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Editorial

Τ. ΤΖIΜΑΣ  

ROBERT CAPA (1913 - 1954)
O πρώτος - διάσημος - φωτορεπόρτερ που σκοτώθηκε 
κυριολεκτικά με την μηχανή στο χέρι στις 25 Μαΐου 1954 
από νάρκη στο Βιετνάμ σε ηλικία 40 ετών. Είκοσι σχεδόν 
χρόνια πριν τον θάνατό του, το 1936 στον Ισπανικό εμφύλιο, 
είδε με τα ίδια του τα μάτια την σύντροφό του Gerda Taro, 
επίσης φωτογράφο, να συνθλίβεται κάτω από τις ερπύστριες 
ενός τανκ.  Δεν πτοήθηκε... Συνέχισε φωτογραφίζοντας 
επικινδύνως μέχρι που επήλθε το μοιραίο.

��� ��� ���� ����

Λίγο πριν το Πάσχα τραυματίστηκε αναίτια στο 

κεφάλι ο φωτορεπόρτερ και πρόεδρος της 

Ε.Φ.Ε. Μάριος Λώλος στη διάρκεια διαδήλωσης στο 

Σύνταγμα. Ακόμη χειρότερα πριν περίπου δύο μήνες 

(20/4) σκοτώθηκε στην πόλη Χoμς της Συρίας 

ο γάλλος φωτορεπόρτερ Rémi Ochlik. 

Πριν ένα χρόνο (20/4/2011) άφησε την τελευταία 

του πνοή στη πόλη Μισράτα της Λιβύης 

ο Ελληνοαμερικάνος φωτογράφος Chris Hondros. 

Αν θέλει δε κανείς πραγματικά να ανατρέξει βαθιά 

στο χρόνο, η λίστα θα μεγαλώσει τραγικά. 

Είναι πάρα πολλοί οι φωτογράφοι που πλήρωσαν 

με τη ζωή τους την επιθυμία τους να βρεθούν 

στην πρώτη γραμμή του πυρός για να καλύψουν 

εχθροπραξίες ανά την Υφήλιο. Στο σύνολό τους, 

φευ, οι επικήδειοι που εκφωνούνται και τα κείμενα 

που γράφονται γι’ αυτούς συγκλίνουν σε ένα σημείο: 

όλοι τους θυσιάστηκαν στο βωμό της ενημέρωσης. 

Ερωτώ λοιπόν: Σήμερα, στην εποχή του internet 

και των κοινωνικών δικτύων ισχύει άραγε 

πραγματικά κάτι τέτοιο; Οι θυσίες όλων αυτών 

των θαρραλέων ανθρώπων πιάνουν άραγε τόπο; 

Συγκινούνται πλέον οι απαθείς στη τηλεοπτική 

βία και στο αίμα μάζες στη θέα διαμελισμένων 

σωμάτων κάπου στην πολύπαθη Μέση Ανατολή; 

Ένα γκλομπ αστυνομικού που σκάει στο κεφάλι ενός 

διαδηλωτή στην Πανεπιστημίου μπορεί άραγε να 

προβληματίσει έστω και στο ελάχιστο τον εθισμένο 

αστό της χώρας μας; Ποιος άραγε σήμερα πιστεύει 

ότι δεν χύνεται αίμα στην πρώτη γραμμή του πυρός, 

ότι δεν εκτυλίσσονται σκηνές τρόμου και ωμής 

βίας από τα “όργανα της τάξης” στις διαδηλώσεις 

και στις πορείες; Χρειαζόμαστε άραγε κι άλλους 

μάρτυρες φωτογράφους για να αντιληφθούμε το 

αυτονόητο; Χρειαζόμαστε κι άλλες φωτογραφίες με 

καπνογόνα, με βιαιότητες και σπασμένα μάρμαρα 

για να καταλάβουμε τελικά τι; Ότι η κοινωνία μας 

είναι ταξική, ότι η αδικία και η ανισότητα είναι 

πανταχού παρούσες; Έχουμε ξεχάσει ως κοινωνία 

ότι τη δεκαετία του ’80 η υπερπροσφορά και η 

υπερδημοσίευση φωτογραφιών αυτού του είδους 

γέννησε αποστροφή και απόρριψη στο σώμα των 

αναγνωστών κάνοντάς τους να στραφούν στις 

φωτογραφίες life style γιγαντώνοντας τα κουτσομπολίστικα έντυπα; 

Πιστεύω ότι αλλού είναι άρρωστη η κοινωνία μας σήμερα και ότι αυτά της - τα 

άλλα δηλαδή - κουσούρια πρέπει να αναδείξει ο φακός των φωτορεπόρτερ μας. 

(Ποια είναι αυτά ας τα ανακαλύψουν μόνοι). Αρκετές ζωές χάθηκαν. Φτάνει πια. 

Δεν χρειάζεται να χυθεί άδικα κι άλλο αίμα.   
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=144
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

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

E(&)!*$: Τάκης Τζίμας, ��'+,+%!"$ �.%!�4*$: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


#���+%!�(!�$: Κωνσταντίνα Γκιτάκου �'�%�(" +���!"#�4*: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

���6*���'�$: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

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

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

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

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

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ. 
Ευχαριστούμε τον τακτικό μας αναγνώστη Γιάννη Μανάφη που μας έστειλε την παραπάνω φωτογραφία.
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I AM THE BIG PICTURE

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

http://www.nikon.gr/el_GR/
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Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι φωτογράφοι, ερασιτέχνες και επαγγελματίες τείνουν 

να θαυμάζουν τη Βρετανία για τις ατομικές ελευθερίες, ιδιαίτερα στον τομέα της 

φωτογράφησης σε δημόσιους χώρους. Εκεί που στις περισσότερες χώρες π.χ. στη 

Γαλλία, πρέπει να ζητάς άδεια για να φωτογραφήσεις οποιοδήποτε άτομο που 

περιλαμβάνεται στο κάδρο. Ακόμη ισχύουν περίεργες διατάξεις για την προστασία 

της προσωπικότητας, διαφορετικές σε κάθε χώρα, που κάνουν δύσκολη τη ζωή και 

την δραστηριοποίηση των φωτογράφων. 

Η Βρετανία λοιπόν είχε (και έχει) μία απλή νομική πρόβλεψη. Απλούστατα, επιτρέπει την 

φωτογράφηση προσώπων και πραγμάτων εφόσον ο φωτογράφος στέκεται πάνω σε 

δημόσιο έδαφος. Παράδεισος λοιπόν για τους φίλους της φωτογραφίας, ελευθερία κινήσεων 

κλπ.; Όχι, ακριβώς… Η τρομοφοβία και τρομολαγνεία μετά την επίθεση στους Δίδυμους 

Πύργους είχε το τίμημά της. Τον περιορισμό των ατομικών ελευθεριών. Έτσι σύμφωνα με το 

άρθρο 44 του Terrorism Act, η αστυνομία έχει το δικαίωμα της αναιτιολόγητης έρευνας “Stop 

and search” που στην πράξη χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα για την καταστολή ακόμη και 

απλών ανθρώπων που έκαναν λήψεις αναμνηστικών φωτογραφιών. Για να δούμε τα πράγματα 

με τη σειρά. Τί συμβαίνει πραγματικά στην πατρίδα του μοντέρνου Κοινοβουλευτισμού, 

σε μια χώρα που υπερηφανεύεται –ακόμη- για τις ατομικές ελευθερίες της… Μια ματιά σε 

δημοσιεύματα κυρίως του αιωνόβιου και εβδομαδιαίου περιοδικού Αmateur Photographer 

που έχει “πάρει εργολαβία” την υπεράσπιση των φωτογράφων όπως και της οργάνωσης “Ι’m 

a photographer not a terrorist” στο ιστότοπο http://photographernotaterrorist.org/ δείχνει 

ξεκάθαρα την κατάσταση. Αναφέρονται πάμπολλα παραδείγματα όπου σεκουριτάδες και 

αστυνομικοί έχουν υπερβεί τα όρια των αρμοδιοτήτων τους και έχουν είτε παρεμποδίσει (στην 

πιο ήπια εκδοχή) είτε εκδιώξει ή ακόμη και συλλάβει φωτογράφους μόνο και μόνο επειδή 

φωτογράφιζαν ένα κτήριο. Τώρα πως γίνεται να απαγορεύσεις τη φωτογράφιση σε τουρίστες 

οι οποίοι συρρέουν απ όλο τον κόσμο με λαχτάρα να καταγράψουν τα ιστορικά κτήρια, τους 

δρόμους και τον παλμό μιας ξακουστής μητρόπολης σαν το Λονδίνο, αυτό ξεφεύγει από τα 

όρια της λογικής. Η παράνοια της δήθεν ασφάλειας σίγουρα συναρτάται με αντιδημοκρατικές 

συμπεριφορές κάτω από το μανδύα 

δήθεν αντιτρομοκρατικών νομικών 

προβλέψεων. Κάτω από το βάρος 

των αντιδράσεων, διαδηλώσεων και 

συνεχών δημοσιευμάτων στον τύπο, η 

κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο άλλαξε 

τακτική (στα χαρτιά τουλάχιστον). 

Έτσι αντί για την αναιτιολόγητη 

επέμβαση Stop and Search 

(Terrorism 2000 Act, Section 44) που 

καταργήθηκε, η αστυνομία μπορεί 

μόνον να επικαλεστεί εύλογη υποψία 

(Reasonable Suspicion, Section 43). 

