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Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ρόλος του
φωτορεπορτάζ έφτασε στο απόγειό του. Σπουδαία
ονόματα όπως του Robert Capa, Joe Rosenthal,
Tony Vaccaro κλπ. αποτύπωσαν την ιστορία στις
πιο δραματικές της στιγμές. Τον ίδιο αποφασιστικό
ρόλο διαδραμάτισε το φωτορεπορτάζ στην
ταραγμένη δεκαετία του 1960, στο βρώμικο πόλεμο
του Βιετνάμ όταν ο φακός μετέδιδε μόνον αλήθειες
και διαμόρφωνε την κοινή γνώμη. Σταδιακά
ο καταγγελτικός ρόλος της φωτογραφικής εικόνας
άρχισε να γίνεται ανεπιθύμητος. Τα μεγάλα
συμφέροντα οργανώθηκαν και ισχυροποιήθηκαν.
Η δημοκρατία που βιώνουμε δεν είναι πια ίδια.
Η μεγάλη τομή έγινε στον πόλεμο του Κόλπου
το 1991 με τους “ενσωματωμένους” (embedded)
πολεμικούς ανταποκριτές που αποστερήθηκαν την
ανεξαρτησία τους και υπόκεινταν στη στρατιωτική
διοίκηση, μια στρέβλωση που κατάφερε καίριο
πλήγμα στην αντικειμενικότητα του φωτορεπορτάζ.
Ο κύβος είχε πλέον ριφθεί. Η εικόνα πρέπει να
είναι ελεγχόμενη και όταν δε συμφέρει γίνεται
ανεπιθύμητη. Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές
του ανεξάρτητου διεθνούς φορέα “Reporters

Λίγο μετά το χτύπημα στο κεφάλι...
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Δεν πρόλαβε καλά καλά να στεγνώσει το μελάνι από τη συγκρότηση σε σώμα
του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας

without Borders”. Μόνον το 2011 εξηνταεπτά (67)
δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ σκοτώθηκαν

και ήλθε η ανησυχητική, ζοφερή είδηση για τον μόλις αναδειχθέντα πρόεδρο
Μάριο Λώλο. Το βράδυ της Πέμπτης 5 Απριλίου είχαν σημειωθεί μικροεπεισόδια

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε
φαινομενικά “ειρηνική” περίοδο. Πληθαίνουν οι
καταγγελίες για τις καθημερινές παρεμποδίσεις στην
εκτέλεση των καθηκόντων των φωτορεπόρτερ.

στην Πλ. Συντάγματος με την προσπάθεια των ΜΑΤ να καταστείλουν βίαια
όσους συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τον φαρμακοποιό Χριστούλα ο οποίος
συγκλόνισε το πανελλήνιο αυτοκτονώντας στην Πλατεία. Τα γεγονότα κάλυπταν
διάφοροι φωτορεπόρτερ μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΕΦΕ, που είναι
μάχιμος συνδικαλιστής, μπαρουτοκαπνισμένος στο δρόμο και τις ειδήσεις τη
στιγμή που συμβαίνουν και όχι άνθρωπος των “διαδρόμων και του lifestyle”.

Για τη “δημοκρατική” μας χώρα οι αναφορές των
Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα προκαλούν θλίψη, πικρία
και αγανάκτηση. Έρευνα έκτασης 22 σελίδων
τα πορίσματα της οποίας δημοσιοποιήθηκαν το
φθινόπωρο του 2011, καταγγέλλει πάμπολλα
περιστατικά βίας, παρεμπόδισης, εξύβρισης και
προπηλακισμών ανθρώπων του τύπου, κυρίως
φωτορεπόρτερ, από αστυνομικά όργανα και ενίοτε
διαδηλωτές. Να θυμηθούμε την μόνιμη κώφωση
του Κυπραίου, τον ξυλοδαρμό της Μπόλαρη, τη
βιαιοπραγία σε βάρος του ιταλού Serinelli ή τον
χθεσινό τραυματισμό του Λώλου;
Που εντάσσονται όλα αυτά;
Προφανώς στην κατάπνιξη της συνταγματικά
κατοχυρωμένης ελευθερίας του τύπου και σε ένα
νέο σκοταδισμό.
Π. ΚΑΛΔΗΣ

O Mάριος είχε στοχοποιηθεί και άλλες φορές από την αστυνομική βία, και σίγουρα
ξέρει την επικινδυνότητα του επαγγέλματός του. Αδυνατούσε όμως να συλλάβει
ότι παρόλο που ήταν επώνυμος, με εμφανή την δημοσιογραφική του ιδιότητα, θα
έπεφτε θύμα παράλογης βίας. Δεν γνωρίζουμε την αιτιολογία της δολοφονικής και
άνανδρης επίθεσης των ΜΑΤ εναντίον του λειτουργού της ενημέρωσης.
Η σκέψη της εξουσίας μάλλον έγκειται στην τρομοκράτηση του συνόλου των
φωτορεπόρτερ ώστε να μην ασκούν το λειτούργημά τους όπως πρέπει. Αν δεν
υπάρχουν φωτογραφίες πως θα γνωρίζουμε τι πραγματικά συνέβη, πως θα έχουμε
μαρτυρίες για την αναίτια βία; Και μάλιστα κατά πολιτών τώρα που διαδηλώνουν
ειρηνικά οργισμένοι για το μνημόνιο, τώρα που άνθρωποι απελπίζονται και
αυτοκτονούν… Ο Μάριος κτυπήθηκε από πίσω στο κεφάλι με γκλομπ, αναίτια,
απρόκλητα. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται με κάταγμα στο κρανίο και αιμάτωμα στο
ΥΓΕΙΑ και πρόκειται να χειρουργηθεί. Του ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση.
Οι φωτογράφοι είναι μαζί του.
Ανακοίνωση της ΕΦΕ & των ιατρών στη σελίδα 4
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω βίντεο μας το έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο και ευχαριστούμε.

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
ED&: Τάκης Τζίμας, 'B'53& %5=&: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
:)'5*&: Κωνσταντίνα Γκιτάκου :53 '!)3=: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

#($)&: Άννα Μανουσάκη

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

photobusiness@photo.gr
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τυχαίες μπορούν να θεωρηθούν,
ακόμα και ο πλέον καλόπιστος
θα μπορούσε να συμπεράνει
πως ασκούνται συνειδητά από
διάφορα κέντρα για τη φίμωση
της ελευθεροτυπίας, και σε μια
επίσης συνειδητή προσπάθεια να
τρομοκρατηθούν οι λειτουργοί της.
Επί πλέον διαπιστώνουμε ότι δεν
υπάρχει η παραμικρή εξέλιξη σε
παρόμοιες βάναυσες επιθέσεις που
έγιναν στο παρελθόν, όπως αυτή του
συναδέλφου μας δημοσιογράφου
Μανώλη Κυπραίου, ο οποίος υπέστη
μόνιμη αναπηρία, αλλά επίσης και
ότι μένουν αναπάντητες δεκάδες
επώνυμες καταγγελίες συναδέλφων
και Ενώσεων για την προκλητική και
βίαιη συμπεριφορά των οργάνων
Φωτ: Μάριος Λώλος. Λίγο πρίν τον τραυματισμό του. (Την φωτογραφία μας την έστειλαν συνάδελφοί του)
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Αθήνα 5/4/2012

Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας καταγγέλλει τη νέα βάρβαρη και απρόκλητη επίθεση από τους
άνδρες των ΜΑΤ ενάντια σε συναδέλφους που κάλυπταν τόσο τη χθεσινή συγκέντρωση στο
Σύνταγμα, όσο και τη σημερινή με θύμα αυτή τη φορά και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Ένωσής μας
Μάριο Λώλο, που εισήχθηκε ήδη σε Νοσοκομείο «με κρανιοεγκεφαλική κάκωση από πλήξη με
γκλομπ, (κάταγμα-εμπίεσμα κρανίου), το οποίο χρήζει χειρουργικής παρέμβασης»! Θυμίζουμε πως
δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρόεδρος της ΕΦΕ στοχοποιείται και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο, όταν
στις 15-12-10 χτυπήθηκε πισώπλατα στο κεφάλι από άνδρα των ΜΑΤ, ενώ ασκούσε το λειτούργημά
του, ενώ την επομένη η Ένωσή μας με ανακοίνωσή της είχε επιστήσει την προσοχή στους
αρμόδιους Υπουργούς «να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους, γιατί φοβόμαστε ότι στο τέλος θα
θρηνήσουμε θύματα»!
Επισημαίνουμε το γεγονός ότι για πολλοστή φορά στοχοποιείται η ενημέρωση, παρά τις
διαβεβαιώσεις του (τ.) αρμόδιου Υπουργού Προστασίας(;) του Πολίτη προς τους εκπροσώπους της
ΕΦΕ στη συνάντησή μας τον περασμένο Ιούλιο, επ ευκαιρία αντίστοιχων γεγονότων, πως «η πολιτική
και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. είναι προσηλωμένη στη προστασία των δημοκρατικών δικαιωμάτων
και αντιμετωπίζει το λειτούργημα της ενημέρωσης των πολιτών με την ευαισθησία που του αρμόζει
και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε αυτό να ασκείται ελεύθερα και απρόσκοπτα»(!!), και σε
πλήρη αντίθεση με αυτές.
Οι συστηματικές και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις ενάντια στους λειτουργούς του τύπου, την ώρα
της δουλειάς τους, που καταπατούν ακόμη και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, κάθε άλλο παρά

