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Διάβαζα την περασμένη Κυριακή σε μεγάλη
εφημερίδα, εκτενές ρεπορτάζ που υπέγραφε γνωστή
δημοσιογράφος για τα “κοστολόγια του γάμου”
στην εποχή της κρίσης: Για το κόστος ενοικίασης
ενός νυφικού και τα πακέτα ταξιδίων του μέλιτος
μέχρι τιμές για μπομπονιέρες. Και από το κοστούμι
του γαμπρού και τα προσκλητήρια μέχρι τους
ανθοστολισμούς και τα γραφικά νησάκια για έναν
διαφορετικό γάμο κ.λπ. Ε! λοιπόν όσο κι αν έψαξα

©

να βρω κάπου μία έστω απειροελάχιστη αναφορά,
έστω δυο αράδες, για τη φωτογράφηση και τη
βιντεοσκόπηση του γάμου, δεν το κατάφερα!
Ουδεμία μνεία! Καμία απολύτως αναφορά! Λες
και οι φωτογραφίες από το γάμο να μην έχουν
καμιά αξία! Το ίδιο παρατηρείται φυσικά και στα
περιοδικά που ειδικεύονται στο γάμο: βρίσκει κανείς
άπειρες σελίδες για νυφικά, χώρους δεξιώσεων,
ταξιδιωτικούς προορισμούς κλπ. και μετά βίας δύο
τρεις σελίδες για τη φωτογράφηση χωμένες κάπου
στο τέλος του περιοδικού. Το γεγονός ασφαλώς δεν
είναι τυχαίο και έχει την ερμηνεία του η οποία κατά
την γνώμη μου είναι η εξής: Όλες οι επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην αγορά του γάμου
ρίχνουν πολλά λεφτά στη διαφήμιση. Αντίθετα
οι φωτογράφοι - εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων
- είναι... τσακωμένοι με την διαφήμιση. Θεωρούν
πεταμένα λεφτά την επί πληρωμή προβολή της
δουλειάς τους σε κάποιο περιοδικό. Δεν πληρώνουν
και άρα δεν προβάλλονται. Αυτή είναι η πικρή
αλήθεια. Φυσικά δεν αναφέρομαι στα φωτογραφεία
της γειτονιάς που με τα χίλια ζόρια τα βγάζουν
πέρα. Εννοώ πρώτον τα κεντρικά φωτογραφικά
καταστήματα που νομίζουν ότι αν βάλουν πέντε
ωραίες φωτογραφίες στη βιτρίνα τους θα τρέξουν τα
μέσα ενημέρωσης να τους προβάλουν και δεύτερον
τους καλοπληρωμένους φωτογράφους που επειδή
μπορούν και κρατούν ψηλά τις τιμές όλοι θα τους
προσκυνήσουν! Αγαπητοί φίλοι, είστε βαθιά
νυχτωμένοι αν σας διακατέχουν τέτοιες αυταπάτες.
Δείτε απλά τις στενές σχέσεις που έχουν αναπτύξει
π.χ. οι οίκοι νυφικών με τα μέσα ενημέρωσης και
θα καταλάβετε πως (πρέπει να) παίζεται το παιχνίδι
της διαφήμισης, της προβολής και των δημοσίων
σχέσεων. Όλα τ’ άλλα είναι θεωρίες.
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 θέμα 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, #*+,) .+'5!): Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
8"+): Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου #8+, ;",5!:

www.photo.gr

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ '!<%"#): Άννα Μανουσάκη

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
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Kαλοκαιρινή
προσφορά

CP D70DW 990 €
Θερμικός επαγγελματικός
εκτυπωτής στα 300dpi

+
+

δώρο 2 ρολλά για 1.600
εκτυπώσεις 10x15
1 easyalbum 10x15

CP D707DW 1600 €

Ο πιο γρήγορος θερμικός
επαγγελματικός εκτυπωτής με
παραγωγή 800 φωτογραφίες την ώρα

+
+

δώρο 2 ρολλά για 1.600
εκτυπώσεις 10x15
1 easyalbum 10x15

*Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.

ΤΗΛ: 210 9410888
e-mail: desk@damkalidis.gr
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TOY ΠANΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΔΗ

+C& 6Sight
“/ 

   maging”

#C) C), <'$";+')  &C+&,  &( <') <("<
<# ' ;Q$,<' , ) &"$%#)  ' &<C)  '&+'<%#),
8+<#  &"). #+ ;'%+<# #%&!"!  "<Q'%+# <'+<,
;) '$$B#  ("<),  %+#' ' $C#' &#*+). H+' ;$. #+&'C+
&,<# "+C& '  Imaging ;'<';,*!# ") 21 ' 22 +%
2011, " 5#+&8#% St. Claire " San Jose !) @'$(+'. U'+ <'
$#", &!<#%&' V!$. #;;C& ';#*+(<#+! "# Q<!8'+%#) 
#%&), %) '+'$+ '), '+;";), <#$' #'",',
; #;#+&+ $;. 5 $$,  (") "<<#8,) (<($) 2.400
&$. '’ <!) "+!."# ' ! "Q'(!' !) #&,$"!). 
"<<##%8'+ $;(+; Apple, Canon USA, DxO, Dolby Labs, Kodak, Google,
Hewlett Packard, Microsoft, NiVidia, Panasonic, Photobucket, Sony, Verizon
$;.  &!<#%&' ;#$<Q'+# C""#) Q'"C) #+(!#): Photo Capture,
Photo Publishing, Mobile Imaging ' Social Imaging.
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TOY ΠANΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΔΗ
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«# G »  Canon EOS 5D MkII
  ( # . $ 
 preproduction  #   
  ((  #(" 
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1080p video   ('  
DSLR. To clip  2 . 
          
'  #   server  Canon
USA. +     # 
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  '   DSLR! M 
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 )   ) ' 
')',     !! 
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 ' #  150.000
. 1 Laforet   &   
         #   '  #     '
)  RED Epic,      DSMC (Digital Still and Motion Camera) 
(  hiend     (#  14Megapixel  120fps. Q) 
 , “…  )  # '  entry level   '
    &     '.  #   Hollywood '
 ")  Reverie, # &#     Lucas    Spielberg
 '  Dreamworks. %   #       
"  
  '  Canon 5D MkII.”
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Low Key

Google+
Google vs. Facebook

H

Google την εβδομάδα που μας πέρασε, παρουσίασε μετά

από μήνες μυστικότητας, το νέο της εγχείρημα στο πεδίο
των social media, με το όνομα Google+. Προς το παρόν τρέχει
σε λίγους χρήστες ώστε να γίνουν οι πρώτες δοκιμές και τα
reviews. Καθώς πρόκειται για την Google, το buzz στο διαδίκτυο
ταν τεράστιο. Για τη γιγάντια Google δεν είναι η πρώτη φορά
που προσπαθεί να κατακτήσει το social networking. Έχουν ήδη
προηγηθεί οι αποτυχημένες προσπάθειες του Buzz, του Orkut
και του Wave. Φυσικά η Google δεν είναι η μόνη που απέτυχε.
Αποτυχημένη προσπάθεια στο παθητικό της έχει και η Apple με
το Bing, το οποίο έφτιαξε αφού ναυάγησε η συνεργασία με το

Sony

Facebook. Που έγκειται η αποτυχία; Μα φυσικά σε σύγκριση με

Photo Movie Creator

την απήχηση του Facebook.
Οπότε τί ακριβώς είναι το Google+; Ένα Facebook που δεν
είναι Facebook. Βασική διαφοροποίηση σε σχέση με το δίκτυο
του Zuckerberg είναι ότι δεν μοιράζεσαι το περιεχόμενο σου
τόσο ανοιχτά, όπως στο Facebook. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω
των Circles+ που λειτουργούν όπως και οι κοινωνικοί κύκλοι
στην πραγματική ζωή, συνδέοντας συγκεκριμένο περιεχόμενο

H Sony ανακοίνωσε την κυκλοφορία της εφαρμογής “Photo Movie
Creator” για smartphones. Η εφαρμογή κυκλοφορεί προς το παρόν στις χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης και έχει τη δυνατότητα να
συνθέτει βιντεάκια από τις φωτογραφίες και να προσθέτει μουσική.
Επιπλέον μπορείτε μέσω τις εφαρμογής να τα μοιραστείτε μέσω της
εφαρμογής σε οποιοδήποτε social network ή και μέσω email.

