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δραματική πτώση που παρατηρείται τον

τελευταίο καιρό στην πραγματοποίηση
θρησκευτικών γάμων αποτελεί θέμα έντονου
προβληματισμού για τους φωτογράφους.
Ως γνωστόν για λόγους οικονομίας πολλά
ζευγάρια προτιμούν να παντρευτούν με
πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο, γεγονός που
συνεπάγεται μεγάλη απώλεια εσόδων για
όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην αγορά του γάμου με πρώτα θύματα τα
φωτογραφεία, τις επιχειρήσεις ανθοστολισμού
και (συχνά) τα κέντρα δεξιώσεων. Τι κάνουμε
λοιπόν; Πως αντιμετωπίζουμε αυτή την
κατάσταση; Μαζευόμαστε στο καβούκι μας
και περιμένουμε καλύτερες μέρες; Κι όταν - με
χρόνια με καιρούς – έρθουν αυτές οι μέρες, θα
υπάρχουμε επιχειρηματικά; Τη λύση και σ’ αυτό
το πρόβλημα την έχουν δώσει οι… Αμερικανοί
φωτογράφοι, μετατρέποντας τους πολιτικούς
γάμους σε μία μακρόσυρτη ιεροτελεστία,
πλούσια σε γεγονότα και εκδηλώσεις για
φωτογραφική κάλυψη! Γιατί αν περιμένει
ο φωτογράφος να βγάλει φωτογραφίες στο
Δημαρχείο στα πέντε λεπτά που διαρκεί
η διαδικασία, το πουλάκι πέταξε.
Θα αναρωτηθείτε σίγουρα με ποιόν τρόπο θα
φορτωθεί το ζευγάρι τα έξοδα της φωτογράφισης
όταν επίτηδες επέλεξε το Δημαρχείο για να τα
γλυτώσει (αυτά κι άλλα πολλά φυσικά).
Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο πρέπει η πρωτοπορία
των φωτογράφων γάμου να χαράξει πορεία.
Να μελετήσει οικονομικές προτάσεις με
μεγάλο εικαστικό και αισθητικό ενδιαφέρον
και να πλασάρει το νέο προϊόν ως τη σωστή
εναλλακτική λύση. Που δεν θα ροκανίζει το
υστέρημα του ζευγαριού αλλά θα προσφέρει

ζευγάρι θα τελέσει έναν αξιοπρεπέστατο γάμο σε στενό περιβάλλον με τους
γονείς και τους φίλους κρατώντας τα θετικά του θρησκευτικού γάμου χωρίς
όμως τα πολλά έξοδά του. Όμως για να γίνουν όλα αυτά, κάποιοι πρωτοπόροι
πρέπει να ανοίξουν την αγορά όπως έχει συμβεί σε χώρες του εξωτερικού και
ιδιαίτερα της Αμερικής. Ξαναλέω ότι εκεί οι πολιτικοί γάμοι έχουν εμπλουτιστεί
με τέτοιες εκδηλώσεις και έθιμα ξεπερνώντας ακόμη και τους θρησκευτικούς!
“Πενία τέχνας εργάζεται...” έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι και είχαν απόλυτο
δίκιο. Για να δούμε λοιπόν. Θα υπάρξει συνέχεια; Πιστεύω πως ναι γιατί
προσωπικά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό δαιμόνιο του Έλληνα.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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σε χαμηλή τιμή ένα αξιοπρεπές άλμπουμ με τις
αναμνήσεις του γάμου. Αυτό μπορεί να γίνει με
πολλούς τρόπους. Μπορεί π.χ. έναντι μικρής
αμοιβής υπέρ του Δήμου (50-80 ευρώ)
ο αντιδήμαρχος – υπεύθυνος για τους γάμουςή ο Δήμαρχος αν μιλάμε για μικρή πόλη,

να δεχτεί οι πολιτικοί γάμοι για τα ζευγάρια που το επιθυμούν να γίνονται
π.χ. σε αίθουσα - και γιατί όχι στην παραλία - παρακείμενου ξενοδοχείου,
σ’ ένα ιστορικό μέρος της περιοχής κλπ. Αυτό το μέρος θα το ανθοστολίσει
ενδεχομένως κάποια επιχείρηση σε συνεργασία με το δήμο. Μπορεί να
προσφέρεται επίσης μια σαμπάνια και όλα γενικώς τα έξοδα να συμπτυχθούν
σ’ ένα οικονομικό πακέτο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο με λίγα σχετικά χρήματα το
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Oδηγός αγοράς: όλοι οι φακοί macro
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Mε τις φωτογραφίες σας
& θέμα το πορτραίτο!
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TΕΣΤ DIGITAL

Τα καλύτερα
προϊόντα imaging
της χρονιάς

Nikon D4

Νέα γενιά full frame pro
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ΕΡΕΥΝΑ

ΠρΤραβάτε ...βίντεο;

Αποκαλυπτικά στοιχεία
για χρήση του βίντεο με όλα τα μέσα

Tα πάντα για τo βίντεο
ΦΩΤΟ - ΣΧΟΛΕΙΟ

Â Μάθετε την ψηφιακή βιντεοκάμερα Â Στην εποχή του High Definition Â Video με DSLR
Â Ροή εργασίας Â Βασικά στοιχεία μοντάζ Â Free video editors Â Aντιπροσωπευτικές κάμερες

RAW FORMAT

ΣΠΟΡ & ΔΡΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΜΥΣΤΙΚΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΜΕΣΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Tα σύγχρονα
(ψηφιακά) αρνητικά
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Επιλέγοντας
τον σωστό τηλεφακό

Macro - φωτογραφία.
Συμβουλεύουν οι ειδικοί
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω υλικό αλίευσε στο διαδίκτυο και μας το έστειλε ο αναγνώστης μας Ν. Τσαχτάνης τον οποίο και ευχαριστούμε.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E"(&!: Τάκης Τζίμας, *+*! ,%4!: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
#*"!: Κωνσταντίνα Γκιτάκου " *#4: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

%7$!: 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 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 έργο τέχνης. iamnikon.gr
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Πριν τρία χρόνια είχα δοκιμάσει για πρώτη φορά ένα camcorder της Panasonic για το οποίο είχα
ακούσει τα καλύτερα λόγια. Ήταν το ΤΜ700. Τράβηξα βίντεο σε κάτι ερασιτεχνικούς αγώνες
στίβου σε ένα στάδιο. Ήταν αρχές καλοκαιριού, καλή ώρα σαν και τώρα. Βοηθούντος του
καταπληκτικού καιρού και του καθαρού ουρανού και με τη αρωγή (σε σταθεροποίηση) από ένα
απλό Manfrotto Modosteady, το αποτέλεσμα από το μικρό «μηχανάκι» μας άφησε άφωνους.
Το video HD έλαμπε λες και το είχες τραβήξει με broadcast camera αξίας χιλιάδων ευρώ.

