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Είναι γνωστή ή πολύ καλή σχέση των Γάλλων με
την τέχνη της φωτογραφίας. Μπορεί σήμερα
ο τομέας της τεχνολογίας imaging να έχει
κατακτηθεί από τους Ιάπωνες όμως δεν νομίζω
ότι υπάρχει χώρα στον κόσμο όπου δίνεται τόσο
μεγάλη σημασία στην τέχνη της φωτογραφίας όσο
στη Γαλλία. Ιδού λοιπόν η είδηση:
Το νοσοκομειακό ίδρυμα “Αγία Μαρία’’ των
Παρισίων προέβη στη σύσταση ειδικής ομάδας
εργασίας (το 2009) που περιελάμβανε αρχιτέκτονες
– σκηνογράφους, γιατρούς και άλλο εξειδικευμένο
προσωπικό του Νοσοκομείου με σκοπό να
προταθούν τρόποι βελτίωσης της καθημερινής ζωής
εντός του νοσοκομείου. Στις διάφορες προτάσεις
που έκανε η ομάδα εργασίας περιλαμβάνονταν και
μόνιμη έκθεση φωτογραφίας του φωτογράφου των
αρχών του 20ου αιώνα Jacques - Henri Lartigue.
Έτσι εξήντα μεγάλες εκτυπώσεις αναρτήθηκαν σε
ειδικά επιλεγμένα σημεία εντός του νοσοκομείου
με το σκεπτικό ότι: “Οι φωτογραφίες του Lartigue
είναι πλούσιες σε κίνηση και συναισθήματα και ως
εκ τούτου ικανές να δημιουργήσουν ζεστή, φιλική
και ασφαλή ατμόσφαιρα αλλά και να συμβάλουν
στο άνοιγμα ενός πνευματικού διαλόγου ικανού να
απαλύνει την κατήφεια και την απαισιοδοξία των
ασθενών…”. Τόσο οι ασθενείς όσο και η ιατρική και
επιστημονική κοινότητα του Νοσοκομείου όχι μόνον
δέχτηκαν με ενθουσιασμό την φωτογραφική έκθεση
αλλά έπεισαν την Διεύθυνση του Νοσοκομείου να
εμπλουτίσει τους χώρους και με μία δεύτερη όπερ
και εγένετο. Αυτή η δεύτερη έκθεση περιελάμβανε
εκατό φωτογραφίες του Robert Doisneau με
θέμα “Στιγμές ζωής στο Παρίσι”. Οι φωτογραφίες
που διάλεξαν οι ειδικοί του νοσοκομείου ήταν
όλες ασπρόμαυρες, με θέματα παρμένα από την
καθημερινή ζωή της ‘’Πόλης του Φωτός’’, δοσμένες
με χιούμορ και τρυφερότητα όπως μόνο ο Doisneau
ήξερε να καταγράφει με τον φακό του. Φανταστείτε
λοιπόν π.χ. στον Ευαγγελισμό να καλύπτονταν οι
πρασινοκίτρινοι διάδρομοι του Νοσοκομείου με
τρυφερά ενσταντανέ του Τλούπα, του Μπαλάφα και
της Β. Παπαϊωάννου... Θα είχαμε αντιδράσεις;
Ποιες θα ήταν αυτές άραγε;
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 Τ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E'!"(: Τάκης Τζίμας, ))%&( *%+"(: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
,#)%.(: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ,%& )#&+": ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

4"6#(: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò 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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Fujifilm 10
< club 

compact .

&   ! $ !$    # 
  
compact ) $,  $  Canon Powershot G12  S95,  Nikon P7000,
 Panasonic LX5,  Samsung EX1 .  -  `100  # !$
&  
   " " APS-C      
!, 
     &  & "
 $  Sigma
DP2   Ricoh GXR      module. M  Finepix `10 (
 &    "  NFA 2-7 <.   !   &
$: !   compact )$  $      !#  
 $   X100 (   ). ; $ # #     &$
APS-C         ! CMOS 2/3in. 12%egapixel
         EXR.  #   $ $  
   ! SN ()$ &!$/  &()  DR ($
#  $  $) (!  $   6MP. Fuji 
!$ " Fujinon
# !.   #         #  $ $ $
 $ $ Fujinon 28-112mm f/2,0-2,8   $ $  &$
" " $   $.  `10 !      ! $ 7fps
   ,    &    DSLR  . ]
 # ( )  # " "$ EF20 (GN20)  EF42 (GN. 42).
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DSLR,  
APS-C !  …!   18%egapixel   full
frame  24MP, &  Sony  Samsung
’  ) " . %  $ APS_C 20 
24Megapixel. N  &; C )
 #  ;    !- 
-  $ compact  "&  16MP 
   $ &$     !
 #!$   #  . ; 
 $       pixel  ! . *
    "       
#.  &!. N#!   " $ 
  (   !)  !-    &!
 " (   ,  ) #.
"         . * 
     &! -    
& (.   $   & (  
   & . ;   
      &$    !
!    $  "   !&$
       $: #   
  !    #" (f/16, f /22
.)  (&    .   (
#   !    $ APS-C  
 14-15MP        
 )"  "$.   
 " #  - "   
       " (echnical
Pan?) #    18%egapixel. O ,
  #        
& #   f/22. ]  … # 
 $ -   #"
(. . !, pack shot    .)
http://www.luminous-landscape.com
http://www.bobatkins.com
http://www.northlight-images.co.uk
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΠANΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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`GA OLED Trufinder. !
 2.359M pixel (1024x768x3) 
  #  1/2in. '  $  
 ! OLED (Organic LED) 
 "   ,    
  &!    &#
  $ SXRD Display  $
$ $  " $
)" $ (!$    backplane
)$ $. H   ! $ Sony 
"  !  $   $
 ($ #    ,
- 
   &   
   EVF  ! 

Sony SL

77 preview

A-  ) $   EVF

   $  $ $. 
          
! : &  “
$”  “-”,
)  # $ 

>, U "8%! #4.86 #&6% 6$.8( ,&#( #"%
)%   8#6! "( !%( # #!).  6>, U )8&#(

   -  
"  -  .  &
    ,

8*#% !, 8U( #)6KK#6*( 88. )#*#% $. # #,>#" 6
"% «8"%&» !% ) #>4%  8##>( %#6>( (!6"

 "  # &  
  "  ,  

  pentamirror) '.+(.  )!   6%>( 48>+ ),*% !6"
#% !#6 % "U% ,"#U%, % %)#'U% #,%U%  %

  !   &!
  &. '  

$$86U%, 8!$ '"8. "( #*$"( )8( #"% #!)#".

firmware     beta #
  (  ! &



 &
$  H (  &
 !    #&.

  
mirrorless  #
 !  , !  #
 ## ,  $     #  & 

(-           , # !   $ " 
  !        
DSLR.  Sony  (  $ 
  " # & (pellicle mirror)  $ 33  A55, 
( !    $. H      -    
burst mode   phase detect AF      $,  $     
Live View !. ~$     ! $ Sony    $  $
       EVF 

  . % &  
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 #  &  3in.   
921M pixel,   $ $ $,
  #"    & $
 #  &     
#     . B  
 &!   ( &
    (  &&!
"$  hotshoe).   $  
&  # !  OLED     #!
Trublack Antiglare #!  $ # $,
  $ 
 #  .
M   ,  Exmor HD 
  Megapixel (24,3MP) 
 #  & APSC size:   !    (!$
#$ !  23,5x15,6mm. E  $ 
     6.000x4.000pixel,
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$  ISO 1600 

"&       
    # 
"

( 

(

" $

!$

 ( !$ 

$      
   "    white
balance  auto).    
  $  &! – 
(&   "    
blind test   )!$
" "$  "( 
&  #  #",
   ! …). % 
    blackout   
     #$ -
( – &    ! 

