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                    Περισσότερα στη σελίδα 12      Τ. ΤΖΙΜΑΣ

����� T����� ��������!�"#
Γύρισα πρόσφατα από ένα σύντομο ταξίδι στη 

Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα λοιπόν να μοιραστώ μαζί 

σας κάποιες σκέψεις μου γι’ αυτήν την πόλη όπου 

ειλικρινά χαίρομαι να βρίσκομαι με γνωστούς και 

φίλους. Πρέπει να είναι κανείς κακόπιστος για να 

μην αναγνωρίσει ότι ανέκαθεν η Θεσσαλονίκη 

βρισκόταν πολύ μπροστά σε οτιδήποτε είχε να 

κάνει με την εικόνα, σταθερή και κινούμενη αλλά 

και γενικότερα με τη Τέχνη. Απαριθμώ πρόχειρα 

και χωρίς σειρά: Φεστιβάλ Κινηματογράφου, 

Μουσείο Κινηματογράφου, Μουσείο Φωτογραφίας, 

Φωτοσυγκυρία, Φωτογραφικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης, Μουσείο Φωτογραφίας Καλαμαριάς, 

Φωτομπιενάλε & Φεστιβάλ Contrast, δεκάδες 

ομάδες και λέσχες κλπ. Παράλληλα η πόλη διαθέτει 

αστείρευτη ζωντάνια και νυχτερινή ζωή που θα τη 

ζήλευαν πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. 

Ερωτώ λοιπόν: Γιατί να μην παντρευτούν όλα αυτά 

μαζί; Γιατί να μην τα βάλουμε όλα σ’ ένα χώρο με 

ενιαία διοίκηση, γραμματειακή υποστήριξη, κοινές 

υποδομές κλπ; Γιατί δηλαδή να μην σχεδιαστεί 

ένα καταπληκτικό μόνιμο Πάρκο Τεχνών 

π.χ. στον υπό μεταφορά χώρο της Διεθνούς 

Εκθέσεως Θεσσαλονίκης; Με άλλα λόγια: Όσα από 

τα πεπαλαιωμένα κτίρια της Διεθνούς Εκθέσεως 

κριθούν κατάλληλα, να συντηρηθούν και να 

μετατραπούν σε κινηματογράφους, γκαλερί, μικρά 

εντευκτήρια για όλες τις τέχνες, σε μουσεία. 

Να δοθούν αφειδώς χώροι για μπαράκια, εστιατόρια 

(και... πατσατζίδικα!). Για υπαίθριες και στεγασμένες 

συναυλίες. Να γίνουν πεζοδρόμια και αλάνες με 

πράσινο, parking κλπ. Και ας πάει η φθίνουσα 

Διεθνής Έκθεση σ’ ένα γειτονικό Δήμο εφόσον 

ο χώρος δεν επαρκεί να στεγάσει τις σύγχρονες 

εμπορικές εκθέσεις. Αντί λοιπόν ενός μεγαλόπνοου 

έργου που θα καταστήσει πραγματική πολιτιστική 

πρωτεύουσα της Ευρώπης την Θεσσαλονίκη 

(κι όχι την καρικατούρα της πολιτιστικής που 

γνωρίσαμε πριν από χρόνια), τι κάνουν οι ιθύνοντες 

σήμερα; Κλείνουν τα διάφορα μουσεία, στειρώνουν 

το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, σακατεύουν 

την δημιουργικότητα και αποθαρρύνουν τους 

καλλιτέχνες ενώ θα έπρεπε να κάνουν το εντελώς 

αντίθετο.

To 3D �$� �%!���$�� $&� �'��!'�&�
���� �� ���	
�� ��� ���������� �������� �������� �� 3D

Tο νέο buzzword, η λέξη - κλειδί που πήρε τα ηνία από το High Definition είναι το 

3D. Όλοι μιλούν γι αυτό, οι εταιρίες home entertainment επενδύουν σαν μανια-

κές, το κοινό βομβαρδίζεται και αναρωτιόμαστε αν έτσι είναι τα πράγματα. 

Το συνέδριο Futuresource Entertainment Summit τον περασμένο Ιούνιο στο 

Λονδίνο έφερε κάτω από την ίδια στέγη δεκάδες ειδικούς - κορυφές στο είδος 

τους απ’ όλο τον κόσμο. Αυτοί ανέλυσαν την τεχνολογία, τις τάσεις και προ-

σπάθησαν να διατυπώσουν μια κατά το δυνατόν αντικειμενική πρόβλεψη για τις 

επικείμενες εξελίξεις που προφανώς επηρεάζουν δραστικά τον τομέα παραγωγής 

ακίνητης και κινούμενης εικόνας. 

E%(��(�)$"$�

http://www.tipa.com/english/XXI_tipa_awards_2011.php
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���� �� ���� ...���� ��� ������;���� �� ���� ...���� ��� ������;

������ ��� �������� �� ��������� ��
��� & site - ��������  !"����!"� �����! ������ ��� �������� �� ��������� ��
��� & site - ��������  !"����!"� �����! 

$���!"�� �������"�	��: 210 8541400.$���!"�� �������"�	��: 210 8541400.

www.weddingphoto.gr
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485  www.photo.gr

E�*)$"#: Τάκης Τζίμας, �(�+,+�$.# �5�$�'"#: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


��(�+�$��$(#: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ����(�. +%��$.�('": ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

�(�6"7!��(#: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

������!

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.

�%;���� ��( $��<(��  
%�	�� ��� �� ����"�	� ��� '����...  

www.photobusiness.gr/xalara/drawings.pdf
www.photo.gr
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Document
����	��� ���� ��������� (pple Store �� )��!�
�

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου άνοιξε τις πόρτες του για τους δημοσιογράφους (και 

την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου για το γενικό κοινό) το νέο Apple Store της εταιρείας 

Document στην οδό Μεταξά 23, στη Γλυφάδα. Στο κατάστημα η Document διαθέτει 

όλη την γκάμα της Apple σε Mac, iPad, iPod και iPhone καθώς και πλούσια συλλογή 

περιφερειακών και accessories. Οι τυχεροί πελάτες που βρέθηκαν στη Γλυφάδα το 

απόγευμα της Παρασκευής είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όχι μόνο τις συσκευές 

αλλά και το πάρτι που διοργάνωσε η Document υπό τους ήχους των OtherView και 

τις επιλογές του Μιχάλη Τσαουσόπουλου.

>&$���%��$�?

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
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http://photoshopdigital.gr/
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�� *�����
��� ��� ���!����� �� �������� 

�� ��������� ����� 
�������	 �����. 

$� 20% �� ������ ��� 
�� ��������	 �� ���� (!) 

������	����� ������ ��� �������� �7���. 

*�� ��� � 7���� ��������� �� ������ ������ 

�� (92%) ��7����, ����� 2% ��������	 �� 

������ ������� �������������� ������ ���" 

internet (View on Demand). <����� �����=� 

��������� �� ��"�	���� �� �������� DTR 

(Digital Television Recorder) ��� ��
���� 7� 

���"��"7��� ��� ����������. 

(�� ���������7��� ��� >����	� ��� �� 

�����
� ��=��� �"����"� Freeview HD 

recorders (2��. �
� ����������� ����). 

? ����������� ��� ���������� �� �����=� 

�� ���
������ ��������� �� ������ ��7�� 

���
���� �� �� ������� ������� ������������. 

$� ���� ������7��� �� ������������ �� 

������� �� 3D ���
��� ���� ���	"� ��� ��� 

���� ���
���7�	 �� ���!���� 70% ��=��� ��� 

���
����� ���7����. (���� ��� 7������� 

���	"�� ��������� ��� ��� ?���������� 

(����� �� 2012 ��� 7� ����� �=��������� 

3D ������. 

?� ��
���	 ��"� � Alison Casey �� Futuresource 

�������� �� � “�7�����” �� 3D 7� ���� ��	���� 

��� �� smartphone ��� ������ 7� ��"�	���� 

� 3D ���
������ �����7���� ���, �!�� 7� 


��7���� tuner � webstreaming ���" ��������� 

3,5G-4G. 

���(��)%(�

Π. ΚΑΛΔΗΣ

�(����C" Futuresource 
%�'����� � ������ �� home entertainment

��� %����7;�� �5�(� %��<7�$�%�(.,"�� �$� ���*!�� " *(����C" 
“Futuresource Entertainment Summit” %�+ +%��$"�!�,"�� �%) 7�<���# 
�$�(�!�# $�+ ���*�+. ���(��7H��� %���;# �(�"<.��(# �(*(��� ��( �$��<<+�� 
$��%;?(� �$" *("7��!*� 16-17 �+�!�+. ���(�)# ���"<)# .$�� " �$�(�!� 
Cinram, %�<�)�7(� leader �$� %����$+%&7;�� CD, DVD, BluRay ��( ���� 7;�� 
*(���7.# ;$�(7�+ �%$(�����+�$(��5 +�(��5. 

$� �����	���� ��� 
������������� � !����� 
������� �!������� ���	"� 

�� ������� ��� ���!���� hardware ��"� tablet, ����� ���!"��, 3D TVs ���. 

��	���, � ���� "� social media (Facebook, Twitter, Youtube ���.) �� 
��
��� 

�� �������, �� ���� ��� "� �!������� ��� ��� ������� ���� �
��	��� �� 

�������� ���������� ���� �� ���7���� ����'��� ���
�	�. 

(�� � ����������� "� ��������"� ��� ��������"� ������������ � ����� 

��
��!�����: 

? Jim Bottoms, ���. 
���7���� ��� ����
���� �� Futuresource, �=����	��� � 

���������� ������� �� � ���� ���"��I�� ���������� ����'�� �������� ��7� 


�� �� 
������ ������, ����������� �� ���������� �� ����� � 2015 � 
��	�
��� 

�� 3D TV 7� ��������	 �� 40% "� �����������. ��"� �������� ���� �� 

personal entertainment 7� 
��
����	'�� ����� � ��������� smartphone �!�� 

� 2010 ������!�7���� ��� �� ��������� ����� 280��. ������ �� "� ���	"� 

90 ��. ��� ���� ������� ���"��I��� ������ 
��. )�����	�, )���	� ��� >����	�. ?� 

��������� 
�	����� 
���������� "� �"����"� "� � 2015. (���� ��� �������� 

�����=� ��������� �� ��"�	��� � ����� "� tablet ��� 7� ����
�����������	 

(!) "� � 2014. <���� � Blu-Ray 
�� ���� ���!���� �� ���
	��� �� 	
�� ���
���, 

�� ������ 
��	�
��� 10% ���	��� �� ���������� "� ��������"� ���"��I��� 

�"���. K ����=� ��� ����� hardware ���!���� ���
���=� �� ������������ 

��� ��7������� �����, �� ������� ����������. $� ��� living room ���� ��	��
� 

��� 	�"� ���
����� TV, media player ��� ��7��� ���
��� �� ���������. (����� 

!���� �������� video ����� live ��� ������ �������� ���� ��� � Internet. 

