου.

LG

Ο ειδικός αθόρυβος μηχανισμός (SWM)

/    Cinema 3D

εξασφαλίζει διακριτική, αλλά υψηλής
ακρίβειας αυτόματη εστίαση. Συμβατός με
τις μηχανές D-SLR της Nikon με φορμά FX,

Η LG Electronics, πραγματοποίησε εκδήλωση στη Γαλλία, με την οποία γιόρτασε την παγκόσμια κυκλοφορία των τηλεοράσεων LG Cinema 3D, οι οποίες εισάγουν τη νέα γενιά της

προσφέρει εστιακή απόσταση 75mm (ισοδύναμο) όταν χρησιμοποιείται με μηχανές
D-SLR της Nikon με φορμά DX.


4

 210 9410888

τρισδιάστατης τεχνολογίας της εταιρείας. Στο μεγαλοπρεπές Grand Palais στο Παρίσι, 1.500
καλεσμένοι απ΄ όλη την Ευρώπη απόλαυσαν την πρεμιέρα των τηλεοράσεων LG Cinema
3D, οι οποίες ενσωματώνουν την πρώτη επισήμως πιστοποιημένη “Flicker-Free” εικόνα
στην αγορά, σε συνδυασμό με άνετα, ελαφρά και χωρίς μπαταρία γυαλιά, για ακόμη πιο
φωτεινή εικόνα και μεγαλύτερη ευελιξία στις θέσεις και τη γωνία θέασης.
Οι καλεσμένοι παρακολούθησαν την προβολή της νέας 3D ταινίας “Rio” σε γιγαντιαία οθόνη 27 μέτρων, πετυχαίνοντας δύο νέα ρεκόρ: ήταν το μεγαλύτερο κοινό που παρακολούθησε προβολή τρισδιάστατης ταινίας και στη μεγαλύτερη 3D οθόνη παγκοσμίως –τα οποία
επικυρώθηκαν από τα Guinness World Records μετά το τέλος της εκδήλωσης.
Η γκλάμουρ ατμόσφαιρα της εκδήλωσης τονίστηκε και από την παρουσία των ηθοποιών
Sophie Marceau και Isabelle Giordano, αλλά και του σκηνοθέτη Claude Lelouch, που
παραβρέθηκαν στην προβολή της ταινίας.

+# :**&$:

Πωλείται τρίποδο από ανθρακονήματα,
heavy duty Vanguard Auctus Plus 323CT (το βραβευμένο από την ΤΙΡΑ),
στο κουτί του αμεταχείριστο τιμή μόνον 400 ευρώ. Τηλ. 6907777638

Rollei
/     /  '
Ο σαρωτής Rollei DF-S 290 HD μεταφέρει σε PC ή σε Mac όλες τις
φωτογραφίες, οι οποίες προέρχονται από αρνητικά ή διαφάνειες, με
το πάτημα ενός πλήκτρου. Διαθέτει έγχρωμη οθόνη LCD 3 ιντσών,
ανάλυση 9 εκατομμυρίων pixel, ανάλυση σάρωσης έως και 3600 dpi
και εσωτερική μνήμη 24 MB. Χάρη σε μια θήκη slides - με λειτουργία
δεσμιδοποίησης - μπορούν να ψηφιοποιηθούν ως και 20 slides μέσα
σε λίγα δευτερόλεπτα. Eνδιάφερουσα είναι η ύπαρξη εξόδου HDMITV (1920x1080 pixel) χάρη στην οποία οι σκαναρισμένες εικόνες
μπορούν να απεικονιστούν με ανάλογη ποιότητα σε τηλεόραση HD.
Επίσης κυκλοφορεί το μοντέλο scanner Rollei PDF-S 300 Pro το οποίο
απευθύνεται σε όσους θέλουν να ψηφιοποιούν ακόμη και τυπωμένες
φωτογραφίες, εκτός από slides και αρνητικά. Το Rollei PDF-S 300
Pro σαρώνει με αισθητήρα 9 εκατομμυρίων megapixel, ενώ παρέχει
ανάλυση σάρωσης έως και 3600 dpi..
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Samsung
:      W200
Πολύ καλά έκανε η Samsung και εξίσωσε
τους κόσμους photo και video. Τουλάχιστον ως προς τις υποβρύχιες λήψεις… Να
λοιπόν που οι underwater videocameras
γίνονται συνηθέστερες και πολυπληθέστερες. Στο στόλο, προστίθεται η επιλογή της
Samsung, η υποβρύχια W200 με αισθητήρα BSI 5Μegapixel (με διπλάσια ευαισθησία από τα κοινά sensor chip) και φωτεινό
φακό f/2,2. H αδιαβροχοποίηση ισχύει για
βάθη ως 3m ενώ η ειδική επίστρωση της
οθόνης 2,3in. antiwater drop σημαίνει ότι
δεν παραμένουν στην επιφάνειά της σταγονίδια, ακόμη και σε συνθήκες με πολλή
υγρασία. Σαν συνεπής σύγχρονη βιντεοκάμερα, προσφέρει υψηλή ποιότητα video
Full HD. SAMSUNG 213 0163800

