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ην Κυριακή 9/12 πραγματοποιείται το

προγραμματισμένο συνέδριο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Φωτογράφων (Π.Ο.Φ.) το οποίο θα
ασχοληθεί συν της άλλοις και με το φλέγον θέμα
της αντικατάστασης των αστυνομικών ταυτοτήτων
με νέες (Σημείωση.: Το κείμενο αυτό συντάχθηκε
δυο μέρες πριν). Είναι περιττό φαντάζομαι να
τονίσω τις ευεργετικές επιπτώσεις που θα έχει για
το σύνολο του φωτογραφικού κλάδου, η άμεση
υλοποίηση αυτού του μέτρου που έχει αποφασισθεί
σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο και θεωρητικά
θα έπρεπε να είχε ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή του
και στη χώρα μας. Σύμφωνα με εξακριβωμένες
πληροφορίες μας, το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται
ήδη στη νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, για να κατατεθεί σύντομα προς ψήφιση
στη Βουλή. Άγνωστο πόσο χρόνο θα πάρει όλη
αυτή η διαδικασία. Όμως το θέμα, μαθαίνουμε, δεν
σκοντάφτει μόνον σε διαδικαστικά ζητήματα. Έχουν
εκδηλωθεί έντονες αντιδράσεις εντός της υπηρεσίας
της Αστυνομίας που θα επωμισθεί την υλοποίηση
του έργου, η οποία ζητάει πρόσθετο προσωπικό,
πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις και πρόσθετη
τεχνική υποδομή, γιατί σε αντίθετη περίπτωση
δηλώνει αδυναμία να ανταποκριθεί στον τεράστιο
όγκο του έργου που θα κληθεί να διεκπεραιώσει.
Όμως ο φωτογραφικός κλάδος και όσα τέλος
πάντων φωτογραφικά καταστήματα έχουν
καταφέρει να επιβιώσουν μέχρι σήμερα,
παλεύουν αυτή τη στιγμή με ‘’νύχια και με δόντια’’
να κρατηθούν ανοιχτά και δεν μπορούν να
περιμένουν άλλο. Η “δόση” από τις φωτογραφίες
για τις ταυτότητες -που θα είναι και αυτές τύπου
διαβατηρίου- πρέπει να εκταμιευθεί άμεσα γιατί το
λουκέτο καραδοκεί! Τώρα αν μέσα στην απελπισία
τους κάποια φωτογραφεία ρίξουν τις τιμές στα
3 (ναι καλά ακούσατε) και στα 5 ευρώ όταν και
όποτε αρχίσει η υλοποίηση του μέτρου και βγάλει
ο κλάδος μόνος τα μάτια του, αυτό είναι άλλο θέμα
που χρήζει φυσικά ιδιαίτερης ερμηνείας.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Κεντρικό θέμα της PHOTOVISION 2011 ήταν η φωτογραφία γάμου. Το 2013 θα είναι το ψηφιακό άλμπουμ.
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Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα τις πρώτες
επιχειρήσεις που δήλωσαν συμμετοχή στην επικείμενη δέκατη διοργάνωση
της PHOTOVΙSION. Με αυτή την ευκαιρία θα θέλαμε να ενημερώσουμε
τους υποψήφιους εκθέτες ότι η διάθεση των περιπτέρων σε αυτή την πρώτη
φάση, βρίσκεται στο στάδιο οριοθέτησης των μεγάλων περιπτέρων.
Αμέσως μετά τις γιορτές θα ακολουθήσει η οριοθέτηση περιπτέρων μεσαίου
μεγέθους και στη συνέχεια η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τα μικρότερα
περίπτερα. Ο τρόπος αυτός έχει ακολουθηθεί με επιτυχία και στο παρελθόν,
σε όλες τις διοργανώσεις της Photovision. Χρειάζεται απλά και μόνον να
εκδηλωθεί έγκαιρα το ενδιαφέρον από τους υποψήφιους εκθέτες με σαφή
διευκρίνιση των προδιαγραφών του αιτούμενου χώρου
(τετραγωνικά μέτρα και διαστάσεις, βάθος, δομή ή χωρίς δομή κλπ).
Όμως πέραν των διαδικασιών προετοιμασίας της έκθεσης θέλουμε
να τονίσουμε το γεγονός ότι ως διοργανωτές του μεγάλου διετούς
ραντεβού του φωτογραφικού κλάδου έχουμε εκπλαγεί ευχάριστα από
το ενδιαφέρον, την διάθεση εξωστρέφειας και την επιθυμία συμμετοχής
σε αυτό, από την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου
και μάλιστα εν μέσω σφοδρής οικονομικής κρίσης. Ας το κρατήσουμε
όλοι αυτό σαν ένα σημάδι αισιοδοξίας και θετικής στάσης. Η επαφή και
η επικοινωνία σε δύσκολες εποχές έχει αποδειχτεί ιστορικά ότι ποτέ δεν
έβλαψε αλλά απεναντίας ωφέλησε πολλαπλά τις επιχειρήσεις.
Η λίστα με τους πρώτους εκθέτες της PHOTOVISION 2013 ακολουθεί.
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YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.

Οι πρώτες επιχειρήσεις που δήλωσαν συμμετοχή στην έκθεση
Tις αναφέρουμε με αλφαβητική σειρά. Σε κάθε έκδοση του PB Weekly θα προστίθενται οι νέες δηλώσεις συμμετοχής

• ART POINT HANDMADE PHOTO ALBUMS ΔΕΛΗΣΤΕΦΑΝΗ O. - ΒΑΡΔΑΚΤΣΟΓΛΟΥ Σ. Ο.Ε.
Eισαγωγή - Εμπορία & Κατασκευή χειροποίητων άλμπουμ ART POINT, VERKA EXPLORER Θήκες & τσάντες, INNOVA Ιnkjet χαρτιά
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Ο.Τ. 43, 570 22, Τ.Θ. 1319, 570 22 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 508515, 2310 508516,
email: info@artpoint.gr, web: www.artpoint.gr

• ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Α.Ε.
ACCESSORY POWER μπαταρίες, φορτιστές AP αξεσουάρ σκοτεινού θαλάμου & αρχειοθέτ. slides DICAPAC υποβρύχιες θήκες
φωτογραφικών μηχανών FOTOFLEX υλικά minilab εργαστηρίου GIOTTOS τσάντες & θήκες, τρίποδα φωτογραφικά & video, light stand,
προστατευτικά οθόνης ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών PHOTOGRAPHIC SOLUTIONS υλικά καθαρισμού αισθητήρων
ψηφιακών μηχανών & φακών LAMIPACKER μηχ. ψυχρής & θερμής πλαστικοποίησης LUMIQUEST softbox & ανακλαστήρες για φορητά
φλας MARUMI φίλτρα & αξεσ. φωτ. μηχ., τηλεσκόπια, λούπες MEDALIGHT viewers slide, φωτεινές επιφάνειες, Digital φώτα ψυχρού
φωτισμού MICROFLO οικολογικά φίλτρα minilab PHENIX φωτογρ. μηχανές, κυάλια & τηλεσκόπια, φώτα βίντεο POINT τσάντες & θήκες
για φωτ/κές μηχανές & βιντεοκάμερες, θήκες εξοπλ., φωτ/κά γιλέκα SLS studio flash, συστ. οροφής, αξεσουάρ studio, φορητά φλας,
φόντα TAMRON φακοί TOWA τηλεσκόπια & μικροσκόπια WF επαγγ. τρίποδα, κεφαλές & μονόποδα, άλμπουμ, κορνίζες, μεγεθυντικοί
φακοί, υλικά καθαρισμού φωτογραφικών μηχανών • Εμφανίσεις, εκτυπώσεις C-41, ψηφιακές εκτυπώσεις σε minilab, Επισκευές φωτ/κών
μηχανών και φακών
Εμμ. Μπενάκη 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 3231354-5, 210 3222626, 210 3210000, Fax: 210 3217500
email: sales@giannatos-foto.gr, web: www.giannatos-foto.gr

• CHROMA ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Σ. – ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Λ. Ο.Ε.
ART LEATHER άλμπουμ ΗΕΝΖΟ άλμπουμ, κορνίζες, BELLWOOD software για ψηφιακά άλμπουμ GIEMME, SERGIO PEREGO,
DIMENSIONE, CAMBAU κορνίζες. SARA Αναλογικά & ψηφιακά άλμπουμ
Μαρκορά 55, Πλ.Παπαδιαμάντη, 111 41 Άνω Πατήσια, Τηλ.: 210 2112125, Fax: 210 2112129
email: info@chroma.gr, web: www.chroma.gr

• ΔΑΜΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
Άλμπουμ χειροποίητο, άλμπουμ ψηφιακό, κορνίζες
Μαρίας Κιουρί 167 & Σαμουήλ, 188 63 Νέο Ικόνιο - Πέραμα, Τηλ.: 210 4631971, 210 4621793
Fax: 210 4082641, email: damala@damalasbros.gr, web: www.damalasbros.gr

• ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ.& Ι. ΑΕ.
NIKON Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, φακοί, φλας, κιάλια, SANDISK κάρτες μνήμης, USB φορητά μέσα αποθήκευσης, MP3 Players
MITSUBISHI Επαγγελματικά συστήματα επεξεργασίας & εκτύπωσης φωτογραφιών, φωτογραφίες πιστοποιητικών, γενικής χρήσης κ.λπ.
VARTA Μπαταρίες αλκαλικές, επαναφορτιζόμενες, ειδικές για όλες τις εφαρμογές, CASELOGIC Τσάντες φωτογραφικών μηχανών, video
cameras, laptop, θήκες CDs/DVDs, ILFORD Χαρτιά εκτυπώσεων για inkjet εκτυπωτές, Ασπρόμαυρα φιλμ & χαρτιά, REMINGTON
Ηλεκτρικές συσκευές ατομικής φροντίδας & περιποίησης, RUSSELL HOBBS Ηλεκτρικές μικρο-συσκευές
Zεφύρου 44, 17564 Π. Φάληρο, Τηλ.: 2109410888, Fax: 2109427058, email: desk@damkalidis.gr, site: www.damkalidis.gr

