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Η ευκαιρία του μήνα

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, έχει να
επιδείξει σοβαρή δραστηριότητα. Αυτό δεν
μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Μόνον
τη χρονιά που μας πέρασε το επισκέφθηκαν
25.000 άτομα (σχολεία, φιλότεχνοι
κλπ.), οι δε εκδηλώσεις και εκθέσεις
της Photobienalle ’08 του περασμένου
Απριλίου-Μαΐου προσέλκυσαν περίπου
80.000 επισκέπτες, σύμφωνα με τους
υπολογισμούς του Μουσείου. Πριν
λίγο καιρό ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
ανακαίνισης, οι κτηριακές εγκαταστάσεις
αναβαθμίστηκαν, οι εκθεσιακοί χώροι
απόκτησαν τον κατάλληλο φωτισμό και
η διαρρύθμιση έγινε πιο λειτουργική.
Όλα αυτά με χρήματα από Ευρωπαϊκά
Προγράμματα που εξασφάλισε το μουσείο
(320.000 ευρώ συνολικά). Και πάνω
εκεί λοιπόν που η μηχανή κουρδίστηκε
και καλλωπίστηκε για να προχωρήσει
στην υλοποίηση του προγράμματός της
για τη νέα χρονιά, έρχεται το Υπουργείο
Πολιτισμού (επί υπουργίας Λιάπη) και
ζητάει με αυστηρό έγγραφο να γίνουν
περικοπές στα λειτουργικά έξοδα από
τα 400.000 στα 150.000 ευρώ. Δηλαδή
μείον 250.000 ευρώ. Δε θα σταθούμε
στον τρόπο που το Μουσείο θα καταφέρει
να λειτουργήσει με τους πενιχρότατους
πόρους που περιοριστικά “παρέχει”
πλέον το Υπουργείο Πολιτισμού ούτε
θ’ αρχίσουμε τους αφορισμούς και τις
κατάρες. Το θέμα που τίθεται έντονα έχει
πολλές πτυχές. Γιατί, καλώς ή κακώς,
ο ιδιώτης μπορεί να απολύσει και ως
έσχατη λύση μπορεί να κλείσει το μαγαζί.
Το κράτος όμως; Θα συντηρήσει σε
αργομισθία στρατιές μονίμων υπαλλήλων
στους οργανισμούς και τις υπηρεσίες του,
όταν δεν τους παρέχει τα μέσα να κάνουν
τη δουλειά τους; Και για πόσο χρονικό
διαστήμα; Δύσκολα πράγματα...

Τ. ΤζΙμας

ΦΩΤ.: Τ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Λεφτά γιοκ...

Σεμινάριο: “Ψηφιακός γάμος για επαγγελματίες”
Κλείστε έγκαιρα θέση!
Τόσο από το επίσημο site της PHOTOVISION όσο και από τις σελίδες του PhotoBusiness
Weekly ανακοινώθηκε το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα σεμιναρίων της έκθεσης. Εάν
είστε επαγγελματίας φωτογράφος μ’ ένα πολύ λογικό κόστος (60 ευρώ περιλαμβανομένου
Φ.Π.Α.) σας παρέχεται η δυνατότητα μέσω του τρίωρου αυτού σεμιναρίου να εμπλουτίσετε
τις γνώσεις σας με τις τελευταίες εξελίξεις σ’ αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα.
Επίσης ένα ακόμη ενδιαφέρον επαγγελματικό σεμινάριο απευθύνεται σ’ όσους θέλουν να
διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα video (εξοπλισμός, μοντάζ κτλ).
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κάνετε σήμερα κιόλας εγγραφή.
http://www.photovision.gr/index.php?lang=gr&athroID=63

ΟΓ∆ΟΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

8η έκθεση
imaging
YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.
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Πρ. Ανατολικό Αεροδρόμιο / Ελληνικό

5 - 9 Μαρτίου

117 εταιρείες έχουν δηλώσει συμμετοχή μέχρι σήμερα (13/2/2009)
Αναφορά με σειρά περιπτέρου,
• KODAK (NEAR EAST) INC. Λεωφ. Ανθούσας 7, 153 49, Ανθούσα, Ερασιτεχνικά, επαγγελματικά & ψηφιακά φωτ/κά προϊόντα, ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές, φιλμ, μπαταρίες χαρτιά, χημικά, scanner, θερμικά printer, plotter, χαρτιά inkjet, αξεσουάρ, Προϊόντα ψηφ. επεξεργασίας
εικόνας, Προϊόντα γραφικών τεχνών Ακτινογραφικά προϊόντα, Κινηματογραφικά φιλμ, Συστήματα μικροφωτογράφησης, Ψηφιακά minilab, Photo
kiosk • ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε. Ζεφύρου 44, 175 64, Π. Φάληρο, CASELOGIC, HARMAN, ILFORD, ΜITSUBISHI, MULTIBLITZ, NIKON, SANDISK,
VARTA, VELBON • HAMA DISTRIBUTION E.Π.Ε. Χαρίτων 33, 175 64 Π. Φάληρο, HAMA, GE • ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Λήμνου 27-29, 172
37, Δάφνη, YASHICA , SIGMA, TDK, Διανομείς φωτογραφικών ειδών •XEROX HELLAS A.E.E. Λεωφ. Συγγρού 127, 117 45 Αθήνα, XEROX
εκτυπωτές • SYSTEM GRAPH TECHNOLOGIES Ε.Π.Ε. Μεσογείων 269, 152 31, Χαλάνδρι, Εμπορία υπολογιστών • FUJIFILM HELLAS Α.Ε.BE.
Ηχούς 1 & Αγ.Αναργύρων, 175 64, Π. Φάληρο, Φιλμ, Φωτογραφικές Μηχανές Compact, Quicksnap, INSTANT Μηχανές, ΑPS, Minilabs,
PICTROSTAT, PICTROGRAPHY, ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ,
ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Φιλμ, SERVICE & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Μηχανών & Μηχανημάτων • ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. Λεωφ. Κ.
Καραμανλή 25, 546 39, Θεσσαλονίκη, SONY, PRODISC CD-DVD, A-DATA, SILVER, HALLOA, EZ CHOICE, WINBEL • ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Α. & Ε. Ο.Ε.
Κολοκοτρώνη 5, 154 51, Ν. Ψυχικό, SAMSONITE , JEEP, CHIEMSEE, KOSS, SANGEAN, MAJA, VCM, MPIO, GOLLA, BUN-J, MAGMA, TECHNICS
• ΑΜΥ Α.Ε. Τροίας 58 & Πριάμου, 152 35, Βριλήσσια, PINNACLE SYSTEMS, DAZZLE, MATROX, WACOM, IBM-HITACHI • Σ.Ε.Κ.Α.Φ. Σύνδεσμος
Εισαγωγέων & Κατασκευαστών Φωτογραφικών Ειδών & Συστημάτων Εικόνας • ΓΕΜΙΣΤΟΣ Κ. & ΣΙΑ Ο. Ε. Πλαταιών 10 & Δήμητρος 1, 185
40, Πειραιάς, Μελέτη, επίπλωση, σχεδιασμός & κατασκευή καταστημάτων • UNIFOT Α.Ε. Λ. Λαυρίου 228, 153 54, Γλυκά Νερά, ACE-ΑURORA
CHIMERA, LOWEL, FOBA, GEMA, QUANTUM INSTRUMENTS, PLAUBEL/RODENSTOCK, TRE-D, FRAMERS CORNER, COLEX, GMP, GODARD,
NESCHEN AG, SEAL EUROPE, ALCAN KAPA, KEEN CUT, NEOLT SPA, FOREX PVC, ΕVERINK, DIGIREX, TOP IMAGE • ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. &
ΣΙΑ Ο.Ε. Δημοσθένους 67, 176 72, Καλλιθέα, LOWEPRO, ΙΝΤΕRFIT AGFAPHOTO, STORMCEIS, PATERSON, BENBO, MEOPTA, PHOTAX, ROTATRIM,
POWERMAN, LIBERTY • DYNAX FILM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 16ο χλμ Λ. Σπάτων, 153 51, Παλλήνη Αττικής (Γέφυρα Μπαλάνας), TOSHIBA, DNP,
TETENAL, MONDI, DNP, SHANGHAI DOLI • NORITSU HELLAS Πλαπούτα 12, 153 43, Αγ. Παρασκευή, NORITSU ψηφιακά μηχανήματα & kiosks,
ανταλλακτικά, επίσημο service, υπηρεσίες εκτύπωσης φωτογραφιών μέσω διαδικτύου “Photoprint.gr” χημικά • ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Α.Ε.
Εμμ. Μπενάκη 10, 105 64, Αθήνα, ΤΑΜRON, AP, GIOTTOS, ACCESSORY POWER, POINT, MARUMI, FOTOFLEX, SLS, MEDALIGHT, PHENIX , WF,
TOWA, DICAPAC, LAMIPACKER, LUMIQUEST, SAMYANG, MICROFLOW • FΟURLIS TRADE S.A. – SAMSUNG Λεωφ. Κηφισίας 340, 154 51, Ν.
Ψυχικό, SAMSUNG φωτ/κές μηχανές, οικιακές συσκευές - συστήματα πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών • ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, Περιοδικό / εκδόσεις •
ATLAS DIGITAL A.E. Μ. Αντύπα 14, 174 55, Άλιμος, Laser χαρακτικά, Κρουστικοί φωτογραφικοί εκτυπωτές μετάλλων ULS, laser χαρακτικά,
MACDERMID, COLORSPAN, D.GEN, EFI-VUTEK • ΓΕΡΑΜΑΣ Ι. & Β. Ο.Ε. Εμμ. Μπενάκη 34, 106 78, Αθήνα, Μ. BILLINGHAM Co LTD, PELI PRODUCTS,
TOKINA, HOYA, EWA MARINE, JOBY, LENSBABΙES, ΚΕΝΚΟ, TOKAR •ΣΑΛΚΟΦΩΤ Α.Ε. Βενιζέλου 17, 546 24, Θεσ/νίκη, PENTAX, COLENTA
AΒODIA, COKIN, ELINCHROM, ESECO, IF, MANFROTTO, PHOTOFLEX, YELLOW MOON, VANGUARD, WHITECΗ, SUMMIT • FOTOVISION Αμερικής
10, 106 71, Αθήνα PHASE ONE • ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Γ. ΖΗΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Χαρ. Τρικούπη 23, 106 81 Αθήνα, PRAKTICA, TAMAX STUDIO, MUST CASE,
HIKARI • EPSON HELLAS Λ. Κηφισίας 274, 152 32, Χαλάνδρι, EPSON εκτυπωτές, inkjet, plotters, λογισμικό ψηφιακού album, εξαρτήματα
προβολής & αξεσουάρ • ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. Σολωμού 47, 121 33, Περιστέρι, CHAMPION AGFA, CAMELION, TECHNO TAPE, SANYO ELECTRIC
CO JAPAN, TAKE MS, EPRO • PHOTOSTATION Δημ. Γληνού 5Β’, 546 28 Θεσσαλονίκη Εμπόριο minilab & service, Φωτ/κα είδη • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. Ορμινίου 9, 115 28, Αθήνα, AVENGER, BOWENS, CAMBO, CHROMATEC, FIDELITY, IANΙRO, LASTOLITE, ABC, GRUPPO MANFROTTO,
NATIONAL GEOGRAPHIC, METZ, PHOTONBEARD, POLARIS, RODENSTOCK, TOYO, WINDOWLIGHT, POCKET WIZARD, GAMMA HMI 575 W,
GREEN CLEAN, DIGI COVER, TECHNOLAB, TENBA, VISIO • ΨΗΦΙΑΚΟ TΥΠΩΜΑ Κόνιαρη 60, 115 21, Αθήνα, ψηφιακές εκτυπώσεις •
PHOTOMETRON Δοϊράνης 42, 546 38, Θεσ/κη, Hasselblad, QUATO, IMACON, ZEISS, PLAUBEL • ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. Ορέστου 32, 118 53,
Πετράλωνα, BVA, CIEFFE, ROAMAN, ALPHA, SCHLEIZER, FOMA, KENRO, PLAWA, VERKA, LERO, BANDINELLI • DIGITAL WAY - I. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε. Σπηλιάδου 4, 104 45, Αθήνα METTLE, BACH & BOSS, DIGI CAM, SILKON POWER, GUARD, CAM LIGHTS, EASYPIX, VISICO • PHOTO
SHOP DIGITAL - INOBILI Πατρόκλου 2 & Λεωνίδου, 35100, Λαμία, INOBILI, OFFICINA LIBRIS, PROLAB SPAIN • ΜΑΡΝΕΡΟΣ Α.Ε. Λ. Καραμανλή
50 & Νερατζούλας 1, 136 71, Αχαρναί, Ψηφιακά Συστήματα Επεξ/σίας Εικόνας & Ψηφιακές Μηχανές, ECO, KONDA, KIS, DURST, Slappa •
“CHROMA” ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ - ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε. Μαρκορά 55, 111 41, Αθήνα, ART LEATHER, ΗΕΝΖΟ, SARA, BELLWOOD, SERGIO PEREGO,
DIMENSIONE, INNOVA, GIEMME, CAMBAU, ACYDE • IKONA LAB - MY IKONA - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ E.E. Λαέρτου 22, 546 41,
Θεσ/νίκη, Φωτογραφικά, Ψηφιακά άλμπουμ • ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε. Σολωμού 19 & Βενιζέλου, 546 24, Θεσσαλονίκη, AΝSMANN,
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(συνέχεια από την σελίδα 3)

