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φορμή για το σημερινό μου σημείωμα στάθηκε

mail φίλου – και πολύ καλού φωτογράφου – ο
οποίος ζήτησε τη γνώμη μου προκειμένου να ανανεώσει
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τον φωτογραφικό εξοπλισμό του (ή πιθανότατα επειδή
κουράστηκε από την μέχρι τώρα - φωτογραφική - ζωή
του...). Το παραθέτω αυτούσιο. ‘’Θέλω να μου προτείνεις
μια μηχανή που να είναι πρώτα απ’ όλα ελαφριά και όχι
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απλά compact αλλά super slim. Έχω βαρεθεί να κουβαλάω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σάκους ασήκωτους, έβγαλα κήλη, γερνάω... Θέλω να
χωράει στην εξωτερική τσέπη από το μπουφάν μου χωρίς
να φουσκώνει, να βαραίνει και να ξεχειλώνει όλο το ρούχο.
Δεύτερον: να φοράει ισχυρό φακό. Να βγάζει δηλαδή όλη
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την οικογένεια μέσα στο αμάξι αλλά και την φάτσα του
περιπτερά στον απέναντι δρόμο. Τρίτον: μη μου φορτώσεις
καμιά σαβουρομάρκα. Θέλω να είναι γνωστού εργοστασίου.

100.000 %#&"#$!!

Μου φθάνουν 16 πραγματικά Μegapixel. Λες να υπάρχει

 

καμιά compact με αισθητήρα fullframe; Αυτή θέλω. Και κάτι
ακόμη. Μην πληρώσω για μια σταλιά πράμα μια περιουσία.
Θεωρώ τα 200 ευρώ καλή τιμή. Φρόντισε εσύ, που είσαι

Π

μέσα στα πράγματα, να κάνεις τράκα και κανά δωράκι,

σχέση με το 2011) στους εκθέτες της PHOTOVISION. Αναλυτικά όλη
η ενέργεια ‘’προσκλήσεις’’ περιλαμβάνει τα εξής:

μην μου φέρεις χύμα το εργαλείο. Μάζευε καμιά 16άρα
καρτούλα επίσης καμιά δερμάτινη, κροκοδειλέ θηκούλα
που να ρετροφέρνει λίγο. Θα ήταν τέλειο...’’.
Προσπάθησα να καταλάβω. Ήταν όλο αυτό επιθυμία
αγοράς ή έκφραση πόθου για την ιδανική φωτογραφική
μηχανή; Ήταν πλάκα ή πραγματική κούραση από τον
ομολογουμένως βαρύ και ασήκωτο επαγγελματικό
φωτογραφικό εξοπλισμό; Ήταν μήπως υποσυνείδητη
επιρροή από τα πάσης φύσεως smartphones ή γνήσια
ανάγκη αναβάθμισης του εξοπλισμού στα μέτρα της εποχής;
Ό,τι και να ήταν ένα ισχύει. Ότι δηλαδή για να πάρουμε
αψεγάδιαστο τεχνικά αποτέλεσμα ο φακός χρειάζεται πολύ,
πάρα πολύ γυαλί και μάλιστα σε ομάδες, το οποίο είναι
βαρύ κι ασήκωτο. Επίσης οι μηχανισμοί ακριβείας για να
χωρέσουν στο σώμα απαιτούν χώρο. Ίσως στο μέλλον
η τεχνολογία των υγρών κρυστάλλων να τελειοποιηθεί κι
άλλο και να επιτρέψει την κατασκευή υψηλής ποιότητας
φακών με ελάχιστο μέγεθος και βάρος. Ίσως τα επόμενα
φωτογραφικά εργοστάσια εγκατασταθούν στην... Αφρική σε
αναζήτηση ακόμη φθηνότερου εργατικού δυναμικού μιας
και η Κίνα έχει αρχίσει να ακριβαίνει. Ίσως. Μέχρι όμως να
συμβούν όλα αυτά η τσάντα του σοβαρού φωτογράφου θα
είναι ασήκωτη και πανάκριβη.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

       

ολύ σύντομα ξεκινάει η διάθεση 100.000 έντυπων
προσκλήσεων ελευθέρας εισόδου (40.000 περισσότερες σε

• Την προώθηση πρώτα απ’ όλα με e-mail της πρόσκλησης σε
ψηφιακή μορφή σε όλους τους εκθέτες αμέσως με την υπογραφή
του συμφωνητικού συμμετοχής τους στην έκθεση, για να την
προωθήσουν με τη σειρά τους σε πελάτες τους με την φίρμα της
επιχείρησής τους.
• Την παράδοση (αναλογικά με το μέγεθος του περιπτέρου)
συνολικά 65.000 έντυπων προσκλήσεων επίσης σε όλους
τους εκθέτες για να τις αποστείλουν στους πελάτες τους με το
ταχυδρομείο, με κούριερ, μέσα στις συσκευασίες προϊόντων,
μαζί με τα παραστατικά πωλήσεων κλπ.
• Την διανομή από τις διάφορες εκδόσεις μας 35.000 προσκλήσεων
σε αναγνώστες των περιοδικών μας, σε συνδρομητές,
επαγγελματίες κλπ.
Στόχος της διοργάνωσης είναι η προσέλευση επισκεπτών στην
έκθεση να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ με ότι αυτό συνεπάγεται
για τους εκθέτες αλλά γενικότερα και για τον κλάδο imaging.
Όμως οι μαζικές προωθητικές ενέργειες προβολής και διαφήμισης
της PHOTOVISION δεν σταματούν εδώ, απλά μπαίνουν στην πιο
επιθετική τους μορφή! Περιλαμβάνονται ακόμη σωρεία δράσεων και
ενεργειών προβολής με αποκορύφωμα την τηλεοπτική διαφήμιση
10 ημέρες πριν τα εγκαίνια της έκθεσης. Όμως όλα αυτά επιτρέψτε
μας να σας τα αποκαλύπτουμε σταδιακά στα αμέσως επόμενα τεύχη
του PBWeekly!

PHOTOVISION 2013. Η ήρεμη δύναμη
Οι δηλώσεις συμμετοχής στην έκθεση συνεχίζονται. Δείτε τη λίστα που ακολουθεί
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• ΑΝΑΓΝOΣ - UNIFOT ΑΕ
• ANAJET • AGFA ANAPURNA • STARJET • μηχανήματα και υλικά ψηφιακών εκτυπώσεων • KEEN • EVOLUTION • STEEL TRAK •
κοπτικά • BANNER • MESH • BLOCK OUT • WALLAPAPER • CANVAS • υλικά eco solvet • SEAL • NEOLAM • FM • πλαστικοποιητές
μεγάλου και μεσαίου μεγέθους • KAPA • FOREX • DIBOND • SEAL • NESCHEN • υλικά επικόλλησης και πλαστικοποίησης •
Πλαστικοποιητικές μηχανές και υλικά για ψηφιακά album
Λ. Λαυρίου 228, 15354 Γλυκά Νερά Αττικής, τηλ.: 210 6040024 e-mail: unifot@otenet.gr www.unifot.gr

• 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 εξοπλισμού, 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

• DIGITAL WAY
Aputure: ραδιοσυχνότητες Bach & Boss: μπαταρίες, φορτιστές COMMLITE: συστήματα στήριξης GODOX: φωτιστικά Mettle: studio
flash, φωτιστικά, αξεσουάρ TRAVOR: φωτιστικά VISICO: studio flash, φωτιστικά, αξεσουάρ
Σπηλιάδου 4, ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Τηλ.: 2111824050, 2111821210, 2130315149,
www.digitalway.gr digitalway@digitalway.gr
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• ENESSIS– Κ. ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
• Κατασκευαστές βιβλιοδετικών συστημάτων ψηφιακών άλμπουμ • Αναλώσιμα
Καλυψούς 3, 12132 Περιστέρι, τηλ,: 210 5730886, fax: 210 5730834, e-mail: info@enessis-co.gr www.enessis-co.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

