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Weddingphoto
������� �� �		
��� 	�� ��� ������� ������!

��
��� 212 ����	
���� 	���� ��’ ��� ��� ������ �������� �� �� 

����	
���� ���, �� 400 (���
������!) ������ ���� ��� ��������� ����� 

��� ��� ��� �������� site ��� ��	�����
�� ��� ���
����
�� ������	�� 

����	
���� 	���� �� "�
� ��. 

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

PHOTOVISION ��� ��
������ '�
��� �� ������ �����
������ �����/

studio 300 �.�. �� live ����	
��&��� 	���� ��� �������� ����	
����, 

�� ����� happenings (...������ ��� ������, ��"��
��� party �.�.) ��� 

��	����� ���
�! '��� ������ ��� ��� ���
& �������� 	�� �����
��� ��� 

������
	����� ��� ��������, �� "�
� �� �� ������������� ��� ������� 

&�� �� �		
��� 	�� ��� ������� ������ ���� ����� ���� ����� �� ����$�� 

��$� �� �
"&, $� ��$�� �������
� ������ ��� site �� ����� ����"����%���� 

��� ��������%���� ����"� �� ��� ��
��"�����. *�� 	�� ��� ���� $� 

�������&����� �������.
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      Τ. ΤΖΙΜΑΣ

������� !��� "#$%�� &... "��!�'��
Μία φωτογραφία απεικονίζει πιστά την πραγματικότητα; 

Το ερώτημα έχει απασχολήσει εδώ και δεκαετίες τους 

θεωρητικούς και ιστορικούς της φωτογραφίας και έχει 

απαντηθεί προ πολλού: Η φωτογραφία δεν απεικονίζει 

την “αντικειμενική” πραγματικότητα παρά μόνον την 

πραγματικότητα του φωτογράφου, δηλαδή δείχνει 

μόνο αυτό που ο φωτογράφος θέλει να δείξει. Tελεία 

και παύλα! Να όμως που υπάρχει και μία άλλη άποψη. 

Ο Γάλλος ιστορικός της φωτογραφίας André Rouillé στο 

πολύ καλό βιβλίο του “Η φωτογραφία” υποστηρίζει 

ότι ο ερχομός της ψηφιακής φωτογραφίας έχει θέσει και 

ένα επιπλέον σοβαρό φιλοσοφικό ζήτημα, το εξής: 

Με την παραδοσιακή αργυρούχα φωτογραφία 

παίρναμε έναν άμεσο, δηλ. απόλυτα γνήσιο 

αντικατοπτρισμό της πραγματικότητας πάνω στο φιλμ. 

Mε τους σύγχρονους αισθητήρες των ψηφιακών 

μηχανών, η πραγματικότητα που καταγράφει η μηχανή 

μας είναι προϊόν μίας μαθηματικής σύμβασης που 

προκύπτει μέσα από μαθηματικούς αλγόριθμους. 

Δηλαδή δεν είναι το άμεσο, καθαρό και ανεπεξέργαστο 

είδωλο του κόσμου όπως καταγράφεται απ’ ευθείας 

στο φιλμ αλλά μία μη φυσική απόδοση του κόσμου 

προϊόν της μαθηματικής επιστήμης. Άρα, υποστηρίζει 

ο Γάλλος ιστορικός, έχουμε από τη μια μεριά την 

απόλυτα φυσική αναπαράσταση του κόσμου, 

δηλαδή μία πραγματική εικόνα του και από την 

άλλη μία ψεύτικη που μπορεί να γίνει ακόμη πιο 

ψεύτικη με την επεξεργασία στο Ρhotoshop κλπ. 

Συμπέρασμα: Η ψηφιακή φωτογραφία είναι από 

την “γέννα” της μη πραγματική και ως εκ τούτου 

σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

πιστή απεικόνιση της πραγματικότητας. Αντίθετα η 

αργυρούχα φωτογραφία είναι ο γνήσιος καθρέπτης 

του θέματος που φωτογραφίζουμε. Θα μου πείτε τώρα 

τι μας νοιάζει εμάς αν η φωτογραφία δείχνει ή όχι την 

πραγματικότητα, αν η αργυρούχα απεικόνιση είναι πιο 

τίμια και καθαρή ενώ η ψηφιακή είναι ένα μαθηματικό 

κατασκεύασμα, ένα ψέμα… Η απάντησή μου είναι 

απλή: Οι συζητήσεις για το οικονομικό πρόβλημα της 

χώρας μας στις παρέες του καλοκαιριού θα καταλήγουν 

σίγουρα σε καυγάδες. Αντίθετα η ανταλλαγή απόψεων 

για θεωρητικά ζητήματα περί τέχνης και φωτογραφίας 

θα κατεβάζει γλυκά το παγωμένο... τσίπουρο και θα 

φτιάχνει ατμόσφαιρα!

�� weddingphoto �"� PHOTOVISION 2011

http://www.photo.gr/v2/index.php
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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, �)�'*'%"+� �,%"58��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�$)�'%";�")�: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου ��$%)�+ '!��"+�)8�: 

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  �)5<�=���)�: 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 

�5>5�;!

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  παραπάνω powerpoint μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.


!( "�% ��;�� �5) "�%... ��5"�;�5 
'�"
� ��� +������� ��� ���... �������&
�!

http://www.photobusiness.gr/xalara/MARGARITARIA.pdf
http://www.photo.gr/v2/index.php
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http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-path=6868&pq-locale=el_GR
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 ���)��(!)�
TOY ΠANΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΔΗ

� C�<)5�+ F��"��5 "�'... <)>=
������������� ���� �� ���������
J!�� F�;C5=� �� !���F�,=�%� ��=���=5, "o !5>)( �5>( (;) <)>= 
=� X;�� "�)�8)�+� �'""5��%�� �5) 5�F'��,$5 �=�'>�)(% !%#�) "5 
>���*)5. E>;$)�"5 ��>; �5) �5�#""�� �5"5%5>Z%�%"5)… [5) 5'"; �")� 
5%5!"'��(=�%�� $Z��� + 5!( �,�>�'� ��>���!'��%)�Z% �!5�Z% !�' 
�'�!�)�Z%�%"5) �� club �5) �=;���, 5�'%5"�,% (=�� %5 �!5%5<#��'% 
"�% !�("��� �(85 "�� !���F�,=�%�� "�$%�>�F�5�. J=�� �;") =#%�). � 
5%;=%��� "�� "5'"("�"5�, � �85"�=���'�� "�% $5�5�"��)�")�Z%, �) 
)�)5�"���) $5�5�"+��� (>�% 5'"Z% "�% <)>=. 

5�� 	���� ��� ��
���� ��������������� & �
����6�� �� $�����, ���-
���
�� ��$�� 	�� �� ������������ �����
�� ���� �	"
���� & ���
�-

���
��. 7� �� �
���$���$����: Kodachrome, Ektachrome, Technical Pan, 
TriX, Ilford FP4, Fuji Velvia ��� Provia… To ��$��� �� �� ���� �� "�
����
����-
��: �� ��� �������
� �����, ��� ���������� ��� �� ����
���, �� "
������& ��-
�����, ��� ����� �� �����
����, �� �����
���
� �� �����
� ��������� 
& ��� �����
����… O�����
� ��"�� &��� � "��
���� ��$� ����, �
������� 
& slide, ��� ��� ��$��� ��� ��
�. +�� ���� ���� �������� ��� ��� ��������, 
��� "����� ��� �� �������� $�����… 
'�� ��	��� ��� ���������� � �����& ����� ��� ����	
���� ��� 
���������� �
��������, �� ��������, ���� ��� ��
� �������… 8� ��"���� 
���� ��� �� ����
��� "����
�, ��� ��
������ ���� ���		������� 
����
��� $��� �� “��������” �
�����"��. '� ���� ��	�� �� ������������, �� 
��$��������, ����� ��� ��"�� ��
���� �� ��������� ���� ��� �����"�� ��� 
����� ������
�, ��� ���������� ��� ���
�����, ��� ����
� �
� ��� 
��	�$���&
�. 8� ����� ��� ������ �� slides 	�� �����
������ ���� �������� 
���� ��� ��� “��	����” � �����$����. *��� ����� ���������, ������	���, 
����$��� ��� ���� �"����, ��� �� �� �� 6������ �"��� �		���� ��� ��"���& 
����������. *�� �� �� �� ��	"
���� -6�������- ����� �"��� ������$�� �� 
	
�����& ������� ��� ����� ��� ���
$������, ��� �
�"�
������. 
9���� ��
� ���& � ������	�� 	������ ��������& ��� �� �����$��� ��
��� 
��� marketing ��� �"�� ����� ���
�� �� ���������� ��� �� ���	��, �� �"� 
�� ������
	�� ��� �
������ ������
	��… ;�� ��
��� ������� 6������� 
��"���� ��
��������� ������
	�� �
��������� ����. <������ ��� ���� 
���& Fujifilm S5Pro (	���� �
�	� � 	������%��� ����
�� �����
$��� ��� �� 
DSLR?). A��& ��"� ����� ������
	�� ����: F1 	�� �	"
��� �
������, F1a �� 
���� ���� ��	� ��� ��
������, F1b: �� ������ ����� �����
����, F1c: 
�� ��	�����
� sharpness ��� F2: Slide. >�	� ���� ���� ��� ���� �� ��	� 

�������� �������, �� �"������� ��"�� ��
��� 
preset ��� ���
��%�� �� ��	���
����� ����. 
*�� �� ���
��� �� S5Pro ��� ����"� �������
�: 
����� ��� ������ �� ��������&��� ������ 

�$����� x
������& ���

���� ��� ���
����� 
��� $�
���� ��� �� �� �������� �� �� ����� 
��� ��	���
������ ��� ������� ����
���� ����, 
��
� �� ��
���� �������� ������
�� �� "
&���. 
5�� Fujifilm �&
�� �� �&����. 5��� ������� 
	����, ����������� ��� ���������	��. 8��� F 
o��� ������. 5���� Provia, Astia ��� Velvia, ��� 
�� ������� ��� �������� ���� ���������� ��� 
�	
�6�� ����
��, ��������� ���� ����
����& 
- ��� ��������
� ��� �� "
��� - X100, ��%� �� 
monochrome (���
����
�) ����� ��� ������ 
����
�. 7� ���� ��
���� $� �
���� �� compact 
��"��� �� ����
��.
@� ��� ��� � Fujifilm ��� ����� ���� �� ���� 
6�����& ���%&���� ��� "������ ���������. # 
	�����& DxO, 	����& ����
�� imaging software, 
�� ����� ���� ����������� �� �� DxO Film Pack 
(&�� ���	�� ��� �
��� ��� ������). +
������� 	�� 
��� plugin ������� �� Photoshop, Lightroom, 
Aperture ��� �� DxO Optics Pro, ��� �"���� � 
�
���� ��	���
����� ��������� (��� �� ����� 
������
�%���� ��� ��	��� «������$&��» ��� 
���-�
�	
����) �
���������� �� ��������"� 
"�
����
������ ����
��� ������, "
������& 
���

