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Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Με εξώδικο που απέστειλε στη Sony Hellas 

ο Oργανισμός Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων 

“ΑΘΗΝΑ” ζητάει “εύλογη αμοιβή” 6% επί των 

πωληθεισών βιντεοκαμερών (και μάλιστα αναδρομικά 

από το 2007) υπέρ των δημιουργών έργων βίντεο 

και κινηματογράφου. Το σκεπτικό στηρίζεται στη 

λογική ότι από τη στιγμή που η τεχνολογία επιτρέπει 

στις βιντεοκάμερες να φέρουν ενσωματωμένο 

σκληρό δίσκο με μεγάλη αποθηκευτική ισχύ, δίνεται 

η δυνατότητα  στους χρήστες να αντιγράφουν 

απευθείας σ’ αυτές έργα άλλων δημιουργών προς 

ίδιον όφελος. Μάλιστα αναφέρουν χαρακτηριστικά 

παραδείγματα από ταινίες μικρού μήκους που 

προβλήθηκαν πρόσφατα στο Φεστιβάλ της Δράμας 

και περιείχαν ολόκληρα αποσπάσματα από ταινίες 

του Βέγγου, του Αγγελόπουλου κ.α. Η Sony συζητάει 

το θέμα αποκλείοντας ντε φάκτο τις βιντεοκάμερες 

που δεν έχουν λειτουργία “video in”,  άλλες μεγάλες 

αντιπροσωπείες αρνούνται οποιαδήποτε συζήτηση 

αντιτείνοντας το επιχείρημα ότι δεν ισχύει πουθενά 

αλλού στην Ευρώπη αυτός ο φόρος - χαράτσι υπέρ 

τρίτων κλπ και απειλούν με προσφυγή στα Ευρωπαϊκά 

δικαστήρια, μία αντιπροσωπεία πλήρωσε ήδη και 

ο χορός καλά κρατεί. Το θέμα συζητήθηκε στην 

πρόσφατη (1/6) Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΑΦ 

(Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αντιπροσώπων 

& Εμπόρων Φωτογραφικών Ειδών & Συστημάτων 

Εικόνας) προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις 

του συνόλου των μελών γιατί η προσθήκη στο 

τελικό προϊόν ενός ακόμη φόρου υπέρ τρίτων σε 

μία εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία θα 

προκαλούσε περαιτέρω μείωση των πωλήσεων. 

Απ’ την άλλη οι δημιουργοί συσπειρώνονται στους 

συλλόγους τους φοβούμενοι ότι τα έσοδά τους θα 

συρρικνωθούν μετά μάλιστα από την παρέμβαση 

του πρωθυπουργού που ανακοίνωσε μειώσεις 

- και σε κάποιες περιπτώσεις κατάργηση - των 

εισφορών καταστημάτων και ξενοδοχείων υπέρ της 

ΑΕΠΙ. Απαιτήσεις για “εύλογη αμοιβή” αρχίζουν 

να προβάλλονται και κατά των εταιριών κινητής 

τηλεφωνίας με το σκεπτικό ότι τα σύγχρονα κινητά 

μπορούν να... αντιγράφουν πρωτότυπα έργα! 

Το θέμα όπως αντιλαμβάνεσθε παρουσιάζει 

ενδιαφέρον και θα επανέλθουμε σύντομα.
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www.weddingphoto.gr
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

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

E!*��$�: Τάκης Τζίμας, ���+)+��,� �.��%4$�: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�5��+��"!���: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου ��5��!, +&���,��4$: 

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  ��%�$#(����: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

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

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

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

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

�%'%�"!

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

H �&���,#$ ��+ &%�!%�(�#%���
'��������� ��
 ����$...

www.photo.gr
http://www.photobusiness.gr/xalara/parking.WMV
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http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-path=6868&pq-locale=el_GR
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Μολονότι το φιλμ ζει στις καρδιές των (παλιότερων έστω) φωτογράφων, 

στα αρχεία, τα μουσεία και τις προσωπικές συλλογές, σε συρτάρια και σε 

σκονισμένες κούτες, το τέλος του είναι ορατό. Το 2011 αναμένονται πωλή-

σεις μόλις 20 εκ. ρολών φιλμ και 31 εκ. μηχανών μιας χρήσης 

(με προφορτωμένο φιλμ).

Που τα μεγαλεία μιας δεκαετίας πριν: το 2000 είχαν καταναλωθεί 

πάνω από ένα δις φιλμ μόνον στις ΗΠΑ (στοιχεία Photo Marketing 

Association). Στον ίδιο βαθμό έχουν καταβαραθρωθεί οι πωλήσεις 

«φιλμάτων» φωτ. μηχανών. Εκεί που  το 2000 είχαν πωληθεί 20εκ. τεμάχια 

στις ΗΠΑ σήμερα απορροφώνται από την αγορά λιγότερο από 100.000 τμχ. 

Στους ερασιτέχνες μια μερίδα σκληροπυρηνικών και καλλιτεχνών, 

νοσταλγούν έμπρακτα το φιλμ, συχνά οργανωμένοι σε οnline κοινότητες 

όπως το apug.org. Στους επαγγελματίες μερικοί επιζητούν τη διαφοροποίηση 

μέσω του φιλμ, ειδικά στο πορτρέτο και σε φωτογραφία γάμου μεταδίδοντας 

την πιο καλλιτεχνική και παραδοσιακή αίσθηση. Όμως και αυτοί 

αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα, εφόσον λίγα εργαστήρια προσφέρουν 

ακόμη υπηρεσίες εμφάνισης C-41 για αρνητικά και ακόμη λιγότερα Ε-6 για 

φιλμ. Αλλά και οι σχολές φωτογραφίας εμφανίζονται προβληματισμένες, 

αφού οι σπουδαστές, πέρα από την ιστορική αναδρομή, δεν βρίσκουν το 

λόγο να ασχοληθούν με ξεπερασμένες τεχνικές όπως η λήψη με φιλμ, η 

εμφάνιση, το τύπωμα στο σκοτεινό θάλαμο κλπ. Μόνον όσοι έχουν κατά νου 

τις εκτυπώσεις αρχειακής διατήρησης επιμένουν αναλογικά αλλά και αυτοί 

δέχονται ισχυρή πίεση από τις inkjet εκτυπώσεις με χρωστικές pigment και 

άριστης ποιότητας αντίστοιχα χαρτιά fine art. 

H αγορά φιλμ συστέλλεται πλέον με ρυθμό 20-25% το χρόνο, τείνοντας σε 

αμελητέους όγκους παραγωγής. Παρόλα αυτά ο διευθυντής marketing της 

Κοdak για τα φιλμ κος DiSabbato λέει: “H Kodak θα συνεχίσει την παραγωγή 

επαγγελματικού φιλμ όσο παρατηρείται ζήτηση, και μάλιστα έχουμε 

ανακοινώσει τέσσερα καινούργια φιλμ από το 2007 και μετά… Mερικοί 

φωτογράφοι εξακολουθούν να μη θέλουν να είναι τεχνικοί computer και 

εκτιμούν ιδιότητες του παλιού μέσου όπως ο κόκκος, οι χρωματικές χροιές, 

η συγκεκριμένη αναπαραγωγή των τόνων της επιδερμίδας...”

       

�����!�&��

Google wallet
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Όταν η Google μοίραζε τζάμπα την καλύτερη 

μηχανή αναζήτησης, δωρεάν email, free χάρτες, 

άφθονη αποθήκευση στο «σύννεφο» και ένα 

σωρό καλές εφαρμογές, ε, κάτι είχε κατά νου… 

Να γίνει συνήθεια στους χρήστες του Internet 

και κάθε υπολογιστή. Να αποκτήσει μια 

γιγάντια εγκατεστημένη βάση. Να επηρεάζει τις 

εξελίξεις. Η τελική της πρόταση διατυπώθηκε 

στις 27 Μαίου με τη μορφή του Google Wallet. 

Πρόκειται για την επόμενη ορατή εξελικτική 

βαθμίδα μετά τις πιστωτικές κάρτες, στο αντικείμενο 

των ηλεκτρονικών πληρωμών που συγκεντρώνει 

παγκόσμιο ενδιαφέρον και διακυβεύει πολλά 

συμφέροντα. Εκεί που δεν έχουν συμφωνήσει 

και έχουν προς στιγμήν τουλάχιστον, αποτύχει 

οι κολοσσιαίες Visa και Mastercard, η Google 

θέλει να πετύχει. Το Wallet της Google είναι το 

πείραμα που φιλοδοξεί να δώσει στο smartphone 

τη λειτουργικότητα και το ρόλο της πιστωτικής/

χρεωστικής κάρτας και μάλιστα με απόλυτη 

ασφάλεια. Θα χρησιμεύει εξίσου για μικροποσά 

ή ακριβές αγορές, θα είναι ταυτόχρονα εισιτήριο 

για διάφορα μέσα. Χρησιμοποιεί τεχνολογία 

NFC (Νear Field Communication) που απαιτεί 

φυσική επαφή αλλά όχι πέρασμα κάρτας. 

Αρχικά έχει ενσωματωθεί μόνον σε πολύ λίγα 

κινητά όπως Nexus S, Samsung Galaxy S II, 

LG Optimus 2x και Motorola Atrix. Όμως έχει 

υπογραφεί συμφωνία με τις εταιρίες HTC, ZTE, 

RIM, Nokia και Apple σταδιακά να υλοποιηθεί σε 

πολλά μοντέλα smartphones επόμενης γενιάς. 

