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Τα περιοδικά μας εκπροσωπήθηκαν από τον υπογράφοντα και από τον 

Παναγιώτη Καλδή. Περισσότερες πληροφορίες και φωτορεπορτάζ από την 

παραμονή μας στο κοσμοπολίτικο Κέιπ Τάουν θα βρείτε στις επόμενες σελίδες. 

Στην παραπάνω φωτογραφία απεικονίζεται εικαστική κατασκευή ύψους 18m 

στο λιμάνι του Κέιπ Τάουν (Waterfront) του καλλιτέχνη Elliot Cratefan για την 

δημιουργία της οποίας χρησιμοποίησε 42.000 άδεια κιβώτια Coca Cola!               

                                                                                                                         T.T.

A#!��!$�PHOTOVISION 2013
Από τώρα; Μέσα στο δίσεκτο ’12 (…) μιλάμε για 

κάτι που θα γίνει μέσα στο γρουσούζικο ’13 (…); 

Θα ζούμε ως τότε (…); Θα υπάρχουν οι επιχειρήσεις 

μας; Θα είμαστε ακόμα στο ευρώ, στη δραχμή ή 

κάπου αλλού; Η συντέλεια του κόσμου λοιπόν είναι 

εδώ, έρχεται και θα μας πλακώσει αν πιστέψουμε 

την μερίδα αυτή των “όλα τα βλέπω μαύρα” των 

“όσα πάνε κι όσα έρθουν” και των “βλέποντας και 

κάνοντας” (για να χρησιμοποιήσω ονοματολογία 

Ινδιάνων της Αμερικής). Ευτυχώς όμως που στον 

κλάδο μας υπάρχουν λίγες, ελάχιστες επιχειρήσεις 

(μετριούνται στα δάκτυλα) που σκέφτονται σοβαρά 

και προγραμματίζουν το αύριο παρά τα χίλια μύρια 

προβλήματα του σήμερα. Με αυτές τις επιχειρήσεις 

πορευόμαστε, με αυτές χαράζουμε πορεία 

συμπαρασύροντας στην πρόοδο και τη δημιουργία 

όλους τους άλλους. Γιατί κύριοι, η διοργάνωση μίας 

έκθεσης δεν στήνεται όπως στήνεται μια λαϊκή αγορά. 

Δεν μπορούμε σήμερα το βράδυ να φορτώσουμε το 

Datsun κι αύριο το πρωί να στήσουμε τον πάγκο με 

την πραμάτεια. Η διοργάνωση μίας σοβαρής κλαδικής 

έκθεσης απαιτεί πολλούς μήνες πριν - για να μην πω 

χρόνο και βάλε – να κινηθεί η οργανωτική διαδικασία. 

Να γίνει η κράτηση του χώρου την επιθυμητή 

ημερομηνία (κι όχι όπου βρούμε χώρο και όταν νά’ 

ναι). Να καταβληθούν προκαταβολές και εγγυητικές 

επιστολές. Να αρχίσει η σχεδίαση και η χωροταξική 

κατανομή των περιπτέρων με τους βοηθητικούς 

χώρους κλπ. σύμφωνα με τις ανάγκες και την 

ζήτηση των εκθέσεων. Να ξεκινήσει η ενημέρωση 

των υποψήφιων εκθετών και στην συνέχεια των 

επισκεπτών. Γιατί φίλε μου - απαισιόδοξε - τα 

εργοστάσια του εξωτερικού και τα επιτελεία των 

σοβαρών εταιρειών (υπάρχουν ακόμη!) θέλουν να 

προγραμματίσουν έγκαιρα την συμμετοχή τους για 

να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό όφελος από την 

επικοινωνία με τους πελάτες τους στην έκθεση. 

Να το πω διαφορετικά: Η PHOTOVISION θα γίνει σε 

ένα χρόνο από σήμερα (αρκεί να το θέλει ο ΣΕΚΑΦ) 

με κοστολόγια προσαρμοσμένα στην εποχή της 

κρίσης, με διαφήμιση και προβολή που αρχίζει από 

τώρα και προπάντων με αισιοδοξία και χαμόγελο. 

Όσοι πιστοί προσέλθετε.  
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

http://www.tipa.com/english/XXI_tipa_awards_2011.php
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=140
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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�)*��&: Τάκης Τζίμας, ���"+"���& �(���6�&: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�8��"��9���&: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��8���� "#!�����6�: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

�����;����&: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

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. 

��$��9!

http://mashable.com/2012/03/27/samsung-elephant-video/
www.photo.gr
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I AM THE BIG PICTURE

I AM THE NIKON D800. Διαθέτω 36,3 megapixel και 
εγγραφή video διπλού φορμά με λειτουργία D-Movie (1080p) στα 30, 25 
ή 24 fps, καθώς και επεκτάσιμο εύρος ISO από 50 έως 25.600, κορυφαίο 
σύστημα αυτόματης εστίασης 51 σημείων και επεξεργασία εικόνας 
EXPEED 3 με δύο υποδοχές κάρτας. Είμαι ένα έργο τέχνης. iamnikon.gr

http://www.nikon.gr/el_GR/
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Στην Ένωση Φωτογράφων Θεσσαλονίκης πιστεύαμε ότι τα πράγματα είχαν πάρει 

το δρόμο της ανασυγκρότησης και του «νοικοκυρέματος» μετά την αδράνεια 

στην οποία είχε περιπέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω κενού της 

προηγούμενης διοίκησης. 

Είχαμε πληροφορηθεί ότι το τρέχον Δ.Σ. υπό την προεδρία Σφυριδάκη είχε 

καταφέρει να σώσει το ακίνητο του σωματείου που κινδύνευε με κατάσχεση από 

κάποιες οφειλές προς το Δημόσιο και γενικά υπήρχε μια προσπάθεια ενεργοποίησης 

και προσέλκυσης μελών. Όμως τα τελευταία νέα είναι όχι απλώς αρνητικά αλλά 

τελείως απογοητευτικά και φέρνουν το σωματείο στο χείλος της καταστροφής για μια 

ακόμη φορά. Στη Γεν. Συνέλευση που έγινε στις 14 Μαρτίου 2012 μετά από το δύο 

διαδοχικές αναβολές και με ελάχιστη παρουσία μόλις 7 από τα ταμειακώς εντάξει 

24 μέλη (θεωρήθηκε απαρτία με βάση το καταστατικό λόγω των προηγηθεισών 

αναβολών) προέκυψε μεγάλο πρόβλημα με την απώλεια του βιβλίου του ταμείου 

μαζί με διαξιφισμούς για την ανάληψη ευθύνης για διάφορα προβλήματα του 

τελευταίου χρόνου. Όλη αυτή η ένταση οδήγησε σε μαζικές παραιτήσεις στους 

παριστάμενους. Έτσι για μια ακόμη φορά ο πολύπαθος επαγγελματικός φορέας των 

φωτογράφων είναι στο κενό, ένα βήμα πριν την οριστική διάλυση. 

Σαν αντικειμενικοί παρατηρητές θα πρέπει να εκφράσουμε τη θλίψη μας για τα 

όσα συμβαίνουν. Δεν μπορεί στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, στη 

συμπρωτεύουσα, να μην συσπειρώνονται οι επαγγελματίες φωτογράφοι, να μην 

έχουν το δικό τους επαγγελματικό 

φορέα όταν μικρότερες πόλεις, είναι 

πολύ δραστήριες συνδικαλιστικά, και 

εκπροσωπούν αποτελεσματικά τα 

συμφέροντα του κλάδου. Ό,τι κι αν 

έχει συμβεί, θεωρούμε ότι όσοι μέχρι 

στιγμής εμπλέκονται στην απόπειρα 

ανασυγκρότησης, θα πρέπει να 

παραμερίσουν τις όποιες δυσαρέσκειες 

και αντιθέσεις και να κρατήσουν 

ζωντανή την προσπάθεια, γράφοντας 

μέλη, πλαταίνοντας τη βάση και 

βρίσκοντας τρόπο να βγει ένα ΔΣ που 

να δουλεύει. 

Εμείς εδώ στο PBWeekly είμαστε στη 

διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων, 

να φιλοξενήσουμε τις απόψεις τους και 

να διαφανεί ποιος έχει δίκηο, ποιος έχει 

προτάσεις και θέσεις για διέξοδο από το 

κρίσιμο σημείο που έχουν περιέλθει τα 

πράγματα. 

�"�)���$�����9
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http://fujifilm-x.com/x-pro1/en/
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Την Πέμπτη 29 τρέχοντος πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ 

ΕΛΛΑΔΑΣ, Φειδίου 2, οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με μεγάλη προσέλευση 

των επαγγελματιών φωτορεπόρτερ και παρουσία δικαστικής αντιπροσώπου. 

Από το σύνολο των 354 εγγεγραμμένων και των 218 ταμειακώς τακτοποιημένων 

μελών, προσήλθαν 207 μέλη, γεγονός που μοιάζει με μεγάλη επιτυχία ως προς την 

αντιπροσωπευτικότητα και την ενεργό παρέμβαση στα εκλογικά πράγματα. Εκεί που στο 

σύνολο των πολιτών διαπιστώνεται αδράνεια και παθητικότητα σε σχέση με την κρισιμότητα 

των περιστάσεων και της κρίσης που μας πλήττει δραματικά, οι φωτορεπόρτερ παρά την 

τεράστια πίεση που υφίσταται η ειδικότητά τους, με την μεγάλη τους συμμετοχή έδωσαν 

μήνυμα ζωντάνιας και αντίστασης. Μετείχαν στην εκλογική διαδικασία δύο συνδυασμοί ένας 

με κοινό ψηφοδέλτιο και ένας με τίτλο “ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ”. 