• EPSON ATHENS REPRESENTATION OFFICE
EPSON εκτυπωτές, inkjet, plotters, λογισμικό ψηφιακού album, εξαρτήματα προβολής & αξεσουάρ
Εθνικής Αντιστάσεως 57, 152 32 Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 8099499, Fax: 210 8099501, email: info@epson.gr web: www.epson.gr

• E-PHOTOSHOP.GR / SMART TECHNOLOGY
Fototogo
Πλάτωνος 124, 174 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 9536522, Fax: 210 9417110
e-mail: sales@fototogo.gr, www.e-photoshop.gr, www.smarttechnology.gr

• FISHEYE ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΕ
Bilora τσάντες τρίποδα αξεσουάρ Διανομέας: Epson Surelab
Χρ. Σμύρνης 135 & Κεφαλληνίας, 18345 Μοσχάτο, Τηλ.: 210 9020664 e-mail: sales@fisheye.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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• ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο. Ε.
ΙΝΤΕRFIT φλας-φώτα LOWEPRO τσάντες, αξεσουάρ LIQUID IMAGE: υποβρύχιος φωτογραφικός εξοπλισμός, TRAVOR: led battery
grib, μπαταρίες λιθίου
Δημοσθένους 67, 176 72 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 9515353, Fax: 210 9515733, email: zarofilm@otenet.gr

• HAMA DISTRIBUTION E.Π.Ε.
HAMA Καλώδια και οργανωτές καλωδίων. Αξεσουάρ για Τηλεοράσεις, Επιτοίχιες Βάσεις Τηλεοράσεων (CRT, LCD, TFT, LED), Έπιπλα,
Καθαριστικά, Δορυφορικά αξεσουάρ, Εσωτερικές / Εξωτερικές κεραίες, Ενισχυτές σήματος. Θήκες και Αξεσουάρ για Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές / Φωτογραφικές Μηχανές και Bιντεοκάμερες / Κινητά Τηλέφωνα / MP3 Players / GPS / Κονσόλες Βιντεοπαιχνιδιών. Αξεσουάρ Αυτοκινήτου. Ψηφιακές κορνίζες, Κορνίζες, Άλμπουμ, Επιτοίχιες Βάσεις για Ηχεία, Επιτραπέζιοι Μετεωρολογικοί Σταθμοί, Θερμόμετρα, Πολύπριζα, Φακοί AHA Θήκες και τσάντες μεταφοράς για: Κινητά τηλέφωνα, Φωτογραφικές μηχανές, Φορητούς υπολογιστές, Mp3 Players, USB sticks, Φορητούς σκληρούς δίσκους. XAVAX Λάμπες οικονομίας, Ζυγαριές, Σακούλες για ηλεκτρικές σκούπες,
Αξεσουάρ για τον καφέ και την καφετιέρα LEXAR Κάρτες Μνήμης, USB Sticks, Card Readers.\
Χαρίτων 33, 175 64 Π. Φάληρο, Tηλ. / Fax: 2109410206, e-mail: desk@hama-distribution.gr, maria.delli@hama-distribution.gr

• HELLENIC PHOTO FRAME - ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧ.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΡΝΙΖΑΣ
Αγ. Αθανασίου 16, 480 60 Πάργα Πρεβέζης, Τηλ.: 26840 32421, Fax: 26840 31703, email: gatsias@otenet.gr, www.gatsiasart.gr

• ΗΕΧΑΤΕΑΜ - GIATRAKOS
VULCAN MULTICOPTERS τηλεχειριζόμενα συστήματα αεροφωτογράφισης και βιντεοσκόπησης
Λεωφόρος Δημοκρατίας 83, 187 55 Κερατσίνι, Τηλ. 210 4002220, www.hexateam.gr www.facebook.com/Hexateam info@hexateam.gr

• ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε.
NCL album (Ιαπων. ), GOLDBUCH album (Γερμανίας), BIELLE Ιταλίας, DIVINE MOMENTS χειροποίητα άλμπουμ, E-BOX θήκες CD/
DVD και ψηφιακών μέσων, WWF άλμπουμ, κορνίζες, επιτραπέζια παιχνίδια
Δημ. Μουτσοπούλου 115, 185 41 Καμίνια, Τηλ.: 210 4209583, Fax: 210 4207844
email: info@theobros.gr, www.theobros.gr, www.facebook.com/afoitheodorou

• ΘΕΟΧΑΡΗ Κ. ΑΦΟΙ Ο. Ε.
ALPHA φύλλα & συστήματα αρχειοθέτησης BANDINELLI ψηφιακά άλμπουμ BVA μηχανισμός αυτόματης επικόλλησης φωτ/φιών, είδη σκοτεινού θαλάμου CIEFFE, HOFMANN, FERLASTER, SCHLEIZER άλμπουμ DΕCOR-DΕCOR κορνίζες
KENRO, ZETA, ROAMAN συστήματα αρχειοθέτησης, αξεσουάρ MATIN, LERO είδη σκοτεινού θαλάμου ROAMAN πασπαρτού
Ορέστου 32, 118 53 Κ. Πετράλωνα, Τηλ.: 210 3463574, Fax: 210 3463575, email: theobros@acci.gr

• ΙNTERSYS A. E.
OLYMPUS ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές TOSHIBA συστήματα εικόνας και ήχου PIONEER DVD recorders / players, πολυμέσα,
Hi-Fi, Home Entertainment Systems, profess TomTom προϊόντα πλοήγησης IDAPT φορτιστές
CANON (Αποκλειστική διανομή) φωτ. μηχανές & βιντεοκάμερες, φωτοαντ/φικά ψηφ. & έγχρ., τηλεομοιοτυπία fax, πολυμηχ/τα, σαρωτές, εκτυπωτές, μικροφίλμ & συστ/τα διαχ. εικόνας, προβολείς, αριθμ/νές, ηλεκτρ. ατζέντες, plotters, φλας και περιφεριακά H/Y
Θέση Ντοροβάτεζα, 190 93 Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Τηλ.: 210 9554270-2, Fax: 210 9554373,
email: intersys@intersys.gr, www.intersys.gr
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών – Γραφεία: 19o χλμ. Λεωφ. Αθηνών - Μαρκόπουλου, 190 02 , Παιανία
Τηλ. Κέντρο: 210 9554000 Fax: 210 4815194 , 210 4816640

• ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε. Ε.
CHAMPION: χημικά TECCO χαρτιά plotter TECHNOTAPE: αναλώσημα mini lab PROMAX; photobook TURA φωτογραφικό χαρτί
HP φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες Διανομές προίόντων KODAK, FUJIFILM, EPSON, VERBATIM, TDK, TOSHIBA
Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977 email: kabanaos@hol.gr

• MAY Printways Ltd
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΜΠΟΥΜ και άλλων υπηρεσιών
Λεωφόρος Λεμεσού 144, 2012 Λευκωσία Κύπρος, Τηλ.: 0035722312210, Fax : 0035722314795 email: info@printways.com.cy

• MERKOURI
• Παραγωγή αναλογικού & ψηφιακού άλμπουμ
Αν. Ρωμυλίας 11, 544 54 Τούμπα Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 948767, Fax: 2310 948767, email: raoulmerk@yahoo.gr
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• PAPERS Α.Ε.
HAHNEMUEHLE φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης CANSON φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης ILFORD φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης MOAB φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης POLAROID φωτογραφικές μηχανές, εκτυπωτές ONA Bags τσάντες STENOFLEX pinhole cameres DERELIQ κεραμικές κούπες PHOTOTEX αυτοκόλλητα υφάσματα LUMI INKS
Representative in Greece ειδικές εκτυπώσεις, Διανομή προϊόντων EPSON
Σπάρτης 13, 564 30 Σταυρούπολη Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 968527, Fax: 2310 208013, email: info@papers.gr, www.papers.gr

• PHOTOFLEX STUDIO - Ιωάννου Δημήτριος & Σια ΟΕ
JORGENSEN Albums of Australia, άλμπουμ
Αμφιτρίτης 7, 175 61 Παλαιό Φάληρο, Τηλ: 210 9814438, Fax: 210 9851491 email: info@photoflex.gr

• PHOTOSHOPDIGITAL
Εμπορία & κατασκευή Ψηφιακών άλμπουμ DOMINICO PIEPOLI, PROLAB - SPAIN, INOBILI, OFFICINA LIBRIS
Βιομηχανική περιοχή Λαμίας 35100, Τηλ.: 22310 68061-2, e-mail: psd2@otenet.gr, ww.photoshopdigital.gr

• PHOTOZONE
LIGHTCRAFT φίλτρα HOYA, Φίλτρα TOKINA φακούς NISSIN φλας SAMYANG Φακούς-φίλτρα ΒENRO Tρίποδα-dslr rig-τσάντες
LENSPEN καθαριστικά AEE Magicam, Action cameras Meike, Βattery grips
Αμισσού 55, 171 24 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210 988427 Fax: 210 9011602 e-mail: info@photozone.gr, www.photozone.gr

• PROLAB
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΨΗΦΙΑΚA ALBUMS, ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ALBUMS, Finishing, Exclusive προτάσεις
Film & ψηφιοποίηση, Πρόγραμμα Photodeals για φωτογράφους.
Σόλωνος 48, 56431 Σταυρούπολη Θεσ/νίκης, Τηλ: 2310600508 - 2310588420, Fax: 2310587205, e-mail: ιnfo@prolab.gr, www.prolab.gr

• ΣΤΑΜΟΣ A.E.
DNP Επαγγελματικά Συστήματα Εκτύπωσης και Αναλώσιμα FIT Engineering Φωτογραφικά Κιόσκια VARIZOOM συστήματα Στήριξης και
Σταθεροποίησης καμερών SWIT μπαταρίες και φωτισμός καμερών GLIDETRACK συστήματα γραμμικής κίνησης καμερών ROTOLIGHT
LED σύστημα φωτισμού βιντεοκάμερας FOTODIOX LED σύστημα φωτισμού βιντεοκάμερας FANCIER Τσάντες μεταφοράς και τρίποδα για επαγγελματικές κάμερες ADATA Κάρτες μνήμης, USB Sticks PRODISC Οπτικοί δίσκοι CD-DVD WXD θήκες για φωτογραφικές
μηχανές και βιντεοκάμερες WINBEL ακουστικά SILVER JAPAN Φορητός ήχος και εικόνα HALLOA Αξεσουάρ καθαρισμού για συσκευές ήχου και εικόνας ΔΙΑΝΟΜΗ: προϊοντων SONY Επαγγελματικές Κάμερες και Αξεσουάρ, Επαγγελματικές Φωτογραφικές Μηχανές
Σύστημα alpha, Οπτικοί δίσκοι, Κάρτες Μνήμης, Μπαταρίες, Κασέτες, Ακουστικά
Λασκαράτου 11Α, 542 50 Πυλαία Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 942000, email: stamos@otenet.gr, www.stamos.com.gr

... και έπεται συνέχεια!
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

OΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΟΔΙΚO ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485
www.photovision.gr, e-mail: photovision@photo.gr
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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 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,
%.?: Κωνσταντίνα Γκιτάκου #.$ ($%>": ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

@")#: 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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Μάθημα 1ο: Διόρθωση τονικότητας

Δείτε εδώ ένα παράδειγμα
επεξεργασίας και βρείτε
περισσότερα... στο τεύχος!

