ON LINE   

   

O IMAGING - E 

ON LINE   



 

  



 IMAGING •

No 173

/ 19-11-12

E"!#$ %&#

Π

ριν λίγες μέρες εγκαινιάστηκε μεγάλη

αναδρομική έκθεση του αείμνηστου,
αμφιλεγόμενου και αναμφίβολα σημαντικού
φωτογράφου Helmut Newton (σκοτώθηκε σε
ατύχημα το 2004) στην Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών του κοινωφελούς ιδρύματος Ωνάση επί
της Λ. Συγγρού 107 (είσοδος 8 ευρώ, μειωμένο
4 ευρώ). Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις
3 Μαρτίου 2013. Με αφορμή το γεγονός θα
ήθελα να αναφερθώ σε δύο-τρία πραγματάκια
που ειλικρινά με ενόχλησαν πάρα πολύ.
Πρώτον: Ενημερωθήκαμε για την έκθεση του
Newton από τα δελτία τύπου που έστειλε η Στέγη
Γραμμάτων & Τεχνών ταυτόχρονα σε μας, στην
ΕΣΤΙΑ, στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ, στο ΠΑΡΟΝ,
σε άλλες εφημερίδες, σε ραδιόφωνα,
τηλεοπτικούς σταθμούς και αλλού.
Έτσι εννοεί το Γραφείο Τύπου του ιδρύματος
Ωνάση να ενημερώνει το καθ’ ύλην αρμόδιο
περιοδικό δηλ. τον ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ: Μαζί με όλους.
‘’Δημοκρατική’’ και ‘’ισότιμη’’ ενημέρωση (…).
Περιττό να σας πω ότι την ίδια και χειρότερη
- δηλαδή πιο ελιτίστικη - τακτική ακολουθεί
το Μουσείο Μπενάκη και άλλοι δυστυχώς
πολιτιστικοί οργανισμοί. Ενημερώνουν πρώτα
τα θεωρούμενα ως μεγάλα ‘‘Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης’’ (δηλαδή ένα ή δύο) και μετά - αν
θυμηθούν - όλους τους άλλους και τελευταίο
ίσως το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Τι σημαίνει
λοιπόν αυτό; Τι υποδηλώνει αυτή η συμπεριφορά;
Πολύ απλά νομίζουν οι ‘’υπεύθυνοι’’ επικοινωνίας
ότι αν δώσουν κατά αποκλειστικότητα και πριν απ’
όλους την είδηση π.χ. στο ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
θα κερδίσουν την μέγιστη δυνατή προβολή.

Παλιότερο τεύχος του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ (1994)
με portfolio & συνέντευξη του H.Newton

 173 • 

19 NOEM

 2012

Η πρόσκληση για την έκθεση του Νewton στη VILKA της Θεσσαλονίκης, το 1996

 Newton ... !
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Μετράνε το κοινό ποσοτικά και όχι ποιοτικά. Γι` αυτούς είναι πολύ πιο σημαντικό
να μάθουν πρώτα το γεγονός 170.000 άσχετοι με τη φωτογραφία και όχι 17.000
ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι δηλαδή οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.
Τους ενημερώνουμε λοιπόν ότι στο εξωτερικό π.χ. στη Γαλλία, πρώτα η είδηση για
μία μεγάλη φωτογραφική έκθεση βγαίνει στο καλύτερο φωτογραφικό περιοδικό
μήνες πριν τα εγκαίνια και μετά ακολουθούν όλοι οι άλλοι. Κανείς από τα Μ.Μ.Ε.
δεν ενοχλείται αν ένα ειδικό περιοδικό βγάλει νωρίτερα την είδηση. Θεωρείται κάτι
απόλυτα λογικό και φυσιολογικό.
Δεύτερον και πολύ σοβαρό: Η καλή σχέση και επικοινωνία με τον ειδικό τύπο
γλιτώνει τους διοργανωτές τέτοιων εκδηλώσεων από πολύ σοβαρά λάθη.
Όπως π.χ. σαν αυτό που διαβάσαμε στο επίσημο Δελτίο Τύπου του Ιδρύματος
Ωνάση για την έκθεση του Newton ότι δηλαδή είναι η πρώτη αναδρομική έκθεση
που έγινε στην Ελλάδα!!! (Δείτε το Δελτίο Τύπου στο link στο τέλος του κειμένου).
Όχι, κύριοι! Η πρώτη εν Ελλάδι έκθεση του Newton πραγματοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη στο ART FORUM VILΚΑ από 8 Οκτωβρίου μέχρι 14 Νοεμβρίου
1996. Τα εγκαίνια τίμησε αυτοπροσώπως, ο μακαρίτης πλέον Helmut Newton που
ήρθε ειδικά για την περίσταση στη Θεσσαλονίκη. Την έκθεση επισκέφθηκαν στις
40 ημέρες που διήρκησε 58.000 άτομα! Τη βραδιά δε των εγκαινίων η ευρύτερη
περιοχή του Μύλου είχε κατακλυστεί από 5.000 και ίσως παραπάνω θαυμαστές
του διάσημου φωτογράφου. Αυτά προς αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας.
Στο υπό έκδοση τεύχος του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ θα δημοσιεύσουμε στιγμιότυπα από
την τεράστια επιτυχία της πρώτης έκθεσης του Newton στη Θεσσαλονίκη για την
προβολή της οποίας συνεργάστηκε τότε ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Περιμένουμε εν τω
μεταξύ προς δημοσίευση αντίστοιχα στιγμιότυπα και από τα πρόσφατα εγκαίνια της
έκθεσης του Newton στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.
T. TZIMAΣ
Έκθεση Νewton: Δείτε εδώ τo επίσημο Δελτίο Τύπου της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών.
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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 θέμα μας το έστειλε ο αναγνώστης μας Νίκος Αποστολόπουλος 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, #))*( +,(: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
$%#)5#(: Κωνσταντίνα Γκιτάκου %#* )"*$#,: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

#68!#(: Άννα Μανουσάκη

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
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Πολλοί την ξέρουν, λίγοι την
εφαρμόζουν. Ίσως γιατί εμείς οι
έλληνες είμαστε λίγο αμελείς, large,
αδέσμευτοι. Μισούμε τους τύπους
και τη γραφειοκρατία. “Ο λόγος μας
συμβόλαιο...” Έχουμε μείνει στις παλιές
καλές εποχές όπου μια χειραψία και η
λέξη “Σύμφωνοι” σήμαιναν τα πάντα.
Έτσι είναι άραγε;
Ισχύουν ακόμη αυτές οι προφορικές
συμφωνίες στην επαγγελματική μας
ζωή; Μπορούμε να αποφεύγουμε τα
χαρτιά, τους τύπους, τη γραφειοκρατία
στο φωτογραφικό επάγγελμα;
Φοβούμαστε πως όχι. Όταν έρχεται ο
πελάτης και μας αναθέτει οτιδήποτε
από ένα pack shot ως ολόκληρη

Chris AK

διαφημιστική καμπάνια ή ένα
δαπανηρό γάμο, δηλ. από το μικρό
ως το μεγαλύτερο project, πρέπει

Xαίρομαι ιδιαιτέρως που αργά, μα σταθερά, ανακύπτουν τέτοια θέματα από εσάς, δηλ.
δικαιοδοσίας και νομιμότητας στο επάγγελμα μας, καλλιεργώντας έτσι την ρεαλιστική εικόνα

