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α στοιχεία της CIPA (Camera and

Imaging Product Association of
Japan) είναι αποκαλυπτικά.
Οι εξαγωγές των compact από μέρους
των μεγαλύτερων κατασκευαστικών
οίκων της Ιαπωνίας (Canon, Nikon,
Olympus, Sony κλπ.) υποχώρησαν,
για να μην πούμε καταβαραθρώθηκαν
σημειώνοντας τρομακτική πτώση
-48% σε μια μόνο χρονιά, που δεν έχει
προηγούμενο στη φωτογραφική ιστορία.
Πολύ λιγότερη αλλά υπαρκτή ήταν
η μείωση στις μηχανές με φακούς που
αλλάζουν (DSLR, SLT και Mirrorless)
κατά ποσοστό -7,4%. Τέτοιοι απίστευτοι
πτωτικοί ρυθμοί δεν είχαν φανεί ούτε στις
μέρες της υποχώρησης του φιλμ
στις αρχές του 2000.

“Αυτή τη στιγμή μπορεί να στεκόμαστε
μάρτυρες της καταστροφής της αγοράς
των digital compact” δήλωσε
ο κ. Nobuo Kurahashi, της επενδυτικής
εταιρίας Mizuho Investor Securities.
Και ο πρόεδρος της Οlympus
κ. Hiroyuki Sasa συμπληρώνει:
“Η αγορά compact φαίνεται ότι
συρρικνώνεται με ταχύτερο ρυθμό και
κλίμακα απ’ ότι φανταζόμασταν.
” Ενώ σύμφωνα με τον κ. Tetsuya
Wadaki της Nomura bank “…
παρακολουθώντας την πορεία
των παραγγελιών εξαρτημάτων
διαπιστώνουμε μακροπρόθεσμη πτώση
τουλάχιστον -30%”.
Mέρος της αιτιολογίας για το πρόβλημα
αποδίδεται στην κρίση χρέους του
ευρωπαϊκού Νότου όσο και στην όξυνση
των σχέσεων Ιαπωνίας - Κίνας που
έχει προκληθεί από τον αναδυόμενο
κινέζικο εθνικισμό. Ακόμη περισσότερο
έχει συντελέσει η διαρκώς αυξανόμενη
δημοτικότητα των smartphone. Δεν
είναι τυχαίο ότι τα hi end μοντέλα των
leader της αγοράς, δηλ. της Apple και
της Samsung, διαμορφώνουν απίστευτα
υψηλές τιμές πάνω από $600 δολ.

Compact  !" #$" -48%!
 

   

    smartphones

που μέχρι πριν 3-4 χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητα ακριβές για τηλεφωνική συσκευή.
Και όμως βρίσκονται εκατομμύρια καταναλωτές που πρόθυμα αποχωρίζονται τα
δύσκολα κερδισμένα σε εποχή κρίσης χρήματά τους για να τα μετατρέψουν σε iPhone
και Galaxy σύμβολα όχι μόνον κοινωνικού status αλλά και δηλωτικά της επιθυμίας
τους για παντοδύναμες και πολυμήχανες all in one συσκευές. Τα smartphones έχοντας
ήδη «εκτελέσει εν ψυχρώ» τις αγορές των mp3 και των pmp (personal media players)
καθώς και τις φορητές παιχνιδομηχανές τώρα κατακρεουργούν με την ίδια ωμότητα τις
φωτογραφικές compact. Από τις τελευταίες μόνον όσα μοντέλα έχουν κάτι ιδιαίτερο να
επιδείξουν ως συγκριτικό πλεονέκτημα διασώζονται όπως πχ. οι superzoom ή οι compact
γοήτρου με την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και εικόνας. Όμως σε αυτές τις υποκατηγορίες οι ποσότητες δεν είναι μαζικές και δεν αρκούν για να σώσουν το παιγνίδι. Όσο
για τις απελπισμένες προσπάθειες των σχεδιαστών να ενσωματώσουν νέα χαρακτηριστικά
όπως αδιαβροχοποίηση, wifi, Android λειτουργικό κλπ. ίσως έχουν έλθει πολύ αργά σε
ένα τομέα που δεν έχει δει πραγματική καινοτομία για τα τελευταία 7-8 χρόνια. Επιπλέον
οι compact πιέζoνται ασφυκτικά από τα smartphone που επικαλύπτουν τα πάντα με την
υπεροψία της συσκευής που γίνεται αχώριστος και μάλλον υποχρεωτικός σύντροφος του
χρήστη. Πολλές ελπίδες έχουν επενδυθεί στις mirrorless που αναπτύσσονται αρκετά αν
και δεν έχει διαπιστωθεί κανείς αν η δημοφιλία τους έχει να κάνει με την πρωτοτυπία
η οποία διαχρονικά ελκύει τους techno-freaks ή με τα πραγματικά τους πλεονεκτήματα
δηλ. το μικρότερο όγκο και βάρος.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Το δημοσίευμα στο τεύχος 172 του Photobusiness
Weekly όπου αναφερθήκαμε στην σύλληψη και άσκηση
ποινικής δίωξης σε βάρος ερασιτέχνη φωτογράφου
στην Κέρκυρα που κατηγορήθηκε για “παραβίαση
προσωπικών δεδομένων” των αστυνομικών των ΜΑΤ
και ο “μη σχολιασμός” του θέματος από τους προέδρους
του ΦΟΙΒΟΥ και της Ένωσης Φωτορεπόρτερ, φαίνεται
ότι προκαλεί κάποιες αντιδράσεις, αν κρίνουμε από την
παρακάτω επιστολή. Τη δεδομένη στιγμή (πριν δύο
εβδομάδες) που θελήσαμε να καταγράψουμε τον παλμό
της επικαιρότητας αποφύγαμε να τοποθετηθούμε. Σήμερα
και εμείς ως περιοδικό ψύχραιμα προσθέτουμε τη φωνή
μας στην υπεράσπιση του δικαιώματος φωτογράφησης σε
δημόσιο χώρο και στην αποφυγή ύψωσης διαχωρισμών
ανάμεσα σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες, τουλάχιστον
ως προς την παράμετρο της ελεύθερης έκφρασης.

