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Έχετε άραγε θέσει στον εαυτό σας αυτό το 

ερώτημα; Πολύ περισσότερο, έχετε προσπαθήσει 

να το απαντήσετε; 

Ας κάνουμε λοιπόν ένα μικρό διάλειμμα από 

τις ατέρμονες συζητήσεις και αναλύσεις περί 

τα οικονομικά κι ας σταθούμε στο δομικό 

και ουσιώδες αυτό θέμα αισθητικής της 

φωτογραφίας. Ιδού μερικές απαντήσεις:

- Καλή φωτογραφία είναι αυτή που πουλιέται 

εύκολα και μάλιστα όσο ακριβότερα τόσο 

καλύτερη είναι (…)

- Καλή φωτογραφία είναι αυτή που μοιάζει με 

πίνακα ζωγραφικής (;;;).

- Καλή φωτογραφία είναι αυτή που εστιάζει στα 

προβλήματα της κοινωνίας, στις ανισότητες και 

στην αδικία...

- Καλή φωτογραφία είναι αυτή που δεν εστιάζει 

στα προβλήματα της κοινωνίας αλλά δείχνει τον 

κόσμο όμορφο και τη ζωή γεμάτη χαρές και δεν 

μας ψυχοπλακώνει…

- Καλή φωτογραφία είναι η νετ και πεντακάθαρη 

φωτογραφία, με ωραία χρώματα, με 

ισορροπημένο κάδρο, με ξεκάθαρο θέμα.

- Καλή φωτογραφία δεν είναι... η νετ 

φωτογραφία με όλα τα παραπάνω κλασικά της 

γνωρίσματα αλλά αυτή που με αφαιρετικό και 

μη συμβατικό τρόπο θέτει ερωτήματα για τη ζωή, 

που μας βγάζει από τον υπαρξιακό μας λήθαργο, 

που μας προβληματίζει...

- Καλή φωτογραφία είναι αυτή που αρέσει!

- Καλή φωτογραφία δεν είναι αυτή που... αρέσει 

στον πολύ κόσμο! 

Άρα πως οριοθετείται και πως σκιαγραφείται 

εννοιολογικά η καλή φωτογραφία; 

Υπάρχει κάποιος απόλυτος ορισμός που να μας 

δίνει με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

μιας καλής φωτογραφίας; Ή πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε το θέμα περιπτωσιολογικά; Εάν 

έχετε κατασταλαγμένη και τεκμηριωμένη άποψη, 

μοιραστείτε τη με τους αναγνώστες του Weekly!

http://acquine.alipr.com/
Η απάντηση στα ερωτήματα της διπλανής στήλης 
δίνεται στο παραπάνω site. Χρειάζεται πολύ απλά 
να εισάγετε μια [οποιαδήποτε] φωτογραφία. 
To site την βαθμολογεί αυτόματα, αντικειμενικά 
και αμερόληπτα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα! 
Έκανα το πείραμα με την παραπάνω φωτογραφία 
και πήρε 70,8 με άριστα το 100 παρακαλώ!
To λογισμικό έχει σχεδιαστεί από Ινδούς.
Δοκιμάστε το, έχει πλάκα... 

#!!� !$��� �’ ���%�$&�'��  

      Τ. ΤΖΙΜΑΣ

�(&)$!��� *��+��( € 50.000 ��� ��� #���!� 
���!$%�(!�
�������	
��� � ������� � ��� “�����������” ������������� ��������
 �� 
Εξαρθρώθηκε, μετά από πολύμηνες αστυνομικές έρευνες του Τμήματος Ασφαλείας Αιγίου, εγκληματική ομάδα η οποία, στις 

αρχές Φεβρουαρίου, είχε εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου κατά του επιχειρηματία Άγγελου Αγγελόπουλου, γνωστού από το 

σκάνδαλοSynthesis, στο κέντρο της πόλης του Αιγίου. Η τετραμελής ομάδα έδρασε ύστερα από εντολή 46χρονου συνεργάτη 

του θύματος, έναντι του χρηματικού ποσού των 50.000 ευρώ.         
 Περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο τεύχος

http://acquine.alipr.com/
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=138
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

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

E�,$�46: Τάκης Τζίμας, ���(*(��"6 �7���846: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�9�'(��+���6: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��9���" (%�'�"��84: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

����4&�'��6: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

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 

��!��+!

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. 

NASA
� �
 �
 ����� ��� ������

Ο γερμανός βιντεογράφος Michael Koenig, από μια σειρά φωτογραφιών time-lapse που είχαν τραβηχτεί στον Διεθνή 

Διαστημικό Σταθμό, έφτιαξε ένα μοναδικό βίντεο που απεικονίζει τη γη τη νύχτα και περιλαμβάνει υλικό και από το βόρειο 

και το νότιο Σέλας. Τα πλάνα είναι τραβηγμένα με Nikon D3s με φακό 17-35mm F2.8 και 14-24mm F.2.8. 

http://vimeo.com/32001208
www.photo.gr
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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
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 HOTELCLASSICAL LARISSA IMPERIAL HOTEL

Φαρσάλων 182, Λάρισα

������� �. 	���� ���

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

Για τον ΣΕΚΑΦ

• • 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.

 Οι εταιρείες - μέλη μας που θα λάβουν μέρος είναι:
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Μπορεί αυτά τα χρήματα δηλ. τα 4-5δις 

να είναι είκοσι φορές πάνω από τη τρέ-

χουσα χρηματιστηριακή αξία της Kodak, 

και σίγουρα θα δώσουν την ανάσα που 

χρειάζεται επειγόντως στα ταμεία, όμως 

δεν μοιάζουν ικανά να λύσουν το δομικό 

πρόβλημα, την απουσία ενός αποτελε-

σματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης που 

θα φέρει την εταιρία στο προσκήνιο με 

επιθετικό τρόπο. 

Η Kodak έχει επενδύσει πολλά στα inkjet 

printer χαμηλού κόστους εκτύπωσης 

και πράγματι φαίνεται να έχει ένα άσσο 

στο μανίκι της. Εισπράττει αρκετά από τα 

Inkjet, τις ψηφιακές τυπογραφικές μηχα-

νές Nexpress, τα αναλώσιμα γραφικών 

τεχνών και τα συστήματα συσκευασίας. 

Όμως αρκούν; Για παράδειγμα, δεν έχει 

βγάλει hi end compact φωτογραφικές 

ενώ εκεί επικεντρώνεται η κερδοφορία 

στο αντικείμενο… Ούτε δεν έχει προλάβει 

να πλασάρει σε όλες τις ενδιαφέρουσες 

αγορές τα AiO printer, καθυστερώντας 

ανεπίτρεπτα. Προς το παρόν περιμένει 

την δικαστική απόφαση για μια αγωγή 

κατά της Αpple και RIM (Blackberry) που 

αφορά το preview φωτ. λήψεων ενώ η 

κάμερα τραβάει κάτι άλλο. Παρόμοια 

αγωγή κατά των δύο κορεατών Samsung 

και LG είχε αποφέρει σχεδόν 1δις δολ. 