M!%D/*J< !
&'"

  

 !   '  7&

Στην αρχή θα άλλαζε ημερομηνία και θα διοργανωνόταν το Σεπτέμβρη του 2011 αντί για τον
Φλεβάρη/Μάρτη που ελάμβανε χώρα υπό κανονικές συνθήκες. Αναφερόμαστε βεβαίως στο
PMA Show (Photo Marketing Association) που φέτος είχε μετονομαστεί σε CliQ 2011.
H τελευταία εξέλιξη λοιπόν είναι ότι θα συνδιοργανωθεί με την έκθεση Ιnternational CES
στις 10 ως 13 Ιανουαρίου 2012. Τα συνήθη εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμινάρια που
συνοδεύουν το ΡΜΑ και αυτά θα λάβουν χώρα στις ίδιες ημερομηνίες. Όπως δήλωσε ο Ted
Fox, εκτελεστικός διευθυντής του ΡΜΑ «…ο συσχετισμός PMA και CES δημιουργεί μια μεγάλη ευκαιρία για το συνδυασμένο κοινό των δύο μεγάλων εκθέσεων να μάθει, να αυξηθεί
και εκμεταλλευτεί το συσχετισμό ψηφιακής φωτογραφίας και καταναλωτικών ηλεκτρονικών.
Η σύγκλιση θα επεκτείνει το πεδίο των βελτιώσεων σε κινητά τηλέφωνα και tablet.”

To +?' !: ":#%:

Profoto
$ 

iPhone    DSLR
Όχι δεν είναι δυνατόν… Και όμως. Σα
να μην έφθαναν ένα σωρό εξτρά φακοί
(attachment lenses) για iPhone, wide,
tele, macro και δεν συμμαζεύεται, είδαμε
και iPhone με μοντούρα για DSLR. Κάποιος μανιώδης οπαδός του δημοφιλούς
κινητού δεν άντεξε και είπε να τα δώσει
όλα. Έτσι σκαρφίστηκε μια διάταξη με
φακό από ρεφλέξ και όποιος αντέξει…
Τώρα τι να κάνει τα τεράστια κρύσταλλα
ο αισθητήρας μεγέθους 3,6x2,7mm.

 ProTungsten

Air & ProDaylight Air
Eκτός από τα γνωστά αυτοκέφαλα φλας και
τις γεννήτριες φλας, η Profoto επιδίδεται με
επιτυχία και στο συνεχή φωτισμό. Οι μονάδες ProTungsten χρωματικής θερμοκρασίας
3200°Κ βασίζονται σε λάμπες αλογόνου
500/1000Watt μεγάλης διάρκειας ζωής
(ως 600 ώρες)και ψύχονται αποτελεσματικά
με αθόρυβους ανεμιστήρες. Μέσω dimmer
η ισχύς μπορεί να μειώνεται ως 90%.
Ταιριάζουν σχεδόν όλα τα light modifier
εξαρτήματα Profoto.
Το δεύτερο φωτιστικό σύστημα της Profoto,
το ProDaylight - όπως προδίδει και το
όνομά του - χρησιμοποιεί τεχνολογία μεταλλικού αλογονιδίου (HMI, Metal Halide)
και δουλεύει σε χρωματική θερμοκρασία
5600°Κelvin. Οι λάμπες καλύπτονται με ειδικό θερμάντοχο προστατευτικό κρύσταλλο
και έχουν διάρκεια ζωής ως 750 ώρες.
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Nikon & Canon
& <
Ο πριγκηπικός γάμος του William και της Kate Middleton, εκτός φυσικά από γεγονός της χρονιάς
για όσους αγαπούν το lifestyle και τους celebrities, αποτέλεσε θέμα απασχόλησης για εκατομμύ-

ειδησεογραφικά και φωτογραφικά
πρακτορεία δανείστηκαν μέσω του

ρια κόσμου. Μάλιστα σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα απασχόλησε την κοινή γνώμη περισσότερο
και από την εκτέλεση του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Στο επίκεντρο φυσικά της επικαιρότητας βρέθηκαν
οι φωτογράφοι από όλο τον κόσμο που κλήθηκαν να καλύψουν το γεγονός.
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Nikon τις ημέρες πριν την τέλεση του γάμου τα καρέ,

CPS εξοπλισμό, η αξία του οποίου
ξεπέρασε τα 1,5 εκ.€ . Περισσότερα
από 800 τεμάχια φωτογραφικών
μηχανών, φακών και αξεσουάρ
διακινήθηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο
από τo CPS, τα οποία ζύγιζαν περισσότερο από έναν τόνο. Η τεράστια
επιχείρηση που οργάνωσε με επιτυχία η Canon και το Τμήμα CPS ήταν
κατά 4 φορές πιο απαιτητική από
άποψης παροχής υλικού σε σχέση
με τον εξοπλισμό που είθισται να
παραχωρείται σε μεγάλης εμβέλειας
γεγονότα όπως στα Πρωταθλήματα
του Wimbledon ή στην διεθνούς
φήμης Εβδομάδα Μόδας που πραγματοποιείται στο Λονδίνο.

