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1 %& %'(   Instagram
Δεν ανήκω σ’ αυτούς που σερφάρουν με τις ώρες
στο διαδίκτυο αλλά σε εκείνη την μικρή κατηγορία
που κάνουν, θα έλεγα “λελογισμένη” χρήση.
Όμως όταν βλέπω να συμβαίνουν κάποια φοβερά
πράγματα ειλικρινά ζαλίζομαι όπως π.χ. η εξαγορά
του Instagram έναντι ενός δισεκατομμυρίου
δολαρίων από το Facebook.
(Αντιλαμβάνεσθε λίγο το νούμερο; 1 δις δολάρια!)
O τρελός χορός των δις που έχει στηθεί εκεί
πάνω δείχνει ξεκάθαρα προς τα που πάνε τα
πράγματα. Το Instagram είναι μια λογισμική
πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες iPhone,
iPad και smartphones με λειτουργικό Android
να “ντύνουν” τις φωτογραφίες τους με διάφορα
φίλτρα προσδίδοντάς τους μία “καλλιτεχνική”
χροιά. Δηλαδή μπορεί κάποιος με μία απλή κίνηση
να βάλει μαύρο περίγραμμα στις φωτογραφίες του,
να τις κάνει α/μ, σέπια, να τις χρωματίσει επιλεκτικά
και γενικά να επέμβει σ’ αυτές τόσο εύκολα και
τόσο απλά που κάνει κάποιους παραδοσιακούς
φωτογράφους να… βγουν στη κυριολεξία από τα
ρούχα τους! Πάνε περίπατο οι ατελείωτες ώρες με
τα χημικά στον σκοτεινό θάλαμο ή οι διάφορες
πατέντες με τούλια, με φίλτρα κλπ. στη λήψη…
Τώρα μ’ ένα κλικ όλα αυτά γίνονται σε μηδενικό
χρόνο. Ο Μάρκ Ζάκερπεργκ και οι σύμβουλοί του
στο Facebook αντιλήφθηκαν πολύ καλά ότι
η αφαιρετική προσέγγιση της πραγματικότητας
μέσω της φωτογραφίας σε συνδυασμό με την
αστείρευτη δημιουργικότητα των εκατομμυρίων
χρηστών ανά την Υφήλιο θα δώσει σύντομα
νέα τροπή στο περιεχόμενο, στην χρήση και στη
διακίνηση φωτογραφιών στο διαδίκτυο.
Θα εξελιχθεί δηλαδή σ’ ένα Twitter που αντί
για λέξεις θα χρησιμοποιεί εικόνες και ότι άλλο
τρελό επινοηθεί και εξελιχθεί σε μόδα στην
διαδικτυακή επικοινωνία. Δεν εξηγείται διαφορετικά
η επένδυση του 1 δις δολαρίων στο Instagram
(που προς το παρόν δεν αποφέρει καθόλου
έσοδα) εκτός αν οι αρχιμάστορες του internet
γνωρίζουν κάποια πράγματα παραπάνω τα οποία
θα πληροφορηθούμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι ως
συνήθως με μεγάλη έκπληξη αργότερα...
Τ. ΤΖIΜΑΣ

Φωτ.: Ιωάννα Ράλλη/ Από έκθεση στο APhF:11
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ν δεν το γνωρίζετε, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού
κάθε χρόνο – ακόμη και εν μέσω δεινής οικονομικής κρίσης – επιχορηγεί
διάφορους Πολιτιστικούς Φορείς και Σωματεία σε αναγνώριση της προσφοράς
τους στην προαγωγή της Τέχνης και του Πολιτισμού στη χώρα μας. Έτσι και φέτος
και συγκεκριμένα στις 19 Απριλίου ανακοινώθηκαν οι σχετικές επιχορηγήσεις από
την Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ. για τις Εικαστικές Τέχνες,
την Μουσική και τον Κινηματογράφο. Από τον φωτογραφικό κλάδο ξεχωρίσαμε
τους παρακάτω φορείς που επιχορηγούνται:
• Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών
με το ποσό των € 35.000. Τα χρήματα αφορούν στην διοργάνωση του Athens
Photo Festival 2012, στον 19ο Διεθνή Μήνα Φωτογραφίας και στην επέτειο των
25 χρόνων της διοργάνωσης.
• Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης – Φωτογραφική Ομάδα
Τριανδρίας με το ποσό των € 5.000 για την έκθεση “Aspects of Balcan
Photography – Νέα διαδρομή σε καιρό κρίσης”.
• Μη κυβερνητική οργάνωση “Κόσμος χωρίς πολέμους και βία”
με το ποσό των € 3.000 για την διοργάνωση διεθνούς διαγωνισμού φωτογραφίας
με θέμα: “Ειρήνη είναι…”
Δείτε περισσότερα στο site www.drasis.culture.gr

H lympus !) Intersys S.A.
            
 FOTOMATIC A.E. A      . 8
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Tα ταξίδια του ΦΩΤΟγράφου


   ,  &  

Πίνδος με 4x4
15 – 17 Ιουνίου

“Φωτογραφία άγριας φύσης”

Ντουμπρόβνικ
Κροατία
28 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου

Εισηγητής σεμιναρίου:
Emmanuel Coupe - Kalomiris

“Ταξιδιωτική φωτογραφία”

http://www.emmanuelcoupe.com/

Εισηγήτρια σεμιναρίου: Μάρω Κουρή
http://www.marokouri.com/homepage.php

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
- Δύο δίωρες συναντήσεις σε αίθουσα του ξενοδοχείου

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

διαμονής μας με τον καθηγητή φωτογραφίας

- Δύο δίωρες συναντήσεις σε αίθουσα του ξενοδοχείου

- Φωτογραφικές εξορμήσεις με τζιπ 4x4 και πρακτική εξάσκηση

διαμονής μας με την καθηγήτρια φωτογραφίας

στη Βάλια Κάλντα, σε χωριά κοντά στη Σαμαρίνα και σε άλλες

- Φωτογραφικές εξορμήσεις και πρακτική εξάσκηση

περιοχές σε υψόμετρο 1.600m.