���� ��� ����
���. '� ���� ��	��: 
B"��� ��� & ����� 6������/6������������ 
����	
����; >��� ��� plugin ���� ���� 
$����%��� ��� ��
���� ��� ������ �� �����
�� 
look, ��� ���$��� ��� ��� ��
� �� ��	���. 
�
�	� �� �����6���� ��� �����
� ��� ����
�-
��
��% Sebastiao Salgado ��� ������� �� �
�G�� 
��� �� ������������ ���: “To DxO Filmpack ����� 
��
� �� ����	
����& ��� �����
	���� ���-

������ 	�� �� ������� ��� ���$��� ��� ������ 
��� 7riX ��� ��	��� ��� ���������”;
J�� ��
�… *�� � �����6���� ��� ��	��
� ��� 
�� ���� �� ��������� ���
�� �� "�$����, ���� � 

������& ��	��� ��� ����� ��� -6�����& �����- 
��
� ���� ��
� �� ����	
����& ������
	��… 
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�����	�
�������������������
�����������������������������������

���� ��!����Handmade in Greece
�����������������������*
���	��� �������������������!����"

�������	�
���������������"�������#$�����#$������������ ���$

�����	���	��	���#
��������#$��%���������
�%�����������%�&� �����'()*+���� �,!���$�������-�%$��������-�.
�������������������������#��������-/������������� ����0���/�%��12�
3������������������-����������������������������������-
�������$���4#��$������!�������������#���-�567�78��%$�9:67�7C,
�������4��#���-/���������� ���2��

�����������	�������	��&#�'#
���#������������%�������������(�)���*�+-.��-/*0

1�23456768������%�	���
�������������$���	����'�����'�����������������������	�������������#�����9

:�$����#��;�#���
�%�������	��$������<#�6.=�>���*.0��������%#�%��������� ���
�����������'#��'��������<#�����#�<#�%������#$��%����������	���	��	���#
��9
?�'��������	!#$����%��	�������	���%!#������%���������	�������9
:;<�������	�#$�%!#��%��@�#������������$!�%����9
A�����
���	��������;'����'#�	'��$!�%�B�$��%��
#�B�	��;��������9�9	9
%��$�#�������!# ������'�������<#9
C�����$��$����
���
#��������	�
���B�%������������	������������!����������� �����$���	����'���9

A��������$<���������@�������#��#���������%����������23456768

http://myikona.gr/UsersFiles/ikonalab/pricelist.pdf
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Low Key

Google Images
*���� 6�"��� �
�����

Αλλαγές στον τρόπο που γίνεται η αναζήτηση 

εικόνων ανακοίνωσε η Google πριν μερικές 

μέρες. Κατά τη διάρκεια του media event με τίτλο 

“Inside Search” που διοργάνωσε η Google στο San 

Francisco ανακοίνωσε διάφορα νέα χαρακτηριστικά 

που σκοπό έχουν, όπως λέει η ίδια να καταργή-

σουν κάθε εμπόδιο στη πληροφορία. 

Τα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την 

αναγνώριση της ομιλίας και της εικόνας. Ας δούμε 

όμως λίγο πιο αναλυτικά ότι αφορά την εικόνα. 

Ο χρήστης στην ανανεωμένη μηχανή images.

google.com θα μπορεί πλέον να αναζητά με 

βάση την εικόνα. Τι σημαίνει αυτό; Πατώντας το 

εικονίδιο με την φωτ. μηχανή ο χρήστης θα μπορεί 

να ανεβάζει μια εικόνα ή αν αντιγράφει το URL 

μιας εικόνας και να ρωτάει την Google τι ακριβώς 

σημαίνει και που μπορεί να την βρει. Θα μπορεί 

για παράδειγμα να ανεβάσει φωτογραφίες από 

παλιές διακοπές και η Google να του βρίσκει σε 

ποιο σημείο είναι τραβηγμένη. Η τεχνολογία αυτή 

δεν είναι καινούργια. Στο tineye.com εφαρμόζεται 

εδώ και χρόνια. Ο χρήστης ανεβάζει μια φωτογρα-

φία και βρίσκει που αλλού υπάρχει δημοσιευμένη 

στο web. Το σημαντικό όμως είναι πως λειτουργεί 

τέτοια τεχνολογία στα χέρια του γίγαντα Google. Κι 

εκεί βρίσκεται ο ενθουσιασμός των επαγγελματιών. 

Ανεβάζοντας μια φωτογραφία τους στο Google θα 

μπορούν να ανακαλύπτουν όλες τις παραβιάσεις 

των πνευματικών τους δικαιωμάτων σε μεγαλύτε-

ρο βάθος από ότι θα μπορούσε να τους βοηθήσεις 

το tineye.com. Οι photo editors ανά τον κόσμο 

θα βρίσκουν ποιος τράβηξε την ενδιαφέρουσα 

φωτογραφία που χρειάζονται. Και φυσικά δεν 

χρειάζεται να σχολιάσουμε την εκπαιδευτική αξία 

της εφαρμογής. Στην περίπτωση μάλιστα που δεν 

υπάρχει η ίδια εικόνα η Google δίνει πανομοιό-

τυπες εικόνες. Επίσης, η πληκτρολόγηση βγαίνει 

εκτός της εξίσωσης αφού με ένα απλό drag ‘n’ 

drop η Google εμφανίζει χιλιάδες αποτελέσματα 

και πανομοιότυπες εικόνες. 

Τα πρώτα τεστ δεν είναι τόσο επιτυχημένα αλλά η 

εμπειρία έχει δείξει ότι η Google διαρκώς βελτιώνε-

ται. Και αν από τη μία μπορεί να εξελιχτεί ώστε να 

ανακαλύπτει φωτογραφίες που έχουν χρησιμοποι-

ηθεί παράνομα, από την άλλη το Google Search 

έχει εξελιχτεί στη χαρά του stalker. Φανταστείτε 

ότι μπορώ να τραβήξω κρυφά μια φωτογραφία 

κάποιου με το κινητό και μέσω Google να ανακα-

λύψω τα πάντα για αυτόν. Αλλά ας μην γινόμαστε 

Κασσάνδρες. Σίγουρα σε επαγγελματικό επίπεδο 

είναι μια τεχνολογία που μπορεί να αποδειχτεί χρή-

σιμη. Σε προσωπικό επίπεδο επιφυλασσόμαστε… 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Federation of European Photographers 
8 ����	
��� �� "
����

Να υπενθυμίσουμε ότι ακόμα τρέχει ο διαγωνισμός της Ευρωπαϊκής Ομοσπον-

δίας Φωτογράφων για τον επαγγελματία φωτογράφο της χρονιάς. Η καταληκτι-

κή ημερομηνία είναι 31η Ιουλίου. Φέτος οι διαγωνιστικές κατηγορίες είναι έξι: 

γάμος, εμπορική, πορτραίτο, τοπίο, εικονογράφηση. Φέτος υπάρχουν και δύο 

ειδικές κατηγορίες, μία για τους νέους φωτογράφους και μία για επαγγελματίες 

φωτογράφους εκτός Αμερικής. 

���)��("���� !>���<����� �"� www.european photographers.eu

Apple
7� “�������” ��� Steve Jobs

Από δω και πέρα δεν 

θα αποκαλούμε τους 

ένθερμους ιδιοκτήτες 

Mac “fanboys” αλλά 

“πιστούς”. Σύμφωνα με 

το ντοκυμαντέρ του BBC, 

Secrets of the Superbrands 

(Τα μυστικά των μεγάλων 

επώνυμων εταιριών) και 

σχετικό άρθρο του Digital 

Trends η Apple προκαλεί 

θρησκευτικού τύπου αντι-

δράσεις στον εγκέφαλο 

των χρηστών. Σύμφωνα 

με τους νευροβιολόγους, ο εγκέφαλος των αφοσιωμένων αντιδρά απέναντι 

σε ερεθίσματα που αφορούν τη Apple με τον ίδιο τρόπο που αντιδρά ένας 

πιστός σε θρησκευτικά ερεθίσματα...
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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.

w
w

w
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rt
e.

gr

EXTRA

BONUS

ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ!

www.picktureit.gr

Ενδείκνυται για:

Γάμους, Βαφτίσεις, Ορκομωσίες,
Παρελάσεις, Συνέδρια, Εκθέσεις 
και πάσης φύσεως εκδηλώσεις.

by HOTECH

Τέρμα στον πονοκέφαλο
μετά τη φωτογράφηση!

Ισχύει έω
ς

30/6

http://www.picktureit.gr/
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Leica
Summilux DG 25mm 

f/1,4 Asph.

Ο νέος ασφαιρικός στάνταρ φα-

κός της Leica προορίζεται για όσες 

μηχανές υποστηρίζουν την μοντούρα 

Micro 4/3 δηλ. Οlympus Pen και 

Panasonic Lumix, συμπεριλαμβανο-

μένης της πιο πρόσφατης Lumix GF3. 

Στην αρχιτεκτονική του φακού έχουν 

χρησιμοποιηθεί εννέα στοιχεία σε 

επτά γκρουπ μεταξύ των οποίων δύο 

ασφαιρικά και ένα ειδικό στοιχείο 

UHR (Ultra High Refractive index 

glass). To τελευταίο οπτικό στοιχείο 

μαζί με τα δύο ασφαιρικά που έχουν 

υποστεί ειδική κατεργασία έκχυσης 

της επιφάνειας σύνθετης καμπυλό-

τητας συμβάλλουν στην ομοιογένεια 

της ευκρίνειας από άκρο σε άκρο. 

Χάρη στη μεγάλη φωτεινότητα (μέγι-

στο διάφραγμα f/1,4) ο φακός είναι 

κατάλληλος για λήψεις με χαμηλό 

περιβαλλοντικό φωτισμό όπως 

ηλιοβασιλέμματα, εσωτερικοί χώροι 

κλπ. Η έναρξη διαθεσιμότητας προ-

βλέπεται για τον προσεχή Αύγουστο. 

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 210 3841236

Canon 
Dreamlabo 5000

Στον κόσμο εκτυπωτικών όπως των Kodak Nexpress, Ηewlett Packard Indigo, Xerox 

iGen κλπ. αποβλέπει η Canon που ανακοίνωσε το εντυπωσιακό Dreamlabo 5000, ένα 

μεγάλο μηχάνημα digital press που αντικείμενο έχει την παραγωγή φωτογραφικού 

υλικού σε μεγάλους αριθμούς. Το Dreamlabo στηρίζεται σε τεχνολογία inkjet FINE (Full 

photolithography  Inkjet Nozzle Engineering) στην οποία η Canon έχει εναποθέσει 

σοβαρές ελπίδες μετά την επιτυχία των large format printers Image Prograf. Mε την 

τεχνολογία FINE επιτυγχάνεται σπουδαία απόδοση της λεπτομέρειας και της υφής. Αναμε-

νόμενες εφαρμογές του Dreamlabo περιλαμβάνουν: photobooks, άλμπουμ, ημερολόγια, 

διαφημιστικά φυλλάδια, καταλόγους κλπ. Με την ενσωματωμένη λειτουργία διπλής 

όψης, το σύστημα έχει παραγωγικότητα ενός 20φυλλου άλμπουμ Α4 μέσα σε 72sec. ή 40 

φωτογραφικών εκτυπώσεων Α6 (10x15cm) το λεπτό ή 2400 την ώρα, δηλ. υπερβαίνει και 

ένα μεγάλο minilab.

