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Επιδρούν στην συμπεριφορά μας οι φωτογραφίες;
Μπορεί η απλή θέαση και μόνον κάποιων
συγκεκριμένων φωτογραφιών να προκαλέσει
κάποιες συγκεκριμένες αντιδράσεις μας;
Αν νομίζετε ότι σήμερα κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να
συμβεί πλανάσθε πλάνην οικτράν!
Κοινή ερευνητική ομάδα του Leeds School of
Business και του Πανεπιστημίου του Colorado
(ΗΠΑ) πραγματοποίησε το εξής απλό πείραμα:
Έστησε ένα μικρό πάγκο σ’ ένα πολυσύχναστο
εμπορικό κέντρο και έδειχνε στους διερχόμενους
τρεις φωτογραφίες. Η μία απεικόνιζε έναν εύσωμο
κύριο, η άλλη έναν φυσιολογικού βάρους άντρα
και η τρίτη κάτι άσχετο: ένα αρνί. Έδειξαν τις
τρεις φωτογραφίες σε τρεις διαφορετικές ομάδες
διερχομένων με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά
χωρίς να κάνουν διακρίσεις και μία μόνο
φωτογραφία στον κάθε διερχόμενο. Στη συνέχεια
για να τους ευχαριστήσουν για τη συμμετοχή
τους σ’ αυτή τη μικρή έρευνα, τους προέτρεπαν
ευγενικά να πάρουν από ένα μπολ που είχαν πάνω
στον πάγκο όσα γλυκά ήθελαν. Εδώ εντοπίζεται
λοιπόν όλο το “ζουμί” της έρευνας η οποία
ξέρετε τι έβγαλε; Όσοι είχαν δει τη φωτογραφία
με τον παχουλό κύριο πήραν τα περισσότερα

Φωτογραφία του Σπύρου Μελετζή από έκθεση του Μήνα
Φωτογραφίας της Αθήνας το 2008 (HCP)

γλυκά!!! Είναι απόλυτα κατανοητό και λογικό
και δεν χρειάζονται πειράματα και επιστημονικές
αναλύσεις για να αποδειχτεί ότι η θέα φωτογραφιών
με λαχταριστά φαγητά και λιχουδιές ανοίγει την
όρεξη. Ούτε επίσης χρειάζονται βαρύγδουπες και
περισπούδαστες αναλύσεις για να αιτιολογηθεί όλη
αυτή η οφθαλμολαγνεία στην οποία οφείλεται κατά
ένα μεγάλο ποσοστό η επιτυχία των πάσης φύσεως
περιοδικών μαγειρικής και διατροφής. Όμως το
ότι οι χοντροί ...ανοίγουν την όρεξη είναι κάτι που
πραγματικά δεν το είχα φανταστεί! Κάτι τέτοια
αθώα πειράματα όπως π.χ. το διάσημο πείραμα του
Παυλώφ με τον σκύλο του, μας κάνουν μερικές
φορές να εστιάσουμε την προσοχή μας σε κάποια
πράγματα που προσπερνούμε αδιάφορα. Όπως π.χ.
στο ότι η Επιστήμη της Συμπεριφοράς έχει πολλά
ακόμη να μάθει από την φωτογραφία η οποία κάθε
άλλο παρά είναι ένα ευτελές μέσο έκφρασης και
επικοινωνίας.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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όθηκαν στην δημοσιότητα πριν λίγο καιρό από τον Υπουργό Πολιτισμού οι
επιχορηγήσεις που θα δοθούν για την ενίσχυση δράσεων φορέων εικαστικών
τεχνών της χώρας μας που είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα. Συνολικά επιχορηγούνται
14 φορείς του τομέα εικαστικών, από τους 16 που είχαν καταθέσει αίτηση, με
συνολικά 338.000 ευρώ. Ειδικότερα από τον φωτογραφικό χώρο επιδοτείται το
Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας και Οπτικών Μέσων Επικοινωνίας (HCP) με 70.000
ευρώ για τον 17ο Μήνα Φωτογραφίας (που πραγματοποιήθηκε πέρυσι υπό την
διεύθυνση του κ. Μωρεσόπουλου) και το Μουσείο Φωτογραφίας Καλαμαριάς
με 5.000 ευρώ. Παράλληλα ο υφυπουργός εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιος ενέκρινε
105 συμβάσεις έργου σε διάφορους φορείς του Δημοσίου μεταξύ των οποίων
και στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης υπό την αίρεση ότι θα εγκριθεί
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ε.Ε.
Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 3
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Scanner  Photoshop CS3/5
Γεια σας,

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
στους τομείς των γραμμάτων και των εικαστικών τεχνών. Στον τομέα των γραμμάτων
υποβλήθηκαν συνολικά 21 αιτήματα, από τα οποία έγιναν δεκτά τα 18. Το συνολικό

Αγόρασα ένα σκάνερ Epson V330 στις
9 Απριλίου από το ΠΛΑΙΣΙΟ για την επιχείρησή μου (φωτογραφείο). Εκτέλεσα την

ποσό των επιχορηγήσεων ανέρχεται σε 287.000 ευρώ. Στον τομέα των εικαστικών

εγκατάσταση της συσκευής βάση οδηγιών,

υποβλήθηκαν συνολικά 16 αιτήματα, από τα οποία έγιναν δεκτά τα 14. Το συνολικό ποσό

άνοιξα το Ρhotoshop για να κάνω μια
σάρωση, και όταν επανέλαβα την σάρωση

των επιχορηγήσεων ανέρχεται σε 338.000 ευρώ. Τα μεγαλύτερα ποσά που δόθηκαν για
τα γράμματα είναι 50.000 ευρώ στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης Λογοτεχνίας και

δεν έβρισκε την συσκευή. Το ίδιο συμβαί-

Επιστημών του Ανθρώπου (ΕΚΕΜΕΛ). Με 40.000 και 30.000 ευρώ επιχορηγήθηκαν,

νει και στο CS3 και στο CS5 αλλά και στα

αντίστοιχα, η 33η Γιορτή Βιβλίου του Συλλόγου Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών και το 39ο

Windows. Χρειάζεται να αποσυνδέσω και
να ξανασυνδέσω το σκάνερ για να αναγνω-

Φεστιβάλ Βιβλίου του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου. Για τα εικαστικά δόθηκαν 70.000
ευρώ στο Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας και Οπτικών Μέσων Επικοινωνίας για τον

ριστεί και να λειτουργήσει. Αυτό συμβαίνει

17ο Διεθνή Μήνα Φωτογραφίας και 60.000 στη Multitrab Productions για το Athens

από την ημέρα αγοράς του. Υπάρχει κάποια

Video Art Festival 2010. Με 45.000 ευρώ επιχορηγήθηκε η Κοιράνια Μη Κερδοσκοπική

λύση ή χρειάζεται να το αντικαταστήσω με
κάποια άλλη μάρκα; Σας ευχαριστώ εκ των

Πολιτιστική Εταιρεία - Ψηφιακό Μουσείο Γ. Ιακωβίδη για τη δραστηριότητα του
Μουσείου και τα εκπαιδευτικά προγράμματα και 5.000 ευρώ στο Μουσείο Φωτογραφίας

προτέρων για την απάντησή σας.

Καλαμαριάς.

Με εκτίμηση,

&' (! )&' '( * !'%* '+( +( '( *'(
),."( http://drasis.culture.gr
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Τη σύναψη 105 συμβάσεων έργου σε διάφορους φορείς του Δημοσίου ενέκρινε ο
Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιος. Οι συμβάσεις έργου θα πρέπει να προκηρυχθούν

Αγαπητέ κ. Ανδριόπουλε,
Έτσι όπως περιγράφετε το πρόβλημα
μάλλον πρόκειται για θέμα software και όχι
για πρόβλημα της συσκευής.
Θα πρότεινα κατά σειρά τις εξής ενέργειες:
Αλλαγή USB θύρας, αλλαγή καλωδίου USB
και δοκιμή σε άλλο PC ώστε να δούμε αν
παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο.
Αν το πρόβλημα συνεχίζει, θα πρέπει να
επικοινωνήσετε με το service.
Με εκτίμηση
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΤΣΟΣ
Service Manager ΕPSON