Photovision 2009. Οι εταιρείες που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην έκθεση μέχρι σήμερα (13/2/2009)
ARCA SWISS BAUERLE, BERLEBACH, BIELLE, BRONICA, CONDOR, ELAMI, ELSE, GITZO, HEDLER, HENSEL, LUPO, GIEMME, REX, SEKONIC, SUNPAK,
INGRID FONDALI, ABODIA, RAYNOX, KOOD, RIDATA • DOCUMENT Ε.Π.Ε., Εταιρία πληροφορικής • ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΠΡΟΦΩΤ Ε.Π.Ε. Κολοκοτρώνη
11, Αθήνα Mamiya, Profoto, Noblex, KigamO • ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε. Δημ. Μουτσοπούλου 115, 185 41, Καμίνια, NCL, GOLDBUCH, LS,
BIELLE, Q-PAQ, E-BOX • MERKOURI Αν. Ρωμυλίας 11, Κάτω Τούμπα, 544 54, Θεσσαλονίκη, Παραγωγή αναλογικού & ψηφιακού άλμπουμ,
ΗΛΙΟΣ, KRUSELL • VIDEOPHOT K. ΣIΑΛΙΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Παπαδιαμάντη 11, Άνω Πατήσια 11141 Αθήνα, UNOMAT, MICRODIA, OPIUMEX ,
RIME LITE, HAUF, MIKONA • ΒΑΤΤΗΣ Δ. & Φ. Ο.Ε. Προέκτ. Γιαννιτσών 155 , 546 24, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 225489, 2310 531072, Fax: 2310
264174, Φωτογραφικό εργαστήριο - Ψηφιακό άλπμουμ • DIGITAL BOOK - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ Κολοκοτρώνη 19, 546 41 Θεσσαλονίκη,
Ψηφιακό άλμπουμ • Γ. & Ρ. ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗ Ο.Ε. Κ. Παλαμά 9, 546 30, Θεσ/νίκη, PANODIA, CARTISSIMO, ERNO • IKAROS MEDIA PACKAGING
Αριστοτέλους 77, 152 32, Χαλάνδρι, Ειδικές συσκευασίες DVD- κατασκευή, εμπορία • EXPAND DIGITAL Γυφτοπούλου 3, 152 33, Χαλάνδρι,
PRIMERA, WYTRON & VINPOWER • M C MANIOS cine video equipment center Αραχναίου 14, 115 22, Αθήνα, Εισαγωγείς αξεσουάρ για
τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές • ΤΡΙΓΩΝΟ Ο.Ε. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΘ. & ΥΙΟΙ 3ο ΧΛΜ Κατερίνης - Ν. Εφεσσού, 601 00, Κατερίνη,
Κορνίζα, προφίλ καθρεφτών • XLG GRAPHIC DESIGN Παλληκαρίδη 31, 18345, Μοσχάτο, Ψηφιακές εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους και επιγραφών
• KARTOMANIA Ε.Π.Ε. Παλληκαρίδη 31, 183 45, Μοσχάτο, Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών • ART POINT Ο. ΔΕΛΗΣΤΕΦΑΝΗ - Σ.
ΒΑΡΔΑΚΤΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε. Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης Σίνδος Ο.Τ. 43, 570 22 Τ.Θ. 1319, Θεσσαλονίκη, ART POINT, INNOVA, SIHL,
PREMIER ART, XPLORER, COUNTRY LIVING GIRAUDI, SHOT2GO • ΔΗΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. Μεγ. Σπηλαίου 7 & Βαθέως, 115 22, Αθήνα, FUJITSU,
RENATA, COMPIT • CARTISSIMO Κουντουριώτου 23, 141 22, N. Ηράκλειο, Φωτογραφικά άλμπουμ • TONNAGE Αμυγδαλιές 5, 564 29, Ν.
Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη, TENBA, SKOOBADESIGN, INDURO, ALPINE INNOVATIONS • www.limepress.gr 17ης Νοεμβρίου 92, 155 62,
Χολαργός, Φωτογραφικές επιχειρήσεις, PHOTO BOOK • TECHNOTRADE – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. Καστοριάς
8, 104 41, Αθήνα, Γενικό εμπόριο Η/Υ, Canopus, Grass Valley • BEST OFFICE SOLUTIONS Λ. Αργυρουπόλεως 83, 164 51, Αργυρούπολη, Εμπόριο
ηλεκτρονικών υπολογιστών • ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. - JΜ SOLUTIONS Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα, Εμπορία χαρτιού - μελανιού,
εκτυπωτικά μηχανήματα, οθόνες Η/Υ, διαχείριση χρώματος • ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. - 3Μ Καλλιρόης 184-6 & Δημοφώντος 157-9, 118 52, Α.
Πετράλωνα, Ψηφιακά μηχανήματα εκτύπωσης υλικά μεταξοτυπίας, Εισαγωγές και κατασκευές διαφημιστικών δώρων • ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. &
ΣΙΑ Ο.Ε. – FISHEYE Αδριανοθύρων 23, 172 37, Υμηττός, Εισαγωγή φωτογραφικών ειδών • FOTO TO GO Πλάτωνος 124, 176 74, Καλλιθέα,
Photokiosks, SHINCO, IDPHOTOS, Συστήματα παραγωγής photobook • ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - STAR ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Δημ. Γούναρη 63, Τριανδρία,
Θεσσαλονίκη, Χειροποίητα ψηφιακά άλμπουμ, χειροποίητα βιβλία ευχών, βιβλιοδεσίες, ψηφιακές εκτυπώσεις, σχεδιασμός (δημιουργικό) ψηφιακών
άλμπουμ • ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε. χ-rite-gretagmacbeth 26ης Οκτωβρίου 44, 546 27, Θεσσαλονίκη, Χ-RITE • PAPERS Α.Ε. Σπάρτης 13, 564 30,
Σταυρούπολη, HAHNEMUELHE χαρτιά, φωτογραφικά • CMC ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Φωτογραφικά Software Εκτυπώσεις Επεξεργασία VIDEO Κύθνου
2, Καμίνια 185 41, Πειραιάς, DG FOTO ART • STUDIO ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Αιγαίου 23, 551 34, Θεσ/κη, Ψηφιακό άλμπουμ • ΜορφEς καλλονHς
Αρκαδίου 13, 134 51 Καματερό Αττικής, Σχεδιασμός επαγγελματικών χειροποίητων άλμπουμ, αυτοκόλλητα διακόσμησης • ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε. Ε.
Ήρας 6, 144 51, Μεταμόρφωση , UNIBIND • KONPOLI – Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ο.Ε. Αχελώου 8, Σφαγεία, 546 27, Θεσσαλονίκη, Konpoli, Walther •
MICRODIGITAL Ε.Π.Ε. Ύδρας 6, 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών • ENESSIS - ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Καλυψούς 3,
121 32, Περιστέρι, ENESSIS • Album & Album Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - Δ.ΜΠΟΥΡΑ Χρ. Τζαβέλα 2, 111 46, Γαλάτσι, Φωτογραφικά άλμπουμ,
κορνίζες • HELLAS DIGITAL Λ. Αλ. Παναγούλη 39. 163 44, Ηλιούπολη, Ψηφιακές εκτυπώσεις • Α. & Κ. ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Ο.Ε. Κλεοβούλου 5, 145
74, Ροδόπολη Αττικής, Εισαγωγή και το εμπόριο κορνιζών • ICONNET - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε. Νιρβάνας και Ρεγκούκου 7Α, 111 45, Κάτω
Πατήσια, PHOTO STORY, VALDAM, SPC-INTERNATIONAL • ΣΔΡΑΛΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ύδρας 8Β, 182 33. Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κατασκευή κορνιζών
• ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ Θωμά Χατζίκου 14, 546 28 Μενεμένη Θεσ/νίκης, Ψηφιακή χάραξη με laser σε γρανίτη & πορσελάνη • ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΑΛΜΟΥ Ε. ΕΙΡΗΝΗ Πελασγίας 36 & Πάρου, 121 36, Περιστέρι, ACE/AURORA, LUXMEN, MY SLAVE, KAPAFIX, FOMA • ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ Γ. Πανουργιά 2, Αθήνα, Φωτογραφικά πασπαρτού, θερμοτυπικές/ χρυσοτυπικές εκτυπώσεις • GRAFICO - ΤΡΙΦΕΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 6o
χλμ Χαριλάου Θέρμης, 57 001, Τ.Θ 60732, Θεσσαλονίκη, ΑCCO BRANDS GBC IBICO REXEL QUARTET, EBA IDEAL, OPUS, VIVID, FASTBIND,
NEOLT, WARRIOR, SPC DEEPOL, PEACH, UCHIDA, RHIN-O-TUFF, CYKLOS, FUJIPLA, ONGLEMATIC, BOSSER, TURICAN KANGARO • NEW DIGITAL
WORLD Εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών, αποθηκευτικά μέσα • ΠΥΡΓΙΑΝΑΚΗ ΜΑΪΡΑ – MAIRARTE Μιαούλη Πεζόδρομος, 190 16, Βραυρώνα
Άρτεμις, Άλμπουμ • AVD PHOTOWORLD Τερψιθέας 24, Θεσ/κη, Ψηφιακό άλμπουμ • DIGITAL SERVICE Αλεξάνδρας 25Α, 134 51, Καματερό,
Συντήρηση και επισκευή φωτογραφικού εξοπλισμού • NETPRINT Ε.Π.Ε. Μακρυγιάννη 6, 141 23, Λυκόβρυση, Ψηφιακές εκτυπώσεις, εκθέσιακά
συστήματα προβολής • COMPUPRESS Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 304 & Λοχαγού Δεδούση 1, Χολαργός, Εκδόσεις • PHOTOSET - ΗΣΑΪΑΔΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ Αιγαίου 29, 194 00, Κορωπί, Κατασκευή & εμπορία διαφημ/κών album • ΡΕΠΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΡΟΝΑΙΟΣ Α.Ε, REXAM USA,
NEOPT υλικά εκτυπώσεων • PHOTOFLEX STUDIO Αμφιτρίτης 7, 175 61, Παλαιό Φάληρο, Φωτογραφική επιχείρηση • YOPIX, PHOTO BOOK •
www.techblog.gr site τεχνολογίας • ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - HELLENIC PHOTO FRAME Αγ. Αθανασίου 16, 480 60, Πάργα • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΙΔΩΛΟ, Περιοδικό • ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μακρυγιάννη 19, 173 42, Αγ. Δημήτριος • ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΜΜΗ Αρκαδίας 8, 153 44, Γέρακας
Αττικής, Επίπλωση επαγγελματικών χώρων • GR IPDOMAIN – IPHOST Τερψιθέας 18, 12351, Αγία Βαρβάρα, Υπηρεσίες internet • Π.Ο.Φ. /
Ε.Κ.Φ.Α., Σωματείο • Ενωση φωτορεπορτερ ελλαδος, Σωματείο • ΦΟΙΒΟΣ, Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & Προστασίας Πνευματικών
Δικαιωμάτων Φωτογράφων • Ελληνικη φωτογραφικη εταιρεια, Καλλιτεχνικό Σωματείο • Ε.Φ.Ε. Ηρακλειου, Καλλιτεχνικό Σωματείο •
συνδεσμοσ καλλιτεχνων ΦΩΤΟΓΡΑΦων ΠΕΙΡΑΙΑ , Σωματείο • Σπουδαστεσ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών
Τεχνών Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ • 902 ΤV Τηλεοπτικός Σταθμός • ΕΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, Σωματείο • ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Σωματείο • ΣΥ.ΜΟ.ΦΕ., Σωματείο • ΒAθος ΠεδIου, Σωματείο • ΖΕΥΞIΣ, Σωματείο • ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ, Περιοδικό •
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, Περιοδικό • φωτογραφιζοντας, Περιοδικό 			
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ // DIGITAL
DIGITAL IMAGING
IMAGING // PROFESSIONAL
PROFESSIONAL MEDIA
MEDIA // ΨΗΦΙΑ
ΨΗΦΙΑ
Σεμινάρια για όλους
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
17:00-18:30
• Photoshop Ι
Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων διαφορές. Τα βασικά εργαλεία - παλέτες.
Χρωματική διόρθωση, εισαγωγή στα Layers.
Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector.
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)
19:30-21:00
• Photoshop ΙΙ
Προχωρημένες τεχνικές με Layers, κανάλια (χρωματικά
-Alpha channels), αυτοματισμοί (Actions), ρετουσάρισμα.
Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK. Διαχείριση layer-layer mask.
Εισηγητής: Βαγγέλης Κόκκορης
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
12:00-13:30
• Color management
Ποιές οθόνες είναι κατάλληλες για επεξεργασία εικόνας,
Συστήµατα (hardware/software) δηµιουργίας προφίλ,
Εφαρµογές
Εισηγητής: Γιώργος Τζώρτζης
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)
14:30-16:00
• RΑW format
Workflow RAW αρχείων μέσω του Bridge και του Photoshop.
Μεταφορά και αποθήκευση, τακτικές και κακοτοπιές. Ρυθμίσεις
και ιδιότητες RAW αρχείων, επεξεργασία και διορθώσεις.
Εναλλακτικές μορφές και προγράμματα επεξεργασίας.
Εισηγητής: Γιώργος Τζώρτζης
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