INTERSYS 210 955400

��������!
1. �����"��
����, ��
�	������ �
����� Vanguard Auctus Plus 323CT ��� ��$
����&���� �� ������� �xtreme Support Height Positioning 

(ESHP) 	�� ��� ���6��� �� ����
��& ������, 
�$���� ����� 25°-80°, ����
���� �ll terrain ���. 
7��& €400

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

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

          ���������	
 6907 777638

�)��+ 5FF�>�5 

-31% !"Z�� �")� !�>+��)� <�"�F�5<)�Z% 
5������ �� �
������ �
���� �� GFK ���� ������

Σύμφωνα με τη έρευνα που δημοσιοποίησε η GFK, ο Έλληνας νιώθει για τα καλά την 

κρίση της οικονομίας στο πετσί του. Mεταξύ άλλων περιέκοψε τις δαπάνες για τις τεχνο-

λογικές αγορές από τον προϋπολογισμό του. Η γενική αγορά των ηλεκτρικών προϊόντων 

γνώρισε πτώση της τάξης του 29.5% για το πρώτο τρίμηνο του 2011. Το ποσοστό μετα-

φράζεται σε 557.8 εκατομμύρια ευρώ. Στην τρίτη θέση της λίστας με τις μειώσεις είναι η 

φωτογραφική αγορά με εξασθένηση της τάξης του -31%, με τον τομέα της τηλεπικοινωνί-

ας και των κινητών τηλεφώνων και τον τομέα των προϊόντων τεχνολογίας να ηγούνται της 

λίστας με μείωση 32.4% και 31,9% αντίστοιχα. Την μεγαλύτερη συνεισφορά στην πτώση 

την είχε ο Μάρτιος όταν ανακοινώθηκε η πρόσφατη αύξηση του Φ.Π.Α.
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Panasonic GF3
9������
��� ������

Μετά την ανακοίνωση της DMC-G3 η Panasonic μας έφερε και την GF3, φήμες για την οποία 

ακούγονταν εδώ και μήνες. Με πολύ μειωμένες διαστάσεις, κατέχει τον τίτλο της μικρότερης 

μηχανής Lumix με εναλλάξιμους φακούς και ενσωματωμένο flash. Φυσικά η μείωση του 

μεγέθους είχε ένα κόστος στα χαρακτηριστικά. Από την GF3 λείπει το shoe και το στερεοφωνικό 

μικρόφωνο που αντικαταστάθηκε από μονοφωνικό. Σε σχέση με τις προκατόχους της υπερτερεί 

όμως στην ταχύτητα αφού τραβάει 3.8 καρέ το δευτερόλεπτο, δηλαδή 20% γρηγορότερα από 

τις προηγούμενες. Eπίσης,ι η διάρκεια της μπαταρίας έχει βελτιωθεί σημαντικά. Ο αισθητήρας 

τραβάει φωτογραφίες στα 12MP και έχει δυνατότητα λήψης video στα 1080i AVCHD H.264.

INTERTECH 210 9692300

Sigma 
Z��������� 120-300mm 

Πολλά νέα χαρακτηριστικά φέρνει στο προσκήνιο ο γρήγορος Sigma 120-300mm f/2,8 στην 

πρόσφατη έκδοση ΕΧ DG OS Apo HSM. Στη σχεδίαση έχει ενσωματωθεί τεχνολογία κρυ-

στάλλων FLD χαμηλής διάχυσης (F Low Dispersion) και μερική αδιαβροχοποίηση που προ-

στατεύει  από την βροχή, τη σκόνη κλπ. Το ακρωνύμιο ΟS αντιπροσωπεύει το μηχανισμό 

Optical Stabilizer που σύμφωνα με τους κατασκευαστές επιτυγχάνει να σταθεροποιήσει τις 

λήψεις στο χέρι ακόμη και με ταχύτητες ως 4 stop xαμηλότερες από τις εκάστοτε ενδεικνυό-

μενες με βάση την εστιακή απόσταση. Δηλ. στα 300mm που έχουν ως ελάχιστη «ασφαλή» 

ταχύτητα το 1/250sec. ο φακός αφήνει περιθώριο να τραβήξουμε ως 1/15sec. O κύκλος κά-

λυψης αντιστοιχεί για πλήρες καρέ 35mm αλλά ο φακός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη 

και σε μηχανές με μικρότερους σένσορες APS-C size, oπότε η γκάμα εστιακών αποστάσεων 

μετατρέπεται σε 180-450mm λόγω συντελεστή 1,5x. Για την αθόρυβη λειτουργία φροντίζει 

το υπερηχητικό μοτέρ οδήγησης του autofocus (σύστημα Hyper Sonic Motor=HSM) Με την 

προσθήκη του teleconverter Sigma Apo 2x η εστιακή απόσταση διπλασιάζεται. 

��
[
	���� 210 9270492

�";=�� 
@�� ��������� ����
	����

Η εταιρία Στάμος Α.Ε. ανακοίνωσε δύο 

σημαντικές νέες συνεργασίες για την ελ-

ληνική αγορά. Πρόκειται για τις εταιρείες 

Dai Nippon Printing Co Ltd (DNP) και 

MTF Services LTD. Η DNP είναι μια Ιαπω-

νική εταιρία με 130 χρόνια ιστορίας και 

σημαντικότατες πατέντες και καινοτομίες 

στην τεχνολογία εκτυπώσεων θερμικής 

εξάχνωσης (dye-sublimation). Επιπλέον 

είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αναλω-

σίμων θερμικής εκτύπωσης στον κόσμο. 

Από το 2006, και μετά την απορρόφη-

ση των μονάδων παραγωγής υλικών 

φωτογραφικών εκτυπώσεων της Konica 

Minolta και της Sony, η DNP εισήγαγε 

στην παγκόσμια αγορά το brand name 

Fotolusio, προσφέροντας πλήρη γκάμα 

λύσεων ψηφιακής εκτύπωσης. 

Η DNP μέσω της ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. διαθέτει 

στην ελληνική φωτογραφική αγορά την 

πλήρη γκάμα των αναλωσίμων για τα 

θερμικά συστήματα εκτύπωσης Sony, 

καθώς και την πλήρη γκάμα προϊόντων 

Fotolusio. Η MTF είναι μια εταιρία με 

μακρά εξειδίκευση στο σχεδιασμό και 

κατασκευή υψηλής ποιότητας adaptors 

για την προσαρμογή φακών σε κινη-

ματογραφικές βιντεοκάμερες. Οι MTF 

adaptors δίνουν με οικονομικό και ποιο-

τικό τρόπο την επιλογή στους βιντεολή-

πτες ανά τον κόσμο να χρησιμοποιήσουν 

την πλήρη γκάμα φωτογραφικών φακών 

Nikon και Canon που πιθανότατα ήδη να 

κατέχουν ή κινηματογραφικούς φακούς 

PL-mount σε οποιαδήποτε κάμερα με 

εναλλασσόμενο σύστημα φακών, όπως 

η HVR-Z7E, η PMW-EX3, η AG-AF101 ή η 

NEX-FS100.

��
��� 
.�. 2310 942000
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http://photoshopdigital.gr/
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«�� �5��>*(% �'%5%";�) "� �#>>�%»
�	�������$��� � @�� +���"�
� ������ 98[@\8

Πόλο έλξης για νέους και παλιούς φωτογράφους αποτέλεσε ο νέος πολυχώρος εικόνας 

Κούνιο την Πέμπτη 9 Ιουνίου που πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια. Η έναρξη της λειτουρ-

γίας συνοδεύτηκε από τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «4 εκδοχές για το αστικό 

τοπίο» του Τάσου Σχίζα. Το νέο αυτό «φωτογραφικό στέκι», αποτελεί μία τολμηρή και 

πρωτότυπη κίνηση της αρχαιότερης φωτογραφικής εταιρείας στην Ελλάδα και ενός από 

τα παλαιότερα καταστήματα της Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στην πόλη με ιστορία 94 

ετών. Στο χώρο των 300 τ.μ. συνυπάρχουν η εμπορική δραστηριότητα και η επαγγελματι-

κή ενημέρωση με την ιστορία, μέσω του μουσείου φωτογραφικών μηχανών από την προ-

σωπική συλλογή του Χάϊντς Κούνιο. Τις σπάνιες διαφημίσεις, φωτογραφικές μηχανές και 

κάμερες «μιας άλλης εποχής» που φιλοξενούνται στο μουσείο, θαύμασαν οι επισκέπτες 

της ατομικής έκθεσης φωτογραφίας του Τάσου Σχίζα. Επίσης, στο χώρο του studio των 

εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων ο επαγγελματίας φωτογράφος Γιάννης Κοτσίδης δούλευε 

ζωντανά την επαγγελματική ψηφιακή μηχανή PhaseOne P65+ με φλας Elinchrom. 

Με αφορμή την έναρξη των δραστηριοτήτων του πολυχώρου Κούντιο, διοργανώνεται 

μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα τη θάλασσα, προσφέροντας 

δώρα συνολικής αξίας 2.250€. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν έως και 3 

φωτογραφίες μεγέθους 20x30cm σε μορφή K-fix, μαζί με τη συμπληρωμένη φόρμα συμ-

μετοχής που δίνεται στο ταμείο του καταστήματος ή στον διαδικτυακό ιστότοπο: www.

technio.gr/kounio-imagespace/form.pdf. Η κριτική επιτροπή  θα διαλέξει τις 50 καλύτερες 

εικόνες, οι οποίες και θα εκτεθούν στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του πολυχώρου. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το κοινό θα μπορεί να ψηφίζει την φωτογραφία της αρε-

σκείας του. 

��>'$Z��� �)�(%5� [�,%)�, [�=%�%Z% 24 ����5>�%���, ����� 2310 271003 

Toshiba 
5��� ����	������ ��� camcorder

Τα νέα μοντέλα Camileo P100 και Β10 διατηρούν το πλεονέκτη-

μα της ευκολίας χρήσης και της χαμηλής τιμής που είναι συνυ-

φασμένο με τις βιντεοκάμερες Toshiba. Την εμφάνιση pistol grip 

προτίμησαν οι σχεδιαστές για το  μοντέλο P100 που προσφέρει 

φωτογραφική ανάλυση 16Megapixel και φακό zoom 5x. Όλες 

οι λειτουργίες ελέγχονται μέσω της επαφικής οθόνης 3in. και το 

video δεν είναι τίποτε λιγότερο από Full HD 1080p. To μικρότερο 

σε διαστάσεις μοντέλο Β10 είναι και αυτό Full HD μόνο που έχει 

οθόνη 2in. και εμφάνιση candy bar αντί για pistol grip. Τα video 

και οι φωτογραφίες που τραβάει μπορούν ν’ απεικονιστούν σε 

τηλεόραση μέσω της θύρας HDMI. 