 77 #!   4240x2832pixel  3.008x2.000pixel   ! 3:2     " 
 ! 16:9   !-  3376x1688pixel. B    #    
$     $ Translucent Mirror !    # $ &$  $  $
!$        $ " #    $  !$ (blackout)  
 #! $/ "$  &. '#    (&!  19 ! !$  
 #  $ !$  &$     AF Tracking  Predictive Control
( () !$)   $  $  Single  Continuous,  autofocus
#         video,     !  DSLR.

  
< #  $    $ $  Grand Resort   ,  & 
$ Sony $   #!     . <   $ -$
 ((  A77. E $   #&     $ ( serial
No 00000) Made in Thailand,   )  …  #" 
 !
 #" .  77 ((   $   #  $  
 ((    mirrorless !  !   $ $.   
 $ !    (  !, ((  #  $  $ 
  $ !$,  !  "   !,  " "  ( $
      150.000       #( !/
"   !  !. '!$  ! CP-FM500H     

#   10% $  $).
To burst mode () 12fps -
 
 $     
  #. !    buffer- &
!   Sony   
&$ $ onboard  $.
$,    
24%egapixel
" - !  APS-C 
 & $ $ (! 
   "$ !&$
(deffraction)  #" $
$  f/16  f/22.  $  Sony
(  firmware    
$
 !  "!.
z$       
     version
$   $  #   #)
 2011.

Info-Lithium  "-  (  # chip  #!    !$ "!$
   $ " $     !( 
$    
   $   $       " " "  $  "  
!$
…  !
;    $ !$     !$: Sweep Panorama   
  
!$ !       ,   HDR (  & !
##   ), AutoISO  !    !$  $   
&, MultiFrame NR #. &(!  !  ) $     &
 !   &(, DRO  !   "    !, GPS .
Oi !$ $  !   #& $  A77 ! #   $  
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H top of the range mirrorless NEX  (-
    24,3Megapixel.  'VF HLED
Tru-Finder !  !!

Sony@Lagonissi-2
M $ 

 

"% #)%>%)+" *) # $%&#, '% %$$>8" 6!% " 8* #"6%& A77.
"% #)%!')#% .88 6%>8 !( " SLT 65   %>( mirrorless #.( NEX-5N 
-7, " '.',( "( %#&( K%.6( NEX-VG10 6 % '! VG20, %>
"8%. ).8  %> 4.

~

 !  65 $      77  !# &   ( !#
"  $ #"$: !  "&      

( $  $)  !  !  ! x !$ #( !,     
 # $ & $, #"
  ! (max. 1/4000sec.) & 
"   ISO 100  !  ISO 50 $ (  &!.
<   & $ $ C'` !    C'`-7, # -    !# &

      C'`-5C   16Megapixel
#   video.

24,3Megapixel  "   77. '!  !   !     10fps 
"   (    18   JPEG  13   RAW format). O &$ 
    ! $ ! $ "!-   $ 0.02sec. ;
  &!  "  $ ISO 16.000. To interface   &!  &! 
 #!   Sony  - Tri-Navi  ! (  . ; $  # 
  $ !  (    #  &  3,0in.)  "&
     OLED Tru-Finder 2,4 .pixel  
# 
 $ 77.
O NEX   #! !#  video:  C'`-7 # #" !- $ video
AVCHD v.2,0 progressive HD 60p.
H NEX-5N   "    !#     #" & 
(    $    $ NEX-7      !
   $ 0002sec.   "  &! ($ ISO
100-25600). <  !    & "   #  10fps.
 $ # $ "    video (full HD 60fps). M& $ $
  $ $   $ !   "   &  & ,  # 
 video.   !  !  ( Smart Accessory Terminal
2.0     HLED Tru-Finder           77.
   $  $  $    C'` & " !   $ LA-EA2 
   # "  $ Alpha  Phase Detection AF (#&
        Autofocus).
<  
   $   zoom DT16-50mm f/2,8 SSM  
      #$ & ! $     upmarket    $ 
Alpha 77. E!$  "  $  " !    ' ( C'`)  $  hi end
 $ Carl Zeiss Sonnar T* E 24mm f/1,8 ZA  " $ &   
 , &$     E 50mm f/1,8 OSS         &!. 
# !     $ superzoom E 55-210mm f/4,5-6,3.
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• Μήπως οι SLT μηχανές ανταγωνίζονται
τις ΝΕΧ στη γκάμα σας;
Εμείς πιστεύουμε ότι η μία σειρά
συμπληρώνει την άλλη. Οι SLT απευθύνονται
σε αγοραστές που θέλουν σώμα το οποίο να
μοιάζει σε εμφάνιση και λειτουργικότητα με
DSLR, να δέχεται ίδιους φακούς αλλά να έχει
τα πλεονεκτήματα του καθρέπτη translucent
mirror. Οι ΝΕΧ ευνοούνται από τη super
compact σχεδίαση και προτιμούνται από τους
αγοραστές που θέλουν ποιότητα εικόνας
DSLR αλλά σε πολύ πιο φορητή σχεδίαση.
• Θα επεκτείνετε την τεχνολογία
ηλεκτρονικού σκοπεύτρου OLED TruFinder σε άλλα μοντέλα;
Δυστυχώς δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε
τις προθέσεις σχετικά με μελλοντικά προϊόντα
που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όμως θα
λάβουμε υπόψη τη θετική ανταπόκριση του
αγοραστικού κοινού.
• Η Α77 φλερτάρει με την επαγγελματική
κατηγορία. Δηλ. μπορούμε να περιμένουμε
μια full pro SLT;
Kαι πάλι δεν είμαστε σε θέση να
σχολιάσουμε για τις μελλοντικές μας
κινήσεις. Παρακολουθούμε όμως στενά
τις αντιδράσεις και την αποδοχή από τους
καταναλωτές – συμπεριλαμβανομένων
και των επαγγελματιών. Μπορεί η Α77 να
κατατάσσεται στην prosumer κατηγορία,
όμως δεν ξεχνάμε και τον επαγγελματία
φωτογράφο.

Sony@Lagonissi-3
<     Carlos Thompson
Regional Product Marketing Manager, Sony Central & Southeast Europe

<

 U ) $.66( ,6 "% ) % 68&#)6 6
#8>," "( Sony, z"U%( % 6( 64>)% !, 6!%% ( %)U#( )(
! " ,U 6( 88.  86>( $ "% #"$& "( (.

• Οι επαγγελματίες περιμένουν με
ανυπομονησία τον διάδοχο της full frame
Α900…
Ένα μπορώ να σας πω: Τo τμήμα R&D της
Sony εργάζεται σκληρά για μελλοντικά
προϊόντα σε όλες τις κατηγορίες.

• Πως αποφασίσατε να διοργανώσετε στην Ελλάδα την πανευρωπαϊκή
συνέντευξη τύπου;
Σίγουρα ρόλο έπαιξαν οι ιδανικές καιρικές συνθήκες αυτή την εποχή του χρόνου,
ιδιαίτερα όσον αφορά τις δυνατότητες φωτογράφησης ώστε οι προσεκλημένοι
δημοσιογράφοι να δοκιμάσουν τις καινούργιες φωτογραφικές μηχανές.
• Με την προσθήκη και των τελευταίων μοντέλων, η Sony φαίνεται να έχει την
πρωτοκαθεδρία, όσον αφορά το εύρος της γκάμας σε DSLR και mirrorless…
Mην ξεχνάτε ότι η Sony είχε και έχει πολύ σοβαρές προθέσεις για την φωτογραφική
αγορά. Μπήκαμε δυνατά στις DSLR και είμασταν πρωτοπόροι στις mirrorless και
SLT. Στην τελευταία κατηγορία, μετά την αναγνώριση από τους φωτογράφους των
τεχνικών πλεονεκτημάτων, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε και να προσφέρουμε
ευρύτερη σειρά προϊόντων.
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 DSLR Nikon D3100

To %"  % !"
 !    , % % 
 , *  !      
      3D nimation.
# %    
 * 
!       % !

