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Δημοσιεύουμε σήμερα τα αποτελέσματα μεγάλης
έρευνας που πραγματοποιήθηκε πριν λίγους
μήνες μεταξύ των αναγνωστών 23 φωτογραφικών
περιοδικών σε 14 χώρες μεταξύ των οποίων και
στην Ελλάδα. Τόσο η ιδέα όσο και η υλοποίηση
της έρευνας ανήκει στην TIPA (Διεθνής Ομοσπονδία
Φωτογραφικών Περιοδικών) μέλη της οποίας είναι
ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ και το PHOTOBUSINESS.
Θα ήθελα από αυτή τη στήλη να σχολιάσω κάποια
ευρήματα που θεωρώ πολύ σημαντικά:
1) Οι αναγνώστες των φωτογραφικών περιοδικών
είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία και σε
ποσοστό 80,7% άνδρες και 19,3% γυναίκες.
Δηλαδή στους 10 αναγνώστες οι 8 είναι άνδρες
και οι 2 γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 44,7
χρόνια για τους άνδρες και 38,4 χρόνια για τις
γυναίκες με μέσο όρο μηνιαίου εισοδήματός τα
2.500 ευρώ και ανώτερη & ανώτατη μόρφωση.
Τι σημαίνουν τα παραπάνω; Πρώτα απ’ όλα ότι
οι αναγνώστες των φωτογραφικών περιοδικών
είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου και ότι
ανήκουν στην ανώτερη εισοδηματική τάξη. Άρα
είναι απαιτητικοί αναγνώστες με ισχυρή άποψη και
κατασταλαγμένη αγοραστική συμπεριφορά.
2) Οι αναγνώστες των φωτογραφικών περιοδικών
διαβάζουν και εμπιστεύονται τις διαφημιστικές
καταχωρήσεις τους. Συγκεκριμένα: 33% των
αναγνωστών δήλωσαν ότι “πάντοτε” διαβάζουν
τις διαφημίσεις και 49% “πολύ συχνά”. Και από
το σύνολο το 55% δηλ. ο ένας στους δύο, είπαν
ανοιχτά και καθαρά ότι αγόρασαν προϊόντα για
τα οποία ενημερώθηκαν από τις διαφημιστικές
καταχωρήσεις στα περιοδικά. Αν θα δείτε με
προσοχή τις σχετικές καρτέλες της έρευνας θα
αντιληφθείτε επίσης ότι είναι είναι πολλοί αυτοί που
αναζητούν ενημέρωση στο διαδίκτυο αλλά τελικά
στην συντριπτική τους πλειοψηφία και σε ποσοστό
93,7% καταφεύγουν στα περιοδικά για την τελική
τους απόφαση αγοράς. Όμως κάπου εδώ με αυτά
και μ’ αυτά φθάσαμε στο τέλος Ιουλίου!
Καλή ξεκούραση, καλές διακοπές σε όλους.
Ανανεώνουμε το ραντεβού για την Δευτέρα
5 Σεπτεμβρίου.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Καλές διακοπές!

Ξανά μαζί την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου
"#$.: % &'((. ( &' $ &*+' "
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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 Ιωάννης Κανακάρης 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, $ <$=;: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
>4$!+$: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου >+ &4$=;:

www.photo.gr

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ,;?34: 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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Low Key

Nikon & Getty
       

Copyright “?V?<”
J    

   

  

 ;
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ια περίεργη, αστεία ιστορία έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Αντιμετωπίστηκε

όμως με απόλυτη σοβαρότητα αφού είχε να κάνει με τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών που τράβηξε… μια μαϊμού. Ο 46χρονος φωτογράφος άγριας
φύσης, David Slater βρέθηκε για μερικές μέρες στο εθνικό πάρκο της Ινδονησίας
για να φωτογραφίσει σπάνια ζώα που βρίσκονται υπό εξαφάνιση, ανάμεσα τους και
τις ταλαντούχες μαϊμούδες. Αφού πέρασε μερικές μέρες ανάμεσα στα ζώα κι αυτά
έπαψαν να νιώθουν απειλή από την παρουσία του, άρχισαν να τον περιεργάζονται.

H Nikon ανακοίνωσε ότι θα είναι ο βασικός
χορηγός της γκαλερί Getty Images στο
Λονδίνο. Με την προσφορά της αυτή η
Nikon δείχνει την αφοσίωση της στην προσπάθεια να βοηθήσει τους επαγγελματίες
φωτογράφους στο να βρουν μια πλατφόρμα
να προωθήσουν το έργο τους. Η συνεργασία θα διαρκέσει για δύο χρόνια, μέχρι τον
Ιούνιο του 2013.