πριν δύο χρόνια. Η τακτική μοιάζει σαν 

επανάληψη της σοφής ελληνικής παροι-

μίας: Όταν πέφτει φτώχεια, βγαίνουν τα 

παλιά τεφτέρια…  

Kodak 
��
� ���
 �� !������

Την παλιά αναλογική εποχή το όνομα Kodak ήταν συνυφασμένο με την έννοια του 

blue chip. Αξιόπιστη επένδυση με κορυφαίο όνομα και πολλά κέρδη. Η ψηφιακή 

τεχνολογία όμως αποκαθήλωσε τον γίγαντα του Rochester αφού η ζήτηση του φιλμ 

μειώθηκε δραματικά ενώ δεν αντικαταστάθηκε από νέο, εξ ίσου δυναμικό προϊόν: 

Ούτε πέτυχε η πολυσυζητημένη αναδιάρθρωση που θα πετύχαινε την περιπόθητη 

μετάβαση στη νέα πραγματικότητα. 

Το παράδειγμα της Kodak δεν μπορεί παρά να ανακαλέσει τις προφανώς λανθασμένες 

επιλογές των ηγετικών στελεχών της. Πως κατάφερε μια εταιρία παρόμοιου οικονο-

μικού μεγέθους, αυτή που έφερε την επανάσταση της μαζικής φωτογραφίας το 1888, ο 

αποκαλούμενος “κίτρινος γίγαντας του Rochester”, να συρρικνωθεί σε νάνο; Το 1997 η 

χρηματιστηριακή της αξία ήταν 31δις δολ. και σήμερα μόλις 230εκ.!! Έχει να δει κερδοφο-

ρία από το 2007. Σήμερα κινδυνεύει με πτώχευση… 

Σίγουρα ούτε τα κεφάλαια έλειπαν, τουλάχιστον στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ούτε η 

τεχνογνωσία. Τα σφάλματα όμως ήταν εντυπωσιακά: η Kodak ήταν η πρώτη που έβγαλε 

ψηφιακή ρεφλέξ με την αλήστου μνήμης DCS 100 (1991) και όμως κατήργησε τις DSLR, 

αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στις Canon, Nikon κλπ. Επίσης ενώ διέθετε όλες τις σχετικές 

πατέντες δεν μονοπώλησε, όπως άνετα θα μπορούσε, τον τομέα των αισθητήρων και 

σήμερα έφθασε να εκποιήσει το σχετικό τμήμα μαζί με την αντίστοιχη τεχνολογία για να 

αντλήσει ρευστότητα. Η Kodak είχε όλα τα χαρακτηριστικά των αμερικανικών γιγάντων 

όπως η ΙΒΜ, ΑΤΤ δηλ. άκαμπτη ιεραρχία, πολλή γραφειοκρατία, υψηλές αμοιβές και 

συνάμα δεν πήρε τα μηνύματα, δεν μετασχηματίστηκε στο βαθμό που επιβαλλόταν από το 

σκληρό ανταγωνισμό.

Το τελευταίο τρίμηνο χτύπησε καμπανάκι για τις ζημίες  ρεκόρ ύψους 222εκ.δολ. παρά την 

βελτίωση κατά 44% στις πωλήσεις inkjet που είναι το τελευταίο ισχυρό χαρτί της εταιρίας. 

Ο συνολικός τζίρος έπεσε 17% στο 1.462 δις δολ. συγκρινόμενος με την αντίστοιχη 

περυσινή περίοδο. Άρα πρέπει να εξευρεθεί ρευστό πάση θυσία για να μην πτωχεύσει η 

εταιρία. Μια προφανής λύση θα ήταν το Portfolio βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Κοdak 

με την αξία των πατεντών στο imaging να αποτιμώνται σε πάνω από 2δις. δολ. Ίσως πολ-

λαπλάσια αφού αυτή τη στιγμή μαίνονται οι δίκες ανάμεσα σε Apple, Google, Samsung, 

Sony κλπ. για παρόμοια θέματα. 

Ο ειδικευμένος σε διαχείριση χαρτοφυλακίων υψηλού ρίσκου Ken Luskin της εταιρίας 

Value Asset Management ήταν από τους λίγους που αγόρασαν μανιωδώς Kodak, απο-

κτώντας 4εκ. μετοχές σε τιμή κάτω από 1δολ. η καθεμία, προσδοκώντας σε μεγάλα και 

γρήγορα κέρδη. Μας λέει “…το επικείμενο deal της Κοdak με τις ευρεσιτεχνίες θα αφήσει 

άφωνο όλο τον κόσμο.”  Και συμπληρώνει ο Chris Marlett της MDB Capital, επενδυτικής 

τράπεζας της Καλιφόρνιας, “To να δώσουν 4-5δις.δολ. η Google και η Αpple είναι λίγα 

χρήματα σε σχέση με την τεράστια ρευστότητα που διαθέτουν. Αυτή τη στιγμή γίνεται 

παγκόσμιος πόλεμος για την ηγεμονία στα smartphones και τα tablets. H Kodak έχει το 

οπλοστάσιο. Οπωσδήποτε θα το αγοράσουν…”

����'�$%��

Π. ΚΑΛΔΗΣ

To bonus του “big boss” Antonio Perez 
περικόπηκε κατά 80% λόγω μη επίτευξης 
στόχων. Ας μην τον κλαίμε όμως γιατί 
ο βασικός του μισθός παρέμεινε 
ανέγγιχτος: μόλις 1εκ. δολ.
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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:

http://www.nikon.gr/el_GR/
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Benetton “Unhate”
� �����
 �
� (�����������) �������

Πολύς ντόρος γίνεται αυτές τις μέρες για τη νέα διαφημιστική 

καμπάνια “Unhate” της Benetton: απεικονίζει εμβληματικά πρόσωπα 

της επικαιρότητας να ...φιλιούνται στο στόμα(!) όπως ο Ομπάμα 

με τον Τσάβεζ, ο Πάπας Βενέδικτος με τον θρησκευτικό ηγέτη 

των ισλαμιστών της Αιγύπτου, ο Σαρκοζί με την  Μέρκελ αλλά 

και οι ηγέτες της Παλαιστίνης και του Ισραήλ. Φυσικά ο πρώτος 

που αντέδρασε ήταν ο Πάπας, ο οποίος φαίνεται να φιλάει έναν 

μουσουλμάνο κληρικό. 

Το Βατικανό δήλωσε πως η πλαστή φωτογραφία έθιξε όχι μόνο τον 

Πάπα αλλά και τα θρησκευτικά συναισθήματα των πιστών. 

Ο Alessandro Benetton δήλωσε πως με όσα συμβαίνουν στον κόσμο 

με την οικονομική κρίση, στην Αθήνα, στα βόρεια της Αφρικής όλοι 

χρειάζεται να υιοθετήσουμε μια πιο θετική στάση. 

Μετά τις διαμαρτυρίες η Benetton αναγκάστηκε να αποσύρει τη 

συγκεκριμένη φωτογραφία. Η καμπάνια της γνωστής εταιρείας ονομάζεται 

Unhate και έχει σκοπό να προωθήσει την ανεκτικότητα μεταξύ των 

διαφορετικών θρησκειών, πολιτισμών, εθνοτήτων και να καλέσει όλο τον 

κόσμο να πολεμήσει την συνεχώς διογκωμένη κουλτούρα του μίσους. 