Π

ως τα είχε καταφέρει η Panasonic: Τριπλός αισθητήρας, προχωρημένα ηλεκτρονικά, οπτικός
σταθεροποιητής κλπ. Και όλα αυτά σε μικρό, τοσοδούλι πακέτο. Το συζητούσα με κάτι φίλους
εικονολήπτες, τους έδειξα και υλικό. Ενδιαφέρθηκαν να δούν το «θαυματουργό» camcorder. Tότε
ακόμη τραβούσαν οι περισσότεροι με miniDV και κάτι «ψωμωμένες» επαγγελματικές κάμερες. Κανά
δύο μου είπαν τη σοφή κουβέντα: «Μην τολμήσει κανείς και εμφανιστεί με κανα τέτοιο σε γάμο,
γιατί θα γελάνε μαζί του, ή θα τον βαρέσουν…»
Με απλά λόγια, διετύπωσαν την διαπίστωση ότι δεν αρκεί η ουσιαστική απόδοση για να πείθει
ένα μηχάνημα. Χρειάζεται να έχει και επιβλητική, αυτοκρατορική εμφάνιση. Τα μικρά ψηφιακά
μηχανάκια, τουλάχιστον στον αστερισμό της εικόνας, είναι φτιαγμένα για ερασιτέχνες: έτσι τα θέλει
η κοινή αντίληψη. Αν κάτι έχει επαγγελματικές βλέψεις και πρέπει να πείθει περί αυτού, ας έχει
τουλάχιστον και τον αντίστοχο όγκο και επιβάλλον.
Τώρα δεν ξέρω αν πταίει ο θείος Freund, το συλλογικό σεξουαλικό υποσυνείδητο ή απλά το κακό
μας κεφάλι, αλλά πράγματι το μέγεθος μετράει και στα φωτογραφικά και στις βιντεοκάμερες. Οι
τηλεφακοί προσελκύουν την προσοχή (δείτε ότι απαγορεύτηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Λονδίνου οι φακοί που υπερβαίνουν τα 30εκ. με το συμπάθιο) οι επαγγελματικές DSLR τύπου D4
και ΕΟS1D MkIV προκαλούν το δέος των απλών ανθρώπων και οι professional βιντεοκάμερες

εξασφαλίζουν την άνευ
επίδειξης ταυτότητας είσοδο του
«πληρώματος» σε θεάματα – αν
είχαν μικρή κάμερα θάτρωγαν
επιτόπου πόρτα. Με λίγα λόγια
ο εξοπλισμός που …φωνάζει
“professional” αποτελεί ένα είδος
αδιάψευστης επαγγελματικής
ταυτότητας. Τι να κάνει και η μαμά
Panasonic. Έβγαλε το AG-HMC40
σχεδόν ταυτόσημο αλλά με
μεγαλύτερο σώμα από την TM700
για να …πείθει. Το ίδιο έκανε
και η Sony με τη σειρά NEX φωτ.
μηχανών που κάνουν και σπουδαίο
video. Έβγαλε την ΝΕΧ-VG20 γιατί
δύσκολα ένας επαγγελματίας θα
πάταγε σε εκδήλωση κραδαίνοντας
μια λιλιπούτεια NEX-5. Oπότε
είναι σαφές. Μια επαγγελματική
φωτογραφική ή βίντεο κάμερα δεν
αρκεί νάναι μεγάλη – σε απόδοση.
Πρέπει και να φαίνεται μεγάλη…
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Προς Υπουργείο Οικονομικών
Με αφορμή τη σχετική επιστολή του
(ανώνυμου) αναγνώστη μας που δημοσιεύθηκε
στο προηγούμενο τεύχος του Weekly και μετά
από αντικρουόμενες απόψεις από λογιστές,
θεωρήσαμε σκόπιμο να διερευνήσουμε το θέμα
περισσότερο.
Έτσι απευθυνθήκαμε στην καθ ύλη
αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΟΙΚ με το με αρ.
πρωτοκόλλου 1087072/7-06-2012 έγγραφό μας,
το οποίο παραθέτουμε.
Ελπίζουμε να έχουμε σύντομα υπεύθυνη
απάντηση για ένα θέμα που καίει αρκετούς
φωτογράφους.

Διεύθυνση Εισοδήματος
Fax 210 3375001
Αθήνα 5/6/2012
Θέμα: φορολογική μεταχείριση αμοιβής μη επαγγελματία φωτογράφου
από φωτοθήκες εξωτερικού
Αγαπητοί κύριοι,
Τον τελευταίο καιρό έχουμε γίνει αποδέκτες του εξής ερωτήματος
προερχομένου από αναγνώστες μας και παρακαλούμε για την
ολοκληρωμένη απάντησή σας ώστε να δημοσιευθεί στο περιοδικό
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ το οποίο εκδίδουμε.
Πως πρέπει να δηλώνονται μικρές αμοιβές που προέρχονται από
πνευματικά δικαιώματα εκχώρησης φωτογραφικού υλικού σε
φωτοθήκες (photo stock agencies) του εξωτερικού όταν ο δικαιούχος
δεν είναι επαγγελματίας φωτογράφος αλλά ασχολείται περιστασιακά.
Η πρακτική είναι ότι ο φωτογράφος εκχωρεί ορισμένες φωτογραφίες
σε εταιρία του εξωτερικού που διαχειρίζεται φωτ. υλικό royalty
free, υπογράφοντας ένα τυποποιημένο συμβόλαιο και στη συνέχεια
εισπράττει ποσοστά ανάλογα με τις πωλήσεις σε τακτική εκκαθάριση
που γίνεται σε μηνιαία ή άλλη χρονική βάση.
Επειδή τα δικαιώματα είναι αρκετά μικρά π.χ. η χρήση μιας
φωτογραφίας μπορεί να κοστολογείται ακόμη και 2-3 ευρώ στον
πελάτη, το μόνο ενδιαφέρον είναι αθροιστικό. Συμβαίνει συχνά μερικοί
να εισπράττουν ακόμη και αμελητέα ποσά της τάξης των 50 – 100 ευρώ
ετησίως. Παλαιότερα γνωρίζαμε ότι τουλάχιστον για το εσωτερικό και
για τους μη επαγγελματίες φωτογράφους (συνήθως μισθωτούς) που
περιστασιακά εισέπρατταν παρόμοιες (χαμηλές) αμοιβές, η φορολογική
τακτοποίηση γινόταν με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης.
Εν όψει όμως των μεγάλων αλλαγών που πρόσφατα και αλλεπάλληλα
έχουν επέλθει στη φορολογική νομοθεσία παρακαλούμε να μας
γνωρίσετε τι ισχύει και μάλιστα:
·
Αν εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3842/2010 Αρθρο
19 Παρ. 1 περί απαλλαγής από υποχρέωση τήρησης βιβλίων
και έκδοσης αποδείξεων …. μέχρι 5.000 ευρώ από παροχή
υπηρεσιών….
·
Τι γίνεται με την παρακράτηση φόρου 20% όταν το παραστατικό
αμοιβής εκδίδεται από εταιρία εντός ΕΕ και τι όταν εκδίδεται από
·