με την συνοδεία της καθηγήτριας φωτογραφίας και του

- Το γκρουπ θα συνοδεύει επίσης ένας ειδικευμένος δασοπόνος

ξεναγού στο γραφικό Ντουμπρόβνικ, στο ιστορικό Σπλιτ

οικοξεναγός, ο καθηγητής φωτογραφίας και ο αρχηγός της

καθώς και σε ενδιάμεσες περιοχές.

αποστολής από το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

- Προβολή, κριτική και επιλογή των καλύτερων

- Προβολή, κριτική και επιλογή των καλύτερων φωτογραφιών

φωτογραφιών για τη δημιουργία έκθεσης στην Αθήνα

από κάθε συμμετέχοντα για τη δημιουργία έκθεσης στην Αθήνα

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη:

€ 680

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη:

- Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής

- Δύο διανυκτερεύσεις στο ορεινό ξενοδοχείο

θέσης με την Croatia air

(4*) Casa di Mundi σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό

- Τρεις διανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο CROATIA (5*)

- Δύο προγεύματα

(Δείτε το στο www.alh.hr) με πρωινό

- Ένα υπαίθριο μεσημεριανό γεύμα στη φύση

σε δίκλινο δωμάτιο (+150€ σε μονόκλινο)

- Δύο δείπνα με πλούσιο μπουφέ (εκτός ποτών & αναψυκτικών)

- Τρία δείπνα με πλούσιο μπουφέ

- Μετακινήσεις με 4x4 από έμπειρους οδηγούς

- Πούλμαν με συνοδό / ξεναγό για τις μετακινήσεις

€ 330

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

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική

Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων

Αριθμός θέσεων: 60

Αριθμός θέσεων: 40

Κρατήσεις: μέχρι 20 Μαΐου

Κρατήσεις: μέχρι 20 Μαΐου
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www.pho

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα τηλ.: 210 8541400
info@photo.gr, www.photo.gr
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E%&: Τάκης Τζίμας, "#5#)& +)6&: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
!#)(&: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ") #!6: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

78;!"&: 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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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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 Google Serghei Brin    

   ugmented Reality.

 #'( & Google
M  smartphones

 tablets,  wearable computing

Τα δύο προηγούμενα χρόνια σημαδεύτηκαν από την εντυπωσιακή είσοδο των
smartphones και των tablet στη ζωή μας. Το iPhone έφερε την επανάσταση, η Google με
το Android κάνει κυκλωτικές κινήσεις και ο υπόγειος πόλεμος για την επικράτηση στην
τεράστια αγορά των υπολογιστών και του networking του μέλλοντος είναι στο απόγειό
του. Το μαρτυρούν τα υπερκέρδη των δύο γιγάντων αλλά και το διακύβευμα που είναι
τεράστιο: ο έλεγχος της ροής της πληροφορίας που όσο συναρπαστικός κι αν φαίνεται,
είναι συνάμα τρομακτικός γιατί συγκεντρώνει τεράστια εξουσία.
Στις αρχές Απριλίου παγκόσμια αίσθηση προκάλεσε ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε στο internet.
Είναι demo για το όραμα της Google σχετικά με το wearable computing, δηλ. τους υπολογιστές
που κυριολεκτικά τους φοράει ο χρήστης. Η Google oνομάζει το project Αugmented Reality δηλ.
Υποβοηθούμενη Πραγματικότητα. Στο video βλέπουμε τι προσφέρει στο χρήστη. Μόλις σηκωθεί
από το κρεβάτι του σε μια ημιδιαφανή οθόνη προβάλλονται πληροφορίες για τον καιρό, ηχητικά
και text μηνύματα από φίλους, στοιχεία βασισμένα σε geotagging για διαδρομές πεζών και οχημάτων, video calls, αγορές εισιτηρίων, μεταφορά video κλπ. Όλα αυτά λίγο πολύ υλοποιούνται και
στα smartphones αλλά με περίπλοκο τρόπο, ενώ εδώ το λόγο (κυριολεκτικά και μεταφορικά) έχει η
αναγνώριση φωνής με ηχητικές εντολές. Όπως αποκάλυψαν οι New York Times, βασικό ρόλο στην
εξέλιξη του project έπαιξε ο ερευνητής του Πανεπιστημίου της Washington Babak Parviz ειδικευμένος
στη νανοτεχνολογία. Διέρρευσαν ακόμη πληροφορίες ότι απώτερος στόχος είναι να φτιαχτούν ειδικοί
φακοί επαφής με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά για την ημιδιαφανή απεικόνιση ενδείξεων.
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Μετά την κυκλοφορία του video
oι συνεργάτες του Parviz, Steve
Lee και Sebastian Thrun (γνωστός από το Project Google Car
με το αυτοκίνητο χωρίς οδηγό!),
ζήτησαν την ανάδραση γνωμών
από τους δημοσιογράφους των
online μέσων στην Αμερική.
Τρεις μέρες μετά την κοινοποίηση του concept video, o Sergei
Brιn, συνιδρυτής του Google,
φωτογραφήθηκε σε ένα κοσμικό
γκαλά στο Σαν Φρανσίσκο να
φοράει ένα σετ από τα πρωτότυπα γυαλιά και μάλιστα με μια
εξωτερική πηγή τροφοδοσίας,
σημάδι ότι δεν πρόκειται για
οριστικό προϊόν.
Το video προκάλεσε αρκετές επικρίσεις: ο Blair MacIntyre διευθυντής του εργαστηρίου Georgia
Tech Augmented Environments,
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είπε ότι “…με ένα ψεύτικο video, η Google εκούσια προκάλεσε υπερβολική δημοσιότητα και

Ένα είναι σίγουρα. Το μέλλον

αναμονή για hardware που δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί με την τρέχουσα τεχνολογία”.
Επίσης ο Pranav Mistrι, ερευνητής του Μedia Lab στο ΜΙΤ και εφευρέτης του SixthSense, ενός

είναι πολύ κοντά μας και
θα επιφέρει θεαματικές

συστήματος wearable computing δήλωσε πώς: “Η μικρή οθόνη που φαίνεται στις φωτογρα-

αλλαγές στη διαχείριση της

φίες είναι αδύνατον να απεικονίσει τις πληροφορίες που ισχυρίζεται το concept video”. Kαι
άλλοι παραμένουν σκεπτικιστές όπως ο συντάκτης του PC World Ed Oswald. Tα γυαλιά θα είναι

πληροφορίας.