της… τάξης (όπως αυτή σε βάρος της
συναδέλφου Τατιάνας Μπόλαρη) με
τη συνήθη διαδικασία αρχειοθέτησης
της οποιασδήποτε ΕΔΕ.
Μετά και από τα γεγονότα αυτά η
Ένωσή μας θα συνταχθεί και με τις
λοιπές Ενώσεις και τις Ομοσπονδίες
του χώρου μας στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, στην προσπάθεια
να διαφυλάξουμε την ελευθερία
της ενημέρωσης και θα σταθεί με
κάθε τρόπο απέναντι σε ενέργειες,
οι οποίες υποσκάπτουν τα θεμέλια
της δημοκρατίας και επιχειρούν να
μας επιστρέψουν σε καταστάσεις και
καθεστώτα, που έχει βαριά πληρώσει
ο λαός μας και έχουν περάσει
ανεπιστρεπτί για τη χώρα μας.
Για το ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α/Α
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

STOP PRESS
" (  
Στις 19:00 μμ οι γιατροί εξέδωσαν το παρακάτω ιατρικό ανακοινωθέν. “Ο ασθενής κ. Λώλος εισήχθη σήμερα 6/4/2012 στο
νοσοκομείο Υγεία με εμπιεστικό κάταγμα κρανίου, θλάσεις εγκεφάλου και τραυματική υπαραχνοειδή αιμορραγία. Ο κ. Λώλος
είχε πλήρη επικοινωνία κατά την άφιξή του, υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αποκαταστάθηκε
το κάταγμα του κρανίου. Ο ασθενής ανένηψε ομαλώς και παρακολουθείται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας”
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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
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Θέα της Νέας Υόρκης από το water taxi

 Nikon D800

N.Y. C48. Mε αυτή την κωδική ονομασία μας προσκάλεσε η Nikon στην Νέα Υόρκη για
να δοκιμάσουμε την νέα μηχανή D800. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της D800 είναι αποστομωτικά. 36.3 Megapixel με αισθητήρα full frame (που πρόσφατα έλαβε το υψηλότερο σκορ στις δοκιμές του DxO Lab, ξεπερνώντας ακόμα και μηχανές μεσαίου φορμά),
ευαισθησία που μπορεί να φτάσει τα 25600 ISO (Hi2), autofocus 51 σημείων και full HD
video στα 24,25 και 30 καρέ (1280x720 σε 50 και 60 καρέ).
Επίσης προσφέρει λειτουργία timelapse που ετοιμάζει αυτόματα το τελικό QuickTime
video (να σημειωθεί ότι μας δίνει την δυνατότητα για μέχρι 8 ώρες λήψη) και διπλή
υποδοχή καρτών SD και CF. Η D800 ακολουθεί την γνωστή παράδοση της Nikon στην
ποιότητα κατασκευής και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο βίντεο. Ειδικά για όσους κάνουν
βίντεο με χρήση DSLR, η D800 προσφέρει HDMI output, audio in και out. Σημαντική
λεπτομέρεια το μόνιτορ της μηχανής λειτουργεί ακόμα και όταν δίνουμε σήμα προς το
HDMI επιτρέποντας διπλό monitoring.

Λίγο πριν δούμε το Joy Ride του Sandro
Miller που γυρίστηκε αποκλειστικά με την
D800.

Η

επίσκεψη στην Νέα Υόρκη είχε σαν στόχο να δοκιμάσουμε στην πράξη όλα τα νέα
χαρακτηριστικά της μηχανής σε πραγματικές συνθήκες. Το συγκεκριμένο ταξίδι ήταν πολύ
διαφορετικό από όλα τα άλλα και το πρόγραμμα του κρατήθηκε ..απόρρητο, ώστε όλοι μας
να παραμένουμε συνέχεια έκπληκτοι! Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή του ταξιδιού, ο
γράφων οφείλει συγχαρητήρια στην Nikon για την επιλογή του ξεναγού: ο Gunter Maislinger
(www.newyork5000.com) μας συνόδευσε καθόλη την διάρκεια και ήταν μια αστείρευτη πηγή
πληροφοριών για την πόλη της Νέας Υόρκης!
Από Αθήνα Κωνσταντινούπολη και από εκεί δέκα ώρες πτήση για Νέα Υόρκη και το αεροδρόμιο JFK, το ρολόι πήγε πίσω επτά ώρες. Το πρόγραμμα της Nikon άρχισε στις 27/03 με μερικές
μικρές παρουσιάσεις. Πρώτα από όλα είδαμε πόσο λίγο rolling shutter έχει η νέα μηχανή,
βέβαια δεν μας αποκάλυψαν τον αλγόριθμο με τον οποίο παράγεται το video από τον τεράστιο
αυτό αισθητήρα αλλά το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.
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Το μεγαλύτερο μέρος της παρουσίασης
αναλώθηκε όμως από τις ομιλίες του Sandro
Miller και του Anthony Arendt, σκηνοθέτη
και διευθυντή φωτογραφίας αντίστοιχα της
μικρού μήκους ταινίας Joy Ride, μια ταινίας
εξ ολοκλήρου γυρισμένης με την D800 σε
αντίξοες φωτιστικές συνθήκες. Και οι δύο μας
εξήγησαν πως χρησιμοποίησαν την μηχανή
και τι πλεονεκτήματα τους έδωσε σε σχέση με
κινηματογραφικές κάμερες όπως η Alexa. Στο
τέλος της παρουσίασης είχαμε την ευκαιρία να
δούμε τα νέα rig της ειδικής εταιρίας εξαρτημάτων video DSLR Redrock Micro -πολύ
εντυπωσιακό το special edition μαύρο/χρυσό
για την Nikon- τα οποία μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και στο υπόλοιπο πρόγραμμα.
Η πρώτη μας εντυπωσιακή επαφή με την
πόλη της Νέας Υόρκη στα πλαίσια του
προγράμματος ήταν με ένα water taxi με
το οποίο προσεγγίσαμε το Ellis Island και
το Άγαλμα της Eλευθερίας. Πέρα από την
ευκαιρία να δούμε τοn επιβλητικό ορίζοντα
της πόλης από θάλασσα είχε οργανωθεί και
μια επίδειξη από jetski (ίσως και ελικόπτερα,
δεν καταλάβαμε αν η χαμηλή πτήση ήταν για
εμάς ή μια ευχάριστη σύμπτωση), στόχος της
πρώτης εξόρμησης ήταν να φωτογραφήσουμε
εν κινήσει και σε έντονες φωτιστικές αντιθέσεις. Εντυπωσιακά αποτελέσματα, κυρίως στα

Blue Man Group

επίπεδα ψηφιακού θορύβου στα αφρισμένα
νερά!
Επόμενη στάση το θέατρο/βάση του Blue
Man Group, στο οποίο παρακολουθήσαμε
μια ειδική παράσταση είκοσι λεπτών. Εδώ
είχαμε την ευκαιρία να δούμε τις μηχανές σε
συνθήκες χαμηλού φωτισμού και έντονης
κίνησης και χρώματος.
Σε επίπεδο φωτογραφίας τα αποτελέσματα
Exhibition Match στο Gleason’s Gym
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Δωδεκαθέσιες hummer λιμουζίνες έξω απο το Tribeca

ήταν μοναδικά, στο βίντεο παρουσιάστηκε κάποιος θόρυβος στα υψηλά
ISO, κάτι αναμενόμενο όμως αφού
δεν είχαμε τoν χρόνο για δοκιμές.
Η μέρα τελείωσε με κοκτέιλ και
γεύμα στο Ajna Bar, ένα μέρος
που το προτείνω ανεπιφύλακτα
σε όποιον βρεθεί στην Νέα Υόρκη
καθώς συνδυάζει πολλές κουζίνες με
εξαιρετική επιτυχία.
Η δεύτερη μέρα ήταν γεμάτη και
εντυπωσιακή: η αποστολή χωρίστηκε

Η ελληνική αποστολή μέσα στο hummer!

μας έκαναν μάθημα graffiti, που
ειλικρινά είναι πολύ πιο δύσκολο
από ότι φαίνεται στις ταινίες! Θέλει
εξάσκηση και έχει πολλά μυστικά!
Η επόμενη στάση, ήταν σε ένα σημείο
ζωντανής ιστορίας. Με στόχο να μην
αναλωθούμε στα τουριστικά σημεία
μόνο, αλλά να έχουμε μια ιδιαίτερη

Η είσοδος του 5pointz

 148 • 

στα δύο (συνολικά ήμασταν 75 άτομα
από όλη την Ευρώπη) και το δικό
μας γκρουπ ξεκίνησε με μια επίσκεψη
στο 5Pointz, ένα σημείο στο οποίο
ενώνονται και οι πέντε δήμοι της
πόλης και έχει δημιουργηθεί ένα
τεράστιο πάρκο graffiti.
Είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο
είναι νόμιμο το graffiti στην Νέα
Υόρκη και είναι τόπος συνάντησης
καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο.
Ένα παλιό εργοστάσιο που έχει
μετατραπεί σε υπέροχο πολύχρωμο
αξιοθέατο. Πέρα από την ξενάγηση
στα έργα, είχαμε την τύχη να
ακούσουμε ζωντανή εκτέλεση hip
hop, από πολυμελή μπάντα. Aκόμη
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εμπειρία μας δόθηκε πρόσβαση
και δικαίωμα φωτογράφησης στο
Gleason’s Gym στο Brooklyn.
Ιδρύθηκε το 1937 και είναι το
ιστορικότερο γυμναστήριο box! Έχει
χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό για την
βραβευμένη ταινία Million Dollar
Baby και πέρα από τους πρωταθλητές
που έχει αναδείξει είναι ένας χώρος
που φιλοξενεί νέους από τα χαμηλά
στρώματα δίνοντας τους προστασία
από την ζωή με τις συμμορίες. Αν
εξαιρέσουμε την παραφωνία των
εβδομήντα μηχανών που έβγαζαν
συνεχώς φωτογραφίες, η είσοδος

Μεξικάνικες γεύσεις!

