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δέκατη - επετειακή - διοργάνωση της

PHOTOVISION θα πραγματοποιηθεί για πρώτη
φορά Απρίλιο μήνα, μέσα στην καρδιά της Άνοιξης
και όπως πάντα στην αρχή της Σαρακοστής.
Με δεδομένο ότι Πάσχα το 2013 έχουμε στις
5 Μαΐου η ημερομηνία αυτή θεωρείται ιδανική για
δυο κυρίως λόγους: Δεν τελούνται τότε μυστήρια
και έτσι θα μπορούν να την επισκεφθούν όλοι
οι επαγγελματίες φωτογράφοι και αφ’ ετέρου
απομακρύνεται το ενδεχόμενο η έκθεση να συμπέσει
με κακοκαιρία και πιθανές χιονοπτώσεις που
εμποδίζουν την προσέλευση επισκεπτών.
Θυμίζω ότι πέρυσι (2011) η έκθεση στηνόταν
με -3° C και ελαφρά χιονόπτωση... Ευτυχώς και ως εκ
θαύματος μόλις άνοιξε τις πύλες της στο κοινό
(11 Μαρτίου) ο καιρός άλλαξε θεαματικά, βγήκε
ήλιος και το θερμόμετρο άγγιξε τους 17ο C!
Ο χώρος: Και για την νέα διοργάνωση επελέγη
ο ίδιος εκθεσιακός χώρος με την προηγούμενη
φορά. Δηλαδή το Στάδιο Ξιφασκίας στο πρώην
Δυτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού. Τα πλεονεκτήματα
αυτού του εκθεσιακού κέντρου είναι πολλά:
Δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης των περιπτέρων
σε ενιαίο χώρο χωρίς επίπεδα, ανοίγει από παντού
και άρα είναι πανεύκολη η φορτοεκφόρτωση
δομικών υλικών για την κατασκευή των περιπτέρων,
έχει μεγάλο ύψος και διαθέτει ξεχωριστές αίθουσες
σεμιναρίων και εκδηλώσεων. Όμως το κυριότερο
πλεονέκτημά του είναι η ευκολία πρόσβασης.
Έτσι οι επισκέπτες δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν
π.χ. διόδια για να επισκεφθούν την έκθεση.
Φθάνοντας θα βρουν ένα τεράστιο, αχανές δωρεάν
parking για να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους.
Επιπλέον μπορούν να συνδυάσουν την επίσκεψή
τους με έξοδο στη Γλυφάδα που βρίσκεται
ακριβώς δίπλα. Το μόνο αρνητικό στοιχείο σε όλη
την υπόθεση είναι το άσχημο οικονομικό κλίμα που
υπάρχει στη χώρα μας και το οποίο μακάρι
να μπορούσαμε να το αλλάξουμε. Όμως ως
διοργανωτές ανοίγουμε μία χαραμάδα ελπίδας
και αισιοδοξίας στον φωτογραφικό κλάδο και κατ’
επέκταση σε ολόκληρη την αγορά της χώρας μας.
Υπογραμμίζω το γεγονός ότι άλλες πολύ γνωστές
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Στιγμιότυπο από την PHOTOVISION 2011.

PHOTOVISION 2013
5 - 8  2013
και τεράστιες σε μέγεθος εκθέσεις άλλων κλάδων δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει
ημερομηνίες διοργάνωσης για το 2013! Τέλος ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο
που σημαίνει πολλά είναι ότι η PHOTOVISION 2013 - όπως και οι προηγούμενες
διοργανώσεις από το 2005 - τελεί υπό την εποπτεία και αιγίδα του ΣΕΚΑΦ
(Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αντιπροσώπων και Εμπόρων Φωτογραφικών
Ειδών και Συστημάτων Εικόνας) που μελέτησε διεξοδικά, αξιολόγησε και ενέκρινε
την πρότασή μας για την έκθεση του κλάδου. Επίσης όπως όλα τα τελευταία
χρόνια, ο Όμιλος της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ θα είναι ο Μεγάλος χορηγός επικοινωνίας της
PHOTOVISION 2013.
Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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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.
Ευχαριστούμε τον τακτικό μας αναγνώστη Γιάννη Μανάφη που μας έστειλε την παραπάνω φωτογραφία.

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, (")"*+! ,*.'!: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
"*4!: Κωνσταντίνα Γκιτάκου (*+ "%+.': ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

5'#(!: 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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Κύριε Τζίμα,
Με αφορμή το άρθρο στην τελευταία σας έκδοση πριν τις διακοπές με τίτλο ‘‘Περί του
επαγγέλματος σήμερα’’ θα ήθελα να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου και να σας μιλήσω για μια
άλλη περίπτωση ενός ΤΡΑΒΗΧΤΗ. Στην γειτονιά μου, αρχές της δεκαετίας του ‘80, παρουσιάστηκε
ένας μορφωμένος με πτυχία φωτογράφος που ανέλαβε το κατάστημα του πατέρα του. Έτυχε
κάποιες φορές να συναντηθούμε σε εκκλησίες που τραβούσε κι αυτός κάποιο μυστήριο. Ξέρετε ο
εν λόγω φωτογράφος είχε ύφος ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΥ αλλά από φωτογράφος ήταν ...ΜΥΛΩΝΑΣ!. Δεν
ήξερε που να πάρει θέση μέσα στην εκκλησία, το δε τράβηγμά του από κάποιες του φωτογραφίες
που έτυχε να δω, ήταν κατώτερο του μετρίου, δηλαδή άσος στην θεωρία αλλά για κλάματα στην
πράξη. Και ΤΟΤΕ ο καλός θεός του έστειλε θεία φώτιση! Αυτή ήταν ένας ΤΡΑΒΗΧΤΗΣ. Άρχισε να

Γιατί όποιοι νομίζουν ότι
μπορούν να πουν ότι “εγώ είμαι
επαγγελματίας φωτογράφος”
καλά θα κάνουν να κοιτάζουν
τις φωτογραφίες των
ερασιτεχνών πελατών τους που
τους φέρνουν για εκτύπωση.
Κάποιοι θα πάρουν μαθήματα

έχει συνεργασία μαζί του και τον έσωσε. Από αυτόν απέκτησε θάρρος και γνώσεις στις πόζες που
τραβούσε σε κάθε μυστήριο που τον έστελνε. Αν θα βλέπατε τΙς φωτογραφίες του ΤΡΑΒΗΧΤΗ και

από αυτούς γιατί αυτοί τραβάνε
για δημιουργία και όχι για
ΚΟΝΟΜΑ.