• EX PAND
PRIMERA αντιγραφικών & εκτυπωτικών συστημάτων οπτικών μέσων αποθήκευσης εκτυπωτές αντιγραφικά συστήματαCD, DVD
και Blu Ray TEAC αντιγραφικών & εκτυπωτικών συστημάτων οπτικών μέσων αποθήκευσης εκτυπωτές αντιγραφικά συστήματα
CD, DVD και Blu Ray ALL PRO SOLUTIONS αντιγραφικών & εκτυπωτικών συστημάτων οπτικών μέσων αποθήκευσης εκτυπωτές
αντιγραφικά συστήματα CD, DVD και Blu Ray VINPOWER αντιγραφικά συστήματα FARGO εκτυπωτές καρτών KODAK Photo
Scanning System
Χαλκηδόνος 18, Αθήνα, Τ.Κ. 11527. Τηλ.: 210 6833358 - FAX: 211 8001173, e-mail: info@expand.gr www.expand.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

• 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

• 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
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• 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

• IKAROS MEDIA PACKAGING
Cd, Dvd, Blu Ray special packaging, Deluxe Packaging, Θήκες Dvd γάμου βάπτισης, ειδικές κατασκευές για Cd, Dvd, Blu Ray
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 77, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 6857031 www.ikmediapack.gr e.mail: dimitris.fytas@ikmediapack.gr

• IKONA LAB
• Ψηφιακά άλμπουμ • εκτυπώσεις • μεγεθύνσεις • και όλες οι υπηρεσίες φωτογραφικού εργαστηρίου
Λαέρτου 22, Ζώνη Καινοτομίας, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. 6030
Αθήνα: 210 5622700, Θεσσαλονίκη: 2310 383169, support@myikona.gr www.myikona.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, φωτοαντιγραφικά ψηφ. & έγχρ. τηλεομοιοτυπία fax, πολυμηχήματα,
σαρωτές, εκτυπωτές, μικροφίλμ & συστ/τα διαχ. εικόνας, προβολείς, αριθμ/νές, ηλεκτρ. ατζέντες, plotters, φλας και περιφερειακά 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

• 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

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

• 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

• MY ALBUM
• Digital Albums • Matted Albums • κουτιά, τσάντες κτλ.
Αιγαίου 23, 551 34 Καλαμαριά, Τηλ.: 2310 384291, info@myalbums.gr www.myalbums.gr

• MYIKONA
• Photobook • ημερολόγια • προσκλητήρια γάμου, βάπτισης • βιβλία ευχών • υπογραφικές υπηρεσίες
Λαέρτου 22, Ζώνη Καινοτομίας, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. 6030
Αθήνα: 210 5622700, Θεσσαλονίκη: 2310 383169 info@myikona.gr www.myikona.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 DEREL-IQ 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 Ο.Ε.
JORGENSEN Albums of Australia, άλμπουμ
Αμφιτρίτης 7, 175 61 Παλαιό Φάληρο, Τηλ: 210 9814438, Fax: 210 9851491 email: info@photoflex.gr

• PHOTOSHOP DIGITAL
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

• PWS
• Φωτογραφική κοινότητα • φωτογραφικά σεμινάρια • επαγγελματικός εξοπλισμός www.photoweddingstories.com info@pws.gr
NEA
ΣYMMETOXH

• ΣΕΦΝΗ
Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Νομού Ηρακλείου
http://www.sefni.gr/

• 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

Στιγμιότυπα από την PHOTOVISION 2011
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Η AMS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στον χώρο των εκθέσεων – συνεδρίων και
επικοινωνιακών events στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας την μελέτη, οργάνωση
και υλοποίηση κάθε εκδήλωσης που αφορά την προβολή προϊόντων, υπηρεσιών και πολιτιστικών
γεγονότων. Συνημμένα θα βρείτε δείγματα της δουλειάς μας από τις προηγούμενες PHOTOVISION.
Για περισσότερες πληροφορίες www.amsfairs.gr.
Είμαστε στη διάθεσή σας.
AMS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕ
Τηλ. 210. 2754938, 9, Fax. 210. 2754947, e-mail: amsfairs@otenet.gr, Kallikratis@amsfairs.gr
Καλλικράτης Μανιάτης
Αρχιτέκτων
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• TECHBLOG.GR
Φιλοστράτου 4, 175.63 - Π. Φάληρο. Τηλ: 211.7106.493, FAX: 211.7106.493, info@techblog.gr www.techblog.gr

• 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

• 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

• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ
• Εκδόσεις • Σεμινάρια • Διοργανώσεις • Εκθέσεις
Ναυμαχίας Έλλης 4, 546 25 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 638447, www.photoeidolo.gr
NEA
ΣYMMETOXH

• ΦΩΤΟ ΦΛΑΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ
• Ειδικές ανεξίτηλες εκτυπώσεις σε πορσελάνη, γρανίτη, plexy glass, ξύλο, ύφασμα κ.α. • Τρισδιάστατη εκτύπωση σε γυαλί •
Αναλώσιμα
Θ. Χατζήκου 14, 56122 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310720062 fax: 2310726352 Εργαστήριο: Προέκταση Γαννιτσών 155, 54628 Θεσσαλονίκη, τηλ.:
2310729462 fax: 2310552052 e-mail: flas@otenet.gr www.xaraxeis.gr

NEA
ΣYMMETOXH

• ΧΑΡΤΟΘΕΤΗΜΑ BOX CONCEPT
• Photo Albums, • dvd cases • Χειροποίητα boxes
Πρόκλου 10, 11635 Αθήνα, τηλ.: 210 7016610, e-mail: info@hartothetima.gr, www.hartothetima.gr

• ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ - ΒΑΪΝΒΟΥΡΜ ΜΑΡΙΟΣ
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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Μάθημα 5ο: Μετατροπή σε Α/Μ

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

Μόλις κυκλοφόρησε!
     1 6 2 • 1 8 0 • 3 
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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 Καλλικράτης Μανιάτης 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, $))"! ;C,!: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
(#)F!: Κωνσταντίνα Γκιτάκου $(" )%#"C,: 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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        Imaging

Στο τεύχος που διαβάζετε φιλοξενούμε το τρίτο μέρος των μικρών συνεντεύξεων επαγγελματιών δημιουργών στον τομέα της φωτογραφίας
τους οποίους προσεγγίσαμε με μοναδικό αντικείμενο συζήτησης τη Photovision. Αυτή τη φορά αποφασίσαμε να μιλήσουμε με τους
φωτορεπόρτερ, ένα κλάδο που έχει μεν ταλαιπωρηθεί από την κρίση του τύπου, παραμένει ενεργός και πολυβραβευμένος σε Ελλάδα
και εξωτερικό δε. Με γνώμονα την πολύπλευρη δραστηριότητα του imaging, η οποία παρουσιάζεται στη Photovision, μιλήσαμε με τρεις
δραστήριους εκπροσώπους του ελληνικόυ φωτορεπορτάζ για το πώς βλέπει ο κλάδος τους την έκθεση.
• Ποιό ρόλο έχει μια έκθεση του Imaging για την ενημέρωση ενός φωτορεπόρτερ;
• Από την προηγούμενη εμπειρία σας σε διοργανώσεις της Photovision στο παρελθόν, ποια εντύπωση αποκομίσατε για την
ποιότητα της οργάνωσης;
• Πλησιάζει μια ελληνική έκθεση τα διεθνή πρότυπα, τηρουμένων των αναλογιών;
• Σας περνούν από το μυαλό κάποιες ιδέες ή προτάσεις που θα έκαναν μια ελληνική έκθεση imaging πιο ενδιαφέρουσα;
• Πιστεύετε ότι το internet ανταγωνίζεται το ρόλο μιας έκθεσης Imaging:
• Θα ήταν χρήσιμη στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων της Photovision μια έκθεση με αντικείμενο το
φωτορεπορτάζ;
ΕΡΕΥΝΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΛΤΗ

#&,! :%)%)F%!
www.cpn.gr
Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η έκθεση είναι μια ιδανική ευκαιρία για δημόσιες σχέσεις!
Θα συναντηθώ με τους συναδέλφους μου, θα μιλήσουμε για τα προβλήματα κλπ.
Η επικοινωνία αυτή είναι σημαντική σε μια εποχή που οι διαπροσωπικές μας σχέσεις
υποφέρουν και έχουμε συνηθίσει να καθόμαστε με τις ώρες μπροστά σε έναν άψυχο
υπολογιστή. Σίγουρα με τους πελάτες μου δεν είναι σημείο επαφής η έκθεση.
Τελευταίο στην ατζέντα είναι το κομμάτι των αγορών με τη λογική ότι προχωράει
κανείς όταν αντιμετωπίζει την πραγματική ανάγκη και δεν περιμένει την έκθεση.
Ίσως για τους ερασιτέχνες να είναι διαφορετικά. Τελικά πιστεύω ότι η έκθεση θα
μπορούσε να ήταν και ετήσια αφού η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει τόσο γρήγορα και
με δυσκολία προλαβαίνει την επικαιρότητα με τη σημερινή διετή μορφή της. Παρόλο
που έχω επισκεφτεί πολλά μέρη στον κόσμο, σε άλλη φωτογραφική έκθεση δεν
έχω παραβρεθεί. Δε μπορώ να ξέρω, λοιπόν, αν η Photovision είναι εφάμιλλη με
διεθνείς διοργανώσεις. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλη έκθεση σε αυτό το επίπεδο
ενώ απ’ όσα γνωρίζω σε πολύ λίγες χώρες, ακόμη και ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές
πραγματοποιούνται τέτοιου βεληνεκούς εκθέσεις imaging.
Πιο ελκυστική θα μπορούσε να γίνει με περισσότερα shows, με μοντέλα κλπ.
Ας μην ξεχνάμε ότι παρόμοια τρικ χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχα εμπορικά
project διεθνώς. Επίσης θα όφειλαν οι εταιρίες να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή
στους επαγγελματίες που ναι μεν αριθμητικά υστερούν αλλά καθένας παράγει
υπερπολλαπλάσιο αριθμό φωτογραφιών σε σχέση με τον αντίστοιχο ερασιτέχνη και
ποιοτικά ανώτερο υλικό. Με την ευκαιρία δηλώνω και επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται
μια έκθεση με αντικείμενο το φωτορεπορτάζ. Αυτή την στιγμή στην κρίση, οι Έλληνες
φωτορεπόρτερ, μέσω της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, να μπορούσαμε
να δώσουμε το καλύτερο μέρος της χώρας σε ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν φαίνεται
κοινότυπο. Αναφέρομαι στον ήλιο, τη θάλασσα, τον ουρανό, τους ανθρώπους,
τα αρχαία, τα μνημεία. Μια πολύ καλή έκθεση που να αφορά την Ελλάδα, να την
προωθήσουμε παρέχοντας ρεπορταζιακό υλικό. Ή να προβάλλουμε σημαντικές
εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα αυτές τις μέρες που ήταν εδώ καλεσμένοι
αθλητές από τα Special Olympics, με πολύ κόσμο και ξένους και πρέσβεις κλπ.
… Αν αγαπάμε την πατρίδα μας είναι ευκαιρία τώρα μέσα στην κρίση να την
προωθήσουμε. Πρέπει να αναδείξουμε μέσα από τον κόσμο της εικόνας τα θετικά
στοιχεία της Ελλάδας για να έλθει κόσμος να επενδύσει, να μας επισκεφθεί κλπ..
Μέλος ENΩΣΗΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Φ.Ε.) , ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , Ε.Κ.Φ.Α. , Π.Ο.Φ. , Π.Σ.Α.Τ. , Α.Ι.Π.Σ.
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Πρόσφατη (18/1) αναμνηστική φωτογραφία από
το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος κατά τη μεταφορά της
Ολυμπιακής φλόγας της Ελπίδας, για τους 10ους
Παγκόσμιους Χειμερινούς Αγώνες Special Olympics
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http://nikospilos.com
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική για
τον κλάδο έκθεση με την έννοια ότι οι
επαγγελματίες του χώρου αποκτούν την
δυνατότητα να δούν και να ενημερωθούν
για την δουλειά τους. Γενικά έχω ακούσει
πολύ καλά λόγια για τη Photovision από
πολλούς συναδέλφους. Φαντάζομαι ότι
αυτό που ίσως λείπει είναι η δυνατότητα
να γίνονται workshops και να δοκιμάζονται
οι μηχανές σε ρεαλιστικές συνθήκες
δίνοντας την ευκαιρία να επαληθευθούν
οι πραγματικές επιδόσεις στο χρονικό
διάστημα που διαρκεί η έκθεση. Θα
ήταν πολύ χρήσιμο να παραχωρούνται
μηχανές και φακοί σαν «δανεικοί» σε
επαγγελματίες για να βγάζουν ρεαλιστικά
συμπεράσματα και όχι να αγοράζουν στα
τυφλά. Θα μπορούσε επίσης στα πλαίσια
των παράλληλων εκδηλώσεων της

Δεν νομίζω ότι το internet ανταγωνίζεται μια έκθεση. Το internet διευκολύνει γιατί μπορείς
να βλέπεις δουλειές από άλλους φωτογράφους πολύ πιο εύκολα και σε μεγαλύτερη κλίμακα

Photovision να φιλοξενείται και μία έκθεση

απ’ ότι πριν είκοσι χρόνια, αλλά η αίσθηση του να αντικρίζεις μια τυπωμένη φωτογραφία και
σε μεγάλο μέγεθος είναι τελείως διαφορετική και μεταφέρει άλλου είδους συναισθήματα και

με αντικείμενο το φωτορεπορτάζ.

οπτική επικοινωνία.

F+=%! K,#;%)
Μια τέτοια έκθεση για έναν φωτορεπόρτερ
είναι σημαντική μόνο σε ότι αφορά τον
εξοπλισμό. Κι αυτό γιατί γενικότερα δεν
σχετίζεται με το άνοιγμα των αγορών
στις οποίες απασχολείται, δηλαδή
περιοδικά, εφημερίδες, δημοσιογραφικοί
οργανισμοί κτλ. Η έκθεση ασχολείται με
την εξέλιξη της τεχνολογίας και κυρίως του
εξοπλισμού των εμπορικών φωτογράφων.
Θεωρώ ότι η οργάνωση της έκθεσης είναι
κάθε χρόνο και καλύτερη μαθαίνοντας
από τα λάθη του παρελθόντος. Δεν
έχω να αναφέρω κάτι ως ένσταση ή ως
πρόβλημα. Γιατί ουσιαστικά έχεις μπροστά
σου τα περίπτερα, κάνεις την βόλτα
σου, βλέπεις, μιλάς, παίρνεις υλικό, και
συνεχίζεται η μέρα. Σημαντικές είναι και οι
συναντήσεις μεταξύ των φωτογράφων. Θα
με ενδιέφερε να δω κι άλλα σεμινάρια ή
οι ομιλίες ώστε η έκθεση να είναι ανοιχτή
σε περισσότερα είδη φωτογράφων. Επίσης
θα είχε ενδιαφέρον και το πάντρεμα με
κάποιο φεστιβάλ και με αντίστοιχους
φορείς του εξωτερικού που θα μπορούσαν
να δώσουν την δυνατότητα στους
επαγγελματίες να συνδιαλλαγούν με τους
ξένους φορείς μιας και η ελληνική αγορά
έχει συρρικνωθεί. Επίσης θα ήθελα να δω
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ομιλίες από ανθρώπους του χώρου σχετικά με τα προβλήματα του κλάδου.
Τηρουμένων των αναλογιών η έκθεση πλησιάζει τα διεθνή πρότυπα. Απλά είναι το θέμα του
ποιό είναι το concept και ποιό είναι το target group και ο στόχος.
Το συγκεκριμένο είδος έκθεσης απευθύνεται πιο πολύ σε εμπορικούς φωτογράφους και
όχι φωτορεπόρτερ. Το internet σαφώς ανταγωνίζεται τις εκθέσεις καθώς δεν χρειάζεται να
περιμένεις να στηθεί μια έκθεση για να πληροφορηθείς.
Νομίζω ότι μια τέτοια έκθεση με αντικείμενο το φωτορεπορτάζ είναι απαραίτητο, γιατί ο
φωτορεπόρτερ πιάνει τον σφυγμό της πόλης. Ο φωτογράφος που κάνει γάμους θα παίξει
περιφερειακά γύρω από αυτό που μπορεί να λέγεται κρίση, επικαιρότητα, ειδησεογραφία κλπ.
Αν έχει να επιδείξει κάτι η ελληνική φωτογραφία είναι το φωτορεπορτάζ. Και το βλέπουμε
αυτό με συναδέλφους που διακρίνονται σε ξένα φεστιβάλ, διοργανώσεις, διαγωνισμούς κλπ.