M����� ��� ��"� �������=� � Alix Pryde 
���7����� 
������� �� BBC, 
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http://www.oistigmesmas.gr/#/landing/
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��������!�"

���+����# �(�)��# X�5�(�
M�"�������� �	���� ��� �	� ������� �����	�

Y$�� 7�,�7� <(� $"� �%)7��" �!�"�" $"# %���()$��"# 
�(��<;��(�# 6&$�<��6(��� �$"� ����*�, %��(7;��7� 
7� ��*(�6;��� �� *�57� �$"� %��'" $� %�# ,� 
+��%�(",�! " �+7%)��+�" �$�� !*(� ���� 7!�# 
(�$��(�.# �7%��(�.# �%(��!�"�"# 7� $�� �)�7� $"# 
$;��"#, $�+ %��($(�7�5 ��( $"# %�(*�!�#. 
X�( $� �%�$;���7� �!��( %��<7�$( ��$+%&�(��). 
� ���+����# �(�)��# X�5�(� �!��( <�<��)#. 
�!� %�&$�%��(��. �!�"�" �$� 6&$�<��6(�� *��7��� 
$"# ����# 7�# 7� �6�$"�!� <(� ���" 7!� 6��� $"� 
��������!�", $"� %)�" %�+ %�&$�<���.,"�� 
" 6&$�<��6!� �$"� ����*� ��( �%) $"� ����()$��" 
���"�(�. �$�(��!� �$� ���� %�+ %��$" ;6��� �$" ���� 
7�# $� ���<;��"$� $)$� 6&$�<��6(�) �'�%�(�7).

Βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της έκθεσης 

του 1ου Διαγωνισμού Φωτογραφίας που οργάνωσε 

ο Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο και μιλήσαμε με τους συντελεστές 

αυτής της κίνησης και εκπροσώπους της τέταρτης γενιάς Κούνιο, 

βασικούς μετόχους της εταιρείας ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε., την Νόρα 

και τον Λάρρυ Κούνιο.

   

��&$��(�. ��( �'&$��(�. �%�C" $�+ ���+����+ X�5�(� ��$� $" 
*(����(� ��*.�&�"#.
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• Ποια ιδέα εκφράζει ο “Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο”; 

Λάρρυ Κούνιο: Μέσα από τη φωτογραφική εμπειρία 94 χρόνων της οικογενειακής 

επιχείρησης «Κούνιο Φωτογραφικά», στην οποία έχουμε τη δυνατότητα να ανατρέχουμε 

και από την οποία μπορούμε να αντλούμε διδαχές και να βγάζουμε συμπεράσματα, 

παρατηρήσαμε ότι στην Ελλάδα υπήρχε μία παράλληλη και ξεχωριστή πορεία της 

εμπορικής φωτογραφικής δραστηριότητας αφενός και της φωτογραφικής παιδείας και 

πολιτιστικής έκφρασης αφ’ ετέρου. Για να το συνοψίσω με όρους Η/Υ: Τα εμπορικά 

καταστήματα τροφοδοτούν με το φωτογραφικό hardware και, περιφερειακά, αλλά 

ανεξάρτητα, σαν να έχουν το δικό τους software, κινούνται οι πολλαπλές δραστηριότητες 

γύρω από την εικόνα, από τη φωτογραφική εκπαίδευση ως τη φωτογραφική υλοποίηση, 

έκφραση και αποτύπωση. Με τον Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο σκεφτήκαμε ότι ωρίμασε 

η εποχή ώστε το επιχειρηματικό «hardware» να συνεργαστεί με τα εικαστικά «software» 

και να αποτελέσουν ένα δυναμικό φορέα, ο οποίος θα παράγει νέες συνέργειες στο 

χώρο με ωφέλιμα αποτελέσματα για όλες τις πλευρές! 

• Θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό; Πως υλοποιεί τα παραπάνω ο Πολυχώρος;

Νόρα Κούνιο: Στην Κομνηνών 24, σε μία από τις ωραιότερες γειτονιές του κέντρου 

της Θεσσαλονίκης, απέναντι από τα “Λουλουδάδικα” και το ιστορικό μνημείο του 

παλαιού Χαμάμ, δημιουργήσαμε έναν ευρύχωρο φωτογραφικό χώρο στον οποίο 

συνυπάρχουν, χωρίς όμως το ένα να εμποδίζει το άλλο, η εμπορική δραστηριότητα 

του πολύ γνωστού καταστήματος «Κούνιο Φωτογραφικά» με μία σειρά φωτογραφικών 

δρώμενων, οι κυριότερες των οποίων είναι: 

μία μουσειακή συλλογή φωτογραφικών 

και κινηματογραφικών μηχανών και 

ιστορικών διαφημίσεων, μία φωτογραφική 

γκαλερί φωτισμένη επαγγελματικά ώστε 

να αναδεικνύει τα έργα των δημιουργών, 

ένας χώρος διαλέξεων και σεμιναρίων με 

τον απαραίτητο εξοπλισμό και το δικό του 

φωτογραφικό studio. Επίσης σύντομα ο 

άνετα διαμορφωμένος χώρος εντευκτηρίου 

θα εξοπλιστεί με φωτογραφικά περιοδικά και 

βιβλία, δηλαδή θα είναι το τέλειο φωτογραφικό 

στέκι. Στα 300 περίπου τετραγωνικά μέτρα 

του Πολυχώρου Εικόνας Κούνιο, ο πελάτης 

του καταστήματος αλλά και ο κάθε ένας 

που αγαπάει τη φωτογραφία, έχει πλέον το 

δικό του ανεξάρτητο φωτογραφικό χώρο, 

όπου μπορεί να ανταλλάσσει φωτογραφικές 

γνώσεις και εμπειρίες, να ενημερώνεται και να 

επιμορφώνεται, να διαβάζει και να επικοινωνεί 

και βέβαια να βλέπει από κοντά κάθε καινούριο 

προϊόν που τον ενδιαφέρει!  

• Πως επιτυγχάνεται η επαγγελματική 

υλοποίηση των καλλιτεχνικών και 

εκπαιδευτικών στόχων σας;

Λάρρυ Κούνιο: Αυτό το ζήτημα μας 

απασχόλησε πάρα πολύ! Πρωταρχικό μέλημά 

μας είναι να πετύχουμε και να διατηρήσουμε 

ένα ανώτατο επίπεδο, τόσο στην επιλογή 

των έργων που θα εκτίθενται στην γκαλερί 

όσο και των μαθημάτων και σεμιναρίων που 

θα πραγματοποιήσουμε. Προφανής ήταν 

λοιπόν η ανάγκη συνεργασίας με έναν ειδικό 

και πετυχημένο στο είδος, έναν πρακτικό και 

θεωρητικό γνώστη των εικαστικών, αλλά 

και συνάμα αναγνωρισμένο καλλιτέχνη με 

κριτική ματιά που να συνδυάζει φωτογραφικό 

ένστικτο και ευαισθησία. Είμαστε ευτυχείς που 

η πρόταση μας στον Τάσο Σχίζα, εκδότη του 

περιοδικού Φωτογραφικό Είδωλο, καθηγητή 

φωτογραφίας και καταξιωμένου καλλιτέχνη, 

έτυχε της θερμής ανταπόκρισης του.

Ο Τάσος έχει την απόλυτη ευθύνη επιλογής 

και προγραμματισμού των εκθέσεων και 

παράλληλα οργανώνει και υλοποιεί στο χώρο 

μας έξι διαφορετικά σεμινάρια φωτογραφικής 

και καλλιτεχνικής επιμόρφωσης. 

Η πρώτη έκθεση φωτογραφιών του ίδιου του 

Τάσου ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και 

τη στιγμή αυτή εκτίθενται τα έργα αυτών που 

συμμετείχαν στον 1ο Διαγωνισμό Φωτογραφίας 

που οργανώσαμε με θέμα «Θάλασσα» και 

με σημαντικά βραβεία, αξίας συνολικά 2.500 

ευρώ που αθλοθετήσαμε. Εκατοντάδες φίλοι 

της φωτογραφίας έχουν ήδη περάσει από τον 

���& �$(<7()$+%� 7� $"� �)�� X�5�(�. X�$& � ����+ X�5�(� 7%���$� �%) $� (�$��(�� 
��(7.�(� $"# �(��<;��(�# 7� ;��� �(��� %���+�!� �$�� 6&$�<��6(�) ����. 
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Πολυχώρο και ψήφισαν τα έργα της επιλογής τους, ενώ η ψηφοφορία συνεχίζεται ως 

την 13η Οκτωβρίου. Οι εκθέσεις αλλάζουν περίπου κάθε μήνα οπότε πραγματοποιείται 

και ένα πάρτι εγκαινίων με καλεσμένους όλους τους φίλους των φωτογραφικών 

δρώμενων. Στα εγκαίνια της πρώτης έκθεσης του Τάσου Σχίζα, που συνέπεσαν και με τα 

εγκαίνια του Πολυχώρου, σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης με περισσότερους από 600 

επισκέπτες (σχετικό βιντεάκι έχει αναρτηθεί και στο Youtube). Αλλά και 

στη δεύτερη έκθεση του διαγωνισμού, η προσέλευση για τη ψηφοφορία έχει ήδη 

ξεπεράσει τα 300 άτομα!    

• Προγραμματίζετε και διαλέξεις και αν ναι τι περιεχομένου;

Λάρρυ Κούνιο: Η οργάνωση διαλέξεων και παρουσιάσεων ήταν από την πρώτη 

στιγμή στους σκοπούς μας. Θεματικά, επιθυμούμε να μην περιορίζονται αυστηρά 

σε φωτογραφικά θέματα αλλά να υπάρχει ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο. Ήδη έχει 

πραγματοποιηθεί μία πολύ πετυχημένη παρουσίαση επαγγελματικών ηλεκτρονικών 

φλας, καθώς και επαγγελματικών ψηφιακών μηχανών μεσαίου φορμά και των σχετικών 

λογισμικών. Η εκδήλωση αυτή απευθυνόταν σε  τελειόφοιτους φοιτητές φωτογραφικών 

σχολών της Θεσσαλονίκης και σκοπός της υπήρξε η γνωριμία των συμμετεχόντων με τον 

εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που παρουσιάστηκε στο χώρο της εν λόγω εκδήλωσης. 

Κεντρικός ομιλητής και παρουσιαστής ήταν ο επαγγελματίας φωτογράφος κ. Κοτσίδης και 

σπόνσορες εξοπλισμού οι εταιρείες PhaseOne και Elinchrom. 

• Από ποιους χρησιμοποιείται το φωτογραφικό studio που υπάρχει στο χώρο; 

Νόρα Κούνιο: Κατ’ αρχήν από εμάς για την καλλιτεχνική και διαφημιστική 

φωτογράφηση των εργασιών που αναλαμβάνουμε. Επίσης για τις ανάγκες των 

παρουσιάσεων, διαλέξεων και σεμιναρίων. Τέλος, διατίθεται για ενοικίαση σε κάθε 

ενδιαφερόμενο φωτογράφο. 

• Η συλλογή σας παλαιών φωτογραφικών & κινηματογραφικών μηχανών αλλά και 

διαφημίσεων είναι εντυπωσιακή. Είδαμε και μία μηχανή Kodak της περιόδου 1925-

1935 με την ονομασία «Maison Cougno Salonique»! Πείτε μας δυο λόγια...

 Λάρρυ Κούνιο: Η συλλογή αυτή είναι του παππού μου Χάΐντς Κούνιο και 

περιλαμβάνει διάφορα μοντέλα φωτογραφικών και κινηματογραφικών μηχανών 

ιστορίας ενός αιώνα, από το 1900 περίπου και κάτω. Ορισμένα κομμάτια είναι σπάνια 

και κάποια από αυτά αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς, όπως για παράδειγμα το 

πρώτο σύστημα στιγμιαίου κινηματογράφου, το Polavision της Polaroid. Ένα από 

τα εκθέματα είναι και η μηχανή «Maison Cougno Salonique» που αναφέρατε, ένα 

μοναδικό δείγμα φασόν μηχανής της δεκαετίας του ’30! Το ξέρετε ότι η μηχανή αυτή 

προωθήθηκε από τον προ-πάππου μας Σαλβατώρ Κούνιο με κουπόνια στην εφημερίδα 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ το 1934 (αν δεν κάνω λάθος); 

Και πουλήθηκαν περίπου 24.000 μηχανές 

όταν στη Θεσσαλονίκη ο πληθυσμός δεν 

ξεπερνούσε τους 200.000! Μία μηχανή σε 

κάθε σπίτι, με ένα εργαλείο marketing που το 

σκέφτηκε τότε ο Σαλβατώρ Κούνιο, 65 χρόνια 

πριν το ξαναχρησιμοποιήσει το σύγχρονο 

εμπόριο! Και έτσι ο Σαλβατώρ έκανε πελάτες 

του καταστήματος ΚΟΥΝΙΟ όλη την πόλη, 

εμφανίζοντας και εκτυπώνοντας μετέπειτα 

τα φιλμ από τις κουπονο-μηχανές «Maison 

Cougno Salonique»!