Από το σύνολο των 207 καταμετρηθέντων ψηφοδελτίων βρέθηκαν 190 έγκυρα και εκλέγονται 

για το διοικητικό συμβούλιο κατά σειρά επιτυχίας οι: 

• Λώλος Μάριος (130 ψήφοι) • Κουτρουμάνος Βασίλειος (116) • Παπαθανασίου Γεώργιος (91) 

• Ζαχοπούλου Χριστίνα (83) • Τριχιάς Παναγιώτης (62) • Μήτσουρας Νίκος (54) • Χατζηκωστής 

Ανδρόνικος (54) • Βλάχος Αλέξανδρος ( 49) και Νικολόπουλος Αντώνης (48).

Για την Εξ. Επιτροπή εκλέγονται οι Γεννατά Φανή (60), Παναγοπούλου Γεωργία (47) και 

Χαραλάμπους Αντώνης (43) και για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι Παντζαρτζή Συμέλα (83), 

Δασκαλάκης Θωμάς (71) Γρηγορόπουλος Γεώργιος (51 Μπούτσικος Νικόλαος (51) Ρουπινάς 

Άρης (41) και Πετρόπουλος Ελευθέριος (36).

Οι επιτυχόντες του Δ.Σ. θα συνεδριάσουν την επόμενη εβδομάδα για να συγκροτηθούν σε 

σώμα και για την ανάδειξη των διάφορων θέσεων (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος κλπ.)

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο των νέων οργάνων της ΕΦΕ.

B=�!��#!��9C

Παλαίμαχοι και νέοι φωτορεπόρτερ 
προσέρχονται στην κάλπη

Ο καιρός ευνόησε την προσέλευση και ένα 
κρασάκι στο περιθώριο των εκλογών!

ΦΩΤ. Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
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http://www.stamos.com.gr/
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Π. ΚΑΛΔΗΣ

Associated Press vs. Fairey
������� ���������� 	�� )�����

Εν αρχή ην η ρεπορταζιακή φωτογραφία του προέδρου Obama με τον George Clooney στο πλευρό 

του, έργο του φωτογράφου Μannie Garcia. Η λήψη είχε γίνει το 2006 στη διάρκεια μιας ομιλίας για 

το Darfur του τότε γερουσιαστή και δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια ειδησεογραφική εικόνα για το 

πρακτορείο Associated Press. Ο ίδιος freelance φωτογράφος είχε δουλέψει άλλωστε για διάφορους: 

Bloomberg, Reuters, New York Times, και Newsweek. Η φωτογραφία έγινε διάσημη μόνον όταν την 

παρέλαβε ο εικαστικός Shepard Fairey που την μετέτρεψε στη αρχετυπική γραφίστικη αφίσα με τον 

τίτλο Hope. To 2009 το Associated Press επικαλέστηκε παραβίαση του copyright και η υπόθεση πήρε 

το δρόμο των δικαστηρίων. Ένα δρόμο που τράβηξε αρκετά μακριά καθώς οι συνήγοροι του Fairey 

προέβαλαν την ένσταση του fair use δηλ. επιτρεπόμενη από το νόμο χρήση. Όμως αποδείχθηκε ότι ο 

Fairey χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα για την υπεράσπισή του, κάτι που απαγορεύεται αυστηρά από 

το αμερικανικό νόμο ενώ ακόμη κατέφυγε σε ψευδομάρτυρες. Έτσι τώρα διώκεται ποινικά, ακόμη και 

αν στο μεσοδιάστημα, είχε προβεί σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Associated Press. Στην Αμερική 

βλέπετε, η δικαιοσύνη δεν αστειεύεται… Ούτε με τους πορτραιτίστες των προέδρων.

�lympus saga
*��' 	�� 	��!�	��� ��� ��������� ������	����

Καθώς κλείνει ο κύκλος της ανάκρισης για το πολυσυζητημένο σκάνδαλο, σφίγγει ο κλοιός 

γύρω από την εταιρία. Το μόλις ανακοινωθέν πόρισμα της επιτροπής Securities and Exchange  

Surveillance Commission του Τοkyo, προτείνει να ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη και κατά 

άλλων ενεχόμενων προσώπων. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις από 

τον Περιφερειακό Εισαγγελέα του Τόκιο, ο πρώην πρόεδρος Tsuyoshi Kikukawa, o πρώην 

αντιπρόεδρος Ηisashi Mori και ο επικεφαλής του λογιστηρίου Hideo Yamada καθώς και ο 

οικονομικός σύμβουλος (δεν είναι στέλεχος της Olympus) Akio Nakagawa. Oι παραπάνω κα-

θώς και άλλοι που θα ταυτοποιηθούν στη συνέχει κατηγορούνται ότι παραποίησαν λογιστικά 

στοιχεία με υπερτιμολογήσεις εξαγορών 

ώστε να καλυφθούν ελλείμματα μέσα στα 

προηγούμενα 13 χρόνια, ενώ αρχικά πιστευ-

όταν ότι οι παρατυπίες είχαν αρχίσει το 2007. 

Επίσης έγινε γνωστό ότι διώκονται και τρεις 

executives της εταιρίας χρηματοοικονομικών 

συμβούλων Global Consulting Co. 
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Σας περιμένουμε 
στο περίπτερο μας

B14 Κάντε κλικ εδώ 
για να κατεβάσετε 
την πρόσκληση

www.photobusiness.gr/images/prosklisi-MEC_Tourismos.jpg
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Το περιοδικό μας συμμετέχει στην πρώτη Διεθνή ‘Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού στο MEC 

Παιανίας. Σκοπός η ενημέρωση και επικοινωνία στο ειδικευμένο κοινό του προγράμματος 

φωτογραφικών σεμιναρίων του περιοδικού που συνδυάζουν επιμόρφωση με ψυχαγωγία και 

τουρισμό. Η έκθεση κλείνει την Κυριακή το βράδυ 1/4/2012 ώρα 21:00.

B=�! - �!"���;*&!

Πίνδος με 4x4

Ντουμπρόβνικ

�������	
�� ��
���
�,
��������� & ����
���

Tα ταξίδια του 
ΦΩΤΟγράφου

Κωνσταντινούπολη 

Παρίσι 

Την έκθεση εγκαινίασε ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γ. Νικητιάδης με τις ευλογίες 
του Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου (Φωτ.: Χρήστος Κάσσικος)

Περίπτερα από την έκθεση με προτάσεις 
τουρισμού πέρα από τα καθιερωμένα!

Στον ίδιο χώρο φιλοξενήθηκε και έκθεση 
παλαιών αυτοκινήτων που συγκέντρωσε 
πολλούς επισκέπτες!

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=15&selector=91&id=436
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Tα ταξίδια του ΦΩΤΟγράφου
Παρίσι 

31 Μαΐου έως 3 Ιουνίου
“Ιστορία & αισθητική 
της Φωτογραφίας”

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
- Δύο τρίωρες συναντήσεις σε αίθουσα του ξενοδοχείου 

διαμονής μας με εισηγητή Έλληνα καθηγητή φωτογραφίας

- Επισκέψεις σε φωτογραφικές εκθέσεις, ανάλυση 

και κατανόηση των εκτιθέμενων έργων με τη βοήθεια του 

Έλληνα συνοδού καθηγητή φωτογραφίας

- Συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους του 

Γαλλικού φωτογραφικού περιοδικού REPONSES PHOTO

- Φωτογραφικές εξορμήσεις και πρακτική εξάσκηση σε 

γραφικές συνοικίες του Παρισιού (Καρτιέ Λατίν, Παναγία 

Παρισίων, Κέντρο Πομπιντού, Σαιν Ζερμαίν κ.α.)

- Eιδικευμένος ξεναγός, συνοδός / αρχηγός αποστολής 

από το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

- Επιλογή / αξιολόγηση των καλύτερων φωτογραφιών 

για τη δημιουργία έκθεσης στην Αθήνα

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη:
- Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 

- Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο

- Τρεις διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχείο 4* με πρωινό 

σε δίκλινο δωμάτιο (+240 € σε μονόκλινο)

- Ένα δείπνο γνωριμίας σε γαλλικό εστιατόριο 

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική

Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων 

Αριθμός θέσεων: 40
Κρατήσεις: μέχρι 20 Απριλίου

Κωνσταντινούπολη 
17 έως 20 Μαΐου
“Εθνολογική 

φωτογραφία & φωτορεπορτάζ”
ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

- Δύο τρίωρα μαθήματα σε αίθουσα του ξενοδοχείου 

διαμονής μας με εισηγητή Έλληνα καθηγητή φωτογραφίας

- Πρακτική εξάσκηση με φωτογραφικές εξορμήσεις στα 

Πριγκιποννήσια, Βόσπορο, Αγιά Σοφιά, Σκεπαστή Αγορά 

(Καπαλί Τσαρσί),  Πέρα και... όπου αλλού προλάβουμε 

με ελληνόφωνο ξεναγό.

- Επιλογή των καλύτερων φωτογραφιών από κάθε 

συμμετέχοντα για τη δημιουργία έκθεσης στην Αθήνα

 Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη:
- Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 

- Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο

- Τρεις διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχείο 4* με πρωινό 

σε δίκλινο δωμάτιο (+80 € σε μονόκλινο)

- Τρία γεύματα σε τοπικά εστιατόρια

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική

- Συνοδός/αρχηγός αποστολής από 

το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων

Αριθμός θέσεων: 40 
Κρατήσεις: μέχρι 10 Απριλίου

Πίνδος με 4x4 
15 – 17 Ιουνίου
“Φωτογραφία 
άγριας φύσης”

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
- Δύο δίωρες συναντήσεις σε αίθουσα του ξενοδοχείου  

διαμονής μας με εισηγητή καθηγητή φωτογραφίας

- Φωτογραφικές εξορμήσεις με τζιπ 4x4 και πρακτική 

εξάσκηση στη Βάλια Κάλντα, σε χωριά κοντά στη 

Σαμαρίνα και σε άλλες περιοχές σε υψόμετρο 1.600m. 