μέχρι τις 30-6-2011, ενώ έχουν περάσει από τον ενδελεχή έλεγχο
και την έγκριση του ΑΣΕΠ.
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι παρακάτω συμβάσεις στους φορείς:
1. Στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου μία σύμβαση βιβλιοθηκονόμου (ΠΕ).
2. Στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συνολικά 58 συμβάσεις έργου. Συγκεκριμένα για 11
συντηρητές ηλεκτρολόγους (ΔΕ), 9 συντηρητές υδραυλικούς (ΔΕ), 8 συντηρητές ψυκτικούς
(ΤΕ ή ΔΕ) και 30 συντηρητές μηχανολόγους (ΠΕ ή ΤΕ).
3. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και συγκεκριμένα στο Τοπικό Αρχείο Αιγίου, 2
αρχειονόμους (ΠΕ), 2 ταξινόμους (ΤΕ) και 1 σύμβαση καθαριότητας (ΥΕ).
4. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στον νομό Δωδεκανήσου, 1 ειδικό Πληροφορικής (ΤΕ),
1 συντηρητή βιβλίων ΤΕ, 1 ταξινόμο (ΔΕ) και 1 αρχειονόμο (ΠΕ).
5. Στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας εφόσον εγκριθεί σχετικό
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ε.Ε. θα προσληφθούν με συμβάσεις έργου
3 πτυχιούχοι θετικών Επιστημών, 4 προγραμματιστές Η/Υ, 4 ηλεκτρολόγοι -μηχανικοί, 1
ηλεκτρονικός (ΠΕ η ΤΕ), 6 ακτινοφυσικοί, 3 τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων. Επίσης θα
προκηρυχθούν θέσεις για 2 τεχνολόγους ραδιολογίας - ακτινολογίας, 3 ακτινοφυσικούς,
3 τεχνολόγους τροφίμων, 2 διδάκτορες πυρηνικούς μηχανικούς, 1 πτυχιούχο θεωρητικών
επιστημών, 3 φυσικούς και ηλεκτρονικούς φυσικούς - ραδιοηλεκτρολόγους.
6. Στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης εφόσον εγκριθεί συγχρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα από την Ε.Ε. (διοργάνωση φεστιβάλ Φωτογραφίας - ΡΗΟΤΟΒΙΕΝΝΑLΕ) θα
προκηρυχθούν θέσεις για 2 καλλιτεχνικούς συμβούλους (ΠΕ), 1 υπεύθυνο προβολής και
συντονισμού προγράμματος (ΠΕ), 1 υπεύθυνο Τεκμηρίωσης και Επεξεργασίας Εικόνας
(ΤΕ), 1 υπεύθυνο Διαχείρισης και Αξιοποίησης Βάσης δεδομένων και Συντονισμού
Παραγωγής (ΤΕ), 1 υπεύθυνο Εγκατάστασης και Αποκαθήλωσης (ΔΕ), 1 Επιμελητή
Επεξεργασίας και Μετάφρασης Κειμένων (ΠΕ), 1 σύμβαση για Υποστήριξη Ψηφιακών
Εφαρμογών (ΠΕ), 1 υπεύθυνο Εκτέλεσης Πράξεων Γραφείου Προγραμματισμού
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΠΕ), 1 (ΤΕ) υπεύθυνο Βιβλιοθήκης, 1 Ξεναγό ενηλίκων και
παράλληλων δράσεων (ΠΕ) και 1 σύμβαση υπεύθυνου κυλικείου (ΔΕ).
7. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στον Νομό Ζακύνθου 1 σύμβαση αρχειονόμου
(ΠΕ ή ΤΕ).
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EPSON



Kατ’ αρχήν να σημειώσουμε ότι όπως
παραδέχθηκε και ο ίδιος ο αναγνώστης
μας σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, με το
standalone (ανεξάρτητο) πρόγραμμα της
Epson, το Perfection V330 λειτουργεί άψογα και έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.
Προφανώς υπάρχει κάποια ασυμβατότητα
ανάμεσα στη διαχείρισn TWAIN συσκευών από το Photoshop και τo driver της
Epson, για την οποία δεν γνωρίζουμε - για
να είμαστε αντικειμενικoί - αν το σφάλμα
καταλογίζεται στην Epson ή στην Adobe.
Eπίσης προσπαθείστε να εγκαταστήσετε το
ίδιο software σε άλλο hardware γιατί παρόμοιες ασυμβατότητες είναι πολύ συχνές
σε οριακές περιπτώσεις.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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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.
Το βίντεο αυτό μας την έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο και ευχαριστούμε.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E$&: Τάκης Τζίμας, !(* :%?: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
")!.$!: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου )!$* *"!?:

www.photo.gr

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ !%=+!: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò 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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H Getty Images ?%'&"%  PicScout
-   ’ ;
Μια από τις μεγαλύτερες φωτοθήκες του κόσμου, η Getty Images, εξαγόρασε τη
PicScout. Μεγάλη δουλειά, θα πείτε, αφού οι εξαγορές είναι στην ημερησία διάταξη

sharers οι οποίοι πρέπει να βρεθούν
αφού ταυτοποιηθεί η ΙΡ τους κάτι που
σε άλλες χώρες χρειάζεται εισαγγελική
παραγγελία και σε άλλες είναι πολύ

ανάμεσα σ’ εταιρίες μεγάλου μεγέθους.

δύσκολο. Στις HΠΑ μάλιστα έχει μπει
φρένο στις σχετικές διαδικασίες γιατί

Ό

διάφορες αποφάσεις δικαστηρίων
αναγνωρίζουν μεν τα πνευματικά

μως η Getty Images είχε ορισμένο σκεπτικό στην κίνησή της και η PicScout δεν είναι
τυχαία: Έχει στο ενεργητικό της σοβαρή τεχνογνωσία στην αναγνώριση φωτογραφιών

και συσχετισμό του copyright. Συγκεκριμένα έχει εξελίξει ειδικά εργαλεία αναγνώρισης
φωτογραφικού υλικού αναρτημένου στο internet (Ιmage Tracker). Στην PicScout ανήκει
στο σύστημα Image Exchange για εντοπισμό των δικαιούχων του copyright.
H αξία της εξαγοράς ήταν γύρω στα 20εκ. δολ. ενώ η PicScout θα διατηρήσει την
ανεξαρτησία της. Προφανώς η Getty Images (η οποία ήδη από το 2008 ανήκει σε όμιλο
επενδυτών) χρειάζεται τη νέα θυγατρική για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό που δεν είναι
άλλος από τη διεύρυνση των κερδών αφού θα εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες φωτοθήκες με
τις οποίες έχει συμβόλαια σε ισχύ (Corbis, Image Source, Masterfile κλπ.) Η Getty Images
περιέπεσε σε αρνητική δημοσιότητα πέρυσι όταν άρχισε μια καμπάνια «προστασίας του
copyright” ερευνώντας για μη εξουσιοδοτημένη χρήση φωτογραφιών σε οτιδήποτε, ακόμη
και προσωπικά blogs. Μάλιστα αυτό συνέπεσε με την αναγγελία της RIAA (Recording
Industry Association of America που εκπροσωπεί τη μουσική βιομηχανία) ότι σταματά να
στρέφεται με αγωγές κατά μεμονωμένων χρηστών που παραβιάζουν μουσικά δικαιώματα.
Η PicScout χρηιμοποιεί προηγμένους αλγόριθμους αναγνώρισης που σκανάρουν όλο
το internet και εντοπίζουν «παραβάτες» Η τακτική της Getty Images είναι να μην κάνει
αγωγές αλλά να στέλνει απευθείας επιστολές από το νομικό της γραφείο και να ζητά
αποζημίωση ως $1000 για κάθε «επιλήψιμη» φωτογραφία που βρίσκει αναρτημένη.
Επειδή ακριβώς οι υποθέσεις αυτές κρατιούνται επιμελώς μακριά από τη δημοσιότητα,
κανείς δεν γνωρίζει πόσοι έχουν γίνει αποδέκτες τέτοιων εξωδικαστικών απαιτήσεων και
ποιοι έχουν προχωρήσει σε καταβολή ποσών. Συγκριτικά αναφέρουμε ότι οι υποθέσεις
που χειρίστηκε η RIAA ανέρχονται σε 35.000 και του US Copyright Group σε 14.000. Για
τη Getty διατυπώνονται εικασίες ότι μιλάμε για πολλαπλάσιες περιπτώσεις. Το έργο της
PicScout διευκολύνεται πολύ γιατί μιλάμε για αναρτήσεις σε συγκεκριμένους ιστότοπους
που έχουν συγκεκριμένους –και εύκολα εντοπίσιμους - ιδιοκτήτες και όχι για απλούς file
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δικαιώματα αλλά επιδικάζουν
αποζημιώσεις σε συνάρτηση με το
εύρος της ζημίας. Σε μια αξιοσημείωτη
περίπτωση η Masterfile ζητούσε
εκατοντάδες χιλ. δολ. από μια μικρή
ποδηλατική εταιρία online πωλήσεων
εξαρτημάτων και επιδικάστηκαν μόνο
$1.120! Μια άλλη - αθέατη - πλευρά της
εξαγοράς είναι το lobbygin στο οποίο
έχει αυτά τα χρόνια αποδυθεί η PicScout
για θέσπιση νομοθεσίας προστασίας της
«ορφανής» πνευματικής ιδιοκτησίας
δηλ. έργων που δεν μπορούν να
αντιστοιχηθούν στους δημιουργούς
τους και κατά συνέπεια οι δυνητικοί
ενδιαφερόμενοι πελάτες έχουν
πρόβλημα να χρησιμοποιήσουν τα έργα
πληρώνοντας τα νόμιμα. Η PicScout έχει
ήδη καταθέσει πρόταση νόμου στην
αρμόδια ΥποΕπιτροπή του Κογκρέσσου.
Αλλά επί των ορφανών έργων και
των συμφερόντων που παίζονται, θα
διαβάστε στο επόμενο Weekly.