εταιρία εκτός ΕΕ
Τι ισχύει με την αποφυγή διπλής φορολόγησης αν η εταιρία του
εξωτερικού βεβαιώνει ότι παρακρατήθηκε ο φόρος στην πηγή.

·

Σε ποιόν κωδικό της δήλωσης πρέπει να καταχωρηθεί παρόμοια
αμοιβή και τι παραστατικά πρέπει να επισυνάπτονται
·
Οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση που κατά την κρίση σας θα
διευκόλυνε τους αναγνώστες μας επ’ αυτού του ερωτήματος.
Παράκληση για απάντηση κατά το δυνατόν ταχύτερα ώστε να
ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας
Παναγιώτης Καλδής

Αρχισυντάκτης Περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
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διευκρινίζεται το τι ισχύει για τους freelancer.
Οι απαγορεύσεις έχουν προκαλέσει

“Αν είσαι πάνω από 30cm δεν περνάς...” Για φωτογραφικούς φακούς
αναφερόμαστε, φυσικά! Η Οργανωτική Επιτροπή του Λονδίνου ανακοίνωσε

νευρικότητα στη φωτογραφική κοινότητα
η οποία τον τελευταίο καιρό βρισκόταν
σε αναταραχή από διάφορα περιστατικά
με απαγόρευση φωτογράφησης και
καταστολής. Οι απαγορεύσεις είναι αρκετά

ότι οι μεγάλοι φωτογραφικοί φακοί πάνω από 30cm δεν θα επιτρέπονται
στα στάδια. Η απαγόρευση περιλαμβάνει τα τρίποδα και τα μονόποδα. Επίσης
κανείς δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον φωτογραφικό εξοπλισμό του για
εμπορικούς σκοπούς αν δεν έχει διαπίστευση.

Σ

ύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπρόσωπος της επιτροπής σε βρετανούς
δημοσιογράφους, κάποιοι εξωτερικοί χώροι ίσως είναι πιο ελαστικοί και
ενδέχεται η ασφάλεια να επιτρέψει π.χ. τα τρίποδα αλλά αυτό δεν είναι και
σίγουρο. Στα μεγάλα στάδια πάντως θα απαγορεύεται. Η δικαιολογία είναι ότι οι
απαγορεύσεις αυτές ίσχυσαν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι θεατές θα
μπορούν να απολαύσουν το θέαμα, οπότε τα μεγάλα αντικείμενα περιορίζουν το
θέαμα. Η λίστα των απαγορεύσεων όμως δεν περιορίζεται μόνο στον εξοπλισμό.
Μερικά από τα αντικείμενα της λίστας είναι οι μεγάλες σημαίες, τα banner, τα
μεγάλα καπέλα (στη βασίλισσα ποιος θα το πει), οι μεγάλες ομπρέλες, το μεγάλο
απόθεμα φαγητών (!!), οι μπάλες, οι ρακέτες, τα φρίσμπι, είδη ρουχισμού με
πολιτικά ή διαφημιστικά συνθήματα, σημαίες χωρών που δεν συμμετέχουν στους
αγώνες και οτιδήποτε κάνει θόρυβο όπως σφυρίχτρες, ροκάνες, βουβουζέλες
(!), τύμπανα. Επίσης η επιτροπή απαγορεύει στους θεατές να μετατρέψουν τα
smartphones τους και τα tablets σε wireless access points για να συνδέουν
άλλες συσκευές. Όπως είναι κατανοητό αυτοί οι κανονισμοί προκάλεσαν κύμα
αντιδράσεων από τους φωτογράφους αφού αυτό μπορεί να δημιουργήσει
πρόβλημα στη δουλειά τους. Γιατί υπάρχουν μεν οι φωτογράφοι με διαπίστευση
που δουλεύουν για κάποιο ειδησεογραφικό οργανισμό, site κτλ. αλλά δεν
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περιοριστικές. Πολλοί διαμαρτύρονται γιατί
δεν θα μπορούν να διακινήσουν άμεσα
τις φωτογραφίες τους χωρίς να λειτουργεί
access point μέσω κινητού.
Από την άλλη είναι λογικό να απαγορεύεται
θεατές να εμποδίζουν στήνοντας ογκώδη
τρίποδα. Άντε να επικροτήσουμε την
απαγόρευση της βουβουζέλας αλλά προς
τι όλη αυτή η αυστηρότητα; Ειδικά στους
ορεξάτους θεατές; Θα κόψουν και το
φαγητό; Ή μήπως πρέπει να λειτουργήσουν
κερδοφόρα και τα κυλικεία; Οπωσδήποτε
οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν αναχθεί σε
μέγιστο καταναλωτικό προϊόν από το οποίο
η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή δεν σκοπεύει
να χάσει ούτε ένα ευρώ. Αυτό το γνωρίζαμε.
Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τι φταίνε οι
τηλεφακοί 31cm και αν στο μήκος μετράει
και το καπάκι και το φίλτρο.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Υπό το βάρος της κρίσης τα εισοδήματα
υποφέρουν, η ζήτηση μειώνεται και η
αγορά βιώνει την αρνητική συγκυρία.
Τα θετικά πρόσημα μαζί με τα χαμόγελα
αισιοδοξίας θα κάνουν καιρό να
επιστρέψουν. Όπως προκύπτει από τα
πορίσματα της τελευταίας έρευνας αγοράς
της εταιρίας GfK (δείκτης TEMAX) για το
α’ τρίμηνο της χρονιάς που διανύουμε,
με εξαίρεση τις τηλεπικοινωνίας, όλοι οι
άλλοι τομείς καταναλωτικών τεχνολογικών
προϊόντων παραμένουν πτωτικοί. Η αξία
της εν λόγω αγοράς έφθασε τα 460εκ. ευρώ
σημειώνοντας μείωση -16% σε σύγκριση με
το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα
(α’ τρίμηνο 2011).