Σε πρώτο –πειραματικό- στάδιο το ψηφιακό 

πορτοφόλι της Google θα δουλέψει στη Νέα 

Υόρκη σε καταστήματα όπως Bloomingdale’s, 

Foot Locker, RadioShack, Macy’s, Walgreens, 

Toys-R κλπ. Ο κάτοχος δεν παραδίδει ποτέ το 

κινητό του σε τρίτο άτομο, απλά πληκτρολογεί το 

PIN και «ακουμπάει» τη συσκευή σε ειδική βάση 

πληρωμής. Προβλέπονται ακόμη οικιακές βάσεις 

NFC για οnline πληρωμές. Το σύστημα hardware 

encryption θα εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια. 

TOY ΠANΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΔΗ
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http://myikona.gr/UsersFiles/ikonalab/pricelist.pdf


������ 112 •  �����	
 6  IOYNIOY 2011 �����
 7

ON L INE ����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� �

Low Key


���
=��
 �����
 ��
��	���... 

Μια είδηση που διαβάσαμε στο maga.gr και στη 

συνέχεια και σε πολλές άλλες πηγές επιβεβαίωσε 

αυτό που λίγο-πολύ ξέρουμε όλοι. Οι Έλληνες κρύβουμε 

την υπερβολή στο αίμα μας. Ποια ήταν η είδηση; Η ΑΕΠΙ, 

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, κα-

τέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον παρόχων internet για να 

διακόπτουν την πρόσβαση των ελλήνων χρηστών σε σελίδες 

που φιλοξενούν torrents, στο Rapidshare και σε οποιαδή-

ποτε άλλη σελίδα φιλοξενεί links από τα οποία μπορούν να 

κατεβάσουν περιεχόμενο που προστατεύεται με copyright. 

Και σαν να μην έφτανε αυτό ζητούν και τα ...ονόματα των 

χρηστών που έχουν κατεβάσει τέτοιο περιεχόμενο. Το αστείο 

ή και τραγικό αν θέλετε της υπόθεσης είναι ότι η ΑΕΠΙ διατυ-

πώνει την ίδια απαίτηση για κάθε ιστοσελίδα που πιθανολο-

γείται (!) ότι εμπλέκεται στο κύκλωμα (!) της πειρατείας. Από 

την άλλη πλευρά οι χρήστες ισχυρίζονται ότι πρόκειται για 

την κατάλυση του συνταγματικού δικαιώματος στην πληρο-

φόρηση. Ακόμα μια υπερβολή. Χωρίς να συμφωνούμε με 

τις διώξεις το παράνομο κατέβασμα σίγουρα θίγει μεγάλες 

ομάδες καλλιτεχνών. Αλλά η υπερβολή της ΑΕΠΙ ξεπερνάει 

τα όρια και πρακτικά ζητάει να καθίσει στο σκαμνί χιλιάδες 

κόσμου, τη στιγμή μάλιστα που πολλοί αμφισβητούν τις με-

θόδους της. Γίνεται συχνά λόγος για το χαράτσι στα μαγαζιά 

που απλά έχουν να ραδιόφωνο για να ακούνε τις ειδήσεις 

χωρίς καμία πρόθεση “δημόσιας αναπαραγωγής”. Αν πάτε 

στην ιστοσελίδα της θα δείτε στις ερωταπαντήσεις ότι σύμφω-

να με την ΑΕΠΙ υποχρέωση καταβολής αμοιβής έχει και ένας 

που τραγουδάει μόνος του με την κιθάρα του στην ταβέρνα 

γιατί εκτελεί προστατευμένα έργα μελών της. Και επίσης η 

ΑΕΠΙ έχει κινήσει πολλές επικρίσεις γιατί θεωρεί όλους τους 

δημιουργούς συλλήβδην μέλη της χωρίς να ισχύει κάτι τέ-

τοιο...Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που μηνύονται χρήστες 

για παράνομο downloading. Στην Αμερική περίπου 140.000 

χρήστες του BitTorrent αντιμετωπίζουν πρόστιμα για παρά-

νομο downloading ενώ μήνυση αντιμετωπίζει και το CNet 

επειδή φιλοξενεί προγράμματα Ρ2Ρ. (Εντάξει κάποιοι, κάπου, 

είναι και αυτοί υπερβολικοί) Το ζήτημα που θέλουμε να δι-

απραγματευτούμε δεν είναι το ηθικό του θέματος, αν πρέπει 

δηλαδή να κατεβάζεις περιεχόμενο ή όχι. Και οι δύο πλευρές 

έχουν διάφορα επιχειρήματα. Το πρόβλημα ξεκινά όταν ένας 

Οργανισμός αποφασίζει να ζητήσει από τις εταιρείες να δια-

κόψουν την πρόσβαση σε σελίδες που δεν γνωρίζει και ζητά 

να σπάσουν το απόρρητο και να καταδώσουν προληπτικά τα 

στοιχεία των πελατών τους, δηλ. να γίνουν ντετέκτιβ και να 

ψάχνουν συνεχώς το αδίκημα. Αλλά τους μοιάζει λογικό να 

σπάσουμε και να καταστρέψουμε ξαφνικά την ανωνυμία του 

internet και να παραβιάσουμε το προσωπικό απόρρητο. Γιατί 

σε αυτή τη χώρα υπάρχουν δικαιώματα και δικαιώματα και 

κάποιοι είναι πιο ίσοι από άλλους.

* Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων θα εκδικαστεί στις 7 Νοεμ-

βρίου 2011 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατόπιν 

αναβολής και αφού κλήθηκε να γνωμοδοτήσει η Εθνική Επι-

τροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και η Αρχή 

Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).

     Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Apple 
Ε�
�	��#�
 � Steve Jobs

Την επιστροφή του ετοιμάζει μετά την ανάρρωση του ο Steve Jobs, που 

πάσχει από καρκίνο. Όπως ανακοίνωσε η Apple, το μεγάλο αφεντικό θα 

δώσει το παρόν στο ετήσιο συνέδριο της εταιρείας για προγραμματιστές 

και εταιρείες λογισμικού που πραγματοποιείται στο Σαν Φρανσίσκο και 

ξεκινάει στις 6 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιάσει 

τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Apple και τις αναβαθμισμένες εκδό-

σεις των λειτουργικών συστημάτων για τους υπολογιστές Mac, το iPhone 

και το iPad. Μετά την ανακοίνωση οι μετοχές της εταιρείας ενισχύθηκαν 

κατά 3%.  Η εμφάνιση αυτή αποτελεί τη δεύτερη, μετά την παρουσίαση 

του iPad 2, από τον Ιανουάριο, όπου ο Jobs πήρε αναρρωτική άδεια, 

ενώ υπάρχουν φήμες πως μπορεί η επιστροφή αυτή να είναι οριστική. 

Ανάμεσα στα πολυαναμενόμενα προϊόντα είναι και το λεγόμενο icloud, 

που επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν δεδομένα online και θα 

διευκολύνει τους χρήστες να έχουν σε μουσική και άλλο υλικό μέσω του 

ίντερνετ.

Leica 
9 ���
��	��� ������	
�� ���� 	�� ������;

Ποια είναι η ακριβότερη μηχανή στο κόσμο; Μια σπάνια Leica rangefinder 

σειράς 0, που κυκλοφόρησε το 1923 και πουλήθηκε φέτος έναντι 1,9 εκατομ. 

δολαρίων. Η δημοπρασία έγινε στην γκαλερί Westlicht, 6 μήνες μετά την πώ-

ληση της προηγούμενης Leica που κρατούσε το ρεκόρ με τιμή 402.000 ευρώ. 

Η μηχανή είχε τιμή εκκίνησης 200.00 ευρώ και η γκαλερί ευελπιστούσε ότι θα 

φτάσει μέχρι 350.000 ευρώ. Μέσα σε 20 λεπτά η Leica κτυπήθηκε στο 1.9 εκ. 

δολ. από ασιάτη πλειοδότη. H δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 

και συνολικά συγκέντρωσε πάνω από €4.429εκ.



������ 112 •  �����	
 6  IOYNIOY 2011 �����
 8

ON L INE ����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� �

w
w

w
.a

rt
e.

gr

EXTRA

BONUS

ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ!

www.picktureit.gr

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.

YOUR PARTNER

AFTER SHOOTING

by HOTECH

http://www.picktureit.gr/
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1. &��	�����
�	�, �#���
����� 	������ Vanguard Auctus Plus 323CT ��� �����������	� �� �$�	��� )xtreme Support Height Positioning 

(ESHP) �
� 	�� ��$<��� 	� ���	�
�� ������, �$��
�� ����� 25°-80°, �������
� &ll terrain ���. 
6
�� €400

2. &��	�����
�	�, �#���
����� 	������ Vanguard Alta Pro 283CT �� ���
� ��� �����������	� �� ���	�
�� ������ -ACC ��� ����	��#�-
	�
, �$��
�� �����  25-80 �	� ���
�, ���	�
�� ���
�� �� ������
�, 	
�� €250.

3. A��	�����
�	� ������ 	���	� Vanguard Uprise 48 �� 	����	
� ����	
��	�	�, ��	������ �
� trekking/adventure photography, 	
�� 120 
����.

       ���������	
 6907 777638

��!�, %??�'(% 

BC��)�%����
'����	
�� ������ �	� D������

Η Φώτοθέατρον, σε συνεργασία με 

τη Φωτογραφική Ομάδα Φοιτητών 

Ρεθύμνου έχει την χαρά να φέρει στο 

Ρέθυμνο την δουλειά τριών διακεκρι-

μένων ελλήνων φωτογράφων: των 

Γιάννη Δήμου, Κωνσταντίνου Μάνου 

και Νίκου Οικονομόπουλου. Η έκθεση 

αυτή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 

στο Athens House of Photography στην 

Αθήνα, τον περασμένο Δεκέμβριο, και 

τώρα θα παρουσιαστεί στην αίθουσα 

του Πυροβολικού στη Fortezza από τις 

22 μέχρι και τις 30 Ιουνίου. 

