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Όσοι έχετε ταξιδέψει τελευταία στο εξωτερικό θα
έχετε νιώσει σίγουρα την εχθρική στάση των ξένων
συνομιλητών, την ειρωνεία και τα προσβλητικά
σχόλια για τη χώρα μας. Τα γράφω αυτά με
αφορμή το πολύ πρόσφατο ταξίδι μου στη Κίνα
εκτενές ρεπορτάζ από το οποίο θα διαβάσετε σε
άλλες σελίδες. Όταν λοιπόν έρχεται η στιγμή να
πεις στην παρέα ότι είσαι Έλληνας, αρχίζει
να ξετυλίγεται το γαϊτανάκι…
Οι Γερμανοί συνομιλητές εκφράζονται με άκρα
περιφρόνηση και θεωρούν απαραίτητη την
αυστηρή τιμωρία μας για να βάλουμε μυαλό(...)
Οι Άγγλοι μας κοιτάζουν σαν εξωγήινα όντα και
απορούν πως είναι δυνατόν να βρισκόμαστε... στο
ίδιο τραπέζι μαζί τους, να τρώμε και να μιλάμε!
Οι Ισπανοί φοβούνται. Μας βλέπουν ως το
κακό είδωλο του εαυτού τους.
Οι Γάλλοι, με τους οποίους συζήτησα αρκετή ώρα,
είναι πιο ευγενείς από όλους, πιο συζητήσιμοι και
πιο συγκαταβατικοί. Πίνοντας λοιπόν κόκκινο
κρασί μαζί τους πήρα θάρρος κι άρχισα την
αντεπίθεση, θυμίζοντάς τους την άποψη που
είχε εκφράσει πρώτος ο διάσημος σκηνοθέτης
Jean-Luc Godard: ‘‘Εμείς οι Ευρωπαίοι οφείλουμε
στους Έλληνες τα πάντα! Την ίδια μας την ύπαρξη,
τον πολιτισμό μας, τις Δημοκρατικές αρχές και
χίλια δύο άλλα πράγματα. Δε μας χρωστάνε
τίποτα! Εμείς τους χρωστάμε!’’ Τι ήθελα και το
είπα; Πέσανε να με φάνε ζωντανό! Ξέρετε πως
ονομάζουν αυτήν την άποψη; ‘‘Το σύνδρομο του
Παρθενώνα’’. Οι πιο μελετημένοι επικαλούνται
ακόμη τις θεωρίες του Fallmerayer σύμφωνα με
τις οποίες οι σύγχρονοι Έλληνες δεν έχουν καμία
απολύτως σχέση με τους αρχαίους Έλληνες
λόγω των 400 και πλέον χρόνων σκλαβιάς
στους Τούρκους (...) και πάει λέγοντας.
Αυτά τα όμορφα και συναρπαστικά πράγματα
συμβαίνουν εκτός συνόρων στις παρέες και
στις συναναστροφές με τους συγκατοίκους μας
Ευρωπαίους. Και πως θα μπορούσε να ήταν
διαφορετικά όταν τα αρνητικά δημοσιεύματα για
τη χώρα μας είναι χιλιάδες σε όλον τον διεθνή
τύπο και πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Μπροστά από τον ουρανοξύστη SWFC της Σαγκάης ύψους 492m!

 ! Nikon " #
 



         Nikon 1

Εκατό περίπου δημοσιογράφοι απ’ όλη την Ευρώπη αλλά και από άλλα
σημεία του πλανήτη, μεταξύ των οποίων και ο υπογράφων, βρεθήκαμε για
λίγες ημέρες (30/10 – 3/11/2011) στην μεγάλη παγκόσμια φάμπρικα, στη
Σαγκάη. Η πρόσκληση προήλθε από την Νikon με διπλό στόχο: Αφενός να
δούμε από κοντά τον υπερσύγχρονο τρόπο παραγωγή της νέας σειράς μηχανών
mirroless Nikon 1 στο εργοστάσιο του Wuxi και αφετέρου να τεστάρουμε τη
νέα μηχανή στις ποικίλες δραστηριότητες και εξορμήσεις που περιελάμβανε
το πρόγραμμα. Εκτός από την ολιγοήμερη αλλαγή περιβάλλοντος, αυτού του
είδους οι δημοσιογραφικές αποστολές προσφέρουν κάτι πολύ σημαντικό:
Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμό για το μέλλον της
φωτογραφικής τεχνολογίας η οποία μας εκπλήσσει συνεχώς με τα νέα της
επιτεύγματα. Τ.Τ.
Αναλυτικό φωτορεπορτάζ στην σελ. 5

Περισσότερα στη σελίδα 6
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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, +,.,!%* 4!*: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
56+",!+*: Κωνσταντίνα Γκιτάκου 6!+% ,$"%5+: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

+9'"+*: Άννα Μανουσάκη

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
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weddingphoto
  2012

B’ έκδοση
 2012

Γραφτείτε σήμερα!
Στον μοναδικό κατάλογο & site - ευρετήριο
φωτογράφων γάμου!
Τηλ: 210 8541400, infoKweddingphoto.gr
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$ 5#$""+$ * Nikon "$ Wuxi
  8.000    54.000m2  

    

Το εργοστάσιο της Nikon Ιmaging (China). Co., Ltd βρίσκεται σε απόσταση 130km από
την Σαγκάη, στην Ανατολική Κίνα, στην τεράστια βιομηχανική ζώνη της πόλης Wuxi.
Εκεί κοντά βρίσκονται και τα εργοστάσια της Kodak, της Panasonic, της Agfa, της Sony
και πολλών άλλων πολυεθνικών του imaging.

Τ

ο εργοστάσιο αυτό είναι ένα από τα 23 που διαθέτει ο Ιαπωνικός κολοσσός διάσπαρτα
σε όλο τον κόσμο και παράγει εδώ και λίγους μήνες όλη την σειρά των νέων mirrorless
μηχανών Nikon 1. Στην συντριπτική του πλειοψηφία το ειδικευμένο εργατικό προσωπικό
προέρχεται από την περιοχή, ενώ όλη η διοίκηση ασκείται από τους Ιάπωνες. Οι εργαζόμενοι που εναλλάσσονται ανά 8άωρο σε τρεις βάρδιες όλο το 24ωρο, έχουν ηλικία maximum
τα 24 χρόνια, δουλεύουν 40 ώρες την εβδομάδα και αμείβονται με 3000 Γουάν το μήνα
(περίπου 370€). Το εργοστάσιο είναι το προϊόν επένδυσης 32.000.000 δολαρίων και
υφίσταται από το 2002. Σ’ αυτό κατασκευάζονται ψηφιακές μηχανές, φωτογραφικοί φακοί,
μικροσκόπια ακριβείας και κατά καιρούς άλλα προϊόντα. Το μόνο κομμάτι της σειράς ΝΙΚΟΝ
1 που δεν κατασκευάζεται εδώ είναι ο αισθητήρας CMOS που έρχεται έτοιμος προς συναρμολόγηση από την Ιαπωνία (δεν αποκαλύφθηκε ο προμηθευτής παρόλο που οι ερωτήσεις
ήταν πιεστικές!) Σας μεταφέρω ενδεικτικά την απάντηση του Ιάπωνα διευθυντή παραγωγής
στην ερώτηση για το πώς θα είναι οι φωτ. μηχανές του μέλλοντος. Τις περιέγραψε ως εξής:
Θα διαθέτουν ασύλληπτα γρήγορο επεξεργαστή, αισθητήρα τελειοποιημένο στο έπακρο,
γρήγορους φακούς, πανεύκολη σύνδεση με τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, θα είναι
πολύ πιο compact και φυσικά θα βγάζουν φωτογραφίες υψηλής ποιότητας πιο εύκολα και
απλά... Άρα η ψηφιακή εποχή της φωτογραφίας έχει ακόμη δρόμο να διανύσει.
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Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πρόεδρο
του εργοστασίου κ. Kurosawa Tomoji στην
είσοδο του εργοστασίου λίγο μετά την
επίσκεψη όπως φαίνεται εξ άλλου και από τα
προστατευτικά πλαστικά καλύμματα των υποδημάτων του (εμείς μόλις τα είχαμε βγάλει)!
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Στον χώρο υποδοχής μας περίμεναν μάσκες,
καπέλα και αποστειρωμένα παπούτσια γιατί
αλλιώς δεν έμπαινες στους χώρους παραγωγής!