με συγκεκριμένα άτομα. Σε αυτό το χαρακτηριστικό ελπίζει η
Google να διαφοροποιηθεί: Να συγκεντρώσει άτομα που απέφευγαν τα social media γιατί τους τρόμαζε η δημοσιοποίηση των
πληροφοριών τους αδιακρίτως αλλά και να προσελκύσει όσους
χρησιμοποιούν ήδη άλλα δίκτυα.
Η εμμονή της Google με τα social networks δεν είναι απλά
ζήτημα επέκτασης δραστηριοτήτων αλλά και ζήτημα ισχύος.
Αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν ήδη χάθηκε η ευκαιρία. Οι
συζητήσεις στα μεγαλύτερα τεχνολογικά sites και blogs έχουν
πάρει φωτιά με την πλειοψηφία να προεξοφλεί την αποτυχία
της Google. Σύμφωνα με στοιχεία των New York Times τον
Μάιο 180 εκ. χρήστες έκαναν επισκέψεις στη σελίδα της Google,
συμπεριλαμβανομένου του YouTube, ενώ το Facebook επισκέφθηκαν 157.2 εκ. χρηστών. Στις σελίδες του Facebook όμως οι
χρήστες κοίταξαν 103 δις. σελίδες και έμειναν κατά μέσο όρο
375 λεπτά ενώ στο Google τα αντίστοιχα νούμερα κυμαίνονται
σε 46.3 δις. και 231 λεπτά αντίστοιχα. Και αυτά είναι τα νούμερα
που ενδιαφέρουν τους διαφημιστές. Επιπλέον, αν η Google είχε
αυτούς τους χρόνους παραμονής θα κατέγραφε καλύτερα τις
προτιμήσεις και τις επιθυμίες των χρηστών όποτε και θα βελτίωνε συνολικά όλα τα προϊόντα της. Οι χρήστες του Facebook και
του Twitter μοιράζονται στα δίκτυα από το επίπεδο της εκπαίδευσης τους, την αγαπημένη τους μάρκα σαμπουάν μέχρι και σε
ποιο εστιατόριο σκοπεύουν να φάνε το βράδυ. Αυτά τα στοιχεία
για την Google είναι χρυσός. Αλλά η ιστορία έχει αποδείξει ότι
ενώ οι αλγόριθμοι της Google μπορούν να χαρακτηριστούν
έργα τέχνης δεν θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο και για τις
δεξιότητές της στα social networks. Η Google μαζεύει data, το
Facebook και το Twitter αποτυπώνουν τις κοινωνικές ανάγκες
των χρηστών τους. Και εμείς μαζεύουμε social networks και
κουμπιά Like, Share κτλ. και μας κάνουν post, mention, poke,
bing. Ένας ακόμα “πόλεμος» ξεκίνησε. Στο μεταξύ αν λάβετε μια
πρόσκληση μη βιαστείτε να την απορρίψετε. Τα geeks εκεί έξω
σφάζονται για μία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Nik Software
Image diting app ' iPad
Η νέα εφαρμογή της Nik Software για το iPad ονομάζεται Snapseed.
Το Snapseed δίνει τη δυνατότητα στους φωτογράφους να χρησιμοποιήσουν κάποια από τα πιο δημοφιλή εργαλεία όπως το Auto
Correction, Crop και Straighten για να διορθώσουν φωτογραφίες
τους στο iPad χωρίς την χρήση υπολογιστή. Η σημαντική διαφορά
της εφαρμογής σε σχέση με τις περισσότερες είναι η δυνατότητα επεξεργασίας αρχείων RAW. Χρησιμοποιώντας το Camera Connector
Kit, οι φωτογράφοι μπορούν να μεταφέρουν τις φωτογραφίες τους
σε μορφή RAW μαζί με τα αρχεία EXIF.
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by HOTECH

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

RA
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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προθεσμία υποβολής των συγκε-

Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ντρωτικών τιμολογίων πελατών και

Με το νόμο 3842/2010 έχει αλλάξει η φιλοσοφία σχετικά με τον έλεγχο των δηλώσεων των
επιχειρήσεων, θα ελέγχονται οι επιχειρήσει ανάλογα, με διάφορα κριτήρια.

προμηθευτών για τη χρήση 2010 ως
κατωτέρω:

Προβλέπεται επίσης και η ευθύνη των λογιστών σχετικά με τα αληθή ποσά που περιλαμβάνο-

α) Μέχρι 20-09-2011 για τους υπόχρε-

νται στις φορολογικές δηλώσει. Οι λογιστές έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για τους πελάτες

ους που το ΑΦΜ λήγει σε 1,2,3
β) Μέχρι 23-09-2011 για τους υπόχρε-

αναλυτική κατάσταση φορολογία αναμόρφωσα με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, καθώς
και κατάσταση με τους οφειλόμενοι φόρους. Ουσιαστικά ο λογιστής θα κάνει έναν καλό έλεγχο

ους που το ΑΦΜ λήγει σε 4,5,6

στα βιβλία και στοιχεία τα επιχείρησα και θα μεταφέρει τους παρατηρήσει του στην εφορία.

γ) Μέχρι 27-09-2011 για τους υπόχρε-

Η ευθύνη των λογιστών είναι πολύ μεγάλη και έχουν κυρώσεις εάν δεν κάνουν σωστά τη

ους που το ΑΦΜ λήγει σε 7,8,9
δ) Μέχρι 30-09-2011 για τους υπόχρε-

δουλειά τους. Ιδού μερικές από τις επισημάνσεις των λογιστών:
- Εάν έχουν καταβληθεί η βεβαιωθεί στο ΙΚΑ οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.

ους που το ΑΦΜ λήγει σε 0

- Εάν υπολογίσθηκαν σωστά οι αποσβέσεις.
- Εάν αφαιρέθηκαν τα ποσά των εξόδων των Ε.ΙΧ αυτοκινήτων είτε είναι Ιδιόκτητα είτε
μισθωμένα.
- Εάν πέρασαν δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά στα βιβλία της επιχείρησης.
- Εάν αφαιρέθηκε το 50% των εξόδων της κινητής τηλεφωνίας. Και το κυριότερο:
- Ποια ήταν τα οφειλόμενα ποσά ΦΑΠ - ΦΠΑ κ.λπ και τι ποσά αποδόθηκαν στην εφορία.

Δ) ΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ
2009 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ
Όσοι είχαν περαίωση σύμφωνα με το
νόμο 3888/2010 για τις χρήσεις έως
και 2009, είχαν το δικαίωμα να πληρώσουν τα ποσά σε δόσεις.

Β) ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΦΠΑ

Επειδή παρατηρήθηκε ότι κάποιοι

Το ειδικό σημείωμα αυτοπεραίωσης υποβάλλουν στη ΔΟΥ όσοι έχουν επιλέξει να κάνουν τη

πλήρωσαν κάποιες από τιs δόσεις και
μετά τα παράτησαν,
το Υπουργείο Οικονομικών με την

γνωστή αυτοπεραίωση.
Το σημείωμα αυτό υποβάλλεται στη ΔΟΥ σε τρία αντίτυπα, εκ των οποίων ένα επιστρέφεται
υπογεγραμμένο σε αυτόν που το υποβάλλει.
Το σημείωμα αυτό υποβάλλεται:
- Την 20-06-2011 για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 1 και 2
- Την επόμενη εργάσιμη μέρα για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 3 και 4
- Την επόμενη εργάσιμη μέρα για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 5 και 6
- Την επόμενη εργάσιμη μέρα για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 7 και 8
- Την επόμενη εργάσιμη μέρα για όσους ο ΑΦΜ λήγει σε 9 και 0
Ειδικό σημείωμα αυτοέλεγχου που υποβάλλεται εκπρόθεσμα δε γίνεται αποδεκτό από την
εφορία. Ο οφειλόμενος φόρους καταβάλλεται εφάπαξ εφ’όσον είναι μικρότερος η ίσος των 300
ευρώ. Εάν είναι μεγαλύτερος, δύναται να καταβληθεί μέχρι και σε έξι μηνιαία δόσεις αλλά το
ποσό της κάθε δόσης - εκτός της τελευταίας - δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ.
Η πρώτη δόση του φόρου καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή του «ειδικού σημειώματος
αυτοέλεγχου ΦΠΑ» και οι επόμενες καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα για τις
Δημόσιες Υπηρεσία, των μηνών που ακολουθούν.
Γ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκε παράταση στις
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ΠΟΛ 1066/4-4-2011 τονίζει τα
κατωτέρω:
‘‘Η μη καταβολή τουλάχιστον δύο
ληξιπρόθεσμων δόσεων των ποσών
φόρων που προκύπτουν από το
εκκαθαριστικό σημείωμα, έχει ως αποτέλεσμα να «χάνεται» η περαίωση και
οι υποθέσεις αυτές να είναι ελεγκτέες’’.
Τα ποσά των φόρων που έχουν καταβληθεί για την περαίωση θα συμψηφίζονται με το αντίστοιχο ποσό φόρων
και λοιπών επιβαρύνσεων από τον
τακτικό (οριστικό) φορολογικό έλεγχο
που θα διενεργηθεί.
Η απόφαση αυτή ισχύει τρεις (3) μήνες
μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα
της κυβερνήσεως.
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Nikon
B  '   &
 Nikon UK
Ο John Walshe ορίστηκε ως νέος γενικός
διευθυντής της Nikon Μεγάλης Βρετανίας
για το τμήμα του Imaging με ανάλυση
καθηκόντων στις 5 Σεπτεμβρίου. Έχοντας
εργαστεί σε μεγάλες εταιρείες της Αγγλίας, η αποστολή του Walshe είναι να
καταστήσει την Nikon πρώτη στην αγορά
του imaging.

@ Fashion Show 2011
    )          
Σ’ ένα εντυπωσιακό fashion show, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011, και
ώρα 21:00, στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη (Πειραιώς 206, Ταύρος) οι σπουδαστές Fashion
Design του ΑΚΤΟ θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους. Κατά τη διάρκεια του show θα
παρουσιαστούν 2 θεματικές ενότητες: Η πρώτη, με θέμα “Extreme Combinations”, περιλαμβάνει ρούχα και σύνολα εμπνευσμένα από την έννοια των αντιθέσεων. Οι σπουδαστές
έδωσαν έμφαση στη σχέση ανάμεσα σε τεχνολογικό και χειροποίητο, φυσικό και τεχνητό,

. ..@. E.S.P.
$') ) '

digital και αναλογικό. Η διαδρομή που ακολούθησαν στον κόσμο των αντιθέσεων, απετέλεσε την πηγή έμπνευσής τους, και τώρα φιλοδοξούν να κερδίσουν τις εντυπώσεις του κοινού

Το Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P. διοργανώνει διαγωνισμό
φωτογραφίας με θέμα:

με τις δημιουργίες τους. Στη δεύτερη θεματική ενότητα οι τελειόφοιτοι του προγράμματος BA
(Hons) Degree in Fashion Design | AKTO - Middlesex University θα παρουσιάσουν ο καθένας

“τα μπάνια του λαού”. Το 1ο βραβείο
κερδίζει δωρεάν παρακολούθηση του

την προσωπική του κολεξίόν. Οι κολεξιόν αποτελούν και την υλοποίηση διπλωματικών
εργασιών στη σχολή.