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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O Jason Hiner, αρχισυντάκτης της online έκδοσης TechRepublic,
δημοσίευσε πρόσφατα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο
«Η απάτη του 3D». Μπορεί ο τίτλος να μοιάζει σκληρός, αλλά
ήδη αρκετοί συντάκτες τεχνολογίας έχουν προσχωρήσει σε αυτό
το στρατόπεδο. Στο άρθρο του λοιπόν αναφέρει ότι οι έρευνες
δείχνουν οι άνθρωποι που παρακολουθούν 3D περιεχόμενο,
έστω και για λίγο, υποφέρουν από ναυτία ή πονοκέφαλο ξεπερνούν σε ποσοστό το 25%. Αυτό όμως δεν σταμάτησε τις εταιρείες
που είναι αποφασισμένες να μας πείσουν ότι το θέλουμε. Μέσα
σε λιγότερο από τρία χρόνια εμφανίστηκε η πρώτη μεγάλη
υπερπαραγωγή του Hollywood σε 3D, γεμίσαμε τηλεοράσεις,
φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες και τώρα η βιομηχανία
έβαλε στόχο τα videogames και τα κινητά τηλέφωνα. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς αν όλα γίνονται για χάρη της τεχνολογίας ή των
μαζικών πωλήσεων “per se” (ως αυτοσκοπός).
Σίγουρα η στερεοσκοπική τεχνολογία δεν είναι καινούργια. Δεν
ανακαλύψαμε τον τροχό εν έτει 2009 όταν ο James Cameron
γύρισε το Avatar. Από την άλλη κάναμε τις τηλεοράσεις μας
LCD, μετά HD, τώρα τί; Μήπως πρέπει να τις κάνουμε 3D για να
ξαναγοράσουμε μερικά δισεκατομμύρια συσκευών;
Παρόλο που πολλοί αγαπούν την τεχνολογία και ακόμα περισσότεροι τα gadget, γιατί μερικοί έφθασαν ν’ αποκαλούν το 3D
απάτη; Γιατί είναι μια τεχνολογία που η μέχρι τώρα επικράτησή
της έχει επιφέρει σημαντικές εκπτώσεις στο περιεχόμενο. Για να
μην την καταδικάσουμε πλήρως, σίγουρα σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λειτουργήσει θετικά π.χ σε ένα animation, σε ένα
ντοκιμαντέρ, στα αθλητικά ή ακόμα και σε εκπαιδευτικές εφαρμογές. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν μια ολόκληρη βιομηχανία γυρίζει γύρω από αυτό και στους τρόπους που θα στο επιβάλει αλλά
κυρίως στο τι θα παρασύρει προς τα κάτω. Πρόσφατο παράδειγμα η τελευταία ταινία του Κένεθ Μπράνα, του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη… με ειδίκευση στον Σαίξπηρ. Αυτή τη φορά
διάλεξε κάτι τελείως διαφορετικό. Επέλεξε να φέρει στην μεγάλη
οθόνη τον ήρωα της Marvel, Θωρ, χαρακτήρα κόμικς εμπνευσμένο από το θεό των Σκανδιναβών. Και φυσικά η ταινία κυκλοφόρησε σε 3D και 2D. Και ενώ έχεις επίγνωση και δεν περιμένεις να
δεις μια οσκαρική δημιουργία, αλλά μια ταινία δράσης με έναν
ήρωα από αυτούς που διάβαζες σαν παιδί, απογοητεύεσαι. Γιατί;
Γιατί το αφελές σενάριο που περίμενες έχει γίνει χειρότερο, η
οθόνη είναι θολή και τα γραφικά απλώς κακά. Και τότε συνειδητοποιείς τι συνέβη. Δεν πλήρωσες τα λίγα παραπάνω ευρώ
για να την δεις 3D. Η ταινία είχε γυριστεί για 3D. Φυσικά στο 2D
είναι ακόμα χειρότερη. Γιατί όμως να θέλω να δω 3D αφού το
μυαλό μου θα προσθέσει την τρίτη διάσταση. Το έκανε τόσα
χρόνια, δεν είναι κάτι που πρόκειται να το ξεχάσει. Είναι αυτό που
αποκαλείται: “μαγεία του κινηματογράφου”. Επιπλέον αυτό που
παρατηρούν όλοι είναι ότι τα αντικείμενα στο 3D φαίνονται λίγο
θολά, λιγότερο αληθοφανή και περνάς το χρόνο σου παρατηρώντας ένα σωρό άλλα πράγματα πέρα από τη βασική πλοκή. Γι’
αυτό πριν πάτε να ξοδέψετε χιλιάδες ευρώ για νέα 3D TV περάστε
μια βόλτα από τo σινεμά “Αθηναία” στο Κολωνάκι που ανοίγει
τη φετινή θερινή σεζόν με την Καζαμπλάνκα. Αν είσαστε τυχεροί
θα θυμηθείτε τι ωραία που ακούγεται το φιλμ όταν τρέχει πάνω
στη μηχανή προβολής...
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Adobe
( #

 ) Adobe Photoshop

Touch   iPad
Η Adobe παρουσίασε τις εφαρμογές Adobe Photoshop Touch,
Adobe Color Lava, Adobe Eazel and Adobe Nav για Apple iPad.
Οι τρεις αυτές εφαρμογές της Adobe αναπτύχθηκαν με Photoshop
Touch Software Development Kit (SDK) για να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητες για διάδραση μεταξύ Photoshop και συσκευών tablet.
Οι χρήστες των συσκευών με τεχνολογία αφής θα μπορούν να
σχεδιάζουν απευθείας στην οθόνη και να διαχειρίζονται διάσημα
εργαλεία Photoshop tools από συσκευές tablet και επεκτείνουν
τις δυνατότητες των υπαρχόντων προϊόντων Adobe στην αγορά
κινητών και συσκευών tablet, Photoshop Express, Adobe Ideas και
Adobe Connect Mobile. Οι ιδιοκτήτες Photoshop CS5 μπορούν να
το αναβαθμίσουν χωρίς χρέωση για να απολαμβάνουν διαδραστικές εφαρμογές Photoshop σε συσκευές tablet. Το Photoshop Touch
SDK είναι συμβατό με πολλές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων
iOS, Android και BlackBerry PlayBook.
 210 9717016

PMA
*      PMA;
Πιπεράτες υπάρξεις θα γεμίσουν τα halls του Sands στο Λας Βέγκας
όπου θα πραγματοποιηθεί η έκθεση PMA το 2012 μαζί με την CES.
H PMA φέτος ακυρώθηκε και θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο σε
συνεργασία με τη CES. Το αστείο της υπόθεσης όμως, όπως έγραψε το περιοδικό PDN, είναι ότι στο ίδιο εκθεσιακό κέντρο, αλλά σε
διαφορετικό σημείο, θα πραγματοποιηθεί και η έκθεση “AVN Adult
Entertainment Expo”, δηλ. η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση της βιομηχανίας του πορνό. Οι δύο εκθέσεις θα συμπέσουν για δύο μέρες
και οι διοργανωτές ελπίζουν ότι αυτό δεν θα προκαλέσει προβλήματα. Ο Gary Pageau, εκπρόσωπος του PMA, δήλωσε στο PDN: “Δεν
νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα επικάλυψης. Το κτίριο είναι τεράστιο
και θα είμαστε σε διαφορετικά σημεία. Εμείς είμαστε μια έκθεση με
οικογενειακό χαρακτήρα, οπότε υπάρχει πάντα μια ανησυχία. Από
την άλλη δεν μπορείς να έρχεσαι στο Λας Βέγκας και να περιμένεις ότι
δεν θα δεις και κάτι ...απρεπές”.
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Συνέδεσε ολόκληρη τη ζωή του με τη
Νύφη του Θερμαϊκού. Αγάπησε την
καλλιτεχνική της ζωή και την κατέγραψε
καρέ προς καρέ, από τη δεκαετία του
’70 και μετά. Ο φωτορεπόρτερ Βασίλης Μποζίκης, την περασμένη Τρίτη
10 Μαΐου κατέβασε οριστικά το φακό
του, αποχωρώντας για το αιώνιο ταξίδι.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1944
και δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Αρχικά
επιθυμούσε να σπουδάσει σκηνοθεσία
αλλά στους δύσκολους εκείνους καιρούς
αναγκάστηκε να στραφεί στον κόσμο της
φωτογραφίας. Όμως, σαν από ένστικτο,
ακολουθούσε με το φακό του πάντα τους
καλλιτέχνες. Τους ηθοποιούς του θεάτρου, τους μουσικούς, τους τζαζίστες που
υπεραγαπούσε, την καλλιτεχνική σκηνή
της συμπρωτεύουσας, γενικότερα. Η αποφασιστική συγκυρία, για να ακολουθήσει
την επαγγελματική φωτογραφία ήταν
όταν κάλυψε την παράσταση «Μήδεια»
που παρουσίασε στο Θέατρο Δάσους ο
Μίνως Βολανάκης. Κάποιος έδειξε τις φωτογραφίες του Μποζίκη στον σκηνοθέτη,
του άρεσαν και ο Μποζίκης αποφάσισε
να στραφεί στο ρεπορτάζ. Ήταν σταθερός
συνεργάτης πολλών θεατρικών και χορευτικών σχημάτων και μάλιστα δούλεψε
πολύ με το Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος και νυν Θεσσαλονίκης.
Επίσης εκθέσεις του είχε διοργανώσει το
Φωτ. Κέντρο Τριανδρίας ενώ είχε πληθώρα δημοσιεύσεων σε όλες τις ημερήσιες
εφημερίδες, στα freepress και άλλα
θεσσαλονιώτικα έντυπα.
Το αρχείο του περιλαμβάνει πλουσιότατο
–και ανεκμετάλλευτο- ιστορικό υλικό από
τη Θεσσαλονίκη που άλλαζε αρχιτεκτονική και οικιστική όψη στις δεκαετίες
’70 και ’80.

