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Τι έγραφα πριν λίγο καιρό; Ότι οι Γάλλοι φωτογράφοι
αιφνιδιάστηκαν από κάποια μεγάλη εταιρεία που
τοποθέτησε σε όλα τα Δημαρχεία της Γαλλίας
καμπίνες για την έκδοση βιομετρικών φωτογραφιών
διαβατηρίου κλπ. Να λοιπόν που ο αιφνιδιασμός αυτή
τη φορά συντελέστηκε σε ελληνικό έδαφος. Αφορά
τις φωτογραφίες που κάθε χρόνο βγάζουν δεκάδες
χιλιάδες φοιτητές για τις φοιτητικές τους ταυτότητες,
το γνωστό “πάσο”. Στο πρόσφατο παρελθόν οι φοιτητές
όφειλαν, μαζί με την σχετική αίτηση, να προσκομίζουν
αναλόγως 4 ως 6 έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας
στις Γραμματείες των Σχολών τους οι οποίες εξέδιδαν
στην συνέχεια την φοιτητική τους ταυτότητα.
Φέτος εντελώς αιφνιδιαστικά το σύστημα άλλαξε, έγινε
πιο “μοντέρνο”. Κάθε φοιτητής μπορεί πλέον, εντός
κάποιας προθεσμίας ανά πάσα ώρα και στιγμή μέσω
διαδικτύου να υποβάλει αίτηση για το πάσο του με μία
μόνον απλή φωτογραφία του σύμφωνα με οδηγίες που
του παρέχονται βήμα / βήμα εδώ:
http://paso.minedu.gov.gr/Procedure
Παρακολούθησα όλη την διαδικασία από τον
υπολογιστή της κόρης μου, η οποία υπέβαλε...
μεσάνυχτα την αίτησή της με φωτογραφία που κατέβασε
από το κινητό της. Oι οδηγίες και οι τεχνικές απαιτήσεις
για την υποβαλλόμενη φωτογραφία ήταν πολύ απλές:
360χ360 pixel, JPEG, έγχρωμη, ευκρινώς το πρόσωπο
σε ουδέτερο φόντο. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί η
διαδικασία ο ενδιαφερόμενος παίρνει έναν κωδικό και
πηγαίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, δίνει
2,5 ευρώ και παραλαμβάνει το hί-tech πάσο του. Ούτε
αιτήσεις και ουρές στη Γραμματεία του Πανεπιστημίου,
ούτε τρέξιμο για φωτογραφίες, ούτε ακαλαίσθητα – και
με κόστος για το κράτος – χαρτόνια για το “πάσο”, ούτε
άπειρες χαμένες εργατοώρες για το (κακοπληρωμένο
πλέον) προσωπικό των Πανεπιστημίων. Όλα γίνονται
απλά και εύκολα πλην όμως με το φωτογραφικό
κατάστημα οικτρά χαμένο απ’ αυτήν την υπόθεση
και τα ερωτήματα πολλά: Υπήρχε άλλη δυνατότητα
υλοποίησης του νέου τρόπου έκδοσης των φοιτητικών
ταυτοτήτων; Συζητήθηκε το θέμα με τα σωματεία των
φωτογράφων που είναι και οι μεγάλοι χαμένοι από
αυτήν την υπόθεση; Αποκαλύφθηκαν οι προθέσεις της
κυβέρνησης μέσω κάποιου διαγωνισμού;
Ερευνούμε το θέμα και θα επανέλθουμε.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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τωχότερη έγινε η ελληνική φωτογραφία μετά το θάνατο του Κώστα
Μπαλάφα το Σάββατο 8/10. Ήδη εν ζωή αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε
ως μια από τις πλέον εξέχουσες μορφές φωτογράφων - δημιουργών που
σημάδεψαν με το έργο τους τον 20ο αιώνα. Για άλλους είναι περισσότερο
γνωστός ως ο φωτογράφος της Αντίστασης στην Ήπειρο και για άλλους για
τη νεορεαλιστική καταγραφή μιας Ελλάδας που προσπαθεί να ορθοποδήσει
μετά τον καταστροφικό πόλεμο. Έχει κατακτήσει επάξια τη θέση του στους
αθάνατους της ελληνικής φωτογραφίας, κλασικός & αληθινός, ένας έλληνας
που τίμησε την τέχνη και την πατρίδα.
Περισσότερα στη σελίδα 23
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B’ έκδοση


  2012

Γραφτείτε σήμερα!

Στον μοναδικό κατάλογο & site - ευρετήριο
φωτογράφων γάμου!
Τηλ: 210 8541400, infoDweddingphoto.gr
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Ι. Μανάφης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E()$: Τάκης Τζίμας, #*%*+ 48$: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
9#;*!(#: Κωνσταντίνα Γκιτάκου 9#(+ *';+#8$: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

#"$<;#: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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www.panomfotblogspot.com
e mail: ekfa-pof@otenet.gr
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Quo vadis Sigma?
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Cloud Computing
_ &     
 ;
Για το cloud computing έχουμε
γράψει αρκετές φορές στις σελίδες του
Φωτογράφου και του PhotoBusiness
Weekly: τις περισσότερες φορές
ασχοληθήκαμε με υπηρεσίες που μας
έδιναν τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι στο
“σύννεφο” καλύτερα ή πιο βολικά απ’ ότι
με το desktop ή laptop.
Τις τελευταίες εβδομάδες έγινε αρκετός
ντόρος για το Google Cloud Print. Επίσης,
μόλις πριν μερικές μέρες είχαμε την έναρξη
λειτουργίας του iCloud της Apple. Φυσικά
δεν είναι οι μόνες μεγάλες εταιρείες που
έφεραν στο προσκήνιο το Cloud computing.
Οπότε εύλογα αναρωτιέται ο κόσμος:
Ξαφνικά είτε σταδιακά θα αλλάξει συνολικά
η σχέση μας με τους υπολογιστές, με όποιες
αλλαγές θα επιφέρει αυτό σε επίπεδο
hardware και software ή πρόκειται πολύ
απλά για έναν νέο τρόπο να εισρεύσει
χρήμα στις εταιρείες;
Ήδη άρχισαν οι πρώτες δυσμενείς κριτικές
για το iCloud αφού αυτό το οποίο
προπαγανδίζει η Apple δεν μπορεί να
υλοποιηθεί με τα 5GB που προσφέρει
δωρεάν. Ήδη οι προγραμματιστές έχουν
αρχίσει να συζητούν για τον αν θα
μεταβληθεί ο τρόπος που προγραμματίζουν
και αν υπάρξει μεταστροφή από τον
αντικειμενοστραφή προγραμματισμό σε
προγραμματισμό που θα έχει σαν επίκεντρο
τον browser. Η Google πλέον με το Google
Cloud Print δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη
να τυπώσει από το κινητό του όπου και αν
βρίσκεται, μέσα από το mail του.
Η Samsung, η HP και η Kodak έχουν ήδη
δημιουργήσει εφαρμογές που μπορεί να
τυπώσει κάποιος χρησιμοποιώντας το
κινητό του. Η Apple, όπως πάντα, πήρε
μια ιδέα που υπήρχε εκεί έξω και την
εξέλιξε. Το iCloud συγχρονίζει και ενώνει
όλες τις συσκευές Apple του χρήστη και
μπορεί να έχει πρόσβαση από οπουδήποτε
σε οτιδήποτε. Οι πρώτες έρευνες πάντως
έδειξαν ότι τα δεδομένα στο σύννεφο είναι
το ίδιο και περισσότερο ασφαλή από τα
τοπικά συστήματα που χρησιμοποιούμε
και κυρίως ότι όλο το φάσμα του cloud
computing θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και
την έρευνα αφού οι πόροι που απαιτούνται
είναι λιγότεροι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Oι επιπτώσεις από τις τρομερές πλημμύρες που έχουν πλήξει το ένα τρίτο της
γης στην Ταϋλάνδη, αγγίζουν και δύο εταιρίες του φωτογραφικού χώρου.
Πάνω από 290 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατομμύρια τις κατοικίες
τους στις πιο καταστροφικές πλημμύρες των τελευταίων πενήντα χρόνων. Από
τις χειρότερα πληγείσες περιοχές ήταν και η Ayutthaya στο βιομηχανικό πάρκο
Rojana, βόρεια της πρωτεύουσας Μπανκόγκ, όπου βρίσκονται βιομηχανικές
εγκαταστάσεις μεταξύ άλλων των εταιριών Canon (εκτυπωτές inkjet) και Nikon
(DSLR, φακοί). Σύμφωνα με ανακοίνωση της Nikon το ισόγειο του κτηρίου έχει
κατακλυστεί από νερά λόγω των καταρρακτωδών βροχών που εξακολουθούν
όλο το καλοκαίρι και έφθασαν στο χειρότερο σημείο στις 6 Οκτωβρίου οπότε
οι εγκαταστάσεις έκλεισαν και διέκοψαν τη λειτουργία τους.

=# Lavazza 2012
 "     



Κάθε χρονιά τα ημερολόγια του καφέ Lavazza
αποτελούν φωτογραφική είδηση. Πολύ
περισσότερο φέτος! Γιορτάζοντας τα είκοσι χρόνια
του ημερολογίου η εταιρία έθεσε σε εφαρμογή μια
απαστράπτουσα ιδέα. Κάλεσε όχι ένα, ούτε δύο
αλλά δώδεκα κορυφαίους διεθνώς φωτογράφους
να εμπνευστούν το αυτοπορτέτο τους. Για το
εξώφυλλο επιστρατεύτηκε το top model Valerie
van der Graaf. Αποκαλύπτουμε λοιπόν τις
λαμπρές φωτογραφικές προσωπικότητες που θα
αυτό-ποζάρουν Annie Leibovitz, Miles Aldridge,
David LaChapelle, Mark Seliger, Elliott Erwitt,
Finlay MacKay, Ellen von Unwerth Erwin Olaf,
Thierry Le Gouès, Marino Parisotto, Eugenio
Recuenco, Albert Watson κλπ.
Ο Michele Mariani, Executive Creative Director
του πρακτορείου Armando Testa Agency που
εκπόνησε το concept και ανέλαβε την υλοποίησή
του δήλωσε: «Ηταν απίστευτη ευκαιρία που συνεργαστήκαμε με αυτά τα κορυφαία
ταλέντα, καταφέρνοντας να συνδέσουμε την ιδιαίτερη προσωπικότητα του καθενός
με το στοιχείο του καφέ σε κάθε φωτογραφία. Ήταν μια αίσθηση σαν την επάνοδο
σε οικείο περιβάλλον ή καλύτερα μια προσωπική ερμηνεία του motto της εταιρίας
μας “Espress Yourself”.
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William Abranowicz


) &  & & !

