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 6.500 
Αν νομίσατε ότι αυτό συμβαίνει στη χώρα μας
βιαστήκατε. Η είδηση έρχεται από την ...Κίνα
η οποία βγάζει σε δημοπρασία προς ενοικίαση
ούτε λίγο ούτε πολύ, 6.500 ακατοίκητα νησιά,
διάσπαρτα κατά μήκος του αρχιπελάγους που
περιβάλλει την αχανή χώρα. Kαι η Κίνα όπως είναι
γνωστό δεν έχει απολύτως κανένα οικονομικό
πρόβλημα να κάνει κάτι τέτοιο σήμερα. Κι όμως
έβαλε τα ενοικιαστήρια φαρδιά πλατιά παντού!
Ο κ. Lui Caixia, Διευθυντής του Οργανισμού
Διαχείρισης Νήσων της Κίνας σε σχετική δήλωσή
του αναφέρει ότι ήδη καταρτίσθηκε η λίστα με τα
πρώτα 176 νησιά που θα δημοπρατηθούν και θα
καταχωρηθούν στον πλειοδότη για maximum 50
χρόνια είτε αυτός είναι ιδιώτης, είτε αλλοδαπός,
είτε επιχείρηση, είτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
ή φορέας. Δύο όρους μόνο θέτει το κινεζικό
κράτος: Να γίνει σεβαστό ένα συγκεκριμένο
όριο δόμησης και να τηρηθεί με αυστηρότητα
η διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Το θέμα συζητήθηκε πολύ
στο κινεζικό διαδίκτυο και ιδιαίτερα στο πολύ
γνωστό Sina Weibo χωρίς κανείς να διαμαρτυρηθεί
για “ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας”, για
“άναρχη ανάπτυξη”, για “μίζες” και άλλα γνωστά
-ελληνικού τύπου- παρατράγουδα. Όλοι βρήκαν
θετική και σωστή την απόφαση της κυβέρνησης
για εκμετάλλευση των ακατοίκητων νησιών
της χώρας. Υπήρξαν ελάχιστες αντιδράσεις από
οικολόγους που εξέφρασαν ανησυχίες για το
κατά πόσο οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες των νησιών
θα σεβαστούν το περιβάλλον κλπ. Διάβασα την
είδηση σε πρωτοσέλιδο της Γαλλικής εφημερίδας
“Le Monde”. Αμέσως αναρωτήθηκα πως θα
παρουσίαζαν ανάλογη είδηση οι φίλοι μας οι
Γάλλοι (και ιδιαίτερα... οι Γερμανοί!) αν αυτή είχε
προέλευση την χώρα μας. Δηλαδή αν δεν ήταν οι
κινέζοι αλλά οι έλληνες που νοίκιαζαν τα νησιά
τους. Γιατί και εμείς διαθέτουμε χιλιάδες έρημα
και ακατοίκητα νησιά στο Αιγαίο και στο Ιόνιο
(Ο Σκορπιός σας λέει κάτι;). Δυστυχώς αγαπητοί
φίλοι, δεν στερέψαμε μόνο από λεφτά, στερέψαμε
κι από ιδέες...
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω βίντεο μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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

www.photo.gr

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ !(8#: Άννα Μανουσάκη
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Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
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Flickr
    iPhone 4

Δ

ιαβάσαμε πρόσφατα στο CNET ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο

σχετικά με τα στατιστικά που δημοσίευσε το Flickr, ο δημοφιλής ιστότοπος διαμοιρασμού φωτογραφιών, σχετικά με τα μέσα
που χρησιμοποιούν οι χρήστες για να τραβήξουν τις φωτογραφίες
που ανεβάζουν στο site. Σύμφωνα με τα στατιστικά λοιπόν, το
iPhone 4, μόλις ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του, παραγκώνισε
από την κορυφή της λίστας την δημοφιλή και αγαπημένη DSLR
μεσαίας κατηγορίας Nikon D90.
Αν και η στατιστική ανάλυση μπορεί να διαβαστεί με διάφορους τρόπους ανάλογα αν μετράνε όλες οι φωτογραφίες ή το μέσο
ανά χρήστη ή ποια διαφορετικά μέσα χρησιμοποιεί ένας χρήστης,
δεν έχει και πολύ σημασία. Το σημαντικό είναι το ότι το κινητό
ισοφάρισε μία από τις πιο αγαπημένες φωτογραφικές μηχανές ή τις
φωτογραφικές μηχανές γενικότερα.
Τι σημαίνει αυτό για την φωτογραφία; Με την παραδοχή ότι
“το μέσο είναι το μήνυμα” αλλάζει άραγε ο τρόπος που αντιλαμ-

Φωτ.: Μανώλης Κουπέ Καλομοίρης

βανόμαστε τη φωτογραφία ή τη φωτογραφική τέχνη γενικότερα;
Θα υιοθετήσουμε τη λογική της καρτ ποστάλ; Νομίζω ότι πριν
αρχίσουμε τους αφορισμούς, αντίστοιχους με εκείνους που είχαμε
ακούσει κατά την επέλαση της ψηφιακής τεχνολογίας, θα ήταν
καλό να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
Ναι, σίγουρα το μέσο έχει μια σχέση συμβιωτική και σημειωτική
με το έργο. Όμως πρέπει να μπορούμε να διαβάζουμε σωστά τα
δεδομένα μας. Το τι αποτελεί έργο τέχνης είναι μια συζήτηση που
δεν θα κλείσει ποτέ.
Ένα κινητό τηλέφωνο, σαν το iPhone 4, διαθέτει πλέον επαρκή
αισθητήρα, φακό και ηλεκτρονικά για να τραβήξει μια αξιοπρεπή φωτογραφία 5 Megapixel. Τη φωτογραφία αυτή σε ελάχιστα
δευτερόλεπτα μπορεί να την ανεβάσει στο Flickr, στο Facebook ή
οπουδήποτε αλλού χωρίς να χρειαστεί ο χρήστης να πάει σπίτι, να
συνδέσει το card reader, να κάνει login στο site κτλ. Επίσης μπορεί
να χρησιμοποιήσει μια από τις εφαρμογές τύπου instagram να
προσθέσει εφέ στις φωτογραφίες του. Επίσης, παίζει και η λογική
της καρτ ποστάλ: “Μπορώ να τραβήξω τη φωτογραφία και να την
στείλω απευθείας στους φίλους μου πιο γρήγορα/πιο εύκολα από
το παραδοσιακό ταχυδρομείο. Και θα την παραλάβουν real time
και χωρίς να πληρώσω”. Αυτοί θα μπορούσαν να είναι κάποιοι
από τους λόγους που ανεβάζουν τα στατιστικά υπέρ των κινητών.
Σταμάτησε λοιπόν ο κόσμος να αγαπάει τις φωτ. μηχανές; Δε νομίζω. Απλώς η ευκολία των κινητών μας εμπνέει. Ακόμη, η σύγκλιση
των τεχνολογιών που θέλει να μας πείσει να κάνουμε τα πάντα με
μια συσκευή δυνητικά ενδέχεται να πλήξει την παραδοσιακή αγορά των φωτογραφικών μηχανών. Υπάρχει όμως κάτι που επισημαίνει και ο συντάκτης του CNET και οφείλουμε να συμφωνήσουμε
μαζί του. Τα στατιστικά δεν μπορούν να σου δείξουν πόσο σημαντική είναι μια φωτογραφία. Τι σημαίνει για σένα μια φωτογραφία του
αγαπημένου σου φωτογράφου που τραβήχτηκε με μια Nikon ή μια
Leica; Τι αξία έχει η φωτογραφία του φίλου σου ή του παιδιού σου
που την τράβηξες με το κινητό σου; Η αγάπη μας για την εικόνα
παραμένει και είναι κοινό σημείο αναφοράς. Η εικόνα είναι τέχνη,
είναι επικοινωνία και μεταφέρει τα συναισθήματα μας. Το γεγονός
ότι έχουμε ένα ακόμα μέσο και μάλιστα “ετοιμοπόλεμο” κάθε
στιγμή μαζί μας, θα έπρεπε αν μη τι άλλο, να μας χαροποιεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Φωτ.: Άλκης Κωνσταντινίδης

