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Δεν φταίνε τα... σοσιαλιστικά ιδεώδη και
η περιφρόνηση προς τους κανόνες της αγοράς.
Ούτε η έλλειψη κατάρτισης σε θέματα marketing
και οργάνωσης επιχειρήσεων. Ούτε η ψηφιακή
επανάσταση που έφερε τα πάνω κάτω στον
κλάδο, ούτε ακόμη η οικονομική κρίση όπως
μας λένε πολλοί συνάδελφοι φωτογράφοι
με αφορμή το άρθρο “Ας μιλήσουμε με
ειλικρίνεια” που δημοσιεύθηκε σ’ αυτή τη στήλη
στο φύλλο Νο 131 (28/11/2011).
Γιατί -συνεχίζουν- ούτε οι ιδιοκτήτες κέντρων
δεξιώσεων, ούτε οι νυφικατζήδες, ούτε οι
“λουλουδάδες” ούτε όλοι οι άλλοι που
δραστηριοποιούνται γύρω από το γάμο έχουν
βγάλει πανεπιστήμια marketing και σχολές
διοίκησης επιχειρήσεων. Και όμως αυτοί τα
παίρνουν μετρητοίς -μας λένε- και επί τόπου.
Άρα -συμπεραίνουν- το πρόβλημα είναι πιο
βαθύ, πιο σοβαρό, πολύ πιο ανατριχιαστικό.
Το πρόβλημα λοιπόν αυτό σύμφωνα με πολλά
τηλεφωνήματα και email αναγνωστών του
Weekly έχει πολλές όψεις.
Πρώτον: Το προϊόν που λέγεται φωτογραφία
γάμου δεν πουλάει πλέον, τουλάχιστον όπως
παλιά. Δεν ενθουσιάζει, δεν συνεπαίρνει
το ζευγάρι. Δεν θεωρείται απαραίτητο και
αναπόσπαστο κομμάτι του γάμου.
Γιατί μπορεί εύκολα να αναπληρωθεί από
λήψεις γνωστών και φίλων. Σε αντίθεση
π.χ. με το νυφικό και την δεξίωση που είναι
ουσιώδη στοιχεία της γαμήλιας τελετής και δεν
υποκαθίστανται εύκολα.
Δεύτερον: Το θέμα είναι υπαρξιακό και έχει να
κάνει με τις αξίες, τα ιδεώδη και τις απόψεις που
διαπερνούν σήμερα όλο το σώμα της ελληνικής
κοινωνίας. Μίας δηλ. κοινωνίας σε βαθιά
οικονομική κρίση, σε κρίση αξιών και με έντονο
το αίσθημα ανασφάλειας για το τι ξημερώνει
αύριο. Αυτοί και μόνον οι παράγοντες οδηγούν
με μαθηματική ακρίβεια στη διαμόρφωση της
άποψης ότι το σήμερα μόνον έχει αξία γιατί
το αύριο είναι αβέβαιο και άγνωστο.
Άρα γιατί να ξοδέψουμε χρήματα (και μάλιστα
από αυτά που δεν υπάρχουν) για κάτι που
θα το χρειασθούμε... αύριο όπως π.χ. τις
φωτογραφίες; Με άλλα λόγια όλο το βάρος από
το ζευγάρι πέφτει στην οργάνωση της γαμήλιας
τελετής. Δηλαδή στο νυφικό, στο μακιγιάζ και
στο χτένισμα της νύφης, στην δεξίωση.
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Καλά Χριστούγεννα!
Ευτυχισμένο &
δημιουργικό το νέο έτος!
Mαζί ξανά την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου
Το ζευγάρι ενδιαφέρεται πρωτίστως να στήσει ένα σκηνικό όπου όλοι θα περάσουν μία
όμορφη βραδιά, θα γλεντήσουν, θα διασκεδάσουν, θα φάνε καλά και θα θυμούνται με
νοσταλγία το γεγονός. Τώρα αν υπάρχουν φωτογραφίες απ’ αυτό το γεγονός μετά από
10 και 20 χρόνια κανέναν δυστυχώς δεν ενδιαφέρει ή μάλλον λίγους:
Τους μερακλήδες και τους πολύ αισιόδοξους! Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά
ακούσαμε και διάφορες βαθυστόχαστες μαρξιστικές αναλύσεις για το θέμα του
γάμου. Ότι δηλαδή όλα αυτά - τελετές, εκκλησίες, νυφικά κλπ. – είναι επινοήσεις
της αγοράς. Μία δηλαδή διαδικασία που ρίχνει απλά και μόνο λάδι στην φωτιά της
κατανάλωσης χωρίς να καλύπτει καμία απολύτως ανάγκη των δύο νέων ανθρώπων
που αποφασίζουν να πορευτούν μαζί στη ζωή. Τουτέστιν κάτι άχρηστο. Άρα γιατί να
έχει ζήτηση; Γιατί να πουλήσει; Όμως κάπου εδώ λέμε να σταματήσουμε για φέτος γιατί
η φτώχεια θέλει καλοπέραση! Μαζί ξανά τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012.
Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά!
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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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 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,
,.)5&(: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ,&* )!.*+$: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

6$%.(: 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

 134 • 

19  

 2011



3

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

weddingphoto
  2012

B’ έκδοση
 2012

Γραφτείτε σήμερα!
Στον μοναδικό κατάλογο & site - ευρετήριο
φωτογράφων γάμου!
Τηλ: 210 8541400, info@weddingphoto.gr
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Ο προϊστάμενος του Τμήματος Φωτογραφίας
& Οπτικοακουστικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας
καθηγητής Κωστής Αντωνιάδης επέδωσε τα
πτυχία στους αποφοίτους.
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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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Με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από την ίδρυση της Ένωσης
Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (προήλθε από ενοποίηση επιμέρους σωματείων) την
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ημερίδα στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ
(Ακαδημίας 20) με θέμα «ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ: Συνθήκες εργασίας και επαγγελματικές
προοπτικές».

Τ

ην εκδήλωση συντόνιζε ο δημοσιογράφος της ΕΤ Κώστας Αρβανίτης. Προλόγισε
ο πρόεδρος της ΕΦΕ Μάριος Λώλος που τόνισε την κρίσιμη κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει το επάγγελμα του φωτορεπόρτερ ως συνισταμένη πολλών παραγόντων:
Γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας στην εποχή του μνημονίου, κρίση στα
ΜΜΕ με εφημερίδες που κλείνουν ή αθετούν τις υποχρεώσεις τους ή έχουν προσωπικό
απλήρωτο κλπ. και την από καιρό υποβόσκουσα συρρίκνωση του αντικειμένου
του φωτορεπορτάζ. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «Δεν μπορεί η σημερινή μέρα να
έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, να είναι γιορτή και επέτειος αν και θα όφειλε, γιατί το
φωτορεπορτάζ κινδυνεύει σοβαρά να χαθεί και πολλοί συνάδελφοι έχουν εξοντωθεί
οικονομικά, ενώ ο αριθμός των ενεργών φωτορεπόρτερ φθίνει συνεχώς.»
Τον διαδέχθηκε στο βήμα η γεν. γραμματέας της ΕΦΕ Χριστίνα Ζαχοπούλου που
παρουσίασε και ανέλυσε τα πορίσματα έρευνας ανάμεσα σε δείγμα 87 συναδέλφων της
φωτορεπόρτερ. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τόσο οικονομικά όσο και γενικότερα
θέματα. Από τις απαντήσεις προέκυψε εμφανώς η δυσμενής οικονομική θέση των μελών
της ΕΦΕ που καλούνται να τα βγάλουν πέρα με μειωμένα έσοδα, πολύ χαμηλές αμοιβές
και αθετήσεις των υποχρεώσεων των πελατών/εντύπων οι οποίοι καν δεν εξοφλούν τις
παλιές υποχρεώσεις τους (υπάρχουν απλήρωτα τιμολόγια 5ετίας).
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Η Χριστίνα Ζαχοπούλου παρουσίασε τα
αποτελέσματα αποκαλυπτικής έρευνας για
τον κλάδο του φωτορεπορτάζ σήμερα με
επιστημονική τεκμηρίωση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Β. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ
Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Χορηγός της εκδήλωσης ο ΟΠΑΠ.
Κάτω έκθεση φωτογραφίας μελών της ΕΦΕ.

