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O �����	
��� ��� Facebook
“Οι πολλοί αφιέμενοι επί τα εύκολα τρέπονται”. 

Το είπανε οι αρχαίοι ημών πρόγονοι πριν 

δυόμισι χιλιάδες χρόνια και η ρήση τους αυτή 

επιβεβαιώνεται καθημερινά από την σημερινή 

ψηφιακή τεχνολογία. Αναφέρω το απόφθεγμα αυτό 

με την θετική του έννοια - γιατί εμπεριέχει σαφέστατα 

και την αρνητική ερμηνεία - με αφορμή το παρακάτω 

περιστατικό που διαδραματίστηκε τελευταία στα 

γραφεία μας γιατί “αμαρτία εξομολογουμένη ουκ 

έστιν...” Πεισματικά, δογματικά και αταλάντευτα δεν 

επιτρέπαμε στους αναγνώστες του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

να μας στέλνουν φωτογραφίες τους μέσω του 

διαδικτύου όχι γιατί υπήρχε κάποιο τεχνικό εμπόδιο 

αλλά για λόγους ‘‘αρχής’’. Τους υποχρεώναμε 

δηλαδή με το στανιό να τυπώνουν γιατί έτσι “θα 

ένιωθαν την υλική υπόσταση” της εικόνας και 

μόνον έτσι “θα αποδείκνυαν έμπρακτα” ότι ήθελαν 

πραγματικά να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς, 

σε γκαλερί, σε στήλες ανοιχτές σε αυτούς και όχι 

πανεύκολα, τζαμπατζίδικα και για πλάκα μέσω του 

διαδικτύου(...). Δηλαδή παλιομοδίτικη αντίληψη και 

λογική που την σκέφτομαι τώρα και τρελαίνομαι! 

Το λέω αυτό γιατί πριν μόλις λίγους μήνες αυτό 

το ιδιότυπο “Τείχος” έπεσε και έγινε στην 

κυριολεξία χαμός! Κανείς από εμάς δεν φανταζόταν 

ότι υπήρχε τόσος κόσμος εκεί έξω που περίμενε 

να δείξει τις φωτογραφίες του. Δειλά - δειλά 

δημιουργήθηκε ένα μικρό γκρουπ στο Facebook 

(www.facebook.com/groups/Photographos.mag/) 

δίνοντας στους αναγνώστες του περιοδικού - και όχι 

μόνον – τη δυνατότητα να ανεβάζουν φωτογραφίες 

με μικρά σχόλια, να μας δίνουν τη δυνατότητα από 

μία τεράστια δεξαμενή εικόνων να δημοσιεύουμε 

δουλειά τους στο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ κλπ. Αυτή τη 

στιγμή κατά μέσον όρο ανεβάζουν έργα τους στη 

σελίδα του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ μέσω Facebook περίπου 

80 φωτογράφοι την ημέρα με συνεχώς αυξητικές 

τάσεις! Και μάλιστα, όπως θα διαπιστώσετε και 

μόνοι σας, φωτογραφίες καλής αισθητικής, κάθε 

είδους και κάθε τεχνοτροπίας. Και τι θα γίνει λοιπόν 

πρόεδρέ μου με τις εκτυπώσεις; Πότε και πως θα 

μάθει ο κόσμος να τυπώνει; Μα πολύ απλά 

όταν και όποτε νιώσει την ανάγκη, γιατί με το ζόρι 

τίποτα δεν γίνεται.


������� ���� ���!�� IBC ��� "#��!$��%#
� ������	�
� ����� ���������	��� ������ �� ���� �� 
��
����� ������ (9 ��� 13 ���	���
��� 2011)

Εν μέσω της οικονομικής κρίσης και της γενικότερης αβεβαιότητας που 

ζούμε για τα καλά στο πετσί μας στην Ελλάδα, πήραμε το αεροπλάνο για το 

Άμστερνταμ, προκειμένου να επισκεφθούμε την IBC 2011, τη μεγαλύτερη και 

σπουδαιότερη γιορτή της επαγγελματικής εικόνας στην Ευρώπη. Κάτω από τον 

συννεφιασμένο ολλανδικό ουρανό, με το γνωστό ψιλόβροχο του Άμστερνταμ 

έβρεξε αισιοδοξία και ελπίδα! Στους ατελείωτους διαδρόμους του RAI, χιλιάδες 

τεχνικοί, πωλητές, δημοσιογράφοι, οι πάντες χαμογελούσαν, έπιναν μπίρες, και 

απολάμβαναν τις καινούργιες κάμερες, τα νέα φώτα, τα τριπόδια και τα χιλιάδες 

αξεσουάρ της επαγγελματικής εικόνας. Θαυμαστά προϊόντα και τεχνολογίες που 

μας κάνουν να ονειρευόμαστε σε μία εποχή εφιαλτική.

E�&�%&$'���%

http://www.tipa.com/english/XXI_tipa_awards_2011.php
www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
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weddingphoto
������ ������ 2012

Γραφτείτε σήμερα! 
Στον μοναδικό κατάλογο & site - ευρετήριο 

φωτογράφων γάμου! 
Τηλ: 210 8541400, info@weddingphoto.gr

B’ έκδοση
� 
 	 �  � �  2 0 1 2
B’ έκδοση
� 
 	 �  � �  2 0 1 2

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, �&!*�*���) �+��%,�): Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


$.&�*��4��&): Κωνσταντίνα Γκιτάκου �!.�&�� *�����$&,�: 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 

�%�%$4!

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.

;�% (&%6�$!�&�' ��%�$� ��&<�  
!� ���
"����� �����
�� 

http://www.youtube.com/watch?v=RPERVDVHAr4
www.photo.gr


������ 125 •  �����	
 10 OKT��	�� 2011 ����
 4

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

http://www.enessis-co.gr/


������ 125 •  �����	
 10 OKT��	�� 2011 ����
 5

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

 ��&�%&$'���%
� &���$7% !�%�%�%#>4�!�%&...
!� 	�� ��� 	�� #�$��� !���
$�: ������
����� 	�� !%& �	$ ��	�
���
	�
 (5 '	��
��� 2011)
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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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����
�� ��	��	��� ����� ��� �� ����� �� ���	�� 

���	��� � ��
����� �� *����$ � ����� ����	�� 

����	� �� ���� ������ ��	
$�	.

�� �� ��� ������� ��� ��	$, ���� ���� �� 

$��
���� ��� ����� �����, �	�� �����
��� - �� 

$���� ����� - �� ���� ��� ������ �	�� ���� 

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

�� ����� 	��	����� �� ���
$����	� �������. 

+� ����, ����$ ����$ �������� �	�� ��
� $
�
�, 

��� 	� �
����	� 	�� Roger Cicala �	� www.

lensrentals.com ��� ���� �����	$ ��	� ��� 

/���
�4��� ������� � ���� �	�� $����: ��� �� 

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

���$	�. 6�� 	� ���$�� ��	�� $��� 	�� �	��
��� 

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

�$
�� � �$
��. ' Cicala �����$	��� 	
��� �$���� 

�
����� ����� macro 100mm ���� ����	"� 

�	������	"� �� ����$
���� ������	�. %�	� 

������ $�� ���� �� ����� �
���� «�"���» 

�	�� �
$*� ����� �����
�	��� ��	
����� ��� 

����� ��
������, ���$ �� ��	�����. %��� ��� 

�*����
��
�� ����� 	� ��
���� �	� ����� ���� 

�����
���
��	�� �����
�	�$ �� $��� �"��	� 

�����"� DSLR ��� ���� �� $��� �� �� 	� 

���	
���$ 	��� �� �� 	��� �����	�
��. 

&�� ������� ��
$ ������ ��� �� ���
$��	� 

��� ��� ���, ��� ���	$��	� �� ��������	� 

	� ����"��	$ ���. 7���� �����
��� ��� ��
� 

�
������	� �� ����� ��� ��	�$4��� ��$ �	� 

��	
� �� ��� �	� $
�, $����� ��� ��������� 

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

�	� ��
����$. '��	� �� �	������	�� �� 

�
���*���: 	� �
������ 	�� ����	��� ������� 

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

���
"���� 	� �
��� 	��� ���	$… 

�!$&��'�&�

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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�! %�%H����� ��* ���!&�* 6%��+
&� ����*�� ���	��� ��	
����� 

���� �'�#� �J� 67�J� ��* Imaging, '.& #'��� ��) 6J��Q$%67%) %��4 �%& ��* 
video, �J� �$�>��&�<� ���. �����) �*H����!&) Q7����%& Q&% ��� ��&'���% �J� 
���&�<�. ;�%) �$'��) �% (&%Q�<��*#! �%& �% �&�����&���*#! %��&�!&#!�&�4 
��� ���&�� %�'(��� !7�%& #! !$Q%���$&%��) #!�$��!&). ;��& Q!������! '�� 
%*�� � �4�� #! �� #��$��� ��) !*�$7�!&%) #! (&46�$�*) �$'��*), #! �&) 
Q���!*�&��) '�� �%& (*��'��!) �%#�+�!) MTF, #! �% resolution charts (��. �� 
6J��Q$46��� !&(&�<� (&%Q$%##4�J�/�.!(7J� �%& #!���!&�% !�!,!$Q%�7% �J� 
%���!�!�#4�J� ��) %�%�*�&��) &�%�'���%) #! !&(&�4 #!�$��$�Q$4##%�% ���.

8��� $��� ������ �
�� �������… #��	� $
��� ��� ��� �
���	�� � 	������ 

���� ���� ��� 	� �
���	�
�� �� 	����"�����; #��	� �� ��������� �� 

��	������ �� ����$���, ���� $��� �	� �$���, ���/��4����	� ���	�	��"� �	� 

�� ��	
����� ���� ����� ��� ��
�� �� ��� �����
� 	�� �������; '� ����� ����� 

���	�$ �����: � ��
����� (���	� 	�� �*�	�	� � ���
�	�� ����	�	�) ���	���� ��� 

����� �/� ���� ��������� �� ������$�	�	�� �
������	��, ���� �*������ �� 

������ ��	����	��.

 <	�� ��� 	�� ��
$��	
� 	�� ��
������ � �
����	�� ������� ���� ���� 

������� �� ����������� ������ $���� ����	�����: �� ��� ���� �����	
��� 

��
���
�"����, �
���	��� �	
����, �$�����, ���	����	"�� ������ ��. 

8��� ��� �	���	$�� �	�� ��	�� �����
���
$. =�$
��� �� � ������� �
	��	�	�. 

&� �� 	�� $����� 	�� �������� ��	�� ������� �	�� � �	����� ����� �	���� 

����	�	�� �� ����	�$ ��	
��� ����
�����, ���������� ����������� ��� ����	�� 

��� ����� ���
��� 	4���, ��	������ ��� «���"����» � ����� ���
����$ 

����
$, �
�$ ��
��"�� ��	�
 ��� 	� autofocus ��. '� ����
���� ���� 

���	����� ��� $�
����� ��������"�, 
��	$���� �� ���	
���"� ��
"� 

��� �
���� �� ����
�$4��	�� �
����$ ��� 	�� ���	��*� ���� �����
������ 

���	������	��.