• Έχετε δώσει στο χώρο μία ιδιαίτερη νότα 

που παραπέμπει στην μακρόχρονη ιστορία 

σας. Πως αισθάνεστε ως νεώτερη γενιά, 

βλέποντας το ιστορικό της οικογενείας σας, 

που αντικατοπτρίζεται στο timeline που έχετε 

αναρτήσει περιμετρικά του καταστήματος 

πώλησης στο ισόγειο;

Νόρα Κούνιο:  Είμαστε πολύ περήφανοι για 

την ιστορία της οικογενειακής επιχείρησης. Οι 

προκάτοχοί μας δημιούργησαν ένα θρύλο στα 

φωτογραφικά της ελληνικής αγοράς. Το  όνομα 

Κούνιο είναι γνωστό σε όλη τη Θεσσαλονίκη 

και σε πολλά μέρη ανά την Ελλάδα. πιθυμούμε 

όμως αυτό να μην μετατραπεί σε άγκυρα 

συντήρησης αλλά να αποτελεί το όραμα που 

θα πηγάζει από την πολύτιμη παράδοσή μας. 

Λάρρυ Κούνιο: Πολλές φορές κοιτάω το 

timeline και αναρωτιέμαι πως θα λειτουργούσα 

εγώ τότε αλλά και πώς οι προηγούμενες γενιές 

αν ήταν ενεργές τώρα. Σήμερα τα πράγματα 

κινούνται με άλλους ρυθμούς και με άλλον 

τρόπο. Η συνέργεια αποτελεί μοχλό ανάπτυξης 

σε αντίθεση με το μακρύ παρελθόν όπου 

ο ανταγωνισμός ήταν περιορισμένος και οι 

γνώσεις πλεονέκτημα των ολίγων. Σε αυτή τη 

βάση κτίζουμε το φωτογραφικό μέλλον της 

εταιρείας μας ΤΕΧΝΙΟ, όπου, για παράδειγμα, 

το όφελος που θα εισπράττουν οι φίλοι του 

Πολυχώρου Εικόνας Κούνιο θα λειτουργεί 

μακροπρόθεσμα ως κινητήρια δύναμη στη 

μελλοντική μας πορεία .

  ��������Z�: T. TZIMA�

��&$��(�. �%�C" 7;��+# $�+ ���+����+ X�5�(�

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΟΥΝΙΟ

Κομνηνών 24, 

546 45, Θεσσαλονίκη, 

Τηλ.: 2310 278600, 

www.tecnio.gr
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1η Νοεμβρίου αλλάζουμε!
Ραντεβού στα περίπτεραΡαντεβού στα περίπτερα

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=138
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Low Key

�( 6&$���%)�$�� 
�+77���5� 7� $� … iPad
<�� ��� ���!����
Την ενδιαφέρουσα περίπτωση του φωτορεπόρτερ 

Kadir van Lohuizen παρουσίασε ο Olivier Laurent 

της British Journal of Photography, ο οποίος 

χρησιμοποίησε τα apps του iPad για να προσεγγίσει 

ένα μεγάλο κοινό και να παρουσιάσει το έργο 

του. Δεν είναι μυστικό ότι οι φωτορεπόρτερ που 

επιλέγουν να αφοσιωθούν σε συγκεκριμένο 

αντικείμενο, που πιθανόν δεν ανήκει στα θέματα 

της επικαιρότητας, συχνά δυσκολεύονται να 

δημοσιεύσουν τις φωτογραφίες τους. 

Για παράδειγμα, ο Kadir van Lohuizen πάντα 

έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την μετανάστευση, 

ανεξάρτητα για ποιο λόγο συμβαίνει. Πριν 

μερικά χρόνια αποφάσισε να πραγματοτποιήσει 

ένα μεγάλο φωτογραφικό ταξίδι από την Χιλή 

μέχρι την Αλάσκα, το όποιο θα διαρκούσε ένα 

χρόνο. Όπως είναι αναμενόμενο, στην Αμερική 

τα μεταναστευτικά θέματα δεν είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλή όποτε και κανένα περιοδικό δεν είχε την 

πρόθεση να τον χρηματοδοτήσει. Τότε αποφάσισε 

να προσεγγίσει τον οργανισμό Paradox, ο οποίος 

συνηθίζει να χρηματοδοτεί μεγάλα καλλιτεχνικά 

project και όπου μαζί κατέληξαν στην ιδέα μιας 

εφαρμογής για το tablet της Apple. Έτσι μετά από 

ένα χρόνο εμφανίστηκε στο AppStore η εφαρμογή 

Via PanAm έναντι του ποσού των 2.79 λιρών στην 

οποία εμφανίζονταν οι φωτογραφίες από το ταξίδι 

του φωτογράφου. Φυσικά δεν είναι ο μοναδικός 

φωτογράφος που χρησιμοποίησε τη πλατφόρμα 

iPad. Μαζί με αυτόν αξιοποιούν το iPad και άλλοι 

φωτογράφοι αλλά το ενδιαφέρον στοιχείο είναι 

ότι ο καθένας το υλοποιεί με διαφορετικό τρόπο, 

ανάλογα με το πώς ταιριάζει στο ίδιο του το έργο. 

Φυσικά δεν είναι ακόμα προσοδοφόρο αλλά σε 

βάθος χρόνου και ενώ οι χρήστες iPad αυξάνονται 

αλματωδώς, σύντομα τα iPad apps θα είναι σε θέση 

να χρηματοδοτούν αποστολές και έργα τέχνης. 

Η εκτύπωση ενός βιβλίου κοστίζει πολύ και μάλιστα 

για πεπερασμένο αριθμό αντιτύπων. Αντίθετα ένα 

app μπορεί να πουληθεί άπειρες φορές. Φυσικά δεν 

αποκλείεται η συνύπαρξη των δύο μέσων. Αλλά 

αυτό που πρέπει να θυμούνται οι δημιουργοί είναι 

ότι πρόκειται για νέο μέσο που απαιτεί αυθύπαρκτη 

προσέγγιση στο ίδιο περιεχόμενο. 

Ο φωτογράφος δεν μπορεί να σκέφτεται 

παραδοσιακά, δηλαδή ότι οι φωτογραφίες του 

δεν θα τυπωθούν ώστε ο θεατής να φυλλομετράει 

σαλόνια και μονές σελίδες αλλά θα σκρολάρει στην 

οθόνη του iPad ενώ συγχρόνως υπάρχει και 

η δυνατότητα για διάδρασης πλέον με το κοινό. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

ACDSee
*����!����� � ��
��� Pro 5

H ACD Systems ανακοίνωσε την 

κυκλοφορία του ACDSee Pro 

5 για τους επαγγελματίες και 

την έκδοση v. 14ACDSee που 

προορίζεται για ερασιτέχνες. 

Η έκδοση του Pro 5 υποστη-

ρίζει πλέον αρχεία RAW μαζί 

με δυνατότητες conversion. Η 

έκδοση 14 προσθέτει δυνατό-

τητες geotagging, βελτιωμένα 

metadata εργαλεία και περισ-

σότερα ειδικά εφέ. Παράλληλα 

με τις δύο νέες εκδόσεις των 

προγραμμάτων η εταιρεία ανα-

κοίνωσε και το ACDSee Online, 

την υπηρεσία online αποθή-

κευσης που δεν χρειάζεται τα 

μέλη να έχουν αγοράσει κάποιο 

πρόγραμμα από την εταιρεία.

Harry Ransom Center
(������ � ����	� �� Elliott Erwitt

Tο Harry Ransom Center, μέρος του πανεπιστημίου του Texas, απέκτησε 

το αρχείο του Elliott Erwitt, που αποτελείται από 50.000 εκτυπώσεις. Το 

αρχείο ανήκε προηγουμένως στους συλλέκτες Caryl και Israel Englander. 

Τώρα μεταφέρθηκε στο Harry Ransom Center με σκοπό να είναι διαθέ-

σιμο στους ερευνητές και στους μαθητές. Πριν από 18 μήνες ο φωτογρά-

φος του Magnum, Michael Dell δώρισε το αρχείο στο κέντρο και έτσι οι 

υπεύθυνοι ελπίζουν πως θα προσεγγίσουν και νέους δωρητές. Μετά την 

καταλογράφηση του αρχείου του Erwitt οι υπεύθυνοι θα αποφασίσουν 

με ποιο τρόπο θα διαθέσουν το αρχείο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και 

φυσικά θα υπάρξει και έκθεση, αλλά όχι πριν το 2015 ή 2016.



������ 124 •  �����	
 3  OKT��	�� 2011 ����
 14

ON L INE �����	��� � 
 �O IMAGING -  E���	� �

�������	 
� ������ 
��� ����� ���  

����� €20
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�� �� ����� ��������� & �������������! 
 

��� �������	
��: 210 8541400, info@photo.gr

���� 
���	
���� 
30/11/2011

ÄéáóôÜóåéò 20x22.5 / ������� 256 ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm / Óåëßäåò 130

Νέα προσφορά! 

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Leica Academy
?��
��� ��7��� 
!"����!	��

Η Ακαδημία Δημιουργικής Φωτο-

γραφίας (Ι.Ι.Ε.Κ. Leica Academy) 

παρουσιάζει έκθεση φωτογραφίας 

ομάδας σπουδαστών του 3ου 

εξαμήνου από τις εργασίες τους 

που ανατέθηκαν από τον 

καθηγητή τους Γιάννη Κανελλό-

πουλο στο μάθημα του καλλιτε-

χνικού ρεπορτάζ. Συμμετέχουν οι 

Μαρία Βάση, Κέλλυ Δημητριάδη, 

Κώστας Λεφάκης, Κώστας Λυμπε-

ράκης, Γιάννης Μπορομπόκας, 

Δημήτρης Σμυρνιώτης και Ελένη 

Σωτηράκη. Τα εγκαίνια της έκθεσης 

θα πραγματοποιηθούν στις 8 

Οκτωβρίου και η έκθεση θα διαρ-

κέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2011.

Ι.Ι.Ε.Κ. LEICA ACADEMY 

Υμηττού 243, Αθήνα

Τηλ.: 210 7525328 

>&$.: X��$�# �+7%����"#

>&$.: ��;�" �&$"���"
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ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Ç ôÝ÷íç ôçò öùôïãñáößáò óôçí  

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ 
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ2

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ3 4

1

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ5 ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ6

�������	
���� & �����
��������	
�	, ���, ������, �	���
�	
�. ������� �	�
	�
������ ���	�	. ��	������ 
��������. ������ 
��
Premiere Pro, �	
��� ���	���	, ���
��� ���.

������� 15/10, ��� 10:00-14:00
��
�����: ����� ���������

Photoshop �
! ��
	�"� ���#�	� 
�� ��#��	��	, ��$� 	����"� - $�	�����.
�	 �	
��� ���	���	 - �	�����. %�"�	��� $�#��"
�, ��
	�"�

�	 Layers. &���	��� ���#���: Raster - Vector.