Α΄ έτους του Ι.Ι.ΕΚ. E.S.P. (αξίας 3300
€), το 2ο βραβείο έκπτωση 50% των

@ 210 5230130

διδάκτρων του Α΄ έτους του Ι.Ι.ΕΚ. E.S.P.,
το 3ο βραβείο μια φωτογραφική μηχανή
Nikon D-90W και το 4ο βραβείο έκπτωση
50% των διδάκτρων του προγράμματος
e-Learning (αξίας1000 €). Ο αριθμός των
φωτογραφιών του κάθε συμμετέχοντος
δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3 φωτογραφίες,
Α/Μ ή έγχρωμες, διαστάσεων 10x15 εκ.
έως 24x30 εκ. Η παράδοση μπορεί να
γίνει με ένα από τους τρεις τρόπους : α)
συμβατική μορφή ή β) ψηφιακή μορφή
CD (ανάλυση 300dpi, φορμά JPEG) ή γ) με
e-mail στη διεύθυνση phoesp@gmail.com.
Οι προθεσμίες ορίζονται από 16/08/11 έως
16/09/11. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 22/09/11 στην ιστοσελίδα
της σχολής.Οι καλύτερες συμμετοχές
θα πάρουν μέρος στην ομαδική έκθεση
φωτογραφίας “τα μπάνια του λαού” στη
Gallery E.S.P στις 11/11/11. Περισσότερες
πληροφορίες στο
. ..@ E.S.P.
'<'8%') H$$!) 3-5, '&&',
.@ 54625, #""'$+%!
!$: 2310 541148, www.esp.gr
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Sealife Mini II Dive and Sport
+ 40   (#& 
Aπό μια εξειδικευμένη στην καταδυτική δραστηριότητα εταιρία έρχεται η Μini II Dive and
Sport με τα 9Megapixel και σημαντικό πλεονέκτημα την αδιαβροχοποίηση σε βάθος 40m (τη
στιγμή που οι ερασιτεχνικές waterproof compact κατεβαίνουν ως 10-12m). H έμφαση είναι
όχι στον εύκολο εντυπωσιασμό αλλά στην αντοχή, γιαυτό και προτιμήθηκε η «θωράκιση»
με καουτσουκένια επένδυση. Όσοι έχουν φωτογραφίσει έστω και σε μικρά βάθη, είναι εξοικειωμένοι με τις μπλε χροιές λόγω διάθλασης. Για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, η Sealife
έχει ενσωματώσει ειδικές λειτουργίες Dive Mode και Snorkel Mode με αυτόματη διόρθωση.
Όταν το ενσωματωμένο φλασάκι δεν αρκεί τότε προαιρετικά μπορεί να συνδεθεί με μία από
τις μονάδες SL961 και SL980.
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Atlas Digital A.E.
τηλ. 210-9845771

www.atlasdigital.gr
Αυτοκόλλητες
Ετικέττες
Η ευελιξία του Roland Print&Cut σας
επιτρέπει να εκτυπώσετε και να κόψετε
αυτοκόλλητα οποιουδήποτε σχήματος, όπως
ετικέττες μπουκαλιών και αυτοκόλλητα για
κινητά και laptops.

Θερμομεταφερόμενα
για Ενδύματα
Δημιουργήστε με ευκολία ποιοτικές εκτυπώσεις
με απίθανα σχέδια κοπής. Καθιερώστε το δικό
σας στυλ. Προσθέστε Μεταλλικές πινελιές για
να ξεχωρίζουν.

POS & POP
Μικρά και μεγάλα stands, σε απίθανα
σχέδια, με λαμπερά χρώματα, που τραβάνε
την προσοχή. Δημιουργήστε ένα
εντυπωσιακό περιβάλλον, με υψηλό κέρδος
και την ευκολία των μελανιών EcoSol Max.

Ανακαλύψτε ένα Κόσμο Νέων Εφαρμογών
στο Δικό σας Χώρο.
Ευελιξία Print&Cut

Εξωτερική Χρήση

Μεταλλικά Χρώματα

Με ένα Roland VersaSTUDIO BN-20 inkjet printer/cutter, οι ευκαιρίες είναι ατελείωτες. Αυτός ο ισχυρός και ευέλικτος
εκτυπωτής περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε για να τυπώσετε και να κόψετε ανθεκτικά γραφικά στο δικό σας χώρο.
Προσθέστε λαμπερά μεταλλικά εφφέ σε ιδιαίτερα λογότυπα. Δημιουργήστε γραφικά εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου
δίνοντας έμφαση και διάρκεια.

Κοπή Χρωματιστών
Βινυλίων
Από απλά γράμματα για αυτοκίνητα,
μηχανές, μοντελισμό, έως και πολύπλοκες
επιγραφές, ή γραμμικά σχέδια για Τ-Shirts, η
περιγραμματική κοπή είναι το βασικότερο
στοιχείο της διαδικασίας.

Εκτυπώσεις & Αυτοκόλλητα
για Εξωτερική Χρήση

Αφίσσες

Το BN-20 έρχεται με τα βραβευμένα Roland ECO-SOL MAX
μελάνια για εκτυπώσεις εξωτερικής χρήσης. Τα
Outdoor
γραφικά αντέχουν εως και τρία χρόνια σε
Durable Inks
εξωτερικό χώρο χωρίς πλαστικοποίηση. Επίσης
υποστηρίζει τα water-based Roland FPG
years
pigment μελάνια για γραφικά εσωτ. χώρου.

3

Με το Μεταλλικό Μελάνι δώστε
έμφαση και μεταλλική λάμψη σε
αφίσσες και φωτοφραφίες
ανεβάζοντας την προστιθέμενη αξία
τους.

Ολοκληρωμένη Λύση
Με το BN-20 εκτυπώνετε γραφικά μεγέθους Α2 ή
πλάτους 480 mm. Συνοδεύεται απο δικό του RIP
πρόγραμμα εκτύπωσης - κοπής - διαχείρησης
χρώματος και αποτελεί απο μόνο του μια
ολοκληρωμένη επαγγελματική μονάδα.

20”
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Sigma 105mm f/2,8
EX DG OS HSM acro:
     

 

Είχαμε μάθει αρχικά για την ύπαρξη του
φακού τον περασμένο Φεβρουάριο.
Τώρα πλέον είναι γεγονός. Μπορείτε να
αποκτήσετε τον πολλά υποσχόμενο αυτό
tele macro που βέβαια διαμορφώνει
και αντίστοιχα υψηλή τιμή. Πρόκειται
για σχεδίαση στην οποία δεν έχουν γίνει
οικονομίες σε χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Σαν γνήσιος macro περιλαμβάνει
σύστημα πλεόντων στοιχείων με δύο
μετακινούμενα γκρουπ που αντισταθμίζουν αστιγματικές και σφαιρικές
εκτροπές σε όλο το φάσμα των αποστάσεων εστίασης από το άπειρο ως το 1:1

Hewlett Packard
obile   )
Η τελευταία σειρά των εκτυπωτών της HP που διαθέτουν την τεχνολογία ePrint επιτρέπει

(Lifesize). Παραπέρα, στην αρχιτεκτονική

στους χρήστες να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις mobile τεχνολογίες και να εργαστούν με
ευελιξία. Οι εκτυπωτές από την τελευταία σειρά της HP με την τεχνολογία ePrint χρησιμο-

του φακού περιλαμβάνονται στοιχεία SLD

ποιούν πλατφόρμες οι οποίες βασίζονται στο cloud, συμπεριλαμβανομένων και των HP

χαμηλής διάχυσης. Eπίσης η πολλαπλή
επίστρωση Super MultiLayer μειώνει τη
θάμβωση και τα φαντασματώδη είδωλα,

ePrint, Google Cloud Print και AirPrint, και οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να εκτυπώνουν απευθείας από μια πλειάδα smartphones, tablets και notebooks. Κάθε εκτυπωτής της

χαρίζοντας υψηλότερο κοντράστ. Δεν
λείπουν υποσυστήματα όπως η οπτική
σταθεροποίηση (OS) και το υπερηχητικό
σύστημα οδήγησης του autofocus (Ηyper
Sonic Motor). Η αναγγελία της εμπορικής
κυκλοφορίας του φακού συμπίπτει με

HP με την τεχνολογία ePrint διαθέτει μια μοναδική διεύθυνση email δίνοντας με τον τρόπο
αυτό τη δυνατότητα στον αποστολέα να πραγματοποιήσει μια εκτύπωση εύκολα όπως θα
έστελνε ένα απλό μήνυμα. Το AirPrint επιτρέπει στο χρήστη να εκτυπώνει έγγραφα από
Apple iOS συσκευές όπως το iPad,το iPhone και το iPod touch.
#""(##) ;$!%#) "8# <# !+ #8+$%' ePrint
"! &#.*+"! www.hp.com/eur/mybusiness

την 50ή επέτειο της Sigma βλ. περισσότερα στην ιστοσελίδα
http://www.sigmaphoto.com/50thsigma-and-you
 @

 210 9270492

Hasselblad


'   

Μια εταιρεία γερμανικών συμφερόντων εξαγόρασε την σουηδική Hasselblad. Η εταιρεία ονομάζεται Ventizz, και ειδικεύεται στην χρηματοδότηση και ανάπτυξη εταιρειών στον τομέα της τεχνολογίας. Η Hasselblad πριν αλλάξει χέρια ανήκε στον όμιλο
Shriro που έχει έδρα το Χόνγκ Κονγκ. Η νέα εταιρεία δεν σκοπεύει να πραγματοποιήσει μεγάλες αλλαγές στην δομή της εταιρείας. Βασική στρατηγική της θα είναι να
διατηρήσει τη θέση της εταιρείας στην αγορά, να αναπτύξει high end προϊόντα και να
εξερευνήσει νέες αγορές.
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Nikon
Concept cameras
Aπό διάφορα site που ασχολούνται
μανιωδώς και κατ’ επάγγελμα με φημολογίες, «διέρρευσαν» οι πρώτες εικόνες
για επερχόμενες (?) Nikon digital reflex
μηχανές. Μέχρι τώρα είχαμε μεγάλη
καθυστέρηση σε νέες παρουσίες απόλες
τις ιαπωνικές εταιρίες, με δεδομένη την
επιβράδυνση της σχεδιαστικής και παραγωγικής διαδικασίας λόγω του μεγάλου
σεισμού και της διαρροής ραδιενέργειας
στη Fukushima. Aπότι φαίνεται πρόκειτια
για μία μηχανή μικρομεσαίας κατηγορίας
και μία ή δύο upmarket (διάδοχος της
D700 όπως έντονα ψιθυρίζεται;).
Το φθινόπωρο θα δείξει….

