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Arago
Δεν ξέρω αν ωφελεί σήμερα να παρακολουθεί κανείς τι
συμβαίνει στα φωτογραφικά πράγματα άλλων χωρών
και μάλιστα αυτών που τις χαρακτηρίζει ιδιαίτερη
ευαισθησία για την τέχνη της φωτογραφίας. Kαι αυτό γιατί
η απογοήτευση καραδοκεί συγκρίνοντας αναπόφευκτα
τα όσα πράττουν οι δικοί μας ταγοί στις αντίστοιχες
κυβερνητικές θέσεις με αυτά που πράττουν π.χ.
οι κουτόφραγκοι. Μην βιαστείτε να μου πείτε ότι δεν
μπορεί τίποτα να γίνει πλέον στη χώρα μας γιατί είναι
οικονομικό το θέμα και ως γνωστόν “Έλλειψις χρημάτων
στάσις εμπορίου” κλπ. κλπ. Διαφωνώ μ’ αυτή την
άποψη γιατί πολύ απλά πιστεύω ότι για να γίνουν κάποια
πράγματα χρειάζεται πρώτα απ’ όλα όραμα και φυσικά
μεράκι και όρεξη για δουλειά. Πριν δύο χρόνια λοιπόν το
Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού με υπουργό τον Φρεντερίκ
Μιτεράν (γιο του μακαρίτη Φρανσουά) παρουσίασε ένα
πλαίσιο δράσεων για τη φωτογραφία.
Θυμίζω ότι αντίστοιχη διακήρυξη ενεργειών και
πρωτοβουλιών είχαν κάνει πριν λίγα χρόνια για τη
φωτογραφία και οι δικοί μας κ.κ. Μ. Λιάπης και
Γ. Βουλγαράκης όταν ήταν υπουργοί Πολιτισμού.
Τίποτε φυσικά από όσα είπαν δεν υλοποιήθηκε ενώ
αντίθετα όσα υποσχέθηκε ο κ. Φ. Μιτεράν βρίσκονται
σε φάση υλοποίησης και ολοκλήρωσης...
Ένα απ’ αυτά τα έργα ακούει στο όνομα “Arago” (από το
όνομα του Γάλλου βουλευτή των Πυρηναίων Φ. Αραγκό
που το 1839 παρουσίασε για λογαριασμό του εφευρέτη
Νταγκέρ στην Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών στο Παρίσι
την εφεύρεση της φωτογραφίας). Το έργο ‘‘Αrago’’ δεν
είναι τίποτα άλλο παρά ένα site ή μάλλον ένα μεγάλο
ιστορικό φωτογραφικό portal με ελεύθερη πρόσβαση
που θ’ ανοίξει στα τέλη Νοεμβρίου. Στις άπειρες σελίδες
του έχουν αναρτηθεί ήδη χιλιάδες ιστορικά ντοκουμέντα
για την εφεύρεση της φωτογραφίας (έγγραφα, παλιές
φωτογραφίες κλπ.), όλες οι ιστορικές φωτογραφικές
συλλογές που ανήκουν στο γαλλικό κράτος, βιογραφικά
στοιχεία και πληροφορίες για χιλιάδες φωτογράφους,
ιστορικές μέθοδοι εκτύπωσης φωτογραφιών κλπ.
Οι σελίδες θα ενημερώνονται συνεχώς με στόχο
το μεγάλο αυτό portal να εξελιχθεί σε μία πλήρως
ενημερωμένη διαδικτυακή ιστορική εγκυκλοπαίδεια για
την γέννηση και εξέλιξη της φωτογραφίας. Και μην μου
πείτε τώρα ότι με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα
η ψηφιοποίηση εγγράφων και φωτογραφιών απαιτεί
μεγάλα ποσά και πολύ ειδικευμένο προσωπικό.
Τίποτα απ’ όλα αυτά. Δύο άτομα με μικρή γραμματειακή
υποστήριξη και φθηνό εξοπλισμό μπορούν να
διεκπεραιώσουν σε λίγους μήνες αντίστοιχο έργο και στη
χώρα μας.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Με τους Γερμανούς είχαμε στενές σχέσεις αγάπης - μίσους από
ιδρύσεως του νεοελληνικού κράτους...
Παραπάνω δημοσιεύουμε σπάνια δαγγεροτυπία (φυλάσσεται στη
Γεννάδιο βιβλιοθήκη) του Όθωνα πρώτου Βασιλέως των Ελλήνων.
Ο Όθων (Όττο Φρίντριχ Λούντβιχ Φον Βίττελσμπαχ) ήταν γιος του
βασιλιά Λουδουβίκου Α’ της Βαυαρίας. Τοποθετήθηκε στη χώρα μας
ως ανώτατος άρχοντας από τις τότε Μεγάλες Δυνάμεις το 1832.
Η βασιλεία του διήρκησε για την ακρίβεια από τις 6 Φεβρουαρίου 1833
μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 1862 που εκδιώχθηκε από αντιβασιλικό κίνημα.
Στην πρώτη σκληρή περίοδο της λεγόμενης Αντιβασιλείας του (μέχρι
το 1835) μετά από δίκη καταδίκασε σε θάνατο (που μετατράπηκε σε
20 χρόνια κάθειρξη) τον ...Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα!
Τον διαδέχτηκε στο θρόνο ο Δανός πρίγκηπας Γεώργιος Ά.
Αυτό το ιστορικό τεκμήριο και άλλα σπάνια ιστορικά φωτογραφικά
ντοκουμέντα χωρίς αντίστοιχο ελληνικό πρόγραμμα Arago θα μείνουν
άγνωστα στο ευρύ κοινό και ενδεχομένως στους ερευνητές.
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Ι. Μανάφης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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

www.photo.gr

$,.*$: Άννα Μανουσάκη

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

photobusiness@photo.gr
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B’ έκδοση
 2012

Γραφτείτε σήμερα!
Στον μοναδικό κατάλογο & site - ευρετήριο
φωτογράφων γάμου!
Τηλ: 210 8541400, info@weddingphoto.gr
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Αναμνηστική φωτογραφία των διακριθέντων και της κριτικής επιτροπής

Εύα Μαυρίδου, Διεύθυνση δημοσίων
σχέσεων ΑΚΤΟ

! ;);.<

=

    