4%(*# PX3 2011  '8
*  $
Σημαντικές διακρίσεις ελλήνων καλλιτεχνών είχαμε στον διαγωνισμό Px3 που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Παρίσι και
προωθεί την τέχνη της φωτογραφίας, προβάλλοντας ανερχόμενα
ταλέντα. Αποτελεί τόπο συνάντησης φωτογράφων από όλο τον
κόσμο καθώς και δυναμική παρουσία στην καλλιτεχνική ζωή
του Παρισιού. Ο Μανώλης Κουπέ Καλομοίρης απέσπασε χρυσό
μετάλλιο για τη φωτογραφική του δουλειά με τίτλο ICE SERIES
(σειρές πάγου) στη κατηγορία Φύση/ Νερό. Οι βραβευθείσες
φωτογραφίες του γνωστού Ελληνο-Γάλλου καλλιτέχνη είναι από
την περιοχή Αλμπέρτα του Καναδά. Η φωτογράφηση έγινε σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες μέσα στο καταχείμωνο, με θερμοκρασίες
κοντά στους -35° C. Θα εκτεθούν μαζί με άλλες φωτογραφίες που
διακρίθηκαν, στην ετήσια έκθεση Px3 στο Παρίσι που εγκαινιάζεται
στις 29 Ιουνίου στη γνωστή γκαλερί Espace DUPON. Επίσης θα
συμπεριληφθούν στην ετήσια πολυτελή έκδοση του Διαγωνισμού
Px3. Ο φωτορεπόρτερ Άλκης Κωνσταντινίδης παρά το νεαρό της
ηλικίας του, κατάφερε να αποσπάσει την υψηλότερη διάκριση στην
κατηγορία Press ανάμεσα στους επαγγελματίες. Οι φωτογραφίες
του τραβήχτηκαν στις 25 Ιανουαρίου στην Αίγυπτο, την ημέρα που
οι Αιγύπτιοι κατέλαβαν την πλατεία Ταρχίρ ζητώντας να εγκαταλείψει την εξουσία ο Μουμπάρακ.
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Γερμανία, η Γαλλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικώς και οι Ηνωμένες

Πολιτείες δεν πρόκειται να αφήσουν την Ελλάδα να οδηγηθεί στη
χρεοκοπία. Αντιθέτως, όπως καταδεικνύουν και οι πλέον πρόσφατες
εξελίξεις, είναι διατεθειμένες να βάλουν στην Ελλάδα πλάτη και μάλιστα
πολύ γερά. Η αλληλεπίδραση του χρηματοοικονομικού συστήματος και
των δυτικών οικονομιών είναι τόσο μεγάλη, που ακόμη και ένας μικρός
κρίκος στην αλυσίδα να σπάσει (βλέπε Ελλάδα) μπορεί να συμπαρασύρει σε περιπέτειες απρόβλεπτες ολόκληρο το οικοδόμημα. Αυτή την
εντυπωσιακή αλληλεξάρτηση ανέδειξε η τρέχουσα διεθνής κρίση και
επιβεβαίωσε το παράδειγμα της Lehman Brothers.
Οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι συνεπώς έχουν κάθε συμφέρον να

Picktureit

σώσουν κυριολεκτικά την Ελλάδα, διότι διαφορετικά το κόστος που θα

)  "  + +

επωμιστούν θα είναι τρομακτικά υψηλότερο. Τους συμφέρει να βάλουν

Η νέα υπηρεσία Picktureit (www.Picktureit.gr), το απαραίτητο

όσα λεφτά χρειάζεται τώρα η Ελλάδα και να επιβάλουν τους όρους
αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, παρά να την αφήσουν να

εργαλείο για τον επαγγελματία φωτογράφο, προσφέρει πλέον
τη δυνατότητα σε κάθε πελάτη να προσκαλέσει φίλους και συγγενείς να κάνουν τις δικές τους επιλογές φωτογραφιών από την
εκδήλωση του. Συμπληρώνοντας μόνο το email των ατόμων
που επιθυμεί να προσκαλέσει, ο ενδιαφερόμενος προσφέρει
αυτόματη πρόσβαση στο άλμπουμ της εκδήλωσής του που
είναι αναρτημένο στο Picktureit, δίνοντας σε περισσότερους

«σκάσει» και να πάει πίσω τις δικές τους οικονομίες πολλά χρόνια.
Θα απαριθμήσουμε ορισμένους λόγους που οδηγούν μαθηματικά
στην πολιτική στήριξης:
Πρώτον: Οι Γερμανοί επισήμως έχουν εκτιμήσει ότι ο θάνατος της
Lehman Brothers κόστισε περίπου 5% στην ανάπτυξη του εθνικού τους

από έναν χρήστες τη δυνατότητα να εγγραφούν ταυτόχρονα,
να επιλέξουν τις φωτογραφίες που επιθυμούν και να καταχω-

εισοδήματος. Μια κατάρρευση της Ελλάδας μπορεί να επιφέρει 10% με
15% αντίστοιχες απώλειες, να αναχαιτίσει δηλαδή την πορεία της γερμανικής οικονομίας και να φέρει σε δυσχερή θέση προεκλογικά τη Μέρκελ.

ρήσουν τη δική τους παραγγελία. Κάθε νέος προσκεκλημένος
έχει το δικό του καλάθι επιλογών, προκειμένου οι παραγγελίες

Δεύτερον: Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, το οποίο είναι από
τη διεθνή κρίση βαριά τραυματισμένο, θα υποστεί κι άλλο σημαντικό

του να είναι ανεξάρτητες από εκείνες των υπολοίπων πελατών
της εκδήλωσης. Η νέα δυνατότητα που προσφέρει το Picktureit
ισχύει και για όλες τις εκδηλώσεις που έχουν ήδη αναρτηθεί,

πλήγμα, καθώς έχει στα χέρια του μεγάλο μέρος του ελληνικού χρέους.
Ειδικότερα, οι πολυάριθμες τοπικές γερμανικές τράπεζες θα πάθουν

ενώ δεν επιφέρει κανένα επιπλέον κόστος για το φωτογράφο,

μεγάλη ζημιά. Ας σημειωθεί ότι στα χέρια των ξένων (τραπεζών, ταμείων
κ.λ.π.) βρίσκονται περίπου 200 δισ. ευρώ του ελληνικού χρέους!

καθώς όλες οι παροχές της υπηρεσίας είναι στη διάθεσή του με
την αγορά ενός μόνο κουπονιού για κάθε εκδήλωση.