������� 8/10, ��� 10:00-14:00
��
�����: ������� ������

Photoshop ��

Layers, �	����	 (��"�	���� Alpha channels), 	����	��-

��� (Actions), �����
���
�	. �	 ��"�#����	 RGB-CMYK. 
'�	�����
� layer, layer mask.

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

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

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

Photoshop ���

�#� ��
'���, �#�( ������)�( ������)*�

% +�.��	3 .*��'��.�	3
�6��3 & �� "���	� ��(

1����
��� 	����
�� – 
�����
� 	����"�. 2���� 	������.
�	�������� ����
��, ��� �� ��	�. 3
������	 �����+. ��$����
�����
��� ����	�� ���	��. 4�	 #
	 ������ �	 ��"������
���� 	����
��� �� ��	 
	� ����	� ���	�. 4�	 #
	 ������
�	 0����� ��	 ��� ����	� ���	� ��� $� ����� 	����
��.

!�"�#�� 3/10, ��� 18:00-22:00
��
�����: ����9;%� ����;A<%�

! 
+���
� ��� ��$���, � �"��
�#�, � “	���	
�
���” 
����,
�� �	��������, �	 $�����	 ��$� �"����	��5� �	� �	 ��
����
����: �� ��������, �� �����, � �	0�$�"��� �"����	��	, ��
����#...

������� 5/10, ��� 18:00-22:00 
��
�����: ������� �$���$%�

% =3+� .*��'��.���.
��=�) 	��
��( ���?���	3(

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ
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Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:

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

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

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

Ô. Ê.: ...................................Ðüëç: ........................................................................................

ÅðÜããåëìá: ............................................................................................................................

Ôçë. ïéêßáò: .....................................................Ôçë. åñãáóßáò: ..................................................

Êéíçôü: .................................................. e-mail: .....................................................................

 

  ÓåìéíÜñéï:  1 2 3 4 5                6                    

       
Çìåñïìçíßá: ................................................

                                                                                          ÕðïãñáöÞ..............................

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ áðåõèýíïíôáé óå üóïõò åðéèõìïýí íá ìõçèïýí óôá ìõóôéêÜ 
ôïõ óýã÷ñïíïõ imaging ãñÞãïñá, áðëÜ êáé ìå åëÜ÷éóôï êüóôïò.

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

    ×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 
 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”.

��������	� 
�
���� 	���	�
� ��� ����
��� ��� ���
� ���� ����� ��������!

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ
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

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

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

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

Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá: 
121,95 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€150)

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

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

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

�

Ôçë.: 210 8541400  info@photo.gr 

Οι Ελληνικές Εκδόσεις Adobe Creative Suite CS3 (GRK) περιλαμβάνουν:
Ελληνικό Περιβάλλον Εργασίας, Ελληνικό Οδηγό Χρήσης &
Ελληνική Βοήθεια (Help)        www.anodos.gr

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Rollei
8x !"����!��� zoom ��� “fish-
eye” ��� � iPhone 

Το Rollei 8x fish-eye telephoto (18 mm 

f/1.1), περιλαμβάνει στην συσκευασία 

του θήκη και ένα Mioni τρίποδο. Το 

teleconverter αυτό δίνει την δυνατότητα 

στο iPhone 3G και iPhone 4 να έχουν 

zoom 8x. Η μέγιστη εστιακή απόσταση 

ισοδυναμεί με 300 mm, περίπου 8 φορές 

περισσότερο από τον ενσωματωμένο 

φακό των κινητών iPhone 3G και iPhone 

4.Ο Ο Fish-eye effect φακός ισοδυναμεί 

ευρυγώνιο 153° και δίνει 0.5x μεγέθυν-

ση. Με βάρος μόλις 45 gr. εστιάζει από τα 

3 mm ως το άπειρο. 

ROLLEI 210 2404072

Manfrotto
��� �������� �����	�

Η Manfrotto κέρδισε δύο βραβεία στο 

διαγωνισμό Gear of the Year που διοργα-

νώνουν τα περιοδικά Practical Photography 

και Digital Photo Magazine και απονεμή-

θηκαν στο Λονδίνο στις 22 Σεπτεμβρίου. Τα 

προϊόντα που βραβεύτηκαν ήταν η τσάντα 

Stile και η σειρά τριπόδων 290. Η σειρά 290 

βραβεύτηκε ως το καλύτερο τρίποδο της 

χρονιάς χάρη στα ανθεκτικά υλικά κατασκευ-

ής και το χαμηλό κόστος ενώ η τσάντα Stiles 

διαθέτει μοντέρνο και πρακτικό design που 

εξυπηρετεί κάθε φωτογράφο άσχετα με το 

είδος φωτογραφίας που υπηρετεί. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 210 7236847

�7�*� “�+7&7;��(”
N�� 
���� �� O�������	�� 

Η ομάδα ΘΥΜΩΜΕΝΟΙ ξαναχτύπησε. Αυτή τη φορά στο φωτισμένο και παρακολουθού-

μενο από κάμερες συρματόπλεγμα του Νατοϊκού στρατοπέδου Κόδρα. Το Σάββατο 3 

Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγκαινίων των εκδηλώσεων “Πεδίο Δράσης Κόδρα” μίας από 

τις σημαντικότερες μη μουσειακές εκθέσεις σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, η ομάδα 

τύπωσε και κρέμασε στο συρματόπλεγμα ανθρώπινα χέρια. Πριν την πραγματοποίηση 

της δράσης η ομάδα είχε αποστείλει την εξής επιστολή σε μια μικρή ομάδα δημιουργών 

που δεν συμμετείχαν στο επίσημο πρόγραμμα, μέρος της οποία δημοσιεύουμε. «Είμαστε 

πιθανώς όλοι υποψήφιοι πρόσφυγες. Όχι στα συρματοπλέγματα που μας χωρίζουν. Θα 

το εκφράσουμε με ανάρτηση σε απαγορευμένη περιοχή, και κατά τη διάρκεια των εγκαι-

νίων μίας μεγάλης καλλιτεχνικής πολυμορφικής πολλαπλής έκθεσης στην Καλαμαριά, 

με τις φωτογραφίες χεριών, δικών μας ή προσφιλών προσώπων, που θα καρφιτσώσουμε 

στα συρματοπλέγματα του στρατοπέδου ΚΟΔΡΑ. Χέρια ανθρώπων που προσπαθούν να 

σκαρφαλώσουν και να περάσουν τα σύνορα.»

http://www.youtube.com/watch?v=8ogOtDghrug
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��� site

65.363 355.250 2.979.920

Wedding
p h o t o . g r

�
�������� 2010 
- ��������� 2011

1 ������ �������� ���
	�� 

www.weddingphoto.gr
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Casio Tryx 
>����	� Guiness

Ούτε TIPA ούτε EISA! Το βιβλίο των 

ρεκόρ Guiness είναι ο φορέας που 

βράβευσε την πρωτότυπη σε εμφάνιση, 

αρθρωτή Casio Tryx όσω την πιο ρυθμί-

σιμη ψηφιακή φωτ. μηχανή. Το πετυχη-

μένο αν και όχι ιδιαίτερα γνωστό στην 

Ελλάδα μοντέλο, απέκτησε την έκδοση 

2012 και ξεχωρίζει με τη δυνατότητα 

λήψης σε οποιαδήποτε θέση αφού το 

πλαίσιο περιστρέφεται κατά 360° ενώ 

η επαφική οθόνη 3in. κατά 270°. Eκτός 

των φωτογραφιών 12Megapixel, η Tryx 

τραβάει και video 1080p 30fps. Όπως 

δήλωσε ο Toshi Igushi General Manager 

Casio America, «Αισθανόμαστε μεγάλη 

τιμή για την διάκριση της Τryx με πολλά 

βραβεία σε διεθνή κλίμακα. Τα βραβεία 

Guiness World Records αποτελούν μια 

εμβληματική διάκριση που επί δεκαετίες 

είναι συνώνυμα με τα όρια της ανθρώ-

πινης επιτυχίας, και είναι συναρπαστικό 

για μας να αποτελούμε μέρος ενός τόσο 

πετυχημένου προϊόντος digital imaging.”

Nikkor 1
N�� !���� ���� !���	

Την προηγούμενη εβδομάδα γράψαμε για την παρουσίαση του συστήματος Νikon 1 που 

εγκαινιάζει για πρώτη φορά μετά εξήντα χρόνια μια τελείως νέα, αμιγώς ηλεκτρονική 

μοντούρα καθώς και το φορμά CX με αισθητήρα μεγέθους 1in. Όμως δεν είχαμε το χώρο 

να αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά των τεσσάρων πρώτων φακών Nikkor 1. Την πρώτη 

παρτίδα σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλοι φακοί ώστε το σύστημα να εμπλουτιστεί 

καλύπτοντας περισσότερες ανάγκες χρηστών. Ο πιο βασικός φακός στη σειρά 1 είναι 

σίγουρα ο VR10-30mm f/3,5-5,6 που αντιστοιχεί σε 27-81mm, αρκετά compact ώστε να 

ταιριάζει στο φορητό styling της σειράς V1/J1 και με αναδιπλούμενο μηχανισμό που μει-

ώνει το εξωτερικό μήκος. Επιπλέον ο φακός ενσωματώνει σύστημα σταθεροποίησης VR 

που μειώνει την πιθανότητα κουνημένων φωτογραφιών τουλάχιστον κατά 3stop. Τον 1-

30mm συνεχίζει ο 30-110mm f/3,8-5,6 αποτελώντας ιδανικό συμπλήρωμα προς τη μεριά 

του τηλεφακού (αντιστοιχία εστιακών αποστάσεων 81-297mm). Εννοείται ότι και αυτός 

έχει εσωτερικό σύστημα οπτικής σταθεροποίησης που προφανώς το χρειάζεται περισσό-

τερο. Επόμενος σταθμός στη γκάμα, ο pancake ευρυγώνιος 10mm f/2,8 που αντιστοιχεί 

με 27mm περίπου όσο ο τυπικός wideangle 28mm. To μεταλλικό περίβλημα υπόσχεται 

εξτρά αντοχή, όσο για τη φωτεινότητα είναι επαρκής ακόμη και για λιγοστό περιβαλλο-

ντικό φωτισμό. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Power Zoom της σειράς  VR 

10-100mm f/4.5-5.6 PD με αθόρυβο ηλεκτροκίνητο ζουμάρισμα, ειδικά σχεδιασμένο για 

τις ανάγκες του video. Το σχετικό χειριστήριο στο πλάι του φακού διευκολύνει πολύ στην 

καθημερινή χρήση και λύνει τα χέρια του εικονολήπτη – επίσης σημειώνουμε τη κλιμά-

κωση της ταχύτητας ζουμαρίσματος (1-3) και βεβαίως την οπτική σταθεροποίηση VR.

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
https://www.facebook.com/Photographos.mag
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Στην συνεδρίαση του ΔΣ της 28ης Σε-

πτεμβρίου ο Γιάννης Φέκας δήλωσε την 

παραίτηση του από ταμίας της Ένωσης 

για προσωπικούς λόγους. Μετά από 

ψηφοφορία το Δ.Σ. εξέλεξε τον Γιάννη 

Σεμιτσόγλου στην θέση του ταμία.

Επ’ ευκαιρία το ΔΣ θέλει να υπενθυμίσει 

στα μέλη που χρωστούν την συνδρομή 

τους να το τακτοποιήσουν άμεσα. Το τη-

λέφωνο του νέου ταμία, Γιάννη Σεμιτσό-

γλου, είναι 2310 888 147.