πανάκριβα, ευαίσθητα, θα κλέβονται (έχοντας άραγε ενσωματώσει κάποιους κωδικούς;) και το
χειρότερο θα αποτελούν ένα μεγάλο παράγοντα αφαίρεσης προσοχής. Τη στιγμή που απαγορεύονται στο αυτοκίνητο ακόμη και τα κινητά τηλέφωνα, τι θα ισχύσει για τα Google Glasses;
Από την άλλη μεριά ήδη κυκλοφορούν αυτοκίνητα με περιορισμένα head up displays όπου
στο παρμπρίζ απεικονίζονται χρήσιμες ενδείξεις… Επίσης η Google δεν διευκρινίζει τι γίνεται με
θέματα ακτινοβολίας (αφού ταυτόχρονα θα είναι δέκτες κινητής τηλεφωνίας και θα έχουν GPS),
αν θα ενσωματώνεται scanner κόρης ματιού για την πιστοποίηση εξουσιοδοτημένου χρήστη και
πολλές άλλες κρίσιμες λεπτομέρειες.

link

Π. ΚΑΛΔΗΣ

http://news.cnet.com/830111386_3-57409331-76/googleyep-were-testing-augmentedreality-glasses/?tag=mncol;txt

amiya Leaf
Leaf Credo "

  40, 60 & 80Megapixel

Τρεις νέες πλάτες αναγγέλθηκαν από τη Leaf με αναλύσεις ως
80Megapixel. Όλες έχουν μεγάλη οθόνη αφής με ανάλυση
1,15εκ. pixel και υποστήριξη true color (παλέττα 16,7εκ.
χρώματα). Γρήγορο διπλοπύρηνο μικροεπεξεργαστή, νέο
menu και διασύνδεση μέσω πρωτοκόλλων Firewire 800 και
USB 3.0. Επίσης προσφέρεται λειτουργία LiveView. Nαυαρχίδα
της νέας σειράς Credo είναι το μοντέλο Credo 80 με αισθητήρα
CCD 80Megapixel και δυναμική περιοχή 12,5stop. Aπό τη
μεριά του το μικρότερο μοντέλο Credo 40 αντιπαρατάσσει το
καλύτερο burst mode (ριπή) 1,2fps. Oι πλάτες συνεργάζονται
ιδανικά με το σώμα Mamiya 645DF που προσφέρει ταχύτητες
κλείστρου ως 1/4000sec. και συγχρονισμό φλας ως 1/1600sec.
αν χρησιμοποιηθούν φακοί Schneider-Kreuznach τύπου Leaf
shutter, δηλ. με το κλείστρο εντός φακού.
AΓΚΟΠΙΑΝ 210 3250901

Moντέλο

Leaf Credo 80

Leaf Credo 60

Leaf Credo 40

Αισθητήρας

53.7x40.4mm

53.0x40.4mm

43.9x32.9 mm

Μέγεθος Pixel

5.2 micron

6.0 micron

6.0micron

Eυαισθησία ISO

35-800

50-800

50-800

Ριπή (frames per sec)

0.7

1.0

1.2

Χρόνοι έκθεσης

>2min

>1min.

>1min.
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Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΜΒΟΥΡΓΟ, 27 Απριλίου 2012
Η Olympus αναθέτει στην Intersys τη διάθεση
των προϊόντων της, με σκοπό την ενίσχυση
της θέσης της στην ελληνική αγορά.
Η Olympus Europa GmbH ανακοινώνει την
συνεργασία της με την Intersys, όσον αφορά την
διάθεση των προϊόντων της στην ελληνική αγορά.
Η Intersys θα είναι υπεύθυνη για τη διάθεση, το
σέρβις και την προώθηση των καταναλωτικών
προϊόντων απεικόνισης: ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές, αξεσουάρ και κιάλια. «Με την εξαιρετική
εμπειρία της Intersys στη διάθεση ηλεκτρονικών
καταναλωτικών προϊόντων, η Olympus είναι
σίγουρη ότι θα ισχυροποιήσει κι άλλο τη σημαντική
θέση της στην Ελλάδα» δήλωσε ο Dominic
Papenheim, Head of Direct Export Areas, του

H lympus !) Intersys
#     

       

Tην Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 δημοσιοποιήθηκε η από καιρού τεκταινόμενη
έναρξη συνεργασίας ανάμεσα στην Olympus και την Intersys. Έτσι κλείνει ένας
ιστορικός κύκλος, της αντιπροσώπευσης από τη Fotomatic που από καιρό
αντιμετώπιζε σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα και υπολειτουργούσε.
Ελπίzoυμε ότι η Intersys ανοίγει ένα νέο ελπιδοφόρο κεφάλαιο και παρά
την κρίση έχει τη θέληση και την τεχνογνωσία να επαναφέρει την αίγλη του
brandname και την απήχησή του στην ελληνική αγορά. Παραθέτουμε δίπλα το
επίσημο δελτίο τύπου και σταχυολογούμε σχόλια παραγόντων της αγοράς.

Ομίλου Olympus Europa στο Αμβούργο, Γερμανία.
Από την ίδρυση της στην Ιαπωνία το 1919,
η Olympus έχει εξελιχθεί σε έναν κορυφαίο

Ανέστης Αποστολίδης

κατασκευαστή οπτικών και ψηφιακού εξοπλισμού

‘‘Για μένα το στοίχημα για την Intersys θα είναι να
συνεχίσει με επιτυχία στους εξής δύο τομείς στους

για τους τομείς της Υγείας και των καταναλωτικών
ηλεκτρονικών προϊόντων. Για περισσότερα από

οποίους η Fotomatic είχε δώσει μεγάλο βάρος:
την οργάνωση του τμήματος marketing και δεύτερον

90 χρόνια, η Olympus προΐσταται στον σχεδιασμό
εξοπλισμού ενδοσκοπίων και μικροσκοπίων για

το υψηλό επίπεδο του Service όπου ο πελάτης πάντα
καλυπτόταν και δεν υπήρχαν παράπονα ποτέ.

