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Εγκατέλειψαν τον μάταιο τούτο κόσμο πριν λίγο
καιρό δύο δραστήριοι επαγγελματίες φωτογράφοι
μας, ο “κύριος Elite” (Τάσος Κουτσούκος) πλήρης
ημερών (96 ετών) και ο φωτορεπόρτερ Βασίλης
Μποζίκης εκ Θεσσαλονίκης σε παραγωγική ακόμα
ηλικία (67 ετών). Γράψαμε αρκετά για τη ζωή και το
έργο τους σε προηγούμενες εκδόσεις του Weekly,
κανείς όμως δεν μας είπε τι θα γίνει αυτό από ‘δω και
πέρα. Οι χιλιάδες φωτογραφίες που άφησαν πίσω
τους σε κούτες, σε ντουλάπες, σε συρτάρια και σε
φακέλους τι θα απογίνουν; Ποιος θ’ ασχοληθεί
μ’ όλο αυτό το υλικό; Οι κληρονόμοι θα σηκώσουν
άραγε το βάρος της διαχείρισής του δίνοντάς του μία
δεύτερη ευκαιρία στη “ζωή” ή θα το ξεπουλήσουν
ή στην χειρότερη περίπτωση θα το πετάξουν στα
σκουπίδια; Και να ήταν μόνον αυτοί οι δύο…
Το θέμα αφορά όλους εν γένει τους φωτογράφους
γιατί έχει να κάνει με την διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς της χώρας μας. Γιατί να χαθούν
άραγε χιλιάδες στιγμιότυπα από την πατρίδα μας
του περασμένου αιώνα; Γιατί οι δημιουργοί να
οδηγηθούν στη λησμονιά και στην αφάνεια;
Οι Γάλλοι έχουν δημιουργήσει εδώ και πολλά χρόνια
την Διεύθυνση Φωτογραφικής Κληρονομιάς που
υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η υπηρεσία
αυτή έχει ως σκοπό να υποδέχεται, να αξιολογεί, να
συντηρεί και να αξιοποιεί το έργο των φωτογράφων
που οι ίδιοι ακόμη εν ζωή ή οι απόγονοί τους το
καταθέτουν εκεί. Εμείς εδώ ξεχασμένοι στις έγνοιες
του “σήμερα” τι κάνουμε για το “αύριο”; Ή λέμε
“στάχτη και μπούρμπερη” σε όλα, μιας και δεν θα
ζούμε πια; Αν το άστρο σου λάμψει στη διάρκεια
της ζωής σου, ίσως το Μουσείο Μπενάκη βάλει σε
καμιά αποθήκη τις φωτογραφίες σου... Αν όμως είσαι
άγνωστος και στον θυρωρό σου, έχεις όμως χιλιάδες
φωτογραφίες από π.χ. την Κρήτη του ’60 και ’70 τι
θα κάνει η οικογένειά σου; Η ιστορία διδάσκει ότι
δεν θα κάνει απολύτως τίποτα και το έργο θα χαθεί.
Ίσως κάποιο εγγόνι ή κάποιος γνωστός και φίλος
το συμμαζέψει και καθυστερήσει για κάποια χρόνια
τη καταστροφή του. Τι θα κάνει το... κράτος; Υπό
τις παρούσες συνθήκες πασχίζει να διατηρήσει το
μέλλον του τόπου. Για την εικόνα του παρελθόντος
έχει ο Θεός!
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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ώς θα σας φαινόταν αν το επόμενο μπλοκ επιταγών που θα παίρνατε από την
τράπεζα είχε σε κάθε φύλλο προεκτυπωμένο το ποσόν; Έχετε π.χ. καταθέσεις
80.000 ευρώ; (...λέμε τώρα! Υπόθεση εργασίας κάνουμε!) Η τράπεζα δεσμεύει το
ποσό αυτό και σας χορηγεί μπλοκ π.χ.10 φύλλων με διάφορα ποσά ως τις 80.000
ευρώ. Αυτές θα είναι οι εγγυημένες επιταγές. Το παλιό αλισβερίσι χωρίς όρια, χωρίς
κανόνες και χωρίς... αντίκρυσμα τελειώνει σύντομα. (έχει ήδη τελειώσει γιατί έχουν
ήδη τελειώσει τα χρήματα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία).
Από πού βγήκε η είδηση; Από σχετικό έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή
η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.
Φυσικά οι λαμπροί επιστήμονες - τεχνοκράτες της Τράπεζας ενδιαφέρονται για το
πως θα διαχειριστούμε τα ωραία μας μετρητά και τους ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό.
(Για το πως όμως αυτά θα αυξηθούν δεν μας λένε τίποτα). Θέλετε τη γνώμη μας;
Μία είναι η καθαρή και τίμια λύση: Να αναλάβουν οι τράπεζες το ρίσκο του
δανεισμού προς τους επιχειρηματίες και να απαγορευτούν οι μεταχρονολογημένες
επιταγές μια για πάντα. Θέλεις φίλε μου να κάνεις μπίζνες; Πούλα το σπίτι σου
ή υποθήκευσέ το στη τράπεζα! Γιατί να πληρώσω εγώ τα σπασμένα; Ας τα πληρώσει
η τράπεζα! Και μετά ξύπνησε...
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Από το Υπουργείο Εσωτερικών και τη

Aγαπητέ κ. Τζίμα,

Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής ενημερωθήκαμε ότι η καταληκτική

Στο τεύχος Νο 108 του Weekly, διάβασα για μια ακόμη φορά την διαμάχη σχετικά με
τα ψηφιακά άλμπουμ και για την πιστότητα και το “νετ” στις φωτογραφίες που περιέ-

ημερομηνία για την εφαρμογή της κάρτας

χουν. Κάπου λοιπόν γράφετε ότι ο φωτογράφος δεν έχει γνώσεις ή ότι τρέμουν τα χέρια

αλλοδαπών που έληγε 20 Μαΐου πήρε

του και ακόμη ότι κάνει κατάχρηση του Photoshop. Δεν έχω πρόθεση να λογομαχήσω

παράταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για
20 Σεπτεμβρίου 2011 μετά από αίτημα

με κανέναν, αλλά σε όλα τα χρόνια που εργάσθηκα (35) ως φωτογράφος το αντικείμενο
της εργασίας μου ήταν η φωτογραφία

της Γερμανίας. Με την καθιέρωση της

γάμου, βάπτισης και στούντιο και

κάρτας αλλοδαπών και σύμφωνα με την

κάποια εποχή φωτογράφιζα και τα

συνθήκη Σέγγεν, απελευθερώνεται
η διακίνηση μεταναστών στις χώρες που

κορίτσια που πήγαιναν στα καλλιστεία.
Αυτά σας τα γράφω όχι για να σας πεί-

έχουν υπογράψει την ανωτέρω συνθήκη.

σω ότι είμαι κάποιος μέγας και τρανός

Όμως κάτι τέτοιο δεν αρέσει καθόλου
στις “ανεπτυγμένες” χώρες τις Ε.Ε. Ιταλία

φωτογράφος αλλά γιατί πιστεύω ότι
όσα σχολεία και ανώτερες σπουδές

Γαλλία, Γερμανία και θέτουν θέμα αναθε-

μπορεί να κάνει κάποιος μπορεί ναι

ώρησης της συνθήκης.

μεν να γίνει εξπέρ στην θεωρία, αλλά

Πρακτικά, η κάρτα θα δώσει το ελεύθερο
στους μετανάστες που βρίσκονται στον
φτωχό νότο να μετακινηθούν σε ποιο

αν δεν έχει μέσα του το “αγκάθι” ποτέ
δεν θα γίνει φωτογράφος! Θα είναι μια
ζωή ...φωτογραφίσκος!

ελκυστικούς προορισμούς.

Για να έρθω στο θέμα τώρα σας

Θα έχουμε συνεχή επικοινωνία με το
Υπουργείο και θα σας ενημερώσουμε
έγκαιρα για ότι προκύψει.