Μόλις κυκλοφόρησε!
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Photoshop
Ο ψηφιακός “φωτεινός” θάλαμος και ο επαγγελματίας

Μ

ε αφορμή την πρόσφατη έκδοση του ειδικού μονοθεματικού τεύχους του

ΦΩΤΟγράφου για το Photoshop, το ερώτημα πλανιόταν στα χείλη όλων μας
εδώ στο περιοδικό. Είναι κάτι που όλοι συζητάμε, όλοι αναφερόμαστε αλλά δεν
είχαμε μέχρι στιγμής αποτυπώσει σε ένα κείμενο. Ναι είναι σημαντικό, αλλά ποιό
ρόλο έχει το Photoshop στη ζωή του επαγγελματία φωτογράφου.
Ανάλογα με την ειδικότητα υπάρχουν πολλές διακυμάνσεις. Από την σχεδόν
απαγόρευση στο φωτορεπορτάζ μέχρι τη δημιουργική φωτογραφία στο στούντιο
για διαφημιστικούς σκοπούς όπου το Photoshop χρησιμοποιείται εικαστικά,
παίρνοντας ως αφετηρία συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό και καταλήγοντας σε
εντυπωσιακές συνθέσεις που υλοποιούνται μόνον στον υπολογιστή. Προκειμένου
να αποσαφηνίσουμε την κατάσταση θέσαμε τα ερωτήματα στους επαγγελματίες για
να μας απαντήσουν με βάση την εμπειρία τους.

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

•

Πιστεύετε ότι υπάρχει φωτογράφος που δεν χρησιμοποιεί

•

Ποιές ανάγκες σας καλύπτει το Photoshop; Βασικές διορθώσεις σε
χρώμα, φωτεινότητα και μικρές λεπτομέρειες (ρετούς) ή δημιουργικά

το Photoshop σήμερα;

για νέες συνθέσεις κλπ.

•

Γνωρίζετε αν υπάρχουν φωτογράφοι που ασχολούνται αποκλειστικά
με την επεξεργασία και όχι την λήψη εικόνας;

•

Βάζετε ως προτεραιότητα η φωτογραφική λήψη να είναι εξ αρχής άρτια
από τεχνικής πλευράς (π. χ. φωτισμοί, make-up κλπ. )
ή αφήνετε πράγματα για το Photoshop;

•

Η επεξεργασία στον υπολογιστή έχει αυξήσει ή μειώσει
τα κοστολόγια παραγωγής;
ΕΡΕΥΝΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΛΤΗ

Q?

@$

http://www.asfisphotography.com

Σ

ίγουρα υπάρχουν φωτογράφοι, ακόμη και σήμερα, που δε χρησιμοποιούν Photoshop, είναι όμως λίγοι. Είναι πρόγραμμα που
παρέχει πολλές δημιουργικές δυνατότητες στην επεξεργασία της εικόνας. Πέρα από την χρωματική και τονική διόρθωση μπορείς
να το χρησιμοποιήσεις για να συνθέσεις εικόνες όπως για
παράδειγμα στην αρχιτεκτονική φωτογραφία όπου πολλές
φορές απαιτούνται 3-4 λήψεις για να πετύχεις μεγαλύτερο
δυναμικό εύρος. Διαφορετικό τρόπο σύνθεσης, αλλά παρόμοια
λογική, χρησιμοποιούμε και για την πανοραμική φωτογραφία.
Υπάρχουν αναρίθμητοι τρόποι που μπορείς να βελτιώσεις
μία εικόνα ή και να εκφραστείς δημιουργικά μέσω αυτού του
προγράμματος. Βεβαίως και υπάρχουν φωτογράφοι που ασχολούνται αποκλειστικά με το Photoshop. Για μένα το σωστό είναι
να ξεκινάς από μια πολύ καλή φωτογραφία και στη συνέχεια
να βελτιώνεις στο Photoshop ό,τι δε μπορείς να κάνεις στη
λήψη. Πολλές φορές όμως βλέπουμε να συμβαίνει το αντίθετο.
Στη σημερινή εποχή, λέμε ότι ο χρόνος είναι χρήμα και εφόσον
περνάμε πολλές ώρες μπροστά από την οθόνη νομίζω ότι έχει
αυξηθεί το κόστος παραγωγής. Έχουμε μάθει τους πελάτες
μας σε ένα επίπεδο εικόνας που για να το πετύχεις πρέπει να
περάσεις από την διαδικασία της επεξεργασίας στον υπολογιστή. Έχουμε συνεπώς αυξήσει τις ώρες εργασίας χωρίς όμως να
έχουμε αυξήσει αναλόγως και τις αμοιβές μας.
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http://www.effex.gr
Σίγουρα υπάρχουν ερασιτέχνες που δεν ασχολούνται με το
Photoshop και άνθρωποι μεγάλοι σε ηλικία που δε μπαίνουν στη
διαδικασία να ασχοληθούν, άσχετα αν βγάζουν ακόμα φωτογραφίες. Αν μιλάμε όμως για σύγχρονο σοβαρό φωτογράφο είναι
αδιανόητο να μην χρησιμοποιεί RAW αρχεία για την καλύτερη
δυνατή ποιότητα. Οπότε εκ των πραγμάτων, είναι αναγκασμένος να
χρησιμοποιήσει υπολογιστή. Αλλιώς, θα ήταν σα να βγάζεις φωτογραφία χωρίς να μπεις στο θάλαμο. Θεωρώ οτι ειναι άλλο πράγμα
η λήψη καθαυτή και άλλο το illustration κατ’ επιλογήν, αν αυτό εξυπηρετεί εικαστικό σκοπό. Από την άλλη, υπάρχουν ρετουσέρ που
δεν είναι απαραίτητα φωτογράφοι, μπορεί να είναι και γραφίστες...
Αν μιλάμε με βάση τις ανάγκες της αγοράς, σίγουρα και υπάρχουν
περιπτώσεις ανθρώπων που είναι φωτογράφοι αλλά δεν έχουν μπει
στη διαδικασία της τεχνικής λήψης και έχουν στραφεί στο ρετούς ή
είναι βοηθοί φωτογράφων. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι θέμα
γραφιστικό. Υπάρχουν ειδικευμένοι επαγγελματίες που κάνουν
αυτό ακριβώς σαν δουλειά χωρίς αναγκαστικά οι σπουδές τους να
έχουν άμεση σχέση με τη φωτογραφία. Κάθε φωτογράφος πιστεύω
ότι πρέπει να υπολογίζει τα τεχνικά δεδομένα σε κάθε λήψη και να
τη “στρώνει” όσο καλύτερα γίνεται είτε φωτιστικά είτε από άποψη
γωνίας λήψης κλπ. Και δε το συζητώ, σε κάποιες παραμέτρους
όπως το βάθος πεδίου όλη η διαδικασία κρίνεται πάνω στο κλικ.
Από εκεί και πέρα το Photoshop μπορεί να βοηθήσει είτε να βελτιώσει την εικόνα είτε να διορθώσει κάποια λάθη που δε γινόταν να
αποφευχθούν στο στάδιο της λήψης.Η επεξεργασία στον υπολογιστή θεωρείται δεδομένη πλέον. Για την αγορά το κόστος μειώνεται
αλλά για τον φωτογράφο η εργασία είναι περισσότερη. Παλαιότερα
τα κοστολόγια ήταν μεγάλα γιατί είχες και την εκτύπωση και την
εμφάνιση και τα τεστ. Τότε οι πελάτες αδιαμαρτύρητα δέχονταν την
επιβάρυνση. Τώρα με την άυλη επεξεργασία και η εικόνα είναι πιο
βελτιωμένη και το κόστος έχει μετακυλιστεί στο φωτογράφο.

"$%"

&%)