ιατρική και βιομηχανική χρήση, και έχει κερδίσει
παγκόσμια αναγνώριση για τις προϊοντικές

Αν τα καταφέρει στα δύο αυτά σημεία, τότε θα
επιτύχει τους στόχους’’.

γκάμες Φωτογραφικών Μηχανών και Συσκευών
Καταγραφής Ομιλιών. Ο όμιλος Olympus Europe
κατέγραψε τζίρο 1,3 εκ. Ευρώ για το οικονομικό
έτος 2010-2011. Τα κεντρικά γραφεία της στην
Ευρώπη βρίσκονται στο Αμβούργο, Γερμανία και
ο Όμιλος Olympus Europe απασχολεί περίπου
4.700 εργαζόμενους είτε στα κεντρικά είτε στις 44
θυγατρικές της εταιρείες.
Η Intersys Α.E, είναι μια από τις μεγαλύτερες
εταιρείες στον χώρο των Συστημάτων
Αυτοματισμού Γραφείου και των Ηλεκτρονικών
Καταναλωτικών Προϊόντων. Η αφοσίωση
της Intersys στην καινοτομία κατόρθωσε να
μεταμορφώσει το γραφείο παροχής υπηρεσιών
που ιδρύθηκε το 1962 σε μία μεγάλη, αλλά και
ταυτόχρονα, ευέλικτη εταιρεία, με πίστη στις
ανθρώπινες αξίες και την δύναμη της πρωτοτυπίας.
Η σημαντική εμπειρία της Intersys στην διάθεση
φωτογραφικού εξοπλισμού και οι στρατηγικές
συνεργασίες της με κορυφαία brands στον κόσμο,
την καθιστούν ηγετική εταιρεία στην ελληνική
αγορά προϊόντων απεικόνισης.
«Είμαστε υπερήφανοι για την επιλογή μας ως
συνεργάτες της Olympus, μίας από τις κορυφαίες
εταιρείες Ψηφιακών Φωτογραφικών Μηχανών
παγκοσμίως. Έπειτα από αυτό έχουμε την ευθύνη
και σκοπεύουμε να ανυψώσουμε την Olympus σε
νέες κορυφές της ελληνικής αγοράς.» δήλωσε η
Ελένη Παπανδρέου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της
Intersys A.E.
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Πρόδρομος Γαλαίος
‘‘Ως προς τη μετατόπιση της αντιπροσωπείας της
Olympus από τη Fotomatic στην Intersys θεωρώ
ότι τακτοποιήθηκε μια εκκρεμότητα που υπήρχε
από καιρό. Τώρα ανοίγουν καινούργια φτερά,
νέες προοπτικές για την Οlympus αφού η νέα
αντιπροσωπεία έχει μεγαλύτερο πελατολόγιο και θα
μπορούν να διατεθούν τα προϊόντα σε περισσότερα
σημεία πώλησης απ΄ ό,τι πριν, παρά την πολύ
δύσκολη οικονομική συγκυρία. Τα προϊόντα Olympus είναι πάρα πολύ
καλά και η εταιρία ιδιαίτερα στις compact είναι πολύ ανταγωνιστική ενώ
τώρα με τη νέα αντιπροσωπεία πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα και
στη mirrorless σειρά Pen που είναι πραγματικά αξιόλογη’’.

Χριστόφορος Γιαννάτος
‘‘Δυστυχώς αποτελεί σημείο των καιρών να
βλέπουμε να κλείνουν εταιρίες, να αλλάζουν χέρια
και η οικονομική κρίση να δημιουργεί τεράστια
ανασφάλεια. Προσωπικά στεναχωρήθηκα για την
πτώχευση της Fotomatic και χωρίς να λέω «Ο
βασιλεύς απέθανε, ζήτω ο βασιλεύς» θα ήθελα η
Olympus να καταλήξει σε μια εταιρία με γνώση της
αγοράς. Αφού λοιπόν τη διαχείριση των προϊόντων Canon αναλαμβάνει
η Canon Εurope θεωρώ ως θετική εξέλιξη την αντιπροσώπευση της
Olympus από την Intersys μια μεγάλη εταιρία που γνωρίζει καλά την
φωτογραφική αγορά και έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί το προϊόν.
Εύχομαι να πάει καλά!’’
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photoraid.net
12 %  , 12  , 1  !
Η φωτογραφική ομάδα Phasma2 (http://phasma2.com) σε συνεργασία
με το Athens House of Photography (www.phototheatron.com)
διοργανώνει το διαγωνισμό αναλογικής φωτογραφίας, PhotoRaid12 “12
ώρες, 12 θέματα, 12 κλικ, 1 φιλμ”. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Μαΐου 2012 στην Αθήνα, στο Athens House
of Photography. Το PhotoRaid, διοργανώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά
και απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο με ενδιαφέρον για τη φωτογραφία
και τα μηνύματα που μπορεί να εκφράσει μέσα από αυτή. Συγκεντρώνει
ταυτόχρονα ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες φωτογράφους όλων των
ηλικιών. Η ιδιαιτερότητα του διαγωνισμού είναι πως δεν υπάρχει κριτική
επιτροπή και οι νικητές επιλέγονται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, ενώ
οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να φωτογραφίσουν δώδεκα θέματα με ένα φιλμ
δώδεκα στάσεων (35 mm, έγχρωμο).
Οι διαγωνιζόμενοι παραλαμβάνουν το πρωί του Σαββάτου από τους
διοργανωτές τα φιλμ και τα θέματα προς φωτογράφηση και ξεκινούν την
αναζήτηση της εικόνας άλλοτε στους
δρόμους της πόλης και άλλοτε σε
στούντιο ανάλογα με το πως προτιμούν
να υποστηρίξουν, σκηνοθετικά, το θέμα
τους. Μοναδική δέσμευση, να κάνουν
ένα κλικ ανά θέμα. Τη δεύτερη μέρα, την
Κυριακή το απόγευμα, αναρτώνται όλες οι φωτογραφίες σε κοινή θέα ώστε
να αναδειχθεί η δουλεία όλων των συμμετεχόντων αλλά και να βραβευτούν