- Το γκρουπ θα συνοδεύει ένας ειδικευμένος 

δασοπόνος οικοξεναγός, ένας καθηγητής φωτογραφίας 

και ο αρχηγός της αποστολής από το περιοδικό 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

- Προβολή, κριτική και επιλογή των καλύτερων 

φωτογραφιών από κάθε συμμετέχοντα για τη 

δημιουργία έκθεσης στην Αθήνα

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη:  
- Δύο διανυκτερεύσεις σε ορεινό ξενοδοχείο 4* 

σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό 

- Δύο προγεύματα

- Ένα υπαίθριο μεσημεριανό γεύμα στη φύση

- Δύο δείπνα με πλούσιο μπουφέ 

(εκτός ποτών και αναψυκτικών)

- Μετακινήσεις με 4x4 από έμπειρους οδηγούς

Αριθμός θέσεων: 60 
Κρατήσεις: μέχρι 20 Μαΐου 

(Σημ.: Συνάντηση του γκρουπ 
στο Ξενοδοχείο στις 15/6 μετά το μεσημέρι)

Ντουμπρόβνικ
Κροατία 

28 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου
“Ταξιδιωτική φωτογραφία”

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
- Δύο δίωρες συναντήσεις σε αίθουσα 

του ξενοδοχείου διαμονής μας με εισηγητή 

Έλληνα καθηγητή φωτογραφίας

- Φωτογραφικές εξορμήσεις και πρακτική εξάσκηση

με την συνοδεία καθηγητή φωτογραφίας και ξεναγού

στο γραφικό Ντουμπρόβνικ, στο ιστορικό Σπλιτ 

καθώς και σε ενδιάμεσες περιοχές. 

- Προβολή, κριτική και επιλογή των καλύτερων 

φωτογραφιών για τη δημιουργία έκθεσης 

στην Αθήνα

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη: 
- Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 

με την Croatia air

- Τρεις διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχείο 5* με πρωινό

σε δίκλινο δωμάτιο (+150€ σε μονόκλινο)

- Τρία δείπνα με πλούσιο μπουφέ

- Πούλμαν με συνοδό / ξεναγό για τις μετακινήσεις 

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 

Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων

Αριθμός θέσεων: 40 
Κρατήσεις: μέχρι 10 Μαΐου

€ 580

€ 820

€ 330 € 680

����� �� ���	
��� 

�������� ��� 

www.photo.gr

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα τηλ.: 210 8541400
info@photo.gr, www.photo.gr 

����������� ���������, �
������� & ��
�����

Εισηγητής σεμιναρίου:

Emmanuel Coupe - Kalomiris
http://www.emmanuelcoupe.com/

Εισηγήτρια σεμιναρίου: Μάρω Κουρή

http://www.marokouri.com/homepage.php

http://www.photo.gr/v2/upload/site/pdf/Konstantinoupoli.pdf
http://www.marokouri.com
http://www.photo.gr/v2/upload/site/pdf/Paris.pdf
http://www.photo.gr/v2/upload/site/pdf/Pindos.pdf
http://www.emmanuelcoupe.com
http://www.photo.gr/v2/upload/site/pdf/Dubrovnic.pdf


������ 147 •  �����	
 2  
�	���� 2012 ����
 13

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

 Low Key

We are expecting you in Greece
3 4��'�� 	� billboard 	��� Times Square ��� 5�� 6�����

Και μάλιστα πληρωμένο όχι από το ελληνικό κράτος ή κάποια εταιρεία αλλά από 

τους ίδιους τους πολίτες. Η καμπάνια προτρέπει όσους περνάνε από την Times 

Square να επισκεφτούν την Ελλάδα για τουρισμό. Χρηματοδοτείται μάλιστα 

από πολίτες και όχι εταιρείες. Η όλη καμπάνια δημιουργήθηκε από ένα group 

εθελοντών, με το όνομα Up Greek Tourism, στην πλατφόρμα LoudSauce. 

Οι πλατφόρμες αυτού του τύπου ονομάζονται crowdfunding ακριβώς γιατί 

βασίζονται στην χρηματοδότηση του κοινού και χρησιμοποιούνται συνήθως 

για κοινωφελείς σκοπούς. Η καμπάνια της Ελλάδας είχε ως στόχο να μαζέψει 20.000 

δολάρια σε 20 μέρες ενώ ξεπέρασε το στόχο κατά 15.000 δολάρια. Το 50% των 

δωρεών προήλθαν από την Ελλάδα και οι υπόλοιπες από την Αυστραλία, το Βέλγιο, 

τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, το Κατάρ, τη Ρωσία, τη 

Σιγκαπούρη, την Ισπανία, την Ελβετία, την Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφω-

να με τον Γιώργο Κλειβοκιώτη, ιδρυτή του Up Greek Tourism, σκοπός της πρωτοβου-

λίας είναι να προσελκύσουν τουρίστες στην Ελλάδα ώστε η εισροή των χρημάτων να 

βοηθήσει την οικονομία της χώρας. Η καμπάνια εξαπλώθηκε μέσα από το Facebook 

και το Twitter. Οι εικόνες που τοποθετήθηκαν στο billboard στην μέση της πολυσύ-

χναστης πλατείας φτιάχτηκαν 

αφιλοκερδώς από τον ελληνοα-

μερικανό Charis Tsevis, γνωστό 

και για το πορτραίτο του Steve 

Jobs, φτιαγμένο από προϊόντα της 

Apple. Η εικόνα αποτελείται από 

400 φωτογραφίες ανθρώπων που 

συμμετείχαν στην καμπάνια. Εκτός 

από την γιγαντοαφίσα φτιάχτη-

καν wallpapers για υπολογιστές 

και iPhone, cover photos για το 

Facebook κ.α. 

Η καμπάνια συνεχίζεται και έχει 

σκοπό να τοποθετήσει κι άλλες 

γιγαντοαφίσες ξεκινώντας από το 

Βερολίνο. Δείτε περισσότερα στο 

http://www.upgreektourism.gr

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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�IPA AWARDS 2012 ��� Cape Town

Δεκάξι ώρες πτήσεις και μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα χωρίζουν την Ελλάδα από τη 

Νότια Αφρική. Μια χώρα αντιθέσεων και εκπλήξεων, που άφησε πίσω της  το ζοφερό 

παρελθόν του apartheid και αναγεννήθηκε χάρη στο πείσμα ενός χαρισματικού ηγέτη, 

του Νέλσον Μαντέλα, του Γκάντι της εποχής μας. 

Ο άνθρωπος που οραματίστηκε μια νέα Νότια Αφρική με ισονομία και ισοπολιτεία για τους 

κατατρεγμένους από τις φυλετικές διακρίσεις μαύρους, που έκανε πραγματικότητα το 

έθνος του Ουράνιου Τόξου όπως ο ίδιος θέλει να ονομάζει τη χώρα του, είναι ήδη 93 ετών και 

με προβλήματα υγείας. Έχει αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική και παραμένει σύμβολο και 

παράγοντας ενότητας. Όμως μετά τον Μαντέλα, τι; Θα εξακολουθήσει η Νότια Αφρική να έχει 

σταθερή κυβέρνηση; Θα υπάρξουν φυγόκεντρες τάσεις όπως υποστηρίζουν αρκετοί διεθνείς 

πολιτικοί αναλυτές; Θα εκραγεί το κοινωνικό ηφαίστειο που σιγοβράζει αφού ακόμη και μετά 

την κατάργηση του apartheid οι κοινωνικές αντιθέσεις δεν αμβλύνθηκαν όσο θάπρεπε; 

Μόνο στο Cape Town δύο εκατομμύρια μαύρες ψυχές ζουν στα townships, στις 

παραγκουπόλεις που δημιουργήθηκαν πολλά χρόνια πριν από το καθεστώς των φυλετικών 

διακρίσεων αλλά δεν κατάφεραν να καταργηθούν και να δώσουν μια καλύτερη ζωή για τους 

κατοίκους. Σήμερα δεν υπάρχουν οφθαλμοφανείς διακρίσεις στη Νότια Αφρική. Όχι φυλετικές 

τουλάχιστον… Μόνον οικονομικές και κοινωνικές υπό την έννοια της φτώχειας που αγγίζει 

το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αλλά και του φανερού πλούτου που ανήκει σε ένα 

μέρος των λευκών και σε λίγους μαύρους, Ινδούς και Μαλαίσιους. Η χώρα είναι πάμπλουτη: 

με τεράστιο ορυκτό πλούτο, μεσογειακό κλίμα στα νότια και υποτροπικό πιο βόρεια και 

απίστευτες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Η Αφρική έχει πολλές προοπτικές αλλά θα χρειαστούν όχι 

ένας αλλά πολλοί Μαντέλα για να βρει το δρόμο της… 

Το Cape Town φιλοξένησε το τακτικό ετήσιο συνέδριο της Τechnical Image Press Association, 

της γνωστής διεθνούς ένωσης των φωτογραφικών περιοδικών στην οποία ανήκουν τα 

περιοδικά των εκδόσεων μας δηλ. ο ΦΩΤΟγράφος και το Photobusiness. Bασικός άξονας του 

συνεδρίου στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι (διευθυντές σύνταξης και αρχισυντάκτες) των 

περιοδικών -μελών, ήταν συνδικαλιστικά θέματα και η ανάδειξη των προϊόντων της χρονιάς, 

για τα οποία θα διαβάσετε αναλυτικά σε επόμενο τεύχος του PB Weekly.