δηλαδή οι φωτογραφίες από το γεγονός προϋπολογίστηκε ότι θα έφθαναν τα 327 εκατομμύρια!
Η ιαπωνική εταιρία για να βοηθήσει τους χιλιάδες φωτογράφους που χρησιμοποιούν εξοπλισμό
της μάρκας, συνεργάστηκε με τον φωτογράφο της εφημερίδας “Sun”, Arthur Edwards, ο οποίος
καλύπτει θέματα της βασιλικής αυλής για περισσότερα από 30 χρόνια και έβγαλε οδηγό με χρήσιμες φωτογραφικές συμβουλές που δημοσιεύτηκε στο http://blog.iamnikon.com.
Στον πυρετό της προετοιμασίας για τους βασιλικούς γάμους μπήκε για τα καλά και η Canon, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη στους διαπιστευμένους φωτογράφους που κάλυψαν το γεγονός. Το Τμήμα Υποστήριξης Επαγγελματιών Φωτογράφων, CPS (Canon Professional Services),
έδωσε δυναμικό “παρόν” προσφέροντας απαραίτητο εξοπλισμό και τεχνική υποστήριξη στους
φωτορεπόρτερ απ’ όλη την Ευρώπη που κατέκλυσαν το Λονδίνο. Η ομάδα του CPS εγκαταστάθηκε σε κεντρικό σημείο της Βρετανικής πρωτεύουσας έτοιμη να παράσχει ολοκληρωμένο έλεγχο
και σέρβις στον εξοπλισμό των διαπιστευμένων φωτορεπόρτερ της Canon καθώς επίσης και υποστήριξη σε θέματα τεχνικής λήψεων. Μέσα σε διάστημα δύο ημερών φωτογράφοι, εφημερίδες,

+# :**&$:

Πωλείται εκτυπωτικό μηχάνημα DURST THETA 51.

Με κοπτικό και Sorter (τυπώνει όλα τα μεγέθη από 10X15cm έως 50cm x 5m - πανοραμικές) Εκτύπωση
50,8cm x 5m. Ιδανικό για ψηφιακά άλμπουμ. Ταχύτητα: 150 μέτρα την ώρα ή 165 φωτ. 50x75 την ώρα.
Σε άριστη κατάσταση, πολύ λίγες ώρες λειτουργίας. (έχει τυπώσει μόνο 22.000 τετρ. μέτρα). Είναι σε
λειτουργία. Έλεγχος δεκτός. Πολύ χαμηλή τιμή! Πληροφορίες: Τηλ. 6932 038 035, κ. Γιάννης
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• Τι μπορεί να βρει κανείς στο site;
Απίθανα πράγματα. Κατ’ αρχάς η καρδιά του site
είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι αποτελεί κεντρικό
αντικείμενο στη ζωή ενός παιδιού. Άρα έχουμε
παιχνίδια τα οποία τα χωρίζουμε σε γενικής
φύσης, σε παιχνίδια δημιουργίας και σε παιχνίδια
outdoor. Μετά διαθέτουμε είδη πάρτι, παιχνίδια
(software) για κονσόλες, παιδικές ταινίες, παιδικό
βιβλίο, σχολικά είδη, διακόσμηση παιδικού
δωματίου, μεγάλη γκάμα βρεφικών, παιδικά
καθίσματα αυτοκινήτου κλπ.
• Τι ξεχωρίζει το welovetoys.gr από τον ανταγωνισμό;
Αρχικά η ευκολία του. Πέρα από τις κατηγορίες,
μπορεί κάποιος να ψάξει με φίλτρα την εταιρία,
την ηλικία και το φύλο του παιδιού, τη μάρκα
του παιχνιδιού και φυσικά τα χρήματα που
επιθυμεί να ξοδέψει. Αν κάποιος δεν έχει παιδιά

,. ^_:.
/ " 

και θέλει να κάνει ένα δώρο διευκολύνεται με

      