 7B7;"& # %")
C) ,
$ 

  

   



Ένα παράδοξο φωτογραφικό λεύκωμα παρουσίασε
το Imaging Resource, το οποίο δεν περιέχει ούτε μία

οι υποψηφιότητες που ξεχώρισαν. Οι δυο πρώτοι νικητές κερδίζουν δωρεάν
συμμετοχή στα σεμινάρια φωτογραφίας που διοργανώνει το Athens House
of Photography με διεθνούς φήμης εισηγητές.
Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι 18 ευρώ.
http://photoraid.net

φωτογραφία! Ονομάζεται “Photographs Not Taken”
και περιέχει κείμενα από 60 φωτογράφους για μια
φωτογραφία που δεν τράβηξαν και δεν κατάφεραν
ποτέ να απαθανατίσουν, υπό την επιμέλεια του
φωτογράφου και συγγραφέα, Will Steacy. Μια χαμένη
φωτογραφία συνιστά ένα μικρό δράμα αφού μια σελίδα
ξαναγράφεται, ένας πίνακας ξαναφτιάχνεται αλλά αν μια
φωτογραφία χαθεί, η απώλεια είναι οριστική.

αλλά μια σκέψη για την διαμόρφωση της δεοντολογίας.
Υπάρχει όντως το καθήκον του φωτογράφου να διαιωνίζει
εικόνες στη συλλογική μνήμη και πως αυτό ορίζεται; Ο
φωτογράφος πρέπει να επιλέγει να κατεβάσει τη μηχανή
υπό ορισμένες συνθήκες και πως αυτές διαμορφώνονται;
Από τη συνολική κοινωνική ηθική ή από την προσωπική
στάση του καθενός;
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Φωτ.: Άρης Καμαρωτός

Kάθε ιστορία περιγράφει μια μοναδική στιγμή στη
ζωή του αφηγητή-φωτογράφου όπου του ξέφυγε ένα
σημαντικό καρέ. Ίσως η λέξη “ξέφυγε” να μην είναι η
κατάλληλη καθώς η συλλογή και τα κείμενα διατυπώνουν
περισσότερο σκέψεις πάνω στα βασικά υπαρξιακά
ερωτήματα των φωτογράφων και στο πότε συνειδητά
αφήνουν στην άκρη τη μηχανή τους. Η επιλογή αυτή
αποτελεί συνήθως προσωπική υπόθεση και έχει να κάνει
με την ευθύνη που νιώθει ο ίδιος ο φωτογράφος απέναντι
στο κοινωνικό σύνολο και στους ανθρώπους που έχει
αντίκρυ αλλά και γενικότερη θεώρηση του απέναντι στην
ηθική και τη δεοντολογία του επαγγέλματος. Δεν πρόκειται
για περισυλλογή πάνω στο ανεκπλήρωτο της τέχνης
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 @ imaging 2012
F'+" DSLR
8"!;& ;&
Sony SLT-A65
    

    " 
% 24,3Megapixel,  
   
%  
Sony SLT Alpha 65    " 
% 10fps     %
Live View    auto
focus    Phase Detection,
 %        ,

 video. T   3579
       
        
OLED (     )
 "  2359Q pixel, 
    (    .
   video,  Sony a-65
  ?       HD,
 (   24p
60p, 
 Full HD, 
MP4.

F'+" C! DSLR
Nikon D5100
#  % 16,2#egapixel "         % ISO
(     %,  D5100    
  
  (     
          
    . H   ?%
     ?    % 
%
  %  %   Vari-Angle LCD. 3    
     
    HDR. E ,  D5100      video
Full Hd 1080p.
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   studio


H  !"#$ %& "!'*+,!

• ' " 
• '
• I # .
• J 5/  - 5/  
   " 
    
  

   ,

"     .
•    "   
/ " 
   studio
 $  .

 WEEKEND!

ÓÜââáôï 12 & ÊõñéáêÞ 13 Ìáúïõ 201212
B. ÓÜââáôï 26 & ÊõñéáêÞ 27 Ìáúïõ 2012
.

:    

    

&   

 : E!" " # ,     $ 
 "


     : O "  #  ""  
 #   DSLR (#      )

M   20 ( ) : % ! "    
O  ( 
 ): €220 (179  + '* 23%)
A    : .$ (2)  " /"
X  : 455  12 & 6/13 8 ( 9:30 - 16:00)
=  5 "  !  !   
 4/6 26 & 27 8 2012



: thens Art Studio, A  !"  20, . . /  ,
173 42, !/ (  : www.athensartstudio.gr/#/contacts/)
M : C . /  . =: 210 9939995 - 6944 474024

    : %  (2  ), /G (8  ),
 /    (2 )

  :  , styling/hair/make-up
artist,   & ", 55 " "





 #/

I -  E: 210 9939995
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K'+" CSC
8"!;& ;&
Panasonic Lumix GX-1
A  

    

    Micro 4/3    
Lumix G
Leica DG. O % 
LiveMOS    
  % ? 
 %   ISO 12800
 
    144  .
3   3579    

K'+" ""'8 DSLR

  
   %

     

Canon EOS 1DX

  Light Speed Precise Contrast.
+
    
 

H      Canon           %
full frame  "   
 %           
   
   
 (  % CMOS 18Megapixel

   . # ?   
    %  DIGIC 5+

 >=S-1DX              
"     %  14
  .   


    
 %  ISO

100-51200      %  ISO 50
ISO 204.800. O
   % 
auto focus 61   41               
     

 %      
 %      . =       full HD video
 %
Ethernet.