Η εταιρεία έχει και το ομώνυμο ίδρυμα που υπηρετεί αυτό το σκοπό 

Low Key
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ενώ η καμπάνια υποστηρίζεται από 

παράλληλες δράσεις. 

Ο photoshop-ίστας που σίγουρα 

κινδυνεύει με ...αφορισμό από 

το Βατικανό δεν έχει γίνει ακόμα 

γνωστός. Για την Benetton, παρόλο 

που εδρεύει στην Ιταλία δεν είναι η 

πρώτη φορά που ταράζει τον ύπνο των 

εκπροσώπων της καθολικής εκκλησίας. 

Θυμηθείτε τις  προηγούμενες 

προβοκατόρικες καμπάνιες ανάμεσα 

τους και μια που απεικόνιζε μια μικρή 

μοναχή να φιλάει έναν καθολικό ιερέα. 

Αν και λοιπόν -φαινομενικά- το μήνυμα 

είναι η ανεκτικότητα και η εξάλειψη του 

μίσους, τα ζευγάρια που επιλέχθησαν 

για τις φωτογραφίες, όλα υπαρκτά 

και όχι συμβολικά, αναμένεται να 

δημιουργήσουν τόσο μεγάλο θόρυβο 

και αντιδράσεις που δεν είναι πάρα 

πολύ σίγουρο ότι θα λειτουργήσουν 

υπέρ του αρχικού σκοπού. Τα ζευγάρια 

που απεικονίζονται στις επίμαχες 

φωτογραφίες υποδηλώνουν στην 

πραγματικότητα τις αντιθέσεις και 

αντιπαλότητες σήμερα στον πλανήτη 

μας που ανά πάσα στιγμή μπορούν 

να διαταραχθούν με καταστροφικές 

συνέπειες. Παρά την ένσταση του 

Πάπα, δεν φτάνει ένας φωτοσοπισμός 

για να το κάνει αυτό αλλά με 

γνώμονα αυτή τη σκέψη, γιατί μια 

πλαστογραφημένη φωτογραφία ενός 

Ομπάμα και Τσάβεζ να λειτουργήσει 

θετικά; Οι επικριτές συσχέτισαν την 

τολμηρή καμπάνια με τις πεσμένες 

πωλήσεις της εταιρείας. Προφανώς 

οι ιδιοκτήτες της εταιρίας με την 

προκλητικότητα του θέματος θέλησαν 

να βρεθούν στο προσκήνιο και το 

κατάφεραν. Θετικά ή αρνητικά, είναι 

μια άλλη κουβέντα που έπεται. Τα 

πάντα για λίγη δημοσιότητα. Το 

Photoshop μπορεί...

Low Key

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

https://www.facebook.com/Photographos.mag/
https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
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http://www.stamos.com.gr/
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έκανε το γύρο του κόσμου. Ο αντίδικος 

ο 86χρονος ιδιοκτήτης του πρακτορείου 

Η & Η Photographers, που έχει ιστορία 

65 ετών, σχολίασε ότι η αγωγή είναι 

εξωφρενική και αβάσιμη και από το 

συμβόλαιό τους δεν προκύπτουν κάποιο 

έννομο συμφέρον που να έχει τύχη στο 

δικαστήριο.

Πως τα βλέπετε φίλοι επαγγελματίες; 

Όπως έχουν έλθει στην Ελλάδα όλα τα 

καλά και κακά της Αμερικής, όπως και οι 

“υψηλές” αμοιβές (4100δολ. είναι 3000 

ευρώ τιμή που χρεώνουν ουκ ολίγοι top 

φωτογράφοι για το πακέττο φωτογρα-

φιών και video γάμου) δεν αργούν 

να έλθουν και οι παρενέργειες… Οι 

αντιδικίες και οι αγωγές… Ήδη πληθαίνει 

το ποσοστό των πελατών που διαπλη-

κτίζονται με τους φωτογράφους για την 

παράδοση του συνόλου του ψηφιακού 

υλικού και πιστεύουν μάλιστα ότι έχουν 

απόλυτο δίκηο γιατί αποτελεί «ευαίσθη-

το προσωπικό τους δεδομένο». Το μόνο 

που μπορεί να χρησιμεύσει ως αποτελε-

σματικό δίχτυ προστασίας για το φωτο-

γράφο/βιντεολήπτη είναι το απόλυτα λε-

πτομερές ιδιωτικό συμφωνητικό όπου να 

αναφέρεται και η παραμικρή λεπτομέρεια 

της συνεργασίας. Εχουμε γράψει σχετικά, 

έχουμε δημοσιεύσει φόρμες, έχουμε 

ξαναπεί… Η αμέλεια και η προχειρότητα 

πληρώνεται μια φορά και οι δικαστικοί 

αγώνες δεν συμφέρουν… Προμηθείς 

λοιπόν και όχι Επιμηθείς… Ή απλά, η 

φόρμα ανάθεσης σώζει…


���" ���+ ������+��(
" ������� �
�� $52.000 ��� �� ������
�	�� 
 ������!

Στις ΗΠΑ όλα είναι δυνατά, όλα παίζονται… Ειδικά αν έχεις καλό δικηγόρο. Όπως ο 

Νεοϋορκέζος Τοdd Ramis που οκτώ χρόνια μετά το γάμο του και ένα χρόνο μετά το 

…διαζύγιο από την Λεττονή καλλονή Milena Grzibovska αποφάσισε ότι οι φωτογρα-

φίες του γάμου του δεν τον κάλυπταν αισθητικά και συναισθηματικά. Έτσι άσκησε 

αγωγή στο φωτογραφικό πρακτορείο Η & Η Photographers που είχε 

αναλάβει την κάλυψη του γάμου. 

Στην αιτιολογική βάση της αγωγής, ο Ramis παρέθεσε ότι η τριμελής 

φωτογραφική ομάδα περιέκοψε το video σε δύο μόνον ώρες από έξι που 

διήρκεσε το event και λείπουν φωτογραφίες από τον τελευταίο χορό και το 

πέταγμα της ανθοδέσμης. Επίσης ανέφερε την «απογοήτευσή» του από την 

χρωματική απόδοση, το φωτισμό, τα ποζαρίσματα κλπ. και ότι έχασε την πλήρη 

εικόνα από μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του. Ενάγει λοιπόν  

τους φωτογράφους για αθέτηση των συμβατικών όρων του συμβολαίου. Ζητά 

λοιπόν επανόρθωση που συνίσταται στην επιστροφή του ποσού των 4100 δολ. 