#     NIKON 18-55mm    

 &/      

$ "   *   
    &,    
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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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IFA 2011:    $ $…  
Προσκεκλημένοι της Samsung βρεθήκαμε και φέτος στο Βερολίνο για την έκθεση
IFA όπου κάθε χρόνο στις αρχές του Σεπτέμβρη γίνεται το επίκεντρο της Ευρώπης,
αφού εδώ και χρόνια οι μεγάλοι κατασκευαστές την επιλέγουν για να παρουσιάσουν
τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των καταναλωτικών ηλεκτρονικών. Και φέτος
οι μεγάλες μάχες δόθηκαν στο τεραίν των tablet και των τηλεοράσεων, όπου εκτός
από το 3D, οι εταιρείες παλεύουν να τις καταστήσουν το επίκεντρο του οικιακού
εξοπλισμού προσδίδοντας τους νέο περιεχόμενο και νέες δυνατότητες.

Μ

ια μέρα πριν ανοίξει η έκθεση βρεθήκαμε στα Halle του Messe Berlin, που ειδικά
στις 2 Σεπτεμβρίου, άνοιξαν τις πόρτες τους μόνο για τους δημοσιογράφους.

Αν και η αύξηση του αριθμού των εκθετών αποδεικνύει ότι η IFA δεν φοβάται την
οικονομική κρίση, η εγκράτεια ήταν εμφανής σε όλες τις παρουσίες, ακόμα και
αυτές των μεγάλων εργοστασίων. Η 51η διοργάνωση της IFA λοιπόν κατάφερε να
αυξήσει κατά 1% τα περίπτερα, φτάνοντας τα 1.441. Κατά 4% μεγάλωσε η επιφάνεια
της έκθεσης. Το slogan της φετινής έκθεσης ήταν: “Get in Touch”. Παραμένοντας
πραγματικά το κέντρο της Ευρώπης, όχι μόνο σε ότι αφορά τις τεχνολογικές τάσεις αλλά
και τις τάσεις της αγοράς, η IFΑ φέτος φιλοξένησε παράλληλες εκδηλώσεις και διεθνή
forum, φυσικά με θέμα πάντα την τεχνολογία. Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν φυσικά τα
διεθνή keynotes όπου η εταιρείες παρουσιάζουν για πρώτη φορά τα προϊόντα τους,
η Medienwoche@IFA (εβδομάδα των Media) με συζητήσεις και panel δημοσιογράφων
και εταιρειών, το IFA TecWatch το οποίο είναι μια πλατφόρμα όπου παρουσιάζονται οι
έρευνες και οι νέες τεχνολογίες από ινστιτούτα έρευνας και πανεπιστήμια και τέλος η IFA
iZone και IFA eLibrary με app developers, πωλητές και διανομείς apps σε ένα ξεχωριστό
χώρο με περισσότερα από 50 stands.
Η έκθεση της IFA θα ολοκληρωθεί στις 7 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες
και τεχνολογικά highlights στο επόμενο τεύχος.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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O DJ Lee, Executive Vice President, Head of Global
Sales and Marketing, με τo Galaxy Note που
καταχειροκροτήθηκε από τους δημοσιογράφους.
Tο κοινό ενθουσιάστηκε όταν ανακοινώθηκε το
νέο gadget με το οποίο η Samsung επιθυμεί να
εγκαινιάσει μια νέα κατηγορία προϊόντων ανάμεσα
σε smartphone και tablet. To hardware είναι
αρκετά ισχυρό με οθόνη 5,3in. WVGA Super
AMOLED, δύο κάμερες 8MP και 2 MP και διπύρηνο
επεξεργαστή 1,4 GHz.

H Μiss IFA με την compact Samsung MultiView
MV800 στην Press Conference. Η μηχανή ξεχώρισε
για την καινοτομική της σχεδίαση και κυρίως για
3.0” Wide Flip-out οθόνη που εγκαινιάζει την
σειρά των νέων MultiView μηχανών και δίνει νέες
δυνατότητες στους χρήστες.
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Το PBWeekly σας φέρνει κάθε εβδομάδα σε επαφή με 10.500 επαγγελματίες
της φωτογραφικής αγοράς και γενικότερα της αγοράς imaging. Επαγγελματίες
που μπορούν να γίνουν ενεργοί αγοραστές των προϊόντων και υπηρεσιών σας.
Ενημερώστε τους σήμερα ότι μπορείτε να τους προσφέρετε καλύτερες υπηρεσίες
και προϊόντα, σε ανταγωνιστικές τιμές.
Mεγάλο ποσοστό των πελατών αγοράζουν απ’ τον ανταγωνισμό γιατί δεν γνωρίζουν
τα προϊόντα σας και τις προσφορές σας. Ενημερώστε τους!!!
Προωθήστε σήμερα κιόλας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας με τον οικονομικότερο
και αμεσότερο τρόπο, μέσα απ’ τις σελίδες του Photo Business Weekly.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
210 8541400
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Πριν από μερικούς μήνες δημοσιεύσαμε εκτενές αφιέρωμα στο
ΦΩΤΟγράφο σχετικά με την κινηματογράφηση με DSLR. Μέρος
του αφιερώματος παρουσιάστηκε και στο Photobusiness
Weekly. Τότε είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με μερικούς
σπουδαίους δημιουργούς που είτε έβαλαν τις επαγγελματικές
βιντεοκάμερες τους στον πάγκο προς χάρη κάποιας DSLR ή
πήραν μία DSLR για να τους συντροφεύσει στα γυρίσματα και
κυρίως να “βγάλει το φίδι από την τρύπα” σε σκηνές όπου μια
τυπική βιντεοκάμερα αποτυγχάνει. Τα παραδείγματα πληθαίνουν διαρκώς τόσο στην εγχώρια δημιουργία όσο και στην
παγκόσμια.

Apple
&   Steve Jobs

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και η τεράστια δια-

Μια εποχή τελειώνει. Μπορεί όμως και όχι, αφού δεν είναι η

φημιστική καμπάνια που πραγματοποίησε η Canon σε συνεργασία με τον βραβευμένο με Oscar σκηνοθέτη, Ron Howard,

πρώτη φορά που ο Jobs παραιτείται από CEO της Apple. Όπως
έγραψε και ο ίδιος σε επιστολή προς το Διοικητικό συμβούλιο

με τίτλο “Project Imagin8ion”. Ζητήθηκε λοιπόν από τους

της Apple, έφτασε η μέρα που ο ίδιος θεωρεί ότι δεν μπορεί να

συμμετέχοντες να στείλουν τις πιο εμπνευσμένες φωτογραφίες

ανταποκριθεί στα αυξημένα του καθήκοντα. Παρόλα αυτά παραμένει Πρόεδρος του Διοκ. Συμβουλίου και υπάλληλος της εται-

τους (γύρω από 8 «κινηματογραφικά» θέματα). Από τις φωτογραφίες αυτές ο σκηνοθέτης και η ομάδα του θα εμπνευστούν
το σενάριο μιας ταινίας μικρού μήκους η οποία θα γυριστεί
αποκλειστικά με DSLR. Μπορείτε να δείτε τις βραβευμένες
φωτογραφίες στο www.youtube.com/imagination
Ναι αλλά αυτό είναι καλλιτεχνικό project θα πείτε και θα έχετε
και δίκιο. Αλλά το Hollywood έρχεται να εξαλείψει οποιαδήπο-

ρείας. Όπως είναι γνωστό, εδώ και χρόνια ο Steve Jobs παλεύει
με τον καρκίνο. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να μεγαλουργήσει
και να διαμορφώσει μια ολόκληρη αγορά με καινοτομικά προϊόντα σαν το iPhone και το iPad και τους στρατηγικούς χειρισμούς
του. Για την θέση του CEO πρότεινε τον Tim Cook, ο οποίος είχε
αναπληρώσει τον Jobs κατά την προηγούμενη απουσία του.