Mάλιστα η Μητροπολιτική Αστυνομία 

του Λονδίνου έχει αναρτήσει 

στον ιστότοπό της ειδικές οδηγίες 

http://www.met.police.uk/about/

photography.htm  Όμως τί συμβαίνει 

πραγματικά; Στις 11 Μαρτίου 2012 

το group “Im a Photographer not 

Terrorist” έκανε ένα πείραμα. Έδωσαν 

διάφορες φωτογραφικές μηχανές από 

compact ως field camera 10x12,5cm 

σε έξι μέλη και αποπειράθηκαν 

να κάνουν λήψεις, σε δημόσιο 

έδαφος, χωρίς να προσπαθήσουν να 

καδράρουν “ευαίσθητους” χώρους σε 

διάφορα σημεία του Λονδίνου. 

<=!�>#�6�?�%!�$ �!* “6��'�'.,'#*” �#'!�%��
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Π. ΚΑΛΔΗΣ

Ε, λοιπόν, όλοι δέχθηκαν ελέγχους ή και αστυνομική επέμβαση τουλάχιστον μία 

φορά ο καθένας… Το καλό ήταν ότι υπάρχει και βίντεο που τα κατέγραψε όλα αυτά, 

αποδεικνύοντας πέρα από κάθε αμφιβολία στην κοινή γνώμη, το κλίμα της παράνοιας 

γύρω από την ασφάλεια που αξιοποιείται σαν άλλοθι καταστολής με εικονικούς και 

κατασκευασμένους εχθρούς. 

Η προοπτική χειροτερεύει εν όψει των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων και της φρενίτιδας 

μέτρων ασφαλείας που θα τους συνοδεύσουν και θα κοστίσουν μόνον αυτά, 550εκ. λίρες 

στερλίνες. Όπως δηλώνει ο εκπρόσωπος του “Im a Photographer not Terrorist” Grant 

Smith: “πολύ φοβούμαστε ότι η κατάσταση θα καταστεί ακόμη πιο εχθρική σε βάρος των 

φωτογράφων, ερασιτεχνών και επαγγελματιών, καθώς η βιομηχανία της “ασφάλειας” 

υπερβάλλει στον κίνδυνο των επιθέσεων. Η υποψία με την οποία θα περιβάλλονται οι 

φωτογράφοι θα είναι σοβαρή. Αν και δεν προτείνω οι επισκέπτες να σταματήσουν να 

φωτογραφίζουν, εν τούτοις είναι εμφανής ο περιορισμός των ατομικών ελευθεριών…”

Με τη σειρά του ο Brett Jefferson, διευθυντής του London Festival of Photography 

πιστεύει στη μετριοπάθεια: 

“Αποφύγετε να τραβάτε 

φωτογραφίες που γεννούν 

ερωτηματικά π.χ. αν στο πλάνο 

σας μπαίνουν κάμερες ασφαλείας. 

Τελικά πρέπει να αποφασίσετε αν η 

αντιπαράθεση αξίζει τον κόπο. Αν 

πάλι υπάρξει ένταση και αντιδικία, 

καταγράψτε το video με την κάμερά 

σας ώστε να έχετε κάποιο στοιχείο.” 

Και συνεχίζει: “Υπάρχει ένα σχέδιο 

της αστυνομίας που ονομάζεται 

Project Griffin όπου συνεργάζεται 

με τις ιδιωτικές εταιρίες ασφαλείας 

σε θέματα εντοπισμού ύποπτης 

συμπεριφοράς που ενδέχεται 

να σχετίζεται με προπαρασκευή 

τρομοκρατικών πράξεων. 

Νομίζω ότι αρκετοί σεκουριτάδες 

σε πολλές περιπτώσεις έχουν 

κάνει κατάχρηση και έχουν 

αβάσιμα καταγγείλει ύποπτη 

συμπεριφορά απλών ανθρώπων 

για δήθεν θέματα ασφάλειας. 

Παρόλα αυτά, οι νέες οδηγίες της 

Μητροπολιτικής Αστυνομίας του 

Λονδίνου ξεκαθαρίζουν αρκετά την 

κατάσταση ειδικά όσο σταδιακά 

ενημερώνονται για τα δικαιώματα 

των φωτογράφων όλοι οι 

αστυνομικοί”. 

Το video προβλήθηκε και στο London Festival of Photography. Έξι φωτογράφοι προσπάθησαν να 
φωτογραφίσουν στο Λονδίνο. Και οι έξι ήλθαν αντιμέτωποι με απαγορεύσεις.

�'#��()���

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FJH9F7Hcluo
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BEST CSCBEST CSC

http://fujifilm-x.com/x-pro1/en/


������ 150 •  �����	
 7  �
��� 2012 ����
 8

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

Tα ταξίδια του ΦΩΤΟγράφου
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Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα τηλ.: 210 8541400Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα τηλ.: 210 8541400

info@photo.gr, www.photo.grinfo@photo.gr, www.photo.gr  
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www.photo.gr

Πίνδος με 4x4 
15 – 17 Ιουνίου

“Φωτογραφία άγριας φύσης”

Ντουμπρόβνικ
Κροατία 

28 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου
“Ταξιδιωτική φωτογραφία”

€ 680

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

http://www.marokouri.com/homepage.php
ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

- Δύο δίωρες συναντήσεις σε αίθουσα του ξενοδοχείου  

διαμονής μας με τον 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 επίσης ένας ειδικευμένος δασοπόνος 

οικοξεναγός, ο καθηγητής φωτογραφίας και ο αρχηγός της 

αποστολής από το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

- Προβολή, κριτική και επιλογή των καλύτερων φωτογραφιών 

από κάθε συμμετέχοντα για τη δημιουργία έκθεσης στην Αθήνα

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη:  
- Δύο διανυκτερεύσεις στο ορεινό ξενοδοχείο 

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

- Δύο προγεύματα

- Ένα υπαίθριο μεσημεριανό γεύμα στη φύση

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

- Μετακινήσεις με 4x4 από έμπειρους οδηγούς

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

Αριθμός θέσεων: 60 
Κρατήσεις: μέχρι 20 Μαΐου 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
- Δύο δίωρες συναντήσεις σε αίθουσα του ξενοδοχείου 

διαμονής μας με την καθηγήτρια φωτογραφίας

- Φωτογραφικές εξορμήσεις και πρακτική εξάσκηση

με την συνοδεία της καθηγήτριας φωτογραφίας και του 

ξεναγού στο γραφικό Ντουμπρόβνικ, στο ιστορικό Σπλιτ 

καθώς και σε ενδιάμεσες περιοχές. 

- Προβολή, κριτική και επιλογή των καλύτερων 

φωτογραφιών για τη δημιουργία έκθεσης στην Αθήνα

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη: 
- Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής 

θέσης  με την Croatia air

- Τρεις διανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο CROATIA (5*) 

(Δείτε το στο www.alh.hr) με πρωινό

σε δίκλινο δωμάτιο (+150€ σε μονόκλινο)

- Τρία δείπνα με πλούσιο μπουφέ

- Πούλμαν με συνοδό / ξεναγό για τις μετακινήσεις 

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 

Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων

Αριθμός θέσεων: 40 
Κρατήσεις: μέχρι 20 Μαΐου

€ 330

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=15&selector=91&id=436
http://www.emmanuelcoupe.com
http://www.photo.gr/v2/index.php?option=15&selector=91&id=436
http://www.photo.gr/v2/index.php?option=15&selector=91&id=436
http://www.photo.gr/v2/upload/site/pdf/Dubrovnic.pdf
http://www.photo.gr/v2/upload/site/pdf/Dubrovnic.pdf
http://www.photo.gr/v2/index.php?option=15&selector=91&id=436
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Bruno Bade* " Auguste Renoir; 
������	��	 �	� *���	����

H τέχνη μιμείται τη ζωή.  Ενίοτε η μία τέχνη μιμείται την άλλη. Στα 

πρώτα χρόνια από την παρουσίασή της, πριν αποκτήσει την αυταξία 

και αυτοεκτίμηση που σήμερα έχει, η φωτογραφία είχε κατηγορηθεί ως 

φθηνή απομίμηση της ζωγραφικής. Γι αυτό και πέρασε καιρός μέχρι να 

αυτονομηθεί και να αναγνωριστεί αναντίρρητα ως η νεώτερη τέχνη. Η 

θεωρητική συζήτηση για τα «υπαρξιακά ερωτήματα» της φωτογραφίας 

είχε διεξαχθεί στη Γαλλία. Γι αυτό δεν αποτελεί έκπληξη ότι ένας γάλλος, 

ο φωτογράφος Bruno Bade, προσπαθεί να επαναφέρει τη συζήτηση, 

αναζητώντας το συσχετισμό των δύο εικαστικών τεχνών. Η ιδέα του ήταν 

να δώσει πνοή ζωής σε δεκαπέντες διάσημους πίνακες. Στο προκείμενο 

απεικονίζεται η κατά Bade αναπαράσταση του περίφημου πίνακα Luncheon 

of the Boating Party (1881) του Pierre-Auguste Renoir που σήμερα 

φιλοξενείται στην Συλλογή Phillips στην Washington. 

* από το περιοδικό Nikon Pro Aπρίλιος 2012Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

��+����(�� 
>P%'$ & 
6=!�>#�6��
)�	����&��	� �� post �� social networks;

Ανησυχίες και διαμαρτυρίες έχει προκαλέσει 

ένα δημοσίευμα του βρετανικού εβδομαδιαίου 

περιοδικού Amateur Photographer σύμφωνα με το 

οποίο οι θεατές των Ολυμπιακών αγώνων δεν θα 

μπορουν να ποστάρουν φωτογραφίες τραβήξουν 

από τις διοργανώσεις σε διάφορα social networks 

όπως το Facebook και το Twitter. 

