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Συνηθίζεται στα τέλη του χρόνου να γίνεται
ο απολογισμός της χρονιάς που πέρασε. Θα μου πείτε
τώρα τι να τον κάνουμε τον απολογισμό αφού είναι
γνωστά τα μαύρα χάλια της ελληνικής οικονομίας...
Κι όμως. Μέσα στην αναμπουμπούλα συνέβη και
κάτι καλό. Η διακοπή του αναλογικού τηλεοπτικού
σήματος και το υποχρεωτικό πέρασμα στο ψηφιακό
υπήρξε σωτήριο για την αγορά τεχνολογικών
προϊόντων στη χώρα μας. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα
στοιχεία της GfK για το Γ’ τρίμηνο του 2012
(το Δ’ τρίμηνο θα κλείσει μετά τις γιορτές) οι απώλειες
του κλάδου περιορίστηκαν στο -13,9 % έναντι
-17,3 % του αντίστοιχου τριμήνου του 2011.
Ευχάριστο γεγονός αν συνυπολογίσει κανείς την
μεγάλη πτώση της αγοραστικής δύναμης των
καταναλωτών όπως αυτή διαμορφώθηκε ειδικά τον
τελευταίο χρόνο. Και στο Δ’ τρίμηνο αναμένεται
η ίδια καλή εικόνα με δεδομένο ότι τώρα, μέσα
Δεκεμβρίου, μετά την Αττική και η ευρύτερη
περιφέρεια της Θεσσαλονίκης αναγκαστικά θα
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, δηλαδή στο
υποχρεωτικό ψηφιακό σήμα γιατί διακόπτεται και εκεί
η εκπομπή αναλογικού σήματος. Με απλά λόγια όλη
αυτή η ιστορία με τους ψηφιακούς δέκτες σημαίνει
ότι υποχρεώθηκαν όλοι όσοι δεν διέθεταν ψηφιακή
τηλεόραση είτε να αγοράσουν καινούρια είτε να
προμηθευτούν τον μετατροπέα αναλογικού σήματος
σε ψηφιακό. Και σχεδόν όλοι, ως γνήσιοι Νεοέλληνες
φροντίσαμε την τελευταία στιγμή να ρυθμίσουμε
τους τηλεοπτικούς δέκτες μας, παρ’όλο που η
εκπομπή ψηφιακού σήματος ήταν διαθέσιμη πολλούς
μήνες πριν, εξ ού και η ευημερία των αριθμών από
τις πωλήσεις της τελευταίας στιγμής. Μερικοί θα
σπεύσουν πάλι να πουν ότι καλά είναι όλα αυτά
αλλά πρόκειται για περιστασιακές καταστάσεις και
ότι δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικές αλλαγές στα
οικονομικά πράγματα της χώρας μας. Δεν έχω λόγο
να διαφωνήσω. Θα πρόσθετα όμως ότι μέχρι να
στρώσει η κατάσταση αυτού του είδους οι «ενέσεις»
είναι σωτήριες και θα πρέπει αντίστοιχα και ο στενά
νοούμενος φωτογραφικός κλάδος να τις διεκδικήσει
πολύ πιεστικά. Παράδειγμα η υποχρεωτική αλλαγή
των αστυνομικών ταυτοτήτων θέμα που μας
απασχόλησε την περασμένη εβδομάδα.
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Φωτ: Αχ. Σαβόπουλος, ‘‘Το γούρι’’

Όμως ας ξαναγυρίσουμε στα τεχνολογικά προϊόντα κι ας δούμε πιο
αναλυτικά την εικόνα του κλάδου imaging για το Γ’ τρίμηνο 2012:
- 14,5 % Προϊόντα τηλεπικοινωνιών με σύνολο τζίρου 124 εκ.
- 28,2 % Φωτογραφικά με σύνολο τζίρου 14 εκ.
- 26 % Οικιακές συσκευές με σύνολο τζίρου 108 εκ.
- 16, 9 % Μικρές οικιακές συσκευές με σύνολο τζίρου 35 εκ.
- 14,8 % Προϊόντα πληροφορικής με σύνολο τζίρου 82 εκ.
- 4,2 % Είδη εξοπλισμού γραφείου με σύνολο τζίρου 5 εκ.
Κλείνω με την ευχή το 2013 να τα πάμε όλοι καλύτερα.
Καλές Γιορτές & Χρόνια Πολλά.
Μαζί ξανά την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013.

Τ. ΤΖΙΜΑΣ

PHOTOVISION 2013. Η ήρεμη δύναμη
Οι δηλώσεις συμμετοχής στην έκθεση συνεχίζονται. Δείτε τη λίστα που ακολουθεί
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• 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
NEA
ΣYMMETOXH

• GR IPDOMAIN - IΡ Host
Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, Υπηρεσίες data center, CDN, Κατοχυρώσεις domain name, Φιλοξενία ιστοσελίδων
Τερψιθέας 18, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ 12351, Τηλ: +30.2105445900, Fax: +30.2105610727, email: info@iphost.gr, ww.iphost.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
NEA
ΣYMMETOXH

• ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Α. & Κ. Ο.Ε.
Εισαγωγές & εμπόριο κορνιζών
Κλεοβούλου 5, 145 74 Ροδόπολη Αττικής, Τηλ: 210 6210376, Fax: 210 8150044, e-mail: info@corniza.gr, ww.corniza.gr
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• MAY Printways Ltd
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΜΠΟΥΜ και άλλων υπηρεσιών
Λεωφόρος Λεμεσού 144, 2012 Λευκωσία Κύπρος, Τηλ.: 0035722312210, Fax : 0035722314795 email: info@printways.com.cy
NEA
ΣYMMETOXH

• MC MANIOS – CINE VIDEO EQUIPMENT CENTER
AMABILIA, θήκες, CANON, φακοί για βίντεο και κάμερες, CARTONI, συστήματα στήριξης CHROSZIEL, συστήματα στήριξης CHIMERA,
φωτισμός DEDOLIGHT, φωτιστικά EASYRIG, συστήματα στήριξης EWA MARINE, υδατοστεγείς θήκες IKAN, συστήματα στήριξης,
μόνιτορς κ.α., KATA BAGS, τσάντες KINO FLO, φωτιστικά LOWEL, φωτιστικά MILLER, τρίποδα συστήματα στήριξης P+S, βάσεις
συστήματα στήριξης PAG, μπαταρίες φορτιστές ROSCO, φίλτρα SCHNEIDER, φακοί STEADICAM, συστήματα στήριξης TIFFEN, φίλτρα
TRANSVIDEO, ασύρματα συστήματα ZACUTO, συστήματα στήριξης ROSCO, ζελατίνες
Αραχναίου 12-14, 115 22 Πολύγωνο - Αθήνα, Τηλ.: 210 6452995-6, Fax: 210 6452997, e-mail: ιnfo@mcmanios.gr, ww.mcmanios.gr, www.
facebook.com/pages/M-C-Manios/162177880496448

• MERKOURI
Παραγωγή αναλογικού & ψηφιακού άλμπουμ
Αν. Ρωμυλίας 11, 544 54 Τούμπα Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 948767, Fax: 2310 948767, email: raoulmerk@yahoo.gr