Στην εκδήλωση έκανε παρέμβαση και σύσσωμη η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων
Ενώσεων στα ΜΜΕ που συνεδρίαζε εκείνη την ώρα στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ
Φωτο: PHASMA / Γ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

Επίσης διαπιστώθηκαν προβλήματα κοινωνικής ασφάλισης, κάλυψης από το ταμείο
ΕΤΑΠ ΜΜΕ, οι μεγάλες δυσκολίες κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών από τους
αυτοαπασχολούμενους στο μεγαλύτερο ποσοστό τους φωτογράφους κλπ.
Όσο για τις δυσκολίες του επαγγέλματος η διογκούμενη βία αποτελεί πλέον
κυρίαρχο πρόβλημα και εμπόδιο στην άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων
των φωτορεπόρτερ. Οι περισσότεροι (74%) έχουν υποπέσει κάποια στιγμή θύματα
διάφορων μορφών βίας (σωματικών βλαβών, δακρυγόνων, εκτόξευσης αντικειμένων,
λεκτικής βίας, απειλών κλπ.) με υπαίτιους όχι μόνον αστυνομικούς αλλά και ομάδες
πολιτών, αντιφρονούντων κλπ. Επίσης πολλές φορές παρενοχλούνται με παράνομη
απαγόρευση φωτογράφησης σε δημόσιους χώρους κατά 79%. Στα συμπεράσματα
της έρευνας ως κύρια προβλήματα εντοπίζονται: η απαξίωση του επαγγέλματος λόγω
τεχνολογικών εξελίξεων, ο αθέμιτος ανταγωνισμός από πολίτες ή δημοσιογράφους
που φωτογραφίζουν, οι οικονομικές εκκρεμότητες από απλήρωτα τιμολόγια,
οι απλήρωτες δημοσιεύσεις στο internet, τα δελτία τύπου με φωτογραφικό υλικό από
κινητά (!) κλπ. Την ημερίδα συμπλήρωσαν εισηγήσεις από τους κκ. Π. Παλαιολόγο
δικηγόρο – εργατολόγο, νομικό σύμβουλο ΕΦΕ, Γ. Σαββίδη πρόεδρο ΠΟΕΣΥ και
Γ. Παπαθανασίου, πρόεδρο Φοίβου.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και έκθεση μελών της ΕΦΕ με θέμα
«Η είδηση υπό διωγμό». Αναρτήθηκαν εντυπωσιακές όσο και δυσάρεστες για το

επίπεδο του πολιτικού και κοινωνικού
μας πολιτισμού ρεπορταζιακές εικόνες
που απεικονίζουν με τον πλέον
χαρακτηριστικό τρόπο τη βία, την
τρομοκρατία και την καταστολή που
δυστυχώς βιώνουν οι φωτορεπόρτερ από
υποτιθέμενους «προστάτες του πολίτη»
αλλά και ομάδες πολιτών με άγνωστα
κίνητρα. Στην έκθεση συμμετείχαν με
φωτογραφικό τους υλικό οι: Παύλος
Αναγνωστόπουλος, Δημήτρης Θεοδόσης,
Βασίλης Κουτρουμάνος, Στέλιος
Ματσάγγος, Αλέξανδρος Μπελτές,
Γιάννης Μπεχράκης, Παντζαρτζή Συμέλα,
αντώνης Νικολόπουλος, Παντελής
Σαΐτας, Πάρις Σαρρηκώστας, Αλέξανδρος
Σταματίου, Ορέστης Παναγιώτου,
Πανουσιάδου Χρύσα, Λευτέρης
Πιτταράκης και ο Θωμάς Χρυσοχοΐδης.
Π. ΚΑΛΔΗΣ

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Ειπώθηκαν πολλά για τις δυσμενείς
επιπτώσεις στον κλάδο από την χρήση
κινητών στην κάλυψη γεγονότων.
‘Ομως αυτό δεν εμπόδισε κάποιους
συνέδρους να χρησιμοποιήσουν το
κινητό τους για λήψεις και αυτό μέσα
στην επίσημη ημερίδα των φωτορεπόρτερ
παρακαλώ! Η δύναμη της ευκολίας είναι
ανίκητη, δυστυχώς (ή ευτυχώς...).

Τ.Τ.
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Μια ειδική εκδήλωση παρουσίασης νέων προϊόντων και τεχνολογιών πραγματοποίησε
η εταιρία Στάμος Α.Ε. στις 7 Δεκεμβρίου 2011 στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να προβάλει τις τεχνικές δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα
των Sony NEX-FS100E, NEX-VG20E και SLT-A77στους επαγγελματίες φωτογράφους και
βιντεογράφους γάμου και βάπτισης της Βορείου Ελλάδος. Η εκδήλωση υποστηρίχτηκε και
από την Sony μέσω των ομιλητών κου Χάρη Λουκατζίκου, Senior Manager Sony Europe και
της κας Ματούλας Λίνου, Product Manager Sony Europe. Τo κοινό που παρευρέθηκε είχε
τη δυνατότητα να παρακολουθήσει και τις παρουσιάσεις των βιντεογράφων γάμου Δημήτρη
και Κώστα Μανταλιά (wedmoments.gr) και του Sony Brand Ambassador, επαγγελματία φω-
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τογράφου Βαγγέλη Δελέγκου. Παρευρέθηκαν συνολικά 140 επαγγελματίες
φωτογράφοι και βιντεογράφοι γάμου
της Β. Ελλάδας. Το αποκορύφωμα της
εκδήλωσης ήταν η προβολή του εντυπωσιακού κινηματογραφικού Showreel της
Sony NEX-FS100E των Wedmoments, το
οποίο μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη
διεύθυνση http://vimeo.com/33235783.
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με το σύστημα centre blocking έδινε
αυτό το δικό του softfocus που ενθουσίαζε τις σταρ του Χόλιγουντ.
Στα τέλη του 20ου αιώνα σημαντική
παρέμβαση στη σχεδίαση φακών του
είδους έκανε η Nikon με τον μοναδικό
135mm DC που είχε ρυθμιζόμενο
εφέ bokeh και η Minolta με τον
επίσης ρηξικέλευθο STF στον οποίο
ένα κοίλο οπτικό στοιχείο από γκρι
κρύσταλλο ήταν τοποθετημένο κοντά
στο μηχανισμό της ίριδας δίνοντας
αυξημένη θόλωση ανεστίαστων
σημείων με τελείως ανοικτά
διαφράγματα. στις μέρες μας ήλθε η
Lensbaby με τον πρωτόγονο οπτικό

 .&* '%*
O  % 

 6    

Το πορτρέτο είναι μαζί μας από τη γέννηση της φωτογραφίας, αποτελώντας προφανές όσο και δημοφιλές αντικείμενο. Όμως εκτός από την εστιακή απόσταση που θα
έπρεπε να ταιριάζει στο πορτρέτο με το κατάλληλο “κροπάρισμα” κατευθείαν από
το κάδρο, ο φακός πορτρέτου θα όφειλε να έχει συγκεκριμένες οπτικές ποιότητες.