IDEAL 210 5193900

Canon 
EF-S 55-250mm f/4-5,6 \S II 

Τους φίλους των οικονομικών telezoom 

στοχεύει η νέα υλοποίηση της Canon 

και μάλιστα με ενσωματωμένο Optical 

Stabilizer νέας γενιάς που δίνει περι-

θώρια λήψης με ως 4 stop χαμηλότερη 

ταχύτητα κλείστρου. Η γκάμα εστιακών 

αποστάσεων, αν συνυπολογιστεί μάλιστα 

ο συντελεστής 1,6x για αισθητήρες APS-C 

της Canon ισοδυναμεί με 82,5-400mm 

δηλ. μπορεί να καλύψει όλες τις χρήσεις 

από κοντό τηλεφακό πορτρέτου ως 

superzoom για μακρινά τοπία, σπορ, 

wildlife κλπ. Στο φακό έχουν ενσωματω-

θεί τεχνολογίες UD (Ultra low Dispersion 

glass) για καλύτερη ευκρίνεια και πολλα-

πλή επίστρωση Super Spectra Coatings 

για αποφυγή των ανακλάσεων και 

«φαντασματωδών ειδώλων». Ο φακός 

θα διατίθεται είτε μόνος είτε ως μέρος kit, 

μαζί με τον EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS II. 

INTERSYS 210 955400
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http://bosnakis.gr/galleries/kataskeves/eidikes_kataskeves.html
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)�>)�+� �%#�F�)5�
+�	������ #��
� ��� ������ 15 \������ 2011 

Σε όλο τον πλανήτη εορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα του Ανέμου στις 15 Ιουνίου 2011 

με εκδηλώσεις που οργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας (www.ewea.

org) και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιολικής Ενέργειας (www.gwec.net). Στην Ελλάδα, εν 

μέσω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η ΕΛΕΤΑΕΝ συμμετείχε κατά το δυνατόν, στις 

εορταστικές εκδηλώσεις. Αν και αναβλήθηκαν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Ζαπ-

πείου, πραγματοποιήθηκαν οι καλλιτεχνικές εκθέσεις παιδικής ζωγραφικής, φωτογραφίας 

και γραμματοσήμων. Επικεφαλής της επιτροπής που επέλεξε τα έργα που βραβεύθηκαν 

ήταν η ζωγράφος Αλίκη Βενιέρη-Σκουλικίδη και μετείχαν τα μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου Ρέα Τασίου και Μύριμ Ροντρίγκεζ, και η Λιάνα Χατζηχαραλάμπους. Τα έργα που 

βραβεύθηκαν φιλοτεχνήθηκαν από παιδιά. Η φωτογραφία που επελέγη ως νικήτρια είναι 

συλλογική συμμετοχή της εταιρείας RETD με θέμα το Αιολικό Πάρκο της EDF-RETD στη 

θέση Αετός στο Δήμο Γαλαξιδίου Φωκίδας ισχύος 23 MW. Σύντομα θα αναρτηθούν στο 

δικτυακό τόπο της ΕΛΕΤΑΕΝ φωτογραφίες από τα έργα (περίπου 350) όλων των παιδιών 

και όλες οι φωτογραφίες που συμμετείχαν στην έκθεση. 

http://www.eletaen.gr

Konica Minolta
Z
������ ��� ��� EDP

O φορέας European Digital Press Association (EDP) επέλεξε το bizhub PRO 

ως εκτυπωτή της χρονιάς για την κατηγορία Best Production Cut-Sheet 

Colour Printer. Το παραγωγικό σύστημα της Konica Minolta επιβραβεύ-

τηκε από την κριτική επιτροπή. Το bizhub PRO C6000 είναι ένα σύστη-

μα μέσης παραγωγής.Απευθύνεται σε εταιρικές εκτυπωτικές μονάδες, 

παρόχους εκτυπώσεων, γραφεία με μεγάλους όγκους εκτυπώσεων και 

στις διαφημιστικές εταιρίες. Το σύστημα προσφέρει ανάλυση εκτύπωσης 

1.200x1.200 dpi με βάθος χρώματος 8 bit και με ταχύτητα εκτύπωσης έως 

και 60 έγχρωμες σελίδες ανά λεπτό. Επιπλέον το συγκεκριμένο σύστημα 

μπορεί να χειριστεί υλικά βάρους έως 300 gsm και να προσφέρει ένα ευρύ 

φάσμα in-line δυνατότητες τελικής επεξεργασίας, όπως η συρραφή ή η 

διάτρηση. Τέλος, το βραβευμένο bizhub έχει μικρό μέγεθος, προσφέρει 

απλό προγραμματισμό και σχεδόν offset ποιότητα εκτύπωσης.

KONICA MINOLTA 210 2896600


kvis
Noise Buster 	�� ������ ��� 
$�
���� ��� ����	
����

Η Akvis είναι γνωστή από τα πολλά υπο-

προγράμματα (plug ins) για Photoshop που 

έχει κυκλοφορήσει: Ας απαριθμήσουμε 

μερικά: Retoucher, Multibrush, Colorage, 

Enhancer, Decorator, Sketch και ένα σωρό 

άλλα. Το Νοise Buster 8,0 καλύπτει και τις 

δύο μεγάλες πλατφόρμες, Windows και 

Mac και υπόσχεται να διορθώσει μικρά ή 

μεγάλα προβλήματα ψηφιακού θορύβου. 

Επεμβαίνει στις συνιστώσες θορύβου της 

φωτεινότητας και του χρώματος χωρίς 

να προκαλεί μείωση της ευκρίνειας στα 

περιγράμματα Στη νέα έκδοση υποστηρίζει 

επεξεργασία από συνεργαζόμενες κάρτες 

γραφικών ώστε να επιταχύνονται εντυ-

πωσιακά οι χρόνοι. Kαινούργια στοιχεία 

αποτελούν το History brush που επαναφέ-

ρει ολόκληρες περιοχές στην προηγούμενη 

μορφή τους, το Smart Blur που μειώνει 

τοπικά το θόρυβο και το Edge Intensity που 

δίνει έμφαση στα περιγράμματα. 



������ 114 •  �����	
 20 IOYNIOY 2011 �����
 17

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

��D tablet
H ������� 	
�	���� �	 Android tablet 
�� �����	��� 
��	��� ��������� ��� ����������, ��� ������� ��� �� ����	��� 

	���� ��� �����������. ��	�
	��� ��� internet, ����
���� ebooks, ������ �� 

�����	����� ����� ��� �������� ��� ����������. ! ������� ��� tablet ������"� 

���	������ ��	��"� �� ���� �� ����� �� ������"����� ��	� �� �� ��	�.  #� ����� �� 

$%D tablet; $�� �&�������� �������� �� ������	���� Android 2.1 ���
�� ����� 

8,4in. ��� WiFi 802.11b/g. ! ������������ ��'�� ����� 8GB ��" 
���� ����������� 

�� 16GB ���� �
	��� Secure Digital. M� �� MID ������ �� �	�������� 

������'��� site (����� ��� �� ���	������ �� Flash) �	����������� video clip, 

������ stereo '��, ����
���� epubs ��� pdf, ����	
���� ��� �����	����� ��� ��� 

������� ����� 	������ ���� ��	
���� ������� ���	���"� Android.

���������	
�
���� 8,4¨

�	��������� Android 2.1

M��
� 8GB ������������ ���� SD

Wifi 802.11b/g

A��������� G

A����������: video 720p, epub, PDF, txt, FB2, 

Adobe DRM

M�������: ��������� �� 6,5"	�� (internet) ' 

5,5"	�� video.

\��
�� 32 & ��$. `�%& 43, 7.9 121 32 +�
����
�  T��: 210 57 11 650,  

Fax 210 57 13 977,  www.kabanaos.gr   e-mail: kabanaos@hol.gr

http://www.kabanaos.gr/index.php?option=com_virtuemart&lang=greek
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�+C�)� �"� �"�,%")�

q�")�=�� 
Still life �"� �"�,%")�
7� �������� ����� �
�������� "�
� 	�� �� ����	
���. '��� ��� ��
���� ���� �� ��� ��&$��� 

���� ��� �������� "��
����� ��� ���	"�� ��� ��������, ���
�� �� ������
	&��� �� ���$����� 

����������. 7� �������� ��
��������� ��� & ��
������
� ����� ��� ��� ���
������ ��������� 

�� ��������� ��	�, ����&���� ���"��
��� ��� ����, ���� ���
����, ����	
����� ��"���, 

�����
� ���
�	����, �
	���&
��, �������� $����� ��� ����� �"�� ����������$�� ������ ��� 

��� 6�����& �����
	����, �����
�� �����	����, ���$�������� ���� ��� ��������. 9������	� 

��� ���
& �����"��� ��	���� ���� ��
�	�	& ������.  To still life ��������"�� �� ��	��� ��
� �� 

����	
����& ������� ��� ��������. ���$���� �&6��� still life 	������� ���� ����� �� ����
��& 

��� �����������& ����	
���� ���� ��� �$
������� ��� ��%��� ��
�� 	�� ������	�� (pack shot) 

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

�
��$����& ���
	���.  5�� pack shot ��"�� �
�������� � �������
��� �� ��
������� ��� 	����� 

�
��"�� � ��
�	���� "����� �����, ����� � ����	
��� �
���� �� �
	������ ��� ������� 

��� ��� ��� �
$���	��� 	������ ��� �� ���������� 
��������� �� �
�G����. 5�� ��� ������
	��� 

��
�������, $� �
���� � ����	
��� �� �
������ ��� �������� ��� ��� �� ����"�� ��� ��������� 

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

x�F'�)�"( + =5,�� <(%"�;
5� ���� ����	
��&��� ������ ����	
���� �
������� �� ����� ����� 	���� ����� �� ��� ������ 	�� 

«��	�
����» ��� «�������
����» ��� Photoshop, ��&����� ���"���� & ��$���� ������� �����	& 

��� ��
�	
������ ��� ���
�� �� 	���� ��� ������ ��������. *�� ���
"��� �
�G���� ��� 

���"���� ������
� �� ���
� �����. 5�	��
� ��� ������� �� ��������� ���� �
���� �� ���	����� 

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

Vintage camera �� =5,�� <(%"�
…F)5 �%"'!��)5�( �!")�( �<#
7� %�������� &��� ���� ��
����� ��� �� ������
, ���& ����	
����& �&6� ������	�� 	�� �� 

�����������, �� ���������& Tourist II (�������� 1950), ��� ������
�� folding camera �� Eastman 

Kodak �� ���� �nastar f/4,5 ��� ������
� SyncroRapid 800 (����
�� ���� 620). `�� �� 	
�6��� �� 

highlights (��������� ��
�) ���� ��� �� ��$�� ��� ��$� ��� ��� ����
����� ��� �&6� ��� $� ����%� 

�� ���������� "�
���&
� �� ��"��&, � ����	
��� �
������� �� ���
� �����. # ��"��& ��&$��� 

���� �� ���
� plexiglass ��� ����� ����� ��� ����
� 	�
� ����� 	�� �� ����� ��� ���
& ����$���.