του φωτογράφου δύσκολα θα ξεχωρίζατε ποιανού είναι.
Το θέμα είναι ότι ο ΤΡΑΒΗΧΤΗΣ το είχε το ΘΕΜΑ, είχε αυτό που λέγεται αέρας στην
φωτογράφηση. Ήταν ο παίχτης που ήξερε να παίρνει το παιχνίδι επάνω του και αυτό το ξέρανε και

Φιλικότατα,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙOΣ

το καταλάβαιναν και οι πελάτες του. Έτσι μια μέρα κάποιος πελάτης του είπε ότι οι φωτογραφίες
της κόρης του που τράβηξε ο ΤΡΑΒΗΧΤΗΣ, ήταν πιο καλές από εκείνες που είχε τραβήξει αυτός
στην βάπτιση του γιου του... Αν και πέρασαν αρκετά χρόνια ο εν λόγω φωτογράφος - 55 ετών
σήμερα - δεν έχει κατορθώσει να αποκτήσει το δικό του στιλ. Έχει το στιλ του δασκάλου του,

Υ.Γ.: Είμαι φωτογράφος με
κατάστημα εδώ και 32 χρόνια και

δηλαδή του ΤΡΑΒΗΧΤΗ. Οπότε μέσα σε όλα και οι τραβηχτές, που για πολλούς φωτογράφους,

ξέρω ποιοι είναι οι ΠΡΩΤΟΙ στην

ήταν η σανίδα σωτηρίας σε έκτακτους γάμους και βαπτίσεις ήταν και πολλές φορές οι δάσκαλοι
των ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ.

δουλειά μας...

 162 • 

3  

 2012



7

ON LINE 

  

O IMAGING - E  

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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Σαρωτικά είναι τα νέα για την ιστορική εταιρία. Σε καθεστώς προστασίας από
τους πιστωτές και υπό διαρκή δικαστικό έλεγχο, η Kodak πιά δεν είναι αυτή που
ξέραμε, έστω και συρρικνωμένη. Παρόλα αυτά, σαν βόμβα έσκασε η είδηση ότι
εγκαταλείπει τελείως το φιλμ και το imaging σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα
στον αμερικανικό τύπο όπως τη Wall Street Journal στις 23 Αυγούστου.
Μέσα από μισόλογα στις επίσημες ανακοινώσεις και ωραιοποιήσεις που δεν μπορούν
να κρύψουν τη σκληρή αλήθεια, η εταιρία παραδέχεται την πρόθεσή της να εκποιήσει
άμεσα τα συμφέροντά της στους τομείς Personalized Imaging και Document Imaging.
Το πρώτο περιλαμβάνει τα τμήματα Retail System Solutions (RSS), Paper and Output
Systems (P&OS) και Event Imaging Solutions (EIS). To RSS πρωταγωνιστεί παγκοσμίως
στα συστήματα Photo Kiosks με πάνω από 105.000 εγκατεστημένα κιόσκια, το
P&OS αφορά φωτογραφικό χαρτί και κάμερες και το EIS ειδικεύεται σε αναμνηστικά
φωτογραφικά προϊόντα. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις φετεινές αποτιμήσεις ο

ποσά ύψους πολλών δις δολ. που

τζίρος του κλάδου Personalized Imaging εκτιμάται στο 1,3δις. δολ. και στο Document

παίζονται στη διαμάχη Apple και Samsung
σχετικά με την τεχνολογία των κινητών

Imaging στα 465εκ. δολ. Η πρόθεση της Kodak σύμφωνα με την εταιρία συμβούλων
Lazard που έχει προσληφθεί ad hoc για την εκποίηση είναι να ολοκληρώσει αυτή την
κίνηση στο πρώτο εξάμηνο του 2013.

ΠΟΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Tι σημαίνει αυτό για τους απλούς θνητούς; Ότι το ισχυρό brandname θα αλλάξει
χέρια και ίσως συνεχίζουν να βρίσκουν στα ράφια φιλμ αλλά θα παράγεται από άλλη
εταιρία. Επίσης ίσως υπάρχουν στο μέλλον ψηφιακές φωτ. μηχανές Kodak, ίσως
όχι. Πάντως το κενό θα είναι μεγάλο και η τελείως διαφορετική (και άδηλη ακόμη
αφού τίποτε δεν είναι ξεκάθαρο, πέρα από τους βυζαντινισμούς των δελτίων τύπου)
μετεξέλιξη της Kodak σε βιομηχανικές λύσεις εκτύπωσης, αφήνει περιθώρια για
πολλές εικασίες και λίγη βεβαιότητα.
Η σταδιακή πτώση της Kodak από την εταιρία γίγαντα που όριζε τις τύχες του Imaging
στις δεκαετίες ως το 1999 οπότε απασχολούσε 135.000 άτομα προσωπικό διεθνώς και
62.000 μόνον στο αρχηγείο του Rochester, δεν παύει να μας ιντριγκάρει και να εγείρει
ερωτηματικά. Πως δεν κατάφερε να επιβιώσει αφού είχε όλη την τεχνογνωσία, όλα τα
κεφάλαια, όλη την γη στα πόδια της για παραπάνω από 120 χρόνια, από τότε που ο
George Eastman με το safety film και τις πρώτες box cameras, κατακτούσε το imaging;
Mυστήριο που δίνει λαβή σε λογής λογής θεωρίες συνωμοσίας…

ΟΙ ΤΣΙΓΓΟΥΝΗΔΕΣ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΚΑΙ OI ΠΑΤΕΝΤΕΣ
Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή στα πόδια της Kodak ξετυλίγεται εκτός από
το ξεπούλημα και ένα φοβερό θέατρο παρασκηνίου. Ως γνωστόν, η εταιρία έχει
ως χρυσό αποθεματικό το Portfolio της βιομηχανικής της ιδιοκτησίας δηλ. των
ευρεσιτεχνιών για τις οποίες πολλοί ερίζουν. Το portfolio περιλαμβάνει τουλάχιστον
1100 ευρεσιτεχνίες ψηφιακής εικόνας.. Παρενθετικά θα έχετε διαβάσει για τα τεράστια

τηλεφώνων, των tablet και των καμερών.
H Kodak κατέχει πολλές σχετικές πατέντες
και υπολόγιζε να τις εκποιήσει έναντι
μερικών δις δολ. λύνοντας το ταμειακό
της πρόβλημα για την αποπληρωμή του
δανείου των 650εκ. στην Citi Group και
αποκομίζοντας κεφάλαια που θα επέτρεπαν
την ανασυγκρότηση σε νέα βάση.
Mάλιστα όλες οι προηγούμενες συζητήσεις
αξιολογούσαν την αξία των πατεντών σε
τουλάχιστον 2,6 ως 3δις δολ. Αμ δε…
Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες – κολοσσοί
(θέλετε τα ονόματα; Google, Apple και
Samsung συγκρότησαν όμιλο (consortium)
με μοναδικό σκοπό να κατεβάσουν τις
απαιτήσεις της Kodak από τις πατέντες.
Η Wall Street Journal λέει ότι το consortium
δίνει μόνον 500εκ. δολ. (ψίχουλα αν
σκεφθούμε ότι για μία μόνον πατέντα η
Apple ζητούσε ένα δις…) Καραμπινάτη
περίπτωση μονοψώνιου, όπως μαθαίνουν
οι πρωτοετείς της Πολιτικής Οικονομίας.
Για να δούμε τι θα κάνει η πανίσχυρη
Αμερικάνικη Επιτροπή Ανταγωνισμού…