Ι

διότητες όπως ατμοσφαιρικότητα, γλυκό γράψιμο, μαλακή τονική διαβάθμιση κλπ.
που κολακεύουν το ανθρώπινο πρόσωπο και προσφέρουν την επιθυμητή καλλιτεχνι-

σχεδιασμό. Δηλ. ένα απλό αχρωματικό
φακό με φωτεινό διάφραγμα, λίγες
διορθώσεις και πολλή σφαιρική
εκτροπή για να επαναλάβει τη μαγική
συνταγή με νετ κέντρο και πολύ
σοφταρισμένα άκρα στο μοντέλο
Lensbaby 3G. Η ζήτηση των Nikon DC
και Minolta STF αλλά και η επιτυχία
των Lensbabies υποδηλώνουν ένα
πράγμα: οι φωτογράφοι αναζητούν
πάντα τον πειραματισμό και την παλιά,

κή διάσταση διοχετεύτηκαν στις σχεδιάσεις αυτών των φακών. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε,
ότι στο πορτρέτο η φωτογραφία επηρεάστηκε από τη ζωγραφική και χρειάστηκε χρόνια

ατμοσφαιρική, ονειρική υφή στο
πορτρέτο.

για να αυτονομηθεί ζωγραφική και να απελευθερωθεί από τις αισθητικές επιρροές της,
αναπτύσσοντας άλλες τάσεις.

O απλούστερος τρόπος για να πάρουμε
παρόμοιο soft focus αποτέλεσμα είναι

To 19o αιώνα o σλοβάκος μαθηματικός Josef Petzval του Institutum Geometricum της
Βουδαπέστης ανέπτυξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εφαρμοσμένη οπτική. Περίπου

να τοποθετήσουμε στον κανονικό φακό
κάποιο φίλτρο παρόμοιου τύπου. Το
πιο διάσημο φίλτρο αυτού του τύπου
είναι το Hasselblad Softar.
Θα συνεχίσουμε στα επόμενα τεύχη με
αναλυτική παρουσίαση σχεδιάσεων
φακών πορτρέτων που στάθηκαν
ορόσημα στις εποχές τους.

το 1840 ανακοίνωσε τον περίφημο φακό πορτρέτου Petzval f/3,6 o oποίος είχε
πολλαπλάσια φωτεινότητα από τον αντίστοιχο Photographe a Verres Combine του
γάλλου Charles Chevalier.
Η οπτική συμπεριφορά του συγκεκριμένου φακού που τόσο ευνόησε το πορτρέτο ήταν
ευκρίνεια στο κέντρο σε γωνία περίπου 15 μοιρών και καμπύλωση πεδίου μαζί με βινιετάρισμα στα άκρα. Τα συγκεκριμένα οπτικά σφάλματα στο προκείμενο μεταμορφώθηκαν σε πλεονεκτήματα αφού ταιριάζουν απόλυτα στις απαιτήσεις το πορτρέτου. Επειδή
τον 19ο αιώνα τα θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν ήταν ιδιαίτερα κατοχυρωμένα,
την παραγωγή ανέλαβε η γερμανική Voigtlander & Sons που γρήγορα απέκτησε φήμη
για τους καλύτερους φακούς του είδους.
Από το δέκατο ένατο αιώνα, ο φακός πορτρέτου ενσωματώνθηκε
στην επαγγελματική φωτογραφία. Δούλεψε σε όλα τα
φορμά από το φιλμ ρολό 120 το μικρό φορμά 135 και
τις πλάκες 4x5in. και 10x12,5in. στην πορεία ξετυλίχθηκαν εμβληματικές σχεδιάσεις όπως ο απλός στη
σχεδίαση αλλά μεγαλοφυής στην εκτέλεση Rodenstock
Ιmagon ή ο σούπερ φωτεινός Εronstar 135mm f/1,8
για μικρές μηχανές στούντιο που παρουσιάστηκε την
δεκαετία του 1920.

Π. ΚΑΛΔΗΣ

Άλλος ένας ιδιόμορφος φακός πορτρέτου ήταν ο Leitz
Τhambar 90mm f/2,2 που χρησιμοποιήθηκε πολύ στο
μεσοπόλεμο για την αέρινη οπτική του ποιότητα αφού
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Low Key

CNN
50 % ' /   % '
Ενώ η συχνότερη δικαιολογία για την απόλυση είναι σήμερα
η οικονομική κρίση, ο James Womack, senior VP του CNN,
προτίμησε να πει στους 50 απολυθέντες του δικτύου του κάτι
διαφορετικό.

Γ

ια την απόλυση τους φταίει η ...δημοσιογραφία των πολιτών

και κυρίως το υλικό που ανέβαζαν οι αναγνώστες στα site του
δικτύου, οι CNN iReporters, όπως τους αποκαλεί. Όπως έγραψε στο
email του η απόφαση προήλθε μετά από ανάλυση τριών χρόνων
σχετικά με ποιες θέσεις είναι χρήσιμες ή όχι στο κομμάτι της εικόνας
και του ήχου. Φυσικά η μπάλα πήρε αρκετούς φωτορεπόρτερ.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του προέδρου ένας από τους λόγους

Kodak

που διώχνει το προσωπικό αυτό είναι ότι το κοινό πλέον μπορεί

App    Android

να παρέχει αρκετό υλικό και μάλιστα δωρεάν. Αντιγράφουμε και

Δωρεάν app για airprinting συμβατό με Android

μεταφράζουμε από το επίμαχο email που τελικά δημοσιεύτηκε στο
The Hollywood Reporter:

smartphones και tablets κυκλοφόρησε η Kodak. Οι
χρήστες Android θα μπορούν να τυπώνουν απευθείας

“Μελετήσαμε την επίδραση του υλικού που παράγεται από το κοινό

από την συσκευή τους σε έναν εκτυπωτή Kodak All-

και τα social media, των CNN iReporters και φυσικά των συνεργατικών δικτύων μας όσον αφορά την επικαιρότητα. Η τεχνολογία των
καταναλωτικών και ημι-επαγγελματικών ηλεκτρονικών είναι πλέον

in-One μέσω του Google Cloud PrintTM. Η εφαρμογή
υποστηρίζει έγγραφα της σουίτας Office, PDFs και

πιο απλή και προσβάσιμη. Οι μικρές μηχανές δίνουν υψηλής ποιότητας εικόνα. Αυτή η τεχνολογία είναι ολοένα στα χέρια περισσότερων ανθρώπων. Μετά από την ολοκλήρωση της ανάλυσης, το CNN
αποφάσισε να απολύσει μερικούς φωτορεπόρτερ”. Το μέλλον του

εικόνες ενώ μέσω της εφαρμογής μπορεί να τυπώσει
αρχεία που δεν βρίσκονται μόνο αποθηκευμένα στην
συσκευή αλλά και στο dropbox, στα Google Docs ή
στο Evernote.