We Love Toys

To δύσκολο οικονομικό περιβάλλον επιβάλλει καινοτομίες, έξυπνες ιδέες και σκληρή
δουλειά. Ένα από τα πιο γνωστά στελέχη του χώρου του Imaging, o κος Διονύσης Ζήβας της Intersys, επεκτείνει τη δραστηριότητά του σε διαφορετικό αντικείμενο με όχημα
τη νέα τεχνολογία και την αγάπη των μικρών και μεγάλων παιδιών προς το παιγνίδι.
• Τι σχέση έχει το welovetoys.gr με τη γνωστή μας Intersys;
Πρόκειται για την ίδια μετοχική ομάδα της Intersys αλλά με διαφορετικές αρμοδιότητες. Το τρέχει κυρίως ο ομιλών, ως διευθύνων σύμβουλος.
• Πως προέκυψε αυτή η καινούρια πρωτοβουλία; Έχει να κάνει με τις δύσκολες
εποχές που διανύουμε;
Όχι, δεν οφείλεται εκεί. Κατά την άποψή μου, οι καλές επιχειρηματικές ιδέες προκύπτουν μέσα από την καθημερινότητα. Εγώ έγινα γονιός πριν έξι χρόνια και πάντα αναρωτιόμουν γιατί δεν υπήρχε μία λύση ηλεκτρονικού εμπορίου για το παιχνίδι με όλα
τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Από εκεί γεννήθηκε η ιδέα αρχικά και ακ0λούθησε
η ανάλυση αριθμών, περιθωρίων, ευκαιριών και τζίρου. Πρέπει να ξέρετε ότι η αγορά
του παιχνιδιού έχει ένα ασύγκριτο πλεονέκτημα: είναι ανελαστική. Δηλαδή το νοικοκυριό μπορεί να περικόψει άλλες δαπάνες αλλά δεν μπορεί να μειώσει τα έξοδα για
το παιδί και το παιχνίδι. Εν μέσω κρίσης σαφώς πολλοί αναβάλλουν την απόφαση για
φωτογραφική μηχανή ή τηλεόραση αλλά για τα παιδιά τους κάνουν θυσίες…
• Που απευθύνεται το site;
Το target group αφορά κατά 75% γυναίκες και κατά 25% άνδρες ηλικιών 25 ως 45.
Δηλαδή είναι γονείς των οποίων τα παιδιά κοινωνικοποιούνται, νονοί, θείοι και πρέπει
να κάνουν και δώρα σε άλλα παιδιά. Αυτή η κατηγορία αγοραστών στο internet είναι

αυτό τον τρόπο αλλά και με το εργαλείο “δεν
έχετε ιδέα τι ψάχνετε;”, που είναι ουσιαστικά ένα
ψαχτήρι παιχνιδιών για τους αμύητους. Επιπλέον
υπάρχει άλλο ένα «φίλτρο» που είναι ο ήρωας.
Κάποιος μπορεί να θέλει να δει μόνο προϊόντα
της Barbie για παράδειγμα γλυτώνοντας την
άσκοπη αναζήτηση. Βασική μας στρατηγική ήταν
να φιλοξενήσουμε προϊόντα των μεγάλων και
αξιόπιστων διεθνών οίκων όπως Mattel, Hasbro,
Playmobil, Lego. όμως έχουμε και ξύλινο και δημιουργικό παιχνίδι. Επιλέξαμε να παραλείψουμε
το πολύ φτηνό παιχνίδι αδιευκρίνιστης προέλευσης. Το δεύτερο στοιχείο στο site είναι η υπενθύμιση εορτών που λειτουργεί σαν προσωπικό
ημερολόγιο όπου οι χρήστες σημειώνουν τις
γιορτές και τα γενέθλια που πρέπει να θυμηθούν
και εμείς αναλαμβάνουμε, όσες ημέρες πριν μας
έχει υποδείξει ο πελάτης, να του/την ειδοποιήσουμε με email με επισυναπτόμενες προτάσεις
για την ηλικία και το φύλο του παιδιου Τέλος,
επειδή διατηρούμε απόθεμα, υποσχόμαστε
παράδοση σε 24 ώρες πανελλαδικά, δωρεάν σε
παραγγελίες από 49 ευρώ και άνω.

η πιο δυναμική. Οι μεγαλύτεροι γονείς δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές αγορές. Επίσης το όνομα Intersys προσφέρει επιπλέον εξασφάλιση και σιγουριά
στον χρήστη να μπει και να ψωνίσει online. Όλες οι έρευνες συγκλίνουν ότι στην
Ελλάδα παρατηρείται καλπάζουσα αύξηση των ιντερνετικών πωλήσεων. Ταυτόχρονα
΄΄ομως οι χρήστες ανησυχούν για την ασφάλεια των χρημάτων και των προσωπικών
στοιχείων τους. Για αυτό αλλά και για λόγους ουσίας, συνεργαστήκαμε πολύ στενά με
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών που έχει ειδικό τμήμα ηλεκτρονικού εμπορίου
(Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας). Το τελευταίο λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή και πιστοποιεί site ηλεκτρονικού εμπορίου με πιστοποίηση ELTRUN, την οποία
πήραμε κι εμείς.
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4:&,!# compact
Nikon Coolpix P300
H Coolpix P300 "       "       U   '
(U   24mm) zoom 4.2x     "  f/1,8! ? "   
         
 <  " !  "            <   . ? "       
! 12,2megapixel CMOS BSI  [300   U     
    
  
  . 7 < video    full HD
(1080p)

    slow motion  !   120fps.