στο γυμναστήριο είναι σαν ταξίδι
στον χρόνο, καθώς έχει διατηρήσει
τα απολύτως απαραίτητα και είναι
απαράλλακτο από την δεκαετία του
1940!
Η δεύτερη μέρα ολοκληρώθηκε με το
πιο εντυπωσιακό μέρος του ταξιδιού
που ήταν ξενάγηση στην πόλη με
ελικόπτερο, μια εμπειρία που δύσκολα
περιγράφεται με λόγια. Χαλαρώσαμε
με μια βόλτα στο πασίγνωστο Chelsea
Market και το NYC48 έκλεισε με
βόλτα με οκταθέσιες λιμουζίνες
Hummer που μας πήγαν στο Tribeca
για το γεύμα/πάρτυ κλεισίματος!

Το τελικό γκράφιτι που βάψαμε όλοι μαζί

Εντυπώσεις από το video
της ΝΙΚΟΝ D800
• Χαμηλός Θόρυβος σε υψηλά ISO
• Πολύ αποτελεσματικό auto focus
• Γρήγορη απόκριση start-stop, καλή
εργονομία πλήκτρων
• Προγραμματιζόμενα πλήκτρα για αλλαγή
ISO την ώρα της λήψης χωρίς κραδασμούς
• Εντυπωσιακό preview μόνιτορ με audio
levels, φασματογράφο και κλίση ορίζοντα
• Full HDMI output σε 1080p χωρίς να
κλείνει το μόνιτορ
• Ελάχιστο rolling shutter (μηδενικό υπό
προϋποθέσεις)
• Εξαιρετική ποιότητας scale down από τα
36Mp στις 1000 γραμμές βίντεο
• Υψηλής ποιότητας H.264 quicktime video
(.mov)
• Timelapse mode που δημιουργεί
αυτόματα το τελικό video
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δείχνει. Η απευθείας μετάδοση
γάμων του εγχώριου life-style έπαιξε
πολύ μεγάλο ρολό σε αυτό που
ζούμε σήμερα, σε αυτή την εικονική
πραγματικότητα.
Και όπως στις δεκαετίες 1990-2000
με τα minilab όπου ο καθένας
αγοράζοντας ένα μηχάνημα άνοιγε
ένα φωτογραφείο, εμφανίστηκαν
άνθρωποι από το πουθενά, άσχετοι
με τη φωτογραφία με ελάχιστες ή
καθόλου γνώσεις και εισχώρησαν
στο επάγγελμα επιδιώκοντας το
εύκολο και γρήγορο κέρδος. Η
ψηφιακή τεχνολογία βοήθησε και
πάλι όλους αυτούς με την φιλοσοφία
της αρπαχτής, υποβαθμίστηκε η
ποιότητα της φωτογραφίας και
δημιούργησε πολύ χαμηλές ως
εξευτελιστικές τιμές. Προσφορές
και πακέτα με απίστευτα δώρα,
από ένα χαλαρωτικό μασάζ και
lifting προσώπου έως 200-300
φωτογραφίες 13x18, δώρο όλα
τα αρχεία αποθηκευμένα σε CD
ή DVD και πάρα πολλά ακόμα
δώρα. Και μέσα σε όλο αυτό το
αλαλούμ γεμίσαμε φωτογράφους με
βραβεία σε διεθνής photo wedding
διαγωνισμούς. Μια παρέα από
αυτούς άρχισαν μαζί με κάποιους
που καλούν από το εξωτερικό να
κάνουν σεμινάρια φωτογραφίας και
να χρυσοπληρώνονται. Έγιναν και
έμποροι φωτογραφικών ειδών.

$ #!"#$& "*(!' ) )%":!5 ,,*D
   # % # ! 1 2 %
Οι δεκαετίες του 2000-2010 ήταν οι δεκαετίες της μετριότητας και της έλλειψης αισθητικής.
Ήταν τα χρόνια του εθισμού στη σαχλαμάρα, στο ανόητο και στο ασήμαντο που γινόταν
σημαντικό. Ειδικά στον χώρο της φωτογραφίας και περισσότερο στην φωτογραφία γάμου.
Επιδημία νεοπλουτισμού και επίδειξη πλούτου. Αφού κατακτήθηκε το έχειν έπρεπε να
κατακτηθεί και το φαίνεσθαι. Νυφικά, τούρτες, κτήματα, κέντρα δεξιώσεων, στολισμοί
εκκλησιών με λουλούδια και κόκκινα χαλιά, πυροτεχνήματα, υπερπαραγωγές.

Υ

περπολυτελείς γάμοι με video projector στο κέντρο ή στο κτήμα σε ζωντανή μετάδοση,
η είσοδος του ζευγαριού, με βεγγαλικά και καπνογόνα, ο γαμπρός και η νύφη να έρχονται
στην εκκλησία με Porsche ή Jeep Grand Cherokee, με παρά πολλούς καλεσμένους. Και δεν ήταν
μόνο ο πλούσιος, αυτός που τα είχε αλλά και ο βιοπαλαιστής, ο μεροκαματιάρης που έπαιρνε
δάνειο για να πληρώσει το γάμο των παιδιών του. Μεγάλη ζημιά έκανε η ιδιωτική τηλεόραση
που παρουσιάζει την εικόνα που οφείλεις να αντιγράψεις, δεν στην επιβάλλει απλώς σου τη
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Η φωτογραφία δεν μαθαίνεται
παρακολουθώντας ένα σεμινάριο,
πως να δουλεύεις το Photoshop
και τα βασικά στη λειτουργία της
φωτογραφικής μηχανής.
Για να μάθεις τη φωτογραφία σε
όλους τους τομείς όπως
πχ. studio, πορτραίτο, κάδρο, ρετούς,
φωτισμούς, θέλει παρά πολύ χρόνο
και πολύ δουλειά, (βλέπε ιστορία της
Ελληνικής Φωτογραφίας 1839-1970,
σελ. 431 του Άλκη Ξανθάκη)
για να μην είσαι απλά ένας χειριστής
computer.
Η φωτογραφία είναι τέχνη και πολύ
λιγότερο τεχνική. Κάθε φωτογράφος
πρέπει να έχει τη δική του
προσωπικότητα, το δικό στυλ.
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σε παραλίες με ηλιοβασίλεμα
που είναι πολύ της μόδας (οι
περισσότεροι γάμοι στην Ελλάδα
γίνονται σε νησιά σε όμορφα
εκκλησάκια), σε κάποιο παλιό
εργοστάσιο, στον δρόμο, στα
χωράφια και στα ποτάμια.
Στη φωτογραφία του γάμου
κυρίαρχο στοιχείο είναι το ζευγάρι
όχι το τοπίο, δεν κάνουμε τουριστική
φωτογραφία. Η αιτία είναι ότι
οι σημερινοί φωτογράφοι δεν
διαθέτουν τις γνώσεις για μια σωστή
φωτογράφηση στο στούντιο. Κάνουν
next day και location φωτογράφηση
σe ένα γάμου. Και πως αλλιώς
να γίνει όταν διαφημίζεις ότι
αναλαμβάνεις την φωτογράφιση ενός
γάμου σε όλη την Ελλάδα με 800
έως 1000 ευρώ. Πως γίνεται την ιδία
ημέρα και ώρα να φωτογραφίζεις
Βλέποντας εκατοντάδες φωτογραφίες και album γάμου και βάπτισης δεν ξεχωρίζουν σε τίποτα.
Λήψεις χωρίς φαντασία, ρομαντισμό, πλάνα με πολύ κακούς φωτισμούς, με πολύ ελάχιστες

στην Αθήνα και ταυτόχρονα να
είσαι και στο Ναύπλιο, στη Χαλκίδα

διαφορές, ο ένας αντιγράφει τον άλλο. Η ψηφιακή τεχνολογία εξελίσσεται με ασύλληπτη
ταχύτητα που όχι μόνο εμείς αλλά ούτε και οι φωτογραφικές εταιρίες δεν μπόρεσαν και δεν

και στο Βόλο; Στο φωτογραφείο
δεν έχουν ένα στοιχειώδες studio

μπορούν να την παρακολουθήσουν. Και οι φωτογράφοι δεν κάνουν τίποτα απλά προσπαθούν
να κοροϊδέψουν τους πελάτες τους με διάφορα δώρα. Τα φωτογραφεία κάποτε υπήρξαν

για να φωτογραφίσουν ούτε
τους πελάτες τους (διαβατήρια,
διπλώματα, βιβλιάρια. Ταυτότητες).