Οι ώρες λειτουργίας θα είναι από 

τις 10:00 μέχρι τις 14:00 και από τις 

18:00 έως τις 22:00. Η έκθεση είναι μια 

συμπαραγωγή της Φωτοθέατρον με 

την Apeiron Photos και τη Φωτογρα-

φική Ομάδα Φοιτητών Ρεθύμνου. Οι 

επισκέπτες της έκθεσης θα μπορούν να 

αγοράσουν βιβλία, αφίσες αλλά και 

υπογεγραμμένα έργα των τριών σπου-

δαίων αυτών φωτογράφων. Ταυτόχρο-

να, ο Γιάννης Δήμου θα πραγματοποι-

ήσει ομιλία στο Στέκι των Πολιτιστικών 

Ομάδων (Νικηφόρου Φωκά 82, Μακρύ 

Στενό) στις 23 Ιουνίου στις 21:00, με 

θέμα τα έργα της έκθεσης (κατ’ εξαίρεση 

τη συγκεκριμένη μέρα η έκθεση θα 

λειτουργήσει μέχρι τις 21:00).

Sony World Photography Awards 2012
O �
����
��� «���
%�» 	�� 1� !������ 2011

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φωτογραφίας (World Photography Organisation - WPO) ανα-

κοινώσε την έναρξη υποβολής συμμετοχών για το φωτογραφικό διαγωνισμό Sony World 

Photography Awards 2012. Τόσο το επαγγελματικό σκέλος όσο και το ανοιχτό έχουν 

εμπλουτιστεί με νέες διαγωνιστικές κατηγορίες για το 2012. 

Η κατηγορία «Φύση και Άγρια Ζωή» (Nature & Wildlife) έχει προστεθεί στον διαγωνισμό 

των Επαγγελματιών, ενώ τρεις νέες κατηγορίες έχουν προστεθεί και στον ανοικτό διαγω-

νισμό οι οποίες είναι οι εξής: «Ενισχυμένη» (Enhanced), «Σε κλάσματα δευτερολέπτου» 

(Split Second) και «Σε χαμηλό φωτισμό» (Low- light). Ένας καινούργιος Διαγωνισμός Νέων 

ξεκινάει, για μικρότερους σε ηλικία φωτογράφους, κάτω των 20 ετών. Παράλληλα, ο 

διαγωνισμός Student Focus θα συνεχίσει να υποστηρίζει και να ενώνει την επόμενη γενιά 

των επαγγελματιών φωτογράφων. Τα βραβεία Moving Image Awards για την κινούμενη 

εικόνα, διευρύνθηκαν και περιλαμβάνουν πλέον έξι κατηγορίες μετά την επιτυχία της πρώ-

της εμφάνισης του βραβείου Moving Image Award το 2011. Τελική ημερομηνία υποβολής 

συμμετοχών για το φετινό Sony World Photography Awards είναι η 4η Ιανουαρίου 2012, 

και η πλειοψηφία των βραβευμένων φωτογραφιών θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα 

πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στα τέλη Απριλίου του 2012.  Ο νικητής του βραβείου “Iris 

D’Or” (Χρυσή Ίριδα) και φωτογράφος της χρονιάς του Sony World Photography Awards 

θα λάβει χρηματικό έπαθλο ύψους $25.000 και εξοπλισμό ψηφιακών φωτογραφικών 

μηχανών Sony SLR. Ο νικητής του Ανοικτού διαγωνισμού θα λάβει $5.000 και παρόμοιο 

εξοπλισμό Sony. Έκθεση των βραβευμένων συμμετοχών  “Sony World Photography 

Awards Winners’ Showcase”  θα εκτίθεται στο Somerset House τον Απρίλιο και το Μάιο 

του 2012 στο πλαίσιο του “World Photography Festival 2012”. Περισσότερες πληροφορίες 

για τον διαγωνισμό Sony World Photography Awards μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση 

www.worldphoto.org
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3D
�
 	��
 �
��	���
 #������ 	�� ������� ������	��� �	� Imaging

To τρισδιάστατο στη φωτογραφία κατέφθασε μόλις μια δεκαετία μετά την 
παρουσίαση της εφεύρεσης. Στην Παγκόσμια Έκθεση του Λονδίνου το 1851, 
τα στερεοσκόπια είχαν γνωρίσει ευρεία απήχηση όπως και τα τρισδιάστατα 
διαφανοσκόπια που αποτελούσαν αγαπημένο παιγνίδι της ανώτερης αστικής 
τάξης. Ως το τέλος του 19ου αιώνα, η λάμψη του 3D ξεθώριασε. Τρισδιάστατες 
εικόνες με «καλλιτεχνικό» γυμνό ή δραματικές σεκάνς χρησιμοποιούνταν για 
εύκολο εντυπωσιασμό σε κερματοδέκτες τοποθετημένους σε παραθαλάσσια 
θέρετρα της Ευρώπης. Όμως η έλευση του κινηματογράφου οδήγησε 
παρόμοιες εφαρμογές στην σταδιακή παρακμή…

Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε μια αναβίωση των 

3D εκτυπώσεων και έγιναν κάποιες απόπειρες για 3D κινηματογράφο με τα 

πρώτα διχρωματικά κόκκινα/πράσινα γυαλιά. Η ανακάλυψη των φωτογραφικών 

διαφανειών (Kodachrome) στη δεκαετία του 1930, έδωσε το έναυσμα για την πρώτη 

πετυχημένη 3D εφαρμογή, το γνωστό Viewmaster με τις διαφάνειες στον χάρτινο 

δίσκο. Αντίπαλο δέος τότε ήταν η εταιρία Tru-Vue που χρησιμοποιούσε λωρίδες 

διαφανειών μεγαλύτερου μεγέθους. Οι πρώτες πραγματικά τρισδιάστατες έγχρωμες 

κινηματογραφικές ταινίες έγιναν εφικτές μετά την εφεύρεση του Edwin Land (ειδικά 

cross-Polarized γυαλιά και αλουμινένια μεταλλική επιφάνεια προβολής). Όσο για 

τις εκτυπώσεις την επανάσταση έφεραν οι μικροφακοί, οι ειδικές σαγρέ επιφάνειες 

που φυλάκιζαν προς ορισμένη διεύθυνση τις ακτίνες ανακλώμενου φωτός. Περίπου 

την ίδια εποχή, άρχισνα να γίνονται δημοφιλή προϊόντα με 3D εκτυπώσεις, όπως 

εξώφυλλα δίσκων βινυλίου, ταχυδρομικές κάρτες και οι περίεργες μηχανές της 

εταιρίας Nimslo με τον τετραπλό φακό. Στη δεκαετία του 1980 το ενδιαφέρον για το 3D 

ξεθώριασε και παρέμεινε σε «νάρκη» μέχρι την εδραίωση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Oι αρχές του 3D
Όπως ανεκάλυψε πρώτα ο Da Vinci, η 

τρισδιάστατη αίσθηση στην όραση προκύπτει 

από δύο μάτια που κοιτάζουν προς τα εμπρός 

και απόσταση μεταξύ τους. Οι ανθρωπολόγοι 

πιστεύουν ότι η στερεοσκοπική όραση 

αναπτύχθηκε γιατί βοηθάει τα θηλαστικά 

στο κυνήγι και την αναζήτηση τροφής. 

Παρακολουθήστε ένα πίθηκο που κάνει 

άλμα από το ένα δένδρο στο άλλο και θα 

καταλάβετε ότι η όρασή του μοιάζει αρκετά με 

την ανθρώπινη. Η διαϊριδική απόσταση στον 

άνθρωπο είναι περίπου 65mm: προκειμένου να 

αναπαράγουμε το στερεοσκοπικό αποτέλεσμα, 

το μόνο που χρειάζεται είναι να τραβήξουμε 

δύο φωτογραφίες με τον ίδιο διαχωρισμό θέσης 

και οπτικής γωνίας, που ταιριάζει στην κεντρική 

(όχι περιφερειακή) όραση. Ο απλούστερος 

τρόπος να το πετύχουμε είναι να κάνουμε δύο 

καρέ με στατικό θέμα, απλώς μετακινώντας την 

μηχανή. 

T�5��'�?(%

H Stereo Graphic κυκλοφόρησε ανάμεσα στο 1955 
και 1960 από τη Graflex και χρησιμοποιούσε φιλμ 
35mm τραβώντας ένα ζευγάρι καρέ 24x23mm σε 
κάθε λήψη  Το κλείστρο είχε μόνον μία ταχύτητα 
1/50 και η εστίαση ήταν prefocus.

© David Killpatrick/TIPA
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Στερεοσκοπικές προσπάθειες
Οι πρώτες μου στερεοσκοπικές φωτογραφίες ανάγονται στην ηλικία των δεκαπέντε, 

με μια Olympus Pen μισού καρέ. Το κάθετο κάδρο ευνοούσε και η μηχανή ήταν 

πολύ εύχρηστη. Απλώς έκανα μια λήψη λίγο προς τα αριστερά και μία λίγο δεξιά. Για 

καλύτερο αποτέλεσμα θα χρειαζόμασταν ζεύγη εικόνων κσι μια πιο σταθερή βάση για 

το στήσιμο της μηχανής, όπως π.χ. ράγες. 