Στιγμιότυπο από τις εργασίες του συνεδρίου

Η τεχνική επιτροπή της TIPA (που 
εισηγείται τα βραβεία της χρονιάς) σε 
δείπνο στο γνωστό εστιατόριο “Πέντε 
Μύγες”  του Capetown. Στην επιτροπή αυτή 
μετέχει ενεργά ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ διά του 
αρχισυντάκτη Παναγιώτη Καλδή.

Το Jumbo  747 με το οποίο ταξιδέψαμε από 
το Λονδίνο στο C.T.


�����!� / �. 
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Σε όλη την πόλη συναντάει 
κανείς διάσπαρτα σπίτια Colonial 
Style.

Οι τιμητικές πλακέτες που απένειμε η ΕΦΕ

Η αίθουσα …καπνιστών 
στο ξενοδοχείο που μέναμε!

Ανθηρή επιχείρηση ...ντολμάδων. 
Όπου κι αν πας θα συναντήσεις Έλληνες! 

Πάνω από το C.T. δεσπόζει το Τραπέζιο Όρος (Table mountain) το οποίο καλύπτεται σχεδόν πάντοτε 
από πυκνά σύννεφα. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν κατέστη δυνατή η ανάβαση σ’ αυτό


#!��!$� / �. 
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Στην μαλαισιανή συνοικία τα σπίτια είναι 
πολύχρωμα και εντυπωσιακά

Δίπλα από τοτέμ στην περιοχή Waterfront 
με τα πολλά μαγαζιά

Φωτογραφικό κατάστημα στο εμπορικό 
κέντρο Victoria Wharf

Αυθεντικές Αφρικανικές μάσκες βρίσκει κανείς σε πολλά σημεία της πόλης

Το πρώτο βράδυ φάγαμε στο εστιατόριο Gold Africa και μάλιστα με 
αυθεντική μουσική παράσταση

Αυθεντικό κους – κους με αρνάκι, 
γλυκοπατάτες, σελινόριζα κι άλλα 
εξωτικά λαχανικά

Το τσάι μέντας ήταν θαυμάσιο
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Το πρόγραμμα περιελάμβανε και 
επίσκεψη στους αμπελώνες CONSTANTIA. 
Εκεί, μετά την ξενάγηση μυηθήκαμε 
στα μυστικά της γευσιγνωσίας οίνου 
από ειδικευμένη σομελιέ του κτήματος. 
Θυμίζουμε ότι η Ν.  Αφρική παράγει πολύ 
καλά λευκά και κόκκινα κρασιά.   
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 …και καρναβάλι! Ναι! Το είδαμε κι αυτό. 
Το Σάββατο βράδυ σε κεντρική λεωφόρο 
επί δύο ώρες παρέλασαν άρματα 
θυμίζοντας λίγο από το καρναβάλι του 
Ρίο!

Στη διάρκεια της ξενάγησής μας σε πάρκο της πόλης γίναμε άθελά μας μάρτυρες 
φωτογράφησης μόδας με φόντο το Table Mountain σήμα κατατεθέν του Cape Town.

Λίγα χιλιόμετρα από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας ο αέρας φυσούσε με 10 μποφόρ!

Γραφεία ταξιδίων διαφημίζουν ξεναγήσεις 
γνωριμίας με λευκούς… καρχαρίες!

Στάση για καφέ στο γραφικό λιμάνι, 
Waterfront. Η πιο γνωστή και 
πολυσύχναστη περιοχή της πόλης
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Η επίσκεψη στα γκέτο των μαύρων δεν περιλαμβάνονταν στο επίσημο πρόγραμμα για λόγους 
ασφαλείας (και άλλους ίσως...). Πήγαμε με δική μας ευθύνη και μείναμε άφωνοι από τις εικόνες 
περιθωριοποίησης και εξαθλίωσης που αντικρίσαμε. Μία από τις συγκλονιστικότερες στιγμές: 
Αφρικανίδες γυναίκες παρασκευάζουν καπνιστά κεφαλάκια ζώων πάνω σε καπνό από βιομηχανικές 
παλέτες με τις οποίες είχαν ανάψει φωτιά. Στη συνέχεια τα κεφαλάκια τα άφηναν στο χώμα. Όχι, δεν 
δοκιμάσαμε... 
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Παράγκες κατασκευασμένες από 
ετερόκλητα υλικά χρησιμεύουν για 
κατοικία περίπου 2.000.000 αφρικανών 
σε διάφορα σημεία του Capetown. 
Πρόκειται για μία τεράστια δεξαμενή 
ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού από 
το οποίο αντλούν φθηνά χέρια πολλές 
επιχειρήσεις της χώρας. Η άλλη όψη της 
Ν. Αφρικής που έκανε διεθνώς γνωστή με 
τους αγώνες του ο Νέλσον Μαντέλα και 
πολλοί άλλοι συναγωνιστές του.
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Μόνο 1 ευρώ

Κυκλοφορεί στα περίπτερα

www.weddingphoto.gr
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 LG 
����� ��� ����"�����')� 	���� 	�� 
Σε μία εντυπωσιακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Village Cinema Gold Class στο The Mall 

Athens, η LG Electronics Ελλάς παρουσίασε τη γκάμα προϊόντων εικόνας και ήχου για το 2012, στην 

οποία συμπεριλαμβάνεται η νέα σειρά τηλεοράσεων Cinema 3D Smart TV με σχεδίαση Cinema Screen. 

Όπως αποκάλυψαν οι άνθρωποι της εταιρείας η στρατηγική της στον τομέα της οικιακής ψυχαγωγίας 

για το 2012 εστιάζει σε τρεις άξονες: στην εξέλιξη της τεχνολογίας Cinema 3D, στον εμπλουτισμό της 

πλατφόρμας Smart TV, που περιλαμβάνει πλέον περισσότερες εφαρμογές και premium τοπικό περιεχόμενο 

και στη νέα σχεδίαση Cinema Screen, που μειώνει το πλαίσιο της οθόνης της 3D τηλεόρασης σε μόλις 1 

χιλ. προσομοιώνοντας τη ρεαλιστική 3D κινηματογραφική εμπειρία θέασης. Οι νέες σειρές τηλεοράσεων 

Cinema 3D της LG που έκαναν το ντεμπούτο τους στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ήταν οι Cinema 3D Smart 

TV Cinema Screen LM960V, LM860V,  LM670S, η Cinema 3D Smart TV LM620S, η LS5600 τεχνολογίας 

LED/LCD και η PA4500 τεχνολογίας Plasma. Οι τηλεοράσεις της LG αξιοποιούν στο έπακρο την τεχνολογία 

Cinema 3D, ενώ τα 3D γυαλιά που τις συνοδεύουν διαθέτουν κομψή σχεδίαση και κυρτούς φακούς, για 

ακόμη πιο ξεκούραστη και ρεαλιστική εμπειρία τρισδιάστατης θέασης. Εξαιρετικά σχόλια απέσπασε και η 

λειτουργία Dual Play που επιτρέπει σε δύο gamers να παρακολουθούν δύο διαφορετικές εικόνες 2D επί 

της οθόνης, στην ίδια οθόνη, την ίδια στιγμή. Επιπλέον, η σχεδίαση Cinema Screen που ενσωματώνεται 

για πρώτη φορά στα premium μοντέλα τηλεοράσεων μεσαίας και premium κατηγορίας της LG, δημιουργεί 

ένα περιβάλλον θέασης παρόμοιο με αυτό της κινηματογραφικής αίθουσας, επιτρέποντας τους θεατές να 

απολαύσουν το 3D περιεχόμενο στη Cinema 3D Smart TV τηλεόρασής τους. Σήμερα στην πλατφόρμα Smart 

TV της LG περιλαμβάνονται περισσότερες από 1.200 εφαρμογές και μία πλούσια γκάμα υπηρεσιών premium 

περιεχομένου. Επίσης, οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (SNS) της πλατφόρμας Smart TV, επιτρέπουν 

πλέον στους χρήστες να κάνουν απευθείας “share” και “like” στο περιεχόμενο που παρακολουθούν, 

ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το NetCast ενσωματώνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό των νέων 

τηλεοράσεων της LG που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση. Στις νέες λειτουργίες συμπεριλαμβάνεται το 

3D Sound Zooming, μία νέα τεχνολογία που παράγει ισχυρό ήχο βασισμένο στο κυμαινόμενο βάθος των 

ηχητικών εφέ και στην κίνηση των αντικειμένων στην οθόνη μιας 3D τηλεόρασης. Παράλληλα, το έξυπνο 

και βολικό Magic Motion Remote Control της LG ανανεώθηκε για να προσφέρει περισσότερες τρόπους 

ελέγχου. Εκτός από το γνωστό Point Mode, το νέο Magic Remote διαθέτει τις λειτουργίες Voice Recognition 

(φωνή), Magic Gesture (κίνηση) και Wheel (τροχό), διευκολύνοντας το χρήστη στην πλοήγηση και 

περιήγηση στην πλατφόρμα Smart TV της LG.
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106.851* 
Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες

ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο            !         
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς

weddingphoto
������� ������ 2012

*Έως 30 Μαρτίου 2012

http://issuu.com/weddingphoto
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Samyang
5�� )���� fish-eye ��� #�����
Η εταιρεία Photozone επίσημος 

αντιπρόσωπος της Samyang, 

κυκλοφόρησε στην ελληνική 

αγορά το νέο φακό 8mm T3.8 

Fish-eye CS,  ειδικά σχεδιασμένο 

για εγγραφή βίντεο σε συστήματα 

follow-focus. Οπτικά, η κατασκευή 

του νέου φακού Samyang 8mm 

T3.8 Fish eye CS, βασίζεται στον 

8mm f/3.5 fisheye, ενώ η σχεδίαση 

του είναι σύμφωνα με τα τελευταία 

προϊόντα της Samyang. Μιας και 

ο φακός προορίζεται για βίντεο 

η φωτεινότητα του αντιστοιχεί σε 

3.8 T-stop. Για την διευκόλυνση 

της ανάγνωσης των τιμών του 

διαφράγματος και της εστίασης τα 

νούμερα τους είναι τοποθετημένα 

παράλληλα στον άξονα του φακού.  