Αγαπητό περιοδικό,
Συγχαρητήρια για την ανάδειξη του θέματος με την σύλληψη
του ερασιτέχνη φωτογράφου στην Κέρκυρα, που - δυστυχώς
για αυτόν - δεν ήταν επαγγελματίας. Με έκπληξη διάβασα την
ανακοίνωση της ΕΝΩΣΗΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ, που
ως νέος Πόντιος Πιλάτος τοποθετήθηκε με ανάλογη σαφήνεια
στο ερώτημά σας. Δηλ. μας άφησε να κατανοήσουμε ότι
αφού ο συλληφθείς δεν είναι μέλος, ας πρόσεχε.
Όταν όμως αύριο θα συλλάβουν έναν επαγγελματία για τον
ίδιο λόγο θα κλαψουρίζουν και θα ζητούν “συμπαράσταση
λαέ”. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι ο Πρόεδρος
κ. Λώλος που πριν μερικούς μήνες κτυπήθηκε, άνανδρα και
αναίτια, κινδυνεύοντας σοβαρά η ζωή του, δεν τοποθετείται
με σαφήνεια. Αλήθεια πως θα αντιδρούσε εάν ο ΜΑΤατζής
του έλεγε ότι “προστατεύω το προσωπικό μου δεδομένο”
ή “συγγνώμη, σας πέρασα για ...ερασιτέχνη”.
Αγαπητοί της Ένωσης δεν είναι δυνατόν να μην παίρνετε
ξεκάθαρη θέση. Δεν είναι δυνατόν να βλέπετε το δέντρο
και να χάνετε το δάσος. Πιστεύετε αλήθεια εάν καταφέρουν
να δικάσουν τον “ερασιτέχνη” θα σταματήσουν στον
“επαγγελματία”; Πιστεύετε ότι η παράβαση του νόμου από
ερασιτέχνη τιμωρείται ενώ επιτρέπεται από επαγγελματία;
Αλήθεια πόσοι αστυνομικοί που αυθαιρέτησαν θα είχαν
μείνει ατιμώρητοι εάν δεν υπήρχε το ντοκουμέντο της εικόνας
που αρκετές φορές προερχόταν από ερασιτέχνη (βλέπε Ζαΐμη
2010 βιαιοπραγία από ΜΑΤατζή σε φωτορεπόρτερ!).
Αλήθεια τι αποκομίσατε από την Έκθεση “Η είδηση υπό
διωγμό”; Με εκτίμηση στο περιοδικό και στον διευθυντή του,
που δεν κατηγοριοποιούν τους λάτρεις της φωτογραφικής
μηχανής και υπερασπίζονται όσους λατρεύουν την
φωτογραφία και την είδηση.
Σας ευχαριστώ
Χρήστος Αδαμόπουλος
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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 Γιάννης Μανάφης 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=#"B: Τάκης Τζίμας, +!+)#,B )#?"B: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
+)#<#B: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ), +(#,?": ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

;".B: 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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Full frame
Ποιό σώμα; Frame ή APS-C για
τον επαγγελματία φωτογράφο;
Tην χρονιά που τελειώνει γίναμε
μάρτυρες της αξιοσημείωτης διάδοσης
νέων μοντέλων με αισθητήρες full
frame,35mm. Eκεί που τα μοντέλα
αυτά επιφυλάσσονταν μόνο για το hi
end τώρα έχουμε προτάσεις και σε πιο
λογικές αν και όχι χαμηλές τιμές.
Έτσι και οι επιλογές
πολλαπλασιάζονται και στη συνείδηση
των χρηστών εμπεδώνεται ότι το
FF δεν είναι κάτι το εξωτικό και
άπιαστο. Για τους επαγγελματίες το FF
προσφέρει χειροπιαστά πλεονεκτήματα
απόδοσης, συνάμα όμως είναι θέμα
κύρους και αναγνωρισιμότητας.
Προκειμένου λοιπόν να σχηματίσουμε
το επαγγελματικό προφίλ του
FF, απευθυνθήκαμε σε γνωστούς
φωτογράφους και θέσαμε τα

".,#"B #B

ερωτήματα αναζητώντας τη σύνθεση

Αναμφισβήτητα, το full frame είναι το συνώνυμο του επαγγελματία
φωτογράφου. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται στις επαγγελματικές, κυρίως, σειρές

D. Pitsilkas Photography

των απόψεων. Ο λόγος σε σας.

φωτογραφικών μηχανών όλων των εταιρειών. Τουλάχιστον προς το παρόν,
αφού αρχίζει να κάνει την εμφάνισή του και σε ερασιτεχνικά μοντέλα, οπότε
1. Θεωρείτε ότι το full frame είναι

μάλλον είναι «θέμα χρόνου» να γίνει ευρέως προσιτό.
Εδώ ταιριάζει η φράση «Τα ράσα δεν κάνου τον παπά». Δεν μπορώ να πω

συνώνυμο του επαγγελματία;

με σιγουριά ότι το κύρος ενός επαγγελματία αυξάνει μόνο και μόνο επειδή
μπορεί να δουλεύει με full frame μηχανές, γιατί το κύρος είναι συνδυασμός

2. Αυξάνεται το επαγγελματικό σας
κύρος αν εμφανίζεστε σε μια

πολλών παραγόντων. Σίγουρα το αυξάνει - αν σταθούμε μόνο επιφανειακά σε
αυτό. Η χρήση των full frame αισθητήρων γίνεται ασφαλώς για την καλύτερη

ανάθεση με full frame;
3. H xρήση full frame γίνεται
Α. Για καλύτερη ποιότητα
Β. Για το χαμηλότερο θόρυβο
Γ. Για τη γκάμα των φακών ειδικά στους ευρυγώνιους
Δ. Για την πιο στιβαρή κατασκευή
Ε. Για το πολύ καλό video
Στ. Για άλλο λόγο
4. Από την άλλη μεριά δεν σας
δελεάζει το χαμηλό βάρος, η πιο
λογική τιμή των σωμάτων και
η πληθώρα φακών για APS-C
σώματα;
5. Eκτός από DSLR πιστεύετε ότι
το full frame θα επεκταθεί
περισσότερο στις SLT και compact;

ΕΡΕΥΝΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΛΤΗ

 174 • 

26 NOEM

 2012

ποιότητα των φωτογραφιών, το χαμηλότερο ψηφιακό θόρυβο – κάτι πολύ
σημαντικό στην ψηφιακή εποχή - τη χρήση του εύρους των φακών μιας και
δεν υπάρχει συντελεστής πολλαπλασιασμού ο οποίος “αχρηστεύει” τους
ευρυγώνιους φακούς αλλά και το πολύ καλό video που όλο και περισσότερο
μπαίνει στην δουλειά μας (πολλοί είναι οι βιντεολήπτες που πλέον προτιμούν
DSLR μηχανές για τις λήψεις τους παρά τις βιντεοκάμερες). Όσον αφορά
το χαμηλότερο βάρος, μάλλον αυτό δεν ισχύει αφού, μιλώντας πάντα για
επαγγελματικά μοντέλα, οι διαφορές είναι αμελητέες. Σχετικά με τις τιμές των
APS-C σωμάτων, είναι σίγουρα φθηνότερα από αυτά με full frame αισθητήρες,
υπάρχουν όμως πλέον και πολύ προσιτά σε τιμή μοντέλα που έχουν full
frame. Για τους επαγγελματίες που σέβονται την δουλειά τους η επένδυση
σε ένα σετ ποιοτικών φακών είναι must και είναι φακοί οι οποίοι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εξίσου σε full frame και APS-C συστήματα. Πολλές φορές
μάλιστα ο συνδυασμός μιας full frame και μιας APS-C μηχανής είναι σημαντικός
αφού με τις full frame εκμεταλευόμαστε πλήρως τους ευρυγώνιους φακούς
και με τις APS-C μετατρέπουμε ένα τηλεφακό σε super-τηλεφακό. Σε καμία
περίπτωση δε μπορούμε να συνδέσουμε το μέλλον των full frame μόνο
με τις DSLR. Η αρχή έγινε και μάλλον η συνέχεια θα μας αφήσει άφωνους
αφού ζούμε πλέον στον 21ο αιώνα και η εξέλιξη της τεχνολογίας «τρέχει με
χίλια». Αυτό που ανυπομονώ να δω, σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο οι
εταιρείες εξελίσσονται και ανταγωνίζονται η μία την άλλη, είναι το «Μετά το full
frame,τί;»
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Η λέξη επαγγελματίας έχει μεγάλο εύρος στην ψηφιακή φωτογραφική εποχή.
Υπάρχουν άτομα που γνωρίζουμε τα οποία βιοπορίζονται από τη φωτογραφία
και δουλεύουν με APS-C σώματα. Το κύρος του φωτογράφου αυξάνεται από
τις full frame μηχανές μόνο στην περίπτωση που ο πελάτης που σου αναθέτει
την δουλειά είναι γνώστης του αντικειμένου. Διαφορετικά είναι θέμα marketing
και μόνο. Η χρήση full frame γίνεται προφανέστατα για καλύτερη ποιότητα και
για χαμηλότερο θόρυβο όπως και για την ποικιλία στους φακούς, αλλά επίσης
και για το εύρος της τονικότητας και γενικότερα της πληροφορίας στην εικόνα.
Το χαμηλό βάρος και η προσιτή τιμή είναι κριτήρια για ερασιτέχνες του χώρου.
Όταν είσαι επαγγελματίας φωτογράφος θα πρέπει να σε ενδιαφέρει πρώτα η
ποιότητα της εικόνας σου και έπειτα το οικονομικό κομμάτι. Οι φακοί για τα APSC σώματα κατασκευάζονται με προτεραιότητα τη χαμηλή τιμή και το αποτέλεσμα
είναι να μη μπορούν να φτάσουν την οπτική και κατασκευαστική ποιότητα των
καλών φακών για FF σώματα. Οι FF compact μηχανές είναι μια πολύ ωραία ιδέα
που έχει μπει δυναμικά στην αγορά και πιθανότατα να υπάρχουν τομείς που
μπορούν να καλύψουν. Προς το παρόν, απλά δε μπορούν να συναγωνιστούν
τις FF ναυαρχίδες των μεγάλων εταιρειών. Είναι όμως πολύ καλή λύση για
ερασιτέχνες και μη, που τους ενδιαφέρει τόσο η ποιότητα στη φωτογραφία όσο
και η φορητότητα του εξοπλισμού.

"*'( +)'%
Studio Spiridis
Οι επαγγελματίες διαλέγουν full frame
μηχανές γιατί είναι αυτές που αποδίδουν
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν
αυξάνεται το κύρος του φωτογράφου
από την χρήση αυτών των μηχανών, γιατί
είναι ένα στοιχείο που δε μπορούν οι
πελάτες να αναγνωρίσουν. Μόνο τον ίδιο
τον επαγγελματία μπορεί να επηρεάσει
προσδίδοντάς του μεγαλύτερη σιγουριά
και αυτοπεποίθηση. Το κυριότερο
πλεονέκτημα των full frame κατά την
χρήση τους είναι ο πολύ χαμηλός
θόρυβος στις υψηλές ευαισθησίες.
Εξίσου σημαντική είναι και η μεγαλύτερη
γκάμα που προσφέρεται σε ευρυγώνιους
φακούς. Η πείρα μου έχει δείξει ότι όσοι
χτίζουν τον επαγγελματικό τους εξοπλισμό
στηρίζονται σε μηχανές full frame. Γι’
αυτόν τον λόγο και οι κατασκευαστές
βγάζουν περισσότερους φακούς για
full frame και λιγότερους για ΑPS-C.
Προσωπικά βέβαια πιστεύω ότι μπορείς
να κάνεις εξίσου καλά την δουλειά σου
και με μικρότερο αισθητήρα. Αλλά η
μεγαλύτερη μερίδα φωτογράφων, ειδικά
των παλαιότερων όπως εγώ, έχουν
εξοπλισμό με φακούς για full frame. Εγώ
χρησιμοποιώ και full frame και APS-C
αλλά και Hasselblad. Σίγουρα όμως το
μέλλον ανήκει στο full frame.
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My Photo
Εξυπακούεται ότι το full frame το έχουμε συνδυάσει με τον
επαγγελματία. Βέβαια, το κύρος του κάθε φωτογράφου κρίνεται
κυρίως από τις ικανότητές τους. Δε νομίζω ότι παίζει ρόλο μόνο η
μηχανή που χρησιμοποιεί, αν είναι full frame ή όχι. Το ίδιο ίσχυε
και με τις μηχανές της προηγούμενης γενιάς. Όλα τα πλεονεκτήματα
των full frame μηχανών είναι τα βασικά κριτήρια για την χρήση τους
από έναν επαγγελματία. Αυτά είναι κυρίως η καλύτερη ποιότητα
και ο χαμηλός θόρυβος. Παρά τα όσα λέγονται για τις πιο στιβαρές
κατασκευές, δεν θεωρώ ότι παίζει ρόλο το full frame. Και πριν είχαμε
καλές κατασκευές. Επίσης το πολύ καλό video είναι ένας λόγος
επιλογής full frame μηχανής γιατί οι προηγούμενες γενιές δεν είχαν
καθόλου δυνατότητα video. Η τιμή τώρα είναι σχετική. Υπάρχουν
και πολύ ακριβά και φθηνότερα σώματα full frame. Σίγουρα όμως
θα την αποσβέσει σύντομα ο φωτογράφος αν κάνει καλή δουλειά.
Οι μηχανές full frame σε καμία περίπτωση δεν είναι ελαφριές, ειδικά
όταν έχεις και καλούς φακούς. Έχουμε ήδη δει κάποιες compact full
frame και πιστεύω ότι σίγουρα θα εδραιωθούν στο μέλλον. Όσο το
επιτρέπει και η οικονομική κρίση θα συμβεί πιο άμεσα. Πλέον μιλάμε
για πελάτες που είναι ψαγμένοι ουσιαστικά στο συγκεκριμένο κομμάτι.