Όμως αυτή η τεχνική προϋποθέτει θέμα χωρίς κινούμενο αντικείμενο, αλλιώς 

εμφανίζεται διπλοείδωλο. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, μια ιδέα που 

εφαρμόστηκε ήταν με split image mirror adaptors δηλ. εξάρτημα (με δύο καθρέπτες 

υπό γωνία 45° και άλλους δύο με απόσταση μεταξύ τους 65mm) που βιδώνει στο 

σπείρωμα του φίλτρου. Έτσι τα δύο μισά δείχνουν την ίδια ακριβώς σύνθεση. Για 

φωτ. μηχανές με εναλλακτούς φακούς, θεωρητικά μοιάζει καλύτερη ιδέα ένας 

stereo φακός με δύο οπτικές μονάδες και ένα κατοπτρικό σύστημα διαχωρισμού. 

Τέτοιους εξειδικευμένους αλλά χαμηλού κόστους πλαστικούς φακούς-αντάπτορες 

έχει κατασκευάσει η εταιρία Loreo “3D lens in a cap” για μοντούρες Canon, Nikon και 

Sony. Οι τυπωμένες φωτογραφίες από Loreo προβάλλονται σε ειδικό viewer.

Oι 3D μηχανές με διπλό φακό ανατρέχουν στις απαρχές της φωτογραφικής ιστορίας 

ακόμη και στο 19ο αιώνα με βαριές ξύλινες κατασκευές. Στον 20ο αιώνα μοντέλα 

όπως Stereo Realist, Stereo Iloca και Graphic επωφελήθηκαν από το φιλμ σε ρολό. 

Όσο οι εικόνες τυπώνονταν και προβάλλονταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 

όλα εργάζονταν σωστά. Αντίθετα τα συστήματα με φακούς τύπου αντάπτορα δεν 

προσφέρουν ιδιαίτερη ευθυγράμμιση και προορίζονται μόνον για viewer. 

Στη νεότερη εποχή
Όμως οι πρόσφατες ψηφιακές εξελίξεις μας επιτρέπουν να κάνουμε λήψεις και να 

ελέγξουμε την ευθυγράμμιση, τα περιγράμματα και τις επικαλύψεις ανάμεσα σε 

διαδοχικά καρέ. Ετσι εφαρμοστηκε η τεχνική 3D panning από τις εταιρίες Nikon, 

Panasonic και Sony. Aν κάποιος κινήσει την φωτ. μηχανή διαγράφοντας τόξο 

προκειμένου να δημιουργήσει πανόραμα σε διαδοχικά καρέ, η θέση του φακού 

αλλάζει συνεχώς. Πολλοί άνθρωποι κρατούν τη μηχανή τους στο ύψος των ματιών 

κατά τη διάρκεια των λήψεων. Αν την κατεβάσουν πιο χαμηλά, το panning διανύει 

–γραμμικά- τόξο μήκους περίπου 20cm. Οι λήψεις επικαλύπτονται- για παράδειγμα 

στο sweep pan η Sony Alpha τραβάει τουλάχιστον 40 καρέ για να καλύψει οπτικό 

πεδίο 220° και κάνοντας panning - μια από δεξιά και μία από αριστερά – προκύπτει 

το ζεύγος στερεοσκοπικών εικόνων.  Βέβαια υπάρχει και η παράμετρος του χρόνου 

(υστέρηση φάσης ανάμεσα στις δύο εικόνες) αλλά είναι εμφανής μόνο σε περιπτώσεις 

γρήγορα κινούμενων αντικειμένων.

Επειδή στις στερεοσκοπικές εικόνες εμπεριέχονται στην πραγματικότητα δύο είδωλα, 

έχει επινοηθεί το νέο ψηφιακό φορμά .MPO με δύο ξεχωριστά JPEG το οποίο 

αναπαράγεται από ειδικά προγράμματα. 

Πρωτοπόρος στην τρισδιάστατη ψηφιακή 

φωτογραφία υπήρξε η Fujifilm FinePix Real 

3D W1 και νυν W3, μια μοντέρνα ψηφιακή 

εκδοχή της Kodak Realist, με απόσταση 

οπτικών αξόνων παρόμοια με την ανθρώπινη 

όραση, στην οποία οι εικόνες αναπαράγονται 

στην οθόνη με τους μικροφακούς, σε ειδική 

κορνίζα 3D ή σε τηλεόραση HDTV 3D. 

Aντίθετα, η πρόταση της Sony, με το όνομα 

Bloggie 3D έχει δύο φακούς σε απόσταση 

αξόνων μόλις 2cm ενώ και η JVC Full HD 3D 

GS-TD1 δεν απέχει πολύ. Επίσης ο φακός 

που χρησιμοποιεί σε Panasonic 4/3 για 3D 

έχει πολύ κοντά τους οπτικούς άξονες. Όταν 

οι σχεδιαστές των συστημάτων Sony και 

JVC ρωτήθηκαν για τη αποτελεσματικότητα 

της τοποθέτησης των οπτικών αξόνων τόσο 

κοντά μεταξύ τους, και οι δύο δήλωσαν ότι 

αν υιοθετούσαν το πρότυπο της ανθρώπινης 

όρασης θα είχαν πολλά προβλήματα στο 

closeup με δεδομένο ότι οι κάτοχοι compact 

σήμερα έχουν συνηθίσει να πλησιάζουν 

πολύ τα αντικείμενά τους. Μεγάλη απόσταση 

μεταξύ των δύο οπτικών αξόνων σημαίνει 

ένα βαθμό κενού στην επικάλυψη ενώ 

το στερεοσκοπικό αποτέλεσμα μοιάζει 

πιο εμφανές σε μικρά αντικείμενα όπως 

λουλούδια κλπ. Όταν ο διαχωρισμός 

αυξάνεται, ονομάζεται hyper-stereo και 

χρησιμοποιείται πολύ στις αεροφωτογραφίες. 

Αντίθετα όταν το εφέ εξασθενεί, 

αποκαλείται hypo-stereo και αφορά κυρίως 

απομακρυσμένα αντικείμενα. 

Οι περισσότερες 3D φωτογραφικές μηχανές 

έχουν απλής εστιακής απόστασης φακούς, 

περίπου στην περιοχή του ημιευρυγωνίου, 

με οπτική γωνία 40°-60° ενώ σε νεώτερα 

μοντέλα υπάρχουν zoom φακοί 3x (Fujifilm) 

και 5x (JVC). Tα ίδια εφαρμόζονται στα εφέ 

εστίασης/αποεστίασης. Τα μάτια μας δεν 

αρέσκονται σε τρισδιάστατα φλου θέματα και 

έτσι όλο το σκηνικό του 3D είναι στημένο με 

βάση τις νεταρισμένες, ξεκάθαρες εικόνες. 

         (Συνεχίζεται στο επόμενο)
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Veritek Hellas ��5��!�� �&$���(��

G����$	� 66, 14122 . ��"!'��� 6��. : 2106086282 - 3
www.veritekglobal.com, margarita.lambrinopoulou@veritekglobal.eu 
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http://www.veritekglobal.com/
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Q�� ��
�� �	�$�	
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Τα φορητά στούντιο φλας με μπαταρία Godox EX series εισάγει 

πλέον στην ελληνική αγορά η εταιρεία Αγκοπιάν σε πολύ προσιτές 

τιμές. Κάθε κιτ αποτελείται από γεννήτρια φλας, εναλασσόμενη 

μπαταρία, κεφαλή φλας, ραδιοσυχνότητα, φορτιστή αυτοκινήτου 

και ρεύματος, reflector και diffuser, ανακλαστήρα S-type bayonet, 

χειρολαβή, υποδοχή stand και hot-shoe και βαλίτσα αλουνμινίου. 

Ξεχωρίσαμε  τη σειρά EXR με Ring Flash. Η γεννήτρια EXR με την 

κεφαλή Ring Flash προσφέρει υψηλή απόδοση και σταθερότη-

τα. Η μεγάλη διάμετρος του Ring επιτρέπει την χρήση με όλους 

τους τύπους DSLR μηχανών και λήψεις χωρίς σκιές. Το Ring Flash 

δημιουργεί καταπληκτικά φωτιστικά αποτελέσματα για μυστήρια, 

δεξιώσεις κλπ. Δεν επηρεάζεται από περιφερειακά χρώματα ή 

αντανακλάσεις χρωμάτων του αντικειμένου. Ειδικά σε λήψεις με 

χρυσό ή κίτρινο φόντο δημιουργεί ιδανικό φωτισμό. Προσφέρει 

ευελιξία και περισσότερες επιλογές στη χρήση από τους φωτογρά-

φους. Μαλακώνει την λάμψη του φλας και δίνει πιο ευρεία γωνία 

φωτισμού. 


�J���
 - �	�B�� �.�.�. 210 3250901

Pentax
)%��	��� GPS

Οι χρήστες των 

Pentax K-r, K-5 και 

645D θα μπορούν να κα-

ταγράφουν πλέον λεπτομέρειες 

σχετικά με την τοποθεσία των λήψεων 

τους, χάρη στη νέα μονάδα GPS. 

Με την τοποθέτηση του GPS στη θέση του hotshoe μπορούν να 

καταγράψουν το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, το υψόμετρο 

και την παγκόσμια ώρα κατευθείαν στο αρχείο της κάθε εικόνας. 

Το GPS διαθέτει και ηλεκτρονική πυξίδα. Το GPS είναι μερικώς 

αδιάβροχο που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 

ψιλόβροχο και τροφοδοτείται από μπαταρίες ΑΑΑ ώστε να μην 

εξαντλεί την μπαταρία της μηχανής. 