κερδοφόρες επιχειρήσεις, χάνοντας όμως λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας τις εκτυπώσεις, τις
εμφανίσεις και τη πώληση των φιλμ και γενικά το λιανικό εμπόριο, και λόγω της οικονομικής
κρίσης, φωτογράφοι που σνόμπαραν την φωτογράφηση του γάμου και της βάπτισης
μαζεύονται τρεις τέσσερις μαζί και πάνε από την μια πόλη στη άλλη για να φωτογραφίσουν ένα
μυστήριο. Ξεκινούν να φωτογραφίζουν και να βιντεοσκοπούν από την ετοιμασία της νύφης και
τελειώνουν στις πέντε το πρωί στα ζεϊμπέκικα.
Χωρίς το κοστολόγιο του film και τις εκτυπώσεις των φωτογραφιών, φωτογραφίζοντας σε
μια κάρτα μνήμης, κάνοντας εκατοντάδες λήψεις, τις αποθηκεύουν σ’ ένα CD και τις στέλνουν
σε κάποιον κατασκευαστή album για να κάνει την εκτύπωση, την βιβλιοδεσία, να ετοιμάσει
τα digital album να τα παραδώσουν στα ζευγάρια, χωρίς να ασχολούνται καθόλου με την
φωτογραφία. Έκαναν φωτογραφικά εργαστήρια τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς
album. Γιατί να πληρώσει ένα ζευγάρι τον φωτογράφο σήμερα όταν του προσφέρει αυτές τις
πολύ κακές υπηρεσίες; Σήμερα η ψηφιακή τεχνολογία που έκανε πολύ εύκολη την λήψη της
φωτογραφίας. Οι πάντες θεωρούν τους εαυτούς εν δυνάμει φωτογράφους, και πιστεύουν ότι
μπορούν να φωτογραφίσουν ένα γάμο ή μια βάπτιση το ίδιο καλά αν όχι και καλύτερα από
τον επαγγελματία φωτογράφο. Για να πληρωθεί ένας φωτογράφος σήμερα σε ένα μυστήριο θα
πρέπει να ξεχωρίζει, να παρουσιάζει το κάτι άλλο, το διαφορετικό, την τέλεια φωτογραφία, που
να μην μπορεί να την κάνει κανένας, για να έχει την απαίτηση να πληρωθεί.
Αυτοί που γνωρίζουν την φωτογραφική τέχνη σήμερα είναι παρά πολύ λίγοι. Δεν υπάρχουν
καλλιτέχνες φωτογράφοι όπως ο Ντίνος Διαμαντόπουλος, ο Θωμάς Νικολέρης, οι αδελφοί
Τσέλιου, ο Δήμος Πατρίδης, ο Τάσος Σκανάτοβιτς. Σήμερα είναι έμποροι, τυπώνουν

Τους φωτογραφίζουν σε μια
γωνία του καταστήματος με ένα
άσπρο φόντο στο τοίχο και με ένα
flash. Ποιος ευθύνεται γι’ αυτό,
ο πελάτης ή ο φωτογράφος που

διαφημιστικά φυλλάδια με προσφορές και τα μοιράζουν από πόλη σε πόλη, ειδικά στην
επαρχία. Στέλνουν συνεργεία για να φωτογραφίσουν και βιντεοσκοπήσουν τον γάμο ή την
βάπτιση. Δεν τους ενδιαφέρει η ποιότητα της φωτογραφίας.
Τα περισσότερα φωτογραφεία σήμερα, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι απαράδεκτα, με
κακόγουστες βιτρίνες με κακές και ξεθωριασμένες φωτογραφίες, με βρώμικους εσωτερικούς
χώρους χωρίς καμία αλλαγή εδώ και πολλά χρόνια. Σαν να σταμάτησε ο χρόνος στο 1970.
Κατάργησαν το studio για την φωτογράφιση του γάμου και φωτογραφίζουν τα ζευγάρια μέσα
στην εκκλησία με φόντο το τέμπλο με τις εικόνες ή έξω στα σκαλοπάτια σε κάποιο πάρκο,
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δεν προσφέρει άριστες υπηρεσίες; Έρχονται πολλές φόρες και ρωτάνε γιατί ζητάμε για την
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φωτογράφιση του γάμου την άλφα τιμή ενώ ο άλλος θέλει τα μισά. Πως να του εξηγήσεις ότι
η φωτογραφία δεν είναι ένα κομμάτι χαρτί και όπως όλα πράγματα δεν είναι ιδία ούτε στην
ποιότητα ούτε στην τιμή. Θα ρωτούσε ποτέ γιατί η Mercedes είναι πιο ακριβή από το Zastava;

κατασκευαστές album τα πράγματα

Ο κακός επαγγελματίας και ο παραεπαγγελματισμός δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό και

θα γίνονται όλο και χειρότερα. Και
να μην μας φαίνεται παράξενο που

χαμηλές τιμές, εξίσωση όλων προς τα κάτω. Ξέρουμε τι φταίει, κανένας σωστός επαγγελματίας
φωτογράφος δεν μπορεί να αισθάνεται ευτυχής για την ποιότητα της φωτογραφίας σήμερα.

τα ζευγάρια δίνουν μεγαλύτερη

Κάντε μια περιήγηση στο Internet σε κάποια ιστοσελίδα φωτογραφίας γάμου και θα

σημασία στο φαγητό, στη τούρτα,

απογοητευτείτε με ότι δείτε και με ότι διαβάσετε.

στα λουλούδια, στις μπομπονιέρες
και στη γεύση που θα έχουν τα

Είχα την ατυχία να πάω στις 22-1-2012 στο ΕΧΡΟΑΤΗΕΝS στην NEM LIFE EXPOWEDDING και
απογοητεύτηκα με ότι είδα και με ότι άκουσα. Ό,τι χειρότερο έχω δει σε φωτογραφια, και
άκουσα τα πιο εξωφρενικά για να κλείσουν ένα γάμο ή μια βάπτιση. Δεν μιλάμε πια για κακή
φωτογραφία, μιλάμε για γελοιότητα. Είναι ντροπή για τους επαγγελματίες φωτογράφους.
Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει, εάν οι φωτογράφοι δεν αλλάξουν και δεν γίνουν και πάλι
φωτογράφοι, δεν δώσουν μεγάλη προσοχή στην ποιότητα της φωτογραφίας, δεν ασχοληθούν
με την φωτογραφία σαν τέχνη και όχι μόνον σαν επάγγελμα, δεν τα περιμένουν όλα από τους

κουφέτα και όχι στη φωτογραφία
και στο album του γάμου. Τα
προβλήματα των φωτογράφων είναι
και θα είναι πάντα οι φωτογράφοι.
Φταίμε ΕΜΕΙΣ και μόνον ΕΜΕΙΣ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
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Low Key

Panasonic Lumix DMC-GF5
4  1    

 mirrorless-  



Όταν παρουσιάστηκε το σύστημα Micro 4/3 με την άφιξη
της πρώτης εκείνης Panasonic G1, δόθηκε μεγάλη σημασία
στη μείωση των εξωτερικών διαστάσεων όσο και στην
απλοποίηση της αρχιτεκτονικής. Όμως οι σχεδιαστές
προχώρησαν σταδιακά στην παραπέρα …συρρίκνωση.
Ιδού λοιπόν η GF5 που το ύψος της είναι μικρότερο από τη
διάμετρο της μοντούρας!!
Πως το πετυχαίνει; Απλά, “καμπουριάζοντας” την
πάνω πλευρά στο σημείο εκείνο που θα βρισκόταν το
υποτιθέμενο πεντάπρισμα. Με τούτα και με κείνα, η GF5
που μόλις αναγγέλθηκε και δεν γνωρίζουμε ακόιμη πότε
θα κυκλοφορήσει στην αγορά, δεν παύει να είναι μια
θαυμαστή μινιατούρα και μάλιστα με πολλές βελτιώσεις.
Αντί να αυξήσει την ανάλυση από τα 12Megapixel, η

,,$

Panasonic υλοποίησε ένα τελείως νέο αισθητήρα LiveMOS

!%     3 …  
Μια εμβληματική φωτογραφία του Henri Cartier Bresson που
απεικονίζει μια εξίσου εμβληματική προσωπικότητα της Γαλλίας,
τον βραβευμένο με Νόμπελ συγγραφέα Albert Camus, προκάλεσε
αντιδράσεις στο κόμμα των οικολόγων, οι οποίοι υποστηρίζουν
μανιωδώς την υγιεινή διατροφή και βλακωδώς, από ό,τι φαίνεται,
την “πολιτική ορθότητα”. Η γνωστή φωτογραφία με τον Camus να
καπνίζει τοποθετήθηκε στην πρόσοψη μιας multimedia βιβλιοθήκης.