 2013
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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

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

" ,   "  %! 



  "  .


3 Photoshop
Δευτέρα 11/2/13

ώρα 18:00-22:00 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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Kickstarter 1

Lomography
C       slides    !
Όλοι έχουμε φιλμ στο αρχείο μας που θέλουμε να ψηφιοποιήσουμε. Οι
λομογράφοι ακόμη περισσότερο αφού συνεχίζουν να τραβούν φιλμ με την
επιμονή του ρομαντικού και τον ενθουσιασμό του πραγματικού πιστού.
Με δεδομένη μάλιστα τη δημοτικότητα της προσέγγισης του Kickstarter
στις καινοτόμες ιδέες που θέλουν να μεταμορφωθούν σε εμπορική
πραγματικότητα, ήλθε στο προσκήνιο το Lomography Smartphone Film
Scanner. Τί είναι τούτο; Ένα project που
επιζητεί μέσω kickstarter χρηματοδότηση
ύψους 50.000 δολ. για μια απλή συσκευή
που θα ψηφιοποιεί φιλμ μέσω iPhone
(φαίνεται ότι οι λομογράφοι έχουν μια
εκλεκτική προτίμηση προς την Apple…).

 (%F %) Kickstarter
/

μεταφοράς του φιλμ με δόντια (sprockets)
και συνοδεύεται από software που

    !

Γενική στάθηκε η εντύπωση στην CES 2013 που έκλεισε
τις πύλες της ότι κυριάρχησε ο Δαυίδ με το μικρό budget
και τις καλές ιδέες και ο Γολιάθ έμεινε στο περιθώριο
της καινοτομίας. Τον τόνο έδωσε το site Kickstarter
που αγκαλιάζει τις έξυπνες τεχνολογικές και όχι μόνον
προτάσεις, τη μουσική, τον κινηματογράφο και γενικά
όλη τη δημιουργικότητα.

Τ

H συσκευή περιλαμβάνει φωτιστικό
μέσο και ένα μηχανισμό προώθησης/

αναλαμβάνει όχι μόνον το σκανάρισμα
αλλά και την διόρθωση και τη δημιουργία
άλμπουμ, slideshows, πανοραμικών
κλπ. Σημειώνουμε ότι δεν πρόκειται για την πρώτη απόπειρα κατασκευής
“scanner” bβασισμένου σε iPhone αφού προηγείται το Ιοn iPics 2 Go που
συνεργάζεται με iPhone 4/4S.
H Lomography Society προσφέρει τη συσκευή έναντι 40 δολ. στους
υποστηρικτές του project. Περιμένουμε το πόσο καλά θα αποδίδει με
δεδομένη την iPhone μανία της εποχής.

ο Kickstarter είναι κυνηγός και μέσο συνάμα
υλοποίησης ευκαιριών μια πλατφόρμα λαϊκής βάσης

όπου το κοινό επιβραβεύει με τη χρηματοδότησή του
τις έξυπνες, τις πολλά υποσχόμενες προτάσεις και δίνει
το μέσο (χρήμα) για να γίνουν πραγματικότητα κάποια
όνειρα. Τα παραδείγματα πετυχημένων project δίνουν και
παίρνουν. Για παράδειγμα το smartwatch Pebble (για το
οποίο γράψαμα αναλυτικά στο περασμένο Weekly) μάζεψε
10.2 εκ. δολ. και ένας άλλος 192.000 δολ. για ένα σετ
ξύλινων ηχείων με Bluetooth.
To Κickstarter ανατρέπει βίαια τα κατεστημένα πρότυπα
εξέλιξης προϊόντων, ιδιαίτερα στον τομέα των gadget
κάνοντας τους γίγαντες των ηλεκτρονικών να χάνουν τον
ύπνο τους αφού το διαδίκτυο απειλεί να αλλάξει και τα
κανάλια εμπορικής διάθεσης, κάνοντας ανταγωνιστικούς
τους πρωτόπειρους κατασκευαστές.
Ακολουθούν δύο τρέχοντα project Kickstarter
φωτογραφικού ενδιαφέροντος.
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:ickstarter 2

CameraMator
% 

< 

 <  WiFi

Μέχρι στιγμής όσοι θέλουν ασύρματη επικοινωνία και έλεγχο ψηφιακής
μηχανής και υπολογιστή είτε πρέπει να αγοράσουν ένα top of the
range μοντέλο με ειδικό εξάρτημα WiFι είτε να περιμένουν τη νέα γενιά
DSLR (τυπικός εκπρόσωπος η Nikon D3200 με το εξάρτημα WU-1a που
κουμπώνει στο AV port και διευκολύνει τη συνεργασία με Android και iOS
συσκευές). Μια άλλη λύση είναι οι κάρτες SD της EyeFi που συνδυάζουν
μνήμη NAND και WiFi. Τη
λύση για μηχανές χωρίς
παρόμοια ευκολία επιχειρεί
να δώσει το CameraMator ένα
εξάρτημα WiFi που βρίσκεται
σε διαδικασία Kickstarter.
Το σύστημα προσαρμόζεται
στο hot shoe της μηχανής και
συνδέεται με Android/iOS
για προαπεικόνιση, λήψη και
έλεγχο παραμέτρων λήψης. Θα
κοστίζει 300 δολ. ενώ λίστα
με συμβατά μοντέλα βρίσκεται
στη σελίδα του Kickstarter.
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 &     

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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Low Key

(

@$#, Morel
   <    ; 

  social media

Μια σημαντική απόφαση πάρθηκε αναφορικά με τη γνωστή υπόθεση του
φωτογράφου Daniel Morel, φωτογραφίες του οποίου ιδιοποιήθηκαν και
εκμεταλλεύτηκαν εμπορικά το πρακτορείο Agence France-Presse και η Washington
Post από το σεισμό της Αϊτής τον Ιανουάριο του 2010. Έκτοτε ξεκίνησε μια δικαστική
διαμάχη που προβλέπεται να κρατήσει καιρό ακόμα.