����� 210 9567810

Tablet 
G����$�� ���� ���	����… ��
 �	� ��#
� 

����	���

Με καταιγιστικούς ρυθμούς αναγγέλλονται tablets από την 

βιομηχανία των ηλεκτρονικών. Οι ψηφιοπινακίδες όπως λέγονται 

στη γλώσσα μας, είναι μια καινούργια κατηγορία, που ενώ 

βρισκόταν στην αγορά χρόνια, εν τούτοις απέκτησε δημοτικότητα 

μόνο xάρη στην απρόσμενη επιτυχία τού αρχετυπικού iPad 

της Apple. Το iPad με τις άπειρες φθηνές εφαρμογές και τη 

μεγάλη διάδοση σε διάφορους ρόλους όπως το browsing στο 

Internet, το διάβασμα ebooks, τα παιγνίδια και ένα σωρό custom 

εφαρμογές φαίνεται ότι έπιασε τον παλμό των μανιωδών της 

τεχνολογίας. Τώρα ο ανταγωνισμός ελπίζει να δρέψει ένα μερίδιο 

από την πίτα με νέα μοντέλα.

Αίσθηση προκάλεσε το EeePad Transformer, το tablet της Asus 

που μεταμορφώνεται και σε κανονικό netbook με αφαιρούμενο 

πληκτρολόγιο. Τρέχει το πιο πρόσφατο, ειδικό για tablet 

λειτουργικό Android 3.0 Honeycomb, έχει το νέο επεξεργαστή 

Tegra2 και συνάμα απίστευτη capacitive οθόνη 10in. τύπου ΙPS 

1280x800pixel, ξεπερνώντας τη στάνταρ ανάλυση 1024x600pixel 

των υπόλοιπων tablet. To Flyer είναι η απάντηση της HTC και 

προτιμάει μικρότερη οθόνη 7in. 1024x600pixel. Η ταχύτητα 

οφείλεται στον επεξεργαστή 1.5GHz Single Core ARM ενώ το 

λειτουργικό μένει στην έκδοση Android 2.3 Gingerbread. Τελος 

η γνωστή μας από τα monitor, παίζοντας σε δύο …ταμπλώ, 

παρουσίασε δύο tablets 7 και 10in. στην πρόσφατη Computex. 

Το 7x επιμένει σε λειτουργικό Android 3.0 το οποίο παίζει άνετα 

χάρη στον επεξεργαστή Tegra2. από τη μεριά του το 10Pro 

είναι dual boot (Windows 7 + Αndroid) και φοράει ισχυρότερη 

και νεώτερη CPU Intel Oak Trail Z760. Τέλος η πιο πρόσφατη 

ιδέα της Asus το PadFone, φλερτάρει με δύο διαφορετικές 

κατηγορίες, τα smartphones και τα tablets. Στην πραγματικότητα, 

η ηλεκτρονική “καρδιά” είναι ένα Android κινητό με οθόνη αφής 

4in. το οποίο κάνει docking σε ένα dumb tablet, με οθόνη 10in. 

1280x800pixel. Oυσιαστικά το κινητό 

εκτελεί όλες τις λειτουργίες 

και η οθόνη κέλυφος 

απλώς επεκτείνει 

την επιφάνεια 

εργασίας 



������ 112 •  �����	
 6  IOYNIOY 2011 �����
 15

ON L INE ����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� �

�������	
���������

�
������	�
���������
��������
���
�	�
��	������
���

���������
 ����
 �
 ���
 ���������
 ���
 ��������
 ����


���
������ 
�����
��
��!
��"������
���
����"�����
���#�!
��
�������	
����$
�������	
���
����
���
�������	���
���
���
�����
�����
���
%�����
���
��
������ 
���
�����
����
��

�������"��
����
���
����
��������������
��
����������
��"�
��
��������	!
�

��	!
�
���
�����!
��

�������!
��
���&����
�������
���
�����
���������
���"����
����������$

'���
�� ��
((�((��$
���
�	��
�������������
��
������
��
����"�����
�������
��
���	�
��������
��)
�������
����
�	�����
���
��
��������
����
������������$
�������	���
���
*(+
���	���
��
����	
,��)
���
(++��$!
���������
���
���& $
-�
�.�&����
�����	
�
�����"��	
���
��
��
����
 
�����
����"��)

��������
�����&��	��
���
�
��������������	$
/������
�
���������
��������0

����
�������
������	��
���������"
�."&0��"
��
��"�������0�
���
���������$

/������
�
���������
���
�����������
�"
������"
����	"
���
����
���$
1

�����
���������
�"
����	"
����	���
���
(
�"�
2
������!
������
��
��
���)

��
������	��
 
��
����"���������
������	�
���
��)
��
����� ���
�
�������$

3�
����0��
�
�������
��
���& 
��4	
���
���
�
���

�����������
�������$


 ��
���	����
���������	��������	

�������
�
��	���������	��������

��������
*5!
6$
-�0���!
728
9:
3������	��


-��$;<=>?
(9*+
597985!
@ABCDEA?
FFF$BGCH=IDC$JK



L)M=DN?
DHOGPBGCH=IDC$JK!
DECDGQPGEAHAE$JK

www.bosnakis.gr

N
EW

SL
ET

TE
R 

N
o1

 - 
Μ

ΑΪ
ΟΣ

 2
01

1

http://bosnakis.gr/galleries/kataskeves/eidikes_kataskeves.html
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��% �F��?�%�(%, ���%!���% �'%�!
D���� Guiness �
� ����
���� #�	����#�

Ο νεοϋορκέζος Jason Groupp είναι ήδη κάτοχος ρεκόρ Guiness, χάρη στον 

απίστευτο αριθμό των 300 φλας τα οποία χρησίμευσαν για μία μόνον λήψη. Η 

ιδέα προέκυψε όταν έτρεχε το πρόγραμμα AfterDark και θέλησε να κάνει κάτι 

πραγματικά αξιομνημόνευτο. Κάτι που θα έκανε όλο τον κόσμο να μιλάει γι αυτόν. 

Ετσι χρησιμοποίησε ούτε λίγα ούτε πολλά 300 τεμάχια φλας LumoPro 160 με radio 

slave. Μάλιστα τα φλας αξιοποιήθηκαν μόνον ως συμπληρωματικός φωτισμός αφού 

ως βασικό φως στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το περιβαλλοντικό, φυσικό φως 

που φώτιζε την είσοδο του National Underground Railroad Freedom Center της Νέας 

Υόρκης. Τα φλας απετέλεσαν χορηγία του καταστήματος φωτογραφικών Midwest 

Photo Exchange.

Tamax
Q�� �����
��� ����

Η ΤΑΜΑΧ, με 30 χρόνια εμπειρίας 

στον studio εξοπλισμό, διαθέτει 

τώρα τον νέο εκθεσιακό της 

κέντρο. Στο νέο χώρο, σε κεντρικό 

σημείο της Αθήνας, στην οδό Χαρ. 

Τρικούπη 23, στον 2ο όροφο, 

μπορείτε να δείτε μεγάλη ποικιλία 

προϊόντων νέας τεχνολογίας σε 

Studio Flash αλλά και Video LED 

Lights ρεύματος και on-camera. 

Επίσης όλα τα περιφερειακά 

προϊόντα αυτών, που αφορούν 

ένα Studio, μικρό ή μεγάλο, αλλά 

και πλήρη εξοπλισμό για κάλυψη 

μυστηρίων.

����
R��� 210 3841772

Postcards from America
-
� 
��� 	�� Magnum

Με πρωτοβουλία του πρακτορείου 

Magnum αναβιώνει το κλασσικό 

αμερικανικό οδοιπορικό με τη μορφή 

φωτογραφικού ντοκουμέντου. Οι 

φωτογράφοι Paolo Pellegrin, Jim 

Goldberg, Susan Meiselas, Alec Soth 

και Mikhael Subotzky και η συγγραφέας 

Ginger Strand διασχίζουν την Αμερική 

από τη δυτική ως την ανατολική ακτή, από 

το San Antonio ως το Oakland. 

T� ���
���
� 	�� 
B����	
B��.

���	� J��J ��� 
�
� �� ���	� 	� 

���������

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Canon
A����� �	�� ������ ����%� �������� #���� 

Η ιαπωνική παραγωγική μηχανή ξεκουρδίστηκε για τα 

καλά από τον καταστροφικό σεισμό της 11ης Μαρτίου. 

Έτσι κάποιοι αναμενόμενοι από καιρό φακοί της Canon θα 

παραμείνουν ακριβοθώρητοι για κάποιο ακόμη χρονικό 

διάστημα, αντικαθρεφτίζοντας τις δυσκολίες παραγωγής 

στα εργοστάσια, λόγω ελλείψεων σε εξαρτήματα, διακοπών 

ηλεκτρικού κλπ.

Οι νέες ημερομηνίες 

• EF 8-15mm f/4L Fisheye USM – Τέλος Ιουλίου

• EF 300mm f/2.8L IS II USM – Τέλος Αυγύστου

• EF 400mm f/2.8L IS II USM - Τέλος Αυγύστου

• EF 500mm F4L IS II USM – Ως τα τέλη του 2011

• EF 600mm F4L IS II USM - Ως τα τέλη του 2011

�.�.B., B�����, �.J.B.
.& �.B.�.,
'����	��� 	�� #�	����#
��� ���������� 

Στα γραφεία της Ε.Κ.Φ.Α. την Τετάρτη 1 Ιουνίου, συναντήθηκαν τα Προεδρεία της  

Π.Ο.Φ., του ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ, της  Ε.Κ.Φ.Α., και της Ε.Φ.Ε., μετά από πρόσκληση της 

τελευταίας, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που άπτονται της φωτογραφίας 

συνολικά. Έπειτα από τη συνάντηση τα Προεδρεία εξέδωσαν της εξής ανακοίνωση: 

“Καθώς αυτή η συνάντηση έγινε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, τέθηκαν τα 

κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες επαγγελματίες φωτογράφοι 

και φωτορεπόρτερ και ακολούθησε μια διερευνητική συζήτηση εφ’ όλης της ύλης. 