φωτορεπορτάζ δυστυχώς γίνεται πιο γκρίζο όταν ένας κολοσσός σαν
το CNN αποφασίζει να βασιστεί, έστω και εν μέρει, στις δωρεάν φωτογραφίες του κοινού. Είναι σίγουρα λυπηρό το να χάνει κάποιος τη
δουλειά του, ο οποιοσδήποτε. Είναι επίσης λυπηρό γιατί πέρα από
επάγγελμα και λειτούργημα το φωτορεπορτάζ είναι τέχνη. Η τέχνη
του Robert Capa, του Manuel Rivera-Ortiz, του Sebastiao Salgado,
του Γιάννη Μπεχράκη. Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι στις εποχές
που διανύουμε δεν ξέρουμε από που να αντλήσουμε την ενημέρωση μας. Γιατί καλός ο εκδημοκρατισμός των μέσων αλλά ακόμα
καλύτερη η αντικειμενικότητα και η δεοντολογία χωρίς να κλείνουμε αφελώς τα μάτια μας βέβαια και σε περιπτώσεις χειραγώγησης.
Καλός ο αυτόπτης μάρτυρας, κάλο το κοινό που συμμετέχει ενεργά
και είμαστε και εμείς κομμάτι του αλλά συγχωρείστε μας. Ίσως φταίει
που αγαπάμε ακόμα την καλή φωτογραφία...

XQD
H6 memory format
Η CompactFlash Association, η ένωση που δημιουργήθηκε
το 1995 από εταιρείες που κατασκευάζουν κάρτες
Cοmpactlfash και προϊόντα που τις χρησιμοποιούν και
έχει σκοπό την δημιουργία προτύπων για flash based
memory cards, ανακοίνωσε τη δημιουργία του XQD, του
νέου προτύπου κάρτας μνήμης. Η νέα κάρτα είναι λίγο
μεγαλύτερη από SD και λίγο μικρότερη από την CF. Δεν
είχε γίνει ακόμα γνωστό ποιoι κατασκευαστές compact και
DSLR/mirrorless θα υιοθετήσουν το νέο πρότυπο. Τα βασικά
χαρακτηριστικά της
XQD είναι πολλά
υποσχόμενα:
Διαστάσεις:
38x30x3.8μμ,
ανθεκτικότητα,
ταχύτητα εγγραφής
από 125MB/sec
και πάνω. Οι νέες
κάρτες θα εκτεθούν
τον Φεβρουάριο
του 2012 στη
Ιαπωνία και
αργότερα μέσα στο
2012 θα δοθούν
οι άδειες για την
κατασκευή.
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Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
συμμετέχει στις εκδηλώσεις με τίτλο
«Το Λιμάνι “επιστρέφει” στην πόλη»
για την ολοκλήρωση της ανάπλασης
της Α’ Προβλήτας του Λιμανιού
στις 17/12/11. Οι δράσεις του ΜΦΘ
πραγματοποιούνται σε συνεργασία με
τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί
ειδική δράση-happening με τον
φωτογράφο Σπύρο Στάβερη με τίτλο
«Γύρω-γύρω όλοι και στη μέση…;»
στο χώρο του Μουσείου στις 12:00. Με
αφορμή την εκδήλωση «Διανυκτέρευση
στο Μουσείο Vol3» που διοργανώνει η
Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Παιδείας και
Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης
στις 16 Δεκεμβρίου, ο Σπύρος Στάβερης
θα φωτογραφίσει, εκτός από τα παιδιά
που θα διανυκτερεύσουν στο Μουσείο,

Leica V-Lux3

όσα άλλα παιδιά ενδιαφέρονται στον
ειδικά διαμορφωμένο χώρο-στούντιο
μέσα στο Μουσείο. Παράλληλα, θα

+  %  ' 
H Leica εμπλούτισε την γκάμα της με τη νέα V-Lux3. Πρόκειται για μια μηχανή πολλαπλών
χρήσεων (all-around όπως αποκαλούνται), που απευθύνεται κυρίως σε φωτογράφους που

υπάρχει εργαστήριο κυανοτυπίας. Η
έκθεση του Σπύρου Στάβερη «Ένας
κόσμος χωρίς περιθώρια» παρουσιάζεται
στο ΜΦΘ έως τις 04/02/12. Στα
φυλάκια πύλης θα γίνεται προβολή
φωτογραφιών με τίτλο «Ματιές στο

τραβούν τοπία, αρχιτεκτονική φωτογραφία ή σπορ. Διαθέτει φακό Leica DC Vario-Elmarit
4.5-108mm f/2.8-5.2 με 24x οπτικό zoom και αισθητήρα 12.1 MP. Καταγράφει βίντεο σε
AVCHD format σε ανάλυση 1920x1080 και 60 καρέ το δευτερόλεπτο. Έχει τη δυνατότητα
να τραβήξει υλικό απευθείας σε MP4 τα οποία παίζουν σε κινητά αλλά και στο διαδίκτυο.
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 210 3818301

Λιμάνι», η οποία περιλαμβάνει ιστορικές
φωτογραφίες του Λιμανιού (1960-1970)
από το αρχείο του Σωκράτη Ιορδανίδη
και του Μουσείου και προβολή
φωτογραφιών με φωτογραφίες από τη
δράση με τίτλο «24 ώρες στο Λιμάνι της
Θεσσαλονίκης», κατά την οποία μέλη
του Φωτογραφικού Κέντρου Stereosis
φωτογράφισαν περιοχές της Α’ και Β’.
Προβλήτας σε διαφορετικές στιγμές μέσα
σε ένα εικοσιτετράωρο. Και οι δράσεις
δεν σταματούν εδώ. Ενημερωθείτε για
το πλήρες πρόγραμμα στο http://www.
thmphoto.gr

Tamron superzoom
K    E-mount  18-200mm
f/3,5-6,3 Di III VC
Στη σειρά Sony NΕΧ συγκεντρώνει την προσοχή
της η Tamron με το φακό 18-200mm f/3,5-6,3
Di III VC Είναι ο ίδιος γνώριμος superzoom
με σταθεροποιητικό σύστημα VC (Vibration
Compensation) σε δύο χρώματα (ασημί ή μαύρο).
Στο φορμά APS-C της σειράς NEX ο φακός
ισοδυναμεί με 27-300mm (oπτικό πεδίο 76°-8°).
H ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι μόλις 0,5m
και έτσι τα καταφέρνει πολύ καλά σε closeup.
Η πρόβλεψη ειδικού βηματικού μοτέρ για
συνεργασία με το contrast detection autofocus
της σειράς NEX είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα
σημεία όπως και το DMF (Direct Manual Focus)
που επιτρέπει άμεση μετάβαση από το autofocus
στο manual focus χωρίς χρειάζεται να πατηθεί
κάποιο χειριστήριο. Δέχεται φίλτρα 62mm.
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ 210 3231354
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Hahnemuehle
U3   
'   
Η Hahnemuehle που εδώ και
χρόνια σπονσοράρει τον ετήσιο
διαγωνισμό της FEP (Federation
of European Photographer) βραβεύει και φέτος τους καλύτερους
φωτογράφους πορτραίτου στην
Ευρώπη. Το βραβείο που δίνει η
Hahnemuehle είναι ένα από τα
οκτώ του διαγωνισμού της FEP.
Πρώτος αναδείχτηκε ο Ρώσος
Igor Sakharov για μια σειρά
πορτραίτων ενός ηθοποιού και
ενός μουσικού. Τη δεύτερη θέση
και το βραβείο FEP Hahnemuehle
Portrait Bronze Camera πήρε
η Ingrid van Heteren από την
Ολλανδία για τα πορτραίτα μιας
νεαρής κοπέλας που μοιάζουν να
έχουν ξεπηδήσει από παραμύθι
ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο
Carl Tighe από την Ιρλανδία.

