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Πριν στεγνώνει ακόμη το μελάνι – όπως έλεγαν οι
παλιοί δημοσιογράφοι – από την ανακοίνωση για τις
επικείμενες αλλαγές στην κυκλοφορία και στην ύλη
του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ, ειπώθηκαν και γράφτηκαν τόσα
πολλά που μας ξάφνιασαν ευχάριστα.
Το γεγονός αποδεικνύει αν μη τι άλλο την απήχηση
του περιοδικού σε ευρύ φάσμα αναγνωστών
αλλά και επιχειρήσεων που ξεπερνά κατά πολύ τα
στενά όρια του κλάδου imaging. Αυτό οφείλεται
αναμφίβολα στην κυκλοφορία του περιοδικού
για 8 (οκτώ) συνεχόμενα χρόνια σε όλα τα σημεία
πώλησης εφημερίδων και περιοδικών της χώρας
μας μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ του Σαββάτου.
Ως εκ τούτου η πρόκληση για την συντακτική
ομάδα του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ είναι μεγάλη: Θα πρέπει
να σχεδιάσει εξ αρχής το περιοδικό με τέτοιο
τρόπο ούτως ώστε αυτό να καλύπτει απόλυτα
τις ανάγκες για γνώση και ενημέρωση τόσο του
ερασιτέχνη φωτογράφου και φιλότεχνου όσο και
του ανήσυχου επαγγελματία. Διαφορετικά δεν
θα το (ξανα)αγοράσει. Κατά έναν περίεργο τρόπο
όμως τα πιο πολλά e-mail που λαμβάνουμε από
τους αναγνώστες με αφορμή την αναγγελία των
αλλαγών δεν επικεντρώνονται τόσο στην ύλη του
περιοδικού όσο στο εάν και κατά πόσο θα βρίσκουν
το ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ στα περίπτερα παντού όπως τον
έβρισκαν μέχρι τώρα με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.
Και η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι απλή.
Η συνεργασία με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ δεν έχει λήξει!
Έγινε όπως λένε στη ναυτική ορολογία “αλλαγή
πορείας”. Και στη νέα εποχή η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.
θα διανέμει σ’ όλη την επικράτεια τον ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ
μέσω του πρακτορείου ΕΥΡΩΠΗ καλύπτοντας με
τιράζ 40.000 φύλλων και τα 11.000 σημεία πώλησης
που υπάρχουν στη χώρα μας. Εκτός όμως της
ευρύτατης διανομής, η κυκλοφορία κάθε τεύχους θα
συνοδεύεται και από ισχυρή διαφημιστική προβολή
από τηλεοράσεως αλλά και από όλα τα μέσα του
Ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. Για ένα πράγμα μόνο
ανησυχούμε στο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ, για το ίδιο που
ανησυχείτε και ’σεις: Να σταματήσει η αστάθεια
και ο κατήφορος στην οικονομία της χώρας μας.
Όλα τα άλλα θα βρουν τον ρυθμό τους.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Nikon 1
 

      mirrorless  

Σε παγκόσμια πρεμιέρα την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκε στο διεθνές
κοινό, αρχίζοντας από τη Νέα Υόρκη, το νέο σύστημα Nikon 1. Στην πραγματικότητα είναι η πρώτη φορά μετά το 1950 που θα κυκλοφορήσουν φακοί Nikon μη
συμβατοί με τη θρυλική μοντούρα Nikon F.
Τι ώθησε όμως την ιαπωνική εταιρία να προσπεράσει κάτι τόσο κλασσικό όσο
και πετυχημένο, προωθώντας ένα ριζικά διαφορετικό σύστημα; Μα η εκρηκτική
ανάπτυξη των mirrorless μηχανών που στην εσωτερική ιαπωνική αγορά ήδη
έχουν κατακτήσει μερίδιο αγοράς 35% και πιέζουν τις πωλήσεις DSLR. Επίσης
στην Ευρώπη οι mirrorless έτρεξαν με αυξητικούς ρυθμούς +300% τις δύο προηγούμενες χρονιές (2009-2010) και +120% για το 2011 ! Η συντηρητική άποψη
της Νikon απέναντι σε τεχνολογικούς νεωτερισμούς ήταν αυτή που έκανε την
εταιρία να επιφυλαχθεί και να ετοιμάσει πολύ προσεκτικά την επόμενη κίνηση.
Το ορατό αποτέλεσμα λοιπόν ήταν το επαναστατικό mirrorless σύστημα Nikon 1
με αισθητήρα 1in. (crop factor 2,7x) και εντελώς νέα μοντούρα, αποτελούμενο
από δύο σώματα (μοντέλα V1 και J1), τέσσερις φακούς και διάφορα αξεσουάρ, τα
οποία είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να περιεργαστούμε κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης τύπου την περασμένη Τετάρτη στον πολυχώρο “Αθηναΐς”.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7
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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 Ι. Μανάφης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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

www.photo.gr

+,.)!: 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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Ραντεβού στα περίπτερα
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Nikon 1
Press conference   A O!   21 > # .2011
Με μια καλά οργανωμένη συνέντευξη τύπου καλωσόρισε η ελληνική
αντιπροσωπεία της Nikon Δ.& Ι. Δαμκαλίδης ΑΕ το ντεμπουτάρισμα της
σειράς Nikon 1. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι η μαμά Νikon φρόντισε
να προετοιμάσει σχεδόν ταυτόχρονες εκδηλώσεις/παρουσιάσεις σε όλες
τις πρωτεύουσες του κόσμου, την ίδια μέρα (περασμένη Τετάρτη 21/9)
ξεκινώντας από τη Νέα Υόρκη που είχε το προβάδισμα λόγω διαφοράς ώρας.
Η Nikon έχει εναποθέσει μεγάλες φιλοδοξίες στη νέα σειρά με την οποία
μπαίνει δυναμικά στην πολλά υποσχόμενη κατηγορία Mirrorless/Compact
System Cameras. Εξ όσων γνωρίζουμε σύντομα θα επακολουθήσουν και
άλλα μοντέλα και φακοί. Για τη νέα σειρά μηχανών μίλησαν οι κ.κ. Γιάννης
Δαμκαλίδης, πρόεδρος της ελληνικής αντιπροσωπείας και Πέτρος Χανδρινός,
τεχνικός σύμβουλος.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Βασικός ομιλητής ήταν ο κ. Γιάννης Δαμκαλίδης
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Η νέα σειρά Νikon V1/J1 και οι τέσσερις φακοί
Pancake 10mm, 10-30mm, 30-110mm &
VR10-100mm

Στο χώρο της Αθηναΐδας υπήρχε stand με τις δύο Nikon V1/J1 και όλους τους φακούς

Ο κ. Μητσοκάλης παλαίμαχο στέλεχος της εταιρίας

Tις τεχνικές λεπτομέρειες ανέλυσε ο κ. Πέτρος Χανδρινός

Ο αρχισυντάκτης του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Π. Καλδής
δοκιμάζει το EVF της V1.
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Ο εκδότης μας Τάκης Τζίμας με τον οικοδεσπότη
Oλόκληρο το Nikon team: Π.Χανδρινός, Κ.Πάτσιου,Γ. Δαμκαλίδης, Α. Στεφανίδου,
Μ.Δαμκαλίδης, Γ. Βενιέρης,

...και με τον (συνταξιούχο πλέον) Γιάννη Γλυνό
από το RAM

Οικογενειακό στιγμιότυπο: Ο κ. Γιάννης Δαμκαλίδης μετά της
συζύγου και του υιού του Μιχάλη Δαμκαλίδη

Αναμνηστική πόζα μπροστά από το stand της σειράς Νikon 1 κατά την ενημέρωση
για τις τεχνικές προδιαγραφές της σειράς 1 από τα στελέχη της Δ&Ι Δαμκαλίδης ΑΕ.
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BMW/Nikon συμμαχία γοήτρου: Series 1 η ΒΜW,
το ίδιο και η Nikon.
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ikon 1
All for one, one for all
Δύο ολοκαίνουργιες φωτογραφικές μηχανές και τέσσερις φακοί, απαρτίζουν σε
πρώτη φάση, το σύστημα Nikon 1. Με τον τρόπο αυτό υλοποιείται η αντεπίθεση

αρκετά μεγαλύτερη δηλ. από το chip 2/3in.
(διαγώνιος 7,7mm) της Pentax Q, Οπότε η

της Nikon στην κατηγορία mirrorless ή compact system cameras. H απουσία
των δύο μεγαλύτερων κατασκευαστών, της Canon και της Nikon απέναντι στην

επιφάνεια είναι επαρκής για να χωρέσουν τα

πρόκληση mirrorless όλο αυτό τον καιρό, σχολιάστηκε από τον τύπο και τους
ίδιους τους φωτογράφους.