Απόρροια της συζήτησης αυτής, ήταν η διαπίστωση πως πολλά προβλήματα είναι 

κοινά και αποφασίστηκε να δραστηριοποιηθούμε και να  παλέψουμε ενωμένοι στα 

στοχοποιημένα αυτά  προβλήματα, όπως είναι οι νέες τεχνολογίες και τα προβλήματα 

που προκύπτουν από αυτές και βάλλουν τη Φωτογραφία, αλλά και η οικονομική κρίση 

που χτυπά τον κλάδο και τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή, 

οπότε και αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι συναντήσεις των Προεδρείων και για τα 

αποτελέσματα αυτών θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά, σύντομα.” 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Τα Προεδρεία

Π.Ο.Φ. • ΦΟΙΒΟΣ • Ε.Κ.Φ.Α. • Ε.Φ.Ε.

Sony
G���� �����	��	��� 	�� 

������
�� 	�� PlayStation Network

Η Sony Corporation και η Sony Computer 

Entertainment (SCE) ανακοίνωσαν 

ότι η Sony Network Entertainment 

International (SNEI) θα επαναφέρει το 

σύνολο των λειτουργιών του PlayStation 

Network στην Αμερική, την Ευρώπη και 

τις PAL περιοχές και την Ασία (εκτός της 

Ιαπωνίας, του Χονγκ Κονγκ και της Νοτίου 

Κορέας) έως τα τέλη της εβδομάδας. Η 

εταιρεία ενσωμάτωσε μια σειρά βελτιω-

μένων μέτρων ασφαλείας στην υποδομή 

του δικτύου, ενώ διεξήγαγε λεπτομερείς 

ελέγχους στις διαδικασίες πληρωμών και 

αγορών. Η πρώτη φάση αποκατάστασης 

του PlayStation Network και του Qriocity 

ξεκίνησε στις 15 Μαΐου στην Αμερική, την 

Ευρώπη και τις PAL περιοχές και συνεχί-

στηκε στις 28 Μαΐου στην Ιαπωνία και την 

Ασία, μέσω της σταδιακής αποκατάστασης 

των υπηρεσιών. Χάρη σε αυτή τη μερική 

αποκατάσταση, οι χρήστες απέκτησαν 

πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες όπως 

το διαδικτυακό παιχνίδι, η διαχείριση λο-

γαριασμού, οι λίστες φίλων και το chat. 

Η εταιρεία θα προσφέρει στους πελάτες της 

ένα πακέτο υπηρεσιών και περιεχομένου 

“Welcome Back” για όλους τους καταχω-

ρημένους λογαριασμούς του PlayStation 

Network και του Qriocity. Οι λεπτομέρειες 

του προγράμματος θα ανακοινωθούν σε 

τοπικό επίπεδο.
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Για να την απολαύσετε...

Κάντε κλικ εδώ!

www.photovision.gr

http://exponet.gr/2011/photovision2011/
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M�����: Canon EOS 1Ds MkIII

���	
: Canon EF 24-70mm f/2,8 L 

��������/��������: f/11 1/125sec.

�SO: 100

Color balance: Auto

��������: ��� �����	
��� 1000Watt/sec. 

��� �� ��������� 1200Ws

����: ��������� ����������� �������, 

�����
��	� 
���� � ������� ��������.

������ ��� ��������

������! party"����#��$�
��$ %!$&��$ �'� �(%�)����, 

*�$+'(������� �$� %)�.������� 

+/��3)$+&$� � �%$33�!($�&$� 

�$!�&�$� �$ $�5�!'6�& (� 

*�$+�)����7 $�����&(��$ ��$ 

�%�&$ %)�%�� �$ $��$%�8�!6�� (� 

��$�:�'�$ �$� *'(��;)3��:�'�$.  

H ������� ����� ���� ��� 

��������� ��� ��������, ��� 

� ������� ��� 
������
�� 

����� �� ��������� ��� 	�� 

�������������� ���������, 

workshop ���. �� ���� �� ���� 

������ �������� ��� � ����� 

«��!��� ��� ��������». "��� �� 

��������� ��� �� ��������� 

�� ����� ��� ���������������	� 

������	� ��� ����������� �� 

���������� ���������� ��# 

�� ������������ ��� location 

��!���. 

$ !�
���� 
������
�� 	%�� 

��������� ��� ��� ������#� 

� ���
����� �������, ���� 

���� � ��� ���� ����������/

����������� ��� ������	����� 

#��� �� �� ����%��� �
������� 

��� ��� �����%�� ��� ��!�� ��� � 

��� ��������� ��� ����#���� 

(
��/Polaroid) �� ����%���� 

��#��� �������
�� ��� �������. 

&�� ��� ���� ����, ��������� 

�� ������������ ����������, 

����������� ��� ��	���� � �'�� ��� 


����#�. 

*������
�� ������� ���
� 

� �� 
��, �������# � �� 


��, ����� � ��� ������� ��� 


����#�, �� �������� ��� ��� 

����������, ��� 
�����������. 

&�%������� ��� ���� �� ���%��, 

�� ����	!��� ��� ���������� 

�� ������ ����� case study, 

�������� ����#, �����'��� 


����#� ������� � ��� 

����������, ��� ���������� ���� 


��� �'������ ���.

=-Grip
To +-Grip ����� 	�� ���������� �'������ ��� 	�%���� �� ����'�� 

��� ����� �������� ��� 
������
��, ������ ��� ��������, �� 

����, �� ��'���. &�
������ �� �%��� - � ����� ����	��� ����%#� 

����	��� - ���� �� ������ ����	���. $ �%��� ��������	�� 

��� ���� ���, ����� �� ������ ��� ����� ����������� ����� ��� 

�� 	%�� ����������� �����
���, � ���
����� 
�����, 
����� 


���, battery pack ���.3� B-Grip �	%���� 
����� �� 8kg. ��� ����� 

����������	�� ��� ��������	� ������� ������ ����%��. 

��: ��' (%7)$ 
6����� ����� ����. 9���� ����������. :�� ����	�� 
�������� ��� � �����%�� 

�'������� �%� ��� ��� ����� ���� ��� �� 
������
�. 3� �������� 

����� �� �����	���� �������� ��� ����, �� �� �� �
����� ����
��� 

��� �������. 3� ����� ��# ����� �� 
�������� ��� � ����� ��� ����� �� 

�������� ��� ������� ��� �� ������� ��� �������. ���� ������������� 

����� �� ������ ��%����� ��� �� 
������
� ��� ��	��� �� 
������ ����� 

� ���
��	� �� ���
����� ��� ��!�, %���� �� %���� � ������	��� 

���������� ���� ���������� ���
����� ��� ��������. ; ������� 
������ 

���	�%���� ��� �� �����	
��� ��� ������������ �����#� ���� ��� �� 

�����%	��� light table, � ��������	�� 	�� ������ �����������. 3� 

���%��� ������ 
�� ���	%���� ��� 	�� softbox ��������	�� �����#� 

���������� ��� �� 
���. ������������ 
�� ���	�%���� ��� �� ���<�� soft-

box. ;� 
��������� �������� ���� ���� ��� �� ���� ��� %�������������, 

��� ���������� ��� ����'������ ��� Photoshop. &���������� ����� 

������ �� �����#��� �� �
	 ��� ��� �����������, �� ��� �� 
��������� 

“�����������” ���� �� %�������� ���������� ������� �����. 

��� 	
��	�� �>���>�

6���������� 11,

=�� 6������ 111 41, 

3��.: 2102236690, Fax: 2102236698, 

e-mail: videopho@otenet.gr

www.videophot.gr &
�� ���������� ;.N.

http://www.videophot.gr/details2.php?lang=1&wh=3&thepid=1829&page=1


������ 112 •  �����	
 6  IOYNIOY 2011 �����
 21

ON L INE ����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� �

�������� �	 �����	� 

��� ���������� �� ��
� ���.  

$��, ����� €19
��� �������	
��: 210 8541400, info@photo.gr

��������	
 !

€ 15

256 ��	
��, 20x22.5, ISBN 978-960-7704-12-2                              

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Leadership & marketing

 

      �� ������� 	
� ��
� ���  

��
	��
�� ������
������ 

��� 	
 �����
 	�� 

       ����� ���	� - ��������

‘‘EY���!"#$ �%&'�'#$ 

%&%#&$��($ #!' �%&'�'#)( 

!&&$&)��*$( ’’ �
� �������� 

��� ����
+
�� ��� 	�� 

�������� “#�'�'#$”.

E+�F&%\!, &�'���!, �'�!',�F�$
H �����	
�� �������
�� 	�� ����	�
�� �%���#��� �F� *��)�C� ���&��,��F� %&%�5�'$�� %&� �$� &�C�#$ !��'%� 

�#�"���, ��+ ��+� )�F�$��!�.� %�%'+���. �� *�"����� )�F�(�� �&�*�C!�+� 

�% �� &����??(��+� �� �,�� %���" �$� ��!���#�!, ���&�($�$, �&��� !.��� 

]$��.#��� �(�%� �� ��!���#�!�� �&�*�"���� - )���!�� , %��$��!�� -  )�#% &�+ )% 

#%� %&%�5�',��� ��$ �+��5��%. 

&���� �
 �� � ��
�
������� ���������� �������	�
 ���� �	�� �
�����
�� 

	����, �	�� ������	
��	�	� ���
 ���
	
�� �����	��� ��
 ��
�	���
 ����� 

� ������, �
�	� ������:�
 	
 ���
	
�� ��
���� ��	� 	�� ���
	
��� ����
�� ��	� 	�� 

�����
��$ ����	�. '� �,	
 �#��� 	�� ���
	
�� ���������, � ������ ���#���	�
 

��
 �	� �
��
����� ����
 	� ����� ����
� ���%��	�	� ���	� ��
������ �� 

������	���$� �� �
� ��
��� ��	�	�	�, ��
 �	� ���#� ��� � ��� ���
	
�� ����� 

����	�. 9 ����
�, ������, 	� ��������� ���
���#�	�
 ��	� � �
��
����� 

�
����
��� �	����� ��� 	�� 	��
�� �	��� ��	� �� ���#��� ��� 	�� 	��
�� �	���. 