Igor Sakharov (Russia) FEP Hahnemühle
Ingrid van Heteren (Netherlands) FEP Hahnemühle Portrait Silver Camera 2011
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weddingphoto
  2012

49.252

*

Αναγνώστες μέσα σε τέσσερις μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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Σύμφωνα με έρευνα της GFK αυτή
τη στιγμή χρησιμοποιούνται 4.4 δις.
συσκευές Imaging. Οι πωλήσεις των
φωτογραφικών μηχανών αυξήθηκε
κατά 1% τον προηγούμενο χρόνο
ενώ σημαντική αύξηση της ζήτησης
παρατηρείται και στα αξεσουάρ όπως
φακοί, τρίποδα, τσάντες. Η μεγαλύτερη
αύξηση παρατηρήθηκε στη Ρωσία και
την Ανατολική Ευρώπη.
Σύμφωνα με τους πρώτους
υπολογισμούς της GFK ο όγκος των
πωλήσεων της φωτογραφικής αγοράς
και της αγοράς του imaging αναμένεται
να φτάσει τα 133 δις. ευρώ για το
2011. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει
αύξηση 4% σε σχέση με το 2009.
Παρά τις φυσικές καταστροφές στην
Ιαπωνία και την Ταϊλάνδη όπου
βρίσκονται τα εργοστάσια των μεγάλων
κατασκευαστών θα πωληθούν μέχρι

Photokina 2012
]    
Άρχισαν κιόλας οι πρώτες εγγραφές για την Photokina 2012, την μεγαλύτερη έκθεση
imaging παγκοσμίως που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στην Κολωνία. Θα
πραγματοποιηθεί 18-23 Σεπτεμβρίου του 2012 και ήδη όλες οι μεγάλες εταιρείες του
χώρου παγκοσμίως έχουν δηλώσει συμμετοχή. Αναμένεται λοιπόν να συμμετάσχουν
1.200 προμηθευτές από 120 χώρες. Την έκθεση του 2010 επισκέφτηκαν 180.000
άτομα από 160 διαφορετικές χώρες. Για το 2012 ετοιμάζονται και πολλές αλλαγές
που θα φέρουν την έκθεση στο επίκεντρο των εξελίξεων. Ένα από τα βασικά
θέματα της έκθεσης θα είναι το mobile imaging που θα περιλαμβάνει όλες τις
εξελίξεις της φωτογράφισης με κινητό τηλέφωνο και smartphones. Σε ξεχωριστό
χώρο στις εγκαταστάσεις της έκθεσης οι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν
νέες εφαρμογές στο mobile imaging και να παρακολουθήσουν όλες τις εξελίξεις.
Επίσης θα πραγματοποιηθούν ακόμα περισσότερες εκθέσεις φωτογραφίας από
διεθνώς αναγνωρισμένους
φωτογράφους. Στο βόρειο μέρος
των εγκαταστάσεων θα στηθεί η
Λεωφόρος των Διαγωνιζόμενων,
όπου θα στηθούν εκθέσεις
των νικητών σε διάφορους
διαγωνισμούς. Δεκάδες ακόμα
event και διαγωνισμοί θα
περιμένουν τους επισκέπτες. Με
αφορμή τις ανακοινώσεις για τη
επόμενη έκθεση ο οργανισμός
Photoindustrie-Verband e.V., που
ανήκει στους συνδιοργανωτές της
έκθεσης και αντιπροσωπεύει τα
συμφέροντα της βιομηχανίας του
imaging στη Γερμανία και διεθνώς,
έδωσε στη δημοσιότητα μια πολύ
ενδιαφέρουσα έρευνα σχετικά με
την φωτογραφική αγορά το 2011.
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το τέλος του χρόνου 140 εκατομμύρια
ψηφιακές μηχανές. Περίπου το 13%
αυτών είναι SLR ή Compact System
Cameras που δίνουν ώθηση και στην
αγορά των αξεσουάρ. Ο λόγος που οι
πωλήσεις παρουσιάζονται αυξημένες
στην Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη
είναι ότι οι χώρες αυτές χτυπήθηκαν
από την κρίση το 2010 ενώ για το
2011 παρουσιάζεται πτώση στις
νότιες χώρες όπως Ελλάδα, Ιταλία και
Ισπανία. Στη Γερμανία τα νούμερα είναι
ενθαρρυντικά με την αγορά να σπάει
το φράγμα του ενός εκατομμυρίου σε
πωλήσεις DSLR και Compact System
Cameras.
Αν στα νούμερα συμπεριλάβουμε
κινητά τηλέφωνα, smatphones και
βιντεοκάμερες τότε οι πωλήσεις
αγγίζουν τα 4.4 δις συσκευών Imaging
σε χρήση παγκοσμίως. Για τη Δυτική
Ευρώπη οι ειδικοί υπολογίζουν ότι
περίπου πως μόνο για το 2011 τέθηκαν
σε λειτουργία 270 εκατομμύρια
συσκευές imaging. Με βάση τα
στοιχεία αυτά οι προβλέψεις για το
2012 είναι μάλλον αισιόδοξες. Δύο
ερωτήσεις μόνο να διατυπώσουμε εμείς:
Αντιστέκεται η φωτογραφία στην κρίση;
Ή τελικά μόνο η Ελλάδα έχει κρίση;
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Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector
Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí:
ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñÜöïò,
ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá.
(Óôï ýøïò ôïõ Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË
KåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò)
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”.
ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ
1 Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax (210 8541485) Þ
ìå e-mail óôï info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ
ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ. Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ
óôï site www.photo.gr üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü
ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí.
2 Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç
(åÜí õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)
3 Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò,
èá ðñÝðåé ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå
ôï áíôßóôïé÷ï ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá
óáò õðïäåßîïõìå. Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé
íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò åðéâåâáßùóç óôo
fax: 210 8541 485 Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr

H τέχνη της φωτογραφίας
στην ψηφιακή εποχή της εικόνας
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Ýíá óåìéíÜñéï:
€48,78
äýï óåìéíÜñéá:
€89,43
ôñßá óåìéíÜñéá:
€121,95
ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73
ðÝíôå óåìéíÜñéá: €211,38
Ýîé óåìéíÜñéá:
€243,90

+
+
+
+
+
+
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ÖÐÁ
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23% (€60)
23% (€110)
23% (€150)
23% (€210)
23% (€260)
23% (€300)
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Η ψηφιακή μηχανή
& τα μυστικά της

 ,   , ,  ,
 .   .   
   .        !"   . # 

 !       .

2

Φωτογραφία: Απλοί
κανόνες αισθητικής
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Βιντεοσκόπηση
& μοντάζ
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Photoshop Ι
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/    & : Raster - Vector.
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Photoshop ΙΙ

Layers,  " (%  " Alpha
channels),    (Actions),
"  .  %& RGBCMYK. 2   layer, layer mask.

6

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ
ÁðïóôïëÞ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Photoshop ΙΙΙ

'%     Layers.
 %  & #/*,   !  . HDR     ",
plugins   (Grain Surgery,
Image Doctor, Focal Blade  .)

Δευτέρα 30/1/12

Τετάρτη 1/2/12

Σάββατο 11/2/12

Σάββατο 4/2/12

Δευτέρα 6/2/12

Τετάρτη 8/2/12,

Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Ώρα 18:00-22:00

Ώρα 18:00-22:00

Ώρα 10:00-14:00

Ώρα 10:00-14:00

Ώρα 18:00-22:00

ώρα 18:00-22:00

Ïíïìáôåðþíõìï: ...........................................................................
Äéåýèõíóç: ...................................................................................
Ðüëç: ...........................................................................................
Ôçë. : ...................................mail: ................................................
Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:
ÓåìéíÜñéï:

1

2

Çìåñïìçíßá: ............................
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ÕðïãñáöÞ...........................