• 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
NEA
ΣYMMETOXH

• ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
BRAUN μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ, REFLECTA οθόνες, σκάνερ, light stand, SILICON POWER κάρτες μνήμης, F&V φωτιστικά led,
VECT φωτιστικά led, XAMBO επαγγελματικός εξοπλισμός στούντιο, EASY HOOD βάσεις φωτιστικών αξεσουάρ, AMARAN φωτιστικά led
Παπαδιαμάντη 11, 111 41 Ά. Πατήσια, τηλ: 210 2236690 fax: 210 2236698, e-mail: videopho@otenet.gr, ww.videophot.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
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NEA
ΣYMMETOXH

• TECHNIO AE
PENTAX φωτογραφικές μηχανές, ELINCHROM studio flash, PHASE ONE φωτογραφικές μηχανές, ψηφιακές πλάτες, NODAL NINJA
συστήματα στήριξης αξεσουάρ, COKIN φίλτρα, PHOTOFLEX εξοπλισμός στούντιο, VANGUARD τσάντες αξεσουάρ
Κομνηνών 24, 54624 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 271 003, Fax: 2310 271 670, Έκθεση προϊόντων: Ρεγγίνα Κούνιο, Αμερικής 10, Αθήνα,
Τηλ: 210 9567810, e-mail: technio.sales@kouniogroup.com. info@kouniogroup.com, www.technio.gr

NEA
ΣYMMETOXH

• ΤΡΙΓΩΝΟ ΟΕ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ A. & K.
Καθετοποιημένη παραγωγή κορνιζών, πλήρες διαστασολόγιο
3o χλμ. Κατερίνης – Ν. Εφέσσου. 60100 Κατερίνη, Τηλ.: 23510 39950, Fax: 23510 39960, e-mail: info@trigono.gr, www.trigono.gr

• ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ - ΒΑΪΝΒΟΥΡΜ ΜΑΡΙΟΣ

NEA
ΣYMMETOXH

Εργαστήριο επεξεργασίας εικόνας, εκτυπώσεις, εμφανίσεις, επικολλήσεις, πλαστικοποιήσεις, ψηφιοποίηση.
Κόνιαρη 60, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: 210 6469432 & 210 6453230, e-mail: info@tipoma.gr, www.tipoma.gr, ww.facebook.com/tipoma

... και έπεται συνέχεια!

Δείτε την προηγούμενη διοργάνωση της PHOTOVISION 2011, κάνοντας κλικ εδώ!

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 παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Ι. Μανάφης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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,
(#+!B): 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 2ο: Προσθήκη υφής καπνού

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

Μόλις κυκλοφόρησε!
     1 6 2 •  1 
7
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έσα στο πλέγμα των συμφωνιών και των επαγγελματικών αναθέσεων για φωτογραφικές εργασίες είναι αναπόφευκτο και το

εύθυμο στοιχείο. Κάποια απροσδόκητα όσο και αστεία περιστατικά που σε κάνουν να χαμογελάς και να αναπολείς τις στιγμές. Ίσως
για τους παθόντες να μην είναι και τόσο ευτράπελα αφού συνδέονται με στιγμές που δεν ήταν και οι καλύτερες. Όμως στις αναμνήσεις
γράφονται τα ασυνήθιστα και όχι τα τετριμμένα. Ο λόγος στους φωτογράφους.

ΕΡΕΥΝΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΛΤΗ

9J*) "B*)
Ασχολούμαι κυρίως με την αρχιτεκτονική φωτογραφία, και τα
περιστατικά που μου έρχονται στο μυαλό, είναι πάνω σε αυτόν
τον τομέα. Για παράδειγμα, με είχε καλέσει ένας αρχιτέκτονας να
φωτογραφίσω ένα καινούριο σπίτι που είχε φτιάξει, κάπου στη Βάρη.
Ήταν παρόντες οι ιδιοκτήτες, είχε παραδοθεί το σπίτι αλλά δεν είχαν
κάνει ακόμα την μετακόμιση. Είχε νυχτώσει πια και τους ζήτησα, για
να κάνουμε την νυχτερινή λήψη, να μου ανάψουν όλα τα φώτα,
μέσα και έξω από το σπίτι. Μόνο που όταν ανάβαμε τα φώτα όλες οι
ασφάλειες έπεφταν. Έτσι, η φωτογράφιση αυτή, αποτέλεσε την αιτία
να πάρουν τηλέφωνο τον μηχανικό, ο μηχανικός τον εργολάβο, ο
εργολάβος τον ηλεκτρολόγο... Ήταν μια διαδικασία που κράτησε δυο
με τρεις μέρες μέχρι να βρεθεί η βλάβη, να διορθωθεί και να γίνει
τελικά η φωτογράφιση. Εξ αιτίας αυτού αποκαλύφθηκαν διάφορες
ατέλειες στην κατασκευή και η φωτογράφιση έγινε αφορμή για μια
γενική σύρραξη απ’ ότι κατάλαβα μεταξύ τους. Για μένα είχε πλάκα,
γι αυτούς καθόλου φαντάζομαι. Τέλος καλό, όμως, όλα καλά.
Σε μία άλλη αρχιτεκτονική φωτογράφιση επέμενε ο ιδιοκτήτης να
μετέχουν οπωσδήποτε και τα σκυλιά του. Είχε πολλά σκυλιά και
ήθελε να λάβουν μέρος στην φωτογράφιση. Επιμένοντας μάλιστα
πως αυτά αποτελούσαν την μισή ζωή του σπιτιού, καθότι πλούσιος
εργένης ο ίδιος. Μόλις είχε αγοράσει αυτό το σπίτι και νοιώθοντας
περήφανος για το καινούριο του απόκτημα και ήθελε παρόντα τα
ζώα του. Εγώ δε μπορούσα να του αρνηθώ, με αποτέλεσμα να
κάνω την φωτογράφιση κανονικά με τα …σκυλάκια. Αλλά μετά είχα
άπειρες ώρες επεξεργασίας στο Photoshop, προκειμένου να φύγουν
τα σκυλιά γιατί δε μπορούσα να τα δώσω έτσι για δημοσίευση. Θα
γελούσε ο κάθε πικραμένος…

http://lightworks.gr/
Στις αναθέσεις της διαφημιστικής φωτογραφίας τα
περίεργα είναι σπάνια καθώς οι δουλειές έρχονται
με πολλές οδηγίες και ασφαλιστικές δικλείδες. Γίνεται
έλεγχος κατά την διάρκεια ενός project οπότε δεν
υπάρχουν δυσάρεστα ή εκπλήξεις. Στον χώρο των
κοινωνικών εκδηλώσεων (γάμοι, βαπτίσεις) έχω
αντιμετωπίσει κάποια θέματα μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια
που ασχολούμαι. Ένα, πρόσφατο κιόλας, περιστατικό
αφορά ένα ζευγάρι που ισχυριζόταν ότι υπήρχε
«χαμένο» υλικό από βιντεοσκόπηση αργά την νύχτα
ενώ στην πραγματικότητα όλοι και οι φωτογράφοι και οι
κάμεραμεν είχαμε αποχωρήσει. Ο γάμος ήταν νωρίς μέσα
στην ημέρα και ο εικονολήπτης έφυγε κατά τις 12 ενώ
οι φωτογράφοι στις 01:30 κατόπιν συνεννόησης. Δε θα
ήταν παράλογο να μας ζητήσουν να μείνουμε παραπάνω
αλλά η συμφωνία ήταν συγκεκριμένη και πριν φύγουμε
ρωτήσαμε αν ήθελαν να παραμείνουμε. Παρόλα αυτά
επέμεναν ότι είχαμε τραβήξει πρόσθετο υλικό και το
ζητούσαν φορτικά παρόλο που αποδεικνυόταν από τα
metadata των EXΙF μέχρι ποια ώρα παραμείναμε. Γενικώς
υπάρχουν τέτοια παρατράγουδα που με οδηγούν και
μένα στην άχαρη διαδικασία να υπογράφουμε με το
ζευγάρι συμφωνητικό, αφού διασφαλίζει το φωτογράφο
στο μέγιστο βαθμό από τέτοιου είδους παρανοήσεις
ή ακόμη και παράλογες αξιώσεις.