της αμοιβής, αποζημίωση 48.000δολ. λόγω ηθικής βλάβης και το καλύτερο, 

επανάληψη της φωτογράφησης του γάμου. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι 

το ζευγάρι έχει ήδη πάρει διαζύγιο. Ο Ramis όμως δεν πτοείται: “Παρόλο το 

(συναινετικό) διαζύγιό μας, διατηρώ καλές σχέσεις με τη σύζυγό μου που δια-

μένει τώρα στην Λεττονία και ευχαρίστως θα συμφωνούσε να επαναλάβει την 

τελετή, ώστε να αποκαταστήσουμε τις χαμένες από το video και τη φωτογραφία 

στιγμές του γάμου και να τις καταγράψουμε ως την αιωνιότητα (sic)”  

Tα δεδομένα της αγωγής καταλαμβάνουν ένα ογκώδη φάκελλο που πρόσφατα 

απασχόλησε το περιφερειακό δικαστήριο του Manhattan και η σχετική είδηση 

���*�"6 �%�����$�4��

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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70-200mm f/2,8 APO EX DG OS HSM

���������� 	�
�	�� 	� full frame 
DSLR Canon EOS 5D MkII
�
	 �ikon D700

Γρήγορος zoom τηλεφακός που καλύιπτει full 

frame. Mεγάλο του συγκριτικό πλεονέκτημα 

αποτελεί το εξελιγμένο σύστημα οπτικής 

σταθεροποίησης OS που προσφέρει 

πλεονέκτημα 4stop στο κράτημα στο χέρι και 

δύο λειτουργίες Mode 1 για γενική χρήση 

και Mode 2 για panning. Σε συστήματα 

Pentax και Sony το ΟS μπορεί να παραμένει 

ενεργοποιημένο παράλληλα με τη εγγενή 

σταθεροποίηση μέσω αισθητήρα (sensor 

shift). Tην άριστη οπτική συμπεριφορά 

διασφαλίζουν τα δύο κρύσταλλα χαμηλής 

διάχυσης FLD (F* Low Dispersion) ισοδύναμα 

με fluorite και τα τρία στοιχεία SLD (Special 

Low Dispersion). Xάρη στο ειδικό μοτέρ 

οδήγησης του Autofocus τύπου Hyper Sonic 

Motor μπορείτε να είστε βέβαιοι για την 

ακριβέστατη και αθόρυβη εστίαση.

Γρήγορος ευρυγώνιος zoom για full 

frame DSLR. Σχεδιάστηκε με γνώμονα 

τις μικρές διαστάσεις ώστε να φοριέται 

συνεχώς στο σώμα χωρίς να ενοχλεί. 

Στη δομή του περιλαμβάνει κορυφαίας 

ποιότητας κρύσταλλα και μάλιστα ένα 

στοιχείο ELD (Εxtra Low Dispersion) δύο 

SLD (Special Low Dispersion) και τρία 

ασφαιρικά οπτικά στοιχεία για διόρθωση 

όλων των γεωμετρικών και χρωματικών 

εκτροπών. Η οδήγηση με μικρομοτέρ 

τύπου Hyper Sonic Motor εξασφαλίζει 

απολύτως αθόρυβη εστίαση και ταχύτητα 

απόκρισης. Επίσης ο μηχανισμός ίριδας 

διαφράγματος αποτελούμενος από εννέα 

πτερύγια δίνει ομαλότατο εφέ μετάβασης 

από τα εστιασμένα στα αποεστιασμένα 

μέρη της εικόνας.

24-70mm f/2,8 IF EX DG HSM

������ 27-29, �	
��, �.. 172 37, ���.: 210 92 70 492, Fax: 210 92 70 493 

e-mail: info@tsaknaridis.gr  www. tsaknaridis.gr

€ 905
Τιμή 

λιανικής

�������	

����2

€ 1320
Τιμή 

λιανικής

Δείτε δείγματα εικόνων 

από το φακό

Δείτε δείγματα εικόνων 

από το φακό

Δείτε τα προιόντα μας 

στο Road Show του

στη Λάρισα 20/11

http://www.sigma-photo.co.jp/english/lens/sample-photo/24-70_28_sample-photo.htm
http://www.sigma-photo.co.jp/english/lens/sample-photo/70-200_28_sample-photo.htm
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-«Ίχνη - σκιές - υπαινιγμοί» 

Διάρκεια: 1 – 30 Νοεμβρίου

Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο

-«Σχεδιάζοντας με το φως»

Διάρκεια: 3 Νοεμβρίου – 7 

Δεκεμβρίου

Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο

-«Transformations / 

Μετασχηματισμοί»

Διάρκεια: 7 – 30 Νοεμβρίου

Tettix art gallery

-«Ειρήνη είναι…»

Διάρκεια: 9 – 31 Δεκεμβρίου

Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο

Contrast / 
���*�'4
%����&�� %��������� '��������
�

Το μεγάλο φωτογραφικό φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης συνεχίζει το πλούσιο πρόγραμμα 

του. Το νέο φεστιβάλ ξεκίνησε δυναμικά τον Νοέμβριο παρουσιάζοντας τρεις μεγάλες 

ομαδικές εκθέσεις / παραγωγές, ενώ άλλες τέσσερις ακολουθούν:

Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα των εκθέσεων που έπονται με εφτά ομαδικές 

εκθέσεις, 170 φωτογράφους και περισσότερες από 700 φωτογραφίες:

 -«Μνήμες»

Διάρκεια: 22 Δεκεμβρίου - 31 Ιανουαρίου

Αλατζά Ιμαρέτ

-«Είμαστε όλοι θυμωμένοι (Έρημη χώρα 

- ΚΡΙΣΗ-μοι καιροί)»

Διάρκεια: 9 – 31 Ιανουαρίου

Γκαλερί Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης

-«Σπουδή στον Σουρεαλισμό»

Διάρκεια: 2 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 

(Μ.Ι.Ε.Τ.) - Πολιτιστικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης

Περισσότερες πληροφορίες στο 

www.fotoporoi.gr/CONTRAST/contrast.htm

Manfrotto
*+�� �����+� &����

Η Manfrotto ανεκοίνωσε την 

κυκλοφορία της κεφαλής για 

βίντεο με τον κωδικό 502. 

Η σειρά 502 περιλαμβάνει 

δύο μοντέλα, το MVH502A 

και MVH502AH που είναι 

συμβατά με όλες τις τελευταίες 

βιντεοκάμερες αλλά και τις 

DSLR που τραβούν βίντεο 

με μεσαίους και μεγάλους 

φακούς. Αναγνωρίζοντας την 

ανάγκη για σταθερότητα των 

σημερινών φωτογράφων/

κινηματογραφιστών η νέα 

σειρά κεφαλών Manfrotto 

σηκώνει εξοπλισμό βάρους 

μέχρι και έξι κιλά. Oι δύο 

MVH502A και MVH502AH είναι 

κατασκευασμένες από ελαφρό 

κράμα αλουμινίου ώστε να 

διασφαλίζεται η σταθερότητα 

και η ασφάλεια του εξοπλισμού 

ενώ έχουν και μεγαλύτερη 

πλατφόρμα απελευθέρωσης για 

καλύτερη εξισορρόπηση του 

βάρους. 

Φωτ.: Μπλιζιώτης θέμης από την έκθεση Ίχνη - σκιές - υπαινιγμοί

Louis Daguerre
224 ������ ��� �
� �+��
�
 
�� �����+�
 �
� ����������. 