Oι εγγραφές στα σεμινάρια
Μπορείτε να γραφτείτε στα σεμινάρια με τρεις τρόπους:
1) Στα γραφεία του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ μέχρι 27/02/09
Υπεύθυνη κ.Τσάμη, Τηλ.: 210 8541400
2) Οnline στο www.photovision.gr μέχρι 27/02/09
(Kaταβάλοντας το αντίτιμο σε τράπεζα που θα σας υποδείξουμε )
3) Στη reception της έκθεσης
(Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις)

Ειδική παροχή σε όλους
Η εγγραφή σε σεμινάριο σας παρέχει δωρεάν είσοδο στην έκθεση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
12:00-13:30
• Σύνθεση και αισθητική
Τα μυστικά για καλύτερες φωτογραφίες μέσα από απλές
συμβουλές. Μάθετε για τον κανόνα των τρίτων, τη λειτουργία της προοπτικής, τα σχήματα και τα μοτίβα. Κατακτήστε
τους κανόνες της σύνθεσης και κατανοήστε τις βασικές
έννοιες της αισθητικής και της οπτικής αντίληψης.
Εισηγητής: Τάκης Δεβελίδης
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)
14:30-16:00
• Αστροφωτογραφία
Τι είναι η αστροφωτογράφιση; Πως αυτή επιτυγχάνεται;
Πότε πραγματοποιείται; Που ακριβώς λειτουργεί
καλύτερα; Σε τι μπορεί να βοηθήσει η εφαρμογή της;
Αναλυτική περιγραφή οπτικών διατάξεων αστροφωτογράφισης και παρουσίαση παραδειγμάτων.
Εισηγητής: Δρ. Θανάσης Αραβαντινός
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