Samsung 
A��7����� 16Megapixel

Για smartphone κυρίως αλλά και 

ψηφιακές compact προορίζεται 

ο αισθητήρας CMOS S5K2P1 της 

Samsung. Κτισμένος πάνω σε τεχνο-

λογία Back Side Illuminated CMOS 

και με μέγεθος εικονοστοιχείου 

1,34um (micrometer) αποκαλύφθηκε 

στο κοινό με την ευκαιρία της έκθε-

σης Samsung Mobile Solutions στην 

Taipei πρωτεύουσα της Ταϊβάν. Υπο-

στηρίζει εγγενώς το High Definition 

format 16:9 και μέχρι 8,3Μegapixel 

ανάλυση σε video ή 16Μegapixel σε 

στατικές φωτογραφίες. Σύμφωνα με 

πρόσφατη έρευνα της εταιρίας αναλυ-

τών αγοράς Techno System η αγορα 

compact θα φθάσει τα 155εκ. τεμάχια 

το 2012 ενώ το 48.2% των συσκευών 

θα ενσωματώνει αισθητήρες CMOS.

Ambarrella 

N�� ����� ���7���"� imaging

Mπορεί άλλες εταιρίες να είναι γνωστές για τους αισθητήρες όπως Dalsa, Micron, 

Aptina κλπ. όμως υπάρχουν και άλλα ονόματα που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Η 

Αmbarella Inc. ειδικεύεται σε αισθητήρες χαμηλής ηλεκτρικής κατανάλωσης. Το τελευταίο 

της επίτευγμα είναι ένα το chip A7L system on chip, ένας αισθητήρας ειδικά σχεδιασμέ-

νος για τη νέα γενιά ψηφιακών ρεφλέξ με ΗD video. Yποστηρίζει video full HD 1080p 

H.264 στα 60fps. Όσον αφορά το φωτογραφικό κομμάτι η μέγιστη ανάλυση φθάνει τα 

16Megapixel ενώ προβλέπονται λειτουργίες High ISO, HDR και Multiframe. To chip κατα-

σκευάζεται με τεχνολογία διακένου 32nm και συνεργάζεται με μνήμη DDR3 16bit. Όπως 

δήλωσε ο Chris Chute Research Manager της εταιρίας ερευνών IDC η αγορά digital still 

camera θα ξεπεράσει τα 150 εκ. τμχ. και τα περισσότερα καινούργια μοντέλα θα έχουν 

αισθητήρα CMOS και Full HD. Στην ίδια παρουσίαση ο πρόεδρος της Ambarella kow 

Fermi Wange δήλωσε ότι η πολύ χαμηλή ενεργειακή κατανάλωης και η μεγάλη διάρκεια 

μπαταρίας θα βάλει ψηλά τον αισθητήρα στην ζήτηση των κατασκευαστών, το ίδιο και τα 

τεχνικά του χαρακτηριστικά όπως η εγγενής υποστήριξη για real time panorama, video/

photo ειδικά εφέ και 3D Motion Filtering. O αισθητήρας περιέχει και την CPU ΑΡΜ11 

600MHz.

www.photo.gr


������ 124 •  �����	
 3  OKT��	�� 2011 ����
 21

ON L INE �����	��� � 
 �O IMAGING -  E���	� �

Lowepro 
N��� ����� ��
��� ��� video DSLRs

H Lowepro ανακοίνωσε μια νέα σειρα τσαντών DSLR Video Fastpack AW, σχεδιασμέ-

νες ειδικά για όσους κινηματογραφούν με τις DSLR τους καθώς διαθέτουν έξτρα χώρο 

και θήκες για μικρόφωνα, διάφορα αξεσουάρ και τρίποδο. Διαθέτουν προστατευτικό 

περίβλημα για όλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Κυκλοφορούν σε τρία μεγέθη 

ενώ έχει προβλεφθεί θέση για laptop, απαραίτητο μέσο σε όσους παράγουν βίντεο 

αφού θα πρέπει να αδειάσουν τις μηχανές τους από το υλικό που έχουν τραβήξει. Στο 

κάτω τμήμα της τσάντας τοποθετείται η μηχανή με easy access σύστημα, ο εξοπλισμός 

ήχου και το laptop σε διαφορετικά διαμερίσματα. 

ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 210 9515353

Association 
of Photographers
(�������7���� �� ������ 
�� 
���"������

Σχεδόν 400 φωτογράφοι συμμετείχαν 

στο διαγωνισμό, οι οποίοι έστειλαν 

περίπου 3000 εικόνες στον ετήσιο διαγω-

νισμό της AOP που έχει την έδρα της στο 

Λονδίνο. Τα βραβεία της AOP μετράνε 

28 χρόνια ζωή, είναι ανοιχτά μόνο στα 

μέλη της Ένωσης και διαγωνίζονται σε 26 

κατηγορίες ανάλογα με το θέμα και τον 

αριθμό των φωτογραφιών. Η ένωση έχεθ 

περίπου 1000 μέλη ενώ πρόσφατα ανα-

γκάστηκε να πουλήσει την γκαλερί της 

στο Λονδίνο για να επιβιώσει. Ιδρύθηκε 

το 1968 και το 1984 διοργάνωσε για 

πρώτη φορά τα βραβεία. Τρέχει επίσης 

διαγωνισμούς για ερασιτέχνες φωτο-

γράφους, φοιτητές αλλά και βοηθούς 

φωταγράφους. Φέτος για πρώτη φορά 

συμπεριέλαβε και δύο βραβεία για την 

κινηματογράφηση με SLR. 

���($(�$(�) _*�+7� $�5 �7!��+ ��(��(�#
%�������� ��� ��7����� Z"����!	��

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα τού Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διοργανώνει σειρά σεμιναρίων με τον τίτλο 

«Εισαγωγή στην Καλλιτεχνική Φωτογραφία» και ομιλητή τον γνωστό φωτογράφο, δάσκαλο 

και θεωρητικό της φωτογραφίας Πλάτωνα Ριβέλλη. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στις αίθουσες 

πολλαπλών χρήσεων των θεματικών Μουσείων τού Ιδρύματος. 

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων είναι το ακόλουθο:

25-28 Νοεμβρίου 2011 (Μουσείο Μετάξης, Σουφλί) 

16-19 Δεκεμβρίου 2011 (Μουσείο Υδροκίνησης, Δημητσάνα) 

27-30 Ιανουαρίου 2012 (Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, Μυτιλήνη)

17-20 Φεβρουαρίου 2012 (Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα, Βόλος)

27-30 Απριλίου 2012 (Μουσείο Περιβάλλοντος, Στυμφαλία)

11-14 Μαΐου 2012 (Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, Σπάρτη)

15-18 Ιουνίου 2012 (Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, Τήνος)

Το κάθε σεμινάριο είναι αυτοτελές και διαρκεί είκοσι ώρες (Σάββατο και Κυριακή 10.00-14.00 

και 16.00-20.00 - Δευτέρα 16.00-20.00). Το σεμινάριο περιλαμβάνει συζητήσεις, αναλύσεις, 

προβολές και κριτική. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Στο σεμινάριο μπορεί να συμμετάσχει 

οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για τη φωτογραφία και γενικότερα για τις Τέχνες, άσχετα από ηλι-

κία ή προηγούμενες ειδικές γνώσεις. Παράλληλα με το κάθε σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί και 

έκθεση φωτογραφιών του Πλάτωνα Ριβέλλη στα κατά τόπους θεματικά Μουσεία, η οποία θα 

εγκαινιάζεται το βράδυ της Παρασκευής πριν από την ημέρα έναρξης των σεμιναρίων. Για την 

εγγραφή στα σεμινάρια οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο ΠΙΟΠ και συγκεκριμένα στον 

κύριο Κωστή Καλαποθάκη, τηλ. 210-3256928, kalapothakisk@piraeusbank.gr. Θα τηρηθεί 

σειρά προτεραιότητας. 
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Photo Organizing
?����"�� !"����!���� ����	�� �� freeware

Όπως υποσχεθήκαμε και στο προηγούμενο τεύχος, το θέμα της στήλης αυτό το μήνα 

αφορά τα free προγράμματα  photo organizer: Αυτά που μας βοηθούν να οργανώσουμε  

(δωρεάν!) το χάος των άπειρων ψηφιακών φωτογραφιών, αποθηκευμένων σε κάρτες, 

σκληρούς δίσκους, CD/DVD, USB stick κλπ.

Έχοντας περιγράψει στο προηγούμενο τεύχος την βασική ροή εργασίας στην οργάνωση 

των φωτογραφιών, απομένει μόνο να βρούμε το ιδανικό software. Ας θυμίσουμε πρώτα 

μερικά πράγματα. Έχοντας διαλέξει και εγκαταστήσει το κατάλληλο software καταλήγουμε σε 

ένα σύστημα οργάνωσης που βολεύει εμάς. Δεν χρειάζεται να είναι κατανοητό από όλους. Θα 

πρέπει να αντιπροσωπεύει τον δικό μας τρόπο σκέψης ώστε να βρίσκουμε πολύ γρήγορα κάθε 

φορά τη φωτογραφία αναζητούμε. Δεν αμελούμε να βάλουμε tag στις φωτογραφίες μας, γιατί 

αυτά είναι τα “μαγικά κλειδιά” της αναζήτησης. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο είναι και τα notes 

που υποστηρίζονται από μερικά προγράμματα για να σημειώνουμε στοιχεία που δεν θέλουμε 

να ξεχάσουμε σε κάθε φωτογραφία. Επίσης διαγράφουμε τις “άχρηστες” φωτογραφίες και 

κάνουμε batch rename τις εικόνες μας. Ας το παραδεχτούμε, filename τύπου “DSCxxxx” δεν 

έχει νόημα για να αναζητήσουμε μια 

εικόνα 5 χρόνια μετά! Στις σελίδες 

που ακολουθούν θα μιλήσουμε για 

προγράμματα που πιθανόν υπάρχουν 

ήδη στους υπολογιστές μας και για 

δωρεάν προγράμματα (freeware) με 

μοναδικό σκοπό στην οργάνωση του 

φωτ. αρχείου. Φυσικά υπάρχουν και 

προγράμματα που μπορείτε να αγορά-

σετε έναντι αντιτίμου όπως το Adobe 

Photoshop Lightroom, το ACDSee 

Photo Manager, το Corel Photo 

Album, το Serif AlbumPlus X4 κλπ. με 

πλούσιες δυνατότητες αλλά η στήλη 

πάντα ευνοούσε τα δωρεάν software.