Τρίτον: Η Ευρωζώνη θα δεχτεί φοβερό κλυδωνισμό γιατί θα πιεστεί
πολύ το ευρώ, πράγμα που θα έχει ως συνέπεια τη φυγή κεφαλαίων

HOTECH 211 1817900

Canon
# +   

 +

Στην 8η θέση, ανάμεσα στις 100 δημοφιλέστερες εταιρείες
του κόσμου για το 2011 βρέθηκε η Canon, σύμφωνα με
έκθεση που δημοσιοποίησε το Reputation Institute, ακολουθώντας στην κατάταξη κάποια από τα πιο ηχηρά ονόματα
από το χώρο του παγκόσμιου εμπορίου. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας Reputation Institute (RI) διεξάγει την
έρευνα σε ετήσια βάση, απευθυνόμενος σε περισσότερους
από 85.000 καταναλωτές από 41 χώρες. Μέσω συστηματικής
καταγραφής και ανάλυσης καταρτίζει την ετήσια λίστα με τις
κορυφαίες εταιρείες στο χώρο τους σε παγκόσμιο επίπεδο
που χαίρουν εκτίμησης και αναγνώρισης από το κοινό. Το
RI εφαρμόζοντας ένα πρότυπο σύστημα αξιολόγησης σε περισσότερους από 2.500 εμπορικούς κολοσσούς διεθνώς. Τα
αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγει τo RI φιλοξενούνται
σε έγκυρες περιοδικές εκδόσεις όπως για παράδειγμα το
αμερικάνικο περιοδικό Forbes. Στην πρώτη θέση της λίστας
φυσικά βρίσκεται η Google και στην δεύτερη η Apple.
INTERSYS 210 9554000
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από το ενιαίο νόμισμα, την αύξηση των επιτοκίων, με αλυσιδωτές συνέπειες στην προσπάθεια ανάκαμψης όλων των ευρωπαϊκών οικονομιών.
Τέταρτον: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει επωμιστεί
συνολικά περίπου 150 δις. ευρώ εξαιτίας του ελληνικού προβλήματος
(αγορά ομολόγων 60 δις. ευρώ και άλλα 90 δις. ευρώ ενέχυρα)
θα χάσει απίστευτα λεφτά και θα υπονομευτεί πολύ σοβαρά ο ρόλος
της στη συνέχεια.
Πέμπτον: Οι επιπτώσεις στην Ευρώπη θα επηρεάσουν αρνητικά
και την εξέλιξη της οικονομίας των ΗΠΑ (κατά αντιστροφή του παραδείγματος της Lehman Brothers). Παράλληλα, οι αμερικανικές τράπεζες
θα αναγκαστούν να πληρώσουν κοντά στα 140 δισ. ευρώ ασφάλιστρα
κινδύνου (τα γνωστά CDS) στους κερδοσκόπους που έχουν στοιχηματίσει εις βάρος της Ελλάδας. Είναι προφανές ότι οι κίνδυνοι αυτοί έχουν
τρομάξει πρώτα απ’ όλους τον ίδιο τον πρόεδρο Ομπάμα, ο οποίος
ξεκινάει τώρα την προεκλογική του περίοδο.
Έκτον: Εάν σπάσει ο κρίκος που λέγεται Ελλάδα, είναι βέβαιο ότι οι
διεθνείς αγορές θα εκδηλώσουν πλήρη κερδοσκοπική επίθεση και στις
μεγάλες οικονομίες της Ισπανίας και της Ιταλίας (τις οποίες ήδη πυροβολούν), εκτός από Πορτογαλία και Ιρλανδία, βάζοντας δυναμίτη στα
θεμέλια πλέον ολόκληρου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η Ευρώπη
θα έχει υποστεί τη μεγαλύτερη ήττα στη σύγχρονη ιστορία της!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΟΦΩΛΟΣ
Σ.Σ.: To άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής 19 Ιουνίου
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Art news
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‘‘ Έφτασα στη Νέα Υόρκη στις 20 Σεπτεμβρίου του 2009. Μαζί με τη γεμάτη ρούχα δύο
εποχών βαλίτσα μου, κουβαλούσα και δυο φωτογραφικές τσάντες. Προσέγγισα οδικώς
το Μανχάταν από τη γέφυρα Κουίνσμπορο. Δεν έχουν διόλου λάθος όσοι λένε πως
αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να μπεις στην πόλη για πρώτη φορά. Νύχτωνε και δεν
ήταν τόσο το ύψος των κτηρίων που με εντυπωσίασε, όσο η φωταψία, η πολυχρωμία
στους δρόμους και τα κορναρίσματα της βιασύνης. Εντυπώσεις μιας πόλης που, καθώς
προέρχομαι από ένα διαφορετικό πολιτισμό και μια άλλη αντίληψη των μεγεθών, μου επιβεβαίωσαν την απόφαση μου να την «αποτυπώσω» όσο πιο πιστά μπορούσα...

Τ

ις δύο πρώτες εβδομάδες περπάτησα την πόλη απ’ το Βορρά στο Νότο κι από την Ανατολή
στη Δύση μέχρις εξαντλήσεως, αναζητώντας ό,τι την έκανε ξεχωριστή στα μάτια μου. Σε
λεωφορείο πρωτοανέβηκα 15 μέρες μετά την άφιξη μου. Το διάστημα που εξοικειωνόμουν με
την πόλη, φωτογράφιζα (αυθόρμητα, εν είδει ημερολογίου) με το φωτογραφικό μου κινητό τηλέφωνο. Στόχος μου ήταν να απαθανατίσω μέρη και πράγματα που αναδείκνυαν την ιδιαιτερότητα της, ώστε να επιστρέψω κάποια άλλη στιγμή και να τα φωτογραφίσω με τη μεσαίου
φορμά αναλογική μου κάμερα.
Έτσι, μετά από έναν εξοντωτικό μήνα, αποφάσισα να ξεκινήσω ένα πρότζεκτ που θα είχε
τίτλο: «Ο Καμίλο στο Μεγάλο Μήλο». Και τότε, για να επαληθευθεί για άλλη μια φορά η
λαϊκή ρήση που λέει: «Όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός γελάει», κεραυνοβολήθηκα
από μια κρίση δισκοπάθειας, που όχι μόνο με καθήλωσε για μέρες αλλά, κι αφού υποχώρησε,
δεν μου επέτρεπε να κουβαλήσω το παραμικρό. Ο καιρός περνούσε και υποχρεωτικά συνέχιζα
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να βγάζω φωτογραφίες με το κινητό στην καθημερινότητα και στις βόλτες μου, ώσπου να

Art news

καταφέρω να χρησιμοποιήσω την κανονική μου φωτογραφική μηχανή.
Καθώς έβλεπα στον υπολογιστή τους φακέλους της Νέας Υόρκης να γεμίζουν από
τα μικρά φωτογραφικά αρχεία του κινητού μου και τα περιθώρια της παραμονής μου να
«στενεύουν», συνειδητοποίησα πως απομακρυνόταν η δυνατότητα να καταφέρω κάποια
στιγμή να ξαναφωτογραφίσω αυτά τα θέματα που είχα μπροστά μου, πράγμα που με έκανε
να βεβαιωθώ πως δεν μπορεί κανείς να φωτογραφίσει δυο φορές το ίδιο θέμα και με την
ίδια πιστότητα, την ίδια γωνία και αγωνία, την ίδια αύρα και φως και αγάπη. Αυτή τη μαύρη
σκέψη που με απομάκρυνε από το αρχικό μου σχέδιο ήρθε να την απαλύνει η διαπίστωση
πως οι ψηφιακές μου εικόνες είχαν κάνει τη δουλειά τους. Μου άρεσε να τις βλέπω, αυτές
τις εικόνες - προϊόντα της ανάγκης, αφού είχα νικήσει τη σωματική μου αδυναμία και είχα
δουλέψει σκληρά σαν να κρατούσα την αγαπημένη μου Χάσελμπλαντ. Ομολογώ πως μου
άρεσε αυτό που έβλεπα. Οι φωτογραφίες μου ήταν εικόνες ρεπορτάζ, δημόσιου χώρου,
έτσι όπως τις παρατηρούσα, όπως σε ένα θέατρο με μένα μοναδικό θεατή. Και το πιο
σημαντικό ήταν πως το κατόρθωσα επειδή είχα παραμείνει αόρατος. Το μέγεθος του μέσου
με έκανε να περνάω απαρατήρητος. Μου έδινε μια διάσταση ερασιτέχνη κι έτσι οι άνθρωποι
δεν δυσανασχετούσαν.
Το αρχικό μου σχέδιο, να φωτογραφίσω με το τριπόδι και τις βαριές μηχανές είχε
εντελώς εξανεμιστεί. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, από τα σημάδια που το ‘χαν συνοδέψει,
φαινόταν από την αρχή πως ήταν καταδικασμένο, αν συνυπολογίσουμε και τον υπερφίαλο
τίτλο που του είχα δώσει.
Επέστρεψα στην Ελλάδα μετά από τέσσερις μήνες, το Φεβρουάριο του 2010, χωρίς
να έχω κάνει ούτε ένα κλικ με τις αναλογικές μου κάμερες. Με την άφιξη μου στην Αθήνα,
επέλεξα 50 «κινητές» εικόνες και τις τύπωσα. Με μεγάλη χαρά ανακάλυψα πως το πρότζεκτ