Sony RX 100

Όπως αναφέρει GfK τα οικονομικά
αποτελέσματα αυτά διαμορφώθηκαν διότι
το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον

Large format compact $    

στις αρχές του 2012 με το κούρεμα του

compact με μεγάλους αισθητήρες. Η ολιγάριθμη ομάδα που περιλαμβάνει
επίσης και την Leica X2, τη σειρά Nikon One (αν και αυτή αλλάζει φακούς)

ελλείμματος και τις μειώσεις μισθών,
επηρέασε σημαντικά την καταναλωτική
εμπιστοσύνη και το διαθέσιμο εισόδημα

Ίσως οι τακτικοί αναγνώστες θυμούνται τα σχόλιά μας όταν η Canon έβγαλε
τη Powershot G1X, αναβιώνοντας την μακροχρόνια συζήτηση για μηχανές

την περίεργη Ricoh GXR, τις Sigma DP2/DP2x, τώρα θα αντιμετωπισει κι άλλο
ανταγωνισμό από πλευράς Sony με την νεότευκτη RX100. Mια ριζοσπαστική

με συνέπεια τη μείωση της κατανάλωσης.
Εκτός από των τομέα των τηλεπικοινωνιών

σχεδίαση που από την εμπρός όψη μοιάζει με Χ2 λόγω του στρογγυλέματος
στα άκρα και στηρίζει την ύπαρξή της στον πρωτότυπο αισθητήρα CMOS 1in.

όπου σημειώθηκε βελτίωση κατά 5,8%, η
γενικότερη κάμψη ήταν στε ποσοστό 30%

(13,2x8,8mm) 20Μegapixel. Δεν γνωρίζουμε αν έχει κάποια σχέση με τον
αντίστοιχο αισθητήρα 1in. στις δύο Nikon One, όμως το φορμά είναι κοινό

ενώ στα φωτογραφικά είχαμε απόκλιση
από το μέσο όρο με λίγο χειρότερη

και είναι γνωστό ότι η Sony προμηθεύει τη Nikon οπότε εικάζουμε ότι υπάρχιε
κάποια σχέση. Το δεύτερο εντυπωσιακό στοιχείο της RX100 είναι ο φακός με

συμπεριφορά (-33,6%). Ο τομέα της
πληροφορικής αντιστάθηκε αρκετά με
μείωση -14,8% και ακόμη καλύτερα άντεξε
ο τομέας ειδών εξοπλισμού γραφείου -5%,
αντανακλώντας τη μάλλον ανελαστική
ζήτηση, όσο εξακολουθεί να υφίσταται
κάποια οικονομική δραστηριότητα.

υπογραφή Carl Zeiss Vario Sonnar T* 28-100mm f/1,8 και μάλιστα με μηχανισμό διαφράγματος (ίριδα) αποτελούμενη από επτά πτερύγια για καλύτερη
απόδοση στο bokeh (μετάβαση ανάμεσα στα εστιασμένα και ανεστίαστα μέρη
της εικόνας). H μηχανή φλερτάρει αποφασιστικά με το hi end xάρη στο πολυτελές μεταλλικό σώμα και την λιτή εμφάνιση δανειζόμενη αισθητικά στοιχεία από
τις ΝΕΧ. Πέρα από τον αισθητήρα η απόδοση υποστηρίζεται από τα νέας γενιάς
ηλεκτρονικά Bionz που πιστώνονται την δυνατότητα λειτουργίας χωρίς θόρυβο
σε μεγάλες τιμές ευαισθησίας. Koρυφαία τιμή ευαισθησίας είναι το ΙSO 25600
αν χρησιμοποιηθεί η λειτουργία Multi Frame Noise Reduction. H λειτουργία
ριπής φθάνει τα 10fps και η υστέρηση είναι μόνον 0.13sec. Πολλαπλή λειτουργικότητα αναλαμβάνει το χειιριστήριο Control Ring που μπορεί να ελέγξει
το ζουμάρισμα, την έκθεση, το Picture Effect κλπ. Εννοείται ότι προβλεπονται
όλες οι χειροκίνητες λειτουργίες για να έχει ο φωτογράφος τον απόλυτο έλεγ-

Ειδικότερα στα φωτογραφικά μαθαίνουμε
ότι η αξία των πωλήσεων φωτογραφικών
ειδών στην ελληνική αγορά α’ τριμήνου
2012 έφθασε τα 10,7εκ. ευρώ προερχόμενη
κυρίως από την υποχώρηση των compact
μηχανών και λιγότερο από τις DSLR, που
διανέμονται κυρίως μέσω καταστημάτων
φωτογραφικών και έχουν πιο συγκεκριμένο
κοινό. Αντίθετα οι έλληνες καταναλωτές
έδειξαν την προσήλωσή τους στα
αγαπημένα τους κινητά τηλέφωνα, ακόμη
και υπό συνθήκες σκληρής οικονομικής
κρίσης. Οι τηλεπικοινωνιών αυξήθηκε
σε αξία κατά 5,8% και έφθασε σε αξία
τα 133,4εκ. στο αναφερόμενο τρίμηνο
αντιστοιχώντας στο 29,6% του συνόλου της
αγοράς προϊόντων τεχνολογίας.