τε αμφιβολία για τις video ικανότητες των DSLR. Η “περήφανη”
Canon λοιπόν ανακοίνωσε πως μεγάλο μέρος των σκηνών
δράσης του πολυδιαφημισμένου φιλμ “Captain America: The
First Avenger” γυρίστηκαν με Canon 5D Mk II. Όπως δήλωσε
ο βοηθός σκηνοθέτη Jonathan Taylor, η μεγάλη πρόκληση
ήταν να βρεθεί η κάμερα στη σωστή θέση ώστε να κινηματογραφήσει την δράση του σούπερ ήρωα. Το μικρό της μέγεθος
επέτρεψε στους δημιουργούς να την τοποθετήσουν μέσα σε
αυτοκίνητα ή πάνω σε μηχανές κατά τη διάρκεια των σκηνών
δράσης ώστε να έχουν πιο δραματικές λήψεις. Άλλωστε η χρήση των DSLR δεν ήταν κάτι άγνωστο για τους σουπερ ήρωες
του σινεμά αφού Canon 5D Mk II και φακοί EF είχαν χρησιμοποιηθεί και στα γυρίσματα του Iron Man 2.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Nikon
   &     #



Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού Nikon Photo
Contest International 2010-2011. Tο μεγάλο βραβείο κέρδισε ο
Debarshi Dutagupta για τη φωτογραφία του “Learning to fly”. Ο
διαγωνισμός διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1969. Ο φετεινός
ήταν ο 33ος κατά σειρά. Η Nikon με την προσπάθεια αυτή προσπαθεί
να προωθήσει επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους από όλο
τον κόσμο και ν’ αναδείξει διαφορετικά ταλέντα. Φέτος ο διαγωνισμός
είχε ως θέμα την “Ενέργεια”. Σμμετείχαν 23.000 φωτογράφοι από 153
χώρες με 60.000 διαφορετικές φωτογραφίες, καταρρίπτοντας κάθε
ρεκόρ των προηγούμενων διοργανώσεων. Η νικήτρια φωτογραφία
τραβήχτηκε στο Varanasi της Ινδίας. Δείτε και τις υπόλοιπες βραβευμένες φωτογραφίες στο www.nikon-npci.com
 120 • 

5  

 2011



17

ON LINE 

  

O IMAGING - E  

Νέα προσφορά!

 €20
    

    &  !


0x22.5 /

óôÜóåéò 2

Äéá

256


 
30/11/2011

ÄéáóôÜóå

éò 20,5x2

3cm / Óå

ëßäåò 13

0


  
  
   : 210 8541400, info@photo.gr

 120 • 

5  

 2011



18

ON LINE 

  

O IMAGING - E  

Samsung Electronics
O    
2   2011
Η Samsung Electronics ανακοίνωσε τα
ενοποιημένα έσοδα της για το δεύτερο
τρίμηνο του 2011. Ανήλθαν στα 39,44 τρις
γουόν, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή χρήση.
H εταιρία εμφανίζει καθαρά ενοποιημένα
έσοδα ύψους 3,51 τρις γουόν, μειωμένα
κατά 18% σε σχέση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα
3,75 τρις γουόν. Η αύξηση των εσόδων
οφείλεται στη βελτίωση του κλάδου των
τηλεπικοινωνιών κατά το δεύτερο τρίμηνο,
ενώ οι κατά 43% ενισχυμένες πωλήσεις
οφείλονται στην αυξημένη ζήτηση για το
smartphone Galaxy S2, καθώς και άλλες
συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Μικρή
μείωση εμφανίζεται στα ενοποιημένα
λειτουργικά κέρδη σε σχέση με τις αρκετά
αυξημένες επιδόσεις του 2ου τριμήνου του
2010, που αποδίδεται στο μειωμένο περιθώριο κέρδους στους κλάδους των ημιαγωγών και των panel λόγω περιορισμένης
ζήτησης, γεγονός το οποίο ισοσκελίζεται
από τα λειτουργικά κέρδη του κλάδου
τηλεπικοινωνιών, τα οποία ανήλθαν στα
1,67 τρις γουόν. Ο κλάδος των ψηφιακών
μέσων και συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των Visual Display, IT Solutions και

Nikon Coolpix AW100
  (  Nikon
Η πρώτη αδιάβροχη, αντικραδασμική και γενικότερα σκληροτράχηλη Nikon είναι πια
γεγονός. Και λέμε σκληροτράχηλη γιατί μπορείτε να την πάρετε μαζί σας όχι μόνο στη
θάλασσα αλλά ακόμα και στο πιο παγωμένο βουνό αφού αντέχει και τον παγετό. Η
κατηγορία “All Weather” (AW) της Cοοlpix έρχεται να προστεθεί στις τρεις υπάρχουσες
κατηγορίες φωτογραφικών μηχανών Coolpix, Style (S), Performance (P) και Life (L). Η
AW100 είναι σχεδιασμένη για να φωτογραφίζει εν ώρα δράσης σε ξηρά ή θάλασσα.
Αδιάβροχη μέχρι και σε βάθος 10m, ανθεκτική σε πτώσεις από ύψος μέχρι και 1,5m και
με αντοχή στον παγετό για θερμοκρασίες μέχρι και -10°C, προορίζεται για εξορμήσεις και
δραστηριότητες στη φύση. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα GPS, ηλεκτρονική πυξίδα
και ενσωματωμένο παγκόσμιο χάρτη, που επιτρέπουν να βάζετε γεωγραφικές σημάνσεις
στις φωτογραφίες σας με ευκολία, να προσανατολίζεστε σε νέες τοποθεσίες και να χαράζετε την πορεία σας εν κινήσει.

των ψηφιακών συσκευών - κατέγραψε
έσοδα ύψους 14,07 τρις γουόν κατά το
δεύτερο τρίμηνο. Τα λειτουργικά κέρδη
ανέκαμψαν συγκριτικά με την αντίστοιχη
περσινή χρήση, φθάνοντας στα 510 δις
από 100 δις της ίδιας περιόδου το 2010.

Για την φωτογράφιση σε δύσκολες συνθήκες, για τις οποίες προορίζεται η AW100,
φοράει αισθητήρα BSI CMOS ανάλυσης16 megapixel. Παραπέρα διαθέτει αρκετές ειδικές
λειτουργίες για φωτογράφιση είτε κάτω από έντονο ηλιακό φως, είτε τη νύχτα, είτε σε
κατάδυση. Περιλαμβάνει ευρυγώνιο φακό zoom 5x, κάνει λήψη video Full HD (1080p)
με στερεοφωνικό ήχο και τέσσερις προηγμένες λειτουργίες μείωσης του θολώματος για
ελαχιστοποίηση των επιδράσεων από την κίνηση του θέματος, τον χαμηλό φωτισμό και
το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής (camera shake).