(Φωτ.: Παύλος Σατόγλου)
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http://www.costasvergas.com/
Δύο αστεία - άτυχα περιστατικά έχω να μοιραστώ με τους
αναγνώστες του Weekly... Στη μία περίπτωση είχα κάνει συμφωνία
με έναν πελάτη από την Σύμη να τραβήξω κάτι συγκεκριμένο από
ψηλά. Κλείσαμε, λοιπόν, την αεροφωτογράφιση για τον Οκτώβριο
που έχει καθαρή ατμόσφαιρα στo νησί. Και έπρεπε να νοικιάσω
ένα ελικόπτερο για να πάω. Έκανα, λοιπόν, όλες τις απαραίτητες
(δαπανηρές) διαδικασίες για να είμαι έτοιμος για την φωτογράφιση.
Διάλεξα κιόλας μια μέρα που η Ελλάδα ολόκληρη ήταν
πεντακάθαρη. Μετά από αρκετό χρόνο πτήσης φτάσαμε στη Σύμη.
Τότε αντιληφθήκαμε πάνω από το βουνό Βίγλα του νησιού ένα
σύννεφο, το οποίο κάλυπτε μόνο το νησί. Ολόκληρη την Σύμη…
Στο δεύτερο περιστατικό είχα συμφωνήσει πάλι για μια
αεροφωτογράφιση, ενός πλοίου αυτή τη φορά. Είχαμε δώσει,
λοιπόν, ραντεβού στις 3μμ μεταξύ Άνδρου και Τήνου. Νοίκιασα
πάλι ελικόπτερο και προετοιμάστηκα για την φωτογράφιση. Στις 3 η
ώρα ήμουν εκεί και περίμενα στο ελικόπτερο να περάσει το πλοίο.
Αλλά το πλοίο δε φαινόταν πουθενά. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο
τον καπετάνιο του πλοίου και μου λέει: «Σας είπα 3μμ η ώρα» και

του λέω «Μα τρεις είναι τώρα», «Όχι» λέει «εμείς οι ναυτικοί, όταν
λέμε τρεις η ώρα δεν εννοούμε ώρα Ελλάδος. Μιλάμε για ώρα
Γκρήνουιτς».

*+B) )
http://www.loukashapsis.gr/
“Ένα αστείο περιστατικό μου συνέβη παλιότερα, την περασμένη
δεκαετία. Τότε ασχολιόμουν με την ταξιδιωτική φωτογραφία
και είχα πάει να τραβήξω ένα χωριό στον κάμπο της Σάμου.
Έστησα, λοιπόν, το τριπόδι μου σ’ ένα ύψωμα. Ενώ έκανα την
φωτογράφιση πέρασε ένας παππούλης με το γαϊδαράκο του.
Τότε δεν είχαν συνηθίσει να βλέπουν φωτογράφους με τριπόδια.
Νόμισε λοιπόν ο άνθρωπος ότι ήμουν τοπογράφος και ότι θα
περνούσε ο δρόμος από εκεί και πήγε και ειδοποίησε τους
χωριανούς ότι σύντομα θα περάσει ο δρόμος..
Άλλο ένα περιστατικό μου συνέβη γύρω στο ’95-’96,
όταν είχα πάει με έναν φίλο μου αστρονόμο να κάνουμε
αστροφωτογράφιση. Τότε είχα αρχίσει να ασχολούμαι με
την αστρονομία και έκανα τα πρώτα μου βήματα πάνω στην
αστροφωτογραφία. Με κάποιους φίλους και ψάχναμε κατάλληλο
μέρος για να στήσουμε τα τηλεσκόπια, μακριά από τα φώτα της
πόλης. Εκείνη την φορά διαλέξαμε το Στεφάνι Κορινθίας, όπου
φανταστήκαμε ότι θα είχε καθαρό ουρανό χωρίς φωτορύπανση
αφού στην περιοχή υπήρχε ένα παλιό κλειστό αστεροσκοπείο.
Φτάσαμε στον προορισμό μας Παρασκευή αργά το βράδυ.
Τριγύρω από το αστεροσκοπείο δεν είχε κάποιο κατάλληλο
σημείο να στήσουμε. Βρήκαμε, λοιπόν ένα ξωκλήσι, σε
ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το χωριό, αρκετά κοντά δηλαδή.
Στήσαμε τα τηλεσκόπια, βγάλαμε τις μηχανές και αρχίσαμε
την φωτογράφιση, με εκθέσεις μίας ώρας κτλ. Εκεί, μέσα στην
απόλυτη ησυχία, μέσα στην νύχτα και χωρίς φώτα, παρά μόνο
με κάτι φακουδάκια για να μην ενοχλούμε και τις λήψεις,
ακούμε ξαφνικά ριπές όπλου. Δε ξέρω αν ήταν κανονικό όπλο ή
κάποιο αεροβόλο... οι σφαίρες εξοστρακίστηκαν στην εκκλησία,
και μάλιστα, μία σφαίρα πέρασε δίπλα από το αυτί μου. Μας
πάγωσε το αίμα. Είχαμε πάει με δύο αυτοκίνητα αλλά μέσα στο
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φόβο μας μπήκαμε μέσα στο ένα από αυτά, αφήνοντας σύξυλο
τον εξοπλισμό μας δηλ. μηχανές, τηλεσκόπια κλπ και φύγαμε.
Μάλιστα ούτε καν από τον κανονικό δρόμο αλλά μέσα από τα
χωράφια. Πήγαμε στο χωριό, αλλά ήδη ήταν πολύ αργά και δεν
υπήρχε ψυχή. Καλά καλά δεν ξέραμε που βρισκόμασταν. Το
επόμενο πρωί επιστέψαμε για να μαζέψουμε τα πράγματά μας.
Στη γύρω περιοχή ήταν ένας παππούς και μάλλον αυτός μας
έριξε, αλλά δε μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη. Απλά φύγαμε.
Έκτοτε όταν πάω για αστροφωτογραφία φροντίζω να φτάνω
οπωσδήποτε το απόγευμα, για να έχω τον χρόνο για έναν οπτικό
έλεγχο της περιοχής. Αν είμαι σε κάποιο χωριό, θα ενημερώσω
ότι θα υπάρχει άνθρωπος που θα φωτογραφίζει. Γιατί στα χωριά
πολλοί έχουν όπλα και δεν ξέρεις πως θα αντιδράσουν βλέποντας
φακούς να κινούνται στο ξέφωτο. Ίσως μας περάσουν για κλέφτες,
μπορεί για UFO…
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Disappearance of darkness
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To βιβλίο “The Disappearance of Darkness” του
καθηγητή Robert Burley του Πανεπιστημίου
Ryerson του Τοronto στον Καναδά,
διαπραγματεύεται την εξαφάνιση του φιλμ.
Ο ίδιος χρήστης αναλογικής φωτογραφικής
μηχανής, εντυπωσιάστηκε με την ταχύτητα
εξάπλωσης της ψηφιακής τεχνολογίας σε
διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής. Τo