Το έναυσμα για τη φημολογία προέκυψε από έναν 

όρο που δημοσιοποιήθηκε από την οργανωτική 

επιτροπή: Προβλέπει πως φωτογραφίες, βίντεο 

και ηχογραφήσεις που θα γίνουν από τους 

κατόχους εισιτηρίων προορίζονται αποκλειστικά 

για προσωπική χρήση και ιδιωτική προβολή και 

απαγορεύεται η δημοσιοποίηση τους. Επίσης 

απαγορεύεται όχι μόνο η εμπορική εκμετάλλευση 

τους αλλά και η παραχώρηση τους σε τρίτους 

που θα τα εκμεταλλευτούν με κάποιο οικονομικό 

όφελος. Έπειτα από ενοχλήσεις των φωτογράφων 

για υπεύθυνη απάντηση πάνω σε αυτό το θέμα, 

ένας εκπρόσωπος της επιτροπής απήντησε ότι οι 

όροι όντως είναι μάλλον ασαφείς και πρόκειται 

να ξεκαθαριστούν. Σκοπός είναι να αποτρέψουν 

την εμπορική εκμετάλλευση των φωτογραφιών 

προερχόμενων από ιδιώτες θεατές. Όπως δήλωσαν 

δεν προσπαθούν αποτρέψουν ιδιώτες να ποστάρουν 

τις φωτογραφίες στα διάφορα προφίλ τους. Αν και 

θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πως θα το έκαναν 

αυτό αφού μιλάμε για εκατομμύρια θεατές. Επιπλέον 

όταν ένας θεατής αγοράζει ένα εισιτήριο συμφωνεί 

στο παραπάνω όρο και παραπέρα παραχωρεί 

την άδεια να περιλαμβάνεται η εικόνα του, το 

πρόσωπο του ενώ παρακολουθεί τους αγώνες. Η 

εικόνα αυτή προβάλλεται σε όλο τον πλανήτη και 

φυσικά τα ποσοστά, τα δικαιώματα, οι διαφημίσεις 

και οι υπόλοιπες εμπορικές πλευρές των αγώνων 

αποφέρουν εκατομμύρια.Πρέπει να παραδεχτούμε, 

ειδικά μετά την υπόθεση Morel με τις φωτογραφίες 

της Αϊτής, ότι οι φωτογραφίες στα social networks 

παραμένουν στην γκρίζα ζώνη αλλά η σκέψη να 

περιορίζεις δραματικά τα δικαιώματα σε εκατομμύρια 

θεατές που να χρησιμοποιήσουν τα κινητά και τις 

μηχανές τους μέσα στα στάδια ώστε να δικαιούνται 

να βλέπουν μόνο στο σπίτι τους τις φωτογραφίες 

τους είναι τουλάχιστον αστεία. Προφανώς δεν 

μεταφέρεις την ευθύνη για την εμπορική χρήση των 

φωτογραφιών σε αυτόν που πλήρωσε το εισιτήριο 

αντί σε αυτόν που θα τις κατεβάσει από ένα προφίλ 

στο Facebook για να τις χρησιμοποιήσει παράνομα 

στο site του. Τα συμφέροντα πράγματι είναι τεράστια 

αλλά ας μην φθάνουμε στο άκρο να απαγορεύουμε 

ακόμη και την μη εμπορική χρήση σε ατομικές 

σελίδες.
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���������: �� �������	�
��� �
������ ������� ��������� 
& ���������� �����
�����

�����	
: E�!��"������ ���"�
�#���, ��� ����� �������
�$	���� 
������� ���"���

��
����
� ��
�����
�: O� "�		�
�#��
�� "���"
�
�� 
�� �#��� 	��� 
��� DSLR (#���� �� ����� ������
�
�)

M
�
� 20 (��
��) ������: %� 
���!�� "���� ���
�����
�
��

O��
� (��� �
 	�����
): €220 (179 ���� + '*� 23%)

	�A���� ��������
�: .$� (2) ������� "����
/"���

X�
�
�: 4�55�
� 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, ���� & "���, 5�5���"� "�		�
�#/�

����
�
�I�� - ������E�: 210 9939995

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

�� �����	
�� �� �����	
�� 
�� ������ �����
	���
	��

H ���������� �!"#�$ %���& "!'�*+,!

������ & ���	
�	� �	��� �� studio

	������� WEEKEND!

•  '�
�"	��

•  '����

•  I������ 
�#�����. 

•  J�� 5/	� - 5/	� 	� 

������� ��� "�������	��� 

��������	�
� ��� 

�������	�
��� �
�������, 

���"
�� 
�� ��
����	����. 

• �� 	��
��� "� ��
�� ��� 

��/��� ������"	��� 

�
������� studio 

	� �$� ���
�.
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�lympus 
N�� +��������� /�
$�&�� ���� 0	����	

Σφραγίδες τέλους στο πολυκύμαντο σκάνδαλο των παράνομων πληρωμών 

ύψους 1,3δις. δολ. θα προσπαθήσει να βάλει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

της Οlympus μετά την έκτακτη γεν. συνέλευση των μετόχων στις 20 Απριλίου. 

Πρόεδρος εξελέγη ο κος Hiroyuki Sasa, μηχανικός ειδικευμένος στην οπτική 

τεχνολογία, που υπηρετεί στην εταιρία επί τριάντα χρόνια και CEO o κος 

Υasuyuki Kimoto, προερχόμενος από τη Sumitomo Bank. Η σύνθεση του νέου 

ΔΣ ακολούθησε την πρόταση του απερχόμενου προέδρου Shuichi Takayama 

που είχε αναλάβει τον άχαρο ρόλο του μεταβατικού προέδρου. Επίσης 

συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή αναδιάρθρωσης που θα έχει ως αποστολή να 

αποτρέψει παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον. 

Ιδού η δήλωση του κου Τakayama: «Εκφράζουμε τη ειλικρινή μας λύπη προς 

τους μετόχους  και η εταιρία θα πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα αποκατάστασης 

της εμπιστοσύνης το συντομότερο». 

Εν τω μεταξύ στα δικαστήρια ωθείται η αντιδικία της Οlympus με τον 

απολυθέντα (πρώην) CEO Michael Woodford, o οποίος ισχυρίζεται ότι η 

άρνηση των εκπροσώπων της Οlympus θα παράσχουν στη γεν. συνέλευση 

(στην οποία παρουσιάστηκε ως απλός μέτοχος) οποιαδήποτε δικαιολογία για 

την απόλυσή του, αποτελεί λόγο ακύρωσης της εκλογής νέου ΔΣ.

Sigma 50-150mm f/2,8 EX DC  HSM OS
/�	��������
��� ������

Έρχεται πλέον και στην Ελλάδα η νέα σταθεροποιημένη έκδοση 

του μεσαίου zoom της Sigma. Έχει σχεδιαστεί εξαρχής με 21 

στοιχεία σε 15 ομάδες και μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια όπως 

δείχνουν π.χ. τα έξι κρύσταλλα SLD (Special Low Dispersion) που 

διορθώνουν τις χρωματικές εκτροπές σε όλο το εύρος εστιακών 

αποστάσεων καθώς και η επίστρωση Super Multi Layer που μειώνει 

τα φαινόμενα θάμβωσης και φαντασματωδών ειδώλων, ειδικότερα 

στις πιο ανοικτές τιμές διαφραγμάτων. Ο φακός ενσωματώνει όλες 

τις νεώτερες σχεδιαστικές όπως π.χ. εσωτερική εστίαση. Το σύστημα 

OS (Optical Stabiliser) της Sigma υπόσχεται την άνετη χρήση “στο 

χέρι” ταχυτήτων κλείστρου κατά 4stop πιο ευνοϊκών σε σχέση με την 

απουσία οπτικής σταθεροποίησης. O φακός επίσης υπόσχεται πολύ 

καλό bokeh (ομαλή αποεστίαση ανεστίαστων αντικειμένων) χάρη στο 

μηχανισμό ίριδας 9 στοιχείων. Η ησυχία στην λειτουργία του φακού 

εξασφαλίζεται με το Hyper Sonic Motor. O φακός εστιάζει ως 80εκ. 

και ο μέγιστος λόγος μεγέθυνσης 1:6,3 Lifesize. 

ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ 210 9270492

�anfrotto 055M8-Q5
2$������ ���	�

Ενώ συνήθως βάζουμε σύνορα και στεγανά 

ανάμεσα στις “φωτογραφικές” και τις “video” 

κεφαλές για τρίποδα, έρχονται επαναστατικά προ-

ϊόντα σαν την 055Μ8 Q5 κεφαλή της Μanfrotto 

που σπάνε το κατεστημένο. H υβριδική αυτή κε-

φαλή κατασκευασμένη από μαγνήσιο, συνδυάζει 

με μοναδικό τρόπο τα πλεονεκτήματα των δύο 

κόσμων και με το πάτημα ενός κουμπιού “μετα-

μορφώνεται”. Σε φωτογραφική λειτουργία (Photo 

mode) προσφέρει την ταχύτητα και ευελιξία των 

κινήσεων σε τρεις διαστάσεις σαν να ήταν σφαι-

ρικής σχεδίασης και μάλιστα με υποδειγματική 

ομαλότητα λόγω του υδραυλικού μηχανισμού 

και των ελεγχόμενων αντίβαρων. Σε Video mode, 

χαρακτηρίζεται από πολύ ομαλά πανοραμικά και 

κινήσεις Pan/Tilt πάλι χάρη στον υδραυλικό μη-

χανισμό και την πλήρως ρυθμιζόμενη χειρολαβή 

που μπορεί να προσαρμοστεί για δεξιόχειρες και 

αριστερόχειρες.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 210 7236847

Προδιαγραφές
Φορτίο: 7 κιλά
Tilt: -90° / +90°
Σφαιρικός μηχανισμός: 60mm
Πλευρικό Tilt: +90° / -20° tilt 
range
Πανοραμικό: 360°
Βάρος: 1280gr
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Μόνο 1 ευρώ

Κυκλοφορεί στα περίπτερα

www.weddingphoto.gr
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LG
(�����
��� 	������
	�	 )’ ���
����

Η LG Electronics, ανακοίνωσε τα ενοποιημένα 

οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο που 

έληξε στις 31 Μαρτίου 2012, στο οποίο η 

εταιρεία ύστερα από δύο συνεχή τρίμηνα με 

απώλειες, κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 243 

δισεκατομμυρίων KRW (214,9 εκατομμυρίων 

USD). Για το πρώτο τρίμηνο του 2012, τα 

οικονομικά αποτελέσματα έδειξαν κύκλο 

εργασιών ύψους 12,2 τρισεκατομμυρίων 

KRW (10,8 δισεκατομμυρίων USD), με 

λειτουργικά κέρδη ύψους 448 δις KRW (396,1 

εκατομμύρια USD). Τα συγκεκριμένα μεγέθη, 

αντικατοπτρίζουν τη σημαντική βελτίωση, 

σε σύγκριση με το ενοποιημένο λειτουργικό 

κέρδος ύψους 280 δις KRW, που καταγράφηκε 

στη συνολική χρήση του 2011. Το κομμάτι της 

οικιακής ψυχαγωγίας κατέγραψε σημαντικά 

βελτιωμένα λειτουργικά κέρδη στο τρίμηνο, σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 

Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 5,3 τρις KRW (4,7 

δις USD), σημειώνοντας ωστόσο μείωση της 

τάξης του 6,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 

του 2011, κυρίως λόγω της αργής ανάκαμψης 

στην Ευρωπαϊκή οικονομία. Η LG αναμένεται 

να αξιοποιήσει τις επερχόμενες σημαντικές 

αθλητικές διοργανώσεις και την παγκόσμια 

παρουσίαση των νέων επανασχεδιασμένων 

τηλεοράσεων για το 2012, προκειμένου 

να επιτύχει αύξηση της ζήτησης για τα 

προϊόντα οικιακής ψυχαγωγίας. Η LG Mobile 

Communications Company (Κινητή Τηλεφωνία) 

σημείωσε τριπλάσια αύξηση των λειτουργικών 

κερδών QoQ, από τα 12 δις KRW στα 39 δις 

KRW (34,5 εκατομμύρια USD), ως άμεση 

απόρροια της βελτιωμένης προϊοντικής γκάμας 

και της αύξησης του ποσοστού των πωλήσεων 

των smartphones. 

Nikon
Full frame )F-S 28mm f/1,8G

Στα πλαίσια της σταδιακής κυκλοφορίας ολόκληρης σειράς φακών Nikkor G με 

κάλυψη full frame 35mm αναγγέλθηκε και ένας γρήγορος ευρυγώνιος 28mm 

f/1,8. Από οπτικής πλευράς περιλαμβάνει ένδεκα στοιχεία σε εννέα γκρουπ με 

πολλαπλή επίστρωση Nano Crystal προκειμένου να μειώνονται τα φαινόμενα 

φαντασματωδών ειδώλων και θάμβωσης που υποβαθμίζουν την τελική ευκρίνεια. 

Επίσης περιλαμβάνονται δύο ασφαιρικά στοιχεία τα οποία αναλαμβάνουν τη 

διόρθωση των σφαιρικών εκτροπών που γίνονται αντιληπτές στους ευρυγώνιους ως 

καμπύλωση/κύρτωση πεδίου. Όπως και στους υπόλοιπους Νikkor φακούς αυτής 

της γενιάς δεν είναι απαραίτητο να μετακινήσουμε το συρόμενο διακόπτη M/A-A 

για να μεταφερθούμε από λειτουργία autofocus σε manual focus – πάντα χάρη 

στον αυτόματο μηχανισμό αποσύμπλεξης. Επίσης το μοτέρ Silent Wave λειτουργεί 

τελείως αθόρυβα. 

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Samsung 
A�	����� CSC 
� ���	 
����	

Mετά την τεράστια επιτυχία της στα Smartphones, η επίθεση της Samsung 

συνεχίζεται και στις CSC φωτογραφικές μηχανές. Εκεί που υπήρχε μόνον το 

μοντέλο ΝΧ200 (20Μegapixel) με μια κίνηση η γκάμα διευρύνθηκε με τρία 

μοντέλα. Ο αισθητήρας είναι κοινός με ίδια ανάλυση με την ΝΧ200 αλλά 

επανασχεδίαση με κυκλωματική αναβάθμιση και καλύτερο burst mode. Eπίσης και 

τα τρία μοντέλα (NX20, NX210 και NX1000) ευεργετούνται από το ενσωματωμένο 

WiFi. Αλλωστε πρόσφατα η Samsung διεκήρυξε τη σπουδαιότητα της ασύρματης 

δικτύωσης για το μέλλον των συσκευών εικόνας. Το πιο ακριβό μοντέλο της 

σειράς είναι η NX20 που εξωτερικά θυμίζει την NX10 με την «καμπούρα» στο 

κέντρο του πάνω μέρους. Ξεχωρίζει από το υψηλής ανάλυσης EVF και την πολύ 

ζωντανή αρθρωτή οθόνη ΑΜΟLED στην πλάτη ανάλυσης 614Κ pixel. Xάρη 

στο ηλεκτρονικό κλείστρο η κλίμακα των ταχυτήτων φθάνει ως 1/8.000sec. Oι 

σχεδιαστές προσανατολίστηκαν σε πιο απαιτητικό κοινό σε σχέση με την τρέχουσα 

NX200 και έτσι περιλαμβάνει περισσότερα χειριστήρια, αναδιπλούμενο φλασάκι 

στο πάνω μέρος κλπ. Με τη σειρά της η slimline ΝΧ210 μοιάζει πολύ με τη NX200 

και δεν το κρύβει: οι κυρίως διαφορές εντοπίζονται στο WiFi και το burst mode 

8fps. Το κλείστρο είναι ηλεκτρομηχανικό και φθάνει ως 1/4000sec. Τέλος η 

βασική ΝΧ1000 με το πλαστικό σώμα περιορίζεται σε απλή οθόνη LCD αντί για 

την “πολυτελή” AMOLED και έρχεται ως πακέτο (bundle) με φθηνότερο φακό 20-

50mm αντί για 18-55mm. SAMSUNG 213 0163800
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123.237* 
Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες

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

weddingphoto
������� ������ 2012

*Έως 4 Μαϊου 2012

http://issuu.com/weddingphoto/docs/weddingphoto
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Canon EOS 1D C 4K
/��� �'� ������	����, ���� ���6� ��	���
	���� $�������
��	 

Μετά την κατάκτηση του High Definition 1920x1080 που ανάμεσα στους 

«μυημένους» αναφέρεται και ως 1Κ resolution, η τεχνολογία έχει βάλει πλώρη 

για υψηλότερες αναλύσεις. Έτσι ενδιαφέρον αποκτά η νέα πρόταση της Canon 

με την μορφή μιας κινηματογραφικής παραλλαγής της γνωστής EOS1D και 

μάλιστα του μοντέλου C4K με δυνατότητα video 4Κ δηλ. 4096x2160pixel. H 

μηχανή μοιράζεται τις περισσότερες προδιαγραφές με την αναμενόμενη EOS1DX 

η οποία δεν έχει κάνει ακόμη την εμφάνισή της στα ράφια των καταστημάτων 

και άλλα χαρακτηριστικά από την EOS C300. Η λήψη video μπορεί να γίνει σε 

full HD με crop 1080p/60 και κανονικούς φακούς EF ή σε format Super35mm 

οπότε πρέπει να χρησιμοποιούνται οι φακοί Canon EF Cinema Zoom. Όπως έχει 

διαρρεύσει, η εξέλιξη της κάμερας που θα παραχθεί σε περιορισμένο αριθμό, 

έγινε σε συνεργασία με διευθυντές φωτογραφίας από τα μεγάλα στούντιο 

του Hollywood και τηλεοπτικούς σταθμούς, ώστε να καλύπτει συγκεκριμένες 

επαγγελματικές απαιτήσεις. Μεταξύ αυτών την υποστήριξη καταγραφής είτε 4Κ 

είτε 1080p σε Motion JPEB με συμπίεση Inteframe AII-I και ΙΡΒ καθώς και τη 

δυνατότητα εξόδου 1080p μέσω HDMI. Αν και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τα 

πρώτα ειδικά 4Κ monitor, η Canon πιστεύει ότι η λειτουργία 4Κ δεν απασχολεί 

προς το παρόν παρά μόνο τα κινηματογραφικά στούντιο που ήδη διαθέτουν τον 

εξειδικευμένο εξοπλισμό post production.   Ως προς τη φωτογραφική πλευρά 

εξακολουθεί να κάνει λήψεις 18Megapixel όπως ακριβώς η EOS1DX. 

INTERSYS 210 9554000

Nikon 
#��������� � AF-S 85mm f/1,8G

O διάδοχος του βετεράνου 85mm 

f/1,8D εκπροσωπεί τη νεώτερη γενιά και 

απευθύνεται σε αυτούς που θα ήθελαν τον 

αντίστοιχο AF-S 85mm f/1,4 χωρίς όμως να 

δώσουν τριπλάσια χρήματα. Εξ άλλου, η 

διαφορά σε φωτεινότητα 2/3 stop δύσκολα 

θα δικαιολογούσε την μεγάλη δαπάνη. 