να σκεφθούμε. Ποιόν συμφέρει η
αταξία, η έλλειψη συμφωνητικού; Τι

ότι η φωτογραφία, δεν είναι μονο hobby και μέθοδος γρήγορου και εύκολου μεροκάματου,
αλλα ένα επάγγελμα που διέπεται από νόμους. Άπειρες συζητήσεις και απόψεις έχουν δια-

θα γίνει αν αθετήσει ο πελάτης, αν μας
χρωστάει, αν δεν υπάρχει εντολή που

τυπωθεί για τα πνευματικά μας δικαιώματα, παρουσιάζοντας το θέμα ως μια γκρι ζώνη, ενώ
είναι σαφώς νομοθετημένα πολλά πολλά χρόνια. Υπάρχουν έγγραφα που διασφαλίζουν το

να προβλέπει κάποια πράγματα; Πόσο
να ζούμε στη γκρίζα ζώνη;

αποτέλεσμα του έργου μας, τα οποία ευτυχώς ολοένα και περισσότεροι επαγγελματίες χρησιμοποιούν και “επιβάλλουν” σε κάθε έργο που τους ανατίθεται, παρέχοντας έτσι ασφάλεια

Θεωρώντας ότι η διαφάνεια συμφέρει,

και επαγγελματισμό. Όταν άρχισα και εγώ να τα χρησιμοποιώ, το έκανα με λίγο φόβο, πως
θα το αντιμετωπίσει το ζευγάρι κλπ. Τελικά, είδα προς έκπληξη μου τότε, ότι το εκτιμούν

ζητήσαμε να μάθουμε και τη γνώμη
των φωτογράφων. Τους θέσαμε λοιπόν
τα παρακάτω ερωτήματα:
Από το νόμο (2121/1993 περί
Πνευματικής Ιδιοκτησίας) είναι
δεδομένη η υποχρέωση έγγραφης
διατύπωσης των συμφωνιών
ανάθεσης φωτογραφικών
εργασιών. Επί της ουσίας, αν
προκύψει κάποιο πρόβλημα
με τον πελάτη, το έγγραφο
συμφωνητικό διασφαλίζει το
φωτογράφο.

2. Σας έχει τύχει να το αμελήσετε
και να σκεφθείτε εκ των υστέρων
ότι με το έγγραφο θα είχατε
κατοχυρωθεί;
3. Έχετε στο συρτάρι σας κάποια
φόρμα ανάθεσης φωτ. εργασίας;
ΕΡΕΥΝΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΛΤΗ

19 NOEM

B'* C+$
Χρησιμοποιώ αδιαλείπτως φόρμες
ανάθεσης εργασιών και έγγραφα
συμφωνητικά μεταξύ εμού και του
πελάτη διασφαλίζοντας και εμένα
και εκείνον για τις υπηρεσίες που
παρέχω. Δεν το παραβλέπω ποτέ
γιατί αφενός κατοχυρώνει εμένα,
αφετέρου νιώθουν περισσότερη
εμπιστοσύνη οι πελάτες. Σε κάθε
περίπτωση διαμορφώνεται ένα
συμφωνητικό αναλόγως με το αν
οι πελάτες είναι έλληνες ή από
το εξωτερικό και φυσικά υπάρχει
ευελιξία στην προσαρμογή παροχών
και όρων ανάλογα με τις ανάγκες του
πελάτη.

1. Εσείς τηρείτε αυτή την
πρόβλεψη;

 173 • 

πραγματικά, προσδίδοντας περισσότερο κύρος στην ταυτότητα και στην δουλειά μου. Χρόνια
πλέον τώρα, δεν ρισκάρω το ενδεχόμενο να μείνω εκτεθειμένος και το ίδιο προτείνω σε κάθε
επαγγελματία της φωτογραφίας, γιατί πολύ απλά, ποτέ δεν ξέρεις.
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Χρησιμοποιώ το συμφωνητικό
ανάθεσης εργασίας στο 60% με 70%
των περιπτώσεων. Κυρίως σε μεγάλες
εργασίες και όταν οι πελάτες δεν
είναι πολύ φιλικά ή οικεία πρόσωπα.
Μέχρι στιγμής δε μου χρειάστηκε
να το επικαλεστώ μετά από κάποια
εργασία. Ως μέλος του Δ. Σ. της
Ένωσης Επαγγελματιών Καλλιτεχνών
Φωτογράφων Νοτιοδυτικής
Πελοποννήσου και αντιπρόσωπος
στην Π.Ο.Φ. έχει χρειαστεί αρκετές
φορές να βοηθήσω σε καταστάσεις,
όπου υπήρξαν διενέξεις ανάμεσα
σε συναδέλφους φωτογράφους με
πελάτες τους. Αυτά τα έγγραφα θεωρώ
ότι στηρίζουν και προφυλάσσουν και
τις δύο πλευρές. Είναι απαραίτητο να
συμπληρώνονται και να υπογράφονται
γιατί παρέχουν μεγαλύτερη αμοιβαία
εμπιστοσύνη. Η δική μου πολιτική
σχετικά με το συμφωνητικό αναθέσεις
εργασίας επικεντρώνεται στην στήριξη
του πελάτη. Έχω μία φόρμα την οποία
προσαρμόζω ανάλογα με την περίπτωση
και τις απαιτήσεις της κάθε εργασίας.
Δε συνάντησα ποτέ αντίρρηση.
Αντιθέτως οι πελάτες μου με θετική
διάθεση συμφωνούν και υπογράφουν.

8*$( "5(

Έχω συναντήσει και κάποιους,
που αναζητούν να συμπληρωθεί
ένα έγγραφο που να αναφέρει την
συμφωνία μας . Νομίζω πως το
συμφωνητικό ανάθεσης εργασίας είναι
μία πιστοποίηση για τη δουλειά που θα
παραδοθεί.

Tα τελευταία τρία χρόνια χρησιμοποιώ μία τέτοια φόρμα, που συνέταξα με τη βοήθεια
δικηγόρου. Όταν πρόκειται να συνάψω μία συμφωνία με έναν πελάτη την υπογράφουμε.
Δεν το έκανα από την αρχή της καριέρας μου. Προέκυψε μέσα από τις ανάγκες της δουλειάς,
παρόλο που δεν στάθηκε αφορμή κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Απλά το έκανα για
να διευκολύνω τον εαυτό μου απέναντι στον εκάστοτε πελάτη, αλλά και για να είναι
ενημερωμένος ο πελάτης. Η φόρμα αυτή είναι τυποποιημένη για όλους και προσαρμόζεται
ανάλογα με την προσφορά που επιλέγει ο πελάτης. Ωστόσο μια φορά για παράδειγμα μου
ζητήθηκε από ένα ζευγάρι από την Νορβηγία να μην δημοσιευτούν οι φωτογραφίες τους
στο site μου και το σεβάστηκα, επειδή θεώρησαν ότι ήταν προσωπική τους στιγμή. Και έτσι
τροποποίησα την ανάλογη παράγραφο στο συμφωνητικό.