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

Olympus
Standard zoom
' PEN

  

H Olympus κυκλοφόρησε ένα νέο
standard zoom φακό για τη σειρά
μηχανών PEN. Ο φακός M.Zuiko
Digital ED 12-50mm f/3.5-6.3 EZ έχει
μηχανισμό ηλεκτρομαγνητικού zoom
που τροφοδοτεί το φακό, μεταβλητό
zoom και γρήγορο autofocus. Επίσης
μπορεί να παρακάμψει το autofocus
και να γυρίσει σε manual από το zoom
ring. Ο νέος φακός έχει μεγέθυνση 4.2x
σε standard και 0.72x σε macro στα
20-50cm. Τέλος για πρώτη φορά φακός
PEN περιλαμβάνει πλήκτρο L-Fn για
να αποτρέπει τη μηχανή να εστιάζει σε
λάθος σημείο.
FOTOMATIC 210 2111850
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Μεγάλο πανελλήνιο διαγωνισμό φωτογραφίας ετοιμάζει το δίκτυο καταστημάτων
Φωτοδεσμός. Το θέμα του διαγωνισμού είναι “Η ζωή είναι γυναίκα” και κύριο άξονα τις
θηλυκές όψεις που κυριαρχούν στην καθημερινότητα μας είτε αυτό είναι μια γυναίκα ή
κάτι αφαιρετικό όπως η ίδια η φύση. Ο διαγωνισμός θε τρέχει για τους επόμενους δύο
μήνες. Περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματα του Φωτοδεσμού.

)%5( &*&$ !5$(
?"  '  *6   " 
Η «Κουμαντάρειος Πινακοθήκη Σπάρτης, παράρτημα της Εθνικής
Πινακοθήκης» και η Λέσχη Φωτογραφίας Σπάρτης θα φιλοξενήσουν
την έκθεση του φωτογράφου Στέλιου Ευσταθόπουλου με τίτλο
Αθήνα εντός. Η έκθεση εγκαινιάζεται το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2012
στις 20:30, στην γκαλερί της Πινακοθήκης. Την επιμέλεια της έκθεσης
έχει ο Ηρακλής Παπαϊωάννου. Η καινούρια σειρά φωτογραφιών του
Στέλιου Ευσταθόπουλου αποτελεί μια φωτογραφική περιπλάνηση
στο κέντρο της Αθήνας, μέσα απ’ την οποία ο φωτογράφος αναζητά
τις αθέατες μικρές ιστορίες των πρωταγωνιστών της καθημερινής
ζωής. Μέσα από στιγμιότυπα με μετέωρες εφήμερες χειρονομίες,
βλέμματα, στάσεις σώματος που χάνονται στη βουή της πόλης,
ο Στέλιος Ευσταθόπουλος επιδιώκει να αποτυπώσει πτυχές της
σύγχρονης πραγματικότητας, επιχειρώντας παράλληλα να ανανεώσει
την μεγάλη παράδοση της φωτογραφίας δρόμου. Η Πινακοθήκη
βρίσκεται επί της Κ. Παλαιολόγου 123, Σπάρτη τηλ. 2731081557
και 2731081822 και το ωράριο λειτουργίας είναι κάθε μέρα και
Σαββατοκύριακο από 09:00 μέχρι 15:30 εκτός Τρίτης.
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Tελευταία αντίτυπα!
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   : 210 8541400, info@photo.gr
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Long Room
? 0 * 33    
  “6  6 ”
'   
Δύο πολύ ξεχωριστές εκδηλώσεις θα έχουν τη δυνατότητα να
απολαύσουν όσοι βρεθούν στον χώρο τέχνης του Long Room
στο Πικέρμι. Παράλληλα με την έκθεση του Jan Saudek, το
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά
με το Martha Mavroeidi Trio. Για πρώτη φορά στον μοναδικό
χώρο του μοναστηριακού Long Room θα ηχήσουν ιδιαίτερα
μουσικά όργανα σε συνδυασμό με την χαρακτηριστική φωνή
της Μάρθας Μαυροειδή. Την επόμενη μέρα, Κυριακή 18
Δεκεμβρίου και ώρα 7μμ θα πραγματοποιηθεί συμπόσιο
με θέμα “Ο έρωτας στις τέχνες:” με αφορμή την έκθεση του
Jan Saudek. Μία βραδιά όπου ομιλητές από τον χώρο των
γραμμάτων & τεχνών θα εκφράσουν τις προσωπικές τους
απόψεις για ένα από τα πιο υπέροχα αλλά και πιο περίπλοκα
θέματα στην ιστορία της τέχνης και της ζωής γενικότερα.
Επίσης θα γίνει ενδιαφέρουσα προβολή με θέμα το Γυμνό
στην Ιστορία της Φωτογραφίας. Εισηγητές θα είναι οι
Κωνσταντίνος Τζαμιώτης, συγγραφέας, o Φώτης Καγγελάρης,
δρ. Ψυχοπαθολογίας και η Ιωάννα Βασδέκη, επιμελήτρια της
έκθεσης Jan Saudek at the Long Room.

Ελβετίας που φωτογράφισε
σε πρόσφατο ταξίδι του.
Ο γνωστός φωτογράφος
απέσπασε μεταξύ
άλλων φέτος το Χρυσό
Βραβείο στο διεθνή
Διαγωνισμό Φωτογραφίας
Px3 2011 (Prix de la
Photographie Paris) που
διεξήχθη στο Παρίσι για
τη φωτογραφική του
δουλειά με τίτλο ICE
SERIES (σειρές πάγου)
στη κατηγορία Φύση/
Νερό, και διακρίθηκε
στον μεγαλύτερο διεθνή

H&.$ ) ##$;5##) 6?;56)
;



/6-/



Στο Σαν Μόριτς της Ελβετίας εκτέθηκε η δουλειά του ελληνογάλλου φωτογράφου τοπίων
Μανώλης Κουπέ – Καλομοίρη. Τα εγκαίνια έγιναν την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στην Γκαλερί
Kunsthalle. Κύριο θέμα της φωτογραφικής έκθεσης είναι τοπία από την περιοχή Ενγκαντίν της
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Διαγωνισμό Φωτογραφίας
IPA (International
Photography Awards)
κατακτώντας την 1η θέση
στην επαγγελματική
κατηγορία Φύση/ Εποχές
για τις φωτογραφίες του με
τίτλο Winter in the Rockies.
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Samsung
 "  

1 "6

Η Samsung βρίσκεται στην πρώτη
θέση παγκοσμίως, για πέντε
συναπτά έτη (21 τρίμηνα) από το
τρίτο τρίμηνο του 2006, έχοντας
μερίδιο 15,5% από το σύνολο της
παγκόσμιας αγοράς οθονών κατά το
τρίτο τρίμηνο του 2011. Σύμφωνα με
την IDC, εταιρεία ερευνών αγοράς, οι
πωλήσεις της Samsung αυξήθηκαν
πάνω από 10% κατά το τρίτο
τρίμηνο σε σύγκριση με το δεύτερο
τρίμηνο του 2011, σημειώνοντας
πωλήσεις 6,42 εκατ. τεμαχίων.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία διέθεσε
στην παγκόσμια αγορά πάνω από
3,49 εκατ. οθόνες premium LED
κατά το τρίτο τρίμηνο του 2011,
αντιπροσωπεύοντας το 25,5% της
συνολικής αγοράς οθονών. Αυτό
σημαίνει ότι μία στις τέσσερις LED
οθόνες που πωλούνται παγκοσμίως
είναι μάρκας Samsung.

 #) Kodachrome
Good bye...