Τ

ην επόμενη γενιά ταλέντων στον κόσμο της εικόνας αναζήτησε ο εκπαιδευτικός
όμιλος ΑΚΤΟ μέσα από τον φωτογραφικό διαγωνισμό που διοργάνωσε σε συνεργασία
με το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Απευθύνθηκε στους νέους ανθρώπους με ανησυχίες
και όραμα για το επαγγελματικό τους μέλλον και επιβραβεύτηκε με διακόσιες είκοσι οκτώ
συμμετοχές που βάλθηκαν να μας εκπλήξουν με τη δημιουργικότητα, την έμπνευση,
τις ιδέες και τις προτάσεις τους.
Την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου στο campus του ΑΚΤΟ κριτές και διακριθέντες συναντήθηκαν
σε ένα ευχάριστο κλίμα όπου οι νικητές παρέλαβαν τα βραβεία τους. Η κριτική επιτροπή
αποτελούμενη από τους Άλκη Ξανθάκη ιστορικό φωτογραφίας & διευθυντή της Σχολής
Φωτογραφίας ΑΚΤΟ, Φάνη Μούρτο φωτογράφο, Κωνσταντίνο Θωμόπουλο φωτογράφο
και καθηγητή φωτογραφίας, Μάρω Κουρή φωτογράφο, Τάκη Τζίμα Διευθυντή του
περιοδικού ΦΩΤΟγράφος συνεδρίασε την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και μέσα από το σύνολο
των κατά γενική ομολογία υψηλού ποιοτικού επιπέδου συμμετοχών, ανέδειξε ως νικητές
τους: 1ος Γεώργιο Μπαλαδάκη, 2η Βασιλική Μανδηλαρά και 3η Αντονίνα Σβαλμπονιένε.
Επίσης στην τελική φάση του διαγωνισμού προκρίθηκαν στην εικοσάδα οι: Δημητράκη
Έλενα, Γιαννάκου Πένυ, Χατζηϊακώβου Νκος, Καλαμπούκας Γρηγόριος, Αδαμόπουλος
Παναγιώτης, Σκουλαρίκος Μάνος, Σιακαντάρης Ηλίας, Λαμπριανίδης Χρήστος Δεμίρης
Χαράλαμπος, Καμηλάκης Γιώργος, Γαβαλάς Δημήτρης, Φιλίππου Στέλιος, Πελεκανάκης
Βαγγέλης, Συρβίτη Ευτυχία, Κωνσταντινίδης Μιχάλης, Μπιρμπίλη Χαρά και Ούτας Ιωάννης.
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Άλκης Ξανθάκης Ιστορικός φωτογραφίας &
Διευθυντής της Σχολής Φωτογραφίας ΑΚΤΟ

Τακης Τζίμας, Διευθυντής περιοδικού
ΦΩΤΟγράφος
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1ο βραβείο: Γεώργιος Μπαλαδάκης.
Μία ετήσια υποτροφία σε πρόγραμμα σπουδών
του ΑΚΤΟ επιλογής του νικητή αξίας €7000
Προσφορά δώρου: ΑΚΤΟ

2ο βραβείο: Βασιλική Μανδηλαρά
Κέρδισε μια Nikon D3100 kit με φακό Nikkor
AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR και τσάντα
Nikon αξίας €549
Προσφορά δώρου: Δ. & Ι ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.

3ο βραβείο: Αντονίνα Σβαλμπονιένε
Μια Nikon Coolpix S3100 αξίας €129
Προσφορά δώρου: Δ. & Ι ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.
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O WOODFORD ΞΑΝΑ ΣΤΟ
ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

)+ Olympus: 7) 3

             
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο δράμα της Οlympus που εξελίσσεται σε ένα από τα
μεγαλύτερα σκάνδαλα όλων των εποχών στον τομέα του Imaging. Oι μετοχές έπεσαν
ακόμη 30% όταν την περασμένη Τρίτη ο νέος πρόεδρος Shuichi Takayama, αναγκάστηκε να παραδεχθεί δημόσια ότι τα ποσά των περίεργων συναλλαγών στις εξαγορές
στην πραγματικότητα είχαν χρησιμοποιηθεί για να «ξεπλύνουν» προβληματικές
ζημιογόνες επενδύσεις που δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθούν στους μετόχους. Για την
πολιτική αυτή, την οποία όπως υπεστήριξε δεν εγνώριζε, κατηγόρησε ευθέως τον
τέως ισχυρό άνδρα και προηγούμενο πρόεδρο Tsuyoshi Kikukawa ενώ απέλυσε τον
εκτελεστικό αντιπρόεδρο Hisashi Mori.

H

αντίδραση της χρηματαγοράς ήταν ιδιαίτερα αρνητική και το κλίμα διαγράφεται
ζοφερό για το μέλλον της Olympus της οποίας ήδη η μετοχή έχει απωλέσει τα 2/3 της
αξίας της σε σχέση με την προ σκανδάλου εποχή. (ΣΣ όσοι δεν είναι ενήμεροι μπορούν
ν’ ανατρέξουν στα δύο προηγούμενα φύλλα του PBWeekly). Eπειδή οι νέοι διοικούντες
αδυνατούν να δημοσιεύσουν ως τις 14 Νοεμβρίου, ως έχουν υποχρέωση βάσει του
ιαπωνικού νόμου, τα οικονομικά στοιχεία τριμήνου, η μετοχή τέθηκε υπό επιτήρηση στο
χρηματιστήριο του Tόκιο. Αν μάλιστα αυτά τα στοιχεία καθυστερήσουν να ανακοινωθούν
πάνω από ένα μήνα τότε η μετοχή αποσύρεται από το πινάκιο διαπραγμάτευσης (stock
delist). Tαυτόχρονα, έχουν αρχίσει έρευνες για ποινικές ευθύνες σύμφωνα με τις εφημερίδες του Τόκιο Yomiuri και Nikkei Shimpun.