# 6 (Q<* (##!;$( ; “The Athens House of
Photography”, $ #(+ @(%;$ * ;4 #(4
"!"* William Abranowicz  %@ $ ==!).

Ο

δημιουργός που επισκέπτεται και φωτογραφίζει τη
χώρα μας από το 1984, έχει δώσει μέσα από τις εικόνες
του το ελληνικό πνεύμα στην πιο αυθεντική του μορφή. Με
ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες και θεματολογία που
εκτείνεται από τη ζωή της καθημερινότητας, μέχρι εσωτερικούς
χώρους, πορτραίτα, τοπία και νεκρή φύση, ο Abranowicz έχει
κάνει ένα γενικό πορτραίτο της χώρας, με τέτοια συνοχή και
παράλληλα ποικιλότητα, που ο θεατής αποκτά συνολική εικόνα
γι’ αυτήν. Όπως μας είπε επειδή αγαπάει ιδιαίτερα αυτόν τον τόπο
και έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με Έλληνες όλα αυτά τα
χρόνια, επιστρέφει και ανακαλύπτει
νέα φωτογραφικά θέματα. Εκείνο που
απολαμβάνει ιδιαίτερα είναι η ησυχία
και η ζεστασιά των ανθρώπων που
συναντάει ακόμα σε κάποια μέρη
της επαρχίας, γι’ αυτό και προτιμάει
να φωτογραφίζει περισσότερο στην
ελληνική ύπαιθρο από τα αστικά
κέντρα. Όσον αφορά τα μελλοντικά
φωτογραφικά του σχέδια ανάφερε
χαρακτηριστικά ότι «…με την Ελλάδα
δεν έχω τελειώσει ακόμα»!
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΝΤΖΕΛΑ ΡΟΥΜΠΑΝΗ

 

11

ON LINE 

 

O IMAGING - E 

 

1 Νοεμβρίου αλλάζουμε!
η

Ραντεβού στα περίπτερα
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I AM Nikon
]'#       
Η διαφημιστική καμπάνια της Nikon, με τίτλο “I AM Nikon”, που έτρεξε κυρίως
στην ευρωπαϊκή αγορά, βραβεύτηκε με το χρυσό στα βραβεία Euro Effie Awards.
Τα Euro Effie Awards είναι διεθνώς αναγνωρισμένα βραβεία που ασχολούνται με
το marketing και τη διαφήμιση και την επίδραση τους στις αγορές. Η καμπάνια I AM
Nikon έτρεξε για πρώτη φορά το 2010 με σκοπό να βελτιώσει το μερίδιο αγοράς
του ιαπωνικού κολοσσού και να κάνει το brand πιο θελκτικό. Μέσω της καμπάνιας
αυτή το brang έγινε κατά 37% στη Γερμανία ενώ υψηλά ήταν και τα ποσοστά στις
υπόλοιπες 12 χώρες.

David LaChapelle

Benro

' '   

/ 

Rihanna

Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό κατέληξε
τελικό ο φωτογράφος David LaChapelle
με την δημοφιλή ποπ τραγουδίστρια
Rihanna, την οποία είχε μηνύσει
για παραβίαση των πνευματικών
δικαιωμάτων. Ο LaChapelle ζητούσε
ένα εκατομμύριο ευρώ από την
τραγουδίστρια για αποζημίωση,
ισχυριζόμενος ότι μερικές σκηνές από
το βιντεοκλίπ της s&m είναι αντιγραφή
σαδομαζοχιστικών εικόνων που έχει
δημοσιεύσει ο φωτογράφος με τα χρόνια.
Τελικά κατέληξαν σε συμβιβασμό, οι
όροι του οποίου δεν έγιναν γνωστοί.

H ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Δείτε όλες μας τις εκδόσεις
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Η εταιρεία Photozone, επίσημος αντιπρόσωπος της Benro στην Ελλάδα, παρουσίασε τη νέα
σειρά σφαιρικών κεφαλών Ν από την Benro. Οι κεφαλές της σειράς Ν διαθέτουν στη βάση
τους βαθμονομημένο δακτύλιο μοιρών και κοχλία σταδιακής ρύθμισης της σκληρότητας της
κεφαλής για μεγαλύτερη ακρίβεια στις ρυθμίσεις και στις λήψεις.
Επίσης εκτός από τον κοχλία σταδιακής ρύθμισης
διαθέτουν και ένα δεύτερο για την ταχεία
απελευθέρωση της κεφαλής δίνοντας τη
δυνατότητα για γρήγορες κινήσεις.
Επίσης δύο νέες αντιπροσωπείες,
της Τokina και της Hoya , έρχονται
να προστεθούν στις υπάρχουσες
της Photozone. Η Ιαπωνική εταιρεία
Tokina για παραπάνω από 30 χρόνια
εφαρμόζοντας το πρότυπο τεχνολογίας
ΑΤ-Χ (Advanced Technology Extra)
προσφέρει ποιοτικούς φακούς που
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
σύγχρονου φωτογράφου.
H Ιαπωνική Hoya που ιδρύθηκε
το 1941 είναι από τις κορυφαίες
παγκοσμίως στην κατασκευή
φίλτρων.
www.photozone.gr
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HCP

HELLENIC
CENTRE FOR
PHOTOGRAPHY

MASTERCLASS WITH

SIMON NORFOLK

11-14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2011

To Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, διοργανώνει τετραήμερο masterclass με τον διεθνούς φήμης φωτογράφο
Simon Norfolk. To masterclass θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 11 έως τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου,
στο πλαίσιο του Athens Photo Festival 2011.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011.

SIMON NORFOLK
O Simon Norfolk, είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ως ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της
φωτογραφίας ντοκουμέντου. Η δουλειά του έχει διακριθεί επανειλημμένα και έχει αποσπάσει σημαντικά διεθνή βραβεία όπως το Inﬁnity Award του ICP, το World Press Photo και το Les Prixe Dialogue των
Διεθνών Συναντήσεων στην Αρλ. Έργα του ανήκουν σε συλλογές μεγάλων μουσείων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το masterclass αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να μυηθούν στη μεθοδολογία
και τις τεχνικές του καταξιωμένου φωτογράφου. Η εξέλιξη του προγράμματος περιλαμβάνει ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό σκέλος.
Στο θεωρητικό σκέλος, θα πραγματοποιηθεί κριτική προσέγγιση και ανάλυση φωτογραφιών και θα
καλυφθούν προηγμένα τεχνικά ζητήματα.
Στο πρακτικό σκέλος, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη μέθοδο εργασίας του Simon Norfolk και
θα δημιουργήσουν φωτογραφικό έργο υπό την καθοδήγησή του. Το φως, ως ο βασικότερος παράγοντας της φωτογραφίας, θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και ασκήσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
διαδρομές αναζήτησης του φωτός σε περιοχές της Αθήνας με την επίβλεψη του Simon Norfolk.

Το masterclass θα διεξαχθεί στα αγγλικά.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το masterclass και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε
επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της διοργάνωσης www.photofestival.hcp.gr ή επικοινωνήστε με το
Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, E: contact@hcp.gr, T: 210 9211750.
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Sony WX9
Slimline 16egapixel
Η μεγάλη δραστηριοποιηση της Sony
στο digital imaging συνεχίζεται σε διάφορες κατηγορίες, μια εκ των οποίων είναι οι compact φωτ. μηχανές. Πρόκειται
για ένα slimline (πάχος 19,8mm) μοντέλο
16Μegapixel προσανατολισμένο σε
οικονομικά πλαίσια τιμής, με πολλές
ενδιαφέρουσες δυνατότητες.
Φοράει φακό zoom VarioTessar 5x 25125mm f/2,6-6,3 και μεγάλη οθόνη 3in.
ενώ κυριαρχεί η μινιμαλιστική άποψη
στη σχεδίαση με το σύνολο σχεδόν των
χειριστηρίων να είναι συγκεντρωμένα σε
μια κάθετη στήλη δεξιά από την οθόνη.
Όπως και αρκετές άλλες Sony νεώτερης
γενιάς προικίζεται με λειτουργίες όπως
το iSweep Panorama για πανεύκολη
δημιουργία πανοραμικών σκηνών, 3D
Capture, video full HD κλπ.
SONY 801 1192000

Fdak
%'"  #  Playfull Waterproof
Η Kodak έχει σημειώσει πολύ καλές πωλήσεις στην κατηγορία των pocketcam,
ιδιαίτερα δημοφιλή στους νέους. Θυμίζουμε την αποδοχή της σειράς Playsport
την περασμένη χρονιά που ξεπέρασε όλα τα αναμενόμενα. Τώρα με το νέο,
μικρών διαστάσεων μοντέλο Playfull Waterproof, η εταιρία προσεγγίζει τους πιο
ριψοκινδυνους χρήστες, που δεν διστάζουν να πάρουν μαζί το έξυπνο και χρήσιμο
gadget στη θάλασσα, το trekking, τις εκδρομές στη φύση κλπ. Η pocketcam αυτή
είναι αδιάβροχη σε βάθος ως 3m και ανθεκτική σε πτώσεις ως 1,5m. Ως προς το video
τραβάει clip HD ready 720p και το κυριότερο προσφέρει πολλές δυνατότητες απευθείας
ανεβάσματος σε κοινωνικά δίκτυα όωπς Facebook, Twitter, Youtube κλπ. Διαθέτει
ικανοποιητικών διαστάσεων οθόνη 2in. με επίστρωση Glare Shield και αποθήκευση σε
κάρτες μνήμης SDHC. To πιο δελεαστικό της στοιχείο θα είναι η ιδιαίτερα προσιτή τιμή.
DIVITEC 210 2855080