��<��&�" ����!�+

ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Fast Stone Image Viewer
To Fast Stone Image Viewer αποτελεί την πρώτη επιλογή 
είτε ψάχνουμε για editor, για viewer ή όπως στην περί-
πτωση μας για organizer. Το πρόγραμμα είναι γρήγορο, 
σταθερό και αξιόπιστο. Υποστηρίζει τα περισσότερα format 
και διαθέτει αρκετά χρήσιμα εργαλεία editing. Μπορείτε 
να κάνετε tag τις φωτογραφίες σας, να τις μαρκάρετε ως 
αγαπημένες και να γράψετε σχόλια. Το απλό interface του 
βοηθάει στην οργάνωση των φακέλων. 

www.faststone.org

Picasa 3
To software της Google έχει βρει ανταπόκριση σ’ ένα πολύ 
ενθουσιώδες κοινό. Μετά την εγκατάσταση, το Picasa σκα-
νάρει τον υπολογιστή για φωτογραφίες και τις αρχειοθετεί 
με βάση την ημερομηνία που προστέθηκαν στο σύστημα 
(προσοχή όχι με βάση την ημερομηνία λήψης από τα EXIF 
αρχεία). Το Picasa προσθέτει tags και σας αφήνει να διαλέξε-
τε τις αγαπημένες αξιολογώντας με αστεράκια. Παραπέρα, οι 
χρήστες μπορούν να επισυνάψουν name tags στα διάφορα 
πρόσωπα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες. 

picasa.google.com

Windows Live Gallery
Ομολογουμένως η Microsoft δεν τα κατάφερε και άσχημα με την 
Windows Live Gallery σε ότι αφορά τα οργανωτικά χαρακτηριστι-
κά. Διαθέτει face recognition όπως και το Picasa. Προσθέτετε το 
όνομα στα πρόσωπα που αναγνωρίζει αυτόματα. Αργότερα μπο-
ρείτε να αναζητήσετε τις φωτογραφίες με βάση το όνομα του ατό-
μου. Χρησιμοποιεί στο έπακρο τις πληροφορίες που καταχωρεί 
η μηχανή στις φωτογραφίες (τα Exif data) πχ. ημερομηνία λήψης. 
Eσείς μπορείτε να προσθέσετε tags, captions ή ότι άλλη πληρο-
φορία θέλετε. Διαθέτει αρκετές editing και sharing λειτουργίες. 

gallery.live.com

JetPhoto Studio
Ένα ακόμα free photo organizer που κάνει καλή δουλειά. 
Διαχειρίζεται tags, περιγραφές, geo data για μεγάλο αριθμό 
φωτογραφιών ενώ στη συνέχεια κάνει παιχνιδάκι το sharing 
των φωτογραφιών σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Επίσης λει-
τουργεί και με την λογική των keywords οπότε η αναζήτηση 
είναι πιο εύκολη από ποτέ. Φυσικά δεν λείπει και η χρονο-
λογική ταξινόμηση για όσους την προτιμούν.

www.jetphotosoft.com
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Zoner Photo Studio Free
Παρόλο που πρόκειται για την δωρεάν εκδοχή του πλήρους 
προγράμματος, διαθέτει αρκετά χρήσιμα χαρακτηριστικά ειδικά 
για την οργάνωση. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις τομείς 
Viewer, Editor και Studio για πολύ εύκολο interface. Ο χρή-
στης μπορεί να χρησιμοποιήσει μερικές από τις αρκετές δυνα-
τότητες που έχει για να βάλει σε τάξη το χάος του. Με το Zoner 
Photo Studio Free μπορεί να βαθμολογήσει τις φωτογραφίες 
του, να βάλει ετικέτες, να κάνει batch rename αλλά και να ηχο-
γραφήσει μια ηχητική σημείωση. Επίσης μπορεί να προσθέσει 
GPS data με τη βοήθεια των Google Maps. Με τη χρήση φίλ-
τρων μπορεί να αναζητήσει εύκολα οποιαδήποτε φωτογραφία.

free.zoner.com

Magix Photo Manager 
Δωρεάν πρόγραμμα διαχείρισης φωτ. εικόνων από την γνωστή μας Magix. Σορτά-
ρει τις φωτογραφίες ανά θεματική κατηγορία (π.χ. καλοκαιρινές, βραδινά, σπορ). 
Μπορείτε να βάλετε μια φωτογραφία σε παραπάνω από μια θεματική κατηγορία 
για γρήγορη αναζήτηση ανεξάρτητα σε ποιο φάκελο βρίσκονται. Ο χρήστης μπο-
ρεί να εκμεταλλευτεί και την βαθμολόγηση με αστέρια (μέχρι πέντε) ή να διαμορ-
φώσει δικό του σύστημα αρχειοθέτησης. Διαθέτει και automatic face recognition 
ενώ βρίσκει από μόνο του τις διπλές, τριπλές κλπ. φωτογραφίες. 

www.magix.com

Digikam
Πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και ιδιαιτέρως ισχυρό, μιας και 
προορίζεται κυρίως για την οργάνωση. Μπορεί να προβάλει τα 
άλμπουμ είτε χρονολογικά, είτε ανά φάκελο ή σε random συλ-
λογές. Το ενδιαφέρον με το tagging είναι ότι αφού βάλουμε 
ετικέτα σε μια φωτογραφία, η φωτογραφία μπορεί να βρίσκεται 
σε διαφορετικούς φακέλους όπου ταιριάζει με τη θεματολογία. 
Αρκετά χρήσιμη είναι η δυνατότητα προσθήκης σχολίων και 
βαθμολογίας στις φωτογραφίες. 

www.digikam.org

��<��&�" ����!�+

Apple iPhoto
Μέρος της σουίτας iLife, παρέχεται δωρεάν με κάθε καινούργιο 
υπολογιστή Mac και προφανώς τρέχει σε MacOS X. Aισίως η 
τρέχουσα έκδοση είναι η iLife 11.
Οι χρήστες θα βρουν όλες τις δυνατότητες οργάνωσης που χρει-
άζονται και ακόμα περισσότερες. Αρχικά οργανώνει τις φωτο-
γραφίες σε events (εκτός αν δεν το επιθυμείτε) με βάση την ημε-
ρομηνία. Με το εργαλείο Faces μπορείτε να οργανώσετε και να 
ψάξετε τις φωτογραφίες με βάση τα πρόσωπα μέσα στις εικόνες. 
Με διπλό κλικ στο πρόσωπο εμφανίζει όλες τις φωτογραφίες 
του ίδιου ατόμου. Φυσικά υπάρχει αντίστοιχη λειτουργία Places. 
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε name tags και να δημιουργήσε-
τε smart albums. 

www.apple.com/ilife/iphoto/
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���������� ��������, �����.

(� 
����, ��"�, ��� �������� �� �������� 

�� ������������ ��� ���������� '"� �� 

�����������.

2. X����XE� X
 �����	
>XE� ��		�E� 

��
 �X����XA ��� ��X�X�	�Y

?� ������� ����"����� ��� 
������!���� 

�=��	=��� "� �����	"� 
������� ��� 

������'��� � 
���, � ����7� ��� �� �������	� 

"� ����������� �� ����������� ��� ����� 

'"�� ������� �� ���������� �� ����	� ��� 

������7���:

�  %�� ��=��� �� ���7����� ����	7��� 

� ��=��� �� ����
������ '"�� (�� �� 

����
� �� �������� ��� "� ���7���� 


���	"���), ��� ��=���� ��� �� ���� "� 

������"���� ������� ��� ��� � ������ 

�� ���7����� �� ����=��� ����	� (�� ��� 


�� ��=����� ��� 	
�� ��7�� � ����
����� 

'"�� �� ���	�, ��� ���� ��!���� ��������� 

��
��� ����� ��� ����"���� �=���=�). 

�����	���� � �������� ��	'���� �� 

������������� ����������� ���
������ ��� 

�������� 
��������� � ��
��� ����� �� 

������� "� ��=����"� ������� ���	�� ��� 

"� ����=��"� ���
����.

�  $� 	
�� � ���������� 
������� ������ 

��� ����� '"��, ��7��:

�  _���"��	 � ����
��� �� ���"��I��� 

���� �� ���������� �������� "� 

���
��� �� ��	�, ����� ��� ��� �� 

������	"�� �/��� �� �	��
� ��� �����	�.

� _�����	'��� � �������� "� ������	�"� 

�� ��	� ��� �� �� ������ ��������� 

!���	
�� (�� ��������� �� ��=����� 

����!��� ��� ��� ��������). 
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�(����7(�� ,;7�$�

 

      �� ������� 	
� ��
� 

���  ��
	��
�� 

������
������ ��� 	
 

�����
: “��������	��	� 

��
	������	��� 

	� 
��
�
���� 	
� 

�
��
���
� ���” 	
�  

��	
� ���������
�  

�
� �������� ��� 	�� 

�������� ‘‘��!�!�"’’

� (�=������ � 
��'���� "� �����=� �� 
�����	�� ��� ����"���� 

����	"��. 

� ������	����� ��"���!��� �� ���� ����
��.

� (�=����� � ����"���� ��������� �� �����	�� «��������» (� ���� ��� 

��� ����	� �������	�� ����"���� �"�	� �� �������� ���������� �� ���� 

���� � ���� ��� ���������� ����
��� � �������"�� «���	"�» - �����!� 

���7���� ��� � ��������� �������). 

`� �������� "� �������" �����������'���� � ���������� �� �������� 

��	"�� �� ����� ���7��� "� ����� ��� ��� ������"� ������� ������� 

�������	�� ��	����� (������� "� ��7���� 
������, ��"� � ���	��� �� 

�����	��, �� ��������� ���7�� ����� ����
�����), �� ��� ���������� ������� 

�� 
��������� ��� � ������=����� �� �������� ������������� �����������. 

�  %�� ���� �����"��� "� ���������"� ����"���� ������� 
������� 

"7��� ��� �������� �� «����"����� ������», ��"� ��� 
���7��� �� 

����������� ����� ��� �������	���� �� �� ������ 
����"�� «������� 

��� �� ������ ��� �!�» (from crane to grave), �� � «!������7���» 

������!� �� ���������� �� ����������� ��7���� (��� �� ���
����) ��� �� 

����
��, �� ���	�, � ����=�. $� 
������ ���7� ���!������ �� ���� 


����� "� 
�����"� �� «����7���� ������» ��� � ����7��� �������� 

�� ��� -�� �����
��� �� ����"��� "� !��"� ��� ���!���� (���, 

������, �� ���	��� ���� ����
������� ���
������� ���� "� ����"���� 

��7������"�) - �����7	���� ��� �� «����7���»(;) 
������������ 

������� - ����. 

�  $�������� ��=����� � ��������� ��� ����� �����	�� ��� � �������� 

� ��������� �� ����"����� ����
����� ��� �� ���������� 
������, 

��� ���	���� � ����������������� ����������� ��7���� ����"����� 

���
"� (�� 
����	���� !����, !����, 7�����	��, ����	��, ����	
�����) 

��� �� ����� ������� ������"
�� ����������������� �������, ��"� 

�.�. � �=��!����� �����
���	��, � �����	��� �����	��, ����� ��� � ���� 

��������� ���7���"�.

�  %�� �������� ���� '"�� � ������"����� (�� ����7���� �� 

������"���� 
������) ����������� ������� 7���: 

� <� �� ����!��� ����������"�, 
��!����������"� ��� ��������� 

���I��"� ��� ��������� ��� �� ������ ��7� ������� ���, �� �
��	��� 

«����������	��� �� ������"���� ������» �� ���
�� - ������. 

� <� �� ���'���� ����"����� «������» ��� ������ �� ����"����� 

��� 7���� (= ��� ��� ������� �� �����) ���� ��� �� �������!"��� 

��7��!� "� ���7�� ��� �������� ��� ������������. <��", 
���
� 

�� «��	
��=�� ������"���» ��� ����'��� �� ����"���� �� �����	�� 

��� �� �=������, �� ������ �� ���������, �� ����� "� ����"�, ��� 

�7��� �� ������. (��� ��� �� �� ������� «���
�	=�"�» �� ���������� 


������ (������� �� ����
����� ���� ��� �� ����������� �� 7���� 

�����������) �� ������ ���������� ��� «�����». 

� <� � 
��!������� ���������� �� ������"�, ��� 
��������	 ��� 

���� «�������», �������� �� ������� ����������� � �	���� �� 

������"���� �������!����, ���� ��� � ���� �� �������� "� 

���������� ������� ��� ������� � ���I��. 

 � <� �� ��	
���� �� ����������� �=���=�� �� 
�������	� ��"� �������� 

�������"�	�� ��� 
������� ���I��"� ��� ���������.