Nacional Centro de Arte Reina Sofia
     
Το Μουσείο Reina Sofia της Μαδρίτης ετοίμασε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στο εργατικό φωτογραφικό κίνημα. Με περισσότερα από 1000 έργα - φωτογραφίες,
περιοδικά, βιβλία, ταινίες - η έκθεση αποσκοπεί όχι μόνο να εκθέσει τα ιστορικά ντοκουμέντα και τα έργα των δημιουργών του κινήματος αλλά και να δείξει τη ζωή του προλεταριάτου της εποχής που αναπτύχθηκε σαν αντίποδας στο μοντέλο της μπουρζουαζίας. Βασικός
σκοπός της έκθεσης είναι να αναγνωριστεί το εργατικό κίνημα στη φωτογραφία ως ένας
σταθμός στην ιστορία της καθώς συχνά παραβλέπεται ή περιθωριοποιείται. Ένα αρκετά ενδιαφέρον στοιχείο της έκθεσης είναι ο διαλογικός χαρακτήρας ανάμερα στα έργα από την
Σοβιετική Ένωση και τη Γερμανία. Το πρώτο κομμάτι της έκθεσης είναι αφιερωμένο στην
γερμανική τότε απάντηση προς την επικράτηση της σοβιετικής φωτογραφίας τη δεκαετία
του ’30. Η απάντηση αυτή φτάνει σήμερα στα χέρια μας χάρη στο περιοδικό ΑΙΖ (Arbeiter
Illustruerte Zeitung, εικονογραφημένη εφημερίδα του εργάτη) που είχε εκδώσει ανοικτή
πρόσκληση στους ερασιτέχνες φωτογράφους το 1926 να στείλουν το υλικό τους. Έτσι
δημιουργήθηκε το περιοδικό Der Arbeiter-Fotograf και το εργατικό κίνημα της φωτογραφίας (Arbeiterfotografie). Το δεύτερο μέρος της έκθεσης δείχνει την επιρροή στην Βόρεια
Ευρώπη και Αμερική όπου δημιουργήθηκαν αντίστοιχα περιοδικά και κινήματα. Τέλος το
τρίτο κομμάτι της έκθεσης είναι αφιερωμένο σε ντοκουμέντα από τον Ισπανικό Εμφύλιο,
όπου παρά το ότι δεν δημιουργήθηκε ποτέ ένα αντίστοιχο κίνημα, υπήρχε έντονη παρουσία φωτογράφων στην Ιβηρική χερσόνησο. Στο τμήμα αυτό της έκθεσης φιλοξενούνται
έργα των Gerda Taro, Robert Capa, Chim, Andre Papillon, Henri Cartier-Bresson, Agustí
Centelles, Eli Lotar, Margaret Michaelis, José Suárez, Josep Renau, Pere Català Pic κ.α.
 Nacional Centro de Arte Reina Sofia
& 6 "!4 #8 22 ': 2011
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Manfrotto
9    
Από την κατ’ εξοχήν ιστορική εταιρία
συστημάτων στήριξης στην Ευρώπη, ήδη
κυκλοφορούν στην αγορά τα τρίποδα
σειράς 057 και νέες κεφαλές. Η σειρά 057
με την πολύ ενισχυμένη κατασκευή από
ανθρακονήματα καλύπτει το χρήστη που
έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις φορτίου (π.χ.
μηχανές μεσαίου ή μεγάλου φορμά) ως
18 κιλά. Το τρίποδο εκτείνεται σε ύψος ρεκόρ 2,05m και είναι βαρύτερο 2,85 έναντι 2,2 του 055. Για συνεργασία με τρίποδα από ανθρακονήματα έχουν σχεδιαστεί
οι κεφαλές οικογενειών 054 και
057. Η πρώτη σειρά αποτελείται από μια σφαιρική
κεφαλή με πλατφόρμα, η
δεύτερη έχει Q2 μηχανισμό
ταχείας απελευθέρωσης
και η τρίτη μηχανισμό
μαγνησίου Q5. Η σειρά
057 έχει τρεις σφαιρικές
κεφαλές, μεταξύ αυτών
μία με τον ίδιο μηχανισμό Q5.
Z  
210 7236847

N  photo/video

Η βελτιωμένη σχεδίαση αντανακλάται στις κασέττες μελανιών μεγαλύτερης χωρητικότητας
και στη διαχείριση χαρτιών όλων των ειδών, συμπεριλαμβανομένων ρολών, καμβά, χαρτονιών, fineart, επιφανειών οπτικών δίσκωνCD/DVD κλπ. Το μηχάνημα τυπώνει με οκτώ μελάνια photo και matte black, red, orange, magenta, cyan, yellow και ειδικό gloss optimizer
που εξασφαλίζει ομαλό, γυαλιστερό φινίρισμα. Η επιλογή ανάμεσα σε photo και matte black
πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς παρέμβαση του χρήστη ή σπατάλη αναλώσιμου.
Όπως σε όλους τους inkjet εκτυπωτές της Epson, αξιοποιείται η micropiezo τεχνολογία. Σε
αυτή την περίπτωση το μέγεθος μικροσταγονιδίου είναι 1,5picolitre και συναντάμε κεφαλές
AMC. Η τελική ανάλυση εκτύπωσης είναι 5760x1440pixel. Για τον έλεγχο του ράστερ φροντίζει η μέθοδος AccuPhoto HG με ειδικούς αλγόριθμους που εξασφαλίζουν την ακριβέστατη
τοποθέτηση κάθε κουκίδας προκειμένου η τελική αναπαραγωγή να είναι κατά το δυνατόν
απαλλαγμένη από φαινόμενα κόκκου. Aπό τον Ρ2000 δεν λείπουν τα interfaces όπως

κούς επαγγελματίες και χομπίστες οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμιστούν σε ποιότητα εκτύ-

Ο ημιευρυγώνιος 35mm f/1,4 UMC, σχεδιασμένος για full frame φωτογραφικές
μηχανές ρεφλέξ θα κυκλοφορήσει αρχικά
σε μοντούρες Canon EF και Νikon AE ενώ
σε μεταγενέστερη φάση θα υπάρξουν παραλλαγές για Pentax, Samsung NX, Sony
Alpha και 4/3. Ο φακός χρησιμοποιεί
κρύσταλλα με υψηλό διαθλαστικό δείκτη
και ένα ασφαιρικό ενώ η πολλαπλή επίστρωση UMC αυξάνει το κοντράστ. Ειδικά
το μοντέλο για Nikon AE περιλαμβάνει
μικροεπεξεργαστή που επιτρέπει πλήρη
έλεγχο παραμέτρων έκθεσης καθώς
και συνεργασία με φλας iTTL. Επίσης
αναγγέλθηκε ένας εξειδικευμένος φακός
fisheye 8mm f/3,5 για τη βιντεοκάμερα
Sony NEX-VG10 (μοντούρα Sony E)

16

"    A3     

100Μbit ενσύρματο Ethernet, 802.11b/g/n ασύρματο και USB 2.0. Σύμφωνα με δήλωση
του κου Richard Day, Senior Product Manager, Epson Professional, “O Epson Stylus Photo
R2000, αποτελεί ένα φανταστικό εργαλείο για τους ενθουσιώδεις φωτογράφους, δημιουργι-

Samyang
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πωσης. Είτε τυπώνει κάποιος για εκθέσεις, γκαλερί, άλμπουμ είτε οτιδήποτε άλλο, το printer
έχει την δυνατότητα και ευχρηστία να παραδώσει εξαιρετικά αποτελέσματα και εντυπωσιάζει
ακόμη και τους πλέον απαιτητικούς.» EPSON 210 8099499

Panasonic Lumix DMC-FH7
<  



Η νέα σοδειά της Panasonic έφερε
εκτός από την G3 και την κομψή
Lumix DMC-FH7. Παρά το μικρό της
μέγεθος δεν στερείται δυνατοτήτων
και κυρίως πολύ λειτουργική οθόνη
αφής 3 ιντσών. Διαθέτει φακό ευρυγώνιο Leica DC 28mm, 4x οπτικό
ζουμ και δυνατότητες λήψης βίντεο
1280x720p. Η οθόνη smart touch
επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει το auto focus, να χρησιμοποιήσει το ζουμ, να ρυθμίσει το διάφραγμα και τη σκηνή με ένα άγγιγμα. Όλα τα μενού ο χρήστης μπορεί να χειριστεί αν επιθυμεί μόνο
με την αφή. Επίσης η Panasonic Lumix DMC-FH7 έχει και τρεις νέες ενδιαφέρουσες λειτουργίες
επεξεργασίας των εικόνων του. Έχουμε λοιπόν τη λειτουργία Beauty Retouch με την οποία
μπορεί να ρετουσάρει τα πρόσωπα, τη λειτουργία Esthetic που καθαρίζει το δέρμα και λευκαίνει
τα δόντια και τη λειτουργία Makeup που δίνει τη δυνατότητα διαφορετικών χρωμάτων
σε make up. INTERTECH 210 9692300
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Mε σκοπό να υποστηρίξει νέες compact
υψηλής ανάλυσης, αναγγέλθηκε ο
αισθητήρας 14Megapixel, 1/2,33in. Το
νέο chip διακρίνεται για τα χαρακτηριστικά
ευαισθησίας (3050el/lx/sec./μm2) η καλύτερη επίδοση στην κατηγορία σύμφωνα
με τον κατασκευαστή. Κατασκευάζεται με
τεχνολογία διακένου 32nm και 45nm που
μεταφράζεται σε χαμηλό βολτάζ λειτουργίας. Με βάση τη σχεδίαση των μικροφακών εξασφαλίζει καλύτερη φωτοαποδοτικότητα. Eπίσης, το κόστος διατηρείται
χαμηλά, εφόσον μπορεί να κατασκευαστεί
σε οποιοδήποτε εργοστάσιο παραγωγής
CMOS.