Σ

2005 στάθηκε η χρονιά - κλειδί. Έμαθε ότι η
Kodak σταδιακά θα αποξήλωνε το εργοστάσιό
της στην πόλη του. Χρειάστηκαν 18 μήνες για
την απεγκατάσταση, την μείωση/απόλυση του
προσωπικού, την αποβιομηχάνιση. Απεφάσισε
να καταγράψει το θέμα, να φωτογραφήσει, να
πάρει συνεντεύξεις.

τη στιγμή που εμφανιζόταν το τελευταίο Kodachrome. Το φωτογραφικό υλικό του
Burley συνδέθηκε άρρηκτα με την προγραμματισμένη καταγραφή του τέλους των
αναλογικών μέσων. Το αγαπημένο του μέσο κατεδαφιζόταν με την ίδια αμείλικτη
λογική όπως το παλιό κτήριο γίνεται πολυκατοικία και το αναλογικό υποτάσσεται
βίαια στο ψηφιακό.H υπαγωγή της Kodak στην προστασία του πτωχευτικού κώδικα,
δεν βοήθησε στην επιβίωση του φιλμ Ούτε δεκαετίες μέτριου, κατώτερου των
περιστάσεων και χωρίς έμπνευση management.
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το τέλος του 2008 το φωτογραφικό του project
είχε αρχίσει να μεγαλώνει. Ο Burley αποφάσισε
να το συνεχίσειε στο Rochester στο αρχηγείο
της Eastman Kodak, που και αυτό δεχόταν τις
παρενέργειες της συρρίκνωσης του αμερικανικού
βιομηχανικού κολοσσού. Την ίδια χρονιά ταξίδεψε στη Γαλλία, στο Chalon sur Saone,
κοντά στη Λυόν μια εγκατάσταση με εργοστάσιο εκτυπώσεων που και αυτό ήταν σε
διαδικασία κλεισίματος. Το 2010 ήταν παρών στο Dwayne’s Photo Lab στο Kansas
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Oύτε βέβαια η σαρωτική επέλαση των
ψηφιακών μέσων που αδυσώπητα μπήκαν
πρώτα στις προτιμήσεις των παγκόσμιων
καταναλωτών. Και σαν κερασάκι στην
τούρτα ήλθε η αλματώδης αύξηση της
τιμής των πολύτιμων μετάλλων (και του
αργύρου βεβαίως) που κάνει το φιλμ
ακόμη λιγότερο ανταγωνιστικό…
Το φιλμ δεν υπέφερε μόνον στον
τομέα των εφαρμογών στην εικόνα.
Εγκαταλείφθηκε και στην ιατρική
διαγνωστική απεικόνιση (σε λίγο δεν θα
υπάρχουν παρά μόνο σε τριτοκοσμικές
χώρες οι γνωστές μας ακτινογραφίες)
και σταδιακά χάνει έδαφος στον
κινηματογράφο και στη λήψη και την
προβολή. Βιντεοκάμερες 4Κ κατακτούν το
Χόλιγουντ ενώ έχουν αρχίσει να γίνονται
δημοφιλείς οι εξ ολοκλήρου ψηφιακές
κινηματογραφικές προβολές. Εξ άλλου
το ψηφιακό έρχεται πολύ φθηνότερο
ακόμη και αν συνυπολογιστεί το κόστος
αλλαγής εξοπλισμού αφού καταργείται το
αναλώσιμο… Η ειδική εταιρία HIS Supply
θεωρεί ότι το 2015 ο κινηματογραφικός
κόσμος θα είναι τελείως ψηφιακός.
Η τεχνολογία υπάρχει, κάποια ζήτηση
υφίσταται από τους λομογράφους, τα
μέλη του APUG και άλλα τέτοια κινήματα
ρετρό, όμως είναι πολύ χαμηλή για
να καλύψει την αναβίωση του φιλμ σε
πρακτικά εφικτούς όρους. Τι εννοούμε.
Ότι η βιομηχανική παραγωγή του φιλμ
είναι εντάσεως κεφαλαίου και μεγάλης
κλίμακας και δεν μπορεί να συντηρηθεί
με μικρής κλίμακας ζήτησης. Αυτό
αποδείχθηκε και μέσα από το Impossible
Project που ναι μεν ανεβίωσε στο
εργοστάσιο του Enschede στην Ολλανδία
πετυχημένα το αναλώσιμο για Instant
Polaroid αλλά με υψηλό κόστος μονάδος.
Όσοι έχουν αγοράσει Ιmpossible προϊόντα
ξέρουν ότι η τιμή έχει πιεστεί προς τα
επάνω λόγω μικρής παραγωγής, Κάτι σαν
τα βιολογικά προϊόντα.
Θα είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατον,
να υπάρχει διαθέσιμο στο μέλλον φίλμ
με προσιτή τιμή. Τα ίδια συμπεράσματα
εξάγονται από το παράδειγμα της Ilford
της μεγαλύτερης επιζώσας βιομηχανίας
ασπρόμαυρου που παρά την 130χρονη
ιστορία της, αντιμετωπίζει σοβαρά
οικονομικά θέματα λόγω της χαμηλής
ζήτησης.Όπως επισημαίνει ο Robert Burley
«αν υπάρχει φιλμ στο μέλλον θα είναι
πολύ ακριβό, δυσεύρετο και χαμηλής
ποιότητας με απρόβλεπτη συμπεριφορά»
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Mobile Photography
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Όσο χαρήκατε το Instagram, το χαρήκατε. Τουλάχιστον στη σημερινή του μορφή
καθώς οι μαρκετίστες του Facebook (στο οποίο ανήκει το Instagram) παραδέχτηκαν
ότι σκοπεύουν να αρχίζουν να βγάζουν σύντομα λεφτά από αυτό. Και πολύ λογικό,
αφού το αγόρασαν για μπόλικα εκατομμύρια.