SAMSUNG 213 0163800

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Panasonic
C  "  Power Zoom X
Τα δύο πρώτα μοντέλα φακών Power Zoom X υψηλής απόδοσης για τις μηχανές του φορμά
Micro Four Thirds παρουσίασε η Panasonic, τη σειρά που είχε ανακοινώσει πριν λίγο καιρό
και περίμεναν με ενθουσιασμό οι κάτοχοι των μηχανών. Πρόκειται για τον πτυσσόμενο
Panasonic Lumix G X Vario PZ 14-42mm F3.5-5.6 Asph. Power O.I.S. και τον μεγαλύτερων
διαστάσεων Lumix G X Vario PZ 45-175mm F4.0-5.6 Asph. Power O.I.S. Και οι δύο φακοί
διαθέτουν zoom controls πάνω στο σώμα του φακού που τους επιτρέπει να ζουμάρουν με
μεταβλητή ταχύτητα. Τα νέα χαρακτηριστικά θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα για όσους θέλουν
να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες λήψης βίντεο High Definition. Παρόλο που
ένας φακός zoom μπορεί να επιφέρει αρκετό θόρυβο στο βίντεο, κάτι που γνωρίζουν όλοι οι
βιντεολήπτες, η σχεδίαση των Power Zoom λύνει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα αφού το
χέρι του χρήστη δεν κινείται κατά τη διάρκεια του ζουμ, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι
κινήσεις της μηχανής. Και οι δύο φακοί θα είναι συμβατοί με όλη τη σειρά G.
INTERTECH 210 9692300
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Ôá óåìéíÜñéá ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ áðåõèýíïíôáé óå üóïõò åðéèõìïýí íá ìõçèïýí óôá ìõóôéêÜ
ôïõ óýã÷ñïíïõ imaging ãñÞãïñá, áðëÜ êáé ìå åëÜ÷éóôï êüóôïò.

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ

ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ
Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector
ê.Ü. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí:
ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ,
ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá.
(Óôï ýøïò Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò
ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò)
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”,
áóôéêÜ ëåùöïñåßá óôÜóç “Âñåôôïý”.

1 Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax (210 8541485) Þ ìå e-mail óôï
info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ.
Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ óôï site www.photo.gr
üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí.
2 Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç (åÜí
õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)
3 Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò, èá ðñÝðåé
ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå ôï áíôßóôïé÷ï
ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá óáò õðïäåßîïõìå.
Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò
åðéâåâáßùóç óôo fax: 210 8541 485
Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr
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Οι Ελληνικές Εκδόσεις Adobe Creative Suite CS3 (GRK) περιλαμβάνουν:
Ελληνικό Περιβάλλον Εργασίας, Ελληνικό Οδηγό Χρήσης &
Ελληνική Βοήθεια (Help)
www.anodos.gr

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ
Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï:
48,78 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€60)

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

Ãéá äýï óåìéíÜñéá:
89,43åõñþ + ÖÐÁ 23% (€110)

Ðñïò ôï ðåñéïäéêü ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá:
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Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá:
170,73 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€210)
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Êéíçôü: .................................................. e-mail: .....................................................................

Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
211,38 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€260)
Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:
243,90 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€300)

Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:
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Nikon
M  $ "!$
Πλούσια σοδειά σε νέα μοντέλα έφερε το
καλοκαίρι για την ιαπωνική Nikon. Ανάμεσα τους και οι δύο κομψές φωτογραφικές
μηχανές superzoom Coolpix S6200 και
Cοοlpix S8200 με 16 megapixel και zoom
10x και 14x αντίστοιχα. H Coolpix S6200
είναι μια πολύ μικρή σε μέγεθος φωτογραφική μηχανή διαθέσιμη σε πολλά
χρώματα, με 16 megapixel και ευρυγώνιο
φακό zoom 10x Nikkor. Η Coolpix S8200
φοράει αισθητήρα CMOS 16 megapixel
και ευρυγώνιο φακό zoom 14x. Η πολύ

Sony

εύκολη στη μεταφορά Coolpix S6200

H     S-Frame

ενσωματώνει ευρυγώνιο φακό zoom 10x
σε συμπαγές σώμα με zωηρά χρώμα-

Η σειρά με τις ψηφιακές κορνίζες S-Frame της Sony, μεγαλώνει με οκτώ νέα μοντέλα.

τα. Οι αυτόματες λειτουργίες κατά του

Οι κορνίζες S-Frame είναι διαθέσιμες σε διαγωνίους από 18 εκ. (7”) μέχρι και 26 εκ.
(10.1”). Συνδυάζουν ελκυστική εμφάνιση με απλότητα στο χειρισμό. Ο χειρισμός είναι

φαινομένου camera shake εξασφαλίζουν
τα επιθυμητά αποτελέσματα. Eπιπλέον η

απλός και έξυπνος: απλά κουμπιά και on-screen εικόνες καθοδηγούν τον χρήστη να κάνει τις επιθυμητές ρυθμίσεις και να επιλέξει τις λειτουργίες προβολής χωρίς πολύπλοκα
μενού. Όλα τα νέα μοντέλα διαθέτουν χρονοδιακόπτη για την εξοικονόμηση ενέργειας.

λειτουργία νυκτερινού τοπίου προσφέρει φωτογραφίες υψηλής ποιότητας σε

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να θέτει την ψηφιακή κορνίζα σε κατάσταση
αναμονής, για να εξοικονομεί ενέργεια.

συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Διευκολύνοντας τη δημιουργικότητα,
η Cοolpix S6200 μπορεί να τραβήξει

Ξεχωρίσαμε το μοντέλο S-Frame HD1000 έχει τη δυνατότητα να αναπαραγωγής HD βίντεο σε φορμά AVCHD, αλλά και Full HD βίντεο κλιπ που έχουν εγγραφεί σε progressive

φωτογραφίες ή video χρησιμοποιώντας
ειδικά εφέ, ενώ εφαρμόzει ποικιλία από

50p. Έχει επίσης τη δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο MPEG4, MPEG1 και Motion JPEG,
τα οποία έχουν εγγραφεί με μια μεγάλη γκάμα από φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκά-

εφέ σε φωτογραφίες μετά τη λήψη τους.
Έχει επίσης τη δυνατότητα εγγραφής

μερες, συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων μοντέλων Cybershot και Handycam
της Sony. Ένα εσωτερικό μεγάφωνο εξασφαλίζει την αναπαραγωγή ήχου από τα HD ή
SD βίντεο κλιπ. Εναλλακτικά, διαλέξτε τη δική σας μουσική υπόκρουση για να συνοδεύει

video HD (720p) με στερεοφωνικό ήχο,
τέσσερις προηγμένες λειτουργίες μείωσης

τα slideshows. Στην S-Frame μπορείτε να εισάγετε και να αναπαράγετε μουσικά αρχεία

του κουνήματος (shake), ενώ η υψηλή
ευαισθησία ISO (έως 3200) μειώνει τον

σε δημοφιλή φορμά, όπως MP3, AAC ή Linear PCM, από την προσωπική σας ψηφιακή
μουσική βιβλιοθήκη.
Οι νέες ψηφιακές κορνίζες S-Frame της Sony θα είναι διαθέσιμες στην αγορά από το

κίνδυνο κουνημένων καρέ στα γρήγορα
κινούμενα θέματα ή σε χαμηλό φωτισμό.

Σεπτέμβριο του 2011.

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

SONY 801 1192000

Panasonic
C superzoom FZ-150

H ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Δείτε όλες μας τις εκδόσεις