Όλες αυτές οι εξελίξεις επανέφεραν
στο προσκήνιο το Μichael Woodford
πρόσωπο που έπαιξε το ρόλο
– κλειδί στην απίστευτη αυτή ιστορία.
Ο απολυμένος από τον πρώην πρόεδρο και νυν υπό ποινική έρευνα T.
Kikukawa φέρεται ότι συγκεντρώνει
τις προτιμήσεις βασικών μετόχων ως
το πρόσωπο που θα καταφέρει να
εξυγιάνει και να βγάλει την ιστορική
εταιρία από το τέλμα. Είναι αλήθεια
ότι η Olympus έχει περιέλθει σε
δραματική κατάσταση, ένα βήμα πριν
την καταστροφή. Με την τελευταία
λέξη υπονοείται είτε η πτώχευση είτε
η εξαγορά και μάλιστα πολύ κάτω
από την πραγματική εσωτερική αξία
της εταιρίας.
Από πλευράς βασικών μετόχων ο
Woodford μοιάζει πιο επιθυμητός
από τους ιάπωνες manager και πιο
πιθανός να σώσει στο παραπέντε
την εταιρία. Είπε λοιπόν η Elaine
Morrison, εκπρόσωπος της βρετανικής εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου Βaillie Gifford, που κατέχει πακέττο μετοχών 4%. “Η Olympus αυτή
τη στιγμή χρειάζεται πλήρη εξυγίανση
και πιστεύουμε ότι ο Woodford
είναι αυτός που μπορεί να κάνει τη
δουλειά. Ελπίζουμε ότι όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου που
συνδέονται με αυτές τις αδικοπραξίες
να απολυθούν και να αποκοπούν οι
δεσμοί τους με την εταιρία.” Παρόμοια θέση εξέφρασαν εκπρόσωποι
της Southeastern Asset Management
που διαθέτει πακέττο μετοχών 5%,
ζητώντας την απόλυση όλων όσων
εμπλέκονται από το συμβούλιο και
τους εσωτερικούς ελεγκτές.
Π. ΚΑΛΔΗΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του TSE (Tokyo Stock Exchange) Yukari Hozumi, δεν αποκλείεται να ληφθούν και άλλα μέτρα όταν ληφθούν όλα τα στοιχεία και αποκρυσταλλωθεί
η κατάσταση: “Υπάρχει κίνδυνος ακόμη και να αποβληθεί από το πινάκιο των διαπραγματευόμενων μετοχών.” Από τη μεριά του ο εκπρόσωπος της ΙΤC Investment Partners
Ryosuke Okazaki δήλωσε πως: “Η κατάσταση φαίνεται πολύ σοβαρή με δεδομένο ότι οι
ιθύνοντες της Οlympus παραδέχθηκαν απόκρυψη και παραποίηση οικονομικών στοιχείων
για τα τελευταία είκοσι χρόνια. Όλοι όσοι εμπλέκονται με τη διοίκηση της εταιρίας αυτό
το χρονικό διάστημα έχουν ευθύνη.” Tην ίδια άποψη διατύπωσε και ο Keiji Isaji, νομικός
σύμβουλος της K&L Gates στο Τόκιο: “Tα μέλη του ΔΣ είναι υπόλογα για απιστία απέναντι
στους μετόχους της εταιρίας.”
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Με ένα κλικ εδώ δείτε πρόσφατο video από τo
οικονομικό πρακτορείο ειδήσεων Βloomberg
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Ο Dan Abbe είναι ένας συγγραφέας/blogger που
ζει στο Τόκιο, ασχολείται κυρίως με την ιαπωνική
φωτογραφία και διατηρεί το blog Street Level
Japan. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν
κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση ενός από
τους αναγνώστες που είχε την εξής απορία: “Γιατί
οι γιαπωνέζοι φωτογράφοι δεν έχουν websites”;
Η απάντηση του Dan Abbe ήταν πάρα πολύ
ενδιαφέρουσα για εμάς τους δυτικούς που
έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα πάντα (από
ένα αριστούργημα μέχρι και την μεγαλύτερη
μπαρούφα) ανεβασμένη σε ένα site. Επίσης
υπήρξε ιδιαιτέρως χρήσιμη για όσους επιθυμούν
να ξεπεράσουν με τη δουλειά τους, την
επιχείρηση τους ή οποιαδήποτε δραστηριότητα τα
σύνορα της χώρας μας μέσω του internet. Πρέπει
να αντιληφθούν ότι δεν κάνουμε όλοι την ίδια
χρήση του μέσου. Μάλιστα υπάρχουν διάφορα
sites και εταιρείες που διεξάγουν συνεχώς
έρευνες για τις online συμπεριφορές σε κάθε
χώρα π.χ. η TNS Global.
Ας επιστρέψουμε λοιπόν στην εύλογη απορία
γιατί οι γιαπωνέζοι φωτογράφοι δεν διαφημίζουν
τη δουλειά τους μέσω websites. Ένας προφανής
λόγος είναι το γλωσσικό εμπόδιο καθώς πολλοί
δεν χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα.
Τα τελευταία χρόνια η χρήση του Facebook
αυξάνεται και στην Ιαπωνία. Οι γιαπωνέζοι
λοιπόν σιγά σιγά “αναγκάζονται” να ποστάρουν
στα αγγλικά και δυνητικά αυτό θα μπορούσε
να οδηγήσει σε κατασκευή αγγλόφωνου
site. Επιπλέον, όπως υποστηρίζει ο Abbe,
οι γιαπωνέζοι κάνουν τελείως διαφορετική
χρήση των social networks, κάτι που σχετίζεται
με την ιδιαιτερότητα της γλώσσας τους. Στην
πραγματικότητα υπάρχουν πολλά καλά sites
στα γιαπωνέζικα καθώς οι περισσότεροι
γιαπωνέζοι φωτογράφοι δεν ενδιαφέρονται
ούτε αποτολμούν να προσεγγίσουν ένα διεθνές
κοινό. Στην Ιαπωνία το μεγαλύτερο μέρος των
συμφωνιών και των συνεργασιών γίνεται face
to face και δεν θεωρείται αντιεπαγγελματικό για
κάποιον να μην έχει website.
Τέλος ο Abbe τονίζει ότι το γιαπωνέζικο internet
δεν είναι σαν αυτό που έχουμε συνηθίσει εμείς
αφού οι γιαπωνέζοι είχαν ένα είδος internet στο
κινητό τους από τα μέσα της δεκαετίας του ’90
- οπότε η full screen εκδοχή της ιντερνετικής
εμπειρίας απλά δεν τους ενθουσίασε όσο
εμάς. Να λοιπόν που σε έναν κόσμο γεμάτο
sites, blogs, tumblrs κτλ. οι πιο αναπτυγμένοι
τεχνολογικά από εμάς γιαπωνέζοι έχουν βρει
έναν διαφορετικό τρόπο να κάνουν τη δουλειά
τους. Κάτι που ξεκινάει με μια απλή χειραψία.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Dell
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   ## 