B����& ��������& ��	& ��������� ��� ���������� �� ���
� softbox ��� ������
������� 

����$��&$��� ��� ����� plexiglass �� 
��� ��������&
�. �������� ��� ����� ������ ��� ��� 

spot ���������� �� ���"���� ��"� ���� �� ����� �������� ��� ����� ��� �� ��� ������������ �� 

���
� ��� �� ���� �������. B�� ���
� "�
���� ����$��&$��� ���� ��� �� soft box ������%�� �� 

�� �� ������� �� �����. 5� 	����� 	
���� � �&6� ����� ���& �� ���� ��
��&
��� ��� ���������� 

�
�������& �������
���. 

��� ���	��� �z�	�z�

+����������� 11,

��� +��&��� 111 41, 

7��.: 2102236690, Fax: 2102236698, 

e-mail: videopho@otenet.gr

www.videophot.gr
���� 5�����
��� 8.�.

Radio slave
���� ��� �� location photography ��� �� "�
� ��� 

�������� �� radio slave �������� ������ ���� ������ 

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

��������� �� ������� ��� ����	
����.

T5 �"�)$��5 "�� >+C��
��$5%+: Canon EOS 1Ds MkII\

q5�(�: �F 24-70mm f/2,8 L

�);<�5F=5/"5$. f/11 1/125sec.

White balance: Auto (RAW file)

q�")�=��: ���������� ��� spot 1000Ws 

�%��F�!����� <>5�: radio slave 

�5�5"��+��)�: �
�������& ����$����� 

���
�� “���

����&
�” ���� ��� 

��� ����
� highlight ��� ����
� 

����� ���� ��� spot

http://www.videophot.gr/details2.php?lang=1&wh=3&thepid=1829&page=1
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q�� ��
��
	��� �.�.
�5!5�)5=;%"� 11, 
%� �5"+�)5 111 41 

��>.: 2103213691/2102236690, Fax: 2102236698

e-mail: videopho@otenet.gr www.videophot.gr

Bρείτε στο site μας www.videophot.gr 
απίθανες καλοκαιρινές προσφορές 

Αποκτήστε τον προσωπικό 

σας κωδικό πρόσβασης 

για τις τιμές χονδρικής!

http://www.videophot.gr/details2.php?lang=1&wh=3&thepid=1829&page=1
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Όταν το 2008 κυκλοφόρησε η Canon 5D MkII με full HD κανένας δεν μπορούσε 
να προβλέψει τις δραματικές αλλαγές στην παραγωγή video/κινηματογράφου.

Βέβαια τα πρωτεία ανήκουν στην Nikon αφού η πρώτη μηχανή με λήψη video 720p στα 

24fps ήταν η D90 και μάλιστα σε χαμηλό κόστος. Η Canon λίγους μήνες αργότερα θα 

κυκλοφορήσει την EOS 5D MkII με δυνατότητα λήψης βίντεο ανάλυσης 1920x1080 στα 30 

καρέ/δευτ. Στο σημείο αυτό οι εταιρείες δεν είχαν ακόμα συνειδητοποιήσει την μεγάλη αλλαγή 

T�$%�>�F�5

που επρόκειτο να έλθει και αυτό φαί-

νεται από τα 30 καρέ που απείχαν από 

τα κινηματογραφικά 24 ή τα τηλεοπτικά 

25. Αλλά οι σκηνοθέτες, οι διευθυντές 

φωτογραφίας και κυρίως ο ανεξάρτη-

τος κινηματογράφος είχαν διαφορετική 

άποψη. Το μέσο που ξεκίνησε για 

βοηθήσει συγκεκριμένες κατηγορίες 

φωτογράφων αλλά και να αυξήσει τις 

πωλήσεις μιας αγοράς που έμπαινε 

στην κρίση, έφτασε να προκαλέσει πο-

λυάριθμες συζητήσεις για το αν έχουμε 

στα χέρια μας μια ακόμα επανάσταση. 

Πάρα πολλοί επαγγελματίες από το 

χώρο του κινηματογράφου και της 

τηλεόρασης είδαν στις DSLR με video, 

νέες δυνατότητες κινηματογράφησης ή 

ακόμα ένα νέο μέσο ικανοποίησης της 

περιέργειας και των τεχνολογικών τους 

βίτσιων. Ο Ron Howard, βραβευμένος 

με Oscar σκηνοθέτης, χρησιμοποίησε 

την Canon 5D για να γυρίσει ένα κωμι-

κό βίντεο με τους αστέρες του τηλεοπτι-

κού show Saturday Night Live. 

O Robert Rodriguez, σκηνοθέτης 

του καλτ αμερικάνικου κινηματογρά-

φου και ταινιών όπως το “Sin City”, 

“Desperado” και “From Dusk to 

Dawn”, γύρισε με DSLR ένα μουσικό 

videoclip. Ακόμα και το φινάλε της 

έκτης σεζόν της δημοφιλέστατης σειράς 

“House” γυρίστηκε αποκλειστικά με 

την Canon. Και η λίστα μεγαλώνει 

διαρκώς.

��5F=5")�; 5F%Z�)�"�. �) 
�)%�=5"�F�5<)�"#� 5�#���%"5) %5 
=�"5"�#!�'% ")� DSLR =� #%5 ���( addons: 
�)%�=5"�F�5<)��,� <5��,�, �8�"��)�; 
=(%)"��, steadycams, =)��(<�%5 �>!.
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ΓΙΑΤΊ DSLR;
Οι παράγοντες που οδήγησαν στη δημιουργία αυτής της υπο-κουλτούρας όπως ονομάζεται 

από πολλούς επαγγελματίες γιατί ταυτόχρονα δημιούργησε και μια δική της αισθητική, 

είναι πολλοί. Καταρχήν οι μεγάλοι αισθητήρες σε σχέση με αυτούς των βιντεοκαμερών 

δίνoυν πολύ καλύτερη εικόνα. Ο αισθητήρας για παράδειγμα μιας full frame DSLR έχει 

μέγεθος 36x24mm. Αντίστοιχα, ο αισθητήρας μιας τυπικής HD ημιεπαγγελματικής βιντε-

οκάμερας έχει μέγεθος περίπου 1/3In. για καθένα από τα 3 CCD. Ο μεγάλος αισθητήρας 

είναι ό,τι πιο κοντινό ως προς το κινηματογραφικό 35mm έχει υπάρξει, το βάθος πεδίου 

είναι σαφώς ανώτερο από τις βιντεοκάμερες HD με fixed φακό, οι απαιτήσεις σε φωτισμό 

μικρές και φυσικά η τιμή το μεγάλο ατού. Το κόστος αυτών των μηχανών δεν είναι σε καμία 

περίπτωση απαγορευτικό. Διάφορες εταιρείες που πρόβλεψαν την τάση (όπως η Redrock) 

φρόντισαν να εξοπλίσουν τους κινηματογραφιστές με διάφορα steady και rigs, ανάλογα με 

αυτά των βιντεοκαμερών. Ένας λόγος που συχνά προτιμάται η κινηματογράφηση με DSLR 

σε παραγωγές που δεν έχουν πρόβλημα budget είναι το μικρό μέγεθος. Μια DSLR ζυγίζει 

πολύ λιγότερο από μια επαγγελματική κάμερα, μεταφέρεται πολύ εύκολα και λόγω του 

μικρού μεγέθους μπορεί να τοποθετηθεί σε δύσκολα σημεία και να δώσει περισσότερες 

γωνίες λήψης στον κινηματογραφιστή.

ΓΙΑΤΊ ΟΧΙ DSLR;
Φυσικά υπάρχουν πάντα αυτοί που υποστηρίζουν ότι κανένα μέσο δεν θα φτάσει ποτέ την 

ποιότητα του φιλμ. Οι ίδιες αντιγνωμίες διατυπώνονταν πριν περίπου 10 χρόνια όταν η 

ψηφιακή φωτογραφία πίεζε ασφυκτικά και οδηγούσε στο περιθώριο το φιλμ. Ας δούμε και 

τις αδυναμίες των DSLR όταν προσπαθούν να γίνουν βιντεοκάμερες. Όταν αποφασίζεις να 

συνδυάσεις δύο συσκευές σε μία αναγκαστικά κάνεις κάποιους συμβιβασμούς. Το σώμα 

μιας DSLR είναι φτιαγμένο για να τραβάει στατικές εικόνες και όχι σκηνές μεγάλης διάρκειας. 

Το grip της μπορεί να αποδειχτεί κουραστικό. Οι πρώτες DSLR είχαν περιορισμό στα λεπτά 

βίντεο που τραβούσαν κυρίως λόγω υπερθέρμανσης του αισθητήρα. Το πρόβλημα αυτό 

έχει αρχίσει να λύνεται και ήδη η Canon 7D τραβάει clip 30 λεπτών. Ένα επίσης πολύ δύ-

σκολο σημείο στις DSLR είναι το autofocus. Όπως είναι σχεδιασμένοι οι αισθητήρες και τα 

ηλεκτρονικά δυσκολεύεται το AF σε video και κινούμενα αντικείμενα, οπότε απαιτείται από 

τον εκάστοτε χειριστή αρκετή εξάσκηση και δεξιοτεχνία για να νετάρει με το χέρι...    

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΟΔΑ;
Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν το 

video από DSLR αντιπροσωπεύει μια 

πραγματική τεχνολογική και αισθητική 

επανάσταση στην κινηματογράφηση ή 

είναι μια ακόμα μόδα που θα περάσει. 

Σίγουρα οι μεγάλες εταιρείες έχουν 

αναθεωρήσει τη φιλοσοφία τους σχε-

τικά με το βίντεο στις πολύτιμες DSLR 

τους αφού πέρα από άνοδο των πωλή-

σεων προκάλεσε και νέες κατηγορίες 

προϊόντων. Πολλοί κινηματογραφιστές 

στράφηκαν στις DSLR που είδαν σε 

αυτές μια δεύτερη ή ακόμα και πρώτη 

κάμερα για τον εξοπλισμό τους ενώ 

η Sony κυκλοφόρησε την NEX VG10, 

την πρώτη βιντεοκάμερα με εναλλά-

ξιμους φακούς, μια βιντεοκάμερα με 

καρδιά  φωτογραφικής μηχανής, όπως 

την χαρακτήρισε το αμερικάνικο PC 

Magazine. Η τηλεόραση, 

ο κινηματογράφος, τα φεστιβάλ, οι 

σχολές αλλά και οι ερασιτέχνες, έχουν 

αγκαλιάσει το video με DSLR αφού 

θεωρούν ότι η χαμηλή τιμή επιτέλους 

εκδημοκρατίζει το μέσο και τη δυνατό-

τητα δημιουργίας. Όπως πάντα ο χρό-

νος θα δώσει την οριστική απάντηση.