Panasonic G3
!

    ,     #ς

Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός στις CSC μηχανές ωθεί σε παρουσίαση νέων προϊόντων, σε
παραπλήσια κομμάτια της αγοράς. Στη σειρά G Μicro 4/3 σχετικά πρόσφατη ήταν η κυκλοφορία της G2 (αναγγέλθηκε πριν ένα χρόνο, ακριβώς). Η G3 είναι αισθητά μικρότερη σε
διαστάσεις από τη G3 χωρίς όμως να καταργεί τα βασικά στοιχεία όπως το EVF, το σύστημα
κατά της σκόνης στον αισθητήρα, την αυτόματη λειτουργία Intelligent Auto και την σπαστή
οθόνη επαφικού τύπου. Τελείως ανανεωμένος είναι ο αισθητήρας 16Megapixel και ο επεξεργαστής τελευταίας γενιάς Venus Engine FHD που υπερηφανεύεται για την απόδοση του
AF. Eκτός από ακίνητες φωτ. εικόνες η G3 κάνει και λήψη video 1920x1080 με ρυθμό 30fps
και συμπίεση AVCHD ενώ στα 720p εφαρμόζει συμπίεση Μοtion JPEG. Στις νέες δυνατότητες αξίζει μνείας το Pinpoint AF μια λειτουργία αυτόματης εστίασης που ζουμάρει κατευθείαν
στο αντικείμενο επιλογής. Όσοι αγοράσουν τη G3 μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 11
φακούς Micro 4/3 και ένα 3D φακό. Θα κυκλοφορεί σε τέσσερα χρώματα: μαύρο, κόκκινο,
καφέ και λευκό. INTERTECH 210 9692300

Vanguard Auctus Plus 323CT

PREVIEW

!  !
Mε νωπές τις δάφνες των βραβείων Red Dot και ΤΙΡΑ, το μεγάλο τρίποδο της Vanguard αντιπροσωπεύει το
επιστέγασμα μιας σοβαρής προσπάθειας που έχει φέρει την εταιρία στην κορυφή της δημοσιότητας. Πριν μερικά
χρόνια το όνομα Vanguard ήταν συνώνυμο με μεσαίας ποιότητας φωτογραφικά αξεσουάρ. Όμως η αναδιάρθρωση της γκάμας και η συγκέντρωση της προσπάθειας στις τσάντες και τα τρίποδα έχουν κάνει τα Vanguard άκρως
ανταγωνιστικά. Το Αuctus Plus 383CT είναι αυτό που λέμε heavy duty τρίποδο και θα ζύγιζε αρκετά περισσότερο από τα 3,55κιλά αν τα σκέλη δεν κατασκευάζονταν από ανθρακονήματα (carbon fibre) το ελαφρό και
συνάμα ανθεκτικό υλικό που είναι της μόδας, αν και στοιχίζει ακριβά. Σήμα κατατεθέν της σχεδίασης είναι
το σύστημα ανύψωσης της κεντρικής κολώνας τύπου Extreme Support Height Positioning με μανιβέλα,
κρεμαγιέρα και έλεγχο τριβής που έχει σχεδιαστεί για φορτία ως 18 κιλά. Σε πλήρη ανύψωση της κολώνας το ύψος φθάνει το 1,80μέτρο. Τα σκέλη (τα οποία ανοίγουν σε τρεις ρυθμιζόμενες κλίσεις 25°, 50°
και 80°) αποτελούνται από τρία τμήματα έκαστο και σφίγγουν με ειδικό μηχανισμό που δεν αφήνει
να εισχωρήσει σκόνη και υγρασία. Καταλήγουν σε Αll terrain παντός εδάφους πέλμα με τριπλή
σύνθεση: καρφί, απλό λάστιχο ή …πλατύποδα. Πως αλλιώς να περιγράψουμε το φαρδύ, στρογγυλό, λαστιχένιο παπουτσάκι που κάνει το τρίποδο να μοιάζει με σεληνάκατο. Πολύ χρήσιμο
πάντως στο χιόνι και την άμμο και το κυριότερο, αφαιρείται εύκολα. Επίσης ο κεντρικός τομέας
όπου ενώνονται τα τρία σκέλη και η κολώνα κατασκευάζεται από ελαφρό κράμα μαγνησίου.
Το Αuctus Plus 323CT είναι ένα state of art τρίποδο που σχεδιάστηκε χωρίς οικονομία στα
υλικά και δίνει λύσεις σε απαιτητικούς φωτογράφους με βαρύ εξοπλισμό.
TECHNIO 2109567810
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Για να την απολαύσετε...

Κάντε κλικ εδώ!

www.photovision.gr
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PREVIEW

Farseeing FS-D09
    ?   LED
Τα φωτιστικά LED έχουν ήδη κερδίσει σημαντικό
μερίδιο αγοράς στον τομέα των φωτιστικών
βιντεοκάμερας, παρά το γεγονός ότι πολλοί
εικονολήπτες παραμένουν προσκολλημένοι σε
συστήματα πυράκτωσης. Η ασιατική Farseeing
προτείνει μια ημιεπαγγελματική φωτιστική πηγή
LED, ιδιαίτερα ευέλικτη και με ένταση φωτισμού
που επαρκεί για πλήθος εφαρμογών. O FS-D09
υιοθετεί το κλασσικό design φωτιστικών LED με τα
δύο αναδιπλούμενα φίλτρα στην μπροστινή πλευρά για α. εστίαση δέσμης φωτός και β. μετατροπή
χρωματικής ισορροπίας σε 3200° Κelvin αντίστοιχα. Χρησιμοποιεί συνολικά 6 LEDs υψηλής ισχύος
σε διάταξη των 2 σειρών, η κατανάλωση των
οποίων δεν ξεπερνά τα 14Watt. Η μέγιστη ένταση
του φωτιστικού φθάνει τα 600 Lux χωρίς φίλτρο.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή η χρωματική ισορροπία των LED είναι 5600°
Kelvin. Η συσκευή χρησιμοποιεί pack μπαταρίας
τύπου Sony NPF που κουμπώνουν στην βάση της
κεφαλής. Στο ίδιο σημείο βρίσκεται και η υποδοχή
για απευθείας τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος με
μετασχηματιστή. Ο ροοστάτης που βρίσκεται στην
πίσω πλευρά δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα
να ρυθμίζει την ένταση από 10 έως 100%. Είχαμε
την ευκαιρία να δοκιμάσουμε το συγκεκριμένο
φωτιστικό σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
Η συσκευή μας κέρδισε χάρη στην υψηλή της
αυτονομία και την ευελιξία. Η ένταση ήταν σε γενικές γραμμές ικανοποιητική και αποτελεσματική
με βιντεοκάμερες καλής ευαισθησίας, παράλληλα όμως διαπιστώσαμε και κάποιες αποκλίσεις
στην χρωματική ισορροπία. Αυτό έγινε αισθητό
όταν προσπαθήσαμε να εξισορροπήσουμε το
φωτιστικό με κάποιες άλλες σταθερές φωτιστικές πηγές. Κατά τη γνώμη μας πρόκειται για μια
ημιεπαγγελματική πρόταση με καλό value for
money, αν πάντως οι προσδοκίες είναι πολύ
υψηλές τότε συνιστούμε να στραφείτε σε ένα LED
έντασης άνω των 1200Lux.
Z   210 7236847

Fujfilm
!     
Άλλο ένα νέο φέρνει τη Fujifilm στο προσκήνιο της επικαιρότητας. Η τρισδιάστατη compact 3D W3 ήδη ταξίδεψε στο διάστημα με την πτήση του ρωσικού
Soyuz 25Sm, ως ειδικό μέρος του εξοπλισμού της επιστημονικής αποστολής
European Space Agency για γεωφυσικές έρευνες κλπ. H επόμενη αποστολή που
θα συμμετάσχει η 3D W3 είναι εντός των ημερών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό
Magisstra και οι αστροναύτες θα κάνουν τρισδιάστατες λήψεις του πλανήτη μας.
Εν τω μεταξύ έφτασε και στην Ελλάδα η αναμενόμενη Fujifilm Finepix S2500HD,
η superzoom που θυμίζει DSLR. Με 18χ zoom, φακό με εστιακή απόσταση
28-504mm, 12 ΜΡ και οθόνη 3 ιντσών προσφέρει επαρκείς επιλογές manual
χειριστών για τους πιο έμπειρους χρήστες χωρίς να στερείται όμως αυτοματισμών
για τους αρχάριους. Επίσης έχει τη δυνατότητα λήψης βίντεο 720p. Η έξοδος
mini HDMI διευκολύνει για να μεταφέρετε το υλικό σας. Παραπέρα, η S2500HD
περιλαμβάνει Tracking Auto Focus, για να μην χάνετε την εστίαση στα αντικείμενα
που παρακαλουθείτε και Panorama Shooting Mode για πανοραμικές λήψεις. Ένα
σημαντικό χαρακτηριστικό είναι επίσης η ταχύτητα λήψης αφού μπορεί να τραβήξει μέχρι 20 φωτογραφίες συνεχόμενα, τραβώντας 8 καρέ το δευτερόλεπτο. Αν η
ανάλυση ρυθμιστεί στα 6 megapixel μπορεί να τραβήξει 10 συνεχόμενα καρέ το
δευτερόλεπτο.
FUJIFILM 210 9404100


1. 