&�� 	
 �
�#��� �����	
�� ����������
 �� ���#������ 	
 ��������:

�����+�?�!, �5�',.�
 ������#�� 	� ����� ��	� �����	�
 	�� $���%� 	�� ���
��$ 

���	�� ��
 �����$� �	
 	� ��
���
�� ��
 �
�����
�� ��������	� ��� �#��	��	�
 

�����$� �� ��
����$� �� 	�� �������� �������	
��� �$����, ��� ��������� 

��%���
 � �
�����
�� ������%��	��� ��	�%$ 	�� ���
��� ���	��. G������	
�� 	� 

���
�� ���	� %�����
�$�	�
 ��� 	� ���
������ �
����� �����
����.

��'����+�?�!, �5�',. '$�#��� �� 	
 �����
	����
�� ���<�
, � ���
	
�� 

���������� ���	����	�
 ��� 	�� ������������� ���
	
��� �������� ��
 ���� 

�	� ���
������ �
� ���
	
�� ��
��	�	�. 9 ���
	
�� ��
��	�	� ���:�	�
 � �
� 

��	��	��� ������	�� �	�� ����� ����� ��
 ���������� �	��� «��	�#����� 	� 

���
��#���$�� ��
 	
 ��������� 	�� �� ��� �����$	��� ���	�� ���#����� 	�� 

������ �
 ������ ����� �
��
������ �	� )��
�� ���	�». 6� 	��
�� ���(�� ����
 ��� 

�������
�� ���	� �� ������
�� �
��
����� ��<�� ���#�����.

�#��&��*�%!, )�F�(%. &� �
 ��
	����
�� ��
 �����
	����
�� ���<�
 

��
���	����� 	� ���
�#���� 	�� �	� �
��
����� ��������� 	�� ����� �� ��� ���, 

� ��������
��� ������ ��
���	����
 	� ���
�#���� 	� �	�� ��	����	
�� ����
�� 

�������� 	�� �������
��$ �����
���$ ��� �� ����$<�
 ��	� 	� �
��
����� 

���������. 9 ��������
��� ������ ������	�$�	�
 	�� 
��� �
���
�����$ 	� 

�%����� �	� �����
� ��� ��
���� ���	��. G��^����	�
 	�� $���%� ���#��
�	
�� 

���
	
�� ��$���� ��� 	
 ���������
, ��� �� �������
 �	� ���
������ ������, 

��	�%$ 	�� ������ ��	�����	�
 � ���
	
�� �%�����. �
 ������ ��� ����$�	��� 

����� ���%��	�	� ���� �	� �#���� ����	��
�	�	� 	��, ��� ���
������	�
 

�
� ��
��� ���%��	�	� �%����� �����
� �
� ����	� ��� �#���$� 	� �$���� 	� 

��
���	�
�. G����
	�
 �
� �
��
����� ������#
��$ ��	����
���$ 	� �%�����, 

��� ��	�����
 �� �$�	��� �
���������� �� ��	����� 	� ���
	
�� �%����� 

������� �� ���	�
��$ ��
 ���
#���
���$ �����$ ����������� ���� �
� 

������%��	����� ���
	
�� �����. 6� 
�	��
�� ����������	� ������	
�� 

��������� ���%��	�	�� ���
��� ���	�� ��	��$�	�
 ����� ��� 	�� )���	��, 

	� _�������, 	�� ������, 	
 9G&. &�� 	
 ��������� 	�� #�
������� ��� 

���
���#��	�
 ��� 	�� �����	
��$ �� ���#����$�� ���� �	
 �
�#��� ��	�%$ 

	�� ����
�� 	� ���������� ��
 	� '������������. '$�#��� �� 	
 ���� 	� 

��������
��� ��� ���, � ���������� ���^����	�
 ���� ���	�
�� �����
��� �� 

�����	
�� �%����� ��
 ���
	
�� ������	���	� ���#
�� �����
��
�����. 

6� �$�	��� ��	�����
 �� ��� �����	
�� �������
�� �$����, 	�� ������ � ���	�
�� 

�%����� ����
 ������� �	�� ����	� � �$����.

9 ���
��	�	� 	�� ������ ��
 � ��	����� 	�� �
�#���� ��
����� �%���
�� 

��������� ��� ��� '$�	����. 6� ���� ��
��:��	�
 	�� �������	
�� �%����� �� 

	�� ��������
��� ���������. �
 ���	�
��� ������ ����� ������ �%����� ��
 

���%��	���� ��� 	
 ���������
 	�� �����.

&�	���	�, � '������������ ���	���� 

"���� ���	�� �� ��
�� �
���������� �� 

���
��
������ ����� ���
	
��. G����
	�
 

�
� ��������
� ����
�����$ 	�� ��	���	�� 

�
	���	�� �
� ���%��	���� ���� ��
 �
� �����. 

6� ����	�� 	� ����� �#��� ��	� ������ 

	�� ���:�	��� 
��$� -��� �� 	��
�� ������� 

��#��:�	�
 �� ���
	
�� ������� ����� �
 �� ��� 

#����	�
 �� ����
 ��	� � ���
�� ��
���%�.

-
� '������������ ����:�	�
 �� �
� �
���� 

'������ ��� ������ �� ���
 ���
��
����� 

�
����
�, ��� 	� ���� 	� �����$�, �#���� 

	� ��
����$�, �� ����������� ��� ��	��. 

6� �
������ 	� �����
�� ���#���	�
 ��� �� 

��	
�
��	��� �� 	�� ����
� 	� ����������, 

� ����� ����:�	�
 �� ��� '$�	����. 9 $���%� 

'��	����	� ���������
 �� ���
��	�	�.

&�	���	�, � ���
��	�	� ��� �������	�
 ��� 

�
� �
���� '������ ��
	����
 �	� ���� 	� 

�� ������� 	�� �
����	�	� ���������, ��� 

��������� 	� �����
�� ���� ������ �� 

����	��
���
�$�	�
 �
� 	� �
�	����� 	�. 

�
 ��
��� ������ ���
�����$�	�
 �� 	�� 


���	
�� '������ ��:� �� �����$ ��� 

���������$� 	� ���	� ��� ����	�:��� 	�� 

"����. ���	�
�� ���� ���
 ��� '����$�
� 

�	� ����� �����	����� �
 ���������
 	�� 

���	��-�����. G��������, ����
 �
���� �� 

������
 ��� ��
��������	
�� '��� 	� ����� 

��� ��� ������ �� ���
 	
 ��
� �%����� �� ��� 

)��
�� ��
����$�
�. &�	� ����
 ���	������ 

	�� ������	� �	
 �
� '������������ ��� ����
 

��� ��
��� �������	
�� ���	� ��
 ��� ����	�
 

�	
 ��� �	� ����� 	�� ���$ �����$����� � 

����. &�	���	�, � '������������ ���
������	�
 

�
� �� ��#����
 	� ������ 	�� ��
����� ���� 

�� �%��#������� 	� ������ ��
 	�� 
��$ -���� 

	� ����������- ��� �� 	�� ��
	��<�
 �� 

�
������	����� �����$	��� ����. G����
	�
 

��� �
� �
�#���	
��$ ���$, ��� 	� �$���� 

	�� ��� ���	���� ��� �����	
�� ���. 9 ����� 

�	� �����
� 	� '������������ ����
 ����� 

��������� ���	�� 	� ����� ��� ���������� 

	�� ���%��	���� 	�� �$	� 
������$�	�
 ��	� 

����
�� 	����. 
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��
��� ���!
�
 ���
�#�������
 �����$� �� :�	����� �#��� �/��
 ��	������	� ��� 	�� ')�&* 

(�. _
�	� 6�
��	�#$����),  	��. 210-9554298,  fax: 210-4816640, email: y.triantafillou@intersys.gr  
j� ����	�����	�
 ������.
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'� ��	� 	� �	��� 	� PhotoBusiness Weekly #
��%���� 	
 ���$	��� #�	����#�� ����� 	�� #�	����#�� - �������	�� 	��. 
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ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Ç ôÝ÷íç ôçò öùôïãñáößáò óôçí   

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ 
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ2

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ3 4

1

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ5 ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ6

�������	
���� & �����

��������	
�	, ���, ������, �	���
�	
�. ������� �	�
	�
������ ���	�	. ��	������ 
��������. ������ 
��
Premiere Pro, �	
��� ���	���	, ���
��� ���.

������� 11/6, ��� 10:00-14:00
��
�����: ����� ���������

Photoshop �

! ��
	�"� ���#�	� 
�� ��#��	��	, ��$� 	����"� - $�	�����.
�	 �	
��� ���	���	 - �	�����. %�"�	��� $�#��"
�, ��
	�"�

�	 Layers. &���	��� ���#���: Raster - Vector.

������� 4/6, ��� 10:00-14:00
��
�����: ������� ������

Photoshop ��

Layers, �	����	 (��"�	���� Alpha channels), 	����	��-

��� (Actions), �����
���
�	. �	 ��"�#����	 RGB-CMYK. 
'�	�����
� layer, layer mask.

!�"�#�� 6/6, ��� 18:00-22:00
��
�����: ������� ������

����"������� �������� �� Layers. �����"�	��
�#� */� �"��-
��	��	�, 
+����� ���0���	
�	. HDR ��	 ������ $��	��� ����-
�� �	� $�	�����
� ������
�, plugins �	� �����	 (Grain Surgery, 
Image Doctor, Focal Blade, Sharpener Pro, Filter Factory ���.)