λέω ότι παρακολούθησα τις τρεις
τελευταίες Photovision. Στην παρέα
μας ήμασταν πέντε φωτογράφοι.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Τώρα εσείς μπορείτε να λέτε ότι θέλετε
(σεβόμαστε την γνώμη σας) αλλά στα

Πρόεδρος Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Φωτογράφων

περίπτερα των εταιριών με ψηφιακά
άλμπουμ, από τα περίπου 30 κατά
μέσον όρο που είδαμε τα 25 τουλάχιστον άλμπουμ είχαν το 80% των

•    
Οι φωτογραφίες δημοσίων εγγράφων,
ταυτότητας, διαβατηρίων, διπλωμάτων
και άλλων παραστατικών αποτελούν
σημαντικό μέρος των εσόδων του φωτογραφείου, ειδικά σε μια εποχή που οι
εκτυπώσεις έχουν περιοριστεί τόσο πολύ
και τα αντικείμενα είναι λίγα.
Για το λόγο αυτό κάθε αύξηση της
δραστηριότητας όπως με την παροχή
υπηρεσίας φωτογραφιών για τις κάρτες
αλλοδαπών είναι καλοδεχούμενη, αν και
όχι μόνιμη λύση.
Πιστεύουμε ότι οι φωτογράφοι, μετά
το γάμο που τους στήριξε τα τελευταία
χρόνια και αντιπροσωπεύει τη μοναδική
σοβαρή κερδοφορία, να ανακαλύψουν
και άλλα επικερδή αντικείμενα (niche
markets όπως λέγονται στην οικονομική
γλώσσα). Ποιά θα μπορούσαν να είναι;
Απαντούμε με την παροιμία: “Κάνε με
σοφό να σε κάνω πλούσιο...”
Π. ΚΑΛΔΗΣ

φωτογραφιών γάμου από 30% έως
70% ΦΛΟΥ! ( Και αν τους το πεις σου
λένε ότι είναι τεχνική εκτύπωσης για
έμφαση στο... θολό).
Για να είμαι ειλικρινής σας λέω άντε
και το 10% των φωτογράφων να μην
κάνουν καλά της δουλειά τους και
άλλο ένα 5% να τρέμουν τα χέρια τους, με το υπόλοιπο όμως 85% τι γίνεται;
Αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι οι μηχανές της τελευταίας διετίας έχουν πολύ αξιόπιστο
stabilizer τότε η μόνη λογική εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι όλοι
αυτοί οι φωτογράφοι έχουν... νόσο Πάρκινσον! Όμως ας πούμε την αλήθεια:
Τα ψηφιακά άλμπουμ έχουν γερή χρέωση. Και καλά οι φωτογράφοι που έχουν μηχανήματα δικά τους και τα φτιάχνουν (ένα 40%) μόνοι τους. Οι υπόλοιποι τα ακουμπάνε
στα εργαστήρια και στις εταιρίες παραγωγής γιατί την μεγάλη μερίδα από τα αυξημένα
κοστολόγια την παίρνουν αυτοί. Ο φωτογράφος στην κλασική φωτογραφία ανά τεμάχιο
κερδίζει κάπου 1,20 € καθαρά, στα ψηφιακά παίρνει... αέρα. Και αυτό γιατί τα καταστήματα που μπορούν να κάνουν μόνα τους τη παραγωγή, σπάνε τις τιμές και οι άλλοι,
οι απ’ έξω, απλώς λένε ότι έχουν κόψει oι δουλειές...
Χωρίς να θέλω να σας κάνω επίδειξη και τον ξύπνιο, σας στέλνω μια φωτογραφία.
(Σ.Σ. Είναι αυτή που δημοσιεύουμε παραπάνω). Αν έχετε να μου δείξετε κάποια άλλη
παρόμοια στο νετάρισμα σε κάποιο ψηφιακού άλμπουμ, να μου πείτε που βρίσκεται να
πάω να την δω!
Φιλικότατα,

ΔΗΜ. ΜΑΝΙΟΣ
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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 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

 110 • 

23

 2011

 

5

  

O IMAGING - E 

www.arte.gr

ON LINE 

YO U R PA R T N ER

AFTER SHOOTING
O νέος τρόπος για εύκολη και γρήγορη
επιλογή φωτογραφιών από τους πελάτες σας,
μετά από μία εκδήλωση.
Για πρώτη φορά μία υψηλής τεχνολογίας
εφαρμογή αυτοματισμού,
κατασκευάστηκε αποκλειστικά
για φωτογράφους.

RA
EXOTNUΙΑSΣ

BΝΩΡΙΜ ΣΗΜΕΡΑ!
Γ

ΣΤΕ

ΜΑ

ΚΙ
ΔΟ

ΤΟ

by HOTECH

www.picktureit.gr
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Ανασυντάσσουν τις δυνάμεις τους οι επιχειρήσεις
χονδρικής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών,
προκειμένου να αντισταθούν στη συνεχιζόμενη πτώση
των πωλήσεων τους, αλλά και για να προστατευθούν
από τα «κανόνια» που παραμονεύουν στη λιανική
αγορά. Ήδη, η πτώση που βλέπουν στον τζίρο τους
υπολογίζεται στο 30%, αλλά οι γνωρίζοντες εκτιμούν
ή καλύτερα αισιοδοξούν ότι αν και υπάρχει περιθώριο
περαιτέρω μείωσης, το μεγαλύτερο μέρος της έχει ήδη
γίνει. Το 2008 ήταν το τελευταίο έτος ευημερίας για τον
κλάδο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Τότε
ήταν που ο τζίρος της λιανικής άγγιξε τα 2 δισ. ευρώ
χωρίς ΦΠΑ χωρίς τις πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρονικών καταστημάτων, όπως το Πλαίσιο κ.λπ. Αντιστοίχως
ο τζίρος χονδρικής είχε διαμορφωθεί στο 1,5 δισ. ευρώ.
Το 2011 προβλέπεται ότι η λιανική θα υποχωρήσει στο
1,3 -1,4 δισ. ευρώ (όπερ συνεπάγεται πτώση της τάξης
του 30%) και αντιστοίχως η χονδρική δεν θα υπερβεί το
1,1 δισ. ευρώ. Στελέχη του κλάδου εκτιμούν ή καλύτερα
ελπίζουν ότι η υποχώρηση δεν μπορεί να είναι πολύ
μεγαλύτερη. Ενδεικτικά αναφέρουν το παράδειγμα της
Αργεντινής, στην οποία καταγράφηκε η μεγαλύτερη
πτώση του κλάδου παγκοσμίως και αυτή δεν είχε ξεπεράσει το 35%. Στον κλάδο της χονδρικής, δεδομένου ότι
στην πλειοψηφία τους οι εταιρείες αυτές είναι θυγατρικές
ξένων κολοσσών, αυτό που κάνουν είναι να υπακούουν
στίς οδηγίες των μητρικών τους και αυτή την περίοδο
να αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική τους. Η διεύρυνση
των αντιπροσωπειών, η μείωση των διακινούμενων
κωδικών, η μεταφορά των εγκαταστάσεών τους ή ακόμη
και η κατάργηση των γραμμών παραγωγής είναι μόνο
ορισμένες από τις κινήσεις τους. Για παράδειγμα, η
Candy Hellas Α. Ε., θυγατρική του ομίλου Candy Hoover
Group, διευρύνει την προϊοντική γκάμα της. Ανέλαβε
την αντιπροσώπευση και εμπορία προς το χονδρικό
εμπόριο και τις αλυσίδες λιανικής των μικρών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών της Ηοοver. Σύντομα θα πράξει
το ίδιο και με τα ηλεκτρικά ατμοσίδερα κι έτσι εκτιμάται
ότι θα αυξήσει τον τζίρο της.
Η «Δημητρίου ΑΕΒΕ» εξετάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο
που θα αναπτύξει στην ελληνική αγορά, το σήμα Singer.
Από την άλλη πλευρά, η ΒSΗ, ηγέτιδα εταιρεία του κλάδου της χονδρικής, η οποία διακινεί τις μάρκες Bosch,
Siemens και Pitsos, μεταφέρει τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις από την περιοχή του Ρέντη στον Ασπρόπυργο,
στο πλαίσιο περικοπής δαπανών. Παράλληλα, εξετάζεται
σοβαρά το ενδεχόμενο διακοπής της παραγωγής των
πλυντηρίων και των ψυγείων στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που δρομολογηθεί μια τέτοια εξέλιξη, τότε θα
διατηρηθεί μόνο η κατασκευή της ηλεκτρικής κουζίνας,
με ό,τι κάτι τέτοιο βεβαίως συνεπάγεται για την απασχόληση και όχι μόνο στην Ελλάδα.