Π

ρόσφατα όμως υπήρξε μια σημαντική απόφαση, όχι μόνο για τον ίδιο τον Morel
αλλά συνολικά για τους χρήστες των social media αφού δημιουργεί δεδικασμένο
υπέρ των δικαιωμάτων τους πάνω στις φωτογραφίες που ανεβάζουν στο διαδίκτυο. Η
δικαστής Alison Nathan στο Μανχάταν, αποφάσισε υπέρ του Morel, καταλήγοντας ότι
η χρήση των φωτογραφιών από τους δύο οργανισμούς απετέλεσε καταπάτηση των
δικαιωμάτων του φωτογράφου. Το AFP είχε αντιτάξει ότι μιας και οι φωτογραφίες είχαν
αναρτηθεί στο Twitter ήταν γενικώς διαθέσιμες για ελεύθερη χρήση.
Η δικαστής, βασιζόμενη στους όρους χρήσης του Twitter, απεφάνθη ότι η πλατφόρμα
δεν δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιούνται οι φωτογραφίες των χρηστών χωρίς
άδεια. Η φύση της πλατφόρμας δίνει τη δυνατότητα ένας χρήστης να ξαναποστάρει τις
φωτογραφίες ενός άλλου (retweeting) το οποίο αναφέρεται και στους όρους, αλλά
οι όροι αυτοί δεν επιτρέπουν την εμπορική εκμετάλλευση. Παρόλο την απόφαση
της αυτή όμως η δικαστής μείωσε το ποσό της αποζημίωσης που θα μπορεί να λάβει
ο φωτογράφος. Αρκετά θέματα δεν έχουν επιλυθεί αλλά δεν έχει οριστεί ακόμα
ημερομηνία εκδίκασης. Εκπρόσωπος του Twitter δήλωσε “η πολιτική μας ήταν πάντα
η εξής: οι χρήστες μας κρατούν πλήρως τα δικαιώματα των φωτογραφιών τους”. Πριν
ένα μήνα περίπου το Facebook και ο Mark Zuckerberg έγιναν αποδέκτες κατακραυγής
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και σφοδρών επικρίσεων εκ μέρους
των χρηστών όταν διέρρευσε μια
φήμη ότι το Instagram θα αλλάξει
τους όρους χρήσης του και πλέον θα
εκμεταλλεύεται εμπορικά τις φωτογραφίες
όπως επιθυμεί. Μετά την εντονότατη
αντίδραση της online κοινότητας, η φήμη
διαψεύστηκε. Αλλά όπως έγινε σαφές,
οι χρήστες ευαισθητοποιούνται όλο και
περισσότερο για τα δικαιώματά τους
και αρκετοί δεν είναι διατεθειμένοι να
βρεθούν στη θέση του Morel. Ο θόρυβος
που δημιουργήθηκε γύρω από τους
όρους χρήσης του Instagram είχε ως
αποτέλεσμα - σύμφωνα με το AppStats
- να χάσει η εφαρμογή τους μισούς
από τους καθημερινούς της χρήστες.
Σύμφωνα με τα στατιστικά του AppStats,
που μετράει τις εφαρμογές του Facebook,
οι καθημερινοί χρήστες του Instagram
έπεσαν από τους 16.35 εκατ. χρήστες
στους 7.42 εκατ. έπειτα από το σκάνδαλο
των όρων.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης
κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος έκοψε
την πίτα της Ένωσης. Καλή Χρονιά!

Ο τ.Υπουργός κ.Πρ. Παυλόπουλος με τον πρόεδρο της ΕΔΙΠΤ κ. Βάιο Σελούντιο.

.. ...

Ο τ.πρωθυπουργός κ.Γεώργιος Γρίβας με τον τ. πρόεδρο
της Βουλής κ.Νικήτα Κακλαμάνη.

<     
  ; o  
Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 250 μελών και φίλων της Ένωσης
πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στα γραφεία της
Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου. Ο Πρόεδρος της
ΕΔΙΠΤ κ. Βάιος Σελλούντος αφού ευχήθηκε καλή χρονιά, αναφέρθηκε στις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Περιοδικός Τύπος. Ακολούθως παραδόθηκαν
τιμητικοί έπαινοι σε εξέχουσες προσωπικότητες. Την πίτα έκοψε ο Γενικός
Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος.
Αναμνηστική φωτογραφία με τον πάντα δραστήριο πρόεδρο της
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων και
ΕΔΙΠΤ κ.Βάιο Σελούντιο. Αριστερά ο κ.Τάκης Τζίμας.
αρκετών φορέων, άνθρωποι των Γραμμάτων και τεχνών κ.α.
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Με τον παλαίμαχο δημοσιογράφο και επί δεκαετίες
εκδότη του περιοδικού ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (έχει
διακόψει την έκδοση) κ.Γεώργιο Μπαρμπερόπουλο

Με τον εκδότη επίσης από τον κλάδο της
διαφήμισης κ.Βαγγέλη Παπαλιό
Η ΕΔΙΠΤ με την ευκαιρία κοπής της καθιερωμένης πρωτοχρονιάτικης πίτας απένειμε
τιμητικούς επαίνους σε εξέχουσες προσωπικότητες του κλάδου ενημέρωσης.
Πάνω φωτογραφία: Η κ.Ρωξάνη Νικολούδη – Πουρή, κόρη του αείμνηστου Υπουργού
Τύπου Θεολόγη Νικολούδη παραλαμβάνει τιμητικό έπαινο από τον κ.Πάνο Σόμπολο
για την κορυφαία συνεισφορά του πατέρα της στην δημιουργία του Ταμείου Συντάξεων
Δημοσιογράφων.
Κάτω φωτογραφία: Ο παλαίμαχος δημοσιογράφος κ.Ηλίας Ασημακόπουλος τιμήθηκε για
την πολύχρονη προσφορά του στην ΕΔΙΠΤ ως μέλος του Δ.Σ.

Αναμνηστική φωτογραφία με μέλη του ΔΣ της Ένωσης
Εφημεριδοπωλών Αθήνας

Η πάντοτε χαμογελαστή, κομψή, φιλική
και πρόσχαρη Γραμματέας της Ένωσής
μας κ.Ελένη Σχορετσανίτη επί το έργον.
Και του χρόνου!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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($% Fox Talbot
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   G<    

Bodleian Library
Σε αγώνα εξεύρεσης εισφορών από υποψήφιους
δωρητές και μάλιστα ύψους 1εκ. λιρών
στερλινών έχει αποδυθεί η Βιβλιοθήκη Bodleian
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, πορκειμένου
να συμπληρώσει το ποσόν των 2.2εκ. λιρών
για την εξαγορά της ιδιωτικής (αυτή τη στιγμή)
συλλογής Fox Talbot ¨ώστε να γίνει δημόσιο
κτήμα. ¨Ηδη έχειε εξευρεθεί χορηγίθα 1.2εκ.
λιρών από το National Heritage Memorial
Fund. H συλλογή μέχρι στιγμής βρισκόταν
στην ιδιοκτησία των κληρονόμων του Fox
Talbot αλλά έχει δοθεί για εκποίηση σε οίκο
δημοπρασιών της Ν. Υόρκης. Περιλαμβάνει
το πρώτο άλμπουμ με τοπιογραφίες που
απεικονίζουν την Οξφόρδη του πρώτου ημίσεος
του 19ου αιώνα, ημερολόγια, επιστολές και
πορτραίτα. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του
ΝΗΜF κα Carole Souter “Η επιρροή του William
Henry Fox Talbot που για πολλούς θεωρείται

Nikon Photo Contest 2012–2013
-      G



πατέρας της φωτογραφίας, παραμένει ζωντανή

Η Nikon ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η υποβολή συμμετοχών για τον διαγωνισμό
Nikon Photo Contest. Η περίοδος υποβολής συμμετοχών για έναν από τους

για όλους τους ασχολούμενους με την εικόνα,
ακόμη και τους απλούς ερασιτέχνες.”