Π

αρακολουθήσαμε την μοναχική πορεία αρχικά της Panasonic με τη G1 και μετά
την προσχώρηση στην κατηγορία αυτή των άλλων εργοστασίων όπως της

Οlympus (Pen), της Sony (NEX), της Samsung (NX) και τελευταία της Pentax (με το
λιλιπούτειο σύστημα Q). Προφανώς ρόλο έπαιξε και ο μεγάλος σεισμός της 11ης
Μαρτίου στην Ιαπωνία, που φρενάρισε τους σχεδιασμούς και καθυστέρησε την
εμπορική προώθηση αρκετών project. Από καιρό η φημολογία έδινε και έπαιρνε για
το επικείμενο σύστημα mirrorless και την εντυπωσιακή απάντηση της Nikon που ως
γνωστόν, όταν μπαίνει σε μια κατηγορία, έχει πολύ σοβαρές προθέσεις και ώριμο
προϊόν. Τελικά οι διαρροές …επαληθεύτηκαν, όπως αποδείχθηκε την περασμένη
Τετάρτη 21 του μηνός.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 0 ΣΎΣΤΗΜΑ 1
Τι ακριβώς είδαμε λοιπόν; Μα το σχεδιασμένο από το μηδέν, σύστημα Nikon 1 με
βασικά δομικά στοιχεία τον ταχύτατο αισθητήρα CMOS 1in. (CX format το ονομάζει
η ίδια η Nikon), την απουσία καθρέπτη και την ηλεκτρονική μοντούρα Nikon 1.
Oι αισθητά μικρότερες από APS-C (συντελεστής μεγέθυνσης εστιακών αποστάσεων
φακών 1,5x) αλλά και από Micro 4/3 (συντελεστής μεγέθυνσης 2x) διαστάσεις
συντελούν στην αποφασιστική μείωση των εξωτερικών διαστάσεων των μοντέλων
Nikon V1 και J1 που μοιάζουν πολύ με compact αν εξαιρέσει κανείς τους
αποσπώμενους εναλλακτούς φακούς.. Για να πάρουμε μια αίσθηση των μεγεθών,
η πραγματική (καθαρή) διαγώνιος του αισθητήρα στο φορμά CX είναι μόλις 16mm
έναντι 21mm του Micro 4/3 και 29mm του APS-C. Κοντά δηλ. στο Micro 4/3 και
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10Megapixel έχοντας ικανοποιητικό μέγεθος
εικονοστοιχείου (dot pitch).
Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι του εργοστασίου
στα σχετικά video clip που προβλήθηκαν
για τους δημοσιογράφους, το βασικό
πλεονέκτημα των νέων Nikon 1 δεν έγκειται
στη σχεδιαστική απλότητα και τις μικρές
διαστάσεις (κάτι που ούτως ή άλλως ισχύει)
αλλά στις εξαιρετικές επιδόσεις. Οι γιαπωνέζοι
υπόσχονται τρομερή ταχύτητα απόκρισης
autofocus λόγω του υβριδικού συστήματος
εστίασης (ταυτοχρόνων phase detection και
contrast detection) καθώς και ριπή 10fps
με AF εν λειτουργία ή 60fps με το AF εκτός.
Δηλ. ρυθμό πολυβόλου από μικρές στο μάτι
αλλά μεγάλες σε επιδόσεις pocket μηχανές.
Mερίδιο για την ταχύτητα πιστώνονται τα
ηλεκτρονικά Expeed 3 processor που έχουν
σχεδιαστεί εξαρχής ειδικά για τη σειρά Nikon
1, βελτιστοποιημένα για αποθορυβοποίηση,
ταχύτητα και διάρκεια μπαταρίας. Η στάνταρ
κλίμακα ευαισθησίας που καλύπτεται είναι
ISO 100-3200 όμως υπάρχει και η θέση Hi-1
όπου η ευαισθησία εκτοξεύεται στα 6400,
πραγματικά υψηλή τιμή για αισθητήρα μέτριου
μεγέθους.



10

ON LINE 

  

O IMAGING - E  

Preview
την ταχύτητα συγχρονισμού φλας η οποία
στο ψηφιακό κλείστρο έχει όριο το 1/60sec.
ενώ το ηλεκτρομηχανικό σύστημα αφήνει
ν’ ανέβουμε στο 1/250sec.Η «πολυτελής»
V1 διαθέτει ακόμη κανονικό σύστημα κατά
της σώρρευσης σκόνης στον αισθητήρα
κάτι που απουσιάζει από την «οικονομική»
J1, η οποία παρά ταύτα προικίζεται με
ενσωματωμένο φλας. Aντίθετα ο κάτοχος της
V1 θα υποχρεωθεί ν’ αγοράσει τη μονάδα
φλας SB-N25 που προσαρμόζεται στην επαφή
Multi-Accessory Port (σημειώνουμε ότι δεν
υπάρχει το τυπικό hot shoe και κατά συνέπεια
δεν είναι συμβατά τα φλας SB600/800/900
των μεγαλύτερων ψηφιακών DSLR της
Νikon). To φλασάκι αυτό υποστηρίζει
iTTL και χειροκίνητη έκθεση ενώ αξίζει να
σημειώσουμε ότι δεν χρειάζεται τροφοδοσία
από δικές του μπαταρίες αφού παίρνει
ρεύμα κατευθείαν από το pack λιθίου
(ΕΝ-ΕL15 στη V1).

OΠΤΙΚΑ
Οι μηχανές κατηγορίας mirrorless ακριβώς
λόγω κατάργησης του καθρέπτη έχουν ένα εξ

VIDEO
Το video ανήκει στα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα των δύο μηχανών.
Υποστηρίζεται full HD 1080p (1920x1080pixel) 30p (30fps progressive) ή 60i
(60fps interlaced) και χρησιμοποιείται συμπίεση ΜPEG-4/H.264 AVCHD. Παραπέρα
προσφέρεται και χαμηλότερη ανάλυση 720p (1280x720pixel) 60p όταν οι απαιτήσεις
ποιότητας δεν είναι τόσο υψηλές. Όμως ο αισθητήρας είναι τόσο γρήγορος ώστε υπό
προϋποθέσεις, δείχνει απίστευτες ικανότητες όπως π.χ. 1200καρέ το δευτ. σε ανάλυση
QVGA. Yβρίδιο ανάμεσα σε φωτογραφία και video αποτελεί η λειτουργία Motio
Snapshot κατά την οποία δημιουργείται ένα πολύ σύντομο video clip που καταλήγει σε
μία κανονική φωτογραφία, υψηλής ανάλυσης.