Στις 8 τρέχοντος στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, με προσκεκλημένους
dealer και εκπροσώπους του ειδικού τύπου, η Dell παρουσίασε το σύνολο
των προϊόντων της για την ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα είδαμε τις σειρές
laptop Ιnspiron 15R που μεταμορφώνονται αισθητικά αλλάζοντας καπάκι,
XPS σε κανονική και superslim γραμμή, τα εντυπωσιακά σε προδιαγράφες
laptop Αlienware 11 ως 18in. με πραγματικά …εξωγήινες επιδόσεις σε
gaming και τα mini tablet Dell Streak 5 και 7in. που τρέχουν Android και
συνδυάζουν τις λειτουργίες κινητού και tablet. Την εκδήλωση προλόγισε η
General Manager South East Europe Πέγκυ Αντωνάκου.

Athens Photo Inspiration
$ %&'  !  &
Το Athens Photo Inspiration θα πραγματοποιηθεί και φέτος την Kυριακή
13 Νοεμβρίου από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας για τέταρτη συνεχή
χρονιά με την υποστήριξη της Epson και της Sony. Οι συμμετέχοντες θα
έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε ένα φωτογραφικό «Μαραθώνιο»
στο κέντρο της Αθήνας, να επικοινωνήσουν και να εκφραστούν
προσεγγίζοντας μέσα από τη δική τους ματιά, σε διάρκεια έξι ωρών,
τέσσερις θεματικές ενότητες, βασισμένες στις όψεις της σύγχρονης πόλης.
Σε μια εποχή που η εικόνα αποτελεί το κυριότερο και δυναμικότερο μέσο
επικοινωνίας και μετάδοσης μηνυμάτων, το Athens Photo Inspiration
ξεφεύγει από τα όρια ενός συμβατικού διαγωνισμού, ενθαρρύνει την
ενεργοποίηση φίλων της τέχνης, φωτογραφικών ομάδων και ανθρώπων
της πόλης, προτείνοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στο
φωτογράφο και τον αστικό δημόσιο χώρο. Το Athens Photo Inspiration
2011 θα κορυφωθεί με την ανάδειξη των καλύτερων συμμετοχών, την
απονομή των βραβείων, καθώς και την ειδική έκθεση με τις βραβευμένες
φωτογραφίες. Το Athens Photo Inspiration διοργανώνεται στο πλαίσιο
του Athens Photo Festival 2011. Σημείο εκκίνησης η “Τεχνόπολις”
Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι) την Κυριακή 13 Noεμβρίου στις
11:00.
www.photoinspiration.gr
210 9210545
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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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Andreas Gursky
 (      !
Για τους περισσότερους μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Για κάποιους άλλους αξίζει μερικά εκατομμύρια δολάρια. Για την
ακρίβεια 4.3 εκατομμύρια δολάρια έναντι των οποίων πουλήθηκε η φωτογραφία με τίτλο Rhein II (1999) του Andreas Gursky σε
δημοπρασία του οίκου Christie’s. Ο Gursky, γνωστός για τα μεγάλα αφαιρετικά τοπία του, κατακτά για δεύτερη φορά τον τίτλο
του φωτογράφου με την πιο καλοπληρωμένη φωτογραφία. Το 2007 η φωτογραφία του “Cent II Diptychon” είχε πουληθεί για
3.34 εκατομμύρια δολάρια. Να ομολογήσουμε βέβαια ότι απορίας άξιον παραμένει πώς καταφέρνουν ορισμένες φωτογραφίες
να πωλούνται σε τόσο υψηλές τιμές... Στη λίστα με τα πιο καλοπληρωμένα έργα περιλαμβάνονται η φωτογραφία “Dovima with
Elephants” (1955) του Richard Avedon, η φωτογραφία “Georgia O’Keeffe Nude” (1919) του Alfred Stieglitz και το πορτραίτο
του Andy Warhol (1987) από τον Robert Mapplethorpe.