Ιδού το βασικό προϊόν παραγωγής του
εργοστασίου: η Νikon 1. Τόσο το λανσάρισμα
αυτής της νέας Mirrorless σειράς όσο και όλες
οι προωθητικές ενέργειες που τη συνοδεύουν
δείχνουν το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον
και τις αυξημένες προσδοκίες πωλήσεων που
βασίμως προσδοκά η Νikon.
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Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Aριστερά ο product manager της σειράς Nikon 1
κ. Jordi Brinkman παρουσιάζει το νέο δημιούργημα του
γιαπωνέζικου εργοστασίου. Σ’ αυτές τις παρουσιάσεις
αξίζει κανείς να πάει για να ακούσει πολλές φορές
αλήθειες και μυστικά που αποκαλύπτονται στο τέλος των
παρουσιάσεων μέσα από τις απαντήσεις των διευθυντικών
στελεχών στα ερωτήματα των δημοσιογράφων.

HOTEL FOUR SEASONS
Η δημοσιογραφική αποστολή φιλοξενήθηκε σ’ ένα από τα πολυτελέστερα ξενοδοχεία πέντε
αστέρων της Σαγκάης. Το σερβίρισμα του πρωινού ήταν μία ιεροτελεστία με όλες τις gourmet
γεύσεις Ανατολής και Δύσης! Στη φωτογραφία μέρους του μπουφέ με τις σούπες.
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Η ΣΑΓΚΑΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ
Πολύχρωμη, απαστράπτουσα, λουσμένη στα φώτα! Η φωτογραφία είναι από το καραβάκι
με το οποίο κάναμε βραδινή απολαυστική βόλτα στον ποταμό Χουάνγκ Που ο οποίος
διασχίζει την Σαγκάη, πίνοντας παγωμένη μπύρα με τη συνοδεία παραδοσιακών χορών

ΣΤΟ FCWS
Το πρόγραμμα περιελάμβανε και
επίσκεψη στο ψηλότερο κτίριο της
πόλης και ένα από τα ψηλότερα
του κόσμου όπου στεγάζεται το
οικονομικό κέντρο της Ανατολικής
Κίνας. Στο ανώτατο σημείο εκτός
από την πανοραμική θέα της πόλης
ένιωθες την ανάσα να σου κόβεται
γιατί το δάπεδο ήταν… γυάλινο και
έβλεπες από κάτω σου το χάος!
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ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Χιλιάδες οι επισκέπτες για να θαυμάσουν την ιστορία
της Κίνας σε μία μεγάλη γειτονιά. Επισκεφθήκαμε ένα
παραδοσιακό τεϊοποτείο όπου μυηθήκαμε στην ιεροτελεστία παρασκευής και σερβιρίσματος του τσαγιού το οποίο
γευθήκαμε με τη συνοδεία εξωτικών φρούτων. Στη φωτογραφία με τον μέγα μάγιστρο, ιδιοκτήτη του μαγαζιού.
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Η ΣΑΓΚΑΗ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
Κάθε γεύμα ήταν και μία αποκάλυψη αρκεί κανείς να
είναι συνηθισμένος στην κινέζικη κουζίνα όπου όλα
ανακατεύονται: οι γλυκιές με τις ξινές και αλμυρές
γεύσεις, το ψάρι με το κρέας, ή σούπες με τα τηγανητά,
τα βραστά με τα ψητά! Ιδού μία μικρή γεύση:

Φιλέτο ψαριού σε φύλλο από μπαμπού με κρούστα από
διάφορους ξηρούς καρπούς και μυρωδικά

Ψητή πάπια με ωμά ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια και
εξωτικά χόρτα

Τηγανητές γαρίδες με σως από ανανά και μήλο

Οι σούπες υπήρχαν σε όλα τα μενού. Στη φωτογραφία
σούπα από χειροποίητα μακαρόνια ρυζιού (noοdles) με
διάφορα λαχανικά και καυτερή πιπεριά.
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Η ΑΛΛΗ ΚΙΝΑ
Υπάρχει ακόμη και τη συναντάς στα απόμερα σημεία της πόλης. Ουρανοξύστες αλλά και
χαμόσπιτα, πλούσιους αλλά και ζητιάνους, ακριβά αυτοκίνητα αλλά και μοτοποδήλατα
από την εποχή του Μάο.

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ…
Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε μέσω Μόσχας. Ξέρετε ότι η AEPOFLOT έχει στο logo
της το σφυροδρέπανο; Παντού και εμφανώς παρακαλώ!
Έχετε δει την κόκκινη σημαία της Κίνας με τα άστρα της Επανάστασης ν’ ανεμίζει
δίπλα – δίπλα από τα logo πολυεθνικών; Αν το δείτε θα νιώσετε κάπως…
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ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τα δέντρα στα πάρκα δεν αφήνονται στα τύχη τους…
υποστηρίζονται για να αποκτήσουν την σωστή κλίση.
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I AM CHANGING EVERYTHING

I AM THE NEW NIKON 1 V1. Και σχεδιάστηκα εκ νέου.
Αρχίζω να καταγράφω εικόνες πριν και αφότου πατήσεις πλήρως το κουμπί.
Έτσι δεν πρόκειται ποτέ να ξαναχαθεί κάποια πολύτιμη στιγμή σου. Είμαι μία
μικρή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα αλλαγής φακών και καινοτόμα
χαρακτηριστικά, ηλεκτρονικό σκόπευτρο και αυτόματη εστίαση εξαιρετικά
υψηλής ταχύτητας. Είμαι η νέα εποχή στη φωτογραφία. europe-nikon.com
Είμαι το χρώμα της επιλογής σου:
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Μία μέρα μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Takayama η μετοχή της
Olympus ανέκαμψε κατά 23% ανακτώντας
έδαφος από τις προηγούμενες απώλειες
που την είχαν στείλει πιο κάτω από το μισό
της “προ σκανδάλου” αξίας. Ταυτόχρονα
η Επιτροπή Επιτήρησης του Ιαπωνικού
Χρηματιστηρίου άρχισε έρευνα κατά πόσο
η Olympus είχε τηρήσει τις υποχρεώσεις
διαφάνειας για τις εξαγορές. Στην έρευνα
έχει παρέμβει και το αμερικανικό FBI.

Η ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ;

!($ Olympus – 2
Συνεχείς εξελίξεις ακολουθούν τη δημοσιοποίηση του οικονομικού σκανδάλου που
ταλανίζει την ιαπωνική Οlympus, μετά την απόλυση του τέως CEO Michael Woodford
και τις αποκαλύψεις για τις παράνομες πληρωμές σε offshore εταιρία. Ήδη παραιτήθηκε
ο ισχυρός άνδρας και πρόεδρος του ΔΣ Tsuhoshi Kikukawa και τη θέση του ανέλαβε ο
Shuichi Takayama.