17:00-18:30
• Photoshop Ι
Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων - διαφορές.
Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. Χρωματική διόρθωση, εισαγωγή
στα Layers. Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector.
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

17:00-18:30
• Photoshop Ι
Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων
- διαφορές. Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. Χρωματική
διόρθωση, εισαγωγή στα Layers. Ψηφιακές εικόνες: Raster
- Vector.
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

19:30-21:00
• Photoshop ΙΙ
Προχωρημένες τεχνικές με Layers, κανάλια (χρωματικά -Alpha
channels), αυτοματισμοί (Actions), ρετουσάρισμα.
Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK. Διαχείριση layer-layer mask.
Εισηγητής: Βαγγέλης Κόκκορης
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

19:30-21:00
• Photoshop ΙΙ
Προχωρημένες τεχνικές με Layers, κανάλια (χρωματικά
-Alpha channels), αυτοματισμοί (Actions), ρετουσάρισμα.
Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK. Διαχείριση layer-layer mask.
Εισηγητής: Βαγγέλης Κόκκορης
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

Oι εκδηλώσεις των εταιριών
Θα υπάρξει πληθώρα επιδείξεων νέων προϊόντων και show που θα πραγματοποιηθούν εντός των περιπτέρων
των εκθετών αλλά και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους της PHOTOVISION.
Το πρόγραμμα θ’ ανακοινωθεί με λεπτομέρειες στον κατάλογο της έκθεσης και στο www.photovision.gr
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MEDIA
MEDIA // ΨΗΦΙΑΚΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
ΑΛΜΠΟΥΜ // PHOTOFINISHING
PHOTOFINISHING
5-9 Μαρτίου • Πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο Αθηνών/Ελληνικό
Σεμινάρια μόνον για επαγγελματίες
ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ PHOTOVISION ”ΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ”
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
10:00-14:00
• Πανελλήνιο συνέδριο καταστημάτων Kodak Εxpress
Ενημέρωση για τις τάσεις της αγοράς, το νέο φωτογραφικό κατάστημα, προωθητικές ενέργειες, νέες υπηρεσίες εκτύπωσης κ.ά..
Διοργάνωση: Kodak
Είσοδος: Αυστηρά με ειδική προσωπική πρόσκληση

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

15:00-18:00
• Ψηφιακός γάμος για επαγγελματίες / MASTERCLASS Β’
Τελικό προϊόν και νέες τάσεις. Προγράμματα σχεδιασμού
ψηφιακού album. Τελική επεξεργασία (retouche φίλτρα).
Οδηγίες εκτύπωσης & βιβλιοδεσίας.
Εισηγητής: Τάσος Βασιλειάδης
Κόστος: 60 ευρώ (τιμή με Φ.Π.Α.)

11:00-14:00
• Η βιντεοσκόπηση κοινωνικών εκδηλώσεων
Δουλεύοντας επαγγελματικά σε ανταγωνιστικούς καιρούς.
Προετοιμασία, λήψη, μοντάζ, παρουσίαση.
Τεχνικά και αισθητικά θέματα. Πρακτικές συμβουλές,
για επαγγελματίες.
Εισηγητής: Χρήστος Μόντες
Κόστος: 60 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)
15:00-18:00
• Ψηφιακός γάμος για επαγγελματίες / MASTERCLASS Α’
Αξιολόγηση εξοπλισμού, πλάνο γάμου. Τεχνικές λήψεων
προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις. Διαχείριση
αρχείων.
Εισηγητής: Τάσος Βασιλειάδης
Κόστος: 60 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δεύτερο αυτοτελές μέρος του σεμιναρίου θα
γίνει την Κυριακή. Τα δύο σεμινάρια είναι ανεξάρτητα το ένα με
το άλλο και η παρακολούθηση του ενός δεν προϋποθέτει την
παρακολούθηση του άλλου.

19:00-21:00
• Βιομετρική φωτογραφία. Από τα διαβατήρια
στις αστυνομικές ταυτότητες και στα διπλώματα
Οι τελευταίες εξελίξεις στο θέμα και ακόμη διάφορα άλλα
συνδικαλιστικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.
Διοργάνωση: Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων
Είσοδος: Ελεύθερη

Ανοιχτή Εκδήλωση/Συζήτηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
19:00-21:00
• Το δικαίωμα φωτογράφησης σε δημόσιους χώρους
Τα νομοθετικά κενά. Κρατική και ιδιωτική αυθαιρεσία εναντίον
του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της έκφρασης.
Διοργάνωση: Περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Είσοδος : Ελεύθερη

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ
Το party του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Ώρα 21:30 έως ότου αντέξουμε!
Χώρος: Πριν την έξοδο της έκθεσης
Μπαγλαμαδάκι & μπουζούκι
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
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Κλείνουμε είκοσι χρόνια και το γιορτάζουμε με ζωντανή μουσική,
μεζέδες και κρασάκι. Είσαστε όλοι καλεσμένοι!
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ // DIGITAL
DIGITAL IMAGING
IMAGING // PROFESSIONAL
PROFESSIONAL MEDIA
MEDIA // ΨΗΦ
ΨΗΦ

«Χαρακτήρες»
Ομαδική έκθεση από τα μέλη του σωματείου ΒΑΘΟΣ ΠΕΔΙΟΥ

«Από τον 20ο στον 21ο αιώνα»
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας των μελών της ΕΝΩΣΗΣ
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Νο Α26

Σας περιμένουμε με super προσφορές
σε όλες μας τις εκδόσεις δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ελάτε να γνωρίσετε τους συντάκτες,
να μας πείτε την γνώμη σας για το περιοδικό,
Ραντεβού στη Photovision!

«Graffiti»
Ομαδική έκθεση του Κέντρου Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης Εφήβων

...εκθέτουν ακόμη:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

να μας δείξετε φωτογραφίες σας.

ΦΩΤ.: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΦΩΤ.: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ

«Άνθρωπος & Μοτοσυκλέτα»
Οι βραβευμένες φωτογραφίες του διαγωνισμού του ΣΥ.ΜΟ.Φ.Ε

ΦΩΤ.: ΕΥΗ ΚοκκΙνου

ΦΩΤ.: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΓΚΟΥΔΗΣ

Eκθέσεις φωτογραφίας

• ΦΟΙΒΟΣ
Αφιέρωμα στον Κώστα Μπαλάφα
• Π.Ο.Φ. / Ε.Κ.Φ.Α
Ομαδική έκθεση των μελών
• Ελληνική Φωτογραφική Εταιρία
Ομαδική έκθεση των μελών
• Ομάδα «Ζεύξις»
Πρώτη ομαδική έκθεση φωτογραφίας
• Πειραϊκός Σύνδεσμος / Φωτοερευνητές
Ομαδική έκθεση των μελών
... και πολλοί άλλοι!
				

×ÏÑÇÃΟΙ ÅΠÉÊÏÉÍÙÍΙÁΣ

OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏΓΡΑΦΟΣ ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ,
Ôηλ.: 210 8541400, fax: 210 8541485, e-mail: photovision@photo.gr http://www.photo.gr, www.photovision.gr,

ΤΕΥΧΟΣ 12 • ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΣΕΛΙΔΑ 

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 12 • ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΣΕΛΙΔΑ 

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

World Press Photo of the Year Awards
Κορυφαία διεθνής διάκριση για τον Έλληνα φωτογράφο Γιάννη Κολεσίδη

Kodak Express
Εκδήλωση στα πλαίσια της
Photovision την Kυριακή 8 Μαρτίου
H Κοdak κατά τη διάρκεια της
Photovision, στις 8 Μαρτίου 2009,
προσκαλεί επαγγελματίες, ιδιοκτήτες
καταστημάτων και εργαστηρίων Kodak
Express, στην επίσημη παρουσίαση του
νέου προγράμματος Kodak Express.
Στις ομιλίες θα γίνεια ανάλυση των
τάσεων της αγοράς, παρουσίαση του
concept για το σύγχρονο φωτογραφικό
κατάστημα καθώς και των κινήσεων
για την προώθηση και υποστήριξη του
Kodak Express κατά τη νέα χρονιά.
Θα παρουσιαστούν διεξοδικά νέα
ψηφιακά προϊόντα, ψηφιακές φωτ.
μηχανές, κορνίζες, βιντεοκάμερες
τσέπης. Υπηρεσίες εκτύπωσης, APEX,
photobook, θερμικοί εκτυπωτές, χαρτί
εκτύπωσης, χημικά, φιλμ. Η εκδήλωση
θα ολοκληρωθεί με παράθεση γεύματος .
Είσοδος αποκλειστικά με ειδικές
προσκλήσεις.
ΜεγΑλη αΙθουσα εκδηλΩσεων
Photovision,
πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο

Τη δεύτερη θέση στην κατηγορία People in the News του διεθνούς διαγωνισμού World
Press Photo of the Year κατέκτησε ο συμπατριώτης μας Γιάννης Κολεσίδης.
Ο World Press Photo είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το
Άμστερνταμ, ο οποίος ιδρύθηκε το 1955. Ο ετήσιος διαγωνισμός αποτελεί τον πυρήνα
των δραστηριοτήτων του και είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός διεθνώς στο χώρο του
φωτορεπορτάζ, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν φωτορεπόρτερ, ειδησεογραφικά
πρακτορεία, εφημερίδες και περιοδικά από ολόκληρο τον κόσμο.
Στα πλαίσια του διαγωνισμού βραβεύονται μεμονωμένες φωτογραφίες και φωτορεπορτάζ
σε δέκα κατηγορίες. Επιπλέον μία φωτογραφία από κάποιο γεγονός με ιδιαίτερη
δημοσιογραφική αξία κερδίζει το World Press Photo of the Year Award, το σημαντικότερο
διεθνές βραβείο στο φωτορεπορτάζ. Οι τρείς πρώτοι νικητές σε κάθε κατηγορία
λαμβάνουν ένα χρηματικό έπαθλο και δωρεάν μετάβαση και διαμονή στο Άμστερνταμ
για την τελετή βράβευσης. Οι νικητήριες φωτογραφίες κάθε χρονιάς εκτίθενται σε διεθνή
περιοδεία η οποία θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Μάιο και περιλαμβάνει 45 χώρες. Στην
Ελλάδα θα γίνει από τις 8 μέχρι τις 29 Μαΐου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Επιπλέον, όπως και κάθε χρόνο, θα εκδοθεί από τον οργανισμό ένα βιβλίο με τις
φωτογραφίες, σε έξι γλώσσες. Ο Γιάννης Κολεσίδης κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην
κατηγορία People in the News, με μία φωτογραφία από τα επεισόδια του Δεκέμβρη στην
Αθήνα. Για να δείτε τη φωτογραφία καθώς και τα έργα των υπόλοιπων νικητών μπορείτε
να επισκεφτείτε τη διεύθυνση του διαγωνισμού http://www.worldpressphoto.org/index.
php?option=com_photogallery&task=view&id=1428&Itemid=223&bandwidth=high

“Øçöéáêeó SLR

500 óõìâïõëÝò êáé ìõóôéêÜ”
Μ’ ένα τηλέφωνο
στο γραφείο σας

Τηλ.: 210 8541400

Ώρες pαρουσίασης: 10:00 - 14:00
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10%

η για
έκπτωσ ματίες
λ

επαγγε

H νέα LEICA D-LUX 4 τραβάει τα βλέμματα με την στιβαρή κατασκευή και το εντυπωσιακό μεταλλικό φινίρισμα
τιτανίου. Η μοναδικά σχεδιασμένη δερμάτινη θήκη, κατασκευάζεται από εξαιρετικής ποιότητας πραγματικό
δέρμα και ταιριάζει απόλυτα με τους χρωματικούς τόνους της μηχανής, αναδεικνύοντάς στην σε επίπεδα
πολύτιμου κοσμήματος. Πρόκειται για την περιορισμένης κυκλοφορίας έκδοση Leica D-Lux 4-Edition.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Leica.

Tæþñôæ 12, 106 77 ÁèÞíá, Ôçë.: 210 3818301, 21038412 36, Fax: 210 3815908, www.skiadopoulos.gr
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Innova Art
Η πρώτη έκθεση
φωτογραφιών από τη μηχανή
των 160 Megapixel
Η Innova Art, εταιρεία η οποία
εξειδικεύεται στο υψηλής
ποιότητας φωτογραφικό χαρτί,
θα παρουσιάσει στα πλαίσια
της έκθεσης Focus on Imaging
(Birmingham, Αγγλία, 22
– 25 Φεβρουαρίου) τέσσερις
μοναδικές φωτογραφίες που
τραβήχτηκαν με την εξωτική
Seitz 6x17 Digital. Πρόκειται
για μία μηχανή εξοπλισμένη
με τη σπάνια ψηφιακή πλάτη
που μπορεί να τραβήξει εικόνες
ανάλυσης 160 Megapixel. Θα
είναι η πρώτη φορά διεθνώς που
εικόνες τραβηγμένες με αυτή
τη μηχανή από επαγγελματία
φωτογράφο θα παρουσιαστούν
σε έκθεση. Στην προκειμένη
περίπτωση, φωτογράφος ήταν
ο βρετανός David Osborn, στον
οποίο παραχώρησε τη Seitz
δοκιμαστικά η εταιρεία Teamwork
Digital του Λονδίνου.
Οι διαστάσεις των φωτογραφιών
που θα εκτεθούν είναι
244x111cm (είναι εφικτά
και μεγαλύτερα μεγέθη) και
εκτυπώθηκαν στο βραβευμένο
χαρτί FibaPrint της Innova, με
την τεχνολογία crystal layer, που
τονίζει σημαντικά τη λεπτομέρεια
και το τονικό εύρος.
ART POINT 2310 508515

Intersys
Υποστηρικτής της έκθεσης «Ένας σύνθετος κόσμος»
H Intersys A.E. υποστηρίζει την έκθεση φωτογραφίας του βραβευμένου
δημοσιογράφου και ντοκιμαντερίστα Σωτήρη Δανέζη, με τίτλο «Ένας Σύνθετος
Κόσμος». Η έκθεση, η οποία φιλοξενείται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μέχρι
την 1η Μαρτίου 2009, αποτελείται από φωτογραφίες εμπνευσμένες από τη σειρά
ντοκυμαντέρ «Εμπόλεμη Ζώνη», η οποία προβάλλεται με επιτυχία τα τελευταία
χρόνια στην Ελληνική τηλεόραση. Με αποστολές σε περισσότερες από εξήντα
χώρες του κόσμου, ο δημιουργός της σειράς ντοκιμαντέρ «Εμπόλεμη Ζώνη»
αποκαλύπτει πρόσωπα και ιστορίες ακίνητες στο χρόνο. Η έκθεση πλαισιώνεται από
βιντεοπροβολές επιλεγμένων ντοκιμαντέρ της Εμπόλεμης Ζώνης και πλοήγηση, μέσω
ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην ιστορία κάθε εικόνας. Τα εγκαίνια της έκθεσης,
που θα διαρκέσει ως την 1η Μαρτίου 2009, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αθηναίων
Νικήτας Κακλαμάνης, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2009. Το Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης θα προσφέρει το 50% των εσόδων του από τα εισιτήρια της έκθεσης στη μη
κυβερνητική οργάνωση PRAKSIS.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Νεοφύτου Δούκα 4 & Βασ. Σοφίας & Ηροδότου 1, 106 74 Αθήνα
Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας:
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο: 10.00 – 17.00
Πέμπτη: 10.00 – 20.00, Κυριακή: 11.00 – 17.00, Τρίτη: κλειστά

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
Eκδότης: Τάκης Τζίμας, Διευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής, Αρχισυντάκτης: Άγγελος Κυρίτσης

www.photo.gr

Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, Σύνταξη: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου, Τεχνική
υποστήριξη: Ελισάβετ Τσάμη Διαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας, Χριστίνα Βαρδάλη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò 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.
Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr
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JOBO photoGPS
Geotagging για όλους
H JOBO παρουσίασε τη νέα έκδοση
του photoGPS. Πρόκειται για ένα
μικρό και ελαφρύ δέκτη GPS, ο οποίος
κουμπώνει απ’ ευθείας στην υποδοχή
flash της φωτογραφικής μηχανής,
παρέχοντας πλήρεις δυνατότητες geotagging. Κατά τη λήψη φωτογραφίας,
το photoGPS αποθηκεύει στην
εσωτερική του μνήμη τις πληροφορίες
για την ώρα και την τοποθεσία. Στη
συνέχεια, μετά τη μεταφορά των
φωτογραφιών στον υπολογιστή, το
λογισμικό photoGPS μπορεί αυτόματα
να αντιστοιχίσει την επιμέρους εικόνα
με τις αντίστοιχες πληροφορίες
geodata. Επιπλέον, η κατανάλωσή του
είναι αρκετά χαμηλή, καθώς τίθεται
αυτόματα σε κατάσταση αναμονής
και μπαίνει άμεσα σε λειτουργία από
το σύστημα συγχρονισμού φλας
της φωτογραφικής. Η νέα έκδοση
του photoGPS είναι η πρώτη που
εκτός από υπολογιστές με Windows
είναι συμβατή και με το λειτουργικό
σύστημα Mac OS των Apple
Macintosh.
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 210 3818301

Apple iPhoto
Σημαντική αναβάθμιση για την εφαρμογή διαχείρισης φωτογραφιών
Η Apple ανακοίνωσε στη έκθεση MacWorld στο San Francisco τη νέα έκδοση
του πακέτου προγραμμάτων iLife για πλατφόρμα Macintosh. Η σημαντικότερη
αναβάθμιση στο iLife ‘09 είναι η νέα έκδοση του iPhoto. Η Apple πρόσθεσε στην
εφαρμογή τεχνολογία face-recognition, ώστε να αναγνωρίζει τα πρόσωπα στις
φωτογραφίες, παρέχοντας σημαντική βοήθεια στους χρήστες, τόσο στην αναζήτηση
όσο και στην οργάνωση των εικόνων τους.
RAINBOW 210 9012892

Polaroid
Μέτοχος της Zink Imaging
αγόρασε μέρος της Polaroid

H

Sigma
εξαγόρασε τη

Η Polaroid Holding Company ανακοίνωσε
πως
κατέληξε σε συμφωνία με την PHC Acquisitions,
LLC, θυγατρική της Genii Capital SA. Σύμφωνα με τους όρους της
συμφωνίας, η PHC Acquisitions αποκτάει ορισμένα από τα περιουσιακά
Απέκτησε το 100% των μετοχών της
στοιχεία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των πνευματικών
Την εταιρεία Foveon, που απασχολείται στον τομέα
δικαιωμάτων της εταιρείας καθώς και της εμπορικής επωνυμίας Polaroid.
των αισθητήρων, εξαγόρασε εξ’ ολοκλήρου η Sigma,
Η Genii Capital είναι μέτοχος στη Zink Imaging Inc., εφευρέτρια του ZINK
αγοράζοντας το 100% των μετοχών της. Η συνεργασία
Paper και της τεχνολογίας Zero Ink Printing. Πρόκειται για τεχνολογία που
Sigma-Foveon είχε ξεκινήσει το 2000, όταν οι δύο εταιρείες
χρησιμοποιείται στο φορητό εκτυπωτή PoGo Instant Mobile Printer και την
εργάστηκαν για την ανάπτυξη DSLR και compact μηχανών
αντίστοιχη φωτογραφική μηχανή PoGo που παρουσίασε πρόσφατα η Polaroid.
βασισμένων στην
τεχνολογία αισθητήρα X3. Μετά την εξαγορά,
Η Mary L. Jeffries, CEO της Polaroid χαρακτήρισε τη συμφωνία σαν σημαντική
η Foveon θα συνεχίσει κανονικά τις εργασίες της στην έδρα της, στο San Jose της California.
πρόοδο για την οικονομική ανόρθωση της εταιρείας μετά την πρόσφατη χρεοκοπία
της.