Canon
+   iPrograf
Δύο καινούργια χαρτιά θα είναι πλέον
κανονικά διαθέσιμα για εκτυπωτές
ImagePrograf, και συγκεκριμένα το Premium
Glossy Paper 2 (280 gsm) και το Premium
Semi-Glossy Paper 2 (280 gsm). Σχεδιασμένα
για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας τα νέα
χαρτιά βοηθούν ν’ αποδοθεί με πιστότητα η
χρωματική γκάμα και να αυξηθεί η ωφέλιμη
διάρκεια ζωής. Επίσης κυκλοφόρησε το ειδικό
για εκτύπωση αφισσών sofdtware Poster
Artist. Το πρώτο χαρτί το Premium Glossy
Paper 2 (280gsm) είναι ένα βαρύ γιαλιστερό
υλικό με υψηλό συντελεστή λευκότητας
για εκτύπωση φωτογραφιών, γραφιστικών
σχεδίων και επιγραφών. Το Premium SemiGlossy Paper 2 (280gsm) διαφέρει ως προς την
υφή με παρόμοια λευκότητα αλλά πιο μαλακή
επιφάνεια και μικρότερη ανακλαστικότητα.
INTERSYS 210 9554000
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Intersys
U    I   
Duracell     

H Intersys AE ανακοίνωσε την
συνεργασία της με την Procter
& Gamble Hellas, που αφορά
την διανομή των προϊόντων
Duracell στην ελληνική αγορά
στο δίκτυο λιανικής non-food. Η
P&G Hellas συνεχίζει την διανομή
των προϊόντων Duracell στο
κανάλι λιανικής food. Στο ευρύ
χαρτοφυλάκιο της Intersys με
προϊόντα υψηλής τεχνολογίας
έρχονται να προστεθούν οι
μπαταρίες και τα λοιπά ενεργειακά
προϊόντα της Duracell. Η Duracell
αποτελεί την μεγαλύτερη
κατασκευάστρια εταιρεία
αλκαλικών μπαταριών υψηλών
επιδόσεων παγκοσμίως. Τα
προϊόντα της καλύπτουν ευρύτατη
γκάμα συσκευών εξυπηρετώντας
μεγάλο μέρος καθημερινών
αναγκών του σύγχρονου
ανθρώπου.

SWIT Electronics
LED  "    
Σημαντικά νέα προϊόντα
παρουσίασε η SWIT
Electronics στην μεγαλύτερη
έκθεση της Ευρώπης για
την επαγγελματική εικόνα
και ήχο, IBC2011 στο
Amsterdam. Πρόκειται για
ένα καινοτόμο φωτιστικό
κάμερας, το S-2040, το οποίο
χρησιμοποιεί τεχνολογία LED
σε πρωτοποριακή διάταξη
Chip-Array. Το αποτέλεσμα
της νέας αυτής τεχνολογίας
είναι να επιτυγχάνεται φωτισμός με πολύ πιο ομαλή διάχυση και μεγάλη ένταση, ενώ ο
όγκος της κατασκευής παραμένει μικρός. Στα πλεονεκτήματα του S-2040 θα πρέπει να
προσθέσουμε ότι μπορείτε να επιλέξετε την τροφοδοσία από μπαταρίες Sony, Panasonic,
Canon αλλά και από είσοδο D-Tap. Επιπλέον η SWIT παρουσίασε πλούσια γκάμα από
οικονομικά φορητά LCD Monitors με αναλύσεις που φτάνουν τα 1024χ600 pixels και
μπορούν να αποτελέσουν το τέλειο οπτικό βοήθημα για την βιντεοκάμερα ή την DSLR
μηχανή σας. Η ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. ανέλαβε την άμεση την έναρξη της διάθεσης στην Ελληνική
Φωτογραφική Αγορά των νέων αυτών προϊόντων.

INTERSYS 210 9554000

ΣΤΑΜΟΣ 2310 942000
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Samsung
+   #
Η Samsung Electronics κατέκτησε τη
δέκατη έβδομη θέση ανάμεσα στα εκατό
καλύτερα εμπορικά σήματα παγκοσμίως
για το 2011, σύμφωνα με την παγκόσμια
έκθεση Best Global Brands report 2011,
σημειώνοντας άνοδο δύο θέσεων σε
σχέση με το προηγούμενο έτος. Στον
ετήσιο κατάλογο της Interbrand, με τις
εκατό εταιρείες με τα πιο αναγνωρίσιμα
και επιτυχημένα εμπορικά σήματα
στον κόσμο, η Samsung τοποθετείται
ανάμεσα στα είκοσι ισχυρότερα brands,
συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των
τελευταίων ετών. Η αξία του εμπορικού
σήματος της εταιρείας ανέρχεται στα 23,4
δις. δολάρια (US) από 19,5 δολάρια
(US) το 2010, αυξάνοντας την αξία του
εμπορικού της σήματος κατά 20%,
άνοδος μεγαλύτερη συγκριτικά με την
αύξηση κατά 11% του 2010. Η σημαντική
άνοδος της Samsung κυρίως οφείλεται
στην επιτυχημένη πορεία της εταιρείας
στους τομείς των φορητών συσκευών
κινητής τηλεφωνίας και ταμπλετών,
τηλεοράσεων και προϊόντων μνήμης
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

...
20 

  

Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος κλείνει
τα 20 χρόνια της και καλεί τα μέλη και τους
φίλους να τα γιορτάσουν παρά τους περίεργους καιρούς που διανύουμε. Το πάρτι θα
πραγματοποιηθεί στο bar I.p.p.o στην Θησέως 11 στο Σύνταγμα στις 19 Οκτωβρίου.

Nikon
+ '   My Picturetown
H Nikon αναβάθμισε την υπηρεσία
image sharing και storage, My
Picturetown, ώστε να συμπεριλάβει
νέες υπηρεσίες αλλά και να υποστηρίζει
τη νέα σειρά μηχανών Nikon 1. To
My Picturetown υποστηρίζει πλέον
το playback των αρχείων Motion
Snapshot, αρχείων βίντεο σε slow
motion με ενσωματωμένο ήχο που
υποστηρίζει η σειρά 1. Επιπλέον η
υπηρεσία θα υποστηρίζει και την
προβολή GPS data που παράγονται από
την ruggerized μηχανή Coolpix AW100.

Cyberlink
1

10   PowerDirector

Η CyberLink κυκλοφόρησε την 10η έκδοση του λογισμικού PowerDirector για την επεξεργασία
βίντεο, το οποίο ξανασχεδιάστηκε για να συμπεριλάβει καινούργια χαρακτηριστικά. Σύμφωνα
με τους δημιουργούς πρόκειται πλέον για το γρηγορότερο software για video editing που
απευθύνεται σε σοβαρούς ερασιτέχνες και περιλαμβάνει την πιο πλήρη 3D editing suite. Τα
εργαλεία του PowerDirector 10 επιτρέπουν στον χρήστη να εισάγει, να επεξεργαστεί και να
κάνει export 3D video.Το PowerDirector περιλαμβάνει και media encoder για το φορμά H.264
για ταχύτερη επεξεργασία του HD video.
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Νέα προσφορά!
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Στο πλαίσιο του προγράμματος
«Θεσσαλονίκη - Σταυροδρόμι
Πολιτισμών» (2011: Μέση Ανατολή) και
των φιλοξενούμενων δράσεων της 3ης
Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης του ΚΜΣΤ,
το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
διοργανώνει την έκθεση φωτογραφίας
Facing Mirrors / Απέναντι στον καθρέφτη,
με έργα των Yasser Alwan (Ιράκ-ΗΠΑ),
Gilbert Hage (Λίβανος), Youssef Nabil
(Αίγυπτος), Hrair Sarkissian (Συρία), Raed
Yassin (Λίβανος). Οι καλλιτέχνες με κοινή
θεματολογία το πορτραίτο επιχειρούν
να ψυχογραφήσουν όχι μόνο αυτόν που
στέκεται απέναντι από τον φακό, αλλά και
αυτόν που κοιτάει το αποτέλεσμα αυτής
της συνάντησης, τον θεατή. Παράλληλα
του δημιουργούν κοινωνικοπολιτικούς
προβληματισμούς, αφού τα πρόσωπα
που απεικονίζονται, σχεδόν απαλλαγμένα
από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του
περιβάλλοντός τους, αποτελούν τα
ίδια σύνθεση κοινωνικών πολιτικών
και πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Με
αυτά τα χαρακτηριστικά ο θεατής άλλοτε
ταυτίζεται και άλλοτε διαφοροποιείται
κι έτσι λειτουργούν σαν καθρέφτες
για την προσωπική του εξερεύνηση και
αυτοκριτική.
Σχεδιασμός έκθεσης: Β.Ιωακειμίδης,
Αλεξάνδρα Αθανασιάδου
Διάρκεια: 18/09-03/11/11
Μ. Φ. Θ. Αποθήκη Α, Λιμάνι