Το doodle της Google στις 18/11/2011 ήταν αφιερωμένο στο 

γάλλο καλλιτέχνη και φυσικό, Louis Daguerre που ανακάλυψε την 

δαγγεροτυπία. Ο εφευρέτης γεννήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 1787 

στην Cormeilles-en-Parisis στη Γαλλία και δημιούργησε τον πρώτο 

εμπορικά επιτυχημένο τρόπο για τη λήψη φωτογραφιών. Ο Daguerre 

το 1839 παρουσίασε μία μέθοδο εμφάνισης φωτογραφιών χωρίς 

αρνητικό, που ονομάστηκε δαγγεροτυπία και ήταν μία εξέλιξη της 

ηλιογραφίας, εφεύρεσης του συνεργάτη του, Nicephore Niepce.
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Δείτε τα προιόντα μας 

στο Road Show του

στη Λάρισα 20/11

http://www.kodak.gr/ek/GR/el/Home.htm
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Sony
*+�� S-Frame �� ����� ����

Τα νέα μοντέλα WA700 και W700 είναι οι πρώτες ψηφιακές κορνίζες S-Frame της 

Sony, οι οποίες συνδέονται σε οικιακά Wi-Fi δίκτυα ώστε να μεταφέρετε φωτογραφίες 

απευθείας από τον υπολογιστή, e-mail ή το Facebook. Η κορνίζα S-Frame προβάλλει 

αυτόματα κάθε φωτογραφία που βρίσκει συνημμένη σε μηνύματα e-mail. 

Επιπλέον, και οι δύο κορνίζες S-Frame της σειράς Wi-Fi Series,  έχουν τη δυνατότητα 

να προβάλλουν πρόσφατες φωτογραφίες ή και ολόκληρα άλμπουμ που ανεβάζουν οι 

φίλοι σας στο Facebook. Οι κορνίζες S-Frame μπορούν να έχουν ασύρματη πρόσβαση 

στις φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας, προβάλλοντας 

συνεχώς μια “φρέσκια” σειρά εικόνων, αφού δεν επαναλαμβάνεται η προβολή των 

φωτογραφιών που είδατε προηγουμένως. Οι δύο ψηφιακές κορνίζες διαθέτουν νέο 

- φιλικό προς τον χρήστη πάνελ αφής, το οποίο κάνει παιχνιδάκι την αναζήτηση 

μέσα στη συλλογή των φωτογραφιών σας, την επιλογή ρυθμίσεων slideshow και την 

επικαιροποίηση της προβολής φωτογραφιών από τον υπολογιστή, τα e-mail σας ή τα 

κοινωνικά δίκτυα, στα οποία ανήκετε. Και οι δύο έχουν κορνίζες έχουν οθόνη 7 ιντσών 

με μέγιστη ανάλυση 800x480 και ενσωματωμένη μνήμη 1 GB.

SONY 801 11 92000

Ricoh
CX6 CMOS compact superzoom

Η Ricoh κυκλοφόρησε τη νέα σειρά 

από superzoom προιόντα. Πρώτη στη 

σοδειά είναι η CX6 με αισθητήρα back-

lit CMOS και φακό 10.7x 28-300mm 

με image stabilizer. Σύμφωνα με την 

εταιρεία τα χαρακτηριστικά είναι αρκετά 

βελτιωμένα ιδίως όσον αφορά την 

επεξεργασία και την ταχύτητα αφού 

όπως αναφέρει οι χρόνοι AF ισούνται 

με 0,1 sec. Επιπλέον διαθέτει dedicated 

πλήκτρο για τη λήψη βίντεο και 

φωτεινότερη οθόνη Sony WhiteMagic 

1.23M.

Adobe
/1�� ��� �� Android

Πρεμιέρα για την πλατφόρμα 

των Android έκαναν τα Touch 

Apps της Adobe. Και οι έξι 

εφαρμογές λειτουργούν 

σε έκδοση 3.1 Honeycomb 

και κοστίζουν 10 δολάρια 

η μία. Η Touch App σουίτα 

αποτελείται από έξι touch 

screen εφαρμογών, οι 

οποίες είναι εμπνευσμένες 

από την Adobe Creative 

Suite και συγκεκριμένα το 

Adobe PhotoshopTouch για 

την επεξεργασία εικόνων, 

το Adobe Collage για τη 

δημιουργία κολάζ, το Adobe 

Debut για παρουσίαση 

και έλεγχο του εικαστικού 

αποτελέσματος, το Adobe 

Ideas για δημιουργία vector 

γραφικών, το Adobe Kuler για 

την εξερεύνηση χρωματικών 

θεμάτων, και το Adobe Proto 

για τη δημιουργία ιστοσελίδων 

και mobile apps. 
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http://photoshopdigital.gr/
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Techno-trade.gr
3����� ��� �����������1� 
������ �
� OnScreenTraining

Η εταιρεία Techno-trade.gr 

ανακοινώσε την αντιπροσώπευση 

των εκπαιδευτικών τίτλων για 

προγράμματα επεξεργασίας 

εικόνας και ήχου, της εταιρείας 

OnScreenTraining. Η εταιρεία 

OnScreenTraining, εξειδικεύεται 

στην παραγωγή και διανομή 

εκπαιδευτικών τίτλων με τη 

μορφή video tutorials, που 

αφορούν πλήθος προγραμμάτων 

επεξεργασίας εικόνας και ήχου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, 

αποτελεί το νέο εκπαιδευτικό DVD 

της OnScreenTraining, που αφορά 

την κατανόηση του προγράμματος 

επεξεργασίας video, Grass 

Valley EDIUS 6. Πρόκειται για 

ένα εκπαιδευτικό τίτλο με video 

tutorials, που περιλαμβάνει 

πάνω από 9,5 ώρες video, 

μέσω 170 κατηγοριοποιημένων 

μαθημάτων, που καλύπτουν 

όλες τις βασικές λειτουργίες και 

δυνατότητες επεξεργασίας του 

εν λόγω προγράμματος, μέσα 

από κατανοητές και βήμα-

προς-βήμα επεξηγήσεις, ενώ 

παράλληλα, παρέχονται χρήσιμες 

συμβουλές που επιταχύνουν και 

απλουστεύουν σύνθετες εντολές. 

Το “EDIUS 6 - A comprehensive 

tutorial” DVD, στοχεύει μέσα την 

θεματολογία του και την ισχυρή 

επίδραση της κινούμενης εικόνας 

και ήχου, στην βαθιά κατανόηση, 

του εξελιγμένου προγράμματος 

επεξεργασίας video της Grass 

Valley, EDIUS 6.