H Panasonic Lumix DMC-FZ150 εξοπλίζεται με αισθητήρα 12 MP και οπτικό ζουμ 24x (ισοδύναμο με 25-600mm). Ο συνδυασμός αισθητήρα MOS και τετραπύρηνου επεξεργαστή Venus
Engine επιτρέπει την λήψη 12 καρέ το δευτερόλεπτο σε πλήρη ανάλυση, αν είναι απενεργοποιημένο το Auto Focus. Με ενεργοποιημένο το AF η μηχανή μπορεί να πραγματοποιήσει
λήψη 5.5 καρέ το δευτερόλεπτο. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα
λήψης βίντεο σε Full HD (1920x1080) στα 60fps.
Η Panasonic ενσωματώνει στην FZ150 νέο
σύστημα autofocus που στηρίζεται σε
τεχνολογία ανίχνευσης contrast και το
ονομάζει Light Speed AF. Αντιπροσωπευτική της ταχύτατης απόκρισης είναι το
κλείδωμα εστίασης με μέγιστη υστέρηση
μόλις 0.1 δευτερόλεπτα. Η Panasonic
Lumix DMC-FZ150 θα κυκλοφορήσει στα
τέλη Σεπτεμβρίου.
INTERTECH 210 9692300
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Nikon
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Η Nikon αναβάθμισε τη σειρά των μηχανών με ενσωματωμένο προβολικό με την
προσθήκη της Coolpix S1200pj. Διάδοχος
της Coolpix S1100pj, η S1200pj προσφέρει
πιο φωτεινό προβολικό (ισχύς 20 lumen)
και άμεση σύνδεση με iPhone, iPad και
iPod Touch για ακόμη περισσότερες επιλογές κοινής χρήσης video και φωτογραφιών καθώς και με σύνδεση σε Mac ή PC.
Κατά συνέπεια με την S1200pj μπορείτε να
προβάλετε αμέσως τις φωτογραφίες και τα
video σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια.
Exοντας διπλάσια φωτεινότητα 20 lumen
και τεχνολογία DLP, η προβολή είναι
φωτεινότερη και επαρκής για προβολή
σε επιφάνειες με διαγώνιο 26 ως 152 cm.
Εκτός από το τμήμα προβολικού έχουν βελιτωθεί και τα χαρακτηριστικά της λήψης:
συναντάμε αισθητήρα CCD 14 megapixel,
λήψη video HD (720p) με στερεοφωνικό ήχο, ευρυγώνιο φακό zoom 5x και
τέσσερις αυτόματες λειτουργίες κατά του
camera shake.

Canon
Superzoom      

Στη νέα γκάμα προστέθηκε και η Coolpix
S100 με 16 megapixel, οθόνη αφής multi

Στις καλοκαιρινές ανακοινώσεις της Canon βρίσκουμε την Powershot SX150 IS, μια
superzoom μηχανή για όλη την οικογένεια με διασκεδαστικά χαρακτηριστικά. Διαθέ-

touch OLED 3,5” και δυνατότητα τρισδιάστατης λήψης (3D). Η νέα ειδική λειτουρ-

τει οπτικό ζουμ 12x και ανάλυση 14 MP που επιτρέπει σε όλα τα μέλη της οικογένειας
να βελτιώσουν τις φωτογραφικές τους ικανότητες χάρη στον απλό χειρισμό. Το οπτικό

γία λήψης 3D συνδυάζει δύο εικόνες που
λήφθηκαν από διαφορετικές θέσεις προ-

stabilizer και η νέα τεχνολογία Intelligent IS εγγυάται ακούνητες, καθαρές φωτογραφίες
xωρίς ακόμα και αν κάνετε λήψη με ζουμ και χωρίς τρίποδο. Επίσης ο επεξεργαστής DIGIC

κειμένου να δημιουργήσει τρισδιάστατη
εικόνα η οποία μπορεί να αναπαραχθεί σε

4 εξασφαλίζει την ταχύτητα λήψης ώστε να μην χάνετε λεπτό από τη δράση.
Εκτός από σταθερά φωτογραφικά καρέ η Powershot SX150 IS έχει και τη δυνατότητα

τηλεοράσεις ή υπολογιστές. Επίσης προσφέρει video Full HD (1080p) με στερεοφωνικό ήχο, ευρυγώνιο φακό zoom 5x,
και ειδικές λειτουργίες φωτισμού, όπως το
νυκτερινό πορτραίτο.
Σε πανοραμική λειτουργία 360° και 180°
ο αισθητήρας πραγματοποιεί μια γρήγορη
λήψη ριπής από καρέ τα οποία συγχωνεύονται για να δημιουργήσουν αμέσως μια
πανοραμική λήψη.
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

λήψης βίντεο 720p. Με ξεχωριστό κουμπί Movie Record, η μηχανή επιτρέπει στο χρήστη
να περάσει απευθείας από την λήψη φωτογραφίας στη λήψη βίντεο.
INTERSYS 210955400

Panasonic
%! $
" "!$ $ 
Ανάμεσα στα μοντέλα που ανακοίνωσε η Panasonic στα τέλη του
καλοκαιριού, περιλαμβάνεται και
η Panasonic FX90, που απευθύνεται σε όσους θέλουν να μοιράζονται τις φωτογραφίες τους άμεσα.
Ιδιαίτερα χρήσιμη θα την βρουν οι
κάτοχοι smartphones που δεν είναι ικανοποιημένοι με την ποιότητα εικόνας από το κινητό τους. Η FX90
μπορεί να συνδεθεί όχι μόνο με δίκτυο Wi-Fi αλλά και απευθείας με κινητά και tablet Android
και iOS. Αφού συνδεθεί με την cloud υπηρεσία της Panasonic, που ονομάζεται Lumix Club, ο
χρήστης κατεβάζει το app Lumix Link για την πλατφόρμα που επιθυμεί και από εκεί μπορεί να
μοιραστεί τις φωτογραφίες του σε Facebook, Twitter, Flickr και YouTube.
INTERTECH 210 9692300
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Nikon Clpix P7100
%     
Η διάδοχος της επιτυχημένης P7000, η
Coolpix P7100 εμφανίζεται βελτιωμένη
στα ηλεκτρονικά μέρη και έχει γενικότερα
καλύτερη συμπεριφορά με συντομότε-

.% 227 6%.'(, " K.#" #$$&(!

ρο χρόνο λήψης, ταχύτερο autofocus
και γρηγορότερη ενεργοποίηση. Πιο

<  ~ "!$ & H       'N & $

σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση
με το προηγούμενο μοντέλο αποτελεί

Ενώ οι βάσεις εισαγωγής στα διάφορα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας σημείωσαν φέτος
πρωτοφανή αρνητικά ρεκόρ, στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικής του ΤΕΙ

η αναδιπλούμενη οθόνη LCD 7,5 cm (3
ιντσών) που διευκολύνει το καδράρισμα

Αθήνας παρουσίασαν αισθητή αύξηση! Έτσι ο τελευταίος σπουδαστής που εισάγεται φέτος
(2011) στο τμήμα Φωτογραφίας συγκέντρωσε 12.878 μονάδες ενώ πέρυσι (2010) το όριο

και την λήψη video ειδικά όταν δουλεύουμε με ασυνήθιστες οπτικές γωνίες. Κατά

ήταν στις 12.651 μονάδες. Πρόκειται σίγουρα για ένα αισιόδοξο μήνυμα για τον φωτογραφικό κλάδο της χώρας μας στον οποίο τελευταία η απαισιοδοξία περισσεύει…

τα λοιπά οι προδιαγραφές δεν αλλάζουν: συναντάμε τον ίδιο μεγάλο για τα
δεδομένα των compact αισθητήρα CCD
1/1,7” 10,1 megapixel, ευρυγώνιο φακό
zoom 7,1x 28-200mm (ισοδυναμία σε
φορμά 35mm) με δύο οπτικά στοιχεία ED
χαμηλής διάχυσης για μείωση της χρωματικής εκτροπής και άλλων παραμορφώσεων. Υπάρχει ακόμη φίλτρο ουδέτερης
πυκνότητας (ND) για καλύτερο έλεγχο της
έκθεσης σε πολύ φως. Υπενθυμίζουμε
την υποστήριξη φορμά αρχείων RAW, το
σύστημα ταχείας επεξεργασίας EXPEED
C2, τη γρήγορη απόκριση και τα πλήρη
χειριστήρια.
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Νέο φθινοπωρινό
πρόγραμμα

Fujifilm
/ $ entry level compact
Δύο νέες μηχανές παρουσίασε η Fujifilm, με παρεμφερή χαρακτηριστικά με τις κυριότερες διαφορές στον αισθητήρα και στο zoom. Και οι δύο μηχανές έχουν CCD αισθητήρα με τη διαφορά
ότι η JX370 έχει chip 14 MP και η JX420 βρίσκεται στα 16 MP. Και οι δύο μηχανές έχουν οπτικό
ζουμ 5x ενώ όσο αφορά το ψηφιακό zoom η JX370 έχει 6.7x και η JX420 έχει 7.2x. Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό αφού μοιράζονται το ίδιο design, την
οθόνη 2,7 LCD και τη δυνατότητα λήψης βίντεο 720p.
FUJIFILM 210 9404100
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Οι Panasonic, η Sony, η Samsung και
η X6D Limited ανακοίνωσαν ότι θα
συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα
νέο τεχνολογικό standard για active 3D
γυαλιά. Η συνεργασία αυτή έχει το σκοπό
να δώσει στην αγορά ένα προϊόν που
θα επιτρέψει στους χρήστες να απολαμβάνουν 3D περιεχόμενο σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χωρίς να χρειάζονται
διαφορετικά γυαλιά. Η πρωτοβουλία αυτή
θα αναπτύξει πρωτόκολλα επικοινωνίας
Bluetooth και θα ενοποιήσει τις διάφορες
τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν ξεχωριστά
από τους μεγάλους κατασκευαστές.