V1 ΕΝΑΝΤΊΟΝ J1
Τα δύο μοντέλα διαφοροποιούνται σε αρκετά σημεία, όσον αφορά την ποιότητα
κατασκευής (κράμα μαγνησίου η V1, αλουμινίου η J1), το φυσικό μέγεθος και βάρος
και την σκόπευση Η τελευταία λειτουργία στη V1 επιτυγχάνεται μέσω ηλεκτρονικού
προσοφθαλμίου 0,47in. ανάλυσης 1,44Megapixel μαζί με υψηλής ανάλυσης οθόνη 3in.
921K pixel στην πλάτη της μηχανής. Αντίθετα, η J1 περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον
στην οθόνη της πλάτης ίδιων διαστάσεων αλλά μικρότερης ανάλυσης 460Κ. Η V1
έχει και ηλεκτρομηχανικό κλείστρο με χρονισμό ως 1/4.000sec. το ψηφιακό κλείστρο
έχει πιο γρήγορη ταχύτητα ως 1/16.000sec. Εύλογα, κάποιος μπορεί ν’ απευθύνει το
ερώτημα: για ποιο λόγο να βάλουμε μηχανικό κλείστρο αφού το ηλεκτρονικό φαίνεται
να επιτρέπει καλύτερο έλεγχο με πιο γρήγορες ταχύτητες. Η απάντηση έχει να κάνει με

ορισμού πλεονέκτημα. Η μειωμένη απόσταση
του αισθητήρα από το οπίσθιο οπτικό στοιχείο
διευκολύνει και απλουστεύει τη σχεδίαση
των οπτικών. Εδώ έχουμε να κάνουμε με
μία εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική μοντούρα
1-Mount και μικρότερο κύκλο κάλυψης που
ανταποκρίνεται στη διαγώνιο του CX-format.
Έτσι οι φακοί είναι αρκετά μικρότεροι σε
φυσικές διαστάσεις, έχουν χαμηλότερο
βάρος και κρύσταλλα μικρότερης διαμέτρου
που σημαίνει καλύτερη φωτεινότητα και
μικρότερες απώλειες ιδιαίτερα στην περιφέρεια
του ειδώλου. Παραπέρα έγινε γνωστό ότι
η Nikon θα προσφέρει τον αντάπτορα FT-1
που επιτρέπει την προσαρμογή σχεδόν όλων
των παλιότερων φακών F/AF χωρίς όμως
να έχει αποσαφηνιστεί αυτή τη στιγμή
ο βαθμός συμβατότητας με τις διάφορες
γενιές φακών Nikkor.
Προς το παρόν ο βασικός φακός θα είναι
ο zoom 10-30mm f/3,5-5,6 με σύστημα
οπτικής σταθεροποίησης. Λόγω εφαρμογής
συντελεστή 2,7x αντιστοιχεί με 27-81mm είναι
δηλ. wide/short tele. Oi άλλοι τρεις αρχικά
διαθέσιμοι φακοί είναι ο pancake 10(27)mm
f/2,8, o telezoom 30-110(81-297)mm f/3,85,6 που συμπληρώνει τον κοντό zoom
και ο ειδικός για video power zoom VR10100(27-270)mm f/4,5-5,6 που έχει ξεχωριστό
χειριστήριο zoom πλευρικά στο περιβλημά
του για να διευκολύνει τους εικονολήπτες.
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Αλέξανδρος Λαμπροβασίλης

Γιώργος Μυριαγκός

E Athens Art studio
 

        

Αλ. Βογιατζάκης

Καμίλο Νόλλας

Το βράδυ της Τρίτης 20 του μηνός πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια του
φωτογραφικού πολυχώρου Αthens Art Studio. H υλοποίηση της ιδέας οφείλεται
στους φωτογράφους Αλέξανδρο Βογιατζάκη και Γιώργο Μυριαγκό.

Τ

ο concept περιστρέφεται γύρο από το άρτια εξοπλισμένο studio το οποίο θα διατίθεται σε ενδιαφερόμενους, συμπληρώνεται όμως από διοργάνωση σεμιναρίων,
εκθέσεων, συζητήσεων κλπ. και άλλων εκδηλώσεων γύρω από το Imaging.
Στα εγκαίνια παραβρέθηκε πλήθος φίλων της φωτογραφίας ενώ μεγάλο ενδιαφέρον
συγκέντρωσε η παρουσίαση και συζήτηση σχετικά με το φωτογραφικό υλικό του
βιβλίου “Ηοpes, dreams and hard times” για το οποίο συνεργάστηκαν ο φωτογράφος
Αλέξανδρος Λαμπροβασίλης και ο δημοσιογράφος Αχιλλέας Πεκλάρης. Αντίστοιχη
έκθεση με βάση το εν λόγω υλικό είχε φιλοξενηθεί στο Μουσείο Μπενάκη
24 Μαρτίου-18 Απριλίου 2010.
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www.oistigmesmas.gr
#

,    



Με τον δημιουργό αυτού του εξαιρετικού εργαλείου, Χρήστο Κουτσοτόλη, είχαμε τη
χαρά να μιλήσουμε την προηγούμενη εβδομάδα. To www.oistigmesmas.gr αποτελεί
ένα ιδανικό εργαλείο για τον σύγχρονο φωτογράφο που αναζητά νέους τρόπους
να προωθήσει τη δουλειά του και να ικανοποιήσει τους πελάτες του με υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας.

Α

ρχικά οφείλουμε να αναφέρουμε ότι το www.oistigmesmas.gr δεν απευθύνεται μόνο σε
φωτογράφους που ασχολούνται μόνο με τον γάμο και τη βάπτιση αλλά σε κάθε φωτογράφο που θέλει να δώσει στους πελάτες του τη δυνατότητα να μοιραστούν με τους συνεργάτες και
τους φίλους, τις φωτογραφίες τους από πρόσφατα event.
Ο Χρήστος Κουτσοτόλης και η ομάδα έχουν επενδύσει περισσότερες από 2000 ώρες προκειμένου ν’ αποκτήσουν το know how και να εξελίξουν τα εργαλεία της πλατφόρμας που χρησιμοποιείται στο www.oistigmesmas.gr. Έτσι, η σελίδα που δημιουργείται για κάθε πελάτη έχει
δυνατότητα να είναι μοναδική και να παραμετροποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να θυμίζει το site
του φωτογράφου. Ο φωτογράφος το μόνο που έχει να κάνει είναι να παραδώσει τα αρχεία των
φωτογραφιών ανάλυση 500x750pixel και η ομάδα θα αναλάβει να τα διαχωρίσει σε κατηγορίες
αν υπάρχουν, να δημιουργήσει το layout και στη συνέχεια την ιστοσελίδα που συνδέεται με τα
social media που χρησιμοποιεί ο κάθε φωτογράφος. Κάθε συλλογή φωτογραφιών, π.χ. κάθε
μυστήριο ανεβαίνει με το δικό του μοναδικό URL και κάθε site προστατεύεται με τον δικό του
κωδικό ώστε οι πελάτες να μπορούν να μοιράζονται με τους αγαπημένους τους τις προσωπικές
τους στιγμές και οι φωτογράφοι το πνευματικό τους έργο.
To site μπορεί να περιλαμβάνει απεριόριστο αριθμό φωτογραφιών χωρίς κανένα χρονικό
όριο. Σε κάθε site που δημιουργείται τοποθετούνται σύνδεσμοι για τις προσωπικές ιστοσελίδες
του φωτογράφου κάνοντας άνοιγμα έτσι στο κοινό που πριν δεν θα είχε τη δυνατότητα να
προσεγγίσει το υλικό και βελτιώνοντας όχι μόνον την επισκεψιμότητα αλλά και την πιθανότητα
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αναθέσεων για εκτυπώσεις, νέες φωτογραφικές εργασίες κλπ.
Τέλος όσον αφορά την τιμή, το κόστος
φτάνει μόλις τα 15 ευρώ ανά μυστήριο
ενώ ο φωτογράφος πληρώνει μόνο για
τα 40 πρώτα μυστήρια του χρόνου. Από
το 41ο και μετά τα υπόλοιπα αποτελούν
δώρο από την www.oistigmesmas.gr.
Και ας μην ξεχάσουμε ότι 20% των εσόδων καταλήγει στα Παιδικά Χωριά SOS
σε μια περίοδο όπου η υποστήριξη σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μέσα στην
οικονομική κρίση πρέπει να ευαισθητοποιείται ακόμη περισσότερο.
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Low Key