+�� ��� �� �	��$����� 	� �
������	� $�� ����; �� ������ ��	����� �� 

	�� ���$
��� �
���	�
��� �*������� ��� ��	
$�� 	�� ��
�����, ���
���� 

�������� (�� ��
�$�) �� ��	��������� 	�� ��������� ��������� 	��: �� 

�����	
��� ��
���
�"���� (��
��������� � ��*���
�������) ������	�� ������ 

�� 	
���*���� �
����	�$ ��	������� �� �����$ �����	� ���� ��
	�� �� 

��
$��
� �� ������$��. >�����	"����� 	�� �
���	��� �	
���� ��� ������� 

������4��	�� �� 	� ��
�� 	�� purple fringe �� ������ 	����"��	� ��
��
���$	�� 

��� ������� �� ��
����� �� ��	��� ��	
$�	 �.�. ��
��� � ���� 	����. <����� �� 

�
���	��� �	
���� ����� ��� ��	���� �� 	�������� ��� 150-200mm �� �$��. 

8�� ��� 	� �$����� �
�� �� �	
�/���� 	� ��� �
�� 	�� �	������� ���� 
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�������	 
� ������ 
��� ����� ���  

����� €20
��� �� �� ������

�� �� ����� ��������� & �������������! 
 

��� �������	
��: 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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������� - "#��!$��%#
�	�� ����� IBC 2011, 9-13 ���	���
��� 2011 

�$&� %�' �7Q!) #�$!) ��%>% ��% e-mail %�' ��� �$Q%�&�#' 
“ibc.org” ��* �Q$%6! �� !,�): “�%) !*.%$&���+#! �4$% ���+ 
Q&% ��� !�7��!U� �%) ���� IBC 2011. �%) !*.%$&���+#! ��* 
>�����%�! �% �4��*#! �� 6!�!&�' show �� �&� !�&�*.�#��� 
'�J� �J� !��.<�!” 

Όπως καταλάβατε, το ίδιο μήνυμα έχει σταλεί σε άλλους 50.461 

ανθρώπους! Χρόνια είχε να μαζέψει τόσο κόσμο η IBC, η 

μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικής εικόνας και ήχου σε ευρωπαϊκό 

έδαφος! Με 13 τεράστια χολ και 1300 εκθεσιακά περίπτερα -με 

πολλά απ’αυτά να είναι από μόνα τους σαν μικρά χωριά- η φετινή 

διοργάνωση ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη όλων των εποχών! 

Το σύνολο των επισκεπτών της φετινής έκθεσης ήταν 50.462 άτομα 

από 160 χώρες, νούμερο αυξημένο από την περυσινή κατά 4%, κάτι 

που δείχνει πώς παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση η αισιοδοξία 

στην παγκόσμια αγορά εικόνας και ήχου είναι έντονη! 

Κακά τα ψέματα, είναι αδύνατον να έχει κάποιος πλήρη και 

ολοκληρωμένη εικόνα της σημαντικής αυτής έκθεσης μέσα από 

μερικές σελίδες ενός περιοδικού. Θα χρειαζόταν γι’αυτό ολόκληρο 

τεύχος 150 σελίδων... Γι’ αυτό λοιπόν μέσα από το παρόν αφιέρωμα 

θα σας παρουσιάσουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα -κατά την 

ταπεινή άποψη του γράφοντος- προϊόντα και τεχνολογίες που 

συγκέντρωσαν πάνω τους τα περισσότερα φλας! Και κυρίως το δικό 

μου! Νομίζω ότι -αν μη τι άλλο- δικαιούμαι να πω την ταπεινή μου 

άποψη μια και φέτος συμπλήρωσα 10 χρόνια έρευνας και τρεξίματος 

στους ατελείωτους διαδρόμους του ολλανδικού RAI.

   

��< �& 1300 !����!) ��) IBC 2011 ��$&#<.����%� #!�%,+ ��*) 
��% 13 halle ��) ���!��), � Sony !7.! �� (&�' ��) ��7$&� #! (&�' 
��) %����!&��&�' .��!

ΠΑΝΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ editor@cinematographers.gr


������� ���� IBC 
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CANON
>�$���� ��� 	�� DSLR 	�� & 	�� ��
�� ���������	��� ���	��$��
��!

Η Canon στο μεγάλο περίπτερό της στο κέντρο του χολ Νο.11, συγκέντρωσε πάρα 

πολύ κόσμο και αυτή τη χρονιά στην Ολλανδία. Πολλά τα σπουδαία προϊόντα της, θα 

σας παρουσιάσω τα σημαντικότερα: 

Ο πιο ευρυγώνιος μεγάλος ζουμ φακός του κόσμου ανήκει φυσικά στην Canon, μια 

εταιρεία με μεγάλη παράδοση σε τέτοιου είδους φακούς. Ο νέος Digisuper 95, με άλλα 

λόγια ο XJ95x8.6B συγκέντρωσε τα βλέμματα όλων των τεχνικών διευθυντών των 

μεγαλύτερων τηλεοπτικών δικτύων αλλά και των υπευθύνων των μεγάλων μονάδων 

OB. Ο φακός αυτός έρχεται να διαδεχτεί τον πολύ επιτυχημένο 86άρη OB box lens, και 

παρά τα πολύ ευρυγώνια του χαρακτηριστικά εντυπωσιάζει με την πολύ χαμηλή του 

παραμόρφωση!

Στη φετινή IBC, η Canon μπορεί να μην έκανε την έκπληξη που περιμέναμε όλοι και να 

μην αποκάλυψε τελικά την καινούργια EOS-5D Mk3, παρουσίασε όμως την PowerShot 

SX-40 HS, μία compact φωτογραφική ultra-zoom με εντυπωσιακό ζουμ 35x και πολλά 

πλούσια χαρακτηριστικά. Το κυριότερο και σπουδαιότερο χαρακτηριστικό της SX-40 

HS είναι ο νέος επεξεργαστής της Canon, ο γρήγορος και αποτελεσματικός Digic-

5. Αν προσθέσετε και το τεράστιο εύρος ζουμ που δίνει ο φακός 24-840mm (!!) σε 

συνδυασμό με το σύστημα σταθεροποίησης των 4.5 stop, τότε έχετε στα χέρια σας μία 

πανίσχυρη compact φωτογραφική! 

Στο μεγάλο booth της Canon είδαμε και για πρώτη φορά όλες τις φωτογραφικές 

DSLR  μηχανές της στημένες δίπλα-δίπλα -τονίζοντας τη δέσμευση της ιαπωνικής 

εταιρείας στην υπηρεσία του βίντεο- όπως και την πλήρη σειρά των βιντεοκαμερών 

της σειράς XF. Οι κάμερες XF-300, XF-305, XF-105, XF-100, αλλά και η XA-10 ήταν 

όλες συγκεντρωμένες στην “πρώτη γραμμή” του περιπτέρου τοποθετημένες σε κάθε 

είδους rig, ή τρίποδο, και με κάθε μορφής “σετάρισμα”, από ENG και EFP μέχρι 

κινηματογραφικό. 


������� ���� IBC 

�*�J��&�#') %�' !�&�����!) ��� �#�#% �J� DSLR.

� X�Q&4#%-�%� �%#%$<�!& Q&% �� �%&(7 ��*

� «#&�$� ��� #4�&» 
Powershot SX-40 HS
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Η χαρά των ανθρώπων της Canon οφειλόταν στο γεγονός ότι οι σπουδαίες 

μικρές κάμερες της εταιρείας είχαν πάρει πρόσφατα την επίσημη αποδοχή 

και έγκριση χρήσης από τα μεγαλύτερα και εγκυρότερα τηλεοπτικά δίκτυα 

του κόσμου όπως το BBC. Παρεμπιπτόντως, σε κάποιο άλλο τεύχος θα σας 

εξηγήσω πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το σύστημα αξιολόγησης, έγκρισης 

και αποδοχής των βιντεοκαμερών, των DSLR και των άλλων μορφών των 

μηχανών εγγραφής εικόνας, από τους μεγάλους, παγκόσμιους τηλεοπτικούς 

οργανισμούς και κυρίως από το BBC που θέτει πρώτο πάντα τα ποιοτικά 

standard της αγοράς!

Θα πρέπει να τονίσω -αν μου επιτρέπεται- τη συμπάθειά μου στις compact 

βιντεοκάμερες της σειράς XF της Canon. Οι λόγοι είναι πολλοί με 

σημαντικότερους απ’αυτούς τη δυνατότητα να γράφουν εικόνα σε MPEG-

2 και ποιότητα/data rate 50Mbps αλλά και την αφάνταστα χρήσιμη έξοδο 

SDI. Είναι θαυμάσιες μηχανές για κάθε είδους χρήση, με καταλληλότερες 

απ’αυτές το ποιοτικό ENG ειδικά το “Κάμι-Κάζε”, αλλά και 

τα μυστήρια (γάμους/βαπτίσεις) και άλλες κοινωνικές 

εκδηλώσεις. Στον ίδιο χώρο της Canon είδαμε και τους δύο 

καινούργιους φακούς ζουμ της εταιρείας σχεδιασμένους 

ειδικά για τις απαιτήσεις του 4K cinematography.  Αυτός 

που μου έκανε μεγάλη εντύπωση αλλά και που τράβηξε 

τα περισσότερα φλας των επισκεπτών ήταν ο μεγάλος cine 

zoom 30-300mm με την μοντούρα PL. Αυτά που μου άρεσαν 

πολύ σ’αυτό τον υπέροχο φακό ήταν το χαμηλό βάρος του, 

το κινηματογραφικό του στήσιμο με τα μεγάλα, ευανάγνωστα 

focus scale και τα άλλα gears, και το σχεδόν ανύπαρκτο 

breathing!  Υπέροχος φακός! 

�& >&��!��4#!$!) ��) �!&$4) XF ��) Canon 
#��$!7 �% 6%7����%& #&�$�) !7�%& '#J) 
!�%QQ!�#%�&�4 !$Q%�!7% Q&%�7 �%$�.�*� 
��&�&�7% !,'(J� !&�'�%) (component, SDI) 

%��4 �%& *U��' data rate !QQ$%6�)
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PANASONIC
<�������	�� �	�� 3D 	���������

Με το σύνθημα “Dreams, Ideas, Reality”, η δεύτερη μεγάλη εταιρεία -σε 

παρουσία στην έκθεση- μετά τη Sony ανακοίνωσε πολλά ενδιαφέροντα προϊόντα 

και συνέχισε την προώθηση της πολλά υποσχόμενης τεχνολογίας AVC Ultra. 