Panasonic DMC-3D1
3D  2D      compact
H Panasonic κυκλοφόρησε την πρώτη της 3D φωτογραφική
μηχανή (που επίσης είναι κατάλληλη για λήψη 2D φωτογραφιών).
Το μοντέλο DMC-3D1 βασίζεται στην τεχνολογία των δύο φακών
και μάλιστα την πάει ένα βήμα παραπέρα αφού μπορεί με τους
δύο φακούς να τραβάει ταυτόχρονα βίντεο και 2D φωτογραφίες.
Οι δίδυμοι ευρυγώνιοι/tele 25-100mm έχουν 4x οπτικό zoom
και δυνατότητα λήψης φωτογραφιών 3D 8Megapixel και video
1920x1080 60i. Επίσης στην 2D λειτουργία μπορεί να τραβήξει
φωτογραφίες 12MP και full HD video. Οι δύο αισθητήρες CMOS 12
MP και ο επεξεργαστής Venus Engine εξασφαλίζουν καθαρότητα και
ευκρίνεια σε δύσκολές συνθήκες ενώ περιλαμβάνει και λειτουργίες
λήψης για ευκολία των χρηστών όπως MEGA O.I.S., AF Tracking,
Intelligent Scene Selector, Face Recognition, Intelligent ISO Control,
Intelligent Exposure και Intelligent Handheld Nightshot.
INTERTECH 210 9692300
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Sony
Y  *  Athens Photo
Inspiration 2011
H Sony συμμετέχει για μία
ακόμη φορά στο Αthens Photo
Inspiration, μια ανοιχτή πολιτιστική
πρωτοβουλία και έναν από τους
πλέον πετυχημένους φωτογραφικούς
διαγωνισμούς στην Ελλάδα
που διοργανώνεται για τέταρτη
συνεχόμενη χρονιά από το Ελληνικό
Κέντρο Φωτογραφίας στο πλαίσιο
του Athens Photo Festival.
Με τη συμμετοχή της στο Αthens
Photo Inspiration, η Sony θα έχει
τη δυνατότητα να φέρει το κοινό σε
επαφή με όλα τα τελευταία μοντέλα
φωτογραφικών μηχανών: εκεί
θα βρίσκεται η γκάμα των SLT με
Τεχνολογία Ημιδιαπερατού Καθρέπτη
και τα πρόσφατα μοντέλα σειράς NEX,
όπως SLT-A77 (α77), SLT-A65 (α65),
NEX-5N, NEX-7, NEX-C3.
Οι εκπρόσωποι της Sony θα
βρίσκονται εκεί την ημέρα του
φωτογραφικού Μαραθώνιου, στις
13 Νοεμβρίου, για να λύσουν κάθε
απορία του κοινού και να εξηγήσουν
κάθε τεχνική λεπτομέρεια που αφορά
τις δυνατότητες των νέων μοντέλων
της εταιρείας.
Το παρόν στην «Τεχνόπολις», στο
Γκάζι, θα δώσει και ο Βαγγέλης
Δελέγκος, Brand Αmbassador της
Sony, γνωστός φωτογράφος και
αρθρογράφος θεμάτων σχετικών με
τη φωτογραφία που θα απαντήσει
σε ερωτήσεις και απορίες των
παρευρισκόμενων. Η παρουσία της
Sony, όμως, γίνεται εντονότερη, αφού
φωτογραφικές μηχανές από τις σειρές
SLT και NEX θα προσφερθούν, ως
βραβεία, σε νικητές του Athens Photo
Inspiration 2011.

lbumake
+  #   ...! 
Τη δεύτερη γενιά χειροποίητων albums DUOLAND MATTED παρουσίασε η albumake.
Το άλμπουμ είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου στο χέρι με υψηλής ποιότητας υλικά
και φινίρισμα με πασπαρτού. Το DuoLand Matted συνδυάζει σαλόνια διαστάσεων
25χ90cm και πασπαρτού μεγάλης ακρίβειας κοπής και εφαρμογής. Η μεγάλη γκάμα
χρωμάτων στα χαρτόνια και η λεπτομέρεια του φάλτσου κοψίματος των παραθύρων
συντελούν στο άριστο φινίρισμα. Το άλμπουμ duoland προσαρμόζεται στις απαιτήσεις
κάθε φωτογράφου και μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 7-8 εκατοστά πάχος, ενώ στα
σαλόνια διαστάσεων 30χ80cm μπορεί να ξεπεράσει και τα 10cm. Μπορεί να έχει από
ένα ως δώδεκα “παράθυρα” ανά σελίδα, χαρίζοντας το πλεονέκτημα τοποθέτησης
μεγάλου πλήθους φωτογραφιών, ενώ η δυνατότητα επιλογής Fine Art χαρτιών
ικανοποιεί και τον πλέον απαιτητικό πελάτη.
ΑLBUMAKE 22940 46931

Sandisk Extreme Pro SD UHS-1
!  *  SD 
Οι κάρτες μνήμης Sandisk SD UHS-1 της σειράς Extreme Pro διαθέτουν τεχνολογία
που μέχρι και σήμερα ήταν διαθέσιμη μόνο στην επαγγελματική σειρά Compact Flash.
Ελεγχόμενη από τον Power Core Controller, η Sandisk Extreme Pro ανεβάζει τον πήχυ της
ταχύτητας και της απόδοσης. Η ανεπτυγμένη λειτουργία Error Correction Code βελτιώνει
την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων της κάρτας μνήμης κατά τη διάρκεια
ανάγνωσης και εγγραφής. H πρόταση αυτή μοιάζει ιδανική για υψηλή απόδοση σε
μηχανές DSLR και βιντεοκάμερες HD με επαγγελματική ταχύτητα για λήψεις συνεχούς
λειτουργίας ριπής έως 95MB/sec (ανάγνωση) και έως 40MB/sec (εγγραφή).
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MobiTog & FX
Photo Studio
 ' &!
“Iphoneography Show”
To International
iPhoneography Show θα
κάνει για πρώτη φορά μια
διεθνή έκθεση για όλους αυτούς
που πλέον αντιμετωπίζουν το
smartphone ως ένα εκφραστικό
μέσο παρά μια μέτρια
αντικατάσταση της φωτογραφικής
τους μηχανής. Κεντρική ιδέα της
διοργάνωσης είναι να δώσει την
ευκαιρία σε όσους το επιθυμούν
να εκθέσουν τις φωτογραφίες
τους ανεξάρτητα από ποια
χώρα προέρχονται ή το αν είναι
επαγγελματίες ή ερασιτέχνες
φωτογράφοι.
Η πρώτη έκθεση θα
πραγματοποιηθεί στις 16-22
Δεκεμβρίου 2011. Η μόνη
προυπόθεση για να συμμετάσχει
κανείς είναι η φωτογραφία του
να έχει δημιουργηθεί από την
εφαρμογή FX Photo Studio αλλά
μπορεί να έχει τραβηχτεί με
οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή.
Δηλαδή το μόνο που χρειάζεται
είναι να έχει γίνει επεξεργασία
της εικόνας με το FX Studio.
Εκπρόσωποι του FX Photo
Studio App και του MobiTog,
της μεγαλύτερης iPhoneography
κοινότητας θα διαλέξουν τις
100 καλύτερες συμμετοχές για
να προβληθούν στην έκθεση.
Καταληκτική ημερομηνία για
υποβολή συμμετοχής είναι
η 7η Δεκεμβρίου.
www.iphoneographyshow.com