Από άρθρο της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΛΙΑΚ0Π0ΥΛ0Υ
στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Με την έκθεση φωτογραφίας του Τάσου Σχίζα κάνει την επίσημη έναρξη
του ο νέος ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΟΥΝΙΟ (Κομνηνών 24 τηλ. 2310
271003 - στα Λουλουδάδικα), από τις 8 Ιουνίου ως τις 15 Σεπτεμβρίου
2011 στην Θεσσαλονίκη.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 9 Ιουνίου στις 8:00 μμ. Τέσσερις
διαφορετικές φωτογραφικές ενότητες, που αποτελούνται από μια νέα δουλειά και τρεις παλαιότερες, θα εκτεθούν μαζί, με σκοπό να παρουσιάσουν
μια εξελικτική πορεία πάνω στο ίδιο θέμα. Με μία πολύπλευρη φωτογραφική ιστορία 94 ετών, το όνομα ΚΟΥΝΙΟ έχει συνδυαστεί με την εξέλιξη
και ανάπτυξη της φωτογραφίας στην Ελλάδα. Το 1917 στη Θεσσαλονίκη,
ο Σαλβατώρ Κούνιο ιδρύει την πρώτη εταιρεία φωτογραφικών ειδών στην
Ελλάδα η οποία εξελίσσεται στην πορεία σε μία από τις μεγαλύτερες του
χώρου. Σήμερα η τέταρτη γενιά ΚΟΥΝΙΟ δημιούργησε στην Κομνηνών 24
έναν πολυχώρο γύρω από την εικόνα, ένα στέκι φωτογραφικό όπου συνυπάρχουν η εμπορική δραστηριότητα και η επαγγελματική ενημέρωση,
με τη δυνατότητα έκθεσης των φωτογραφικών δημιουργιών και επιμόρφωσης γύρω από τη φωτογραφική τέχνη και τη ψηφιακή αποτύπωση. Σε
300 τετραγωνικά μέτρα, πέραν του εμπορικού καταστήματος που συνεχίζει
την οικογενειακή παράδοση, λειτουργεί ένας μοντέρνος χώρος έκθεσης
φωτογραφιών και παράλληλα δημιουργήθηκε μία πλήρης υποδομή ενός
φωτογραφικού στούντιο με οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται, πέραν των φωτογραφικών αναγκών, και ως χώρος σεμιναρίων
και εκπαίδευσης.
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περιλαμβάνονται στην έρευνα “In from
the cold”.
Στις ΗΠΑ η ένωση ASMP (American
Society of Media Photographers) με τον
πρόεδρο Victor Periman σε συνεργασία
με την AAP (Αssociation of American
Publishers) και τον εκπρόσωπό της Alan
Adler, από το 2008 καταβάλλει τεράστια
προσπάθεια με lobbying στο Κογκρέσσο,
προκειμένου να περάσει ειδική νομοθεσία
για το θέμα.
Στην υπόθεση έχει παρέμβει και η
εταιρία PicScout που κατέχει μεγάλη
τεχνογνωσία σε θέμα ταυτοποίησης
copyright και αναζήτησης δικαιούχων.
Η διευθύντρια Μarketing της PicScout
Μaya Gura τότε είχε καταθέσει στην
αρμόδια Υποεπιτροπή του Κογκρέσσου
ότι οι φωτογράφοι, γραφίστες, σχεδιαστές
μόδας κλπ. αποξενώνονται πολύ συχνά
από το έργο τους χωρίς υπαιτιότητά τους,
κυρίως λόγω της διάδοσης μέσω internet
και μόνον μεγάλες πιστοποιημένες
βάσεις δεδομένων με τα έργα των
δημιουργών θα μπορούσαν να δώσουν

* 

μια καλή λύση. Mετά το τέλος εκείνης

  "      % 
Όπως γράφαμε και στο προηγούμενο τεύχος, «ορφανά» έργα είναι εκείνα που δεν
μπορούν να ανευρεθούν οι δημιουργοί, έστω και μετά από εύλογη προσπάθεια
αναζήτησης. Η ψηφιακή εποχή έχει πολλαπλασιάσει το σχετικό ενδιαφέρον, αφού
εύκολα μπορεί να εντοπιστεί στο Internet υλικό, δύσκολα όμως πιστοποιείται η
πατρότητα του έργου, αν δεν υπάρχει ένδειξη. Με δεδομένο ότι παρατηρείται ζωηρό
ενδιαφέρον για δημοσίευση/χρήση παρόμοιου υλικού, ανεξάρτητα αν εμπίπτει στα
προστατευόμενα από το copyright έργα ή η διάρκεια προστασίας (εβδομήντα χρόνια
από το θάνατο του δημιουργού) έχει εκπνεύσει, αναζητούνται διάφορες φόρμουλες για
την διευκόλυνση των χρηστών.

Π

ριν δύο χρόνια στη Βρετανία συστήθηκε ομάδα εργασίας από τους φορείς Collections
Trust και Strategic Content Alliance που δημοσίευση την έκθεση “In from the cold”
σχετικά με τα «ορφανά» έργα. Τα συμπεράσματα από το πόρισμα είναι αποκαλυπτικά:
Ο μέσος όρος «ορφανού» υλικού στις δημόσιες συλλογές είναι 5 -10% ενώ αυξάνεται
πολύ στις ιδιωτικές συλλογές.
Ερευνήθηκαν 503 οργανισμοί, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου στην Βρετανία, που
υπολογίστηκε ότι κατέχουν 50 εκ. «ορφανά» έργα.
Στα μουσεία και τις γκαλερί, ο αριθμός υπολογίζεται σε τουλάχιστον 25εκ. έργα.
Τα έργα αυτά μπορεί να έχουν μικρή ή μηδαμινή εμπορική αξία, αθροιστικά όμως
διαμορφώνουν τεράστια ακαδημαϊκή και πολιτιστική αξία. Ακόμη και έργα ανωνύμων
ερασιτεχνών, υπό ορισμένες προϋποθέσεις αποκτούν ενδιαφέρον.
Οι λόγοι που αφήνουν ένα έργο σε ανωνυμία είναι:
• Ανεπαρκής πληροφόρηση για τον δημιουργό/κάτοχο του copyright
• Αδυναμία εντοπισμού του δημιουργού
• Ο δημιουργός έχει πεθάνει και δεν υπάρχουν στοιχεία για τους δικαιούχους
Σε ένα τυπικό δείγμα, η αναζήτηση δημιουργού χρειάζεται μισή εργάσιμη ημέρα για ένα
έργο. Κατά συνέπεια, απαιτείται ανυπολόγιστος αριθμός εργατωρών προκειμένου να
- καταβληθεί προσπάθεια και μόνον - για να εντοπιστούν οι δικαιούχοι για τα έργα που
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της ακρόασης ο γερουσιαστής Howard
Berman, πρόεδρος της Υποεπιτροπής,
δήλωσε: «Βρήκα την κατάθεση της
εκπροσώπου του PicScout πολύ

ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική. Πιστεύω
ότι η τεχνολογία μπορεί να παράσχει ένα
αποφασιστικό μέρος των λύσεων στην
ταυτοποίηση των δικαιούχων και αρχικών
δημιουργών».
Όσο και αν μοιάζει καλοπροαίρετη η
πρόταση για τα «ορφανά έργα» και
επιχειρεί να βάλει τάξη στο χάος, ή
αλλιώς στην έλλειψη ειδικής πρόβλεψης,
υπάρχουν ισχυρές αντιρρήσεις. Π.χ. αν
δεν ληφθούν συγκεκριμένα αποτρεπτικά
μέτρα, ενδέχεται να αξιοποιηθεί σαν
δούρειος ίππος για την άλωση των
δικαιωμάτων των δημιουργών. Δηλ.
κάποιοι ιδιοτελώς να επικαλούνται ότι το
έργο είναι ορφανό, να πληρώνουν μια
τρέχουσα αμοιβή σε κάποιο οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης και μετά, όταν
αποδειχθεί ότι το έργο είχε πιστοποιημένη
πατρότητα, να σφυρίζουν αδιάφορα
αφού τουλάχιστον για τους τύπους, είχαν
κινηθεί καλόπιστα… Ποιος μηχανισμός,
ποιο πλαίσιο μπορεί να αποτρέψει αυτό
το σκοτεινό ενδεχόμενο που τρέμουν οι
δημιουργοί;
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Φωτ.: Γιώργος Μηνδρινός

'=" " “"  & &&%"#” ? %?"
            & '
Σύμφωνα με τους αριθμούς, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κεφαλονιά δεν έχουν τίποτα να
ζηλέψουν από τη Χαβάη, την Ταϊλάνδη ή τα νησιά Φίτζι όσον αφορά το destination
wedding. Το αντίθετο: Η ομορφιά των ελληνικών νησιών, οι παραλίες, τα πλακόστρωτα
καλντερίμια, τα παραδοσιακά στοιχεία αποτελούν στοιχεία έλξης για εκατοντάδες νέα
ζευγάρια που θέλουν να τελέσουν ένα ρομαντικό γάμο σε καλοκαιρινό φόντο.