 155 • 

11 IOYNIOY 2012

χο, manual focus, διάφορα εφέ, auto portrait frame κλπ. Τα χαρακτηριστικά
• Aισθητήρας Exmor CMOS 20.2Megapixel
• ISO 125-25600
• Φακός 28-100mm f/1,8-4,9
• Οθόνη 3in. 1.229K pixel
• Πρόγραμμα, προτεραιότητα διαφράγματος/ταχύτητας και manual
• Mπαταρία NP-BX1 διάρκειας 330 λήψεων κατά CIPA
• Διαστάσεις 102x58x36
• Βάρος 215gr.
SONY 801 1192000
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weddingphoto
   2012

139.795

*

*Έως 8 Ιουνίου 2012

Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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Canon EOS 650D
 " "    " 
Τον ίδιο αισθητήρα της 7D με τα 18Μegapixel (5184x3456pixel), φοράει η καινούργια 650D (διάδοχος της 600D) η οποία στις ΗΠΑ ονομάζεται Rebel T4i. Αυτό δεν θα
έκανε τόση εντύπωση αν δεν συνοδευόταν από διάφορα καινοτομικά στοιχεία που
παραπέμπουν στην επόμενη γενιά όπως το νέο υβριδικό autofocus και την αναδιπλούμενη, επαφικού τύπου (capacitive) οθόνη 3in. Clear View II με 1.04εκ. pixel
και ενισχυμένη επίστρωση, το βελτιωμένο μηχανισμό κλείστρου κλπ. Οι διαστάσεις
και το βάρος παραμένουν περίπου ταυτόσημα με το προηγούμενο μοντέλο. Μαζί με
τη μηχανή (σε κιτ) διανέμεται ο φακός 18-135mm IS STM του οποίου τα χαρακτηριστικά λειτουργίας έχουν μελετηθεί ειδικά για λήψη video. Εστιάζει πιο ομαλά και
λίγο πιο αργά ώστε να ακούγεται λιγότερο κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης
(HD1080p στα 30/25/24fps). Άλλος ένας καινούργιος φακός της νέας σειράς STM
είναι ο pancake 40mm f/2,8 (ισοδύναμος 64mm) που χρησιμοποιείται στη θέση του
στάνταρ φακούς. Ειδικά για το video έχει προβλεφθεί και η μπροστινή τοποθέτηση
των δύο μικροφώνων για ήχο stereo.
Η EOS 65OD είναι η μεσαία DSLR της νέας εποχής με έμφαση στο αθόρυβο video,
το κλείστρο που μόλις ακούγεται, τους χειρισμούς μέσω touchscreen και το αρκετά
καλό burst mode για φωτογραφία κίνησης και δράσης.

Canon EF 40mm f/2.8 STM
Mετά από το παράδειγμα άλλων
κατασκευαστών η Canon προσχωρεί
και αυτή στην ιδέα των pancake φακών
με τις πραγματικά μινιμαλιστικές
διαστάσεις και το βάρος μόλις 130γρ.
H εστιακή απόσταση 40mm αντιστοιχεί
σε οπτική γωνία 57°. Πάνω στο σώμα
ο φακός προεξέχει ελάχιστα και λίγο
διαφέρει από ένα ογκώδες mount cover.
Αποτελείται από έξι στοιχεία σε τέσσερα
γκρουπ και έχει ελάχιστη απόσταση
εστίασης 30cm.
INTERSYS 210 9554000

%";! #(%)#%7;!
•
•
•
•
•
•
•

Αισθητήρας 18 MP APS-C Hybrid CMOS
Video Full-HD με πλήρη χειροκίνητο χειρισμό και continuous AF
Νέα αναδιπλούμενη σπαστή οθόνη αφής Vari-angle Clear View LCD II
Ριπή 5 fps
Κλίμακα ευαισθησίας ISO 100-12.800 (και ISO 25.600 με ειδική ρύθμιση)
Υβριδικό autofocus εννέα σημείων wide-area AF
Eνσωματωμένος έλεγχος πολλαπλών φλας Speedlite Transmitter
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Epson Hellas
'     * 
+ * 
Η Epson Hellas, στο πλαίσιο της δέσμευσής
της για συνεισφορά στην εκπαίδευση,
συμμετέχει στη δράση “Κυριακάτικα πρωινά
… και όχι μόνο”, που πραγματοποιεί το
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών σε συνεργασία
με το British Council στις 9 και 10 Ιουνίου.
Πρόκειται για ένα διήμερο εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε παιδιά
8-15 ετών, γονείς και εκπαιδευτικούς με
στόχο τη διάδοση πρωτοποριακών μεθόδων
μάθησης με τη βοήθεια της τεχνολογίας και
σύγχρονων εργαλείων που καθιστούν την
εκπαιδευτική διαδικασία πιο ευχάριστη και
αποτελεσματική.
Το Σάββατο 9 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί
μια σειρά από ομιλίες για εκπαιδευτικούς
για καινοτόμους και διαδραστικούς τρόπους
εκπαίδευσης για μια πολύ ζωντανή εμπειρία
μάθησης. Την Κυριακή 10 Ιουνίου τη
σκυτάλη παίρνουν τα παιδιά με εργαστήρια
και δραστηριότητες που αξιοποιούν τις νέες
τεχνολογίες για διαδραστική μάθηση και
παιχνίδι. Ενδεικτικά θα υπάρχουν:

«"&! * J&*
- P*(%+! * ,%!»
/  ,    

  

Πολυ-προβολές, εκθέσεις αστρονομικών εικόνων, φωτογραφίας, έργων
ζωγραφικής, πρωτότυπες διαλέξεις για το κοινό, βραδινή αστρο-παρατήρηση με

Xbox 360 Kinect της Microsoft που
ζωντανεύει το παιχνίδι και προσφέρει μια

τηλεσκόπια, αποτελούν ένα μικρό δείγμα της πλούσιας Έκθεσης με τίτλο «Εικόνες
του Κόσμου – Ψευδαισθήσεις του Σύμπαντος» που θα πραγματοποιηθεί στο

νέα εμπειρία ψυχαγωγίας στην παρέα και
στην οικογένεια. Kodu της Microsoft για να

Γαλλικό Προξενείο της Ρόδου (Οδός Ιπποτών, τηλ: 22413-60.588, 22413-60.565)
από το Σάββατο 21 ως την Κυριακή 29 Ιουλίου 2012. Τρεις γυναίκες - μέλη του

φτιάξουν το δικό τους βιντεοπαιχνίδι και
να κερδίσουν πολλά δώρα. Ένα μοναδικό

Δικτύου FAM (Δίκτυο Γυναικών καλλιτέχνιδων και συγγραφέων από 25 χώρες
της Μεσογείου), η δρ. Αστροφυσικής Ελένη Χατζηχρήστου, η βραβευμένη

κυνήγι θησαυρού με πλούσια δώρα με
τίτλο «Μάρτης μου ο Λυσίας…θα βρω τον

φωτορεπόρτερ Μάρω Κουρή, η εικαστικός δρ. Ιστορίας της Τέχνης ΑΣΚΤ Ελένη
Πολυχρονάτου, ενώνουν τα κοινά τους στοιχεία και τη διαφορετικότητά τους,

θησαυρό! Ψάχνω…βρίσκω…απαντώ!!!».
Διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχει
σχεδιάσει η ITisART με χρήση του Kinect της
Microsoft και διαδραστικών προβολέων της
Epson για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