Google Wallet
|#  

 # ! 

 

Google;

Ναι. Αλλά ας δώσουμε λίγο χρόνο ακόμη
στην εταιρία, καθώς έχει μεγαλεπήβολα σχέδια
να κατακτήσει το σύνολο του διαδικτύου.
Ξεκίνησε καταλαμβάνοντας με έφοδο τον τομέα
των μηχανών αναζήτησης, όπου η επιτυχία
της Google ήταν τόσο μεγάλη που το όνομα
έγινε ρήμα στην καθομιλουμένη συνώνυμο
με το “ψάχνω”. Προχώρησε στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο όπου οι ανταγωνιστές της
βλέπουν πλέον την πλάτη τoυ Gmail.
Έφτιαξε browser, λογισμικό, image browser.
Επεκτάθηκε στα social networks, όχι βέβαια
με μεγάλη επιτυχία προς το παρόν. Γενικά έχει
αποδείξει ότι οι γίγαντες της τεχνολογίας και
του διαδικτύου δεν την τρομάζουν, ακόμα και
αν αυτοί λέγονται Apple, Microsoft, Yahoo,
Facebook κτλ. Ακόμα και αν σε κάποιους
τομείς η Google έρχεται δεύτερη ή τρίτη το
αποτέλεσμα είναι θεαματικό και συνοψίζεται
στο εξής: όλοι πλέον έχουν ένα google
account. Η τελευταία της αναμέτρηση είναι
με υπηρεσίες τύπου Paypal και το όπλο της
ονομάζεται Google Wallet. Το πλάνο είναι
γνωστό εδώ αρκετούς μήνες αλλά σύντομα
θα ξεκινήσει η πρώτη εφαρμογή. Το Google
Wallet είναι ένα σύστημα mobile payment που
αρχικά θα δουλεύει σε όσους χρησιμοποιούν
Sprint Nexus S 4G τηλέφωνα και πιστωτικές
κάρτες Citi MasterCard ή έστω Visa. Το Google
Wallet σε συνδυασμό με το Google Offers
δημιουργει μια πλατφόρμα που με απλά λόγια
θα μετατρέψει το τηλέφωνο μας σε πορτοφόλι.
Απλά τελειώνοντας τα ψώνια στο ταμείο δεν
θα δίνουμε την πιστωτική κάρτα αλλά το
τηλέφωνο μας. Σύντομα και οι υπόλοιπες
πιστωτικές θα μπορούν να συνεργαστούν
με το Google Wallet ή έστω θα μεταφέρουν
χρήματα σε Google Prepaid κάρτα. Βέβαια
ξεκίνησαν οι πρώτες αντιδράσεις αφού οι
Google είχε απορροφήσει στο προσωπικό
της στελέχη τα οποία εργάζονταν στο PayPal
και τώρα κατηγορούνται ότι μοιράστηκαν
μυστικά της επιχείρησης. H Visa από τη
μεριά της ανακοίνωσε και αυτή ένα δικό της
σύστημα mobile payment. Αναμένεται να
ακολουθήσουν και άλλες. Το προβάδισμα
προς το παρόν ανήκει στη Google αφού
είναι το πρώτο σύστημα που κυκλοφορεί και
φυσικά ας μην ξεχνάμε ότι η Google ελέγχει
την πλατφόρμα Android και τίποτα δεν την
εμποδίζει να ενσωματώσει στο λειτουργικό το
σύστημα πληρωμών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Athens House of Photography
H   William Abranowicz
Το Athens House of Photography παρουσιάζει για πρώτη φορά στην
Αθήνα όλη την δουλειά του γνωστού Αμερικάνου φωτογράφου William
Abranowicz για την Ελλάδα. O Abranowicz ασχολείται με την ταξιδιωτική και αρχιτεκτονική φωτογραφία εδώ και 35 χρόνια. Είναι συνεργάτης
πολλών εντύπων όπως τα Conde Naste Traveler, Esquire, Vogue, NYT
Magazine και Architectural Digest. Έχει φωτογραφήσει επανειλημμένως
την Ελλάδα και η έκθεση περιλαμβάνει το σύνολο της δουλειάς του για
την χώρα μας, από το 1988 έως και το 2007. Ο William Abranowicz έχει
εκδόσει και δύο βιβλία για την Ελλάδα, το “The Greek File”, με εισαγωγή
του Edmund Keeley και το “Hellas, Photographs of Modern Greece” με
εισαγωγή του Louis de Bernieres. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου, στις 20:00. Η έκθεση θα διαρκέσει
έως τις 4 Δεκεμβρίου. Το Σάββατο, 8 Οκτωβρίου θα υπάρξει διάλεξη και
book signing του φωτογράφου στην γκαλερί στις 19:00, και νωρίτερα την
ημέρα, κατόπιν ραντεβού, θα γίνουν portfolio reviews για ενδιαφερόμενους
φωτογράφους.
Για περισσότερες πληροφορίες: 210 5228696 & 6986 800101
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pson MegaPlex
New age video projector
Tην τεράστια αγορά των iPad, iPhone
και Pod συναντά η νέα σειρά προβολικών της Epson. Έχουν και τα δύο
dock για τις δημοφιλείς συσκευές της
Apple, ωστόσο διατηρούν τη συμβατότητα και με τα συνηθισμέναμέσα:
συνδέονται με PC, tablets, παιγνιδοκονσόλες, κινητά που έχουν θύρα
HDMI κλπ. Και οι δύο συσκευές είναι

Sandisk

χτισμένες πάνω στην κατοχυρωμένη
τεχνολογία 3LCD της Epson. To μεγα-

emory Vault

~      100 

λύτερο μοντέλο MG-850HD είναι HD

Τις περισσότερες φορές η συζήτηση μεταξύ φωτογράφων είναι αν οι εκτυπώσεις σε

Ready προσφέροντας ανάλυση 720p

φωτογραφικό χαρτί θα κρατήσουν 100 χρόνια ή όχι… Τόσο είναι το ρεκόρ ή αν θέλετε
η πιστοποίηση που δίνουν φορείς σα το Wilhelm Imaging Research. Στο θέμα των ψη-

και φωτιστική ισχύ 2800Ansi Lumen,
ενώ το δεύτερο -μικρότερο- μοντέλο

φιακών αρχείων εικόνας αλλά και γενικά των ψηφιακών δεδομένων ότι κι αν αφορούν

με κωδικό MG50 έχει κατώτερη (και

(φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, παρουσιάσεις, data διάφορων προγραμμάτων κλπ.) οι

όχι στάνταρ) ανάλυση 540p και λίγο
χαμηλότερη φωτιστική ισχύ 2200Ansi

περισσότεροι χρήστες παρουσιάζονται εφησυχασμένοι. Νομίζουν ότι θα επαληθευτεί
η –θεωρητική- δυνατότητα των ψηφιακών δεδομένων να παραμείνουν αναλλοίωτα
στο χρόνο. Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Χωρίς τον υλικό φορέα δηλ. το

Lumen. Και στις δύο περιπτώσεις
πρόκειται για multimedia προβολικά

αποθηκευτικό μέσο (κάρτα μνήμης, flash USB drive, CD/DVD, ΗDD κ.ά.). Αν αυτό για
οποιονδήποτε λόγο …καταρρεύσει τότε τα πολύτιμα data γίνονται καπνός. Η αξιοπιστία

με ενσωματωμένα ηχεία 2x10watt
και πολλές άλλες εξτρά δυνατότητες
όπως είσοδο μικροφώνου κατάλ-

στο χρόνο των σύγχρονων αποθηκευτικών μέσων δεν εμπνέει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη
και όλη η διαχείριση στηρίζεται στη λογική του backup.