Δ

ιαβάσαμε πρόσφατα το άρθρο της Νέλλης Αμπραβανέλ στην Καθημερινή (8/5/2011)
σχετικά με τη σειρά “Nice Day for a Greek Wedding” της βρετανικής καλωδιακής
τηλεόρασης. Η εκπομπή ακολουθεί νέα ζευγάρια που θέλουν να ζήσουν τη δική τους
εκδοχή του Mama Mia σε κάποιο ελληνικό νησί. Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος, οι
παραγωγοί της σειράς υποστηρίζουν ότι περισσότεροι από 50.000 βρετανοί επιλέγουν
την Ελλάδα για να πραγματοποιήσουν το γάμο τους. Ανάμεσα στους δημοφιλέστερους
προορισμούς είναι η Σαντορίνη, η Ρόδος και η Κεφαλονιά. Επιλέξαμε λοιπόν τη Σαντορίνη
και αποφασίσαμε να μιλήσουμε με τους επαγγελματίες ώστε να μάθουμε και την δική τους
πλευρά και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη φωτογραφική κάλυψη αυτών των γάμων.
Αρχικά να πούμε το ότι η διοργάνωση ενός γάμου για ένα ζευγάρι που έρχεται από
το εξωτερικό δεν είναι και η πιο εύκολη διαδικασία. Όπως είναι αναμενόμενο, η
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γραφειοκρατία που εμπλέκεται σε
αυτή τη διαδικασία θέλει υπομονή
και χρόνο. Τα ζευγάρια που παίρνουν
την απόφαση να κάνουν το γάμο
τους σε ένα νησί μακριά από την
πατρίδα τους, απευθύνονται σε ένα
γραφείο διοργάνωσης γάμων ή
ακόμα και στο ταξιδιωτικό γραφείο
που θα τους οργανώσει το ταξίδι στην
Ελλάδα ώστε να τους βοηθήσουν
με όλα τα διαδικαστικά. Το γραφείο
θα βοηθήσει με όλη τη χαρτούρα
και θα αναλάβει να σχεδιάσει και να
οργανώσει όλο το γάμο έτσι όπως το
φαντάζεται το ζευγάρι. Σε συνεννόηση
με το ζευγάρι θα επιλεγεί ο χώρος, τα
λουλούδια, η μουσική και φυσικά
...ο φωτογράφος.
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Η ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡIΝΗΣ
Όπως μας είπαν οι επαγγελματίες με τους
οποίους μιλήσαμε αυτή η πρακτική δεν ήταν
κάτι καινούργιο για αυτούς. Τα τελευταία
είκοσι χρόνια αποτελεί φαινόμενο που
συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στο νησί και
διαρκώς αυξάνεται ο αριθμός των γάμων.
Ξεκίνησε από ξενοδοχεία και τα τουριστικά
γραφεία που βοηθούσαν τους πελάτες
τους να παντρευτούν κατά τη διάρκεια των
διακοπών τους. Αργότερα δημιουργήθηκαν
τα εξειδικευμένα γραφεία. Σύντομα στο νησί
έφτασαν φωτογράφοι, μακιγιέρ, κομμωτές και
άλλες ειδικότητες που σχετίζονται με το γάμο
και είτε μετακόμισαν μόνιμα είτε έμεναν για
την θερινή σεζόν οπότε και υπήρχε αυξημένος
φόρτος εργασίας. Τα γραφεία διοργάνωσης

)& +H?").% - “Heliotopos Weddings”
“*

# $      

  15  ...”

Αρχικά πρέπει να ερευνηθεί το budget, πόσες ώρες κάλυψης επιθυμεί το ζευγάρι και
αν έχουν κάποιο συγκεκριμένο στιλ φωτογραφίας που προτιμούν. Ανάλογα με τις

συνεργάζονται με Έλληνες και ξένους
φωτογράφους για την κάλυψη των μυστηρίων.
Αυτό που μας είπαν οι περισσότεροι
διοργανωτές είναι ότι τα ζευγάρια θα

απαντήσεις, τους στέλνουμε μια λίστα με sites των φωτογράφων που προτείνουμε και
παράλληλα ειδοποίηση στους φωτογράφους ότι έχουν προταθεί στο συγκεκριμένο

προτιμήσουν συνήθως Έλληνα και σπάνια
θα φέρουν δικό τους φωτογράφο. Αλλά
σίγουρα πλέον είναι πολύ προσεκτικοί

ζευγάρι. Η επιλογή του ζευγαριού εξαρτάται πάντα από τη σχέση που έχουν με τη
φωτογραφία και τα χρήματα που μπορούν να διαθέσουν. Αυτό που ονομάζουμε

στην επιλογή τους. Από την άλλη οι
φωτογράφοι, έχοντας επίγνωση της δύσκολης

“destination weddings” δεν είναι κάτι καινούριο για τη Σαντορίνη. Συμβαίνει εδώ
και 15 χρόνια περίπου, πριν την επικράτηση του internet. Ξεκίνησε από τα γραφεία

οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε,
δήλωσαν ότι μάλλον δεν θα επεβίωναν

ταξιδίων και από τα ξενοδοχεία που βοηθούσαν τους πελάτες τους να παντρευτούν
κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Τα γραφεία που διοργανώνουν τους γάμους

χωρίς τη συνεργασία με αυτά τα γραφεία ή
χωρίς αυτά τα ζευγάρια από το εξωτερικό.

αυτούς έχουν τονώσει την οικονομία του νησιού. Η δουλειά διοχετεύεται στους
φωτογράφους, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια κ.α. Όσον αφορά τη φωτογραφική
κάλυψη συμβαίνει ένα μικρό ποσοστό να επιλέγει να φέρει φωτογράφο μαζί του από

Δυστυχώς όμως δεν λείπουν τα φαινόμενα της
αισχροκέρδειας και των παραεπαγγελματιών.

το εξωτερικό. Έτσι έχουμε γνωρίσει και συνεργαστεί με κάποια από τα μεγαλύτερα
ονόματα της φωτογραφίας γάμου και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι αμοιβές τους
δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτές των Ελλήνων.

"4(

%."$(

”  ( )(% ...”
Ο αριθμός των γάμων
που διοργανώνονται στο
νησί από ζευγάρια του
εξωτερικού είναι αρκετά
μεγάλος. Τα τελευταία
χρόνια συνεχώς αυξάνεται.
Συνήθως τα γραφεία και τα
ζευγάρια που έρχονται από
το εξωτερικό προτιμούν
φωτογράφους από το νησί.
Στις αντίξοες οικονομικές
περιόδους που διανύουμε
με δυσκολία θα είχαμε
επιβιώσει χωρίς αυτούς.
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Αρκετοί τουρίστες και μη πιστοποιημένοι
φωτογράφοι βρίσκουν την ευκαιρία να
βγάλουν κάποια χρήματα, φυσικά “μαύρα”.
Κι όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν
υπάρχει έλεγχος. Όσοι από τους επαγγελματίες
έχουν καταστήματα δέχονται τον έλεγχο της
εφορίας. Από την άλλη, όποιος φωτογραφίζει
σε μια εκκλησία δεν έχει απαραίτητα και
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Έχουμε
αναφερθεί συχνά για τον τρόπο που ο
παραεπαγγελματισμός συμπιέζει τις τιμές και
την ποιότητα προς τα κάτω.
Φυσικά η απουσία της πολιτείας είναι
συνολική: δεν έχει θεσπιστεί κάποιο πλαίσιο,
δεν έχει απλοποιηθεί η γραφειοκρατία και
σίγουρα δεν έχουν διαφημιστεί τα ελληνικά
νησιά σαν ιδανικοί προορισμοί για γάμους.
Το ελληνικό καλοκαίρι συνεχίζει να συνδέεται
με την παραλία, τον ήλιο και τα πάρτι. Το
destination wedding είναι μια αγορά που
αναπτύχθηκε και μεγάλωσε μακριά από
την κρατική φροντίδα με μοναδικό εφόδιο
την ευρηματικότητα και την φιλοξενία των
ντόπιων.
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Γενικά φωτογραφίζω σε αρκετά
νησιά το καλοκαίρι. Συνεργάζομαι
και με κάποια γραφεία. Κάποια από
αυτά λειτουργούν ως μεσάζοντες
ανάμεσα στο ζευγάρι και τον φωτογράφο, με την απαραίτητα αμοιβή
φυσικά. Πλέον βέβαια αρκετά
ζευγάρια διοργανώνουν μόνα τους
το γάμο τους σε ένα νησί με τη βοήθεια του internet. Δυστυχώς όμως,
αν και η ελληνική φωτογραφία γάμου έχει κάνει άλματα τα τελευταία
χρόνια και έχουμε πολλούς άξιους
και ταλαντούχους συναδέλφους,
υπάρχουν αρκετά ζευγάρια που

!!#%(

επιλέγουν κάποιον φωτογράφο από

&=)'

”+   #     #...”