ΠΑΡΑIΤΗΣΗ KIKUKAWA
Στις 26 Οκτωβρίου εν μέσω κατηγοριών και χρηματιστηριακής αναταραχής που καταβαράθρωσε την φήμη και τη μετοχή της Οlympus, παραιτήθηκε ο Tsuhoshi Kikukawa, ο πρόεδρος του ΔΣ της εταιρίας. Ήταν αυτός που προώθησε στην ανώτατη θέση της ιεραρχίας τον
Woodford αλλά και τον ανέτρεψε όταν ο βρετανός «σκάλισε» τις επίμαχες πληρωμές προς
την εταιρία συμβούλων που φάνηκε ότι πληρώθηκε το επίμαχο και λίαν ασυνήθιστο ποσοστό 34% ή 687εκ. δολ. για την εξαγορά της Gyrus. Oι κατηγορίες είναι τόσο σοβαρές, με
άμεσους υπαινιγμούς για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ώστε ήδη ερευνώνται από τη Scotland
Yard στη Βρετανία και το FBI στις ΗΠΑ. Μάλιστα διατυπώνονται υποψίες για ενδεχόμενη ανάμιξη της γιαπωνέζικης μαφίας, της Yakuza, που τα τελευταία χρόνια με διάφορους τρόπους
έχει θελήσει να νομιμοποιήσει χρήμα “επενδύοντας” σε blue chip εταιρίες.

ΝΈΟΣ ΠΡOΕΔΡΟΣ
Ως νέος πρόεδρος ανέλαβε ο Shuichi Takayama, ηλεκτρολόγος μηχανικός και στέλεχος της
Olympus από το 1970. Έχει περάσει από πολλές θέσεις με κυριότερες του διευθυντή προσωπικού και του επικεφαλής του τμήματος Technology Development Planning, και τελευταία
την θέση του επικεφαλής του φωτογραφικού τμήματος την οποία κατέχει από τον περασμένο
Απρίλιο. Σημειώνουμε ότι το φωτογραφικό τμήμα (Imaging Unit) είχε ζημίες ύψους 15δις.
γιεν για το περασμένο οικονομικό έτος (έληξε στις 31 Μαρτίου 2011) έναντι κερδών 33δις το
2008 που ήταν η πιο κερδοφόρα περίοδος της τελευταίας πενταετίας.
Στην παρθενική του εμφάνιση μπροστά στους δημοσιογράφους ο νέος πρόεδρος υπερασπίστηκε την προηγούμενη διαχείριση λέγοντας ότι δεν έχει διαπιστωθεί τίποτε μεμπτό στο
management και όλες οι πληρωμές ήταν νομότυπες και με βάση τα συμφωνηθέντα. Σημειώνεται ότι επί προεδρίας Κikukawa η Olympus προχώρησε σε τριανταμία εξαγορές εταιριών
συνολικής αξίας άνω των 4 δις δολ.
Η δήλωση του Takayama έχει ως εξής: «Οι εξαγορές που έγιναν στο παρελθόν και με τις
οποίες ασχολείται ο τύπος αυτό τον καιρό, έγιναν μετά από προσεκτική μελέτη και με την
πρέπουσα διαδικασία. Οι πληρωμές δεν υπήρξαν με κανένα τρόπο επιλήψιμες. Ήδη αναθέσαμε σε εξωτερικό σύμβουλο να ερευνήσει το θέμα και να προβεί σε πόρισμα. Ειλικρινά
ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την εκκρεμότητα γρήγορα και να αποκαταστήσουμε τη
φήμη της εταιρίας επαναφέροντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, των εταίρων μας, των
μετόχων και των εργαζομένων. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και υποστήριξη.»

 128 • 

7



 2011

Ένα αμερικανοϊάπωνα επιχειρηματία,
τον Jim Sagawa που ζει στη Φλόριντα,
αγγίζουν οι έρευνες για τη μυστηριώδη
διαδρομή του πακέτου των 687 εκ. δολ.
που ήταν, θεωρητικά τουλάχιστον, η
αμοιβή της εταιρίας-συμβούλου, για την
επίμαχη εξαγορά από μεριάς Οlympus
της Gyrus, βρετανικής εταιρίας ιατρικού
ενδοσκοπικού εξοπλισμού. Σημειώνουμε
εδώ ότι η περιέργεια και μετά ο φόβος του
Woodford για το ύψος της αμοιβής του
«συμβούλου εξαγοράς» υπήρξε δικαιολογημένη. To σύνηθες ύψος παρόμοιων
αμοιβών κυμαίνονται στο 1% ως max. 3%
της αξίας εξαγοράς. Το μεγαλύτερο ποσόν
που έχει πληρωθεί ποτέ ήταν 217 εκ. δολ.
όταν εξαγοράστηκε η ολλανδική τράπεζα
ABN AMRO από την εταιρία χαρτοφυλακίου RFS Holdings το 2007. Ο Jim Sagawa
είχε διατελέσει χρηματιστής στη Wall
Street και εκπρόσωπος της εταιρίας AXES
Investments με έδρα τα νησιά Cayman,
φορολογικό παράδεισο όπου έχουν έδρα
πολλές offshore. Aποκαλύφθηκε ότι ο
Sagawa ήταν ταυτόχρονα πρόεδρος της
Axam Investments που διεδραμάτισε
αποφασιστικό ρόλο στην ίδια εξαγορά
και λόγω της καταγωγής του είχε προνομιακές σχέσεις με κορυφαία στελέχη
του management μεγάλων ιαπωνικών
εταιριών.
Π. ΚΑΛΔΗΣ

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε σχετικό video από
τo οικονομικό πρακτορείο ειδήσεων Βloomberg
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΣΕΚΑΦ έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο Road Show
προϊόντων των μελών του στη Λάρισα την

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Νοεμβρίου 2011
11.00 π.μ. – 20.00 μ.μ.
Στην Αίθουσα ΟΛΥΜΠΟΣ του Ξενοδοχείου
CLASSICAL LARISSA IMPERIAL HOTEL
Φαρσάλων 182, Λάρισα
Οι εταιρείες - μέλη μας που θα λάβουν μέρος είναι:
•
•
•
•
•
•
•

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ
ATLAS DIGITAL A.E.
ΓΕΡΑΜΑΣ Ι. & Β. Ο.Ε.
ΓΚΑΒΟΣ ΦΙΛ. –PRESTIGE
ΔΕΛΗΣΤΕΦΑΝΗ-ΒΑΡΔΑΚΤΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε.
DIVITEC A.E.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε.

• ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΖΗΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
• ΗΣΑΙΑΔΗΣ ΧΑΡ.-PHOTOSET
• ΘΕΟΧΑΡΗ Κ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
• FUJI FILM HELLAS A.E.B.E.
• ΙΝΤΕRSYS A.E.
• ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε.
• ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ Ι. Α.Ε.

• ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
• ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΡΑΟΥΛ
• ΠΡΟΦΩΤ Ε.Π.Ε.
• ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
• ΣΟΝΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
• ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
• ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Για τον ΣΕΚΑΦ

 . 
 ..
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Low Key

Web documentaries
 !