@ @(%;$ ; Long Room #(<*
)  #
Μετά την ατομική έκθεση του σημαντικού Έλληνα φωτογράφου Αβραάμ Παυλίδη
στο Long Room Πικερμίου, η Fotograficus διοργανώνει μεγάλη ομαδική έκθεση
με θέμα “Εκτός σχεδίου” με την συμμετοχή
δεκατεσσάρων Ελλήνων και ξένων δημιουργών.
Κεντρικό “πρόσωπο” της έκθεσης είναι η ΠΟΛΗ
και συγκεκριμένα η σύγχρονη ελληνική πόλη μέσα
στη σημερινή κοινωνικό-οικονομική και πολιτική
κατάσταση της χώρας. Αλλά και η ελληνική πόλη
ως ένας ζωντανός οργανισμός όπου συνυπάρχουν
χιλιάδες και εκατομμύρια διαφορετικές ζωές. Η
έκθεση αφορά στην “εκτός σχεδίου πόλεως”
σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και σε ζητήματα
όπως το που αρχίζει και που τελειώνει ουσιαστικά
μία πόλη. Πέραν τούτου, μέσα από τα ασπρόμαυρα
και έγχρωμα έργα των συμμετεχόντων φωτογράφων
τίθενται και θέματα πιο εννοιολογικά σχετικά με
το πώς μπορεί να αποτυπωθεί μία πόλη μέσα από
τον φωτογραφικό φακό. Τέλος να σημειωθεί ότι
η έκθεση πραγματοποιείται, υπό την επιμέλεια της
Ιωάννας Βασδέκη & του Jeff Vanderpool.
Συμμετέχουν αναλυτικά οι παρακάτω καλλιτέχνες:
Τζένη Βαρδαμάσκου-Κατζουράκη,
Χρήστος Δημητρίου, Δήμητρα Ευθυμίου,
Γιώργος Βογιατζάκης, Νίκος Καραθανάσης,
Μιχάλης Κυρζίδης (Μπαράμπας), Άννα Μαραγκουδάκη, Marie Mauzy, Szilvia Mucsy,
Μαρίνος Μηλιώνης, Ελένη Παπαμανώλη, Σωτήρης Παπανικολάου, Μαρία Παυλάκη
και Αλέξανδρος Χριστοδούλου.
Szilvia Mucsy

www.thmphoto.gr,
photobiennale-greece.gr

Άννα Μαραγκουδάκη

Εγκαίνια: 21 Οκτωβρίου & ώρα 8μμ.
Ο εκθεσιακός χώρος παραμένει ανοιχτός κάθε βδομάδα μόνο από Παρασκευή έως
Κυριακή, ώρες 2-8μμ.
Long Room, οδός Αδαμοπούλου και Δεξαμενής, 19ο χλμ. λεωφόρου Μαραθώνος
(κατεύθυνση προς Ντράφι, πλησιέστερη στάση μετρό: Παλλήνη).
fotograficus.gr@gmail.com & 2111841997, 6974162550.
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n memoriam

Δ

εν ήθελε να μιλήσει για προσωπικούς
ηρωισμούς και για τους κινδύνους που
πέρασε στα δύσκολα χρόνια. Η επίμονη
σιωπή του γύρω από τις προσωπικές του
μάχες και το γεγονός ότι δεν δέχτηκε ποτέ
να πάρει χρήματα για τις φωτογραφίες
του, ερμηνεύονται με μια λέξη που κατέχει
εξέχουσα θέση στο λεξιλόγιό του: Χρέος.
Όταν τον είδα στη φωτογραφία του βιβλίου
του νεαρό, να φωτογραφίζει την Αντίσταση,
έμεινα έκπληκτη από το πόσο αλώβητο στο
χρόνο έμεινε το βλέμμα του και η έκφρασή
του. Κι αυτό νομίζω ότι χαρακτηρίζεται από
μία λέξη: Ακεραιότητα. Όταν ολοκληρώθηκε
η συζήτησή μας, στην οποία μίλησε τολμηρά
για τους σύγχρονους προβληματισμούς
γύρω από τη φωτογραφία αλλά και τον
κινηματογράφο, μια και είναι ο πρώτος
οπερατέρ της ελληνικής τηλεόρασης, οι δύο
λέξεις που είχαν σφηνωθεί στο μυαλό μου με
ξεμπέρδεψαν. Αυτές νομίζω ολοκληρώνουν
το πορτραίτο του. Η μία είναι η λέξη χιούμορ
(την άλλη την αφήνω για το τέλος της
συνέντευξης που θα διαβάσετε). “Α, ναι,
τίμησαν τα απολιθώματα της φωτογραφίας!”
μου είπε γελώντας, όταν αρχίσαμε τη
συζήτηση για την τιμητική διάκριση που
επιφύλαξε, σ’ αυτόν και στους άλλους δυο
παλαίμαχους φωτογράφους, το ΥΠΠΟ.
Στη λίμνη των Ιωαννίνων
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1. Ήταν έκπληξη για σας;
Ναι, πραγματικά ήταν μια έκπληξη.
Ο κ. Μικρούτσικος μας ξάφνιασε, δεν
μας είχαν συνηθίσει σε τέτοια πράγματα
οι κρατικοί φορείς. Ποτέ πριν δεν είχαν
υποστηρίξει τη φωτογραφία, απ’ την
οποία αντλούν και το πρώτο υλικό για
την ανάπτυξη του τουρισμού, που είναι
η μεγαλύτερη ίσως πηγή πλούτου της
χώρας. Γιατί η φωτογραφία είναι γλώσσα
πανανθρώπινη. Βέβαια, με τον Σπύρο
Μελετζή είχαμε ήδη κάνει πολλές εκθέσεις οι
οποίες σήμερα έχουν μουσειακό χαρακτήρα.
Γιατί επί τόσες δεκαετίες η ζωή κυλούσε
ίδια. Από τον μεσοπόλεμο και μετά επήλθε
μια μεγάλη αλλαγή. Ίσως μέχρι το 2000 να
μην υπάρχει τίποτα που να έχει ταυτότητα
ελληνική.
2. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι φτάσαμε
στο ‘94, για να επικυρωθεί ως ισότιμη
εικαστική τέχνη η φωτογραφία στην
Ελλάδα;
Δεν είχαν την απαραίτητη ευρύτητα
πνεύματος οι κρατικοί φορείς, ώστε να δουν
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Ο Ναπολέων Ζέρβας

Ο Άρης Βελουχιώτης

τον καινούργιο δρόμο που άνοιγε η φωτογραφία. Πρώτα απ’ όλα βοηθά το χρέος του
καλλιτέχνη απέναντι στην Ιστορία να καταχωρήσει τον τόπο του και την εποχή του.
Η φωτογραφία έγινε το τρίτο μάτι που μας φέρνει συγκινήσεις αμεσότητας από χώρους
στους οποίους η ανθρώπινη προσπέλαση είναι αδύνατη. Από τα βάθη του ωκεανού μέχρι
τα καταπέλαγα του ουρανού! Κι ίσως φτάσει κάποτε να μας πει αν υπάρχει αλλού ζωή ή
να δώσει εξήγηση στο νόημα της ζωής.
3. Μιλάτε ποιητικά και μου δίνετε το έναυσμα να ζητήσω τη γνώμη σας
για την περίφημη κι αμφιλεγόμενη διάκριση μεταξύ καλλιτεχνικής και μη
καλλιτεχνικής φωτογραφίας.
Όλοι όσοι φωτογραφίζουν δεν είναι φυσικά καλλιτέχνες φωτογράφοι. Κατά τον ίδιο
τρόπο που όσοι λερώνουν μουσαμάδες δεν είναι απαραίτητα ζωγράφοι. Όμως η
φωτογραφία έχει πια αυτή τη “λαϊκότητα”. Ο καθένας μπορεί να πάρει μια μηχανή και
να φωτογραφίζει. Από κει και πέρα εξαρτάται από το πόσο αντέχει ο συναισθηματισμός
του καθενός, ώστε όσο απόθεμα έχει να μπορέσει να το εκφράσει διαμέσου της
φωτογραφίας. Αυτό συνιστά τέχνη. Γιατί τέχνη είναι η γλώσσα των αισθήσεων.
Γι’ αυτό συνήθως μεταφράζεται από άλλη μορφή τέχνης. Ο Ρίτσος έγραψε τον
“Επιτάφιο” βλέποντας την φωτογραφία εκείνης της τραγικής μάνας που αγκάλιασε το
παιδί της σκοτωμένο από μια απεργία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόση δύναμη έχει, ώστε
να περάσει το μήνυμα σε μια άλλη ευαίσθητη καρδιά η οποία θα το αποδώσει κατά τον
δικό της τρόπο.
4. Μου θυμίζετε τον κ. Σπύρο Μελετζή που έλεγε ότι περίμενε μέρες στον
Όλυμπο, ώστε οι συνθήκες να γίνουν εκείνες που θα του επέτρεπαν να εικονοποιήσει κάποιους συγκεκριμένους στίχους του Ομήρου για την κατοικία
των θεών. Παρ’ όλα αυτά επιμένω, κυρίως για τους νέους αναγνώστες μας,
που έχουν ίσως τη μεγαλύτερη σύγχυση από όλα αυτά τα αντικρουόμενα που
ακούν. Πιο συγκεκριμένα: Η διαφημιστική φωτογραφία μπορεί να είναι τέχνη;
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Έχουμε τέχνη και Τέχνη. Κι ο τσαγκάρης
που καμαρώνει για το ράψιμο του
παπουτσιού, υπηρετεί μια τέχνη. Αλλά
είναι τέχνη σ’ έναν ορισμένο χώρο. Αν η
διαφημιστική φωτογραφία, προκειμένου
να διαφημίσει ένα προϊόν, καταφέρει να
συγκινήσει τον υποψήφιο αγοραστή, είναι
Τέχνη. Αν δεν το καταφέρει, δεν είναι.
5.Αποδέχεστε λοιπόν ότι ένας καλλιτέχνης μπορεί να εκφραστεί και μέσα
από τη διαφήμιση. Ο σκοπός όμως,
που είναι τελικά η εμπορική επιτυχία
του προς διαφήμιση προϊόντος, δεν
περιορίζει την έκφρασή του;
Αυτό που μεσολαβεί μεταξύ προϊόντος και
καταναλωτή όταν ο δεύτερος συγκινείται,
είναι η ψυχή του φωτογράφου. Γι’ αυτό
και ο αγοραστής, όταν πρόκειται για
καλλιτεχνική δημιουργία, αποκωδικοποιεί
το μήνυμα και συγκινείται. Εγώ δεν
συμφωνώ με το άλλο. Με το ότι,
δηλαδή, οποιοδήποτε εμπορεύσιμο
προϊόν πλασάρεται με την εικόνα μιας
γυμνής γυναίκας. Αυτό από την μια μεριά
προσβάλλει την αξιοπρέπεια της γυναίκας
κι από την άλλη υποβιβάζει την τέχνη. Γιατί
αυτού του είδους οι αισθησιακές ποιότητες
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Το αγροτικό τοπίο και οι ξωμάχοι δουλευτές της γης, υπήρξαν αγαπημένα θέματα του φωτογράφου