Παραπέρα, ο ελαφρά πιο αργός f/1,8 έχει 

στα υπέρ τις μικρότερες διαστάσεις και 

χαμηλότερο βάρος, που αποτελούν σοβαρά 

πλεονεκτήματα στην καθημερινή χρήση.  Η 

αναγγελία του έγινε πολύ πρόσφατα (αρχές 

Ιανουαρίου 2012) ενώ κατέφθασε και στην 

ελληνική αγορά τα τέλη Μαρτίου. Έχει το 

γνωστό look της μοντέρνας σειράς: μαύρο 

με χρυσά γράμματα και παραθυράκι για 

την ένδειξη απόστασης ενώ απουσιάζει 

εντελώς το δακτυλίδι χειροκίνητης επιλογής 

διαφραγμάτων όπως σε όλη τη σειρά G 

(η σχετική ρύθμιση γίνεται αποκλειστικά 

από το σώμα της μηχανής). Το μοτέρ SWM 

(Silent Wave Motor) φροντίζει για την  

αθόρυβη και άμεση εστίαση. Στη δομή του 

βρίσκουμε 9 οπτικά στοιχεία σε 9 γκρουπ 

με πολύ προσεκτική σχεδίαση για την 

εξάλειψη των χρωματικών και γεωμετρικών 

εκτροπών καθώς και της θάμβωσης: για 

την τελευταία φροντίζει η ειδική επίστρωση 

Super Integrated. H ίριδα διαφράγματος 

αποτελείται από 7 πτερύγια. 

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Wedding
p h o t o . g r

����� ���� 

	
� ��
�������

���������

TA ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΤΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
www.weddingphoto.gr
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Nikon D3200
M���� �� ��	������� - 
���� �� Megapixel (24,2)

M� 
�	 
	��� 

Aισθητήρας: 24,2 MP ΑPS-C CMOS 

(23,2x15,4mm)

Ευαισθησία: ISO100-6400 

(επεκτάσιμη μέχρι ISO50-12800)

Ριπή (burst mode): 4fps

Video: Full HD 30/25/24fps MPEG-4 

H.264

Οθόνη: 3.0in. 921k pixel

Ιnterface: USB 2.0 & WiFi WU-1a

Aποθήκευση: SDHC-XC UHS1

Διαστάσεις: 125x96x77mm

Bάρος: 505γρ.

)0/?@BHD)/

Οι μηχανικοί της Nikon δεν αποκαλύπτουν την “πατρότητα” του αισθητήρα CMOS 

24,2ΜΡ αφήνοντας περιθώρια στα διάφορα forum για ατέρμονες συζητήσεις κατά 

πόσον είναι ταυτόσημος ή διαφορετικός από αυτόν που φοράει η Sony A77 και η 

ΝΕΧ-7. Mπορεί η Sony μέχρι πρότινος να υπήρξε αποκλειστικός προμηθευτής της 

Nikon, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε 

την πρόσφατη συνεργασία με την 

Aptina για τη Nikon J1/V1. To μόνο που 

παραδέχονται από τη Nikon είναι ότι ο 

αισθητήρας έχει σχεδιαστεί από την αρχή 

με βάση τις προδιαγραφές της Nikon 

και επέλεξαν αυτή την ανάλυση για να 

ευνοείται το κροπάρισμα μέρους της 

εικόνας, ένα είδος δηλ. ψηφιακού αλλά μη 

απωλεστικού zoom.

Mετά το καταστροφικό 2011, το 2012 προμηνύεται λίαν παραγωγικό για την 

ιαπωνική βιομηχανία του imaging. Έχοντας ξεπεράσει τα προβλήματα στο 

εργοστάσιο του Αyuthaya στην Ταϋλάνδη και στο Sendai στην Ιαπωνία, η Nikon 

ξεκίνησε φέτος με δύο εντυπωσιακά μοντέλα τη hi end professional D4 και την 

full frame 36Megapixel D800, για να τριτώσει με την κατ’ όνομα “βασική” DSLR 

D3200. 

Εδώ μπαίνει ένα “υπαρξιακό” ερώτημα: πώς να θεωρήσει κανείς entry level, μια 

μηχανή με 24Megapixel ανάλυση; Πάντα σύμφωνα με τους σχεδιαστές, χάρη 

στην εξέλιξη της τεχνολογίας ο θόρυβος παραμένει στα ίδια επίπεδα με τη D3100 

(14Μegapixel). Mάλιστα η Nikon προτίθεται να διατηρήσει κανονικά στην παραγωγή 

την D3100, δίπλα με τη D3200. Tην πρόοδο στα ηλεκτρονικά συμπληρώνει 

ο επεξεργαστής Expeed 3 φρέσκος φρέσκος από την D800 που συμβάλλει 

αποφασιστικά στην απόδοση σε χαμηλό φωτισμό και στην κλίμακα ευαισθησίας ISO 

100-6400. O Expeed έχει ρόλο στην υλοποίηση της αυτόματης αναγνώρισης σκηνών 

(Αdvanced Scene Recognition) και τη 

λειτουργία της φωτομέτρησης 3D Color 

Matrix.  Άλλες σημαντικές διαφορές από 

την D3100 αφορούν την ανάλυση της 

οθόνης 3in. που πλέον έφθασε τα 921Κ 

pixel όπως στις μεσαίες και ακριβότερες 

DSLR καθώς και στο Guide Mode που 

εξοικειώνει και καθοδηγεί το χρήστη στην 

εκμάθηση των λειτουργιών. 

Όμως η D3200 δεν σταματάει εδώ. Είναι 

ένας λύκος με δέρμα προβάτου, μια 

απρόσμενα καλοεξοπλισμένη ρεφλέξ 

κάτω από το αθώο περίβλημα της 

μηχανής για αρχάριους. Για παράδειγμα 

το video full HD 1080p στα 24 και 30fps 

progressive scan ανταγωνίζεται στα ίσια 

ακριβότερες συναδέλφους της. 

Με το ειδικό πλήκτρο βιντεοσκόπησης, 

τη λήψη με Liveview και δυνατότητα 

εξωτερικού μικροφώνου Nikon ME-1 

stereo είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς 

ελλείψεις. Έκπληξη για την κατηγορία 

αποτελεί η συνδεσιμότητα WiFi μέσω του 

ειδικού αντάπτορα WU-1, δυνατότητα 

που προηγουμένως η Nikon επεφύλασσε 

μόνο στις hi end μηχανές της. Μάλιστα 

η Nikon κλείνει το μάτι στους χρήστες 

Android και iOS tablet/smartphone αφού 

μέσω app θα ελέγχουν τις λήψεις και 

θα κάνουν upload σε κοινωνικά δίκτυα. 

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888
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��: 210 8541400, info@photo.gr

I����� ���	� 
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New.School.Athens
I����	

	 ��
��	����

Το ΝέοΣχολείο.Αθηνών είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας που στόχο έχει την 

παροχή πρακτικής ταχύρυθμης εκπαίδευσης στο χώρο της φωτογραφίας. 

Οι διδάσκοντες είναι κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι φωτογράφοι, όπως 

ο Αντερς Πέτερσεν, Πάνος Κοκκινιάς και πολλοί άλλοι. Στο πλούσιο 

πρόγραμμα των σεμιναρίων περιλαμβάνονται και τα παρακάτω για τον 

επόμενο μήνα. Το κόστος είναι 180 ευρώ ανά τριήμερο. Το πρώτο κατά σειρά 

σεμινάριο πραγματοποιείται με εισηγητή τον Γιώργο Γερόλυμπο με θέμα 

την “αρχιτεκτονική φωτογραφία” στις 12 και 13 Μαΐου 2012  Το δεύτερο 

σεμινάριο πραγματοποιείται με τον Γιάννη Κοκκινιά με θέμα την “Καλλιτεχνική 

Φωτογραφία” 12-13 Μαΐου 2012 και 26-27 Μαΐου. Ακολουθούν τα σεμινάρια 

“Φωτορεπορτάζ” με τον φωτορεπόρτερ Δημήτρη Μιχαλάκη 19/20 Μαΐου, 

“Δημιουργική φωτογραφία γάμου” με τον φωτογράφο Πέτρο Σοφικίτη στις 

26/27 Μαΐου και “Αξιοποίηση Πορτφόλιο” με την photoeditor Νικάνδρη 

Κουκουλιώτη στις 2 Ιουνίου. Η συμμετοχή γίνεται κατόπιν αιτήσεως 

συμμετοχής διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και η συμμετοχή γίνεται κατόπιν 

επιλογής. Διατίθενται και υποτροφίες (μια ολική, ορισμένες μερικής φοίτησης) 

κατόπιν αιτήσεως στο Ταμείο Υποτροφιών. Περισσότερες πληροφορίες στο 

http://www.newschoolathens.org Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στην 

Κεραμεικού 53 στο Μεταξουργείο στο κέντρο της Αθήνας.

Ikea 

@ ��������� 
��	�� ���� ���
�!