#:_$: PA (_’ '>#.)
?   !
 "!   
  Q   
    TIPA U  "  " 
 1991     " . $ 
!      ,    '  
   "  <   
 ,
 U    "     
imaging    > (     
        " 
   
      

,  tablet,   "
 "  .). #    
 
'        
         (still/
video).
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K:&,!#. ":**&':!+?. ):+?.
Canon EF 70-200mm f/2,8 L IS II USM
7  "     !       canon   >   
  autofocus, o  !              
  U            "   
. =     >
 U   "     >   
     
         x   "  UD (Ultra low Dispersion)
       fluorite. To U     !      "!       stop        . ? '    
   , " 
              .
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4:&,!#
camcorder !>".
JVC PICSIO GC-WP10
H U  "

    

    ' "            < .
j   PICSIO 

  

 

q[         "   " 
   ,    
'     Full HD video,    >
    MPEG-4   7.264. # 
camcorder , " >  U 
      5Megapixel. 
       ' 
 ! 3in.   !  

4:&,!#. )@!#:&!+?. +!"@!.
Epson Stylus Photo R3000
&    3+    13in.  "      ! '"        !   '     "U     .   
     "  U >       '    ,        "  !'     dvanced Media
Handling      '  "     !'    '
     U  >       . U   -

    TI[.

    - !         -     

 .

K:&,!# compact
*: "#J@#'>.
=lympus XZ-1
} !           
    ,  Zuiko  "
 28112mm f/1,8-2,5.    <   >     
' Megapixel,
 Olympus  U  "   ! pixel   !
 
10Megapixel, !  1/1,63in. &   ,
  !      , 
"    !  ,   
Low Light      >   
 !  ISO 3200      
" ,    
   U
    " 
     
     .

4:&,!# +:!'+ !J&*$:
Sony Translucent Mirror Technology
H Sony U U   
   "     ! (SLT)   "
  .        ! , "        !
              SLT             autofocus phase detect (      video)      
 (burst mode). M   !   
  SLT      "     
       "  '  , '     ! 
       !         
 
     .
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K:&,!# FILM
Kodak Professional PORTRA 160
To Portra 160    "U  
        "  
 !    >      .
  


 

   >

 "

   

        
   !     
    .  Portra 160  
U 

    "  

  " " .    " 
      , "    
      .

K:&,!# superzoom
Canon Powershot SX230 HS
H  "         ! 12.1Megapixel HS CMOS < 
 !      zoom 14x    "
 28-392mm   
 !  . @             >  !
3in. 7    q[ U     Full HD 1080p video  "   !  ,    GPS ( 
   '   Map
Utility)     <   !  CMOS !  >   Digic IV
U    '   !

     <  " ISO.

4:&,!# design
Casio Exilim Tryx EX-TR100
To "    "   q[
          Q  
">        
    "   . ?  
       '! 
Casio Tryx,  compact   !  
< freestyle,        ! U   "U     . = '     "

 21mm !           <   ', '  
        !. 7 Casio
Tryx   "  Full HD video (1080p)
    ' 12Megapixel. #   U " HDMI       
 !   .

4:&,!# _:+? )@!#:&!+? '?!#
LG IPS236 / IPS231
7 <                  '
       "     '  .  23 ' LG IPS
    U           . ?  
     
 ,  IPS   >   '               U    ! . =
  !  16:9      1920x1080  >     "     HD.
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K:&,!# ":**&':!+?
,!': )&:.
Broncolor  Senso
7   ' ' Broncolor
Senso ">         
    compact " .  power pack
" !   " ",    
" !      13  1200Watt/sec. 
26  2400Watt/sec.                  "
   . ?  


   -

    U:  !





!       3 stop, !    
   6 1/2stop,      
(max 1,5sec.)   

  radio slave.

M   Senso ">       Litos.

4:&,!# )@!#:&!+?
'?!# *: "#J@#'>.
NEC SpectraView Reference 271
  
       "  <        .
    q[     NEC SpectraView Reference 271, 
27' wide LCD monitor. 7               
  state of art P-IPS Panel  10 bit "          1.07
" 
 '    
  2560x1440,  
Look Up tables   

 97%   Adobe RGB. #   < 
           "

     " software NEC L*b Profiler.