“Sacco Pizza”, 4 %^'8: 2009

που έψαχνα και μου ξέφευγε διαρκώς υπήρχε όχι μόνο μπροστά στα μάτια μου, αλλά μου
φαινόταν άξιο και να το κοινωνήσω. Έτσι επέστρεψα στη Νέα Υόρκη, με μόνες αποσκευές
μία βαλίτσα και το κινητό μου, τον Ιούνιο και ξανά τον Οκτώβριο του 2010 και τέλος τον
Ιανουάριο του 2011. Απόλυτος σκοπός μου να εμπλουτίσω το υλικό μου με καινούργιες
φωτογραφίες αλλά και λήψεις βίντεο. Είχα γίνει «ψηφιακός» μέχρι το κόκαλο.
Ως φωτογράφος της προηγούμενης γενιάς, με απασχολούσε πάντα η εισβολή της ψηφιακής
τεχνολογίας και οι επιπτώσεις της στις τέχνες. Έχοντας πιάσει τον εαυτό μου έκτοτε να φωτογραφίζει με διαφορετικό τρόπο, κατέληξα στο συμπέρασμα πως υπάρχει ένα διαφορετικό
πρωτόκολλο «ανακολουθίας» το οποίο μάς αλλάζει τον τρόπο σκέψης. Στον αναλογικό
κόσμο π.χ., όταν πας για ορειβασία, ξεκινάς από τα ριζά ενός βουνού και με συγκεκριμένα
βήματα πας προς την κορυφή. Ή εάν βάλεις ένα βινύλιο στο πικάπ, θα ακούσεις το πρώτο
κομμάτι, το δεύτερο, κ.ο.κ. μέχρι το τέλος. Στον ψηφιακό κόσμο, πας από το βήμα ένα στο
βήμα εφτά, από εκεί πίσω στο βήμα πέντε και ξανά στο βήμα δύο. Στον ψηφιακό κόσμο (τον
γεμάτο από εικονοστοιχεία) δεν υπάρχει φυσική συνέχεια στα πράγματα.
Πολλοί αμφιβάλλουν αν η ψηφιακή φωτογραφία έχει την παραμικρή σχέση με τη
φωτογραφία. Πιστεύουν πως από παρεξήγηση ονομάστηκε έτσι. Όπως το αυτοκίνητο που
στην αρχή ονομαζόταν «κάρο δίχως άλογο». Ή που ακόμα και σήμερα διαθέτει ιπποδύναμη χωρίς να έχει καμία σχέση με τα άλογα. Βαφτίζουμε ό,τι δεν γνωρίζουμε με λέξεις που
αντιστοιχούν σε πράγματα οικεία. Έτσι και στους υπολογιστές πατάμε το «ποντίκι» για να
μας ανοίξει ένα «παράθυρο».
Με 750 εκ. φωτογραφίες αναρτημένες στο διαδίκτυο, μόνο το Σαββατοκύριακο της
Πρωτοχρονιάς, αναρωτιέμαι αν υπάρχει λόγος να φορτώνουμε τόσες φωτογραφίες στη ζωή
μας. Αν αναλογιστεί κανείς το αντίστοιχο ζήτημα που προκύπτει από τον Νιαγάρα πληροφοριών που πιέζουν τον εγκέφαλο μας, ίσως έχει κάτι λαθεμένο αυτή η υπερπροσφορά. Έχω
την υποψία πως κάτι βαθύτατα ναρκισσιστικό κρύβεται μέσα σ’ αυτό, ένα αίσθημα αυτοεπιβεβαίωσης που πνίγεται μέσα στις μυριάδες φωτογραφίες και πληροφορίες.
Τα ψηφιακά είναι μονόδρομος. Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω. Είναι καιρός εμείς οι φωτογράφοι να αποφασίσουμε με ποιον τρόπο θα εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας
δίνονται απλόχερα από τη νέα τεχνολογία. Η γνώμη μου είναι να μη φωτογραφίζουμε στο
«γάμο του Καραγκιόζη», αλλά να σκεφτόμαστε πριν από το κάθε κλικ. Δεν έχει σημασία αν
η εικόνα είναι ψηφιακή ή αναλογική, μεγάλη ή μικρή. Το σημαντικό να μπορεί να επικοινωνεί το αίσθημα του δημιουργού της. Γι’ αυτό λέω (και πλέον αυτό κάνω): φωτογραφίστε
ψηφιακά αλλά με αναλογικό τρόπο!

ΚΑΜΙΛΟ ΝΟΛΛΑΣ / ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011
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Ενδείκνυται για:
Γάμους, Βαφτίσεις, Ορκομωσίες,
Παρελάσεις, Συνέδρια, Εκθέσεις
και πάσης φύσεως εκδηλώσεις.

Τέρμα στον πονοκέφαλο
μετά τη φωτογράφηση!
O νέος τρόπος για εύκολη και γρήγορη
επιλογή φωτογραφιών από τους πελάτες σας,
μετά από μία εκδήλωση.

ς
έω

BΝΩΡΙΜ ΣΗΜΕΡΑ!
Γ

30/6
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EXOTNUΙΑSΣ

ύ

ει

Για πρώτη φορά μία υψηλής τεχνολογίας
εφαρμογή αυτοματισμού,
κατασκευάστηκε αποκλειστικά
για φωτογράφους.

Ισχ

Ε ΤΟ

ΑΣΤ

ΚΙΜ

ΔΟ

www.picktureit.gr
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Digitalway
#     
Στην DigitalWay θα βρείτε το φωτιστικό
daylight Mettle 150D. Πρόκειται για ένα
σύστημα συνεχούς φωτισμού 150W ρεύματος που εκπέμπει συνεχή φωτισμό ημέρας με χρωματική θερμοκρασία 5600K.
Διαθέτει νέου τύπου λάμπα της Osram
που αντιστοιχεί σε 600W κοινής λάμπας
αλογόνου και σύστημα προστασίας από
υπερθέρμανση. Επίσης κυκλοφόρησε και
το Pretec USB 3.0 Multi Card Reader για
γρήγορη μεταφορά των φωτογραφιών
και πλήρη υποστήριξη καρτών μνήμης
SDXC, UHS, SD, microSD, CF, MSFX, M2,
MS. Η ταχύτητα download φτάνει το 5GB
το δευτερόλεπτο.
DIGITALWAY 211 7O53547