σε μια μοναδική έκθεση που αγκαλιάζει τον κόσμο με τρεις αλλιώτικες ματιές:
προσωπική, παγκόσμια, συμπαντική.
Τα Εγκαίνια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 21 Ιουλίου 2012, ώρα
8.00 μμ. Ο τίτλος του προγράμματος που θα παρουσιάσει η βραβευμένη με το
διεθνές βραβείο SCOOP φωτορεπόρτερ Μάρως Κουρή είναι «Θηλυκός Κόσμος»
και περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας,
προβολές, ομιλίες για το κοινό.
Στην Έκθεσή της, ανοιχτή καθημερινά
από 21/7 έως 29/7/2012, ώρα 10πμ-1μμ
& 6μμ-9μμ, ανάμεσα στις φωτογραφίες
ο επισκέπτης θα συναντήσει γυναίκες,
αγωνίστριες στη δουλειά, στην οικογένεια
και στον έρωτα, ενώ στις προβολές της

ComicLab: Δημιούργησε το δικό σου
ψηφιακό Κόμικ με ένα διαδραστικό τραπέζι
και ένα διαδραστικό προβολέα της EPSON
συνθέτοντας ψηφιακές ιστορίες κόμικς με το
λογισμικό Comiclab της εταιρίας ITisART.
Τέλος, με τα δωρεάν διασκεδαστικά εργαλεία
της Microsoft για την εκπαίδευση, Microsoft
Learning Suite, τα παιδιά μαθαίνουν και
παίζουν σε προβολείς Epson και κερδίζουν
δώρα απαντώντας σωστά. Οι εκδηλώσεις
θα πραγματοποιηθούν στο Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών και ξεκινούν στις 10:30 π.μ. Η
είσοδος είναι ελεύθερη. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των
δράσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
http://www.eie.gr/epistimiskoinonia/20112012/kp2012_programme.pdf
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(καθημερινά από 21/7 έως 29/7/2012,
ώρα 6μμ-9μμ), η φωτορεπόρτερ προβάλει
εικόνες από τις αποστολές της σε όλο τον
κόσμο κατά τα τελευταία 20 χρόνια.
Η Μάρω Κουρή θα δώσει δύο ομιλίες με
τίτλο «Θηλυκός Κόσμος» την Τρίτη 24/7
ώρα 9-10μμ και την Πέμπτη 26/7 ώρα 910μμ, στις οποίες θα αφηγηθεί τις ιστορίες
της κατά την προβολή 150 εικόνων της.
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Μόνο 1 ευρώ

Κυκλοφορεί στα περίπτερα
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Benro
%  Classic
Η καινούργια σειρά τριπόδων της Benro
κατασκευάζεται από αλουμίνιο με συνδετικό
τμήμα από μαγνήσιο και μεγάλη αντοχή. Η
αναστρεφόμενη κεντρική κολώνα χαρίζει
ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και περιλαμβάνει
στο κάτω μέρος ένα άγκιστρο το οποίο
μπορεί να δεχθεί φορτίο για πρόσθετη
σταθεροποίηση. Tα σκέλη καταλήγουν σε
διπλές απολήξεις με καρφιά ή καουτσουκένια
παπουτσάκια, ανάλογα με το έδαφος όπου
θα τοποθετηθούν. Και τα πέντε τρίποδα
Classic έρχονται εφοδιασμένα με κεφαλή
τύπου ball και πλατφόρμα γρήγορης
απελευθέρωσης. www.photozone.gr

J
      broadcast     
Όταν μιλάμε για broadcast video εξοπλισμό τότε τα στάνταρ είναι πολύ ψηλά
και ξεφεύγουν από το γνωστό σε όλους μας High Definition που μόλις τώρα
έχει αφομοιωθεί από τους καταναλωτές. Το HD 1080p ηδη παρέχει εξαιρετική
ποιότητα όμως η τεχνολογία ωθεί τα πράγματα προς εξελικτικές βαθμίδες που δεν
φανταζόμαστε. Όπως μαθαίνουμε, με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων του
Λονδίνου η ΝΗΚ (Nippon Husou Kyoukai δηλ. Japan Broadcast Corp.) εργάζεται
πάνω στο νέο πρότυπο UHDTV (Ultra High Definition TV). Η νέα ανάλυση
τηλεοπτικού σήματος με βάση αυτό το στάνταρ θα είναι στα 7680x4320pixel ή
αλλιώς 33Megapixel σε κάθε καρέ. Υπολογίστε όμως και το απίστευτο frame rate
(ρυθμό ανανέωσης) στα 120fps δηλ. για ένα δευτ. τηλεοπτικής λήψης τα data
θα είναι 51.2Gigabps που ξεπερνούν κατά πολύ (πάρα πολύ) τις δυνατότητες
διαμεταγωγής των σημερινών οικιακών υπολογιστικών συστημάτων. Προς το
παρόν το νέο σύστημα θα δοκιμαστεί σε γιγαντοοθόνες διαγωνίου 15μέτρων
που θα εγκατασταθούν σε επίκαιρα σημεία του Λονδίνου κατά τη διάρκεια των
Ολυμπιιακών Αγώνων. Οι γιαπωνέζοι πιστεύουν ότι το νέο στάνταρ 8Κ θα βρει το
δρόμο του στην καταναλωτική αγορά ως το (όχι και τόσο μακρινό) 2020.