www.dimitrisandritsos.gr
Το πρώτo πράγμα που σκέφτεται κάποιος στο άκουσμα της
λέξης “φωτογραφία” είναι ”Photoshop”. Απ’ όποιο στούντιο κι
αν περάσεις, θα δεις όσους υπολογιστές τόσα “Photohop” να
“τρέχουν”. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει σήμερα φωτογράφος
που δεν χρησιμοποιεί το Photoshop για να προσθέσει την
τελευταία πινελιά στις φωτογραφίες του. Οι γυναίκες τη μέρα του
γάμου τους θέλουν να είναι λαμπερές, αψεγάδιαστες. Εκεί βάζουμε
κι εμείς το χεράκι μας μέσω του Photoshop. Κάποιο σπυράκι από
το άγχος, διόρθωμα στο μακιγιάζ, αλλά πάντα ο ίδιος άνθρωπος.
Όχι στο πλαστικό, όχι στη γυναίκα Barbie. Ο φωτογράφος
βγάζει φωτογραφίες. Αν κάποιος ασχολείται αποκλειστικά με
την επεξεργασία κατά τη γνώμη μου δεν είναι φωτογράφος. Γι’
αυτό αν με ρωτάτε όχι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει φωτογράφος
“κολλημένος” στην οθόνη του. Κάθε φωτογραφία μου, επιδιώκω
να είναι, κατά την αισθητική μου, τέλεια! Να είναι τέλεια στην
οθόνη της μηχανής μου. Όχι μόνο στο άλμπουμ που θα
παραδώσω στον πελάτη μου. Γι’ αυτό όταν πρόκειται να τραβήξω
μια φωτογραφία, και μιας και ο φωτογραφικός μου εξοπλισμός το
επιτρέπει, ελέγχω και την παραμικρή λεπτομέρεια. Στο επάγγελμά
μας ο εξοπλισμός είναι πολύ ακριβός και με την εξέλιξη της
τεχνολογίας πρέπει να ανανεώνεται ταχύτατα, αν θέλουμε να
κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και να είμαστε τίμιοι απέναντι στον
πελάτη μας. Αυτό έχει αυξήσει το κόστος παραγωγής. Σχετικά με
τους υπολογιστές, σίγουρα, για να υποστηρίξεις τα αρχεία που
πρέπει να δουλέψεις, μέσα σε συγκεκριμένους χρόνους, πρέπει να
έχεις “καλά” μηχανήματα. Οπότε ναι, είναι ένα επιπλέον κόστος,
αναλογιζόμενοι και το εργατικό κόστος που συνεχώς αυξάνεται, σε
αντίθεση με το παρελθόν, που από τη λήψη έως και την εκτύπωση
μιλούσαμε για one - man’s - business !
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stagespotting.com
H εξέλιξη της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα εδώ και χρόνια. Και παλιότερα γίνονταν χρωματικές
και τονικές επεμβάσεις, στο στάδιο της εκτύπωσης και αν
υπήρχε λόγος σκανάρονταν τα φιλμ και διορθώνονταν. Τώρα
που όλες οι λήψεις είναι ψηφιακές πιστεύω πως δεν υπάρχει
φωτογράφος που δεν χρησιμοποιεί το Photoshop τουλάχιστον για μικροδιορθώσεις. Από κει και πέρα, υπάρχουν
μεγάλες προοπτικές να κάνει κανείς πολλά πράγματα αλλά
εξαρτάται από το ύφος του καθενός, το αντικείμενό του και
πόση διάθεση έχει. Στην προσωπική μου περίπτωση, οι ανάγκες που μου καλύπτει το Ρhotoshop δεν είναι πολλές, αλλά
πιστεύω πως είναι σημαντικές. Περιορίζομαι σε χρωματικές
διορθώσεις, ελάχιστο ρετούς και κάποια φίλτρα κατά καιρούς.

?" 4"%!(3

Σίγουρα υπάρχουν φωτογράφοι που έχουν εξειδικευτεί και
έχουν πλέον ως βασικό αντικείμενο την επεξεργασία. Έχω

www.yiannissotiropoulos.com

δει κάποιες δουλειές και έχω μείνει αρκετά εντυπωσιασμένη

Προσωπικά το χρησιμοποιώ το Photoshop αλλά μετά την μεγάλη
βελτίωση του Lightroom, το χρησιμοποιώ όλο και λιγότερο.

γιατί η δουλειά που έχουν από κάτω είναι τεράστια αλλά
νομίζω πως εκεί μιλάμε πιο πολύ για γραφιστική και όχι για
φωτογραφία. Η δική μου πεποίθηση και προσπάθεια είναι να

Όμως είναι κάποια πράγματα που γίνονται μόνο στο Photoshop
και αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος για να μη σταματήσεις να το
χρησιμοποιείς. Βάσει αυτής της λογικής δε νομίζω να υπάρχει
κάποιος φωτογράφος που να μη το χρησιμοποιεί, ακόμα και αν
χρειαστεί να κάνει κάτι σε μία μόνο εικόνα! Οι βασικές ανάγκες
που καλύπτει το Ρhotoshop είναι η μεγάλη ευελιξία στο ρετούς!
Με τη ευχέρεια της χρήσης των μασκών επίσης μπορείς να κάνεις
τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα πάνω σε μια εικόνα, ώστε να

είναι άρτια η εικόνα εξ αρχής. Όμως συχνά όταν οι φωτιστικές
συνθήκες είναι δύσκολες καταλαβαίνω ότι πρέπει την εικόνα
να την σώσω μόνο με το Ρhotoshop. Παρά την αντίθετη
διαδεδομένη άποψη νομίζω ότι η επεξεργασία αυξάνει τα κοστολόγια αφού απαιτεί πολλές εργατώρες για το φωτογράφο
να κάνει διορθώσεις, ρετούς, να κάνει άλμπουμ κλπ. χωρίς
όμως οι αμοιβές του να αυξάνονται.

δώσεις την δική σου προσωπική πινελιά.
Δε γνωρίζω κάποιον προσωπικά κάποιο φωτογράφο που να
απασχολείται αποκλειστικά στην επεξεργασία. Αν είσαι φωτογράφος ΘΕΛΕΙΣ να φωτογραφίζεις το ο,τιδήποτε, από το πιο μικρό
πετραδάκι, έναν άνθρωπο, μια θάλασσα, ένα βουνό, ένα δέντρο,
ένα λουλούδι... Πάντα θα υπάρχει κάτι που θα σου δίνει το
ερέθισμα να κάνεις “κλικ” με τη μηχανή σου! Κάνοντας κυρίως
γάμους, πρωταρχικός στόχος είναι να μελετήσω το χώρο που
δουλεύω (όσο το δυνατό πιο γρήγορα), έτσι ώστε να μπορέσω
να έχω την καλύτερη τεχνικά λήψη. Στις περιπτώσεις που δεν το
καταφέρω, τότε αναλαμβάνει το Ρhotoshop. Δεν είμαι της λογικής
“πάρε τη φωτογραφία και άσε τα υπόλοιπα για το Ρhotoshop”:
μόνο αν γίνει λάθος θα το χρησιμοποιήσω. Όσο για τα κόστη, όσο
περισσότερο δουλεύεις στον υπολογιστή, τόσο μεγαλύτερο είναι
και το κόστος παραγωγής. Δεν υπάρχει κάποιος που δουλεύει σε
έναν υπολογιστή χωρίς να πληρώνεται! Οπότε και στη δική μας
περίπτωση οι ώρες που δουλεύουμε είναι αρκετές και κατά συνέπεια μεγαλύτερο το κόστος.
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Δείτε τον κόσμο από ψηλά…

Ανανεώστε τις υπηρεσίες σας με τα τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα μας
για αεροφωτογραφία και εναέρια βιντεοσκόπηση!
Η “Hexateam” αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και διανομέας
στην Ευρώπη των επαγγελματικών μοντέλων “Vulcan UAV multirotors”
διαθέτει μηχανήματα με δυνατότητα προσαρμογής φωτογραφικών μηχανών
DSLR αλλά και βιντεοκάμερας για ένα ή δύο χειριστές εδάφους με έλεγχο
μοντέλου και φωτογραφικής μηχανής με τηλεχειρισμό και ζωντανή εικόνα
λήψης σε οθόνη LCD. Ιδανικά για εναέρια κάλυψη event, τουριστικών και
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ενεργειακών πάρκων, δυσπρόσιτων τοπίων,
αρχαιολογικών χώρων και πολλών ακόμα εφαρμογών.
Τα Vulcan Multicopters είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με υλικά
τελευταίας τεχνολογίας, όπως ανθρακονήματα και συστήματα ελέγχου
2.4GHz-5.8GHZ με GPS Return home, data link, 50 way point, Gimbal
Stabiliser πλήρους περιστροφής 360ο (Pan, Tilt, Roll).
Επικοινωνήστε μαζί μας για να δημιουργήσουμε μαζί το τηλεκατευθυνόμενο
μοντέλο αεροφωτογράφισης που θα καλύπτει αποκλειστικά τις δικές σας
ανάγκες.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος
S: www.hexateam.gr

: www.facebook.com/Hexateam

E: info@hexateam.gr T: 210 4002220
Λεωφ. Δημοκρατίας 83, 187 55 Κερατσίνι
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Οι φωνές ήταν πολλές: “Γιατί ο
φωτογράφος δεν προσπάθησε να σώσει
τον άτυχο Κορεάτη” “Tρομολαγνεία”,
“Κακή αισθητική” κλπ. στο επόμενο
φύλλο ο φωτογράφος προσπάθησε
να κατευνάσει τις δυσμενείς
εντυπώσεις λέγοντας ότι με τις φλασιές
προσπαθούσε να ειδοποιήσει τον
μηχανοδηγό του τρένου ότι υπήρχε
άνθρωπος στις σιδηροτροχιές.
Είναι γεγονός ότι ο δυτικός κόσμος
μπροστά στον κατακλυσμό των
γκρίζων ειδήσεων, της πλημμύρας της
καταστροφολογίας και του θανάτου
που περικλείει απειλητικά τον σύγχρονο
άνθρωπο, από αυτο-συντηρητική
τάση απομονώνει τις εικόνες με το
αρνητικό περιεχόμενο προτιμώντας την
αυτοτροφοδοτούμενη αυταπάτη μιας
εικονικής πραγματικότητας.
Δηλ. οι άνθρωποι δεν έχουν το
“στομάχι” ν’ αντικρίσουν κατάματα
τη σκληρή καθημερινότητα.
Αντίθετα, επενδύουν σε ένα πυρήνα
μιας αποστειρωμένης εκδοχής της
πραγματικής ζωής όπου πολλά
συγκαλύπτονται και δεν απεικονίζονται
για να μην ταράξουν τα “καλώς
κείμενα”. Ο ιδεολογικός μανδύας
μπορεί να είναι η διαφύλαξη της
αξιοπρέπειας, η προστασία των

R4-#&"#F%@)
#    -;
Η New York Post είναι ένα νεοϋορκέζικο tabloid του συγκροτήματος Murdoch.
Όπως η εγγλέζικη Sun, η γερμανική Bild κλπ. το λαϊκό αυτό φύλλο έχει μια τάση προς
ότι πουλάει και εντυπωσιάζει. Προς την εύκολη δημοσιότητα. Συχνά λατρεύουν το
γκροτέσκο και το νοσηρό.