   
     "
4.2fps (  20fps   
). 9   
  
  ? Full HD video,
Touch Autofocus
  
       %

       Live View Finder
1.440.000 pixel

K'+" DSLR  B8,)#&
Nikon D800
$   
  Multimedia Camera,  Wikon D800   
     % 24x36mm full frame  36#egapixel
               . 3
% " 
       
  
            . 
   HD video       
%      video.      ,    ? ,
   %
         
stereo   video, 
 %   5SO 6400 (  
 25.600
 4fps.       3579    
 ?     "     .
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Μόνο 1 ευρώ

Κυκλοφορεί στα περίπτερα
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F'+" CSC
 B8,)#&
Sony Alpha NEX-7
+  





  CSC   

           
  (. $   
? %
24Megapixel   Sony SLT A-77 

  

         . `  
       OLED Trufinder. H "
 
       ( 
 NEX-7     .    
  ?

F'+" ""'8 CSC

   

Fujifilm X-Pro1
>(

%       \100,  Fujifilm    

              . H \-Pro1
                ?  
           
   

 %    ,  Sweep

Panorama
Auto HDR,    10fps %
 
      HD video.
    3579,  NEX-7

      
(
      .

  

      . +
 ,        
% X-Trans CMOS        (     
     Bayer pattern. H  16,3Megapixel   %
  15,6x23,6mm         "  
          

       Fujinon X.

K'+" C! CSC
(Compact System Camera)
Olympus PEN E-PL3

K'+" compact
Samsung MV800
H  
 MV800    Multiview.    
  (        .
>     Smartouch 3.0        
  smartphone,    
?. ]
              
    %  3.0in.    
% 
  .      Schneider Kreuznach 26-130mm
5x zoom
             
 ? ?  TIPA.
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     =lympus   ? ? 
  % 12.3 Megapixel Live MOS
?          
M.ZUIKO,    %   
 % ,     auto focus  35
  
  
 (burst mode)

  . $  PEN Lite %  
      
 compact
CSC. O         videoFull
HD 1080 60i     Art Filter
 
       .   
  
?% 
  %  % 3in. 
 %
  upload     
(   Penpal PP-1     EyeFi.
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weddingphoto
   2012

119.774

*

Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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*Έως 27 Απριλίου 2012
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F'+"
%(C compact
Pentax Optio WG-2
To       
WG        GPS. >  
      ,    
   
 ,

   100
 % 


   "  1,5

     12

 


   

    -10C. O

      zoom 5x 28-140mm.

E 

%

 CMOS BSI (back side

illuminated)  16Megapixel

video Full HD (1920x1080pixel)  30fps


   LED digital Microscope

  o    .

F'+" Super Zoom compact
Fujifilm X-S1
H Fujifilm       superzoom (     
?  ) compact.           XS1. To        
   
 (  
   .    

  

    (     Fujinon Super EBC 26x zoom 24-624mm
   Intelligent zoom
      %
EXR CMOS 2/3in.    "  % ISO
   .
{      
    
 (
RAW format

full HD video    .

K'+"&
C!& 7& DSLR
Sigma 18-200mm
f/3,5-6,3 II DC OS HSM
O  superzoom    Sigma
%     " 
  (  % % APS-C
      %
 " 

F'+" compact  B8,)#&
Canon Powershot G1 X

     .  %   ,
           

   27-300mm %  
      
 % "
      %  Sigma
Optical Stabilizer
   autofocus
 % ?  HSM (Hyper Sonic Motor).
E    
  
       
    

 .

H      %     -  
      %    
(  .
 Canon             
DSLR    «  »          
  % % 18.7x14mm  14,3 Mega pixel
(    APS-C size)
(    . To   
compact     (   
    .
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   !

  €20
Και τα τέσσερα βιβλία μαζί με
τα έξοδα αντικαταβολής!

14x20 /  36

17x25cm /Óåëßäåò 264

20x22.5 /  256

17x24 cm.  192

I  


 stock



   
   

   : 210 8541400, info@photo.gr
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K'+"& 7& CSC
 B8,)#&
Panasonic Lumix G X Vario PZ
14-42mm
M 

  9    8 

4 

2    
    ,      
Micro 4/3          
        (. +   



  power zoom .    
 (  manual focus. To ? 
  o   %  Power
O.I.S. 

     



video,        Nano Surface
         
%?

F'+"& ""'8& 7& DSLR

     . 

     0.2m   
 close up.

 

Canon EF 8-15mm f/4 L USM
#     fisheye             " 

    . ]      full frame DSLR, o   
 fisheye         
        
    % APS-C      
.  %  
    180°    (        . 9  
         Canon L  
      , 
 
 (   .          SWC
?     
  %   Fluorine 

F'+" ),
")';

 %     .

Wokia Pureview
T smartphones    

%  
     .
¨]     %  
 (    Wkia PureView.
{ %        
     smartphone 808 PureView
           
     %
1/1.2 in.
 41Megapixel. A
           

F'+"& 7B7& "#B&
>pson Stylus Photo 1500W
+     
      93+   inkjet  Epson
 (     Claria. T   5760x1440dpi
%       1,5picolitre,       
(    
   ?% . 
      3579
     WiFi –  
      
  
       %  
     
        iOS
Android 
   Epson iPrint.

 149 • 

30

 2012

       
        " 
    "  zoom
 /video   % ?.  
PureView   
     
mobile imaging   Nokia
 %    
 
  
  .
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F'+"& C!& 7& CSC
3amron 18-200mm f/3,5-6,3 Di II VC
      

F'+" 8) #
Leica M9-P

    
 full frame

+                 
 M9   Leica        , 
full frame % 18Megapixel,  (  (  

%
       #9   
   
     .  Leica M9-P   ?   
%      % LCD
       
(       

  



 ".

 

E-

Mount    Sony W>\ (   
   %  camcorder Sony NEX-VG-20)
    27-30mm

 ...  .  % telephoto

      50cm       (

 close. 9(   
 ( 
       % 
Vibration Compensation.       " 
     
   
  Vibration Compensation ?   
     . ]   autofocus
 ?          
contrast detection  Sony.

F'+" 5"# 8,!
Sony XQD

K'+" !()
Vanguard Heralder
        Vanguard Heralder Messenger
    ?     (  

%  
      

        %   . ) % 
         (     ,   
Heralder   ?     
   quick top
access”     
  ?      
%
     ,      
     .       
  %   ?"   
 