TECHNO TRADE 210 5222309

Hewlett Packard
*+�� 	����

Η HP ανακοίνωσε την επέκταση της σειράς οθονών με προσιτά μοντέλα για επαγγελματίες 

γραφικών, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης για την εταιρεία οθόνης 27 ιντσών. Στα 

νέα προϊόντα, περιλαμβάνονται oi οθόνες Performance  ZR2740w, ZR2440w και ZR2240w 

της HP, οι οποίες διαθέτουν IPS πάνελ και οπισθοφωτισμό LED. Η νέα σειρά οθονών ZR 

προσφέρει λεπτή βιομηχανική σχεδίαση, πιο ζωηρά χρώματα και μειωμένη περιεκτικότητα 

βαρέων μετάλλων και μάλιστα υδραργύρου στην κατασκευή. Οι τρεις νέες οθόνες της 

σειράς ZR της HP απευθύνονται στους επαγγελματίες του animation και του broadcasting, 

σε developers παιχνιδιών και γραφίστες για τους οποίους η απόδοση και η ποιότητα εικόνας 

αποτελούν προτεραιότητα. Προσφέρουν έως και 10 φορές καλύτερη αναλογία αντίθεσης σε 

σύγκριση με τις τυπικές οθόνες τεχνολογίας ΤΝ.

Η οθόνη ZR2740w της HP αναπαράγει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο χρώματα για 

ομαλή χρωματική μετάβαση η οποία εικονικά εξαφανίζει τα artifacts. Οι οθόνες ZR2440w 

και ZR2240w της HP διαθέτουν περισσότερα από 16.7 εκατομμύρια χρώματα. Οι χρήστες 

μπορούν να επιλέξουν από μια γκάμα μεγεθών- 21,5, 24 και 27 ιντσών – ενώ η ανάλυση 

ποικίλει από 1,920x1080 έως 2,560x1,440 με τις οθόνες ZR2240w και ZR2440w να 

διαθέτουν αναλογία αντίθεσης 2.000.000:1.  

www.photo.gr
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weddingphoto
������� ������ 2012

Στον μοναδικό κατάλογο & site - ευρετήριο 
φωτογράφων γάμου! 

Τηλ: 210 8541400, info@weddingphoto.gr

B’ έκδοση
� 
 	 � � � �  2 0 1 2

B’ έκδοση
� 
 	 � � � �  2 0 1 2

Γραφτείτε σήμερα! 

www.weddingphoto.gr
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Sony
����������� 
 �������� 
SLT ��� *78

Η Sony ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε 

πάλι η παραγωγή των μηχανών SLT 

και NEX που είχε σταματήσει λόγω 

της πλημμύρας στην Ταιλάνδη. Η 

παραγωγή μεταφέρθηκε από το 

εργοστάσιο στην Ayuthaya που 

επλήγη στο εργοστάσιο Chonburi 

στα νότια της χώρας. Ακόμα δεν 

έχουν γίνει γνωστές οι ημερομηνίες 

κυκλοφορίας των μηχανών στην 

αγορά. 

Alison Jackson
/ �����	
� ��9�� ������ 

Κατά τη διάρκεια του βασιλικού γάμου όλοι συζητούσαν τι ωραίο ζευγάρι θα ήταν η Pippa 

Midleton και ο πρίγκηπας Harry, τα μικρότερα αδέρφια του πριγκιπικού ζεύγους William 

και Kate. Την φαντασίωση ανέλαβε να κάνει πραγματικότητα η βρετανίδα φωτογράφος 

Alison Jackson που είναι γνωστή για τις φωτογραφίες που στήνει με σωσίες διασήμων. 

Ιδού λοιπόν τα αποτελέσματα μιας σκανδαλώδους βραδιάς στο παλάτι του Buckingham. 

Wedding
p h o t o . g r

����� ���� 

	
� ��
�������

���������

Q�7)�
:����� �������� 
�������
���� � ;�&���

Σε μια κίνηση - σταθμό, η Κούβα 

προχωρά, έπειτα από μισό 

αιώνα, στην απελευθέρωση της 

αγοράς ακινήτων, επιτρέποντας 

στους πολίτες της να πωλούν και 

να αγοράζουν ακίνητα, χωρίς 

περιορισμούς και χωρίς τον φόβο 

δήμευσης της περιουσίας τους, σε 

περίπτωση που μεταναστεύσουν 

στο εξωτερικό. Πρόκειται για τη 

σημαντικότερη μεταρρύθμιση 

του Ραούλ Κάστρο, αδελφού του 

πρώην προέδρου Φιντέλ Κάστρο, 

από το 2008, όταν και ανέλαβε τα 

ηνία της εξουσίας. Βέβαια, οι ξένοι 

δεν έχουν ακόμα δικαίωμα να 

αποκτήσουν ακίνητα στη χώρα της 

Καραϊβικής, καθώς το δικαίωμα 

της ιδιοκτησίας το διατηρούν μόνο 

οι μόνιμοι κάτοικοι και οι πολίτες 

της χώρας. Επιπλέον, οι Κουβανοί 

περιορίζονται στην κατοχή ενός 

ακινήτου στην πόλη κι ενός ακόμα 

στην περιφέρεια.

www.weddingphoto.gr
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http://www.fotoporoi.gr/CONTRAST/contrast.htm
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Fisheye �����
<��� �������� �����

Στον κόσμο των οπτικών υπάρχουν κάποιοι φακοί που θαυμάζουμε. Μας 

εντυπωσιάζουν με την εμφάνιση και τις ικανότητές τους. Όμως δεν είναι για όλο 

τον κόσμο. Δεν αφορούν τους πάντες οι supertelephoto και οι fisheye. 

Πρόκειται για ακριβά, εξωτικά οπτικά για ειδικές αποστολές, με περιορισμένο 

εύρος χρήσεων. Κατά συνέπεια απευθύνονται σε εξειδικευμένο, κατά βάση 

επαγγελματικό κοινό. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε τους fisheye ως τους πιο 

«ακραίους» ευρυγώνιους ακόμη περισσότερο και από τους super wideangle. Έχουν 

κάλυψη οπτικής γωνίας 180° δηλ. αντιστοιχούν σε πλήρες ημισφαίριο. Πως όμως 

μπορούμε εμπειρικά να ξεχωρίσουμε ποιός φακός είναι υπερευρυγώνιος και ποιός 

fisheye; Kαι μάλιστα χωρίς καν να γνωρίζουμε την εστιακή απόσταση και την γωνία 

κάλυψης; Να λοιπόν το μυστικό: οι fisheye - σε αντίθεση με τους superwide – έχουν 

εμφανή γεωμετρική παραμόρφωση με καμπύλωση των σχημάτων ακόμη και στην 

κάθετη θέση της πλάτης. 

 

Δείτε περισσότερα στο  τεύχος Νο 215 

του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ που 

κυκλοφορεί στα περίπτερα

��9��!����
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K���� �����
� ��� fisheye
Δεν είναι πολύ γνωστό ότι όλοι οι φωτογραφικοί φακοί παράγουν κυκλικό είδωλο που 

ονομάζεται κύκλος κάλυψης. Από αυτό, χρησιμοποιείται από τον αισθητήρα ή το φιλμ, 

μόνον ένα τμήμα δηλ. ένα παραλληλόγραμμο (ή τετράγωνο στην περίπτωση τoυ μεσαίου 

φορμά 6x6) που καταλαμβάνει το εσωτερικό του κύκλου. Όταν προσπαθούμε να βάλουμε 

στον κύκλο κάλυψης όσο το δυνατόν μεγαλύτερο οπτικό πεδίο, πάνω από 90° τότε 

περνάμε στην κατηγορία των υπερευρυγώνιων φακών: εκεί όμως αρχίζουν να μπαίνουν 

πολλοί περιορισμοί λόγω γεωμετρικών/σφαιρικών παραμορφώσεων και βινιεταρίσματος 

(light fall off) δηλ. πτώσης φωτεινότητας στα άκρα του ειδώλου. Ένας τρόπος να 

ξεπεράσουμε το βινιετάρισμα είναι το πολύ μεγάλο εμπρός οπτικό στοιχείο που έχει πολύ 

καλά χαρακτηριστικά φωτοσυλλεκτικότητας. 