!;

Στις 27 Οκτώβρη ο χώρος τέχνης Μ55 Projects, το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και
το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας στα πλαίσια του Athens Photo Festival 2011
φιλοξένησαν στο Auditorium του IFA τους κ.κ. Jean-François LEROY, διευθυντή του
Visa pour l’Image, Samuel Bollendord, φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Vu και webντοκιμαντερίστα και Camille Pillias, δημοσιογράφο και συν-ιδρύτρια της γκαλερί La petite
poule noire σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τίτλο “Web-ντοκιμαντέρ, μία νέα
ευκαιρία για φωτογράφηση;”
Στη διάρκεια της συζήτησης αναλύθηκε αυτό το νέο είδος προσέγγισης και κυρίως
της προώθησης της φωτογραφίας που στη Γαλλία έχει βρει αρκετό κοινό, πρόθυμους
καλλιτέχνες και κυρίως οικονομική στήριξη από ειδικό κονδύλι του γαλλικού ΥΠΠΟ.
Σε ένα μάλλον δύσπιστο ελληνικό κοινό όπου οι φωτογράφοι ζουν στην οικονομική
ανασφάλεια, οι τρεις Γάλλοι ανέλυσαν τόσο τα χαρακτηριστικά αυτής της φόρμας
(μέσω παραδειγμάτων) αλλά και τους τρόπους με τους οποίους έχουν χρηματοδοτηθεί
και δημιουργηθεί κάποια από αυτά τα web documentaries, που πλέον έχουν και δική
τους κατηγορία στα φεστιβάλ φωτογραφίας, αρχής γενομένης με το Visa Pour l’Image.
Λέγοντας λοιπόν web documentaries αναφερόμαστε σε ρεπορταζιακές δουλειές που
βρίσκουν ζωή μακριά από τις παραδοσιακές οδούς των εντύπων, των πρακτορείων και
της τηλεόρασης και ζουν αποκλειστικά στο internet.
Βρίσκοντας διέξοδο στον αχανή και γεμάτο ερεθίσματα κόσμο του διαδικτύου,
αναπτύσσεται ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης. Σκεφτείτε μόνο πόσο γρήγορα
μπορεί να περιηγηθεί ένας χρήστης μακριά από μια σελίδα και πόσα λίγα δευτ. έχετε για
να του κρατήσετε την προσοχή. Τηλεοπτικές φόρμες και παρουσιάσεις τύπου slideshow
με την απλή προσθήκη ήχου απορρίπτονται (και μάλιστα εντόνως από τον διευθυντή
του φεστιβάλ, Leroy). Η προσέγγιση είναι καθαρά ιντερνετική που σημαίνει ότι το βασικό
της χαρακτηριστικό είναι η διάδραση με τον χρήστη. Οι φωτογραφίες ανεβαίνουν σε
ένα site μαζί με ήχο, βίντεο, σημειώσεις, γραφικά και οτιδήποτε μπορεί να βοηθάει
στην παρουσίαση της έρευνας. Όλα μαζί διαμορφώνουν μια ιστορία, γραμμική ή μη,
που οι χρήστες καλούνται να ανακαλύψουν. Παρακάτω, θα βρείτε ενεργά links για
διάφορα web documentaries που δόθηκαν στο κοινό εκείνη την μέρα βοηθώντας να
κατανοήσετε το αντικείμενο. Το αν αποτελούν τη λύση για τη φωτογραφία σε μια εποχή
που τα παραδοσιακά μέσα αργοπεθαίνουν είναι νωρίς να πούμε. Βλέπετε, παραμένει
θολό το τοπίο από το οποίο θα μπορούσαν να αντλήσουν έσοδα, δεδομένου ότι η
χρηματοδότηση από ένα υπουργείο ή έναν οργανισμό είναι περιορισμένη και δεν αφορά
μεγάλο μέρος καλλιτεχνών αλλά έναν περιορισμένο αριθμό “τυχερών” κάθε φορά. Από
εικαστικής πλευράς όμως δεν στερούνται ενδιαφέροντος.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Jean-François LEROY

Samuel Bollendord

Φωτογραφίες: Νίκος Μύρτου

N   

Camille Pillias
LINKS ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΟ ΘEΜΑ:
http://www.360degrees.org/
http://www.lacitedesmortes.net/
http://www.thanatorama.com/
http://www.lemonde.fr/week-end/
visuel/2011/04/22/la-zone-retour-atchernobyl_1505079_1477893.html
https://www.iranianstories.org/
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Canon EOS C 300
   professional videocamera
H τολμηρή κίνηση της Sony να ανανεώσει τη σχεδίαση
των επαγγελματικών (αλλά και prosumer) βιντεοκαμερών
ενσωματώνοντας μεγάλους αισθητήρες, όπως εκφράστηκε με
την HDCAM SRW-9000PL αλλά και με την APS-C size και πολύ
προσιτή ΝΕΧ-VG10/20, δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.

Α

πό την Canon δεν λείπει η τεχνολογία στους μεγάλους CMOS
αισθητήρες, με το τμήμα R&D να δουλεύει πυρετωδώς τα
τελευταία χρόνια. Έτσι δεν ήλθε ως έκπληξη η αναγγελία της ΕΟS C 300, παρά μόνον
η τιμή της που την τοποθετεί στην αυστηρώς επαγγελματική κατηγορία. Τα 20.000
δολ. μοιάζουν είτε πολλά αν μιλάμε για prosumer κλάση ή λίγα για ακραιφνώς
επαγγελματικό μηχάνημα. Διαλέγετε και παίρνετε… Η Canon αποδίδει μεγάλη βαρύτητα
στο νέο μοντέλο, αν κρίνουμε από την κίνηση να την παρουσιάσει αυτοπροσώπως ο
πρόεδρος της εταιρίας κος Fujio Mitarai στο …Hollywood, σε στούντιο της Paramount,
συνοδεύοντας το event με ομιλία του σκηνοθέτη Martin Scorsese και εξαγγέλλοντας
ταυτόχρονα την κυκλοφορία επτά ειδικών φακών. Σημειώνουμε ότι θα κυκλοφορεί
σε δύο διαφορετικές μοντούρες: EF για όσους θέλουν συμβατότητα με το υπάρχον
σύστημα οπτικών προερχόμενο από τις DSLR της Canon και PL για αυτούς με πιο σαφή
βίντεο προσανατολισμό. Το πιο κεντρικό και αξιοπρόσεκτο τμήμα της σχεδίασης είναι
ο αισθητήρας CMOS full frame που οι άνθρωποι της Canon ονομάζουν Super 35mm
CMOS και έχει αναλογία πλευρών 16:9 ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες του High
Definition. H ανάλυση φθάνει τα 8,3Megapixel δηλ. 3840x2160pixel δηλ. μικρή για τόσο
μεγάλη επιφάνεια αισθητήρα, κάτι που μεταφράζεται σε μεγάλο μέγεθος εικονοστοιχείου
(6,4micron) και προφανώς εξαιρετικά χαρακτηριστικά ευαισθησίας. Eπίσης το refresh
120fps δίνει μεγάλη άνεση στην αντιμετώπιση του rolling shutter effect, και συνεπώς στις
λήψεις με κινούμενο αντικείμενο. Οι λήψεις αποθηκεύονται με bitrate 50Μbps 4.2.2 σε
συμπίεση MPEG-4 και file container .MXF που η Canon αναφέρει ως XF codec. Eπιπλέον
υπάρχει συνεχές bitrate 25Μbps για ανάλυση 1440x1080pixel. Η C300 συμμορφώνεται
με τα ΗD στάνταρ της SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) με
refresh της τάξης 23.98fps, 24.00fps (με bitrate 50Μbps) 25p, 29,97, 50 και 59.94 (τα
τελευταία interlaced). H C300 είναι καθαρά επαγγελματική και σαν τέτοια απορρίπτει το
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autofocus και την αυτόματη έκθεση. Όλα
αυτά γίνονται χειροκίνητα (!!) Από την
άλλη μεριά περιλαμβάνονται 26 ρυθμίσεις
Custom για το gamma, Knee, color
matrix, ευκρίνεια και αποθορυβοποίηση
κλπ. καθώς και μια ειδική ρύθμιση που
προσομοιώνει το χρωματικό προφίλ των
φωτογραφικών EOS DSLR.
Mαζί με τη C300, παρουσιάστηκαν επτά
ειδικοί φακοί όλοι με την ένδειξη “CN-E”.
Περιλαμβάνονται δύο zoom, o 14.5-60mm
T2.6 L και ο 30-300mm T2.95-3. 7 L,
διαθέσιμοι και στις δύο μοντούρες EF και
PL, συμβατοί με Super 35mm και APS-C
μηχανές. Επίσης οι φακοί 24mm T1.5L,
50mm T1.3L και 85mm T1.3L θα έχουν
μοντούρα EF και θα είναι συμβατοί ακόμη
και με full frame 35mm DSLR όπως π.χ. η
EOS 5D. Όλοι έχουν δακτυλίδια εστίασης
και διαφραγμάτων ενώ ο μηχανισμός
ίριδας διαφράγματος αποτελείται από
11 πτερύγια για ομαλό εφέ εστίασης/
αποεστίασης.
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! Road Show  & 

O Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών,
Αντιπροσώπων & Εμπόρων
Φωτογραφικών Ειδών & Συστημάτων
Εικόνας (ΣΕΚΑΦ) συνεχίζει τις πετυχημένες
διοργανώσεις που από το έτος 2003
ξεκίνησε στα πλαίσια ενημέρωσης
των επαγγελματιών φωτογράφων σε
ολόκληρη την Ελλάδα σχετικά με την
εξέλιξη της φωτογραφικής τεχνολογίας
και των εφαρμογών της. Σε αυτά τα
πλαίσια ανακοίνωσε φωτογραφικό Road
Show στην Λάρισα (ξενοδοχείο Classical
Imperial Hotel) στις 20 Νοεμβρίου. Το
φωτογραφικό Road Show θα υποστηριχτεί
ενεργά από τις σημαντικότερες εταιρείες
του χώρου. Έτσι, οι επαγγελματίες
φωτογράφοι της Θεσσαλίας θα έχουν την
ευκαιρία να περιεργαστούν από κοντά νέα
προϊόντα εικόνας και να συμμετάσχουν
σε συζητήσεις σχετικά με τη νέα ψηφιακή
πραγματικότητα και τις προκλήσεις που
απορρέουν από αυτή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις εκδηλώσεις και το έργο του ΣΕΚΑΦ
επικοινωνήστε στο τηλέφωνο :
210 95.54.298 ΓΙΏΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ

Compact System Cameras
"  

#  !

Κατά 17% μειώθηκε ο τζίρος στον τομέα
μηχανών Mirrorless (CSC) στη Βρετανία. Η
απροσδόκητη ύφεση οφείλεται στη ραγδαία
πτώση τιμών εφόσον ο αριθμός των μηχανών
που πουλήθηκαν έμεινε περίπου ταυτόσημος
με ελαφρά μείωση 1% ενώ πέρυσι (2010)
είχε δείξει αύξηση 314% σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά (209%). Απέναντι στις
compact φωτ. μηχανές η συμπεριφορά των
εγγλέζων καταναλωτών υπήρξε ακόμη πιο
επιφυλακτική με μείωση της τάξης του 7%.
για το πρώτο εξάμηνο του 2011, συγκριτικά
με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Μάλιστα
η γενική τάξη είναι προς την κατεύθυνση της
ύφεσης αφού η συνολική αξία της αγοράς
φωτογραφικών στην Βρετανία δείχνει πτώση της
τάξης του 8%, “σκιαγραφώντας μια συνολικά
γκρίζα εικόνα, ενδεικτική της καθοδικής τάσης
στις τιμές και του εντεινόμενου πολύ σκληρού
ανταγωνισμού” σύμφωνα με δήλωση του
Aaron Harris στελέχους της εταιρίας ερευνών
GfK U.K. Mόνον το κομμάτι των DSLR δείχνει
αισιόδοξο με αύξηση τεμαχίων 9% και τζίρου
1%. Πάντως με την είσοδο της Nikon και της
Pentax στην αγορά mirrorless οι προοπτικές
βελτιώνονται, τουλάχιστον στα χαρτιά…

 128 • 

7



 2011

Canon Pixma Pro1
State of art printer A3+
Οι φωτορεαλιστικοί εκτυπωτές inkjet Α3 εκ των πραγμάτων απευθύνονται σε
απαιτητική ομάδα αγοραστών, είτε ενθουσιωδών ερασιτεχνών φωτογράφων που
τυπώνουν μόνοι τους είτε σε επαγγελματίες που σκοπεύουν να εξυπηρετούν την
πελατεία τους. Η Canon με τη σειρά Pixma έχει επανειλημμένα απευθυνθεί σε αυτό
το κοινό όπως με τα προηγούμενα μοντέλα Pixma Pro9000 ΜkII και Pro9500 ΜkII.
To νέο της μοντέλο είναι το Pixma Pro-1 σε διάσταση Α3+
13x19in. και 12μέλανο σύστημα εκτύπωσης (μελάνια Lucia
βασισμένα σε χρωστικές pigment). Tα δώδεκα μελάνια είναι τα
εξής: Matte Black, Photo Black, Dark Gray, Gray, Light Gray,
Cyan, Photo Cyan, Magenta, Photo Magenta, Yellow, Red και
Chroma Optimizer. Το τελευταίο συνεργάζεται με γυαλιστερές
(glossy) επιφάνειες χαρτιών και έχει ως ρόλο να βελτιώνει τη
διαβάθμιση των γκρι τόνων, τον μεταμερισμό και τη χρωματική
γκάμα. Το μέγεθος (όγκος) μικροσταγονιδίου είναι 4 picolitre
και η ανάλυση 4800x2400dpi. Προς τη σωστή κατεύθυνση
(εξοικονόμηση αναλώσιμου και χαμηλότερο κόστος) κινείται
η επιλογή των σχεδιαστών να αυξήσουν τη χωρητικότητα
των κασεττών μελάνης στα 36cc, αρκετά μεγαλύτερη από τα 14cc των αντίστοιχων
δοχείων στα μοντέλα Pro 9000MkII & Pro 9500MkII. Για την τροφοδοσία χαρτιού το
μηχάνημα έχει δύο επιλογές: είτε μια θυρίδα αυτόματης τροφοδοσίας (πίσω πλευρά)
για χαρτιά βάρους ως 300gsm είτε μια δεύτερη θυρίδα για βαρύτερα χαρτιά 350gsm.
Ήδη υπάρχουν έτοιμα χρωματικά προφίλ ICC για χαρτιά των εταιριών Ilford, Moab
και Hahnemuehle . H συνδεσιμότητα εξασφαλίζεται με θύρες Εthernet 10/100 και USB
2.0 (με συμβατότητα Pictbridge).
Τεχνικά χαρακτηριστικά




4800x2400 dpi

   

4 Picoliters

 

Pigment (12)



 

 