4:&,!# 'J:
;&. +&%./*!#
Fujifilm Finepix X100
H X100 "     U  
compact .      ,
  
! !  APS-C
     Fujinon 23mm f/2. %  
 " "   
'           " 
          ,
>          
   "  . ?    ! 
  
   '
EXR    
    know
how    .

4:&,!#. ):+?. *: "#J@#'>.
Sigma APO 70-200mm f/2,8 DG OS HSM
&    <    ,      zoom        " 
    22     (
   '
  "  SLD
  " FLD)  17 ". =      "  ! full frame  
" !   !   OS          
stop. 7       HSM  !     
U  >
   ! autofocus. O        
        "    <  "       '
 .
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4:&,!# "&'J%':
canon Pixma MG8150
To multifunction printer Canon %G8150
  U    
 
    < U  " .
%   

Intelligent Touch   

     site Flickr   
 
  Easy-PhotoPrint EX     '     '  


  

   . #

    Full HD Movie,  
       video, 
     !
>   

     

  .

4:&,!# _:+ CSC (Compact System Camera)
Samsung N X100
H  "   /*       ! "
      !  
  SLR       !'        /*10/11 
  ,           !. ?            >  ! AMOLED 3in.
!  !  APS-C
     ' iFunction. A  
      ' "  
 ""         
> "   
 !    "  "     .

4:&,!# !#$"=
Vanguard Auctus Plus 323CT
H  U   "  uctus Plus  
   >  U      
location,  !      TIPA.
&
 "     <   ! >      
 <     '     
    . #U  >    

 '   "  (  ,
        
 
), ! >        '
     !    ,   
         .

K:&,!# )@!*#:)+ "#$:

BEST
TRIPOD

Fujifilm 3D Print
7   "       video  ' 
   
  "    '        3D
  ">    . %          3D Print, 
Fujifilm  >    "    <      . =
    q[  '       !    ' 
Fujifilm         
 !          
         "  '  3D    .

 108 • 

9

 2011

 

24

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

TIPA Awards 2011

4:&,!# :%#
 dak Pulse W1030S
H <   > Kodak Pulse W1030S

-

>  "      "  
       (  " Wifi)      

  email,  

       site  
"   Facebook. M   !
     Quick Comment   " 


 

% 

  



  .

 U       

  !  Activity Sensor,  

!    /   




         

 '       .

4:&,!# TV ' )@!#:&!+ :"+?
LG Infinia PZ950 series
To 3D      
      ! '   home cinema
    3D      "           
     
    


K:&,!# photo kiosk
Mitsubishi Gift Kiosk
H "   '   

     . 7 LG Infinia PZ950    
 Plasma,  ""      2D   3D

  . 7  
        '             . 7 LG Infinia PZ950   
     THX 3D Certified Display. *     
 Active
Shutter      2D     3D. %       TruBlack
"   '





     !.

      !
       
imaging     
'   ' . 7
 '!  "   
photo kiosk   
     Q/"' U  
 <        !  
        ,  
" U   
  . 
 self service  
U     photo kiosk
     
'
 
index prints,    ,  
, CD/DVDs,
   ,     
 .
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K:&,!# _:+? camcorder
Samsung HMX-Q10
 '    camcorder    >  U   "U          "      U     .
      "  !       > 
!      >      ! LCD     
      ! . 7 Samsung HMX-Q10    video 7D   
1920x1080/60i   
 
  !  .
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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

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: .....................................................................