Federation of European
Professional Photographers
/    $   ";
Η πανευρωπαϊκή ομοσπονδία επαγγελματιών
φωτογράφων ανακοίνωσε ότι δέχεται συμμετοχές για
τα βραβεία “FEP European Professional Photographer
of the Year Awards” του 2012. Μέσω του διαγωνισμού
προσδοκεί να προωθήσει το φωτογραφικό επάγγελμα και
ανεβάσει το επίπεδο των επαγγελματιών. Ο διαγωνισμός
είναι ανοιχτός σε όλους τους επαγγελματίες που ζουν
και εργάζονται στην Ευρώπη, ενώ υπάρχει και ειδικό
διαγωνιστικό τμήμα για όσους δουλεύουν εκτός Ευρώπης
αλλά και για νέους, φοιτητές και βοηθούς. Οι βασικές
κατηγορίες είναι έξι: Φωτογραφία Γάμου, Φωτογραφία
Πορτραίτου, Φωτογραφία Τοπίου, Διαφημιστική
Φωτογραφία, Ρεπορτάζ και Φωτογραφία εικονογράφησης.
http://www.europeanphotographers.eu/
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Vanguard
%    001100/200/300
Για τους επαγγελματίες και τους
απαιτητικούς ερασιτέχνες η Vanguard
επιφυλάσσει μια νέα σειρά ball heads
βαρέος τύπου με κύριο χαρακτηστικό
την ανθεκτική κατασκευή με ποιοτικά
υλικά και την μακροχρόνια αντοχή.
Και οι τρεις κεφαλές της σειράς
(σημειώνουμε ότι το μεσαίο μοντέλο
ΒΒΗ-200 βραβεύτηκε φέτος από την
ΤΙΡΑ) είναι κατασκευασμένες από
ελαφρό κράμα μαγνησίου και έχουν
ειδική επίστρωση στο σφαιρικό μέρος
για απόλυτη σταθεροποίηση. Το
φορτίο είναι 10 κιλά στο μικρότερο
μοντέλο και 20 κιλά στα δύο
μεγαλύτερα ενώ΄σε κάθε περίπτωση
περιλαμβάνεται η πλατφόρμα
γρήγορης απελευθέρωσης, τα δύο
αλφάδια και ο αντάπτορας για
σπειρώματα ½ και 3/8in.
TEXNIO 2310 278600

LG Display
7$"  Full HD LCD  smartphone
Η LG παρουσίασε μια νέα οθόνη αφής Full HD LCD μεγέθους 5 ιντσών για
smartphones, με τη μεγαλύτερη ανάλυση για κινητή συσκευή μέχρι σήμερα.
Η οθόνη επιτρέπει στους χρήστες των smartphones να παρακολουθούν
περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας ακριβώς με την ίδια ποιότητα, όπως στις
τηλεοράσεις και τις οθόνες Η/Υ, και βελτώνει σημαντικά την εμπειρία του cloud
computing, η οποία αποτελεί την επερχόμενη τάση του Internet. Βασίζεται στην
τεχνολογία AH-IPS (Advanced High Performance In-Plane Switching), διαθέτει
αναλογία 440pi και ανάλυση 1920x1080, προσφέροντας για πρώτη φορά
ποιότητα εικόνας Full HD σε smartphone. Με αναλογία εικόνας 16:9, το νέο
πάνελ είναι επίσης μεγαλύτερο κατά 0,5 ίντσες σε σύγκριση με την προηγούμενη
οθόνη αφής 4,5 ιντσών, η οποία διέθετε αναλογία 329 ppi και ανάλυση
εικόνας 1280x720pixel. Η νέα Full HD LCD οθόνη αφής 5 ιντσών αναμένεται να
κυκλοφορήσει μέσα στο έτος και σταδιακά θα αξιοποιηθεί στην κατασκευή και
την παρουσίαση νέων κινητών.
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Rodenstock e-Shutter
* $ "  $
      

Το ηλεκτρονικό κλείστρο Rodenstock
e-Shutter με ενσωματωμένο
μικροεπεξεργαστή υπόσχεται τη
μέγιστη δυνατή ακρίβιεα στον χρονισμό
των φακών για μεγάλο φορμά της
Sinar. Παραπέρα η ενσωμάτωση
μηχανισμού με επτά πτερύγια καταλήγει
σε τελειοποιημένη λειτουργία του
μηχανισμού της ίριδας. Ο ηλεκτρονικός
χρονισμός ισχύει για ταχύτητες ως
1/125sec. Επιπλέον το σύστημα ελέγχεται
είτε από υπολογιστές Mac ή PC μέσω
interface USB είτε μέσω iPhone, IPad και
iPod.

Sony World Photography Awards 2013
8

" "    

Κάθε χρόνο, τα Βραβεία Sony World Photography Awards ανακαλύπτουν και επιβραβεύουν
τους καλύτερους στη διεθνή σύγχρονη φωτογραφία. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι
από 430.000 φωτογράφοι από 178 χώρες έχουν υποβάλει συμμετοχή. Μεταξύ των
προηγούμενων νικητών συγκαταλέγονται οι Alejandro Chaskielberg, Simon Norfolk,
Paolo Pellegrin, Robin Hammond, Rena Effendi, David Zimmerman και ο νικητής του
βραβείου L’Iris d’Or για το 2012, ο Αμερικανός φωτογράφος Mitch Dobrowner. Φέτος στις
διαγωνιστικές κατηγορίες θα συμπεριληφθεί και το βραβείο 3D (3D Award), για όσους
χρησιμοποιούν τεχνολογία 3D στη φωτογραφία ή το βίντεο. Η υποβολή αιτήσεων λήγει
στις 4 Ιανουαρίου 2013, με την εξαίρεση της Κατηγορίας Επαγγελματιών, της οποίας η
υποβολή αιτήσεων λήγει στις 9 Ιανουαρίου 2013. Όλες οι συμμετοχές κρίνονται ανώνυμα
από μία κριτική επιτροπή αναγνωρισμένων επαγγελματιών φωτογράφων, οι οποίοι είναι
μέλη της Παγκόσμιας Ακαδημίας Φωτογραφίας (World Photographic Academy). Η λίστα
των φιναλίστ θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο και οι νικητές θα αποκαλυφθούν σε μία
λαμπρή τελετή βράβευσης στο Λονδίνο, στα τέλη του Απριλίου 2013. Το βραβείο L’Iris
d’Or και ο τίτλος του Επαγγελματία Φωτογράφου της Χρονιάς του διαγωνισμού Sony World
Photography Awards συνοδεύεται από χρηματικό βραβείο ύψους $25.000, ενώ ο τίτλος του
Φωτογράφου του Ανοιχτού Διαγωνισμού της Χρονιάς συνοδεύεται από χρηματικό βραβείο
ύψους $5.000. Όλοι οι νικητές, συμπεριλαμβανομένων και των νικητών των επιμέρους
κατηγοριών, θα λάβουν εξοπλισμό οπτικής απεικόνισης τελευταίας τεχνολογίας από τη
Sony. Ο νικητής του βραβείου Student Focus θα λάβει εξοπλισμό οπτικής απεικόνισης αξίας
€40.000 από τη Sony για το πανεπιστήμιό του.
www.worldphoto.org,

Fujifilm
/" "  