Canon

Chainfire
B $ $ DSLR  Android

Ixus 230 HS

Η Chainfire, εταιρεία κατασκευής apps για
smartphones, δημιούργησε την εφαρμο-

Η πιο πρόσφατη μηχανή σειράς Ixus επωφελείται από το σύστημα HS που προσφέρει υψηλή ποιότητα εικόνας ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες λήψης και κυρίως με

γή DSLR Controller, συμβατή με tablets
που τρέχουν Android 3.0 (Honeycomb).

ελλιπές φωτισμό. Η Ixus 230HS ενσωματώνει φακό 28-224mm με οπτικό ζουμ 8x σε
λεπτό μεταλλικό σώμα slimline πάχους μόλις 22,1mm. Το νέο σύστημα σταθεροποίη-

Οι χρήστες θα μπορούν να συνδέουν
μέσω USB την μηχανή με το tablet και

σης Intelligent IS εξασφαλίζει εικόνες και βίντεο χωρίς τις ενοχλητικές παρενέργειες του
κουνήματος και πολύ λιγότερο camera shake. H σχεδίαση με back illuminated CMOS αι-

να ελέγχουν τη λειτουργία της. Ανάμεσα
σε πολλές επιλογές ο χρήστης θα μπορεί

σθητήρα τελευταίας γενιάς και επεξεργαστή DIGIC 4 προσφέρει λεπτομέρεια στην εικόνα
και μεγάλες καθαρές εκτυπώσεις.

να ελέγχει το focus, το histogram, το
bulb capture και πολλά από τα shooting

Μαζί με την Ixus 230 HS ανακοινώθηκε και η Ixus 1100HS, η λεπτότερη μηχανή με 12x
οπτικό ζουμ. Ενσωματώνει όλες τις πρόσφατες τεχνολογίες της Canon που βελτιώνουν

settings. Οι δημιουργοί αναμένεται να
ενσωματώσουν και το χειρισμό άλλων

την ποιότητα της εικόνας μαζί με το γνωστό κομψό στυλ των Ixus.
INTERSYS 210955400

λειτουργιών όπως το timelapse, τη λήψη
βίντεο και την αναπαραγωγή των εικόνων.

Microsoft: C codecs
Η Microsoft παρουσίασε την αναβαθμισμένη έκδοση του Camera Codec
Pack για Windows Vista και Windows
7 που υποστηρίζει και της προβολή
RAW αρχεία. Υποστηρίζονται αρχεία από
περισσότερες από 120 διαφορετικές DSLR
μηχανές και οι χρήστες θα μπορούν από
την Microsoft’s Windows Live Gallery
2011 να βλέπουν και να επεξεργάζονται
αρχεία RAW.

JPEGMini
%   &$,  $ $
Η ισραηλινή εταιρεία ICTV ανακοίνωσε την ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου με σκοπό τη βελτίωση
της συμπίεσης του JPEG. Το σύστημα JPEGMini της εταιρείας θα αναλύει κάθε εικόνα ξεχωριστά
ώστε να διαμορφώνει το μέγιστο βαθμό συμπίεσης χωρίς απώλειες στην ποιότητα. Οι ειδικοί
της εταιρείας φιλοδοξούν μείωση του μεγέθους της εικόνας μέχρι και 80%. Προς το παρόν το
φορμά είναι διαθέσιμο μόνο στην online υπηρεσία της εταιρείας.
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• Μπορείτε να μας πείτε τους λόγους και τα κίνητρα που κάνατε το βήμα της
μετεγκατάστασης από την Αθήνα στο νησί σας;
Το κίνητρο ήτανε κατά βάση τοπικό εφόσον έχω καταγωγή από τη Σύρο αν και μεγάλωσα
στην Αθήνα και έκανα και σπουδές εκεί. Όταν είδα ότι οι επαγγελματικές μου προοπτικές
ως φωτογράφος δεν ήταν εξασφαλισμένες, μάλλον ήταν πολύ αβέβαιες στην Αθήνα
πήρα τη μεγάλη απόφαση να εγκατασταθώ μόνιμα στη Σύρο δημιουργώντας τη δική
μου επιχείρηση στο νησί . Μεγάλο ρόλο στην απόφαση μου αυτή έπαιξε η ποιότητα
ζωής που μας προσφέρει η ζωή στο νησί σε σχέση με τους εξοντωτικούς ρυθμούς της
μεγαλούπολης. Τελικά μέχρι στιγμής αποδείχθηκε ότι η κίνηση ήταν σωστή…