Ο σκανδιναβικός κολοσσός που έγινε 

γνωστός για τα φτηνά προϊόντα που τα 

συναρμολογείς μόνος σου φαίνεται να στρέφεται 

και στα ηλεκτρονικά. Με την βοήθεια του 

σχεδιαστή Jesper Kouthoofd έφτιαξαν την 

φτηνότερη φωτογραφική  μηχανή από… 

χαρτόνι. Ονομάζεται Knappa και φυσικά την 

συναρμολογείς μόνος σου. Φυσικά είναι όσο 

πιο απλή γίνεται με ενσωματωμένη μνήμη για 40 

φωτογραφίες (αδιευκρίνιστης ανάλυσης), χωρίς 

φλας και χωρίς οθόνη. Τα μοναδικά κουμπιά 

είναι το αυτό του On/Off που είναι συγχρόνως 

και το πλήκτρο απελευθέρωσης του κλείστρου 

και ένα ακόμα που αδειάζει την μνήμη.

Hasselblad
+�	�����
�� 2014 Masters Awards

Δώδεκα βραβείο θα δώσει η Hasselblad σε 12 

διαφορετικές φωτογραφίες στους φωτογράφους 

που θα ξεχωρίσουν. Μπορούν να συμμετέχουν 

όλοι οι φωτογράφοι ασχέτως του φορμά που 

χρησιμοποιούν. Στην περίπτωση των DSLRs 

τα αρχεία πρέπει να έχουν ελάχιστη ανάλυση 

τα 16MP. Επιπλέον φέτος έχει συμπεριληφθεί 

και η κατηγορία της υποβρύχιας φωτογραφίας 

και μια ακόμα αλλαγή έχει πραγματοποιηθεί 

στην κατηγορία των νέων φωτογράφων που 

θα πρέπει να είναι μικρότεροι των 21 ετών. 

Οι φιναλίστ θα ανακοινωθούν το 2013 και 

οι νικητές τον Ιανουάριο 2014. Η προθεσμία 

υποβολή είναι η 31η Αυγούστου του 2012. 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.

hasselblad.com/masters-registration.

Editorial © Jon Lowenstein, USA.
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Adobe CS6 
�����
� ��������	

Η Adobe ανακοίνωσε την επίσημη κυκλοφορία της Adobe Creative Suite 6 και του 

Adobe Creative Cloud. Η κυκλοφορία περιλαμβάνει 14 εφαρμογές της CS6 και 

τεσσάρων Creative Suites -  Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium, Adobe 

Creative Suite 6 Design Standard, Adobe Creative Suite 6 Production Premium, και 

Adobe Creative Suite 6 Master Collection. Επίσης παρουσίασε μία νέα συνδρομητική 

υπηρεσία, το Adobe Creative Cloud που θα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να 

κατεβάζουν και να εγκαθιστούν την κάθε μία από τις εφαρμογές Adobe CS6. Το Creative 

Cloud ενσωματώνει επίσης τις εφαρμογές Adobe Touch στην καθημερινή εργασία, 

εισάγοντας δυνατότητες συγχρονισμού και αποθήκευσης βασισμένες στο cloud. 

Impossible Cool Film
K��� ����������

Το Impossible Project, που έχει 

αναλάβει την πρωτοβουλία 

αναβίωσης και επανακυκλοφορίας 

αναλώσιμου για τις αγαπημένες 

Polaroid, ανακοίνωσε το λανσάρισμα 

της νέας σειράς φιλμ με το όνομα 

Impossible Cool film line. Πλέον θα 

κυκλοφορεί νέες σειρές φιλμ κάθε 

άνοιξη και φθινόπωρο. Η ανοιξιάτικη 

Cool σειρά περιλαμβάνει τα Color και 

Silver Shades με θερμούς τόνους και 

ασπρόμαυρους αντίστοιχα. Με τα νέα 

φιλμ οι φωτογράφοι θα μειώσουν 

τον χρόνο εκτύπωση αλλά θα δουν 

βελτιώσεις όσον αφορά τα artifacts. 

Η σειρά περιλαμβάνει τα PX 70 Color 

Shade και PX 100 Silver Shade για την 

Polaroid SX-70  και τα PX 680 Color 

Shade και PX 600 Silver Shade για τις 

Polaroid 600. Οι τιμές του πακέτου 

ξεκινούν από τα 20 ευρώ.

 Το ζήτημα των “Συνόρων” είναι 

το κεντρικό θέμα του διαγωνισμού 

φωτογραφίας που οργανώνει το 

φεστιβάλ Φωτομετρίας, μια λέξη 

που έχει ταυτιστεί με την οροθετική 

γραμμή που προσδιορίζει τα όρια 

μεταξύ των λαών. Οι φωτογράφοι 

καλούνται σε μια δημιουργική σύνθεση 

αποτύπωσης, με σκοπό όχι μόνο να 

καταδείξει το ιδιαίτερο ενός πολιτισμού, 

μιας κοινωνίας, μιας χώρας, αλλά και 

οτιδήποτε ενώνει ή μπορεί να ενώσει. 

Όρια που θέτουμε στην καθημερινότητα μας, ηθικά, υπαρξιακά, κοινωνικά κ.α. Σύνορα 

που υπάρχουν δίπλα μας, μέσα μας, στις γειτονιές, στις χώρες, σημεία πολιτισμού δίχως 

όρια, κοινούς χώρους έκφρασης και επικοινωνίας. «Σύνορα», Ημερομηνία αποστολής 

φωτογραφιών: Έως  8 Μαΐου 2012 Στις 16 Μαΐου η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τις 25 

καλύτερες φωτογραφίες οι οποίες θα εκτεθούν στον Πολιτιστικό Δημοτικό πολυχώρο 

στα παλιά σφαγεία Ιωαννίνων. Δηλώσεις συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να διαβάσουν τους όρους συμμετοχής και να ανεβάσουν την φωτογραφία τους στον 

παρακάτω σύνδεσμο. www.photometria.gr Από τις 16 έως τις 27 Μαΐου το κοινό θα 

μπορεί να ψηφίζει για τις τρεις καλύτερες φωτογραφίες κοινού. Οι ενδιαφερόμενοι 

θα ψηφίζουν μέσω του site. Τα αποτελέσματα των 4 καλύτερων φωτογραφιών θα 

ανακοινωθούν στις 27 Μαΐου στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Φωτομετρία και θα 

αναρτηθούν στο www.photometria.gr

���>=%���)$ 6=!�>#�6��$
Photometria Photo Festival 2012: “borders”
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    ×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 
 ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï

ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò 
ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ

Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector 
Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.

Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí: 

ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñÜöïò, 
 ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá. 
 (Óôï ýøïò ôïõ Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË 

KåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò) 
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”. 

ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ
1   Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax  (210 8541485) Þ 

ìå e-mail óôï  info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ 
ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ. Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ 
óôï site www.photo.gr  üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü 
ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí. 

2  Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç 
(åÜí õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)  

3  Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò, 
èá ðñÝðåé ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå
ôï áíôßóôïé÷ï ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá 
óáò õðïäåßîïõìå. Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé 
íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò åðéâåâáßùóç óôo 
fax: 210 8541 485  Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr

Ôçë.: 210 8541400  info@photo.gr H τέχνη της φωτογραφίας 
στην ψηφιακή εποχή της εικόνας
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�
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Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï:   €48,78   + ÖÐÁ 23% (€60)
Ãéá äýï óåìéíÜñéá:   €89,43   + ÖÐÁ 23% (€110)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá:  €121,95 + ÖÐÁ 23% (€150)
Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73 + ÖÐÁ 23% (€210)
Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:  €211,38 + ÖÐÁ 23% (€260)
Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:  €243,90 + ÖÐÁ 23% (€300)

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

    
ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

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

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

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

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

Ôçë. : ...................................mail: ................................................

ÓåìéíÜñéï:  1 2 3 4 5 6                    

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

Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:

�

Νέες 
ημερομηνίες 

Η ψηφιακή μηχανή 
& τα μυστικά της

Δευτέρα 7/5/12
ή Δευτέρα 11/6/12

Ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ
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Φωτογραφία: Απλοί 
κανόνες αισθητικής

Τετάρτη 9/5/12 
ή Τετάρτη 13/6/12

Ώρα 18:00-22:00 

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

2
$ ������� ��� �"����, � �%�	��&
, 
� “����	��	��” ��	!��, �	 ��"�����	, 
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1 Βιντεοσκόπηση 
& μοντάζ

Σάββατο 19/5/12
ή Σάββατο 23/6/12 

Ώρα 10:00-14:00

Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

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

Photoshop Ι

Σάββατο 12/5/12
 ή Σάββατο 16/6/12 

Ώρα 10:00-14:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

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

Photoshop ΙΙ

Δευτέρα 14/5/12
ή Δευτέρα 18/6/12 

Ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

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

Photoshop ΙΙΙ

Τετάρτη 16/5/12
ή Τετάρτη 20/6/12 

ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

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

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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utofocus
Το νέο σύστημα autofocus, διαθέτει 
τον ίδιο αριθμό σημείων εστίασης 
αλλά μπορεί να λειτουργήσει σε 
χαμηλότερα φωτιστικά επίπεδα. Η 
ιδιαιτερότητα του ωστόσο έγκειται 
στο ότι κάποια από αυτά μπορούν 
να λειτουργήσουν ακόμα και με 
φακούς που το μέγιστο διάφραγμά 
τους είναι f/8. Σ’ αυτά περιλαμβάνεται 
το κεντρικό (που λειτουργεί πάντα 
σαν σταυροειδής, υψηλής ακρίβειας 
αισθητήρας) και τα 4 δεξιά και 4 
αριστερά του συν ένα πάνω και κάτω από αυτόν

NIKON D4
)�� ���� ��� “�LB(�����” ��&��� 218

με συνδυασμούς φακών / converter που 

έχουν μέγιστο διάφραγμα ως f/8. Αυτό 

σημαίνει ότι ένας τηλεφακός 600mm 

f/4, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το 

TC-20E III, δημιουργώντας ένα super-

τηλεφακό 1200mm f/8 διατηρώντας την 

αυτόματη εστίαση. Επίσης η πιστοποιημένη 

διάρκεια ζωής του φωτοφράκτη αυξήθηκε 

σε 400.000 λήψεις, νούμερο απλησίαστο 

από άλλες DSLR.Η φωτομέτρηση έχει 

αναβαθμιστεί με καινούργιο αισθητήρα 

91.000 pixel RGB, χάρη στον οποίο η 

D4 μπορεί να αναγνωρίζει πρόσωπα 

και σε συνεργασία με το autofocus, 

να εστιάζει κατά προτεραιότητα σ’ 

αυτά, ακόμα και όταν ο φωτογράφος 

χρησιμοποιεί το οπτικό σκόπευτρο! 