������� 8/6, ��� 18:00-22:00
��
�����: ������� �$���$%�

Photoshop ���

�#� �����
 ��
'���, �#�( ������)�( ������)*�

% +�.��	3 .*��'��.�	3
�5��3 & �� "���	� ��(

1����
��� 	����
�� – 
�����
� 	����"�. 2���� 	������.
�	�������� ����
��, ��� �� ��	�. 3
������	 �����+. ��$����
�����
��� ����	�� ���	��. 4�	 #
	 ������ �	 ��"������
���� 	����
��� �� ��	 
	� ����	� ���	�. 4�	 #
	 ������
�	 0����� ��	 ��� ����	� ���	� ��� $� ����� 	����
��.

!�"�#�� 30/5, ��� 18:00-22:00
��
�����: ����;<%� ����<A=%�
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Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:

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

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

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

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

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

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

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

 

  ÓåìéíÜñéï:  1 2 3 4 5                6                    

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

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

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

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

    ×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 
 ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï

ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ 
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector ê.ëð. 
Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.

Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí: 

ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ, 
 ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá. 
 (Óôï ýøïò Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò 

ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò) 
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”, 

áóôéêÜ ëåùöïñåßá óôÜóç “Âñåôôïý”.

��������	� 
�
���� 	���	�
� ��� ����
��� ��� ���
� ���� ����� ��������!

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ
1  Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax  (210 8541485) Þ ìå e-mail óôï 
 info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ. 
 Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ óôï site www.photo.gr 
 üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí. 

2 Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç (åÜí  
 õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)  

3 Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò, èá ðñÝðåé   
 ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå ôï áíôßóôïé÷ï  
 ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá óáò õðïäåßîïõìå.   
   Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò      
 åðéâåâáßùóç óôo fax: 210 8541 485 
 Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

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

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

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

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

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

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

�

Ôçë.: 210 8541400  info@photo.gr 

Οι Ελληνικές Εκδόσεις Adobe Creative Suite CS3 (GRK) περιλαμβάνουν:
Ελληνικό Περιβάλλον Εργασίας, Ελληνικό Οδηγό Χρήσης &
Ελληνική Βοήθεια (Help)        www.anodos.gr
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���� 	����
��� �� ��	 
	� ����	� ���	�. 4�	 #
	 ������
�	 0����� ��	 ��� ����	� ���	� ��� $� ����� 	����
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!�"�#�� 30/5, ��� 18:00-22:00
��
�����: ����;<%� ����<A<< =%�

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ 

Photoshop �

! ��
	�"� ���#�	� 
�� ��#��	��	, ��$� 	����"� - $�	�����.
�	 �	
��� ���	���	 - �	�����. %�"�	��� $�#��"
�, ��
	�"�

�	 Layers. &���	��� ���#���: Raster - Vector.

������� 4/6, ��� 10:00-14:00
��
�����: ������� ������

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ 

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


������ 112 •  �����	
 6  IOYNIOY 2011 �����
 26

ON L INE ����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� �

• Πως έγινε η πρώτη σας επαφή με τη φωτογραφία;

Η αρχή έγινε στην παιδική μου ηλικία με μία τηλεμετρική Yashica (Εlectro 35) που έφερε ένας 

θείος μου από την Ιαπωνία στα τέλη του ‘70. Η συνέχεια αναμενόμενη: Μαθητικά χρόνια με 

Zenit ως την αγαπημένη μου Olympus OM2 στη σχολή φωτογραφίας. Η αγάπη μου για την 

φωτογραφία γάμου με έκανε να στραφώ σε Canon και πριν από 17 χρόνια στην Παναγίτσα στο 

Παλιό Φάληρο έκανα μαζί με τον γάμο, τη δική μου βάπτιση σε αυτό που καθόρισε την ζωή 

μου ως τώρα.

• Με ποια είδη φωτογραφίας ασχολείστε και πως θα χαρακτηρίζατε το στυλ σας;

Η προσωπική μου ενασχόληση με τον γάμο δεν έχει αποκλείσει πολλές εταιρείες να μας 

εμπιστευτούν ως studio και να παραμείνουν πιστοί πελάτες για φωτογραφήσεις προϊόντων και 

εκδηλώσεων. Παράλληλα διατηρώ και κατάστημα λιανικής.

Το στυλ όμως της φωτογράφησης γάμου που κάνω, δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσα να 

εντάξω σε ορισμένη κατηγορία. Σίγουρα η υπερβολή αλλά και η κίνηση, τα πολλά φλας, η 

ελαχιστοποίηση του βάθους πεδίου, αλλά και εξωτερικά στοιχεία όπως το νερό και ο ήλιος 

είναι αυτά που συνήθως επιλέγω να αναμείξω. Κάποιοι ίσως το φέρουν πιο κοντά σε editorial 

style, αλλά θα το προτιμούσα Rekouniotis’ style, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπω 

καρμπόν φωτογραφίες μας από άλλους συναδέλφους – άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε με μια 

σπάνια έκφραση πιθηκισμού.

�"��� 	�!�+��C�$�
G�����
�� �����
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O �F��?�"��� �$� ��*�#"*%�

�� %��&'����!, ��'�!�(���% 
!%� *�")��$ �% #$� �(�%� 
!�'%!�+��!�� %''" %'$)����, 
#%� #('$�� � �"��� 
	�!�+��C�$� &�+ !�+�%'"�� 
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• Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας φωτογράφοι;

Αν και έχω μόνιμα ανοιχτά τα μάτια μου σε φωτογράφους του 

εξωτερικού - της Αμερικής κυρίως- δεν μπορώ να εστιάσω κάπου 

συγκεκριμένα. Πολλές φορές ζήλεψα-θαύμασα φωτογραφίες και 

άλλες πάλι περίμενα περισσότερα. Η τελειότητα είναι αυτή που 

όλοι ψάχνουμε στα έργα μας, αλλά και των άλλων και είναι βέβαιο 

ότι δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ. Πάντα θα υπάρχει μια διαρκής 

αναζήτηση, κάτι που κάνει και το επάγγελμά μας το ωραιότερο του 

κόσμου. Το portfolio άλλωστε είναι ο καλύτερος επικήδειος του 

καλλιτέχνη στη επαγγελματική του σταδιοδρομία. 

• Έχετε ξεχωρίσει έλληνες δημιουργούς που ανταγωνίζονται 

επάξια αυτούς του εξωτερικού;

Ναι, σίγουρα. Έχω μάλιστα τέσσερις πέντε που παρακολουθώ την 

δουλειά τους, ενημερώνομαι για κάθε τι νέο που δημοσιεύεται είτε 

στα blog τους είτε στο Facebook. Πολλές φορές λείπει η τεχνική 

κατάρτιση σε επίπεδο λήψης και αντικαθίσταται από υπερβολικό 

photoshop. Αυτό που είναι όμως βέβαιο, είναι ότι υπάρχει «μάτι» 

και σε μία δύο περιπτώσεις η εμμονή των δημιουργών σε ένα ίσως 

αντιεμπορικό αλλά αμιγώς προσωπικό στυλ, που φανερώνει το 

μέγεθος του καλλιτέχνη. Μακάρι αυτές οι εξαιρέσεις να γίνουν ο 

κανόνας.

• Πολλοί πιστεύουν ότι η φωτογραφία γάμου δεν αφήνει πολλά 

περιθώρια για καλλιτεχνική έκφραση.

Πιστεύω ότι είναι το μόνο είδος φωτογράφησης το οποίο απαιτεί 

από τον φωτογράφο τόσα διαφορετικά είδη σε τόσο μικρό χρόνο. 

Στιγμές που δεν ξανάρχονται και απαιτούν ταχύτητες φωτορεπορτάζ 

με καλλιτεχνική μάλιστα χροιά. Still life εικόνες σε ότι συνδέεται με 

τον γάμο. Από στολισμούς και νυφικά παπούτσια έως τις βέρες, τα 

κοστούμια και τα νυφικά. Και όλα αυτά με studio flash, tungsten 

φωτιστικά και πολλούς άλλους τρόπους. Κλασσική φωτογράφηση 

γάμου για να εξασφαλίσουμε τις στιγμές αλλά και την εύνοια των 

συγγενών και οικείων αν πρόκειται για παραδοσιακές οικογένειες 

ή και ελεύθερη φωτογράφηση, εάν πρόκειται για ένα μοντέρνο 

ζευγάρι.Τέλος, για την καλλιτεχνική φωτογράφηση του ζευγαριού 

δεν χρησιμοποιούμε τίποτε περισσότερο και τίποτα λιγότερο 

σε εξοπλισμό από αυτά που θα χρησιμοποιούσαμε σε μια 

φωτογράφηση μόδας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στην Αθήνα και 

σπούδασε φωτογραφία και 

σκηνοθεσία. Ασχολήθηκε 

αποκλειστικά με τη φωτογρα-

φία γάμου από το 1994. Το 

1998 δημιούργησε το πρώτο 

φωτογραφικό κατάστημα και 

ακολούθησαν άλλα πέντε. 

Στο τομέα της επαγγελματι-

κής φωτογραφία οι πελάτες 

του περιλαμβάνουν την 

HOL, ΕΡΤ, Mattel, Nestle κ.α. καθώς και πολλά θέατρα. Ανάμεσα 

σε χιλιάδες φωτογραφίσεις έχει κάνει και 2 ταινίες μικρού μήκους. 

Από το 2008 διδάσκει φωτογραφία και φωτισμό στο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω. 

http://www.rekouniotis.com/



������ 112 •  �����	
 6  IOYNIOY 2011 �����
 28

ON L INE ����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� �

���� 56 5����%