*)=#<"B $:(B
Photo Life
Προσωπικά προτιμώ το full frame. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα
κύρους αλλά επιλογή του κάθε επαγγελματία φωτογράφου.
Θεωρώ ότι όλοι λίγο πολύ ξέρουν τις διαφορές του full
frame με το APS-C. Φυσικά είναι θέμα ποιότητας και
επιλογής φακών αλλά είναι και θέμα τιμής αφού οι APS-C
μηχανές είναι πιο οικονομικές. Μέχρι στιγμής δουλεύω μόνο
full frame και δεν νομίζω να αλλάξω κάτι.
Όσον αφορά το μέλλον νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να
ξέρει πως θα εξελιχθούν τα πράγματα αφού η τεχνολογία
οργιάζει, και φυσικά οι εταιρείες προσπαθούν να
κατακτήσουν συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.
Το σίγουρο είναι ότι ο σωστός επαγγελματίας φωτογράφος
πρέπει να ξεχωρίζει με κάθε τρόπο !!!

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

Νέες σειρές

210.6898770
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D. IOANNOY - ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ JORGENSEN ALBUMS OF AUSTRALIA
7 Amﬁtritis str. P. Faliro 17561 Athens - Greece
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Low Key

Mobile Photography
Show me the money
Ας μιλήσουμε με αριθμούς. Κατά μέσο όρο 250 με 300 εκατομμύρια φωτογραφίες
ανεβαίνουν καθημερινά στο Facebook. Κάθε δευτερόλεπτό, περίπου 58
φωτογραφίες ανεβαίνουν στο Instagram και εγγράφεται ένας νέος χρήστης.
Επίσης σταθήκαμε μάρτυρες της θεαματικής κατά 48% μείωσης στις πωλήσεις
point ‘n’ shoot μηχανών λόγω της οικονομικής κρίσης και της έκρηξης των
πωλήσεων smartphones. Με τους λίγους αυτούς αριθμούς μπορούμε να
κατανοήσουμε το μέγεθος της σαρωτικής ανάπτυξης του Mobile Photography,
το οποίο συνδέεται άρρηκτα με το Social Sharing. Η εμπλοκή τεράστιου αριθμού
χρηστών έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε κολοσσούς όπως η Google
και το Facebook γιατί μπορεί να μεταφραστεί σε ζεστό χρήμα. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα απετέλεσε η εξαγορά του Instagram.

Α

κολουθώντας το παράδειγμα του Facebook, η Google λίγο καιρό αργότερα
αγόρασε την εταιρεία Nik, γνωστή για τα φωτογραφικά της software. Όλοι
λοιπόν εικάσαμε ότι προχώρησε στην κίνηση αυτή λόγω της εφαρμογής Snapseed
που είχε η Nik, και ομολογουμένως περιμένουμε να δούμε αν θα ενσωματωθεί με
κάποιο τρόπο στο G+.
To Facebook όμως “means business”. Οπότε δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο καιρό, μόλις
μερικές εβδομάδες μετά, αφού έκλεισε την συμφωνία με το Instagram κυκλοφόρησε
δικό του Camera App για τα iOS. Η εφαρμογή ετοιμαζόταν αρκετό καιρό πριν και
προφανώς η εταιρεία ξέροντας ότι δύσκολα θα ανταγωνιστεί το Instagram στην
αγάπη των χρηστών αποφάσισε πολύ απλά να το αγοράσει. Στην πιο πρόσφατη
αναβάθμιση της εφαρμογής προστέθηκαν και φίλτρα που μπορούν να εφαρμόσουν
οι χρήστες στις φωτογραφίες τους. Δεν φτάνουν ακόμα σε ποιότητα ακόμα αυτά του
Instagram αλλά τίποτα πλέον δεν εμποδίζει την εταιρεία να τα εξελίξει - εκτός βέβαια
από την ασαφή πολιτική του Zuckerberg πάνω σε ζητήματα mobile photography.
Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο της αναβάθμισης αυτής είναι ότι ήρθε μια μέρα μετά

τη διαρροή στον τύπο της είδησης ότι το Twitter
σκοπεύει Photo Filters για να ανταγωνιστεί το
Instagram που του κλέβει μεγάλο μέρος του
microblogging. H απόφαση του Twitter δεν
αποτελεί έκπληξη καθώς η εταιρεία γυρνούσε
πόρτα-πόρτα προσπαθώντας να αγοράσει μια
φωτογραφική εφαρμογή. Αφού η προσπάθεια
δεν απέδωσε αποφάσισε να αναπτύξει δική
του εφαρμογή, κάτι που πιθανότατα να
κόστιζε λιγότερο. Στο ίδιο μήκος κύματος οι
επιχειρηματίες του microstock photography,
βλέποντας τη δυναμική που αναπτύσσεται
αγκάλιασαν και το mobile photography.
Πρόσφατα γράφαμε για το Foam, το σουηδικό
δίκτυο που απηύθυνε πρόταση στους iPhone
φωτογράφους να ανεβάσουν τις φωτογραφίες
του. Κάθε φωτογραφία θα πωλείται για
10 δολάρια, και τα πέντε θα τα παίρνει ο
φωτογράφος. Και φυσικά το Foam δεν είναι το
μόνο δίκτυο που παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες.
Οι υπηρεσίες microstock εκσυγχρονίζονται
φτιάχνοντας ειδικές εφαρμογές και επιτρέποντας
το upload φωτογραφιών τραβηγμένων με το
κινητό, κάτι που μέχρι πρόσφατα απαγορευόταν
από τους όρους χρήσης. Η τράπουλα μοιράζεται
και ξαναμοιράζεται, με τους παίκτες να ελπίζουν
σε φλος ρουαγιάλ στον επόμενο γύρο.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Ο Alex Deng Chao, Country Manager ΖΤΕ Corporation, καλωσόρισε τους παρευρισκομένους στα ελληνικά.