NORITSU 



' 
Η Noritsu Ελλάς ανακοίνωσε την μεταφορά της έδρας της εταιρείας στην κάτωθι
διεύθυνση:
Νοtitsu Ελλας Ε.Π.Ε. Ελ. Βενιζέλου 12
151 27 Μελίσσια, Αθήνα
Τηλ.: 210 6019506
Στα πλαίσια της παροχής υψηλών
υπηρεσιών των πελατών της διατηρεί και
αναπτύσσει τη συνεργασία της σχετικά με
την πώληση των μηχανημάτων Noritsu
με την εταιρεία Norilab-επισήμου αντιπρόσωπου των μηχανημάτων Noritsu για την
Ν. Ευρώπη- και την Veritek Ελλάς για την
παροχή τεχνικών υπηρεσιών. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε
να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο
της εταιρείας κ. Τεκτονίδη στο τηλέφωνο
6977 356565 και στο
email:dinos.tektonidis@noritsu.de
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Sony
J    +    Wimbledon  3D
Η Sony ανακοίνωσε τη μετάδοση και προβολή των ημιτελικών αγώνων ανδρών και τελικών ανδρών και γυναικών του Wimbledon 2011 σε 3D παραγωγή από αρκετούς διεθνείς
οργανισμούς μεταδόσεων και κινηματογραφικές αίθουσες σε πολλές περιοχές του πλανήτη.
Μέσω της επίσημης συνεργασίας της με το “The All England Lawn Tennis Club” για την
παραγωγή των τελικών του 125ου πρωταθλήματος του Wimbledon σε 3D, η Sony στοχεύει
να μεταφέρει το εορταστικό κλίμα και τη συναρπαστική ατμόσφαιρα του μεγαλύτερου
πρωταθλήματος τένις στον κόσμο, με βάθος εικόνας και ρεαλισμό, στους θεατές όλου
του πλανήτη. Μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2011, έξι φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων (από το
Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία και τη Σουηδία) έχουν
επιβεβαιώσει ότι θα κάνουν ζωντανές αναμεταδόσεις της 3D παραγωγής της Sony για το
Wimbledon ενώ θα πραγματοποιηθούν και κινηματογραφικές προβολές 3D με ζωντανά
events σε τουλάχιστον 22 χώρες σε όλο τον κόσμο συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Ο αριθμός των χωρών και των αιθουσών, όπου θα μεταδοθούν και θα προβληθούν
οι αγώνες αναμένεται να αυξηθεί, καθώς, ακόμη πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις
με φορείς τηλεοπτικών αναμεταδόσεων και ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών.Τις
τελευταίες πληροφορίες για τις αίθουσες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι ζωντανές 3D
προβολές, μεταξύ των οποίων και αυτή της Ελλάδας, μπορείτε να τις βρείτε στη διεύθυνση:
http://wimbledon.com/sony SONY 801 1192000
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Happy Box
)   $
Η εταιρεία Happy Box παρουσίασε δύο
νέες προτάσεις στο χώρο των φωτογραφικών άλμπουμ. Η σειρά Best Book με
σκληρό εξώφυλλο ντυμένο ολόκληρο με
πλαστικοποιημένη φωτογραφία και γυαλιστερή ή ματ πλαστικοποίηση σε κάθε
φύλλο, για μέγιστη προστασία και αντοχή.
Τα άλμπουμ φτιάχνεται με 100% χειροποίητη βιβλιοδεσία. Επίσης διατίθεται νέα
σειρά DVD Booklet με θήκη για DVD με
τυπωμένο σκληρό εξώφυλλο. Το booklet
περιλαμβάνει έξι σαλόνια επιλογής από
το ψηφιακό άλμπουμ του γάμου ή της
βάπτισης.
HAPPY BOX 210 4819600

V+O COMMUNICATION
) $ 



   online    $

Σε μια εποχή όπου η ραγδαία εξάπλωση των social media επαναπροσδιορίζουν τον
τρόπο της επικοινωνίας, η V+O προχώρησε στη δημιουργία της εταιρίας Bakers Digital
Communication, η οποία εξειδικεύεται σε υπηρεσίες και προϊόντα ψηφιακής επικοινωνίας. Απαντώντας στις απαιτήσεις της εποχής, η Bakers Digital Communication παρέχει
στρατηγικές υπηρεσίες PR σε εταιρίες και φορείς για όλα τα online περιβάλλοντα. Με
αφορμή το λανσάρισμα της Bakers Digital Communication, η V+O διοργάνωσε κλειστή
εκδήλωση με προσκεκλημένη την Arianna Huffington, μία μεγάλη προσωπικότητα του
ψηφιακού κόσμου, Πρόεδρο και Editor-in-Chief του Huffington Post Media Group, η
οποία συγκαταλέγεται στη λίστα με τους 100 πιο ισχυρούς ανθρώπους του κόσμου για το
2011, σύμφωνα με το Time magazine. Στην ομιλία της η Arianna Huffington επεσήμανε
ότι «τα νέα Media και κυρίως τα Social Media έχουν φέρει επανάσταση στο περιβάλλον
της επικοινωνίας. Τα τεχνολογικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών έχουν ανατρέψει τις
ισορροπίες και τις νόρμες στους κόσμους των Μέσων και της ψυχαγωγίας, με αποτέλεσμα
να παρατηρείται μια διαρκής μεταφορά επιρροής από τους μεγάλους μιντιακούς ομίλους
στους καταναλωτές, γεγονός που τους ενδυναμώνει, τους παρέχει πολλαπλές επιλογές και
τη δύναμη να δημιουργούν». Τη διεύθυνση της εταιρίας Bakers Digital Communication
αναλαμβάνει ο Ηλίας Παντελόπουλος, προερχόμενος από την εταιρία Sony Music
Entertainment και έχοντας 10ετή πείρα στο χώρο του digital marketing και του digital
business. Η νέα εταιρία επιβεβαιώνει τη σταθερή ανάπτυξη της V+O που δραστηριοποιείται
ήδη σε 6 αγορές και διαθέτει 87 ενεργούς πελάτες.

Nokia  Zeiss
6  superphone  " _eiss essar
Πολλά γράφονται για την θέση της Nokia στον κόσμο των smartphones και
την απώλεια της ηγεμονίας, λόγω του φοβερού ανταγωνισμού από το iPhone
και τα διάφορα Android. Tελευταία προσπάθεια της εταιρίας είναι το N9 ένα
smartphone νέας γενιάς βασισμένο στο λειτουργικό Meego για το οποίο πολλά
έχει επενδύσει η Νokia (με αμφίβολα αποτελέσματα). Από πλευράς hardware
στηρίζεται σε επεξεργαστή Scorpion 1GHz και σε capacitive οθόνη αφής
AMOLED 4in. υψηλής ανάλυσης 800x480pixel. Aλλες τεχνολογικές πινελλιές
περιλαμβάνουν multi touch, επιταχυνσιόμετρο, αισθητήρας προσέγγισης κλπ.
Όμως εκείνο που μας ενδιαφέρει ως φωτογράφους είναι προφανώς το υποσύστημα κάμερας με 5Megapixel και φακό Zeiss Tessar ισοδύναμο με ευρυγώνιο
28mm f/2,2 που πλαισιώνεται από διπλό LED flash.
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edler Flashowl
    
Οι κάτοχοι φορητών φλας μπορούν
τώρα να χρησιμοποιούν όλα τα
αξεσουάρ της γερμανικής Hedler αν
προμηθευτούν το εξάρτημα/αντάπτορα
Flashowl. Mόλις κουμπώσει το φλας
μπορεί να συνεργαστεί με όλη τη σειρά
ανακλαστήρων, softbox, barndoor και
honeycomb αλλά και να τοποθετηθεί σε
light stand, άγκιστρα πρόσδεσης κλπ.
P P 2310 261771