 ,
     Vanguard Auctus Plus 323CT        xtreme Support Height Positioning (ESHP)          ,     25°-80°,     ll terrain
. !  €400
2.   ,
     Vanguard Alta Pro 283CT    
        "ACC  #     ,    
25-80   ,       ,   €250.
3. A     Vanguard Uprise 48        ,
   trekking/adventure photography,   120 # .

PREVIEW


 109 • 

16

 2011

  6907 777638
 

16

ON LINE 

  

O IMAGING - E 










!

€ 15
256 

04-12-2

N 978-960-77

B
 , 20x22.5, IS

   
        .

#,  €19
   : 210 8541400, info@photo.gr
 109 • 

16

 2011

 

17

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

)4'%

Color laser printer
B  ,      …
Μέσα στην κυριαρχία των inkjet στις φωτορεαλιστικές εκτυπώσεις, η
θέση των laser μοιάζει σχεδόν περιθωριακή. Παρόλη την επιτυχία της
στον οικιακό και επαγγελματικό τομέα, η τεχνολογία color laser δεν
κατάφερε να συγκινήσει τους φωτογράφους εξαιτίας της χαμηλότερης
ευκρίνειας και χρωματικής ακρίβειας. Μπορεί οι color laser να είναι
ταχύτατοι – όμως υστερούν σε σημαντικές παραμέτρους κυρίως στην
χρωματική πιστότητα και σε άλλα σημεία όπως για παράδειγμα ότι
αδυνατούν να χειριστούν φωτογραφικά χαρτιά με μεγάλο βάρος.
Παρόλα αυτά υπάρχει ένα ειδικό πεδίο εφαρμογών που ταιριάζει γάντι στους color
laser: το index print και γενικά οι εκτυπώσεις δειγμάτων. Αρκετοί επαγγελματίες
χρησιμοποιούν τέτοιους εκτυπωτές για hard copies με εικονίδια όλων των φωτογραφιών του αρχείου τους. Αντί να επαφίενται στην τελείως ψηφιακή καταλογοποίηση
του αρχείου, τυπώνουν σελίδες index με thumbnail και τις καταχωρούν οργανωμένα σε κλασέρ. Τώρα μάλιστα που οι laser διπλής όψης είναι γεγονός (από τις εταιρίες
Kodak, DNP κλπ.) ξανοίγονται καινούργιες δυνατότητες ειδικά στο αντικείμενο των
photobook. H ταχύτητα αποτελεί σήμα κατατεθέν των color laser και το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα απέναντι στους Inkjet - ειδικά όταν μιλάμε για εκτυπωτές
που τυπώνουν σε ένα πέρασμα (one pass), σε αντίθεση με παλιότερης τεχνολογίας
μοντέλα που τύπωναν σε τέσσερα περάσματα, ένα για κάθε από τα χρώματα του
συστήματος CMYK.
ΕΊΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΊ;
Παλιότερα, η οικονομία θεωρείτο ως συνώνυμη των laser. Αυτό ισχύει σε ορισμένο βαθμό σήμερα, με δεδομένο ότι οι κατασκευαστές των inkjet έχουν φροντίσει
να μειώσουν τα κόστη, ιδιαίτερα στα ακριβότερα μοντέλα, με διάφορες πρακτικές
όπως ξεχωριστές κασέττες για κάθε μελάνι, κασέττες μεγαλύτερης χωρητικότητας,
ειδικές τιμές για αγορά σετ μελανιών κλπ. Σε γενικές γραμμές πάντως ισχύει το
δόγμα: όσο μεγαλύτερο και ακριβότερο μοντέλο, τόσο πιο οικονομικό σε αναλώσιμα. Aπό πλευράς αναλώσιμων, οι color laser εκτυπωτές διαφέρουν μεταξύ τους
αφού: άλλοι έχουν ενιαίο toner/drum (δηλ. γραφίτη/τύμπανο) για κάθε χρώμα και
άλλοι ξεχωριστό. Επίσης υπάρχουν επιμέρους αναλώσιμα μακράς διαρκείας που
αλλάζουν κάθε 50.000-100.000 σελίδες όπως o ιμάντας (transfer belt, ένα σύστημα
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που κινείται μπροστά από όλα τα toner,
ρυθμίζοντας την ακρίβεια εκτύπωσης ώστε
να έχουμε απόλυτη σύμπτωση στις κουκίδες
του ράστερ), το δοχείο συλλογής υπολοίπων
(waste unit), και το fuser (φούρνος). Έτσι
μακροπρόθεσμα, μηχάνημα που θα κάνει
100.000 ή 200.000 σελίδες στη ωφέλιμη ζωή
του, πιθανόν να στοιχίσει αρκετά.
ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΟΥΜΕ
Γλώσσα προσομοίωσης: Οι περισσότεροι
κατασκευαστές υπακούουν στη γλώσσα περιγραφής σελιδας της Hewlett Packard PCL6
αν και διαθέτουν και τις δικές τους. Αρκετά
μηχανήματα επίσης υποστηρίζουν τη γλώσσα Postscript level 3, απαραίτητη για την
συμβατότητα με σελιδοποιητικά προγράμματα όπως Indesign και QXPress.
Τροφοδοσία χαρτιού: Eκτός από το συρτάρι
στάνταρ χωρητικότητας και την ευθεία τροφοδοσία με πλαϊνό καπάκι που ανοίγει, σαν
προαιρετικό εξάρτημα προτείνεται δεύτερο
συρτάρι που μπαίνει στη βάση (το οποίο σε
μερικές περιπτώσεις λέγεται duplex tray και
διευκολύνει την εκτύπωση διπλής όψης).
Μνήμη: Όσο περισσότερη τόσο το καλύτερο. Σε ορισμένα μοντέλα υπάρχει ενσωματωμένος σκληρός δίσκος που λειτουργεί σαν
ενδιάμεση μνήμη για την «ουρά εκτύπωσης»
(print queue)
Δικτύωση: Όταν οι υπολογιστές στο χώρο
εργασίας συνδέονται σε δίκτυο Ethernet
πρέπει και ο εκτυπωτής να έχει παρόμοια
πρόβλεψη (συνήθως διαθέσιμη στους περισσότερους color laser).

 

18

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

)4'%
Δικτύωση: Ethernet 10/100Base-TX
Ιnterface: USB
Μνήμη: 256 MB-768 MB
Μηνιαία δυναμικότητα: 75.000
Τοner (χωρητικότητα): 10.000σελ.
(black) 8.500 σελ.(color)
Λειτουργικά: Windows, MacOS X
Γλώσσες: PCL-6, UFR-II, Postscript Level
3 (προαιρετική με άρθρωμα)
Διαστάσεις (βασικό μοντέλο):
517x530x374εκ.
Bάρος: 35kg
Τιμή: €625
Αντιπροσωπεία: INTERSYS 210 955400