 
      
laptop.
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) %           
32GB       Sony   
        XOD. #   
  Sony      ( 
     
    
 
 . $   
"      125#`/sec.   
 Nikon D4 (   
  "  
   100   RAW format) T 

      3579    
%    %         
   
 
%
        (controller
interface PCIe)      ( 
     CompactFlash.
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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

Νέες
ημερομηνίες

H τέχνη της φωτογραφίας
στην ψηφιακή εποχή της εικόνας
 

1



Η ψηφιακή μηχανή
& τα μυστικά της

 ,   , ,  ,
 .   .   
   .        !"   . # 

 !       .

          

2

Φωτογραφία: Απλοί
κανόνες αισθητικής

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

3

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ
Ôçë.: 210 8541400
Ãéá
Ãéá
Ãéá
Ãéá
Ãéá
Ãéá

    !

Βιντεοσκόπηση
& μοντάζ

'   ,  , "(,   .  " 
  "   .
'   ) . *"( 
Premiere Pro, )  " !  ,
 .

4

Photoshop Ι

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

5

Photoshop ΙΙ

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

6

Photoshop ΙΙΙ

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

Σάββατο 19/5/12
ή Σάββατο 23/6/12

Σάββατο 12/5/12
ή Σάββατο 16/6/12

Δευτέρα 14/5/12
ή Δευτέρα 18/6/12

Τετάρτη 16/5/12
ή Τετάρτη 20/6/12

Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Ώρα 10:00-14:00

Ώρα 10:00-14:00

Ώρα 18:00-22:00

30

   2012

23% (€60)
23% (€110)
23% (€150)
23% (€210)
23% (€260)
23% (€300)

ώρα 18:00-22:00

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

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

1

2

Çìåñïìçíßá: ............................
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Τετάρτη 9/5/12
ή Τετάρτη 13/6/12
Ώρα 18:00-22:00

+
+
+
+
+
+

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

Δευτέρα 7/5/12
ή Δευτέρα 11/6/12
Ώρα 18:00-22:00

info@photo.gr

Ýíá óåìéíÜñéï:
€48,78
äýï óåìéíÜñéá:
€89,43
ôñßá óåìéíÜñéá:
€121,95
ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73
ðÝíôå óåìéíÜñéá: €211,38
Ýîé óåìéíÜñéá:
€243,90

3

4

5

6

ÕðïãñáöÞ...........................
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K'+" ; inkjet

K'+" '#8()8

Ilford Galerie Prestige 310gsm

Canon Pixma MG8250
M  "  

T    inkjet 
      , 

  ?  Pixma Cloud Link
       
tablet,   Pixma MG8250       
 

     .      

 

% 1picolitre      9600dpi. 3 (  
        pigment 
,
magenta,  ,
 

   . 3 10x15cm    20sec. 
   ? scanner  % CCD
 
 

      4800x9600dpi.

   Ilford Galerie Prestige Smooth

Gloss 310gsm
Smooth Pearl 310gsm   
?  ?
        
  
 

 (    @

    

       
 
%      . +  ?  
       Inkjet printer %

 
        
(


           . = 
  310gsm      ? 

  %
     ?   
  .

F'+"& 7& CSC
'& "!& !!&
Olympus M.Zuiko Digital ED 12mm f/2
9                
     24mm
     
f/2 
  "   %   
             %   
  
 ?%     
   
   . >       "  
       . +
  
   ?    130 .,        
   autofocus     Olympus MSC.
      close-up.
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F'+"& 7& DSLR
 B8,)#&
Sigma Apo Macro 180mm f/2,8 EX DG OS HSM
O              
macro 180mm       % 
    (    Sigma OS
(Optical Stabilizer)     %     
4 f/stop  
      .    
macro    
 1:1  

   f/2,8.      ?
        FLD (“F” Low Dispersion) 
   %        . > 
     Super Multi Layer     
%?
     ,    
  
%  "  
 
     .
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K'+" C'

F'+" 7B7 software

>pson EH-TW9000W

Adobe Photoshop Elements

H 

   "

  ?   (  

 Adobe     

   



   
      ,   ?
  
           

    (   Home Cinema. H  

(            
  .    10  Photoshop Elements
          Quick >dit 

  2400lumen        200.000:1
  
 480Hz %      

    Guided Edit       
 
 Full Edit     

    "    ? 3D. E   
   % W         High

 %    . 3 Elements 10   ?
  organizer,     
   

Definition 
   

=bject Search,       
    
 Organizer    

    TW9000/9000W  
   3D Active Shutter.

   
   


K'+" Photo App
Nik Software Snapseed
A       (Apps)  tablet
smartphone,    TIPA     Snapseed
    
       . 3
app  (       
    
        interface ?      
%. 3 Snapseed       
 
   ,  ,    ,   , %  ,
( . %
%      ?.
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,     
   .

F'+" !+!8
B8& %";!&
\-Rite i1 Display Pro
O     
 ? 
      
 
  
        (   
  . Q    %      
  %      ,     
           % 
        . 3 i1Display
Pro            
      

  

?
          .
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K'+" ;%
Gitzo new Systematic
H   Gitzo Systematic    ?    

 

   
,   ,    

   .     Systematic Modular   
      %    
 ?,  

 

(half ball) 

  ,
video,

     
 (   (   
    . 3    
   ?   
       %
  . !    
  Series 5         40 ,    
     .

F'+" V7 6"!#(
Wacom Intuos 5
M       (  (
(  
  "  

  ,      
 Intuos  Wacom     

         

    .3

 
     ?  ( multitouch
  ,     

(
Express View. A (       
 %  (     %   %

,%

% ?   . = "      Intuos
5          tablet PC  %   
 

  Wireless Accessory Kit.

F'+"
6"!#(
Vanguard


 
BBH-200

F'+" video DSLR
Canon EOS 5D MkIII
H 5D MkIII     "    . + 
 
 video    (   ,
         . 3       ’
   %   "     
   
    ,       .  5D
MkIII ?           autofocus
61 
   63  . =  
%  22Megapixe 
    %
   " ISO +
 ,  video  
  ?       %
   
  %  bitrate,       intraframe/
Interframe %.
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  %

   
 ?   
          