<$( 6#!(
Γενικά χρησιμοποιούμε έγγραφα συμφωνητικά ανάθεσης
εργασιών. Είναι κάτι που το τηρούμε για το σύνολο των
συνεργασιών που συνάπτουμε σαν studio. Υπάρχουν και
περιπτώσεις που βέβαια κρίνουμε ότι δεν απαιτείται η έγγραφη
διατύπωση και ευτυχώς από τότε που αρχίσαμε να δουλεύουμε
κατ’αυτό τον τρόπο δεν το έχουμε μετανιώσει. Δε θα έλεγα
ότι έχουμε αμελήσει την σύναψη ενός συμφωνητικού, απλά
πριν υιοθετήσουμε αυτή την πολιτική, υπήρξαν φορές και θα
θέλαμε να είχε υπογραφεί κάποιο συμφωνητικό προς αποφυγή
“παρεξηγήσεων”. Φροντίζουμε λοιπόν να μη ξεμένουμε ποτέ
από αντίγραφα της φόρμας ανάθεσης και έχουμε διαμορφώσει
διάφορες φόρμες ανάλογα με τη δουλειά που θα προκύψει.
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Πάντα δουλεύω με συμφωνητικά και δεν το
αμελώ ποτέ. Όλα τα χρόνια που δουλεύω,
έχω μία τυποποιημένη φόρμα, η οποία
επικαιροποιείται μία φορά το χρόνο. Αλλάζει
δηλαδή κάθε σεζόν και είναι η ίδια για όλους
τους πελάτες. Και εκτός από τα πνευματικά
δικαιώματα, αναφέρονται διάφοροι όροι που
αφορούν παράλληλα το θέμα πληρωμών και
θέματα συνεργασίας. Δεν έχω αντιμετωπίσει
πρόβλημα με κάποιο πελάτη αλλά με
επαγγελματία, με τον οποίο βρισκόμαστε σε
δικαστική διαμάχη. Η φωτογράφηση ενός
γάμου εκλάπη και τοποθετήθηκε στο μαγαζί
του. Με πελάτη όμως ποτέ δεν αντιμετώπισα
πρόβλημα. Τα συμφωνητικά αυτά βοηθούν
προς αυτή τη κατεύθυνση γιατί ξεκαθαρίζονται

!( <#(
Έχω τέτοια έγγραφα στο γραφείο μου, τα
οποία βλέπουν οι πελάτες όταν συζητάμε
για την δουλειά αλλά η διαδικασία
σταματάει εκεί. Συχνά μου δίνουν

οι όροι της συνεργασίας εξαρχής. Υπήρξαν
περιπτώσεις όπου ζευγάρια δεν ήθελαν να
χρησιμοποιηθούν από μέρους μου κάποιες
φωτογραφίες είτε στο blog μου, είτε στο site
μου, και αποφασίσαμε από κοινού να μην
συνεργαστούμε.

την εντύπωση ότι τα αντιμετωπίζουν
αρνητικά ή τουλάχιστον φιλύποπτα. Είμαι

85( C"&'(

φωτογράφος εδώ και τριάντα χρόνια
και έχω κάνει μόνο ένα συμφωνητικό

Χρησιμοποιώ έγγραφο πιστοποιητικό
με τους πελάτες μου τα τελευταία

με μία δικηγόρο που το θεώρησε και
εκείνη απαραίτητο. Γενικότερα, έρχομαι

τέσσερα-πέντε χρόνια, ώστε
να είμαστε και οι δύο πλευρές

σε συμφωνία με τον πελάτη. Και
επιπλέον δίνω γραπτώς δέκα σελίδες

εξασφαλισμένες, ειδικά αφότου
οι πελάτες μου άρχισαν να ζητούν
την παράδοση CD με όλες τις
φωτογραφίες. Έχει συμβεί στο

με την προσφορά όπου αναγράφεται
αναλυτικά το πώς θα γίνει η πληρωμή,
αν θα πάρουν το συνολικό αρχείο, πότε
το παίρνουν, αν έχει κόστος και ποιο είναι
αυτό, καθώς και το κόστος των έξτρα
παροχών πέραν του συμφωνηθέντος
πακέτου. Και όλα αυτά με τη μορφή
συμβολαίου, όπου στο τέλος υπάρχει
υπογραφή πελάτη αλλά δεν έχω δει
κανέναν να υπογράφει. Όμως το βλέπουν
και ξέρουν από πριν πώς σκέφτομαι εγώ,
και αν συμφωνούν τότε συνεργαζόμαστε.
Βασιζόμαστε δηλαδή περισσότερο στην
προφορική συμφωνία που όμως θεωρώ
πως είναι πολύ ξεκάθαρη και γι αυτό δεν
έχω ιδιαίτερα προβλήματα.

 E    

παρελθόν να παραλείψω το
συμφωνητικό αλλά χωρίς ευτυχώς
να προκύψει κάποιο πρόβλημα.
Χρησιμοποιώ μια φόρμα βασισμένη
στο πακέτο που θέλει ο εκάστοτε
πελάτης. Δεν συμπεριλαμβάνω μέσα
μόνο τις διατάξεις του νόμου περί
πνευματικών δικαιωμάτων αλλά
γενικότερα το τι συμφωνούμε ότι
οφείλω να παραδώσω σχετικά με τον
γάμο ή τη βάπτιση που αναλαμβάνω.



!
"#$%&$
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Y Neda Soltani/My stolen face
Τον Ιούνιο του 2009 χάθηκε μια γυναικεία ζωή σε μια διαδήλωση στην Τεχεράνη.
Το θύμα η Neda Soltan έγινε σύντομα σύμβολο της ιρανικής αντιπολίτευσης. Το
πρόσωπό της απεικονίστηκε στα δυτικά μέσα ενημέρωσης, έγινε πλακάτ και αφίσα.
Μόνο που υπήρξε μια απίστευτη παρεξήγηση. Το πρόσωπο που γνώρισε τόση
δημοσιότητα «μετά θάνατον» ανήκε σε άλλη ζωντανή αυτή τη φορά, Ιρανή.

Α

υτό που συνέβη στις 21 Ιουνίου 2009 είναι με απλά λόγια το εξής: επειδή το
ονοματεπώνυμο ήταν σχεδόν ίδιο και τα χαρακτηριστικά του προσώπου κατά
σατανική συγκυρία πολύ κοντινά, αυτοί που ενδιαφέρθηκαν αναζήτησαν το θύμα που
αλλού; Στο …Facebook. Βρήκαν τη Neda Soltani (η μικροδιαφορά στο επώνυμο δεν τους
έκανε ιδιαίτερη εντύπωση) και την ταυτοποίησαν με τη γυναίκα-σύμβολο. Επίσης κατά
σατανική συγκυρία εκείνη την ημέρα οι φοιτητές του Πανεπιστημίου όπου δίδασκε η
«επιζώσα» Soltani είχαν καθιστική διαμαρτυρία και έτσι δεν μπόρεσε να επιστρέψει σπίτι
της εγκαίρως. Φθάνοντας και ανοίγοντας το PC της διεπίστωσε ότι ο λογαριασμός της στο
Facebook είχε γεμίσει από αιτήματα φιλίας ενώ ανήσυχοι συγγενείς προσπαθούσαν να
μάθουν αν ήταν νεκρή ή ζωντανή… Σύντομα, ήλθε η χαριστική βολή: διεθνή μέσα βρήκαν
την φωτογραφία της από το προφίλ της στο Facebook και τη χρησιμοποίησαν για να
«ταυτοποιήσουν» το θύμα. Η Soltani μέσω του Facebook διαβεβαίωσε όλους αυτούς από
το διεθνή τύπο που επικοινωνούσαν μαζί της ότι επρόκειτο περί παρανόησης αλλά δεν
την πίστεψαν ή δεν θέλησαν να την πιστέψουν. Εν τω μεταξύ η οικογένεια της πραγματικής
Neda Soltan μέσα στο πένθος της άργησε να αντιδράσει και πέρασαν 48 ώρες μέχρι να
κάνουν κάποια δήλωση και να διευκρινίσουν το λάθος… Σε τέτοιο βαθμό που αρκετά
δυτικά μέρα απλά τους αγνόησαν!! Και συνέχισαν να παίζουν την είδηση με φωτογραφία
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της «λάθος» Ιρανής.
Οι μυστικές υπηρεσίες του ιρανικού
καθεστώτος δεν έμειναν αμέτοχες. Μέσα
στην παραζάλη θέλησαν να εκμεταλλευτούν
τη σύγχυση που προκλήθηκε και να
ισχυριστούν ότι δεν υπήρξε ποτέ θύμα και η
Soltani είχε …σκηνοθετήσει το βίαιο θάνατό
της για να υπάρξει ένα θύμα-σύμβολο της
αντιπολίτευσης. Την πήραν και την ανέκριναν
και την πίεσαν να υπογράψει την ομολογία
της που θα ήταν βέβαια η θανατική
της καταδίκη. Την άφησαν προσωρινά
ελεύθερη. Η Soltani φοβούμενη για τη ζωή
της από Καθηγήτρια Αγγλικής Λογοτεχνίας
στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, έγινε
πρόσφυγας. Ακολούθησε το γνωστό
δρομολόγιο: Τουρκία, Ελλάδα, Γερμανία.
Στην τελευταία χώρα έγινε δεκτό το αίτημά
της περί πολιτικού ασύλου αναγνωρίζοντας
ότι η ζωή της θα κινδύνευε στην πατρίδα της.
Τώρα ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου μόλις
ολοκλήρωσε το βιβλίο της με τίτλο: “My
stolen Face”
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Low Key