Canon i-Sensys LBP7750Cdn
Οι εκτυπωτές color laser Canon μπορεί να μην είναι τόσο διαδεδομένοι όσο
άλλες μάρκες σε εφαρμογές γραφείου, όμως η εταιρία κατασκευάζει “μηχανές” laser από χρόνια, για αρκετούς επώνυμους ανταγωνιστές.
O LBP7750Cdn είναι ένας δικτυακός εκτυπωτής αξιοσέβαστων διαστάσεων
- θα χρειαστεί αρκετή ελεύθερη επιφάνεια πάνω στο γραφείο ή στο πάγκο
εργασίας για να βολευτεί. Η χωρητικότητα του στάνταρ συρταριού 250
φύλλων Α4 κρίνεται επαρκής, όμως όποιος χρειαστεί κάτι παραπάνω μπορεί
να παραγγείλει εξτρά συρτάρι 500 φύλλων. Η αυτόματη εκτύπωση διπλής
όψης ήταν στάνταρ στο μοντέλο που δοκιμάσαμε. Το ίδιο και η δικτυακή
σύνδεση - όπως άλλωστε σε όλους τους έγχρωμους laser εκτυπωτές της
κατηγορίας και πλαισιώνεται από δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης (remote monitoring), oρισμού δικαιωμάτων χρηστών κλπ. Προαιρετικά μπορεί να παραγγελθεί ασύρματη θύρα (wifi board module NB-W2) και
Postscipt-3 σε άρθρωμα (module) το οποίο δεν στοιχίζει ακριβά. Θεωρούμε
την τελευταία προσθήκη απαραίτητη, αφού δεν αρκεί η υποστήριξη PCL-6 και
η native γλώσσα της Canon UFR-II και όλο και κάτι θα έχετε να τυπώσετε από
Indesign, Αcrobat κλπ.
Oι χρήστες Mac δεν θα μείνουν παραπονούμενοι αφού προβλέπονται drivers
Mac OS X, όχι όμως για Linux. Το μόνο αναλώσιμο πέρα από τα toner είναι
το waste box (κάθε 18.000σελ.). Στην εκτύπωση φωτογραφίας έχει την πιο
ρεαλιστική τονική παλέττα αν και υστερεί λίγο σε κορεσμό πράγμα που κάνει
την πρώτη εντύπωση λίγο “αδύναμη”. Από πλευράς ταχύτητας κυμάνθηκε
στο μέσο όρο με 27.48sec. για την πρότυπη ολοσέλιδη Α4 του δείγματος.
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Δικτύωση: Ethernet 10/100Base-TX
Ιnterface: USB
Μνήμη: 256 MB -1 GB (max)
Μηνιαία δυναμικότητα: 100.000
Τοner (χωρητικότητα): 18.000σελ.
(black) 12.000 σελ.(color) Ηigh capacity
Λειτουργικά: Windows
Γλώσσες: Adobe PostScript 3™, PCL 5c )
Διαστάσεις (βασικό μοντέλο):
429x580x513 εκ.
Bάρος: 35.2 kg
Τιμή: €1706
Αντιπροσωπεία: XEROX 210 9307422

Xerox Phaser 6360DN
O σεβαστός όγκος του Phaser 6360DN και η εξίσου ...σεβαστή τιμή (η ακριβότερη
ανάμεσα στα τρία color laser printer της ομάδας) προδιαθέτoυν για αξιόλογων
επιδόσεων μηχάνημα. Οι προδιαγραφές που αναφέρουν ταχύτητα 42 σελ. το λεπτό σε εφαρμογές γραφείου (π.χ. κείμενο από επεξεργαστή κειμένου) μας έκαναν
εντύπωση και τελικά η …υποψία επιβεβαιώθηκε στο τεστ ταχύτητας. Ο Xerox είναι
με διαφορά ο πιο γρήγορος color laser και σε φωτογραφίες (τεστ 18,7sec.) οπότε
συμφέρει για εργαστήρια με μεγάλη παραγωγή ή εκεί όπου η προτεραιότητα
δίδεται στην ταχύτητα.
To μοντέλο DN, όπως καταμαρτυρά και ο κωδικός του, είναι το καλύτερα εξοπλισμένο με duplex tray εξτρά. Δηλ. το μοντέλο που δοκιμάσαμε έχει συρτάρι
550 φύλλων εκτός από το multipurpose tray, το ανοιγόμενο πλαϊνό συρτάρι
χωρητικότητας 150 φύλλων. Κυκλοφορούν και άλλα μοντέλα όπως το DT, με
δεύτερο συρτάρι 550 φύλλων και το top of the range DX, προοριζόμενο για μεγαλύτερες ομάδες εργασίας με σκληρό δίσκο για το spooling και τεράστια βάση
τύπου dual tray stand. Τα αναλώσιμα του Phaser χρειάζονται μια προσοχή,
εφόσον προσφέρονται κασέττες toner σε κανονική ή ενισχυμένη χωρητικότητα.
Η πρώτη σειρά -normal capacity- αντιστοιχεί (θεωρητικά τουλάχιστον) σε 5.000
σελ. για τα έγχρωμα toner και 9.000 για το μαύρο και η δεύτερη σειρά -high
capacity - σε 12.000 σελ. και 18.000 σελ. αντίστοιχα. Επίσης κάθε 35.000 σελ.
θα χρειαστούν fuser (φούρνος) imager (τύμπανο) και transfer roller (ιμάντας)
οπότε το κόστος χρήσης πρέπει να υπολογιστεί αναλόγως. Από ταχύτητα ήταν
ο καλύτερος, σε χρώμα καλός όμως η ευκρίνεια κινήθηκε λίγο χαμηλότερα
από τους άλλους δύο.
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Δικτύωση: HP Jetdirect Fast Ethernet
1Gbps,
Ιnterface: Hi-Speed USB 2.0, Host-USB
Μνήμη: 512MB-1GB
Μηνιαία δυναμικότητα: μέχρι 75.000
Τοner (χωρητικότητα) 5.000 σελ.
(C,M,Y,K)
Λειτουργικά: Windows, Mac OS
Γλώσσες: PCL-6, Postscript Level
3(emulation)
Διαστάσεις (βασικό μοντέλο):
51x49x35εκ.
Bάρος: 32 kg
Τιμή:1152€
Αντιπροσωπεία: Hewlett Packard
210 8091100