Τ

ην περασμένη Τρίτη η New York Post κατάφερε με την παγκόσμια γνωστή πλέον
αμφιλεγόμενη φωτογραφία στο cover story να προκαλέσει το γενικό ενδιαφέρον και
σωρεία από αρνητικά στη βάση τους σχόλια. Επίσης, χωρίς να το έχει επιδιώξει, ανανέωσε
την προαιώνια συζήτηση για την ηθική του φωτορεπορτάζ και τα όρια της δημοσιογραφικής
δεοντολογίας. Ο freelance φωτογράφος Umar Abbasi έτυχε να βρίσκεται στην πλατφόρμα
στο σταθμό της 49ης οδού. Σύμφωνα με μαρτυρίες ένας άστεγος με ψυχολογικά προβλήματα
έσπρωξε τον κάτοικο του Queens 58χρονο Κορεάτη Ki Suk Han στις γραμμές του τραίνου.
Ο φωτογράφος σήκωσε την κάμερα και απαθανάτισε την ζοφερή στιγμή της αγωνίας του
θύματος λίγο πριν συνθλιβεί κάτω το συρμό του τρένου Η εικόνα του τρόμου ήταν το cover
story της ημέρας στη New York Post που λατρεύει οτιδήποτε πουλάει φύλλα. Ακόμη κι αν
θέτει εν αμφιβόλω την δημοσιογραφική δεοντολογία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Η δημοσίευση ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, κατακραυγή αλλά και σχόλια από πλευρές
που προσπάθησαν με ψυχραιμία να προσεγγίσουν το ακανθώδες θέμα.
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θυμάτων, ο μη εθισμός στη βία κλπ.
Όμως θα είχε γίνει εφικτό το ύψος της
φωτοδημοσιογραφίας του ιστορικού
παρελθόντος μας αν στο όνομα της μη
προβολής “ανάρμοστα βίαιων” εικόνων
δεν είχε βγει στον αέρα υλικό από το
βρόμικο πόλεμο του Βιετνάμ (Σφαγή
του Μάι Λάι, εκτέλεση βιετναμέζου
αιχμαλώτου εξ επαφής) από τον
ισπανικό εμφύλιο, από τα γερμανικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης με τους
μαζικούς τάφους κλπ. Το ερώτημα
έγκειται πιο πολύ όχι στην αισθητική
κάθε φωτογραφικής μαρτυρίας
αλλά κατά πόσο εξυπηρετεί το
κοινωνικό και ανθρώπινο αίσθημα της
ευαισθητοποίησης σε απεχθείς πράξεις
και της αποτροπής παρόμοιας βίας στο
μέλλον. Όταν η εικόνα είναι ιστορική
μνήμη με μαζική αξία τότε έχει raison
d’etre. Όταν εκπίπτει όπως δυστυχώς
στην περίπτωση του νεοϋορκέζικου
tabloid σε φθηνό κυκλοφοριακό τρικ
τότε απαξιώνεται και δυσφημεί το
φωτορεπορτάζ.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Η βρετανική αλυσίδα ηλεκτρικών Comet χρεωκόπησε ξαφνικά στις 2 Νοεμβρίου.
Η Comet ως πρόσφατα παραδοσιακή δύναμη στην βρετανική αγορά, με 250
υποκαταστήματα σε διάφορες πόλεις, είχε περιπέσει σε οικονομικά προβλήματα οπότε
εκποιήθηκε από την μητρική Kesa/Darty στη OpcaPita. Και ενώ οι νέοι ιδιοκτήτες
που υπάγονται στον επενδυτικό όμιλο Haileys Acquisitions ισχυρίζονταν ότι ήταν
εξασφαλισμένη η λειτουργία για τουλάχιστον 18 μήνες, η βόμβα της πτώχευσης ήλθε
πολύ γρήγορα αιφνιδιάζοντας τους πάντες και τους 6600 υπαλλήλους που θα χάσουν
τις δουλειές τους πολύ σύντομα όταν εκποιηθεί το στοκ και αδειάσουν τα μαγαζιά.

Τ

ο ίδιο χρονικό διάστημα και το Βέλγιο έζησε την εμπειρία της πτώχευσης της
αλυσίδας φωτογραφικών Photo Hall που έχει 60 καταστήματα και ανήκει στο γνωστό
Spector Photo Group. Αγοραστής για όλα δεν βρέθηκε και έτσι άρχισε η διαδικασία της
ρευστοποίησης του ενεργητικού σε μεμονωμένους ενδιαφερόμενους. Για παράδειγμα,
το «καλό» κατάστημα στις Βρυξέλλες με την επωνυμία Photo Hall Multimedia NV θα
μεταβιβαστεί στην οικογενειακή εταιρία Krefel που έχει 75 σημεία λιανικής στο Βέλγιο.
Αλλά και σε χώρες με ομολογουμένως καλύτερες οικονομικές συνθήκες όπως στη Γερμανία,
Γαλλία ακόμη και στην αναπτυσσόμενη διαρκώς Κίνα, τα πράγματα μοιάζουν δύσκολα.
Η PPR SA στην οποία ανήκει η γαλλική Fnac (αλλά και ονόματα όπως η Cucci, Yves Saint
Laurent, Puma κλπ.) αποφάσισε να αποδεσμεύσει την ειδικευμένη στη μουσική, τα βιβλία και
τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά εταιρία ειδικά αφού δεν είναι κερδοφόρα (πέρυσι με σύνολο
κύκλου εργασιών 4,2 δις. δολ. έχασε 7,5εκ. δολ.)
Οι ειδικοί λένε ότι η Fnac πάσχει από τη γνωστή ασθένεια του showrooming όπου οι πελάτες
έρχονται για να γνωρίσουν τα προϊόντα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον και τελικά, αφού έχουν
κάνει τις επιλογές τους, καταλήγουν σε φθηνότερες internet-ικές αγορές, τραυματίζοντας
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καίρια και την κερδοφορία και την όλη
ιδέα του φιλικού καταστήματος με το
ειδικευμένο προσωπικό.
H κατάσταση μοιάζει με την
αμερικάνικη αλυσίδα Best Buy που
φέτος σημειώνει πτώση κερδών -91%
και αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση. Η Fnac
έχει συνολικά 14.000 εργαζόμενους
και μολονότι έχει κάνει κάποια βήματα
περικοπών φαίνεται ότι θα πρέπει να
εξοικονομήσει περισσότερα. Η αξία
της εταιρίας εκτιμήθηκε κοντά στο μισό
δις δολ. από τον ειδικό αναλυτή της
Αurel BGC κ. David Da Maia χωρίς
όμως να βρίσκεται άμεσα αγοραστής
στον ορίζοντα λόγω και της δύσκολης
οικονομικής συγκυρίας αλλά και του
γεγονότος ότι τα 154 καταστήματα της
Fnac είναι κυρίως κατανεμημένα εκτός
της Γαλλίας σε χώρες του ευρωπαϊκού
Νότου που πλήττονται από την κρίση
(Iσπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Βέλγιο
αλλά και στη μακρινή Βραζιλία).
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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θα είναι να μεταβαίνουν στο
Instagram. Το ίδιο το Instagram
επιβεβαίωσε την πρόθεση του αυτή
στους New York Times. Η κίνηση
αυτή ήρθε μόλις λίγες μέρες μετά
την διαρροή από έναν υπάλληλο
του Twitter, ότι το δίκτυο σκοπεύει
να ενισχύσει τα φωτογραφικά
χαρακτηριστικά του, προσθέτοντας
μια υπηρεσία με φωτογραφικά
φίλτρα. Από την άλλη, όπως
εξήγησε ο Kevin Systrom, Chief
Executive του Instagram, εφόσον
πλέον η εφαρμογή διατηρεί και
web profiles των χρηστών, είναι
λογικό να θέλουν να κατευθύνουν
την κίνηση στο δικό τους site.
Βέβαια το περίεργο είναι ότι η
κίνηση αυτή δεν έγινε και στα
άλλα site που συνεργάζονται με το

!3#  social media
'       
Την Τέταρτη που μας πέρασε οι χρήστες του Twitter αντιμετώπισαν προβλήματα
ανάμεσα στους λογαριασμούς τους στην πλατφόρμα και σε αυτούς στο Instagram.
Ξαφνικά δεν μπορούσαν να δουν τις φωτογραφίες που ανέβασαν από το Instagram
μέσω των Twitter cards. Τα Twitter cards είναι στην ουσία προεπισκοπήσεις που
δημιουργούνται από τρίτα sites και εμφανίζονται στο feed των χρηστών.

Τ

ο Twitter έβγαλε άμεσα ανακοίνωση, η οποία έλεγε ότι το Instagram απενεργοποίησε
τα Twitter cards και οι εικόνες που δημοσίευαν οι χρήστες εμφανίζονταν
κροπαρισμένες. Οι εικόνες, μέχρι σήμερα τουλάχιστον εμφανίζονται στο Twitter
κροπαρισμένες, αλλά σύντομα o μόνος τρόπος για να δουν οι χρήστες τις φωτογραφίες

Instagram, όπως το Facebook, το
Tumblr και το Flickr. Η φωτογραφία
και το photo sharing ανάμεσα
στους χρήστες του διαδικτύου
αποτελεί μεγάλο πεδίο μάχης αυτή
τη στιγμή καθώς αποτελεί μεγάλη
ευκαιρία για τις διαφημιστικές
εταιρείες και άρα αναμένουμε να
κορυφωθεί η ένταση ανάμεσα στις
διάφορες πλατφόρμες. Και ενώ τα
πρώτα χρόνια της λειτουργίας του
το Instagram είχε στενές σχέσεις με
το Twitter, μετά την εξαγορά από
το Facebook
η ισορροπία άλλαξε και βγήκαν τα
μεγάλα μαχαίρια.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Οι “ενημερώσεις” μου για την

ωτογραφία
www.facebook.com/photographos.mag
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τον τύπο. Για να προχωρήσω
στην Α99, το πρωτότυπο
μοντέλο που παρουσιάσαμε
είχε προηγουμένως δοκιμαστεί
από μερικούς επαγγελματίες
φωτογράφους οι οποίοι με τη σειρά
τους εντυπωσιάστηκαν από την
ποιότητα του OLED Trufinder και
το δυναμικό εύρος των χρωμάτων.
Το EVF φέρνει κάτι καινούργιο στον
απλό καταναλωτή, στον ερασιτέχνη
και επαγγελματία αφού κάνει πιο
δυναμικό τον τρόπο φωτογράφησης.
• Σχετικά με τις mirror less,
η ανάπτυξη τους ανταποκρίνεται
στις προσδοκίες σας;
Εξαρτάται ποια χώρα εξετάζουμε.
Στην Ιαπωνία οι mirror less
αντιστοιχούν σε μερίδιο που ξεπερνά
το 40% της αγοράς μηχανών με
φακούς που αλλάζουν. Επίσης
στην Ασία, την Κορέα, την Ταϊβάν
κλπ. κερδίζουν ποσοστό γύρω
στο 35%. Στην Ευρώπη που πάντα
είναι πιο συντηρητική, η αποδοχή
της τεχνολογίας είναι λίγο πιο
αργή και για αυτό το 18% κρίνεται
πολύ λογικό. Είμαστε πολύ
ικανοποιημένοι, θα προωθήσουμε
στην αγορά και νέα προϊόντα
και οι mirrorless θα συνεχίσουν
να αναπτύσσονται. Αυτό είναι το
μέλλον για να είμαι ειλικρινής.
Είδαμε ότι η κατηγορία NEX είχε την
τάση να ανανεώνεται γρηγορότερα

συζήτηση για το full frame έχει ανάψει για τα καλά μέσα στο 2012, τη χρονιά όπου
επιτέλους τα ιαπωνικά εργοστάσια συνήλθαν από την αδράνεια του 2011 (οφειλόμενη
στο σεισμό της Fukushima, στις πλημμύρες κλπ.) και έφεραν στην αγορά νέα μοντέλα.
Μάλιστα η Sony εντυπωσίασε λίγο πριν τη Photokina με την πρώτη SLT A99 καθώς και
τις full frame βιντεοκάμερες.