το εξωτερικό έναντι αστρονομικής
αμοιβής.

Χωρίς αυτά τα γραφεία δεν θα ήταν εφικτοί
αυτοί οι γάμοι. Η γραφειοκρατία είναι τεράστια

) = Kivotos travel
”0#  %  (  "   %
  #  $# 
 #...”
Τα ζευγάρια που θέλουν να παντρευτούν στο νησί επικοινωνούν μαζί μας
αρχικά ηλεκτρονικά και τους προτείνουμε κάποιες τοποθεσίες ανάλογα
με τα άτομα που θα φιλοξενήσουν.
Έτσι ξεκινάει όλη η διαδικασία. Οι
φωτογράφοι που προτείνουμε συνήθως είναι από το νησί εκτός αν κάποιο
ζευγάρι επιθυμεί να φέρει κάποιον
μαζί του. Κατά τη θερινή σεζόν ο
αριθμός των φωτογράφων στο νησί
αυξάνεται δραματικά γιατί αυξάνεται
και η ζήτηση. Πέρυσι το γραφείο μας
διοργάνωσε περίπου 100 γάμους.

και χρειάζεται χρόνο. Ένας φωτογράφος δεν
θα μπορούσε να το κάνει. Δεν είναι εύκολη
αυτή η δουλειά. Στη Σαντορίνη δεν είναι κάτι
καινούργιο. Εμείς πάντα συνεργαζόμασταν
με γραφεία που διοργανώνουν το γάμο των
ζευγαριών που έρχονται από το εξωτερικό.
Το ποσοστό σίγουρα έχει αυξηθεί τα
τελευταία χρόνια αλλά έχουν αυξηθεί και
οι φωτογράφοι που έρχονται στο νησί για
να δουλέψουν την καλοκαιρινή σεζόν. Και
φυσικά αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα που
έχουν όλες οι περιοχές της Ελλάδας. Ο
καθένας παίρνει μια μηχανή και φωτογραφίζει
ένα γάμο χωρίς άδεια εργασίας ενώ εμείς που
έχουμε μαγαζί δεχόμαστε συνεχώς ελέγχους.
Με έχουν εντυπωσιάσει τα ζευγάρια που
έρχονται από την Αγγλία. Ξέρουν τι ζητάνε
και έχουν καλό μάτι. Το ίδιο ισχύει για τους
συναδέλφους που έρχονται από Αγγλία.
Πάντα μας επισκέπτονται για να δουν πως
δουλεύουμε εμείς και να συζητήσουμε.

')K +!<&' - www.weddingsantorini.gr
“2        300 # . 6     
    ...”
Τα ζευγάρια που δεν μένουν στην Ελλάδα μας στέλνουν email ένα χρόνο πριν και μας
ζητούν να οργανώσουμε το γάμο τους. Εμείς προτείνουμε κάποιους φωτογράφους με
τους οποίους συνεργαζόμαστε. Τα ζευγάρια ψάχνουν και στο internet για το φωτογράφο της αρεσκείας του. Οι περισσότεροι συνεργάζονται με τοπικούς φωτογράφους,
τους φέρνουμε σε επαφή και μετά επιλέγουν ποιο πακέτο τους ταιριάζει. Πέρυσι στο
νησί είχαμε περίπου 300 γάμους. Φέτος περιμένουμε ακόμα περισσότερους. Τα ζευγάρια που έρχονται να παντρευτούν στο νησί κατάγονται κυρίως από Ρωσία, Αμερική,
Αγγλία, Ινδία, Κίνα και Ιαπωνία.
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Low Key
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ι πιο συχνές ερωτήσεις που δεχόμαστε από τους αναγνώστες

μας είναι “μα γιατί είναι τόσο ακριβό αυτό το πρόγραμμα” και
“γιατί έχουν τόση μεγάλη διαφορά στις τιμές” αναφερόμενοι σε
παρεμφερή προγράμματα. Η αλήθεια είναι ότι η αγορά του software
με τα χρόνια βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών συζητήσεων. Ο προγραμματιστής είναι κατά μία έννοια ο χρηματιστής της δεκαετίας, και
είναι περιζήτητος. Κι ενώ λοιπόν φτηναίνει το hardware, ακριβαίνει
το software. Γιατί όμως; Ο καθορισμός της τιμής του software υπόκεινται σε διαδικασίες αντίστοιχες του καθορισμού της τιμής και των
άλλων προϊόντων μιας ελεύθερης αγοράς. Δεν είναι πλέον απλά ζήτημα εσόδων - εξόδων και προσφοράς - ζήτησης. Η τιμή καθορίζεται
κυρίως από το πόσο πολύπλοκο είναι για να αναπτυχθεί και πόση

B QQ) $ " ')#(
Association des Femmes Journalistes & Canon France

ζήτηση υπάρχει για αυτό, δηλαδή πόσα αντίτυπα περιμένει η εταιρεία

Η Canon Γαλλίας και η Association des Femmes Journalistes με

να πουλήσει. Έπειτα όπως είναι αναμενόμενο υπεισέρχονται και
άλλοι παράγοντες στο παιχνίδι που αφορούν κυρίως το marketing.

την υποστήριξη του Le Figaro Magazine διοργανώνουν για 11η
συνεχή χρονιά ένα διαγωνισμό για γυναίκες φωτογράφους που

Συχνά αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν να κοστίζει τόσο ένα
Τ-shirt και ξέρουμε ότι πληρώνουμε το όνομα, κοινώς τη φίρμα.
Αυτό συμβαίνει και στον κόσμο της τεχνολογίας. Η Apple είναι κοινό
μυστικό ότι βασίζεται στην ελιτίστικη εικόνα της και θησαυρίζει. Τα
software (και τα hardware) της εταιρείας είναι από τα ακριβότερα της
αγοράς και βασίζονται στο γεγονός ότι ο κάτοχος νιώθει μέλος μιας
κλειστής τεχνολογικής κλίκας. Ας πάρουμε όμως για παράδειγμα ένα
software που μας αφορά περισσότερο. Φυσικά είναι το Photoshop

δουλεύουν στο χώρο του φωτορεπορτάζ. Η νικήτρια θα λάβει
8000 ευρώ για να ολοκληρώσει ένα πρότζεκτ που θα κινείται στο
πεδίο του ντοκιμαντέρ. Το πρότζεκτ θα εκτεθεί στο Visa Pour l’
Image τον επόμενο χρόνο. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλες
τις γυναίκες ανεξαρτήτως εθνικότητας και ηλικίας και θα κριθούν
τόσο για το συγκεκριμένο έργο όσο και για την προηγούμενη
δουλειά τους. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Μάη.