Foveon
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Plustek OpticFilm 7200
Film Σκάνερ υψηλής ανάλυσης
Το OpticFilm 7200 είναι ένα 7200 dpi film
scanner με δυνατότητα σάρωσης 35mm
slides & negatives, για τους επαγγελματίες
και ερασιτέχνες φωτογράφους που θέλουν
να μετατρέψουν σε άφθαρτη ψηφιακή
μορφή, να μεγεθύνουν ή να μοιραστούν
με e-mail τα αναντικατάστατα αρνητικά και
slides τους. Εκτός από την ανάλυση των
7200x7200 dpi έχει δυνατότητα σάρωσης
με βάθος χρώματος 48-bit, η οποία
μπορεί να διακρίνει 281 τρισεκατομμύρια
διαφορετικών χρωματικών αποχρώσεων.
Το preview γίνεται σε περίπου 10
δευτερόλεπτα, η σάρωση γίνεται με
ένα πέρασμα (single pass) και στην
ανάλυση των 3600dpi διαρκεί περίπου
48 δευτερόλεπτα. To OpticFilm 7200
περιλαμβάνει στη συσκευασία και το
πρόγραμμα σάρωσης SilverFast SE 6.5.
WIZTECH 210 9019453

Pentax Optio Ε70
Με γνώμονα το χρήστη.
«Το τερπνόν μετά του ωφελίμου», ή αν θέλετεε, με τις προηγμένες τεχνικές
δυνατότητες και την λογική τιμή συνδυάζει η νέα Pentax Optio E70.
Η εταιρεία σχεδίασε το συγκεκριμένο μοντέλο με μεγάλα πλήκτρα για καλύτερη
λειτουργικότητα, ενώ αντίστοιχη δουλειά έχει γίνει και στα εσωτερικά μενού, με
ευκολοδιάβαστα εικονίδια. Στον τομέα της φωτογραφίας, η E70 ενσωματώνει
αισθητήρα 10 megapixel. O φακός διαθέτει εστιακή απόσταση 35-105mm και
οπτικό zoom 3x. Θα βρούμε ακόμη πολλά υποπρογράμαμτα σκηνών (τοπίο,
πορτρέτο, άθλημα, νυχτερινή λήψη κλπ) και δυνατότητα αυτόματης επιλογής
της καταλληλότερης σκηνής. Για σταθερές λήψεις σε φωτογραφίες και βίντεο,
ενσωματώνεται τριπλό σύστημα μείωσης των κραδασμών: Ανίχνευσης pixel,
Υψηλής Ευαισθησίας και κινηματογραφικό. Τέλος, η Ε70 έχει αρκετά καλή
αυτονομία, μέχρι 210 λήψεις με ένα σετ αλκαλικών μπαταριών, σύμφωνα με τα
στάνταρ της CIPA.
ΣΑΛΚΟΦΩΤ 210 3217506, 2310 278600

Sandisk - Toshiba
Συμφωνία αξίας 890 εκατομμυρίων δολαρίων για τις μνήμες flash
Στα τέλη Ιανουαρίου η Sandisk ανακοίνωσε την υπογραφή τελικής συμφωνίας με την Toshiba στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης
του κοινού τους εργοστασίου παραγωγής μνημών Flash, 300-mm Fab 3 και Fab 4. Η συμφωνία προβλέπει πως περισσότερο από
το 20% της συνολικής δυνατότητας παραγωγής του εργοστασίου θα μεταφερθεί στην Toshiba. Η αναδιοργάνωση θα μεταφέρει
το κόστος του leasing του εξοπλισμού από τη Sandisk στην Toshiba, ενώ επίσης η Sandisk θα λάβει και ένα χρηματικό ποσόν
για τη μεταφορά συγκεκριμένου εξοπλισμού ο οποίος
μοιραζόταν και στις δύο εταιρείες. Η Sandisk και η Toshiba
θα μοιράζονται εξ ίσου το υπόλοιπο της δυνατότητας
παραγωγής, ενώ η Sandisk διατηρεί το δικαίωμα να
αγοράσει μέρος της παραγωγής που μετέφερε στην
Toshiba. Η συνολική αξία της συμφωνίας για τη SanDisk
είναι περίπου 80 δισ. γιεν, ή 890 εκ. δολάρια, με βάση την
τρέχουσα ισοτιμία, ενισχύοντας σημαντικά την οικονομική
της θέση.
Τα δύο τρίτα αυτού του ποσού προέρχονται από την
απαλλαγή του κόστους του leasing και το ένα τρίτο σε
μετρητά. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2009.
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EPSON EB-S6, X6, W6
Προσιτή βιντεοπροβολή για
παρουσιάσεις
Η Epson παρουσίασε πρόσφατα τους
βιντεοπροβολείς EB-S6, EB-Χ6 και EB-W6.
Πρόκειται για οικονομικούς projectors
τεχνολογίας 3LCD με περιορισμένο όγκο
και βάρος, σχεδιασμένους για εύκολη
μετακίνηση και εγκατάσταση για τις
ανάγκες εταιρικών παρουσιάσεων. Οι EBS6 και EB-X6 προσφέρουν φωτεινότητα
μέχρι 2200 ANSI LUMEN και 2000:1
αναλογία αντίθεσης για ανάλυση
SVGA (800x600) και XGA (1024x768)
αντίστοιχα. Ο EB-W6 με τεχνολογία WXGA
(1280x800) επιτρέπει 30% μεγαλύτερο
μέγεθος οθόνης. Η τεχνολογία
παρουσίασης USB Epson επιτρέπει την
αναπαραγωγή παρουσίασης Powerpoint
απ’ ευθείας από μια μνήμη USB Flash,
χωρίς τη χρήση υπολογιστή.
EPSON 210 8099499

Panasonic DMC-FT1 & DMC-TZ7
Νέες αφίξεις
Δύο νέες φωτογραφικές μηχανές ανήγγειλε η Panasonic, εξάπτοντας την φαντασία
του κοινού με τις δυνατότητες που ανακοίνωσε. Η Panasonic DMC-FT1 σε προκαλεί
να την ταλαιπωρήσεις, αφού είναι ανθεκτική στη σκόνη, στο νερό και στους
κραδασμούς. Πρόκειται για την πρώτη αδιάβροχη φωτογραφική μηχανή στο κόσμο
με τη δυνατότητα να τραβάει βίντεο υψηλής ανάλυσης. Με τον ευρυγώνιο φακό των
28mm και δυνατότητα βύθισης μέχρι και 3 μέτρα την καθιστά κάτι περισσότερο από
απαραίτητη για τις διακοπές αλλά και για τα extreme sports αφού είναι άθραυστη σε
πτώση από 1,5 μέτρο και έχει ειδικό σχεδιασμό ώστε να αποτρέπει να σκονίζονται
τα σημεία που συνήθως οδηγούνται σε βλάβη λόγω αυτής. Άλλη μια πρωτιά για
την Panasonic, είναι η DMC-TZ7 με δυνατότητα λήψης βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
Ένα σημαντικό της πλεονέκτημα σύμφωνα με την εταιρεία είναι η εξαιρετική
ποιότητα του ήχου με δειγματοληψία στα 48 kHz με κωδικοποίηση Dolby Digital
Stereo Creator για εγγραφή ήχου υψηλής ποιότητας. Την μηχανή των 10 MP (από
αισθητήρα των 12 MP) συνοδεύει οθόνη υψηλής ανάλυσης 3 ιντσών, 12x οπτικό
ζοομ (25-300mm), οπτικός σταθεροποιητής και φυσικά Λειτουργία Αναγνώρισης
προσώπων.
Intertech 210 9692300

Sanyo
Διπλή λειτουργία, διπλή σχεδίαση
Η Sanyo, όπως φαίνεται έχει αποφασίσει να προχωρήσει δυναμικά στην αγορά του imaging.
Με 6 νέα μοντέλα διπλής χρήσης, εννοώντας φυσικά τη δυνατότητα τους να τραβούν τόσο
φωτογραφίες όσο και βίντεο, ο Ιαπωνικός κολοσσός προσπαθεί να βρει τη θέση στις προτιμήσεις
των καταναλωτών. Στην ουσία πρόκειται για τρεις νέες σειρές που αποτελούνται από δύο
μοντέλα η καθεμία, ένα με οριζόντια σχεδίαση και ένα με κάθετη (σε στυλ πιστολιού). Έτσι
έχουμε τη σειρά Full HD με τα μοντέλα VPC-FH1 και VPC-HD2000 με βίντεο ανάλυσης 1920x1080
και 60 fps (Full HD) και φωτογραφίες στα 8 MP αλλά και τη
σειρά Compact HD με τα VPC-TH1 και VPC-CG10 με video
ανάλυσης 720p (1280x720). Για τους πιο ριψοκίνδυνους η
Sanyo κυκλοφόρησε και τα μοντέλα VPC-WH1 και VPC-CA9
για λήψεις σε υγρά περιβάλλοντα ακόμη και κάτω από τη
βροχή. Δεν στερούνται δυνατοτήτων αφού επιτρέπουν τη λήψη
βίντεο HD ανάλυσης 720p ενώ η VPC-CA9 προσφέρει ανάλυση
φωτογραφίας στο 9 MP.
ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 12 • ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΣΕΛΙΔΑ 17

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Eπιχειρήσεις

Μάρκος Σταυρινάκης
Η αγάπη για τη φωτογραφία και η εξειδίκευση στο χώρο καθιστούν
τα καταστήματα του Μάρκου Σταυρινάκη στο κέντρο δημοφιλείς
προορισμούς για τους ερασιτέχνες, τους χομπίστες και τους
επαγγελματίες της φωτογραφίας.
Η επιχείρηση λειτουργεί σχεδόν είκοσι χρόνια και απασχολεί εννέα άτομα.
Σε όλη της την πορεία υπήρξε ένα από τα πιο εξειδικευμένα καταστήματα
λιανικής στο χώρο των φωτογραφικών, τόσο σε επίπεδο πώλησης
μηχανών και περιφερειακών, όσο και σε υπηρεσίες, όπως η εκτύπωση. Η
σημαντικότερη αλλαγή στο επίπεδο των υπηρεσιών υπήρξε η μετάβαση από
την αναλογική φωτογραφία στην ψηφιακή. Από την αρχή της εμφάνισης
του ψηφιακού το e-Photodigital υποστήριξε το νέο μέσο, έχοντας κάνει
σημαντική επένδυση σε ψηφιακά minilab Fujifilm Frontier. Επίσης στο χώρο
του καταστήματος υπάρχουν εγκατεστημένα κιόσκια Fujifilm.
Στη συζήτηση που είχαμε με τον κο Σταυρινάκη, μας τόνισε πόσο
σημαντική θεωρεί την εξειδίκευση. Δεν θέλει να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας
των καταστημάτων με την προσθήκη gagdet και άλλων ηλεκτρονικών,
να οδηγηθούν στη φιλοσοφία ενός απρόσωπου και χωρίς ταυτότητα
πολυκαταστήματος.
Για τα προϊόντα νέας γενιάς, όπως η online αποστολή φωτογραφιών,
υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα και λειτουργικά προβλήματα. Για
παράδειγμα η μεταφορά αρχείων μεγάλου μεγέθους προβληματίζει με τις
τρέχουσες ταχύτητες στο Internet. Έντονο ενδιαφέρον παρατηρείται και για
το photobook.
Η θέση των καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας, τα τοποθέτησε στην
καρδιά των ταραχών του Δεκεμβρίου. Ο κος Σταυρινάκης δήλωσε πως
η δυσάρεστη συγκυρία τους επηρέασε αρκετά. «Πρώτο και βασικότερο,
χάθηκε ο ρυθμός των Χριστουγέννων και το πνεύμα των γιορτών. Για
10-15 μέρες τις περισσότερες φορές ήμασταν κλειστά ή ζούσαμε με τον
τρόμο. Ήταν πολύ άσχημη εμπειρία». Ευτυχώς, παρά τη θέση στο μάτι
του κυκλώνα, οι υλικές ζημιές που υπέστησαν τα μαγαζιά ήταν ελάχιστες.
Εντούτοις, η οικονομική ζημιά υπήρξε σημαντική.
Στο ερώτημα αν θα προχωρήσει στη δημιουργία e-shop, η απάντηση
είναι πως υπάρχει σκέψη για τέτοια επέκταση, και στο μέλλον μάλλον θα
υλοποιηθεί. «Νομίζω το βασικό πρόβλημα στα online καταστήματα είναι
η πολύ χαμηλή, σχεδόν μηδενική κερδοφορία. Υπάρχει το οξύμωρο αυτή
τη στιγμή καταστήματα λιανικής να πουλάνε σε τιμές ιντερνετικές, πολύ
χαμηλότερες της λιανικής. Αυτό οδηγεί σε προβλήματα κερδοφορίας. Είναι
διαφορετικά τα έξοδα ενός ιντερνετικού καταστήματος και εντελώς άλλα
τα έξοδα ενός παραδοσιακού καταστήματος, με ενοίκια και υπαλλήλους».
Παραδέχεται πως αρκετοί καταστηματάρχες το έχουν εφαρμόσει, όμως
έχει τις αμφιβολίες του για ττη βιωσιμότητα. Όμως, η ηλεκτρονική πώληση
δεν παύει να είναι μονόδρομος, με όλους τους τομείς της αγοράς να
κατευθύνονται και προς αυτό το μοντέλο πωλήσεων. Συνεπώς, η δημιουργία
ενός e-shop παραμένει στα μελλοντικά σχέδια του κου Σταυρινάκη αλλά
θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μην επηρεάζει αρνητικά τη λιανική
πώληση.
«Γενικά αυτή την περίοδο η αγορά αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες,
με την παγκόσμια κρίση να έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον
κόσμο ψυχολογικά. Αλλά θα προσπαθήσουμε, όπως όλα αυτά τα χρόνια,
να παραμείνουμε, ως ειδικά καταστήματα, και να επιβιώσουμε από τον
ανταγωνισμό με τις μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρονικών που έχουν έρθει από το
εξωτερικό».
Πατησίων 19 & Βερανζέρου, Αθήνα, τηλ.: 210 5230700,
Βερανζέρου 18, Αθήνα, τηλ.: 210 5247000
Digital Center: Στουρνάρη τηλ.: 210 3801004
e-mail: mstavr@otenet.gr
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

Αργύρης Καρράς
Φρέσκια ματιά στη φωτογραφία μόδας
Ο Α.Κ ασχολείται από το 1996
αποκλειστικά με τη φωτογραφία
μόδας και χαρίζει στις φωτογραφίες
του μια δόση από παραμύθι μαζί
με το απαιτούμενο glamour. Στις
επιρροές του μας ανέφερε τον Mario
Testino και τα ζωντανά χρώματα και
η θέρμη των εικόνων σίγουρα το
αποδεικνύουν αυτό.

Από ποιο είδος φωτογραφίας ξεκινήσατε; Το επιλέξατε λόγω προσωπικής έλξης ή
για βιοποριστικούς λόγους;
Ξεκίνησα από φωτογραφία still life ως βοηθός σε επαγγελματία φωτογράφο και
ασχολήθηκα κάποια στιγμή και με την αθλητική, δημοσιογραφική φωτογραφία ρεπορτάζ. Πάντα όμως η μεγάλη μου αγάπη ήταν η μόδα με την οποία και κατάφερα
να ασχολούμαι κατά 90%. Αυτό που με μαγεύει είναι η διαδικασία που έχει μια
φωτογράφηση μόδας, η οργάνωση που χρειάζεται όσον αφορά το concept της δουλειάς
αλλά και η επαφή που πρέπει να έχει ο φωτογράφος με τα μοντέλα, τους στιλίστες, τους
make up artists καθώς ξαφνικά πρέπει να μπούμε κάτω από τα φώτα και να γίνουν όλα
αυτά μαγικά μια εικόνα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

Σήμερα η φωτογραφία στούντιο έχει δεχτεί αρκετές πιέσεις για διάφορους λόγους.
Ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας
Σαφέστατα οι οικονομικοί λόγοι, γιατί ένα στούντιο όσον αφορά
τη μόδα απαιτεί σημαντικό τεχνικό εξοπλισμό αλλά και μεγάλα
αποθέματα σκηνικού εξοπλισμού ώστε να μπορείς να ανταπεξέλθεις
στις απαιτήσεις των πελατών και να ξεπεράσεις την παγίδα της
επανάληψης. Όλα αυτά βέβαια όπως καταλαβαίνετε κοστίζουν.
Επίσης οι χρόνοι παραγωγής μιας φωτογράφησης έχουν μειωθεί
τόσο πολύ που τελικά αναγκάζεσαι να κάνεις παραγωγική
φωτογραφία και όχι καλλιτεχνική γιατί 100 ρούχα σε ένα δεκάωρο
μάλλον παραγωγική δουλειά λέγεται και όχι δημιουργική μόδα.
Πιστεύετε ότι σε μια εποχή που έχουν ειπωθεί σχεδόν όλα
στη φωτογραφία μπορεί να είναι κανείς πρωτότυπος και
δημιουργικός;
Και βέβαια ναι. Αρκεί να έχει καταλάβει και ο ίδιος ο φωτογράφος
ότι αυτό που πρέπει να κάνει δεν είναι συνδεδεμένο με την τσέπη
του. Πρέπει να το κάνει για το κέφι του και μόνο. Ιδίως στον χώρο
της μόδας, πάντα λέω στους πελάτες αλλά και στο εαυτό μου ότι δεν
ανακαλύπτουμε την Αμερική κάθε φορά που φωτογραφίζουμε γιατί
το έκαναν κάποιοι άλλοι πριν από εμάς. Όμως τελικά ακόμα και σε
ένα concept το οποίο είναι γνωστό, αυτές οι μικρές παραλλαγές, αυτό
το διαφορετικό μάτι παίζουν ρόλο. Τελικά εκεί είναι που ξεχωρίζει ο
ένας φωτογράφος από τον άλλο, δεν υπάρχουν κακοί φωτογράφοι
νομίζω...
Ποιους φωτογράφους εκτιμάτε περισσότερο;
Θαυμάζω πολύ τους Μario Τestino και Bruce Weber.
Ανεξάρτητα από την οικονομική διάσταση θα θέλατε να
ασχοληθείτε με κάποιο άλλο είδος φωτογραφίας;
Επειδή είμαι άνθρωπος της φύσης θα ήθελα να ασχοληθώ με την
υποβρύχια φωτογραφία. Είχα την τύχη να καταφέρω να πείσω ένα
πελάτη μου να κάνουμε έναν κατάλογο μόδας κάτω από το νερό αν
και σε πισίνα λόγω καιρού το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Έχω την
εντύπωση ότι στο εξωτερικό υπάρχει τέτοια εξειδίκευση στο χώρο της
φωτογραφίας underwater fashion photography. Είναι πραγματικά
μαγικό.