      ��������: 
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F)5 "�% �=!�)��5 "�' 5!( "�% �)%�=5"�F�;<��� =� DSLR.

• Πείτε μας μερικά πράγματα για την διαδρομή σας στο χώρο της διεύθυνσης 

φωτογραφίας. 

Είμαι γεννημένος στο χώρο του κινηματογράφου. Ο πατέρας μου ήταν μηχανικός προβο-

λής και έτσι μεγάλωσα μέσα στην αίθουσα. Έβλεπα πάρα πολλές ταινίες από το ...φινιστρίνι 

της καμπίνας προβολής,  θυμίζοντας το σκηνικό στο “Σινεμά ο παράδεισος”. Ο πατέρας μου 

αρχικά με παρότρυνε να γίνω ηχολήπτης αλλά εγώ αγαπούσα περισσότερο την εικόνα. Ξε-

κίνησα να φωτογραφίζω στα δεκαπέντες μου. Αργότερα σπούδασα στη σχολή Σταυράκου 

όπως σχεδόν όλοι που ασχολήθηκαν με τον κινηματογράφο στη γενιά μου. Ξεκίνησα ως 

βοηθός οπερατέρ σε μία μεγάλου μήκους ταινία χωρίς να ξέρω τίποτα σχεδόν, μόλις είχα 

αρχίσει τη σχολή. Εκτοτε, συνεργάστηκα με διάφορους διευθυντές φωτογραφίας.Γύρω στο 

’94 μεταπήδησα στη διεύθυνση φωτογραφίας και άρχισα να ασχολούμαι κυρίως με ταινίες 

μικρού μήκους. Το 1994 έκανα την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία με φιλμ. Τότε δουλεύαμε 

με blow up φιλμ το οποίο είχε τρομερές δυσκολίες. Ξεπεράστηκε κι αυτό όμως και τότε το 

γυρίσαμε αναγκαστικά στο βίντεο. Αυτή ήταν η εξέλιξη. Έτσι λοιπόν άρχισα κι εγώ να ασχο-

λούμαι με το βίντεο. Τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε με ψηφιακά μέσα. 

• Σε ποιό βαθμό προκαλεί δυσκολίες στη δουλειά σας η αλλαγή της τεχνολογίας;

Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ευλογία και πρόβλημα μαζί. Συνεχώς είμαστε σε μια τεχνο-

λογική αναζήτηση, ένα προβληματισμό για τα μέσα. Ενημερωνόμαστε στο internet, διαβά-

ζουμε συνέχεια για καινούργιες πολλά υποσχόμενες κάμερες που βγαίνουν. Η τεχνολογία 

αλλάζει κάθε δύο μήνες! Ανακοινώνεται κάτι καινούριο στην αγορά και όλοι θέλουμε να 

δούμε τι είναι και τι παραπάνω μπορεί να μας δώσει. Αυτό το παραπάνω ας το ορίσουμε 

ως την εξίσωση της ποιότητας ψηφιακού και κινηματογραφικού φιλμ. Τον τελευταίο καιρό 

έχουν έρθει και οι DSLR στην ζωή μας με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα σε επαγγελμα-

τικό επίπεδο. 

• Οι DSLR μηχανών στο βίντεο όντως 

βοηθούν τον επαγγελματία;

Έχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Αλλά 

πρέπει να προσέξεις πολύ περισσότε-

ρα πράγματα από ό,τι προηγουμένως 

στο φιλμ. Με τα ψηφιακά εύκολα 

παρασύρεσαι να παράγεις περισσότε-

ρο υλικό: γράφεις πολλά χωρίς να το 

συνειδητοποιείς, βλέποντας από ένα 

μικρό μονιτοράκι, πίσω ή στο πλάι 

της κάμερας, ανάλογα. Βλέποντας μία 

ποιότητα η οποία είναι αρεστή εκείνη 

τη στιγμή χωρίς να την έχεις μελετήσει 

ιδιαίτερα, αργότερα στο post βλέπεις  

τα προβλήματα. Ευτυχώς, αν το υλικό 

είναι σχετικά καλό, τα πάντα διορθώνο-

νται στο post.

• Θεωρείτε ότι η κινηματογράφηση με 

DSLR θα κερδίσει περισσότερο έδαφος 

ανάμεσα στους επαγγελματίες; 

Στην ψηφιακή φωτογραφία παρατη-

ρήθηκε πολύ ραγδαία και απότομη 

μετάβαση από το φιλμ στο ψηφιακό. 

Δηλαδή μέσα σε δύο χρόνια όλοι οι 

επαγγελματίες φωτογράφοι τραβού-

σαν ψηφιακά. Και αυτό ήταν το σημείο 

καμπής, το κρίσιμο σημείο όπου δια-

πιστώθηκε αντικειμενικά ότι παίρναμε 

την ίδια, ίσως και καλύτερη ποιότητα 

ψηφιακά απ’ ό,τι στο φιλμ σύμφωνα με 

τις μετρήσεις. Αυτή τη στιγμή η ιστορία 

επαναλαμβάνεται στο βίντεο. Κάποιοι 

προβλέπουν αντίστοιχα απότομη ψη-

φιακή επικράτηση και στο βίντεο μέσα 

σε ένα χρόνο. Γίνονται πολύ μεγάλες 

επενδύσεις και οι παραγωγές διε-

θνώς τουλάχιστον χρηματοδοτούνται 

επαρκώς. Υποθέτω ότι μόλις υπάρξει 

η τεχνολογική επιβεβαίωση ότι έχουμε 

την επιθυμητή ποιότητα με το ψηφαικό 

μέσο θα υπάρξει από τη μία στιγμή 

στην άλλη η μετάβαση. Δεν μπορώ 

να προβλέψω με ακρίβεια. Μπορεί να 

συμβεί και πολύ σύντομα...

• Ποιοί είναι πιο επιφυλακτικοί, αυτοί 

που χρηματοδοτούν ή είναι αυτοί που 

βρίσκονται πίσω από το φακό;

Νομίζω ότι μιλάμε για συνδυασμό και 

των δύο. Δηλ. μιλάμε για κάποιους πα-

ραδοσιακούς επαγγελματίες οι οποίοι 

πιστεύουν ότι δεν ξεπερνιέται το φιλμ. 

Από την άλλη μεριά νομίζω ότι και οι 
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εταιρείες που διαχειρίζονται όλη αυτή την κατάσταση όπου τόσα χρόνια επικρατεί το κινηματο-

γραφικό φιλμ έχουν ακόμα συμφέροντα και δεν θέλουν να το αφήσουν να πεθάνει.  

• Θα αλλάξει την αισθητική της εικόνας η ψηφιακή τεχνολογία; 

Έχει αλλάξει ήδη η αισθητική της εικόνας. Το ψηφιακό έχει επιδράσει καταλυτικά στην αισθητι-

κή. Δίνει πολύ σωστά χρώματα, πολύ ρεαλισμό και υπάρχουν πράγματα τα οποία με συμβατι-

κό τρόπο δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν.  Αν είσαι καλός γνώστης έχεις να επωφεληθείς.

• Εκτός από την προσωπική σας εμπειρία, ανάμεσα στους συναδέλφους σας σε τι βαθμό 

βλέπετε αποδοχή και με ποιό ποσοστό χρήσης της DSLR αυτή τη στιγμή;  

Κατά  95% όλοι μου οι συνάδελφοι δουλεύουν πλέον ψηφιακά π.χ. στη διαφήμιση. Και στο 

κινηματογράφο οι εφαρμογές είναι πολλές. Αυτό που δεν έχουμε πετύχει δυστυχώς ακόμα 

είναι η ψηφιακή προβολή. Μπαίνουμε στην παγίδα του transfer σε φιλμ για τον τομέα της 

προβολής. Θα ήταν ιδανικό η αναπαραγωγή να γινόταν ψηφιακά όπως και το γύρισμα. Θα 

ήταν επίσης και πιο λογικό εφόσον το transfer αντιπροσωπεύει μεγάλο κόστος και συμβαίνει 

να βγάζει εκτός προγραμματισμού την παραγωγή. Επίσης αν έχει γίνει η λήψη ψηφιακά, η 

συγκεκριμένη ατμόσφαιρα ενδέχεται να μην μπορέσει να μεταφερθεί αν η ταινία περάσει από 

transfer. Πρόπερσι κάνοντας μία ταινία σε βίντεο HD και βλέποντάς τη  δύο φορές, μία σε βι-

ντεοπροβολή και μια σε φιλμ απογοητεύτηκα από τις διαφορε΄ς αφού το color correction ήταν 

βασισμένο στη διαδικασία του transfer και αυτό που παίχτηκε ψηφιακά δεν είχε καμία σχέση. 

• Τι αρνητικά βρίσκετε στην κινηματογράφηση με DSLR;

Έχεις μία ανασφάλεια με το υλικό σου, στα θέματα αποθήκευσης. Εμείς για λόγους ασφαλείας 

χρησιμοποιούμε δύο αποθηκευτικά μέσα.  Δηλαδή, αν είναι DSLR θα προσπαθήσουμε να 

αποθηκεύσουμε το υλικό γράφοντας στις κάρτες και να έχουμε ένα δεύτερο αντίγραφο εφε-

δρικό,  σε σκληρό δίσκο. Δυστυχώς ακόμα στην Canon EOS EOS 5D και 7D δεν έχει προβλε-

φθεί τρόπος να αποθηκεύει το ίδιο αρχείο παράλληλα, δηλ. δύο κάρτες μαζί σε πραγματικό 

χρόνο. Το μόνο που μας μένει είναι αμέσως μετά το γύρισμα να κάνουμε backup. 

• Ναι αλλά είναι χαμηλό το κόστος...

Εστω λοιπόν ότι ξεκινάμε με μία ψηφιακή DSLR πράγματι χαμηλού κόστους. Ας υπολογίσου-

με όμως και τα παρελκόμενα που θέλουμε για να ολοκληρωθεί ο εξοπλισμός και να είναι 

λειτουργικός: Ονομαστικά χρειαζόμαστε εξαιρετικής ποιότητας κάρτες μνήμης flash, ένα καλό 

μόνιτορ, ακριβά συστήματα στήριξης που βγαίνουν σε λίγα κομμάτια και είναι πολύ εξειδι-

κευμένα κλπ. Ενώ λοιπόν ξεκινήσαμε με 2.000 ευρώ για το σώμα, και κάποια ακόμη χρήματα 

για φακό, καταλήξαμε στα 10.000 ευρώ. Όσον αφορά τις κάμερες βάζουν μεγάλους πλέον αι-

σθητήρες και άρα έχουμε το αντίστοιχο αποτέλεσμα, βάθος πεδίου, όπως σε μία DSLR. Βέβαια 

προς το παρόν κοστίζουν πολύ ακριβότερα από οποιοδήποτε σύστημα DSLR, αλλά είναι και 

πιο κινηματογραφική η κατάσταση. 