σημαντικότερους διαγωνισμούς φωτογραφίας στον κόσμο λήγει την 28η
Φεβρουαρίου 2013. Ο διαγωνισμός Nikon Photo Contest (NPC) είναι το νέο
όνομα του παλιότερου διαγωνισμού Nikon Photo Contest International, ο οποίος
διεξήχθη για πρώτη φορά το 1969. Παράλληλα, κατά τον 34ο χρόνο διεξαγωγής
του, εκτός από το νέο όνομα, ο διαγωνισμός NPC έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά
και σε άλλους τομείς, όπως με τη δημιουργία κατηγορίας video. Ο διαγωνισμός
NPC ανοίγει τις πόρτες του για υποβολή συμμετοχών σε τέσσερις κατηγορίες:
“Μεμονωμένες Φωτογραφίες” (Κατηγορία A), “Φωτο-ιστορίες” (Κατηγορία B, δύο
έως πέντε φωτογραφίες που περιγράφουν ένα θέμα ή μία ιδέα), “Φωτογραφικά
Video” (Κατηγορία C, που περιλαμβάνει video διάρκειας έως και 45 δευτ.) και
“Στιγμιότυπα Kίνησης” (Κατηγορία D). Στην κατηγορία D, η Nikon αναζητά έργα
που έχουν δημιουργηθεί με τη λειτουργία Motion Snapshot το οποίο συνδυάζει
στατικές φωτογραφίες και video που έχουν ληφθεί με τις φωτογραφικές μηχανές
συστήματος Nikon 1. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός τόσο για επαγγελματίες όσο και
για ερασιτέχνες φωτογράφους από όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από τις ικανότητες
και την εμπειρία τους. Οι νικητές θα ανακοινωθούν το καλοκαίρι του 2013 και θα
συμπεριληφθούν σε έκθεση για το κοινό. Οι νικητές θα βραβευτούν με χρηματικό
έπαθλο για την αγορά προϊόντων της Nikon αξίας από 100.000 Yen (περίπου €970)
έως 1.000.000 Yen (περίπου €9.700), καθώς και με τη συμμετοχή τους στην έκθεση
βραβευμένων έργων.
http://www.nikon-photocontest.com

Οι “ενημερώσεις” μου για την

ωτογραφία
www.facebook.com/photographos.mag
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Olympus
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Η Olympus κατέκτησε δύο iF Product Design
Awards 2013, για τα μοντέλα των ψηφιακών
φωτογραφικών μηχανών OM-D και XZ-2. Τα
βραβεία iF Product design απονέμονται από το
1953 σε καινοτόμα σχεδιαστικά προϊόντα. Τα
κριτήρια επιλογής
περιλαμβάνουν
την ποιότητα

ikon

σχεδιασμού,
το φινίρισμα
του προϊόντος,

AF-S 70-200mm f/4G ED VR

την επιλογή

Έχοντας παρουσιαστεί στην Photo Plus Expo πέρυσι στη Νέα Υόρκη, έφθασε στην

των υλικών
κατασκευής, την

ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά ο νέος φακός που σημειώνει μεγάλη επιτυχία
στις πωλήσεις και στις δοκιμές. Μειώνοντας λίγο τη φωτεινότητα κατά 1f/stop σε

καινοτομία στην

σχέση με τον αρχετυπικό αντίστοιχο f/2,8 VR ΙΙ επιτυγχάνει μεγάλη εξοικονόμηση

σχεδίαση, την

βάρους (845γρ. έναντι 1535γρ.) και όγκου, έχοντας επίσης λογική διάμετρο
εμπρός φίλτρου 67mm (αντί για 77mm). Έτσι με μικρή θυσία στη φωτεινότητα, ο

περιβαλλοντική
επίπτωση, την
λειτουργικότητα,

χρήστης έχει ένα πολύ πιο εύχρηστο στην καθημερινότητα φακό. Ανήκει (άτυπα)
στην ημιεπαγγελματική σειρά με ορισμένη αδιαβροχοποίηση και προαιρετικό

την εργονομία,

δακτυλίδι για σταθερή τοποθέτηση σε τρίποδο. Αποτελείται από 20 στοιχεία (3
ED και ένα HRI –High Refractive Index) σε 14 γκρουπ ενώ η μοντέρνα σχεδίαση

και την ασφάλεια
κατά την χρήση.

προβλέπει εσωτερική εστίαση και ζουμ – με διατήρηση σταθερού του εσωτερικού
μήκους του φακού σε κάθε περίπτωση. Ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι το
1m. Από πλευράς χειρισμών στο περίβλημα του φακού υπάρχουν εκτός των
(πολύ φαρδιών) δακτυλιδιών εστίασης και τα κουμπιά δύο θέσεων (M/A-M για
το Autofocus/manual focus, focus limiter 3m για να μην κάνει ολόκληρη τη
διαδρομή εστίασης όταν κάνουμε λήψεις σε μακρινά αντικείμενα, On/Off για το
σύστημα οπτικής σταθεροποίησης VR και Normal/Active επίσης για το VR όπου
το δεύτερο αφορά περιπτώσεις που είμαστε πάνω σε κινούμενα αντικείμενα με
κραδασμούς (π.χ. σε αυτοκίνητο ή ακόμη …ελικόπτερο).
Oι πρώτες κριτικές στο εξωτερικό ήταν ιδιαίτερα επαινετικές για το γράψιμο
του φακού που το συγκρίνουν άνετα με τα κορυφαία οπτικά Nikkor – οπότε
ανυπομονούμε να τον δοκιμάσουμε εκτεταμένα στην Ελλάδα, σίγουροι ότι
ενδιαφέρει άμεσα πολλούς φωτογράφους με σύστημα Nikon.

To $&$)% Kodachrome
…<  Steve McCurry
Eξυμνήθηκε, τραγουδήθηκε και έγινε διάσημο
όσο κανένα άλλο φιλμ. Έγραψε ιστορία,
κατέγραψε το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και άπειρα
γεγονότα του 20ου αιώνα. Και όμως ήλθε το
τέλος με τη μορφή του Steve McCurry που
τράβηξε το τελευταίο ρολό Kodachrome. Το
γεγονός αποτυπώθηκε στο video του Νational
Geographic “The Last Roll of Kodachrome”
http://www.youtube.
com/watch?feature=player_
embedded&v=DUL6MBVKVLI
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weddingphoto
   2012

213.676

*

*Έως 18 Ιανουαρίου 2012

Μοναδικοί επισκέπτες μέσα σε λίγους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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% (% & %) Peter Mangone
Marilyn Monroe
O Peter Mangone ήταν μόλις 14 ετών όταν αποφάσισε να κάνει
κοπάνα από το σχολείο του στο Bronx. Κατευθύνθηκε προς το
Μανχάταν, και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο που έμενε η Marilyn
Monroe μετά τον χωρισμό της από τον Joe DiMaggio. Πήρε μαζί
του και την Kodak 8mm που είχε και κατάφερε να βρει την σταρ, η
οποία μάλιστα τον άφησε να την ακολουθήσει στην απογευματινή
της βόλτα μαζί με τους φίλους της. Αργότερα
ο Mangone έχασε το υλικό του αλλά βρέθηκε
πάλι το 2002 από τον αδερφό του ανάμεσα
στα πράγματα του πατέρα τους. O Mangone
πέθανε πέρυσι, αφού όμως πρόλαβε πρώτα
να εκδώσει το υλικό του. Η έκθεση με
φωτογραφίες από το βιβλίο αυτό, με τίτλο
Marilyn Monroe Rediscovered: The Lost
Film of Peter Mangone, συνόδευσε την
κυκλοφορία του βιβλίου και θα διαρκέσει
μέχρι τις 8/2 στη Νέα Υόρκη.
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Anton Orlov
O     N 
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Ο φωτογράφος Anton Orlov ανακάλυψε ένα χαμένο
φιλμ όταν αγόρασε μια γαλλική στερεοσκοπική
μηχανή σ’ ένα μαγαζί με αντίκες. Μέσα στην
Jumelle Bellieni, την γαλλική φωτογραφική μηχανή
υπήρχαν λεπτές πλάκες γυαλιού με αποτυπωμένες
τις φωτογραφίες με τη μορφή του αρνητικού.
Αφού πήρε τη μηχανή σπίτι και αποφάσισε να την
καθαρίσει ανακάλυψε και τις πλάκες. Από τις 12
που περιείχε η μηχανή, οι τέσσερις ήταν άδειες ενώ
στις υπόλοιπες είχαν αποτυπωθεί με λεπτομέρεια
εικόνες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αφού
τις σκάναρε, είδε τις εικόνες από κατεστραμμένα
κτήρια, αεροπλάνα που είχαν καταρριφθεί και
βόμβες που δεν είχαν σκάσει.