Η

εφαρμογή όμως ανέκαθεν ήταν δωρεάν για download. Έτσι οι εφημερίδες της
Wall Street συμπέραναν ότι πρόκειται να προστεθούν σύντομα διαφημίσεις
μέσα στην δημοφιλή εφαρμογή. Η Carolyn Everson, υπεύθυνη της ομάδας marketing
παραδέχτηκε σε ένα πρόσφατο συνέδριο πως όντως το Facebook σκοπεύει να
χαράξει νέα στρατηγική σχετικά με την εισροή εσόδων από το Instagram, βασιζόμενο
στο γεγονός ότι αρκετές εταιρείες το χρησιμοποιούν ως εργαλείο marketing για να
προωθήσουν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές.
Και ενώ στο Facebook σκέφτονται τη κότα με τα χρυσά αυγά του Instagram, που
προφανώς όταν το αγόρασαν δεν ήξεραν τι θέλουν να το κάνουν, το Flickr ξύπνησε
και συνειδητοποίησε ότι έχασε το τρένο. Τουλάχιστον το πρώτο. Και φυσικά μιλάμε για
το mobile photography και το photo sharing. Το Flickr για αρκετά χρόνια, μπορεί να
μην είχε τη δημοφιλία του Facebook ή άλλων πλατφόρμων αλλά είχε μια δυναμική
βάση χρηστών που η πλειοψηφία τους ήταν αυτό που λέμε photo enthusiast. Για
τα περισσότερα όμως από αυτά τα χρόνια το mobile photography αντιμετωπιζόταν
από το site ως ο φτωχός συγγενής, ο απόκληρος κτλ. Δηλαδή ότι ίσχυε και για την
ευρύτερη φωτογραφική κοινότητα. Ξαφνικά όμως τα τελευταία χρόνια η συσκευή με τα
περισσότερα uploads στο site ήταν το iPhone (σε διάφορες εκδόσεις). Ούτε όμως τότε
τους χτύπησε καμπανάκι. Το μόνο που έκαναν ήταν να φτιάξουν μια δυσλειτουργική

 177 • 

17  EM

 2012

εφαρμογή, έτσι για την επίφαση της
τεχνολογικής εξέλιξης. Πριν δυο χρόνια
όμως το Instagram και το Hipstamatic
κατέκτησαν το photosharing και ξαφνικά το
mobile photography γιγαντώθηκε. Ενδεικτικά
να πούμε ότι τον Νοέμβριο το Instagram είχε
100 εκ. χρήστες (με δύο μόλις χρόνια ζωής)
και το Flickr 80 εκ. χρήστες (που γεννήθηκε
το 2004). Έτσι η Yahoo (μαμά του Flickr και
γνωστή για το ότι μένει πάντα ένα βήμα πίσω
από τους ανταγωνιστές της) έβγαλε αυτές
τις μέρες αναβάθμιση για το app που – ω τι
έκπληξη- περιλαμβάνει vintage φίλτρα για
τις φωτογραφίες. Τα πρώτα reviews μιλάνε
για μια εξαιρετική εφαρμογή σε επίπεδο
sharing και editing. Είναι όμως αυτό αρκετό
για να μαζέψει πίσω τους mobile χρήστες
που έχασε τα δύο τελευταία χρόνια από το
Instagram και να γίνει πάλι η μεγαλύτερη
φωτογραφική κοινότητα; Ή μήπως είναι
πολύ αργά μιας και το Instagram δεν είναι
πια μια μικρή επιχείρηση με ένα επιτυχημένο
προϊόν αλλά μέρος του κολοσσού Facebook;
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Θύελλα διαμαρτυριών από τις αρμόδιες ενώσεις
φωτογράφων, αρχικά από την Αμερική (American
Society of Media Photographers, Professional
Photographers of America, National Press
Photographers Association, Picture Archive
Council of America, American Photographic
Artists and Graphic Artists Guild) προκάλεσαν
οι διατάξεις του νομοσχεδίου περί απλούστευσης
της νομοθεσίας copyright που είναι υπό συζήτηση
στην Βρετανική Βουλή από τον περασμένο Μάιο.
Παρά το γεγονός ότι φαινομενικά επιδίωξη
είναι να απλουστευθεί η διαδικασία χρήσης
«ορφανών» έργων, εν τούτοις οι διαμαρτυρίες
για το άρθρο 68 του νόμου που φέρει τον τίτλο
Enterprise and Regulatory Reform Bill υπήρξαν
έντονες. Οι δημιουργοί ανησυχούν στην ιδέα ότι
οι διατάξεις θα χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογία
από κακόπιστους για αυθαίρετη χρήση έργων
με την πρόφαση ότι είναι ορφανά ότι δηλ. δεν
μπορεί να πιστοποιηθεί ο πραγματικός
δικαιούχος. Σύμφωνα με
τις προβλέψεις του
νομοσχεδίου αν δεν
προκύπτει από credit
line, exif data
τότε θα είναι
δυνατή η χρήση
του υλικού
χωρίς την γνώση
και συναίνεση
του υποτιθέμενου
«άγνωστου»
δικαιούχου. Οι αμερικανικές
ενώσεις απειλούν με βιομηχανία αγωγών αν το
βρετανικό κοινοβούλιο επιμείνει στην ψήφιση της
επίμαχης νομοθεσίας.

No Strangers
"   

 

#  $



Μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες παρουσιάζονται αυτό το διάστημα
στο Annenberg Space for Photography στο Los Angeles, στην έκθεση με τίτλο
“No Strangers : Ancient Wisdom in a Modern World” . Από τις 7000 γλώσσες
που υπάρχουν στον πλανήτη, μέσα στις επόμενες μια ή δυο γενιές, οι μισές θα
σιωπήσουν: 24 φωτογράφοι, ανέλαβαν να απαθανατίσουν πορτραίτα ιθαγενών
των οποίων το γλωσσικό ιδίωμα είναι στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Στην έκθεση
συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες νομάδων της Μογγολίας, των οποίων η
κουλτούρα απειλείται από έργα εξόρυξης, και πορτραίτα πυγμαίων του Αμαζονίου οι
οποίοι προσλήφθηκαν να ισοπεδώσουν το δάσος μέσα στο οποίο ζουν. Παράλληλα
μέρος της έκθεσης αποτελούν και εικόνες που παρουσιάζουν παραδόσεις 2500 ετών
των Θιβετιανών Βουδιστών του Νεπάλ, φυλές της Αιθιοπίας που συμμετέχουν σε
τελετές μύησης, και πνευματικές τελετές της φυλής Lakota ιθαγενών της Αμερικής
στην Νότια Ντακότα. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει αναλάβει ο ανθρωπολόγος και
φωτογράφος Wade Davis. Συμμετέχουν οι φωτογράφοι Carol Beckwith & Angela
Fisher, Wade Davis, Chris Johns, Lynn Johnson, Steve McCurry, Randy Olson, Chris
Rainier, Hamid Sardar, Timothy Allen, Caroline Bennett, James P. Blair, Edward
Burtynsky, David Hiser, Aaron Huey, Thomas Kelly, Mauricio Lima, William Fernando
Martinez, James Stanfield, Brent Stirton, Amy Toensing, Jeroen Toirkens, A Yin και
Gordon Wiltsie. Περισσότερα στο site www.annenbergspaceforphotography.org

J,% # .=!
%$    

 $ & 

Η Kathy Carlisle, 52χρονη φωτογράφος και καθηγήτρια τέχνης σε γυμνάσιο,
σκοτώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο ενώ φωτογράφιζε τρένα εν κινήσει.
Όσοι άκουσαν ή είδαν την είδηση στα τοπικά μέσα, έσπευσαν να ασκήσουν
κριτική προς την άτυχη γυναίκα λέγοντας πως ρίσκαρε την ζωή της για την τέχνη,
αναρωτώμενοι μήπως ήταν αυτοκτονία και όχι ατύχημα αφού θα μπορούσε να
αποφύγει το τρένο που ερχόταν κατά πάνω της ακούγοντας το από μακριά. Η
αλήθεια είναι ότι φωτογράφιζε ένα τρένο που ερχόταν μετωπικά απέναντί της. Με
δεδομένο το θόρυβο του τρένου, πιθανότατα δεν αντιλήφθηκε το δεύτερο τρένο
που ερχόταν από αντίθετη κατεύθυνση και στάθηκε μοιραίο για την ζωή της.
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
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ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


1 
Δευτέρα 4/2/13

 

&    

Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

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

:       
2 
Τετάρτη 6/2/13
Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
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3 Photoshop
Δευτέρα 11/2/13

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

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

 .