με διαφορετική κυκλωματική σχεδίαση χαμηλού προφίλ
και χαμηλότερο λόγο σήματος προς θόρυβο. Σύμφωνα
με τους σχεδιαστές η εικόνα διατηρείται καθαρή από
artifact ακόμη ανεβαίνοντας τη σκάλα
της ευαισθησίας (ως ISO 12800). Μαζί
με τα νέα ηλεκτρονικά Venus Engine,
έρχεται η ταχύτερη απόκριση autofocus
(σημειώνουμε ότι όπως και σε όλες
οι Lumix G, χρησιμοποιείται contrast
detect AF κατευθείαν από το LiveMOS

Η

xωρίς ξεχωριστό σένσορα με μέγιστη
υστέρηση 0.09sec.) Στην επαφική οθόνη

τόσο cool καπνίζοντας το Galois τσιγάρο ώστε προωθεί το κάπνισμα.
Απαίτησαν λοιπόν να κατέβει η φωτογραφία του σημαντικότερου

3in. βρίσκουμε καλύτερη ανάλυση 921Κ
pixel καθώς και αναθεωρημένο interface

γάλλου φωτογράφου επικαλούμενοι το Νόμο Εvin που απαγορεύει την
με οποιοδήποτε τρόπο ενθάρρυνση του καπνίσματος. Στα φαρισαϊκά

και στο μενού οκτώ ακόμη δημιουργικά
φίλτρα (Soft Focus, Dynamic Mono,

επιχειρήματα τους ήταν και το γεγονός ότι απέναντι από την βιβλιοθήκη
βρίσκεται ένα αθλητικό κέντρο και ένα φαρμακείο όπου ασθενείς

Impressive Art, One Point Color, Cross
Process, Low Key, Toy και Star Filter). Μέσω του μενού
αφής ελέγχεται προαιρετικά και η εστίαση (Touch AF) και το
ζουμάρισμα (Touch zoom) Το movie mode MPEG της GF3
αντικαταστάθηκε από ΜΡ4 video φορμά ενώ υποστηρίζεται

βιβλιοθήκη αυτή βρίσκεται στη Μediatheque του Moνπελιέ. Εκεί
κάποιοι καθαρόαιμοι οικολόγοι θεώρησαν ότι ο Camus δείχνει

πηγαίνουν για να πάρουν τα φάρμακα που τους έχει υποδείξει ο
γιατρός τους για τον καρκίνο του πνεύμονα. Τα αντίθετα επιχειρήματα
από τους υπεύθυνους αλλά και από απλούς λάτρεις της φωτογραφίας
υποδεικνύουν ότι η φωτογραφία αυτή έχει εκτεθεί σε δεκάδες Μουσεία
σε όλο τον κόσμο χωρίς να δημιουργηθεί ποτέ πρόβλημα. Κάποιοι
μίλησαν για σταλινισμό και λογοκρισία. Άλλοι απλά είπαν ότι το τσιγάρο
που κρέμεται από το στόμα ήταν σήμα κατατεθέν του Camus όπως
άλλωστε και του Humphrey Bogart. Να σημειώσουμε ότι στην Γαλλία το
ποσοστό των καπνιζόντων επί του συνολικού πληθυσμού είναι αρκετά
μεγάλο. Μάλιστα επειδή στη Γαλλία εφαρμόζεται κανονικά ο νόμος κατά
του καπνίσματος (σε αντίθεση με την Ελλάδα) ο κόσμος καπνίζει έξω
από τα μαγαζιά σε κοινή θέα.

πραγματικό High Definition 1080p.
Eκτός από το φωτογραφικό μέρος, η GF5 διπλασιάζει την
αξία της ως μια πολύ καλή βιντεοκάμερα High Definition,
μια πλευρά στην οποία η Panasonic διαθέτει τεράστια
τεχνογνωσία: γράφει full HD video 1080i/60 σε φορμά
AVCHD ενώ έχει στέρεο μικρόφωνα σε νέες θέσεις μαζί με
dedicated πλήκτρο για άμεση έναρξη βιντεοσκόπησης.

Προφανώς είναι περιττό να αναφερθούμε στη συγκεκαλυμμένη ή
απροκάλυπτη λογοκρισία μέσω παρόμοιων πρακτικών Αυτό που μοιάζει
παράλογο είναι το μην μπορεί η οργανωμένη κοινωνία να τραβήξει μια
ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην υγειονομική φροντίδα
για τους πολίτες και την υπερβολή που φθάνει σε κυνήγι μαγισσών (ή
στην καταδίωξη της τέχνης). Είναι αδιανόητο να ζητάς να κατέβει ένα
έργο του Cartier-Bresson για ένα τσιγάρο. Προφανώς όταν ξεπεράσει
κάποιος την κόκκινη γραμμή καταλήγει στην υπερβολή και την βλακεία.
Και δεν υπάρχει τίποτε οικολογικό που να κρύβει την βλακεία. Ούτε καν
προπέτασμα καπνού...
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Tα ταξίδια του ΦΩΤΟγράφου

   
  

www.photo.gr

    ,   &    

Κωνσταντινούπολη
17 έως 20 Μαΐου

€ 580

Παρίσι

€ 820

31 Μαΐου έως 3 Ιουνίου

Πίνδος με 4x4
15 – 17 Ιουνίου

€ 330

“Εθνολογική
φωτογραφία & φωτορεπορτάζ”

“Ιστορία & αισθητική
της Φωτογραφίας”

“Φωτογραφία
άγριας φύσης”

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
- Δύο δίωρες συναντήσεις σε αίθουσα του ξενοδοχείου

- Δύο τρίωρα μαθήματα σε αίθουσα του ξενοδοχείου

- Δύο τρίωρες συναντήσεις σε αίθουσα του ξενοδοχείου

διαμονής μας με εισηγητή Έλληνα καθηγητή φωτογραφίας

διαμονής μας με εισηγητή Έλληνα καθηγητή φωτογραφίας

- Πρακτική εξάσκηση με φωτογραφικές εξορμήσεις στα

- Επισκέψεις σε φωτογραφικές εκθέσεις, ανάλυση

Πριγκιποννήσια, Βόσπορο, Αγιά Σοφιά, Σκεπαστή Αγορά

και κατανόηση των εκτιθέμενων έργων με τη βοήθεια του

(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)

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

- Τρία γεύματα σε τοπικά εστιατόρια

για τη δημιουργία έκθεσης στην Αθήνα

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη:

- Συνοδός/αρχηγός αποστολής από
το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων

Αριθμός θέσεων: 40

Προσοχή! Κρατήσεις μέχρι 10 Απριλίου

ιναρίου: Μάρω Κουρή

Εισηγήτρια σεμ

e.php
okouri.com/homepag

http://www.mar

- 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

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

Ντουμπρόβνικ
Κροατία

€ 680

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:

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη:

- Δύο διανυκτερεύσεις σε ορεινό ξενοδοχείο 4*

- Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης

σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό

με την Croatia air

- Δύο προγεύματα

- Τρεις διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχείο 5* με πρωινό

- Ένα υπαίθριο μεσημεριανό γεύμα στη φύση

σε δίκλινο δωμάτιο (+150€ σε μονόκλινο)

- Δύο δείπνα με πλούσιο μπουφέ

- Τρία δείπνα με πλούσιο μπουφέ

(εκτός ποτών και αναψυκτικών)

- Πούλμαν με συνοδό / ξεναγό για τις μετακινήσεις

- Μετακινήσεις με 4x4 από έμπειρους οδηγούς

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική

Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων

Αριθμός θέσεων: 60
Κρατήσεις: μέχρι 20 Μαΐου

Αριθμός θέσεων: 40
Κρατήσεις: μέχρι 10 Μαΐου

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

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

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα τηλ.: 210 8541400

info@photo.gr, www.photo.gr
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Sony
SLT-A77 & SLT- A65
A*   firmware
4   ιση των
μηχανών
Μία νέα αναβάθμιση του λογισμικού
firmware για τις μηχανές SLTA77 και SLT-A65 με τεχνολογία
Ημιδιαπερατού Καθρέπτη της Sony,
έρχεται για να βελτιώσει ακόμη
περισσότερο τη λειτουργία των
μηχανών. Από τις 29 Μαρτίου 2012
είναι διαθέσιμο για να κατεβάσετε
δωρεάν το νέο firmware (έκδοση

Benro

1.05) το οποίο προσφέρει μια σειρά
από βελτιώσεις και στις δυο μηχανές.

Η εταιρεία Photozone επίσημος αντιπρόσωπος

Video



της Benro στην Ελλάδα παρουσίασε τη νέα
σειρά Video τριπόδων. Οι κεφαλές της

Μαζί με την ταχεία απόκριση,
βελτιώνει τη λειτουργικότητα και

σειράς S συνδυάζονται με τα τρίποδα της

των δυο μηχανών, παρέχοντας
ευρύτερη επιλογή σε φακούς A-

σειράς Classic έχοντας υποστεί σημαντικές
βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά τους. Μια

mount από την Carl Zeiss και τη
Sony. Τόσο η SLT-A77 όσο και η
SLT-A65, διορθώνουν έξυπνα το
βινιετάρισμα (περιφερειακή σκίαση),
τις πλευρικές χρωματικές εκτροπές και
τη γεωμετρική παραμόρφωση για 11
φακούς A-mount. Οι καταχωρημένοι
κάτοχοι των μηχανών μπορούν να
κατεβάσουν δωρεάν την τελευταία
αναβάθμιση του firmware (έκδοση
1.05) για την SLT-A77 και την SLTA65 με τεχνολογία Ημιδιαπερατού
Καθρέπτη Sony από την ακόλουθη
διεύθυνση:
SLT-A77:
http://www.sony.gr/support/el/
product/SLT-A77/updates
SLT-A65:

σημαντική καινοτομία που εφαρμόζεται
σε αυτή τη σειρά είναι οι κλίσεις που
μπορεί να πάρει η κεφαλή μας χάρη
στην ειδική σφαιρική βάση την κορυφή
της κεντρικής κολώνας. Έτσι δίνεται
η δυνατότητα στο φωτογράφο η τον
βιντεολήπτη να πραγματοποιήσει
λήψεις που ήταν πολύ δύσκολες
έως τώρα. Τα παραπάνω
χαρακτηριστικά συνδυάζονται με
την ποιότητα της Benro αλλά και
τις ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές.
Η νέα σειρά υδραυλικών κεφάλων
S της Benro είναι σχεδιασμένη για να
στηρίζει τα νέα DV μοντέλα, κάμερες
με μεσαίους και μεγάλους φακούς,
τηλεσκόπια για ψηφιακή φωτογραφία
και αστρονομική βίντεο κάμερα. Έχει
προσαρμοζόμενη επαναφορά στην αρχική θέση ενισχύοντας την ομαλότητα της κίνησης
και την σταθερότητα. Τα προϊόντα της Benro καλύπτονται από 5 χρόνια εγγύηση καλής
λειτουργίας. www.photozone.gr

http://www.sony.gr/support/el/
product/SLT-A65/updates

Canon EOS 60Da
  # % # 
Σε εφαρμογές αστροφωτογραφίας που αφορούν περιορισμένο
ειδικό κοινό, απευθύνεται η ειδική έκδοση EOS 60Da. Διαθέτει
τροποποιημένο κατωδιαβατό φίλτρο ώστε να έχει εκτεταμένη
απόκριση στην περιοχή του ορατού φάσματος των 655nm εκεί
που «γράφουν» νέφη υδρογόνου στους διάφορους αστερισμούς. Υπενθυμίζουμε ότι η 60D έχει αισθητήρα 18Megapixel
παρόμοιο με αυτό της EOS 7D. Μερικά χρόνια πριν είχε
κυκλοφορήσει αντίστοιχη αστροφωτογραφική EOS 20Da
(8Μegapixel). H τιμή θα είναι ακριβότερη από την απλή EOS
60D. INTERYS 210 9554000
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Μόνο 1 ευρώ

Κυκλοφορεί στα περίπτερα
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Have iPad?
Make (virtual) Photobook
H δημοτικότητα των photobook
στην χώρα μας μπορεί να υστερεί
πολύ σε σχέση με την ευρωπαϊκή
πραγματικότητα, όμως αυτό
δεν πρέπει να μας εμποδίζει να
βλέπουμε μακρύτερα. Και βέβαια
όταν κάτι είναι δημοφιλές, τότε
μεταφέρεται στο iPhone και το
iPad (νόμος της φύσης…). Έτσι
οι πολυπληθείς κάτοχοι της
πανταχού παρούσας ταμπλέτας
της Apple, θα έχουν πλέον
τη δυνατότητα να σχεδιάζουν
εικονικά Photobook αν
κατεβάσουν από το appStore
την εφαρμογή Pholium της
εταιρίας Βottle Rocket (κόστους
10 δολ.). Αρκεί να φέρουν
το φωτογραφικό τους υλικό
στο iPad μέσω iPhoto, να το
οργανώσουν στη Gallery, να
κάνουν ορισμένες επεμβάσεις
και βελτιώσεις και εν συνεχεία

Canon

να φέρουν τις επιλεγμένες φωτό
στο Studio όπου καταστρώνεται

6 * * BEST %  2011
Η Canon έλαβε έξι Βραβεία BEST για το 2011 από την εταιρεία ερευνών και ανάλυσης
Bertl, Inc. Βάσει ερευνών και αναλύσεων που διεξήγαγαν ειδικοί της Bertl, η Canon

το layout, oi λεζάντες, τα φόντα
κλπ.

τιμήθηκε με Βραβεία Best για τα συστήματα πολλαπλών λειτουργιών imageRunner και
imagerunner Advance, για τους εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους imageprograf και για
τη λύση διαχείρισης εργασιών εκτύπωσης και σάρωσης uniflow. Επιπλέον, η εταιρεία
έλαβε βραβεία Product Line of the Year (Προϊοντική Σειρά του Έτους) για τις σειρές
imagerunner, Imagerunner Advance και imageprograf. Σε αναγνώριση της κορυφαίας
ποιότητας εκτύπωσης, της αξίας και της απόδοσης των συστημάτων, η Bertl απένειμε
στην Canon Βραβεία Best στις ακόλουθες κατηγορίες: Καλύτερη Σειρά Συστημάτων
Πολλαπλών Λειτουργιών για το Γραφείο, Kαλύτερος Έγχρωμος Εκτυπωτής Πολλαπλών
Λειτουργιών A3 για τον Canon Imagerunner ADVANCE C2030i, Καλύτερη Λύση
Διαχείρισης Συσκευών για τον Canon uniFLOW V5.0, Καλύτερη Σειρά Προϊόντων
Μεγάλου Πλάτους για τους Canon imagePROGRAF 8300S, Canon imagePROGRAF
6300S, Καλύτερος Εκτυπωτής Μεγάλου Μεγέθους για Γραφικές Τέχνες, 44 ιντσών για
τον Canon imagePROGRAF 8300S και Καλύτερο Έγχρωμο Σύστημα Παραγωγής Μικρού
Τιράζ για τον Canon imageRUNNER ADVANCE C9070 PRO.

Olympus
N       3 
Εν όψει της έκτακτης γεν. συνέλευσης στις 20 Απριλίου ανακοινώθηκε το όνομα του νέου υποψήφιου
προέδρου Ηiroyuki Sasa που θα διαδεχθεί τον νυν πρόεδρο Shuichi Tarayama. Ήδη έγινε γνωστό ότι
τρείς ιαπωνικές εταιρίες έχουν προσφερθεί να επενδύσουν στην Οlympus: είναι οι Sony Corp. Fujifilm
Holdings Corp. και Terumo Corp. Ο νέος πρόεδρος θα επιδιώξει να αποκαταστήσει το ταραγμένο
επιχειρηματικό κλίμα στην Olympus μετά τις περιπέτειες της προηγούμενης χρονιάς όταν ξεσκεπάστηκε
το σκάνδαλο των 1.7 δις. δολ. Εν τω μεταξύ όπως αποκαλύπτει η Ιαπωνική εφημερίδα Mainichi Daily
New στις προθέσεις του υποψήφιου προέδρου (προέρχεται από τον κλάδο των ενδοσκοπίων) είναι
να περικόψει τον κλάδο του Imaging προς όφελος του ιατρικού όπου η κερδοφορία της εταιρίας είναι
πολύ μεγαλύτερη. Όπως είπε ο Sasa, “θα μικρύνουμε τη γκάμα προϊόντων ειδικά στις φθηνές compact
για να κάνουμε πιο κερδοφόρο το σύνολο”.
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Πριν μερικές ημέρες ο φωτογράφος Σπύρος
Ζαχαράκης έπεσε θύμα θρασύτατης κλοπής.
Κάποιοι «άγνωστοι» άνοιξαν το φωτογραφείο
του και αφήρεσαν σχεδόν τα πάντα, με
αποτέλεσμα να μη μπορεί καν να δουλέψει.
Τουλάχιστον για να μην χαίρονται οι κλέφτες,
δημοσιεύουμε στοιχεία για τον κλαπέντα
εξοπλισμό. Αν πέσει κάτι στην αντίληψή΄σας,
ειδοποιήστε αμέσως την ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
Τηλεοραση LG 42” !!!
Canon EOS 5DMkII Camera Body No.
0830608963 (χαρακτηριστικό: η κάμερα έχει
ένα ελαφρύ ράγισμα δίπλα στο hot shoe
από πτώση και λείπει και το ταμπελάκι από
τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής mode,
επίσης η μηχανή φέρει και πλαίσιο στήριξης
πρόσθετου viewfinder στην οθόνη)
Canon EOS 1D MkIII Camera Body No.
0000529725
Canon EOS 600D +γκριπ Camera Body No.
043022028239
Canon HF-M41 (χαρακτηριστικά: Η οθόνη της
κάμερας έχει υποστεί ζημιά και δείχνει εικόνα

Sony NEX-FS700
4K Ready?
Στη γκάμα των mid-range camcorder Sony NEX (θυμάστε το VG-20;) προστίθεται
ένα καινούργιο μοντέλο, το FS-700. Kτισμένο και αυτό γύρω από μεγάλο
αισθητήρα Super-35mm CMOS 11.6Μegapixel με “κινηματογραφική”αναλογία
πλευρών 16:9 και με φυσικές διαστάσεις 13.3x23,6cm, υπενθυμίζει τη σχέση με
το φωτογραφικό αισθητήρα APS-C από τον οποίο δανείζεται τη μεγάλη διάσταση
(μήκος) και “κροπάρει” το ύψος. Όσο για το 4Κ ready, τι άραγε σημαίνει η νέα

μόνο σε ένα πολύ μικρό μέρος της και με τα
χρώματα εντελώς off)

προδιαγραφή; Μπορεί να υποστηρίζει το Full HD (1920x1080pixel) αλλά αυτό
φαίνεται μάλλον …λίγο γι αυτό φλερτάρει και με το κινηματογραφικό 4Κ (4000

Canon HF-M406 (μαζι με 2 κάρτες SDHC
Transcend 32GB)

γραμμές!). Στο ταπεινό ΗD τα πράγματα είναι κάτι παραπάνω από πλούσια: Και τι
δεν υποστηρίζει η FS700: frame rates 60p, 50p, 60i και το κινηματογραφικό 24p).