Bowens
$    ! "
Μπορεί να έχει μικρές διαστάσεις, αλλά
πρόκειται για το τελευταίο και πλέον εξελιγμένο σύστημα ραδιοσυγχότητας της μεγάλης
κατασκευάστριας εταιρίας στούντιο φλας. Το
σύστημα Pulsar προσαρμόζεται στο hot shoe
(ΙSO 518) xωρίς να χρειαστεί να σφίγγει με
κάποια ασφάλεια. Περιλαμβάνει 24 κανάλια
λειτουργίας και test function. H ωφέλιμη
εμβέλεια είναι τουλάχιστον 25m. Ένα πρόσθετο στοιχείο του νέου μοντέλου είναι η
βελτιστοποιημένη διαχείριση ενέργειας που
μεγαλώνει τη ζωή της μπαταρίας CR 2032.
Θα κυκλοφορεί σε πακέττο Tx και Rx Card σε
προνομιακή τιμή.
|   210 7236847

'!%4'!8 268 egapixel
'"   

$



$

Οι φωτογραφίες του έναστρου ουρανού εκτός από επιστημονικό μπορεί να έχουν και
φωτογραφικό ενδιαφέρον. Και μάλιστα όσο πιο αναλυτικές είναι τόσο το καλύτερο.
Προς τη σωστή κατεύθυνση εργάζεται το αστροφυσικό project OmegaCam σχεδιασμένο
ειδικά για το τηλεσκόπιιο VLT Survey στο αστεροσκοπείο του Paranal στη Χιλή. Πρόκειται για μία συμπαραγωγή ερευνητικών ινστιτούτων από τις εξής ευρωπαϊκές χώρες:
Γερμανία, Ολλανδία και Ιταλία. Η πρωτότυπη αυτή επιστημονική φωτογραφική μηχανή
αποτελείται από μωσαϊκό 32 αισθητήρες 2x4K pixel CCD που αθροιστικά φθάνει την
ανάλυση των 256Megapixel.


', 448

!"#$%
1. ' !$ ,  

$  Vanguard Auctus Plus 323CT "    
    *xtreme Support Height Positioning (ESHP)       
 +  ,    $ 25°-80°,   'll terrain .   €400
2. ' !$ ,   $  Vanguard Alta Pro 283CT  " "         +  ACC    ,    $ 25-80 
",  " 
   ,   €250.
3. A !$    Vanguard Uprise 48   !",   trekking/adventure photography,   120 +.
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Aputure
)  $
Η εταιρεία Αλεξάνδρου Χ. &
ΣΙΑ Ε.Ε. συμφώνησε μια πολύ
σημαντική συνεργασία με τον οίκο
Aputure και ξεκίνησε την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της
στην ελληνική αγορά. Η Aputure
είναι μια από της μεγαλύτερες
εταιρείες φωτογραφιών αξεσουάρ στην Κίνα που σχεδιάζει και
αναπτύσσει εξαρτήματα για DSLR
μηχανές και φωτιστικά συστήματα.
Από την γκάμα των προϊόντων
της ξεχωρίσαμε το Aputure
Gigtube, ένα καινοτομικό remote
viewfinder αφού είναι το μοναδικό
στην αγορά με LCD οθόνη. Είναι
συμβατό με όλες τις μηχανές που
έχουν video έξοδο και η οθόνη
δείχνει οποιαδήποτε εικόνα μετά
τη λήψη.
Στην ίδια σειρά διατίθεται και το
remote viewfinder αλλά με ασύρματη σύνδεση και οθόνη LCD 3.5”
, σκίαστρο για να χρησιμοποιείται
με άνεση σε εξωτερικούς χώρους
και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα
μακριά από τη μηχανή. Τέλος το
Aputure digital LCD Timer Remote
είναι ένα remote control με
δυνατότητα time lapse και ακριβή
έλεγχο σε προγραμματισμένη
απελευθέρωση του κλείστρου, την
διάρκεια της έκθεσης και πολλές
άλλες λειτουργίες.
|   210 7236847
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Bρείτε στο site μας www.videophot.gr
απίθανες καλοκαιρινές προσφορές

Αποκτήστε τον προσωπικό
σας κωδικό πρόσβασης
για τις τιμές χονδρικής!

} 

 ..

)=( 11, % , 111 41
.: 2103213691/2102236690, Fax: 2102236698
e-mail: videopho@otenet.gr www.videophot.gr
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Professional video
και με τους γερανούς. Αν είχε λυμένο
αυτό το θέμα η Canon δεν θα υπήρχε
ανταγωνισμός. Όσο για το πρόβλημα
του ήχου, λύνεται με εξωτερική ηχογράφηση και συγχρονισμό στο μοντάζ...
• Το μικρό βάρος της DSLRβοηθάει στα
εξωτερικά γυρίσματα;
Άλλη μια παράμετρος των DSLR είναι το
χαμηλό βάρος. Θεωρητικά θα έπρεπε
να φανεί ως πλεονέκτημα. Όμως η
έλλειψη αδράνειας δυσκολεύει την
ομαλή κίνηση. Επίσης αναγκαζόμαστε
να προσαρμόζουμε κάποιες κατασκευές με grip, εξωτερικά μόνιτορ κλπ. με
μεγάλο όγκο και πολυπλοκότητα που
συχνά προϋποθέτουν την συνεργασία
βοηθού ή και τρίτου ατόμου.
Στις δικές μου παραγωγές, προσωπικά