4 Photoshop
Τετάρτη 13/2/13

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: seminars@photo.gr
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=&# Fisheye
E    ProDAD
  Windows
H ProDAD ανακοίνωσε μια καινούρια εφαρμογή για
Windows, που ονομάζεται Defishr. Η εφαρμογή αυτή
διορθώνει αυτόματα την όποια παραμόρφωση μπορεί
να δημιουργηθεί από υπερευρυγώνιους/fisheye
φακούς. Προτείνεται για GoPro-type action μηχανές,
DSLR μηχανές, ακόμα και κινητά με ευρυγώνιους
φακούς. Δουλεύει και με video, αφού «ρίχνοντάς»
το μέσα στο πρόγραμμα, και επιλέγοντας, μέσα από
την υπάρχουσα λίστα, το μοντέλο της μηχανής με
το οποίο καταγράφηκε το αρχείο, διορθώνονται
αυτόματα οι ατέλειες. Αν κάποια μηχανή ή φακός
δεν υπάρχει στην λίστα, ο χρήστης μπορεί να
δημιουργήσει ο ίδιος ένα αντιπροσωπευτικό προφίλ.
Για παραπάνω απαιτήσεις, υπάρχουν ρυθμίσεις με τις
οποίες μπορεί να ασχοληθεί κάποιος για να πετύχει το
επιθυμητό αποτέλεσμα. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη
μέσα από το site της proDAD, και από επιλεγμένους
αντιπροσώπους.

Leica

') *)

+  Oskar Barnack

( 

Η Leica ανακοίνωσε πως, από τον Ιανουάριο του
2013 μέχρι τον Μάρτιο του 2013, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στον ομώνυμο
διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό, υποβάλλοντας
portfolio με 12 φωτογραφίες σχετικές με την
επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον. Το
πρώτο βραβείο είναι αξίας € 15.000: μια μηχανή
Leica M digital rangefinder με φακό συν χρηματικό
έπαθλο €5000. Επιπροσθέτως, στην κατηγορία
Newcomer Award, προβλέπεται ειδικό βραβείο για
φωτογράφους κάτω των 25 χρόνων: μηχανή Leica
rangefinder με φακό. Τα βραβεία θα απονεμηθούν
επίσημα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ στην Arles
της Γαλλίας (1η μέχρι 7 Ιουλίου 2013).
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Έργα του διεθνώς αναγνωρισμένου φωτογράφου Δημήτρη Γέρου θα
φιλοξενούνται σε ομαδική έκθεση στην Throckmorton Fine Art υπό τον
τίτλο “The Director’s Cut” και με αφορμή την δέκατη πέμπτη επέτειο του
διευθυντή της gallery, Kraige Block. H έκθεση αποτελείται από τα αγαπημένα
έργα του διευθυντή και τα πιο εμβληματικά των ογδόντα εκθέσεων που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη θητεία του. Στην έκθεση “Director’s Cut”
περιλαμβάνει έργα τωνEdward Weston, Tina Modotti, Manuel Alvarez
Bravo, Martin Chambi, Lucien Clergue, Ruven Afanador, Marilyn Bridges,
Graciela Iturbide, Flor Garduno, Mario Algaze, Javier Silva-Meinel, Luis
Gonzalez Palma, Valdir Cruz, Christian Cravo, Gao Yuan και Δημήτρη
Γέρου. Η έκθεση κλείνει τις πόρτες της στις 5 Ιανουαρίου 2013.
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T.I.P.A. ÄÉÅÈÍÇÓ ÅÑÅÕÍÁ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ
ÓÅ 29 ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÁ
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Nikon D800

Nikon D3S
Canon EOS-1D X

Nikon D5100

Panasonic LUMIX GX1
Vario PZ 14-42mm
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Ilford
<#  #  “/ ”
$  
Δύο καινούργιες α/μ φωτογραφικές
μηχανές μιας χρήσης ανακοίνωσε η ILFORD
Photo. Η πρώτη είναι η ILFORD XP2 Super
με βασικό πλεονέκτημα την εμφάνιση
των φωτογραφιών σε οποιοδήποτε
φωτογραφείο που χρησιμοποιεί συστήματα
εκτύπωσης αρνητικών C41. Δεύτερη η
ILFORD HP 5 Plus, η οποία προορίζεται για
εμφάνιση με τις παραδοσιακές μεθόδους
δίνοντας α/μ εκτυπώσεις με όψη όπως αυτές
της αργυρούχας τεχνολογίας. Και οι δύο
μηχανές έχουν φλας και παίρνουν δύο είδη
φιλμ, με 27 πόζες.

Snapchat
!$  

#      70 . 

Eίναι το νέο American dream. Να γίνει κανείς πλούσιος πολύ γρήγορα… Να κερδίσει
την διασημότητα και τη φήμη με μια καλή εμπορική ιδέα. Μόνο που στον εικονικό
μας κόσμο των κοινωνικών δικτύων και των smartphones, κάπου εκεί πρέπει κανείς
να ψάξει το όνειρό του.
Σύμφωνα με ανάλυση λοιπόν της εταιρίας Benchmark Capital o συν-ιδρυτής του
Snapchat Εvan Spiegel έχει ήδη δεχθεί προσφορές χρηματοδότησης ύψους 10