Jérôme Kerneis, La Piscine

Mobile Photography
    smartphones   
Ελλείψει ελληνικού όρου θα υιοθετήσουμε και εμείς το όνομα mobile
photography, για να χαρακτηρίσουμε το προφανές: τις φωτογραφίες που
προέρχονται από smartphones (και περιστασιακά από tablets), οι οποίες
τείνουν να αποτελέσουν ένα διακριτό είδος φωτογραφίας με κοινό γνώρισμα
την συσκευή από την οποία προέρχονται. Στο παρελθόν έχουμε γράψει
συχνά για τη συζήτηση που έχουν προκαλέσει αυτές οι φωτογραφίες για το
αν αποτελούν τέχνη ή όχι.

Ο

ι ενστάσεις προέρχονται λόγω της ευκολίας χειρισμού του ίδιου μέσου,
έχοντας πάντα νωπές μνήμες από τον κόπο και τη γνώση που απαιτούσε
το φιλμ. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτό αλλά και το ότι ο χρήστης δεν έχει τον
ολοκληρωτικό δημιουργικό έλεγχο της φωτογραφικής μηχανής και άρα της
εικόνας. Και να μην ξεχνάμε βέβαια ότι τόσο ο κόσμος της τέχνης όσο και
το μέρος του κόσμου που ασχολείται με τα new media και την τεχνολογία
λατρεύουν έναν καλό καυγά. Ειδικά αν πίσω από την πέτρα του σκανδάλου δεν
κρύβεται μόνο η δόξα αλλά και εκατομμύρια δολ. Αρκεί να θυμίσουμε μόνο το
ένα δις δολάρια που έδωσε το Facebook για να αγοράσει το Instagram (τελικά
όμως η συμφωνία έκλεισε στα 750 εκατομμύρια αφού έπεσε η μετοχή του FB).
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Low Key

Μια σημαντική μάχη όμως κερδήθηκε
για όσους αγαπούν το iPhoneography
ή το mobile photography αφού
το Παρίσι άνοιξε τις πόρτες του
διοργανώνοντας την πρώτη μεγάλη
με φωτογραφίες τραβηγμένες
αποκλειστικά από κινητό τηλέφωνο.
Το Mobile Photo Paris θα διεξαχθεί
21-25 Νοεμβρίου στο Bastille
Design Center και θα φιλοξενήσει
τα έργα δεκαοκτώ καλλιτεχνών που
εργάστηκαν αποκλειστικά με τα
smartphones τους.
Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη
έκθεση που γίνεται στο Παρίσι
αφιερωμένη στην mobile photography
και τις διάφορες τεχνικές αλλά και τα
είδη της. Οι φωτογράφοι, ερασιτέχνες
και επαγγελματίες, προέρχονται
από διαφορετικά καλλιτεχνικά
backgrounds και μοιράζονται την
αγάπη τους για το εργαλείο αυτό με
το οποίο μπορούν να εκφράζονται
εύκολα και με διασκεδαστικό τρόπο.
Η γαλλική πρωτεύουσα αποφάσισε να
αγκαλιάσει τη νέα μορφή έκφρασης
που έρχεται να υπάρξει δίπλα σε
αυτά που γνωρίζαμε ως τώρα για
την παραδοσιακή φωτογραφία, και
δημιουργήθηκε - όσο παράδοξο και
να φαίνεται στην παλιά φρουρά των

Cécile Edelist

φωτογράφων και των φιλότεχνων
- από την διείσδυση του iPhone στην
αγορά και την ανάπτυξη μικρών
φωτογραφικών apps που μπορούν
να τραβήξουν και να επεξεργαστούν
φωτογραφίες σε μια τόσο μικρή
συσκευή.
Η εμφάνιση του mobile photography
δεν οδήγησε μόνο κάποιους να
αρχίσουν να φωτογραφίζουν και
κάποιους άλλους να αντικαταστήσουν
σε ένα βαθμό την φωτογραφική
τους μηχανή με το smartphone.
Επιπλέον, άλλαξε το τοπίο στα social
media αφού το photo-sharing έγινε η
κυρίαρχη μορφή διάδρασης ανάμεσα
στους χρήστες. Έτσι δίπλα στη διαμάχη
για το αν είναι το mobile photography
τέχνη ξεκινάει μια καινούργια, για το
ποιος θα εκμεταλλευτεί οικονομικά το
hype (βλ. Facebook, Google, Twitter
κτλ). Περισσότερα στο επόμενο
τεύχος.
Διαβάστε στο PB Weekly 174: Mobile
Photography, η οικονομική χροιά.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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HP
"

   Universal

Music
Η HP ανακοίνωσε τη συνεργασία
της με την Universal Music Group.
Οι δύο εταιρείες γιόρτασαν το
λανσάρισμα της πλατφόρμας
HP Connected Music, το οποίο
περιλαμβάνει αποκλειστικά
προνόμια και περιεχόμενο για
τους φίλους της μουσικής, με μια
private συναυλία των No Doubt
στο Παρίσι. Η συγκεκριμένη
συναυλία σηματοδοτεί τη
συνεργασία της HP με την Universal
Music και είναι η μοναδική live
εμφάνιση του συγκροτήματος στην
Ευρώπη για τη φετινή χρονιά. Με
την πλατφόρμα HP Connected
Music, διαθέσιμη σε όλα τα νέα
HP desktop και notebook PCs με
Microsoft Windows 8, οι λάτρεις

Polaroid

της μουσικής θα μπορούν να

 #340  $%     Instant   

απολαμβάνουν ορισμένους από
τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της
παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Το άστρο της Polaroid άμεσης εμφάνισης που μεσουρανούσε στις δεκαετίες ‘50 ως ’70
επαναφέρεται με τη μορφή της ψηφιακής Z340. Η σχεδίαση κάνει ότι μπορεί για να
δείξει deja vu παρόλα τα μοντέρνα «σωθικά». Στην πραγματικότητα είναι ένα υβρίδιο
ψηφιακής μηχανής 14Megapixel με ενσωματωμένο printer που χρησιμοποιεί τεχνολογία