 &odak '( )*
            



Mε αφορμή την ειδησεογραφία που έχει σαν πρώτο θέμα την Kodak αυτές τις ημέρες
επικοινωνήσαμε με την ελληνική αντιπροσωπεία Divitec και το γενικό διευθυντή
κ. Πιατόπουλο, απ’ όπου μάθαμε ότι:
1. Σε διεθνές επίπεδο, συνεχίζεται η παραγωγή, διανομή και γενικά υποστήριξη της
πλήρους γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς να αλλάζει κάτι τουλάχιστον για το
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
2. Ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά, δεν αλλάζει τίποτε ως προς την αντιπροσώπευση
από τη Divitec, τη διανομή, την τεχνική υποστήριξη και τα ανταλλακτικά.
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Photokina

+C' %" Christoph Thomas

World of imaging

  

18-23 >*  $ 
Στις 18 του μηνός ανοίγει τις πύλες της η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση
imaging με 1251 περίπτερα από 45 χώρες (μεταξύ των οποίων
και η Ελλάδα). Στην προηγούμενη διοργάνωση είχε προσελκύσει
180.000 επισκέπτες προερχόμενους από 165 διαφορετικές χώρες.
Φέτος είναι μια κρίσιμη χρονιά που θα θέσει σε δοκιμασία της
αντοχές της έκθεσης που έχει ξεκινήσει από το 1950. Η Photokina
πιέζεται αφενός από την οικονομική κρίση και αφετέρου από
τον ανταγωνισμό άλλων εκθέσεων (IFA στο Βερολίνο, CES στις
ΗΠΑ). Η διάρθρωση των περιπτέρων θα έχει ως εξής Image
input, Equipment, Accessories και Ιmage Storage στα Halle 2,3,
4.2 και 9. Στο Halle 9 θα παρουσιάζονται προϊόντα και υπηρεσίες
για επαγγελματίες. Απέναντι στο Ηalle 9, το Halle 6 θα εστιάζει
στο αντικείμενο “Imaging Output and services” ενώ το Image
Processing θα βρίσκεται στο Halle 4.1. Τα προϊόντικά Portfolio θα
πλαισιώνονται από μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων, εκθέσεων
κλπ. Για παράδειγμα, στο Halle 4.1 θα περιλαμβάνεται η θεματική
ενότητα “Shoot Movie” αφιερωμένη στη βιντεοσκόπηση με DSLR
με Multimedia παρουσιάσεις που δείχνουν τις δυνατότητες της
DSLR στο ρόλο της επαγγελματικής βιντεοκάμερας. Ένα αντίστοιχο
event θα εκτυλίσσεται στο Halle 5.2 “Mobile Imaging: Capture and
Sharing of pictures with mobile phones and smartphones”. Τη
στιγμή που η παγκόσμια αγορά smartphones υπολογίζεται σε 700εκ.
συσκευές σε όλο τον κόσμο και σύμφωνα με μετρήσεις το 27%
από αυτά ασχολείται εντατικά με τη φωτογραφία, είναι φανερή η
σημασία της έκθεσης σαν λίκνο του κλάδου. Ο εκθεσιακός χώρος θα
περιλαμβάνει και μερικές εκθέσεις κύρους όπως του πολύ γνωστού
Uwe Ommer ο οποίος θα αναρτήσει το θέμα του “Eφηβοι και
Οικογένεια” με 57 οικογενειακά πορτραίτα από όλη την Ευρώπη,
το Boulevard of Competitions με διάφορους φωτογραφικούς
διαγωνισμούς και την ομαδική της Japan Professional Photography
Society με τίτλο “Ikiru” (επιβιώνουμε και θέμα τον καταστροφικό
σεισμό στη Fukushima).

 ?   @/

 

Ως συνδιοργανωτής της Photokina, ο σύνδεσμος της Γερμανικής
Φωτ. Βιομηχανίας θεωρείται ως κατ’ εξοχήν αρμόδιος συνομιλητής
για την εκτίμηση της πορείας της φετεινής έκθεσης. Ο κος Christoph
Thomas πρόεδρος του συνδέσμου δήλωσε σχετικά:
Η πορεία προς την ψηφιακή τεχνολογία έχει διευρύνει
την φωτογραφική αγορά με εντυπωσιακό τρόπο. Με την
διευρυνόμενη ζήτηση για φωτ. μηχανές, κινητά με
τμήμα κάμερας, smartphone και camcorder, εκτιμάται
ότι κυκλοφορούν πάνω από 4,4 δις. συσκευές με
φωτογραφικές ικανότητες. Για το 2012 περιμένουμε
παραπέρα ανάπτυξη επειδή οι αναλυτές μόνο για
τα smartphone προβλέπουν έκρηξη της τάξης του
50%. Αντίθετα με ότι πιστεύουν πολλοί δε νομίζω
ότι η επέκταση των smartphone επιδρά αρνητικά στη
φωτογραφική αγορά. Δείτε ότι το 2011 πουλήθηκαν
140εκ. ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές διάφορων
κατηγοριών. Η μικρή συνολική πτώση που παρατηρήθηκε της τάξης
του 3% οφείλεται περισσότερο σε προβλήματα παραγωγής στις
χώρες της Ασίας, κυρίως στην Ιαπωνία και Ταϋλάνδη. Για το 2012
προβλέπεται εξισορρόπηση στις 143εκ. τεμάχια φωτ. μηχανών Όσο
για την επίδραση των κινητών στη φωτογραφική δραστηριότητα
είναι εντυπωσιακή αφού σύμφωνα με έρευνες μόνο στη Γερμανία
έχει τετραπλασιαστεί με την επικράτηση των smartphone και την
αύξηση της διακίνησης φωτογραφικού υλικού μέσω των διάφορων
κοινωνικών δικτύων YouTube, flickr και Facebook. Eν όψει του
σκηνικού που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, πιστεύουμε ότι η
Photokina παραμένει το μοναδικό φωτογραφικό γεγονός αυτής της
κλίμακας σε παγκόσμια βάση. Η διαρκής εξέλιξη της τεχνολογίας
σημαίνει ότι θα παρουσιαστούν πάρα πολλά ενδιαφέροντα
προϊόντα και υπηρεσίες αποδεικνύοντας το δυναμισμό της
βιομηχανίας του imaging.

Ζήστε στον παλμό της μεγαλύτερης έκθεσης imaging μαζί
με την ομάδα του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ. Live από 18 Σεπτεμβρίου στο...

www.photo.gr
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 DIVITEC A.E. 
 PHOTOKINA 2012

Η φωτογραφική αγορά διέρχεται μια καθοριστική για το μέλλον της φάση
τόσο στο τοπικό – Εθνικό όσο και στο διεθνές εμπορικό περιβάλλον.
Για τον λόγο αυτό η επικείμενη διεθνής φωτογραφική έκθεση PHOTOKINA
2012 προσλαμβάνει ακόμα περισσότερη σημασία για το μέλλον της
φωτογραφικής αγοράς.
Η DIVITEC AE επίσημος αντιπρόσωπος της Kodak για την Ελλάδα
και τα Βαλκάνια συμμετέχει φέτος για πρώτη φορά ως εκθέτης
στην Διεθνή αυτή έκθεση που θα λάβει χώρα στα μέσα Σεπτεμβρίου
στην Κολωνία της Γερμανίας.