Όταν εκείνος άφησε για λίγο τον εξοπλισμό του χωρίς επίβλεψη, μια μαϊμού άρπαξε
την μηχανή του και άρχισε
να παίζει.
Μέχρι να την πάρει πίσω

O$

Αναβαθμισμένα και πιο γρήγορα MacBook

καταφέρει να τραβήξει

Air και Mac mini, την πρωτοποριακή τεχνολογία interface οθόνης ThunderBolt Display και

Φυσικά η ιστορία δημοσιεύτηκε σε αρκετά sites
και blogs μαζί με κάποιες
από τις φωτογραφίες που
έβγαλε η μαϊμού.
Ορισμένα από τα blogs που
δημοσίευσαν την ιστορία, μαζί με τους χρήστες
ξεκίνησαν τη θεωρητική
συζήτηση: Που άραγε ανήκουν οι φωτογραφίες, με
την υπόθεση εργασίας ότι
κατ’ αρχήν η φωτογραφία
ανήκει σε αυτόν που πάτησε το κουμπί. Η συζήτηση
κατέληξε στο ότι εφόσον η
μαϊμού δεν μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικό πρόσωπο,
δεν υπάρχει πνευματικό
δικαίωμα που να δεσμεύει
αυτές τις φωτογραφίες.
Ενώ είχε καταλαγιάσει ο
Φωτ.: © μαιμού;
θόρυβος για την παράξενη
ιστορία, το Πρακτορείο
που εκπροσωπεί τον David Slater έστειλε ένα mail στο site Techblog που ασχολείται
κυρίως με τα πνευματικά δικαιώματα, και τους ζήτησε να κατεβάσουν τις φωτογραφίες καθώς χρησιμοποιούνται χωρίς την άδεια του φωτογράφου και του Πρακτορείου.
Έτσι η συζήτηση ξεκίνησε από την αρχή; Πού ανήκουν οι φωτογραφίες, στο Slater
που είχε τη μηχανή, στο Πρακτορείο που διατηρεί σταθερή συνεργασία με το φωτογράφο ή μήπως είναι ελεύθερες;
Όπως ήταν αναμενόμενο, το site απάντησε ότι θεωρεί ότι κάνει ορθή χρήση των φωτογραφιών και δεν οφείλει να συμμορφωθεί. Το αντίθετο μάλιστα: είναι παράνομο
να απαιτεί κάποιος να κατεβούν φωτογραφίες, στις οποίες γίνεται ορθή χρήση, ειδικά
αφού και το ίδιο το πρακτορείο στην αλληλογραφία του παραδέχεται ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών των φωτογραφιών είναι μάλλον αμφιλεγόμενο.
Αναμένουμε τις εξελίξεις καθώς ένας καινούργιος κύκλος συζητήσεων ξεκίνησε για το
copyright της ...μαϊμούς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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ο Slater η μαϊμού είχε
εκατοντάδες καρέ, μερικά
μάλιστα πολύ χαριτωμένα.
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Apple

έναρξη διάθεσης του λειτουργικό 10.7 Mac
OS X Lion ανακοίνωσε η Apple. Το αναβαθμισμένο ultraslim φορητό MacBook Air, διαθέτει
επόμενης γενιάς επεξεργαστές Intel Core i5
και i7 και είναι δυόμισι φορές πιο γρήγορο σε
σχέση με την προηγούμενη γενιά. Επίσης, έχει
ενσωματωμένη θύρα ThunderBolt για ταχύτατη
μεταφορά δεδομένων. Διαθέσιμο σε μοντέλα 11
και 13 ιντσών, διαθέτει πληκτρολόγιο οπίσθιου
φωτισμού, δίσκο SSD και μπαταρία μεγάλης
διάρκειας έως και 7 ώρες. Σε ό,τι αφορά το
νέο Mac mini είναι δυο φορές πιο γρήγορο με
επεξεργαστές dual-core Intel Core i5 και i7, ενώ
η νέα κάρτα γραφικών AMD Radeon HD παρέχει
καλύτερα γραφικά για περισσότερη διασκέδαση.
Επίσης, διαθέτει θύρα ThunderBolt για πολύ
περισσότερες δυνατότητες επέκτασης. Τέλος,
διατίθεται και σε έκδοση με Lion Server. Επίσης,
η Apple παρουσίασε την νέα 27” οθόνη LED
οπίσθιου φωτισμού Apple ThunderBolt Display,
την πρώτη οθόνη στον κόσμο με τεχνολογία
ThunderBolt για να μπορεί ο χρήστης να τη συνδέσει με Mac που διαθέτει θύρα ThunderBolt και
να δημιουργεί ένα πραγματικά ισχυρό σταθμό
εργασίας. Επίσης κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο Mac OS X Lion διαθέσιμο μέσα από το
Mac App Store στην τιμή των 23,99€, με 250 νέα
χαρακτηριστικά.
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»
Στον freelance φωτορεπόρτερ Miguel
Tovar είχε ανατεθεί η κάλυψη του Copa
America. Σε μια «δευτερεύουσα» φωτογραφία του που έδειχνε παιδιά να παίζουν
ποδόσφαιρο σε μια αλάνα, σκέφθηκε να
αφαιρέσει τη σκιά του που …ενοχλούσε την
επιφάνεια του γηπέδου. Όμως η αντίδραση
του προϊσταμένου του Santiago Lyon ήταν
πολύ σκληρή: τον απέλυσε και τον έβαλε
σε blacklist. To Αssociated Press έχει πολύ
αυστηρό κώδικα δεοντολογίας που απαγορεύει σχεδόν εντελώς τους photoshopισμούς με την εξαίρεση των πολύ ελαφρών
παρεμβάσεων.