Η συναυλία των No Doubt είναι
το πρώτο από μια σειρά private

Ζink και συγκεκριμένα τη μονάδα Polaroid Grey Label GL10 instant mobile printer. Oι
χρωστικές περιλαμβάνονται στο αναλώσιμο (χαρτί) και ευαισθητοποιούνται με θερμική

events που έχει οργανώσει η HP
σε συνεργασία και με άλλους

επίδραση. Ο χαρτοδέκτης δέχεται ως 10 φύλλα χαρτί 3x4in. ενώ το αναλώσιμο πωλείται
σε πακέτα των 30 φύλλων. Το νέο μοντέλο διαφέρει από την παλιότερη Polaroid PoGo

καλλιτέχνες της Universal Music
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με

στις διαστάσεις εκτύπωσης 3x4in. (7,5x10cm) αντί για 2x3in (5x7,5cm). O φακός είναι
απλός σταθερής εστίασης όπως και στο προηγούμενο μοντέλο. Προσφέρει πολλές

την πλατφόρμα HP Connected
Music στα HP consumer PCs με
Windows 8, οι χρήστες θα έχουν
πρόσβαση σε αποκλειστικές VIP
εμπειρίες ενώ θα μπορέσουν να
παρακολουθήσουν συναυλίες των
αγαπημένων τους καλλιτεχνών την
επόμενη χρονιά.

ευκολίες στον ερασιτέχνη όπως τριάντα σκηνές αλλά και ρυθμίσεις για την εξισορρόπηση
του λευκού και της ευαισθησίας ISO. Εκτός από τη δυνατότητα εκτύπωσης, η Ζ340 σας
προσφέρει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τις λήψεις, να τις στείλετε με email κλπ.
Ταυτόχρονα κυκλοφορεί και ο mini αυτόνομος εκτυπωτής της Polaroid GL10 που τυπώνει
φωτογραφίες διαστάσεων 3x4in. μέσω Bluetooth κατευθείαν από mobile συσκευές όπως
smartphones, tablets κλπ. Και αν θέλετε να ξέρετε, ο εκτυπωτής ήταν ο πρώτος στη σειρά
συσκευών Lady Gaga Polaroid Grey line.
PAPERS A.E. 2310 968527

Kodak
Compact  & 305
Συχνά χρειαζόμαστε compact printer αφού ο
περιορισμένος χώρος θέτει τα όρια. Ο μικρός
θερμικός εκτυπωτής 305 αναλαμβάνει αυτό
ακριβώς τον ρόλο. Τυπώνει σε δύο διαστάσεις
10x15cm και 15x20cm σε φινίρισμα matte και
glossy από το ίδιο χαρτί. Η ανάλυση εκτύπωσης
είναι 300dpi και η ταχύτητα πρώτης εκτύπωσης
10x15cm 11sec. To μηχάνημα έχει διαστάσεις
17x27.5x44.5cm και βάρος 12kg.
DIVITEC 210 2855080

 173 • 

19 NOEM

 2012





15

O IMAGING - E 

 

Studio Art
από 66,25*
*23x23, 5 φύλ. με πασπαρτού

Νέες σειρές

210.6898770

ON LINE   

D. IOANNOY - ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ JORGENSEN ALBUMS OF AUSTRALIA
7 Amﬁtritis str. P. Faliro 17561 Athens - Greece
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Samsung Galaxy
Camera
   apps
Η Samsung έδωσε στη δημοσιότητα τις
προηγούμενες μέρες τον πηγαίο κώδικα
για τον πυρήνα (Kernel) της Galaxy
Camera. Αυτό σημαίνει ότι οι απανταχού
προγραμματιστές μπορούν πλέον και
επίσημα να αρχίσουν να φτιάχνουν εφαρμογές για το υβρίδιο μεταξύ φωτογραφικής μηχανής και smartphone. Αυτό που
φαίνεται να προκαλεί τους προγραμματιστές, όπως προκύπτει από τα διάφορα
forums, είναι να μετατρέψουν την κάμερα
σε τηλέφωνο, πράγμα που τελικά να μην
είναι και πολύ δύσκολο αφού η συσκευή
διαθέτει και ακουστικό και ηχείο.

“ !"#$ % &' (
   

'&!”

       

Καθώς το 2012 έχει ονομασθεί έτος Νικηφόρου Βρεττάκου, θυμίζουμε ότι ο γνωστός
φωτογράφος Σαράντος Σακελλάκος έχει δημιουργήσει εδώ και πολλά χρόνια ένα
θαυμαστό ηχόραμα βασισμένο στις φωτογραφίες του και φυσικά στους στίχους του
Λάκωνα ποιητή. Τα δύο αποσπάσματα που ακολουθούν, έχουν παρουσιαστεί σε μεγάλες
αίθουσες τέχνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η δημιουργία του Σαράντου Σακελλάκου
“ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ”, έχει ήδη προβληθεί, σε συνεργασία με
χώρους τέχνης, σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, στα πλαίσια Νικηφόρος Βρεττάκος 100
χρόνια από την γέννηση του, και ακολουθούν δεκάδες παρουσιάσεων μέχρι τέλος χρόνου.
http://www.youtube.com/watch?v=MyNyax6-cCE
http://www.youtube.com/watch?v=o3FLw4aZbE8







Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση
του βιβλίου της Άρτεμις Αλκαλάη «Σπίτι: μια περιπλάνηση» που
συνόδευσε την ομώνυμη έκθεση. Η παρουσίαση βιβλίου θα γίνει στo
πλαίσιο του Athens Photo Festival 2012 και το βιβλίο εκδίδεται από
τον οίκο Καπόν. Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Χρήστος Μπουλώτης
αρχαιολόγος και συγγραφέας. “Για την Αρτέμιδα το σπίτι είναι
ένας ανήσυχος καμβάς πάνω στον οποίο η ταυτότητα συναντά την
ιστορία, μετά αποτολμά να προχωρήσει, ριψοκινδυνεύοντας προς
το άγνωστο. Κατασκευασμένα στο εργαστήριο της, τα σπίτια αυτά
αντιπαραθέτουν μυριάδες μέσα και τεχνικές, πολλά από τα οποία
βρίσκει κανείς σε πραγματικές κατοικίες:υφαντική, ξυλουργική,
ζωγραφική και γύψο… Φωτογραφίζοντας τα με σκηνοθετημένο
σχεδόν τρόπο η Άρτεμις εμπλουτίζει την έκφραση τους- η κάμερα
εδώ δεν λειτουργεί σαν αντικειμενικός μάρτυρας αλλά σα διάμεσο
για διάλογο κι επικοινωνία. Χρησιμοποιεί τη φωτογραφία όπως τόσοι
άλλοι πριν απ αυτήν για να καταγράψει τα γεγονότα της ζωής“ έγραψε η Laura Dodson για το νέο project της φωτογράφου.
Παρουσίαση βιβλίου: 18 Νοεμβρίου 2012, 17.00. Beton7, Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού. Πύδνας 7, Τ 210 7512625
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Reflecta
D-Digital Slide Duplicator
Οι επαγγελματίες φωτογράφοι συνήθως
διαθέτουν μεγάλο αρχείο από θετικά
και αρνητικά φιλμ 35mm. Επειδή η
διάρκεια ζωής των αναλογικών υλικών
δεν είναι απεριόριστη, αυτό το υλικό
οφείλει να ψηφιοποιηθεί. Στο παρελθόν
κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν την
υποχρεωτική αγορά ενός ειδικού 35mm
scanner. Όμως τώρα η Reflecta έχει να
προτείνει κάτι πιο απλό και πολύ πιο
οικονομικό... Πρόκειται για μια ιδέα
απλή όσο και το αυγό του Κολόμβου
δηλ. ένα απλό αντιγραφικό slides που
προσαρμόζεται σε ψηφιακή ρεφλέξ
με κατάλληλο φακό, κατά προτίμηση
macro. To μόνο άλλο εξάρτημα που
χρειάζεται είναι ένα step adaptor
(προσαρμογέας σπειρώματος φίλτρου).
AΦΟΙ ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗ 210 3213691