��"�, ���’ ��� ���, ��� "� ��	�"�� ������� ���� �� ��	������ 


�������	�� '�����, ���� �������7�	 � «����
�=� �� ����
��»: � ��=��� 

�� ����������� ������	�� ((�M/��!���) 
�� ��������� �� ��	����� ���
� � 

��	��
� ������� �������	���� ��� ����	��. *�� �� ������� �� ����"�������� 

�� «7�����	� "� "�	"�» �� «������ �	�� �� � ����� 
�� !����� �� ����	�, 

���� 
�� �=��� ��� �� ���� ��� �����».

 � %� ����� ��7���� �������, �� ����������� ���!����� �� ����� ��� 

� 	
�� � ������"��� �������!��� �� 
�� ��7��	'���� ����������� 

�� ���������� ������� (����
������, 

���������� ��� ����), ���� ��������� 

�� ������ ��7�� ��� �� ����� ��� ���� 

����"���� ���������� �� �� ��������� 

�����"� ��������� ��������� ��� �� 

������ �������	"��� �� ������� ��� ��� 

� ����� ����
	
��, ��"� �������� 

�������!��� �� 7�"�	� "� «����������� 

�� ������».

      $� ���������"��� ������ ���� 


�������� �������� �� 
������� ��������� 

��� � ������	� -���I��� ��� ������	�� - ���� 

���	�:

� "� ���"� ����"��� (����������	 

��� �����), ��� 
������������ �� 

������"�� ��=����� ��� �� ���� ��, 

� �� 
��������, ��� �������� �� 

������������ ������"��� ��� �=�!�����, 

� �� �����	����� ��� "� ����
���"�, ��� 

�=�������� � ����� ���������� ���������, 

� �� ��!������ ����� ��7���� ���
��"�, �� 

�� ��"�� �� ���������� ��!�������� 

����	
����, ��=������ �������� 

��� �� ����������� �� �������� 

��� ��� ��� ���
����� ������� 

����������������� '�����. M�������� 

��� ����7������ �� �� ����	� ����� 

������������� ���"7����� ������� ��� 

����������� «7������» ��� �������� 

�� ������� ��� �� ��������� �=	� ��� 

� ��������� ������������ ���� "� 

������	"�, ��"� 7� 
���� �� ������ 

��!����� ��� ������7���.

%� ��� � ���������� ���7��	�� � 

���������� "� ��� ���������� ����
� �������� 

�� �����	���� �������������� ��"�����	��.

$� ���������� �	��� ��� �����	���� 

�� �������	����. ���7��� �������	�, ���� 

�����������, ���
	'�� ����
���, �������� 


������, �������	 ���j���������, ��'�� 

������, �������� ������, ����
���, 

����������, ���������, ����������, 

�"�����... 
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%� ��� � ���� � PhotoBusiness Weekly !���=���	 �� �������� !"����!	�� ����� "� !"����!"� - �����"��� ��. 

%�	�� ��� �� email: photobusiness@photo.gr !"����!	�� ����� �� �������� ��� ��� 7� �� 
�	� �
� 
������������! 

>&$�<��6!� <�7�+ 

�(���"# ��<����# / q<(�# �(�)���# X�.$"#
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Y�� ��� ��	�
� ��� �..�.�.�.

���� 
���	�����

Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Για να την απολαύσετε...

���
	 ���� 	��!

www.photovision.gr

http://exponet.gr/2011/photovision2011/
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• Σήμερα, επικαλούμενοι την κρίση πολλοί φωτογράφοι ισχυρίζονται ότι αναγκάζονται 

να δουλέψουν με όποιο είδος φωτογραφίας τους γίνεται ανάθεση... Όμως είναι 

δυνατόν ένας φωτογράφος να έχει την ίδια κατάρτιση, τεχνική και έμπνευση σε όλα;

Δυνητικά ένας ικανός φωτογράφος θα μπορούσε να κάνει τα πάντα. Κυρίως χρειάζεται 

μελέτη, χρόνο και εξάσκηση. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, όπως π.χ. η φωτογραφία 

στούντιο, όπου το να αποκτήσεις εμπειρία δίπλα σε κάποιον που ξέρει είναι ανεκτίμητο. 

Σε πραγματικές συνθήκες δεν θα έχεις τον άπειρο χρόνο για να δοκιμάζεις φωτισμούς 

και πόζες, οπότε η προηγούμενη εμπειρία παίζει μεγάλο ρόλο.

• Στο προσωπικό σου έργο φωτογραφίζεις κυρίως αναλογικά. Υπάρχει όμως 

και το ψηφιακό στοιχείο;

Στις επαγγελματικές αναθέσεις υπάρχει και το ψηφιακό στοιχείο, δεν θα μπορούσε 

να είναι διαφορετικά. Στο φωτορεπορτάζ τραβάω μόνο ψηφιακά, όπως κάνω και 

σε περιπτώσεις όπου η «αναλογική» προσέγγιση δεν έχει νόημα (πχ κατάλογος 

τραβηγμένος σε λευκό φόντο στούντιο). Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις όπου έχω τον 

χρόνο και την άνεση να τραβήξω φιλμ, βρίσκω ότι το αποτέλεσμα που μου δίνει είναι 

ανώτερο από το ψηφιακό μέσο, και η αλήθεια είναι ότι τελευταία χρησιμοποιώ όλο και 

περισσότερο το φιλμ σε δουλειές. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει δύο τεράστια ατού σε 

σχέση με την αναλογική – αμεσότητα και υψηλές ευαισθησίες, δύο στοιχεία που κάνουν 

το φωτορεπορτάζ πολύ πιο εύκολο. Προσπαθώ όμως να λειτουργώ με τη λογική 

του αναλογικού, η οθόνη της dSLR είναι κλειστή, δεν στηρίζομαι σε συνεχείς λήψεις 

και στη λογική της μετέπειτα επιλογής και η επεξεργασία που κάνω πηγάζει και αυτή 

από το φιλμ – συνήθως ανοίγω τα αρχεία, διορθώνω κοντράστ και φωτεινότητα και 

τέλος. Θεωρώ απαράδεκτο το να είσαι φωτογράφος και να περνάς περισσότερο χρόνο 

μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή παρά προετοιμάζοντας τη λήψη, μελετώντας τη 

σύνθεση κλπ. Ένας προσεκτικός φωτογράφος μπορεί να αποφύγει τα λάθη και να κάνει 

τις περισσότερες «διορθώσεις» πριν το κλικ. 

#����$� ���%�&
Rock that photo

�' �(�'"�)��&*�� *&+��$*�'� 
!��'%)� ���)� ��"��,( *� 
!�%���. /!�� *5�('" �67"!� ��( 
�&%"'�6" �'" �8*� �&*'"*�'%$ 
%"��:�*� "58;��( %"' 
��%!��6�*� ��� *7)*�� �(8� 
���������& !� �� !)*� ��& 
�'�'%� 8�"( 5���<�!"�6+��"' �'" 
��( ��7(�<��6", "("+��� ��( 
'�"('%$ 5��*)��'*� %"' <"���,�' 
(" "5�'%�(6+�' ��( "(:�>5'(� 
5��*�5'%8���" !)*" "58 �� �"%8 

��&.

��������?�: B. �B�
B��
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• Στο έργο σου παρατηρούμε την αντίθεση ανάμεσα στην 

καθαρώς δημιουργική πλευρά (που γίνεται με αναλογικά 

μέσα και μάλιστα μεσαίο φορμά 6x6) και στο ρεπορταζιακό 

μέρος... Θεωρείς ότι το μέσο είναι και το μήνυμα;

Το φιλμ έχει τη ικανότητα να αλλάζει την οπτική και την αι-

σθητική που αποτυπώνεται στις εικόνες, ειδικά όταν μιλάμε για 

μεσαίο και μεγάλο φορμά. Ταυτόχρονα αλλάζει και την προ-

σέγγιση του θέματος, αφού ο φωτογράφος εκ των πραγμάτων 

προαπεικονίζει την τελική εικόνα στο μυαλό του, και οξύνει 

την αντίληψή του. Δεν αφήνεται στην ευκολία του ψηφιακού, 

δεν εναποθέτει τις ελπίδες του στο τυχαίο ότι δηλ. στις δεκάδες 

ή και εκατοντάδες καρέ κάποιο θα είναι πετυχημένο, δεν λει-

τουργεί με τη λογική ότι το Photoshop κάνει θαύματα. Αντίθετα 

αναγκάζεται να ανακαλύψει τις προσωπικές του ικανότητες και 

να τις καλλιεργήσει. Δείτε ένα παράδειγμα, μια εμπειρία από τα 

μαθήματα που διδάσκω: όσοι μαθητές καταπιάνονται να φωτο-

γραφίσουν με φιλμ, πιάνουν το νόημα πιο γρήγορα, καταλα-

βαίνουν καλύτερα τις έννοιες της σύνθεσης, της προοπτικής και 

του κάδρου. Το φιλμ είναι αυστηρό και δεν συγχωρεί την έλ-

λειψη προσοχής - ο φωτογράφος θα τραβήξει ένα φιλμ και δεν 

θα ξέρει τι έκανε μέχρι να εμφανίσει και να εκτυπώσει τo αρνη-

τικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι θα σκεφτεί πολύ περισσότε-

ρο κατά τη διάρκεια της λήψης αλλά και θα δώσει μεγαλύτερη 

σημασία μετά σε οποιοδήποτε σφάλμα έκανε – κάθε σφάλμα 

θα είναι ένα μάθημα που δεν θα ξεχάσει γρήγορα, αφού εκ 

των πραγμάτων δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Πιστεύω ότι το ανα-

λογικό μέσο είναι πολύ πιο διδακτικό από το ψηφιακό.

• Πως βλέπεις κάποιες κινήσεις αναβίωσης της παραδοσιακής 

φωτογραφίας;

Η επαναφορά του φιλμ σε ορισμένους κύκλους ανθρώπων, 

κυρίως ερασιτεχνών με δημιουργικές ανησυχίες, έδωσε ώθηση 

στην ιδέα του αναλογικού και προσέλκυσε ανθρώπους να 

δοκιμάσουν. Το κίνημα της Lomography ουσιαστικά επανέφερε 

μια φωτογραφική αντίληψη που μάλλον είχε εξαφανιστεί: το 

μυστήριο που περικλείει μια φωτογραφία που τράβηξες αλλά 

δεν έχεις δει ακόμα. Έδωσε πάλι το στοιχείο της αναμονής, της 

έκπληξης, της ιδιαιτερότητας που το ψηφιακό είχε ισοπεδώσει.  

Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων 

που μεγάλωσαν με ψηφιακές μηχανές, δεν έχουν δουλέψει 

με το φιλμ, πιθανώς να μην έχουν δει ποτέ ούτε τυπωμένη 

φωτογραφία. Για αυτούς φαντάζει σαν κάτι το πρωτόγνωρο, 

το εξωτικό που θα ήθελαν να γνωρίσουν. Και αν κρίνω από 

τις ώρες που βλέπω να αφιερώνουν νέα παιδιά στον σκοτεινό 

θάλαμο προσπαθώντας να πετύχουν την καλύτερη δυνατή 

εκτύπωση, τους γεμίζει πολύ περισσότερο από την ακριβότερη 

ψηφιακή μηχανή του πλανήτη.