- κι έχουν τεράστια ευθύνη τα ΜΜΕ γι’ αυτό - ναι μεν σκανδαλίζουν, αλλά
δεν προσφέρουν καμία γνώση ή αξία. Κάθε πράγμα έχει την ποιότητά του.
Άλλο συναίσθημα μας δημιουργεί η έκφραση ενός φιλάργυρου που έχασε τα
χρήματά του κι άλλο η έκφραση μιας κοπέλας που έχασε τον έρωτά της. Αυτή
τη διαστολή των ποιοτήτων δεν έχουμε καταφέρει να την κάνουμε.
6. Είστε εναντίον του γυμνου γενικά ή μήπως κάποια αντιμετώπιση
του γυμνού σας ικανοποιεί;
Φυσικά! Έχω κάνει γυμνό. Είναι ένα θέμα που δουλεύεται από την
αρχαιότητα και δεν θα πάψει να δουλεύεται. Γυμνό έχουν και οι αρχαίοι.
Το βλέπουμε και το θαυμάζουμε. Αλλά δεν έχει εξαμβλωτική μορφή.
Κοιτάξτε. Πολλά πράγματα τα έχουμε φτάσει στην εξιδανίκευση. Το
γυμνό είναι από μόνο του εξιδανικευμένο θέμα και θέλει πολύ λεπτή
μεταχείριση. Ίσως δεν καταλαβαίνω εγώ. Ίσως προχωρούν οι άνθρωποι σε
τολμηρότερες αναζητήσεις. Αλλά δεν βλέπω να έχουν ζωή. Όταν κάνουμε
ένα οποιοδήποτε καλλιτεχνικό έργο, πρέπει να υπολογίζουμε και τον θεατή.
Να αφήνουμε χώρο και στη δική του φαντασία. Να μην φεύγει λέγοντας
“αυτό είναι και τίποτε άλλο”.

σπίτια που θα στεγάσουν τους εαυτούς μας.
Έσμιξαν οι στέγες και ξεχώρισαν οι καρδιές των
ανθρώπων. Μιλάμε για κρίση στην αισθητική.
Όλοι μιλούν π.χ. για τον Πικιώνη. Γιατί κανείς
δεν προσπαθεί να του μοιάσει; Παρθενογένεση
ως γνωστόν στην τέχνη δεν υπάρχει. Να
πάρουν από τις άξιες αποθεματικές πηγές για
να ανοίξουν το δικό τους δρόμο. Όσοι έχουν
ακουμπήσει στην παράδοση δίνουν ακόμη
έργο. Όσοι την αγνόησαν έκαναν έναν κρότο κι
έφυγαν. Εσείς οι νέοι θελήσατε να απαλλαγείτε
από κάποια αρνητικά στοιχεία της γενιάς μας
και καλά κάνατε. Μόνο που παρασυρθήκατε

7. Θα λέγατε δηλαδή ότι “ελαφρά τη καρδία” αγγίζονται μερικά
δύσκολα θέματα.
Ναι. Ή απλώς για εντυπωσιασμό. Χωρίς τη συγκίνηση που απαιτείται για
να υπάρξει καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτή η
υποβάθμιση της ποιότητας. Στερέψαμε από συναισθηματικά αποθέματα;
8. Ίσως δεν τολμάμε να κοιτάξουμε μέσα μας...
Βεβαίως ναι. Δεν κοιτάζουμε το βαθύτερο νόημα των πραγμάτων. Φαίνεται
στον τρόπο που διασκεδάζουμε, στον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουμε τα
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Η λιτότητα, η αρμονία και η καθαρή φόρμα είναι
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των φωτογραφιών του
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και μαζί μ’ αυτά πετάξατε και θετικές αξίες που θα μπορούσαν να σταθούν οδηγοί σας.
Πρώτα θα έπρεπε να φτιάξετε κάτι δικό σας και μετά να πετάξετε όλα τα άλλα. Γι’ αυτό
νομίζω ότι μείνατε μετέωροι.
9. Εσείς, κ. Μπαλάφα, ποια αισθήματα καταγράψατε; Τι τραβούσε την ψυχή σας;
Πρώτα τα βιώματα. Είκοσι χρονών παιδί φωτογράφισα τα αισθήματά μου για
την αντίσταση. Έζησα τη γενιά του ‘40. Αυτό το μεγαλούργημα. Ήταν η γενιά που
εξαγόρασε το δικαίωμά της να ζει λεύτερα με το ίδιο της το αίμα. Έβλεπες τότε αυτό που
λέμε προσφορά και που δεν το συναντάς σήμερα. Υπήρχαν γιατροί που γυρνούσαν
στα χωριά, λες και ήταν Άγιοι Ανάργυροι, για να γιατρέψουν τη φτωχολογιά. Αυτή η
ανθρωπιά με την πλατύτερή της έννοια με είχε συγκινήσει πάρα πολύ. Έτσι άρχισα.
Πούλησα τη μηχανή που είχα και πήρα μια μικρή Robot που μου επέτρεπε να παίρνω
“κλεφτές” φωτογραφίες. Μ’ αυτήν φωτογράφισα την αντίσταση. Πριν, έπαιρνα κι εγώ
αναμνηστικές, ηλιοβασιλέματα, χρυσάνθεμα και δεν συμμαζεύεται. Έπειτα ήταν τα
προσωπικά βιώματα. Κατάγομαι βλέπετε από μια φτωχή και κακοτράχαλη περιοχή την
οποία οι άνθρωποι τη στίβουν με τα χέρια και την ποτίζουν με ιδρώτα για να καρπίσει.
Απ’ την Ήπειρο. Απ’ τα Τζουμέρκα της Άρτας. Ένα απ’ τα μεγάλα δράματα τότε ήταν ο
ξενιτεμός. Έφυγα από κει έντεκα χρονών. Ήρθα κι εγώ όπως όλα τα παιδιά των φτωχών
οικογενειών μόνος, για βιοπορισμό. Έκανα διάφορες δουλειές και πήγαινα σε νυχτερινό
σχολείο.

Αγωνιστές της Αντίστασης μετά από πεζοπορία

10. Η πρώτη μηχανή πώς έφτασε στα χέρια σας;
Είχαν έρθει κάποιοι συγγενείς του αφεντικού στο μαγαζί που δούλευα, απ’ την Αμερική
(σ.σ.: το 1928). Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας με πήραν κι εμένα σε μια εκδρομή
στην Πάρνηθα και μου έδωσαν το “κουτί” για να τους τραβήξω μερικές αναμνηστικές
φωτογραφίες. Καταλαβαίνετε τη χαρά μου! Μετά πήρα μια Kodak Junior. Αυτή την
πούλησα μαζί μ’ ένα ρολόι και πήρα την Robot -προάγγελο του motor drive, με
γωνιόμετρο στο βιζέρ- με την οποία τράβηξα την αντίσταση. Για τα βιώματα, που
λέγαμε. Πάντα με τράβαγε σαν μαγνήτης η φτώχεια. Οι πρώτοι φίλοι μου στην Αθήνα
ήταν τα λουστράκια. Έρχονταν στο καφενείο που δούλευα αργά, όταν οι υπόλοιποι
είχαν φύγει, και τα πότιζα παγωμένο νερό. Τότε ένα ποτήρι κόστιζε περίπου 20 λεπτά.
Αυτά με μάθαν να καβαλάω από πίσω το τραμ για να μην πληρώνω εισιτήριο. Αλλά
γενικά έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στον ανθρώπινο πόνο.
11. Και βρήκατε άφθονο στην Αντίσταση...
Εκεί υπήρχε άφθονο υλικό. Αρκεί κανείς να μην σταθεί στη φλούδα της
φαινομενικότητας, αλλά να περάσει στο πετσί των ανθρώπων.