Apps
6    '

H ανακοίνωση για τη διακοπή παραγωγής του Kodachrome του πιο διάσημου φιλμ
διαφανειών όλων των εποχών, έγινε το 2009. Το Kodachrome είχε εφευρεθεί στις αρχές

To αμερικάνικο App Store της Apple
επέλεξε δύο φωτογραφικές εφαρμογές
ως τις Εφαρμογές της Χρονιάς για iPhone
και iPad. Η επιλογή δεν μας παραξενεύει
καθώς πρόκειται για τα λίαν δημοφιλή app
Snapseed και Instagram. Το Instagram
προσφέρει επεξεργασία στις φωτογραφίες
ώστε να μοιάζουν ότι έχουν τραβηχτεί

της δεκαετίας του 1930. Στην πραγματικότητα ήταν το πρώτο πετυχημένο έγχρωμο
φιλμ μετά τις προσπάθειες με το Autochrome και το Dufaycolor. Αναδείχθηκε ως η πιο
μακρόβια (διάρκεια ζωής σε αποθήκευση 100 χρόνια) έγχρωμη εμουλσιόν λόγω της
δομής του, όπου οι χρωστικές προστίθενται στην εμφάνιση. Το τελευταίο φιλμάκι που
στάλθηκε στο εργαστήριο Dwayne’s Photo στο Κάνσας των ΗΠΑ ανήκε στο διάσημο
φωτογράφο Steve McCurry. Προφανώς δεν αγνοείτε την αρχετυπική φωτογραφία του
Αfgan Girl που τράβηξε το 1984 σε μια αποστολή του στο εμπόλεμο Αφγανιστάν της
εποχής της εισβολής των σοβιετικών. Το Kodachrome υπήρξε μια από τις πιο αγαπημένες

από αναλογική μηχανή, δημιουργώντας
παράλληλα και δίκτυο, τύπου social
network, γύρω από την φωτογραφία,
ενώ το Snapseed
της γνωστής
“φωτογραφικής”
εταιρείαw
Νik Software
προσφέρει πλήρη
επεξεργασία
εικόνας στο iPhone
ή το iPad.

εμουλσιόν του McCurry ειδικά στα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Με πρωτοβουλία
της Audrey Jonckheer στελέχους της Κοdak, Photofinishing and Entertainment Group,
δόθηκε στο φωτογράφο η ευκαιρία να γράψει τον επίλογο του θρυλικού slide και το
οριστικό τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Όπως δήλωσε ο ΜCCurry αναλαμβάνοντας το
ρόλο του τελευταίου χρήστη, το Kodachrome είχε μια θαυμάσια χρωματική παλέτα,
και μπορούσε να καταγράψει τον κόσμο ακριβώς όπως ήταν χωρίς υπερβολές. Είχε
μια σχεδόν ποιητική χροιά και θαυμαστά ζωντανά χρώματα. Ήταν ο χρυσός κανόνας
αναφοράς στο Imaging. ”To project Last Kodachrome περιέλαβε ένα μεγάλο οδοιπορικό
στην περιοχή Rajastan στην Ινδία αλλά και μια διαδρομή από τη Νέα Υόρκη στο
Κάνσας, στο εργαστήριο όπου εμφανίστηκε η τελευταία κασέτα του φιλμ. Η διαδρομή
κινηματογραφήθηκε από συνεργείο του Νational Geographic.
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*     PhotoBusiness Weekly  0       '  '    .
*     email: photobusiness@photo.gr   '         "  % % % 6 !

 134 • 

19  

 2011



26

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη
   

Y     
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Για να την απολαύσετε...



 !

www.photovision.gr
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• Ποια ήταν η αποφασιστική στιγμή για να γίνεις επαγγελματίας φωτογράφος;
Δεν μπορώ να πω πως υπήρξε κάποια τέτοια στιγμή. Νομίζω πως ήρθε μόνο του, τελειώνοντας
τις σπουδές μου από το τμήμα Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθηνών σαν φυσική συνέχεια δηλαδή,
κάτι που δεν ισχύει με όλους τους απόφοιτους του τμήματος..
Σπουδάζοντας πάνω στην εικόνα και την φωτογραφία ήμουν σίγουρος πως αυτό ήθελα να
κάνω. Αυτό που με είχε συνεπάρει πέραν της φωτογραφικής τέχνης καθαυτής, ήταν ότι μέσω
αυτής μπορώ να είμαι παντού, να επισκέπτομαι μέρη που δεν θα μπορούσα να πάω υπό άλλες
συνθήκες, να συναντήσω ανθρώπους που δεν θα τους γνώριζα ποτέ και να συναναστραφώ
μαζί τους. Να μπω σε μια διαδικασία που όσο σημαντικός είναι ο προορισμός άλλο τόσο είναι
και το ταξίδι. Φυσικά το ίδιο θα μπορούσα να νιώθω και ως ερασιτέχνης. Όμως ως επαγγελματίας έχω τη δυνατότητα και οφείλω να προσηλώνομαι 100% στην φωτογραφία. Αυτό βεβαίως
πολλές φορές έχει και τα αρνητικά του. Η συνεχής προσπάθεια να εξασφαλίσεις τα προς το ζην
δεν σου δίνει τον απαιτούμενο χρόνο να ολοκληρώσεις κάποια project που έχεις στο μυαλό
σου.

\: . 
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• Ποιο κομμάτι του εξοπλισμού σου δεν θα μπορούσες να αποχωριστείς ποτέ;
Την Canon 5D EOS Mk II την οποία αγαπώ. Κάθε φορά που τελειώνω κάποια δουλειά χαίρομαι
που έχω δουλέψει με αυτή την κάμερα και έχω χρησιμοποιήσει όλες αυτές τις δυνατότητές της.
Ίσως αυτό να προέρχεται και από το γεγονός ότι δούλευα πριν με την Canon EOS 20D που
ήταν σαφώς κατώτερη και σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες δεν μπορούσε να αντεπεξέλ-