]." .%*+

εκ. δολ. προκειμένου να
εξελίξει την ιδέα του νέου

(  #  
time-lapse video
Τον προηγούμενο μήνα έγινε ολική
έκλειψη ηλίου και ήταν ορατή από την
Αυστραλία. Ο φωτογράφος Colin Legg,
άδραξε την ευκαιρία και έκανε ένα δικό
του time-lapse video, εμπνευσμένος
από το έργο του Joe Cali που έκανε κάτι
αντίστοιχο το 2008. O Legg θέλοντας
να μην εμποδίζονται οι λήψεις του από
φόρμες του εδάφους, ανέβηκε σε ένα
ύψωμα 2800 πόδια στο βορειότερο τμήμα
του Queensland, σε ένα σημείο που
ονομάζεται “The Granite”. Θέλοντας,
λοιπόν, να προλάβει το φαινόμενο από την
αρχή πέρασε την νύχτα κατασκηνώνοντας
στο σημείο. Έτσι κατέγραψε σε ένα μικρό
βίντεο την Σελήνη να περνάει μπροστά από
τον Ήλιο, το σκοτάδι που προκάλεσε το
φαινόμενο, και την σκιά την Σελήνης που
σάρωσε τον ουρανό. Δείτε το video εδώ
http://vimeo.com/53641212
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app. Ποια είναι ακριβώς;
Είναι ένα ακόμη software για
διαμοιρασμό φωτογραφιών
αλλά με μια ιδιαιτερότητα.
Οι φωτογραφίες έχουν
χρονικό ορίζοντα… Ή, αλλιώς
«αυτοκαταστρέφονται» μετά
από συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Το Snapchat
βασίζεται σε μια απλή
διαπίστωση. Ότι θέλουμε
πολύ να βλέπουμε εικόνες
και να επεξεργαζόμαστε τα
οπτικά ερεθίσματα αλλά για
σύντομο χρονικό διάστημα.
Δεν μας είναι απαραίτητο να τις έχουμε συνεχώς μαζί μας ούτε μας ενδιαφέρει να
κουβαλάμε στο κινητό μας όσα μας έστειλαν φίλοι και γνωστοί. Τους ρίχνουμε μια
ματιά και αυτό είναι όλο. Το Motto του Snapchat είναι ότι το μοιράζεσαι και μετά
το φωτ. υλικό εξαφανίζεται, αποσυντίθεται, διαγράφεται. Ακόμη δεν έχουν βρεθεί
οι τρόποι πως όλο αυτό θα μεταφραστεί σε χρήμα. όμως οι πάντα εφευρετικοί στα
χρηματοοικονομικά αμερικάνοι ήδη αποτίμησαν τη φαεινή ιδέα στο εντυπωσιακό
ποσόν των 70εκ. δολ.!! Kατεβάστε και εσεις μια ιδέα για app. Mπορείτε…
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου


 &     

1
2

T

 studio

   !    



Χρησιμοποιήστε το φλας της μηχανής σας ανακαλύψτε τις δυνατότητες του
26 & 27  2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

Still Life  
Φωτογράφηση Φαγητού, αντικειμένων για διαφημιστική χρήση
9 & 10
 2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

3

  "#

4

Glamour on location

O φωτισμός, το studio, το concept με επαγγελματίες μοντέλα
23 & 24
 2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

Φωτογραφήστε επαγγελματίες μοντέλα σε σουίτα ξενοδοχείου
9 & 10   2013 • Κόστος συμμετοχής: 190€
  -     ! "# 
!#,  $#  "% &"! '%#'( 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 - 
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Το νέο λεύκωμα του φωτογράφου Πάρι Πετρίδη σε
συνεργασία με τον συγγραφέα Σάκη Σερέφα «Εδώ.
Τόποι βίας στη Θεσσαλονίκη», που κυκλοφορεί από τις
Εκδόσεις Άγρα, θα παρουσιαστεί στο Βιβλιοπωλείο του
Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, Τσιμισκή 11,
Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012, στις 20:00.
Θα μιλήσουν ο καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ
Θεόδωρος Παπαγγελής, ο αναπληρωτής καθηγητής του
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ Γιάννης Σταυρακάκης
και ο επιμελητής του Μουσείου Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης Ηρακλής Παπαϊωάννου. Στην εκδήλωση θα
προβληθεί βιντεοσκοπημένο σχόλιο του Mark Mazower
για το βιβλίο. Στο βιβλίο αποτυπώνονται 52 περιστατικά
βίαιων θανάτων στη Θεσσαλονίκη, από τα βυζαντινά
χρόνια μέχρι τον 21ο αιώνα. Στις αριστερές σελίδες ο
συγγραφέας επιλέγει περιγραφές από κείμενα της εποχής
(χρονικά βυζαντινών συγγραφέων, δικογραφίες, αναφορές
δημοσιογράφων σε εφημερίδες, περιγραφές συγγραφέων
και ιστορικών, μαρτυρίες). Στις δεξιές σελίδες τυπώνονται
οι φωτογραφίες των τόπων όπου διαδραματίστηκαν οι
βίαιοι θάνατοι. Φωτογραφίες σημερινές και σκληρές της
πόλης, όπου πίσω από το σύγχρονο αστικό τοπίο κρύβεται
η μνήμη του αίματος.

 #"'!B
*+ ^JB*+
* $=J''
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weddingphoto
   2012

205.882

*

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

 177 • 

17  EM

 2012

*Έως 15 Δεκεμβρίου 2012
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 ?$ Sony
Στις 8 Δεκεμβρίου 2012, η ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. & η
Sony Europe είχαν την τιμή να υποδεχθούν 120
επαγγελματίες φωτογράφους και βιντεολήπτες
στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. στην Πυλαία
Θεσσαλονίκης. Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν εξειδικευμένες παρουσιάσεις
για τα νέα κινηματογραφικού τύπου camcorder Sony
NEX-FS700E & NEX-VG900E από τους καταξιωμένους
επαγγελματίες Δημήτρη Αγιανίδη (Alfa Productions) και
Δημήτρη & Κώστα Μανταλιά (Wedmoments). Η τεχνική
κάλυψη της εκδήλωσης έγινε με αρτιότητα από την
Μαργαριτίδης Audio-Visual και οι προσκεκλημένοι είχαν
την ευκαιρία να απολαύσουν υλικό από τις παραπάνω
κάμερες σε Full HD projection σε οθόνη 200 ιντσών. Εκτός
από τις ειδικές παρουσιάσεις, οι επισκέπτες ενημερώθηκαν
για την εξέλιξη των προϊόντων Imaging της Sony μέσα στο
2012 από τον Γιάννη Μελίτα, Group Product Manager
Digital Imaging, Sony Europe. Η εκδήλωση έκλεισε με
τους επισκέπτες να έχουν το χρόνο για hands-on δοκιμή
της πλήρους γκάμας των Επαγγελματικών καμερών της
Sony, και των αντιπροσωπευόμενων από την ΣΤΑΜΟΣ
Α.Ε. σχετικών αξεσουάρ.

Οι “ενημερώσεις” μου για την

ωτογραφία
www.facebook.com/photographos.mag
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Annie Leibovitz
33 . 

    

Η Annie Leibovitz, θρυλική φωτογράφος
διασήμων για πολύ γνωστά περιοδικά, με
πάνω από 40 χρόνια καριέρα, πρόσφατα
αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες. Έπειτα
από αυτό πωλείται το σπίτι της φωτογράφου
στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης για 33
εκατομμύρια δολλάρια. Ένα μικρό παλάτι, που
αποτελείται από τρία, ουσιαστικά, διαμερίσματα
και βρίσκεται στη γωνία West 11th και
Greenwich Street, στην περιοχή West Village.