Χαρακτηριστικά στοιχεία του νέου 

φακού είναι το οδοντωτό δαχτυλίδι 

εστίασης, το οποίο είναι συμβατό 

με τα συστήματα follow-focus και 

η αθόρυβη και ομαλή λειτουργία 

του δαχτυλιδιού διαφράγματος. 

Αυτές οι ιδιαιτερότητες επιτρέπουν 

τον έλεγχο της εστίασης και 

διαφράγματος με μεγάλη 

ακρίβεια, κατά τη διάρκεια της 

βιντεοσκόπησης. Είναι  συμβατός 

με όλα τα τα crop DSLR μοντέλα ( 

APS-C) και αρχικά θα διατίθεται με 

μοντούρα Canon EF και Nikon F. 

www.photozone.gr

��)*���& Leica Academy
��� - 4��	��"� & $����� ��� Fil Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua
Το βιβλίο των Fil Hunter, Steven Biver και Paul Fuqua, «Φως - Επιστήμη & Μαγεία» 

μεταφρασμένο στα ελληνικά, παρουσίασε η Leica Academy, προσθέτοντας έτσι ένα ακόμα 

βιβλίο στη σειρά των τεχνικών βιβλίων για την φωτογραφική κατάρτιση των εκδόσεων της. 

Σκοπός του βιβλίου είναι η μεθοδευμένη γνώση στο κυρίαρχο θέμα της φωτογραφικής 

κατάρτισης, που είναι το φως και πώς αυτό συμπεριφέρεται. Όλα τα κεφάλαια συνοδεύονται 

από παραδείγματα και αναλυτικές αναφορές στις τεχνικές λεπτομέρειες των λήψεων. 

Οι συγγραφείς του βιβλίου, καταξιωμένοι επαγγελματίες φωτογράφοι και δάσκαλοι με 

μακρόχρονη εμπειρία, καταθέτουν τις γνώσεις τους με απλότητα και σαφήνεια. Το βιβλίο 

έρχεται με μια ολοκληρωμένη θεωρία για τη φύση και τις αρχές του φωτός, έτσι ώστε να 

μπορείτε να χρησιμοποιείτε το φωτισμό για να εκφράσετε τη δημιουργικότητά σας και να 

κυριαρχεί η αισθητική στις φωτογραφίες σας. 

Ο Fil Hunter ειδικεύεται στην διαφημιστική φωτογραφία, stil life και στα ειδικά εφέ 

φωτογραφιών για τη διαφήμιση και την εικονογράφηση σύνταξης. Κατά τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας του που εκτείνεται πάνω από τρεις δεκαετίες, έχει εργαστεί για πελάτες όπως 

η America Online, US News & World Report, Time-Life Books, Life Magazine, the National 

Science Foundation και το National Geographic.

Ο Steven Biver έχει πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρίας ως φωτογράφος που ειδικεύεται 

στη διαφήμιση, στα πορτρέτα, still life, φωτομοντάζ και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. Το 

πελατολόγιο του περιλαμβάνει: DuPont, Johnson & Johnson, Mobil, Newsweek, Conde 

Nast και την IBM. 

Ο Paul Fuqua έχει εργαστεί ως φωτογράφος σύνταξης και άγριας φύσης για τριάντα 

πέντε χρόνια. Ξεκίνησε την δική του εταιρία παραγωγής το 1970 και είναι αφιερωμένος 

στη διδασκαλία με τη  χρήση οπτικών μέσων. Ο Paul Fuqua έχει γράψει και έχει εκδώσει 

εκπαιδευτικό υλικό σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως ο νόμος, 

δημόσια ασφάλεια, ιστορία, τις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον. 

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. 210 3841236, 210 3841979, 210 3815908
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Grass Cutters
4����!�� ��������	� 	�"�������
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο σεμινάριο εκπαίδευσης και πιστοποίησης στο πρόγραμμα επεξεργασίας video Edius στη πόλη της 

Θεσσαλονίκης, κατατάσσοντας την Ελλάδα τρίτη (!) διεθνώς, σε αριθμό πιστοποιημένων χειριστών. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε 12-14 

Μαρτίου 2012, από την εταιρεία Technotrade, επίσημο φορέα του προγράμματος πιστοποίησης Grass Cutters, σε συνεργασία με την εταιρεία 

Studio Alex, επίσημο συνεργάτη & μεταπωλητή προϊόντων και λύσεων Grass Valley. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες 

παρακολούθησαν όλα τα απαιτούμενα θεωρητικά μέρη του σεμιναρίου και ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις επί μέρους εργαστηριακές ασκήσεις, 

καθιστώντας τους κατάλληλους να πιστοποιηθούν ως Grass Cutters. Παράλληλα και καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες 

είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά, τα νέα μοντέλα επαγγελματικών καμερών της Panasonic. Οι δώδεκα νέοι Grass Cutters, έχουν 

ήδη προστεθεί στη διεθνή βάση πιστοποιημένων χειριστών της Grass Valley http://www.grass-cutters.net, ενώ ταυτόχρονα ο συνολικός αριθμός 

των 26 χειριστών, κατατάσσει την Ελλάδα 3η διεθνώς, σε αριθμό πιστοποιημένων χειριστών EDIUS. Technotrade 210 5222309

��9;!& 
.�.
&��#'�"�	� photo kiosk
Η εταιρία μας Στάμος Α.Ε. έπειτα 

από έντονη ζήτηση από κατόχους 

προηγούμενης γενιάς photokiosk 

Sony, προσφέρει τη δυνατότητα 

αναβάθμισής τους με νέο sofwtare 

το οποίο επιτρέπει τη συνεργασία 

τους με τους νέους εκτυπωτές της 

DNP. Με αυτό τον τρόπο κάθε 

επαγγελματίας μπορεί να έχει 

εκτυπώσεις με κορυφαία ποιότητα 

και το χαμηλότερο κόστος στην 

αγορά, φωτογραφίες από 10x15cm 

μέχρι 20x30cm. Επίσης η Στάμος 

Α.Ε. θα ήθελε να ευχαριστήσει τους 

επαγγελματίες φωτογράφους και 

βιντεολήπτες που επισκέφτηκαν 

το 6ο Photonet Show και το 

περίπτερό της εταιρίας παρά τις 

δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι 

επαγγελματίες του χώρου έδειξαν 

έντονο ενδιαφέρον για την πλούσια 

γκάμα εκτυπωτικών λύσεων DNP 

και για τις εξελίξεις στην τεχνολογία 

του επαγγελματικού video. Μεγάλη 

ήταν και η ζήτηση για τη νέα 

επαγγελματικού επιπέδουο SLT Sony 

α77 με τον υπερυψηλής ανάλυσης 

αισθητήρα 24Megapixel.

Stamos S.A. 2310 942000

William Klein
;��#��� ��� ��� 	������� ���	)��' ��� 	�� SWPA
Ο William Klein, ένας από τους πιο σημαντικούς φωτογράφους και κινηματογραφιστές 

του 20ου αιώνα είναι ο αποδέκτης του φετινού Outstanding Cotribution to Photography 

Award στα Sony World Photography Awards για το 2012. Προς τιμήν του θα 

πραγματοποιηθεί τελετή στις 26 Απριλίου στο ξενοδοχείο Park Lane Hilton στην οποία θα 

παρευρεθούν οι σημαντικότερες φιγούρες της φωτογραφικής κοινότητας. Έκθεση με τα 

σημαντικότερα έργα του θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα Sony 

World Photography Awards στο Somerset House στις 27 Απριλίου με 20 Μαΐου. Ο William 

Klein σήμερα είναι 83 χρονών και συνεχίζει να εργάζεται. Αρχικά σπούδασε ζωγραφική στο 

Παρίσι αλλά από πολύ νωρίς στράφηκε στη φωτογραφία. Στα εικοσιπέντε και αφού τον 

ανακάλυψε ο Alexander Lieberman, δούλεψε στην αμερικάνικη Vogue ως φωτογράφος 

μόδας. Αργότερα γνώρισε τον Fellini που τον κάλεσε να εργαστεί στο πλατό μιας ταινίας 

του. Από το 1955 και το 1965 συνέχιζε να εργάζεται στην Vogue ενώ μεγάλη αγάπη του 

αποτέλεσε η εξερεύνηση των πόλεων. Πέρα από τη φωτογραφία o William Klein γύρισε 

αρκετά ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους. Mεγαλύτερη έκθεση των έργων του θα 

πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου 2012 - 20 Ιανουαρίου 2013 στην Tate Modern Gallery. 
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Adobe Photoshop CS6 Beta
0� ����!�� � �� ���	� ��� ��"�)����� �����'""���� 

Ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, το Photoshop CS6 μοιάζει πιο 

ολοκληρωμένο, παίρνοντας πολλά γνωρίσματα του Lightroom, του Premiere ακόμα και 

του Illustrator. Υιοθετεί στοιχεία διανυσματικής επεξεργασίας (vector elements) αλλά και βίντεο. 