Panasonic FZ48
M  #,
$ Megapixel

Pentax 645D Limited
(    



Με την ευκαιρία της βράβευσης ως «Φωτ. Μηχανής της Χρονιάς» στην Ιαπωνία Camera
Grand Prix 2011, το ιαπωνικό εργοστάσιο ανήγγειλε μια ειδική έκδοση σε πολυτελή
ξύλινη κούτα. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι το ειδικό μπορντό φινίρισμα. Κατασκευάζεται από την εταιρία Sakamoto Urushi Manufacturing και αποτελείται από πολλές
μεταλλικές επιστρώσεις. Ολη η κατεργασία είναι χειροποίητη και κάθε μηχανή θα έχει
ελαφρώς διαφορετική όψη. Επίσης κάθε αντίτυπο θα συνοδεύεται από δερμάτινο ιμάντα

Υποχωρώντας (πολύ σωστά) σε
αριθμό Megapixel από 14MP της
προηγουμενης FZ45 στα 12ΜΡ και
βελτιώνοντας το video σε full HD, η
νέα Panasonic μοιάζει πιο ρεαλιστική.
Ο φακός είναι χορταστικός σε εύρος
zoom (ισοδύναμος με 25-600mm) όσο
για τη φωτεινότητα f/2,8-5,2 παραμένει
ικανοποιητική. Η σκόπευση γίνεται από
το ηλεκτρονικό προσοφθάλμιο 0,20in.
201.6K pixel και την οθόνη 3in. 230K
pixel. To autofocus 23σημείων (με
focus tracking) μπορεί να προγραμματιστεί να εστιάζει και σε ένα σημείο για
καλύτερη απόκριση. H φωτομέτρηση
μπορει να είναι είτε έξυπνη (Intelligent
Multiple) είτε Spot και Center
Weighted. Για τους πιο ψαγμένους
υπάρχει το Picture Adjustment για ρύθμιση contrast, sharpness, saturation
και θόρυβο.
INTERTECH 210 9692300

και body cap και θαμπόγυαλο Centre/Spot Matte screen DS-80.
TECHNIO 210 9567810

O &'(? $# 4$>%
N  dak    

   Apple

Στη φτώχεια όλοι ξεσκονίζουν τα παλιά τεφτέρια. Έτσι σε περίοδο ύφεσης και συρρίκνωσης
oι εταιρίες ψάχνουν τρόπους να ισοσκελίσουν τα οικονομικά τους. Το μέγεθος της Kodak
μπορεί να έχει περιοριστεί, όμως η εταιρία κατέχει πολύ σημαντικό πορτφόλιο ευρεσιτεχνιών* και πολύ καλά πράττει και το προστατεύει. Στο προκείμενο η διαμάχη αφορά αίτημα της
Kodak ενώπιον της Διεθνούς Επιτροπής Εμπορίου (International Trade Commission) εναντίον της Apple και της RIM για το iPhone και το Blackberry αντίστοιχα, σχετικά με παραβίαση
ευρεσιτεχνίας προαπεικόνισης φωτογραφιών. Ηδη οι εταιρίες LG, Panasonic, Motorola,
Nokia, Olympus, Samsung, Sanyo, Sharp, Sony και Sony Ericsson πληρώνουν δικαιώματα
στην Kodak για τη συγκεκριμένη ευρεσιτεχνία ενώ εκδόθηκε προδικαστική απόφαση υπέρ
της Kodak. Τελική απόφαση αναμένεται ως το τέλος Αυγούστου. Εν τω μεταξύ απορρίφθηκε
άλλη αγωγή της Apple κατά της Kodak πάλιν ενώπιον του ITC για παραβίαση της ευρεσιτεχνίας με αρ. RE38911 με τίτλο “Modular Digital Image Processing via an image processing
chain with modifiable parameter controls.”.
*Σημ. Παραπάνω από 1100 ευρεσιτεχνίες περί digital imaging περιλαμβάνει το ενεργητικό
της Kodak, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% του συνόλου πατεντών της εταιρίας. Προκειμένου να προστατεύσει στην πράξη ένα τόσο μεγάλο άυλο πλούτο η Kodak προσέλαβε
ως σύμβουλο την εταιρία Lazard LLC στην οποία ανέθεσε το πρόγραμμα εκχώρησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Fujifilm Hellas
    
Από την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011 θα υπάρχει στην Fujifilm Hellas μία κεντρική
τηλεφωνική γραμμή για την εξυπηρέτησή σας 210-9404100 (30 γραμμών)
και ως εκ τούτου δεν θα ισχύει η τηλεφωνική γραμμή 210-9404933 και
το Fax 210-9404387. Για κλήσεις Fax θα μπορείτε να καλείτε τις κάτωθι
γραμμές: Γραμματείας 210-9404397 και Παραγγελιών 210-9404717
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www.arte.gr

ON LINE    

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.

BΝΩΡΙΜ ΣΗΜΕΡΑ!
Γ

30/8

EXONUΙΑSΣ

ύ
ς
έω

TRA

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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Adobe & Sony
Android 
Sony Tablet

   

H Adobe και η Sony ανεκοίνωσαν
το διαγωνισμό “Adobe® AIR® App
Challenge Sponsored by Sony” με
στόχο τη δημιουργία καινοτόμων
εφαρμογών Android για τα δύο μοντέλα “Sony Tablet”, που δίνει την ευκαιρία στους developers να κερδίσουν
μέχρι $200,000 συνολικά σε βραβεία.
Η Adobe και η Sony ανακοίνωσαν
επίσης την επέκταση της μακρόχρονης
συνεργασίας τους για να προσφέρουν
εμπειρία περιεχομένου στις συσκευές
“Sony Tablet”. Η συνεργασία των δύο
εταιρειών επιτρέπει στους developers
να συνδυάζουν τεχνολογία Adobe
Flash® και HTML5 για την προσφορά
μοναδικών, υψηλής απόδοσης κινητών
εφαρμογών μέσω Adobe Creative
Suite® 5.5 και open source Flex. Οι