V Grand X In
Grand        Android smartphone

Μ

Στο εστιατόριο Fuga του
Μεγάρου Μουσικής
πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 21 του μηνός η
παρουσίαση του πρώτου
smartphone της εταιρείας ΖΤΕ
Corporation, τοy Grand XIN
με επεξεργαστή Intel Atom.
Την παρουσίαση του νέου
τηλεφώνου που θα διατίθεται
στην ελληνική αγορά απ’
το δίκτυο Cosmote, έκανε ο
γνωστός ηθοποιός Αργύρης
Αγγέλου.

 174 • 

πορεί οι περισσότεροι να ξέρουν τα iPhone και τα Galaxy, όμως οι κινέζοι κατασκευαστές έχουν
κάνει τεράστια βήματα τα τελευταία δύο τρία χρόνια. Από άγνωστοι έχουν γίνει επώνυμοι και
απειλούν την επικυριαρχία της Αpple και της Samsung στον αδυσώπητο πόλεμο των smartphone, σε μια
αγορά που κυριολεκτικά έχει πάρει φωτιά, απορροφώντας τεράστια καταναλωτική δαπάνη.
Το Blade (Orange San Fransisco στις ΗΠΑ) υπήρξε το προηγούμενο best seller της ΖΤΕ που έκανε το μπαμ
αποδεικνύοντας ότι μπορείς να φτιάξεις ένα αξιοπρεπές smartphone στα 100 δολ.! Με την τωρινή της
κίνηση το γνωστό κινεζικό εργοστάσιο, στοχεύει να εμπεδώσει στο καταναλωτικό κοινό την πεποίθηση ότι
α. ξέρει να κατασκευάζει smartphones ανώτερης κατηγορίας στην μισή τιμή (!) από τους ανταγωνιστές &
β. εγκαινιάζει τη συνεργασία με την Ιntel ενσωματώνοντας CPU Atom N 460 αντί για NVidia Τegra 2 (που
έχει το απλό Grand X). Εμφανισιακά μοιάζει πολύ με το «νορμάλ» Grand X αφού κυριαρχεί η μεγάλη
επαφική οθόνη 4,3in. με ανάλυση 960x540pixel δηλ. μικρότερη από το 720p του πρωταγωνιστή της
κατηγορίας Hi end Galaxy S III αλλά σε κάθε περίπτωση επαρκή. To βάρος (140γρ.) είναι στο μέσο όρο και
ως ένα βαθμό οφείλεται στην ευμεγέθη μπαταρία 1650 mAh. Όσο για το φωτογραφικό υποσύστημα με τα
8Megapixel, το autofocus και το φλας υπόσχεται ικανοποίηση στους φίλους της εικόνας. Ως λειτουργικό
φοράει το Android ICS - ενώ δεν είναι γνωστό πότε θα διατεθεί η αναβάθμιση σε Jelly Bean.
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Ο ηθοποιός και νικητής του περσινού Dancing with the Stars
Αργύρης Αγγέλου, ήταν ο παρουσιαστής της εκδήλωσης

Ο Σωτήρης Σκανδάμης, Terminals Executive Director της ΖΤΕ στην Ελλάδα

To Grand X In, η ναυαρχίδα στα
smartphone της ΖΤΕ με camera 8Mp,
autofocus και flash.

Στιγμιότυπο από το χώρο της εκδήλωσης

Στελέχη και συνεργάτες της ZTE που παρευρέθηκαν στην παρουσίαση με σειρά απ’ τα αριστερά προς τα δεξιά: Γιώργος Αγγελής, Key Account Director,
Μαργαρίτα Αραβαντινού, Presales Engineer, Deng Chao (Alex), Country Manager, Αργύρης Αγγέλου, Σωτήρης Σκανδάμης, Terminals Executive Director,
Σπύρος Κοσμάτος, After Sales Manager.
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Intersys




 1 

H Intersys, επίσημη αντιπρόσωπος της
Olympus για την Ελλάδα, θέλοντας να
ενδυναμώσει το όνομα OLYMPUS στην
Ελληνική αγορά, προχωράει σε μία
πρωτότυπη ενέργεια. Για το τελευταίο
δίμηνο του έτους, από 5 Νοεμβρίου έως
31 Δεκεμβρίου του 2012, επεκτείνεται η
εγγύηση των φωτογραφικών μηχανών της
Olympus για ένα επιπλέον έτος, ανεβάζοντας
την συνολική διάρκεια της εγγύησης
σε τρία έτη. Η ενέργεια αυτή αφορά τις
φωτογραφικές μηχανές OLYMPUS των
σειρών Creator, Traveller, Tough, Smart
και PEN, που έχουν διατεθεί στην Ελληνική
αγορά από την Intersys και θα πουληθούν
στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.
Η παραπάνω ενέργεια θα υποστηριχθεί
με προβολή στα σημεία πώλησης των
φωτογραφικών μηχανών Olympus καθώς και
προβολή σε Internet sites, δημοσιεύματα σε
εφημερίδες και στα social media της Intersys.
Για να ισχύσει η επέκταση της εγγύησης,
ο αγοραστής θα πρέπει να διαθέτει το

 

παραστατικό αγοράς και η αγορά να έχει
πραγματοποιηθεί στο παραπάνω χρονικό

Το kaveh kanes, Aσκληπιού 38 στην Λάρισα, φιλοξενεί την έκθεση φωτογραφίας του
Ανδρέα Κατσάκου με τίτλο “ Άλογος τόπος” έως 2 Δεκεμβρίου 2012. Η έκθεση “ Άλογος

διάστημα. Το επιπλέον ένα έτος εγγύησης,
αποτελεί παροχή της Intersys A.E. και

τόπος” παρουσιάστηκε αρχικά στην Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2010 στο πλαίσιο
του Φεστιβάλ Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης “Contrast / Αντίθεση” που διοργάνωσε

αφορά αποκλειστικά σε προϊόντα που έχουν
διατεθεί στην Ελληνική αγορά από την ίδια.