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
CANON EOS 1 DS Mk III σε
άριστη κατάσταση με τα κουτιά
της και όλα τα παρελκόμενα.
Έλεγχος δεκτός. Τιμή € 1.900.
Τηλ.: 6973352154
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Η Fujifilm φαίνεται πως δεν φοβάται τη κρίση και απαντάει με νέες επενδύσεις. Μετά τα χρήματα
που είναι διατεθειμένη να επενδύσει στην Olympus, αποφάσισε να ανοίξει παράρτημα στην
γειτονική Τουρκία, όπου μέχρι τώρα η εκπροσώπηση της εταιρείας γινόταν από αντιπρόσωπο
εταιρεία. Αυτό μέχρι πριν μια εβδομάδα περίπου οπότε και η εταιρεία άνοιξε το δικό της
γραφείο εκεί. Η Fujifilm εξήγησε και το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Σύμφωνα με τα
λεγόμενα της η Τουρκία είναι μια “νεαρή” χώρα αφού το μισό του πληθυσμού της είναι κάτω
από τα 30. Από την άλλη το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της έχει ανέλθει στα 10.000 δολάρια εδώ και
αρκετά χρόνια. Μέσα από εκεί φιλοδοξεί να επεκταθεί στην Δυτική Ασία. Για να καταφέρει να
εγκαθιδρύσει την παρουσία της εκεί δεν έφτιαξε μια νέα εταιρεία αλλά εξαγόρασε την τούρκικη
Filmat Dis Ticaret, που ήταν μέχρι πρόσφατα ο αντιπρόσωπος και διανομέας της.
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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
 



          

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ
Ôçë.: 210 8541400 info@photo.gr
Ãéá
Ãéá
Ãéá
Ãéá
Ãéá
Ãéá
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Ýíá óåìéíÜñéï:
€48,78
äýï óåìéíÜñéá:
€89,43
ôñßá óåìéíÜñéá:
€121,95
ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73
ðÝíôå óåìéíÜñéá: €211,38
Ýîé óåìéíÜñéá:
€243,90

+
+
+
+
+
+

ÖÐÁ
ÖÐÁ
ÖÐÁ
ÖÐÁ
ÖÐÁ
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23% (€60)
23% (€110)
23% (€150)
23% (€210)
23% (€260)
23% (€300)
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Η ψηφιακή μηχανή
& τα μυστικά της
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Φωτογραφία: Απλοί
κανόνες αισθητικής
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Βιντεοσκόπηση
& μοντάζ
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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 !.)



Δηλώστε on line τη συμμετοχή σας
στα σεμινάρια του περιοδικού
ÁðïóôïëÞ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Ïíïìáôåðþíõìï: ...........................................................................
Äéåýèõíóç: ...................................................................................
Ðüëç: ...........................................................................................

Δευτέρα 11/6/12

Τετάρτη 13/6/12

Σάββατο 23/6/12

Σάββατο 16/6/12

ή Δευτέρα 18/6/12

ή Τετάρτη 20/6/12

Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Ώρα 18:00-22:00

Ώρα 18:00-22:00

Ώρα 10:00-14:00

Ώρα 10:00-14:00

Ώρα 18:00-22:00

ώρα 18:00-22:00

ÓåìéíÜñéï:

1

2

Çìåñïìçíßá: ............................
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Η άγρια φύση της Μαύρης Ηπείρου, όσο και αν ο άνθρωπος την έχει απομυθοποιήσει και περιορίσει, είναι ένα από τα ελάχιστα
εναπομένοντα τελικά όρια: εκεί που ο πολιτισμός δείχνει μικρός και απόμακρος και η δύναμη του ανόθευτου, αρχέγονου τοπίου με τη
χλωρίδα και πανίδα μας καθηλώνει σε ένα δέος. Όλη αυτή την καταγραφή μιας τόσο μακρινής πραγματικότητας, αναλαμβάνει με λιτά μέσα
και τελειομανή προσέγγιση ο φακός του Ν. Λώτσου, με αρτιότητα και εκφραστική δύναμη που συναρπάζει.
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Σε μια πιο πλατιά ανάγνωση η φωτογραφία τοπίου και άγριας ζωής είναι εξερεύνηση.
Μέσα από την εξερεύνηση μαθαίνεις. Μαθαίνεις ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Μαθαίνεις
να προστατεύεις και να βοηθάς… φύση, άγρια ζωή αλλά και ανθρώπους. Δεν γεννιέσαι
conservationist, η επαφή σου με τη φύση σε κάνει. Μου φαίνεται δύσκολο να βιώσεις
έντονα συναισθήματα και να μην ευαισθητοποιηθείς να βοηθήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι
δείχνοντας το μεγαλείο της φύσης μπορείς να το διασώσεις για τις επόμενες γενιές.
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Portrait on fire (bronze award στα PX3 2011)

 7\)#7! ! >((%!

Η Αφρική ασκούσε πάντα πάνω μου μια ακαταμάχητη έλξη. Σαβάνες, ζούγκλες,
βουνά κρατήρες, ερήμους, φυλές, κουλτούρες και την πλουσιότερη άγρια ζωή,
η Αφρική είναι τα πάντα. Είναι γεμάτη από αντιθέσεις και έντονα συναισθήματα.
Μετά από τόσα φωτογραφικά σαφάρι, περιπλανήσεις στην σαβάνα αλλά και στις
παραγκουπόλεις, η Αφρική είναι η επιστροφή μου στο σπίτι.
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The masai typology (Honorable mentions στα IPA 11).

 7\)#7! ! >((%!

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Νικόλας Λώτσος μοιράζει την ζωή του ανάμεσα σε δυο καριέρες. Ως εκπρόσωπος αθλητών
basket και ως fine art φωτογράφος. Με τον συνονόματο ξάδελφο του διατηρούν εταιρεία
εκπροσώπησης αθλητών. Παράλληλα διακρίνεται στο χώρο της φωτογραφίας, που αποτελεί
και το μεγάλο πάθος του. Ταξιδεύει συχνά στην Αφρική η οποία του έχει προσφέρει μοναδικές
εμπειρίες, αλλά και πολλές και σημαντικές διεθνείς φωτογραφικές διακρίσεις. Στα ταξίδια του
εκεί η φωτογράφιση της άγριας ζωής και φύσης, των φυλών αλλά και των ανθρώπων έχει
ως απώτερο στόχο την προστασία, την κινητοποίηση και την προσφορά βοήθειας. Επίσης
αναπόσπαστο κομμάτι αποτελούν οι επισκέψεις στις παραγκουπόλεις και η ανθρωπιστική
βοήθεια σε σχολεία και ορφανοτροφεία. Μια προσπάθεια που άρχισε το 2010 με σχολεία της
Kibera στην Κένυα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με συγκέντρωση βοήθειας μέσω του blog του.
www.nicolaslotsos.com
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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
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   : 210 8541400, info@photo.gr
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