HP Color Laserjet CP3525)
Ο έγχρωμος εκτυπωτής εκπροσωπεί τη νέα γενιά μεσαίας κατηγορίας της Hewlett
Packard της εταιρίας που κατέχει τη μερίδα του λέοντος στο laser printing στην
Eλλάδα. Αυτό έχει ως αντίκρυσμα να κυκλοφορούν πολλά οff brand αναλώσιμα
που μειώνουν το κόστος, αν βέβαια πάρετε το ρίσκο. Μια και αναφερόμαστε σε
αναλώσιμα, πέρα από τα ενιαία toner/drum (γραφίτης με τύμπανο) που συνηθίζει η
Hewlett Packard. χρησιμοποιείται επίσης fuser (φούρνος) με διάρκεια ζωής 100.000
σελ. και waste container (για το οποίο δεν καταφέραμε να μάθουμε την ωφέλιμη
διάρκεια, όμως το printer σας δίνει αυτόματη ένδειξη αλλαγής όταν χρειαστεί).
Το μοντέλο CP3525x εξοπλίζεται με διπλό συρτάρι χαρτιών και αυτόματη διπλή
όψη. Η πρόσβαση στις τέσσερις κασέττες toner CMYK τυπικής δυναμικότητας
5.000 σελ. για το μαύρο (υπάρχει και μεγάλης διάρκειας μαύρο 10.500σελ.) και
7.000 σελ. για τα έγχρωμα toner, γίνεται εύκολα από το εμπρός πάνελ. Το αρχικό
setup και ο βασικές ρυθμίσεις γίνονται μέσω των μενού και της μικρής έγχρωμης
οθόνης, όμως στη συνέχεια τα πάντα μπορούν να γίνουν μέσω internet browser
προγράμματος όπως το IE ή το Firefox. Επειδή οι έγχρωμες εκτυπώσεις αντιπροσωπεύουν σημαντικό έξοδο για τον χρήστη είτε ιδιώτη είτε επαγγελματία, η HP
προτείνει το εργαλείο Color Access Control. Μέσω αυτού μπορούν να οριστούν
δικαιώματα για δικτυακούς χρήστες μιας ομάδας εργασίας (π.χ. ορισμένοι να
μπορούν να τυπώνουν α/μ και άλλοι έγχρωμο). Κατά την συνήθεια της HP
παρέχονται drivers για Windows και Mac OSΧ. Εκτός από την PCL6 υποστηρίζεται (με προσομοίωση) και γλώσσα περιγραφής σελίδας Postscript Level 3,
κάτι που θα βαρύνει τους γραφίστες, και τους χρήστες σελιδοποιητικών/σχεδιαστικών προγραμμάτων. Η εκτύπωση πρότυπης σελίδας έγινε σε 30,02sec.
και η ευκρίνεια υποκειμενικά έδειξε καλύτερη λόγω υψηλότερου κοντράστ
και κορεσμού.
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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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• Ας αρχίσουμε κλασικά. Πως έγινες φωτογράφος;
Μπορώ να πω πως η ενασχόληση μου με τη φωτογραφία προέκυψε τυχαία. Αυτό που
θυμάμαι είναι πως στα 15 μου χρόνια αγόρασα μια επαγγελματική βιντεοκάμερα και
κινηματογραφούσα τους φίλους μου σε μικρές ιστορίες. Ας μην ξεχνάμε ότι είχα και την
οικογενειακή επιρροή από τον αδελφό της μητέρας μου, Γιώργο Τσακίρη, ο οποίος ήταν
κινηματογραφιστής, διευθυντής φωτογραφίας, σεναριογράφος αλλά και σκηνοθέτης από
τα τέλη της δεκαετίας του ’60. Εγώ βέβαια τον έζησα και τον ζω ως φωτογράφο. Είχε ένα
φωτογραφείο στην Πλάτωνος. Εκεί ξεκίνησα να δουλεύω από τα 19 μου παράλληλα
με τις σπουδές μου στον ΑΚΤΟ. Όμως τότε η ρουτίνα των φωτογραφήσεων γάμου
καθώς και η καθημερινότητα σε ένα φωτογραφικό κατάστημα με κούρασε και άρχισα
να σκέφτομαι πως δε θα ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Βεβαία έμαθα πολλά εκεί. Είχα την
τύχη παράλληλα με το τρίτο έτος που έκανα το Β.Α. στον ΑΚΤΟ να γνωρίσω την Μαρία
Χατζηαθανασιάδου, φωτογράφο μόδας και να μπω δειλά στο χώρο ως βοηθός. Πολύ
δύσκολη η δουλειά του βοηθού, αλλά μέσα από αυτήν την δουλειά απέκτησα μεγάλη
εμπειρία και γνωριμίες. Αργότερα μέσω του καλλιτεχνικού πρακτορείου Effex, αφού
πλέον είχα αποκτήσει αρκετή εμπειρία ως βοηθός, δούλεψα με όλα τα μεγάλα ονόματα
της φωτογραφίας μόδας, όχι μονό με Έλληνες, και για πολλά μεγάλα ελληνικά και ξένα
περιοδικά. Είχα την μεγάλη τύχη το 2004 να γνωρίσω, κατά την προσωπική μου άποψη,
τον μεγαλύτερο Έλληνα φωτογράφο μόδας, τον Γιώργο Κατσανάκη και να δουλέψω μαζί
του για 4 χρόνια. Ο Γιώργος είναι μεγάλο σχολείο, σημαντικός καλλιτέχνης και πάνω από
όλα σημαντικός άνθρωπος. Μέσα από αυτήν την συνεργασία άρχισα να αντιλαμβάνομαι
διαφορετικά την φωτογραφία αλλά και τη μόδα. Του χρωστάω παρά πολλά γιατί με
έκανε να αγαπήσω την φωτογραφία και αυτό που έκανε. Έτσι λοιπόν μετά από οκτώ
χρόνια ως βοηθός φωτογράφου το 2008 ξεκίνησα την δική μου πορεία φωτογραφίζοντας
για περιοδικά.
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• Ποιό είδος φωτογραφίας προτιμάς; Σε ποιο θα
αφιερωνόσουν αν δεν υπήρχε το οικονομικό θέμα;
Αυτό που σίγουρα αγαπάω και θα ήθελα να εξελιχθώ
περισσότερο είναι σίγουρα η φωτογραφία μόδας.
Σήμερα βέβαια τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα σε
αυτό το χώρο κυρίως γιατί η προσφορά είναι μεγάλη
και η ζήτηση παρά πολύ μικρή. Από το 2004 και μετά
με την ψηφιακή επανάσταση μπήκαν και στο χώρο
πολλοί άνθρωποι της μόδας όπως στυλίστες, μακιγιέζ,
άνθρωποι που είχαν σίγουρα γνώση πάνω στη μόδα.
Δε θεωρώ πως αυτό ήταν λάθος. Έτσι και αλλιώς η
μόδα είναι για μένα το πιο δύσκολο είδος. Χρειάζεται
συνεχώς να εξελίσσεις την αισθητική σου, να έχεις
γνώσεις makeup, να παρακολουθείς τις τάσεις της
μόδας, να ενημερώνεσαι από ξένα περιοδικά μόδας.
Να παρακολουθείς όλα τα σημαντικά editorial μόδας
από σημαντικούς φωτογράφους. Και το πιο σημαντικό
να κάνεις συνεχώς shooting test και να ανανεώνεις
συνεχώς το book σου. Είναι μεγάλη πρόκληση η
φωτογραφία μόδας για μένα και προσπαθώ πάντα να
κάνω το καλύτερο. Θέλει πολύ υπομονή και επίμονη
για να κάνεις κάτι σημαντικό στη φωτογραφία μόδας.
Τα περισσότερα πράγματα έχουν γίνει, όποτε θέλει
πολύ προσπάθεια.
• Οι πελάτες σου από ποιούς κλάδους προέρχονται;
Πως τους προσεγγίζεις;
Τη συγκεκριμένη περίοδο οι πελάτες μου είναι κυρίως
τα περιοδικά. Το να προσεγγίσεις έναν όμιλο, ενώ δεν
σε θέλουν δε νομίζω ότι είναι εύκολο. Πρέπει με έναν
τρόπο να σε γνωρίζουν, να νιώθουν ότι το αγαπάς
πραγματικά αυτό που κάνεις και να είσαι καλός.
Αυτό το κατακτάς σίγουρα με υπομονή και επίμονη
πάλι. Εμένα σε αυτό το χώρο με ήξεραν ως βοηθό
όποτε ήταν ακόμα πιο δύσκολο να αφαιρέσουν την
ταμπέλα του βοηθού. Μπορώ να πω πως με βοήθησε
αρκετά να γίνω πιο γνωστός και η φωτογράφιση που
έκανα το 2010 για το Next Top Model. Η τηλεόραση
έχει μεγάλη δύναμη. Περισσότερο με βοήθησε να
αποκτήσω μεγαλύτερο πελατολόγιο στους γάμους. Ο
γάμος σίγουρα είναι διαφορετικό από τη στιγμή που
ο πελάτης σου είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι
ούτε εκδοτικός όμιλος, ούτε διαφημιστική εταιρεία. Η
φωτογραφία μόδας και πορτραίτου με βοήθησε παρά
πολύ να αντιληφθώ την φωτογραφία γάμου εντελώς
διαφορετικά. Σκέφτομαι την ώρα που κάνω ένα γάμο
πως κάνω editorial, πως θα βγάλω τον καλύτερο μου
εαυτό έτσι ώστε να παραμερίσω όλα τα στερεότυπα
της φωτογραφίας γάμου.
• Ασχολείσαι κυρίως με τη φωτογραφία μόδας
και τη φωτογραφία γάμου, δύο φαινομενικά
διαφορετικά είδη... Ποιες είναι οι δυσκολίες και οι
προκλήσεις κάθε είδους;
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει βιομηχανία μόδας. Σε
μικρότερη ηλικία πίστευα πως δε θα ασχοληθώ ποτέ
με τη φωτογραφία γάμου. Όμως από την στιγμή
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που αυτό που κάνεις είναι μια δουλειά και θέλεις
να κερδίζεις χρήματα, το αντιλαμβάνεσαι εμπορικά.
Θεωρώ και αντιμετωπίζω τη φωτογραφία γάμου
σαν κατάλογο. Έχει περάσει η εποχή που ο κόσμος
έκλεινε το φωτογράφο του για το γάμο από το
φωτογραφικό κατάστημα. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις,
είναι περισσότερο ενημερωμένος και για αυτό το
λόγο άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο. Ο πελάτης
που θα κλείσει ραντεβού για γάμο μαζί μου, σίγουρα
δεν είναι ένας πελάτης που θα αντιμετωπίσει τη
φωτογραφία γάμου “του τύπου: να κλείσουμε έναν
φωτογράφο να τελειώνουμε” και θα σκεφτεί μόνο το
πόσο καλή τιμή θα του κάνω.

• Πως θα χαρακτήριζες το στυλ σου; Από πού αντλείς
έμπνευση;
Δε ξέρω πως θα χαρακτήριζα το στυλ μου γιατί μου
αρέσουν παρά πολλοί φωτογράφοι και έχω πολλά
ινδάλματα: Edward Steichen, Andy Warhol, Edward
Weston, Avedon, Newton, Irving Penn, Man Ray,
Terry Richardson, Diane Arbus, Camilla Arkans,
Steven Meisel.
• Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να εισέλθει ένας νέος
φωτογράφος στην ελληνική αγορά;
Δε ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να είναι να εισέλθει
κάποιος στην αγορά. Μπορεί να είναι και εύκολο. Αν
πείθεις, αν έχεις άστρο, είσαι κάλος, πιστεύεις αυτό
που κάνεις και δεν διστάζεις, σίγουρα θα σου δοθεί η
ευκαιρία. Το θέμα όμως είναι να έχεις διάρκεια και να
μην πεις ποτέ ότι εγώ νιώθω φτασμένος. Τότε σίγουρα
θα ξεκινήσει η κάθοδος και θα σταματήσει η εξέλιξη.

 q{  
Γεννήθηκε στην Αθήνα τo 1978 και κατάγεται απο
τον Σπαρτύλα Κέρκυρας. Σπούδασε φωτογραφία
1997-2000. Το 1999 απέκτησε το Diploma of Higher
Education in Photography
(Middlesex University of England).
Το 2000 απέκτησε το Βachelor of
Arts Honors Degree in Photography
(Middlesex University of England).
Απο το 2000 και μετά άρχισε να
συνεργάζεται με μεγάλους Έλληνες
αλλά και ξένους φωτογράφους
μόδας και πορτρέτου. Απο το
2007 έχει φωτογραφήσει επώνυμα
πρόσωπα και θέματα μόδας για
το Madame Figaro, Diva,Young,
Cosmopolitan, L’Officiel homme,
Tαχυδρόμος, Jolie, Βήμαdonna,
DownTown, OK,People, Divas Wedding, Lipstick,
Pink Woman καθώς και φωτογραφήσεις θεατρικών
παραστάσεων και άλλων εκδηλώσεων.Το 2010
φωτογράφησε για την τηλεοπτική εκπομπή του ANT1
Next Top Model στο τελευταίο επεισόδιο.
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