:&$$ %#F , &)#* Jessops
T   
Mετά από μακρόχρονες περιπέτειες, κατέβασε ρολά η μεγάλη εγγλέζικη
αλυσίδα φωτογραφικών Jessops και τα εναπομένοντα καταστήματά της
έκλεισαν οριστικά, έχοντας ξεπουλήσει σημαντικό μέρος του στοκ αλλά
αφήνοντας ακάλυπτες παραγγελίες, ανεκτέλεστα Gift vouchers (κουπόνια
δώρων) σημαντικής αξίας κλπ.
Όπως θα θυμούνται οι επαγγελματίες στη δεκαετία του ’90 είχε γνωρίσει
μεγάλη άνθηση και είχε κάνει σοβαρά βήματα διεθνούς επέκτασης του
brandname κυρίως με τη διανομή αναλώσιμων και αξεσουάρ. Η εταιρία
είχε ιδρυθεί το 1935 από τον Frank Jessop στο Leicester και άνοιξε το
πρώτο αμιγώς φωτογραφικό κατάστημα λιανικής το 1960 . Έκτοτε γνώρισε
ραγδαία ανάπτυξη και ξεπέρασε τα 300 καταστήματα σε όλη την Βρετανία.
Οριακό σημείο για την Jessops ήταν το 1996 όταν αποσύρθηκε από την
ενεργό δράση ο γιος του ιδρυτή, Alan Jessop και το μετοχικό κεφάλαιο
αναλήφθηκε από το management που είχε υπερβολικές προσδοκίες
ανάπτυξης. Η διάψευση του οράματος υπέβοσκε για χρόνια και ήλθε με
δραματικό τρόπο στο φως το 2009 όταν ο μεγαλύτερος πιστωτής η τράπεζα
HSBC ανακοίνωσε απώλειες 30εκ. στερλινών από επισφαλή δανεισμό. Οι
αξιοσημείωτου ύψους πωλήσεις (236εκ. στερλίνες) το 2012 δεν άρκεσαν για
να βγάλουν τη Jessops από το χρηματοπιστωτικό αδιέξοδο. Σύμφωνα με το
βρετανό ειδικό σύμβουλο Neil Saundersτης Conlumino Co. “Η κατάρρευση
της Jessops συνδέεται με την πτώση της ερασιτεχνικής αγοράς. Κάποτε οι
καταναλωτές αγόραζαν σωρηδόν φωτ. μηχανές. Όταν όμως από τη μία οι
ερασιτέχνες ανακάλυψαν αυτή τη λειτουργία ανάμεσα στις δυνατότητες
του smartphone και οι επαγγελματίες από την άλλη στράφηκαν στα online
καταστήματα για την προμήθεια εξοπλισμού και μάλιστα καλύτερα σε
πληρότητα και τιμές, τότε οι αλυσίδες όπως πρώτα η Jacobs και μετά η
Jessops, oδηγήθηκαν στην καταστροφή. Για παράδειγμα το 2012 στις ΗΠΑ
η μείωση των πωλήσεων φωτογραφικών έφθασε το 2012 και αποδίδεται
σχεδόν εξ ολοκλήρου στην πίεση των smartphones” Αντίστοιχα με τη
Jessops έχουμε την πτώχευση των γιγάντων του photo retailing Ritz/
Wolf όπου από τα εκατοντάδες καταστήματα διασώθηκαν μόνον 14 με
διαφορετικό management.
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Η μεγαλύτερη παρέα για την

ωτογραφία
www.facebook.com/groups/photographos.mag
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www.greekcircuit.com
Q; < <; 
Ένα νέο φωτογραφικό σαλόνι που βρίσκεται
κάτω από την αιγίδα των μεγαλύτερων στο
κόσμο φωτογραφικών ομοσπονδιών (FIAP,
PSA, UPI), ανοίγει τις πόρτες του σε όλους
τους φωτογράφους σε όλο τον κόσμο. Κάθε
ερασιτέχνης ή μη, φωτογράφος, μπορεί
να συμμετέχει σε αυτό το φωτογραφικό
διαγωνισμό. Μία νέα φωτογραφική έκθεση,
σε ένα φωτογραφικό “circuit” με τέσσερα
σαλόνια και τέσσερις κατηγορίες το κάθε ένα.
Θέματα: ελεύθερο, πειραματική φωτογραφία,
φωτογραφία φύσης και ταξιδιωτική
φωτογραφία, έως και 16 φωτογραφίες ανά
συμμετέχοντα. Σε αυτό το φωτογραφικό
διαγωνισμό 500+1 βραβεία περιμένουν τις
καλύτερες φωτογραφίες να δοθούν. Το
πρώτο βραβείο μία Canon EOS 1100D με
φακό 18-55mm. Τελευταία μέρα υποβολής
φωτογραφιών 3 Φεβ. 2013

Z
+         
To ΖΕΟΝ κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013 διοργανώνει την δράση-έρευνα
με τίτλο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ σε πόλεις της Ελλάδας. Στόχος της δράσης
είναι να αναδείξει μερικά τουλάχιστον από τα καθημερινά ζητήματα χρήσης
του δημόσιου χώρου στις σύγχρονες πόλεις, στις σύγχρονες συνθήκες
ζωής και να καταλήξει μέσα από συλλογική προσπάθεια σε απλές
προτάσεις βελτίωσης της καθημερινότητας μας. Έπειτα από επιυχημένες
δράσεις που αφορούν το δημόσιο χώρο σε άλλες πόλεις, στο διάστημα
Οκτώβριος – Φεβρουάριος 2013, το ΖΕΟΝ διοργανώνει το φωτογραφικό
δρώμενο με θέμα: «Τί σας ευχαριστεί ή σας ενοχλεί περισσότερο όταν
καθημερινά κινείστε στο δημόσιο χώρο της πόλης σας;» για την πόλη της
Κέρκυρας. Το υλικό των φωτογραφιών θα παραχθεί από τους κατοίκους
- επισκέπτες της Κέρκυρας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποτυπώσουν
στο φωτογραφικό τους φακό, όψεις της πόλης και στιγμές της καθημερινής
ζωής: τί τους αρέσει και τί δεν τους αρέσει στην πόλη της Κέρκυρας: κτίρια,
δρόμους, πεζοδρόμια, τοίχοι, πάρκα, δέντρα, παραλίες, μέσα μεταφοράς,
ΙΧ και συγκοινωνίες, κοινωνική ζωή κτλ. Το όλο εγχείρημα δεν αποτελεί
διαγωνισμό, ούτε εικαστική έκθεση φωτογραφίας, αλλά απλός και
αυθόρμητος, άμεσος σχολιασμός της κατάστασης του δημόσιου χώρου της
Κέρκυρας μέσω της φωτογραφικής κάμερας. Η καταληκτική ημερομηνία
για συμμετοχή είναι η 15η Φεβρουαρίου 2013. Για περισσότερες
πληροφορίες για τη δράση ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ και την κατάθεση του
υλικού επισκεφθείτε τo site: http://www.zeon.gr/