4 min, 20 sec 

 

  

35.6cm


      
  

3+

(max)

35.6x43.2cm


20



350gsm

Interfaces

USB 2.0, 10/100 Ethernet

Y  !" driver

Windows: XP, Vista, 7 - Mac: OS X 10.4.11 


Dimensions (WxDxH)

27.4x18.2x9.5in.
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Leica
    Elmarit-S f/2,8
Στην υποστήριξη του συστήματος
μεσαίου φορμά S-System αποβλέπει
η παρουσίαση του νέου Elmarit-S
30mm που ισοδυναμεί με 24mm
στο 135 φορμά, έχοντας οπτική
γωνία 84° δηλ. παίζει ρόλο
υπερευρυγώνιου σταθερής εστιακής
απόστασης. Οι σχεδιαστές υπόσχονται
υψηλό κοντράστ, αναλυτική
ικανότητα και άριστο έλεγχο στις
γεωμετρικές παραμορφώσεις.
O φακός προστατεύεται με
αδιαβροχοποίηση στα αποφασιστικά
σημεία. Η μοντούρα μπαγιονέτ
είναι η συγκεκριμένη που έκανε την
πρεμιέρα στη Leica S. Η εμπορική
διάθεση θα αρχίσει από το Δεκέμβριο
του 2011.
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 210 3818301

asselblad H4X
' (4)
Μόνον ως upgrade για επαγγελματίες φωτογράφους ήδη κατόχους μοντέλων
Hasselblad από τις σειρές Η1 και Η2 θα προσφέρεται η νέα Η4Χ. Πρόκειται για
σώμα νέας γενιάς που θα προσφέρει συμβατότητα για όλα τα οπτικά Η System τις
περισσότερες ψηφιακές πλάτες της Hasselblad και τρίτων κατασκευαστών καθώς και
πλάτες με φιλμ 120. Θα υποστηρίζει βεβαίως την τεχνολογία Truefocus και θα εστιάζει
αυτόματα ή χειροκίνητα έχοντας φωτομέτρηση Centre Weighted, Spot ή Centre Spot.
Θα ζυγίζει 830γρ. (μόνον σώμα) και θα έχει διαστάσεις 144x110x88mm.
PHOTOMETRON 210 6006239

Epson
*    



         

Με την αγορά εκτυπωτή ή πολυμηχανήματος inkjet η Epson δίνει την ευκαιρία στους πελάτες της να κερδίσουν αεροπορικά εισιτήρια για δημοφιλείς
ευρωπαϊκούς προορισμούς από μια λίστα επιλογών, όπως η Βαρκελώνη, το
Λονδίνο, το Παρίσι και πολλοί άλλοι. Με μια απλή διαδικασία, οι συμμετέχοντες δηλώνουν τρεις επιλογές προορισμού και ημερομηνίας ταξιδιού και
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα γίνεται η κράτηση. Η Epson καλύπτει το κόστος
του αεροπορικού εισιτηρίου με επιστροφή για ένα άτομο εκτός των φόρων
αεροδρομίου ή τυχόν επιπρόσθετων υπηρεσιών των αερογραμμών. Με την
ταυτόχρονη αγορά μιας πολυσυσκευασίας αυθεντικών δοχείων μελάνης
Epson, η Epson προσφέρει και δεύτερο εισιτήριο με επιστροφή για ευρωπαϊκούς προορισμούς. Η προσφορά ισχύει από 1/11/2011 μέχρι 15/01/2012
και αφορά σε εκτυπωτές και πολυμηχανήματα οικιακής και επαγγελματικής χρήσης (Ασύρματοι εκτυπωτές: Stylus SX235W, SX435W, SX445W,
SX535WD, Επαγγελματικοί Εκτυπωτές: Stylus Office BX305FW, ΒΧ305FW
PLUS, BX320FW, BX635FWD, BX935FWD, B42WD, Φωτογραφικοί Εκτυπωτές:
Epson Stylus ΡΧ730WD, PX830FWD). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.epson.gr/flywithepson.
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Nokia
% Carl Zeiss 

Lumia 800

Το πιο πρόσφατο κινητό της Nokia
με όνομα Lumia 800 παίρνει πολύ
σοβαρά τον φωτογραφικό του ρόλο
και φοράει φακό Carl Zeiss 28mm f/2.2.
Θα ενσωματώνει επίσης το touch focus
στην οθόνη των 3.7 ιντσών με ανάλυση
800x400. Επίσης τραβάει βίντεο 720p, έχει
GPS tagging και WiFi.

Qeiss Distagon
6  ! 7* 25mm f/2
Άλλο ένα φακό hi end στην κατηγορία των ευρυγωνίων, ανήγγειλε η γερμανική Zeiss.
Πρόκειται για τον Distagon T* 25mm type ΖF.2 ZE με φωτεινό διάφραγμα f/2 που του
χαρίζει ιδιαίτερες δυνατότητες στις λήψεις με χαμηλό περιβαλλοντικό φωτισμό. Θα
διατίθεται σε μοντούρες για Canon EF ή Nikon F. Kαλύπτει οπτική γωνία 81° και έχει
σπείρωμα υποδοχής φίλτρου 67mm.

World Press Photo
 :     
  
Σύμφωνα με τις πρώτες
πληροφορίες, από τις 9 Δεκεμβρίου
και μέχρι τις 19 Ιανουαρίου οι
φωτογράφοι θα μπορούν να
στέλνουν τις συμμετοχές τους για
τον διαγωνισμό του World Press
Photo. Η καταληκτική ημερομηνία
για τις multimedia συμμετοχές θα
είναι και αυτή στις 10 Ιανουαρίου
καθώς προστίθεται και αυτή η
κατηγορία στο διαγωνιστικό
κομμάτι. Οι multimedia συμμετοχές
θα μπορούν να περιλαμβάνουν
εκτός από φωτογραφίες και κείμενο,
ήχο, βίντεο, γραφικά κ.α. Για τις
κατηγορίες την στατικής εικόνας
οι κριτές θα είναι οι David Friends,
Steve Pyke, Joel Sartore και Koji
Aoki. Η πλήρης λίστα των κριτών
θα ανακοινωθεί το Δεκέμβρη ενώ τα
αποτελέσματα στις 10 Φεβρουαρίου.
www.worldpressphoto.org

Hama
Bluetooth    

  

Gaming

Το Playstation 3 έχει πάντα περισσότερο ενδιαφέρον όταν παίζεται με δυο, τρία ή και
περισσότερα άτομα. Έτσι η Hama παρουσιάσε το “Scorpad Ultimate” ασύρματο Bluetooth
χειριστήριο, ώστε να μπορείτε να προσθέσετε και νέα μέλη στο παιχνίδι. Η τεχνολογία Six
motion ανιχνεύει την κίνηση σε έξι άξονες όπως ακριβώς στο original χειριστήριο. Η διπλή
δόνηση από τους δύο κινητήρες, σας κάνει να νιώθετε ότι είστε στο επίκεντρο της δράσης.
Ταυτόχρονα το καλώδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία με το χειριστήριο όχι μόνο
φορτίζει τη συσκευή αλλά επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παίζετε στον υπολογιστή.
Το Scorpad Ultimate χειριστήριο έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με το original μοντέλο:
PS3 πλήκτρο, τέσσερις αναλογικές λειτουργίες πλήκτρου, δυο σκανδάλες, ένα μαξιλαράκι
κατεύθυνσης, δύο αναλογικά sticks με λειτουργία κουμπιού και φυσικά τα πλήκτρα Select,
Start, Mode και Turbo.
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888
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Schneider/PhaseOne
N  
Στα πλαίσια της γνωστής συνεργασίας
με τη δανέζικη PhaseOne, η
γερμανική Schneider Kreuznach
παρουσίασε τη νέα σειρά φακών μετά
δύο χρόνιας εξέλιξης. Οι τέσσερις
νέοι φακοί εντάσσονται στη σειρά
με κλείστρο εντός (leaf shutter). Οι
δύο πρώτοι που θα κυκλοφορήσουν
θα είναι ο ένας zoom και ο άλλος
σταθερός, με εστιακές αποστάσεις
75-150mm και 240mm αντίστοιχα.
Ήδη στην ίδια σειρά LS διατίθενται
οι εξής φακοί 55mm LS, 80mm
LS, 110mm LS, 150mm LS και o
αρχιτεκτονικός 120mm Τilt-& Shift.
Oι φακοί έχουν σχεδιαστεί ειδικά
για τα “δίδυμα”σώματα Phase One
645DF / Mamiya 645DF.