• Πιστεύετε ότι οι βιντεοκάμερες 

hiend με μεγάλους αισθητήρες 

θα υιοθετηθούν τελικά, από τους 

εικονολήπτες και τους διευθυντές 

φωτογραφίας; 

Φαίνεται σαν ρεαλιστική πρόταση 

αυτή τη στιγμή γιατί είναι κινημα-

τογραφική η σχεδίαση και η δομή 

τους. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι 

σαφώς πιο κινηματογραφικό και 

άρα ουσιαστικά αν αυτές ενσωματω-

θούν στη διαδικασία της παραγωγής 

πέφτουν σε δεύτερη μοίρα οι DSLR, 

οι οποίες ξεκινάνε βέβαια με γκολ 

από τα αποδυτήρια. Εννοώ ότι είναι 

πάμφθηνες και με τεράστια γκά 

εξαιρετικών και προσιτών φακών. 

Οπότε, από τη μια μεριά έχεις καθαρά 

κινηματογραφική φιλοσοφία και από 

την άλλη έχεις ένα ευέλικτο μέσο με 

συγκριτικό πλεονέκτημα στα άριστα 

και φθηνά οπτικά...

• Σε ποιότητα είναι καλύτερες 
από τις DSLR;
Νομίζω πως αποτελούν μύθο οι 

διαφορές μεταξύ DSLR και μίας κα-

θαρά επαγγελματικής high definition 

κάμερας. Στην πράξη γιατί όλοι 

εξαρτώμαστε από τα οπτικά, από την 

απόδοση του φακού.. Και στις DSLR 

και στις ψηφιακές επαγγελματικές 

βιντεοκάμερες στους φακούς ψαχνό-

μαστε. Τα υπόλοιπα προβλήματα με 

τα format και με τις αναλύσεις έχουν 

επιλυθεί. Τώρα τι παραπάνω μπορεί 

να σου δώσει μία πιο επαγγελματική 

λύση; Ίσως μεγαλύτερη επέμβαση 

στα menu. Να πειράξεις κάποια πράγ-

ματα και να τα φέρεις εκεί που θέλεις 

πριν από τη λήψη του και όχι κατά 

τη διάρκεια της επεξεργασίας του 

υλικού. Τώρα ως προς την επιλογή 

μέσου, με μία κανονική βιντεοκάμερα 

αισθάνεσαι μεγαλύτερη οικειότητα: 

είναι ο τρόπος του αγγίγματος και του 

χειρισμού, η ειδική σχέση ανάμεσα  

στην κάμερας και το διευθυντή φω-

τογραφίας ή τον εικονολήπτη. Είναι 

αυτό το μαγικό άγγιγμα, η αίσθηση 

τη μηχανή δίπλα και όχι μακριά. Είναι 

κάπως ρομαντικό αυτό το αίσθημα 

και πρέπει να το έχεις ζήσει για να το 

περιγράψεις. 
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"�% ��F5}�=#%�% ��%5) �,��>�. ��"(��, �"�% !�;8�, =!���� %5 ��%5) �,���-
>� %5 5%5!"'$*�� =)5 "#"�)5 �#�=�'��. ��"58, "�% !)*5%Z% !��X>�=;"�% 
!�' *5 !�#!�) %5 8�!��5�"�,% !��)>5=X;%�"5) � 5��;%�)5, � <(X�� �5) � 
5�)5<���5.


�	
��
. ��� ��� �
�G�� �������, � ���� ��� ��
�����%�� � ���"��
��� ��� 
� �������& �� ����� �� ����"���� ��� ��
�	�	& ��� "�
� ������&. 
8� �����
��� ����������� ��� ������������� �� ��� ���"��
��� ������
�-
%��� ���& ��� ������&, ����� � ��"� ����� ��
������� ��� �� ���
"���� 
�� ��&���� ���������. ��� �� ����&���� �������� ���� ������������ �
�-
����, ��� ����� � ������
$
���, ���� � ���

���� �������� ��� �� �"���� 
����������� �����
��������. *��� ��
��
"�� � ��
�����, �� ��
���	��� 
���
	��� ��� ������
�%��� ��� ���������� ����� �"���� �������� �� ���-
����$��� ��� �� �����
�$���. # ��
����� ���
�� �� ���
����$�� �� ����$��-
�� �
� ��� ����"�&, ��������& ���������� ��� $� ��$�

���� �� ����� ��� 
�����
���� ��%��&��� ��� �������
������� ��� ������.

q����. ����� ��� ���� � ����	& $��
����� $����& �������, ��� ���� ���
�� 
�� ���
"��, �� ��
��, ����. `�� �� ����� ��� ��&���� ���� ���"��
���, ���-

�� ���� �� ����� ���� ������� - ������� �� �
������& ��� ��"��, 
������� �����6�, ������� �
	���� & ���$��� �����
����. # ��
���	� �& 
���������� ���	�� ����� �
� �� �	�����. 8 ������
� �
��� ���"�� 
��� 
��� ����� ����� � �����"��. '��
� �����"�� ���������� $����� �� ���$&��� 
	�� �� �
	�������� ��� ������� ��������� ���"��
��� �� ��� �������& 
����������. `�� ��� ���"��
���, � ���� ������������ (cannibali zing) ��� 
���
"����� �
�G����� & ��������� ��� �����������& ������� ��� ����� 
������� �
�	������. *��� ���
"�� ����, � ���������� ����� ����� ���
�� 
�� ���	&��� �� �6�����
� ������� ��	�
������, ������ ��� ���&���� 
���

�& ��� �������� ������ �� ��
�� ��� �
��������.


��
q�	�
. # ������
�� ����� ���� ��
����� �� ��� ��
����� ������, 
� ��
����� ���
� ��� �
	�������& ���&, ��� � ������
�� ���
��%�� �� 
�
� ���$��� �� ���"��
��� 	�� ��
���
� ����	�. '�� ������ ������
�� 
��� ������ ���� � ����
��� ����� ������������� �� ��� ���
"���� ���������. 
# 
&�� «�� ��� ������, ��� �� ����"���» ��� �
���� �� ����	���� �� ���"��
&-
��� ��� �"��� ���$��&��� ��
���	��& ����������. +
���� �� ���
"�� ��� 
���$�
& ���������� ��� �� �������$��%�� ��� ��$������� ������
��.
# ��� ������� ���& ��
��������� ��� �������� ��� �� ���$��� 	���� ��� �����-

��, �� ������
� ��� ��� �������	& 	����, ��$� ��� ��� ���������� ��� 
������ ���� �� ���������� ���� �
���� ���6�.

���	�
�� �� �	�����
��
# ���������� ��� "
����������� �� ���"��
&��� 	�� �� ����
���� �� ����� ��� 
��� �������� ����� � ���"��
��� �� ����	& (change management). 
# ���"��
��� �� ���������� ����	& ���$� ��� �
	�%������ �� �����&-
���� ��� �����$��� ��� ��������� ���� ��� ����� ���� ����� ����� 
����� ������ � �������� ��� � ���������� �����������. [��
"��� �
�� 
��$���� ��� ���������� ��� �����"�������� ��� ���"��
��� ���$���� 
��� �
	�%������ �� �� ���6��� ��� ��������� ��
� �� �
	����� ��� ��� 
���%��� ��������� 
��� ��� ���������� ����������. 
���� �����:
1. 8��������� �������
� ��� ����%���� ��� 	����
2. 9���
���� ��� �
	�%������ ��� �������� ��� ������&��� ���
3. 9�$��&	��� ��� �
	�%������

� ��[������� [������	
� 
��� �
��z��
� ��� ����
B�� ��� �� ��� ������� %��&���� 	�� 
��� ���"��
��� ����� �� �
�����
���� ��� 
�
	�������& �� �������
� ���� ��� �� 
�������$�� �� ���
�� �� ��� ���
����� ��� 
�� ��� �����
�����. # �������
� ����� ���� 
��� ��� ��"��: ��� ������������ ����� ���� 
�� ���. '� �� ��
���� ��� "
����, �� ����� 
����������� ��� ������ �� ������� �
������ 
��� ��������� ��� ��� �
����
���&��� ��� 
��������� "�
� ���� �� ���"��
���. 
7� ������� ���� ����� � �������
� ���
�
	�������, � ����� ���
��� "
��� 	�� �� 
������"$�� ��� ����� ������� �� �������. 
������, �� �	��� �� ���"��
��� ���
��� 
�� ��� ��$�

�����, ���� ��� �� ���& ��� 
�����
���
�, �� �����&��� �������
� ��� 
��"���� �� ����	�. 8 ����� �� ����������& 
��
���	��& ����� �� ������
	&��� ��� �� 
"
��������&��� �������������� ��� �
�G���� 
��� ����������. 9�� 	�� �� �
�	�������&��� � 
���"��
��� ����� �� ���"�, $� �
���� �� ���$���� 
���� ���
� ��� �� ��$�

���� ��� �������	& 
�� 	���� ���� ��� �
	�������. # Xerox 
��"� ������
	&��� ��� ����� Xerox Transition 
Alliance, � ����� ����� ������� ��� ���&��� 
���		������� ��� �� "�
� �� ���
���
��&, 
�
� �������� �� ����������� ��� $� ��&
"� 
�������	& ���
���
�� ���� �� �����
��& ��� 
���
���
����� ����&���� �� ����
��� �� ��� 
��� �� ����� �� ���� �� �
����� ��� ������. 
# ������� �� ����� &��� �� ��� ����� ��� 
���������� ��� ���
	����, �� ����������� ��� 
������"���� �� ����� ����� �� ��� ����, 
�� $���� ��� �� ���$��&��� ������ ���"��, 
��$� ��� �� �������� �
����� ��� �� 
���
��� �� ���������& �����$���� �� 
���"��
��� ��� �� �� ���& $� ������"$�� ����� 
�������� "�
� ���& � ��"����	��& ����	&. 
# �������	& 	���� ��"� � ���������� �� 
������ ����� �� ����������, � �����, �� ��$� 
���� ��
������, $� &��� �������� ���.          
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5� ���& �� ��&�� �� PhotoBusiness Weekly ��������� �� ������
� ����	
���� 	���� ��� ����	
���� - ���	������ ���. 