Epson
/! !   !  smartphone  tablet
Η Epson επεκτείνει τις υπηρεσίες εκτύπωσης για κινητές συσκευές, όπως smartphones και
tablets. Οι νέες ενισχυμένες υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν τις αυθεντικές λύσεις Epson
γνωστές και με το όνομα Epson Connect αλλά θα προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία
στους χρήστες για εκτύπωση εγγράφων και φωτογραφιών απευθείας σε εκτυπωτές Epson
μέσω κινητών συσκευών.
Η Epson δημιούργησε τις λύσεις Email Print και Epson iPrint. Η υπηρεσία Email Print
επιτρέπει στους καταναλωτές να εκτυπώνουν e-mail και συνημμένα αρχεία μόνο με την
αποστολή e-mail από το smartphone ή άλλη κινητή συσκευή σε εκτυπωτή Epson ο οποίος
υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Με αυτή την υπηρεσία, οι χρήστες που βρίσκονται
εν κινήσει μπορούν να ελέγχουν τα e-mail τους και να εκτυπώνουν τα αρχεία που
επιθυμούν στον εκτυπωτή Epson στο σπίτι, το γραφείο ή άλλη τοποθεσία.
Το Epson iPrint αποτελεί εφαρμογή εκτύπωσης για τις πιο σύγχρονες συσκευές με
λειτουργικό iOS και Android. Με την εφαρμογή Epson iPrint και σύνδεση με εκτυπωτή
που διαθέτει Wi-Fi, οι πελάτες μπορούν να εκτυπώνουν μια ευρεία γκάμα περιεχομένων,
συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, αρχείων, κουπονιών και ιστοσελίδων.
EPSON 210 8099499

Kodak
"#     &
Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις η Kodak πούλησε το τμήμα Image Sensor Solutions,
μέσω του οποίου ανέπτυσσε και κατασκεύαζε αισθητήρες για μηχανές όπως η Leica M2 και
S2 και για αρκετές ψηφιακές πλάτες μεσαίου φορμά, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την
οικονομική της θέση. Την εταιρεία αγόρασε η Platinum Equity προς άγνωστο ποσό. Στην πώληση
συμπεριλαμβανόταν οι εγκαταστάσεις 263.000 τ.μ. στο Eastman Business Park, στο Rochester της
Νέας Υόρκης. Η εταιρεία που αντιμετωπίζει φέτος υστέρηση πωλήσεων λόγω συνεχούς πτώσης
των αναλογικών αναλώσιμων δήλωσε ότι με την πώληση και τα χρήματα που έλαβε από τις 1100
κατοχυρωμένες πατέντες έχει συγκεντρώσει αρκετά μετρητά για να επιβιώσει την επόμενη χρονιά.
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Urs Recher