από την SLR τεχνολογία. Ο κύκλος
ζωής εξαρτάται από το επίπεδο του
προϊόντος. Υψηλότερες προϊόντα
έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
από τα βασικά προϊόντα. Για
παράδειγμα, στις Sony DSLR η σειρά
3 είχε μικρότερο κύκλο ζωής από τη
σειρά 5. Ο κύκλος ζωής ακολουθεί
την πορεία της τεχνολογίας η οποία
εξελίσσεται, με αποτέλεσμα να
έρχονται νέα προϊόντα στην αγορά.

• Μερικοί πιστεύουν ότι η Sony θα έπρεπε να διατηρήσει την αρχιτεκτονική DSLR
τουλάχιστον σε κάποια μοντέλα. Γιατί στραφήκατε μόνον σε SLT;
Η επιθυμία μας δεν ήταν να αγνοήσουμε ή να απομακρύνουμε το αγοραστικό κοινό.
Συνεπώς η τεχνολογία SLT δεν επιλέχθηκε με αυτό το στόχο. Συνηθίζουμε να λαμβάνουμε
υπόψη την άποψη των καταναλωτών μέσα από έρευνες αγοράς. Το γεγονός ότι
παρουσιάσαμε την Α99 δε σημαίνει ότι δε θα υπάρξει ξανά το οπτικό σκόπευτρο.
Για την ώρα η τεχνολογία SLT έχει δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα και κριτικές από

• Κανείς δεν περίμενε compact
full frame όπως την RX1.
Θεωρείται ότι αρκεί για να
σηματοδοτήσει μια νέα αγορά;
H RX1 δεν απευθύνεται στη μαζική
αγορά. Είναι ένα premium προϊόν,
και ίσως μια σχεδιαστική άσκηση για

Yann Salmon-Legagneur
SONY Senior Marketing Manager Personal
Imaging & Sound Europe

H

 176 • 

10  EM

 2012

 

20

ON LINE   

O IMAGING - E 

 

#>"
H -6 #)
 (!  (
33"%4#
(%?# CSC

την ελίτ, για πολύ απαιτητικούς φωτογράφους που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μιλάμε για
ποιότητα εικόνας και κατασκευής χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς περιορισμούς κόστους και

• Τη στιγμή που στα tablets,
smartphones κλπ κυριαρχεί

συνάμα compact μέγεθος. Σε αυτό το μήκος κύματος δείτε και την πολιτική της Sony στα
προχωρημένα προϊόντα SLT δηλ. Alpha 77, 65, 99 που αντιπροσωπεύουν τη στρατηγική

η τάση διαμοιρασμού και
συνδεσιμότητας, έχετε την

για να έλθουν στην αγορά ελκυστικά προϊόντα High End που ορίζουν την τεχνολογία
αιχμής.

πρόθεση αν ενσωματώσετε το
wifi στις συσκευές imaging;

Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε o φακός 35mm έχει την ιδανική εστιακή απόσταση για
φωτογραφία δρόμου και snapshots και για αυτό και τον επιλέξαμε για τη RX1 μια
σχεδίαση όπου βασική προτεραιότητα είναι το μικρό μέγεθος. Ως προς την ποιότητα
της εικόνας θα πάρετε αντίστοιχη με μιας fullframe DSLR, όμως είναι η μόνη μηχανή

Στη Sony έχουμε την αντίληψη
να πρέπει τα προϊόντα μας να
επικοινωνούν και να συνδέονται
μεταξύ τους. Είτε λέγονται tablet,

που χωράει σε τσέπη και δίνει σωστή επαγγελματική ποιότητα fullframe DSLR. Πιστεύω
ότι αυτό είναι αρκετό για να καταλάβει κανείς ότι οι δύο μηχανές απευθύνονται σε
διαφορετικές εφαρμογές αν όχι σε διαφορετικό κοινό.

είτε TV είτε camera. Όσον αφορά
εξειδικευμένες φωτογραφικές
μηχανές, μέσω του wifi
προστίθενται νέες υπηρεσίες σε όλη
την Ευρώπη.
Αν αναρωτιέστε κατά πόσον οι
εφαρμογές αυτές θα είναι δωρεάν
ή τελικά επί πληρωμή απαντώ
ότι κάποιες θα είναι δωρεάν και
κάποιες άλλες θα χρεώνονται…
Η βάση όμως θα είναι οι νέες
εμπειρίες για τους καταναλωτές
Οι εφαρμογές θα είναι διαθέσιμες
και στην Ελλάδα και οι χρήστες
θα μπορούν να ανανεώνουν τις
εφαρμογές τους. Ο στόχος είναι
η παροχή νέας γενιάς υπηρεσιών.

• Επιλέγοντας 24Megapixel για την Αlpha 99 θεωρείτε ότι παραπάνω Megapixel
καταντούν υπερβολή ακόμη και για full frame;
Στην Α99, είχαμε σαν στόχο την αποφυγή του θορύβου και φυσικά την καλύτερη
ποιότητα εικόνας. Δεύτερος στόχος ήταν η τεχνολογία SLT για μια γρήγορη μηχανή και
για να γίνει αυτό προτεραιότητα απετέλεσε το πολύ ισχυρό LSI (επεξεργαστής). Με την
βοήθειά του υλοποιήθηκε η γρήγορη ταχύτητα ριπής: 6fps.
• Πιστεύτε ότι κάποιος θα προτιμήσει να αγοράσει SLT ή ΝΕΧ αντί για κανονική
βιντεοκάμερα;
Αν δεν είχαμε βγάλει φωτ. μηχανές με video θα ήμασταν εκτός αγοράς γενικότερα.
Συνεπώς λειτουργούμε σα μια εταιρία που στέκεται ανταγωνιστικά στην αγορά και
όχι σαν προϊόντα σε σαφώς κλειστές κατηγορίας. Προσπαθούμε να είμαστε ευέλικτοι.
Στην πραγματικότητα οι SLT και mirror less δεν μας έχουν «κλέψει» πωλήσεις από τις
βιντεοκάμερες. Αντίθετα, το ποσοστό μας βελτιώνεται. Συνεπώς δε βλέπω πρόβλημα.
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Cheap-Photo
 +

 

Εγκαινιάζεται το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012,
στις 8.30’μμ, στην Γκαλερί ΤΕΤΤΙΧ, Τσιμισκή και
Διαλέττη 3, η ετήσια έκθεση “Cheap-Photo,
Φωτογραφία για όλους”. Οι φωτογραφίες θα
πωλούνται από 10 έως 50 ευρώ η καθεμία.
Θα μπορούν επίσης να ανταλλάσσονται με
προϊόντα ή αντικείμενα (πχ βιβλία, δίσκους
κλπ), με επί τόπου συμφωνία του καλλιτέχνη
με τον αγοραστή. Επίσης θα μπορούν να
ανταλλάσσονται, κατόπιν συμφωνίας, με άλλες
φωτογραφίες της έκθεσης.
Συμμετέχουν:
Σοφία Ξυγαλά, Fanis Rami, Μέλλινα Καμινάρη,
Εύη Πέικου, Τάνια Κολέσκα, Γιώργος Γκιζάρης,
Νίκος Κοτζαμπασάκης, Εύα Γερομιχαλού,
Βασίλης Μπακαλούδης, Δημήτρης Ζωγράφος,
Χρύσα Κουτρουμάνου, Σοφία Συμεωνίδου,
Αλέκα Τσιρώνη, Σταύρος Σταματίου, Άννα
Βλαχογεωργακοπούλου, Δέσποινα Τασούδη,
Κυριακή Γκούμα, Γεωργία Γρηγοριάδου,
Νίκη Σφαιροπούλου, Iordanka Tenova, Νίκος
Μπάτσιος, Σάκης Δαζάνης, Δημήτρης Ντέντος,
Αντώνης Γκιούρκας, Στέλιος Αλευρόπουλος,
Φώτιος Καρακάσης, Σάσα Παππά, Δημήτρης
Συμεωνίδης, Αννίτα Πέτσα, Ελένη Δήμου,
Μαριάννα Μπολτσή, Βασίλης Καρκατσέλης,
Έλενα Γανδά, Βίκη-Μαρία Ιωάννου, Irina Pidova,
Μαρία Καππάτου.

Sony
) 

4) 

!