Canon

συσκευές “Sony Tablet” προσφέρουν

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται η προωθητική ενέργεια της Intersys “Canon Happy
Plotter”, με τον imagePROGRAF iPF710 να γίνεται ο πιο δημοφιλής εκτυπωτής της

ένα συνδυασμό hardware, περιεχομένου και δικτύου για υψηλής ποιότητας
ψυχαγωγία. Με μεγάλη ιστορία στην

“> ” 



 Happy Plotter

κατηγορίας του. Ο iPF710 έγινε ανάρπαστος στην αγορά CAD/GΙS στην οποία απευθύνεται και ήταν το πρώτο μοντέλο της προσφοράς που εξαντλήθηκε αμεσώς. Η προσφορά

κατασκευή συσκευών, η Sony δημιούργησε δύο συσκευές tablet με ασυνα-

“Happy Plotter” συνεχίζεται με τα μοντέλα iPF510, iPF605, iPF650, iPF655, iPF750, iPF755,
iPF6300, iPF8300 & iPF8000S. Κάθε αγορά επιβραβεύεται την ίδια στιγμή με κουπόνι-

γώνιστο design, το S1 για πλούσια
μέσα ψυχαγωγίας και το S2, ιδανικό για

δωροεπιταγή που αντιστοιχεί σε ποσόν από €100 έως και €300 ανάλογα με το προϊόν
αγοράς το οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εξαργυρώσει μέσω γνωστού ταξιδιω-

επικοινωνία και ψυχαγωγία. Οι συσκευές “Sony Tablet” θα είναι διαθέσιμες

τικού πρακτορείου για οποιονδήποτε προορισμό.
Μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα που συμμετέχουν στην προσφορά, ακολου-

στην παγκόσμια αγορά το φθινόπωρο.
Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι
Ψυχαγωγία, Lifestyle και Community,
Παιχνίδια, Επιχειρήσεις και Παραγωγικότητα, Καινοτομία.
Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται
από εκπροσώπους των δύο εταιρειών

θώντας τον ιστότοπο: http://www.intersys.gr/default.asp?pid=114&la=1&utm_
source=Internal&utm_medium=Banner&utm_campaign=HappyPlotter_TUI

αλλά και ανεξάρτητους τρίτους και θα
αξιολογήσουν τις εφαρμογές βάσει
της ποιότητας και της απόδοσης, της
καινοτομίας και της δημιουργικότητας,
καθώς και την εμπειρία χρήστη συνολικά. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός
σε συμμετοχές σε Η.Π.Α., Ιαπωνία,
Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Μεγάλη
Βρετανία.

INTERSYS 210 9554000

Sony
1.000      
Από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου, η Sony δίνει την ευκαιρία σε 1.000 τυχερούς να κερδίσουν πολλά δώρα, αγοράζοντας μια Full HD Cyber-shot, Handycam ή bloggie.
Συγκεκριμένα, στέλνοντας με SMS το σειριακό αριθμό της καινούργιας τους συσκευής (ο
οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος της) και το ονοματεπώνυμο τους στο 54260 για την Ελλάδα
και το 2500 για την Κύπρο, για παράδειγμα “SONY 1718193 ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ” ή καταχωρώντας το σειριακό αριθμό και τα προσωπικά τους στοιχεία στο site http://www.spread-it.gr/
sony/ , οι καταναλωτές μπορούν να κερδίσουν:
• 5 Σαββατοκύριακα για 2 άτομα σε ελληνικούς προορισμούς με τα έξοδα πληρωμένα
• 10 τηλεοράσεις Sony Bravia 3D Full HD 40’’
• 15 laptop Sony VAIO
• 20 PlayStation 3
• 200 δωροκάρτες Allou! Fun Park
• 250 κάρτες μνήμης Sony SD 4GB
• 500 αυθεντικές θήκες μεταφοράς Sony
Ο διαγωνισμός ισχύει από 1/7 έως 31/8/2011, σε Ελλάδα και Κύπρο.
SONY 801192000
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χρήση, δοκιμάσαμε ένα “βαρύ”
setup, αποτελούμενο από Canon
EOS 7D η οποία φορούσε 500mm
φακό διόλου ευκαταφρόνητου
βάρους, καθώς και ένα HDMI
monitor. Το αποτέλεσμα ήταν ότι
η κίνηση της μηχανής πάνω στο
glidetrack γινόταν με την ίδια ακριβώς ευκολία που γινόταν με ένα
setup με handycam camera. Η κίνηση είναι ομαλότατη και σταθερή
και το γεγονός της ανομοιομορφίας
του βάρους που δημιουργούσε
κάποια προβλήματα στα παλιά
μοντέλα, απλά εδώ έχει λυθεί. Η
κάμερα πηγαίνει εκεί που θέλουμε,
όποτε και όπως το θελουμε. Εκτός
αυτού όμως, λυμένο φαίνεται να
είναι και το πρόβλημα παλιότερων μοντέλων τα οποία φαινόταν
να διαστέλλονται κατά τη χρήση
των γνωστών “καυτών” θερινών
περιόδων της χώρας μας, δημιουργώντας δυσκολίες στο sliding.
Ακόμα και στην Κύπρο όπου οι
θερμοκρασίες ανεβαίνουν επικίνδυνα, δεν υπήρξε καμία αλλαγή
στη συμπεριφορά του slider.
‘Ενα άλλο καινοτόμο σημείο του
Hybrid είναι η ύπαρξη 4 βάσε-