Ορφανά στην άκρη του σπιτιού τους

12. Υπάρχει όντως μεγάλη διαφορά, κατά τη δική σας γνώμη, στη ματιά τη
δική σας και στη ματιά του κ. Σπύρου Μελετζή προς την Αντίσταση;
Α, βεβαίως. Ο Σπύρος Μελετζής είναι ένας ωραιολάτρης και τα αποτύπωσε όλα με
το δικό του τρόπο: Αντάρτες που ήταν έτοιμοι για παρέλαση κι όχι πεινασμένοι και
ψειριασμένοι όπως τους είδα και τους κατέγραψα εγώ.
13. Θεωρείτε δηλαδή περισσότερο ρεαλιστικές τις δικές σας.
Λίγο, ναι. Αλλά αυτό θα το δείτε εσείς καλύτερα συγκρίνοντας τα δύο βιβλία. Άλλωστε,
όπως δύο άνθρωποι διαφέρουν ως χαρακτήρες διαφέρουν και στην καλλιτεχνική
τους έκφραση. Πάντως διάφοροι με χαρακτήρισαν συμπλεγματικό άνθρωπο, επειδή
φωτογράφιζα τη φτώχεια και την αθλιότητα. Πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα όταν
κάποιος δεν βλέπει τη χαρά στη ζωή. Άλλο τόσο όμως, ίσως και μεγαλύτερο πρόβλημα,
υπάρχει όταν δεν βλέπεις τη λύπη. Και στις δύο περιπτώσεις λείπει κάτι το βαθιά
ανθρώπινο.
14. Θα θέλατε να ξαναθυμηθείτε αυτό το οδοιπορικό;
Ήταν φυσικά μεγάλο. Έδωσε κατ’ αρχήν την ευκαιρία να μεταφερθούν οι πολιτισμικές
αξίες στον κόσμο εκείνο ο οποίος είχε άγνοια απ’ αυτά τα πράγματα. Στο βουνό εκείνη
την εποχή ανέβηκε ό,τι εκλεκτό είχε τούτος ο τόπος. Άνθρωποι απ’ τον πνευματικό
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“Μετά την υποδούλωση, ο κόσμος φεύγει
στα ξέμακρα”
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και καλλιτεχνικό κόσμο που αγωνίστηκαν πλάι του με καρδιά. Μέχρι τότε οι
άνθρωποι εκεί, το κράτος το είχαν γνωρίσει μόνο μέσα από τον φορατζή και τον
χωροφύλακα. Ως και κληρικούς έβλεπες με ανάκατα σταυρούς και φισεκλίκια οι
οποίοι καθώς κήρυτταν την επανάσταση κήρυτταν και το λόγο του θεού. Γίνονταν
παραστάσεις με τη συμμετοχή απλών ανθρώπων που έφτασαν σε κορυφές
καλλιτεχνικής έκφρασης και απόδοσης. Πόσα ταλέντα δεν ξεπήδησαν από κει
μέσα!
15. Επομένως εκτός από πόνο αυτή η εμπειρία γέννησε και δημιουργία.
Μα βέβαια. Γιατί υπήρχε ελπίδα και ιδανικό. Αυτό που λείπει σήμερα δηλαδή.
Μιλούν τώρα όλοι για κρίση. Κρίση στο τραγούδι, στο θέατρο, στην κοινωνία...
16. Κρίση και στη φωτογραφία;
Μα, ναι. Γιατί φτάνει μέχρι ενός σημείου και δεν μπορεί να πάει παραπέρα.
17. Και η τεχνολογική της εξέλιξη;
Οι τεχνικές ευκολίες, τα περιοδικά και οι σχολές θα μπορούσαν να βοηθήσουν.
Αλλά συχνά, ξέρετε, η ευκολία μετατρέπεται σε δυσκολία. Γιατί συνηθίζει ο
άνθρωπος να ικανοποιείται με το ελάχιστο και δεν προσέχει για το πολύ. Φοβάμαι
ότι τα πολλά μέσα παγιδεύουν και χάνεις το θέμα, την ουσία. Και κάτι άλλο. Είναι
κι αυτή η βιασύνη που έχουν οι νέοι σήμερα. Το ταλέντο για να αξιοποιηθεί θέλει
πολλή δουλειά κι έναν ποταμό από αγάπη. Γιατί, ξέρετε, ακόμη και τα μυστικά της
κρεβατοκάμαράς μας φαίνονται στη δουλειά μας. Αν κάπου είμαστε ψεύτικοι, θα
φανεί στη φωτογραφία μας.
18. Το ασπρόμαυρο ή το έγχρωμο υλικό προτιμάτε, αν έχετε προτίμηση.
Εξαρτάται από την επιδίωξή σου κάθε φορά και από τις ικανότητες του καλλιτέχνη.
Πάντως το έγχρωμο έχει αδυναμία στο χρόνο. Από την πλευρά της αντοχής
εννοώ. Αυτό πάντως που πάντα διατυμπάνιζα στα ΜΜΕ, γιατί είμαι από τους
πρώτους που ασχολήθηκαν με την τηλεόραση, τότε που εκπέμψαμε για πρώτη
φορά στη Θεσσαλονίκη...
19. Εννοείτε την πρώτη πειραματική εκπομπή στο πλαίσιο της Διεθνούς
Έκθεσης;
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Ακριβώς. Ήμουν ο πρώτος οπερατέρ τότε.
Μαζευτήκαμε εκεί χωρίς καν να έχουμε δει
πριν αυτό το καινούργιο προϊόν, και έπρεπε
να το παρουσιάσουμε. Μας βοήθησαν
βέβαια Ολλανδοί και Αμερικανοί τεχνικοί,
που διόρθωναν και μας εξηγούσαν τα λάθη
μας. Είχαμε κάνει καλή τηλεόραση. Τολμώ
να πω ότι σε μερικά πράγματα τότε ήμασταν
επαρκέστεροι. Π.χ. στο φόντο. Ακόμη και
σήμερα, ενώ είναι τόσο εύκολο, δεν το
χρησιμοποιούν σωστά. Επίσης δεν έχουν ακόμα
μελετήσει ορισμένα στοιχεία της ευαισθησίας
που έχει το βίντικον, η φωτοπαθής ουσία της
κάμερας του βίντεο. Δεν έχει το εύρος του φιλμ
ή άλλων φωτοπαθών υλικών. Αυτό δεν το
έχουν προσέξει, με αποτέλεσμα να φαίνονται
διάφορα λάθη. Απλά αλλά στοιχειώδη. Όσο για
το έγχρωμο και την αδυναμία του που λέγαμε,
έχω την άποψη ότι εφόσον δεν έφτιαξαν
ένα υλικό καλύτερο απ’ το ασπρόμαυρο
από άποψη αντοχής, δεν έπρεπε να φύγουν
απ’ αυτό. Βλέπεις παλιές εκπομπές ή και
ιστορικά ντοκουμέντα, π.χ. αποκατάσταση
της Δημοκρατίας, και έχουν χαθεί όλες οι
λεπτές ποιότητες που έχει πάνω της η εικόνα.
Έχουν μείνει μόνο τα περιγράμματα. Αυτό
είναι έγκλημα απέναντι στην Ιστορία. Έχουμε
ιστορικές καταγραφές απ’ την εποχή του Λυμιέρ
και δεν θα έχουμε απ’ αυτόν τον αιώνα! Όσο
για την ασπρόμαυρη φωτογραφία θέλω να
συμπληρώσω ότι η αφαίρεση του χρώματος
προσθέτει μια ιδιαίτερη συγκινησιακή δυναμική.
20. Με τι θα παρομοιάζατε το ρόλο του
σκοτεινού θαλάμου στη φωτογραφία;
Ο φωτογράφος που τυπώνει τη δουλειά του
στο σκοτεινό θάλαμο είναι σαν το συνθέτη που
εκτελεί ο ίδιος τη μουσική του.
21. Λαχταρήσατε πολύ κάποιο τεχνολογικό επίτευγμα για τον εξοπλισμό σας;
Ναι. Εργαζόμουν τότε στη γαλακτομική σχολή
των Ιωαννίνων ως υπεύθυνος του τμήματος
χημείας και μικροβιολογίας του γάλακτος.
Μόλις είχα γυρίσει από την Ιταλία. Τότε είδα σε
ένα έντυπο την Kodakflex. Ένα αριστούργημα
κατασκευής. Το ακριβότερο της αγοράς.
Κόστιζε θυμάμαι 54.000 δρχ. όταν ο μισθός
μου ήταν 2.300 δρχ. Υπολόγιζα πόσα χρόνια
θα πρέπει να δουλεύω για να την πάρω. Ήρθε
όμως η μοίρα αμέσως μετά την κατοχή και την
πήρα. Ήταν κάποιου Άγγλου της βρετανικής
αποστολής που σκοτώθηκε, την πήρε ένας
δημοσιογράφος και την πούλησε σε κάποιον
Σταύρου στη Σταδίου κι εκείνος την έβγαλε στη
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για ελπίδα. Εγώ τότε δούλευα ως
διερμηνέας στη Γλυφάδα. Κοντά στη
δουλειά μου είχαν έρθει, ποιος ξέρει
από πού κυνηγημένοι, ένα ζευγάρι με το
παιδάκι τους και έστησαν μια παράγκα.
Χειμώνας, ξυπόλητοι και πεινασμένοι. Είχε
ρίξει θυμάμαι κάποια στιγμή ο αέρας ένα
δέντρο και βγήκε το ζευγάρι να το κόψει
για να ζεσταθούν. Το παιδάκι τους βγήκε
έξω και τους κοίταζε κι η μάνα του φώναξε
πολύ αυστηρά: “Τσακίσου και πήγαινε
μέσα! Θα μου αρρωστήσεις και τι θα σε
κάνω;”. Αυτή η σκληρότητα στη φωνή και
η τρυφερότητα μαζί με συγκλόνισαν.
25. Θυμάστε έντονα κάποια φωτογραφία που δεν καταφέρατε να τραβήξετε;