Σε ειδική εκδήλωση στο Golden Hall την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου η Sony
παρουσίασε στον ειδικό τύπο τα νέα προϊόντα στον τομέα των hi end projector.
Πρόκειται για βιντεοπροβολείς με ανάλυση 4Κ, το νέο standard που παρέχει
τέσσερις φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια και λεπτομέρεια. Η Sony διαθέτει δυο

Επιμέλεια: Θανάσης Ράπτης
Διοργάνωση: Φωτογραφικό Κέντρο

εξελιγμένους βιντεοπροβολείς οικιακού κινηματογράφου 4K, τον VPL-VW95ES
καθώς και τον 3D Full HD, VPL-HW50ES. Ο VPL-VW95ES αποτελεί αναβάθμιση

Θεσσαλονίκης
Διάρκεια: έως 15 Ιανουαρίου, 2013
Δε-Πα 18:00-21:00 και Σα 12:00-14:00
https://www.facebook.com/
events/296175983831063/

του VPL-VW90ES, ο οποίος ήταν ο πρώτος 3D βιντεοπροβολέας οικιακού
κινηματογράφου της Sony και αποτέλεσε το κύριο βήμα για να αναπτύξει η
εταιρεία έναν κόσμο τρισδιάστατης οπτικής απεικόνισης. Βασισμένος στην
τεχνολογία active glasses που χρησιμοποιούνται στη σειρά των 3D τηλεοράσεων
της Sony, ο VPL-VW95ES δίνει ζωή στις ταινίες, χάρη στις έντονες και ζωηρές
εικόνες. Ο βιντεοπροβολέας VPL-VW95ES είναι εξοπλισμένος με την τεχνολογία Iris
3 της Sony, η οποία διπλασιάζει τον αριθμό των εικόνων που εμφανίζονται στην
οθόνη ανά δευτερόλεπτο, παράγοντας έντονες και ομαλές κινήσεις, με αποτέλεσμα
μια ευκρινέστερη τελική εικόνα για τους θεατές. Επιπλέον, η τεχνολογία
Motionflow μειώνει τη θολότητα και το τρεμούλιασμα της κίνησης , χαρίζοντας
στους θεατές μια υπέροχη ποιότητα εικόνας. Από την άλλη, ο βιντεοπροβολέας
VPL-HW50ES διαθέτει τεχνολογία για βελτίωση της αντίθεσης σε πραγματικό
χρόνο, αντισταθμίζοντας τα σκοτεινά και φωτεινά μέρη της εικόνας. Κάποια άλλα
επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως η υψηλή φωτεινότητα και το 3D σύστημα μείωσης
του crosstalk από τη Sony, με πάνελ SXRD, βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την
τρισδιάστατη εικόνα. Επιπλέον, χάρη στις νέες λειτουργίες Bright Cinema και TV
Mode, προσφέρει 30% περισσότερη φωτεινότητα από το προηγούμενο μοντέλο,
χωρίς απώλειες στην αναπαραγωγή των χρωμάτων. Εξοπλισμένος με πληθώρα
από χαρακτηριστικά ο βιντεοπροβολέας VPL-HW50ES θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα

http://www.fkth.gr/

της Sony της συσκευές προβολής οικιακού κινηματογράφου.
Το κοινό θα μπορέσει να απολαύσει την εμπειρία της 4Κ προβολής
την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου και τo Σάββατο 8 Δεκεμβρίου σε ειδικά
διαμορφωμένη αίθουσα, στον πρώτο όροφο του Golden Hall.
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Hipstamatic
1  
   " 



Το Instagram κατέκτησε τον ψηφιακό κόσμο
του διαδικτύου αλλά το Hipstamatic έχει
βάλει σκοπό να κερδίσει την εκτύπωση. Έτσι
επέκτεινε τις υπηρεσίες του Print Lab στα
οικιακά διακοσμητικά. Οι φωτογραφίες από
την εφαρμογή θα μπορούν να τυπώνονται σε
μέταλλο, ξύλο και καμβά για να διακοσμούν
το σπίτι των χρηστών-φωτογράφων. Στα νέα
προϊόντα περιλαμβάνεται και η σειρά Travel
όπου οι φωτογραφίες θα τυπώνονται πάνω σε
βαλίτσες Defy Bags.

Shiseido ART Contest
0 Shiseido 

%      

Συνεχίζοντας το όραμα του πρώτου προέδρου της μάρκας, Shinzo Fukuhara, για την
τέχνη και με αφορμή τον εορτασμό των 140 χρόνων, η Shiseido παρουσιάζει το
διαγωνισμό «Shiseido ART Contest» που σκοπό έχει να υποστηρίξει τους νέους
καλλιτέχνες και δημιουργούς, οι οποίοι καλούνται μέσα από την τέχνη και τη
δημιουργικότητα τους να αντικατοπτρίσουν τον μοναδικό κόσμο της Shiseido, την
ιδιαίτερη φιλοσοφία της, τις αξίες της, αλλά και την Ιαπωνική κουλτούρα.

Κλοπή εξοπλισμού
Εκλάπει φωτογραφική μηχανή CANON EOS
5D Mark II με SERIAL NUMBER B30804872
μαζί με ένα φακό CANON 24-105 και το WIFI
GRIP της CANON.
Αν τύχει κάποιος να σκοντάψει πάνω τους να
γνωρίζει ότι πρόκειται για προϊόν κλοπής και
ας ενημερώσει την Γεωργία Παναγοπούλου
στο 6932663141 ή ας ενημερώσει την Ένωση
Φωτορεπόρτερ Ελλάδος.
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Πρόκειται για μία μεγάλη ευκαιρία για όσους θέλουν να εκφράσουν τη
δημιουργικότητα και τις ιδέες τους. Ο δημιουργός του οποίου το έργο θα αναδειχθεί
πρώτο από την κριτική επιτροπή, θα ανακηρυχτεί νικητής και θα λάβει το πόσο των
€3.000, ένα χρηματικό ποσό που θα λειτουργήσει ως αφετηρία προκειμένου
ο νικητής να καταφέρει να είτε να προχωρήσει τις σπουδές του είτε να τα
χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει ένα καινούργιο έργο ή μια έκθεση
πραγματοποιώντας το όνειρο του. Η Shiseido ζητάει από τους καλλιτέχνες να
εκφράσουν με μοναδικό και προσωπικό τρόπο τρεις έννοιες-κλειδιά που αποτελούν
τη βάση της φιλοσοφίας της Shiseido και της Ιαπωνικής κουλτούρας: Ομορφιά,
«Omotenashi», Δυισμός. Οι δημιουργοί που θα λάβουν μέρος πρέπει να είναι
ηλικίας 18 έως 30 και να είναι φοιτητές ή απόφοιτοι καλλιτεχνικής σχολής, ενώ οι
τομείς δημιουργίας είναι η ζωγραφική, η φωτογραφία, τα comics, και η γραφιστική.
Η πρωτοβουλία αυτή της Shiseido έρχεται να προστεθεί στον κύκλο ενεργειών
του κορυφαίου παγκοσμίου προγράμματος «Mirai Tsubaki». Πρόκειται για ένα
πρόγραμμα που σκοπό έχει να επισφραγίσει τη δέσμευση της μάρκας για τη
δημιουργία ομορφιάς και ευεξίας, όχι μόνο μέσα από τα προϊόντα της αλλά και
υποστηρίζοντας ομάδες ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Η επιλογή των δύο
λέξεων για την ονομασία του προγράμματος «Mirai Tsubaki», έχει γίνει με σκοπό να
μεταφερθεί η ιδέα της Shiseido που αντικατοπτρίζει 140 χρόνια κληρονομιάς σε ένα
ανθοφόρο μέλλον, καθώς «Mirai» στα Ιαπωνικά σημαίνει «μέλλον» και «Tsubaki»
είναι η Ιαπωνική ονομασία του λουλουδιού που είναι ευρύτερα γνωστό ως καμέλια.
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τον ελληνικό διαγωνισμό επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα www.shiseidoartcontest.gr
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Sony
'   
   =!
H Sony και η εταιρία All About
Digital Photo – Μάρκος Σταυρινάκης
διοργανώνουν μία ξεχωριστή
παρουσίαση και δοκιμή των α99,
RX1, NEX-6, NEX-5R, καθώς και των
υπόλοιπων κορυφαίων προϊόντων
Digital Imaging της Sony. Την Κυριακή
16 Δεκεμβρίου 2012 στις 11:00 πμ,
διοργανώνεται στο Ελληνικό Μουσείο
Αυτοκινήτου ( Γ’ Σεπτεμβρίου, Ιουλιανού
33 - 35 & Πατησίων, 104 33, Αθήνα )
μία ονειρική ξενάγηση στον κόσμο
των αυτοκινητιστικών θρύλων και
μία μοναδική φωτογράφιση με φόντο
τις κατακόκκινες Ιταλίδες καλλονές
και πρωταγωνιστές τους εκλεκτούς
καλεσμένους. Στο τέλος της εκδήλωσης
ένας τυχερός θα κληρωθεί μια στιλάτη
φωτογραφική μηχανή Sony προσφορά
του καταστήματος All About Digital Photo
Μαρκος Σταυρινάκης
Για να εξασφαλίσετε τη θέση σας στην
εκδήλωση, καλέστε έως 14 Δεκεμβρίου
2012, 9:00-17:00 μμ στο 210 80 53
266 (Υ/Ο κ. Δ. Βακλατζής). Θα τηρηθεί
αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
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weddingphoto
   2012

203.834

*

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

 176 • 

10  EM

 2012
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Wacom Intuos5 Tablet
' 

, ! "

H πέμπτη γενιά Ιntuos 5 της ονομαστής
οικογένειας ψηφιοπινακίδων (graphic tablets)
της Wacom εξελίσσει μερικά βήματα παραπέρα
ένα ήδη ώριμο προϊόν. Κατ’ αρχήν μπορεί να
προσαρμοστεί εξίσου στις ανάγκες δεξιόχειρων
και αριστερόχειρων χρηστών. Εφοδιάζεται με
πλούσιο συνοδευτικό software, Nik Color Efex
Pro 4, Adobe Photoshop Elements 10, Anime
Studio Debut, SketchBook Express, αρκετές
custom βούρτσες για τοPhotoshop και μια
δοκιμαστική έκδοση του Corel Painter 12. .
Η επιφάνεια του Intuos5 είναι λίγο διαφορετική
σε φινίρισμα, τα πλήκτρα λίγο πιο κάτω από
την υπόλοιπη επιφάνεια και μάλιστα με ειδικό
ανάγλυφο για να αναγνωρίζονται μέσω αφής.
Η πέννα υποστηρίζει 2048 επίπεδα πίεσης και
έρχεται με 10 διαφορετικές μύτες που αλλάζουν
ανάλογα με τη χρήση.
Η κυριότερη καινοτομία όμως αφορά την
υποστήριξη touch προσομοιώνοντας με
επιτυχία το touchpad σε λειτουργικά Mac OX
και Windows και όλα τα βασικά gestures.
Παραπέρα ο χρήστης μπορεί να εισάγει τα δικά

Sony World Photography Awards 2013
1 !    
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φωτογραφίας (World Photography Organisation) (WPO)
ανακοίνωσε την αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή συμμετοχών στα Βραβεία
Sony World Photography Awards 2013, έναν από τους κορυφαίους διαγωνισμούς
φωτογραφίας, παγκοσμίως. Απομένει ένας μήνας για επαγγελματίες και ερασιτέχνες

της gestures. Σε επίπεδο ασύρματης διασύνδεσης
υποστηρίζεται wifi ενώ έχει καταργηθεί το

φωτογράφους, από όλο τον κόσμο, να επιλέξουν και να στείλουν τις καλύτερες
φωτογραφίες τους για φέτος, ώστε να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Επαγγελματίες

Bluetooth.
Kυκλοφορούν διάφορες παραλλαγές μεγεθών σε

φωτογράφοι συναγωνίζονται για το περίφημο βραβείο L’Iris d’Or και τον τίτλο του
Επαγγελματία Φωτογράφου της Χρονιάς 2013, που συνοδεύεται από χρηματικό

ωφέλιμες διαστάσεις ενεργής επιφάνειας 10x15cm
ως 20x30cm.