Stamos A.E. & Wedmoments
   Glidetrack Hybrid
Πριν από λίγους μήνες, προμηθευτήκαμε από την Stamos AE ένα προϊόν το οποίο η
αλήθεια είναι ότι αναμέναμε για πολύ καιρό. Ο λόγος για το γνωστό πλέον νέο μοντέλο slider της Glidetrack με το όνομα Hybrid, το οποίο καταφέρνει να παρουσιάζεται
βελτιωμένο σε όλα τα σημεία, έναντι των προκατόχων του.
Έπειτα από πάνω από 2 μήνες εντατικής χρήσης σε διάφορα projects όπως γάμοι,
διαφημιστικά spots και fashion events, συμπεραίνουμε ότι το σημαντικότερο πλεονέκτημα του Hybrid, είναι σαφέστατα η ποιότητα κατασκευής του. Αν και σίγουρα λίγοι
θα μπορούσαν να πουν ότι και τα παλιότερα μοντέλα δεν χαρακτηρίζονται από υψηλή
ποιότητα στο συγκεκριμένο τομέα, η διαφορά της ποιοτικής κατασκευής είναι ολοφάνερη από την πρώτη στιγμή. Βέβαια αυτό όσο θετικό και να είναι, μένει να φανεί και στην
πράξη. Στον τομέα αυτό υπήρξε και η μεγαλύτερη βελτίωση, αφού κατά την πρώτη
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ων-ποδιών των οποίων το ύψος
ρυθμίζεται αυτόνομα. Αν και αυτό
εκ πρώτης όψεως φαίνεται χρήσιμο
για την χρήση διαγώνιων λήψεων,
στην ουσία είναι πολύ πιο χρήσιμο
αφού μπορεί κάποιος με πολύ γρήγορες ρυθμίσεις να ευθυγραμμίσει
το Glidetrack σε ανισόπεδες και
ανώμαλες επιφάνειες, κάτι το οποίο
είναι απαραίτητο ας πούμε στον
τομέα του γάμου, όταν έχουμε να
κάνουμε με εξωτερικές φωτογραφήσεις σε μη αστικά περιβάλλοντα
Τέλος, απαραίτητο είναι να αναφέρουμε την χρήση του Glidetrack
για κάθετο sliding, πάλι χάρη στην
χρήση των “ποδιών”, με τα οποία
μπορούμε να “κρεμάσουμε” το
slider σε διάφορες κάθετες επιφάνειες και στη συνέχεια με ρύθμιση της κατάλληλης κεφαλής να
κινούμαστε με τον ανάλογο τρόπο,
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κάτι το οποίο είναι ομολογουμένως
εντυπωσιακό σαν τελικό αποτέλεσμα, ειδικά αν κάποιος επενδύσει
σε ράγα μεγάλου μήκους.
Συνολικά το Glidetrack Hybrid
δεν είναι απλά μια εντυπωσιακή
προσθήκη στον εξοπλισμό ενός
κινηματογραφιστή. Το πρόσφατο
μοντέλο της Glidetrack είναι κατά
τη γνώμη μας, το πρώτο πράγμα
που θα φροντίσουμε να σιγουρευτούμε ότι έχουμε μαζί μας (μετά τις
κάμερες φυσικά) όταν αναχωρούμε
για κάποια δουλειά. Η χρήση του
είναι πιο εύκολη από ποτέ, οι δυνατότητές του αυξημένες, τα αποτελέσματά του εξαιρετικά και θεωρούμε
ότι βάσει της σχέσης τιμής/απόδοσης, η τιμή του είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Αν και το τελευταίο κριτήριο
είναι υποκειμενικό για τον καθένα,
η ποιότητα του αποτελέσματος που
προσφέρει σίγουρα είναι αντικειμενική και απόλυτη.
Glidetrack Hybrid Review από τους
WedMoments.
*Οι WedMoments (www.
wedmoments.gr)
ασχολούνται με το Wedding
Cinematography στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Στο παρόν άρθρο δοκιμάζουν το Glidetrack Hybrid και μας γράφουν την γνώμη τους. Στο ακόλουθο
link, http://vimeo.com/24261249
μπορείτε να δείτε δείγμα δουλειάς με
εκτεταμμένη χρήση του Glidetrack
Hybrid.