της Adobe. Ολόκληρη η Creative Suite κοστίζει περισσότερο από 2-3
υπολογιστές που έχετε στο στούντιο σας. Γιατί; Καταρχήν δεν μπορεί
να ισχυριστεί κανείς ότι δεν πρόκειται για ένα από το πιο περίπλοκα προγράμματα που φτιάχτηκαν ποτέ. Η ανάπτυξη του έχει πολύ
υψηλό κόστος και η ακριβή τιμή που διατηρεί η Adobe τόσα χρόνια
μαρτυρά πως το προορίζει για μια πολύ συγκεκριμένη αγορά (αυτή
του επαγγελματία). Η τιμή όμως αποθαρρύνει ένα μεγάλο μέρος
της υπόλοιπης αγοράς και οδηγεί σε πολλά κρούσματα πειρατείας. Παρόλο όμως τις απώλειες η Adobe τα έχει καταφέρει εδώ και
χρόνια και το Photoshop θεωρείται μονόδρομος στην επεξεργασία
εικόνας. Αφού όμως μιλάμε για ελεύθερη οικονομία στον αντίποδα
της Adobe, της Apple, της Corel με τους δαιμόνιους διαφημιστές και
τους ικανότατους προγραμματιστές έχουμε μικρότερες εταιρείες που
αναπτύσσουν καινοτομικά software και πιστεύουν σε μια ορθολογική σχέση τιμής-προϊόντος. Και φυσικά δεν ξεχνάμε την μεγάλη
online κοινότητα του ανοιχτού κώδικα που πιστεύει πως το software
θα έπρεπε να διανέμεται δωρεάν. Και ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι
το Gimp δεν είναι ένα από τα πιο αξιόλογα προγράμματα εκεί έξω;
Επίσης ένα από τα εξαιρετικά παραδείγματα εταιρείας που ναπτύσσει
software σε λογικές τιμές είναι η Ashampoo. Τα προγράμματα της
είναι αποτελεσματικά και ο πελάτης αντιμετωπίζεται με πολύ μεγάλο
σεβασμό άσχετα αν έχει δώσει 10 ή 100 ευρώ.
Αυτό που πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι μια προσεκτική έρευνα τόσο των αναγκών του όσο και των προσφερόμενων επιλογών.
Το μέγεθος μια εταιρείας δεν είναι πάντα δείκτης της “εξυπνάδας”
ενός προϊόντος και δεν έχουν όλοι οι χρήστες τις ίδιες ανάγκες. Η
πληθώρα και η πολυφωνία μπορούν να επιφέρουν μια σχετική ισορροπία και οι μικρές εταιρείες μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο σε αυτές που θεωρούν ότι το μονοπώλιο μπορεί να συνεχιστεί επ’
άπειρον.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Η επίσημη ανακοίνωση της Amazon ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό
που υποψιαζόμασταν. Οι πωλήσεις των ψηφιακών βίβλίων στο
Amazon ξεπέρασαν τις πωλήσεις των τυπωμένων βιβλίων. Αναλυτικότερα: Από την πρώτη Απριλίου για κάθε 100 τυπωμένα βιβλία
που πωλούνται στο Amazon, πωλούνται αντίστοιχα 105 βιβλία
Kindle. Στις μετρήσεις δεν έχουν συμπεριληφθεί τα ψηφιακά βιβλία
που διατίθενται δωρεάν. Μέχρι τώρα το 2011 έχει αποδειχτεί το
καλύτερο έτος σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης για την Amazon σε πωλήσεις βιβλίων είτε τυπωμένων είτε ψηφιακών. Επιπλέον η Amazon
έχει πουλήσει 3 φορές περισσότερα βιβλία για το Kindle φέτος
σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδος ενώ το τελευταίο
μέλος της οικογένειας Kindle αποδείχτηκε το μεγαλύτερο bestseller
σε μόλις 4 εβδομάδες από την παρουσίαση του. Η ίδια η Amazon
παραδέχτηκε ότι δεν περίμενε τόσο καλή εξέλιξη στις πωλήσεις των
ψηφιακών βιβλίων, γεγονός που της δίνει ισχυρό προβάδισμα σε
σχέση με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές όπως Barnes & Noble
και Borders που ήδη μετράνε τις απώλειες τους.
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UH.: Sam Barker

UH.: Philip Poupin
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ikon Pro
0  
Το πολύ καλό επαγγελματικό περιοδικό της Nikon στο νέο του τεύχος περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέρουσες συνεργασίες όπως:
• Ανταπόκριση από τη Ρωσία • Ταξιδιωτικό από το Dubrovnik • Εντυπωσιακό ρεπορτάζ του Philip Poupin από την Κανταχάρ του Αφγανιστάν • Portfolio με εθνογραφικό περιεχόμενο του Sam Baker
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PhotoRaid ‘11
   
   
Το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Μαΐου,
διοργανώθηκε για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Διάδραση, σε
συνδιοργάνωση με το Athens House
of Photography, ο διαγωνισμός αναλογικής φωτογραφίας PhotoRaid, ο
οποίος στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία.
Τη πρώτη μέρα οι συμμετέχοντες
ξεχύθηκαν στους δρόμους με τις αναλογικές τους κάμερες, σε μια ιδιότυπη
«επιδρομή» αναζήτησης του τέλειου
κάδρου και τη Κυριακή από νωρίς
το μεσημέρι, μπορούσαν να δουν σε
έκθεση τις φωτογραφίες τους και να
ψηφίσουν για τις καλύτερες συμμετοχές. Την ανακοίνωση των νικητών και
την απονομή των βραβείων διαδέχθηκε το πάρτυ λήξης με καλό κρασί
και δυνατή μουσική. Μοιράστηκαν
πολλά βιβλία, ενώ οι δύο καλύτερες
συμμετοχές (Χρήστος Καπλάνης, Παύλος Βερίγος) θα παρακολουθήσουν
δωρεάν σεμινάριο φωτογραφίας από
τον Ed Kashi/ National Geographic,
προσφορά του Athens House of
Photography. Όλες οι φωτογραφίες
που διακρίθηκαν θα εκτεθούν στον
ίδιο χώρο, τον ερχόμενο Ιούνιο στο
πλαίσιο του Athens Fringe Festival.
www.photoraid2011.gr

thics
     #"
Η ψηφιακή τεχνολογία επέφερε σοβαρές αλλαγές στο φωτορεπορτάζ. Επιτάχυνε δραματικά
τους χρόνους από τη λήψη στη δημοσίευση, αναποδογύρισε το σύστημα διανομής, έφερε
τη λογική των πακέτων, ενδυνάμωσε τα πρακτορεία και έφερε σε μειονεκτική θέση τον
μεμονωμένο επαγγελματία. Πέρα από αυτά άνοιξε μια τεράστια συζήτηση για την έκταση της
επεξεργασίας στο computer και σε ποιο βαθμό είναι επιτρεπτή. Η διχογνωμία είχε ανοίξει το
2005 με το αρχετυπικό παράδειγμα του ελεύθερου ρεπόρτερ Adnan Hajj, ο οποίος φρόντισε να «πειράξει» ελάχιστα τις φωτογραφίες από τη βομβαρδισμένη Βηρυττό (2006) για αν
φαίνονται πιο ρεαλιστικοί οι καπνοί (το γνωστό ως Reutersgate φωτογραφικό σκάνδαλο).
Σε μια παρόμοια αλλά λιγότερο επίμαχη περίπτωση το World Press Photo απέκλεισε από το
διαγωνισμό του πέρυσι το φωτογράφο Stepan Rudik απλά επειδή μετέτρεψε μια έγχρωμη
φωτό σε ασπρόμαυρη… Tελικά για ποιο λόγο, όταν μιλάμε για το ίδιο καρέ; Θα τον είχαν
αποδιώξει αν πήγαινε με μια α/μ ψηφιακή μηχανή (υπάρχουν και τέτοιες). Υπερβολική
αυστηρότητα; Ίσως…
Ο ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΤΟΥ REUTERS
Iδού οι κατευθυντήριες οδηγίες του Reuters που ισχύουν υποχρεωτικά για τους φωτορεπόρτερ του πρακτορείου:
• Aπαγορεύονται επεμβάσεις που προσθέτουν ή αφαιρούν υλικό στην αρχική εικόνα (και
με αυτό τον τρόπο επιφέρουν αλλαγές στο αρχικό περιεχόμενο και την δημοσιογραφική
ακεραιότητα της εικόνας)
• Δεν επιτρέπεται υπερβολική εκφώτιση ή σκοτείνιασμα ή θόλωμα της εικόνας (που με τον
τρόπο αυτό παραπλανά τον παρατηρητή και μετατρέπει συγκεκριμένα στοιχεία της εικόνας)
• Δεν επιτρέπεται η επέμβαση στο χρώμα (με τρόπο που να αλλάζουν δραματικά οι φωτιστικές συνθήκες)
Στο Photoshop ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ
• Κροπάρισμα
• Ρύθμιση τονικότητας
• Οξυνση ως 300%, 0, 3, 0
• Προσεκτική επιλογή με το εργαλείο lasso
• Διακριτική χρήση εργαλείου burn
• Ρύθμιση highlights/shadows
• Χρήση του σταγονόμετρου για
το γκρι
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Στο Photoshop ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ
• Προσθαφαιρέσεις
• Χρήση του εργαλείου clone/heal (εκτός για
αφαίρεση σκόνης)
• Χρήση των εργαλείων airbrush, paint
• Yπερβολικό lighten/darken
• Yπερβολικές αλλαγές φωτεινότητας
• Xρήση Auto levels, Blur, Eraser, Quick
• MaskSharpen & Saturation στη μηχανή http://
handbook.reuters.com
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη
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Για να την απολαύσετε...