44;# :?:(8:
      $ DSLR  "    
 )*# (# 4C'(# )*  (; # )'^,# !%4'!8#,
;$ ); ()8 # ^8 )'4%4;#   (;', 8=# ):
:)'8 (  ^(*   ^'* ): (* *)# ;$ )'%),
4, :?8 ()'8.
• Κινηματογραφείς με DSLR;
Προσωπικά αξιοποίησα τη video δυνατότητα σε DSLR στην σειρά τεσσάρων επετειακών
ντοκιμαντέρ για τις αντίστοιχες παγκόσμιες μέρες του ΟΗΕ που έχω αναλάβει. Προβλήθηκαν όλα από την ΕΤ1 τις αντίστοιχες παγκόσμιες μέρες του ΟΗΕ. Το πρώτο αφορά την
παγκόσμια ημέρα του νερού. Το επόμενο έχει ως θέμα την βιοποικιλότητα, το άλλο το
περιβάλλον και το τελευταίο την ερημοποίηση. Ως προς τον τρόπο εργασίας, υπάρχει μία
“κανονική” βιντεοκάμερα η οποία αναλαμβάνει τις συνεντεύξεις αφού σε τέτοια εφαρμογή
δεν εμπλέκεται η DSLR. Όπως πιθανά γνωρίζετε, στις DSLR ο ήχος δεν κάνει για σοβαρή
δουλειά, αφού είναι αυτόματος και δεν ρυθμίζεται. Τα υπόλοιπα πλάνα που έχουν πιο
δημιουργική προσέγγιση τα αναθέτουμε στη DSLR. Το μεγάλο πλεονέκτημά της για μένα
προσωπικά, είναι η υποστήριξη τεράστιας γκάμας φακών. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά
δούλεψα με υπερευρυγώνιο στο video. Άλλο ένα φοβερό πλεονέκτημα έχει να κάνει με
τους “καμμένους” ουρανούς που πάντα στο βίντεο αποτελούσαν πρόβλημα, ενώ στη
DSLR δεν παρατηρείται καν τέτοιο θέμα. Ενώ στο παρελθόν τα συννεφάκια καίγονταν, εδώ
έχεις όλη την τονικότητα. Έχεις ακόμη την ευχέρεια να χειριστείς όπως θέλεις το βάθος
πεδίου είτε με φλουταρίσματα είτε με νετ. Παραπέρα, τα χρώματα αποδίδονται πολύ πιο
ενδιαφέροντα, πιο κορεσμένα - μερικές φορές μάλιστα, μετά από βροχή, βγαίνουν κάποια
εντυπωσιακά στην καθαρότητά τους και τις χρωματικές διαβαθμίσεις αποτελέσματα. Το
πρώτο σχόλιο που διατυπώνουν οι περισσότεροι όταν βλέπουν τη δουλειά είναι η απορία
πως είναι δυνατόν να βγουν τέτοια χρώματα!
• Έχεις διαπιστώσει κάποιος αδυναμίες στην κινηματογράφηση με DSLR;
Υπάρχουν και αδυναμίες... Το πρώτο πρόβλημα σχετίζεται με τα κινούμενα αντικείμενα
παρά την τελευταία τεχνολογία με τα υψηλά refresh και τα Progressive scan. Όσο για
αυτόματο νετάρισμα δεν το συζητάμε. Όλα στο manual. Πρέπει να χρησιμοποιείς τη DSLR
ως τυπική κινηματογραφική μηχανή: να παιδεύεσαι, να νετάρεις χειροκίνητα. Αυτό όμως είναι δευτερεύον αφού στα ντοκιμαντέρ αυτά δεν είχαμε ιδιαίτερη δράση. Όμως είχαμε θέμα
με τις κινήσεις. Έτσι αναγκαστήκαμε να κάνουμε πολύ αργές κινήσεις και με τα τριπόδια
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έχω κάνει κάποιες πατέντες, κυρίως
με ορειβατικά σχοινιά που τα δένουμε
και τα απλώνουμε ανάμεσα σε δένδρα, ρυάκια ή ακόμη και χαράδρες.
Αντί να είναι πάνω σε ένα travelling
χρησιμοποιώ είτε αυτά τα σχοινιά είτε
ένα γερανό που έχω που κάνει μεικτές
κινήσεις. Λήψη στο χέρι δεν κάνουμε
ποτέ γιατί κουνάει πολύ. Βέβαια
από την άλλη πλευρά ο εξοπλισμός
μεταφέρεται εύκολα. Φορτώνουμε
ένα αυτοκίνητο με τρία τέσσερα άτομα
και ένα σωρό εξοπλισμό εκεί που υπό
άλλες συνθήκες θα χρειάζονταν δυο
τρία van!
• Σε ποια είδη κινηματογράφησης δουλεύουν οι εικονολήπτες με DSLR;
Νομίζω ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες λήψης με DSLR. Η πρώτη είναι τα
μυστήρια, δηλαδή να καλύψει κάποιος
ένα γάμο ή βάπτιση ή άλλη κοινωνική
εκδήλωση και το άλλο είναι η κανονική
κινηματογραφία που σημαίνει ότι έχεις
δυο τρία άτομα πάνω στη μηχανή. Δηλαδή δεν είναι σεταρισμένη η μηχανή
για να την χειρίζεται μόνος ένας οπερατέρ. Χρειάζεται απαραιτήτως βοηθό
και ίσως και τρίτο άτομο για το focus.
Ανάλογα το είδος θα χρειαστείς και
διαφορετικά αξεσουάρ για τη μηχανή.
• Πιστεύεις ότι οι DSLR ώθησαν τις
εταιρείες να βγάλουν full frame επαγγελματικές βιντεοκάμερες;
Βέβαια. Η πρώτη ερέθισμα προήλθε
από την Red. Και δεν νομίζω ότι είναι
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Professional video
τυχαίο ότι η Sony που έχει την τεχνολογία εδώ και πολλά χρόνια κρατάει
υπερβολικά υψηλές τιμές στα καλά
της μοντέλα. Μάλιστα μέχρι πρότινος δεν έβγαζε full frame ενώ
είχε τις professional κινηματογραφικές σειράς Cine Alta με μικρούς
αισθητήρες μόλις 2/3 της ίντσας.
Δηλαδή είναι δυνατόν να αγοράζεις
μία επαγγελματική κάμερα η οποία
στοιχίζει 60 χιλιάρικα μόνο το σώμα
και ο αισθητήρας να έχει μέγεθος 2/3
της ίντσας;
• Το HD ή μεγαλύτερο αρχείο είναι
εύκολο στη διαχείριση για το post
production;
Χρειάζεται μία μετατροπή η οποία
σχεδόν τετραπλασιάζει τον όγκο του.
Καθώς αποσυμπιέζεται το αρχείο
γίνεται μία κωδικοποίηση που στο
Avid δουλεύει πολύ καλύτερα. Η
αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά
εγώ βλέπω σε σωστή εκδοχή το
υλικό όταν μετατραπεί γιατί μέχρι
τότε μοιάζει σπασμένο. Επειδή είναι
μεγάλος ο όγκος των δεδομένων
δεν το βλέπεις πουθενά με σωστή ροή. Μετά την κωδικοποίηση
το βλέπεις να έχει καλύτερη ροή
αλλά απαιτούνται χώροι με πολλά
Terrabytes, αφού τετραπλασιάζεται ο
όγκος των δεδομένων.
• Θεωρείς ότι θα επικρατήσει περισσότερο στον κινηματογράφο αυτή η
τεχνολογία;
Δεν ξέρω. Πάντως αποτελεί πολύ
θετική εξέλιξη η ψηφιακή λήψη.
Αρκετοί σκηνοθέτες κάνουν πειρα-

Σκηνές από τα γυρίσματα των τεσσάρων επετειακών ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον.
Φωτογραφίες: Θωμάς Καρανίκας
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ματικές ταινίες. Εμένα αυτή τη στιγμή
θεωρώ ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ
τη δουλειά μου η τεχνολογία. Θα
σας παραθέσω ένα παράδειγμα,
ίσως άσχετο με το ντοκιμαντέρ:
Πριν μερικά χρόνια μια αδιάβροχη
θήκη το οποίο έπαιρνε μία Canon
προκειμένου να βγάλω μία υποβρύχια φωτογραφία για τον ΕΟΤ. Μετά
ξεχάστηκε σε ένα ντουλάπι. Να όμως
που τώρα το προσάρμοσα στη DSLR
και έχω housing για υποβρύχια
βιντεοκάμερα κάνοντας underwater
πλάνα που θα χρειάζονταν πανάκριβο εξοπλισμό.
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• Πως αποφασίσατε να γίνετε φωτογράφος;
Το πρώτο ερέθισμα από την φωτογραφία ήταν οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες που έβλεπα
στα παιδικά μου χρόνια. Φωτογραφίες που μας ταξίδευαν σε μία άλλη εποχή. Έτσι και εγώ
μεγαλώνοντας προσπαθούσα να αποτυπώνω κι εγώ αυτές τις στιγμές και να παγώνω κι
εγώ τον χρόνο. Το ’85 ξεκίνησα δειιλά-δειλά να ασχολούμαι με τη φωτογραφία γάμου.
Μάλιστα έκανα τις πρώτες μου φωτογραφίες αμισθί για φίλους και γνωστούς μαζί με τον
αδελφό μου Μίλτο, που είναι τώρα ο συνέταιρος μου. Το 2000 ξεκινήσαμε τη δική μας
επιχείρηση.
• Έχετε ασχοληθεί φωτογραφικά και με άλλα αντικείμενα;
Κατά καιρούς έχω ασχοληθεί με φωτογραφία μόδας αλλά οι ανάγκες αυτές στην πόλη
μας ήταν περιορισμένες. Πιστεύω ότι αν κάποιος μόνο με ένα φωτογραφικό αντικείμενο
μπορεί να αποδώσει καλύτερα.Έναν φωτογράφο μοδας όμως μπορεί να τον βοηθήσει η
ενασχόληση με τη φωτογραφία μόδας. Ένας φωτογράφος πρέπει να έχει μία άποψη για
όλα, πρέπει να κάνει και φωτογράφιση μόδας και ότι άλλο μπορέσει, αλλά θα πρέπει να
εξειδικεύεται περισσότερο σε κάποιον τομέα.