βραβείο ύψους $25.000. Ο τίτλος του Φωτογράφου Open της Χρονιάς, για τους
ερασιτέχνες φωτογράφους, συνοδεύεται από χρηματικό βραβείο ύψους $5.000. Όλοι
οι νικητές, συμπεριλαμβανομένων και των νικητών των επιμέρους κατηγοριών, θα
λάβουν ψηφιακό εξοπλισμό οπτικής απεικόνισης τελευταίας τεχνολογίας από τη Sony.
Όλοι οι νικητές και οι φιναλίστ φωτογράφοι του 2013, θα έχουν τη δυνατότητα να
εκθέσουν τα έργα τους σε ένα από τα ιστορικά μνημεία του Λονδίνου, το Somerset
House, από τον Απρίλιο έως τον Μάιο 2013. Επίσης, θα παρουσιάζονται στον ιστότοπο
του Παγκόσμιου Οργανισμού Φωτογραφίας, ενώ όλοι οι νικητές, καθώς και κάποιοι
από τους φιναλίστ, θα συμπεριληφθούν στον ετήσιο σκληρόδετο τόμο των Βραβείων
Sony World Photography Awards. Συμμετοχές για τις δέκα κατηγορίες Open, για
ερασιτέχνες και εραστές της φωτογραφίας, θα γίνονται δεκτές έως τις 4 Ιανουαρίου
2013, ενώ συμμετοχές για τις δεκαπέντε Κατηγορίες Επαγγελματιών, για σοβαρούς
φωτογράφους, θα γίνονται δεκτές έως τις 9 Ιανουαρίου 2013. Όλες οι συμμετοχές είναι
δωρεάν και γίνονται μέσω του www.worldphoto.org, ενώ η λίστα των φιναλίστ θα
αποκαλυφθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2013.

Nokia
'      …   
Η Nokia πούλησε μετά από 15 χρόνια τα κεντρικά
κτήρια της στο Espoo της Φιλανδίας. Το αρχηγείο
των 48.000 τετραγωνικών μέτρων πουλήθηκε σε
μεσιτική εταιρεία έναντι 170 εκατ. ευρώ και πλέον η
Nokia το νοικιάζει με leasing. Η Nokia αναγκάστηκε
να πουλήσει περιουσιακά της στοιχεία για να καλύψει
τις απώλειες που έχει υποστεί τον τελευταίο χρόνο.
Σύμφωνα με την Wall Street Journal, το καθαρό
ταμειακό της υπόλοιπο έχει μειωθεί από 4.2 δις ευρώ
σε 3.6 δις, ενώ φέτος απέλυσε 10.000 υπαλλήλους.
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%)" " Nikon 1J2
 video clip  Girls Aloud
Το νέο video clip των Girls Aloud για το τραγούδι τους “Cause you love me” διάλεξε η Nikon, για να παρουσιάσει την μηχανή Nikon 1J2.
Το μοντέλο σε λευκό χρώμα επιλέχθηκε για την τοποθέτηση προϊόντος, το οποίο χρησιμοποιούν τα μέλη του συγκροτήματος για να
απαθανατίσουν στιγμές και να τραβήξουν αυτοπορτραίτα. Ο Group Marketing Manager της αγγλικής εταιρείας Nikon, Jeremy Gilbert, και
ο Commercial Director της Polydor Records, Chris Elrin, με αφορμή την επανένωση και την 10η επέτειο του συγκροτήματος, δηλώνουν
ενθουσιασμένοι με το γεγονός, τονίζοντας πως ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για την προβολή της μηχανής.

Adobe
Photoshop
Touch 1.4
0  2
    iPad Mini
Με νέα χαρακτηριστικά
εξοπλίστηκε η νέα έκδοση του
Photoshop Touch. Ανακοινώθηκε
επίσημα η άμεση κυκλοφορία
της έκδοσης Photoshop Touch
1.4, το οποίο περιλαμβάνει
βελτιστοποιήσεις για μικρότερα
tablets, όπως το iPad Mini
και το Google Nexus 7, νέα
χαρακτηριστικά και εφέ και
διορθώσεις σφαλμάτων. Η
αναβάθμιση διατίθεται δωρεάν για
τους ήδη κατόχους προηγούμενης
έκδοσης του Photoshop Touch στο
iTunes App Store και στο Google
Play. Επιπλέον πληροφορίες
διατίθενται στο site της Adobe.
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I DON’T HAVE FACES TO COME OUT

S

HE SLEEPS WITH THE CHICKENS

ΔΕΝ ΕΧΩ ΜΟΥΤΡΑ ΝΑ ΒΓΩ ΕΞΩ

SLOW THE MUCH OIL

ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΤΕΣ

I DON’T KNOW MY BLINDNESS

ΣΙΓΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΕΛΑΙΟ

HE STUCK ME TO THE WALL

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΗΝ ΤΥΦΛΑ ΜΟΥ

SOMETHING’S RUNNING AT THE GYPSIES

ΜΕ ΚΟΛΛΗΣΕ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

I MADE THEM SEA

ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΑ ΓΥΦΤΙΚΑ

HE RETURNED ME THE ENTRAILS

ΤΑ ΕΚΑΝΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

SHIT AND FROMSHIT

ΜΟΥ ΓΥΡΙΣΕ ΤΑ ΑΝΤΕΡΑ

I HAVE SPIT THEM

ΣΚΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΑΤΑ

HE SAT ME ON THE NECK

ΤΑ ‘ΧΩ ΦΤΥΣΕΙ

SUNDAY SHORT FEAST

ΜΟΥ ΚΑΘΙΣΕ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ

I TOOK THEM TO THE SKULL

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΝΤΗ ΓΙΟΡΤΗ

HAS THE WEATHER TURNINGS

ΤΑ ΠΗΡΑ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΟ

SHIT HIGH AND GAZE

ΕΧΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ

I AM DOGBORED

ΧΕΣΕ ΨΗΛΑ ΚΙ ΑΓΝΑΝΤΕΥΕ

HE DOES THE DUCK

ΣΚΥΛΟΒΑΡΙΕΜΑΙ

SLOW THE CABBAGES

ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΠΙΑ

I MADE BLACK EYES TO SEE YOU

ΣΙΓΑ ΤΑ ΛΑΧΑΝΑ

ΕΚΑΝΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΤΙΑ ΝΑ ΣΕ ΔΩ

Ι

I TOOK MY THREE

T

IT SAYS!

ΠΗΡΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΟΥ

THEY MADE HER FROM HAND

ΛΕΕΙ!

I’M SITTING ON IGNITED COALS

ΤΗΝ ΕΚΑΝΑΝ ΑΠΟ ΧΕΡΙ

I ‘VE PLAYED THEM!

ΚΑΘΟΜΑΙ ΣΕ ΑΝΑΜΜΕΝΑ

TO SAY THE FIGS – FIGS & THE TUB – TUB

ΤΑ ‘ΧΩ ΠΑΙΞΕΙ!

ΚΑΡΒΟΥΝΑ

ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΑ ΣΥΚΑ – ΣΥΚΑ

I MADE HER LOTTERY

& ΤΗ ΣΚΑΦΗ – ΣΚΑΦΗ

ΤΗΝ ΕΚΑΝΑ ΛΑΧΕΙΟ

L

THE UNIVERSITY IS AT DEVIL’S MOTHER

STAYED BONE

LIKE THE SNOOOWS!

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥ

ΕΜΕΙΝΑ ΚΟΚΑΛΟ

ΣΑΝ ΤΑ ΧΙΟΟΟΝΙΑ!

ΔΙΑΟΛΟΥ ΤΗ ΜΑΝΑ

I SAW THE CHRIST SOLDIER

LIKE THE UNFAIR CURSE

THIS IS DEWATERED

ΕΙΔΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΦΑΝΤΑΡΟ

ΣΑΝ ΤΗΝ ΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑ

ΕΙΝΑΙ ΞΕΝΕΡΩΤΟ

I DON’T KNOW CHRIST

THEY DON’T CHEW

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΧΡΙΣΤΟ

Μ

ΔΕΝ ΜΑΣΑΝΕ

IT DIDN’T SIT ON US

MARROWS DRUMS!

THEY BECAME ROBES – ROBES UNBUTTONED

ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΘΙΣΕ

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΑ!

ΕΓΙΝΑΝ ΡΟΜΠΕΣ – ΡΟΜΠΕΣ ΞΕΚΟΥΜΠΩΤΕΣ

I CAME OUT OF MY CLOTHES

THE BAD YOUR WEATHER!

ΒΓΗΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΜΟΥ

Ο

ΤΟΝ ΚΑΚΟ ΣΟΥ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ!

IT RAINED CHAIR LEGS

OF THE GAY!

THREE ARE SINGING & TWO ARE DANCING!

ΕΒΡΕΞΕ ΚΑΡΕΚΛΟΠΟΔΑΡΑ

ΤΟΥ ΠΟΥΣΤΗ!

ΤΡΕΙΣ ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΟΡΕΥΟΥΝ!
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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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