  

www.divitec.gr
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Low Key

H   Instagram
  



 

Δεν έχει κλείσει καλά
καλά τα δύο χρόνια και
η εφαρμογή του
Instagram αποδεικνύεται
άκρως τόσο δημοφιλής
και πετυχημένη.
Όχι μόνο αγοράστηκε
από το Facebook έναντι

Αυτό σκέφτηκε ο γερμανός σχεδιαστής Markus Gerke και μάλιστα το προχώρησε ένα βήμα παραπέρα
προσθέτοντας τα εφέ του Instagram στην πραγματική ζωή(!). Πως; Σχεδιάζοντας ένα ζευγάρι γυαλιά που
θα έχουν ενσωματωμένο αισθητήρα 5 megapixel και θα προσθέτουν εφέ χάρη στον υπολογιστή που θα
περιέχεται στην κατασκευή. Πατώντας ένα κουμπί θα ενεργοποιούνται τα γυαλιά και ο χρήστης θα επιλέγει
ανάμεσα στα διάφορα εφέ. Στη συνέχεια θα τραβάει την φωτογραφία και θα την ανεβάζει απευθείας στο
Instagram. Η ιδέα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και η φιλοσοφία της είναι να διευκολύνει τους χρήστες στη
λήψη και στο διαμοιρασμό των φωτογραφιών. Επιπλέον η ιδέα των γυαλιών με αισθητήρα και κάμερα
δεν είναι καινούργια. Θυμηθείτε τα Google Glasses. Παρόμοια σχέδια λέγεται ότι έχουν και οι Apple και

υπέρογκης τιμής αλλά
έχει εμπνεύσει διάφορους
τρίτους κατασκευαστές
που προσπαθούν να
εκμεταλλευτούν την
αγάπη των χρηστών
προς το Instagram.
Είναι άλλωστε η νέα
φωτογραφική «μηχανή»
των απανταχού χίπστερ.

Olympus, με την τελευταία να έχει στα σχέδια της ένα πρωτότυπο με GPS και επιταχυνσιόμετρο.
Με την εγκατεστημένη βάση του Instagram να αυξάνεται συνεχώς και τελευταίες μετρήσεις μιλάνε για
περισσότερους από 80 εκατομμύρια χρήστες και 4 δις φωτογραφίες, ο Markus Gerke δεν ήταν ο μόνος
που σκέφτηκε να δουλέψει πάνω σε αυτό το ισχυρό brandname. Η εταιρεία Design to Matter, με έδρα
στο Silicon Valley δημιούργησε το Instacube. Πρόκειται για μια ψηφιακή κορνίζα για τις φωτογραφίες
που προέρχονται από το Instagram. Μάλιστα είναι πολύ κοντά στην πραγματοποίηση αφού ανέβηκε
στο Kickstarter για να χρηματοδοτηθεί από το κοινό και έχει πιάσει σχεδόν τον στόχο του, που ήταν
τα 250.000 δολάρια. Το Instacube είναι μια κορνίζα με οθόνη 6.5 ιντσών, 600x600 pixel, δηλαδή σε
τετράγωνο φορμά για να ταιριάζει με αυτό των φωτογραφιών του Instagram και ανάλυση 30dpi (μόνο).
Η υπόλοιπη κορνίζα είναι 7.5 ίντσες με στρογγυλεμένες άκρες και τις γνωστές ρίγες του Instagram.
Τρέχει Android και συνδέεται μέσω Wi-Fi δίνοντας ορισμένες interactive δυνατότητες, όπως το Like των
φωτογραφιών. Από την ανταπόκριση του κοινού φαίνεται πως το Instacube είναι προς το παρόν η πιο
επιτυχημένη ιδέα αφήνοντας πίσω φωτογραφικές μηχανές και εκτυπωτές με το logo του Instagram.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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ĪĺďķďĺďďďļķďĿďďķ
İďĺďĺ

ĩĸ

1+2ď
ƿǈ
ļĺ
Intercontinental

lĿ

4+5ď
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Jerry

ļĺ
Crowne Plazza
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Ghionis

8+9ď
ƿǈ
ļĺ
Porto Palace

ĨĹ

11+12ď
ƿǈ
ļĺ
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[www.onlinepws.com]
[www.wedseminars.com]
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ƿǈ
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Atlante Grand Resort
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Canon EOS M
A     <(irrorless)
Η Canon είχε μέχρι πρότινος επιλέξει την στρατηγική
της μη ανάμειξης στο παιγνίδι των mirrorless. Την
στιγμή όμως που όλοι οι κατασκευαστές μετείχαν, ήταν
καιρός να πάρει θέση, κάτι που έγινε με τη μορφή της
EOS M. Έτσι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια
έχουμε καινούργια μοντούρα την EOS M μη συμβατή
με τους υπάρχοντες φακούς EF και EF-S (θα μπορούν
να προσαρμόζονται όμως με τη βοήθεια αντάπτορα).
Το μέγεθος του αισθητήρα παραμένει στο φορμά APS-C
και μάλιστα πρόκειται για το ίδιο chip 18Megapixel
που φοράει η πρόσφατη EOS 650D. To μέγεθος
παραπέμπει στις μικρότερες mirrorless ενώ προς το
παρόν κυκλοφορούν μόνο δύο φακοί Canon ΕF-M, o
18-55mm f/3,5-5,6 IS STM και ο ”pancake” 22mm f/2
STM (υπολογίστε και τον συντελεστή μεγέθυνσης 1,6χ
που ισχύει για όλες τις Canon με αισθητήρα APS-C).
OΙ φακοί γενιάς STM (Stepper motor) ενσωματώνουν
βηματικά μοτέρ τα οποία είναι πιο αθόρυβα στη
λετιουργία video. Απευθυνόμενη σε πιο νεανικό κοινό
που δίνει σημασία στην εξωτερική εμφάνιση, η Canon
ΕΟS Μ διατίθεται σε 4 χρώματα, μαύρο, κόκκινο, ασημί
και λευκό. Απουσιάζει το αναδιπλούμενο φλας και αντ΄
αυτού μπορούν να προσαρμοστούν όλα τα τελευταίας
γενιάς φλας Speedlite στο Hot Shoe. Eπίσης την έλλειψη
των αναμενόμενων φωτογραφικών χειριστηρίων
αναπληρώνει η επαφικού τύπου οθόνη 3in. ClearView II
LCD με ανάλυση 1040Κ pixel προερχόμενη
και αυτή από την 650D. Η EOS
M είναι αρκετά γρήγορη με
ριπή 4,3fps και καλό full
HD video 1080p30
(με δυνατότητα
25p και το
κινηματογραφικό
24p και ήχο
stereo)!
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ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
& ΒΙΝΤΕΟ
Φωτογραφία/ Βίντεο/
Ηλεκτρονική επεξεργασία/
Στούντιο/ Μόδα
Δημιουργία portfolio

ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΓΟΥ 112, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Τ: 210 7750675, WWW.FOCUS.EDU.GR
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
 



          


1 
Δευτέρα 15/10/12
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Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

 ,   , ,  ,  .   .       .       
"  
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2 
Τετάρτη 17/10/12
Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
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3 Photoshop
Σάββατο 20/10/12

Ώρα 10:00-14:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

#   $   %  %   ,  $ -   .  '  !   ($    %$ ,   $   Layers. )    % : Raster - Vector.

 .