Canon EF 24-105mm f4
Canon 70-200mm f4

Έχει προβλεφθεί ακόμη μεταγενέστερο upgrade όπου θα υποστηρίζει απευθείας
4Κ και έξοδο RAW μέσω της επαφής 3G-SDI. Xάρη στα γρήγορα ηλεκτρονικά,

Canon EF 24mm f1.4 (Χαρακτηριστικό: ο φακός
έχει μια έντονη γρατζουνιά στο εξωτερικό

η κάμερα μπορεί να τραβήξει εντυπωσιακό slow motion όπως 240fps σε Full
HD ή 960fps σε μειωμένη ανάλυση. Eπίσης εφοδιάζεται με ενσωματωμένα
φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας ND σε τουρέτα στις εξής θέσεις: Clear, 1/4 (-

δαχτυλίδι ακριβώς στην κορυφή στο επάνω
μέρος όταν είναι κουμπωμένος στο σώμα)
Canon EF 50mm f1.4
Canon EF 85mm f1.8
Canon EF 15mm f2.8 fisheye
Yongnuo 560 + 565
Audio Recorder Tascam DR-05
Φορητός σκληρός δίσκος Seagate 250GB 2.5”
Φωτογραφική τσάντα μαυροπράσινη Crumpler
μεσαίου μεγέθους
Φωτογραφική τσάντα Lowepro μικρή.
Card reader Hama με καρτα 32GB Pretec .
Επισης ενα σωρο μπαταρίες και αξεσουάρ που
βρίσκονταν μέσα στις τσάντες.
Για την υποστήριξη του Σπύρου Ζαχαράκη
το Photo Wedding Stories του οποίου είναι
μέλος ο φωτογράφος, έχει ανοίξει ειδικό
τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο μπορούν
να συνεισφέρουν όσοι θέλουν να βοηθήσουν
έμπρακτα. Τηλ.(+30)2821054282
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2stop) 1/16 (-4stop) και 1/64(-6stop). Mέσω digital port μπορεί να συνδεθεί
οποιοδήποτε digital recorder. Bασικό μέρος της σχεδίασης είναι το active grip,
που περιλαμβάνει τέσσερα κουμπιά για τις πιο συνηθισμένες λειτουργίες και
συγκεκριμένα: expanded focus, auto iris, still capture και Record Start/Stop.
SONY 801 1192000
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weddingphoto
   2012

111.234

*

Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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*Έως 6 Απριλίου 2012
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GoPro Hero2
Wearable video
Στην ειδική κατηγορία των camcorder
που κυριολεκτικά τα …φοράει ο
χρήστης, η εταιρία GoPro κάνει
θραύση αφού ήταν από τις πρώτες που
συνειδητοποίησαν τη δυναμική στο
χώρο αυτό. Το μοντέλο GoPro Hero2
εκπροσωπεί την κορυφή στη γκάμα και
έρχεται με αδιάβροχο περίβλημα και
διάφορους τρόπους πρόσδεσης, κυρίως
για κράνη (αφού μάλιστα για πολλούς
χρήστες είναι γνωστή ως helmet cam).
Παρά το λιλιπούτειο μέγεθος είναι μια
πραγματική κάμερα High Definition
με λειτουργίες 1080p στα 25fps ή
30fps και μάλιστα με πανοραμικό
κάδρο που αντιστοιχεί σε οπτική γωνία
170°. Μάλιστα λόγω πανοραμικού
υ πάρχει και ειδική λήψη 960p με
λιγότερα οριζόντια pixel, φθάνοντας
ως WWGA όταν χρειάζεται να κάνουμε
εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου.
Επίσης παρέχεται slow motion και
φωτογραφικά καρέ (με interpolation) ως
11Μegapixel. Το interface με την είσοδο
μικροφώνου και την έξοδο mini HDMI
συμπληρώνει το σκηνικό.

Pentax SMC DA645 25m m f/4AL
 % %!
Αποκλειστικά με το σώμα της ψηφιακής Pentax DA-645 θα συνεργάζεται ο νέος ευρυγώνιος
φακός μεσαίου φορμά, βελτιστοποιημένος για ψηφιακή φωτογραφία. Η εστιακή απόσταση
των 25mm αντιστοιχεί σε 19,5mm στην δίνοντας οπτικό πεδίο 95° είναι δε κατάλληλος
για μεγάλα εσωτερικά, αρχτεκτονικά έργα, εντυπωσιακά μεγάλα πλάνα και ομαδικά
πορτρέτα κλπ. Το εφέ του υπερευρυγωνίου είναι συνυφασμένο με την τονισμένη
απόδοση της προοπτικής και το βάθος πεδίου και ο 25mm f/4L IF SDM AW συνηγορεί
με την ιδιαίτερη προσωπικότητά του. Στη δομή συναντάμε δύο ασφαιρικά στοιχεία για τη
διόρθωση των γεωμετρικών εκτροπών. Eπίσης, την ειδική επίστρωση με νανοτεχνολογία
ΑeroBright που δημιουργεί ένα στρώμα aerogel για αύξηση του κοντράστ, ενίσχυση της
φωτομεταδοτικότητας (light transmission) και μείωση της θάμβωσης. O φακός συνοδεύεται
από μια σειρά δυνατοτήτων όπως προστασία κατά της υγρασίας και της σκόνης (All Weather)
με ένδεκα τσιμούχες σε επίκαιρα σημεία, ενσωματωμένο (πτυσσόμενο) παρασολέιγ,
αθόρυβο μοτέρ εστίασης τύπου SDM9 Supersonic Directdrive Motor, τελείως κυκλική οπή
ίριδας διαφράγματος για τέλειο εφέ bokeh κλπ. Μόνο …προβληματικό σημείο στην ιδανική
εικόνα του φακού αποτελεί η τιμή (υπερβαίνει τις 5.000 δολ.).
ΤΕΧΝΙΟ 2310 278600

Sony
= 

Toshiba
= % %  SD
Mια σειρά γρήγορων καρτών μνήμης
κτισμένων στο φορμά SDHC/SDXC
αναγγέλθηκαν στην Ιαπωνία από
την Τοshiba εφευρέτρια της μνήμης
ΝΑΝD και ένα από τους βασικούς
κατασκευαστές σήμερα. Η σειρά
θα λέγεται Εxceria και θα είναι
συμβατή με το πρότυπο UHS-1. Οι
πιο γρήγορες της σειράς θα λέγονται
Type 1 και θα έχουν ταχύτητες 95ΜΒ/
sec. και 90ΜΒ/sec. (read/write) ενώ
θα υπάρχει και έκδοση 90MB/sec.
30MB/sec. (read/write). Aκόμη δεν
έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για
την κυκλοφορία στο εμπόριο.

 148 • 

 Catch Up TV

Η Sony ανακοινώνει τη διάθεση στην ελληνική αγορά της νέας υπηρεσίας Catch Up TV με
ελληνικό περιεχόμενο. Η νέα υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στις αγαπημένες σας
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εκπομπές που έχουν ήδη προβληθεί στην τηλεόραση, με το πάτημα μόνο ενός κουμπιού. Η
υπηρεσία είναι διαθέσιμη από την 1η Φεβρουαρίου 2012, σε συνεργασία με την τηλεόραση
του ΣΚΑI. Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι απλή: χρειάζεστε μόνο μια συσκευή Sony, η οποία
διαθέτει την πλατφόρμα BRAVIA Internet Videο (Sony Internet TV ή Sony Blu-Ray player ή Sony
Home Cinema ή Sony Μedia Player) και σύνδεση με το Internet (ασύρματη ή μέσω LAN). Το
μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι μια ανανέωση
περιεχομένου Internet στη συσκευή σας και στη
συνέχεια, ένα εικονίδιο της τηλεόρασης του ΣΚΑI
θα εμφανιστεί, δίνοντας πρόσβαση στην υπηρεσία.
Πατώντας στο εικονίδιο, έχετε πρόσβαση σε ένα
ηλεκτρονικό αρχείο με όλα τα προγράμματα
παραγωγής ΣΚΑI που είναι διαθέσιμα στο site του
σταθμού και προβλήθηκαν το τελευταίο χρονικό
διάστημα. Οι εκπομπές είναι ταξινομημένες ανά
κατηγορία για να επιλέξετε αυτή που σας ενδιαφέρει
και είναι διαθέσιμες άμεσα, λίγες μόνο ώρες μετά από
τη λήξη της προβολής τους.
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Και τα τέσσερα βιβλία μαζί με
τα έξοδα αντικαταβολής!
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   : 210 8541400, info@photo.gr
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Mobile Apps
 % # apps
Sunphos (σας θυμίζει κάτι;) ονομάζεται
μια χρήσιμη εφαρμογή για τους
φωτογράφους που θα την βρείτε
στην πλατφόρμα του Android. Το
SunPhos app προβλέπει την διαδρομή
του ήλιου από την αυγή ως το
σούρουπο οποιαδήποτε μέρα και
σε οποιοδήποτε μέρος. Η εφαρμογή
δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες
όπως τη διάρκεια της ημέρας, την
ακριβή ώρα της ανατολής και της
δύσης, την ώρα του λυκόφωτος
και πολλά άλλα. Σε άλλα νέα δύο
δημοφιλείς εφαρμογές ανακοίνωσαν
τη συνεργασία τους. Η εφαρμογή
Hipstamatic θα μπορεί πλέον να
ποστάρει φωτογραφίες στο δίκτυο
που έχει δημιουργήσει η εφαρμογή
του Instagram. Tο Instagram έχει
φτάσει πλέον τους 27 εκατομμύρια
χρήστες ενώ το Hipstamatic έχει 4
εκατομμύρια χρήστες που ανεβάζουν
48 εκατομμύρια φωτογραφίες τον
μήνα. Πέραν της συνεργασίας αυτής
το Instagram δήλωσε ότι από μέρα σε
μέρα θα κυκλοφορήσει την εφαρμογή
για την πλατφόρμα του Android.