ληλο για παρουσιάσεις ή karaoke,
είσοδο USB, θύρες HDMI και VGA κα-

Tώρα η Sandisk με το νέο προϊόν Μemory Vault φιλοδοξεί να χαρίσει την περιπόθητη μακροπρόθεσμη διατήρηση των data υποσχόμενη 100 χρόνια διάρκεια. Αξίζει να
δούμε πως το πετυχαίνει.

θως και συμβατότητα με τις κονσόλες
Nintendo Wii, Sony Playstation 3 και

Τα δύο αρχικά Memory Vault 8 και 16GB που μόλις κυκλοφόρησαν αξιοποιούν την

Microsoft Xbox 360.

τεχνολογία Chronolock που μεγιστοποιεί τη διάρκεια παραμονής των δεδομένων
λαμβανομένης υπόψη της θερμοκρασίας, της υγρασίας και του στατικού ηλεκτρισμού.
Για την πιστοποίηση της διάρκειας χρησιμοποιήθηκε η εξίσωση Arrhenius που εκφράζει

EPSON 210 8099499

τη σχέση ανάμεσα στο ρυθμό επιτάχυνσης, την ενέργεια και τη θερμοκρασία σε μία
αντίδραση. Στην περίπτωση της Sandisk ίσχυσαν οι εξής τιμές:
Ea=ενέργεια ενεργοποίησης=1EV
Σταθερά Boltzmann = 8,62x10-5
Θερμοκρασία έναρξης δοκιμής=40°C
Μέγιστη θερμοκρασία=125°C
Συντελεστής επιτάχυνσης Arrhenius=2,721 ή 101 χρόνια
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

N@ album
E# $'   portfolio

 Photoshopdigital

Δύο νέα ψηφιακά άλμπουμ έρχονται να μεγαλώσουν την επιτυχημένη σειρά Quattro της Photoshopdigital. Πρόκειται για το Quattro
Zucherro (ζαχαρί) και το Quattro Caramella (καραμελέ).Όπως είναι
αναμενόμενο και τα υπόλοιπα άλμπουμ της ίδιας σειράς έχουν να
κάνουν με 4 άλμπουμ σε ένα πακέτο διατηρώντας το χαμηλό για τον
φωτογράφο και μόνο, κόστος των 200 ευρώ.
Τα άλμπουμ του ιταλικού οίκου Dominiko Piepoli που αντιπροσωπεύει
αποκλειστικά η PHOTOSHOPDIGITAL για την Ελλάδα και την Κύπρο,
διατηρούν την φινέτσα της οικογένειας Quattro ενώ ταυτόχρονα εντυπωσιάζουν με την ποιότητα του ανάγλυφου ανακυκλωμένου δέρματος
και τα μοντέρνα χρώματά τους. Αποκλειστική διάθεση:
PHOTOSHOPDIGITAL 22310 28082
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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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Ο Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, γιορτάζοντας την έναρξη των δραστηριοτήτων του
στη νέα σαιζόν, διοργάνωσε μεγάλο καλοκαιρινό διαγωνισμό φωτογραφίας με
θέμα τη Θάλασσα, προσφέροντας δώρα
συνολικής αξίας 2.250 €. Ο διαγωνισμός
αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία, με πολλές
και ενδιαφέρουσες συμμετοχές. Η κριτική
επιτροπή θα διαλέξει τις 50 καλύτερες
εικόνες, οι οποίες και θα εκτεθούν στην
ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του
Πολυχώρου Εικόνας Κούνιο. Κατά τη
διάρκεια της έκθεσης, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επισκέπτεται την
έκθεση και να ψηφίζει τρεις φωτογραφίες
της αρεσκείας του. Για την ψηφοφορία
θα είναι απαραίτητη η ταυτότητα.
Η έκθεση θα εγκαινιαστεί την Πέμπτη
στις 22 Σεπτεμβρίου στις 8:00 μ.μ. και

  !"#$%#&
Masterclass   with Simon Norfolk

θα διαρκέσει μέχρι τις την Πέμπτη 13

To Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, διοργανώνει τετραήμερο masterclass σεμινάριο με
τον διεθνούς φήμης φωτογράφο Simon Norfolk. To masterclass θα πραγματοποιηθεί

Οκτωβρίου.
Την ίδια ημέρα (Πέμπτη 13 Οκτωβρίου)
στις 8:00 μ.μ. θα καταμετρηθούν οι ψή-

από την Παρασκευή 11 έως τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του Athens Photo
Festival 2011. O Simon Norfolk, είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ως ένας από τους

φοι και θα γίνει η τελετή βράβευσης.
Τα βραβεία που θα απονεμηθούν:

κορυφαίους εκπροσώπους της φωτογραφίας ντοκουμέντου. Η δουλειά του έχει διακριθεί επανειλημμένα και έχει αποσπάσει σημαντικά διεθνή βραβεία όπως το Infinity

1ο βραβείο: Pentax DSLR
2ο βραβείο: Vanguard τρίποδο

Award του ICP, το World Press Photo και το Les Prixe Dialogue των Διεθνών Συναντήσεων της Αρλ. Έργα του ανήκουν σε συλλογές μεγάλων μουσείων. Το masteclass

3ο βραβείο: Vanguard τσάντα

αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να μυηθούν στη μεθοδολογία και τις τεχνικές του καταξιωμένου φωτογράφου. Η εξέλιξη του προγράμματος

ΚΟΥΝΙΟ - ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα) τηλ.

περιλαμβάνει ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό σκέλος. Στο θεωρητικό σκέλος, θα
πραγματοποιηθεί κριτική προσέγγιση και ανάλυση φωτογραφιών και θα καλυφθούν
προηγμένα τεχνικά ζητήματα. Στο πρακτικό σκέλος, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν
με τη μέθοδο εργασίας του Simon Norfolk και θα δημιουργήσουν φωτογραφικό έργο
υπό την καθοδήγησή του. Το φως, ως ο βασικότερος παράγοντας της φωτογραφίας, θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και ασκήσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
διαδρομές αναζήτησης του φωτός σε περιοχές της Αθήνας με την επίβλεψη του Simon
Norfolk. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως την Τρίτη 25
Οκτωβρίου 2011. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

2310 271003

contact@hcp.gr & 210 9211750.

Phase One
  

 Schneider Kreuznach

Η Phase One γνωστή για τις ψηφιακές πλάτες και η
Schneider Kreuznach, κατασκευάστρια εταιρεία φακών
ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για την ανάπτυξη
σειράς φακών για την Phase One 645DF/Mamiya 645DF.
Η συνεργασία μετράει ήδη δύο χρόνια και έχει δώσει
στην αγορά τέσσερις φακούς ενώ ετοιμάζονται άλλοι
τέσσερις. Οι πρώτοι δύο που θα δοθούν στη αγορά είναι
οι 75-150mm LS και 240mm LS. Δεν είναι ακόμα γνωστά
περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά.
FOTOVISION 210 3390811, 2310 278600
 123 • 
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LG Optimus Pad
 #  3D tablet  Android 3.1
Καθώς η σκληρή μάχη των tablets συνεχίζεται, η LG Electronics, παρουσιάζει το
Optimus Pad, το πρώτο tablet με οθόνη 8,9 ιντσών που λειτουργεί στην πλατφόρμα
Android 3.1 και διαθέτει επεξεργαστή NVIDIA Tegra 2. Επιπλέον, είναι το πρώτο tablet
με κάμερα 3D.
Παραπέρα, ο τελευταίας γενιάς επεξεργαστής Tegra 2 της NVIDIA, υπόσχεται μεγάλη
υπολογιστική ισχύ και ταχύτητα. Το LG Optimus Pad χρησιμοποιεί το Android 3.1
(Ηοneycomb), την τελευταία έκδοση της πλατφόρμας της Google, βελτιστοποιημένη
για tablets, ώστε να υποστηρίζει μεγαλύτερες αναλύσεις οθόνης και εφαρμογές ειδικά

Instagram

σχεδιασμένες για ταμπλέτες, όπως Google eBooks, Google Maps 5 και Google Talk.