B: . < 

• Η Σύρος εκτός από τα κλασσικά δηλ. γάμος - βάπτιση, δίνει και κάποιες άλλες
επαγγελματικές φωτογραφικές ευκαιρίες;
Πριν κάποια χρόνια ίσως. Τώρα πλέον κάθε εταιρεία έχει μία ψηφιακή μηχανή και έναν
υπάλληλο που του ανατίθεται να βγάλει κάποιες φωτογραφίες, οπότε έχουν μειωθεί
αυτές οι δουλειές. Για παράδειγμα σε διαδικτυακές εφημερίδες καθώς και στον έντυπο
τύπο δεν υπάρχει θέση φωτορεπόρτερ όπως ισχύει στην Αθήνα και οι δημοσιογράφοι
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αναλαμβάνουν και αυτό το κομμάτι, καλύπτοντας τα πάντα
μόνοι τους. Στην τουριστική και αρχιτεκτονική φωτογραφία κατά
διαστήματα γίνονται κάποιες αναθέσεις αλλά λίγες.
• Παλιότερα είχαμε για την επαρχία μία στερεότυπη άποψη ότι
υπήρχε κάποια υστέρηση στην αισθητική και τις ιδέες. Ποια
είναι η δικιά σας αίσθηση;
Αν γυρίσουμε είκοσι χρόνια πίσω ενώ στην Αθήνα έβλεπες
ορισμένους πιο προχωρημένους φωτογράφους στην επαρχία
ήταν συντηρητικοί, συνήθως αυτοδίδακτοι και μάλλον λιγότερο
εξελιγμένοι. Όμως σταδιακά το κενό καλύφθηκε από τότε που
αποχώρησαν από το επάγγελμα οι μεγαλύτεροι και τη θέση τους
πήραν νέα παιδιά με σπουδές και αγάπη για τη φωτογραφία,
οπότε νομίζω πως αυτή η μεγάλη διαφορά έχει γεφυρωθεί.
Τώρα έχουν έρθει νέες ιδέες, έχει βοηθήσει και το διαδίκτυο
βέβαια που ενημερωνόμαστε συνέχεια οπότε μπορούμε να
ακολουθήσουμε το επίπεδο όχι μόνο της Αθήνας αλλά και το
διεθνές.
• Αντιστοίχως οι πελάτες έχουν διαφορές σε επίπεδο, σε
απαιτήσεις και σε στυλ ή έχουμε μία ομοιογένεια στο κοινό
ανεξάρτητα από ποιο σημείο της Ελλάδας μιλάμε;
Νομίζω υπάρχει ομοιογένεια, χωρίς να ξέρω βέβαια τι ακριβώς
ισχύει στην Αθήνα. Το “κακό” που μας έχει κάνει το internet
είναι ότι ο κόσμος βλέπει εικόνες με πολλές επεξεργασίες και
έχουν απαίτηση να γίνουν αντίστοιχα εξειδικευμένα εφέ χωρίς
όμως την διάθεση να πληρώσουν το ανάλογο κόστος.
• Τα νησιά του Αιγαίου έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια
συνώνυμα με το destination photography. Πράγματι έρχονται
διάφοροι ξένοι να κάνουν τους γάμους τους στη Σύρο και να
γίνουν πελάτες σας;
Ναι, μας έρχεται κόσμος από εξωτερικό κυρίως από τη βόρεια
Ευρώπη. Εμένα προσωπικά μου έχουν τύχει ζευγάρια από
Νορβηγία, Ολλανδία και Αγγλία. Κυρίως μας βρίσκουν από το
Internet ή μέσω φίλων τους που ζουν στην Ελλάδα. Κάνουν
μια πρώτη επαφή τηλεφωνικά ή με email και συχνά κλείνουν
την ανάθεση με αυτό τον τρόπο. Σε σχέση με το Ελληνικό κοινό
οι ξένοι πελάτες έχουν άλλη κουλτούρα σίγουρα. Δεν δίνουν
τόση βάση στη φωτογράφηση μέσα στην εκκλησία όσο στην
προετοιμασία και τη φωτογραφία location μετά την τελετή.
Υπάρχουν πολλές δημοφιλείς τοποθεσίες στο νησί όπως η
περιοχή Βαπόρια στην Ερμούπολη. Επίσης επιλέγουν παραλίες
με ηλιοβασίλεμα για πιο ρομαντικό ύφος στη φωτογραφία.
• Πιστεύετε ότι το αγγλοσαξονικό ύφος είναι αυτό που
έχει επηρεάσει πιο πολύ τη φωτογραφία γάμου; Τείνει να
διεθνοποιηθεί και να είναι ένα ίδιο πράγμα για όλους;
Εγώ νομίζω ότι γενικά η Ελλάδα σαν χώρα είναι αυτή που
διατηρεί τις ιδιομορφίες της και την κάνει να ξεχωρίζει . Επίσης
παίζει ρόλο το τοπικό στοιχείο. Εδώ στη Σύρο ένα μεγάλο
ποσοστό του πληθυσμού είναι καθολικοί. Αυτό σημαίνει
ότι γίνονται πολλοί γάμοι μεικτοί δηλαδή και σε καθολικές
εκκλησίες αλλά και σε ορθόδοξες. Αν π.χ. παντρευτεί
ένα ζευγάρι που ο άντρας είναι ορθόδοξος και η κοπέλα
καθολική,(ή και το αντίστροφο) ο γάμος ξεκινάει πρώτα στη
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μία εκκλησία και μετά από μία ώρα επαναλαμβάνεται το
μυστήριο στην άλλη. Αυτό δε νομίζω ότι θα το συναντήσουμε
αλλού στην Ελλάδα και πόσο μάλλον στην Ευρώπη. Επίσης
το στυλ το καθορίζει σε μεγάλο βαθμό ο πελάτης: οι κάτοικοι
της πόλης πολλές φορές έχουν διαφορετικό στυλ από
τους κατοίκους των χωριών οι οποίοι διατηρούν μια πιο
παραδοσιακή εικόνα και κάποιες φορές και λίγο συντηρητική.
Το παραδοσιακό κομμάτι όμως είναι αυτό που μας ξεχωρίζει
ως λαό και μας δίνει εικόνες τις οποίες δεν μπορεί κάποιος να
τις βρεί εύκολα. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό στοιχείο το οποίο
με κάνει να είμαι ευτυχισμένος στο νησί που επέλεξα να
ζήσω και να εργαστώ και διαθέτει αυτήν την φωτογραφική
ποικιλομορφία.
• Μπορείτε να μας διηγηθείτε κάτι περίεργο που σας έχουν
ζητήσει; Κάτι πιο extreme;
Ένα ζευγάρι ξένων, ο άντρας Καναδός και κοπέλα Ολλανδέζα
ζήτησαν να κάνουν πάρτι σε μια απομονωμένη παραλία που
δεν είχε καμία οδική πρόσβαση. Οργανώσαμε εκεί το πάρτι
με κάποιους φίλους: εγώ ανέλαβα τη φωτογραφική κάλυψη
άλλοι βάλανε τα σκάφη, το μπαρ κλπ. Μαζεύτηκαν γύρω
στα 50 – 60 άτομα στην παραλία και ήταν μια από τις πιο free
δεξιώσεις γάμου που έχω δει ποτέ....
• Φέτος με την κρίση παρατηρείτε μεγάλες διαφορές στις
δουλειές σας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια;
Δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα. Κυρίως πτώση έχει το βίντεο. Για
τη φωτογραφία υπάρχει μεγαλύτερος σεβασμός. Το μόνο που
βλέπουμε είναι το παζάρεμα πάνω στην τιμή: «Αν μπορούμε
να κάνουμε κάτι καλύτερο…» Υπάρχει μία γκρίνια γενικότερα.
Αλλά στις πληρωμές και στα πακέτα που κλείνει ο κόσμος
τουλάχιστον εδώ στη Σύρο δεν υπάρχει καμία διαφορά με
πέρυσι ή πρόπερσι. Δηλαδή προσφέρουμε τρία πακέτα και
το 60%-70% κλείνει το δεύτερο ή το τρίτο που είναι τα πιο
ακριβά.

• Υπάρχουν κάποια σχήματα, ομάδες ή οργανωμένο σωματείο
που στηρίζει τη φωτογραφία στο νησί;
Υπάρχει η Λέσχη Φωτογραφίας Σύρου που είναι οργανωμένη
και λειτουργεί εδώ και τέσσερα χρόνια. ‘Eχουμε αρκετή
δραστηριότητα και προωθούμε την καλλιτεχνική φωτογραφία.
Μάλιστα διοργανώθηκαν και workshop με καθηγητές γνωστά
ονόματα. Αναφέρω τους Γιάννη Κανελλόπουλο,Τάκη Δεβελίδη,
Δημήτρη Τσεβά και Γιάννη Ασημακόπουλο. Επίσης έχουν
διοργανωθεί εκθέσεις φωτογραφίας καθώς και ένας Πανελλήνιος
διαγωνισμός που με τη συμπαράσταση τοπικών επιχειρηματιών
στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Να μην παραλείψουμε όμως
και την φωτογραφική ομάδα του Πλάτωνα Ριβέλη που τμήμα της
δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στο νησί μας και είναι ιδιαίτερα
τιμητικό για τον τόπο μας.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκε στην Ερμούπολη
της Σύρου το 1975 αλλά έζησε
στην Αθήνα. Απεφοίτησε από
τη Leica Academy το 2001
έχοντας διακριθεί με δεύτερο
βραβείο στην ομαδική έκθεση
φωτογραφίας της σχολής. Έχει
συμμετάσχει με πολλές διακρίσεις
σε διαγωνισμούς και εκθέσεις
φωτογραφίας σε όλη την Ελλάδα.
Επαγγελματικά έχει συνεργαστεί με
το περιοδικό “Εφοπλιστής” με το
πρακτορείο αθλητικού ρεπορτάζ
Action Images κλπ. Το 2003
εγκαταστάθηκε στην Σύρο όπου
διατηρεί φωτογραφικό κατάστημα/
στούντιο ως σήμερα. Είναι μέλος
του ΔΣ της Φωτογραφικής Λέσχης Σύρου.
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www.photovision.gr
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