Sigma 35mm f/1,4 DG HSM
N & &    Art
Στην κλάση φακών Art σύμφωνα με το νεώτερο concept της εταιρίας που κοινοποιήθηκε
στην Photokina, εντάσσεται ο νέος φακός Sigma 35mm f/1,4 με την ημιευρυγώνια εστιακή
απόσταση και τη μεγάλη φωτεινότητα. Το διάφραγμα f/1,4 εξασφαλίζει πολύ καλό
ξεφοντάρισμα και έμφαση στο κεντρικό αντικείμενο ώστε ο φωτογράφος να μπορεί να
δώσει έμφαση στο μέρος της εικόνας που επιθυμεί. Στη σχεδίαση περιλαμβάνονται ειδικά
οπτικά στοιχεία FLD (“F” Low Dispersion) και SLD (Special Low Dispersion) και με την
βελτιστοποίηση της ευθυγράμμισης του φακού διορθώνονται και τα δύο είδη χρωματικής
εκτροπής δηλ. η αξονική και η μεγεθυντική. Επίσης ενσωματώνεται μηχανισμός εστίασης
πλεόντων στοιχείων (floating lens) και αθόρυβο υπερηχητικό μοτέρ. Μάλιστα με το νέο
USB dock παρέχεται η δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης του firmware του φακού.
ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ 210 9270492

Tamax LED VL-312
* LED  + &  &
Το νέο LED της Tamax διαθέτει δύο ειδών LED ώστε να
επιτυγχάνει ρυθμιζόμενη χρωματική θερμοκρασία σε Kelvin.
Διαθέτει 156 Daylight balanced LED των 5mm και 156 αντίστοιχα
Tungsten balanced LED των 5mm επίσης. Έχει διάρκεια ζωής
50.000 ώρες και μεταβλητή θερμοκρασία χρώματος 3200°
- 5600°Κelvin. Ο compact σχεδιασμός του (μήκος 19εκ., ύψος
11,5εκ και πάχος μόλις 3,5εκ) και το μικρό βάρος του (350γρ.
χωρίς μπατ.) κάνει την μεταφορά αλλά και την χρήση του
ιδιαίτερα εύκολες. Η τεχνολογία LED με σταθερό γαλβανικό
σχεδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχει σταθερή πηγή φωτός.
Οι ροοστάτες λειτουργούν από το 10% - 100% της έντασης
του φωτισμού. Το VL-312 προσαρμόζεται σε κάμερα ή σε
τρίποδο. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, για
φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ: LED: 312 των
5mm • Ισχύς: 2400 lux • Γωνία φωτισμού: 60° • Θερμοκρασία
χρώματος: 3200°-5600°Κ • Χρόνος λειτουργίας: 3,5 ώρες
περίπου • Μπαταρία: 2 μπαταρίες Τύπου Sony NP-F • Ένδειξη
μπατ.: 4 επίπεδα
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 210 3841772
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Workshop with

Bruce Gilden

30/11-3/12/12
Προθεσμία συμμετοχής: 23/11/12

Πληροφορίες & Εγγραφές:

www.photofestival.gr

APhF:12
Athens Photo Festival
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Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας,
παρουσιάζει το κορυφαίο workshop
φωτογραφίας δρόμου με τον διεθνούς
φήμης φωτογράφο του Magnum,
Bruce Gilden

HCP

HELLENIC
CENTRE FOR
PHOTOGRAPHY
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Models release
1     
%   ;

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚO / ΜΟDEL’S RELE

ASE

Κατά καιρούς έχουμε γίνει
αποδέκτες πολλών ερωτήσεων
από αναγνώστες σχετικά με το
θέμα των συμφωνητικών με τα
μοντέλα που απεικονίζονται σε
φωτογραφήσεις.
Πράγματι σύμφωνα με το νόμο το
μοντέλο έχει συγγενικό δικαίωμα
ανάλογο αλλά όχι ίδιο με αυτό
που διατηρούν οι εκτελεστές δηλ.
τραγουδιστές, ηθοποιοί κλπ.
Οι περιπτώσεις είναι δύο: α. να
πάρουμε μοντέλο από πρακτορείο
όπου κατά κανόνα σου δίνουν
ένα τυποποιημένο συμφωνητικό
με όρους “λεόντειας” σύμβασης
(μονά/ζυγά χάνεις…) και σου
λένε: “…άμα σου αρέσει” ή β. να
βρούμε μοντέλο μόνοι μας εκτός
πρακτορείου. Στη δεύτερη εκδοχή
πρέπει να αποφύγουμε πάση
θυσία την άτυπη χωρίς έγγραφο
συναλλαγή γιατί το μοντέλο εκ
των υστέρων μπορεί να ζητάει ότι
θέλει και να μας πάει δικαστικώς.
Καλύτερα λοιπόν να προλάβουμε
δυσάρεστες ενδεχόμενες εξελίξεις
και να κατοχυρώσουμε τη θέση
μας ως φωτογράφοι με γραπτό
συμφωνητικό, όπως άλλωστε
ζητάει και ο νόμος για κάθε
σύμβαση που αφορά πνευματική
ιδιοκτησία.
Τα διάφορα models release
(συμφωνητικά που ρυθμίζουν
σχέση έργου ανάμεσα στο
φωτογράφο και το μοντέλο)
δεν είναι τυποποιημένα ούτε
προέρχονται απευθείας από το
νόμο αλλά ο καθένας μπορεί να τα
«πλάσει» δίνοντας το περιεχόμενο
που επιθυμεί, αν βέβαια γνωρίζει
μερικά στοιχειώδη νομικά.
Αν όχι καλό είναι να υιοθετήσει
κάποια φόρμα σαν την
δημοσιευόμενη στην επόμενη
σελίδα του Photobusiness Weekly,
με την προϋπόθεση πάντοτε
ότι επεξηγεί εκ των προτέρων
ξεκάθαρα τους όρους στο μοντέλο
και δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση από
τα δύο μέρη.