  |: P. P  P
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• Εσείς ασχοληθήκατε με τη φωτογραφία γάμου. Είναι το είδος που σας τράβηξε
περισσότερο όταν ξεκινήσατε την καριέρα σας ή το επιλέξατε για οικονομικούς λόγους;
Πρέπει να τα συνδυάζουμε και τα δύο. Δεν μπορούμε να πετύχουμε επαγγελματικά
αν δεν μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Κάθε φορά που φωτογραφίζω μου έρχεται στο
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μυαλό μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από το
γάμου του πατέρα μου, από τον οποίο υπάρχουν
λιγοστές. Κάθε φορά λοιπόν σκέφτομαι ότι κάποιοι
θα κοιτούν τις φωτογραφίες για μια ζωή και θα
αποτυπώνουν σημαντικές στιγμές της ζωής τους.
• Από ότι καταλαβαίνουμε έχετε μια αδυναμία στην
ασπρόμαυρη φωτογραφία.
Ήταν το πρώτο μου ερέθισμα. Η ασπρόμαυρη
φωτογραφία με έκανε να αγαπήσω την φωτογραφία
γενικότερα.. Πέρα από τις τυπικές φωτογραφίες,
κάνουμε και κάποιες ασπρόμαυρες για να δώσουμε
στο ζευγάρι.
• Πως θα χαρακτηρίζατε το στυλ σας;
Οπωσδήποτε όταν κάνω φωτογράφιση, ειδικά
γάμου, θα φροντίσω να κάνω λήψεις που ξέρω
ότι περιμένει το ζευγάρι και θα τους αρέσουν. Είτε
τις προτιμούν λίγο κλασσικές είτε λίγο μοντέρνες.
Στις υπόλοιπες φωτογραφίες θα προσπαθήσω να
φωτογραφίσω με το δικό μου στυλ, χωρίς να τους
το επιβάλω.
• Θεωρείτε ότι αφήνει περιθώρια για δημιουργία ή
καλλιτεχνική έκφραση η φωτογραφία γάμου;
Αφήνει, πάντα αφήνει αρκεί να μην κάνουμε
μόνο αυτό που θέλουμε εμείς. Θα πρέπει να
θυμόμαστε πάντα για ποιο λόγο μας κάλεσαν
να φωτογραφίσουμε αυτή την ξεχωριστή μέρα.
Μπορούμε να συνδυάσουμε και την καλλιτεχνική
έκφραση και αυτό που θέλουν οι πελάτες μας.
• Ποίοι είναι οι αγαπημένοι σας φωτογράφοι;
Έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Κώστα
Μπαλάφα. Οι φωτογραφικές μνήμες που μας έχει
δώσει είναι μοναδικές. Είναι κάτι που το ζηλεύω
και θα το ήθελα πολύ να το έχω κάνει στη ζωή
μου.Ξεχωρίζω και τον Β. Ζαχαριάδης με τον
οποίο έχω κάνει και σεμινάρια. Και από ξένους
οι οποίοι θα έλεγα είναι και δάσκαλοί μου, έχω
παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια που έχουν κάνει
στην Ελλάδα είναι ο Yervant και o Jerry και Nick
Ghionis.
• Από τους έλληνες συναδέλφους σας έχετε
ξεχωρίσει κάποιους; Θεωρείτε ότι είναι καλό το
επίπεδο της φωτογραφίας;
Πιστεύω ότι στην Ελλάδα είμαστε σε πολύ καλό
επίπεδο. Φυσικά συνήθως ακολουθούμε τους
ξένους, γιατί βλέπω μετά από κάποια σεμινάρια ότι
κάποιοι συνάδελφοι προσπαθούν να κάνουν αυτά
που κάνουν εκείνοι. Φυσικά έξω είναι πιο εύκολα
τα πράγματα γιατί ο κόσμος είναι πιο εξοικειωμένος
με την φωτογραφία.
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• Εσείς προτείνετε ψηφιακό άλμπουμ ή αναλογικό
στους πελάτες σας;
Εμείς στους πελάτες δείχνουμε και τα δύο και ο
πελάτης αποφασίζει. Αυτή τη στιγμή σε ποσοστό
περίπου 70% επιλέγουν το αναλογικό άλμπουμ.
Αν κάνουμε σωστή δουλειά με το αναλογικό, με
το ριζόχαρτο και με καλή φωτογραφία, θα αντέξει
περισσότερο στο χρόνο. Φυσικά όλα είναι μόδα και
αυτό θα φανεί στο μέλλον. Αυτό που σήμερα μας αρέσει
αύριο μπορεί να θεωρήσουμε ότι δεν είναι καλό.
• Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικότερα προβλήματα
ενός φωτογράφου σήμερα και πόσο μάλιστα για
κάποιον που ζει μακριά από την Αθήνα.
Το βασικότερο πρόβλημα είναι η οικονομική κρίση
που έχουμε αυτό το διάστημα, που έχει μειώσει την
αγοραστική δύναμη των πελατών. Οι συνάδελφοι
θα αρχίσουν να ρίχνουν τις τιμές ενώ συγχρόνως τα
έξοδα μας αυξάνονται Ένα δεύτερο που το έλεγαν
πριν χρόνια οι συνάδελφοι στο εξωτερικό αλλά δεν
το πιστεύαμε είναι ότι πλέον ο κάθε ερασιτέχνης και
συγγενής έχει από μία καλή σχετικά φωτογραφική
μηχανή. Όταν εμείς στήνουμε το ζευγάρι και τους
γονείς για να τους κάνουμε μία καλή φωτογραφία
πριν ακόμα βγάλουμε εμείς εκείνοι έχουν βγάλει ήδη.
Αυτές οι φωτογραφίες πάνε νωρίτερα στο ζευγάρι
και κλέβουν αυτή την αναμονή που είχαν για να
δουν τις δικές μας φωτογραφίες. Αυτό μας είχαν πει
ότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και τώρα το
αντιμετωπίζουμε κι εμείς.
• Όσον αφορά στο εμπορικό κομμάτι της δουλειάς
ή το marketing ποιες συμβουλές θα δίνατε σε ένα
καινούριο συνάδελφο;
Το πώς θα χειριστούμε τον πελάτη σήμερα είναι πολύ
σημαντικό. Μπορεί ένας πολύ καλός φωτογράφος
να μην γίνεται αποδεκτός γιατί δεν συμπεριφέρεται
σωστά. Μας καλούν στην σημαντικότερη στιγμή της
ζωής τους και πρέπει η συμπεριφορά μας να είναι η
καλύτερη δυνατή, να ξέρουμε τι θέλουν εκείνοι και
να ξέρουμε ως που μπορούμε να φτάσουμε εμείς.
Για τους νέους, θα έλεγα να τολμήσουν με απλά
μετρημένα βήματα.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Οι αδερφοί Τράσια ασχολούνται
επαγγελματικά με τη φωτογραφία
από το 1985, ενώ άνοιξαν το
δικό τους κατάστημα στο κέντρο
της Καστοριάς το 2000. Η
φωτογράφηση και η επεξεργασία
γίνεται αποκλειστικά in house.
Η επιχείρηση παρακολουθεί
τις εξελίξεις της τεχνολογίας
και ανανεώνει συνεχώς τον
τεχνολογικό εξοπλισμό της.
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