Canon Cinematic
N

   

Eιδικά για τη σειρά επαγγελματικών βιντεοκαμερών Cinema C100/
C300/C500 και EOS 1D C 4K έχουν σχεδιαστεί οι δύο νέοι φακοί
CN-E 14mm T3.1 L F και CN-E 135mm T2.2 L F σταθερής εστιακής
απόστασης. Οι φακοί υποστηρίζουν τις αναλύσεις 4Κ (4096x2160)
με υψηλές προδιαγραφές όπως μηχανισμό ίριδας διαφράγματος
με 11 πτερύγια που σχηματίζει τέλειο κύκλο για άριστο εφέ bokeh,
είναι πλήρως αδιαβροχοποιημένοι και έχουν ιδιαίτερα ακριβείς
μηχανισμούς χειροκίνητης εστίασης.
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F*&% Olympus

Φωτ.: Αθηνά Καζολέα

  Y   
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Όσο περνάει ο καιρός και προχωρά σε βάθος
η δικαστική διερεύνηση του σκανδάλου
Olympus που απεκάλυψε ο πρώην CEO
Μichael Woodford, τόσο έρχονται στην
επιφάνεια άγνωστες πτυχές. Η ανάμειξη
του FBI στις έρευνες ανέμειξε στους
εμπλεκόμενους ένα πολύ επιφανές τραπεζικό
στέλεχος από τη ΝΑ Ασία, τον διευθυντή
τριών χρηματοπιστωτικών οίκων (GIT
Capital, GIT Consulting & SJ New Energy)
της Σιγκαπούρης Chan Ming Fon, o οποίος
κατηγορείται για παράνομη προμήθεια 10εκ.
δολ. ως αμοιβή για τις «διευκολύνσεις»
στις μεταφορές χρημάτων που εξαφάνισαν
ποσό άνω του 1δις.δολ. σε ρευστοποιήσεις
επενδύσεων καθώς και για συγκάλυψη της
απάτης. Ο Cahn Ming Fon έχει διατελέσει
σημαίνον στέλεχος στη Societe Generale και
στη Commerzbank.

        ; 

  

Η έκθεση, μια παραγωγή του ΜΦΘ (επιμέλεια: Βαγγέλης Ιωακειμίδης),
συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Φωτογραφίας και το Γενικό Προξενείο της
Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, εντάσσεται στο Παράλληλο Πρόγραμμα
της PhotoBiennale και παρουσιάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος
«Θεσσαλονίκη-Σταυροδρόμι Πολιτισμών» (Με την οικονομική υποστήριξη
του ΟΠΑΠ). Στα παλιά οθωμανικά χάνια της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται
σήμερα η Αθηνά Καζολέα, χρησιμοποιώντας τα ως αφορμή εννοιολογικών
και όχι ιστορικών αφηγήσεων. Τα χάνια λειτουργούν ως το πλαίσιο της
φωτογράφου για να δημιουργήσει αλληγορικά σχόλια για την ιστορία και τη
λήθη. Οι μικρές ιστορίες που κρύβονταν αλλά και εκτυλίσσονται τώρα στα
χάνια, δεν έχουν όνομα, όπως και οι περισσότερες φωτογραφίες ανθρώπων
της Καζολέα είναι ακέφαλες. Ο θεατής μένει αντιμέτωπος με το σώμα του
εργάτη που στέκεται – με πρόδηλα τα σημάδια της κόπωσης - με το σώμα
ενός καπνιστή, με το σώμα κάποιου που πλένεται. Στο τέλος μένει μόνο το
έργο, το οποίο εκτυλίχθηκε πριν ή μετά τη φωτογράφιση και τα αντικείμενα
– είτε πρόκειται για αυτά που χρησιμοποιούνται τώρα, είτε για αυτά που
αποτελούν ίχνη του παρελθόντος.
Χώρος: Σισμανόγλειο Μέγαρο (Istiklal Cad. No 60, Κωνσταντινούπολη,
τηλ. 0090 2122448640) από τις 23/01 έως 17/02/13

PocketWizard Photo Products
Update Canon
Mε το νέο firmware version 6.200 για τις εκδόσεις ειδικά για DSLR Canon
των συστημάτων τηλεχειρισμού με ραδιοσυχνότητα MiniTT1 και FlexTT5
επιτυγχάνεται συμβατότητα με την EOS 5D MkIII. Oλοι οι κάτοχοι της
συγκεκριμένης ρεφλέξ μπορούν μόνοι τους να προχωρήσουν στο update μέσω
της θύρας USB και χρήσης του PocketWizard Utility 1.54 ή νεώτερου.
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Super προσφορά!
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   : 210 8541400, info@photo.gr
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Flickr Commons
&   
Πρόκειται για μια πολύ πετυχημένη
πρωτοβουλία του Flickr. Επί της ουσίας είναι
μια συλλογή προερχόμενη από δημόσια
φωτογραφικά αρχεία, βιβλιοθήκες και
ερευνητικούς οργανισμούς. Έχουν συμμετάσχει
56 διαφορετικοί φορείς όπως η Βιβλιοθήκη
του Αμερικανικού Κογκρέσσου, η NASA, το
Swedish Heritage Board κλπ. σχηματίζοντας ένα
τεράστιο αρχείο αποτελούμενο αυτή τη στιγμή
από 250.000 εικόνες ιστορικής αξίας που οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν
δωρεάν. Γιορτάζοντας τα πέντε χρόνια από
την ίδρυση του αρχείου, το Flickr ζήτησε από
τους συμμετέχοντες να επισημάνουν τις πιο
δημοφιλείς εικόνες οι οποίες διακρίθηκαν σε
τέσσερις γκαλερί.

Canon
Experience Center   
Στη δημιουργία ενός showroom υπό τα πρότυπα της Apple προχώρησε
η Canon στο Κάλγκαρι του Καναδά, όπου οι πελάτες απολαμβάνουν
κυρίως την hands on εμπειρία και όχι τις υπηρεσίες και τα προϊόντα ενός
τυπικού καταστήματος λιανικής. Το κατάστημα, που δεν είναι ακριβώς
κατάστημα ονομάζεται Image Square και το πρώτο της Canon είχε
λειτουργήσει πιλοτικά στην Ινδία με πολύ θετικά αποτελέσματα. Στο
showroom οι πελάτες μπορούν να δοκιμάσουν όλο τον εξοπλισμό της
εταιρείας με στημένους στόχους για φωτογράφηση και διάφορα οπτικά
θέματα. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο του καταστήματος είναι η συνεργασία
με το φωτογραφικό δίκτυο 500px το οποίο θα προβάλει τη δουλειά
φωτογράφων της ευρύτερης περιοχής, που δουλεύουν με Canon.

Metabones
Speedbooster adapter
Ο ειδικός κατασκευαστής αξεσουάρ Metabones σε συνεργασία με τον οίκο
οπτικών Caldwell Photographics ανήγγειλε το Speed Booster ένα αντάπτορα για
προσαρμογή φακών από SLR σε σώματα mirrorless ΑPS-C και Μicro 4/3. Το πρώτο
adapter της σειράς είναι για προσαρμογή φακών Canon EF σε Sony NEX. Αντίθετα
με άλλα καθαρώς μηχανικά συστήματα εδώ έχουμε οπτικό προσαρμογέα που είναι
ένα αντεστραμμένο teleconverter και υλοποιείται με τέσσερα στοιχεία σε 4 γκρουπ
καταλήγοντας σε 1.1x συντελεστή μεγέθυνσης.

 180 • 

2 1 I A N O YA

 2013





33

ON LINE    



O IMAGING - E 

23  

 180 • 

...

2 1 I A N O YA



@ % 1% $;(%! %) $%*%; <JF%! / 5-12-1989

 2013





34