lympus
K

 

" Pen

Ολόκληρη τη σειρά Pen ανανέωσε η Olympus κάνοντας τη θερινή έκπληξη. Όχι μία
αλλά τρεις καινούργιες Pen μας περιμένουν για το καλοκαίρι έχοντας διορθώσει πολλές
από τις προηγούμενες ατέλειες και ελπίζοντας να επιλεγούν από τους υποψήφιους αγοραστές mirrorless. Πρώτη και καλύτερη η Pen E-P3 που - δύο χρόνια μετά την παρουσίαση της πρώτης Pen, δηλ. της πρώτης Olympus με σύστημα Μicro 4/3 - αναρριχάται στο
θρόνο της καλύτερης Pen. Έχει αλλαγμένο αισθητήρα LiveMOS 12,3Megapixel δηλ.
ίδια ανάλυση αλλά τελείως διαφορετική συμπεριφορά, σύμφωνα τουλάχιστον με τις
υποσχέσεις των μηχανικών της Olympus. Συγκεκριμένα, συνδυάζει το νέο αισθητήρα
Μicro 4/3 τεχνολογίας Fine Detail με βελτιωμένο επεξεργαστή TruePic VI. Μαζί με την
βελτίωση της φωτογραφικής απόδοσης, ήλθαν και οι αυξημένες video ικανότητες αφού
η μηχανή κάνει λήψη κανονικού full HD (AVCHD/AVI). Τελείως ανανεωμένο είναι το
autofocus τεχνολογίας FAST AF Tracking με 35 σημεία εστίασης και σύστημα παρα-

Kodak

κολούθησης κινούμενου αντικειμένου, που ξεπερνάει τα προβλήματα απόκρισης των
προηγούμενων Pen. Eνδιαφέρον έχει και η μεγάλη οθόνη τεχνολογίας ΟLED που υπόσχεται καλύτερα και πιο ζωντανά χρώματα. Στη Pen E-P3 έχουν ενσωματωθεί δέκα Art

Mobile photo printing

Filters συμπεριλαμβάνοντας Diorama, Pop Art, Soft focus, Pale and Light, Light Tone,

Οι ιδιοκτήτες Αndroid τηλεφώνων
μπορούν πλέον να τυπώνουν απευθείας από smartphone σε ασύρματους
εκτυπωτές All in One της Kodak μέσω
της εφαρμογής Kodak Pic Flick, η
οποία διατίθεται δωρεάν. Η εφαρμογή
επιτρέπει την εκτύπωση φωτογραφιών
από iPhone, iPod, iPad και Blackberry.
Επιπλέον μπορεί να στείλει φωτογραφίες ασύρματα από το τηλέφωνο σε
ψηφιακές κορνίζες Kodak.

Grainy Film, Pinhole κλπ. Βήμα στην τρισδιάστατη εποχή της τεχνολογίας αποτελεί η
λειτουργία 3D Photo Mode στην οποία ο χρήστης μπορεί να τραβήξει τρισδιάστατες
φωτογραφίες σε φορμά *.ΜΡΟ.
Μαζί με την Pen E-P3 ανακοινώθηκαν οι εξής φακοί M.Zuiko Digital Micro 4/3: ο
γρήγορος ευρυγώνιος ED 12mm f/2 (ισοδύναμος με 24mm), ο τηλεφακός πορτρέτου
ΕD 45mm f/1,8 (ισοδύναμος με 90mm) καθώς και ο new look ΕD 14-42mm f/3,5-5,6
(ισοδύναμος με 28-84mm) ο οποίος έχει μόνον αιαθητικές διαφορές στην εξωτερική
εμφάνιση. Η γκάμα συμπληρώθηκε από το φλας FL-300R και το grip MCG-2 που κουμπώνει μόνον στην Pen E-P3.
Mαζί παρουσιάστηκαν και άλλες δύο Pen, τα μοντέλα Ε-PL3 και E-PM1 που επαναλαμβάνουν ως ένα
βαθμό την αισθητική
της compact XZ1 και τη
λογική “Ένας αισθητήρας
για όλα τα μοντέλα Pen”.
Η πρώτη ξεχωρίζει με
την αρθρωτή οθόνη και
η δεύτερη με τις πολύ
μικρές διαστάσεις, όντας
η μικρότερη Pen όλων
των εποχών.
FOTOMATIC
210 2111860

 116 • 

4 IOY IOY 2011





18

ON LINE    

O IMAGING - E 



Tokina
SD 17-35mm F4 AT-X PRO FX
Χωρίς πολλές φανφάρες και προσωρινά
μόνον για την ιαπωνική αγορά παρουσιάστηκε ο mid range φακός της Τοkina,
o πρώτος μετά την εξαγορά της εταιρίας
από την Kenko. O φακός ανταγωνίζεται «εσωτερικά» τον πιο γρήγορο, με
φωτεινότερο κατά 1 stop διάφραγμα
f/2,8 ΑΤΧ 16-28mm. Στην σχεδίαση περιλαμβάνονται ειδικά στοιχεία Super low
Dispersion χαμηλής διάχυσης για έλεγχο
των χρωματικών εκτροπών και βελτίωση
του γραψίματος ενώ σύμφωνα με τους
μηχανικούς της Tokina τα SD κρύσταλλα εξασφαλίζουν παρόμοιου επιπέδου
απόδοση με τα ακριβότερα Fluorite,
xωρίς συμβιβασμό στην ποιότητα. Επίσης
ενσωματώνεται αθόρυβος μηχανισμός
οδήγησης Silent Drive Module. Προς το
παρόν δεν υπάρχει ένδειξη τιμής για το

', <&' ,< #"#%

φακό όταν εξαχθεί στις διεθνείς αγορές.

1  &  ) '



  210 3303411

Ομαδική έκθεση φωτογραφίας διοργανώνει η φωτογραφική ομάδα του Δήμου Περιστερίου στο νέο δημαρχείο Περιστερίου 1 με 15 Ιουλίου 2011. Την έκθεση διοργανώνει ο
Δήμος Περιστερίου και θα παρουσιαστούν έργα των μελών της φωτογραφικής ομάδας του
εργαστηρίου, που βρίσκεται στο πνευματικό κέντρο στην Μαραθωνοκάμπου & Αβέρωφ.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουλίου και οι ώρες λειτουργίας είναι 9:00 - 14:00 &
18:00 - 21.30 καθημερινά. Την βραδιά των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε και παρουσίαση
όλης της δουλειάς των μελών της ομάδας καθώς και συζήτηση για τα πεπραγμένα της στην
αίθουσα προβολών του νέου Δημαρχείου. Στο εργαστήριο διδάσκουν οι Βασίλης Γεροντάκος, Παναγιώτης Γούλιαρης και Βαγγέλης Ταμβάκος, φωτογράφοι και μέλη του φωτογραφικού κύκλου, με αξιόλογη δουλειά στο ενεργητικό τους.

Nikon
H #   '   ) & +
Τον προηγούμενο μήνα γράφαμε για την πώληση της Leica
έναντι 1.9 εκατομ. ευρώ που έσπασε όλα
τα ρεκόρ στην δημοπρασία του
WestLicht. Η δημοπρασία είχε εν
μέρει φιλανθρωπικό χαρακτήρα
αφού κάποια από τα έσοδα
δόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό
Ιαπωνίας. Η Nikon συμμετείχε
με κάποια συλλεκτικά προϊόντα
που δώρισε για να βοηθήσει την
ανεύρεση χρημάτων. Ανάμεσα
σε αυτά ήταν και ένας δυσεύρετος
κατοπτρικός Nikkor 2000mm f/11 ο
οποίος πουλήθηκε για 95,000 δολάρια
με τιμή εκκίνησης το ποσό των 20.000 δολαρίων.
Ο φακός ήταν μέρος μιας σειράς με fixed aperture
οπτικών που βγήκαν στην παραγωγή πριν από αρκετά χρόνια. Για την δημοπρασία η Nikon προσέφερε και μια Nikon F3H High Speed που είχε σχεδιαστεί
ειδκά για του χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 1998.
Ήταν η γρηγορότερη Nikon F3 με Motordrive 13.8 fps.
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Sony
VAIO Z Series
Ζυγίζοντας λίγο παραπάνω από ένα κιλό,
η νέα σειρά notebook VAIO Z της Sony
δημιουργήθηκε για τους επαγγελματίες
που βρίσκονται εν κινήσει συχνά και
απαιτούν απόλυτες επιδόσεις σε συνδυασμό με τη μέγιστη φορητότητα. Το
VAIO Z συνδυάζει το ποιοτικό υλικό από
ανθρακονήματα, χωρίς να κάνει καμία
παραχώρηση στις προδιαγραφές. Έχει
οπίσθιο φωτισμό του πληκτρολογίου,
μεγάλη περιοχή επαφής της παλάμης και
το νέο, εργονομικό touchpad χωρίς πλήκτρα. Η οθόνη VAIO Display Premium των
33,2 εκ. (13.1”), με ανάλυση 1600x900,
διαθέτει αντι-ανακλαστική επίστρωση.
Ενσωματώνει την τελευταία γενιά επεξεργαστών σταθερού βολτάζ Intel Core i7
που συνδυάζεται με την ταχύτατη μνήμη
DDR3 SDRAM και το δίσκο SSD RAID των
256 GB. Προαιρετικά μπορείτε να προμηθευτείτε την μονάδα Power Media Dock
που βελτιώνει θεαματικά την απόδοση
των γραφικών, ενώ προσφέρει μια σειρά
επιπλέον επιλογών για συνδέσεις. Με την
προσθήκη του Power Media Dock, το
VAIO Z μπορεί να διαχειριστεί μέχρι και
τέσσερις οθόνες (συμπεριλαμβανομένης
και αυτής του notebook) μέσω εξόδων
HDMI και/ή VGA.
SONY 801 11 92000