Fujifilm FinePix REAL 3D V3

FOTOVISION 210 3390811

3D Digital Viewer
Μπορεί πλέον η 3D λήψη να είναι εύκολη υπόθεση αλλά όχι και η 3D προβολή
αφού οι ειδικές τηλεοράσεις και οθόνες παραμένουν πολύ ακριβές. Η Fujifilm που
έχει μπει από νωρίς στο παιχνίδι της 3D φωτογραφίας κυκλοφόρησε τη νέα οθόνη
FinePix REAL 3D V3 με βελτιωμένη και μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής 7.2in. για
παρακολούθηση χωρίς γυαλιά. Υποστηρίζει πέρα από τη προβολή 3D φωτογραφιών
και βίντεο 720p. Είναι συμβατή και με άλλες 3D συσκευές μέσω θύρας HDMI
όπως τις 3D φωτογραφικές μηχανές της Fujifilm, Blu-ray players, βιντεοκάμερες και
παιχνιδομηχανές. Το viewer μπορεί να προβάλει και 2D φωτογραφίες και ταινίες.
FUJIFILM HELLAS 2109404100

Kodak
The Disposable Memory Project
H Kodak αποφάσισε να γίνει χορηγός σε ένα δημοτικό project δωρίζοντας 50 ultra compact
μηχανές μιας χρήσης στο project Disposable Memory. Στα πλαίσια της δράσης αυτής οι
μηχανές αφήνονται σε ένα σημείο ανά τον κόσμο ώστε να την βρει κάποιος να τραβήξει
μερικές φωτογραφίες και να την πάρει ο επόμενος. Κάθε κάμερα οδηγεί σε μια μοναδική web
address και αφήνοντας μερικές πληροφορίες ο κάθε χρήστης για τις φωτογραφίες και την
τοποθεσία της κάθε μηχανής, μέσα στο κάθε site χτίζεται το ταξίδι της κάθε μηχανής. Όταν
το project ολοκληρωθεί οι μηχανές θα επιστρέψουν στους υπεύθυνους και θα εκτυπωθούν
οι φωτογραφίες. Το project αυτό ξεκίνησε το 2008 και πλέον κυκλοφορεί εκεί έξω η 350η
μηχανή. http://disposablememoryproject.org/
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• Ποια στιγμή θυμάσαι ως αποφασιστική για την απόφασή σου να γίνεις επαγγελματίας
φωτογράφος;
Το μικρόβιο υπήρχε από παλιά. Χρησιμοποιούσα οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή
έπεφτε στα χέρια μου. Από την Kodak Ektralite 400 και τη ρώσικη Zenit μέχρι και
pinhole cameras που ήταν δώρο με τα αυτοκόλλητα των ποδοσφαιριστών που μαζεύαμε
μικροί. Πέρασαν αρκετά χρόνια, άπειρα ερασιτεχνικά φιλμ, πολλές συναυλίες με τη
μηχανή κρυμμένη στις τσέπες, ώσπου το 2004 κάλυψα και την πρώτη συναυλία επίσημα
ως φωτογράφος κάποιου έντυπου. Εκείνη τη στιγμή, αν και η επαγγελματική μου
ιδιότητα ήταν και θα εξακολουθούσε να είναι για λίγα ακόμη χρόνια άλλη, αποφάσισα
πως η φωτογραφία θα είναι το κύριο εκφραστικό μου μέσο, καλλιτεχνικό αλλά και
επαγγελματικό.
• Ποια ήταν η πρώτη σου φωτογραφική μηχανή;
Η οικογενειακή μας Kodak Ektralite 400, κλασική compact της δεκαετίας του ’80.
• Ποιο κομμάτι του εξοπλισμού δεν θα μπορούσες να αποχωριστείς ποτέ;
Στη φάση που είμαι καλλιτεχνικά αυτή τη στιγμή, θα έλεγα για το συνδυασμό της D700
με τον 35άρη της Nikon, τόσο για την «προσωπική» μου φωτογραφία, όσο και την

  ]: &. & &

 128 • 

7



 2011



29

ON LINE  

  

O IMAGING - E 

O 9$#59$* * \($(*
επαγγελματική. Προς το παρόν όμως, έτσι; Έχω κάτι άλλο
στο μυαλό μου, αλλά δεν αποτελεί ακόμα μέρος του
εξοπλισμού μου. Θα σου πω γι’ αυτό την επόμενη φορά.
• Με ποια είδη φωτογραφίας ασχολείσαι περισσότερο; Τι
σε ώθησε στην συγκεκριμένη επιλογή;
Ας ξεκινήσουμε με τις συναυλίες. Εδώ με ώθησε η
αγάπη μου για τη μουσική, η οποία συνέπεσε με την
καλλιτεχνική μου αναζήτηση στο χώρο της φωτογραφίας.
Παράλληλα όμως εργάστηκα ως interior designer για
αρκετά χρόνια. Εκεί δεν έμεινα μόνο στο σχεδιασμό αλλά
προχώρησα και στη φωτογράφιση αρχιτεκτονικών έργων
και κατασκευών. Τα τελευταία δύο χρόνια, σημαντικό
κομμάτι της επαγγελματικής μου δραστηριότητας
είναι και η “still life” φωτογράφιση που περιλαμβάνει
συνεργασίες με μουσεία, φωτογράφιση κοσμήματος και
άλλων αντικειμένων. Μεγάλη μου αδυναμία βέβαια είναι
ο «δρόμος». Ο «δρόμος» όμως με την ευρύτερη έννοια,
αυτήν της εικόνας που δημιουργείται αυθόρμητα, μέσα σε
μια στιγμή. Στην πόλη μου ή το χωριό μου, στην Ελλάδα
ή το εξωτερικό, στην κάλυψη μιας πορείας - κι ας σε
δέρνουν τα ΜΑΤ μετά - σε μια γιορτή, ακόμα και σε ένα
γάμο, οπουδήποτε υπάρχει η πρόκληση για τη σύνθεση
εικόνων με την παρουσία ανθρώπων ή μη. Με λίγα λόγια
όπου και να κοιτάξεις μπορείς να δεις εικόνες. Κι αυτό
είναι η μαγεία που με εμπνέει.
• Ακροβατώντας ανάμεσα στην καλλιτεχνική
φωτογραφία και στην λεγόμενη «επαγγελματική», η
επιλογή της φωτογράφισης συναυλιών και μουσικών
ήταν μονόδρομος;
Αν είσαι τρελαμένος συναυλιάκιας που λατρεύει τη
φωτογραφία, τότε θα μπορούσες να πεις ότι είναι
μονόδρομος. Όμως, αυτή τη στιγμή, η φωτογράφιση
συναυλιών δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές οικονομικές
ανάγκες ενός επαγγελματία φωτογράφου. Η ελληνική
αγορά είναι πολύ δύσκολη (και) σε αυτόν τον τομέα.
Αναγκαστικά λοιπόν, ο μονόδρομος απλώνει παρακλάδια
και η ενασχόληση με άλλα είδη φωτογραφίας είναι
απαραίτητη. Θα τον χαρακτήριζα ως εξελικτικό
μονόδρομο. Αυτό μόνο καλό είναι βέβαια. Αν αγαπάς
τη φωτογραφία και αν εκτιμάς και σέβεσαι αυτό που
φωτογραφίζεις, θα βρεις ένα τρόπο να χαράξεις τη δική
σου πορεία.
• Η φωτογράφιση σε συναυλιακούς χώρους απαιτεί
ταχύτητα και δεν συγχωρεί λάθη. Σίγουρα είναι ένα
πολύ ενδιαφέρον φωτογραφικό αντικείμενο αλλά τι
δημιουργικά περιθώρια αφήνει στον φωτογράφο;
Τα περιθώρια είναι αρκετά! Αλλά οι μη καταγραφικές
φωτογραφίες δεν είναι εύκολη υπόθεση. Καταρχήν, η
μόνη σταθερά είναι ο φωτογράφος και ο εξοπλισμός του.
Οι συνθήκες συνεχώς αλλάζουν. Ο χώρος, ο φωτισμός,
οι καλλιτέχνες, το στήσιμό τους, ο χρόνος που έχεις για
τη φωτογράφιση είναι μόνο μερικές από τις παραμέτρους
που πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του.
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Και το αλκοόλ φυσικά… Αυτό που χρειάζεται στην ουσία είναι
γρήγορη προσαρμοστικότητα στις συνθήκες φωτογράφισης,
γρήγορο μάτι και έλεγχος του κάδρου και φυσικά συμμετοχή
ή αλλιώς, λίγο ψυχή! Τότε μόνο μπορεί κανείς να ξεφύγει από
την απλή καταγραφή.