5������ �� ��� email: photobusiness@photo.gr ����	
���� 	���� �� �����	& �� ��� $� �� ����� ��� ������������! 

q�"�F�5<�5 F;=�' 

Studio �;%�� & 	�8;%� – Panorama / 	5<+%5

http://www.weddingphoto.gr/portal/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=252&Itemid=1
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Για να την απολαύσετε...

Κάντε κλικ εδώ!

www.photovision.gr
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• Γιατί επέλεξες να εξειδικευτείς στην αναπαλαίωση των φωτογραφιών;

Όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου στο TEI Φωτογραφίας από τα πρώτα κιόλας 

εξάμηνα ασχοληθήκαμε με την ψηφιακή επεξεργασία. Αυτή ήταν η πρώτη 

μου επαφή με την φωτογραφία στον υπολογιστή. Με κέρδισε αμέσως. Όσο 

περισσότερο το δούλευα, βελτιωνόμουν. Σιγά σιγά άρχισα να κερδίζω και 

κάποια χρήματα από αυτό οπότε κατευθύνθηκα σε αυτόν το τομέα.

• Γιατί επιλέγουμε σήμερα να αναπαλαιώσουμε τις φωτογραφίες μας;

Αναπαλαιώνουμε τις φωτογραφίες μας γιατί έχουμε την ανάγκη να μεταφέρουμε 

πληροφορίες από τη ζωή μας και την καταγωγή μας στις επόμενες γενιές. 

Αναπαλαιώνουμε φωτογραφίες της γενέτειρας μας για διδάξουμε την ιστορία 

μας. Αναπαλαιώνουμε για να μην ξεχάσουμε τις ρίζες μας, για να γνωρίσουν οι 

απόγονοι τους πρόγονους, να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες τους, 

να διαδώσουν την οικογενειακή τους κληρονομιά. 

• Πιστεύεις ότι υπάρχει ένα κενό στην αγορά σ’ αυτό το κομμάτι; Δηλαδή 

θεώρησες ότι είναι μία καλή επαγγελματική ευκαιρία;

Ναι, αν σκεφτείς ότι εγώ ξεκίνησα πριν από δέκα χρόνια. Τότε ναι, υπήρχε 

χώρος και ζήτηση στην αγορά. Τώρα ο κάθε φωτογράφος μπορεί να 

κάνει μόνος του. Ακόμα και οι ερασιτέχνες μπορούν να επεξεργαστούν τις 

φωτογραφίες του. Μια πολύ κατεστραμμένη φωτογραφία θέλει υπομονή και 


!��"�>�5 ��)<"��!�,>�'
7�"��	����� ���� ������������ ����	
����� �� 6������ ����

H <�"�F�;<�� "�� �X��=;�5�

�� %��"5>F)�+ �5) 
��=5%")�+ �);*��� � 

!��"�>�5 ��)<"��!�,>�' 
5�$�>+*��� �'���� "�=#5 "�� 
5!��5";�"5��� "�% !5>)Z% 
<�"�F�5<)Z%, �"�% �!��� �5) 
�)�)��,�"5). �5� =�>��� F)5 "�% 
"�$%)�+ "��. 
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χρόνο και κυρίως τεχνική. Το Photoshop είναι ένα πολύ 

μεγάλο πρόγραμμα και θέλει κόπο για να εξερευνηθεί.  

• Οι πελάτες ποιές φωτογραφίες φέρνουν για 

διόρθωση, τις παλιότερες ή και πιο πρόσφατες; 

Φτιάχνουμε όλες τις φωτογραφίες. Είτε αυτή έχει κάποιο 

πρόβλημα με το φλας, είτε χρειάζεται χρωματική 

διόρθωση είτε έχει υποστεί μεγάλη φθορά. Βέβαια τώρα 

είναι μια πολύ δύσκολη εποχή αλλά ακόμα έχουμε 

ηλικιωμένους ανθρώπους που έρχονται στο εργαστήριο 

για να επιδιορθώσουμε τις παλιές τους φωτογραφίες.  

Βέβαια τώρα η εποχή είναι δύσκολη και ο καθένας 

κοιτάει να φτιάξει τα απαραίτητα. 

• Η αναπαλαίωση των φωτογραφιών ως τεχνική 

επικράτησε τα τελευταία χρόνια, με την ψηφιακή 

φωτογραφία;

Η εισβολή των υπολογιστών στη ζωή μας, έκανε τα 

πάντα πιο εύκολα. Αναπαλαιώσεις, παραποιήσεις, 

ρετουσαρίσματα, μοντάζ εικόνων, απομονώσεις 

ατόμων, επιχρωματισμοί και άλλες επεξεργασίες γινόταν 

και πριν με πολύ περισσότερο κόπο και χρόνο. Η 

ιστορία λέει ότι στην δεκαετία του 1860 παραποιήθηκε 

γνωστή φωτογραφία του Αβραάμ Λίνκολν για 

προπαγανδιστικούς λόγους καθώς και αργότερα 

γνωστά πρακτορεία κατηγορήθηκαν για παραποίηση 

φωτογραφιών στη φωτο-ειδησεογραφία.. Ρετούς 

στις φωτογραφίες γινόταν ανέκαθεν και για λόγους 

καλαισθησίας στις φωτογραφίες των πρωταγωνιστών του 

κινηματογράφου, του θεάτρου, τις μουσικής ,καθώς και 

στις φωτογραφίες γάμου.

Φωτογράφοι ρετουσάριζαν το αρνητικό μεγάλου φορμά 

b/w και αφαιρούσαν ανεπιθύμητα σημάδια, ρυτίδες 

στα πρόσωπα. Γινόταν με ειδικά μαλακά μολύβια και 

με μεγεθυντικούς φακούς. Περνούσαν μια στρώση 

ειδικού λαδιού –το γνωστό Ματολέν-και μετά με το 

μολύβι “πατούσαν” πάνω στα σημεία που ήθελαν να 

εξαφανίσουν. Η τεχνική ήταν να περνάνε με αραιωμένο 

ιώδιο το b/w φιλμ αφήνοντας άσπρο. Έτσι αφαιρούσαν 

πρόσωπα και έκαναν άσπρο το φόντο.

• Πως γίνεται η διαδικασία της αναπαλαίωσης;

Αρχικά γίνεται το σκανάρισμα των φωτογραφιών. Τις 

ασπρόμαυρες φωτογραφίες τις σκανάρουμε σε ανάλυση 

όσο μεγαλύτερη γίνεται σύμφωνα με της προδιαγραφές 

του σκάνερ. Το σκανάρισμα των φωτογραφιών και 

πολύ περισσότερο των slides και των αρνητικών είναι 

πολύ σημαντική και καθοριστική διαδικασία, ειδικά όταν 

πρόκειται να μεγεθύνουμε αρκετά την φωτογραφία που 

θα παράγουμε. Αφού σκανάρουμε την b/w φωτογραφία 

σαν RGB, στο Ρhotoshop την ξαναμετατρέπουμε b/w 

για να συνεχίσουμε με την επεξεργασία που θέλουμε. 

Με το RGB σκανάρισμα επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη 

πυκνότητα στην φωτογραφία και ταυτόχρονα -εάν 

η φωτογραφία μας έχει διάφορα έγχρωμα σημάδια 

επάνω- μπορούμε πιο εύκολα να τα απομακρύνουμε 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

H Αποστολία Τσιφτσοπούλου γεννήθηκε στην 

Αθήνα και σπούδασε φωτογραφία στο ΤΕΙ 

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Από 

τα πρώτα της κιόλας βήματα την κέρδισε η ψηφιακή 

επεξεργασία της εικόνας και η αποκατάσταση των 

φθαρμένων φωτογραφιών

Σήμερα διατηρεί εργαστήριο φωτογραφίας μαζί με το 

σύζυγο της με βασικό αντικείμενο εξειδίκευσης την 

αποκατάσταση φωτογραφιών και την εκτύπωση. 

διαχωρίζοντας την φωτογραφία μας στα τρία 

διαφορετικά κανάλια-κόκκινο -πράσινο και μπλε και 

να κρατήσουμε-δημιουργώντας διάφορα layers-τα 

κανάλια που η φθορά φαίνεται μικρότερη.  Επίσης 

όταν η φωτογραφία έχει γρατζουνιές ή σκισίματα 

προσέχουμε να την τοποθετούμε κάθετα με την 

φορά του φωτός του σκάνερ, γιατί μεγεθύνονται 

πολύ λιγότερο οι γρατζουνιές. Παρόμοια διαδικασία 

ακολουθείται και για τις έγχρωμες φωτογραφίες 

και αρνητικά μονό που η επιτυχής απεικόνιση των 

χρωμάτων είναι μια περίπλοκη διαδικασία. 

Αφού έχουμε σκανάρει την φωτογραφία μας, 

ευθυγραμμίζουμε τις οριζόντιες και τις κάθετες 

πλευρές της και ορίζουμε το μέγεθος της στο 

Ρhotoshop. Προσέχουμε το resolution να είναι 

αντίστοιχο με την έξοδο μας (ανάλυση του 

printer που θα τυπώσουμε). Στις φωτογραφίες 

που παρουσιάζονται ο μεγαλύτερος όγκος της 

επεξεργασίας έχει γίνει με το clone stamp tool. 

To μέγεθος του brush, το opacity και το flow 

εναλλάσσονται ανάλογα με το μέγεθος της 

γρατζουνιάς που πρέπει να φτιάξουμε. Επίσης 

χρησιμοποιούνται αρκετά τα φίλτρα Dust and 

Scratches, Add Noise και Blur. To ρετούς στο φόντο 

της φωτογραφίας γίνεται πιο εύκολα και έχουμε 

μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων γιατί δεν υπάρχει ο 

φόβος αλλοίωσης χαρακτηριστικών προσώπου. Εκεί 

χρησιμοποιείται εύκολα και το εργαλείο airbrush,  

γνωστός αερογράφος της ζωγραφικής.

• Πες μας μερικές χρήσιμες συμβουλές για όσους 

πειραματίζονται με την αναπαλαίωση.

 Σε πολλές από τις φωτογραφίες είναι προτιμότερο ν’ 

αλλάξουμε το φόντο -βάζοντας ένα παρόμοιο- από το 

να ρετουσάρουμε το ήδη υπάρχων. Στην περίπτωση 

του επιχρωματισμού ρετουσάρουμε πρώτα την 

φωτογραφία σε b/w και μετά την μετατρέπουμε σε 

RGB για να βάλουμε τα χρώματα που θέλουμε. Ο 

επιχρωματισμός γίνεται δημιουργώντας πολλαπλά 

layers. Σ’ ένα layer βάζουμε τις περιοχές του 

δέρματος, σε άλλο layer βάζουμε τα ρούχα, το φόντο 

και ότι άλλο νομίζουμε ότι μας χρειάζεται. Σ’ όλα τα 

layers η χρήση της μάσκας είναι σχεδόν απαραίτητη. 

Η εκτύπωση των φωτογραφιών της εργασίας έχει 

γίνει σε φωτογραφικό χαρτί με χημική επεξεργασία.
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