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Ομολογώ ότι σε βάπτιση είχα πολύ καιρό να
πάω. Η ευκαιρία δόθηκε μετά από πρόσκληση
φιλικού ζεύγους που βάπτιζε το μονάκριβο
παιδί τους σε συνοικιακή εκκλησία προαστίου
της Δυτικής Αττικής (το τονίζω γιατί έχει
σημασία).

Π

αρακολούθησα προσεκτικά τον τρόπο που

κάλυψαν το γεγονός τόσο ο φωτογράφος όσο
και ο βιντεολήπτης οι οποίοι -ευτυχώς- διαπίστωσα
ότι δεν με γνώριζαν. Ήταν άψογοι στη δουλειά
τους και με εξοπλισμό στην αιχμή της τεχνολογίας.
Ιδιαίτερα δε ο βιντεολήπτης είχε κάμερα που
μόνον τηλεοπτικά συνεργεία μεγάλων καναλιών
διαθέτουν γιατί κοστίζει τουλάχιστον €30.000.
Όμως αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν
ο αψεγάδιαστος επαγγελματισμός τους που
φανέρωνε άριστη γνώση της δουλειάς που έκαναν.
Φώτισαν σωστά τον ναό και το κυριότερο έκαναν
τις λήψεις από τη σωστή γωνία, ήταν ευπρεπώς
ενδεδυμένοι, …ξυρισμένοι και χαμογελαστοί.
Μιλούσαν με μεγάλη ευγένεια σε όσους έπρεπε να
μετακινηθούν όταν τους εμπόδιζαν. Εκεί όμως που
έδωσαν πραγματικά ρεσιτάλ επαγγελματισμού ήταν
στο τέλος, όταν τακτοποίησαν με μεγάλη άνεση και
πάντοτε ευγενικά το ζευγάρι στον εξωτερικό χώρο
της εκκλησίας για να δεχθεί τις ευχές.
Απ’ ότι παρατήρησα πρέπει να μοίρασαν
τουλάχιστον πέντε κάρτες σε παρισταμένους
που στην κυριολεξία τους κυνηγούσαν για να
τις πάρουν. Όταν λοιπόν τα πράγματα ηρέμησαν
και βρήκα λίγο χρόνο να μιλήσω με το ζευγάρι,
τους έδωσα τα θερμά μου συγχαρητήρια για την
θαυμάσια επιλογή φωτογράφου και βιντεολήπτη
που έκαναν. Και φυσικά κουνώντας το κεφάλι μου
με συγκατάβαση τους είπα μεταξύ άλλων ότι
«...τέτοιους επαγγελματίες δύσκολα βρίσκεις
σήμερα και όταν τους βρεις πρέπει να τους
ακριβοπληρώσεις…». Η απάντηση με σόκαρε!
«Κάνεις μεγάλο λάθος. Ο τύπος με την
βιντεοκάμερα είναι οπερατέρ στο (τάδε) κανάλι
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και για να συμπληρώσει τον μισθό του κάνει και κάποιες εξωτερικές δουλειές
έχοντας ενημερώσει τη διεύθυνση του σταθμού (έμεινα με το στόμα ανοιχτό!).
Ο φωτογράφος είναι φίλος του, κάνει κι αυτός άλλη δουλειά το πρωί, όμως
έχει ταλέντο και γι αυτό τον έχει διαλέξει ο βιντεολήπτης. Τους βρήκαμε από
κάτι φίλους. Συμφωνήσαμε να τους δώσουμε €200. Θα μας δώσουν ένα
DVD με μονταρισμένο το βίντεο της βάπτισης και ένα δεύτερο DVD με όλες τις
φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση να τις κάνουμε ότι θέλουμε...».
Καταλάβατε αγαπητοί φίλοι; Τι έχει να αντιπαραθέσει ο φωτογράφος της
φτωχογειτονιάς του ζευγαριού που κρατάει το μαγαζί ανοιχτό στην κυριολεξία
με τα δόντια; Διαθέτει τον αντίστοιχο εξοπλισμό και τις ίδιες τεχνικές και
αισθητικές γνώσεις για να ανταγωνιστεί αυτό που αποκαλώ ‘‘ποιοτικό
παραεπαγγελματισμό’’; Πως θα σταματήσει αυτή η αιμορραγία εσόδων από το
νόμιμο φωτογραφείο; Με απαγορεύσεις και με περιοριστικά μέτρα; Με ειδικά
σεμινάρια ίσως; Πώς; Τα σχόλια δικά σας.
Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο αναγνώστης μας Κ.Μ. 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,
*$'%'(: Κωνσταντίνα Γκιτάκου )$+ *4'+.#: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