Αναλυτικότερα:
Με το πρώτο άνοιγμα του προγράμματος παρατηρούνται αλλαγές στο σχεδιασμό και το 

χρώμα. Όλο το περιβάλλον είναι πιο σκούρο, όπως τόσο καιρό ήταν και τα υπόλοιπα 

προγράμματα της σουίτας, μαζί με τα εργαλεία και το φόντο, καθιστώντας την εργασία πιο 

ξεκούραστη. Εκτός από την πιο άνετη παρατήρηση, με την προσέγγιση αυτή ο χρήστης 

δεν επηρεάζεται από την περίσσεια φωτεινότητα του φόντου και βλέπει πιο πιστά τα 

χρώματα. Τα μενού, οι εργαλειοθήκες και οι παλέτες παρουσιάζουν μικρές μόνο αλλαγές, 

οπότε η μετάβαση από τη μία έκδοση στην άλλη είναι εύκολη και απαιτεί λιγότερο χρόνο 

προσαρμογής.

Το Camera RΑW 7.0 ελάχιστα αλλάζει τον τρόπο επεξεργασίας της τονικότητας μιας 

φωτογραφίας, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να διαχειριστεί τις σκιές και τα φωτεινά 

σημεία με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ακρίβεια. Οι δείκτες Shadows, Highlights, Whites και 

Blacks έχουν πλέον αρχική τιμή μηδέν και μπορούν να πάρουν και αρνητικές τιμές, ενώ φαίνεται 

να λειτουργούν πολύ ρεαλιστικά και αποτελεσματικά. Επίσης τα Curves δέχονται ρυθμίσεις 

ανά κανάλι (RGB) δίνοντας την δυνατότητα διόρθωσης της χρωματικής ισορροπίας, χάρη στο 

πλούσιο δυναμικό εύρος των αρχείων RAW.

Η προσθήκη της Blur Gallery παρουσιάζει κάτι εντελώς καινούριο στη διαχείριση και 

δίνει δυνατότητα εξομοίωσης βάθους πεδίου. Ενώ προηγουμένως υπήρχε τρόπος να γίνει 

έλεγχος του ποσοστού διαβάθμισης της αποεστίασης, δεν ήταν ρεαλιστικό γιατί το πραγματικό 

βάθος πεδίου δεν είχε απλά μεταβλητό opacity, αλλά μεταβλητή ακτίνα θολώματος, άρα και 

ποσότητας. 

Όταν ανακοίνωσε η Adobe την 

έκδοση CS5.5 της σουίτας της, 

όλοι σκέφτηκαν το γνωστό 

pH. Όμως διαψεύστηκαν: 

παρά το γεγονός ότι η 

αναβαθμισμένη σουίτα 

περιείχε χρήσιμα νέα στοιχεία, 

η εξέλιξη τότε δεν άγγιξε το 

Photoshop. 

Tώρα, η Adobe αποζημιώνει 

τους χρήστες παρουσιάζοντας 

τη δοκιμαστική (beta) έκδοση 

CS6. Για τους νεότερους να 

τονίσουμε ότι η ονομασία 

CS6 δεν αφορά στην έκτη, 

αλλά στη δέκατη τρίτη 

ολοκληρωμένη έκδοση, αφού 

η εταιρία αποφάσισε μετά το 

Photoshop 7, να προχωρήσει 

στην κωδική ονομασία 

Photoshop CS (Creative Suite).

Software
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Πλέον προστίθενται τρία καινούρια εργαλεία: τα Field Blur, Iris Blur και Tilt-Shift Blur, τα οποία 

μάλιστα μπορούν να συνδυαστούν, δημιουργώντας ένα εικονικό βάθος πεδίου, όσο πιο κοντά 

γίνεται στην πραγματικότητα.

Το Crop Tool αναβαθμίζεται πλήρως και θυμίζει αυτό του Lightroom, κάνοντας πιο εύκολο 

και κατανοητό τον τρόπο χρήσης. Ο φωτογράφος μπορεί να κόψει τη φωτογραφία του με ένα 

σωρό καινούρια βοηθήματα και τρόπους απεικόνισης. Η Adobe όμως, μένοντας πιστή στην 

εμμονή της όσον αφορά στη συμβατότητα με τις παλαιότερες εκδόσεις αλλά και τις συνήθειες 

των πελατών, τους δίνει την επιλογή να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο κοπής με τον παλιό, 

κλασικό τρόπο. 

Την εμφάνισή του στην αριστερή εργαλειοθήκη, κάνει ένα εντελώς καινούριο εργαλείο. 

Πρόκειται για το Content-aware Move Tool και κατατάσσεται μαζί με τα Patch και Healing 

Tools. Η τεχνολογία αυτή, ενώ δεν είναι καινούρια, γίνεται ακόμα πιο απλή στη χρήση της. 

Ο χειριστής του προγράμματος μπορεί απλά να μετακινεί αντικείμενα μέσα σε μια flat εικόνα, 

χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο 

content-aware αλγόριθμος 

συμπληρώνει έξυπνα τις υφές 

που σε διαφορετική περίπτωση 

θα έπρεπε να κλωνοποιηθούν, 

απαιτώντας πολύ χρόνο και 

κόπο. Αν και το αποτέλεσμα 

δεν είναι αλάνθαστο, λύνει τα 

χέρια αυτών που θέλουν κάτι 

γρήγορο. 

Να σημειωθεί ότι και το ίδιο το 

Patch Tool, υιοθετεί την content-

aware τεχνολογία έτσι ώστε να 

μην παρουσιάζονται λάθη όταν 

εργαζόμαστε στις άκρες του 

αρχείου και κοντά σε απότομες 

τονικές και χρωματικές αλλαγές, 

όπως μέχρι πρότινος.

Εντυπωσιακό είναι και το 

καινούριο φίλτρο Adaptive 

wide-angle. Το τελευταίο, 

δίνει τον πλήρη έλεγχο της 

διόρθωσης της παραμόρφωσης 

των ευρυγώνιων φακών. 

Με τη χρήση οδηγών, 

“προσαρμόζεται” η βαρελοειδής 

παραμόρφωση και οποιαδήποτε 

άλλη παραφωνία στις 

γεωμετρικές γραμμές της 

εικόνας. Είναι δηλαδή μία 

πιο εξειδικευμένη λειτουργία 

από τη Lens Correction, που 

όσον αφορά στη χρήση αυτή, 

είχε μόνο δύο δείκτες. Με 

λίγη εξοικείωση ο χρήστης 

καταφέρνει σε ελάχιστο χρόνο 

εντυπωσιακά αποτελέσματα, 

ενώ ως τελειοποίηση αυτών, 

προσφέρει την επιλογή της 

content-aware συμπλήρωσης 

ή της απλής συνέχειας στο 

κεντρικό περιβάλλον του 

λογισμικού.

Ιδιαίτερα χρήσιμο παρουσιάζεται 

για τους πορτραιτίστες, μία 

προσθήκη στη λειτουργία 

του Color Range. Σταθερός 

πονοκέφαλος πολλών 

φωτογράφων ήταν η τονική 

διόρθωση του δέρματος: από 

το μενού επιλογών (Select), 

το παλιό Color Range 

αναβαθμίζεται αποκτώντας 

τη γρήγορη επιλογή αυτού. 

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί 

να ενεργοποιήσει την επιλογή 
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ανίχνευσης προσώπου (face detect) για ακόμα πιο ακριβές αποτέλεσμα. Μόλις αυτό 

ολοκληρωθεί, η μετατροπή της επιλογής σε μάσκα λύνει τα χέρια του φωτογράφου, 

επιτρέποντάς του τη χρήση όλων των υπόλοιπων δυνατοτήτων του Photoshop για τη 

διόρθωσή του.

Το πολυσυζητημένο φίλτρο Liquify, γίνεται πολύ πιο ελαφρύ για τον υπολογιστή. 

Δεν υπάρχουν πλέον παγώματα στη ροή εργασίας, αφού οι ενέργειες γίνονται πάνω σε 

μια ελαφρύτερη απεικόνιση της φωτογραφίας. Κατά το κλείσιμο και την εφαρμογή των 

αλλαγών όμως, απαιτείται λίγο περισσότερος χρόνος. Βέβαια, αυτό είναι προτιμότερο από 

την καθυστέρηση κατά τη διάρκεια της εργασίας. Επιτέλους επεκτείνεται και το ανώτατο 

όριο της ακτίνας του πινέλου, το οποίο από 1.500 pixels δεκαπλασιάζεται και φτάνει τα 

15.000 pixels, αναπόφευκτη αναβάθμιση αν λάβει κανείς υπόψη τη ραγδαία αύξηση των 

megapixel των φωτογραφικών μηχανών.