η φωτογραφική ομάδα “Φωτοπόροι”. Τον Νοέμβριο του 2010 παρουσιάστηκε στον
Βόλο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ φωτογραφίας “Νοέμβριος Φωτογραφίας 2010” και

Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί προιόντα
της προσφοράς στις αλυσίδες Κωτσόβολος,

τον Ιανουάριο του 2011, παρουσιάστηκε στην Φλώρινα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ
“Φωτογραφικός Χειμώνας 2010”. Οι εικόνες του Ανδρέα Κατσάκου είναι ένα εξαιρετικό

Πλαίσιο, Γερμανός, Mega Electrics &
Expert, ElectroNet, Welcome καθώς και σε
επιλεγμένα καταστήματα φωτογραφικών
ειδών. ΙΝΤΕRSYS 210 9554000

παράδειγμα τοποθέτησης της φωτογραφικής πρακτικής στην πλευρά της “τρέλας”
(madness) παρά της “ημερότητας” (tameness). Ο Ανδρέας Κατσάκος γεννήθηκε στην
Λάρισα το 1973. Σπούδασε φωτογραφία στο Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P. Με τη φωτογραφία ασχολείται
ερασιτεχνικά από το 1996. Έχει εκθέσει τις φωτογραφικές του δουλειές, σε πολλές
ατομικές και ομαδικές εκθέσεις ανά την Ελλάδα. Δουλειά του επίσης δημοσιεύτηκε
κατά καιρούς και σε διάφορα φωτογραφικά περιοδικά όπως το “PHOTO BOOK”,
“ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ”, “ΦΩΤΟγράφος” κλπ. Τα έσοδα που θα προκύψουν από την πώληση των
φωτογραφιών θα δοθούν στη μικρή Χρυσοβαλάντω Μπαντάση, η οποία στις επόμενες
μέρες θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος στην Γαλλία. Για όσους επιθυμούν να
ενισχύσουν οικονομικά τη μικρή Χρυσοβαλάντω, έχει ανοιχθεί λογαριασμός στην Εθνική
Τράπεζα - 814/611005-39 (όνομα Μαρσιτοπούλου Ευαγγελία)
kaveh kanes, Aσκληπιού 38, Λάρισα

      

Διάρκεια: 20 Νοεμβρίου - 02 Δεκεμβρίου, 2012
Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00-22.00

Οι “ενημερώσεις” μου για την

ωτογραφία

www.facebook.com/photographos.mag
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Corbis
$    % 
 Demotix
Το πρακτορείο Corbis αγόρασε
το Demotix, το εναλλακτικό
πρακτορείο που είναι ιδιαιτέρως
δημοφιλές στους ερασιτέχνες
και θεωρείται σήμερα “πηγή της
δημοσιογραφίας των πολιτών”.
Το Demotix μαζεύει φωτογραφίες
από όλο τον κόσμο και κυρίως
από σημεία και γεγονότα στα
οποία τα καθιερωμένα μέσα
δεν έχουν πρόσβαση. Διαθέτει
ακόμα και εφαρμογή, όπως και
το Corbis, για smartphones ώστε
να ανεβάζουν το υλικό τους οι
mobile photograohers. Τα κέρδη
από τις πωλήσεις μοιράζονται
ανάμεσα στο πρακτορείο και τους
φωτογράφους. Σήμερα φιλοξενεί
μόνον φωτορεπορτάζ. Αναμένεται
να δούμε ποια θα είναι η μορφή
του μετά την εξαγορά από το
Corbis.

*

*ERS: T>#(:;, .<= _@."B

 )

!  

Ομαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Θεσσαλονίκη: μνημεία-γέφυρες στο ιστορικό
χθες και το σήμερα» της Φωτογραφικής Ομάδας «ΚΛΙΚERS» θα πραγματοποιηθεί στον
Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο, από τις 13 Δεκεμβρίου 2012 ως 15 Ιανουαρίου 2013. Με
αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, τα μέλη
της ομάδας επιχειρούν να αποδώσουν φόρο τιμής στην πόλη, παρουσιάζοντας εικόνες που
συνδυάζουν το παρόν με το παρελθόν. Συμμετέχουν τα παρακάτω μέλη: Χάρης Γρηγορίου,
Τάσος Χίος, Σταύρος Σταματίου, Μιχάλης Διονυσίου, Έλενα Γεωργιάδου, Μargarita Kosior,
Γιώργος Παπάζογλου, Χρόνης Δημόπουλος, Σταυρούλα Μεταλλίδου, Χρύσα Βίγλη, Άρις
Κωνσταντινίδης.
Εγκαίνια: Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου στις 8:00 μ.μ.
Διάρκεια: 13 Δεκεμβρίου 2012 - 15 Ιανουαρίου 2013
Ωράριο λειτουργίας:
Δευτ. – Τετ. 9:00 – 17:00, Τρ. – Παρ. 9:00 – 16:00, Πεμ. 9:00 – 21:00
Σαβ. 9:00 – 11:00, 13:30 – 15:30, Κυρ. κλειστά
Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο. Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα) τηλ. 2310 271003

Fotograficus
&

!  “  '   ( !) *) +

  “
Μία από τις εκθέσεις που έχει παρουσιάσει η Fotograficus στο Long Room
Πικερμίου, ταξίδεψε και προβλήθηκε στο διεθνές φεστιβάλ φωτογραφίας
“Fotohonap”, το οποίο αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Μήνα Φωτογραφίας.
Η ομαδική έκθεση “Εκτός Σχεδίου” έχει ως κεντρικό της “πρόσωπο” την ΠΟΛΗ
και συγκεκριμένα την σύγχρονη ελληνική πόλη μέσα στη σημερινή κοινωνικόοικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας. Αλλά και την ελληνική πόλη
ως έναν ζωντανό οργανισμό όπου συνυπάρχουν χιλιάδες και εκατομμύρια
διαφορετικές ζωές. Στην γκαλερί FUGA της Βουδαπέστης, η οποία ουσιαστικά
αποτελεί έναν πολύ ιδιαίτερο και δημιουργικό αρχιτεκτονικό πολυχώρο,
παρουσιάστηκε μία επιλογή από το σύνολο των έργων που υπήρχαν στην αρχική
έκθεση της Αθήνας. Συγκεκριμένα, με έργα τους συμμετείχαν στην έκθεση “Εκτός
Σχεδίου”, στο πλαίσιο του “Fotohonap”, οι εξής Έλληνες & ξένοι δημιουργοί: Χρήστος Δημητρίου, Άννα Μαραγκουδάκη, Marie Mauzy
(Σουηδία), Szilvia Mucsy (Ουγγαρία), Ελένη Παπαμανώλη, Σωτήρης Παπανικολάου & Μαρία Παυλάκη.
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T.I.P.A. ÄÉÅÈÍÇÓ ÅÑÅÕÍÁ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ
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Wissenschaftliches Institut fur Presseforschung und
Medienberatung ìå Ýäñá ôçí Êïëùíßá. B ! )  
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        210 8541485

Nikon D800

Nikon D3S
Canon EOS-1D X

Nikon D5100

Panasonic LUMIX GX1
Vario PZ 14-42mm

 # )>#@> =$ +..#@(+) #") ,>" ( )#,(+) #( >#".#(:(, )<. #(+B ):)$#B >) #>) (=$)
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 asselblad
 # <#
(    eBay
Ήταν μια εποχή (δεκαετίες
’60 και /70) που οι μοναδικές
φωτογραφικές μηχανές που
έκαναν βόλτες στο διάστημα
ήταν αποκλειστικά Hasselblad.
Μερικές διασώθηκαν και τώρα πια
αποτελούν σπουδαία συλλεκτικά
αντικείμενα. Μεταξύ τους και
μια Hasselblad MKWE σε άριστη
κατάσταση προερχόμενη από το
μακρινό Hong Kong με φακό CF
Biogon T* 38mm/f4.5 και πλάτη
A24. Αυτές τις ημέρες είναι σε
δημοπρασία στο eBay με τρέχουσα
τιμή 51.000 δολ. ενώ αναμένεται
να φθάσει τις 100.000δολ. Από
αυτή τη σειρά κατασκευάστηκαν 20
τεμάχια ως ειδική παραγγελία για
τη NASA.