Leica
M9-P and Super Elmar 21mm f/3,4 Asph
Η μικρότερη φωτογραφική μηχανή full frame 35mm απέκτησε μια δεύτερη παραλλαγή.
Αναφερόμαστε βεβαίως στην Leica M9 με τον αισθητήρα 24x36mm 18Μegapixel που
κυκλοφορεί πλέον και στην ειδική έκδοση Μ9-Ρ η οποία διαφέρει ελαφρά σε εξωτερική εμφάνιση καθώς και στο πολύ ανθεκτικό κρύσταλλο της οθόνης που τώρα πλέον
κατασκευάζεται από αχάρακτο ζαφείρι μεγάλης σκληρότητας όπως τα ακριβά ρολόγια.
Με την αντοχή αυτή είναι σίγουρο ότι μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα σε σκληρή
χρήση. Εξωτερικά λείπει η κόκκινη κουκίδα - σήμα κατατεθέν της Leica - για λόγους
«ανωνυμίας» που προτιμούν όσοι φωτογραφίζουν σε αντίξοες συνθήκες. Αντί για την
κουκίδα υπάρχει διακριτικά χαραγμένο το λογότυπο. Παραμένουν βέβαια όλα τα λοιπά
χαρακτηριστικά της Μ9, η συμβατότητα με όλους σχεδόν τους Μ τηλεμετρικούς φακούς,
η αθόρυβη λειτουργία του φωτοφράκτη και η μοναδικότητα της rangefinder σχεδίασης.
Μαζί αναγγέλθηκε και ο υπερευρυγώνιος Super-Elmar-M 21mm f/3,4 Asph. Πρόκειται
για πολύ compact φακό αποτελούμενο από οκτώ στοιχεία σε επτά γκρουπ που περιέχει
ένα ασφαιρικό και τέσσερα ασυνεχούς διάχυσης κρύσταλλα. Πρόκειται για απόγονο
του ονομαστού Super-Angulon M 21mm με το ίδιο διάφραγμα f/3,4. Όπως και τα άλλα
οπτικά της εταιρίας κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Solms στη Γερμανία και συναρμολογείται στο χέρι, κάτι μοναδικό στη σημερινή εποχή! ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 210 3818301

Pentax


#   

Η ιαπωνική Hoya ανακοίνωσε ότι πρόκειται να πουλήσει την Pentax στην Ricoh
έναντι 124,4 εκατομμύριων δολαρίων.
Η Ricoh, αφού έριξε σημαντικά τις τιμές
των compact μηχανών της, ελπίζει με την
αγορά της Pentax να εδραιώσει την θέση
της στην αγορά του Imaging. Η Hoya είχε
αγοράσει την Pentax το 2007 κυρίως για
το ιατρικό της τμήμα, και ήταν αναμενόμενο εδώ και χρόνια ότι θα πουλήσει το
φωτογραφικό κομμάτι. Η εξαγορά θα
ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο.
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Professional video
  



capture. Τη συνδέουμε στον υπολογιστή (συνήθως με καλώδιο ΙΕΕΕ1394
/Firewire/iLink/1394), τη βάζουμε σε
mode VTR και ανοίγουμε το πρόγραμμα μοντάζ - προσοχή η σειρά κινήσεων
ΔΕΝ είναι τυχαία - και σώζουμε το
project. Το Save είναι απαραίτητο και
κρίσιμο καθώς επηρεάζει το σημείο
αποθήκευσης των αρχείων. Οι προσεκτικοί χρήστες, πολύ συνετά, αποφεύγουν να σώζουν αρχεία βίντεο στον ίδιο
δίσκο που τρέχει το λειτουργικό και οι
εφαρμογές!
Στο πρόγραμμα μας τώρα: επιλέγουμε
File>Log and Capture στο Final Cut ή
File>Capture στο Adobe Premiere και
ανοίγει το αντίστοιχο παράθυρο για
τον έλεγχο της συσκευής μας. Σε αυτό
το βήμα έχουμε μια σειρά επιλογών
όπως το Log Clip, Capture Now &

+B

Capture Batch. Στο ψηφιακό βίντεο,
κάθε καρέ είναι αναγνωρίσιμο βάσει

 #  G, ;

της κασέτας στην οποία βρίσκεται και
βάσει κώδικα χρόνου (timecode). Aυτό

 "<Q$C) 'C) '8%B+ ';(  "!<#% ; C8<# #$#"# ) $,V#) <')
' #%<'"# C< +' '8%"<#  <+B

έχει ως αποτέλεσμα να μπορούμε με
ακρίβεια να ορίσουμε ποιο μέρος της

Έ

χοντας ολοκληρώσει τις λήψεις μας (είτε έχοντας ένα σενάριο στο μυαλό μας είτε απλά
καταγράφοντας ένα γεγονός) πρέπει να επεξεργαστούμε το υλικό ώστε να αφαιρέσουμε

τα άχρηστα ή λάθος μέρη. Φροντίζουμε το λειτουργικό μας σύστημα και το πρόγραμμα
video editing να είναι αναβαθμισμένα στην τελευταία έκδοση, αντιστοίχως το ίδιο και για τα
απαραίτητα περιφερειακά προγράμματα (π.χ. το QuickTime, απαραίτητο για την απρόσκοπτη
λειτουργία και του Premiere και του Final Cut).
Επίσης ορισμένες κάμερες απαιτούν είτε driver, είτε κάποιο plug-in είτε, σε σπάνιες περιπτώσεις, δικό τους λογισμικό για την μεταφορά του υλικού στον υπολογιστή. Βασική πηγή
πληροφόρησης αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης της βιντεοκάμερας και φυσικά το site του κατασκευαστή. Ίσως το να ασχοληθούμε με το εγχειρίδιο είναι βαρετό, όμως λίγη μελέτη πριν
αρχίσουμε να δουλεύουμε θα μας γλιτώσει από πολύ κόπο. Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε
και τα σωστά καλώδια για την σύνδεση υπολογιστή και κάμερας.
Ψηφιοποίηση
Εφόσον το σύστημά μας είναι έτοιμο αρχίζουμε τη μεταφορά του υλικού στον υπολογιστή.
Κάποτε αυτή η διαδικασία λεγόταν ψηφιοποίηση (digitizing) και ουσιαστικά σήμαινε την
μετατροπή του αναλογικού βίντεο σε αρχείο υπολογιστή και άρα ψηφιακό. Πιο σωστός είναι
ο όρος capture, αλλά τελικώς ο απόλυτα δόκιμος όρος - και χρήσιμος για την γενικότερη
κατανόηση του ψηφιακό βίντεο - είναι κωδικοποίηση (encoding). Κάθε ψηφιακή εγγραφή
βίντεο χρησιμοποιεί κάποιον ”κώδικα” ή “codec” (compressor/decompressor). Π.χ. η κάμερα
DV χρησιμοποιεί κώδικα DV (digital video) ενώ μια DSLR κώδικα H.264 ή M.JPEG. Κάποιοι
κώδικες αναγνωρίζονται ως έχουν από τα συστήματα μοντάζ (DV, HDV, AVCHD, DVCpro)
άλλοι χρειάζονται μετατροπή (π.χ. H.264, DivX, MP4, WMV).
Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα χοντροειδή διαχωρισμό ανάμεσα σε κάμερες με κασσέτα
(tape based) και σε αυτές που καταγράφουν την πληροφορία σε σκληρό δίσκο ή σε κάρτες
μνήμης (tapeless).
Ο διαχωρισμός είναι απαραίτητος καθώς συνδέεται με διαφορετική ροή εργασίας. Αν η
συγκεκριμένη βιντεοκάμερα έχει κασέτα, τότε η δουλειά μας αρχίζει με την διαδικασία του
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κασέτας θέλουμε να κωδικοποιήσουμε.
Μπορούμε επίσης να φτιάξουμε λίστες
(Log) με τα σημεία που θέλουμε και να
κάνουμε το Capture αργότερα. Σε άλλη
περίπτωση επιλέγουμε το Capture Now
και αρχίζει η κωδικοποίηση από το σημείο της κασέτας που βρισκόμαστε. Στο
Premiere υπάρχει η χρήσιμη επιλογή
“Scene Detect” που δημιουργεί κατά
την διάρκεια του Capture νέα αρχεία
κάθε φορά που διαβάζει πληροφορία
Start/Stop (οι ερασιτεχνικές κάμερες
καταγράφουν αυτή την πληροφορία
ενώ σε κάποιες ημιεπαγγελματικές η
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Professional video
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΑΝΩΝ
Οι τρόποι σύνδεσης πλάνων είναι το Cut,
το Fade (in ή out) και τέλος τα Transitions
(οι μεταβάσεις). Οι πρώτοι δύο υπάρχουν
από καταβολής του σινεμά και ουσιαστικά είναι τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία
για να ενώσουμε πλάνα, προσθέστε εδώ
και το Dissolve που είναι μετεξέλιξη του
Fade αλλά πλέον θεωρείται transition.
Πρώτος κανόνας: χρησιμοποιούμε ελάχιστα έως καθόλου transitions και μόνο
για σοβαρό λόγο. Επίσης αν επιλέξουμε
transitions ας έχουμε μόνο ένα το πολύ
δύο είδη κατά την διάρκεια της ταινίας.
Τα transitions εντυπωσιάζουν και είναι
διασκεδαστικά, αλλά δεν έχουν θέση σε
μοντέρνο βίντεο.
Το Cut, είναι αυτό ακριβώς που λέει
το όνομα του (προέρχεται από το φιλμ
όπου και αφορούσε πραγματικό φυσικό
κόψιμο του φιλμ). Χρησιμοποιείται είτε
Το παράθυρο του Log and Transfer, με φορτωμένο υλικό HiDef από κάμερα RED

σχετική επιλογή ενεργοποίησης περιλαμβάνεται στο menu). Αυτό βολεύει πολύ για να έχουμε
ξεχωριστά αρχεία με λίγο κόπο αλλά μπλέκει λίγο την ονοματοδoσία.
Στην περίπτωση που η κάμερα μας είναι χωρίς κασσέτα τα πράγματα περιπλέκονται λίγο.
Πρώτα από όλα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς με ποιο τρόπο (τι κώδικα και τι διαστάσεις) γράφει
η μηχανή μας. Δυστυχώς, με τον ερχομό και επικράτηση του ψηφιακού βίντεο υψηλής ευκρίνειας (high definition) αντί να απλοποιηθούν τα πράματα, έγιναν πολύ πιο πολύπλοκα. Για
παράδειγμα, μια Canon 5D ΜkII ή μια Nikon D7000 γράφουν βίντεο υψηλής ευκρίνειας 1080,
δηλαδή full HD. Ο κώδικας που χρησιμοποιούν είναι ο H.264, που πετυχαίνει υψηλή συμπίεση
(δηλαδή μικρό μέγεθος αρχείου) και πολύ υψηλή ποιότητα εικόνας σε ανάλυση1920x1080
pixel στα 25 fps. Αντίστοιχα, μια κάμερα που αξιοποιεί κάποια εκδοχή του κώδικα AVCHD
γράφει video 1080, αλλά με ανάλυση 1440x1080.
Οι διαφορές είναι μικρές στο τελικό αποτέλεσμα αλλά αν δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς παράγει η
μηχανή μας μπορεί να αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα.