M   Sony      
Από καιρό (από την εμφάνιση των Alpha 65/77 το καλοκαίρι του 2011 και την
«σιωπηλή» εγκατάλειψη της αρχιτεκτονικής DSL από τη Sony) στις διάφορες
Press conferences της εταιρίας συχνά διατυπώνεται η ερώτηση. «Προτίθεστε να
εγκαταλείψετε οριστικά τις DSLR». Μας κάνει εντύπωση ότι η απάντηση δεν είναι η
συνήθης στους Γιαπωνέζους ευγενική υπεκφυγή αλλά η ξεκάθαρη θέση ότι η εταιρία
κάτι ετοιμάζει. Αυτό έχει ακουστεί πολλές φορές και έχει δημιουργήσει την απορία

Canon
"   $ 

stabilizer

Mετά την εξαγγελία τριών νέων εκδόσεων
για φακούς 24mm, 28mm και 35mm με
ενσωματωμένο σύστημα οπτικής σταθεροποίησης
(IS) τους οποίους όμως δεν έχουμε δει
ακόμη, από την Canon διέρρευσε μια ακόμη
πληροφορία. Ότι θα υπάρξει IS έκδοση του
αρχετυπικού ΕF 50mm f/1,4, μιας σχεδίασης που
ανάγεται στη δεκαετία του ’90 και έχει πουλήσει
εκατοντάδες χιλιάδες τεμάχια. Υπενθυμίζουμε
ότι έχει δακτυλιοειδές μοτέρ USM και αυτόματο
μηχανισμό αποσύμπλεξης χαρακτηριστικά που
στην εποχή του τον είχαν φέρει στον κορυφή,
αποτελείται δε από 7 στοιχεία σε 6 γκρουπ και
έχει ίριδα διαφράγματος με 8 πτερύγια. 0 φακός
στοίχιζε αρκετά φθηνότερα από 300 δολ. αλλά
υπολογίζεται ότι τώρα το κόστος θα εκτοξευτεί
στα 800 δολ.!! Θα είναι βέβαια, ο γρηγορότερος
Canon IS…
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πως συνδέεται με την τωρινή εμμονή της Sony στην αρχιτεκτονική SLT (Single lens
translucent) για το σύνολο των φωτογραφικών της μηχανών που δεν είναι mirrorless.
Πρόσφατα λοιπόν εγκρίθηκε η ευρεσιτεχνία με αρ. 12/535921 που είχε υποβληθεί από
το 2009 και προβλέπει κάτι αρκετά απλό και οικείο στους χρήστες reflex από την εποχή
της Olympus OM1N. Το mirrorlock για pellicle mirror δηλ. τη δυνατότητα ακόμη και
σε SLT μηχανές να ανασηκώνουν τον καθρέπτη και να αφήνουν το 100% της φωτεινής
δέσμης να κατευθυνθεί στον αισθητήρα. Στην τωρινή εκδοχή του SLT μελέτες έχουν
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι χάνεται 1/2stop φωτεινότητας και 5-10% λεπτομέρειας
από την αντανάκλαση μέρους της φωτεινής δέσμης που κατευθύνεται σε πραγματικό
χρόνο προς τον αισθητήρα του Autofocus. Πιθανότητα δηλ. η Sony έχει στο συρτάρι
ένα υβρίδιο SLT/SLR που θα συνδυάζει τα καλύτερα και των δύο κόσμων. Αν πράγματι
συμβαίνει κάτι τέτοιο, ο ανταγωνισμός ας ανησυχεί….
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Super προσφορά!
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WELCOME MY EYES THE TWO.

ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΕΝΑΣ ΓΑΛΛΟΣ ΚΙ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΔΥΟ.

(ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ

WHO PAYS THE BRIDE ?

ΠΕΘΑΝΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ.

ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗ ΝΥΦΗ ?

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

WHATEVER YOU REMEMBER YOU ARE GLAD.

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ:

ΟΤΙ ΘΥΜΑΣΑΙ ΧΑΙΡΕΣΑΙ.
WE DRANK HIM.

«ΘΑ ΣΑΣ ΔΩΣΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΝ ΘΑ ΠΑΤΕ

ΤOΝ ΗΠΙΑΜΕ.

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ Η’ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ. ΘΑ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΚΑΙ ΟΙ

WE CONFUSED OUR THIGHS.

ΤΡΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΙ ΕΓΩ ΘΑ

ΜΠΛΕΞΑΜΕ ΤΑ ΜΠΟΥΤΙΑ ΜΑΣ.

ΒΟΥΤΗΞΩ ΝΑ ΤΟ ΒΡΩ. ΑΝ ΤΟ ΒΡΩ ΘΑ ΠΑΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ, ΑΝ

WHORE’S BANISTER.

ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΒΡΩ ΘΑ ΠΑΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ.»

ΤΗΣ ΠΟΥΤΑΝΑΣ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ

WITH THIS SIDE TO SLEEP.

ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΤΙ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ.

ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΑΙ.
WILL I TAKE OUT THE SNAKE FROM THE HOLE. ?
ΕΓΩ ΘΑ ΒΓΑΛΩ ΤΟ ΦΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ ;

ΠΡΩΤΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΟΥ ΠΕΤΑΞΕ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΝΑ
ΚΟΥΜΠΙ. ΒΟΥΤΑΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΣΗ ΩΡΑ
ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ.

Y

«ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΤΟ ΒΡΗΚΑ ΚΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΑΣ ΣΤΗΝ

YOU OWE ME YOUR HORNS.

ΚΟΛΑΣΗ», ΤΟΥ ΛΕΕΙ.

ΜΟΥ ΧΡΩΣΤΑΣ ΤΑ ΚΕΡΑΤΑ ΣΟΥ.
YOUR MIND AND A POUND AND THE PAINTER’S BRUSH.

ΜΕΤΑ ΗΡΘΕ Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΦΟΥ ΕΙΔΕ ΠΩΣ Ο

ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ

ΑΓΙΟΣ ΒΡΗΚΕ ΚΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟ ΟΣΟ ΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Ο... ΚΟΠΑΝΟΣ.

ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙ ΜΙΑ ΤΡΙΧΑ. ΒΟΥΤΑΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ, ΠΕΡΝΑΕΙ ΜΙΑ ΩΡΑ,

YOU HAVE VERY NICE LEATHER.

ΠΕΡΝΑΝΕ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΧΕΙΣ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ ΔΕΡΜΑ.

ΤΡΙΧΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ.

YOU ARE FOR THE FESTIVALS.

«ΚΙ ΕΣΥ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΣ, ΑΡΑ ΚΙ ΕΣΥ ΘΑ ΠΑΣ ΣΤΗΝ

ΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ.

ΚΟΛΑΣΗ», ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΓΑΛΛΟ.

YOUR EYE THE CROSSEYED
ΤΕΛΟΣ ΗΡΘΕ Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΤΑΞΕ

ΤΟ ΜΑΤΙ ΣΟΥ Τ’ ΑΛΛΗΘΩΡΟ.

ΚΑΤΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΒΟΥΤΑΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ, ΠΕΡΝΑΝΕ ΓΥΡΩ

YOU ΑRE THE SHOPPING.

ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΡΑΤΑΕΙ

ΕΙΣΑΙ ΨΩΝΙΟ.
YOU RECKON WITHOUT THE HOTEL OWNER.
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟ.

ΤΙΠΟΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ. «ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑ ΝΑ ΒΡΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ
ΠΕΤΑΞΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ, ΟΜΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΣΕ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΤΙ

YOU WILL EAT WOOD.

ΗΤΑΝ ΑΥΤΟ;» ΤΟΝ ΡΩΤΑΕΙ.

ΘΑ ΦΑΣ ΞΥΛΟ.
YOU ATE MY EARS.

ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ:

ΜΟΥ ΕΦΑΓΕΣ ΤΑ ΑΥΤΙΑ.

DEPON ΑΝΑΒΡΑΖOΝ!!!

 177 • 

17  EM

 2012

 

31

ON LINE   

O IMAGING - E 

 

! 56 (=!...

 177 • 

17  EM

 2012

 

32