4 Photoshop
Δευτέρα 22/10/12

Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Layers,  ! ($  ! Alpha channels),    (Actions),
!  .  $% RGB-CMYK. /   layer, layer mask.

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
ÔÐÏ: 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)

ÈÓÅÉ: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄÉÄÓÊÏÕÍ: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ
ÅÎÏÐËÉÓÌ: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå projector. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
KÏÓÔÏËÏÃÉÏ: Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï: €48,78+ ÖÐÁ (€60). Ãéá äýï óåìéíÜñéá: €89,43 + ÖÐÁ (€110)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá: €121,95 + ÖÐÁ (€150) Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73 + ÖÐÁ (€210)
ÂÅÂÁÉÓÅÉ ÓÕÌÌÅÔÏ: ×ïñçãïýíôáé ( 

 )

ÓÕÃÊÏÉÍÙÍ : Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”. ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.
E

 : Óô site www.photo.gr      å             
2108541400    mail: info@photo.gr êáé èá åðéêïéíùíÞóïõìå ìáæß óáò ãéá ôéò ëåðôïìÝñéåò



Για κράτηση θέσεων: www.photo.gr ή στο τηλέφωνο 210 8541400 ή στο e-mail: info@photo.gr
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Όσοι επαγγελματίες αλλά και
ερασιτέχνες φωτογράφοι, επιθυμούν
να λάβουν μέρος στην έκθεση που
οργανώνει το τοπικό φωτογραφικό
φεστιβάλ 2φΦ του Δήμου Μώλου
– Αγίου Κωνσταντίνου, με έδρα
τα Καμένα Βούρλα, μπορούν να
υποβάλουν την φωτογραφική τους
άποψη για την περιοχή του Δήμου έως
και 14 Σεπτεμβρίου 2012. Οι τριάντα
(30) εκ των συμμετεχόντων, των οποίων
οι φωτογραφίες θα επιλεγούν για την

Sony HXR-NX30E

έκθεση προπομπό το Φθινόπωρο
του 2012, θα παρακολουθήσουν

Balanced Optical SteadyShot

δωρεάν μονοήμερο σεμινάριο με
θέμα «Ανακαλύπτοντας το βλέμμα»
του φωτογράφου Χάρη Κακαρούχα
(Βραβευμένος με το European Publishers
Award of Photography). Η κατάθεση ή
ταχυδρομική αποστολή των συμμετοχών
γίνεται αποκλειστικά προς την έδρα του
Δήμου.
Πληροφορίες: http://www.mwlos.gr
και στα τηλ. 697-1858316
22353-50026 (Γραφείο Ανθρωπίνου
Δυναμικού του Δήμου) τις εργάσιμες

Η νέα επαγγελματική βιντεοκάμερα Sony HXR-NX30E κυκλοφορεί πλέον στην ελληνική
αγορά. Αποτελεί φυσικό διάδοχο δύο ιδιαίτερα πετυχημένων μοντέλων των Sony HVRA1E & HXR-MC50E. Είναι μια επαγγελματική κάμερα παλάμης που καταγράφει Full HD
AVCHD υλικό κορυφαίας ποιότητας σε όλα τα διαθέσιμα frame rates 1080/50p, 25p, 50i και
720/50p. Διαθέτει ευρυγώνιο zoom (ξεκινάει από 26mm) φακό Carl Zeiss Vario-Sonnar T* με
10x οπτικό zoom και τον εξαιρετικό back-illuminated αισθητήρα Exmor R CMOS μεγέθους
1/2.88’’ με πλεονέκτημα απόδοσης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Η πιο αξιόλογη από τις καινοτομίες της HXR-NX30E είναι το Balanced Optical SteadyShot.
Η καινοτομία αυτή επιτρέπει σε όλο το σύστημα φακού-αισθητήρα να “επιπλέει” σε ειδική
extra κάψουλα που απορροφά τους κραδασμούς 13 φορές (!!) πιο αποτελεσματικά από
κάμερες Sony με το συμβατικό Optical SteadyShot.
Επίσης ξεκίνησε η διάθεση της Sony NEX-FS700E. Η NEX-FS700E αποτελεί μια ουσιαστική
εξέλιξη της NEX-FS100E καθώς μοιράζονται χαρακτηριστικά όπως τη συμβατότητα με

ημέρες και ώρες.

τη μοντούρα E-mount της Sony, την αποτελεσματική οπτική σταθεροποίηση Optical
SteadyShot, και τον modular σχεδιασμό που επιτρέπει τη χρήση της με ή χωρίς πλευρική
χειρολαβή. Διαθέτει νέο Full HD & 4K Ready Super 35mm Exmor CMOS αισθητήρα με
δυνατότητα για καταγραφή εικόνων 4Κ στο μέλλον και καταγραφή εικόνων Super Slow
Motion Full HD στα 120/240 fps και Super Slow Motion SD στα 480/960 fps.

Pentax X-5
<  (/   DSLR
Εκ πρώτης όψεως μοιάζει με DSLR. Αλλά δεν είναι. H Pentax X-5 είναι
μια superzoom compact που όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει DSLR.
Ή τουλάχιστον αυτό προσπάθησε να μας πει ο σχεδιαστής που την
έκανε ρέπλικα DSLR χωρίς όμως εναλλακτό φακό. Περιλαμβάνει
26x super telephoto zoomμε εστιακή απόσταση 4mm-104mm. Έχει
αναδιπλούμενη οθόνη 3 ιντσών, back illuminated CMOS και 16
megapixel ανάλυση. Μερικά από τα χαρακτηριστικά πραγματικά
ανεβάζουν ψηλά τον πήχυ. Για παράδειγμα, το σύστημα Triple shake
reduction που συνδυάζει το οπτικό σταθεροποιητή επί του αισθητήρα,
με τον ψηφιακό σταθεροποιητή για την φωτογραφία και το βίντεο. Το
ηλεκτρονικό προσοφθάλμιο με διόρθωση διοπτρίας υπόσχεται καλή
απόδοση υπό όλες τις φωτιστικές συνθήκες. Παραπέρα ενσωματώνει
ρκετά δημιουργικά φίλτρα και ευκολίες.
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Τα workshops του ΦΩΤΟγράφου
  

  &     

1     
Κυριακή 7 Οκτωβρίου

Location: Παύλιανη - Αισθητικό περιβαλλοντικό πάρκο στις
πηγές του Ασωπού στον Εθνικό Δρυμό Οίτης
Εισηγητές: Κωνσταντίνος Βασιλάκης
http://konstantinosvasilakis.com/
& Μαρία Καϊμάκη http://justeline.daportfolio.com/
Κόστος συμμετοχής: €89,43 + ΦΠΑ (€110)
Στην τιμή του σεμιναρίου περιλαμβάνεται και η μετακίνηση
με πούλμαν από την Αθήνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνάντηση του γκρουπ στα γραφεία του περιοδικού
την Κυριακή 7 Οκτωβρίου, ώρα 6:00.