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

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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• Αρχικά σπούδαζες Οικονομικά. Έπειτα σε κέρδισε η φωτογραφία. Πόσο δύσκολη ήταν η
απόφαση να ακολουθήσεις ένα όχι τόσο και σίγουρο επάγγελμα;
Από τα παιδικά μου χρόνια είχα ιδιαίτερη έφεση σε οτιδήποτε είχε σχέση με τα εικαστικά,
θα έλεγα ένα είδος οικειότητας. Παρακολούθησα για αρκετά χρόνια μαθήματα ζωγραφικής
σε σχέση με το φως και το χρώμα. Είχα λοιπόν τις βάσεις και την αντίληψη του φωτός και
της φόρμας. Τα Οικονομικά προέκυψαν ως επαγγελματική αποκατάσταση. Τότε ήρθε και η
φωτογραφία που τελικά με κέρδισε. Απλά κάποια στιγμή συνειδητοποίησα πως η ενασχόληση
μου με κάτι δημιουργικό αποτελούσε μονόδρομο. Το ότι δεν προσφέρει την σιγουριά της
επαγγελματικής αποκατάστασης, είναι μια δεύτερη σκέψη καθώς πρώτα απ’ όλα εξυπηρετεί
την συνεχή ανάγκη για έκφραση και δημιουργία. Από εκεί και πέρα το βιοποριστικό δρόμο
στον δείχνει η αγορά που απευθύνεσαι. Το κακό με εμάς τους καλλιτέχνες στην Ελλάδα είναι
ότι απευθυνόμαστε σε μικρή αγορά. Οπότε είναι δύσκολο να επιβιώσουμε και να έχουμε
ικανοποιητικές απολαυές σε σχέση με αυτές που θα είχαμε αν είχαμε βρεθεί σε κάποια άλλη
χώρα με πολίτες μεγαλύτερης αγοραστικής δύναμης.
• Αν και είσαι νέος έχεις εμπειρία σε διαφορετικά είδη φωτογραφίας. Θεωρείς ότι ένας
φωτογράφος πρέπει να τα κάνει όλα ή είναι προτιμότερη η εξειδίκευση;
Δεν πιστεύω πως υπάρχει ασφαλής απάντηση. Έχουμε να κάνουμε με δύο παράγοντες, την
καλλιτεχνική έκφραση και την επιβίωση. Ο δρόμος που θα ακολουθήσει ο φωτογράφος
εξαρτάται από τα θέλω, τις επιλογές και τα “όχι” που θα πει. Δεν υπάρχει με λίγα λόγια
συνταγή επιτυχίας, όπως και δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια επιτυχίας. Η επιτυχία είναι
κάτι υποκειμενικό. Αν κάποιος εκφράζεται ή μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα ορισμένο είδος
φωτογραφίας είναι θεμιτό. Αν κάποιος μπορεί να υποστηρίξει περισσότερα είναι πάλι θεμιτό.
• Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να εισέλθει ένας νέος φωτογράφος στην ελληνική αγορά;
Η ελληνική αγορά είναι αρκετά περιορισμένη. Ένας πληθυσμός μόλις 10.000.000 ανθρώπων

x: 4. 4 4
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ενώ για παράδειγμα στην Αγγλία ο πληθυσμός είναι 57.000.000. Στην
πραγματικότητα δεν μιλάμε για την είσοδο ενός νέου φωτογράφου,
αλλά για δυνατότητα απορρόφησης του. Αν κρίνει ο υποψήφιος
φωτογράφος ότι υπάρχει το κενό στην αγορά και οι υπηρεσίες του
αξίζουν, τότε γιατί να μην απορροφηθεί;
-Ποιο είδος φωτογραφίας προτιμάς; Σε ποιο θα αφιερωνόσουν;
Mε ελκύουν τα ανθρωποκεντρικά θέματα. Μ αρέσει η μορφή, η
ανθρώπινη μορφή. Ο συσχετισμός της μορφής με το χώρο και το φως
μου δημιουργεί την αίσθηση της αιωνιότητας, μακριά από το χρόνο
και τη φθορά που προκαλεί. Ότι και αν επέλεγα θα είχε σχέση με τον
άνθρωπο.
• Γιατί επιλέγει ένας νέος φωτογράφος να εγκαταλείψει το «κέντρο»
της φωτογραφίας και να εγκατασταθεί στην περιφέρεια; Ποια είναι τα
θετικά και ποια τα αρνητικά;
Στην τέχνη της φωτογραφίας δεν θεωρώ ότι υπάρχει “κέντρο”. Μπορεί
να δημιουργηθεί οπουδήποτε και να ταξιδέψει παντού. Εδώ ίσως χωράει
μια άλλη ερώτηση. “Πού μπορείς να δημιουργήσεις ομορφότερες
εικόνες; Στην Αθήνα ή στην περιφέρεια; Τώρα αν αναλύσουμε τα
αρνητικά, σίγουρα το ότι είσαι μακριά από το κέντρο των εξελίξεων και
σε συνδυασμό με την περιορισμένη σε απαιτήσεις αγορά της επαρχίας,
δεν βοηθά στο να αναπτυχθείς. Δεν έχεις την δυνατότητα να δουλέψεις
σε καμπάνιες, ούτε να έρχεσαι σε επαφή με ομότεχνούς σου. Με λίγα
λόγια δεν βοηθά στην εξέλιξη. Παρ όλα αυτά, φροντίζω να επισκέπτομαι
συχνά το κέντρο και να διατηρώ την επαφή με τους συνεργάτες μου.