• Ποιοι φωτογράφοι –γνωστοί και άγνωστοι- σε έχουν
εμπνεύσει;
Η απάντησή μου θα μπορούσε να αποτελεί τη λίστα των
περιεχομένων ενός βιβλίου για την ιστορία της φωτογραφίας.
Πραγματικά, η φωτογραφία είναι μεγάλη! Μια σύντομη
απάντηση όμως, με αναφορά σε κλασικά ονόματα της ιστορίας
της φωτογραφίας, θα μπορούσε να περιλαμβάνει τους Roy
de Carava, Garry Winogrand, Robert Frank και Ralph Eugene
Meatyard.
• Ποια συναυλία σου έχει μείνει αξέχαστη (φωτογραφικά);
Ποιον καλλιτέχνη θα ήθελες να φωτογραφίσεις;
Μετά από χίλιες και συναυλίες μου είναι δύσκολο να
ξεχωρίσω μία και ακόμα πιο δύσκολο αν το δω μόνο
φωτογραφικά. Οπότε θα μου επιτρέψεις να το δω και αυτό
συνδυαστικά. Σίγουρα ο Sonny Rollins στο Nice Jazz Festival
το 2009 στη Γαλλία. Για τη φετινή χρονιά θα έλεγα Sufjan
Stevens στο Primavera Sound 2011, στη Βαρκελώνη. Όσο για
τον καλλιτέχνη που θα ήθελα να φωτογραφίσω μπορώ να έχω
δύο επιλογές; Ένα απωθημένο είναι οι Pearl Jam. Ένα όνειρο
είναι ο Keith Jarrett. Στο live βέβαια! Είχα την ευκαιρία να
φωτογραφίσω το soundcheck. Στο live όμως δεν υπάρχουν
ποτέ φωτογράφοι.
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• Κάνεις κάποιου είδους προετοιμασία πριν φωτογραφίσεις
έναν μουσικό (π.χ. έρευνα);
Σε κάθε φωτογράφιση χρειάζεται ένα είδος προετοιμασίας.
Σε συνδυασμό με τη συνεχή μελέτη και εξάσκηση του ματιού
βλέποντας συνεχώς φωτογραφία. Πόσο μάλλον για έναν
μουσικό. Να ξέρεις ποιος είναι, τι μουσική και τι όργανο
παίζει. Όλα αυτά δίνουν μια κατεύθυνση. Κάθε φωτογράφιση
είναι μια ευκαιρία για εξέλιξη και κατάθεση καλλιτεχνικής
δημιουργίας.
• Οι περισσότεροι φωτογράφοι λένε ότι εξαναγκάζονται
λόγω κρίσης, να δουλέψουν με όποιο είδος φωτογραφίας
τους γίνεται ανάθεση... Μπορεί ένας φωτογράφος να έχει
την ίδια κατάρτιση, τεχνική και έμπνευση σε όλα;
Η εξειδίκευση προσφέρει ασφάλεια όταν κάνεις ένα μόνο
είδος φωτογραφίας. Σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση η
ταυτόχρονη ενασχόλησή με πολλά είδη φωτογραφίας. Αν
δε σου αρέσει αυτό που κάνεις, κάποια στιγμή θα φανεί. Δεν
αρκεί μόνο η τεχνική κατάρτιση, θέλει όρεξη και μεράκι που
έλεγαν κι οι παλιοί. Αν υπάρχουν αυτά, με υπομονή και πολύ
επιμονή θα γίνουν και όλα τα υπόλοιπα, σιγά σιγά. Αλλά δε
νομίζω να ισχύει μόνο στη φωτογραφία αυτό, σωστά;

• Τι μελλοντικούς στόχους έχεις;
Συγκρότηση και προβολή έργου των τελευταίων πέντε
χρόνων, αν προλάβω βέβαια εφόσον συνεχίζω να
φωτογραφίζω τόσο ψηφιακά, όσο και αναλογικά. Και να
πάρω μια νέα φωτογραφική μηχανή.
• Εκτός από την μουσική και τις συναυλίες, τι άλλο
φωτ. αντικείμενο θα σε προσέλκυε;
Τα πορτραίτα και το ανθρωπιστικό φωτορεπορτάζ
για να το πούμε πιο γενικά. Κι αυτοί οι δρόμοι να
ρ
δεις παρακλάδια
που έχουν.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1978. Ήλθε στην Αθήνα για
πρώτη φορά το 1996. Το 2001 άρχισε να εργάζεται ως
interior designer. Παράλληλα ξεκίνησε να αναπτύσσει
το πάθος του για τη φωτογραφία, πρώτα ως μέλος
της Φωτογραφικής ομάδας του Πανεπιστημίου
Αθηνών (Π.Ο.Φ.Π.Α.) και στη συνέχεια ως μέλος
του Φωτογραφικού Κύκλου του Πλάτωνα Ριβέλλη.
Τα τελευταία χρόνια δουλεύει ως επαγγελματίας
φωτογράφος κυρίως σε θέματα πολιτισμού όπως
συναυλίες, μουσικά
και κινηματογραφικά
φεστιβάλ, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό.
Φωτογραφίες του
έχουν δημοσιευθεί
σε εγχώριο και
διεθνή τύπο, καθώς
και σε σχετικές
ιστοσελίδες.
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