2 

  

Σαββατοκύριακο 13 & 14 Οκτωβρίου
Location: Μονεμβασιά Βυζαντινές Kαστροπολιτείες/ Μυστράς
Εισηγητής: Γιώργος Τζώρτζης http://lightworks.gr
http://georgetzortzis.com/
Κόστος σεμιναρίου: €195,12 +ΦΠΑ (€240)
Στην τιμή του σεμιναρίου περιλαμβάνεται η μετακίνηση με πούλμαν από
Αθήνα και η διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνάντηση του γκρουπ στα γραφεία του περιοδικού
το Σάββατο 13 Οκτωβρίου, ώρα 7:00.

Δηλώσεις συμμετοχής: Για το σεμινάριο 1 έως 24 Σεπτεμβρίου, για το 2 έως 1 Οκτωβρίου
Για κράτηση θέσεων επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 8541400 ή στο e-mail info@photo.gr
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Sony
Stacked CMOS
Για τους αισθητήρες «σάντουιτς» είχαμε γράψει και πριν μερικούς μήνες.
Φαίνεται πλέον ότι η εξέλιξη έχει προχωρήσει και ήλθε η ώρα για την
εφαρμογή σε πρακτική βάση. Έτσι η Sony εξήγγειλε ότι αρχίζει η παραγωγή
μεμονωμένων αισθητήρων ή module με φακό που έχουν σχεδίαση Stack
CMOS. Tα δύο νέα chip ενσωματώνουν white pixel στη στάνταρ διάταξη
μικροφίλτρων RGB και θα κυκλοφορήσουν αρχικά σε δύο παραλλαγές:
μέγεθος 1/3in. 13Μegapixel (κωδικός ΙΜΧ135) kai 1/4in. 8Μegapixel
(ΙΜΧ134) και τα δύο για κινητά
τηλέφωνα. Επίσης θα προσφερθεί
στην αγορά μια παραλλαγή με
κλασσική RGB Bayer pattern διάταξη
με κωδικό ISX14. Σε δεύτερο στάδιο
η Sony θα κάνει διαθέσιμη μια πιο

Nikon P7700


προχωρημένη έκδοση με καλύτερες
προδιαγραφές δηλ. φωτεινό φακό

 o 

f/2,2 και ενσωματωμένο autofocus. H

Η κλειστή κατηγορία των compact
γοήτρου εμπλουτίζεται με την άφιξη της
επανασχεδιασμένης Nikon Coolpix P7700 που
βαδίζει στα χνάρια της προηγούμενης P7100. Η
μεγαλύτερη διαφοροποίηση είναι η κατάργηση
του οπτικού προσοφθάλμιου σκοπεύτρου

κατασκευάστρια εταιρία στοχεύει όχι
μόνον στα smartphones αλλά και στην
διευρυνόμενη αγορά των tablets που
έχει μεγάλες προοπτικής ανάπτυξης τα
επόμενα χρόνια.

και η υιοθέτηση διαφορετικής (καλύτερης)
φωτεινότητας στο φακό 28-200mm f/2,0-4,0 αντί
για f/2,8-5,6. Νέος είναι και ο αισθητήρας BSI
CMOS 1/1,7in. (αντί για CCD ίδιων διαστάσεων)
με ανάλυση 12Megapixel.
Χάρη στον νέο σένσορα απογειώνονται
οι επιδόσεις στο video δίνοντας 1080p 30
και ριπή στα 8 καρέ το δευτ. Οι επιδόσεις
υποστηρίζονται από το ενσωματωμένο στο
φακό σύστημα Vibration Reduction που
ελαχιστοποιεί τα φαινόμενα κουνήματος
(camera shake). H σοβαρότητα των προθέσεων
στην απαιτητική κατηγορία των prestige
compact επιβεβαιώνεται από τη δυνατότητα
λήψεων αρχείων RAW format, την πολύ καλή
απόδοση της αναδιπλούμενης οθόνης 3in. Vari
Angle 921K pixel και τις άπειρες δυνατότητες
παραμετροποίησης των ρυθμίσεων. Για το
τελευταίο φροντίζουν οι επιλογές PSAM στην
έκθεση, τα δεκαεννιά εύχρηστα υποπρογράμματα
σκηνής με Scene Auto Selector καθώς και
τα φίλτρα τύπου Nostalgic Sepia, Vivid και
Painting. Σημειώνουμε ότι στο video διατηρείται
ο έλεγχος με πάρα πολλές ρυθμίσεις εκ μέρους
του χρήστη – εικονολήπτη με Αuto, Manual,
Aperture Priority ή Custom Movie καθώς και
πολύ ευέλικτη δυνατότητα παρέμβασης στη
μείωση του θορύβου. Στο Hot shoe κουμπώνουν
όλα τα μοντέρνα φλας Speedlight της Nikon
και υποστηρίζεται πλήρως το Creative Lighting
System της εταιρίας. Ταυτόχρονα αναγγέλθηκε
η μινιατούρα Coolpix S01 με διαστάσεις μόλις
77x51x17mm, zoom 3x και αισθητήρα CCD 1/3in.
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Πραγματοποιήστε τους δημιουργικούς σας στόχους

Ταχύρυθμα και πρακτικά μαθήματα από επαγγελματίες
διεθνούς εμβελείας

Σπουδές Φωτογραφίας: Basic, Advanced, Professional,
καθημερινή ή απογευματινή φοίτηση, 12-24 εβδομάδες

Workshops: Εξειδικευμένη γνώση σε 1-5 μέρες
Ζητήστε μας πληροφορίες για τα
προγράμματα των υποτροφιών!
Διεύθυνση: Κεραμεικού 53, 10436 Αθήνα
Site: www.newschoolathens.org
Email: contact@newschoolathens.org
Τηλέφωνο: 210 5243694
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
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“Pro” Four Thirds
Η Olympus, με δελτίο τύπου
ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει ένα νέο
σώμα το οποίο θα χρησιμοποιείται
με την σειρά των Top Pro φακών. Η
εταιρεία παραδέχεται ότι η OM-D EM5, ενώ ήταν μια καλή μηχανή δεν
μπόρεσε να αποδώσει τα μέγιστα
με τους high end φακούς από το
σύστημα E. Με το σύντομο δελτίο
τύπου αυτό η εταιρεία επιβεβαιώνει
ότι σκοπεύει να παραμείνει στο

Nikon Coolpix S800c

φορμά των Four Thirds.