(  

Το Android 3.1 δίνει επίσης τη δυνατότητα στους χρήστες του LG Optimus Pad να αξιοποιούν ένα εύκολο interface παρόμοιο με αυτό των Η/Υ. Επιπλέον, οι επαγγελματίες

!    !

Πρόκειται για την εφαρμογή που τρο-

χρήστες θα εκτιμήσουν την ενσωματωμένη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.

φοδότησε σε μεγάλο βαθμό την στροφή
του κοινού, τουλάχιστον αυτών που
διαθέτουν iPhone, σε αισθητική που
πηγάζει κατευθείαν από την αναλογική
εποχή. Η έκδοση του Instagram v2.0
έχει βελτιωμένο interface, ταχύτερη
επεξεργασία και τη δυνατότητα να
σώζει τις επεξεργασμένες φωτογραφίες
σε υψηλή ανάλυση, κάτι που έλειπε
από την αρχική έκδοση. Οι χρήστες θα
μοιράζονται μεν τις εικόνες χαμηλής
ανάλυσης αλλά θα μπορούν να σώζουν
τη φωτογραφία σε μέγεθος μέχρι και 10
φορές μεγαλύτερο, στην περίπτωση του
iPhone 4. Επιπλέον έχουν προστεθεί 4
νέα φίλτρα.

FEP Fine Art Photograph of the Year 2011
?F   
Από τις 15 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Επαγγελματιών Φωτογράφων (Federation of European Professional
Photographers) δέχεται συμμετοχές για
το διαγωνισμό της καλύτερης fine art
φωτογραφίας για το 2011. Σκοπός του
διαγωνισμού είναι να ανταμείψει και να

 123 • 

26  

ωθήσει τους επαγγελματίες φωτογράφους να δημιουργήσουν πέρα από τις αναθέσεις που
λαμβάνουν και μπορεί να τους περιορίζουν. Ο διαγωνισμός είναι αυστηρά ηλεκτρονικός
και θα διεξαχθεί online. Το θέμα είναι ελεύθερο και ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει με 3 φωτογραφίες. Οι καλύτερες 13 φωτογραφίες θα τυπωθούν και θα ταξιδέψουν
στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 8η Ιανουαρίου του
2012. Το κόστος συμμετοχής για κάθε φωτογραφία είναι 10 ευρώ για τα μέλη της ομοσπονδίας και 20 ευρώ για όσους δεν είναι μέλη. www.europeanphotographers.eu

 2011
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Photoshop 

Layers,    ("  Alpha channels),   (Actions),    .  "#
RGB-CMYK.
'    layer, layer mask.

!"# 10/10,  18:00-22:00
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Photoshop 
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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

Ôçë.: 210 8541400 info@photo.gr

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

 15/10,  10:00-14:00

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ
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ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Photoshop 

"   Layers. "  # */ "  , + 0
. HDR    $     $     , plugins     (Grain Surgery,
Image Doctor, Focal Blade, Sharpener Pro, Filter Factory  .)

 12/10,  18:00-22:00
  :  $$%

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:
121,95 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€150)

Äéåýèõíóç: ............................................................................................................................

Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá:
170,73 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€210)

Ïíïìáôåðþíõìï: ....................................................................................................................

Ô. Ê.: ...................................Ðüëç: ........................................................................................
ÅðÜããåëìá:............................................................................................................................
Ôçë. ïéêßáò:.....................................................Ôçë. åñãáóßáò: ..................................................
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:
ÓåìéíÜñéï:

1

2

3

4

5

6

Çìåñïìçíßá: ................................................
ÕðïãñáöÞ..............................
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Toshiba
/#$    #
  Wifi SDHC
Γνωρίζαμε το προϊόν από την εταιρία
EyeiFi. Αναφερόμαστε σε κάρτες με
φορμά SD που προσφέρουν εκτός
από μνήμη flash ασύρματη δικτύωση
στις μηχανές όπου τοποθετούνται.
Η Toshiba προχώρησε την ιδέα ένα
βήμα παραπέρα με την κάρτα Flashair
η οποία εκτός από την μνήμη 8GB
προσφέρει αμφίδρομο WiFi δηλ. δεν
στέλνει αλλά και δέχεται data με peer
to peer transfer για ανέβασμα και
κατέβασμα δεδομένων. Εκτός από
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές η
κάρτα Flashair συνεργάζεται με κινητά
τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές.
H κάρτα έχει πάρει πιστοποίησης από
Ιαπωνία, Ευρ. Ένωση και ΗΠΑ.

Samsung
)     # 
Η Samsung Electronics παρουσίασε τη νέα σειρά φορητών υπολογιστών Series 3 με
βασικό χαρακτηριστικό την αυτονομία μπαταρίας μέχρι 9 ώρες χάρη στην τεχνολογία
Optimus που επιμηκύνει τη διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας καθώς χρησιμοποιεί λιγότερους πόρους για απλές εργασίες. Επίσης η τεχνολογία Power Plus επιτρέπει στη μπαταρία να κρατήσει το 80% της αρχικής της απόδοσης για έως και 1.000 επαναφορτίσεις - 3
φορές περισσότερο από μια τυπική μπαταρία, η οποία διαρκεί συνήθως λίγο περισσότερο από 300 κύκλους. Η Samsung Series 3 διαθέτει επεξεργαστές δεύτερης γενιάς Intel
Core i5/i3, Windows 7 Home Premium, Optical Drive Bluray και κάρτες γραφικών νέας

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Νέο φθινοπωρινό
πρόγραμμα

γενιάς NVIDIA GeForce. Με την τεχνολογία Fast Start της Samsung, τα μηχανήματα της
σειράς μπορούν να κάνουν έναρξη λειτουργίας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο πρώτος
εκπρόσωπος της σειράς που κυκλοφόρησε, το μοντέλο 300V ξεχωρίζει από το λεπτό
πλαίσιο οθόνης, το οποίο είναι λεπτότερο από ένα δάχτυλο (και 55-60% λεπτότερο σε
σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα). Επίσης, είναι μικρότερο και ελαφρύτερο, ώστε ο
χρήστης να μπορεί να τον έχει πάντα μαζί του. Παρά το μικρό μέγεθος διαθέτει μεγάλων
διαστάσεων πληκτρολόγιο τύπου island και αριθμητικό πληκτρολόγιο 17 πλήκτρων.
Κάθε πλήκτρο έχει ελεγχθεί ως προς την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία του για 10
εκατομμύρια χτυπήματα (περίπου 6 χρόνια συνεχούς χρήσης).
Samsung 213 0163800

Intersys


=F# *      +>(

H Intersys AE, επίσημη αντιπρόσωπος των προϊόντων της Canon για την ελληνική αγορά, προέβη σε
δωρεά 270 τεμαχίων αυτόματου τροφοδότη πρωτοτύπων για τα φωτοαντιγραφικά της Canon προς τον
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ Α.Ε). Η πρόσθετη λειτουργία που προσφέρει ο τροφοδότης για την
αυτόματη παραγωγή πολλαπλών αντιγράφων με το πάτημα ενός πλήκτρου, αναμένεται να εξυπηρετήσει τους σχολικούς οργανισμούς με αυξημένες ανάγκες παραγωγής. Η δωρεά αφορά τον τροφοδότη
ADF-J1 με χωρητικότητα 50 φύλλων ο οποίος είναι συμβατός με το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα Canon
iR-2000. O ΟΣΚ έχει προμηθευτεί από την Intersys 2.500 φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Canon iR-2000
για τις εκτυπωτικές ανάγκες του, με σύμβαση του 2006.
INTERSYS 210 9554000
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Technio
*# #
Με πολλές και συμφέρουσες προσφορές για
τους επαγγελματίες φωτογράφους καλωσορίζει η Technio τη νέα σεζόν. Ξεχωρίσαμε το
First Studio Large Product Kit της Photoflex
για όσους θέλουν να δημιουργήσουν το
πρώτο τους mini studio για φωτογραφήσεις πορτραίτων και αντικειμένων, το οποίο
διατίθεται με 10% έκπτωση. Το kit περιέχει 2
stand 2 μέτρων, 2 κεφαλές με ενσωματωμένο
reflector, 1 μεγάλο κύβο διάχυσης και 2 λάμπες 250W. Για όσους φωτογραφίζουν εκτός
στούντιο διατίθεται το Flashfire της Photoflex
με το ειδικό πομπό που προσαρμόζεται στο
hot shoe της μηχανής και ειδικό δέκτη με 16
διαφορετικές συχνότητες για απόλυτο έλεγχο
των λάμψεων του βοηθητικού φλας.
TECHNIO 210 9567810