4      Broncolor #   Weekly
Η ελβετική Broncolor είναι μια από τις πλέον έγκυρες εταιρίες στον τομέα του
επαγγελματικού φωτισμού, με γεννήτριες και φλας που έχουν μείνει θρυλικά. Αρκετοί
φωτογράφοι χρησιμοποιούν τα ίδια φωτιστικά Bron για είκοσι και παραπάνω χρόνια
με απόλυτη εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία. Εξίσου υψηλό είναι και το σχεδιαστικό κύρος
των προϊόντων Bron. Εκτός από πωλήσεις η εταιρία υποστηρίζει τους φωτογράφους με
σεμινάρια υψηλού επιπέδου.
• Μιλήστε μας για τα σεμινάρια της Broncolor που προσελκύουν κοινό από όλη την Ευρώπη;
Ναι φυσικά. Μάλιστα προσελκύουν συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο αλλά το μεγαλύτερο
μέρος προέρχεται από την Ευρώπη, και κυρίως τις βόρειες χώρες, την Σκανδιναβία, Γερμανία
και Σουηδία. Αλλά έχουμε και συμμετέχοντες ακόμα και από την Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία
και την Ινδία. Τα σεμινάρια αυτά είναι αρκετά δημοφιλή. Τα προϊόντα άλλωστε της Bron είναι
αρκετά δημοφιλή σε αυτές τις περιοχές στους high end επαγγελματίες. Τα ακολουθεί μια
φήμη 25 χρόνων αξιοπιστίας, πρωτοπορίας και διαρκής ανανέωσης.
• Ασχολείστε κυρίως με δύο βασικά θέματα, τον άνθρωπο και το still life. Γιατί όχι με
περισσότερα;
Στο πορτραίτο και στο still life μαθαίνεις πράγματα που είναι γενικότερα χρήσιμα στη
φωτογραφία. Αν κάνει κάτι πολύ εξειδικευμένο όπως food photography δεν θα έχεις πάρα
πολλούς μαθητές, παρά μόνο τους εξειδικευμένους φωτογράφους σε αυτόν τον τομέα.
Αλλά εμείς πρέπει να τεστάρουμε τα προϊόντα, να φωτογραφήσουμε ανθρώπους και
αντικείμενα και να διδάξουμε γενικότερα πάνω στην φωτογραφία. Εγώ ειδικεύομαι μεν στην
φωτογραφία μόδας (ομορφιάς) και διδάσκω σε workshop αλλά σε όλα τα υπόλοιπα είμαι
πιο ανοιχτός, γενικότερα ασχολούμαι με τις φωτιστικές τεχνικές για κάθε περίσταση.
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• Η επαγγελματική φωτογραφία αλλάζει συνεχώς και επηρεάζεται από την οικονομική
κρίση που σημαίνει μικρότερες αμοιβές και λιγότερες αναθέσεις. Πως μπορούν να
αντισταθούν οι φωτογράφοι;
Θα έλεγα με την καλή φωτογραφία. Νομίζω ότι η καλή επαγγελματική δουλειά ακόμα
πληρώνεται. Πρέπει να είσαι καλός και στο marketing για να πουλήσεις την δουλειά
σου. Τα πράγματα ήταν πιο εύκολα πριν 22 χρόνια που ξεκίνησα εγώ. Αν είχα ένα
slide 4x5in. με σωστή έκθεση και ευκρίνεια ήμουν επαγγελματίας. Είχα το τεχνολογικό
προβάδισμα έναντι του ερασιτέχνη. Τώρα πια όλοι έχουν μια φωτογραφική μηχανή
με πολλά Megapixel, εικόνες νεταρισμένες και μηχανές που τραβάνε στο αυτόματο. Η
διαφορά συμβαίνει πλέον μπροστά στο φακό. Αλλά αυτή είναι δουλειά του φωτογράφου.
Τα πάντα ξεκινούν με το φως. Ο φωτογράφος πρέπει να δημιουργήσει ατμόσφαιρα και
συναίσθημα. Aρχεία πολλών Megapixel και Megabyte βγάζουν όλοι πλέον. Υπό μία
άποψη η ψηφιακή τεχνολογία καταστρέφει την φωτογραφία γιατί ο καθένας έχει πλέον μια
καλή φωτογραφική μηχανή. Για παράδειγμα το επάγγελμα του φωτογράφου στη Σουηδία
δεν προστατεύεται με κάποιο τρόπο. Ο καθένας μπορεί να δηλώνει φωτογράφος.
• Εργάζεστε με μία από τι καλύτερες εταιρείες κατασκευής προϊόντων φωτισμού που
παράγει μεν προηγμένες λύσεις αλλά όχι πολύ προσιτές οικονομικά. Πως μπορεί ο
φωτογράφος να ισορροπήσει αυτό το κόστος;
Δεν είναι τόσο ακριβός πλέον ο εξοπλισμός. Για παράδειγμα υπάρχει η σειρά broncolor
Senso Power Pack κάτω από τα 3000 ευρώ. Είναι φυσικά entry level και προορίζεται
για μαθητές ή για φωτογράφους που ξεκινούν τώρα και δεν μπορούν να δώσουν
περισσότερα χρήματα. Μπορείς να μεταφέρεις την μηχανή σου και το εξοπλισμό σου, που
αποτελείται από το battery pack, δύο λάμπες, ένα soft box και ένα reflector. Δεν είναι τα
πιο γρήγορα βέβαια που διαθέτουμε αλλά έχουν το εξής πλεονέκτημα: είναι πολύ ανοιχτά
ως σύστημα. Μπορείς για παράδειγμα να νοικιάσεις ένα ringflash που δεν έχεις και να το
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χρησιμοποιήσεις με το δικό σου σύστημα. Η Broncolor επίσης διαθέτει πολύ μεγάλο δίκτυο
ενοικίασης εξοπλισμού. Και έτσι μπορείς να έχεις τον εξοπλισμό που θες κάθε φορά, να
πειραματιστείς μέχρι να σιγουρευτείς ποιον εξοπλισμό θέλεις.
• Υπάρχει μια τάση για φορητές γεννήτριες και μπαταρίες. Θεωρείτε ότι κάποια στιγμή ο
εξοπλισμός του στούντιο θα γίνει ένα με αυτόν του location;
Σίγουρα υπάρχει η τάση για πιο compact μπαταρίες και powerpack τα οποία είναι και
πιο φτηνά. Επιπλέον δεν είναι απαραίτητο να έχεις την αποκλειστικότητα σε ένα στούντιο
τριάντα μέρες το μήνα. Υπάρχουν πολλοί φωτογράφοι που δουλεύουν περισσότερο
location, οπότε δεν χρειάζεται να καλύητουν τον εξοπλισμό ενός studio. Υπάρχουν
μπαταρίες και pack όπως η Verso μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο στούντιο και σε
location. Έχουμε μπαταρίες που μάλιστα φορτίζoνται κατά τη διάρκεια των λήψεων στο
στούντιο εξοικονομώντας χρόνο για το φωτογράφο. Η σειρά Verso είναι ιδανική και για
studio και για location γιατί έχει ισχυρή μπαταρία λιθίου που αρκεί για 400 φλασιές ανά
κάθε πλήρη φόρτιση.
• Περιγράψτε μας την επαγγελματική σας σχέση με την Broncolor.
Συμμετέχω στην ανάπτυξη προϊόντων. Η κατασκευή είναι αρκετά πολύπλοκη. Δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι ακριβό. Κατασκευάζουμε και τεστάρουμε συνεχώς τα πρωτότυπα.
Τα αλλάζουμε ξανά και ξανά μέχρι να έχουμε ένα προϊόν που φωτίζει άψογα. Δουλεύω
με τους τεχνικούς που εμπιστεύονται τη ματιά μου. Τους λέω ότι πρέπει να αλλάξουμε ένα
χαρακτηριστικό ή να δοκιμάσουμε κάτι καινούργιο κι αυτοί μου φτιάχνουν ένα πρωτότυπο
μέχρι να είμαστε 100% ικανοποιημένοι με τις φωτιστικές του δυνατότητες. Είμαι πιλότος
δοκιμαστικών πτήσεων. Είμαι επίσης ο επίσημος φωτογράφος τους εδώ και 30 χρόνια. Φωτογραφίζω όλες τις διαφημίσεις και τα προϊόντα τους και φυσικά κάνουμε τα workshops.
• Ποιες είναι οι σημαντικότερες αγορές για την Broncolor αυτή τη στιγμή;
Αλλάζει συνεχώς και με γρήγορους ρυθμούς μέσα στην οικονομία του ευρώ.
Είναι πάντα πρώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία και στην Αυστραλία. Επίσης
μεγαλώνει ραγδαία το μερίδιο της στις χώρες της Μέσης Ανατολής όπως η Κίνα, η
Ταϊλάνδη, η Ινδονησία. Κάνουμε εξαγωγές σε περισσότερες από 60 χώρες και
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έχουμε 5-6 αγορές-κλειδιά.
Εξαιτίας των πολλών χωρών στις
οποίες εξάγουμε καταφέρνουμε και
ισορροπούμε παρά την οικονομική
κρίση. Υπάρχουν επίσης πάντα
κάποιες σταθερές αγορές όπως η
φωτογράφιση των μαθητών στα σχολεία
που είναι δημοφιλής φωτογραφική
δραστηριότητα σε πάρα πολλές χώρες.
• Η Broncolor έχει και τη φτηνή σειρά
Visatec. Με ποιον τρόπο συμπληρώνει
την γκάμα της εταιρείας;
Είναι μια παράπλευρη δραστηριότητα.
Είναι της ίδιας εταιρείας στην
πραγματικότητα. Είναι μια διαφορετική
αγορά και σε μερικές χώρες δεν την
διανέμουμε καν. Απευθύνεται σε
φωτογράφους κοινωνικών εκδηλώσεων
ή πορτραίτων και έχει μόνον
αυτοκέφαλα φλας όχι όμως γεννήτριες.
Τα Visatec είναι πολύ φορητά αλλά
δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ειδικά
ringflash ή άλλο ειδικό αξεσουάρ.
Υπάρχει μια μικρή γκάμα αξεσουάρ
από ομπρέλες και softbox. Τα προϊόντα
της Visatec είναι καλά και η τιμή του
διατηρείται σε πολύ λογικό επίπεδο γιατί
στην σχεδίασή τους δεν χρειάζεται η
εταιρία μας να επενδύσει σε ακριβή νέα
τεχνολογία.
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• Η επεξεργασία της φωτογραφίας είναι κάτι που χρησιμοποιείτε ή θεωρείτε ότι η
φωτογραφία πρέπει να δημιουργείται αποκλειστικά την ώρα της λήψης;
Η επεξεργασία (ψηφιακή ή αναλογική) είναι ένα εργαλείο που όπως και όλα τα υπόλοιπα,
μπορεί να βελτιώσει αλλά και να καταστρέψει μια φωτογραφία. Ένα κατσαβίδι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να βιδώσει μια βίδα, αλλά και για να βγάλει ένα μάτι… Oι διορθώσεις
που εγώ κάνω κατά την επεξεργασία, συνήθως έχουν να κάνουν μόνο με το χρώμα
και το contrast. Επίσης μου αρέσει να πειραματίζομαι με διάφορες τεχνικές αναλογικής
επεξεργασίας στα polaroid film μου.
• Με ποια είδη φωτογραφίας ασχολείστε;
Όπως έχει πει ο Erwitt “Ι dislike landscapes, i only like people and plastic flowers”.
Ο περιορισμός που έχω βάλει στον εαυτό μου δεν έχει να κάνει με το είδος της
φωτογραφίας, αλλά κυρίως βασίζεται σε μία θεματολογική προσέγγιση. Μ’ενδιαφέρουν
οι άνθρωποι. Οι ζωές τους, ο περίγυρος, οι εκφράσεις, τα συναισθήματα, οι εκρήξεις
τους. Αυτή τη ντοκουμενταρίστικη προσσέγιση εφαρμόζω και στη φωτογραφία γάμου