Η γρήγορη ανάπτυξη του βίντεο στις μοντέρνες D-SLR μηχανές, ανάγκασε τους 

προγραμματιστές του Photoshop να διεισδύσουν περαιτέρω στη διαχείρισή του. Η 

προηγούμενη έκδοση στην extended εκδοχή της, είχε ήδη εισάγει τόσο το Timeline όσο 

και το βασικό χειρισμό και επεξεργασία των αρχείων. Η έκδοση CS6 όμως, εισάγει πολλές 

δυνατότητες που ως τώρα συναντούσαμε μόνο στο Premiere και το After Effects. Οι 

αλλαγές μεταξύ δύο clips γίνονται πολύ εύκολα με απλή μεταφορά του εφέ πάνω στο 

clip, χρησιμοποιώντας το ποντίκι (drag ‘n’ drop). Εντυπωσιακό επίσης, είναι το γεγονός 

ότι όλες οι ως τώρα δυνατότητες του Photoshop, συμπεριλαμβανομένων των layers, των 

adjustment layers και των μασκών, εφαρμόζονται και στο βίντεο. Όλα αυτά καθιστούν 

δυνατή την υλοποίηση περίπλοκων και προσωποποιημένων εφέ σε βίντεο και slide-

shows. Το θετικό αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι ότι ο φωτογράφος δε χρειάζεται να 

δώσει παραπάνω χρήματα αποκτώντας τα εξειδικευμένα προγράμματα, αλλά ούτε και να 

φύγει από την άνεση ενός προγράμματος, οικείου σε αυτόν.

http://nikosalpha.com/

http://photoshopnow.gr/

Η Βeta έκδοση 

του Photoshop CS6 διατίθεται στο

 http://labs.adobe.com/technologies/

photoshopcs6/

Φυσικά οι αλλαγές δεν 

περιορίζονται μόνο στη 

φωτογραφική χρήση του 

λογισμικού αλλά επεκτείνονται 

τόσο στη γραφιστική, όσο και 

στην επεξεργασία αντικειμένων 

τριών διαστάσεων. Ο πλήρης 

έλεγχος των διανυσματικών 

αντικειμένων, τα πακέτα 

ρυθμίσεων, η παλέτα ιδιοτήτων 

των adjustment layers και πολλές 

άλλες βελτιώσεις, εδραιώνουν 

το Photoshop ως το προτιμότερο 

εργαλείο επεξεργασίας εικόνας.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

http://labs.adobe.com/technologies/photoshopcs6/
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Και τα τέσσερα βιβλία μαζί με 
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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    ×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 
 ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï

ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò 
ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ

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

Ôçë.: 210 8541400  info@photo.gr H τέχνη της φωτογραφίας 
στην ψηφιακή εποχή της εικόνας
��������	� 
�
���� 	���	�
� ��� ���� ��� ��� ���
� ���� ����� ��������!

    

Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï:   €48,78   + ÖÐÁ 23% (€60)
Ãéá äýï óåìéíÜñéá:   €89,43   + ÖÐÁ 23% (€110)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá:  €121,95 + ÖÐÁ 23% (€150)
Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73 + ÖÐÁ 23% (€210)
Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:  €211,38 + ÖÐÁ 23% (€260)
Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:  €243,90 + ÖÐÁ 23% (€300)

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

Η ψηφιακή μηχανή 
& τα μυστικά της

Δευτέρα 7/5/12 
Ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

�������	
, ��������, �����, ������, 
����. �������� ������. �	�	��
 
�������	
 ���	���. �	 �����	 � ����-
�� ��	� !��"���� �����. #������	
 
��	
 �����
 !	 ��� ����� �
. 

Φωτογραφία: Απλοί 
κανόνες αισθητικής

Τετάρτη 9/5/12 
Ώρα 18:00-22:00 

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

2
$ ������� ��� �"����, � �%�	��&
, 
� “����	��	��” ��	!��, �	 ��"�����	, 
� �	"��� ���� �%��!���
 �	 � 
����	�" ���
: �� ��������, �� �����, 
� ��	�	%�	�� �%��!���, �� !���&...

1 Βιντεοσκόπηση 
& μοντάζ

Σάββατο 19/5/12 
Ώρα 10:00-14:00

Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

3
'�����	���, ����, ����"(, ����-
����. ����	�" �	 	����	�" ����. 
'���	��
 ���)����
. *���"( ��� 
Premiere Pro, )�	�" ��!���, 
�������� ���. 

Photoshop Ι

 Σάββατο 12/5/12 
Ώρα 10:00-14:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

4
$ �	�!%!� �	�&�
 ��� ��&!���, 
���� ����%� - �	����
. � )�	�" 
��!��� - �����
. +�%��	�� 
�	&��%��, �	�!%!� �� Layers. 
/��	��
 �	�&��
: Raster - Vector.

Photoshop ΙΙ

Δευτέρα 2/4/12
ή Δευτέρα 14/5/12 

Ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

5
Layers, ��"�	 (��%��	�" Alpha 
channels), �����	���� (Actions), 
������"�	��. � ��%�&���� RGB-
CMYK. 2	����	�� layer, layer mask.

Photoshop ΙΙΙ

Τετάρτη 4/4/12
ή Τετάρτη 16/5/12 

ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

6
'���%������
 ����	��
 �� Layers. 
��	��%��	��&
 #/*, ������� ������-
!��. HDR �	 �	����	�� �����"��, 
plugins �	 ����� (Grain Surgery, 
Image Doctor, Focal Blade ���.)

�

    

ÁðïóôïëÞ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Ïíïìáôåðþíõìï: ...........................................................................

Äéåýèõíóç: ...................................................................................

Ðüëç: ...........................................................................................

ÓåìéíÜñéï: 1 2 3 4 5 6                  

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

�
Δηλώστε on line τη συμμετοχή σας 

στα σεμινάρια του περιοδικού

Νέες 
ημερομηνίες 

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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K"�$!�*���� � �%� Nikon...
�������)��: Odysseas Xerizotis

Χαμόγελα από την ομάδα του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος στο FB. 

Αναρτήστε και εσείς τις δικές σας σκέψεις & φωτογραφίες στην ηλεκτρονική παρέα του περιοδικού! 

www.facebook.com/groups/photographos.mag

A#* �! '��!"# �!" B����	
B�� ��! facebook

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2015048952586&set=o.41753744423&type=1&theater
www.facebook.com/photographos.mag
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Jerry Ghionis
+ ������ ��� �������� 	�� ������ )������)�� �'"��
Ο (έλληνας δεύτερης γενιάς) Jerry Ghionis από την Αυστραλία, έχει καταξιωθεί 

στην παγκόσμια κοινότητα της φωτογραφίας γάμου για το προσωπικό του ύφος 

και το στυλιζάρισμα της εικόνας που αποτελούν σημείο κατατεθέν για τη εικαστική 

του δημιουργία. Τα απειράριθμα βραβεία και οι διακρίσεις συνηγορούν για την 

υψηλή του αναγνωριμότητα και το κύρος που απολαμβάνει παρά τη νεαρή ηλικία 

του. Τον συναντήσαμε στο convention του PWS το Σάββατο 3 Μαρτίου. Είχαμε 

μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά την οποία μας μίλησε για την δουλειά του 

φωτογράφου γάμων και έδωσε χρήσιμες συμβουλές για τους επαγγελματίες. 

•  Έκανες το πρώτο σεμινάριο στην Ελλάδα πριν τρία τέσσερα χρόνια και από τότε 

έρχεσαι συνεχώς. Ποιες αλλαγές διαπιστώνεις στο επίπεδο και την κατάρτιση των 

ελλήνων επαγγελματιών φωτογράφων; 

Ναι, βλέπω σαφείς διαφορές. Η φωτογραφία γάμου πριν τρία χρόνια ήταν καλή στην 

Ελλάδα αλλά πολύ απλή σε ύφος. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα οι φωτογρά-

φοι άλλαξαν τον τρόπο που στήνουν τα φώτα τους και το ζευγάρι και αναζήτησαν πιο 

προχωρημένα εκφραστικά μέσα. Φέτος στο convention του Photo Wedding Stories 

� �=�!'�9�!& ��& �Z)!;9)�&
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κοιτούσα τις φωτογραφίες και δεν πίστευα ότι πρό-

κειται για τους ίδιους φωτογράφους. Νομίζω ότι η 

ελληνική φωτογραφία γάμου εξελίσσεται πολύ καλά. 

Πρέπει να συγχαρούμε τον Τάσο Βασιλειάδη, τον 

Νίκο Πεκρίδη και το Σάκη Τσεχελίδη για την ίδρυση 

του οργανισμού και τη συγκεκριμένη προσπάθεια. 

Νομίζω ότι χωρίς το PWS το επίπεδο δεν θα ήταν το 

ίδιο. Βέβαια, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης αλλά 

νομίζω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Επίσης, 

έχουν αναδειχθεί κάποιοι star φωτογράφoι, κάτι που 

θεωρώ θετικό για κάθε χώρα. Είναι άνθρωποι που 

προχωρούν την τέχνη τους και αποτελούν έμπνευση 

για τους υπόλοιπους. 

• Σχετικά με τους φωτογράφους που παρακολου-

θούν τα σεμινάρια, σε ποιους τομείς πρέπει να 

βελτιωθούν; 

Δε νομίζω ότι πρέπει να παλεύουμε για την βελ-

τίωση σε ένα μόνο τομέα αλλά σε όλους. Πρέπει 

να αφοσιωνόμαστε στην τέχνη μας αλλά και στην 

εμπορική πλευρά και πραγματικά, μπορούμε να 

είμαστε πολύ δημιουργικοί σε όλες τις πλευρές της 

δουλειάς - ειδικά τώρα με την οικονομική κρίση. 

Ίσως, σε πολιτικό επίπεδο, όταν μια κυβέρνηση λέει 

ότι έχουμε ύφεση είναι σαν δίνει στον κόσμο μια 

δικαιολογία να μη δουλέψει τόσο σκληρά. Αντίθετα, 

σε ατομικό επίπεδο, αν δουλέψουμε σκληρά και 

κάνουμε καλό marketing θα εξελιχθούμε και θα 

επιβιώσουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πάνω 

από το τηλέφωνο χωρίς, για παράδειγμα, να έχουμε 

φτιάξει ένα πολύ καλό website. Επαναλαμβάνω 

ότι οφείλουμε να κάνουμε σωστό marketing και 

branding για τον εαυτό μας. 