Adobe
H 

 Photoshop Elements 10 &  Elements 10 Bundle

Η νεότερη έκδοση του Elements είναι πλέον διαθέσιμο στο www.adobe.com. Διαθέσιμα ως μεμονωμένα προϊόντα ή συνδυασμένα, τα Photoshop Elements 10 & Adobe
Premiere Elements 10 αποτελούν λύσεις επεξεργασίας φωτογραφιών και video. Με
την επετειακή έκδοση για τον εορτασμό των 10 χρόνων στην επεξεργασία εικόνων,
το Photoshop Elements 10 περιέχει ενισχυμένα εργαλεία, που βασίζονται στο Adobe
Photoshop. Νέες δυνατότητες επεξεργασίας, όπως Depth of Field και Picture Stack,
προσφέρουν καθοδήγηση βήμα προς βήμα για τη δημιουργία τέλειων φωτογραφιών.
Επιπλέον, οι οπαδοί του Facebook θα απολαμβάνουν τη δυνατότητα να κάνουν tag
φωτογραφίες βάσει της λίστας των φίλων τους, για ταχύτερο tagging και δημοσιοποίηση. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν 30 νέα Smart Brush
effects με εύκολο τρόπο.
Όσον αφορά στο βίντεο, το Adobe Premiere Elements 10 περιλαμβάνει νέα εργαλεία

H ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Δείτε όλες μας τις εκδόσεις
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που διευκολύνουν την επεξεργασία video που με ένα κλικ διορθώνουν και ενισχύουν την καθαρότητα της εικόνας σε όλη την ταινία. Επιπλέον, το ανέβασμα των video
γίνεται εύκολα και άμεσα σε Facebook και YouTube και η εξαγωγή σε AVCHD format
επιτρέπει στους χρήστες να αναπαράγουν ταινίες HD. Οι χρήστες Photoshop Elements
10 και Adobe Premiere Elements 10 μπορούν να αποκτήσουν και τις ολοκληρωμένες
Online υπηρεσίες Elements Plus της Adobe, συμπεριλαμβανομένης δυνατότητας αποθήκευσης 20GB για αυτόματο online backup (μέχρι 15,000 φωτογραφίες ή τέσσερις
ώρες Video ποιότητας DVD), καθώς και πρόσβαση σε μια εκτεταμένη βιβλιοθήκη
οδηγιών, δημιουργικών σχεδίων, templates, movie themes και εφέ.
ΑΝΟΔΟΣ 210 9717016
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Corel
PaintShop Pro X4
Κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του
Paintshop Pro X4, που περιέχει βελτιώσεις σύμφωνα με το feedback που
έδωσαν οι χρήστες των προηγούμενων
εκδόσεων. Έχει προστεθεί μια σειρά από
εργαλεία που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων της φωτογραφικής επεξεργασίας όπως εργαλείο
HDR, εργαλείο επεξεργασίας “selective
focus” και τη δυνατότητα να προσθέσετε βινιέτες στις φωτογραφίες. Επίσης
έχει βελτιωθεί η ταχύτητα του προγράμματος και έχει προστεθεί κουμπί για την
ενσωμάτωση των φωτογραφιών στα
social media. Συνολικά η νέα έκδοση
περιέχει 75 βελτιωμένα ή τελείως νέα
χαρακτηριστικά.

B=+@! "$$%)! ?"#%B$ 2011
=#  10 
Παρά την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική κατάσταση, οι 10ες
Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων θα διεξαχθούν κανονικά
από Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου μέχρι Κυριακή 2 Οκτωβρίου, όπως
πάντα με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιάννη Σταθάτο.
Το δέκατο Συνέδριο για την Ιστορία της Ελληνικής Φωτογραφίας
έχει ως θέμα «Ιστορία-Μνήμη-Φωτογραφία». Συμπεριλαμβάνει
μεταξύ άλλων ορισμένες από τις σημαντικότερες διαλέξεις που
παρουσιάσθηκαν στο τετραήμερο διεθνές συνέδριο “Greek
(Hi)stories through the Lens” (Η Ελληνική ιστορία μέσα από
τον φακό) που διοργάνωσε το King’s College στο Λονδίνο τον

Apple
X

  iPhone 5;

Οι φήμες έχουν κατακλύσει όλα
τα site τεχνολογίας: στο event που
ετοιμάζει η Apple για τις 4 Οκτωβρίου ο νέος CEO της εταιρείας, Tim
Cook, θα παρουσιάσει το νέο iPhone
5. Θα είναι η πρώτη ανακοίνωση για
τον νέο πρόεδρο ενώ οι περισσότερες πηγές λένε ότι η νέα έκδοση
του δημοφιλέστερου smartphone
θα είναι εμπορικά διαθέσιμη μέσα
σε λίγες εβδομάδες από την ανακοίνωση.
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περασμένο Ιούνιο. Το εκθεσιακό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει
δύο ομαδικές εκθέσεις: την τακτική έκθεση Νέοι Έλληνες
Φωτογράφοι στο Παλαιό Αστικό Σχολείο του Ποταμού, και
«Δέκα Χρόνια Φωτογραφικές Συναντήσεις» με στιγμιότυπα από τις
Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων 2002-2010. Επίσης
παρουσιάζονται τρεις ατομικές εκθέσεις: τα «Εφήμερα Μνημεία»
του Jeff Vanderpool, το Street Red του βραβευμένου φωτογράφου
των περσινών ΦΣΚ, Λουκά Βασιλικού, και καινούργια
βιντεοεγκατάσταση της Μαρίας Σχινά με τίτλο «Διάχυση».
Το απόγευμα της Πέμπτης 29/9 θα διεξαχθούν portfolio
reviews στον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο από γνωστούς φωτογράφους,
καθηγητές και κριτικούς φωτογραφίας.

Φωτ.: Jeff Vanderpool

Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 27360 31718
email: info@photokythera.com
www.photokythera.com
Facebook: http://www.facebook.com/KytheraPhotoEncounters/