Διαφοροποίηση σε σχέση με τη σειρά 

D3 αποτελεί η παράλληλη χρήση δύο 

τύπων καρτών μνήμης: των κλασσικών 

CF και των καινούργιων XQD που για 

πρώτη φορά κάνουν την εμφάνισή τους 

σε φωτογραφική μηχανή. Προς το παρόν 

παρόμοιες κάρτες κατασκευάζει μόνον η 

Sony. Είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε 

μαζί με τη D4 μια κάρτα XQD 16GB 

κατασκευής Sony και το αντίστοιχο USB 3.0 

reader. Στον τομέα του interface εκτός του 

USB και του προαιρετικού WiFi adaptor 

WT5, η νέα θύρα Ethernet επεκτείνει 

τις δυνατότητες μετάδοσης δεδομένων.

Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στο 

βελτιωμένο εργονομικά σώμα που είναι 

και ελαφρύτερο. Η D4 βάσει της νέας 

νομοθεσίας για το περιβάλλον που 

ισχύει στην Ιαπωνία, χρησιμοποιεί τη νέα 

μπαταρία EN-EL 18 που κατά τις μετρήσεις 

CIPA έχει μικρότερη διάρκεια σε σχέση με 

την ΕΝ-EL 4a αλλά η Nikon ισχυρίζεται ότι 

στην πράξη αποδίδει περισσότερα καρέ 

εάν χρησιμοποιηθεί εντατικά σε ημερήσια 

βάση.

Διαβάστε ολόκληρο το review της Nikon 
D4 στον ΦΩΤΟγράφο Νο 218, που 
μόλιςκυκλοφόρησε

Review

Δυόμιση χρόνια μετά την παρουσίαση της κορυφαίας -και εμπορικά πολύ 

επιτυχημένης- D3s, η Nikon επιστρέφει με τη D4 η οποία προσβλέπει σε μια εξίσου 

κερδοφόρα πορεία με αυτή της πολυβραβευμένης προκατόχου της. 

Με ανανεωμένη εμφάνιση και βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά η καινούργια 

professional DSLR φιλοδοξεί να αποτελέσει την επιλογή των επαγγελματιών 

φωτογράφων που ζητούν ένα ανθεκτικό και αξιόπιστο εργαλείο με την καλύτερη δυνατή 

απόδοση σε όλες τις φωτιστικές συνθήκες όσο και των εικονοληπτών που θέλουν 

μια κάμερα με πολύ καλή ποιότητα εικόνας και άριστο έλεγχο του βάθους πεδίου, σε 

πολύ προσιτή - σε σχέση με τα κινηματογραφικά στάνταρ - τιμή.Βασικός στόχος των 

σχεδιαστών της D4 ήταν η δημιουργία μιας μηχανής που θα βελτίωνε το concept της D3s 

σε όλους τους τομείς. Έτσι, η ανάλυση αυξήθηκε (λίγο) στα 16,2 megapixel και η λήψη 

video γίνεται πλέον σε Full HD 1080p το οποίο σημειωτέον, μπορεί να εξαχθεί από τη 

μηχανή και ασυμπίεστο. Το σύστημα αυτόματης εστίασης Advanced Multi-CAM 3500 FX, 

είναι ικανό να εστιάζει σε πολύ χαμηλό φωτισμό (-2 EV) και παράλληλα  συνεργάζεται 
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/� 	��� �� ���� �� PhotoBusiness Weekly ���6���� ��� �	&����� ������	���� ��
�� ��� ���������� - 	�	������� ���. 

/����� 
	� ��� email: photobusiness@photo.gr ������	���� ��
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�=% 6#�%��=% !� ���&��... 
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Αναρτήστε και εσείς τις δικές σας σκέψεις & φωτογραφίες στην ηλεκτρονική παρέα του περιοδικού! 

www.facebook.com/groups/Ellas.gelas

A�) !� >(#�+� !�+ <����	
<�� �!� facebook / Ellas.gelas

https://www.facebook.com/groups/Ellas.gelas/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3772075261187&set=o.246840030781&type=1&theater
https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
https://www.facebook.com/Photographos.mag/
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Sony World Photography Awards

Sony World Photography Awards 2012
(� ������� ��� ��	�����
�& �	� ��� L’Iris D’Or

Μεγάλος νικητής και αποδέκτης του L’Iris D’Or των Sony World Photography Awards 

ανακηρύχτηκε ο αμερικανός φωτογράφος Mitch Dobrowner και κατέκτησε την 

ανώτατη διάκριση L’Iris D’Or για το 2012. Ο Mitch Dobrowner παρέλαβε την Χρυσή 

Ίριδα την Πέμπτη 26 Απριλίου στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της τελετής Sony World 

Photography Awards Gala, στο Ξενοδοχείο Hilton στο Park Lane. 

O Dobrowner, κατά τη διάρκεια παραλαβής του βραβείου, δήλωσε: «Στις φωτογραφίες 

που αφορούν τοπία, υπάρχει μία στιγμή που δεν θα επαναληφθεί ποτέ ξανά. Θέλω 

οι εικόνες μου να μιλάνε. Εξάλλου, αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο της φωτογραφίας». 

Ο Dobrowner μεγάλωσε στο Long Island, στη Νέα Υόρκη. Όταν ήταν έφηβος, του χάρισαν 

μία παλιά μηχανή Argus με τηλέμετρο για να παίζει. Μετά από λίγη έρευνα και αφού είδε 

τις φωτογραφίες των Minor White και Ansel Adams, γρήγορα εθίστηκε στη φωτογραφία. 

Δήλωσε: «Νιώθω ότι χρωστάω πολλά στους μεγάλους φωτογράφους του παρελθόντος, 

ειδικά στον Ansel Adams, για την αφοσίωσή τους στην τέχνη και επειδή με ενέπνευσαν όταν 

ήμουν έφηβος. Παρόλο που δεν τους γνώρισα ποτέ, μου έδωσαν ώθηση και με βοήθησαν 

να καθορίσω την πορεία της ζωής μου».. Εκτός από το χρηματικό έπαθλο των 25.000 

δολαρίων και το φωτογραφικό εξοπλισμό ψηφιακών μηχανών SLR της Sony, θα γίνει και ο 

ίδιος μέλος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Φωτογραφίας, όπως και οι προηγούμενοι νικητές 

του L’Iris d’Or, Alejandro Chaskielberg, 

Tommaso Ausili, David Zimmerman και 

Vanessa Winship. Φέτος, είναι η δεύτερη 

χρονιά που η τελετή απονομής φιλοξενείται 

στο Λονδίνο. Για το 2012, υποβλήθηκαν 

στο διαγωνισμό πάνω από 112.000 

φωτογραφίες από 171 χώρες – πρόκειται 

για το μεγαλύτερο αριθμό φωτογραφιών 

που έχει κατατεθεί έως σήμερα. Στο 

Open κομμάτι του διαγωνισμού νικητής 

ανακηρύχτηκε ο Tobias Bräuning από 

τη Γερμανία. Νικητής στον Ανοικτό 

Διαγωνισμό της φετινής διοργάνωσης 

του Sony World Photography Awards 

αναδείχθηκε ο Tobias Bräuning για την 

καινοτόμα και εντυπωσιακή φωτογραφία 

του με τίτλο «Βασίλισσα που χορεύει»

Mitch Dobrowner, ΗΠΑ, L’Iris D’Or 2012
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Sony World Photography Awards

(Dancing Queen), στη κατηγορία «Σε κλάσματα 

δευτερολέπτου», μία νέα κατηγορία για φέτος. 

Ο Bräuning εμπνεύστηκε αυτήν τη εικόνα από 

φωτογραφίες απλών σταγόνων νερού σε ένα 

γερμανικό φόρουμ για DSLR στο Ιnternet. 

Ο εικοσιεννιάχρονος μηχανικός λογισμικού από τη 

Γερμανία απέσπασε χρηματικό έπαθλο ύψους 5.000 

δολαρίων και τελευταίας τεχνολογίας φωτογραφικό 

εξοπλισμό μηχανών SLR της Sony. 

Οι νικήτριες εικόνες, αλλά και άλλες, θα εκτίθενται 

στην έκθεση “The Sony World Photography Awards 

Exhibition” στο Somerset House. Η έκθεση στην 

υπέροχη γκαλερί Embankment προσφέρει στους 

επισκέπτες τις εκπληκτικές σύγχρονες φωτογραφίες 

που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων, από 

φωτορεπορτάζ και ντοκιμαντέρ μέχρι μόδα, φύση, 

αρχιτεκτονική και σπορ.  

Η έκθεση αυτή, που αποτελεί μέρος της έκθεσης 

World Photo, στο Λονδίνο, θεωρείται ως το 

παγκόσμιο φωτογραφικό γεγονός της χρονιάς, το δε 

φεστιβάλ θα περιλαμβάνει και μια σειρά εκδηλώσεων, 

ομιλιών, σεμιναρίων και εκθέσεων.