Sony
   %   smartphones 

 1

%   

Όπως έχουμε γράψει και σε προηγούμενα τεύχη, οι τελευταίοι μήνες έχουν φέρει μεγάλες
αλλαγές στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας. Μία από τις σημαντικότερες ήταν το διαζύγιο
της Sony με την Ericsson. Αναμέναμε λοιπόν την πρεμιέρα της Sony, η οποία παρέμεινε
μόνη της πλέον στην αγορά των κινητών. Παρουσιάστηκε λοιπόν η πρώτη διαφημιστική
καμπάνια «Made of Imagination» με στόχο να παρουσιάσει στους καταναλωτές τα πρώτα
Xperia smartphones από την Sony Mobile. Η διαφημιστική εκστρατεία σηματοδοτεί την
νέα γενιά των Xperia smartphones με έμφαση στην ψυχαγωγία μέσα από τη σύνδεση με
τις συσκευές Sony. Η καμπάνια, με τίτλο «Made of Imagination» προβλήθηκε σχεδόν
ταυτόχρονα σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με ένα διαφημιστικό 30
δευτερολέπτων, σκηνοθετημένο, από τον βραβευμένο από την Ακαδημία σκηνοθέτη,
Wes Anderson. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο του concept Made of Imagination που θα
συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ο σκηνοθέτης Wes Anderson εμπνεύστηκε από
την φαντασία των παιδιών για να δημιουργήσει το διαφημιστικό το οποίο είναι βασισμένο
αποκλειστικά σε σκέψεις ενός οκτάχρονου παιδιού. Η διαφήμιση χρησιμοποιεί την τεχνική
«stop motion animation» με στόχο να απεικονίσει τα Xperia στην ζωή μας όπως ακριβώς
τα αντιλαμβάνεται το οχτάχρονο αγόρι. Η τεχνική «stop motion animation» είναι γνωστή
από blockbusters όπως το «Coraline» και το «Fantastic Mr. Fox» ενώ η μουσική έχει
δημιουργηθεί από το ισλανδικό γκρουπ «Jonsi». Η έντυπη καμπάνια αντανακλά την
εμπειρία ψυχαγωγίας που προσφέρει η Sony: Play, Watch, Listen, Create. Η κάθε έννοια
ζωντανεύει με μοναδικά φανταστικά αλλά και αληθοφανή χειροποίητα πρότυπα με στόχο
να αναδείξουν το περιεχόμενο των Xperia smartphones. Η Sony Mobile Communications
ένωσε τις δυνάμεις της με τον φημισμένο φωτογράφο Carl Kleiner.
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Video
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Ήρθε η ώρα για την αγορά επαγγελματικής κάμερας υψηλής ευκρίνειας. Όλοι οι
χρήστες επιθυμούν την τέλεια ποιότητα εικόνας, το καλύτερο stabilizer φακού και

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - ΜΥΣΤΙΚΑ
•

φυσικά να είναι συμβατή με όλα τα αξεσουάρ που ήδη έχετε ή επιθυμείτε (φακοί,
μικρόφωνα, φωτιστικά κ.α). Απαραίτητος βέβαια ο αποσπώμενος φακός.
Ποιά από τα προαναφερόμενα δεν θα θέλατε; Είναι άραγε στο σύνολό τους χρήσιμα ή θα
μπορούσαμε να δουλέψετε με λιγότερα;
Με την νέα γενιά τηλεοράσεων και την πρόοδο της τεχνολογίας τους είναι φυσικά
απαραίτητη η Full HD κάμερα 1920χ1080. Αναφέρουμε μερικά από τα απαραίτητα στοιχεία:
• Ο αισθητήρας της κάμερας σχεδόν σε όλες τις κάμερες είναι ο ίδιος βελτιωμένος CMOS
(Complementary Metal Oxide Semiconductor) ο οποίος ρίχνει πολύ το κόστος μιας
κάμερας που πλέον μπορεί να συναγωνιστεί άνετα τα CCD (Charge Coupled Device).
• Η διάσταση του αισθητήρα να είναι 1/2in.
• Η φωτεινότητα να είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα π.χ 0.1lx.
• Το φορμά εγγραφής είναι φυσικά ένα μεγάλο θέμα συζήτησης αλλά θα προτείναμε
MPEG HD ή MP4 ή Η.264.
• Όσον αφορά το μέσο εγγραφής, επιλέξτε μία ευρέως διαδεδομένη και πολύ γρήγορης
ταχύτητας (20-40MB/sec) κάρτα.
• Η μηχανή πρέπει απαραιτήτως να υποστηρίζει μόνο οπτικό zoom. Έως 14χ είναι πάρα
πολύ ικανοποιητικό.
• Το διάφραγμα του φακού καθορίζει και την φωτεινότητα κυρίως σε συνθήκες χαμηλού
φωτός, άρα το f/2.8 μοιάζει αρκετά ικανοποιητικό.
• Η ίριδα θα πρέπει να είναι αναλογική και όχι ψηφιακή δηλαδή να μην ρυθμίζεται από
κουμπιά άλλα μόνο από δαχτυλίδι στον φακό.
Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια με τα σημερινά δεδομένα που πρέπει να λάβετε υπόψιν πριν
την αγορά μιας κάμερας.
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Δοκιμάστε την κάμερα πάνω σας
ή στην βάση ώμου, έτσι ώστε να
είναι εύχρηστη κυρίως στην ίριδα
και στο focus.
Επενδύστε σε ένα μικρόφωνο για
καλύτερη απόδοση ήχου.
Το stabilizer να είναι «δεδομένο»
στον φακό για να απορροφά τις
πολύ μικρές κινήσεις σας όταν
δεν μπορείτε να έχετε την σωστή
στάση σώματος.
Να κάνετε service ανά 500
τουλάχιστον ώρες εγγραφής. Είναι
απολύτως απαραίτητο για να μην
σας αφήσει την στιγμή που την
χρειάζεστε.
Να έχετε μία εφεδρική κάμερα
πάντα μαζί σας για ευνόητους
λόγος.
Τον φακό να τον σκουπίζεται
συχνά με μαλακό στεγνό πανάκι
(τύπου micro fiber) ακόμα και
όταν εξ όψεως μοιάζει καθαρός.
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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Ο Γιώργος Τζώρτζης επιστρέφοντας στην Ελλάδα μετέφερε στη φωτογραφική του δουλειά την εμπειρία του από την Βρετανία.
Συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στην εμπορική και διαφημιστική φωτογραφία αλλά και τη μόδα, προσπαθεί εκτός από την άψογη
τεχνική κάθε δουλειά να έχει ένα δημιουργικό αέρα, μια πρωτοτυπία και μια συνεισφορά στην ποιότητα. Αν και αυτό δεν είναι πάντα
εύκολο με τους περιορισμούς που θέτουν τα budget αλλά και οι ίδιοι οι πελάτες, το ξεκάθαρο ύφος και η επικοινωνιακή αξία είναι
φανερά στα παραδείγματα που παραθέτουμε.
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Πολλές κατηγορίες εμπορικής φωτογραφίας μπορεί να γίνουν δημιουργικές, αλλά
συχνά προσδιορίζονται από συγκεκριμένες απαιτήσεις και ανάγκες του πελάτη που
αναγκαστικά περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης. Παρά ταύτα η φωτογραφία
φαγητού, αλλά και η μόδα έχουν τα φόντα να αποδειχθούν σε γόνιμα και
εμπνευσμένα είδη που αναδεικνύουν τις δυνατότητες του φωτογράφου.
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Υπάρχουν πολλοί Έλληνες συνάδελφοι με άριστες τεχνικές γνώσεις
σε διαφορετικά αντικείμενα. Είναι όμως φυσικό, μιας και η αγορά είναι
περιορισμένη, να υστερούμε σε κάποιο βαθμό σε σχέση με τα μεγάλα studio
και τις παραγωγές που λαμβάνουν χώρα στις μητροπόλεις της φωτογραφίας.
Ως προς την ψηφιακή επεξεργασία, η καλύτερη συμβουλή είναι να γίνονται
όλα στο στάδιο της λήψης για να ελαχιστοποιηθεί η δουλειά στο Photoshop.
Ας κατανοήσουμε επιτέλους ότι είναι απλούστερη η διόρθωση κατά τη
φωτογράφηση και παράγει πιο φυσικό αποτέλεσμα.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Γιώργος Τζώρτζης γεννήθηκε το
1977 στην Αθήνα και ασχολείται
με τη φωτογραφία από το 1995.
Σπούδασε Φωτογραφία και
Οπτική Επικοινωνία στην Αγγλία
όπου παρέμεινε εργαζόμενος για
αρκετά χρόνια. Σήμερα εργάζεται
στην Αθήνα όπου διατηρεί το
φωτογραφικό του στούντιο.
Συνεργάζεται με διάφορα περιοδικά
και εφημερίδες ενώ παράλληλα
διδάσκει σε σεμινάρια πάνω στη φωτογραφία και
την επεξεργασία στο Photoshop και τo Lightroom.
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