<  (

  Android

Αν και κυκλοφορούσαν πολύ καιρό οι σχετικές φήμες, η
ανακοίνωση της Nikon Coolpix S800c αποτέλεσε έκπληξη
αφού δεν ενσωματώνει κάποια χαρακτηριστικά από το Android
αλλά φοράει μια κανονική Gingerbread έκδοση. Έχουμε ήδη
συνηθίσει το διαμοιρασμό των φωτογραφιών online και την
πρόσβαση στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα αλλά η Nikon πάει
ένα βήμα πιο πέρα. Οι χρήστες θα μπορούν να εκμεταλλευτούν
την πλατφόρμα του Android για να σερφάρουν στο web
αλλά και να κατεβάσουν εφαρμογές και παιχνίδια. Η Nikon
φρόντισε όμως και για τα φωτογραφικά χαρακτηριστικά με
φακό 10x 25-250mm και αισθητήρα 16Megapixel για ποιοτικές
φωτογραφίες και βίντεο. Μεγάλο συν αποτελεί το οπτικό
stabilizer. Διαθέτει επίσης GPS, οθόνη touch 3.5in. για να θυμίζει
smartphone, γρήγορo επεξεργαστή EXCEED C2 και drive 8
καρέ το δευτερόλεπτο. Επίσης, εκμεταλλευτείτε τις δημιουργικές
ευκολίες καθώς και τα 18 φίλτρα που συμπεριλαμβάνουν νέα
εφέ όπως το Toy Camera, το Pop κ.α.

Aspects of Balkan Photography.
'     ( 
Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για δέκατη έκτη χρονιά, συνεχίζει το θεσμό των συναντήσεων της Βαλκανικής Φωτογραφίας στη
Θεσσαλονίκη. Για φέτος διοργανώνει σειρά παράλληλων εκθέσεων, ημερίδων, workshop (εργαστηρίων), διαλέξεων, προβολών και
άλλων εκδηλώσεων στην πόλη, την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου
του 2012, με την συμμετοχή φωτογράφων από χώρες της Βαλκανικής.
Παρουσιάζονται σημαντικές τάσεις της σύγχρονης φωτογραφίας σ’ αυτή την
πλευρά της Ευρώπης. Αυτή η σειρά εκδηλώσεων θα είναι και η συμμετοχή
του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στους εορτασμούς του κεντρικού
Δήμου Θεσσαλονίκης, για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης
από τους Οθωμανούς και έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού).
Η πρώτη μας έκθεση είναι στον τεράστιο διώροφο στρογγυλό εκθεσιακό
χώρο του Δήμου Νεάπολης / Συκεών (Δημαρχείο, Ελ. Βενιζέλου 125), στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων, που διοργανώνει ο Δήμος με τίτλο “Βαλκανική
Πλατεία 2012”.
Εγκαίνια 3 Σεπτεμβρίου 2012, στις 20,30. Διάρκεια έως 9 Σεπτεμβρίου.
Ώρες λειτουργίας: 10,00 – 13,00 και 18,00 – 21,00 www.fkth.gr
https://www.facebook.com/events/191707654294238
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weddingphoto
  2012

168.687

*

*Έως 30Αυγούστου 2012

Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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Samyang
“K    » 
 

&     

& 

 &
Την πλατφόρμα των πρόσφατων σχεδιάσεων
φακών από 14mm ως 35mm αξιοποιεί η
Samyang προκειμένου να δελεάσει τους
εικονολήπτες για επαγγελματική χρήση των
συγκεκριμένων οπτικών. Αναφερόμαστε
βέβαια στους φακούς 14mm f/2,8, 24mm
f/1,4 και 35mm f/1,4 που αποκτούν
κινηματογραφικές εκδόσεις. Διακρίνονται
από τη συνεχή και όχι βαθμωτή (με κλικ)
διαβάθμιση των διαφραγμάτων και αναφορά
σε TStop αντί Fstop. Θα παράγονται σε
μοντούρες Canon και Nikon και θα έχουν
κωδικές ονομασίες Samyang T1,5 35mm AS
UMC, 24mm ED AS IF UMC και 14mm ED AS
UMC.

ikon


*)  'ikon One J1  J2

Ένα σχεδόν χρόνο μετά την παρουσίαση της σειράς mirrorless Νikon 1, το
ιαπωνικό εργοστάσιο προσπαθεί ν’ ανανεώσει το ενδιαφέρον με την αναγγελία
της βελτιωμένης έκδοση J2 και του φακού Nikkor 1 11-27,5mm f/3,5-5,6 που
τη συνοδεύει στο κιτ. Οι αλλαγές από την προκάτοχο J1 δεν είναι τεράστιες
και η γενικότερη φιλοσοφία εξακολουθεί να μένει προσανατολισμένη προς
τον ερασιτέχνη.. Έχει προστεθεί η λειτουργία Creative Mode, έχει βελτιωθεί
η ανάλυση της οθόνης που φθάνει πλέον τα 921Κ pixel και έχει μειωθεί η
τιμή κατά 100 δολ. (στις ΗΠΑ). Mαζί αναγγέλθηκε και η υποβρύχια θήκη για
σώματα J1 και J2 (σε συνδυασμό με φακό Nikkor 10-30mm) με κωδικό WP-N1
κατάλληλη για καταδύσεις σε βάθη ως 40μέτρα.

LG
A & 84  & UD 3D  
Η LG Electronics παρουσιάζει την πρώτη παγκοσμίως 84ιντσών
Ultra Definition (UD) 3D τηλεόραση στην αγορά της Κορέας.
Η UD 3D TV εισάγει πλήθος νέων εφαρμογών με στόχο
να προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία και απλουστευμένη
διαδραστικότητα. «Η αγορά των τηλεοράσεων 4Κ είναι ακόμη
σε πολύ πρόωρο στάδιο αλλά είναι εξαιρετικής σημασίας για
την LG να διεκδικήσει ηγετικό ρόλο σε αυτό το χώρο», δήλωσε
ο κ. Havis Kwon, Πρόεδρος και CEO. Η UD 3D TV της LG
χαρακτηρίζεται από ποιότητα εικόνας με 8 εκατομμύρια pixels
ανά κάδρο, τέσσερις φορές την ανάλυση (3840x2160) από
τα υφιστάμενα Full HD panels, κατά μεγάλο μέρος χάρη στην
ανεπτυγμένη Triple XD Engine της LG. Το επιπλέον Resolution
Upscaler Plus επιτρέπει στις εικόνες από εξωτερικές πηγές, όπως
σκληρούς δίσκους και user-generated content websites να
πραγματοποιούν render σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
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Nέα, μειωμένη τιμή!
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 162 • 

3  

 2012



24

ON LINE 

  

O IMAGING - E  

lympus
=



  