BιογραφικΟ ΣημεΙωμα

Ο Αργύρης Καρράς γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα.
Ασχολείται με την φωτογραφία από μικρή ηλικία και
από το 1996 διατηρεί το δικό του στούντιο. Ασχολείται
αποκλειστικά με τη φωτογραφία μόδας. Στους πελάτες
συμπεριλαμβάνονται Karamella Advertising, Enzo
Fashion, Solano Beachwear, EΡΤ, Candia Strom, Philip
Morris, Αττικές Εκδόσεις κ.α.
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5-9 MAΡΤΙΟΥ 2009 - ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Βγάλτε έγκαιρα την κάρτα ΔΩΡΕΑΝ εισόδου στη PHOTOVISION!
Συμπληρώστε και στείλτε μας άμεσα το παρακάτω δελτίο για να εξασφαλίσετε δωρεάν και χωρίς
αναμονές, ελεύθερη είσοδο στην έκθεση PHOTOVISION για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.
Παρακαλούμε αναγράψτε πολύ καθαρά ιδιαίτερα το e-mail σας, γιατί θα χρησιμοποιηθεί για την
επιβεβαίωση της εγγραφής σας. Η κάρτα δωρεάν εισόδου είναι προσωπική και ισχύει για ένα άτομο.
Αν περισσότερα από ένα άτομα της επιχείρησής σας επιθυμούν να παραλάβουν δωρεάν κάρτα εισόδου,
πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστά απαντητικά δελτία. Σας ευχαριστούμε!



ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Με την παρούσα ζητώ να μου εκδώσετε κάρτα ελευθέρας εισόδου στην έκθεση PHOTOVISION
2009 για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ......................................................................................................................
ΕπωνυμΙα επιχεΙρησης:..............................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Δραστηριοτητα / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Σημειώστε με û

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ /
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
 ΑΛΜΠΟΥΜ / ΚΟΡΝΙΖΑ  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΙΜΑGING
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ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

...ΤελικΗ Αποψη
Η κάμερα των 160 megapixel
Χωρίς… κόλπα τύπου GigaPan αυτή τη φορά
Στο τεύχος 10 του Photobusiness Weekly μέσα από αυτή τη στήλη είχαμε αναφερθεί
στη φωτογραφία της ορκωμοσίας του Barak Obama, συνολικού μεγέθους 1474
megapixel, η οποία είχε συντεθεί από εκατοντάδες φωτογραφίες κανονική ανάλυσης
με το σύστημα GigaPan. Αυτή την εβδομάδα, όμως, αναφερόμαστε στη Seitz 6x17, μία
φωτογραφική μηχανή η οποία μπορεί όντως να φωτογραφίσει στην ανάλυση των 160
megapixel, εξομοιώνοντας ουσιαστικά την πανοραμική 6x17 μεσαίου φορμά σε ψηφιακή
μορφή. Όπως είναι λογικό, αυτή η ανάλυση δεν μπορεί να επιτευχθεί (προς το παρόν,
τουλάχιστον) με αισθητήρα area type. Η Seitz 6x17 διαθέτει έναν τύπο ψηφιακής πλάτης
που ονομάζεται Digital Scan Back. Αντί να έχει ένα συμβατικό area sensor (αισθητήρα
περιοχής) που ο συνολικός αριθμός των pixel αντιστοιχεί στα megapixel της μηχανής,
η Digital Scan Back λειτουργεί όπως οποιοδήποτε
scanner: διαθέτει γραμμικό αισθητήρα ο οποίος
σαρώνει την εικόνα. Στην περίπτωση της Seitz 6x17,
ο αισθητήρας της ψηφιακής πλάτης Seitz D3 έχει
πλάτος 6cm και γραμμική ανάλυση 7.500 pixel. Με
την κατάλληλη κίνηση του εσωτερικού μηχανισμού, ο
αισθητήρας σαρώνει οριζόντια σε ανάλυση 21.250pixel,
δίνοντας συνολική εικόνα 159.375.000 pixel, ή περίπου
160 megapixel. Το γεγονός είναι πως πλέον δεν θα
βρείτε πολλές ψηφιακές πλάτες στην αγορά οι οποίες
να εφαρμόζουν το σύστημα Digital Scan. Αφ’ ενός,
έχουν κάνει την εμφάνισή τους πλάτες με “νορμάλ”
αισθητήρες ανάλυσης 50 megapixel και είναι βέβαιο
πως στο μέλλον θα δούμε και μεγαλύτερους.
Αφ’ ετέρου, το σύστημα Digital Scan έχει το σημαντικό
μειονέκτημα ότι λόγω του scanning, η έκθεση για
τη λήψη της συνολικής εικόνας χρειάζεται χρόνο,
δευτερόλεπτα ή και λεπτά, περιορίζοντας τις λήψεις σε
στατικά θέματα. Εν τούτοις, στην περίπτωση της Seitz
6x17, οι σχεδιαστές έχουν πετύχει σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της ταχύτητας. Στις
προδιαγραφές της 6x17 αναγράφεται πως χρειάζεται μόλις ένα δευτερόλεπτο για λήψη
160 megapixel (έκθεση 1/2.000 ανά pixel). Για του λόγου το αληθές, στην ιστοσελίδα της
εταιρείας http://www.roundshot.ch/xml_1/internet/de/application/d438/d925/f974.cfm
βλέπουμε τη φωτογραφία ενός ορμητικού ποταμού, στην οποία το γρήγορα κινούμενο
νερό απεικονίζεται με φυσικότητα. Όσον αφορά την ποιότητα της εικόνας, το βάθος
χρώματος είναι 16 bit ανά κανάλι (σύνολο 48-bit RGB) και η δυναμική περιοχή 1:2.600
(11 f-stops). Με όλη αυτή την πληροφορία το κάθε ασυμπίεστο αρχείο φωτογραφίας
TIFF 48-bit έχει μέγεθος σχεδόν 1 gigabyte. Για την αποθήκευση του δεν χρησιμοποιείται
κάρτα μνήμης. H Seitz 6x17 συνδέεται μέσω Gigabit Ethernet με υπολογιστή. Εκτός από
αποθηκευτικό μέσον, ο υπολογιστής χρησιμεύει ταυτόχρονα και για τις ρυθμίσεις πριν τη
λήψη, το preview, το editing, το zoom και το γενικότερο χειρισμό της μηχανής. Αν μάλιστα
ο υπολογιστής είναι Τablet PC με οθόνη αφής που προτείνει προαιρετικά η εταιρεία, οι
ρυθμίσεις βρίσκονται κυριολεκτικά στις άκρες των δακτύλων μας. Το γεγονός είναι πως
η Seitz 6x17 είναι μια πολύ ιδιαίτερη μηχανή, για ιδιαίτερες εφαρμογές και, φυσικά,
διατίθεται σε ιδιαίτερη τιμή: Σύμφωνα με τον κατάλογο στην ιστοσελίδα της εταιρείας η
…οικονομική έκδοση κοστίζει € 28.795 το σώμα με την πλάτη D3, ενώ η full extra έκδοση,
που περιλαμβάνει και το Τablet PC, τιμάται στα € 32.880 - συν € 2.587-3.063 για κάποιον
από τους φακούς που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο της εταιρείας. Όμως πότε
η υψηλή ποιότητα, ιδιαίτερα για τον επαγγελματία, δεν κόστιζε ακριβά;
A. ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Υ.Γ. Υπενθυμίζουμε πάντως πως το σύστημα GigaPan κοστίζει μόλις 379 δολάρια και
μπορεί να λειτουργήσει με ψηφιακές compact των € 100-150.
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LEICA για υπερευρυγώνιες λήψεις
Super Elmar-M 18mm
f/ 3.8 Asph
Η Leica επεκτείνει τη γκάμα της
στη σειρά τηλεμετρικών φακών
που ανήκουν στο M System,
παρουσιάζοντας ένα νέο υπερευρυγώνιο. Ο Leica Super-Elmar-M
18 mm f/ 3.8 Asph. έχει εστιακή
απόσταση 18mm και ξεχωρίζει
για τις μικρές του διαστάσεις.
Συνδυαστικά η Leica παρουσίασε
το πρόσθετο σκόπευτρο Bright
Line Finder M, ειδικά σχεδιασμένο
για να ταιριάζει τον συγκεκριμένο
φακό. Αν χρησιμοποιηθεί με τις
Leica M8 και Leica M8.2, λόγω του
ελαφρώς μικρότερου μεγέθους
του αισθητήρα τους η εστιακή
απόσταση γίνεται 24mm (λόγω
συντελεστή μετατροπής). Τέλος, έχει
τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί
και με όλα τα μοντέλα αναλογικών
μηχανών της σειράς Leica M.
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 210 3818301

“Øçöéáêeó SLR

500 óõìâïõëÝò êáé ìõóôéêÜ”
Μ’ ένα τηλέφωνο
στο γραφείο σας
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