  2310 942000

50 >? ,#$,3
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 Beatles

Ο φωτογράφος Mike Mitchell ήταν μόλις 18 χρονών, το 1964,
όταν πήρε στα χέρια του τη δημοσιογραφική διαπίστευση για
την πρώτη περιοδεία των σκαθαριών στις ΗΠΑ. Για 45 χρόνια οι
φωτογραφίες που είχε τραβήξει τότε σκονίζονταν στο υπόγειο
του σπιτιού του. Τότε αποφάσισε να βγάλει πάλι στο φως τις
ασπρόμαυρες εικόνες και να της δώσει στον οίκο δημοπρασιών
Christies. Οι φωτογραφίες συγκέντρωσαν 361.938 δολλάρια
ενώ η αρχική εκτίμηση των εσόδων έφτανε τα 100.000 δολάρια.
Οι πλειοδότες πλήρωσαν από 813 δολλάρια μέχρι και 68.500
για μια φωτογραφία των σκαθαριών. Ο οίκος Christies δήλωσε
πως αρχικά οι φωτογραφίες είχαν τιμολογηθεί χαμηλά γιατί
ο φωτογράφος δεν ήταν γνωστός αλλά οι προσδοκίες τους
διαψεύστηκαν.
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• Δικαίωμα συμμετοχής: Η συμμετοχή είναι ελεύθερη σε
όλους, με εξαίρεση τους εργαζόμενους του περιοδικού
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ και της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ Α.Ε. καθώς και
τους εργαζόμενους και σπουδαστές του εκπαιδευτικού
ομίλου ΑΚΤΟ.
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν
στη κατηγορία “Φωτογραφία” με τρεις έως πέντε
φωτογραφίες.
• Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να σταλεί τυπωμένη σε
χαρτί διαστάσεων τουλάχιστον από 13x18εκ. έως
20x30εκ. Γίνονται δεκτές και φωτογραφίες σε ψηφιακή
μορφή σε αρχεία TIFF ή JPΕG ανάλυσης 300dpi (και
διαστάσεις Α5 ως Α4) συνοδευόμενες απαραιτήτως από
αντίστοιχη έγχρωμη φωτορεαλιστική εκτύπωση.
• Δεν γίνονται δεκτές φωτογραφίες χαμηλής ανάλυσης.
• Τα έργα δεν πρέπει να είναι κολλημένα σε χαρτόνι ή
άλλο υλικό.
• Κάθε τυπωμένη φωτογραφία που υποβάλλεται θα πρέπει
να φέρει υποχρεωτικά τα στοιχεία του δημιουργού στην
πίσω όψη της.
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην
κατηγορία «3D ANIMATION » με ένα video μέγιστης
διάρκειας 2 λεπτών αποθηκευμένο σε DVD.
• Η ταινία video θα πρέπει να είναι ανάλυσης
576x720pixels ή μεγαλύτερη.
• Δεν γίνονται δεκτές ταινίες χαμηλότερης ανάλυσης.
• Όλες οι τεχνικές δημιουργίας 3D animation είναι
αποδεκτές.
• Όλα τα έργα, φωτογραφικά και ταινίες, θα πρέπει να
είναι εξ ολοκλήρου πνευματική πρωτότυπη ιδιοκτησία
του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.
• Τα φωτογραφικά έργα θα χρησιμοποιηθούν για τη
ευρύτερη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και των
σκοπών του από το διοργανωτή και τους χορηγούς
επικοινωνίας (ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) σε
οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα
άλλης αμοιβής του συμμετέχοντος.
• Τα έργα θα αποστέλλονται μόνο στη διεύθυνση:
Περιοδικό ΦΩΤΟΓΡAΦΟΣ,
Τρουπάκη 1 & Κουρτίδου, 104 45, Αθήνα,
με την ένδειξη: “Για το διαγωνισμό: ΑΚΤΟ”.
• Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των έργων
ορίζεται η 23 Σεπτεμβρίου 2011.
• Η ημερομηνία αποδεικνύεται από την σφραγίδα
του ταχυδρομείου. Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης
προσέλευσης είναι ευνόητο ότι ισχύει η συγκεκριμένη
ημερομηνία.
• ΕΠΑΘΛΑ. Τα έπαθλα δεν ανταλλάσσονται σε καμία
περίπτωση με χρήματα (ειδικά στην περίπτωση των
προγραμμάτων σπουδών ΑΚΤΟ όσοι επωφεληθούν
πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου). Αν ο πρώτος νικητής
(βραβείο ετήσια υποτροφία) δεν αποδεχθεί το βραβείο,
τότε αυτό μεταφέρεται κατά σειρά στον δεύτερο νικητή
κ.ο.κ.
• Στην τελική φάση προκρίνονται οι 20 καλύτερες
συμμετοχές.
• Κριτική επιτροπή: Θα είναι πενταμελής και θα αποτελείται
από φωτογράφους και animators, εκπρόσωπο
του ομίλου ΑΚΤΟ και εκπρόσωπο του περιοδικού
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Η κρίση της επιτροπής είναι οριστική
και δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη
διεκδίκηση.
• Τα έργα που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή
δύνανται ν’ αποτελέσουν το κορμό Μεγάλης Έκθεσης
που θα παρουσιαστεί στο Campus του AKTO.
• Θα τιμηθούν τα καλύτερα έργα σε ειδική τελετή (η
ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα) και με τα βραβεία
που αναφέρονται αναλυτικά στη διπλανή στήλη.
• Τα καλύτερα έργα καθώς και η πλήρης λίστα των
συμμετεχόντων θα παρουσιαστούν σε ειδικό αφιέρωμα
του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
• Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΑΚΤΟ ως διοργανωτής του
διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε
χρονική στιγμή, να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τον
παρατείνει ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες του.
• Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη
αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων.
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Art News
Του Μιχάλη Κυρζίδη

Ρέθυμνο - Ανδρέας Σμαραγδής
Έκθεση φωτογραφίας του Ανδρέα
Σμαραγδή με τίτλο “Το πνεύμα του
Άμβυκα” από τις 23 έως και 28 Ιουλίου
2011 στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου.

Φανή Βορίδη
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  "   



Μπορεί οι βαλίτσες να φαντάζουν μικρές, οι καλοκαιρινοί προορισμοί τόσο κοντινοί και το
μυαλό να φαντασιώνεται ήδη αδιάκοπες διακοπές αλλά δεν θα μας χάλαγε καθόλου να επισκεφθούμε και μία καλή έκθεση φωτογραφίας αν στο νησί που διαλέξαμε υπάρχει κάποια...