Μάνα, δίπλα στο πόνο σ’ ανταμώσαν και σ’ είδαν οι αιώνες

βιτρίνα του, με μια ταμπέλα που έγραφε “ο βασιλεύς των μηχανών”. Εγώ, έμενα
στην Αθήνα πια, περνούσα κάθε μέρα και την έβλεπα. Κάποια μέρα πήγα και του
είπα ότι ενδιαφέρομαι να την πάρω. Χρειάστηκε πολύς κόπος για να τον πείσω
ότι είμαι υποψήφιος αγοραστής, γιατί το παρουσιαστικό μου, τα ρούχα μου, δεν
ήταν ακριβά. Τέλος πάντων, τον έπεισα και του ζήτησα να τη δοκιμάσω, γιατί ήταν
μεταχειρισμένη. Εκ των υστέρων έμαθα ότι την είχε ζητήσει και ο πρέσβης του
Καναδά, αλλά τη θεώρησε ελαττωματική όταν τη δοκίμασε, γιατί προφανώς δεν
είχε περάσει σωστά το φιλμ. Τελικά την πήρα εγώ για 18 χρυσές λίρες μετά από
πολλά παζάρια.
22. Από τις σύγχρονες δεν ποθήσατε καμμία;
Ναι. Την Hasselblad. Την ήθελα για να με βοηθήσει στα πορτραίτα. Τα οικονομικά
μας όμως δεν ήταν ανθηρά. Μαζεύαμε τότε χρήματα για να πάρουμε πλυντήριο.
Τελικά έπεισα τη γυναίκα μου να πάρουμε πρώτα τη μηχανή. Ήταν Χριστούγεννα
θυμάμαι όταν την πήρα και είχαν φέρει στο γιο μου ένα μεγάλο πλαστικό πούλμαν.
Καμαρώναμε και οι δύο αγκαλιά με τα αποκτήματά μας. Από τη μια ο γιος μου
“Κοίτα πουλμανάρα, μαμά!” κι από την άλλη εγώ “Κοίτα που η τεχνική έφτασε να
γίνει τέχνη. Κοίτα φινίρισμα!”. Εκείνη γελούσε κι έλεγε “Κάθε παιδί με το παιχνίδι
του”. Τώρα βέβαια δεν ενθουσιάζομαι. Έχω πρακτικές μηχανές. Μια Rollei παλιά,
δυο Nikkormat και κατόρθωσα και πήρα κάποιους πολύ φωτεινούς φακούς. Έχω
έναν καλό ευρυγώνιο που μου ήταν πολύ χρήσιμος όταν πήγα να καταγράψω τα
“Αναστενάρια”.
23. Φλας δεν χρησιμοποιείτε;
Όχι, ποτέ. Γιατί σε αποδυναμώνει από τον φυσικό χώρο. Μ’ αρέσουν οι εικόνες με
τη σωστή, τη φυσική τους φωτιστική πηγή.
24. Να ξαναμπούμε στο οδοιπορικό σας;
Μετά την αντίσταση υπήρχε μια διάχυτη απογοήτευση. Άνθρωποι άξεστοι
κυνηγούσαν, βασάνιζαν, έστελναν στα ξερονήσια. Θυμάμαι ότι η απελπισία είχε
γίνει τόσο μεγάλη που οι άνθρωποι τους ιριδισμούς των βιτρίνων της Σταδίου
τους “έβλεπαν” σαν Άη Γιώργη ή σαν Παναγία που κλαίει. Έψαχναν απεγνωσμένα
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Μια φωτογραφία που με κυνηγά σ’ όλη
μου τη ζωή, γιατί δεν είχα μηχανή πάνω
μου να την πάρω, ήταν αυτή: Ήρθε να
δουλέψει στη Γλυφάδα ένας ξερακιανός
λογιστής τραπέζης που τον είχαν απολύσει.
Το βράδυ έπαιρνε ό,τι περίσσευε απ’ το
φαγητό, για να το πάει στην οικογένειά
του. Βγήκε μια μέρα με χιόνι για να φέρει
ένα βαρέλι με πετρέλαιο. Φορούσε
καμπαρντίνα και προσπαθούσε μέσα στο
κρύο να το μεταφέρει από μια ανηφόρα.
Αυτό το βαρέλι καθώς κυλούσε έμοιαζε με
την ίδια του τη ζωή που ή θα τον έπαιρνε
από κάτω ή θα τα έβγαζε πέρα.
Γενικά ο φωτογραφικός μου
προβληματισμός είναι αυτοί οι άνθρωποι
του πόνου περισσότερο. Γιατί κοιτάξτε,
κακά τα ψέματα. Αυτό που λέμε ευτυχία
και χαρά είναι σαν ένα φύσημα δροσιάς
στην κάψα του καλοκαιριού. Ο άξονας της
ζωής κινείται μεταξύ πόνου και ανίας.
26. Είναι αισιόδοξη αυτή η ματιά;
Φυσικά! Γι’ αυτό πολεμώ μ’ αυτούς τους
ανθρώπους. Για να δείξουν τη δύναμή
τους. Κι έχουν μια δύναμη μεγάλη. Εκεί
κρύβεται η ανθρώπινη ποιότητα. Οι άλλοι
πιθηκίζουν. Αυτοί είναι που γλεντάν
πραγματικά. Ο χορός τους κάθε φορά
έχει πολύ προσωπική έκφραση. Οι άλλοι
χορεύουν ολόιδια. Και ξέρουμε ότι η
ομαδική έκφραση οδηγεί στη βιομηχανία,
ενώ η προσωπική στην τέχνη.
27. Αυτή η άποψη οδηγεί στον κινηματογράφο. Περνά “καλλιτεχνική
κρίση” αυτή η βιομηχανία;
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αμφιβολία οδηγούμαστε στον άκρατο
εγωισμό και δεν είμαστε ανοιχτοί στην
έρευνα. Και κάτι ακόμα. Έχουν μια
ακατάσχετη βιασύνη και επιδεικτικότητα.
Όμως δεν βγαίνει έτσι η καλλιτεχνική
έκφραση. Θέλει δουλειά πολλή. Ας
μάθουν απ’ τα πουλιά, που πρώτα τους
μαθαίνουν να περπατάνε και μετά να πετάνε.

Ο Άρης Βελουχιώτης με τον Σαράφη στα Γιάννενα

Όσο κρατήθηκε στα αριστουργήματα της λογοτεχνίας, τραβούσε μπροστά. Σήμερα δεν
έχει ποιότητα το σενάριo. Ήταν μια ομαδική, βιομηχανική παραγωγή ο κινηματογράφος.
Έφτασε να γίνει έβδομη τέχνη. Όμως βρίσκεται σήμερα σε άνοδο ή σε πτώση;
28. Εντάξει για το σενάριο, αλλά για τη φωτογραφία, για την εικόνα στον
κινηματογράφο, τι έχετε να πείτε;
Μόνη της η εικόνα τι να πει; Η εικόνα είναι μια αφηγηματική τέχνη. Άρα πρέπει να την
οργανώσουμε. Όταν χτίζουμε ένα σπίτι παίρνουμε τούβλα, τσιμέντο και σίδερο αλλά
δεν τα πετάμε όλα μαζί. Τα βάζουμε με σειρά και τάξη. Δεν έχει νόημα να τραβάμε
φωτογραφίες στο σωρό. Πρέπει να υπάρχει σύνθεση. Και η σύνθεση στη φωτογραφία
είναι ό,τι το συντακτικό στη γλώσσα.
29. Η εισβολή και η μεγάλη εξάπλωση, ως επικράτηση, της φωτογραφίας
προσφέρει ουσιαστικά στην επικοινωνία ή πρόκειται για ακατάσχετη φλυαρία;
Στη δημοσιογραφία βάζουν τη φωτογραφία να υπηρετεί δουλικά τον λόγο. Ενώ
είναι μια αυτόνομη τέχνη. Τείνει σήμερα να αντικαταστήσει το κείμενο, γιατί είναι πιο
καταληπτή, δεν κουράζει και είναι περισσότερο πειστική, μια και μεταξύ φωτογράφου και
αντικειμένου παρεμβάλλεται ο αμείλικτος ρεαλισμός του φακού. Όμως αυτό λειτουργεί
μόνο αν μεταφέρει κάποιο μήνυμα, αν δημιουργεί κάποια συγκίνηση.
30 Υπάρχει κάποιος νέος Έλληνας φωτογράφος του οποίου η δουλειά σας
έχει συγκινήσει;
Φοβούμαι όχι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί να στέρεψε ο
κόσμος από εκφραστική ποιότητα. Αλλά φαίνεται ότι δεν μπορούμε να τις δούμε αυτές
τις δουλειές.
31. Πηγαίνετε σε εκθέσεις;
Ναι. Οποιοσδήποτε κι αν κάνει. Χθες ήμουν σε μια ομαδική έκθεση σπουδαστών. Είναι
ορισμένα παιδιά που έχουν ταλέντο. Θέλησα να συζητήσω με κάποιους απ’ αυτούς
πώς θα καταφέρουν να κάνουν το καλό καλύτερο. Δεν κρύβω την απογοήτευσή μου
που τα παιδιά αυτά τα έχουν συνηθίσει σε κάποια ξενόφερτα στοιχεία. Στοιχεία από
λαούς που έλυσαν με διαφορετικό τρόπο τα βιοτικά τους προβλήματα. Ο τρόπος
αυτός, κακά τα ψέματα, επηρεάζει το πώς βλέπουμε τη ζωή και πώς την αποδίδουμε.
Έπειτα είδα τα παιδιά αυτά με μια αυτοπεποίθηση γι’ αυτό που κάνουν. Ναι, να έχουν
αυτοπεποίθηση, αλλά στην τέχνη πρέπει να υπάρχει και μια αμφιβολία. Γιατί χωρίς
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32. Εσείς είχατε πρότυπα όταν
ξεκινήσατε;
Ο πρώτος - πρώτος ήταν ο Σπύρος
Μελετζής. Ο Σπύρος Μελετζής είναι
άνθρωπος με βαθιά καλλιέργεια. Και ήταν
ίσως ο πρώτος που δεν εργάστηκε για τα
λεφτά, γι’ αυτό και δεν έκανε ποτέ του
περιουσία. Ήταν ο άνθρωπος που κάθε
Κυριακή την αφιέρωνε στους καλλιτέχνες.
Φωτογράφιζε τα γλυπτά τους, τους πίνακές
τους. Πήγαινα κι εγώ τις Κυριακές και τον
χάζευα. Είχαμε γνωριστεί στην Ε.Φ.Ε. Αλλά
τον είχα δει για πρώτη φορά το ‘36, όταν
πεζοπόρος ήρθε από την Άρτα στο χωριό
μου, διανύοντας 90 χλμ., με κείνα τα
παλιά βαριά σύνεργα στην πλάτη, για να
φωτογραφίσει το πανηγύρι του
Δεκαπενταύγουστου. Με γοήτευσε. Έδινε
σημασία στο παραμικρό. Μέχρι και στο
πασπαρτού που χρησιμοποιούσε. Έχουν
μεγάλη σημασία αυτά τα πράγματα. Και η
θέση που τοποθετείς μια φωτογραφία έχει
σημασία. Δεν μπορείς να κρεμάς ένα βουνό
χαμηλά και μια θάλασσα ψηλά.
Οι ξένοι μού άρεσαν πολύ στο ρεπορτάζ.
Η Λάγκερ, ο Έβανς, ο Σμιθ, ο Κάπα. Ήταν
άνθρωποι που φωτογράφιζαν με την
καρδιά. Ο Κάπα είχε αμφισβητηθεί πολύ,
ξέρετε, γιατί δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία
στην τεχνική.
33. Για τις κυρίες της ελληνικής
φωτογραφίας ποια είναι η
γνώμη σας;
Η Nelly’s ήταν άνθρωπος του
φωτογραφείου. Την ενδιέφερε το πώς
θα βγάλει ένα ωραιοποιημένο πρόσωπο.
Δεν μας έδωσε χαρακτήρες. Έγινε βέβαια
μεγάλος ντόρος με τη χορεύτρια στην
Ακρόπολη. Αλλά έκανε πολύ καλά
τη δουλειά που ήξερε και σ’ αυτήν
περιορίστηκε. Θέλω να πω ότι ήταν καλή,
χωρίς όμως να έχει δώσει μια ώθηση στη
φωτογραφία. Η Παπαϊωάννου, ναι. Ήταν
καλλιτέχνiς με καλλιέργεια, με ευαισθησία,
με σωστή απόδοση.
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34. Βγάλατε χρήματα από τη φωτογραφία;
Όχι. Ούτε πούλησα ποτέ μου φωτογραφία και το αποφεύγω σαν το διάβολο.
Πιστεύω ότι ζημιώνει. Γιατί ο παράγοντας πελάτης, όταν ζεις απ’ τη φωτογραφία,
στέλνει περίπατο την προσωπική σου αίσθηση. Ο Στουρνάρας π.χ. ήταν
πολύ καλός φωτογράφος, αλλά δεν κατάφερε να αφήσει σπουδαίο έργο.
Καλοτυπωμένη φωτογραφία, καλοκαδραρισμένη, αλλά σταματά στη φλούδα της
φαινομενικότητας.
35. Με το αρχείο σας τι σκοπεύετε να κάνετε;
Πείτε μου εσείς... Να το πούμε χοντρά: Όλοι κοιτάζουν να βρουν ένα ψοφίμι για
να του πάρουν το τομάρι. Να εκμεταλλευτούν το έργο, για να βγάλουν λεφτά.
Πήγα εγώ στο Πολεμικό Μουσείο πριν μερικά χρόνια και τους είπα: Tώρα που
ζούμε ο Σπύρος Μελετζής κι εγώ, να τους δώσουμε από πενήντα φωτογραφίες
της αντίστασης, για να τις κρεμάσουν στο χώρο που έχουν τα αποκόμματα των
εφημερίδων. Μου ζήτησαν να τους δώσω τα αρνητικά. “Τι να τα κάνετε εσείς,
αφού δεν μπορεί σήμερα κανείς να τα τυπώσει; Όχι επειδή είμαστε σπουδαίοι
αλλά επειδή οι συνθήκες που πάρθηκαν και συντηρήθηκαν αυτά τα πράγματα, με
τις φθορές και τις αλλοιώσεις που υπέστησαν, μόνο από μας τους ίδιους μπορούν
να τυπωθούν”. Ε, αυτοί ήθελαν τα αρνητικά... Έκανα την έκθεση της Aντίστασης
στην πατρίδα μου, στα Γιάννενα. Δήλωσα στον Τύπο ότι τη χαρίζω αυτή την
έκθεση εφόσον στεγαστεί κάπου. Δεν παρουσιάστηκε κανένας! Τι να τους κάνω;
Συζητούσαμε με τον μακαρίτη Λέανδρο Βρανούση, διευθυντή του Μεσαιωνικού
Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών (σ.σ.: πρόκειται για τον άνθρωπο που “εισήγαγε”
τον φωτογράφο στους χώρους της Αντίστασης). Είχε μια σπάνια βιβλιοθήκη, με
κώδικες μοναστηριών, με... και τι δεν είχε ο άνθρωπος αυτός. Μου λέει: “Κώστα,
τους είπα να τους τα χαρίσω και να πληρώσω και τον άνθρωπο που θα κάνει την
καταγραφή και δεν έγινε τίποτα!”. Αδράνεια, δηλαδή. Γι’ αυτό σας είπα ότι ήταν ένα
ξάφνιασμα για μας ο Μικρούτσικος. Αλλά η υλοποίηση των ελπιδοφόρων σχεδίων
εξαρτάται, δυστυχώς, και από τα τρωκτικά που τρώνε τους προϋπολογισμούς.