Επίσης, ενίσχυσε την επένδυσή της στην νέα μόδα του 3D με τις δύο κάμερες 

που είχε πρωτολανσάρει στο Λας Βέγκας, τη μικρή 3DA-1 και τη μεγάλη 

της αδερφή, τη 3DP-1. Η μικρή της οικογενείας 3D είναι μια ολοκληρωμένη 

τριασδιάστατη Full HD κάμερα με διπλούς φακούς και σένσορες και -σύμφωνα με 

την εταιρεία- λειτουργεί όπως η ανθρώπινη όραση. Το νέο καμάρι της Panasonic 

ελευθερώνει τον χρήστη από τα προβλήματα των μεγάλων και δύσχρηστων 

τρισδιάστατων rigs και του προσφέρει πολύ μικρό βάρος, ελευθερία κινήσεων, 

ευελιξία και χαμηλό κόστος αγοράς και λειτουργίας. Η αλήθεια είναι ότι με 

τις ολοκληρωμένες αυτές τρισδιάστατες λύσεις όπως η 3DA-1 δεν χρειάζεται 

κάποιος να αγχώνεται με τις απαιτητικές ρυθμίσεις που θέλει ένα πολύπλοκο 

σύστημα 3D rig, ούτε να προβληματίζεται με την σύγκλιση των δύο φακών, 

το ενδιάμεσο κενό, ή τη διαφορά μεγέθους και φωτεινότητας. Είναι όλα έτοιμα 

στο χέρι του προρρυθμισμένα. “πρισεταρισμένα” που λέμε στη γλώσσα μας, 

και το σπουδαιότερο, με μια προσιτή κάμερα σαν την 3DA-1 μπορεί κάποιος 

να κάνει τα πρώτα του βήματα στο τρισδιάστατο βίντεο χωρίς να επενδύσει 

πολλά χρήματα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η μικρή αλλά πολύ αξιόλογη αυτή 

τρισδιάστατη κάμερα χρησιμοποιήθηκε από την NASA στην τελευταία αποστολή 

του διαστημικού λεωφορείου.

Για τους πιο απαιτητικούς, broadcast χρήστες, η Panasonic παρουσίασε στο 

μεγάλο της περίπτερο, τη μεγάλη της κάμερα, ίδιας ακριβώς φιλοσοφίας με τη 

μικρή, τη 3DP-1. Εδώ έχουμε μία κανονική broadcast κάμερα ώμου τεχνολογίας 

P2HD με διπλό φακό ζουμ 17x και διπλούς αισθητήρες 3MOS, ενός τρίτου 


������� ���� IBC 

�%$’'�� ��* (!� �.!& %&�����$% #!Q���*) super-35, 
3-perf, � #&�$� AF-101 ��) Panasonic �% �4!& ���+ �%�4 
#! ��*) ���*) �&��#%��Q$%6&���).

� #&�$� 3D-A1 ���� �!�!*�%7% %������� 
��* (&%���#&��+ �!J6�$!7�* ��) Nasa.
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της ίντσας, υψηλής ανάλυσης και μεγάλης ευαισθησίας. Οι αισθητήρες είναι 

οι ίδιοι που έχουμε συναντήσει στις κάμερες HPX-370 και HPX-250. Η κάμερα 

χρησιμοποιεί το αποτελεσματικό φορμά εγγραφής AVC-Intra και γράφει σε κάρτες 

μνήμης σήματα Full HD 1920x1080 σε 10bit 4:2:2. Η μεγάλη τρισδιάστατη κάμερα 

της Panasonic αναμένεται να κυκλοφορήσει στο τέλος του χρόνου σε τιμή γύρω 

στα 30.000 ευρώ. 

Στο περίπτερο της Panasonic είδαμε και τα δύο νέα της monitor που βασίζονται 

στο άκρως επιτυχημένο και δοκιμασμένο BT-LH 1700. Το μικρότερο από τα δύο, 

το L-1500, έχει 15 ίντσες οθόνη και ανάλυση 1280x800, και το μεγάλο, το L-2150, 

21 ίντσες οθόνη και 1920x1080 ανάλυση. Και τα δύο προσφέρουν κάθε είδους 

σύνδεση (composite, component, HD-SDI, HDMI) και θα κυκλοφορήσουν τον 

Νοέμβριο σε τιμές 1600 ευρώ για το μεγάλο και 1300 ευρώ για το μικρό. 

Επιτέλους, μετά από αρκετό καιρό, η μεγάλη ιαπωνική εταιρεία ανακοίνωσε τις 

τελευταίες εξελίξεις από την ανάπτυξη του νέου της φορμά εγγραφής, του AVC-

Ultra, συνέχεια του γνωστού AVC-Intra 100. Με το κεφάλι ψηλά, ατενίζοντας το 

μέλλον με αισιοδοξία η Panasonic έδωσε στη δημοσιότητα τις άκρως εντυπωσι-

ακές προδιαγραφές του νέου της φορμά: Η μικρή, η οικονομική κατηγορία των 

νέων της καμερών θα γράφει στο μέλλον σε AVC-Long Gop, 10bit, 4:2:2 και ποι-

ότητες 25-50 Mbps, η μεσαία κατηγορία μηχανών σε AVC-Intra 4:2:2, 10bit, στα 

200 Mbps, και η μεγάλη κατηγορία, η «βαρέων βαρών» στο άκρως εντυπωσιακό 

AVC-Intra 4:4:4, στα 12bit και 400 Mbps! 

Παρά την οικονομική κρίση η Panasonic ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία! Και 

δεν έχει λόγω να μην το κάνει όταν οι κάμερές της ξεπουλάνε σαν ζεστό ψωμί 

και όταν μαθαίνουμε ότι ακόμα και σ’ αυτή την Ολυμπιάδα, τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του 2012 που θα γίνουν σε λίγους μήνες στο Λονδίνο, η Panasonic θα 

είναι για άλλη μια φορά ο επίσημος προμηθευτής του εξοπλισμού. Όπως μας 

ανακοίνωσε ο υπεύθυνος της Panasonic Ευρώπης, ο Λοράν Αμπαντί, στη δεξίωση 

που έδωσε στους δημοσιογράφους απ’όλο τον κόσμο, στο εντυπωσιακό Nemo 

του Άμστερνταμ: “Για δέκατη συνεχή Ολυμπιάδα, από το 1992 και τους αγώνες 

της Μπαρτσελώνα μέχρι το 2012 και τους αγώνες του Λονδίνου, η Panasonic θα 

είναι υπεύθυνη για την εικόνα των Ολυμπιακών Αγώνων!” 


������� ���� IBC 

�% �$��&�4 �%& ��&��&�4 monitor ��) Panasonic.

�� !��*�J�&%�' Nemo '��* �(J�! � Panasonic 
(!,7J�� Q&% ��*) (�#��&�Q$46�*) '��* ��* �'�#�*.

� Panasonic !�!�(+!& 
���� �!�!*�%7% #'(% 
��* 3D #! (+� �4#!$!) 
(&%6�$!�&��+ #!Q���*) 
%��4 7(&%) 6&����67%).
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SONY
6
���	� 	��������� ��� 	�� ������	�
� �	��
��� 	�� �����

Η Sony, τον περασμένο Μάιο, στο ηλιόλουστο Λας Βέγκας, στην 

έκθεση NAB, τη μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικής εικόνας και ήχου 

του κόσμου, έβαλε μπροστά την εμπορική της εκστρατεία με το όνομα 

“Believe Beyond HD”, και έκανε κάποιες ανακοινώσεις για τα νέα της 

προϊόντα. Τέσσερις μήνες αργότερα, στο βροχερό Άμστερνταμ της 

Ολλανδίας, στην IBC, τη δεύτερη μεγαλύτερη έκθεση του κόσμου, 

παρουσίασε -σε συνθήκες υπερπαραγωγής- τα νέα της όπλα στον 

παγκόσμιο πόλεμο επικράτησης προτύπων και τεχνολογιών της 

επαγγελματικής και όχι μόνο εικόνας! 

Σε μια παγκόσμια τηλεοπτική και κινηματογραφική αγορά που τους 

τελευταίους μήνες αντιμετωπίζει πρωτόγνωρη οικονομική κρίση και 

φυσικές καταστροφές, η Sony, η μεγαλύτερη εταιρεία του είδους 

στον πλανήτη, δεν έχει παρά να συνεχίσει να εφαρμόζει τις έξυπνες 

εμπορικές στρατηγικές της και το ομολογουμένως καλύτερο και 

αποτελεσματικότερο μάρκετιν του πλανήτη προκειμένου να συνεχίσει να 

είναι απλά το αφεντικό! Πέρα όμως από το μάρκετιν, η μεγάλη εταιρεία 

φημίζεται και για τα πολύ καλά προϊόντα της, και στη φετινή IBC είδαμε 

πολλά απ’αυτά και σας τα παρουσιάζουμε:

Για πρώτη φορά λοιπόν στην Ευρώπη ντεμπουτάρισε η ναυαρχίδα της 

Sony με τρομερή ανταπόκριση από επισκέπτες απ’όλο τον κόσμο! Είναι 

ενδεικτικό της κοσμοσυρροής το γεγονός ότι δεν μπορούσα να βρω 

ελεύθερη την κάμερα ούτε για ένα λεπτό για να μπορέσω να βγάλω 

μερικές φωτογραφίες! Συνεχώς, χωρίς κανένα διάλειμμα, γύρω από 

το πολυπόθητο σώμα της F-65 στο χολ της Sony, γινόταν πανικός 

από διευθυντές φωτογραφίας, σκηνοθέτες, παραγωγούς, μαθητές 

^�%� %(+�%��� �% #!7�!&) Q&% �7Q� #'��) ��* #! ��� 
���*�'���� Sony F-65. �& �*$�) �6�%�%� #�.$& �� !��&%�'$&� 
��* .��!

�� �!$7��!$� '��* !7.! ����!7 � #!Q4�� F-65 #%H7 #! �&) #&�$�) 
��) %(!$6�), F3 �%& FS-100
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κινηματογραφικών σχολών, “technofreaks” και φιλόδοξους κινηματογραφιστές 

απ’όλο τον κόσμο! Μία σύγχρονη Βαβέλ! Τα φλας είχαν πάρει φωτιά! Και είναι 

βέβαια απόλυτα φυσικό αν σκεφτούμε ότι η Sony λανσάρισε μία μηχανή που αν 

έβγαινε πριν 2-3 χρόνια θα κόστιζε πάνω από 200.000 ευρώ! 

Ο σπουδαιότερος λόγος για τον οποίο η σημαντική αυτή κάμερα έγινε το “talk of the 

town” αλλά και όλης της παγκόσμιας κοινότητας είναι η τιμή! Ναι κυρίες και κύριοι, 

η τιμή της! Παρ’όλο που σε όλους εμάς στην Ελλάδα που ζούμε την οικονομική 

κρίση στο πετσί μας, μας φαίνεται υπερβολικό ποσόν της τάξης των 65.000 ευρώ 

για μια βιντεοκάμερα, πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτά τα χρήματα για μια τέτοια 

συσκευή είναι πολύ λίγα! Μιλάμε για ό,τι πιο πρωτοποριακό υπάρχει σήμερα, για 

το μοντέλο με τις πιο εντυπωσιακές προδιαγραφές και -το σπουδαιότερο- με την 

υποστήριξη του μεγαλύτερου κατασκευαστή του κόσμου! 

Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, η Sony F-65, δίνει τη δική της απάντηση 

στην αμερικάνικη οικογένεια της RED, αλλά και στη γερμανική της ARRI. Ήδη τα 

τελευταία τρία χρόνια η RED είχε πάρει ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας των ταινιών του 

Χόλιγουντ και τους τελευταίους 12-14 μήνες η επίσης σπουδαία Alexa της ARRI είχε 

μπει στο χορό κατακτώντας μεγάλο κομμάτι από την κινηματογραφική πίτα, όπως 

επίσης και το μεγαλύτερο κομμάτι από την άλλη πολυπόθητη πίτα των διαφημίσεων. 

Γι’αυτό λοιπόν, δεν μπορούσε η Sony να μείνει έξω από το χορό και να επαναπαυτεί 

με την -ήδη ξεπερασμένη- F-35!  Άλλωστε το Χόλιγουντ ζητούσε επανηλειμμένα 

τα τελευταία 2-3 χρόνια, μία ψηφιακή κάμερα που να μπορεί να έχει την υψηλή 

ποιότητα εικόνας των κινηματογραφικών μηχανών αλλά χωρίς όμως το υψηλό 

κόστος τους.  Όπως είπε και ο Κέρτις Κλαρκ, ο διευθυντής φωτογραφίας που 

τράβηξε και επιμελήθηκε το κεντρικό διαφημιστικό βίντεο της Sony για την F-65: 

“Είμαι βέβαιος ότι αυτή η κάμερα είναι η πρώτη και μοναδική ψηφιακή μηχανή που 

μπορεί να ανταγωνιστεί ευθέως τις κινηματογραφικές κάμερες και το φιλμ των 35 

χιλιοστών!”

Στο αποκλειστικά δικό της μεγάλο χολ, η Sony παρουσίασε επίσης τη νέα σειρά 

των BVM-F monitor τεχνολογίας OLED. Ήδη τα τελευταία χρόνια τα καταπληκτικά 

monitors της Sony απολαμβάνουν της αποδοχής απ’ όλη την κινηματογραφική και 

� #&�$� %(!�6�+�% ��) ���*(%7%) F3, 
� Sony FS100, #! 4��% �'Q&% «� F3 ��* 
6�J.�+», !7�%& #7% �%*#4�&% #&�$�, 
�$��&�� �4#!$% #! �����) (*�%�'���!)
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τηλεοπτική κοινότητα γι’αυτό η εταιρεία 

αποφάσισε την επέκταση της σειράς. Η 

νέα αυτή οικογένεια αποτελείται -προς το 

παρόν- από δύο οθόνες, τη 17άρα BVM-

F170 και την 25άρα BVM-F250. 

Και οι δύο οθόνες χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία της εταιρείας, Trimaster EL 

προσφέροντας στον χρήστη τους ό,τι 

καλύτερο έχει να δώσει η σύγχρονη 

τεχνολογία των OLED οθονών.
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TELECAST 
&� �$�	� ���� ���� ���� ��	��� ����

Το Copperhead 3200 παρέχει μία σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση οπτικών ινών 

μεταξύ της επαγγελματικής κάμερας και του OBvan, του control room ή του 

video village. Μέσω μίας μόνο οπτικής ίνας το σύστημα μεταφέρει και προς τις 

δύο κατευθύνσεις, ψηφιακή εικόνα SDI και HD/SDI, αναλογικό βίντεο PAL και 

NTSC, όπως επίσης και τις εντολές δύο κατευθύνσεων, μεταξύ της κάμερας και 

της βάσης της, για τον πλήρη έλεγχο της κάμερας, δηλαδή της εικόνας, του ήχου, 

των παλμών συγχρονισμού, των data, της ενδοσυνεννόησης, του prompter, 

και του tally. Ακόμα, το Copperhead 3200, που αποτελεί την ιδανική λύση για 

ENG, τηλεοπτικούς σταθμούς και EFP γυρίσματα εκπομπών, παρέχει και 10/100 

Ethernet για σύνδεση με laptops και servers 

αλλά και φορητούς αναμεταδότες. Επειδή 

όλη διαχείριση της εικόνας και του ήχου 

μέσω του Copperhead 3200 γίνεται ψηφιακά 

και οπτικά η ποιότητα των παραπάνω 

είναι τέλεια, απαλλαγμένη από τα γνωστά 

προβλήματα παρεμβολών, γειώσεων, και 

αποκλίσεων του σήματος λόγω καιρικών 

συνθηκών. Η μονάδα της κάμερας 

τοποθετείται απευθείας πάνω στην κάμερα, 

στην υποδοχή μπαταρίας, ενώ η μονάδα 

βάσης καταλαμβάνει μόνο 1RU χώρου μέσα 

στο βαν ή το φορητό στούντιο, και είναι 

πραγματικά plug and play. 

που ανεβάζει πολύ την προστιθέμενη αξία 

(production value) των αθλητικών παραγωγών 

και δίνει στους διαφημιστές νέες δυνατότητες. 

Με το σύστημα καμερών της Camargus δεν θα 

χάσετε ποτέ ξανά καμία φάση ποδοσφαιρικού 

αγώνα! Η φιλοσοφία του έξυπνου αυτού 

συστήματος είναι η εξής: 16 μικρές κάμερες 

συνδεδεμένες μεταξύ τους σε μία μονάδα 

μοιράζονται σε τμήματα το οπτικό πεδίο και 

ουσιαστικά έτσι καλύπτεται όλος ο αγωνιστικός 

χώρος του ποδοσφαιρικού γηπέδου από μία 

μόνο “κάμερα”! Με άλλα λόγια, η κάλυψη 

ενός αγώνα ή άλλης μεγάλης εκδήλωσης αντί 

να γίνει από πολλές διαφορετικές κάμερες 

μοιρασμένες στον χώρο, γίνεται από μία 

μόνο κάμερα η οποία “κόβει” και μοιράζει 

την εικόνα σε 16 ξεχωριστούς φακούς και 

στο τέλος τη “ράβει” και την ενώνει σε μία Το 

σύστημα επίσης προσφέρει εγγραφή λούπας, 

αργή κίνηση, και άμεσο replay. Το έξυπνο 

σύστημα της Camargus δίκαια κέρδισε τη 

διάκριση “Best of IBC 2011” και βραβεύτηκε 

από τους συντάκτες του έγκυρου περιοδικού 

TVB Europe. 

CAMARGUS
6�	� ��� ������� �$����!

Είναι γνωστό σε όλους ότι, σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, ένα τυπικό πεντακάμερο/

πολυκάμερο στήσιμο δεν μπορεί να παρακολουθεί τη δράση σε όλο το γήπεδο ούτε 

τον κάθε παίκτη μεμονωμένα. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να χαθεί 

ένα κρίσιμο στιγμιότυπο! Μία από τις έξυπνες ιδέες που είδαμε στην Ολλανδία αυτό τον 

Σεπτέμβρη ήταν και το πανοραμικό σύστημα της Camargus, ένα πρωτοποριακό σύστημα 
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��&4 �$�_'��% 4(!&%�%� �&) #�%�%$7!) %�' �� 6�%) #�*! 

Το περίπτερο της ARRI ήταν όπως πάντα γεμάτο από κινηματογραφιστές 

απ’όλο τον κόσμο που συνωστίζονταν γύρω από τις καταπληκτικές 

μηχανές Alexa, τα νέα φώτα της εταιρείας, και τα υπέροχα αξεσουάρ για 

κάθε είδους βιντεοκάμερες αλλά και DSLR. Τα πακέτα matte box/follow 

focus της ARRI για DSLR χρήση είναι απλά τα καλύτερα και ποιοτικότερα 

που θα βρείτε, μαζί μ’αυτά της O’Connor. 

Η μικρή κάμερα των 

4K της JVC αν και δεν 

είναι έτοιμη ακόμα, 

μας έδειξε -μέσω ενός 

4K monitor- πολύ 

όμορφα πλάνα από 

το Άμστερνταμ! 

Αναμένουμε με 

αγωνία τα πρώτα 

μοντέλα παραγωγής! 

Να δω συναδέλφους 

να τραβάνε γάμους 

και βαφτίσια με 4K 

κάμερα και τί στον 

κόσμο! 
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Τα νέα προσιτά DSLR τριπόδια της Sachtler τράβηξαν σαν μαγνήτες 

τον κόσμο λόγω της πολύ καλής ποιότητάς τους αλλά και -το 

σπουδαιότερο- της πολύ προσιτής τιμής τους! Ακούστηκε ότι η μικρή 

κεφαλή για το τριπόδι Ace θα κοστίζει περίπου 500 ευρώ μόνο! Αυτό 

επίσης που μας άρεσε πάρα πολύ ήταν το μεγαλύτερο Cine DSLR! 

Οι νέοι φακοί της Cooke και της ARRI. Ο φακός 

Panchro 135mm Τ2.8 της Cooke, τα απολαυστικά 

ζουμ Alura 15.5-45mm T2.8 και 30-80mm T2.8 

της ARRI, καθώς και ο απίθανος prime 135άρης 

της σειράς Master Prime με διάφραγμα Τ1.3, μας 

έκλεψαν την καρδιά!

Η συμφωνία που έκλεισε ο Τζέιμς 

Κάμερον με την ARRI για την παραγωγή 

της καινούργιας του τρισδιάστατης ταινίας 

με τις κάμερες Alexa, όπως επίσης και το 

καταπληκτικό σεμινάριο που μας έδωσε 

ο διάσημος σκηνοθέτης στην τεράστια 

κινηματογραφική αίθουσα του RAI. 

�� �!#&�4$&� 3D ��* (&4��#�* ��������� �H�&#) X4#!$��
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Παραλειπόμενα
•  Κάποιος που έχει βρεθεί στο τεράστιο εκθεσιακό κέντρο RAI στις αρχές Σεπτεμβρίου 

γνωρίζει πολύ καλά πως αν δεν έχει κάνει από πριν την κατάλληλη προετοιμασία 

και οργάνωση σημειώνοντας ποιά περίπτερα θα επισκεφτεί, είναι πολύ εύκολο να 

πελαγώσει, να τον πιάσει άγχος, πανικός και στο τέλος να “χάσει τη μπάλα”! Είναι τόσα 

πολλά τα περίπτερα της έκθεσης και τόσο μεγάλος ο συνωστισμός, που χρειάζεται να 

έχει κάποιος πολύ χρόνο, υπομονή, και καλά, γερά πόδια για ατελείωτο “footwork” 

όπως λένε και οι συνάδελφοι Αμερικανοί!