 2011
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θει. Από κει και πέρα έχω μια σειρά από φακούς, φλας,
σταθερά φώτα και gadgets όπου ανάλογα με την εφαρμογή, έχω μάθει να τα δουλεύω και σίγουρα είναι απολύτως
απαραίτητα για την δουλειά μου.
• Ασχολείσαι με διαφορετικά είδη φωτογραφίας. Αυτό
αποτελεί προσωπική επιλογή ή προκύπτει από τις
δυσκολίες της εποχής (οικονομικές κτλ.);
Και τα δύο. Από την μια πλευρά για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον να ασχολούμαι με διαφορετικά είδη γιατί τεστάρω τον εαυτό μου, ψάχνω να δω μέχρι που μπορούν να
φτάσουν οι δυνατότητες μου, τι μπορώ να καταφέρω να
αποτυπώσω, πως μπορώ να δω με τα δικά μου μάτια τα
διαφορετικά θέματα και είδη, πως μπορώ να επικοινωνήσω
με τους ανθρώπους μέσα από αυτά και πως μπορώ να δω
και να ταξιδέψω σε νέα μέρη. Σε αυτό παίζει ρόλο και η ψυχολογία της στιγμής. Δηλ. αναλόγως που βρίσκομαι και σε
τι κατάσταση είμαι, μου αρέσει να αποτυπώνω διαφορετικά
πράγματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που ταξιδεύω και θέλω
να φωτογραφίζω μόνο δρόμους και τίποτε άλλο. Νιώθω
εκείνη την στιγμή μια έλξη προς την άσφαλτο, το σχήμα της
και την σχέση της με το φυσικό περιβάλλον. Σε άλλη χρονική περίοδο σε αντίστοιχο ταξίδι ίσως έχω την διάθεση να
φωτογραφίζω τους ανθρώπους που συναντώ εκεί γιατί τότε
έχω περισσότερο ανάγκη την επικοινωνία Έχει την γοητεία
του όλο αυτό. Από την άλλη πλευρά, το ότι μπορεί αναλόγως τις εποχές να ζω από διαφορετικά είδη φωτογραφίας
έχει να κάνει και με τις οικονομικές δυσκολίες της στιγμής.
Σήμερα δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να πεις ότι θα ζω
κάνοντας αποκλειστικά πορτρέτα ή φωτογραφία δρόμου.
Πιστεύω πως σήμερα υπηρετώντας αυστηρά ένα είδος
φωτογραφίας ή δεν έχεις οικονομική ανάγκη ή έχεις φτάσει
σε πολύ υψηλό επίπεδο αναγνώρισης και δεν σε αγγίζει
τίποτε. Έχουμε δυστυχώς πολλά παραδείγματα επαγγελματιών φωτογράφων που λόγω της δύσκολης οικονομικής
κατάστασης αναγκάστηκαν μετά από χρόνια να αλλάξουν
ειδικότητα ενώ στο παρελθόν ήταν σταθεροί στο αντικείμενό τους. Είναι πάντως κρίμα να βλέπεις σήμερα να κλείνουν
ή να γίνονται αποθήκες πολλά φωτογραφικά studio, το
ένα πίσω από το άλλο. Αισθάνομαι ακόμη χειρότερα όταν
συνάδελφοι φωτογράφοι αναγκάζονται να αλλάξουν επάγγελμα και συνεχίζουν την φωτογραφία σαν χόμπι.
• Ο φωτογράφος πρέπει να εξειδικεύεται σε ένα είδος
ή θεωρείς ότι πρέπει να εξασκηθεί σε όσα περισσότερα
μπορεί;
Δεν υπάρχει η απόλυτη απάντηση Η εξειδίκευση μπορεί
να φέρει την απόλυτη αφοσίωση και προσήλωση σε
κάποιο τομέα. Έτσι δουλεύοντας επί μακρόν στο είδος
αυτό να γίνεσαι όλο και καλύτερος και να κάνεις όλο και
καλύτερη δουλειά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εξ
αρχής ασχολούνται με ένα είδος γιατί αυτό τους τραβάει,
αυτό τους συνεπαίρνει και εξαντλεί την δημιουργικότητά
τους. Δεν έχουν σκεφτεί καν να δουν κάτι άλλο και για
αυτό με τον χρόνο βλέπουμε όλο και καλύτερη δουλειά
απο αυτούς. Από την άλλη όμως κάποιοι έχουν την ανάγκη
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να ψάξουν και να ψαχτούν, να δουν και δώσουν σε περισσότερα
είδη, εκφραζόμενοι δημιουργικά σε πολλούς διαφορετικούς
τομείς της φωτογραφίας.
• Τι θα διάλεγες να κάνεις αποκλειστικά αν είχες την ευκαιρία;
Όπως ανέφερα παραπάνω υπάρχουν πολλά είδη φωτογραφίας
που μου αρέσουν αλλά μπορώ να πω ότι με εκφράζει ό,τι έχει
να κάνει με ταξίδι. Οι καλύτερες και αγαπημένες μου δουλειές
είναι κάποιες που έγιναν υπό πίεση μακριά απο την Αθήνα. Θα
ήθελα αυτή την εποχή να ακολουθώ κάποια συγκροτήματα σε
περιοδείες και συναυλίες ώστε να καταγράφω φωτογραφικά
την ζωή τους πριν και μετά τα live. Τη στιγμή των συναυλιών τη
θεωρώ απίστευτα δυνατή αλλά με συναρπάζει και η ιδέα των
γκρουπ που τους στήνω και τους καθοδηγώ φωτογραφίζοντας
σκηνοθετημένα. Πάλι βλέπουμε πως μπλέκω διάφορα είδη. Με
ενδιαφέρει πολύ η μουσική βιομηχανία.
• Από πού αντλείς έμπνευση;
Από την ψυχολογία μου, από το πόσο καλά είμαι εγώ. Είναι
απίστευτα δύσκολο να είσαι αισιόδοξος με όλα αυτά που ζούμε,
με όλα αυτά που μας καταρρακώνουν καθημερινά, με όλη
αυτή την βία που δεχόμαστε είτε είναι ψυχολογική είτε κρατική
ζητώντας και παλεύοντας για την αξιοπρέπειά μας. Παρόλα αυτά
δεν σημαίνει ότι σταματάει η διάθεση για δημιουργία και χάνουμε
κάθε αισιοδοξία.
• Από πού αντλείς έμπνευση; Πόσο δύσκολο είναι για έναν
φωτογράφο που ζει στην Αθήνα του 2011 να παραμένει
αισιόδοξος και δημιουργικός;

marieke meijer
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Αντλώ έμπνευση από την ψυχολογία μου, από το πόσο καλά
είμαι εγώ. Είναι απίστευτα δύσκολο να είσαι αισιόδοξος για το
σήμερα και το μέλλον με όλα αυτά που ζούμε, με όλα αυτά
που μας καταρρακώνουν καθημερινά, με όλη αυτή την βία
που δεχόμαστε είτε είναι ψυχολογική είτε κρατική ζητώντας
και παλεύοντας για τα δικαιώματά μας και την αξιοπρέπειά
μας.Παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι όλο αυτό σταματάει την
όρεξη σου για δημιουργία ίσα ίσα μπορεί να σου δώσει
ένα έναυσμα να μην τα παρατήσεις και προχωρήσεις
δημιουργώντας είτε το κάνεις σαν προσωπική άμυνα απέναντι
στην σαπίλα είτε σαν διέξοδο.

• Ως απόφοιτος του ΤΕΙ Φωτογραφίας πως αντιλαμβάνεσαι την
φωτογραφική εκπαίδευση στην Ελλάδα; Δίνει τα κατάλληλα
εφόδια στους μελλοντικούς φωτογράφους;
Η φωτογραφική εκπαίδευση πιστεύω πως σου δίνει
περισσότερο την ώθηση να προχωρήσεις παραπέρα. Πρέπει
να θέλεις να δεχτείς την γνώση που σου προσφέρεται ώστε
να την πας ένα βήμα παραπέρα με την δικιά σου την ματιά.
Εγώ απο τις σπουδές μου έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος,
θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που μου έκαναν μάθημα
κάποιοι από τους καλύτερους Ελληνες φωτογράφους.
Σίγουρα είχαμε πολλές ελλείψεις και πολλές μα πολλές
χαμένες διδακτικές ώρες λόγω καταλήψεων, απεργιών κτλ
αλλά τουλάχιστον περίσσευε η διάθεση και η όρεξη! Έχουμε
σαφώς παραδείγματα καταπληκτικών φωτογράφων που
δεν έχουν σπουδάσει φωτογραφία ποτέ τους και μένεις
άναυδος μπροστά στο φωτογραφικό τους έργο αλλά θεωρώ
πολύ σημαντική την εκπαίδευση, νομίζω πως σε κάνει πιο
ολοκληρωμένο άνθρωπο, καλλιτέχνη και επαγγελματία.
• Τι μελλοντικούς στόχους έχεις σχετικά με την φωτογραφία;
Να ζω απο την φωτογραφία και να ταξιδεύω με αυτή!

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Ζήσης Τσούμπος
γεννήθηκε το 1980 στην
Αθήνα. Αποφοίτησε από
το ΤΕΙ Φωτογραφίας
και Οπτικοακουστικών
Τεχνών και σήμερα
εργάζεται ως freelancer
φωτογράφος.
Φωτογραφίες του έχουν
δημοσιευτεί σε μεγάλα
έντυπα και εφημερίδες.
http://www.
zissisphotography.com/
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