• Τι καθόρισε την απόφασή σου να γίνεις επαγγελματίας 

φωτογράφος;

Έγινα φωτογράφος μάλλον τυχαία αρχικά μέσα  από το χώρο 

των συναυλιών. Έχω περάσει σχεδόν από όλα τα μουσικά 

μέσα, ψηφιακά και έντυπα. Και λέω τυχαία διότι δεν το 

επεδίωξα οργανωμένα ούτε είχα παρόμοιο συγκεκριμένο 

προσανατολισμό. 
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• Όλα αυτά που ακούμε περί κυκλωμάτων είναι αλήθεια;

Σίγουρα υπάρχει ένας στενός περίγυρος σε συγκεκριμένους τομείς 

φωτογραφίας, ενώ ισχύει ότι οι προσωπικές σχέσεις είναι πολλές 

φορές πιο σημαντικές από τις φωτογραφικές ικανότητες. Υπάρχουν 

πολλοί και καλοί φωτογράφοι που δεν απασχολούνται ή δεν 

είναι αρκετά γνωστοί γιατί δεν είναι καλοί στην επικοινωνία, στις 

δημόσιες σχέσεις, στις γνωριμίες και την προβολή του έργου τους.  

Η φωτογραφία ήταν πάντα ένας χώρος όπου οι δημόσιες σχέσεις 

και οι γνωριμίες έπαιζαν μεγάλο ρόλο, κάτι απόλυτα λογικό, 

πρώτον διότι δεν είναι εύκολο να κρίνεις αντικειμενικά το έργο 

και τις ικανότητες ενός φωτογράφου και δεύτερον διότι πολλές 

φορές η επικοινωνία αποδεικνύεται εξίσου σημαντική με τις αμιγώς 

φωτογραφικές ικανότητες. Προσωπικά πιστεύω ότι το μισό ταλέντο 

ενός φωτογράφου που σχετίζεται με ανθρώπους είναι η επικοινωνία.

• Στις συναυλίες κάποιοι επαγγελματίες έχουν αποκλειστικότητα;

Στις συναυλίες υπάρχουν οι διαπιστευμένοι φωτογράφοι, οι οποίοι 

έχουν το προνόμιο να χρησιμοποιήσουν το photo-pit ανάμεσα από 

το κοινό και τη σκηνή. Θα μπορούσες να πεις ότι έχουν αποκλει-

στικότητα, αλλά πλέον όλοι στο κοινό έχουν μαζί μια μηχανή και 

τραβάνε. Μέχρι πριν τρία-τέσσερα χρόνια δεν επιτρεπόταν η φω-

τογράφηση από το κοινό, αλλά σε μια εποχή όπου όλοι έχουν μια 

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (και πολύ συχνά dSLR) είναι συνη-

θισμένο φαινόμενο να βλέπεις πάρα πολλές μηχανές σηκωμένες 

από το κοινό. Όσον αφορά το πόσο εύκολα μπορείς να πάρεις μια 

διαπίστευση, εξαρτάται από το μέγεθος της συναυλίας, την εταιρεία 

παραγωγής, τους περιορισμούς που θέτει η μπάντα και φυσικά το 

μέσο μαζικής ενημέρωσης το οποίο σε «στέλνει». Συνήθως δίνονται 

γύρω στις δέκα διαπιστεύσεις, αλλά υπάρχουν και ειδικές περιπτώ-

σεις: η Amy Winehouse (που τελικά ακύρωσε τη συναυλία της) είχε 

ζητήσει μόνον ένα φωτογράφο και αυστηρή διαλογή των φωτο-

γραφιών πριν διανεμηθούν, στους Bon Jovi ήμασταν 23, ενώ στο 

Primavera της Βαρκελώνης είχαν δοθεί συνολικά 150 φωτογραφικές 

διαπιστεύσεις! Ευτυχώς ποτέ δεν συμπέσαμε πάνω από 50-60 άτομα 

στην ίδια σκηνή.

• Ποια μηχανή δεν θα μπορούσες να αποχωριστείς;

Αγαπημένη μου κάμερα είναι μια Graflex Speed Graphic του 1955, 

μεγάλου φορμά, η οποία άλλωστε ήταν και η αγαπημένη μηχανή 

των φωτορεπόρτερ πριν καθιερωθεί το 35mm σε αυτό τον χώρο. 

Είναι η μόνη μηχανή μεγάλου φορμά που έχει ενσωματωμένο κλεί-

στρο εστιακού επιπέδου, και την χρησιμοποιώ κυρίως με έναν Leitz 

Hektor 150mm/f2.5, ο οποίος κανονικά προοριζόταν για προτζέ-

κτορα και ως εκ τούτου δεν έχει ούτε διάφραγμα, ούτε κλείστρο. Ο 

συνδυασμός τους δίνει ένα εξαιρετικό σετ για πορτραίτα. Όσον αφο-

ρά το φιλμ, στα ασπρόμαυρα προτιμώ το κλασσικό Ilford FP4+ και 

στο μεγάλο φορμά το Fomapan 100, ενώ στα έγχρωμα συμπαθώ 

εξίσου το Fuji Pro 400H και το Kodak Portra 400. Στις ρεπορταζιακές 

δουλειές συνήθως χρησιμοποιώ ευρυγώνιο 24άρη φακό, συγκεκρι-

μένα έναν Sony Carl Zeiss 24/f2 που με εκπλήσσει συνέχεια με την 

απόδοσή του.

• Ποιοι φωτογράφοι σε έχουν εμπνεύσει;

Αυτή είναι μια από τις ερωτήσεις που δεν μπορούν να απαντηθούν 

εύκολα, αφού κάθε τόσο ανακαλύπτω εκπληκτικούς φωτογράφους 

για τους οποίους δεν είχα ιδέα. Τον τελευταίο καιρό είμαι ερωτευ-

μένος με τη δουλειά του Todd Hido, αμερικανού φωτογράφου που 
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επικεντρώνεται στο αστικό νυκτερινό τοπίο. Μεγάλη εντύπωση μου έχει 

προκαλέσει και η Vivian Maier, κυρίως για το γεγονός ότι δεν ενδιαφε-

ρότανε να δείξει τις φωτογραφίες της σε κανέναν, ενώ πολλές φορές 

δεν εμφάνιζε καν τα φιλμ που τραβούσε. Είναι για μένα ένα εκπληκτικό 

παράδειγμα ανθρώπου που ζούσε για να τραβάει φωτογραφίες, χωρίς 

να νοιάζεται τι θα γίνει μετά το κλικ. Βέβαια αυτό δεν την κάνει απαραί-

τητα καλή φωτογράφο – αυτό θα το κρίνει η Ιστορία. Στη φωτογραφία 

πορτραίτου και μόδας δεν έχω ξεχωρίσει κανέναν, κυρίως γιατί είναι 

πολύ δύσκολο να αφήσει κάποιος το στίγμα του. Πιστεύω ότι για όλη 

αυτή την άμορφη κατάσταση, όπου όλοι μοιάζουν ίδιοι, φταίει η κα-

τάχρηση των ψηφιακών μέσων και οι υπερβολικές επεμβάσεις μέσω 

Photoshop. 

• Πως βλέπεις τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με τη φωτογραφία;

Πιστεύω ότι ο μέσος άνθρωπος δεν κατανοεί επαρκώς τη 

φωτογραφία, ειδικά κατά τη σύγχρονη «διαδικτυωμένη» εποχή, 

αφού οι ρυθμοί ζωής και η πληθώρα οπτικοακουστικού υλικού με το 

οποίο βομβαρδίζεται δεν του επιτρέπουν να σταθεί και να μελετήσει 

σε βάθος μια εικόνα, να την «διαβάσει», να της δώσει χρόνο. 

Μπροστά στο αδερφάκι της, το βίντεο, η φωτογραφία μοιάζει φτωχή, 

αφού παραμένει μια εικόνα χωρίς κίνηση. Μια φωτογραφία μπορεί 

να περιέχει μια ολόκληρη ιστορία αλλά ζητάει αλληλεπίδραση – 

χρειάζεται σκέψη από τον θεατή για να καταφέρει να την ξεδιπλώσει. 

Tην ίδια στιγμή το βίντεο μπορεί να περιγράψει την ίδια ιστορία χωρίς 

να ζητήσει ποτέ από το μυαλό του θεατή να λειτουργήσει. Σε μια 

εποχή που τρέχει με ιλιγγιώδεις ταχύτητες και όπου όλα γύρω μας 

προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποσπάσουν λίγη από την προσοχή 

μας, είναι φυσιολογικό ο μέσος άνθρωπος να προτιμάει αυτό που 

του προσφέρεται έτοιμο παρά αυτό που του ζητάει να κοπιάσει 

για να το κατανοήσει. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει τη σύγχρονη 

φωτογραφία στο κυνήγι του εντυπωσιασμού και της μάζας. Εφόσον 

ο θεατής θα σου διαθέσει τον λιγότερο δυνατό χρόνο, προσπαθείς 

να τον κερδίσεις αμέσως, άρα καταφεύγεις στον εντυπωσιασμό και 

φυσιολογικά δίνεις λιγότερο βάρος στο περιεχόμενο. Κάπως έτσι 

εξηγούνται οι πανομοιότυπες εικόνες που βλέπουμε παντού, οι οποίες 

μπορεί να μας τραβάνε το μάτι αλλά τις έχουμε ξεχάσει την επόμενη 

μέρα. Δυστυχώς όμως, το ευρύ κοινό έτσι έχει μάθει να λειτουργεί, 

δεν θέλει να ασχοληθεί παραπάνω. Ευτυχώς, όπως σε κάθε τέχνη 

αλλά και σε κάθε έννοια της ζωής, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι 

βλέπουν πέρα από το εντυπωσιακό περιτύλιγμα.

• Ποια συναυλία σου έχει μείνει αξέχαστη; 

Οι καλλιτέχνες του Britpop πάντα με ενθουσιάζουν, πρώτον διότι εί-

ναι από τις μουσικές με τις οποίες μεγάλωσα και δεύτερον διότι έχουν 

πάντα πληθωρική σκηνική παρουσία, και άρα δίνουν περισσότερο 

φωτογραφικό υλικό. Για τον ίδιο λόγο χαίρομαι να φωτογραφίζω 

Heavy Metal μπάντες και ακόμα περισσότερο το κοινό τους, που είναι 

πάντα πρόθυμο να ποζάρει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σκηνή από το 

Sonisphere 2011 όπου το κοινό μας έβριζε διότι τους κόβαμε τη θέα 

αλλά όταν γυρίζαμε τις κάμερες προς το μέρος τους, ξεχνάγανε τα 

πάντα και παίρνανε πόζα. Αν μου ζητήσεις να ξεχωρίσω μόνο μια συ-

ναυλία, θα ξεχωρίσω την εμφάνιση των Black Angels στο Primavera 

2011 της Βαρκελώνης, όπου ανάμεσα στο κοινό σηκώθηκε πανό που 

έγραφε “The Black Angels - Αστέρας Εξαρχείων”. Δεν έχει απαραίτητα 

σχέση με τη φωτογραφία, αλλά είναι σίγουρα ένα αξιομνημόνευτο 

περιστατικό.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Θοδωρής Μάρκου γεννή-

θηκε στην Αθήνα το 1980. 

Ασχολείται με τη φωτογραφία 

από το 2006 και εξειδικεύεται 

στο φωτορεπορτάζ και στη 

φωτογραφία πορτραίτου. Φω-

τογραφίες του έχουν δημοσι-

ευτεί σε πολυάριθμά ελληνικά 

περιοδικά και sites. Συμμετέ-

χει αρκετά συχνά  σε ομαδικές 

εκθέσεις με το καλλιτεχνικό 

του έργο. Είναι από τους λί-

γους φωτογράφους που προ-

σεγγίζουν αναλογικά μεγάλο 

μέρος του έργου τουs. 
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