• Συγνώμη από τους φίλους της RED που δεν αναφέρθηκα στις φιλόδοξες μηχανές της!

Αδιαφορώ πλήρως και επιδεικτικά! Και δεν κρίνω από την προσωπική μου εμπειρία 

-ακόμα προσπαθώ να πληρωθώ το corporate που έκανα στην Αμερική πριν δύο χρόνια 

με τη RED One επειδή η κάμερα λειτουργούσε όποτε είχε κέφια- αλλά από τα πολλά, 

πάρα πολλά παράπονα που ακούω από συναδέλφους σε όλο τον κόσμο! Ωραίες οι 

υπερφίαλες ανακοινώσεις και τα διαφημιστικά τρικάκια αλλά να φτιάχνουμε και καμιά 

κάμερα που να δουλεύει κύριε Τζέναρντ μου! Αλλιώς γυρίστε στα γυαλιά ηλίου και τα 

αθλητικά σορτσάκια που με τόση μεγάλη επιτυχία φτιάχνατε!

• Τί τρέλα κι αυτή με τα iPad ρε παιδιά! Θα είδα και καμιά -χωρίς ίχνος υπερβολής- 

πενηνταριά εφαρμογές σε όλη την IBC σχεδιασμένες για τα iPad! Έλεος! Κουράστηκα!

Αριστερά ο Στίβεν Πόστερ και δεξιά ο απεσταλμένος μας στην IBC Παναγιώτης Γκόλφης

Πολλά τα κιλά Άρη! Εκθέσεις τεράστιες σαν την 
IBC σε φορτώνουν το λιγότερο με 50-60 κιλά σε 
μπροσούρες, δελτία τύπου, διαφημιστικά δωράκια!

•  Δεκάδες τα περίπτερα κινέζικων εταιρειών 

με φωτιστικά LED! 

•  Υπέροχη η μικρή FX-100 της Sony (η 

F3 του φτωχού) αξίζει να την δείτε από 

κοντά! Πολύ προσιτή και με πολύ ωραία 

χαρακτηριστικά! 

•  Χάρηκα με την έξαψη και το ενδιαφέρον 

του κόσμου -ειδικά των νέων παιδιών που 

δεν αντέχουν οικονομικά την ενοικίαση 

μιας Alexa- γύρω από τις DSLR! Παρά τα 

προβλήματα που έχει το φορμά εκ γενετής, 

υπάρχει ένας οργασμός προϊόντων από τους 

τρίτους κατασκευαστές αξεσουάρ για DSLR. 

Όποιος θα έρθει φέτος στα καινούργια μας 

μαθήματα DSLR Cinematography θα δει από 

κοντά τα σπουδαιότερα απ’αυτά! Θα έχουμε 

κοντά μας καλεσμένους φίλους διευθυντές 

φωτογραφίας από το Χόλιγουντ όπως ο...

•  Υπέροχος κύριος Πόστερ! Και δεν 

είναι τυχαίο γιατί τον αγαπάνε όλοι στο 

Χόλιγουντ. Αρκεί να σας πω ότι για να 

ευχαριστήσει τους φίλους, συναδέλφους 

και μαθητές του απ’όλο τον κόσμο που 

συνάντησε στο Άμστερνταμ, ο υπέροχος 

Στίβεν Πόστερ έστησε ένα μεσημέρι, 

ξαφνικά και από το πουθενά, ένα μίνι 

σεμινάριο μέσα στο περίπτερο της Tiffen. Το 

παρακολούθησαν πολύ λίγοι τυχεροί και 

μεταξύ αυτών και ο υπογράφων! 

Γεμάτη η φετινή IBC με 
καταπληκτικούς, ασυ-

μπίεστους εγγραφείς/
monitors όπως το 

πολυβραβευμένο 
Gemini.
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Steve Jobs
&� 	���� ���� ������
Δεν πρόλαβαν να περάσουν ούτε δύο μέρες από την 

παρουσίαση του iPhone 4s, όπου ο Tim Cook έκανε το πρώτο 

του keynote ως CEO της Apple, και ανακοινώθηκε 

ο θάνατος του ιδρυτή της εταιρίας, Steve Jobs. Εμβληματική 

προσωπικότητα της τεχνολογίας, επρόκειτο για έναν άνθρωπο 

που είχε πιστούς θαυμαστές, με θρησκευτική προσήλωσή 

ή δεινούς επικριτές. Κανείς όμως δεν μπορεί να αρνηθεί το 

εξής: Ποτέ πριν ο θάνατος ενός ανθρώπου της τεχνολογίας 

δεν προκάλεσε τόσες πολλές αντιδράσεις από ευρύτατο 

φάσμα ανθρώπων. Τα social media γέμισαν με εκατομμύρια 

post των θαυμαστών του, τα apple stores ανά τον πλανήτη 

πλημμύρισαν από κόσμο που ήθελε να αφήσει ένα λουλούδι 

ή ένα σημείωμα ενώ ανακοινώσεις έβγαλαν εξέχουσες 

προσωπικότητες ανά τον πλανήτη ανάμεσα τους και ο 

πρόεδρος των ΗΠΑ Ομπάμα. 

 Οι επικριτές έβρισκαν σίγουρα πολλά λάθη στον 

πιονέρο της τεχνολογίας, από το ελιτίστικο των προϊόντων 

ως τις κατηγορίες για κλοπή πατεντών. Υπάρχουν όμως 

πολλά πράγματα που θα ήταν διαφορετικά στον τομέα των 

προσωπικών υπολογιστών, των κινητών και σίγουρα των 

tablets αν ο Steve Jobs δεν είχε αποφασίσει σε μικρή ηλικία να 

αφήσει το πανεπιστήμιο και να δημιουργήσει την Apple μαζί με 

τον Steve Wozniak. Και ας μην ξεχάσουμε και την Pixar, με τα 

μικρά και μεγάλα αριστουργήματα που μας έχει δώσει. 

 Λαμπρό μυαλό που ξεχώρισε χάρη στην επιμονή του 

και την τόλμη του. Όταν η ίδια η εταιρεία του τον πέταξε έξω 

ίδρυσε μια δεύτερη (την NeXT) και αγόρασε και μια τρίτη (την 

Pixar). Όταν ξαναγύρισε στην Apple κατάφερε να ξεπεράσει 

την Microsoft και να ονομαστεί ως η σημαντικότερη εταιρεία 

τεχνολογίας. Θεωρώ όμως ότι σημαντικότερα όλων είναι τα 

μαθήματα ζωής που έδωσε ακόμα και όταν είχε διαγνωστεί με 

καρκίνο. Αυτές τις μέρες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο διάφορες 

ομιλίες του, που μπορείτε να βρείτε και μεταφρασμένες στα 

ελληνικά. Όλες λένε το ίδιο πράγμα. Βρες ποιο είναι το πράγμα 

που αγαπάς περισσότερο, κάντο συνέχεια μέχρι να το κάνεις 

σωστά και μην σταματήσεις αν δεν το πετύχεις. Μην ζήσεις τη 

ζωή σου με βάση το τι πιστεύουν οι άλλοι. “Μην γίνεις ναύτης 

ενώ μπορείς να γίνεις πειρατής”. Δεν είναι μια σοφία που δεν 

έχουμε ξανακούσει ποτέ. Ήταν όμως ζωντανό παράδειγμα ενός 

ανθρώπου που έζησε όντως έτσι. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Flickr
>�� ��� �
����	� ��� 	�� online ��	��
����� 
����	�	��
Η photo sharing ιστοσελίδα Flickr παρουσίασε την νέα της 

εφαρμογή για τα Android τηλέφωνα όπου ο χρήστης θα μπορεί να 

ανεβάζει φωτογραφίες, να βλέπει αλλά και να επεξεργάζεται με 10 

διαφορετικά φίλτρα και εφέ, κάτι που δεν υπάρχει στην αντίστοιχη 

εφαρμογή για iOS. Μάλιστα τα εφέ του ανταγωνίζονται την 

εφαρμογή του iPhone, Instagram, που είναι αρκετά δημοφιλής. 

Το δεύτερο προιόν είναι το Photo Session που είναι ένας νέος 

διαδραστικός τρόπος για να μοιράζεστε το photostream του 

Frickr με μικρές ομάδες φίλων και να κάνετε chat real time μέσω 

υπολογιστή, iphone ή iPad.

Apple
iPhone 4s �� 8MP $��
�
Δύο μέρες πριν το θάνατο τουSteve Jobς η Apple παρουσίασε το iPhone 

4s, που μάλλον άφησε το κοινό απογοητευμένο αφού όλοι περίμεναν 

ένα iPhone 5 με καινοτόμα χαρακτηριστικά παρά μια βελτιωμένη εκδοχή 

του iPhone 4. Καθώς έχουν γίνει ήδη αρκετές αναφορές στην νέα 

συσκευή εμείς ας επικεντρωθούμε στα φωτογραφικά χαρακτηριστικά. 

Θα διαθέτει λοιπόν φωτογραφική μηχανή 8 MP με back illuminated 

CMOS ενώ προστίθεται το βίντεο 1080p. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις 

θα λειτουργεί πολύ καλύτερα το auto white balance ενώ θα διαθέτει 

face detection. Στις γενικότερες αλλαγές να προσθέσουμε τον dual 

core Α5 επεξεργαστή για μεγαλύτερες ταχύτητες. Μαζί με το iPhone 4s 

έρχεται και το iOS 5 με περισσότερα από 200 νέα χαρακτηριστικά και το 

πολυαναμενόμενο iCloud.
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Η κρίση δεν επιφέρει μόνον αρνητικά αποτελέσματα αλλά κινητοποιεί και τις αντιστάσεις 

μας. Το κρυμμένο δυναμικό που υπάρχει μέσα μας, αντιδρά στην περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα και μας ωθεί να κινηθούμε δημιουργικά, με πρωτοβουλίες που έχουν 

επιχειρηματικό αντίκτυπο όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Εξάλλου ένα 

από τα ελάχιστα θετικά στοιχεία της κρίσης είναι ότι έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές. Σε αυτό 

το περιβάλλον, δυναμική επανεμφάνιση κάνει η εταιρία Enessis των Κώστα Μαχαλιώτη 

και Θοδωρή Βλάχου αναγγέλλοντας την έναρξη παραγωγής του αυτοματοποιημένου 

μηχανήματος βιβλιοδεσίας που ήταν σε στάδιο σχεδίασης/εξέλιξης. 