CODECS
Λίγη προσοχή τώρα: Οι κώδικες χωρίζονται σε intraframe και interframe, σημειώνω ότι την
λέξη κωδικοποίηση μπορεί να την συναντήσετε και ως συμπίεση (compression) αν ασχοληθείτε με το θέμα αναλυτικά. Οι κώδικες intraframe είναι οι «καλοί» δηλαδή οι φιλικοί προς τα
προγράμματα μοντάζ (DV, DVCam, DVCPro, DVCPro HD, Apple ProRes) προσφέρουν υψηλή
ποιότητα εικόνας αλλά τα αρχεία έχουν μεγάλο μέγεθος. Οι interframe (MPEG-2, MPEG-4,
H.264 και πολλοί άλλοι) από την άλλη είναι οι “κακοί”: εξαιρετικοί μεν για να μοιράζουμε
την δουλειά μας καθώς έχουν (αν το κάνουμε σωστά) καλή ποιότητα εικόνας και πολύ μικρό
μέγεθος αρχείου αλλά δύσχρηστοι για το μοντάζ - κάποιοι δεν είναι καν δυνατόν να αναγνωριστούν από προγράμματα μοντάζ. Εφόσον, οι περισσότερες βιντεοκάμερες (ερασιτεχνικές, ημιεπαγγελματικές, DSLR) γράφουν σε τέτοιους κώδικες, πριν μοντάρουμε πρέπει να κάνουμε μετατροπή. Για τη δουλειά αυτή, η Adobe προσφέρει το Media Encoder, η Apple το Compressor
και το QuickTime Pro, η Canopus to Procoder. Από εκεί και πέρα υπάρχει τεράστια ποικιλία
λογισμικού που αναλαμβάνει αποκλειστικά αυτή τη δουλειά μετατρέποντας αρχεία βίντεο από
το ενα codec σε άλλο.
Αν δουλεύουμε με Final Cut Pro, υπάρχει η επιλογή Log and Transfer (λίστα συμβατότητας
στο site της Apple) που αναγνωρίζει πολλές tapeless κάμερες και επιτρέπει την μετατροπή του
υλικού μέσα στο περιβάλλον εργασίας. Το υλικό που μετατρέψαμε μαζί με άλλα αρχεία εικόνας και ήχου το κάνουμε Import (File>Import) και είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε το μοντάζ.
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για να περάσουμε από γενικότερο πλάνο
σε πιο κοντινό (και του αντίστροφο φυσικά) της ίδιας δράσης είτε ακόμα και για
να αλλάξουμε τελείως δράση. Το κόψιμο
γίνεται με πολλούς τρόπους και στο
Final Cut και στο Premiere, αλλά ο πιο
προφανής είναι με το εργαλείο «ξυράφι»
Βlade για το FC, Ρazor για το Premiere (b
και r τα keyboard shortcuts αντίστοιχα).
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που δεν
μπορούμε να κόψουμε, βασικός κανόνας
είναι ότι ΔΕΝ κόβουμε πάνω στην
κίνηση. Δηλαδή αν η κάμερα κινείται ή
κάνουμε zoom ή το υποκείμενο κινείται
δεν μπορούμε να κόψουμε την κίνηση
πριν ολοκληρωθεί.
Βέβαια οι περισσότερες ερασιτεχνικές
λήψεις είναι γεμάτες κίνηση και πολύ
σπάνια υπάρχει άλλη λήψη της ίδιας
δράσης. Άρα το Cut δεν μπορεί να μας
βοηθήσει. Εδώ έρχεται το Fade, και συγκεκριμένα το Dissolve ή Cross Dissolve
όπως το βρίσκουμε στα προγράμματα.
Το Dissolve είναι πολύ χρήσιμο. Πρώτον
το Fade υποδηλώνει πέρασμα χρόνου,
άρα μπορούμε να συνδέσουμε πλάνα
που υπό άλλες συνθήκες είναι αταίριαστα. Επιπρόσθετα με το «λιώσιμο»
δύο εικόνων εξαλείφεται το αρνητικό
συναίσθημα που δημιουργείται αν κάνουμε Cut πάνω στην κίνηση. Υπάρχουν
αρκετοί τύποι Dissolve, όλα τα λογισμικά έχουν τουλάχιστον τρεις, το Cross
Dissolve είναι το πιο σωστό και το πιο
πολυλειτουργικό.
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Το interface του Final Cut Pro 7, με ενεργή την επιλογή Share.

παράθυρο από το οποίο μπορείτε
να διαλέξετε διάφορα είδη αρχείων.
Θα πρέπει να έχουμε επιλεγμένη την
Sequence που θέλουμε να κάνουμε
export. Tέλος, δύο επισημάνσεις
η τελική κωδικοποίηση του ολοκληρωμένου βίντεο απαιτεί χρόνο
και πολλές γνώσεις. Ευτυχώς οι
προγραμματιστές έχουν φροντίσει να
διευκολύνουν τον ερασιτέχνη με τις
έτοιμες ρυθμίσεις.

TRANSITIONS

ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Τα transitions είναι εντυπωσιακά αλλά έχουν συγκεκριμένη δουλειά, κυρίως στη τηλεόραση. Εν αντιθέσει με το Cut και Fade, οι μεταβάσεις αυτές σπάνε την ροή της ταινίας

• Τα συστήματα Apple έχουν προεγκατεστημένο το δωρεάν λογισμι-

και βάζουν τον θεατή σε θέση εγρήγορσης (π.χ. έχουμε εντυπωσιακά transitions όταν
βλέπουμε Instant Replay στην τηλεόραση).
Έστω ότι έχουμε ολοκληρώσει το μοντάζ, έχουμε βάλει όλα μας τα πλάνα στην σειρά,
μετά τι; Eδώ αρχίζει η διαδικασία του Color Correction και των εφέ (Post Production).

κό iMovie για επεξεργασία βίντεο,
σχεδιασμένο για τον ερασιτέχνη με
αρκετές δυνατότητες.
• Από την άλλη τα Microsoft

Και τα δύο προγράμματα, έχουν μεγάλο αριθμό video filters και φυσικά μπορούμε να
κατεβάσουμε και πάρα πολλά ακόμα. Σε αυτό το επίπεδο, το μόνο εργαλείο που θα

Windows εμπεριέχουν το
Windows Movie Maker, λογισμικό

αναφέρουμε είναι το 3Way Color Corrector. Θέλει καθαρό μάτι και όρεξη για πειραματισμό, δεν υπάρχουν κανόνες απλά πειραματιζόμαστε και μαθαίνουμε τι πρέπει να

ιδιαίτερα απλό και εύκολο αλλά
προσανατολισμένο για παραγω-

κάνουμε ώστε να έχουμε σωστά χρώματα. Σημειώστε το Color Correction συνήθως
απαιτεί Render, που συχνά είναι χρονοβόρο.

γή ερασιτεχνικών βίντεο για το
διαδίκτυο.
• Υπάρχουν πολλά προγράμματα
μοντάζ, ακόμα και δωρεάν. Υπό
προϋποθέσεις το λογισμικό δεν
επηρεάζει το μοντάζ αλλά διευκολύνει ή δυσκολεύει το έργο του
μοντέρ ανάλογα με την ποιότητα
του.

ΤΊΤΛΟΙ
Ένα βήμα ακόμα είναι να προσθέσουμε τίτλους, είτε σταθερούς είτε κινούμενους. Τόσο
το Final Cut όσο και το Premiere περιέχουν τα βασικά και πιο χρήσιμα εργαλεία. Στο
σημείο των τίτλων υπάρχει η πρώτη μεγάλη διαφορά μεταξύ Premiere και Final Cut.
Στο μεν Premiere για να καλέσουμε την τιτλέζα κάνουμε δεξί κλικ στο Βin και από το
pop Up Menu επιλέγουμε New Item>Title… Aπό εκεί ανοίγει η τιτλέζα του Βoris μέσα
στην οποία κάνουμε όλη την επεξεργασία του τίτλου μας. Στο Final Cut από την άλλη
στο παράθυρο του Viewer, κάτω δεξιά από το κουμπί με το φιλμ έχουμε πρόσβαση στο
υπομενού με τις ρυθμίσεις τίτλων. Οι τίτλοι στο FC εμπεριέχονται στο project file, ενώ
στο Premiere είναι διαφορετικά αρχεία.