Bryce Bayer
" ?        Bayer pattern
Δούλευε στην Kodak και πήρε μόνο τη δόξα για την εφεύρεσή του. Πριν μερικές μέρες (13
Νοεμβρίου) πήρε το δρόμο για την άλλη ζωή. Ο λόγος για τον Bryce Bayer, που επενόησε
εν έτει 1975) την ομώνυμη διάταξη μικροφίλτρων Bayer η οποία έξυπνα επιτρέπει σε ένα
αισθητήρα που στην πραγμαιτκότητα είναι μονοχρωματικός να «αντιλαμβάνεται» το χρώμα.
Η διάταξη των φίλτρων περιγράφεται στην ευρεσιτεχνία U.S. Patent No. 3,971,065 που
έγινε δεκτή το 1976 με τίτλο “Color Imaging Array”. H διάταξη αυτή που πήρε το όνομά
του έμελλε να υιοθετηθεί από το σύνολο σχεδόν των εφαρμογών με φωτογραφικούς
αισθητήρες. O Bayer επίσης εξέλιξε σημαντικούς αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται ακόμη
στην λήψη, επεξεργασία και εκτύπωση ψηφιακών εικόνων. Εξ όσων γνωρίζουμε ο ίδιος ο
εφευρέτης δεν είχε οικονομικό όφελος από την τόσο σπουδαία επινόησή του. Πέθανε σε
ηλικία 83 ετών στο Portland.

75. ikkor
M   )

 

Ότι οι γιαπωνέζοι είναι παραγωγικοί ως λαός το γνωρίζουμε. Οι φίλοι της
Νikon λοιπόν θα χαρούν να πληροφορηθούν ότι στις αρχές Νοεμβρίου
συμπληρώθηκαν 75εκ. φακοί με το brandname Nikkor. O πρώτος
φακός με το ίδιο όνομα ήταν ο Auto-Nikkor S 5cm f/2 (1959)
που συνόδευε την αρχετυπική ρεφλέξ Νikon F. Tα οπτικά
Nikkor καλύπτουν και τη θρυλική μοντούρα Nikon F
εξελιγμένη πλέον στις απαιτήσεις της ψηφιακής
εποχής αλλά πρόσφατα και τη νέα μοντούρα
Nikon 1 για αισθητήρες 1in. CX format.
Tελευταία προσθήκη ήταν ο AF-S
NIKKOR 70-200mm f/4G
ED VR.
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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
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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Στα πλαίσια της θεατρικής παράστασης «Η Κρητικοπούλα» που θα παρουσιασθεί
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από 22 ως 25 Νοεμβρίου 2012,
το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με το συλλέκτη Πέτρο
Παπακυριακού σχεδίασαν την αναπαράσταση ενός φωτογραφικού ατελιέ του
1898. Μέσα από αυτήν, το κοινό θα έλθει σε άμεση επαφή με την αποτύπωση
της καθημερινής ζωής της εποχής κατά την οποίαν διαδραματίζεται η ιστορία του
έργου, θα έχει τη δυνατότητα άμεσης συμμετοχής στα δρώμενα, λειτουργώντας
συμπληρωματικά και ενισχυτικά στη δομή και δράση και θα το «ταξιδέψει»
χρονικά και ιστορικά. Ο Πέτρος Παπακυριακού, συλλέκτης πολύτιμων και ενίοτε
μοναδικών κειμηλίων, τεκμηρίων και προσωπικών αντικειμένων της περιόδου
των Κρητικών Επαναστάσεων της Αυτονόμου Πολιτείας και των Βαλκανικών
αγώνων, σκηνογραφεί ένα φωτογραφικό ατελιέ της Μεγαλονήσου, κατά τη δύση του 19ου αιώνα, χρησιμοποιώντας ντεκόρ εποχής από
αυθεντικά αντικείμενα, φωτογραφίες και έπιπλα. Σε πραγματικές διαστάσεις,
χρησιμοποιούνται ενδυματολογικά και διακοσμητικά χαρακτηριστικά μέσω των
οποίων δίνεται η ευκαιρία στον επισκέπτη και θεατή να «βρεθεί» μέσα στο studio
κατά το έτος 1898, όπου ένστολος βρακοφόρος της Κρητικής Χωροφυλακής
ποζάρει μπροστά από μία φωτογραφική μηχανή εποχής διάσημου φωτογράφου.
Ο Πέτρος Παπακυριακού γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα με το συλλεκτικό του ενδιαφέρον σπούδασε φωτογραφία,
γραφιστική και διακόσμηση εσωτερικών χώρων στη σχολή Δημητρέλη. Το 2004
ξεκινά την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως φωτογράφος, αναπτύσσοντας
ένα προσωπικό ιδιαίτερο στυλ που τον βοήθησε στη δημιουργία ενός
αξιόλογου portfolio και μίας συνεχώς αυξανόμενης βάσης πελατών στο χώρο
της αρχιτεκτονικής φωτογράφησης, της μόδας, του τύπου και των κοινωνικών
εκδηλώσεων.
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ΠΡOΣΟΧΗ!
Τελευταίες ημέρες
υποβολής φωτογραφιών
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου


 &     



 studio



15 & 16 Äåêåìâñßïõ

  -     ! "#  !#,
 $#  "% &"! '%#'( studio!
  *:       . !"  & #. $  
+ +.: E "   % (        )
+ + / 0+1 2: O " %  "    %"  
" DSLR (%      

)

M33 20 ( / ) 8 : '      

/O* (  * . 2 ): €160 (130 " + *-# 23%)
. A /  2 3 9: ;  (2) < "  
X 3: =         9:30 - 16:00
 : #thens Art Studio, A" #  " 20, #. ;  ,
173 42, #  ( : www.athensartstudio.gr/#/contacts/)
M : C ;  . 6944 474024

3** 2 3 9: ' (4 ),
F (6 ),      (2)
+ 12;33* : !  , styling/hair/
make-up artist,   &  ,   " %
NFO - 

 E: 210 9703980, 210 9939995
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νερό. Εκκρίνεται καθημερινά σε σταθερή ποσότητα, αλλά

Βασική γυναικεία ορμόνη, χάρη στην οποία μια γυναίκα, που μπορεί

παρατηρείται υπερέκκριση όταν η φερτηκάρταρεκαριόλη και

να μην ξέρει να πάει ούτε από την Ομόνοια στο Σύνταγμα, εντοπίζει

η ευρωχλωρίνη δεν έχουν αποτέλεσμα.