Το Εnessis Αuto Photobook βγαίνει στην αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού για να αντα-

γωνιστεί επί ίσοις όροις τον διεθνή ανταγωνισμό που προέρχεται από την Ιταλία κυρίως, 

αλλά και από την Ελβετία και Ισπανία. Επί της ουσίας δεν αποτελεί εσωτερικό αντίπαλο του 

προηγούμενου μηχανήματος που είναι ημιαυτόματο και πολύ χαμηλότερης παραγωγικότη-

τας και απευθυνόταν στο σύνολο των φωτογραφείων. Το νέο μηχάνημα στοχεύει κατά βάση 

μεγάλα εργαστήρια που αναλαμβάνουν μαζική παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων άλμπουμ 

ενώ μπορούν να κάνουν και χονδρική. Το άλμπουμ βγαίνει έτοιμο από το Enessis για να 

πάει για εξώφυλλο. Ως προς το αναλώσιμο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το ίδιο (καρτί ή 

PVC) με ίδια σύσταση κόλλας και όχι τις νερόκολλες που φέρονται ως υπεύθυνες για αρκετά 

προβλήματα με σκεβρώματα και έχουν ταλανίσει την βιομηχανία του ψηφιακού άλμπουμ… 

Το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Enessis είναι η επιτόπια κόλληση, μοναδική ανάμε-

σα στα συστήματα αυτόματης βιβλιοδεσίας, καθώς και η ταχύτητα αφού σε 1,5 λεπτό έχει 

ολοκληρωθεί το πρεσσάρισμα ενώ άλλα μοντέλα του ανταγωνισμού χρειάζονται χρονοβόρες 

επεξεργασίες με παρατεταμένη παραμονή σε φούρνο ή πρέσσα κλπ. Για παράδειγμα υπάρχει 

ελβετικό μηχάνημα που χρειάζεται οκτάωρο για την διαδικασία της πρέσσας! Εννοείται ότι 

στο μηχάνημα της Enessis όλα αυτά είναι παραμετροποιούμενα: όποιος θέλει μπορεί να 

επιλέξει να παρατείνει το χρόνο πρεσσαρίσματος κυρίως για …ψυχολογικούς λόγους - αν και 

οι κατασκευαστές εγγυώνται ότι και ο minimum χρόνος είναι επαρκής. 

Το timing της κυκλοφορίας του μηχανήματος επιλέχθηκε μετά από προσεκτική ανάλυση των 

δεδομένων της αγοράς, με σκοπό να συμπίπτει με την κορύφωση της ζήτησης, τη στιγμή δηλ. 

που οι φωτογράφοι επεξεργάζονται το υλικό τους και το μορφοποιούν σε ψηφιακά άλμπουμ 

προκειμένου να παραδώσουν ολο-

κληρωμένες εργασίες στους πελάτες 

τους (ζευγάρια που παντρεύτηκαν το 

αμέσως προηγούμενο διάστημα). Έτσι 

η εμπειρία δείχνει ότι η σαιζόν αιχμής 

είναι από τον Οκτώβριο ως τον Δεκέμ-

βριο για την παράδοση των άλμπουμ. 

Με αυτή τη λογική το μηχάνημα 

αρχίζει να δειγματίζεται τώρα στα πιο 

δυναμικά και παραγωγικά εργαστήρια 

της Ελλάδας ενώ παράλληλα υπάρχει 

ισχυρό ενδιαφέρον από το εξωτερικό. 

Η διεθνής πελατειακή βάση της εταιρί-

ας προέρχεται από τη συμμετοχή στις 

δύο προηγούμενες διοργανώσεις της 

Photokina. Ήδη μάλιστα έχει ανέβει 

στο Youtube και σχετικό βιντεάκι που 

μπορείτε να δείτε πατώντας το παρα-

κάτω link.

 ENESSIS 210 5730886


Q�$4

http://www.youtube.com/watch?v=_MUhmT1BwgA


������ 125 •  �����	
 10 OKT��	�� 2011 ����
 23

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


6&�$J#% ��o �+Q.$��� 6J��$!��$�4H
T� ������	�
� ������� ���	��$� ��	�
���
	$4 ��� 2� ��
$ �	�� %����
Ο χώρος τέχνης Μ55 Projects, το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Ελληνικό Κέντρο 

Φωτογραφίας στα πλαίσια του Athens Photo Festival 2011 παρουσιάζουν για δεύτερη 

φορά στην Αθήνα αφιέρωμα στο σύγχρονο φωτορεπορτάζ με τίτλο: “Perpignan-Visa 

pour l’ Image, το μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ φωτορεπορτάζ”.

Το Perpignan–Visa pour L’Image Festival είναι το μεγαλύτερο και πιο γνωστό Φεστιβάλ 

φωτοειδησεογραφείας στον κόσμο. Διεξάγεται στο Perpignan, της Νότιας Γαλλίας εδώ 

και 23 χρόνια από τον ίδιο διοργανωτή και Καλλιτεχνικό Διευθυντή, κύριο Jean Francois 

Leroy. Αποτέλεσμα της περσινής μας συνεργασίας ήταν η προβολή φωτογραφιών  του 

φωτοειδησεογράφου Νίκου Πηλού, στο φεστιβάλ του Perpignan τον Αύγουστο του 

2011. Η προβολή περιείχε υλικό από διαδηλώσεις και συλλαλητήρια στην Αθήνα από 

το 2008 έως το 2011. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει:

1. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών  (Σίνα 31) την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, στις 19.00 

εισαγωγή στο web documentary από τον Samuel Bollendorff,  φωτογράφο του 

πρακτορείου Vu και δημιουργό πολλών web documentary. Θα ακολουθήσει 

συζήτηση  με συνομιλητές τον J.F. Leroy, διευθυντή του φεστιβάλ φωτοειδησεογραφείας 

του Visa pour l’image, και την Camillie Pillas, δημοσιογράφο, δημιουργό multimedia και 

ιδρυτικό μέλος της γκαλερί Petite Poule Noire (Αuditorium Γαλλικού Ινστιτούτου) 

2. Στον χώρο τέχνης Μ55 Projects (Mαυρομιχάλη 55, Aθήνα): Την Πέμπτη 27 

Οκτωβρίου στις 20.00 μμ εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας από το φετινό Φεστιβάλ 

Visa pour l’Image 2011: Yuri Kozyrev / «Οι δρόμοι της επανάστασης»(Les chemins de la 

révolution)

Εγκαίνια Εκθέσεων: 27 Οκτωβρίου, 20.00μμ. Διάρκεια: 28/10 με 15/11/ 2011

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη με Παρασκευή 18.00μμ -21.00μμ

Fujifilm
������ ��� mirroless �������

Στη διάρκεια press conference στο Τόκιο στις 5 Οκτωβρίου η Fujifilm επιβεβαίωσε τις φήμες 

που την θέλουν να μπαίνει και πάλι στην αγορά των μηχανών με φακούς που αλλάζουν. 

Στη συνέντευξη τύπου δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για την ρετρό Χ10 και πληρο-

φορίες σχετικά με τα σχέδια της εταιρείας για την κυκλοφορία mirrorless μηχανής. Επιπλέον 

έδειξαν κι ένα mock up της superzoom X-S1, που θυμίζει πολύ σώμα SLR και έχει fixed 

φακό Super EBC Fujinon 26x zoom. Η mirrorless μηχανή της Fujifilm πρόκειται να κυκλο-

φορήσει την άνοιξη του 2012 και από όσα λένε οι εκπρόσωποι της εταιρείας η ποιότητα 

εικόνας θα ξεπερνάει την ποιότητα που παράγουν οι αισθητήρες 35mm Full Frame. 

FUJIFILM 210 9404100

Sigma 
N��� superzoom 18-200mm 
f/3,5-6,3 KK DC OS HSM 
Την τελευταία και βελτιωμένη έκδοση 

του δημοφιλούς superzoom 18-

200mm κυκλοφόρησε η Sigma με 

μικρές εμφανισιακές διαφορές  και 

προσθήκη ειδικών κρυστάλλων 

fluorite FLD και SLD σε συνεργασία 

με τη Hoya. Τα FLD και SLD στοιχεία 

λειτουργούν για την διόρθωση των 

χρωματικών εκτροπών. Με τον 

τρόπο αυτό διαφοροποιήθηκε η 

εσωτερική αρχιτεκτονική του φακού 

καθώς τώρα πλέον αποτελείται 

από 18 στοιχεία σε 14 ομάδες. 

Επιπλέον υπάρχουν ασφαιρικά 

οπτικά στοιχεία που αντισταθμίζουν 

τις γεωμετρικές και σφαιρικές 

εκτροπές καθώς και πολλαπλή 

επίστρωση SuperMultiLayer Coating 

για τη μείωση της θάμβωσης και 

των φαντασματωδών ειδώλων. 

Το πρόθεμα ΟS υποδηλώνει το 

ενσωματωμένο σύστημα οπτικής 

σταθεροποίησης και το HSM (Ηyper 

Sonic Motor) το αθόρυβο υπερηχητικό 

μοτέρ οδήγησης του autofocus. H 

ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι 

45cm και το βάρος του φακού 490γρ. 

Θα παράγεται σε μοντούρες Canon, 

Nikon, Pentax, Sigma και Sony Alpha.

ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ 210 9270492
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Από την εταιρία Γεραμάς διατίθενται 

κανονικά και στην ελληνική αγορά οι 

δημοφιλείς διαχυτήρες για φορητά 

φλας του Gary Fong που έγινε πασίγνω-

στος χάρη στα καλοσχεδιασμένα όσο 

και έξυπνα flashlight diffusers με την 

επωνυμία Lightsphere. Σχεδιασμένα με 

τη ματιά του φωτογράφου και με σκοπό 

να είναι πάνω απόλα λειτουργικά τα 

light modifiers Lumisphere αναπαρά-

γουν την αίσθηση του διάχυτου όσο και 

ελεγχόμενου φωτισμού συνεργαζόμενα 

και προσαρμοζόμενα πάνω σε μονάδες 

φορητού φλας. Το Lumishjpere II κυ-

κλοφορεί σε δύο παραλλαγές Cloud και 

Clear με διαφορετικό βαθμό φωτοδια-

περατότητας (το πρώτο πιο γαλακτώδες, 

το δεύτερο πιο διαφανές) και συνο-

δεύονται από ανεστραμμένο θόλο που 

παίζει σοβαρό ρόλο στην ποιότητα του 

φωτός. Προκειμένου να ταιριάζουν σε 

κάθε φλας, υπάρχουν ειδικοί πλαστικοί 

αντάπτορες. Επίσης διατίθεται αξεσουάρ 

μετατροπής όπως θόλοι σε διάφορα 

χρώματα. ΓΕΡΑΜΑΣ 210 3303411

JVC
Y�
���� ���	��$��
� & ��	. ������
Το μοντέλο GC-PX10 φιλοδοξεί να κάνει διπλή καριέρα καλύπτοντας και τους δύο ρό-

λους της βιντεοκάμερας και της φωτογραφικής μηχανής. Αυτό το υβρίδιο νέας γενιάς 

έρχεται με αρκετά φιλόδοξες προδιαγραφές δηλ. έχει αισθητήρα 12Megapixel νέας 

γενιάς BSI CMOS μεγέθους 1/2,3in. και βίντεο Full HD 1080p. Εντυπωσιάζει το super 

slow motion video ως 300καρέ το δευτ. για ειδικά εφέ και όλα αυτά χάρη στο νέο chip 