© Miguel Navarro, Μ. Βρετανία, Εμπορική Φωτογραφία Shortlist, Καμπάνια, Sony 
World Photography Awards 2012. Τα παιχνίδια ως μνημεία στους άδειους δρόμους 
του Λονδίνου.

© Daniele Testa, Ιταλία, Εμπορική Φωτογραφία Shortlist, Καμπάνια, Sony World 
Photography Awards 2012. Διαφημιστική καμπάνια για τον εκθεσιακό χώρο TOI 
Theatre Of Imagination

© Martina Geccelli, M. Βρετανία, Still Life, 
Sony World Photography Awards 2012. ©Jan von Holleben, Γερμανία, Εμπορική Φωτογραφία Shortlist, Καμπάνια, Sony 

World Photography Awards 2012. Διαφημιστική καμπάνα του Saturn.
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© Stephen Wilkes, ΗΠΑ, Τοπίο, Sony World Photography Awards 2012. Από τη σειρά Day to Night.

© Stephen Wilkes, ΗΠΑ, Τοπίο, Sony World Photography Awards 2012. Από τη σειρά Day to Night.

Sony World Photography Awards
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William Klein
X�	$��� �6	�������� I�������� 
(Outstanding Contribution)
Στον William Klein απονεμήθηκε το βραβείο Outstanding Contribution 

to Photography Award, για την ιδιαίτερα σημαντική προσφορά του 

στη φωτογραφία. Mία από τις πιο σημαίνουσες προσωπικότητες στο 

χώρο της φωτογραφίας και των ταινιών του 20ου αιώνα, έχοντας πίσω 

του εξηντάχρονη καριέρα, ο Klein ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, τη 

φωτογραφία και τον κινηματογράφο, πάντα πρωτοπόρος στο μέσο που 

υπηρετούσε. Ο William Klein σήμερα είναι 83 χρονών και συνεχίζει να 

εργάζεται. Αρχικά σπούδασε ζωγραφική στο Παρίσι αλλά από πολύ νωρίς 

στράφηκε στη φωτογραφία. Στα εικοσιπέντε και αφού τον ανακάλυψε ο 

Alexander Lieberman, δούλεψε στην αμερικάνικη Vogue ως φωτογράφος

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

μιας ταινίας του. Από το 1955 και το 1965 συνέχιζε να εργάζεται στην Vogue 

ενώ μεγάλη αγάπη του αποτέλεσε η εξερεύνηση των πόλεων. Πέρα από 

τη φωτογραφία o William Klein γύρισε αρκετά ντοκιμαντέρ μικρού και 

μεγάλου μήκους. Mεγαλύτερη έκθεση των έργων του θα πραγματοποιηθεί 

στις 10 Οκτωβρίου 2012 - 20 Ιανουαρίου 2013 στην Tate Modern Gallery. 

© Mikhail Domozhilov, Ρωσία, Professional Shortlist, Sport, Sony World Photography Awards 2012

Painted contact, Gun 1, New York 1955 © William Klein 
Ιδιοκτησία του HackelBury Fine Art, Λονδίνο.

Sony World Photography Awards
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© Javier Arcenillas, Ισπανία, Πορτραίτο, Sony World Photography Awards 2012 Εργάτες στην Ινδία και το Μπαγκλεντές μεταφέρουν το εμπόρευμα με το 
κεφάλι τους. 

©Jacek Swierczynski, Πολωνία, Τέχνες και Πολιτισμός, Sony World 
Photography Awards 2012

©Delfosse Colin, Belgium, Sport, Sony World Photography Awards 
2012

Sony World Photography Awards
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ & ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
• Επικαιρότητα
Νικητής: Donald Weber (Καναδάς) / VII PHOTO 
2ος: Fernando Alfonso Brito LizKrraga (Μεξικό) 
3ος: Rémi Ochlik (Γαλλία) / IP3 Press
• Σύγχρονα θέματα
Νικητής: Kasia Bielska (Πολωνία) 
2ος: Gustavo Jononovich (Αργεντινή)
3ος: Alessandro Grassani (Ιταλία)
• Άνθρωποι
Νικητής: Simon Norfolk (Ηνωμένο Βασίλειο)
2ος: Maja Daniels (Σουηδία)
3ος: Alejandro Cartagena (Μεξικό)
• Σπορ
Νικητής: Palmer + Pawel (Ηνωμένο Βασίλειο) 
2ος: Pawel Kopczynski (Πολωνία) 
3ος: Andrew McConnell (Ιρλανδία)
• Τέχνες και Πολιτισμός
Νικητής: Rob Hornstra (Ολλανδία)
2ος: Mattia Vacca (Ιταλία)
3ος: Anastasia Taylor-Lind (Ηνωμένο Βασίλειο)
• Φύση & Άγρια ζωή
Νικητής: Jacek Kusz (Πολωνία)
2ος: David Chancellor (Ηνωμένο Βασίλειο) / 
Institute
3ος: Palani Mohan (Ινδία)
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
• Καμπάνια
Νικητής: Peter Franck (Γερμανία) / Büro 
stoltenhoff
2ος: Laura Pannack (Ηνωμένο Βασίλειο)
3ος: Javier Arcenillas (Ισπανία)
• Ταξίδι 
Νικητής: Luis Henry Agudelo Cano (Κολομβία)
2ος: Peter Franck (Γερμανία) 
3ος: Jan Brykczynski (Πολωνία) 
• Μόδα
Νικητής: Peter Franck (Γερμανία)
2ος: Elizaveta Porodina (Γερμανία)
3ος: Jayden Tang (Κίνα)
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
• Αρχιτεκτονική
Νικητής: David Airob (Ισπανία)
2ος: Simon Norfolk (Ηνωμένο Βασίλειο)
3ος: Igor Chirikov (Ρωσία)
• Πορτρέτο
Νικητής: Irina Werning (Αργεντινή)
2ος: Paolo Marchetti (Ιταλία)
3ος: Lei Liu (Κίνα)
• Τοπίο
Νικητής: Mitch Dobrowner (ΗΠΑ)
2ος: Lee Chee Wai (Μαλαισία)
3ος: Rona Chang (ΗΠΑ)
• Νεκρή φύση
Νικητής: Helen Thompson (Ηνωμένο Βασίλειο) 
2ος: Renan Cepeda (Βραζιλία) 
3ος: Rena Effendi (Αζερμπαϊτζάν) / INSTITUTE
• Εννοιολογική Σύλληψη
Νικητής: Manuel Geerinck (Βέλγιο)
2ος: Cristina De Middel (Ισπανία)
3ος: Luis Mallo (ΗΠΑ)

Sony World Photography Awards
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Ανάμεσα στις φωτογραφίες που διακρίθηκαν ήταν και αυτές του 

φωτορεπόρτερ Γιώργου Μουτάφη. Οι φωτογραφίες του από το project 

Αραβική Άνοιξη τον έφεραν στην shortlist στη κατηγορία Photojournalism 

& Documentary με θέμα την επικαιρότητα. Μας είπε:

• Πως προέκυψε το project της Αραβικής Άνοιξης;

Η ιδέα ξεκίνησε πέρυσι στο Κάιρο ενώ βρισκόμουν σε αποστολή. Εκεί με 

συνέλαβαν, με χτύπησαν και μου κατέστρεψαν τα φιλμ που είχα τραβήξει. 

Όμως είχα μαζί μια Holga μεσαίου φορμά και άρχισα να τραβάω. 

Γυρίζοντας στην Αθήνα είδα ότι οι φωτογραφίες με αυτή τη μηχανή 

άρεσαν περισσότερο. Έπειτα συνέχισα το project στην Τυνησία, στη Λιβύη, 

στην Αίγυπτο καλύπτοντας τις αναταραχές της Μέσης Ανατολής. 

• Άρα το φορμά επιβλήθηκε στο project;

Δεν είχε τόση σημασία το φορμά όσο η διαδικασία. Έπρεπε να προσέχω 

πολύ το κάδρο γιατί είχα μόνο 12 καρέ, να αγωνιώ για το τελικό 

αποτέλεσμα. Αναγκάστηκα να ψάχνω περισσότερο, να εκτιμώ το 

απρόοπτο και το τυχαίο, να τολμάω. Πλέον γνωρίζω ότι το αποτέλεσμα 

θα είναι κάτι διαφορετικό γιατί δύσκολα θα δουλέψει κάποιος έτσι σε μια 

τέτοια ταραγμένη περιοχή. 

• Πόσο οικείοι είναι οι διεθνείς διαγωνισμοί όπως τα SWPA για 

τους Έλληνες φωτορεπόρτερ;

Πλέον οι νέοι φωτορεπόρτερ όπως ο Δημήτρης Μιχαλάκης, ο Άγγελος 

Τζωρτζίνης, ο Άλκης Κωνσταντινίδης έχουν δημιουργήσει ένα νέο 

ρεύμα. Καλύπτουμε διεθνή θέματα με μια πιο διαφορετική προσέγγιση, 

πιο διακριτικά και τα ψάχνουμε περισσότερο. Δεν χρησιμοποιούμε 

τηλεφακούς και τις πιο σύγχρονες μηχανές όπως οι ξένοι συνάδελφοι 

αλλά μικρούς φακούς, σταθερούς, Holga μηχανές ακόμα και Polaroid. 

Πιστεύω ότι το ρεύμα αυτό έχει παγκόσμια ανταπόκριση και θα δούμε 

ακόμα πολλές διακρίσεις.
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