με κλειστά μάτια όλα τα υποκαταστήματα της αλυσίδας Hondos
Center σε ακτίνα 150 ναυτικών μιλίων.

()(;)"
Πρόκειται για ορμόνη που εκκρίνεται κυρίως όταν η

T#"#:"

γυναίκα βρίσκεται σε ύπτια θέση (=ξαπλωμένη). Εδώ

Ορμόνη, που εκκρίνεται ιδιαίτερα κάθε Σάββατο πρωί και διεγείρει
την γυναίκα έτσι ώστε να αποσπάσει την πιστωτική κάρτα του άντρα,
αφού η δική της έχει καταστραφεί από την χοντοσεντερόνη.

πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτή η ορμόνη δεν προκαλεί
πονοκέφαλο στην γυναίκα αλλά οίδημα (=πρήξιμο) στα
γεννητικά όργανα των ανδρών. Η γυναίκα επικαλείται
δήθεν πονοκέφαλο για να αποφύγει άλλες δραστηριότητες.

+>>)"

Πιστεύεται ότι συσχετίζεται με τη νυφουλίνη στις μικρές και

Με την έκκριση αυτής της ορμόνης η γυναίκα αφήνει την
πιστωτική κάρτα και στρέφεται στα μετρητά του άντρα, τα οποία
και “καθαρίζει” σε χρόνο ρεκόρ. Εφόσον συνδυαστεί με τις δύο
προηγούμενες, άστα να πάνε.

την φερτηκάρταρεκαργιόλη στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Πάντοτε όμως συνδυάζεται με την μουρμουρόνη.

(+.(+)"
Βασική γυναικεία ορμόνη, αφού εκκρίνεται από όλες

+;(+)"

τις γυναίκες και σε όλες τις ηλικίες. Διακρίνεται στη

Πρόκειται για ορμόνη της οποίας η έκκριση αυξάνεται γεωμετρικά
με τα χρόνια και η οποία δημιουργεί στη γυναίκα την ακατανίκητη
ανάγκη να ντυθεί νυφούλα. Εξαιρετικά επικίνδυνη για τους άντρες,
αφού μπορεί να τους οδηγήσει ακόμη και στον αιφνίδιο γάμο.

γενικομουρμουρόνη (η γυναίκα μουρμουρίζει γενικά
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας) και στη κρεβατομουρμουρόνη
(εκκρίνεται πριν τον ύπνο και προκαλεί βασανιστική
κρεβατομουρμούρα). Σε συνδυασμό με την τηλεφωνίνη
προκαλεί μουρμούρα από τηλεφώνου (γνωστή και ως

";>))"

τηλεγκρίνια). Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αν βρεθεί τρόπος

Ορμόνη, που δίνει στη γυναίκα την ικανότητα να μπορεί να μιλά

περιορισμού της μουρμουρόνης, ο μέσος όρος ζωής των

στο τηλέφωνο για πολλές ώρες χωρίς να χρειάζεται τροφή και

ανδρών θα αυξηθεί άμεσα κατά 15-20 χρόνια.
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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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Paris Photo

Φωτ.: © Vincent J. Stok. Hétérotopie #SMEIPVVI.
Courtesy Galerie Alain Gutharc

Paris Photo 2012
&  

!     &    ,       David Lynch

Κ

άθε φθινόπωρο οι λάτρες της φωτογραφίας του Παρισιού, και φυσικά όχι μόνο, έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα τεράστιο
αριθμό έργων που καλύπτουν αντίστοιχο εύρος τεχνοτροπιών υπό τη σκέπη του Paris Photo. Δεκάδες γκαλερί και μουσεία
παρουσιάζουν φωτογραφικά έργα από κλασσικούς μέχρι ανερχόμενους φωτογράφους από όλο τον κόσμο. Φέτος συμμετείχαν 151
εκθέτες και έργα 1500 καλλιτεχνών. Και όλα αυτά στο Grant Palais του Παρισιού. Ανάμεσα σε αρκετούς που ξεχώρισαν, φυσικά ήταν
οι γερμανοί Becher και Edgar Martins, o Nobuyoshi Araki, o Olaf Otto Becker, o Anders Petersen, οι all time classic πλέον Vivian
Maier, Diane Arbus, Richard Avedon, Nan Goldin παρέα με όλους τους μεγάλους κλασσικούς αλλά και σύγχρονους πρωτοποριακούς
καλλιτέχνες. Ευτυχές το ότι ανάμεσα στους εκθέτες βρισκόταν και η Xippas γκαλερί με έργα του Πέτρου Χρυσοστόμου και Πάνου
Κοκκινιά. Μια φετινή πρωτοτυπία της έκθεσης ήταν η συμμετοχή του David Lynch, στο οποίο δόθηκε ο τίτλος του επίτιμου curator.
Ο ιδιοφυής σκηνοθέτης διάλεξε τις 101 αγαπημένες φωτογραφίες του από τη φετινή συλλογή, στις οποίος τοποθετήθηκε μια βούλα με την
ένδειξη “vu par David Lynch” (δηλαδή “τα είδε ο David Lynch”).
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Paris Photo

© The JeanLoup Sieff Estate
La robe trop étroite , 1995
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Paris Photo

Φωτ.: © Annie Leibovitz
Andy Warhol, New York City , 1976
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Paris Photo

Φωτ.: © Movement Study, Vienna 1925.
Courtesy Galerie Johannes Faber

Φωτ.: © Ferenc Berko, Bombay, 1947
Estate of Ferenc Berko, Courtesy Gitterman Gallery

Φωτ.: © Lucien Clergue,
Nu de la Mer, Camargue, 1967
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Φωτ.: © William Klein, Courtesy HackelBury Fine Art,
Dorothy blowing light smoke rings, Paris, 1962
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Paris Photo

Φωτ.: © Simen Johan, Courtesy Yossi Milo Gallery, New York
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Paris Photo

Φωτ.: © Erwin Wurm
Galleri Bo Bjerggaard, Erwin Wurm
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