Falconbird που πρωτοδοκιμάστηκε στην 3D βιντεοκάμερα της JVC GS-TD1. H μέγιστη 

δειγματοληψία είναι στο 36Μbps ένα από τα καλύτερα bitrate που έχουμε βρει σε ερα-

σιτεχνική βιντεοκάμερα. Εκτός από τη μέγιστη φωτογραφική ανάλυση 4000x3000pixel 

η μηχανή μπορεί να τραβάει στατικές φωτογραφίες στα 8,3Μegapixel (ανάλυση 

3840x2160pixel) με το αδιανόητα υψηλό ρυθμό των 60καρέ το δευτ. Η οπτική σταθε-

ροποίηση του φακού 10x γίνεται με σύστημα Advanced Optical Stabilizer 

FOTOMATIC 210 2111860

X���� 6J��Q$%6&��+ !,���&�#�+
Εκλάπη ο κάτωθι φωτογραφικός εξοπλισμός. Παρακαλούμε όποιος γνωρίζει κάτι να 

επικοινωνήσει μαζί μας. Canon EOS 1D Μk III DS126161 serial number 649514 με Battery 

Grip LP-E4, Canon Lens EF 24-70mm F/2,8L USM serial number 435185, 

Canon Macro Lens EF 100mmF/2,8  USM serial number 14401265, Minolta Auto meter 

IV F serial number 71613353, Canon Battery Charger LC-E4, Pocket Wizard Plus II 

transceiver (x2), San Disk Image Mate CF model number SDDR-91 part number 20-90-

00115 και εξωτερικός σκληρός δίσκος WD  SN:WXE908PCDO53 RN:A7B.

www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
www.facebook.com/Photographos.mag/
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H ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 
Δείτε όλες μας τις εκδόσεις

Kodak 
� Easyshare C1530 �	�� ��"�� �	$ 	�� �
����

Η Kodak ανακοίνωσε πως θα συνεργαστεί με το ίδρυμα Susan G. Komen ως προς την 

κυκλοφορία μιας μοναδικής μηχανής με λεπτή θήκη και λουράκι από ροζ κορδελάκια, που 

θα στηρίζει την καμπάνια του ιδρύματος. Με την πώληση κάθε φωτογραφικής μηχανής 

C1530, ποσόν 4 δολ. θα δωρίζεται στο ίδρυμα για τους σκοπούς του δηλ. την ευαισθητο-

ποίηση γύρω από τον καρκίνο του στήθους. Στην λευκή μηχανή με τις ροζ λεπτομέρειες το 

κουμπάκι Share, που ξεχωρίζει στις Kodak μηχανές, θα είναι σε ροζ, το επίσημο χρώμα του 

μήνα κατά του Καρκίνου του στήθους. DIVITEC 210 2855080

Adobe 
Digital Publishing Suite, Single 
Edition. <������ ��� Tablet 
Στο συνέδριο τεχνολογίας της, MAX 

2011, η Adobe παρουσίασε το Adobe 

Digital Publishing Suite, Single 

Edition, που επιτρέπει σε freelance 

designers και μικρά δημιουργικά 

γραφεία να  διαθέσουν διαδραστικό 

περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί 

με Adobe InDesign CS5.5 σε Apple 

iPad. Η Single Edition προσφέρει 

μια προσιτή ροή εργασιών για 

σχεδιαστές προκειμένου να διαθέτουν 

μεμονωμένες εφαρμογές προς 

πώληση ή διανομή μέσω του Apple 

App Store. Χωρίς να γράψουν ούτε 

μια γραμμή κώδικα, οι σχεδιαστές 

μπορούν να χρησιμοποιούν τις 

υπάρχουσες ικανότητές και ροές 

εργασιών για να δημιουργούν 

εφαρμογές για iPad, μειώνοντας 

τα κόστη προγραμματισμού ενώ 

διατηρούν πλήρη έλεγχο στη 

δημιουργική διαδικασία. 

Το Single Edition επιτρέπει στους 

χρήστες να δημοσιεύουν μεμονωμένο 

περιεχόμενο, όπως έντυπα, βιβλία 

με πλούσιο οπτικό περιεχόμενο, 

απολογιστικές εκθέσεις ή portfolio 

προσωπικών σχεδίων ως εφαρμογή 

για το iPad. 

Toshiba 
N�� ���
$ camcorder X
Tρία νέα camcorder σειράς Camileo αναγγέλθηκαν από την Τοshiba. Πρόκειται για τρεις 

full HD συσκευές εικονοληψίας με κωδικούς X416, X400 και Χ200. Το βασικό μοντέ-

λο της νέας σειράς είναι το Χ200 με οπτικό zoom 12x, ψηφιακό zoom 60x και λήψη 

1080p. Προχωρώντας στη γκάμα συναντάμε το Χ400 με οπτικό zoom 23x και ψηφιακό 

120x. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε κάρτα 16GΒ μπορεί να χωρέσει 3 ώρες βίντεο στην 

καλύτερη συμπίεση. Το κορυφαίο της σειράς είναι το X416 που διαθέτει και επαυξημένες 

φωτογραφικές λειτουργίες. Και τα τρία έχουν θύρα HDMI και επιτρέπουν την εύκολη 

σύνδεση στο YοuTube, Twitter και Picasa μέσω του παρεχόμενου δωρεάν προγράμμα-

τος Camileo Uploader.  

IDEAL 210 5193900

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Toshiba VL863
3D &����
$���� �� 	��������� ���	
�� �������
H Intersys AE, επίσημη αντιπρόσωπος των προϊόντων οικιακής 

ψυχαγωγίας της Toshiba για την ελληνική αγορά, ανακοίνωσε 

τη νέα σειρά τηλεοράσεων 3D VL863, οι οποίες χρησιμοποιούν 

τεχνολογία φίλτρου πόλωσης για την αναπαραγωγή τρισδιάστατων 

εικόνων. Χάρη σ’ αυτή την τεχνολογία, που χρησιμοποιείται 

ήδη ευρέως στις κινηματογραφικές αίθουσες, οι χρήστες των 

τηλεοράσεων της σειράς VL863 απολαμβάνουν τρισδιάστατες 

εικόνες φορώντας ελαφριά γυαλιά, τα οποία δεν χρειάζονται 

μπαταρίες ή ολοκληρωμένα κυκλώματα. Τα μοντέλα της σειράς 

συνοδεύονται από τέσσερα ζεύγη γυαλιών με φίλτρα πόλωσης, 

ενώ οι χρήστες θα μπορούν να προμηθευτούν πρόσθετα ζεύγη σε 

πολύ προσιτή τιμή. Αυτό καθιστά τη σειρά VL863 κατάλληλη για 

όσους θέλουν να απολαμβάνουν τρισδιάστατες ταινίες με φίλους 

και μέλη της οικογένειας, χωρίς να επιβαρύνονται με μεγάλο 

κόστος για την προμήθεια πρόσθετων γυαλιών. Η σειρά VL863 

περιλαμβάνει μοντέλα με οθόνες 107 εκ. (42”) και 119 εκ. (47”) και 

είναι ήδη διαθέσιμη στην ελληνική αγορά.

INTERSYS 210 9554000

Samsung MobilePrint 
&��"�	� ��������� ��� 	� 
Smartphone � 	� Tablet 
Η Samsung Electronics παρουσιάσε τη 

νέα εφαρμογή Samsung MobilePrint, 

μια λύση εκτύπωσης μέσω φορητών 

συσκευών τύπου smartphones και 

tablets. Η εφαρμογή μπορεί να 

εγκατασταθεί σε smartphones και 

tablets με λειτουργικό σύστημα 

Android και iOS, επιτρέποντας στους 

χρήστες να συνδέονται άμεσα με τους 

ασύρματους και δικτυακούς εκτυπωτές 

Samsung μέσω Wi-Fi δικτύου. Με 

αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν 

να εκτυπώσουν φωτογραφίες, αρχεία 

PDF και ιστοσελίδες απευθείας από 

το κινητό τους. Επιπλέον μπορούν 

να σκανάρουν γρήγορα και 

εύκολα έγγραφα από ένα Samsung 

πολυμηχάνημα στο κινητό τους. Lenovo DO Tour 
�	� ��$	�
Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011, η αυτοκινούμενη 

έκθεση της Lenovo, DO Tour, βρέθηκε στο McArthurGlen Designer Outlet, στα Σπάτα. 

Εκεί, το ευρύ κοινό είχε τη δυνατότητα να δει από κοντά  τα νέα προϊόντα της Lenovo, 

να διασκεδάσει και να χορέψει στους ρυθμούς του γνωστού rapper Μηδενιστή και του 

συγκροτήματος ΝΕΒΜΑ, ενώ, παράλληλα,  μπορούσε να κερδίσει διάφορα δώρα. 

Η αυτοκινούμενη έκθεση, Lenovo DO Tour, αποτελείτο από 6 προϊοντικές ζώνες 

και παράλληλα με την Ελλάδα επισκέφθηκε στο σύνολο 9 χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης. Κατηγοριοποιώντας τα προϊόντα βάσει χαρακτηριστικών ενδιαφέροντος, 

π.χ. μόδα, business, γρήγορη έναρξη εκκίνησης, κτλ., ο κάθε επισκέπτης μπορούσε να 

δει από κοντά το σχεδιασμό της σειράς που τον ενδιέφερε.

Στο πλαίσιο του DO Tour, η Lenovo ανακοίνωσε και τα νέα Ultraportable laptop, το 

IdeaPad U300s Ultrabook, καθώς και το laptop U300.

LENOVO HELLAS 213 0087200
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Για να την απολαύσετε...

���
	 ���� 	��!

www.photovision.gr

http://exponet.gr/2011/photovision2011/
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• Ποια στιγμή θυμάστε ως καθοριστική για την απόφαση σας να γίνετε φωτογράφος;

Από την στιγμή που τράβηξα τις πρώτες λήψεις με SLR μηχανή, ερωτεύτηκα την 

φωτογραφία και έγινα φανατικός ερασιτέχνης φωτογράφος.  Η απόφαση όμως να το 

κάνω και επάγγελμα ήρθε, αφότου άρχισα τις σπουδές μου στο τμήμα φωτογραφίας του 

ΤΕΙ Αθηνών και ανακάλυψα όλες τις επιλογές, που θα εκπαιδευτώ και θα μπορούσα να 

έχω ως επαγγελματίας.

• Σε ποιο είδος φωτογραφίας εξειδικεύεστε; Θεωρείτε την εξειδίκευση απαραίτητη για 

την επαγγελματική πορεία του σύγχρονου φωτογράφου;

Παρόλο που μετά από 21 χρόνια επαγγελματικής ενασχόλησης έχω ασχοληθεί σχεδόν 

με όλα τα είδη φωτογραφίας, θα μπορούσα να πω ότι, η κύρια εξειδίκευση μου είναι 

στο τομέα της διαφημιστικής αλλά και της αρχιτεκτονικής φωτογραφίας. 