  \: =. = =
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• Πως ξεκίνησε η σχέση σας με την φωτογραφία και πόσα χρόνια διαρκεί;
Στα τέλη του 2006 αγόρασα την πρώτη μου μηχανή για να εκμεταλλευτώ κάποιους φακούς
που είχα. Στις αρχές του 2009 αποφάσισα να αφήσω το επάγγελμα του μουσικού και να
ασχοληθώ επαγγελματικά με τη φωτογραφία. Αν και ακούγεται κάπως περίεργο, δεν ήταν
κάτι που σκέφτηκα διεξοδικά. Δεν “τα έβαλα κάτω” για να δω τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα μιας τέτοιας απόφασης. Απλά το έκανα.
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με την οποία ασχολούμαι τα δύο τελευταία χρόνια. Θέλω
να παρατηρώ τους πρωταγωνιστές, τους φίλους τους, την
ατμόσφαιρα και χωρίς να είμαι πρωταγωνιστής της “γιορτής”,
να καταγράφω την αλήθεια της στιγμής όσο πιο αθόρυβα κι
αόρατα γίνεται.
• Πως αντιλαμβάνεστε το επίπεδο της ελληνικής
φωτογραφίας σήμερα;
Δεν μου αρέσουν οι γενικεύσεις και οι αναγωγές στο μέσο όρο.
Καλοί φωτογράφοι υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα και στην
Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δύο έλληνες φωτογράφοι που
μου αρέσουν ιδιαίτερα είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος κι ο
Σπύρος Στάβερης.
• Από πού αντλείτε επιρροές; Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας
φωτογράφοι;
Εκτός από τη φωτογραφία, αντλώ τις επιρροές μου από τον
κινηματογράφο και την μουσική.
Αγαπημένοι δημιουργοί : Frank Zappa, Captain Beefheart,
Andrei Tarkovsky, Igor Stravinsky, Olivier Messiaen, Roman
Polanski, Federico Fellini, Dimitri Shostakovich, Ingmar
Bergman, Demetrio Stratos, Jean-Luc Godard, Sun Ra.
Σε οτι αφορά στους φωτογράφους: Josef Koudelka, Sally
Mann, Alec Soth, Diane Arbus, Elliot Erwitt, Paolo Roversi,
Henri Cartier-Bresson, W.Wugene Smith.
• Στο portfolio σας επικρατεί το α/μ. Θεωρείτε ότι σας
εκφράζει καλύτερα;
Δεν θεωρώ οτι επικρατεί το ασπρόμαυρο, νομίζω οτι τα
πράγματα είναι κάπως μοιρασμένα. Με εκφράζουν και τα δύο
και τα χρησιμοποιώ ανάλογα με την περίσταση και σε καμία
περίπτωση δεν θεωρώ οτι κάποιο από τα δύο έχει περισσότερο
καλλιτεχνικό αποτέλεσμα από το άλλο.
• Ποιο κομμάτι του εξοπλισμού δεν θα αποχωριζόσασταν ποτέ;
Μία 4x5 Speed Graphic και μία Rolleiflex SL66 που
χρησιμοποιώ για τα προσωπικά μου project.
• Τι είναι το www.thedecisivemoment.gr; Πως προέκυψε;
Το “The Decisive Moment” είναι μια ομάδα φωτογράφων γάμου
που έχουν ως κοινό στοιχείο τη ντοκουμενταρίστικη προσέγγιση
του θέματος γάμος. Η ιδέα και η υλοποίηση ανήκει στον Χάρη
Κουτσοπαναγιωτόπουλο και τα μέλη της αυτή τη στιγμή είναι
ο Βαγγέλης Ντούρος, ο Πέτρος Σορδίνας, ο Χάρης κι εγώ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Θεόδωρος Χλιάπας γεννήθηκε
στην Κοζάνη το 1980. Ασχολείται
με τη φωτογραφία από το 2006 και
επαγγελματικά από το 2009. Πριν τη
φωτογραφία, δίδασκε φλάουτο στο
Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης. Έχει κάνει
τρεις προσωπικές εκθέσεις και έχει
συμμετάσχει σε αρκετές ομαδικές.
Site: www.theodoroschliapas.com
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