Σητεία - Μανόλης Τσαντάκης
Η έκθεση του Μανολη Τσαντάκη τον
τίτλο «Σητεία γη του ονείρου» στον
Τεχνοχώρο Σητείας από 1 – 15/8/2011

Νάξος, Αμοργός, Ικαρία - Φανή Βορίδη
Η Φανή Βορίδη ταξιδεύοντας στην Ελλάδα και τον κόσμο αντλεί θέματα για τις φωτογραφίες της. Στην έκθεση “Journey – Photo – Journey”, ταξιδεύουν στο Αιγαίο και παρουσιάζονται σε τρεις (3) αυτόνομες ενότητες στα νησιά:
Από 1/8 έως 31/8 Νάξος: Ελιά – Παραδοσιακό Καφενείο – Παλιά Αγορά
Από 1/8 έως 31/8 Αμοργός: Το Λουκάκη – Παραδοσιακό Καφενείο – Καμινάκι
Από 17 Αυγούστου ως 17 Σεπτεμβρίου Ικαρία: Cart Postal – Αρμενιστής

Ανδρος - WWF Ελλάς Κουτσογιαννόπουλος & Λεονταρίτης.
Το WWF Ελλάς διοργανώνει μία έκθεση
φωτογραφίας για τη φύση της Άνδρου με τίτλο
natura Andria, με φωτογραφίες των Δαυίδ
Κουτσογιαννόπουλου και Άρη Λεονταρίτη.
Ακόμη, φωτογραφίες του Αλέξανδρου Μαβή με
πεταλούδες κα. είδη της Άνδρου σε cart-postal,
οι οποίες θα πωλούνται με αποκλειστικό σκοπό
την οικονομική ενίσχυση της Κινηματογραφικής
Λέσχης. Η έκθεση πραγματοποιείται από τις 23/7
έως τις 17/8 στο Εμπειρίκιο Γυμνάσιο της Χώρας
της Άνδρου.

Σύρος - Ομαδική έκθεση μελών
της λέσχης του νησιού

Τήνος
Στον Οικισμό αγάπης μέχρι 31 Ιουλίου
θα βρείτε μία έκθεση σε συνεργασία με
το αδελφοποιημένο Zhoushan της Κίνας

Σύμη - Γαβριήλ Κουτούλιας
Με τον ευφάνταστο τίτλο See me,
ομόηχο με το όνομα του νησιού,
πραγματοποιείται έκθεση όπου θα δείτε
έργα του Γαβριήλ Κουτούλια.

Λήμνος - Λουκάς Χαψής

Η λέσχη φωτογραφίας Σύρου διοργανώνει
την 4η ομαδική έκθεση μελών. Φέτος το
θέμα της έκθεσης είναι οι αντανακλάσεις.
Θα διαρκέσει από τις 30 Ιουλίου έως
τις 8 Αυγούστου στο παλιό εργοστάσιο
Κορνηλάκη, Γυάλινο κτίριο.
Από προηγούμενη έκθεση. Φωτ. Έλενα Δημητράκη

Οι πασίγνωστοι πλέον
“Παρατηρητές του χρόνου”
μετά από την Αθήνα και την
Θεσσαλονίκη “έβαλάν
πλώρη” για Λήμνο.
Καλή επιτυχία σε όλούς

33_ÖÙÔÏÃÑAÖÏÓ
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Η

ανάγνωση των πορισμάτων μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους
είτε επιμέρους είτε συσχετιστικά. Για λόγους ευκολίας, οι αναλυτές

ετοίμασαν μια σειρά από ποσοστιαίες κατανομές σε κύκλους ή στήλες, ώστε
να οπτικοποιούνται και να κατανοούνται πιο εύκολα.
H πρώτη μελέτη αποκαλύπτει ότι ακόμη και στην εποχή της ισότητας,
οι γυναίκες υπολείπονται πολύ των ανδρών, τουλάχιστον σε επίπεδο
φωτογραφικού ενδιαφέροντος, αφού 4 στους 5 αναγνώστες ανήκουν στο
ανδρικό φύλο. Μάλιστα, περιέργως, στην υποθετικά πιο συντηρητική Νότια
Ευρώπη το ποσοστό των γυναικών στο αναγνωστικό κοινό αυξάνεται από
το 19,3% του μέσου όρου στο 24,3%. Κάτι είναι κι αυτό…. Αλλά και η
μέση ηλικία του αναγνωστικού κοινού είναι μάλλον υψηλή στα 44,7%
ενισχύοντας το γενικό συντηρητικό προφίλ των εντύπων. Και πάλι η Νότια
Ευρώπη κάνει τη μικρή έκπληξη με μέσο όρο ηλικίας τα μόλις… 40 έτη.
Στο πεδίο του διαθέσιμου εισοδήματος ο πλούτος της Βορειας/Κεντρικής
Ευρώπης δεν κρύβεται. Στην κατώτερη εισοδηματική ζώνη με μηνιαίο
εισόδημα κάτω των 1000 ευρώ εντάσσονται μόλις κατά 6,3% οι βόρειοι και
κατά 14,4% οι νότιοι των οποίων η πιο πολυπληθής εισοδηματική ομάδα
αντιστοιχεί σε έσοδα 1000-1500 ευρώ μηνιαίως. Τέλος στα top εισοδήματα
άνω των 4500 ευρώ μηναίως ανήκει το 11,8% των βορείων και μόλις το
4,5% των νοτίων. Ακόμη καλύτερα για τους πλούσιους, είναι τα πράγματα
στις ΗΠΑ/Καναδά όπου στη συγκεκριμένη οικονομική ομάδα ανήκει το
24,4% του αναγνωστικού κοινού.
Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες. Ολόκληρη η έρευνα
http://www.tipa.com/_templates/pdf/tipa-readers-survey-2011.pdf
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• Φαίνεται πολύ γνώριμο το επώνυμο Τσέλιος...
Γεννήθηκα μέσα σε φωτογραφείο, καθώς ο πατέρας μου και ο παππούς μου
ήταν κι αυτοί φωτογράφοι. Η ιστορία μας ξεκινά το 1945 από τον παππού Νίκο
Τσέλιο.
• Γιατί επιλέξατε να αφοσιωθείτε στη φωτογραφία γάμου;
Ασχολήθηκα για λίγο με τη διαφημιστική φωτογραφία και το πορτραίτο. Όμως
τελικά με κέρδισε ο γάμος και η βάπτιση. Ίσως ευθύνονται τα συναισθήματα
που γεννιούνται μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις των ανθρώπων ή και η
σπουδαιότητα των γεγονότων για τη ζωή των ανθρώπων που σε επιλέγουν.
Επίσης πιστεύω πως ο κάθε επαγγελματίας πρέπει να εστιάζει κάπου γιατί δεν
μπορεί να έχει την ίδια καλή επίδοση σε όλα τα αντικείμενα.