Κάντε κλικ εδώ!

www.photovision.gr
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Rollei
8 " Designline
Η ήδη επιτυχημένη σειρά ψηφιακών κορνιζών Designline απέκτησε ένα ακόμη
μέλος. Η ψηφιακή κορνίζα Designline
4083 8 ιντσών έχει ανάλυση 800x600
pixel με εξαιρετικά λαμπερή επιφάνεια.
Η Designline 4083 έχει διαστάσεις
240x165x12mm και παρουσιάζει τις
φωτογραφίες με λόγο διαστάσεων 4:3.
Μπορείτε να προβάλλετε τις αγαπημένες
σας στιγμές ως διαφάνειες (15 διαφορετικά εφέ παρουσίασης διαφανειών και
επιλογή 9 ταχυτήτων) στην πολύ λεπτή
οθόνη TFT-LED με διαγώνιο 20,32cm.
Επιπλέον διαθέτει λειτουργία ρολογιού
και ημερολογίου. Μια ιδιαίτερα πρακτική
λειτουργία είναι η περιστροφή της
εικόνας. Όταν η ψηφιακή κορνίζα περιστρέφεται, περιστρέφεται αυτόματα και
η εμφανιζόμενη φωτογραφία. Η γωνία
θέασης αριστερά/δεξιά ανέρχεται σε 70°
ενώ επάνω/κάτω σε 60°. Η Designline
4083 διατίθεται σε μαύρο και άσπρο
αποθηκεύει σε κάρτες SD/MMC ή SDHC.

Pentax 645D
M (    #   '
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Camera of the Year Japan Grand Prix που διοργανώνει το
CJPC (Camera Journal Press Club) δηλ. η ένωση των ιαπωνικών φωτ. περιοδικών. Μηχανή της
Χρονιάς αναδείχθηκε η Pentax 645D. Στο γκρουπ συμμετέχουν ένδεκα ιαπωνικά φωτογραφικά
περιοδικά αλλά και η δική μας TIPA με δικαίωμα ψήφου. Το πάνελ που διενεργεί την ψηφοφορία απαρτίζεται από 57 μέλη, διευθυντές σύνταξης και συντάκτες των ιαπωνικών περιοδικών
στο χώρο της εικόνας, ανεξάρτητους δημοσιογράφους και διακεκριμένους επαγγελματίες
φωτογράφους. Σύμφωνα με το σκεπτικό η Pentax βραβεύτηκε για τους εξής λόγους:
• Τέλειος συνδυασμός προηγμένων προδιαγραφών
• Αναγνώριση της εξελικτικής πορείας της Pentax 645 στο μεσαίο φορμά
• Λογική τιμή
• Συμβατότητα φακών
TECHNIO A.E. 2109567810

Sony
   (  Memory Stick
Οι κάρτες μνήμης Memory Stick PRO-HG Duo HX διαθέτουν πλέον
εκπληκτικές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων που φτάνουν έως και τα 50
MB/sec. Είναι 1,6 φορές πιο γρήγορες από Memory Stick PRO-HG Duo HX,
ενώ διατίθενται στην ίδια τιμή. Οι ταχύτητες ξεπερνούν ακόμα και τις κάρτες
μνήμης UHS-I SD του εμπορίου, όταν χρησιμοποιηθούν σε συσκευές Sony.
Αποτελούν ικανή λύση για φωτογραφήσεις, εγγραφές βίντεο, αποθήκευση
και μεταφορά δεδομένων για απαιτητικούς χρήστες συσκευών ψηφιακής
απεικόνισης. Οι ταχύτερες Memory Stick που έχουν παρουσιαστεί έως
σήμερα, είναι διαθέσιμες σε χωρητικότητες από 8 GB έως 32 GB και έχουν
βελτιστοποιηθεί να προσφέρουν λήψεις που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των DSLR, SLT και μοντέλων με εναλλακτούς φακούς.Αυτές οι
σημαντικές βελτιώσεις έγιναν χάρη στη νέα HX Engine η οποία εξελίχθηκε
ειδικά γι’ αυτό το λόγο από τη Sony. Αυτός ο “έξυπνος” ελεγκτής της
μνήμης flash, βελτιώνει το ρυθμό μεταφοράς δεδομένων και διαχειρίζεται
αποτελεσματικότερα τα λάθη, για πιο γρήγορη και σταθερή διαχείριση μεγάλων αρχείων κατά τις λειτουργίες read/write. Τα νέα Memory Stick
PRO-HG Duo HX της Sony είναι διαθέσιμα από το Μάιο του 2011. SONY 801 1192000
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Lexar
8   card reader
H Lexar Media εκσυγχρόνισε το διπλό
της card reader, το οποίο κυκλοφόρησε
για πρώτη φορά το 2007, για να υποστηρίζει τις νέες πιο σύγχρονες κάρτες και
το αναμενόμενο πρωτόκολλο USB 3.0.
Όπως και το προηγούμενο card reader
διαβάζει κάρτες CompactFlash και SD. Η
διαφορά είναι ότι πλέον έχει προστεθεί
και η υποστήριξη των καρτών SDXC, του
νεότερου μέλους της οικογένειας των
SD. Όσον αφορά στις CF δεν αλλάζει

Epson

κάτι από το προηγούμενο card reader

   

που υποστήριζε το τωρινό standard που
ονομάζεται UDMA (Ultra Direct Memory

Η Epson δημιούργησε ένα σύστημα κλείστρου προστασίας ειδικό για περιβάλλοντα με
σκόνη, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες πολλών επιχειρήσεων. Το σύστημα αυτό περιλαμβά-

Access).

νεται στους προβολείς Epson EB-D6155W και EB-D6250 και κλείνει αυτόματα τον προβολέα

    

όταν δεν είναι σε χρήση, εμποδίζοντας τα σωματίδια σκόνης να εισχωρήσουν στη συσκευή.
Η οπτική μηχανή του προβολέα είναι τοποθετημένη σε γυαλί για επιπλέον προστασία από
τα ατμοσφαιρικά στοιχεία, για να προσφέρει υψηλής ποιότητας εικόνα. Το ηλεκτροστατικό
φίλτρο έχει διάρκεια ζωής μέχρι 10.000 ώρες, ενώ η λάμπα E-TORL με εύκολη πρόσβαση
έχει διάρκεια ζωής μέχρι 4.000 ώρες. Και οι δύο προβολείς περιλαμβάνουν ενσωματωμένα
ηχεία υψηλής απόδοσης 5W και με είσοδο HDMI για υψηλής ποιότητας ψηφιακές εικόνες
και ήχο με ένα μόνο καλώδιο.
Epson 210 8099499

Lomo LC Wide
 Lomo  



 

Μπορεί η αίσθηση που δίνει η λομογραφία
να έχει αντιγραφτεί από εκατοντάδες φίλτρα
επεξεργασίας και apps για κινητά τηλέφωνα αλλά
τίποτα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την πραγματική αίσθηση μιας αναλογικής φιλμάτης deja vu
μηχανής. Μετά την LC-A η Lomo κυκλοφορεί την
ευρυγώνια Lomo LC Wide. Μοιάζει αρκετά με το
άλλο μέλος της οικογενείας αλλά διαθέτει ευρυγώνιο φακό 17mm. Η maximum ταχύτητα πιάνει
τα 1/500 sec, τα ISO κυμαίνονται από το 100 μέχρι
τα 1600 και το διάφραγμα στα f/4.5. Ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρία διαφορετικά
format, αυτό των 35mm, στο μισό frame και στο
τετράγωνο (24x24mm).

"#; &)

!
1.    ,    Vanguard Auctus Plus 323CT  %(    :xtreme Support
Height Positioning (ESHP)    7     ( , %    25°-80°, #  ll terrain .
 ( €400
2.    ,    Vanguard Alta Pro 283CT     %(    (  @ACC
   , %    25-80   ,        ( ,  ( €250.
3. A     # # Vanguard Uprise 48   #     , #   trekking/adventure
photography,  ( 120 .
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Photoshop tips

2 2R'8

3 @:

Layer Games

TΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΩΡΤΖΗ

2"            layers
Το συνεχώς αναπτυσσόμενο και εξελισσόμενο εργαλείο που ονομάζουμε Photoshop, φαντάζει σε πολλούς χρήστες ως χαοτικό. Όλο
και περισσότερα εργαλεία, φίλτρα και ρυθμίσεις, κάνουν τη ζωή του
ευκαιριακού αλλά και του πιο έμπειρου χρήστη, δύσκολη. Ταυτόχρονα
έχουμε πληθώρα νέων πακέτων plug-in, από τρίτους κατασκευαστές,
που μας υπόσχονται ευκολότερη χρήση του Photoshop, εμπλουτίζοντάς το με άπειρα εφέ του «ενός κλικ» και πιο απλουστευμένα μενού,.
Έτσι έχω γίνει συχνά μάρτυρας πολλών «υπερφορτωμένων» υπολογιστών, με αναρίθμητα plug-in, ρυθμίσεις, presets, δευτερεύοντα προγράμματα για εφε και πολλά
άλλα. Χωρίς να έχουμε διάθεση να υποβαθμίσουμε το ρόλο όλων των υποπρογραμμάτων και βοηθημάτων, που συνεργάζονται με το Photoshop, μιας και πολλά
από αυτά είναι αρκετά χρήσιμα, θα θέλαμε να σκεφτούμε την πραγματική τους αναγκαιότητα. Ένας τόσο φορτωμένος υπολογιστής, είναι συχνά ένδειξη αδυναμίας στο
χειρισμό και τη χρήση του βασικού προγράμματος, δηλαδή του Photoshop. Πολλά
από τα εφέ που μας προσφέρουν τα Plug-In, κάνουν χρήση των δυνατοτήτων του
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Photoshop, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα μέσω των κλασσικών εργαλείων.
Εν ολίγοις, πριν καταφύγουμε σε πληθώρα Plug-In, θα πρέπει να κατανοήσουμε
τους τρόπους λειτουργίας του Photoshop
και τα απλούστερα εργαλεία δημιουργίας
εφε. Μόνο αν αποκτήσουμε ένα καλό
επίπεδο αντίληψης των δυνατοτήτων που
μας δίνει το πρόγραμμα, θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε την αναγκαιότητα
κάποιων επιμέρους βοηθημάτων, που
θα εξυπηρετήσουν πολύ συγκεκριμένες
ανάγκες. Ας πειραματιστούμε λοιπόν με
το πιο βασικό ίσως, μέρος του Photoshop,
για τη δημιουργία εφε, που δεν είναι
άλλο από τα layers.
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Photoshop tips
; 1
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\  # #  , $  #
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)#"     Lens
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    ,  curves
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adjustment layer.  # %

Filter>Render>Lens Flare. : 
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adjustment layer,  )#
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   layers.

   #  
  .

; 2
G      

; 7

   % 

  #    (

  

  

, %  #$ 

  , %

  adjustment layer 
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%  Warming Filter (85)
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Hints & Tips
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Filter>Distort>Lens Correction.
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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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• Πως έγινε η πρώτη σας επαφή με τη φωτογραφία;
Από μικρή είχα μανία με τη σύνθεση και την παρατήρηση με αποτέλεσμα να σπουδάσω
εικαστικός και να κάνω μαθήματα φωτογραφίας ως δευτερεύον μάθημα.
Ακολούθησε μεταπτυχιακό σε ψηφιακές τέχνες και video art. Μια άλλη μορφή αποτύπωσης
της στιγμής διότι έκοβα καρέ από τα βίντεο μου, ανακαλύπτοντας ιδιαίτερα στιγμιότυπα. Τα
τελευταία 3 χρόνια ασχολούμαι επαγγελματικά με τη φωτογραφία γάμου.
• Πως θα χαρακτηρίζατε το στυλ σας;
Ασχολούμαι κυρίως με φωτογράφηση γάμου αναζητώντας τη μοναδικότητα της στιγμής και
του συναισθήματος. Είμαι μια διακριτική παρατηρήτρια των γεγονότων χωρίς να επεμβαίνω
καθόλου και εμπνέομαι από την ευδαιμονία μιας τόσο σημαντικής ημέρας.
• Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας φωτογράφοι;
Κάποιοι από τους αγαπημένους μου είναι οι: Cindy Sherman, Nadav Kander, Man Ray,
Henri Cartier Bresson, Weegee, Alexander Rodchenko, Elliot Erwitt. Πιο συγκεκριμένα στο
αντικείμενο της φωτογράφησης γάμου μου αρέσουν οι Jeff Ascough, Joe Buissink, Marcus Bell,
Jim Garner, Jerry Ghionis, Greg Gibson.
• Πως θα κρίνατε το επίπεδο στην Ελλάδα στη φωτογραφία γάμου; Βλέπουμε πλέον να
έχει επικρατήσει μια διαφορετική τεχνοτροπία με ρίζες από το εξωτερικό. Θεωρείτε ότι οι
Έλληνες φωτογράφοι έχουν καταφέρει να αφομοιώσουν τα νέα στοιχεία;
Νομίζω πως υπάρχει ένα ποσοστό φωτογράφων γάμου που κάνουν πολύ αξιόλογη δουλειά,
που έχουν πολύ καλή αισθητική και την απαραίτητη τεχνογνωσία και το πάθος.
• Έχετε ξεχωρίσει έλληνες δημιουργούς που ανταγωνίζονται επάξια αυτούς του εξωτερικού;
Μερικοί από τους φωτογράφους που μου αρέσει η δουλειά τους είναι οι Πέτρος Σορδινάς,
Κορνηλία Σιδηρά, Γιώργος Παχουντής, Χάρης Κουτσοπαναγιωτόπουλος, Νίκος Παπαδόπουλος,
Ηλίας Ζοίδος και πολλοί άλλοι..

`: +. + +
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• Πολλοί συνάδελφοι σας πιστεύουν ότι η φωτογραφία
γάμου δεν αφήνει πολλά περιθώρια για καλλιτεχνική
έκφραση υπό το πρίσμα ότι επιβάλλονται κάποια κλισέ,
κάποιες ομοιόμορφες, σταθερές εικόνες.
Εγώ προσωπικά, μέσα από τη φωτογραφία γάμου καλύπτω
την ανάγκη μου για “ελεύθερη έκφραση” και ελκύω πελάτες
με την αντίστοιχη αισθητική. “Σταθερές φωτογραφίες” στη
δική μου προσέγγιση αποτελούν μόνο τα οικογενειακά
πορτραίτα. Οι πελάτες μου δίνουν την απόλυτη ελευθερία
διότι με επιλέγουν για τη δουλειά μου.
• Αν δεν υπήρχε θέμα εσόδων, θα διαλέγατε και πάλι τη
φωτογραφία γάμου;
Ναι, για δύο λόγους. Αφενός είμαι figurative καλλιτέχνης,
και πιο συγκριμένα πάντα το θέμα μου ήταν ο άνθρωπος.
Αφετέρου, λατρεύω τη θετική ενέργεια που κυριαρχεί σε
κάθε γάμο και το πλήθος συναισθημάτων, όπως ο έρωτας,
η τρυφερότητα, η ένταση, η συγκίνηση, η χαρά.. Το θεωρώ
προνόμιο μου να καταγράφω κάτι τόσο ιδιαίτερο & μοναδικό!
• Αυτό που ονομάζουμε destination wedding βρίσκει
εφαρμογή στην Ελλάδα; Έχει βοηθήσει τον Έλληνα
φωτογράφο;
Μεγάλο μέρος των πελατών μου είναι ζευγάρια από το
εξωτερικό, όπου έρχονται στην Ελλάδα για destination
wedding. Η επικοινωνία και το booking γίνετε μέσω του
website μου (www.mkourti.com). Σίγουρα έχει βοηθήσει
τον Έλληνα φωτογράφο και ευελπιστώ να συνεχίσουν
να μας επιλέγουν, διότι δυστυχώς υπάρχουν πολλές
περιπτώσεις που φέρνουν επαγγελματία από τη χώρα
τους. Όπως τα γκρουπ των ζευγαριών - pre wed, από Κίνα
όπου τους ακολουθεί ομάδα από μακιγιέρ-φωτογράφοεικονολήπτη από τη χώρα τους.

 U+  
Η Μαγδαληνή Κούρτη, είναι εικαστικός με μεταπτυχιακό
στη ψηφιακή εικόνα από το Metropolitan University
του Λονδίνου. Συμμετείχε σε πολλές εκθέσεις και έλαβε
διακρίσεις όπως η επιλογή της από το BBC (για την
προβολή video art στα cinema της Leicester square
/ Λονδίνου) & το βραβείο Adobe στο παγκόσμιο
φεστιβάλ ψηφιακής εικόνας στην Αυστραλία. Δείγμα
δουλειάς της παρουσιάστηκε στο Cosmopolitan Bride
HK (Hong Kong). Είναι μέλος του WPJA, & αναλαμβάνει
φωτογραφήσεις γάμων και εκδηλώσεων σε Ελλάδα
& Κύπρο. Πρόσφατα δημιούργησαν με το συνεργάτη
της Κ. Αγιαννίτη (σκηνοθέτη) την ομάδα Dual Screen,
επιδιώκοντας την εικαστική προσέγγιση στη φωτογραφία
και βίντεο. Η πρώτη κοινή έκθεση της δουλειάς τους
έγινε το Μάρτιο 2011 στο Λουξεμβούργο.

 110 • 

23

 2011

 

30

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

" 56 >$"

 110 • 

23

 2011

 

31