 2011
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εταιρείες στη Βρετανία πτώχευσαν. Ήταν,
όπως θυμάται ο Άγγλος οικονομολόγος
Γουόλτερ Μπάτζοτ, «μια περίοδος ξέφρενης
και σχεδόν ασύλληπτης βίας· σχεδόν κανείς
δεν ήξερε ποιον να εμπιστευτεί· η πίστωση
σχεδόν διακόπηκε· [και] η χώρα βρέθηκε...
μία ανάσα μόλις από την επιστροφή στο
πρωτόγονο ανταλλακτικό στάδιο της
οικονομίας». 0 Μπάτζοτ, ένας από τους
πρώτους συγγραφείς που υποστήριξαν
ότι μια κεντρική τράπεζα πρέπει να δρα
ως δανειστής ύστατης ανάγκης όταν
σημειώνεται πανικός και '  #
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! !   εοκόπησε, ενώ η ραγδαία αυξανόμενη ανεργία και
οι περικοπές μισθών οδήγησαν σε αιματηρές ταραχές και απεργίες. Η κατάρρευση
στην παγκόσμια οικονομία είχε ιδιαίτερα ολέθρια αποτελέσματα και εκτός ΗΠΑ
και Δυτικής Ευρώπης, πλήττοντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία, την Ελλάδα, την
Τυνησία, την Ονδούρα και την Παραγουάη.
0 απολογισμός αυτός δεν είναι παρά μια δειγματοληψία των κρίσεων που
σημάδεψαν τον δέκατο ένατο αιώνα· υπήρξαν πολλές, πάρα πολλές ακόμα: η
εξάπλωση του χρηματοοικονομικού πανικού το 1819, το 1837, το 1866 και το
1893, για να αναφέρουμε μόνο μερικές. Όλες είχαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους, αρκετές όμως μοιράζονταν ένα κοινό σύνολο γνωρισμάτων. Τυπικά
ξεκινούσαν από περισσότερο ανεπτυγμένες οικονομίες ύστερα από υπέρμετρο
κερδοσκοπικό δανεισμό και επενδύσεις που κατέρρεαν, πυροδοτώντας μια
τραπεζική κρίση. Καθώς η παγκόσμια οικονομία «ρετάριζε» και επιβραδυνόταν,
οι χώρες της περιφέρειας που εξαρτιόνταν από την εξαγωγή αγαθών έβλεπαν
την οικονομία τους να μαραζώνει. Τα κρατικά έσοδα κατέρρεαν, οδηγώντας
κάποιες χώρες σε αθέτηση αποπληρωμής του εσωτερικού χρέους τους, αν όχι
των υπερπόντιων δανείων τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι αθετήσεις
αποπληρωμής προκάλεσαν περαιτέρω καταρρεύσεις στον πυρήνα της οικονο$,
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη
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Για να την απολαύσετε...
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• Πως ξεκίνησε η ενασχόληση σου με τη φωτογραφία γάμου; Προέκυψε λόγω
βιοπορισμού ή υπήρξαν συγκεκριμένα στοιχεία που σε τράβηξαν σε αυτό το είδος;
Ο γάμος είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατάσταση φωτογράφισης, προκλητική
για την ικανοποίηση της αισθητικής μου. Όμως, ταυτόχρονα είναι μια ευκαιρία να
αποτυπώσω πηγαία συναισθήματα, κάτω από το βάρος ενός θεσμικού γεγονότος,
στατικού ως καλλιτεχνική έκφραση. Φωτογράφισα γάμο για πρώτη φορά πριν από
πέντε χρόνια περίπου και πιστεύω πως κάθε φωτογράφος οφείλει να είναι δημιουργός
που δεν περιορίζεται, αλλά προσεγγίζει το γάμο δημιουργικά και όχι με νοοτροπία a la
carte. Κι εδώ ακριβώς τοποθετώ τα όρια της πρόκλησης που προανέφερα. Προσεγγίζω
το γάμο σχεδόν όπως και ένα προσωπικό φωτογραφικό οδοιπορικό στα Βαλκάνια.
Με ειλικρίνεια και προσωπική άποψη. Δεν τα κάνω όλα. Περισσότερο, θα έλεγα, πως
φωτογραφίζω μονάχα τις στιγμές εκείνες που με ελκύουν. Από την άλλη ζούμε σε μια
χώρα με υποτυπώδη φωτογραφική παιδεία. Γνωρίζετε πολλούς Έλληνες φωτογράφους
που ζουν αποκλειστικά ως δημιουργοί;
• Στο portfolio σου, τόσο το επαγγελματικό όσο και το προσωπικό, συχνά επιλέγεις
και το ασπρόμαυρο. Θεωρείς ότι εκφραστικά βοηθάει περισσότερο τον φωτογράφο;
Στην φωτογραφική μας έκφραση τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική
-δημιουργική- έχουμε δύο επιλογές: την ασπρόμαυρη και την έγχρωμη. Είναι θέμα
φωτογραφικής διαίσθησης και έκφρασης της στιγμής. Κάποιες φωτογραφίες σίγουρα
αναδεικνύονται καλύτερα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Σε μια ασπρόμαυρη εικόνα
αφαιρούμε στοιχεία πραγματικότητας, αλλά η πραγματικότητα ως έννοια αυτοτελής δεν
είναι αντικειμενική.
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Πιστεύω ότι το μαύρο και το άσπρο ως όρια μιας ακραίας
αντίθεσης διατηρούν το δυναμισμό της χρωματικής παλέτας,
χωρίς τον πλούτο της. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις
επιλογές του και η πραγματικότητα είναι μοναδική για τον
καθένα.
• Από τι αντλείς την έμπνευση σου; Υπάρχουν κάποιοι
καλλιτέχνες που σε έχουν επηρεάσει;
Η έμπνευση είναι το αποτέλεσμα μιας αλληλεπίδρασης
εικόνων και δημιουργών σε συνδυασμό με τον αστάθμητο
παράγοντα, που μπορεί να είναι η στιγμή, η διάθεση ή
το τυχαίο. Πιστεύω πως καθοριστικός παράγοντας για τη
σύλληψη μιας έμπνευσης είναι ο άγνωστος και ανεξερεύνητος
εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου. Τον αντιλαμβάνομαι ως
ένα συνονθύλευμα αρχέγονων, μοντέρνων, ατομικών και
συλλογικών στοιχείων. Το κρίσιμο μέγεθος, κατά την άποψή
μου, είναι το αεικίνητο ανθρώπινο συναίσθημα, που συνεχώς
αντιμάχεται τη λογική. Ο Witkin με τη λυρική του ωμότητα,
τα «αντικειμενικά» πορτραίτα των Avedon και Sander, οι
ψυχαναλυτικές παιδικές εικόνες της Loretta Lux, όπως και η
κινηματογραφική πραγματικότητα του Erwin Olaf είναι μερικές
από τις επιρροές μου.
• Τι μελλοντικούς στόχους έχεις σχετικά με την φωτογραφία;
Κύριος στόχος είναι οι φωτογραφίες μου να αποτελέσουν
ουσιαστικό και σημαντικό φωτογραφικό έργο, όπως αυτό
ορίζεται από την ιστορία της φωτογραφίας. Στα άμεσα σχέδια
μου είναι οι μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ως
γόνιμη επαφή με τις διεθνείς τάσεις. Ταυτόχρονα εργάζομαι
ήδη συστηματικά αυτή τη χρονιά πάνω σε δυο project, ενώ
προχωρά και η συνεργασία μου με τον Πέτρο Μήτκα με τον
οποίο έχουμε δημιουργήσει τη σχολή φωτογραφίας PostVisual
Photography.
• Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο φωτογράφο;
Δεν συνηθίζω να συμβουλεύω κανέναν πολύ περισσότερο
έναν νέο φωτογράφο. Η φωτογραφία είναι απόφαση ζωής και
όχι ένα παιχνίδι εντυπώσεων. «Δεν μπορώ να ζήσω δίχως να
φωτογραφίζω», σημαίνει, πως έχω επίγνωση της αληθινής
μου ανάγκης ως ύπαρξη. Πιστεύω πως η φιλοσοφία είναι
τρόπος ζωής και όχι απλά μια φιλολογική ξιφουλκία. Το ίδιο
νιώθω και για τη φωτογραφία. Οφείλω στον εαυτό μου τη
διαπίστωση των ορίων και των δυνατοτήτων του, με ειλικρίνεια
και φιλοπονία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Δημήτρης Μπαλάσκας μεγάλωσε
στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε
marketing πριν ασχοληθεί με τη
φωτογραφία το 1999. Έχει εργαστεί
επαγγελματικά στο χώρο του
φωτορεπορτάζ για ειδησεογραφικά
πρακτορεία και εφημερίδες. Είναι
μέλος της Ε.Φ.Ε. και της Wedding
Photojournalist Union.
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