  ~: _. _  _
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• Πως κρίνετε το επίπεδο της φωτογραφίας γάμου στην Ελλάδα; Ξεχωρίζετε
κάποιους δημιουργούς που ανταγωνίζονται επάξια τους ξένους;
Το επίπεδο στη φωτογραφία γάμου στην Ελλάδα είναι ακόμα μάλλον χαμηλό
ως προς το αισθητικό αποτέλεσμα. Όμως υπάρχει φως στο τούνελ καθώς





31

ON LINE    

O IMAGING - E 



O ,#$!, $; C*?!*

κάποιοι σοβαροί επαγγελματίες έχουν δημιουργήσει
κοινότητες όπως το pws και προσπαθούν να ανεβάσουν
το επίπεδο μέσα από συνεχείς ανταλλαγές απόψεων,
σεμιναρίων κλπ.
• Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας φωτογράφοι;
Υπάρχουν αρκετοί φωτογράφοι γάμου στην Ελλάδα που
θεωρώ ότι είναι πραγματικοί καλλιτέχνες και μπορούν με
τις φωτογραφίες τους να με συγκινήσουν. Δε θα ήθελα να
αναφέρω ονόματα γιατί χωρίς να το θέλω ίσως αφήσω εκτός
κάποιον ξεχωριστό συνάδελφο.
• Για ένα ζευγάρι που παντρεύεται τώρα ποιος είναι ο
καλύτερος τρόπος και ίσως ο πιο διαχρονικός για να
κρατήσει τις φωτογραφίες του;
Θεωρώ πως από την όλη διαδικασία φωτογράφισης και
βιντεοσκόπησης του γάμου το μόνο που μένει και έχει πολύ
μεγάλη άξια για το ζευγάρι είναι το άλμπουμ με λίγες και
πολύ καλές φωτογραφίες που πέρα από την καταγραφή
του γεγονότος πρέπει να ξυπνούν και συναισθήματα και ένα
καλό «κινηματογραφικό» βίντεο κλιπ . Όλοι έχουμε χιλιάδες
φωτογραφίες και ατέλειωτες ώρες βίντεο στους σκληρούς
δίσκους των PC μας. Όμως η ποιότητα είναι πάντα σε μικρές
ποσότητες. Αυτο ακριβώς είναι και το κριτήριο για να
επιλέξει το ζευγάρι φωτογράφο.
• Ποιο θεωρείτε ότι είναι το βασικότερο στοιχείο σε ένα
φωτογράφο;
Θα πρέπει να αρέσει το στυλ του και να συγκινεί. Και φυσικά
επειδή η εποχή μας το απαιτεί το value for money είναι πολύ
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σημαντικό αλλά μόνον η «τιμή» σαν απόλυτο
κριτήριο είναι καταστροφική για το αποτέλεσμα.
Μην ξεχνάμε πως η φωτογραφία είναι το μόνο
που μένει σαν ανάμνηση και δεν χρεώνεται “με το
κιλό”. Υπάρχει και το δημιουργικό κομμάτι που
πρέπει να αναλογιστούμε.
• Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο φωτογράφο;
Ένας νέος φωτογράφος, αλλά και οι παλαιότεροι,
πρέπει να ακολουθεί τη λογική του και την
αισθητική του αλλά παράλληλα να παρακολουθεί
άλλους φωτογράφους, να αναγνωρίζει τους
καλύτερους και να προσπαθεί πάντα να βελτιώνει
το στυλ του.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Νίκος Τσέλιος
φωτογραφίζει από
πολύ μικρή ηλικία
καθώς μεγάλωσε
σε φωτογραφική
οικογένεια. Το πρώτο
κατάστημα Τσέλιος
ιδρύθηκε το 1953, ενώ
σήμερα λειτουργούν
δύο καταστήματα
στο Ίλιον και στην
Πετρούπολη. Ο Νίκος
Τσέλιος με συνέπεια,
τεχνογνωσία και υψηλή
καλλιτεχνική ευαισθησία,
εξειδικεύεται στις
υπηρεσίες φωτογραφίας και video γάμου
και βάφτισης.

Wedding
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