• Σε κάποια χρονική στιγμή οι αμοιβές των ελ-

λήνων φωτογράφων κόντευαν να εξισωθούν με 

αυτές των φωτογράφων του εξωτερικού. Τώρα με 

την κρίση μπορούν να διατηρηθούν; Ποιο είναι το 

μυστικό; Ίσως να κάνουν και άλλες φωτογραφή-

σεις π.χ. πορτραίτα;

Το κλειδί είναι η εξέλιξη. Λένε ότι ο ορισμός της πα-

ράνοιας είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά 

και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Σίγουρα 

αν κάποιος είναι καλός στο γάμο μπορεί να κάνει και 

φωτογραφία πορτραίτου, τοπίου ή μόδα για να συ-

ντηρήσει την απασχόλησή του. Όμως προσωπικά, θα 

ήθελα να βλέπω τους φωτογράφους να κάνουν αυτό 

που αγαπούν. Αν επιθυμούν να συγκεντρωθούν 

στο γάμο, καλώς. Εξ άλλου, ένας επαγγελματίας δεν 

χρειάζεται εκατό γάμους τον χρόνο. Το πολύ είκοσι 

καλούς. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώ-

πους. Πολλά ζευγάρια κατανοούν την ποιότητα της 

φωτογραφίας μετά, όταν είναι πολύ αργά και έχουν 

«φορτωθεί» μέτριο ή κακής αισθητικής υλικό από το 

γάμο τους. Κι όμως η φωτογραφία είναι τόσο σημα-

ντική αλλά είναι άυλη. 



������ 147 •  �����	
 2  
�	���� 2012 ����
 36

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

� �=�!'�9�!& ��& �Z)!;9)�&

Οι άνθρωποι βλέπουν το νυφικό, τα λουλούδια, τη δεξί-

ωση άμεσα αλλά τη φωτογραφία τη βάζουν σε δεύτερο 

πλάνο και δεν τη σέβονται αρκετά. Αν όμως ο φωτογράφος 

έχει σωστή επαγγελματική συμπεριφορά και την ανάλογη 

προσωπικότητα τότε θα τον προσλάβουν, ειδικά αν τον 

εμπιστεύονται. Για αυτό είναι σημαντικά τα συνέδρια όπως 

το σημερινό του PWS. Για να βελτιωνόμαστε συνολικά ως 

κλάδος. 

• Ας μιλήσουμε για το ύφος. Κάποιοι προτιμούν τη 

φωτογραφία που θυμίζει ντοκουμέντο και κάποιοι τη 

στημένη φωτογραφία. Αυτό έχει να κάνει με τον φωτο-

γράφο ή με τον πελάτη;

Σίγουρα κάποιοι είναι πιο αυθόρμητοι και άλλοι προτιμούν 

να σκηνοθετήσουν το πλάνο τους. Η δική μου γνώμη είναι: 

“λίγο απ’ όλα”. Σε κάποιους γάμους υπάρχει η μαγεία και 

δεν χρειάζεται να σκηνοθετήσεις τίποτα. Κάποιοι πελάτες 

όμως είναι πιο σφιγμένοι οπότε χρειάζεται να παρέμβεις. 

Θεωρώ ότι δουλειά μου είναι να κάνω τον γάμο αξέχα-

στο και να δημιουργήσω όμορφες αναμνήσεις, αξέχαστες 

στιγμές. Ένα μέρος της δουλειάς αποτελεί η καταγραφή και 

άλλο μέρος η δημιουργία. Πρέπει να φροντίζουμε ώστε 

κάθε γάμος να θυμίζει μια ιστορία και ίσως ένα παραμύθι.

• Με βάση τη δουλειά σου διαπιστώνουμε ότι σου αρέ-

σει να σκηνοθετείς αυτού του είδους τις “στιγμές”.

Το βρίσκω εξαιρετικά αποδοτικό να δημιουργώ ξεχωριστές 

στιγμές από το να περιμένω να “συμβούν”. Πραγματικά, 

σε μερικά πλάνα στάθηκε τυχερός στην καριέρα μου: έτυχε 

να είμαι στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Αλλά πόσες 

λήψεις τέτοιες μπορεί να περιμένι κανείς; Σίγουρα δεν μπο-

ρούμε να βασιστούμε στη δύναμη της τύχης. Έτσι κάνω το 

αντίθετο: Επινοώ, δημιουργώ. Σκέφτομαι την τοποθεσία, το 

concept, τους ανθρώπους, την έκφραση τους και την τεχνι-

κή μου. Δεν μπορώ να αφήνω πολύ σημαντικά πράγματα 

στην τύχη. Με αυτό τον τρόπο οι λήψεις με ανταμείβουν.  

     

• Αυτή την προσέγγιση προτείνεις στο ζευγάρι προκατα-

βολικά ή συμβαίνει επί τόπου;

Οι πελάτες μου, ξέρουν από την αρχή πως δουλεύω και το 

προσωπικό στυλ μου. Επιδιώκω οι εικόνες μου να δίνουν 

την αίσθηση ότι ήμουν στη σωστή θέση στην κατάλληλη 

στιγμή και όχι ότι ήταν τεχνητές, σκηνοθετημένες. Πιο πολύ 

να θυμίζουν ρεπορτάζ.  Ίσως αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί 

κατά την τελετή του γάμουο  ή την δεξίωση. Μετά όμως 

μπορώ μετά να σκηνοθετήσω το ζευγάρι ώστε οι φωτογρα-

φίες να μοιάζουν απόλυτα φυσικές. 

• Δουλεύεις με μεγάλο συνεργείο;

Όχι, έχω μόνο ένα μόνον βοηθό. Το άτομο αυτό είναι η 

γυναίκα μου, που κάνει τις δευτερεύουσες λήψεις. Κυρίως 

όμως βοηθάει με το εξοπλισμό, τα φώτα, το ντύσιμο κτλ. 

• Στο εξωτερικό η βιντεοσκόπηση του γάμου είναι 

συνυφασμένη με την φωτογράφηση όπως στην Ελλάδα;

Κατά το 90% οι καλοί γάμοι έχουν και βιντεοσκόπηση. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
O Jerry Ghionis έχει συμπεριληφθεί 
στη λίστα με τους δέκα καλύτερους 
φωτογράφους γάμου από το 
περιοδικό American Photo Magazine. 
Έχει κερδίσει εφτά φορές το βραβείο 
για το καλύτερο άλμπουμ γάμου 
στο WPPI (Wedding & Portrait 
Photographers International). Το 
WPPI τον έχει συμπεριλάβει στους 
πέντε καλύτερους φωτογράφους 
γάμου του κόσμου και το 2011 
το AIPP (Australian Institute of 
Professional Photography ως το καλύτερο 
φωτογράφο της χρονιάς για την Αυστραλία.

Είναι πολύ συνηθισμένο. Απ’ όταν μας δόθηκε η δυνατότητα 

να βιντεοσκοπούμε με DSLR, το βίντεο του γάμου έχει γίνει 

υπερπαραγωγή. Έχει συμβεί να φωτογραφίζω σε γάμο με 

πέντε (!!) διαφορετικούς εικονολήπτες και να μην μπορώ 

να τους αποφύγω. Πραγματικά χρειάζεται πεντακάμερο για 

ένα γάμο; Εγώ σε κάθε γάμο χρησιμοποιώ δύο μηχανές και 

δύο φακούς. Φωτογραφίζω με Nikon D3s και τον AF-S 70-

200mm f/2,8VR και τον AF-S 14-24mm. Χρησιμοποιώ έναν 

ρεφλέκτορα ή ένα video light περιστασιακά αλλά πιστεύω 

ότι όσα λιγότερα αξεσουάρ χρησιμοποιείς τόσο το καλύτερο. 

• Σχεδιάζεις μόνος τα άλμπουμ;

Σχεδιάζω το layout, το δείχνω στον πελάτη και αφού το 

εγκρίνει το δίνω σε επαγγελματίες για ρετούς και εκτύπωση. 

Δηλαδή κάνω μόνο τη βασική σχεδίαση και την πώληση. 

Δεν δουλεύω εγώ το Photoshop. Πιστεύω ότι κανένας 

φωτογράφος δεν θα έπρεπε να κάνει μόνος του Photoshop 

και να ξοδεύει τις ώρες του στην οθόνη. Αυτός ο χρόνος του 

χρειάζεται για να φωτογραφίζει και να πουλάει τη δουλειά 

του. Αν παραμένεις πίσω από τον υπολογιστή δεν βγάζεις 

λεφτά για την επιχείρηση! 

• Τι συμβουλές θα έδινες στους έλληνες επαγγελματίες;

Πιστεύω ότι κάθε φωτογράφος πρέπει να έχει επιχειρηματικό 

σχέδιο. Καταλαβαίνω ότι οι έλληνες υποφέρουν από την 

κρίση. Προτείνω όμως να πληρώσουν ένα ειδικό να κάνει 

το Photoshop και αυτές τις π.χ. σαράντα εργατώρες, να τις 

επενδύσουν στη βελτίωση των φωτογραφικών ικανοτή-

των τους και στην προώθηση της επιχείρηση. Πρέπει να 

εκτιμήσουν την δουλειά τους, να την κοστολογήσουν και 

να απευθυνθούν στους δυνητικούς πελάτες και όχι στους 

οποιουσδήποτε. Αλλιώς κινδυνεύουν να έλθουν σε επαφή 

με ανθρώπους που δεν εκτιμούν την δουλειά τους. Τι άλλο 

μπορεί να κάνει ο έλληνας επαγγελματίας; Να γνωρίσει καλά 

το κοινό του, να μάθει τα τα δημογραφικά στοιχεία και να τα 

εκμεταλλευτεί. Όπως είπαμε, μέσα στη χρονιά ο φωτογρά-

φος χρειάζεται μόνο μερικούς καλούς γάμους. Για να τους 

βρεί πρέπει να διαφημίσει τον εαυτό του, να προωθήσει 

τα δείγματα δουλειάς του και να γνωρίσει καλύτερα τους 

πελάτες του. 
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