 173 • 
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Με το παρόν ο υπογράφων/η υπο
γράφουσα με στοιχεία:
(ονοματεπώνυμο) ........................
......................................................
........
(στοιχεία ταυτότητας./ αρ. διαβατη
ρίου) ................................................
...
αποδέχομαι τη συμμετοχή μου ως
μοντέλο στη φωτογράφηση
που θα πραγματοποιηθεί από τον/
την φωτογράφο:
(ονοματεπώνυμο) ........................
......................................................
........
(στοιχεία ταυτότητας./ αρ. διαβατη
ρίου) ................................................
....
(ΑΦΜ) ..........................................
......................................................
........
με αντικείμενο/περιεχόμενο ............
......................................................
....
......................................................
......................................................
........
......................................................
......................................................
........
......................................................
......................................................
........
......................................................
......................................................
........
......................................................
......................................................
........
......................................................
......................................................
........
(ημερομηνία) …………………………
………………………….
Με την υπογραφή του παρόντος
και αυτή καθαυτή τη συμμετοχή
μου στη
φωτογράφηση δηλώνω ότι αποδέχ
ομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα του
ς
όρους του παρόντος και συγκεκρ
ιμένα ότι το φωτογραφικό υλικό
που
θα προκύψει από τη φωτογράφη
ση ανήκει εξ ολοκλήρου και με πλή
ρη
δικαιώματα στον/στην ανωτέρω
φωτογράφο ο οποίος δικαιούται
να το
χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί και
χωρίς άλλη δική μου συμφωνία
ή έγκριση,
και μάλιστα να το δημοσιεύσει, να
το εκμεταλλευτεί εμπορικά, να προ
βεί
σε αναρτήσεις στο διαδίκτυο, να
μετέχει σε καλλιτεχνικές ή άλλες
εκθέσεις,
να αποκομίσει κέρδη ή να το παρ
αχωρήσει δωρεάν κλπ. σύμφωνα
με την
αποκλειστική του κρίση.
Από τη συμμετοχή μου στην ανω
τέρω φωτογράφηση ουδεμία άλλ
η απαίτηση
έχω πέραν της χρηματικής αμοιβής
μου. Δηλώνω δε ότι η αμοιβή μου
συμφωνείται και εξαντλείται στο
ποσόν των .(αριθμητικώς/ολογράφω
ς)
…......./…………..…………………
……………. ευρώ που θα μου κατα
βάλει ο
ανωτέρω φωτογράφος.
Αθήνα ..........................................
....
Με τιμή
Οι συμβαλλόμενοι
(Μοντέλο)

(Φωτογράφος)

C@5 'H  6&$8  8$6* pdf * doc

 2012





21

ON LINE   

 173 • 

O IMAGING - E 

19 NOEM

 2012

 





22

ON LINE   

O IMAGING - E 

 

Ona Camps Bay
Mo   
   
Όταν η τυπική αισθητική των
συνηθισμένων φωτογραφικών τσαντών
δεν αρκεί και ψάχνετε για κάτι πιο
προχωρημένο και διαφορετικό, σε

Kingston

εμφάνιση και ποιότητα, ίσως μια

N    & microSDHC

ματιά στην γκάμα της Ona και πιο
συγκεκριμένα στο μοντέλο Camps Bay.

64GB Class 10

Κατασκευασμένη από οικολογικά υλικά

Η ανακοίνωσε την κυκλοφορία της

δηλ. αδιαβροχοποιημένο καμβά και

νέας κάρτας Kingston microSDXC Class
10, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη

λεπτομέρειες από πραγματικό δέρμα,
είναι σχεδιασμένη για να χωράει μια

για μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης

SLR με superzoom και επτά ακόμη

δεδομένων από τις φορητές συσκευές

φακούς, ένα laptop ως 17in. και

όπως tablets και smartphones. Οι
κάρτες microSDHC διατίθενται σε

πολλά μικροαντικείμενα. Το εσωτερικό
είναι εξ ολοκλήρου μεταβλητό και

χωρητικότητα 64GB και προσφέρουν

διαμορφώνεται σύμφωνα με τις

επιπλέον αποθηκευτικό χώρο
για περισσότερη μουσική, video,

ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Επίσης
περιλαμβάνει τσέπη για organizer, ειδικό
αφρώδες υλικό για να δίνει άνεση στα

φωτογραφίες και apps – δηλαδή
όσα χρειάζονται οι καταναλωτές στην

σημεία επαφής με το σώμα κλπ.
PAPERS A.E. 2310 968527

mobile εποχή. Απόλυτα συμβατή με
τις τελευταίες προδιαγραφές του SD
Association, η κάρτα microSDHC της

E,)"( %$#)B#5#( #'<( 'H$P

Kingston, λειτουργεί με το exFAT

Gadgets     

σύστημα αρχείων, που σχεδιάστηκε
για να διαχειρίζεται μεγάλες ποσότητα
δεδομένων, όπως αρχεία μεγαλύτερα

&

Ποιός είπε ότι η φωτογραφική αγορά είναι βαρετή; Μια βόλτα ως την εταιρία Ευσταθίου
Ζήσης & ΣΙΑ ΟΕ θα σας γεμίσει με φαεινές ιδέες για μικρά δωράκια που θα εντυπωσιάσουν,

από 4GB. Για επιπλέον αξιοπιστία και

την οικογένεια και τους φίλους σας. Με την ελπίδα βέβαια ότι τους αρέσει η φωτογραφία
και ...οι εκπλήξεις. Για όλους μας λοιπόν που θέλουμε μικρές ιδέες για δώρα άμεσα

διάρκεια, οι Solid-State microSDHC
κάρτες μνήμης της Kingston
κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας
εξαρτήματα μνήμης και δεν έχουν
κινούμενα μέρη τα οποία μπορούν
να σπάσουν. Επιπλέον, οι κάρτες
microSDHC προσφέρουν επίπεδο
ταχύτητας Class 10* με ελάχιστη
σταθερή ταχύτητα μεταφοράς 10ΜΒ/s

συνδεδεμένα με την φωτογραφία και ιδιαίτερα προσιτά σε κάθε τσέπη για τα Χριστούγεννα,
τα είδη από τον Ευσταθίου εγγυώνται ένα ...πλατύ φωτογραφικό
χαμόγελο! Όπως οι φωτο-μπάλες, οι κονσέρβες, τα μπρελόκ κλπ.
Επίσης στον Ευσταθίου θα βρείτε όλη τη γκάμα Tamax και τα
προϊόντα Praktica.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 210 3841772

για μέγιστη απόδοση σε όλες τις
συσκευές με τις οποίες η microSDHC
είναι συμβατή.

Οι “ενημερώσεις” μου για την

ωτογραφία
www.facebook.com/photographos.mag
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
 & 

      studio


15 & 16 Äåêåìâñßïõ

  -  

         ,

      

 studio!

"#"$:        .  & .  
%%&': E  !" (  #  !  )
%(')%*' +'%./': O   !"      !" 
 DSLR ("      )

M'0'0 20 (*') 5: $      
*O$' (#6 $' &"/('): €160 (130  + %' 23%)
&A(*6 /06('7: ,# (2) -  /
X('0': 4  !     9:30 - 16:00
8)(': thens Art Studio, A    20, . , /  ,
173 42, / (  : www.athensartstudio.gr/#/contacts/)
M : > , /  . 6944 474024

0'$"$ /06('7: $  (4  ),
/? (6  ),  /    (2 )
%(.6/960'0$6:  !, styling/hair/
make-up artist,  ! & , @@    "/
NFO - ##(6;E: 210 9703980, 210 9939995
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Art

Luc Delahaye / 132nd Ordinary Meeting of the Conference, 2004

Seduced by Art
M      % .
(+ &         +
Την προαιώνια αντιπαλότητα και τις ανεξιχνίαστες προεκτάσεις της σχέσης της φωτογραφίας με τη
ζωγραφική διερευνά το αντικείμενο της έκθεση στης National Gallery του Λονδίνου. Μια αμφίδρομη
αμφισβήτηση διακατέχει τις δύο όμορες τέχνες από την απαρχή της φωτογραφίας, της πιο πρόσφατης
τέχνης που απέσπασε ένα μικρό μέρος του περιεχομένου της ζωγραφικής και εκλαΐκευσε την εικαστική
δημιουργία.