Ξεκίνησα να κάνω γάμους ίσως 15 χρόνια πριν, αλλά αποκλειστικά μόνο σε πολύ 

γνωστούς ή φίλους και μου άρεσε. Η κύρια όμως δουλειά μου, δεν μου έδινε καθόλου 

ελεύθερο χρόνο, οπότε τα Σάββατα είτε δούλευα είτε ήθελα να ξεκουραστώ, από το 

τρέξιμο και τα ξενύχτια όλης της εβδομάδας. Μετά το 2004 όμως η διαφήμιση πήγαινε 

κάθε χρόνο και χειρότερα, οπότε άρχισα να ασχολούμαι και με την φωτογραφία 

γάμου. Θεωρώ ότι η εξειδίκευση είναι απαραίτητη σίγουρα για να έχεις το καλύτερο 

ποιοτικό αποτέλεσμα. Συνεπώς θα έπρεπε να είναι απαραίτητη και για την επιβίωση του 

σύγχρονου φωτογράφου, αλλά... Αυτό συμβαίνει στις σοβαρές αγορές άλλων χωρών, 

��#��$�) �6%����)
!� 	� ������ �	�� ����	�	� �� �
	��	�	� 	�� ������$�

;.���%) %�%(�#%_�� �%�4$�&�� �%& 
��#%��&�� !#�!&$7%, � �*��#&����) 
#%) �.!& �(� (&%Q$4U!& %,&'��Q� 
��$!7% �%& �.!& %����#7�!& 
!�%QQ!�#%�&�� �%�%,7J�� ��* 
��* !�&�$��!& �% #&�4!& %�' ���� 
Q�<�!J) Q&% �% 6J��Q$%6&�4 #%) 

�$4Q#%�%.
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όμως στην μικρή αγορά της Ελλάδας συνέβαινε μόνο μερικώς 

μέχρι πριν 10-15 χρόνια (τις εποχές του φιλμ). Δυστυχώς αντί 

αυτό το στραβό να βελτιωθεί στη χώρα μας χειροτέρευσε, 

κυρίως την τελευταία 10ετια με την βοήθεια της τεχνολογίας 

και το γνωστό “ότι δηλώσεις είσαι” και έτσι καταλήξαμε στο:

 όλοι τα κάνουν όλα “άρπα-κόλα” και “τζάμπα”, με την 

δικαιολογία ότι προσπαθούν να επιβιώσουν, πόσο μάλλον 

σήμερα. Βέβαια υπάρχουν και αρκετές εξαιρέσεις αξιέπαινων 

φωτογράφων, που σέβονται και αγαπούν την δουλειά τους 

τόσο ώστε, να προσπαθούν να επιβιώσουν, όχι μέσω της 

χαμηλής τιμής και της αρπαχτής, αλλά ανεβάζοντας ακόμη 

περισσότερο την ποιότητα της. Μάταια όμως πιστεύω... 

διότι όχι μόνο είναι μικρή μειοψηφία (οπότε δεν μπορούν 

να επιβάλουν τους κανόνες της αγοράς), αλλά και λόγω της 

κρίσης που περνάμε, πιστεύω ότι δεν θα καταφέρουν να 

επιβιώσουν μέσα σε αυτόν τον “άρρωστο” ανταγωνισμό, εκτός 

πολύ ελαχίστων, που θα βοηθήσει η τύχη ή κάποιες καλές 

γνωριμίες. Αλλά ούτε η μεγάλη πλειοψηφία των “άρπα-κόλα 

και τζάμπα” θα καταφέρει να επιβιώσει ...

Συνεπώς μετά από κάποια χρόνια, αφού η προσφορά 

φωτογράφων μειωθεί αρκετά και ελπίζω η χώρα θα βρεθεί 

σε καλό οικονομικό δρόμο, τότε ίσως θα μπορέσουν 

να ξεχωρίσουν οι καλοί φωτογράφοι (σε ένα - δύο είδη 

εξειδίκευσης το πολύ) και όχι να επιβιώνουν απλώς, αλλά να 

αμείβονται όπως τους αξίζει, όπως γίνεται σε άλλες χώρες. 

• Τι διαφορετικές απαιτήσεις θεωρείτε ότι έχει η φωτογραφία 

γάμου σε σχέση με τα άλλα είδη;

 Στην χώρα μας, στο χώρο της φωτογραφίας γάμου, 

υπάρχουν παρά πολλοί που κάνουν αξιοπρεπή δουλειά με 

μέτρια αμοιβή και λίγοι με κορυφαίο αποτέλεσμα, όχι λόγω 

έλλειψης ταλέντων, αλλά εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών. 

Δυστυχώς όμως στο ίδιο είδος φωτογραφίας  θα βρεις και 

τους περισσότερους άσχετους και άχρηστους “φωτογράφους”. 

Λόγω των τελευταίων μπορεί να υποθέσει κανείς, ότι είναι 

το πιο εύκολο είδος χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις και γνώσεις, 

οπότε με μια “καλή” μηχανή έκανες τη δουλειά. Αυτό το 

πιστεύει παρά πολύ κόσμος, ακόμη και πολλοί φωτογράφοι 

άλλων ειδικοτήτων, εάν δεν έχουν κανείς ποτέ γάμου για να 

δουν “τι εστί βερίκοκο”. Εγώ θεωρώ ότι εάν θέλεις να το κάνεις 

άριστα, είναι από τα πιο δύσκολα είδη φωτογραφίας, διότι 

συνδυάζει απαιτήσεις από τουλάχιστον τρία άλλα είδη, του 

ρεπορτάζ, της καλλιτεχνικής φωτογραφίας και του editorial. 

Για εμένα η μίξη αυτών πρέπει να είναι ισομερής σε ιδανικές 

συνθήκες. Αυτό όμως εξαρτάται από το στυλ, τις ικανότητες, 

τις γνώσεις και το ταλέντο του καθενός...(για παράδειγμα εάν 

κάποιος έχεις ταλέντο και γνώσεις κυρίως στο ρεπορτάζ τότε 

το αποτέλεσμα μπορεί να βγει 80% ρεπορταζιακό). Πιστεύω 

λοιπόν ότι η καλή φωτογραφία γάμου, απαιτεί ταχύτητα 

μαζί με εμπειρία, τεχνική γνώση, καλλιτεχνική καλλιέργεια, 

δυνατότητα έμπνευσης  (για να ξεφύγεις από τα “κλισέ “) και 

φυσικά ταλέντο. Όμως σήμερα οι απαιτήσεις δεν σταματούν 

στην φωτογράφηση την ημέρα του γάμου, αλλά απαιτείται 

και κάτι ακόμη εξίσου σημαντικό για εμένα, ίσως επειδή 

προέρχομαι από το χώρο της διαφημιστικής: Αυτό είναι η 

πολύ καλή γνώση ψηφιακής επεξεργασίας, που θα εφαρμοστεί 

στις επιλεγμένες εικόνες και κάποιο σχετικό ταλέντο για την 
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δημιουργία καλού “layout” στην περίπτωση δημιουργίας “ψηφιακού 

άλμπουμ”.

• Αν είχατε την ευκαιρία θα είχατε επιλέξει ένα άλλο είδος 

φωτογραφίας;

 Όπως φάνηκε από τα προηγούμενα που είπα, ασχολούμαι με είδη 

φωτογραφίας που μου αρέσουν, αλλά ταυτόχρονα μου δίνουν και 

την δυνατότητα του βιοπορισμού.

Άρα δεν είναι μόνο θέμα επιθυμίας, αλλά με κατευθύνει και η αγορά, 

ίσως και η καλή ή κακή τύχη στις επιλογές μου. Εάν όμως δεν είχα 

ανάγκη να ζήσω από την φωτογραφία, τότε κάθε λίγα χρόνια θα 

άλλαζα είδος φωτογραφίας, αφού τελειοποιούσα τον εαυτό μου στο 

προηγούμενο, έτσι ώστε να ανανεώνομαι συνεχώς και να νιώθω 

πάντα την πρόκληση να κατακτήσω κάτι καινούργιο. Το μόνο είδος 

που δεν νομίζω να έκανα είναι το πολιτικό και αθλητικό ρεπορτάζ.

• Πως θα χαρακτηρίζατε το στυλ σας;

Δεν μπορώ να βάλω επιθετικό προσδιορισμό στο στυλ μου, αλλά 

μπορώ να πω, τι προσπαθώ να χαρακτηρίζει την δουλειά μου: 

Αισθητική, καινοτομία και άψογη τεχνική.

• Ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο προσόν ενός φωτογράφου;

Εξαρτάται από το είδος φωτογραφίας που κάνει. Άλλο είδος θέλει 

ταλέντο, άλλο θέλει τεχνική, άλλο θέλει τσαμπουκά, άλλο δημόσιες 

σχέσεις.

• Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας φωτογράφοι; Από ποιους 

εμπνέεστε; 

 Για εμένα δεν έχουν σημασία τα πρόσωπα, αλλά η πράξη του να 

είσαι αντισυμβατικός και καινοτόμος στην δουλειά σου, συνεπώς 

θαυμάζω όποιους ήταν μπροστά από την εποχή τους, ακόμα και εάν 

δεν λέει κάτι η δουλειά τους πλέον, διότι ξεπεράστηκαν. Υπάρχουν 

και σήμερα ακόμη περισσότεροι, που είναι μπροστά από την εποχή 

τους, αλλά ενώ δεν είναι γνωστοί, είναι επίσης άξιοι θαυμασμού. 

Εμπνέομαι από όλους και από κανέναν. Εννοώ ότι σίγουρα 

επηρεάζομαι από καλές εικόνες, που θα δω κάπου, συνειδητά και 

υποσυνείδητα, αλλά αποφεύγω την αντιγραφή και έτσι πολλές 

φορές στη ζωή μου, έχω κάνει κάτι καινοτόμο για την συγκεκριμένη 

εποχή, από καθαρά προσωπική έμπνευση. Σήμερα βέβαια λόγω του 

internet, είναι πολύ πιο δύσκολο να κανείς κάτι καινούργιο διότι θα 

το κάνουν άλλοι 10 παγκοσμίως, λίγο πριν από εσένα. Ταυτόχρονα 

όμως αυτό είναι καλό, διότι βελτιώνεται η εικόνα και οι τεχνικές, 

απείρως γρηγορότερα από παλιά!

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δημήτρης Σφαέλλος σπούδασε 

Φωτογραφία στο ΤΕΙ Αθηνών και 

δραστηριοποιείται με επιτυχία κυρίως 

στο χώρο της διαφήμισης, αλλά 

και στην καλλιτεχνική φωτογραφία 

γάμου. Με μια εμπειρία άνω των 20 

ετών, η δουλειά του χαρακτηρίζεται 

από την ξεχωριστή ματιά λήψης, 

όπως επίσης και από την άψογη 

επεξεργασίας εικόνας. 

www.photofocus.eu/people/weddings 
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