  . 3 
     Rapid Level
System  Vanguard   
   ``-200
         :   
          
            
    %       ?.
   
       
   ? 
    ( 
 DSLR  ?
   
   
 .
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K'+" photo service
Fujifilm Fotoservice Pro
H   

     Fujifilm

Fotoservice Pro          
       nline      



  

photobook .  

      



 % 

  . +           %
   !   , 
      3579  
          %   


       

     .

K'+" 7'&
Nikon SB-910
B    concept Creative Lighting System
 Nikon,      SB-910  
 ?     
   
   . Q          
   
      
  DX/FX       %.
3 SpeedLight SB-910 
     
      %
    %  
        %    ( 
             .
>,   ?     color compensation
 (       
%  .

F'+" ""'8
videocamera
Canon EOS C300
+             C300, 
Canon (         
  % , (  
 . 3
       ?   –
   %       :  C300  
  EF          DSLR

C300PL    
PL. O " 
%  Super 35mm 8,3#egapixel (%     
 C300. K          modular 
  
     .
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K'+" video
6"!#(  DSLR
=Connor O-Focus Dual mini
O (  follow focus 

  
  
 ?  video   . 9
   (  follow focus direct drive  
(     OConnor  ?  
             video.
Q %    o-Focus Dual mini .  PhotoSet
 CineSet       
 
         . 3 ( 
    
  
   
( OConnor CFF-1. 3   3579   
              
 video.
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K'+" X)
mobile imaging
Samsung Galaxy Nexus
3 smartphone Galaxy Nexus
  ? “( ”

     
% Super AMOLED 


  720p

(1280x720pixel)    
   ?






video  "

  

 .    
  
   
  

%   ,

    



5Megapixel
video full HD 1080p     
         ?%   % 
" . 3 smartphone  Samsung ? 

   

     Android Ice Cream Sandwich:   
 ?    .

K'+" 8)
Samsung Syncmaster S24/27A850 (PLS)
H   PLS (Plane to Line Switching)
 Samsung   
?     

     
  
          
 
       .   

F'+" '"! photo TV
Samsung Smart OLED
H Smart OLED TV            
   ,            
     . $           
 
   %  (  
.     
         LED
     
  
  
%
      . >   =LED 
    backlight      30%   
    

 1  .  .
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Syncmaster A850   ?   
  24in.
27in.      1920x1200
2560x1440pixel,  
   
        5ms. GTG. H
  LED PLS   100% " 
       sRGB. E   ?
USB 3.0 hub   %
% 

       
        
 ?  .

TA ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
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[B7; (8#

8&

!;'& –

(!

     PhotoBusiness Weekly  (            -   .
    email: photobusiness@photo.gr        
%      !
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A  # # [

[ ! facebook / Ellas.gelas

(8"  )’ );6#8"... '!8!
*

 : !   #



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

www.facebook.com/groups/Ellas.gelas
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',6)%& '(&
#      

  

 



Ο Αλέξανδρος Βλάχος ξεκίνησε τις σπουδές του σε έναν διαφορετικό τομέα αλλά η αγάπη του για την φωτογραφία τον οδήγησε
σε άλλα μονοπάτια. Σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους αθλητικούς φωτορεπόρτερ και από φέτος και δραστήριο
μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας αφού εξελέγη πρόσφατα και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
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‘‘Το 1993 που γράφτηκα στη σχολή φωτογραφίας ESP το κίνητρο μου ήταν η καλύτερη κατάρτιση μου
στην τεχνική αλλά και την αισθητική της φωτογραφίας. Στο πέρασμα του χρόνου αποδείχθηκε ότι ήταν
σωστή κίνηση γιατί οι γνώσεις που πήρα όχι μόνο στη φωτογραφία αλλά γενικότερα στις τέχνες με έχουν
βοηθήσει στη μετέπειτα επαγγελματική μου σταδιοδρομία σαν φωτορεπόρτερ. Η φωτογραφία πια για
μένα είναι καθαρά μέσο βιοπορισμού, έχοντας πάντα στο μυαλό μου τις γνώσεις που έχω αποκτήσει από
την σχολή αλλά και την εμπειρία μου και προσπαθώντας πάντα να καλύπτω όσο πιο εικαστικά και άρτια
αισθητικά μου επιτρέπεται και μπορώ. Πάντα βέβαια με το σκεπτικό ότι σαν φωτορεπόρτερ καταγράφω ένα
γεγονός και δεν το δημιουργώ’’.
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‘‘Γίνεται αρκετή συζήτηση για το μέλλον του φωτορεπορτάζ. Το φωτορεπορτάζ θα συνεχίσει να υπάρχει.
Δεν ξέρω αν θα καλύπτεται από επαγγελματίες του χώρου ή από το κάθε πολίτη που θα έχει την
δυνατότητα και την επιθυμία να καταγράψει κάποιο γεγονός. Και φυσικά αν τα μέσα που θα αναπαράγουν
την είδηση και την φωτογραφία θα ενδιαφέρονται περισσότερο για την ποιότητα και αντικειμενικότητα της
καταγραφής ή την οικονομία και το “κυνήγι” της αποκλειστικότητας και της ταχύτητας της ενημέρωσης’’.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το1967.
Είναι πτυχιούχος της σχολής
Ενεργειακής Τεχνικής του ΤΕΙ
Αθηνών. Έχει αποφοιτήσει από
την σχολή φωτογραφίας ESP
Αθήνας το 1996. Από το 1996
εργάζεται σαν φωτορεπόρτερ με
βάση την Αθήνα. Έχει συνεργαστεί
με τα τα φωτοειδησεογραφικά
πρακτορεία ICON press,
ACTION IMAGES, Αθηναϊκό
- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στα πλαίσια
της συνεργασίας του με πρακτορεία αθλητικού
φωτορεπορτάζ έχει καλύψει ευρωπαϊκά και
παγκόσμια πρωταθλήματα σε ποδόσφαιρο και
μπάσκετ. Από τον Μάρτιο του 2012 είναι μέλος
του Δ.Σ. της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας.
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