Αν το σχεδιάσουμε έτσι ώστε να καλύπτει 180° τότε αποχαιρετάμε το βινιετάρισμα 

αλλά περνάμε στη σφαίρα του fisheye δηλ. του φακού με μη διορθώσιμη σφαιρική 

παραμόρφωση. Οι fisheye αναπαριστούν το είδωλο ενός ημισφαιρίου. Διακρίνονται: 

Α. Full frame με εμφανή καμπύλωση των ευθειών στα άκρα και Β. Κυκλικοί fishyee που 

αφήνoυν στο μαύρο ένα μέρος της εικόνας δεξιά και αριστερά. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή 

αλλά αφύσικη με άπειρο βάθος πεδίου και υπερτονισμένη προοπτική.

:!���
�

Οι fisheye είναι πολύ εξειδικευμένοι φακοί. Αρχικά επινοήθηκαν για βιομηχανικές και 

αρχιτεκτονικές εφαρμογές, για καταγραφή εσωτερικών χώρων, μεγάλων κτηριακών 

συγκροτημάτων κλπ. Χάρη στην εντυπωσιακή απόδοση της πραγματικότητας μερικές φορές 

αξιοποιούνται σε ταξιδιωτικά, editorial και άλλα θέματα. Όμως χρειάζονται μεγάλη προσοχή 

και εμπειρία στη σύνθεση. Ακόμη κι ελάχιστα αν μετακινήσουμε το φακό αλλάζουν οι 

συσχετισμοί των μεγεθών και τα αντικείμενα «παραμορφώνονται» με διαφορετικό τρόπο.  

Για παράδειγμα, σε εξωτερικές λήψεις ο ουρανός ξαφνικά καταλαμβάνει πολύ μεγάλο 

μέρος του στρογγυλού κάδρου αποτυπώνοντας ένα κυρτό ή κοίλο ορίζοντα ανάλογα να 

βρίσκεται πάνω ή κάτω από το κέντρο του κύκλου. Το τεράστιο βάθος πεδίου δεν αφήνει 

περιθώρια για επιλεκτική εστίαση. Όλα φαίνονται νεταρισμένα και η μανούβρα για να 

δώσουμε οποιαδήποτε έμφαση γίνεται «παίζοντας» με τα μεγέθη ή με την μετακίνηση του 

φωτογράφου πάρα πολύ κοντά στο κυρίως αντικείμενο. Μια χαρακτηριστική περίπτωση 

είναι στα σπορ όπου ο fisheye κυριολεκτικά πρέπει να κολλήσει στο πρόσωπο και τη 

φιγούρα του αθλητή και ταυτόχρονα μπορεί να συμπεριλάβει το σύνολο του χώρου, 

δίνοντας δραματικά πλάνα που κανένας άλλος φακός δεν πετυχαίνει.

Circular ������� full frame
Όπως είπαμε οι fisheye είναι είτε circular δηλ. με είδωλο ένα εγγεγραμμένο κύκλο (που οι 

δύο του άκρες ακουμπούν το περίγραμμα του κάδρου αφήνοντας σκοτεινό ένα μέρος) είτε 

full frame όπου το είδωλο είναι περιγεγραμμένος κύκλος δηλ. ένα μέρος του (βλ. σχήμα). 

Στο φορμά 35mm οι circular fisheye έχουν συνήθως εστιακές αποστάσεις 6-8mm και οι full 

frame 15-16mm. 

O πιο extreme fisheye όλων των 

εποχών ήταν ο 6mm f/2,8 της Nikon 

με οπτικό πεδίο όχι 180° αλλά 220° 

ένας περιορισμένης παραγωγής φακός 

βάρους 5,2κιλών που σχεδιάστηκε 

αρχικά για αποστολές του National 

Geographic στην Ανταρκτική! Μάλιστα 

σήμερα αξιοποιείται με βοήθεια ειδικού 

software (Quicktime VR/iPix) για λήψη 

virtual reality υλικού. Ένα τέτοιο κομμάτι 

πουλήθηκε στο eBay για 34.000 δολ!! 

Σημ. σύνταξης: Ακόμη πιο άγνωστη είναι 

η “αργή” έκδοση Νikkor 6mm f/5,6 ένας 

πολύ πιο εύχρηστος αν και κατά 2 f/stop 

λιγότερο φωτεινός φακός με βάρος μόλις 

430γρ. 

�������

Kοινό στοιχείο όλων των circular fisheye 

είναι το τεράστιο κυρτό εμπρόσθιο 

στοιχείο. Αυτό προεξέχει από αισθητά ως 

υπερβολικά κάνοντας το φωτογράφο να 

…ανησυχεί –δικαίως- για την επιβίωση 

του φακού. Πραγματικά η παραμικρή 

γρατσουνιά μπορεί να καταστρέψει 

τον fisheye  αφού λόγω σχεδίασης 

το πρόβλημα θα είναι εμφανές στην 

τελική εικόνα αν κλείσουμε διάφραγμα. 

Γενικότερα οι fisheye ακολουθούν 

σχεδίαση retrofocus και το back focus (η 

απόσταση από το πίσω οπτικό στοιχείο 

ως τον αισθητήρα ή το φιλμ) είναι 

μεγαλύτερο από την εστιακή απόσταση 

του φακού και αυτό γίνεται για να 

μένει αρκετός χώρος για την κίνηση 

του καθρέπτη στις SLR. Στο σχήμα 2 

παρατηρούμε τη διαδρομή της φωτεινής 

δέσμης από το εμπρόσθιο κυρτό 

στοιχείο ως το εστιακό επίπεδο. Μερικοί 

fisheye δεν έχουν καν μηχανισμό ίριδας 

διαφράγματος και αρκούνται σε σταθερή 

φωτεινότητα γύρω στο f/5,6 ή f/8.
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ÄéáóôÜóåéò 20x22.5 / ������� 256 ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm / Óåëßäåò 130

Νέα προσφορά! 

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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������� ��� �� email: photobusiness@photo.gr ���������� ���� �
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Για να την απολαύσετε...

���
	 ���� 	��!

www.photovision.gr

http://www.exponet.gr/2011/photovision2011/
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• Πότε αποφάσισες να ασχοληθείς με τη φωτογραφία;

Ξεκίνησα να τραβάω φωτογραφίες από πολύ μικρός με τη μηχανή του πατέρα μου. 