• Παρατηρούμε μια προτίμησή σου στα πορτραίτα. Γιατί ξεχωρίζεις
αυτό το είδος και πως δουλεύεις πάνω σε αυτό;
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Μου αρέσει ο άνθρωπος και οι εκφράσεις του. Είναι κάτι που δεν θα βαρεθώ ποτέ. Με
γεμίζει ζωή και ενέργεια. Μου αρέσει τόσο η μορφή, όσο και η επικοινωνία μαζί του.
Είμαι αρκετά κοινωνικός και αυτό με βοηθά στο συγκεκριμένο είδος δουλειάς. Στην
προσέγγιση δεν υπάρχει κάποια φόρμουλα. Προσπαθώ να ισορροπώ την ενέργειά μου
με εκείνη του φωτογραφιζόμενου ώστε να προκύπτει ένας αμοιβαίος σεβασμός και μια
ειλικρινής επικοινωνία. Αυτό είναι που μεταφέρεται και στο αποτέλεσμα.
• Πως θα χαρακτήριζες το στυλ σου;
Δεν μπορώ να πω ότι έχω καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο στυλ, είμαι αρκετά νέος
για να το κάνω. Ίσως μέχρι στιγμής έχω πειραματιστεί περισσότερο με το σκληρό φως
και τα έντονα contrast. Είμαι λίγο της σχολής του Platon.
• Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου φωτογράφοι;
Συνήθως φαντάζομαι εικόνες και προσπαθώ να τις κάνω πραγματικότητα. Πολλές
φορές μένουν στο μυαλό γωνιές που συναντώ και επιστρέφω για να τοποθετήσω εκεί
το θέμα μου. Αγαπημένοι ξένοι φωτογράφοι όσον αφορά το πορτραίτο είναι ο Rankin
για την κίνηση και την ενέργεια που αποδίδει στους πρωταγωνιστές του. Ναι θα την πω
και ας είναι κλισέ, η Annie Leibovitz για τη σκηνοθεσία και τα φώτα της. Από Έλληνες ο
Παντελής Ζερβός για τη δύναμη και το σεβασμό που αποδίδει στο θέμα του και ο Τάκης
Διαμαντόπουλος για την πολυτιμότητα και τη διαχρονικότητα της δουλειάς του.
• Υπάρχει κάποιο project / έκθεση που ετοιμάζεις σχετικά με την δουλειά σου;
Έχω πάρει μέρος σε αρκετές εκθέσεις στο παρελθόν. Η μεγαλύτερη προσπάθεια έγινε
με την έκθεση Aegina Lightcube το καλοκαίρι του 2009 που πήγε αρκετά καλά. Φέτος
τρέχω μια νέα ιδέα, την καταγραφή μορφών της Αίγινας. Χαρακτηριστικούς τύπους,
φωτογραφημένους στο περιβάλλον τους ή στο studio με επόμενο βήμα να γίνει μια
έκθεση ίσως μετά το καλοκαίρι. Θα σας ενημερώσω.
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Ο Δημήτρης Βλάικος γεννήθηκε το 1982
στο Μαρούσι Αττικής. Μεγάλωσε και έζησε
στην Αίγινα μέχρι τα 18 του οπότε έφυγε
για σπουδές στα Οικονομικά. Κατά τη
διάρκεια των σπουδών του ερωτεύτηκε τη
τέχνη της φωτογραφίας και του Ρhotoshop
και αποφάσισε να αφιερωθεί στο Imaging.
Πολύ γρήγορα (2002) ήρθε και η πρώτη
έκθεση φωτογραφίας υπό την αιγίδα της UNESCO, με
θέμα το παιδί. Στη συνέχεια ήρθε η στρατιωτική του θητεία
στο Πολεμικό Ναυτικό όπου εργάστηκε ως φωτογράφος
εκδηλώσεων του ΠΝ (2005-2006). Ακολούθησε η πρώτη
θέση στο φωτογραφικό διαγωνισμό της Σουβάλας και 2
μόνιμες συνεργασίες, η πρώτη με αντικείμενο το Γάμο και
η δεύτερη ως φωτορεπόρτερ. Παράλληλα εργάσθηκε ως
βοηθός φωτογράφου σε φωτογραφήσεις μόδας καθώς
ακολούθησε και η συνεργασία με τη διαφημιστική ΗΟΤ
PEPPER και το περιοδικό ΗOT HARBOR με αντικείμενο το
ρεπορτάζ και τη διαφημιστική φωτογραφία. Δουλειές του
επίσης έχουν δημοσιευθεί στην Καθημερινή, το περιοδικό
Yachts Μotor and Sailing, την Athens Voice και το περιοδικό
ΜΑΧ. Το 2008 αποφάσισε να θέσει ως βάση το νησί του
και σήμερα διατηρεί σύγχρονο studio φωτογραφίας στο
κέντρο της Αίγινας, παρέχοντας τις φωτογραφικές του
υπηρεσίες στο νησί και όχι μόνο. Το 2008 μαζί με το Δημήτρη
Μακαρατζή (MAX) εμπνευστηκαν και υλοποίησαν μια από
τις μεγαλύτερες εκθέσεις φωτογραφίας που έχουν γίνει στην
Ελλάδα με τίτλο Aegina LightCube (www.lightcube.gr)

 108 • 

9

 2011

 

31

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

# 140 J#?:

 108 • 

9

 2011

 

32