EXPORT
Το τελευταίο μας βήμα είναι το Εxport. Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν: ο Media
Encoder και ο Compressor προσφέρουν πάρα πολλές ρυθμίσεις για να έχουμε απόλυτο
έλεγχο πάνω στο τελικό Εxport αλλά απαιτούν αρκετές γνώσεις. Για τα πρώτα Εxport
όμως, στο Premiere επιλέγουμε File>Export το οποίο ανοίγει ένα αρκετά τρομακτικό
παράθυρο από το οποίο έχουμε πρόσβαση σε αρκετές έτοιμες ρυθμίσεις (μην τρομάξετε από τις άπειρες επιλογές) που μπορούμε να διαλέξουμε να μας κάνει π.χ. αρχείο
flv για να φτιάξουμε βίντεο για το YouTube ή MPEG-2 DVD για να γράψουμε δισκάκι.
Στα πρώτα σας βήματα εμπιστευτείτε τις έτοιμες ρυθμίσεις. Στο Final Cut από την άλλη
ο πιο απλός τρόπος είναι να επιλέξετε File>Share, επιλογή που δίνει ένα πολύ φιλικό
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αίσθητη επιφάνεια αισθητήρα, χαρακτηριστικά που το αποτελεσμά τους θύμιζε
την αισθητική του κινηματογράφου.
Παλιότερα μιλούσαν για βιντεΐλα ή
χαμηλή ποιότητα εικόνας. Αυτά τελείωσαν, όταν με τη DSLR μπορείς να έχεις
πολυεπίπεδα πλάνα με κάποιο μέρος
out of focus. Δηλαδή δεν είναι και τόσο
περίπλοκο να συνειδητοποιήσει κανείς
τους λόγους για τους οποίους οι DSLR
έφεραν μια “επανάσταση” στο ψηφιακό
βίντεο. Το βασικό τους πλεονέκτημα,
κατά τη γνώμη μου δηλαδή, είναι ο
έλεγχος βάθους πεδίου και το -συγκριτικά- πολύ χαμηλό κόστος τους.
• Oι DSLR υπερέχουν σε σχέση με τις
επαγγελματικές ψηφιακές βιντεοκάμερες;

!<,!) #$!+($')
 DSLR  

 video )   ) project

 DSLR C8+ '+'CV#  ;% " #;'#$<'( vide, &%++') <# *!+(
(;, #+;"'C) &+'(!#) ' ';$;+') + (; #'"%'). ' 
*C<' ; ';#$#% #+( '+#%<#+ "B!,"#+ '( + '(, "B!,"'<# <# C+' ';( ) &'",' #+'"8$.<#+) <# DSLR video, &!<.).
• Ποια ήταν με δύο λόγια η επαγγελματική σου πορεία;
Εργάζομαι κυρίως ως σκηνοθέτης διαφήμισης. Παράλληλα ασχολούμαι με τον κινηματογράφο και τις ταινίες μικρού μήκους. Τα τελευταία χρόνια το εμπορικό κομμάτι της δουλειάς
μου επικεντρώνεται κυρίως στην διαφήμιση και κρατάω και κάποια video art project, ως πιο
προσωπικό έργο. Το πρώτο μου πτυχίο ήταν πάνω στο animation, οπότε πάντα είχα μία επαφή με τα κινούμενα σχέδια και τα ειδικά εφέ. Συνέχισα τις σπουδές μου στην Αγγλία όπου
ασχολήθηκα με την σκηνοθεσία, την κινηματογράφηση και το μοντάζ. Τα τελευταία χρόνια
δουλεύω σαν σκηνοθέτης και συνεργάζομαι με διευθυντές φωτογραφίας, αν και συχνά
κινηματογραφώ και ο ίδιος.
• Στη θητεία σου στον κινηματογράφο και το βίντεο έχεις εργαστεί με διαφορετικά μέσα;
Έχω δουλέψει με φιλμ και με βιντεοκάμερες, ξεκινώντας από τις πρώτες mini DV χωρίς όμως
να έχω ποτέ ασχοληθεί με συστήματα Hi8 και Super 8. Γενικά είμαι στο χώρο από τον καιρό
των Digi Beta, mini DV και έπειτα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τις πρώτες βιντεοκάμερες που
κυκλοφόρησε η Panasonic με κάρτα η οποία είχε λίγο καλύτερη ποιότητα και δύο-τρία
επιπλέον χαρακτηριστικά. Ήταν η περίοδος μετάβασης από το mini DV στο High Definition.
Εδώ και δύο χρόνια έγινε μια μεγάλη αλλαγή, με την κινηματογράφηση με DSLR, η οποία και
αυτήν με την σειρά της μοιάζει να αντικαθίσταται απο ακριβότερες ψηφιακές κάμερες.
• Τι διείσδυση έχουν οι DSLR στις βιντεοσκοπήσεις και τον κινηματογράφο;
Ενα τεράστιο ποσοστό των αναθέσεων, επειδή έχουν πέσει και τα budget αυτή την περίοδο,
πλέον γίνονται με DSLR. Αυτό τον καιρό διεξάγεται μία πολύ μεγάλη θεωρητική συζήτηση
περί ποιότητας της εικόνας video από DSLR. Υπάρχουν πάντα αυτοί που έχουν ως σταθερή
αναφορά το κινηματογραφικό φιλμ. Στην πραγματικότητα αυτό που προσέφεραν οι DSLR
είναι κάποια χαρακτηριστικά χωρίς ανταγωνισμό από τις συνήθεις επαγγελματικές βιντεοκάμερες: πολύ στενό βάθος πεδίου, μεγαλύτερα διαφράγματα, και πολύ μεγαλύτερη φωτοευ-