36. Ποια είναι η συμβουλή που θα
θέλατε να δώσετε στους νέους φωτογράφους;
Πολλή δουλειά και πολλή αγάπη. Τα
θέματά τους να τα βλέπουν και να τα
ξαναβλέπουν. Δεν χρειάζεται βιασύνη.
Ούτως ή άλλως η πείρα έρχεται σιγά
σιγά μόνη της και δεν μεταφέρεται. Είναι
σαν να βλέπετε κάποιον που χορεύει
ωραία. Δεν θα μάθετε εσείς χορό, αν
δεν προσπαθήσετε η ίδια. Να διαβάσει
ποίηση, να διαβάσει λογοτεχνία. Εκεί
θα δει εικόνες. Εκεί θα καταλάβει. Δεν
μπορείς να κάνεις πορτραίτο αν δεν ξέρεις
φυσιογνωμική. Πρέπει να μελετήσουμε εις
βάθος τα πράγματα.
Κάπου εδώ πάτησα το κουμπί του stop στο
κασετόφωνο κι άρχισε να με ξεναγεί στον
μαγικό του κόσμο. Όλο το σπίτι γεμάτο
φωτογραφίες σε αφανή σημεία. Κάτω από
μαξιλάρια, μέσα σε ντουλάπια, πάνω σε
ράφια. Ευχαριστιόταν την εξερεύνηση.
“Κάθε παιδί με το παιχνίδι του”. Φεύγοντας
έκοψε ένα ρόδι απ’ την αυλή του και μου
το έδωσε. Α, η δεύτερη λέξη, αυτή που
ολοκληρώνει το πορτραίτο του είναι:
Ποίηση.

ΤΟ ΣΤΕΡΝΟ ΑΝΤΙΟ
Τον Κώστα Μπαλάφα συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία την Δευτέρα 10/10 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Χαλανδρίου μαζί με την οικογένειά
του λίγοι γνωστοί και φίλοι. Στην φωτογραφία - δεξιά - ο κ.Άγγελος Δεληβοριάς από το Μουσείο Μπενάκη εκφωνεί τον επικήδειο λόγο.
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• Ποια στιγμή θυμάστε ως καθοριστική για την απόφαση σας να γίνετε φωτογράφος;
To 1992 η μητέρα μου, έφερε από τη Μόσχα μια Zenit 122 με τον κλασικό MC Zenitar
50mm f/2.0 Helios 44M-2 2/58. Δεν θα ξεχάσω ότι μου πήρε ένα χρόνο να βρω τελικά
μόνος μου ότι το φλας συγχρόνιζε μόνο με 1/30sec με βάση την πράσινη ένδειξη πάνω
στην ταχύτητα. Όμως έφταιγε ότι το manual ήταν στα ρώσικα! Με τον καιρό πήρα όλα
τα αξεσουάρ σκοτεινού θαλάμου και μετά οι πρώτες μου επεξεργασίες. Έψαχνα πως
περνάνε φωτογραφίες στην Αmiga 1200. Δεν υπήρχε καθόλου υποστήριξη όμως:
Ωραίες εποχές γιατί τα πάντα τα έβρισκες μόνος σου.
• Σε ποιο είδος φωτογραφίας συγκεντρώνετε το ενδιαφέρον; Θεωρείτε την εξειδίκευση
απαραίτητη για την επιβίωση του σύγχρονου φωτογράφου;
Εδώ και δέκα χρόνια ασχολούμαι με τον γάμο. Η εξειδίκευση για την επιβίωση του
σύγχρονου φωτογράφου είναι απαραίτητη. Δε νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε σε όλα
τα ίδιο καλοί και να έχουμε τους εξοπλισμούς για κάθε είδος φωτογράφισης. Άλλο
εξοπλισμό καθώς και άλλες γνώσεις προϋποθέτει η αρχιτεκτονική φωτογραφία, άλλο το
still life, άλλο η διαφημιστική κ.ά. Οι ξερόλες δεν επιβίωσαν ποτέ.
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• Ποιές διαφορετικές απαιτήσεις θεωρείτε ότι έχει η
φωτογραφία γάμου σε σχέση με τα άλλα είδη;
Πάρα πολλές. Πρώτα απ’ όλα καλή επικοινωνία με το ζευγάρι.
Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ του φωτογράφου
και του ζευγαριού. Ίσως ο φωτογράφος είναι ο μοναδικός
που μπορεί να φέρει ηρεμία στο ζευγάρι. Ο φωτογράφος
πρέπει επίσης να διαθέτει γρήγορη αντίληψη σχετικά με
όσα διαδραματίζονται γύρω του ώστε να αποτυπωθούν ως
ντοκουμέντο εκείνης της ημέρας. Να ξέρει από μόδα, να βρει
τις καλές εκφράσεις και πόζες την νύφης και του γαμπρού
χωρίς να προσβάλει την προσωπικότητά τους και οπωσδήποτε
πολύ καλές τεχνικές γνώσεις γύρω από το φως. Θα πρέπει
επίσης να εκμεταλλεύεται θετικά τις φωτιστικές συνθήκες και
να αξιοποιήσει το location photography. Δεν έχει νόημα να
πας για φωτογράφιση άλλης μέρας σε ένα ωραίο τοπίο και
να μην το εκμεταλλευτείς στο έπακρο. Επίσης πρέπει να είναι
καλός στη φωτογράφιση πορτρέτου. Δυστυχώς υστερούμε
στην Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα και έχουμε παρεξηγήσει τι
είναι πορτρέτο.
• Θα μπορούσατε να επιλέξετε άλλο είδος φωτογραφίας;
Μάλλον όχι. Ζηλεύω αυτούς που κάνουν ταξίδια σε όλο τον
κόσμο και έχουν τον χρόνο και το χρήμα να φωτογραφίζουν
άλλους πολιτισμούς και κουλτούρες. Όμως αυτό δεν είναι
επάγγελμα αλλά χόμπι.
• Πως θα χαρακτηρίζατε το στυλ σας;
Εν συντομία, photojournalism και φωτογραφία μόδας. Δύο σε
ένα: ρεπόρτερ την ημέρα του γάμου και fashion photographer
την επόμενη μέρα.
• Ποιο κομμάτι του εξοπλισμού σας δεν αποχωρίζεστε ποτέ;
Τον φακό Sigma 20mm f/1.8 D EX DG.
• Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας φωτογράφοι; Από ποιους
εμπνέεστε;
Οι αγαπημένοι μου φωτογράφοι είναι οι Jerry Ghionis, Martin
Schembri, Nick Ghionis, Rocco Ancora, Yervant Zanazanian.
Ben Chrisman και Art island.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η σχέση του Κωνσταντίνου Ξένου με την
επαγγελματική φωτογραφία, ξεκινάει από
το 1998. Από το 2002 συνεχίζει να παρέχει
τις υπηρεσίες του στη λήψη και επεξεργασία
φωτογραφίας και βίντεο μέσα από την
προσωπική του επιχείρηση. Δίνοντας έμφαση
στη λήψη με στυλ ρεπορτάζ την ημέρα της
τελετής και τη φωτογράφιση της επόμενης μέρας
με εξωτερικές λήψεις, συμπεριλαμβάνει στη
δουλειά του όλο το φάσμα των φωτογραφικών
επιλογών. Με στόχο πάντα την ανάπτυξη
της διαπροσωπικής σχέσης με τον πελάτη,
δίνει επιπλέον τη δυνατότητα επιλογής των
φωτογραφιών από τον ίδιο.
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