Δύο νέες superzoom εντάσσονται
στο στόλο της Olympus,
βασισμένες στο ίδιο αισθητήρα
14Megapixel αρχιτεκτονικής CMOS.
Διαφοροποιούνται ως προς το φακό
26x 26-676mm για το μοντέλο SP720UΖ (UltraZoom) και 40x 22,4896mm για το μεγαλύτερο μοντέλο
SP-820UZ. Kαι οι δύο μηχανές φοράνε
οθόνη 3in. 460K pixel, είναι οπτικά
σταθεροποιημένες με σύστημα
που επενεργεί στον αισθητήρα,
συνεργάζονται με κάρτες ασύρματης
δικτύωσης της Eye-Fi και μπορούν
να τραβούν απευθείας χωρίς πάτημα
του κουμπιού απελευθέρωσης του
φωτοφράκτη αν κάποιος αντικρύζει
μετωπικά το φακό.
Ταυτόχρονα αναγγέλθηκαν δύο
νέες compact, τα μοντέλα VH-410
με 16Megapixel και αισθητήρα CCD,
φακό 26-130mm και ευμεγέθη οθόνη
3in. 460K pixel επαφικού τύπου και
την VH-515 mini superzoom με φακό
25-200mm και διαφορετικού τύπου
αισθητήρα BSI-CMOS. Ο τελευταίος
χαρίζει πολύ καλό video full HD

Canon

1080p30 με συμπίεση Η.264.

N superzoom Powershot
Δύο καινούργιες superzoom compact, τα μοντέλα SX160IS & SX 500IS
πλαισιώνουν τη γκάμα της Canon φορώντας φακούς με zoom 16x και 30x.
Και οι δύο υλοποιούν την πιο πρόσφατη τεχνολογία της εταιρίας σε autofocus
ενώ τα οπτικά επωφελούνται από την οπτική σταθεροποίηση Intelligent Image
Stabilization που αναλύει τα δεδομένα της σκηνής και σταθεροποιεί την εικόνα.
Μνεία αξίζει το Smart Auto, μία λειτουργία που βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις σε
τριανταδύο διαφορετικά σενάρια λήψεων. Το zoom της πρώτης καλύπτει φάσμα
εστιακών αποστάσεων 28-448mm και της δεύτερης 24-720mm ενώ και οι δύο
μηχανές έχουν κοινά ηλεκτρονικά μέρη δηλ. τον αισθητήρα 16Megapixel και τον
επεξεργαστή Digic IV. Koινό είναι και το μέγεθος της οθόνης 3.0in. To ΗD Ready
video δίνει ανάλυση 1280x720pixel.

Οι “ενημερώσεις” μου για την

ωτογραφία
www.facebook.com/photographos.mag
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Face detaction # 12 C '* (*...
;   

*   Chrish Lam

Επιλογή από την μεγαλύτερη φωτογραφική παρέα του facebook!! 11.700 μέλη! Συνδεθείτε και σεις,
ανεβάστε τις φωτογραφίες σας, συνομιλήστε για θέματα φωτογραφικά και όχι μόνο...

http://www.facebook.com/groups/Photographos.mag

Η μεγαλύτερη παρέα για την

ωτογραφία
www.facebook.com/groups/photographos.mag
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     Visa Pour l’ Image  Perpignan

H #'(  . &#'("!& )# !*(+#! * "#,  +/ 4/( (("$ "+" ("$ &)*)$  /5" (!"%$
"9$*(/ #'(&, 9 . **$9 &"( . %%$9) * *!"9(&, ;*!, Visa pour l’ Image ")'59" 9 4&;* “Shock
Wave in Greece” )# $9( 49" !4 9 *#9""&(&59 9,9 *9 ''" " '#"$" + /,9(".
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• Μίλησέ μας για το υλικό που θα παρουσιάσεις στο Perpignan. Πώς προέκυψε η έκθεση;
Η κρίση στην Ελλάδα, η κοινωνική αναταραχή, οι επιπτώσεις και το ντόμινο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ήταν το πρώτο θέμα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στα
διεθνή ειδησεογραφικά μέσα, οπότε είναι λογικό ότι ένα μεγάλο φεστιβάλ φωτορεπορτάζ να αφιέρωνε τουλάχιστον μια έκθεση στο θέμα αυτό. Η έκθεση προέκυψε σε
συνεργασία με το Francois Leroy, τον διευθυντή του Visa Pour l’Image.
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• Μήπως εξαιτίας του συγκρουσιακού περιεχομένου του φωτορεπορτάζ από Ελλάδα, μας εντάσσουν σε κάποια
στερεότυπα π.χ. “εκεί γίνεται εμφύλιος;” Δηλαδή μήπως άθελά του ο φωτορεπόρτερ συνεργεί σε αρνητική
προβολή της χώρας;
Η κύρια επιλογή του υλικού έγινε από το AFP, βάσει του θέματος μας “The Shock Wave in Greece”. Είναι ένα κομμάτι
του υλικού που παρήγαμε τα δύο τελευταία χρόνια τα οποία σημαδεύτηκαν από μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στα
πρωτοφανή μέτρα λιτότητας και πραγματικά βίαιες συγκρούσεις. Υπάρχουν και λίγες φωτογραφίες που δείχνουν την
καθημερινή ζωή στην Ελλάδα της κρίσης και τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν φτιάχνουμε εμείς τα στερεότυπα για τη χώρα.
Καταγράφουμε αυτό που συμβαίνει. Οι συντάκτες δίνουν βάση στο ένα ή στο άλλο.
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• Ο χώρος του φωτορεπορτάζ είναι σκληρότερος για μια γυναίκα; Πλέον βλέπουμε εικόνες βίας έναντι ακόμα και
σε γυναίκες συναδέλφους σου.
Εάν ο χώρος του φωτορεπορτάζ είναι σκληρότερος για μια γυναίκα πραγματικά δεν το ξέρω. Κάποιες φορές ναι, ίσως
κάποιοι να μας αντιλαμβάνονται ως ευκολότερο θύμα. Σε μία από τις περυσινές διαδηλώσεις ενώ κατέγραφα μια βίαιη
σύλληψη ένας αστυνομικός των ΜΑΤ με χτύπησε με ασπίδα στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να μου σπάσει ένα δόντι. Ήταν
η ίδια μέρα που χτύπησαν με γροθιά στο πρόσωπο άλλη συνάδελφο. Η κατάχρηση εξουσίας ή καλύτερα θέσης ισχύος,
από όπου και να προέρχεται είναι πρωτοφανή. Και δεν απευθύνεται μόνο στις γυναίκες ή στους φωτογράφους αλλά και
δεν βοηθάει βέβαια το γεγονός ότι είμαστε.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκε στην Πολωνία το 1968. Σπούδασε φωτογραφία στο ΤΕΙ Αθήνας. Εργάζεται ως
φωτορεπόρτερ από το 1992. Στο τέλος του 1996 γίνεται υπεύθυνη γραφείου Αθήνας του
διεθνούς πρακτορείου ΕΡΑ (European Pressphoto Agency). Το 1997-2000 καλύπτει την κρίση
στα Βαλκάνια και τις συγκρούσεις στο Κόσοβο, δουλειά για την οποία βραβεύεται. Από το
2005 μέχρι σήμερα συνεργάζεται με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Δουλειά της έχει
εκτεθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών.
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