Η

έκθεση Seduced by Art (γοητευμένοι από την τέχνη) δεν διστάζει να προκαλέσει ακουμπώντας το
«θέμα - ταμπού». Κατά πόσον δηλ. οι δύο εικαστικές τέχνες εφάπτονται και αν η φωτογραφία μπορεί
να «μιμείται» τη ζωγραφική ή να αντλεί θεματική έμπνευση. Το υλικό που εκτίθεται στη National Gallery του
Λονδίνου από 31 Οκτωβρίου 2012 ως 20 Ιανουαρίου 2013, ψηλαφίζει τις δυνητικές αλληλεπιδράσεις τους
ανταπαραθέτοντας δίπλα δίπλα αντιπροσωπευτικούς πίνακες επιφανών άγγλων και γάλλων ζωγράφων του
Ori Gersht/Blow-Up: Untitled 5,
19ου αιώνα με σύγχρονες εμπνεύσεις φωτογράφων. Στην έκθεση λειτουργούν και video εγκαταστάσεις.
2007 © Courtesy of the Artist
Από πλευράς έργων η έκθεση υποδέχεται τον επισκέπτη με μια σειρά φωτογραφιών εμπνευσμένων από
and Mummery + Schnelle,
το έργο του Delacroix «Ο θάνατος του Σαρδανάπαλου». Στην επόμενη αίθουσα ο επισκέπτης θα βρει στην
London
κεντρική αίθουσα να συνυπάρχει η αρχετυπική φωτογράφος του 19ου αιώνα Julia Margaret Cameron με
τη σύγχρονή μας Helen Chadwick κι ένα κλασσικό ζωγραφικό ταμπλώ με σκηνή μάχης του Jean Horace
Vernet (1821) με φωτ. έργο του Luc Delahaye (2001) ή πιο δίπλα στην αίθουσα με τα πορτρέτα, σύγχρονες
φωτογραφίες του Martin Parr δίπλα σε πίνακα του Thomas Gainsborough (ca. 1750). Zωγραφισμένα και
φωτογραφημένα γυμνά εξερευνούν τις φόρμες και τις υποδηλώσεις του ανθρώπινου σώματος που ήταν
ανάμεσα στα πρώτα φωτογραφικά θέματα όπως π.χ. τα γυμνά του Oskar Gustav Rehalander. Σε άλλη
αίθουσα εντυπωσιάζουν οι συνευρέσεις των φωτογραφικών έργων των R. Billingham, C.Horsfield και
R.Learoyd με κλασικούς πίνακες του 19ου αιώνα των Constable, Degas και Ingres. Η αλήθεια είναι ότι
ελάχιστοι φωτογράφοι έχουν παραγάγει έργα με το νοηματικό περιεχόμενο και την εικαστική βαρύτητα που
να είναι αντίστοιχη αρχετυπικών ζωγραφικών πινάκων. Η φωτογραφική μηχανή αποτελεί αναμφισβήτητα
δημιουργικό εργαλείο αλλά ο «δημοκρατικός» όσο και «μαζικός» της ρόλος μάλλον λειτουργεί
αποτρεπτικά από το να υλοποιήσει ο φωτογράφος μεγαλεπήβολες ιδέες. Όμως η επαναφορά μιας μεγάλης
συζήτησης για την οποία ευρηματικά θέτει τις βάσεις η παγκόσμιας ακτινοβολίας έκθεση, νομίζουμε ότι δεν
μπορεί παρά να είναι γόνιμη για την εξερεύνηση της δυναμικής της νεώτερης των τεχνών.
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Art

Gustave Le Gray, Seascape, The Steamer (Marine, Le Vapeur)

François Bocion, Steamer on Lake Geneva: Evening Effect
1863, © Victoria and Albert Museum
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Art

James Anderson (φωτογραφία) The Laocoön Group

Jean-Auguste-Dominique Ingres, Madame

Richard Learoyd, Man with Octopus Tattoo II, 2011

Richard Learoyd, Jasmijn in Mary Quant, 2008

Moitessier 1856, © The National Gallery, London
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
                 !

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


    &     
1 
Δευτέρα 3/12/12
Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

 ,   , ,  ,  .   .       .        !"   .
#  
 !       . .

2 
Τετάρτη 5/12/12

 : 

   

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

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


3 Photoshop
Σάββατο 8/12/12

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

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

 .


4 Photoshop
Δευτέρα 10/12/12

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

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

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
Ô'ÐÏ: 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
ÄÉÄ6ÓÊÏÕÍ: 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)

ÂÅÂÁÉ)ÓÅÉ ÓÕÌÌÅÔÏ8": ×ïñçãïýíôáé (   #)
ÓÕÃÊÏÉÍÙÍ6: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”. ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.
E##(6;: 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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Ένας άντρας παντρεύεται μια γυναίκα

Έξυπνος άνδρας + έξυπνη γυναίκα = ειδύλλιο

ελπίζοντας πως αυτή δε θ’ αλλάξει, αλλά,

Έξυπνος άνδρας + χαζή γυναίκα = δεσμός

διάολε, αλλάζει !

Χαζός άνδρας + έξυπνη γυναίκα = γάμος
Χαζός άνδρας + χαζή γυναίκα = εγκυμοσύνη

$& 7. $! '#&BP
Μια γυναίκα έχει την τελευταία λέξη στον

$& 2. $! $B!(

καυγά.

Έξυπνο αφεντικό + έξυπνος υπάλληλος = προκοπή
Έξυπνο αφεντικό + χαζός υπάλληλος = παραγωγή
Χαζό αφεντικό + έξυπνος υπάλληλος = προαγωγή

Γενίκευση: Ό ,τι πει ένας άνδρας μετά την
τελευταία λέξη , είναι η απαρχή ενός νέου
καυγά .

Χαζό αφεντικό + χαζός υπάλληλος = υπερωρίες

V:

$& 3. $! B$5(
Ένας άνδρας πληρώνει 2 ευρώ για ένα αντικείμενο που χρειάζεται και
κοστίζει 1 ευρώ.
Μια γυναίκα πληρώνει 1 ευρώ για ένα αντικείμενο που δε χρειάζεται και
κοστίζει 2 ευρώ.

Πώς μπορείτε να ταπώσετε αυτούς που
θέλουν να σας παντρέψουν;
Υπόδειξη: Οι συγγενείς μου σε όποιο γάμο κι
αν πήγαινα μου λέγανε:
‘Έλα, τώρα η σειρά σου’. Σταμάτησαν να το
κάνουν μόνο όταν εγώ άρχισα να τους λέω το

$& 4. $! ))%!(

ίδιο στις κηδείες .

Για να είσαι ευτυχισμένη μ ‘ έναν άντρα , πρέπει να τον καταλαβαίνεις πολύ

Πόρισμα:

και να τον αγαπάς λίγο.

Μια γυναίκα ανησυχεί για το μέλλον μέχρι να

Για να είσαι ευτυχισμένος με μια γυναίκα, πρέπει να την αγαπάς πολύ και να

βρει σύζυγο.

μην προσπαθείς να την καταλάβεις καθόλου.

Ένας άντρας ποτέ δεν ανησυχεί για το μέλλον,
παρά μόνο όταν βρει σύζυγο.

$& 5. $! #&(
Οι παντρεμένοι άντρες ζουν περισσότερο από τους ανύπαντρους , αλλά

!) :

είναι πιο πρόθυμοι να πεθάνουν νωρίτερα.

Επιτυχημένος άνδρας είναι εκείνος που βγάζει
περισσότερα απ’ όσα μπορεί να ξοδέψει η

$& 6. $! BH

γυναίκα του.

Μια γυναίκα παντρεύεται κάποιον ελπίζοντας πως θα τον αλλάξει, αλλά

να βρει έναν τέτοιο άντρα.

αυτός δεν αλλάζει.

 173 • 

Επιτυχημένη γυναίκα είναι κάποια που μπορεί

19 NOEM

 2012





29

ON LINE   

O IMAGING - E 

 

Nέα, μειωμένη τιμή!
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   : 210 8541400, info@photo.gr
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