 116 • 

4 IOY IOY 2011

Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι
υπάρχουν πάρα πολλές βιντεοκάμερες.
Πριν τις DSLR συνήθως δουλεύαμε με
μοντέλα που είχαν fixed zoom φακό
και πολύ μικρή επιφάνεια αισθητήρα.
Επιπλέον τα διαφορετικά φορμά αρχείων δημιουργούσαν προβλήματα στο
post production. Η κινηματογράφηση
με DSLR συνέπεσε με διάφορες εξελίξεις στο χώρο του post production, οι
οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Μια
από αυτές ήταν και η χρήση του format
H.264. Η εξέλιξη σ’ αυτό το format επέτρεψε σε μία μικρή μηχανή να γράφει
HD video σε απλή κάρτα μνήμης flash.
Η όλη όμως εξέλιξη του DSLR video
μοιάζει να προέκυψε τυχαία, αφού αρχικά η Canon EOS 5D MkII έγραφε σε 30
καρέ που δεν ήταν καν χρήσιμο για την
Αμερικάνικη τηλεόραση. Απλά έτυχε
να προσθέσουν τη λήψη βίντεο σε μια
πολύ καλή (full frame) φωτογραφική
μηχανή και η ποιότητα που έβγαλε
τους έκανε να αναθεωρήσουν την όλη
πολιτική τους γύρω από το βίντεο. Τα
επόμενα μοντέλλα πιά ήταν σχεδιασμένα και για βίντεο και φρόντισαν να
αναβαθμίσουν και την 5D λόγω της
επιτυχίας της.
• Τι αρνητικό βρίσκεις στις DSLR;
Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι το
budget δεν είναι τόσο μικρό όσο φαντάζονται μερικοί. Το κόστος αυξάνεται
αρκετά λόγω των οπτικών και των
αξεσουάρ. Για να βρεθεί φακός με γρήγορο διάφραγμα και image stabilizer
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Δηλ. θεωρούμε ότι το φιλμ είναι εξ
ορισμού ανώτερο, ενώ σπάνια βλέπουμε
κακογυρισμένο αποτέλεσμα του φιλμ.
Νομίζω λοιπόν ότι θέτουμε υπό κρίση
μη συγκρίσιμα πράγματα. Στο ένα άκρο
το τρομερό επίπεδο παραγωγής και
στο άλλο τη μικρή κλίμακα παραγωγής
με περιορισμένα μέσα. Και πρέπει να
τονίσουμε ότι δεν πιστώνεται το σύνολο
της ποιότητας της εικόνας αποκλειστικά
στο μέσο καταγραφής. Υπάρχουν πολλές
ακόμη παράμετροι που επηρεάζουν
την ποιότητα εικόνας. Τελικά, η DSLR
αντιπροσωπεύει μια μεγάλη ευκαιρία για
φωτογράφους να μπουν στο χώρο του
βίντεο και μια φτηνή λύση για σκηνοθέτες να έχουν πολύ καλή ποιότητα
κινηματογράφησης.
• Θα μας πεις περισσότερα για καλλιτεχνικό σου project “Μoving Faces”;
Το “Μoving Faces” μετράει ενάμιση χρόνο. Ξεκίνησε όταν βγήκε η Canon ΕΟS
ποιότητας σίγουρα θα έχει την ανάλογη τιμή. Ας διευκρινίσουμε ότι ενώ τα οπτικά συστήματα
σταθεροποίησης ήταν ενσωματωμένα στις επαγγελματικές βιντεοκάμερες, στους φακούς των
DSLR αυτό δεν είναι αυτονόητο και πρέπει να πληρώσεις εξτρά. Είναι η λογική της φωτογραφίας αυτή. Το δεύτερο σχετίζεται με το grip της DSLR. Δεν μπορείς να την έχεις συνέχεια στα χέρια
σου και να κινηματογραφείς για ώρες. Οπότε από πολύ νωρίς άρχισαν οι εταιρίες να βγάζουν
rigs, κάτι που δεν μπορεί να θεωρεί καινοτομικό αφού αντίστοιχος εξοπλισμός υπάρχει εδώ
και χρόνια στις ψηφιακές βιντεοκάμερες και στο φιλμ βέβαια. Απλά κάποιοι που το σκέφτηκαν
αρκετά νωρίς, άρχισαν να κάνουν ευρεσιτεχνίες για το πως θα επινοούσαν ειδικά συστήματα
στήριξης για DSLR. Συχνά χρειάζεται και έξτρα monitor, οπότε το κόστος ανεβαίνει αρκετά. Ένα
άλλο θέμα είναι ο ήχος, αφού τα μικρόφωνα των DSLR είναι πολύ χαμηλότερης ποιότητας
από τα αντίστοιχα της μέσης βιντεοκάμερας. Άρα είναι καλό να ηχογραφείς ξεχωριστά τον ήχο.
Τέλος, γράφουν για περιορισμένο χρόνο εννιαία πλάνα (γύρω στα δέκα λεπτά) και υπερθερμαίνονται αρκετά εύκολα.
• Άρα είναι προτιμότερο να κινηματογραφεί κανείς με DSLR;
Υπάρχει η αίσθηση ότι αν πάρει κάποιος μια DSLR θα μπορεί να κάνει ένα αριστούργημα με
κινηματογραφική αισθητική. Σίγουρα η μηχανή δίνει κάποια εργαλεία. Πιστεύω ότι κάποιος
δουλεύοντας με DSLR θα μάθει να κινηματογραφεί πολύ καλύτερα από ότι αν προσπαθεί με
βιντεοκάμερα που έχει fixed φακό. Δηλαδή τα περιθώρια πειραματισμών με φακούς, φίλτρα
κλπ. είναι διευρυμένα. Τα εργαλεία είναι πάντα εργαλεία και σου δίνουν δυνατότητες. Στην
πραγματικότητα εξαιρετικές ταινίες έχουν γυριστεί με φτωχό εξοπλισμό, αλλά πέτυχαν γιατί
υλοποίησαν καλές ιδέες. Άλλο τώρα αν παρατηρείται ένας φετιχισμός με τον εξοπλισμό…
• Θεωρείς ότι θα επικρατήσει διεθνώς η κινηματογράφηση με DSLR;
Έχουμε κάποια πολύ σημαντικά διεθνή παραδείγματα στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Αλλά όταν μιλάμε για μεγάλες παραγωγές, φίλμ και τηλεοπτικές, πρέπει να τονίσουμε
ότι κυρίως γυρίζονται σε φιλμ, ή στις ακριβές ψηφιακές κάμερες (RED, Alexa Genesis κλπ.) .
Όταν έχεις μεγάλο προϋπολογισμό, και παίρνεις μηχανή σαν την Canon 5D ΜkII και μπορείς
να προσαρμόζεις φακούς Panavision, που κοστίζουν αρκετές δεκάδες χιλιάδες τότε δεν κάνεις
ακριβώς DSLR Cinematography. Όμως, στον ανεξάρτητο κινηματογράφο, στα video clip, τα
ντοκυμαντέρ και σε άλλες viral εφαρμογές οι DSLR έχουν τρομακτική απήχηση. Γενικά η
σύγκριση με το φιλμ νομίζω οτι είναι λίγο άδικη. Όταν μιλάμε για φιλμ εννοούμε καλοφωτισμένο φιλμ πίσω από το οποίο κρύβεται φωτιστικός εξοπλισμός και ένα ολόκληρο συνεργείο.
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7D. Είχα ενθουσιαστεί και αγόρασα ένα
φακό με διάφραγμα f/1.4. Στη συνέχεια
πήρα ως χορηγία ένα φακό f/1.2 με
βάθος πεδίου όπου δεν μπορούσες πια
να κρατήσεις σχεδόν τίποτα νετ. Επίσης η
μηχανή τραβούσε 60 καρέ/δευτ. Οπότε
άρχισα να τραβάω κάποια πορτρέτα, με
συγκεκριμένη αισθητική: στενό βάθος
πεδίου και αργή κίνηση. Όταν τα έβλεπα,
διεπίστωσα ότι αυτό το είδος λήψης
είχε μία αυτοδύναμη αισθητική. Θύμιζε
φωτογραφικό πορτρέτο στο μεταίχμιο
βίντεο και στατικής εικόνας. Εκείνη την
εποχή έψαχνα να κάνω ένα charity
project οπότε αποφάσισα να συγκεντρώσω χίλια βίντεο πορτρέτα αργής κίνησης.
Το όλο εγχείρημα βρίσκεται σε εξέλιξη
στο http://movingfaces.emptyfilm.com
και μαζεύει χρήματα για τον οργανισμό
Anti-Slavery International. Δεν θα το
είχα ξεκινήσει χωρίς την χορηγία και την
εμπιστοσύνη του Μακη Γαλαίου από
το www.galaiosphoto.gr. ο οποίος είχε
πιστέψει στην κίνηση αυτή, πριν διαδοθεί
το DSLR βίντεο - δύο χρόνια πριν. Η ιδέα
δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς
DSLR και το γεγονός ότι διαθέτω ένα
μέσο καταγραφής με τις συγκεκριμένες
δυνατότητες δηλ. να κινούμαι οπουδήποτε και να δημιουργώ ένα πορτρέτο
από οποιονδήποτε. Πιστεύω ότι το
project βασίζεται στη νέα αισθητική video
που οι DSLR έφεραν στο προσκήνιο.
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• Πως έγινε η πρώτη σας επαφή με τη φωτογραφία;
Η πρώτη μου επαφή με την φωτογραφία έγινε μόλις στα 16 μου χρόνια όταν μια φίλη μου
κρατούσε μια SLR Zenith 122, την όποια και ζήλεψα και από τότε βάλθηκα να αποκτήσω
και εγώ την δίκια μου SLR φωτογραφική μηχανή. Το έκανα! Από τότε λοιπόν η φωτογραφία έχει γίνει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου.
• Σε ποιά αντικείμενα έχετε εργαστεί;
Κυρίως μου αρέσει η φωτογραφία πορτρέτου και όλα αυτά που πηγάζουν από αυτήν,
μόδα, life style, και τα τελευταία οκτώ χρόνια με τον γάμο.
• Μέσα από ποιο είδος θεωρείτε ότι εκφράζεστε καλύτερα;
Δεν έχω ξεχωρίσει κανένα από τα παραπάνω και ο λόγος είναι ότι και τα τρία με εξιτάρουν,
μου δίνουν την ευκαιρία να είμαι δημιουργικός και παράλληλα με ευχαριστούν για το
αποτέλεσμα που, μαζί με το κάθε πρόσωπο, καταφέρουμε να πετύχουμε.

  : @. @  @
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• Πως θα χαρακτηρίζατε το στυλ σας; Ποιες είναι οι επιρροές σας;
Προσπαθώ σε κάθε φωτογράφιση να έχω έναν συνδυασμό διαχρονικότητας και παράλληλα να ακολουθώ την τάση της μόδας και να χρησιμοποιώ καινούριες τεχνικές που θα με
ξεχωρίσουν και σαv φωτογράφο αλλά και σαν προσωπικότητα.
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• Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας φωτογράφοι;
Μου αρέσουν πολλοί ξένοι φωτογράφοι, αλλά έχω ξεχωρίσει
τον Mario Testino. Βρίσκω την δουλειά του διαχρονική αλλά
και σύγχρονη πάντα ακλουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις
στον χώρο της μόδας. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί έλληνες
συνάδελφοι με αξιόλογες δουλειές. Πιστεύω η Ελλάδα βγάζει
μερικά από τα πιο δυνατά fashion editorial παγκοσμίως
και χαίρομαι που έλληνες φωτογράφοι ξεχωρίζουν για την
πρωτοποριακή τους δουλειά.
• Πως προσεγγίζεις ένα νέο project; Τι προετοιμασία
χρειάζεται μια φωτογράφιση μόδας;
Πολλά είναι αυτά που θα μελετήσω πριν φτάσω στην τελική
ιδέα της φωτογράφισης. Έχω μια καλή ομάδα και έναν καλό
project manager, που μαζί με αυτούς ανακαλύπτουμε τι θέλει
ο πελάτης και πώς θέλει να προβληθεί προς την αγορά με το
προϊών του. Μελετάμε προηγούμενες φωτογραφήσεις του
πελάτη και των ανταγωνιστών του για να εξασφαλίσουμε ένα
καινούριο αποτέλεσμα. Μαζί με την ομάδα οργανώνουμε
κάθε κίνηση που θα μας φέρει στην υλοποίηση της ιδέας
αρκετές μέρες πριν την φωτογράφηση.
• Τα ελληνικά περιοδικά αφήνουν στους φωτογράφους μία
δημιουργική
ελευθερία ή προτιμούν την «πεπατημένη” οδό;
Εξαρτάται από το περιοδικό και το ύφος που θέλει να περάσει
στον αναγνώστη. Φυσικά μερικά περιοδικά θέλουν να
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ανανεώνουν το περιεχόμενο κάθε τεύχος και άλλα περιοδικά
επιλέγουν να κρατούν ένα συγκεκριμένο στυλ. Όμως, σε γενικές
γραμμές πιστεύω τα τελευταία χρόνια τα πιο πολλά ελληνικά
περιοδικά τολμούν καινούριες και πιο περίπλοκα concept για
τις φωτογραφήσεις και ενθαρρύνουν τους φωτογράφους να
δημιουργούν χωρίς πολλούς περιορισμούς. Βέβαια, υπάρχουν
και φορές που ο πελάτης έχει μεγαλύτερη επιρροή στο
αποτέλεσμα και περιορίζει το περιοδικό και στην συνέχεια τα
περιθώρια δημιουργικότητας στενεύουν για τον φωτογράφο.
• Χρησιμοποιείς το Photoshop; Θεωρείς ότι η εικόνα είναι ένας
συνδυασμός τόσο της λήψης όσο και της επεξεργασίας ή η
εικόνα φτιάχνεται την ώρα που πατάς το κουμπί της μηχανής
σου;
Σίγουρα το Photoshop είναι ένα απαραίτητο εργαλείο και έχει
παίξει μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της φωτογραφίας. Αλλά
πιστεύω ότι αν μια εικόνα δεν είναι από την αρχή σωστά δεν θα
την φέρει το Photoshop στο κατάλληλο επίπεδο.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Ανδρέας Σελληνίδης γεννήθηκε στον Πειραιά και ξεκίνησε
να ασχολιέται με την φωτογραφία από τα 16 του χρόνια με
πάθος για την φωτογραφία μόδας. Η εμμονή του για την
τελειότητα τον ώθησε να δημιουργήσει το 2005 την εταιρία
Andreas Sellinidis Photography,
η οποία απαρτίζεται από άτομα
εξειδικευμένα στο χώρο του
marketing, της φωτογραφίας,
της εικονοληψίας, των
γραφικών τεχνών, και του
styling. Οι τομείς ειδίκευσης
περιλαμβάνουν την μόδα, την
εμπορική διαφήμιση, τα εταιρικά
και κοινωνικά γεγονότα, και την
φωτογραφία γάμου με ύφος
editorial μόδας (fashion-based).
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