Παράλληλα με τις σπουδές μου στην ΑΣΟΕΕ, ξεκίνησα να ασχολούμαι σοβαρά με τη 

φωτογραφία δουλεύοντας ως βοηθός σε στούντιο. Όταν πλέον αποφοίτησα από το 

πανεπιστήμιο ήξερα ότι δεν επρόκειτο να εξσσκήσω το επάγγελμα που σπούδασα αλλά να 

ασχοληθώ με τη φωτογραφία. Ύστερα παρακολούθησα σεμινάρια και έφυγα στο Παρίσι όπου 

έκανα σπουδές πάνω στη φωτογραφία και δούλεψα παράλληλα ως βοηθός. 

• Δεν θα ήταν πιο εύκολο να εργαστείς πάνω σε αυτό που είχες σπουδάσει καθώς η 

φωτογραφία δεν ήταν πολύ προσοδοφόρα;

Η φωτογραφία δεν ήταν ποτέ ένα επάγγελμα όπουο θα γινόμουν πλούσιος - αν και υπήρξαν 

και καλές εποχές για μας τους φωτογράφους. Ερωτεύτηκα τη φωτογραφία και άρχισα να 

την κυνηγάω άσχετα με τις σπουδές μου. Επιστρέφοντας από το Παρίσι δούλεψα βοηθός σε 

φωτογραφίσεις μόδας, στήνοντας φώτα και κάνοντας οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν. Δεν κρύβω 

ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο σχολείο για μένα. Μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα από 

τη θεωρία γιατί η φωτογραφία είναι μια τέχνη που στηρίζεται πολύ στην γνώση αλλά θέλει 

και πρακτική. Κάποια μυστικά αν δεν θα δεις στη πράξη δεν θα τα μάθεις ποτέ. Διαφορετικά 

θα πρέπει να παρακολουθήσεις πολύ εξειδικευμένες σπουδές, κάτι που στο εξωτερικό είναι 

πολύ διαδεδομένο. Σε αυτή την προσέγγιση βασίστηκε και το στούντιο που φτιάξαμε με το 

συνεργάτη μου, Γιώργο Μυριαγκό. 

• Με ποια είδη φωτογραφίας ασχολείσαι περισσότερο;

Ασχολούμαι κυρίως με στουντιακή φωτογραφία, μόδα και διαφημιστική αν και το τελευταίο 

αντικείμενο τα τελευταία χρόνια περνάει μεγάλη κρίση. Ασχολούμαι πάρα πολύ και με τον 

άνθρωπο και τα πορτραίτα. Επίσης εξειδικεύομαι στη φωτογραφία φαγητού. 
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• Αυτό πως προέκυψε; Δεν είναι το πιο συνηθισμένο είδος στην Ελλάδα.

Μου άρεσε πάρα πολύ η μαγειρική - μαγειρεύω πάρα πολύ. Αυτό με 

βοήθησε να τραβήξω εικόνες που είναι ελκυστικές για τον καταναλωτή. 

Ξεκίνησε ουσιαστικά από την αγάπη μου για την κουζίνα: βγάζοντας 

κάποια πιάτα και προσπαθώντας να τα φωτίσω και να τα φωτογραφίσω 

σπίτι μου. Προέκυψαν λοιπόν εικόνες πιο αφαιρετικές, που δε θύμιζαν τις 

συνηθισμένες εικόνες food styling των περιοδικών. Προσπαθώ οι εικόνες 

μου αυτές να έχουν άλλη προσέγγιση. Ξεκίνησα να καλύπτω κάποια 

masterclass μαγειρικής και έτσι ξεκίνησα να δουλεύω πάνω σε αυτό. 

Πλέον θεωρώ ότι έχω μια σημαντική εξειδίκευση. 

• Το Athens Art Studio πως ακριβώς προέκυψε;

Πέρα ότι με τον Γιώργο Μυριαγκό αναζητούσαμε ένα στουντιακό χώρο 

που να καλύπτει τις ανάγκες μας και να είναι εύκολα προσβάσιμος 

θελήσαμε να μοιραστούμε τις γνώσεις που έχουμε μαζέψει τόσα χρόνια. 

Κι εμείς παρακολουθούμε συνέχεια σεμινάρια από συναδέλφους γιατί η 

φωτογραφία εξελίσσεται ραγδαία. Αν θεωρήσεις ότι τα ξέρεις όλα, τότε δεν 

ξέρεις τίποτε. Οπότε είπαμε να κάνουμε ένα χώρο που θα μπορεί κάποιος 

να μάθει φωτογραφία με χαμηλό κόστος και να μεταδώσουμε κι εμείς την 

εμπειρία που έχουμε στη στουντιακή φωτογραφία. Στην Αθήνα λείπουν τα 

σεμινάρια με στουντιακά θέματα. Για να γίνεις φωτογράφος πρέπει πρώτα 

να μάθεις να γράφεις με το φως. Έτσι θελήσαμε να καλύψουμε ένα κενό 

και να φτιάξουμε ένα χώρο φιλόξενο για όσους αγαπούν τη φωτογραφία. 

Φτιάξαμε ένα στούντιο εξοπλισμένο για φωτογραφίσεις, καμαρίνια και 

χώρο διδασκαλίας. Κάναμε μια κίνηση σε μια δύσκολη εποχή αλλά έχει 

συζητηθεί αρκετά και για πρώτη χρονιά είμαστε ικανοποιημένοι. 

• Ως φωτογράφος με χρόνια εμπειρίας στη στουντιακή φωτογραφία, 

ποιο κομμάτι του εξοπλισμού θεωρείς το σημαντικότερο;

Σίγουρα είναι η μηχανή γιατί αυτό είναι το μέσο της δημιουργίας. Δεν 

κρύβω όμως το ότι έχω μια αδυναμία στα studio flash και στα αξεσουάρ 

τους. Αν και η μόδα προσπαθεί να αποκολληθεί από τον τεχνητό φωτισμό, 

εγώ το studio flash δεν το αποχωρίζομαι. Τον τελευταίο καιρό δουλεύω 

με ring flash που δίνει μια ωραία αύρα γύρω από τον φωτογραφιζόμενο. 

• Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου φωτογράφοι;
Είμαι λίγο παραδοσιακός στις προτιμήσεις μου. Αγαπώ τον Koudelka, τον 

Kertesz, τον Salgado. Μου αρέσουν πολύ οι ρεπορταζιακοί φωτογράφοι 

που έχουν ως επίκεντρο τους τον άνθρωπο όπως ο Μπεχράκης και ο 

Κόντος. Μου αρέσουν πολύ και οι σύγχρονοι φωτογράφοι μόδας με τα 

θεατρικά και σκηνοθετημένα στησίματα. Αν και εγώ είμαι αρκετά ρεαλιστής 

στις εικόνες μου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970.

Παράλληλα με τις σπουδές του δούλευε 

σαν βοηθός φωτογράφου σε διάφορα 

στούντιο διαφημιστικής και μόδας. 

Μετά το τέλος των σπουδών έφυγε για 

σεμινάρια φωτογραφίας στην Γαλλία και 

στην Ν.Υορκη όπου έμαθε τα μυστικά της 

φωτογραφίας  στούντιο, διαφημιστικής, 

μόδας. Δουλεύει επαγγελματικά σχεδόν 

16 χρόνια. Το 2010 ίδρυσε με τον Γιώργο 

Μυριαγκό το Athens Art Studio.
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