!#8)(: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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I AM WHERE I BELONG

I AM THE NEW NIKON D7100. Είμαι για φωτογράφιση χωρίς
περιορισμούς. Χάρη στην ακρίβεια της ανάλυσης των 24,1 MP και το επαγγελματικό
σύστημα αυτόματης εστίασης 51 σημείων, προσφέρω εικόνες που κόβουν την ανάσα. Με
επιπλέον εφέ τηλεφακού 1,3x, επεκτείνω τις δυνατότητες των DX. Όλα αυτά συνδυάζονται
σε ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό και φορητό σώμα, κατασκευασμένο για όλες τις καιρικές
συνθήκες, για εξαιρετικές επιδόσεις όπου κι αν πας, ό,τι κι αν κάνεις. Είμαι για εκείνους
που πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά. nikon.gr
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Fox Talbot Museum


     

 

 iPhone

O

βρετανός mobile φωτογράφος Nettie Edwards θα είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που θα εκθέσει
δουλειά τραβηγμένη αποκλειστικά με smartphone στο Μουσείο Fox Talbot στην Αγγλία. Το μουσείο
είναι αφιερωμένο στη δουλειά και το έργο του Fox Talbot, εφευρέτη της καλοτυπίας. Η έκθεση που θα
παρουσιαστεί, έχει ως τίτλο “Συνθέσεις σε μαύρο και γκρι: Ασπρόμαυρη φωτογραφία στον 21ο αιώνα”
στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και η δουλειά του Edwards, τραβηγμένη με iPhone 4s. Η δουλειά του
περιλαμβάνει από πολύ κοντινά πορτραίτα ως αφαιρετικά τοπία και αρχιτεκτονική φωτογραφία. Η έκθεση
θα περιλαμβάνει έξι συνολικά καλλιτέχνες, με διαφορετική τεχνοτροπία και προσέγγιση αλλά και μέσα:
από φιλμ μέχρι smartphone. Σκοπός της έκθεσης είναι να εστιάσει στην υφή, τις γραμμές και τα σχήματα
των εικόνων μακριά από τον αντιπερισπασμό του χρώματος. Είναι μια προσπάθεια εξερεύνησης της α/μ
φωτογραφίας μετά την επικράτηση του χρώματος στην ψηφιακή εποχή. Επιπροσθέτως η έκθεση του Nettie
Edwards θέτει ένα ισχυρό προηγούμενο, καθώς ένα αμιγώς φωτογραφικό μουσείο ανοίγει τις πόρτες στο
mobile photography.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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τις 17 Μαΐου 2013 παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη η
έκδοση που υλοποιήθηκε με αφορμή την έκθεση του Κωστή
Αντωνιάδη ‘‘Χρησιμοποιημένες φωτογραφίες 1985-2013”. Πρόκειται
για μια προσεκτική επιλογή φωτογραφιών που πραγματοποιήθηκαν
από το 1985 έως το 2013. Θραύσματα εικόνων της πόλης, εικονικές
προτομές ηρώων, τοπία που μοιάζουν με άλλα τοπία, ψεύτικοι
χάρτες και μυστικές συλλογές απαρτίζουν συνολικά τις έντεκα
ενότητες της έκθεσης. Τα έργα αυτά διερευνούν τις νοηματικές
αλλοιώσεις που υφίστανται οι φωτογραφίες όταν φθείρονται
υλικά, όταν αλλάζει το πλαίσιο της ανάγνωσής τους ή ακόμα όταν
οικειοποιούνται άλλα εικαστικά στερεότυπα. Μέσα από διαφορετικές
προσεγγίσεις δοκιμάζονται η σχέση της φωτογραφίας με τη μνήμη την
πραγματικότητα και το φανταστικό. Για την έκδοση μίλησαν οι Ηρακλής
Παπαϊωάννου, Επιμελητής Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Φωτής
Καγγελάρης, Καθηγητής Ψυχολογίας της Εικόνας και φυσικά ο ίδιος ο
δημιουργός Κωστής Αντωνιάδης, Καθηγητής Φωτογραφίας στο Τμήμα
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του T.E.I. Aθήνας.
Η έκθεση θα κλείσει τις πόρτες της την Κυριακή 26 Μαΐου.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : Λ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ /Μ.ΜΠΕΝΑΚΗ
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  “TIPA Reader Survey 2012-13”

Τ

ην Τετάρτη 22 τρέχοντος έγινε στα γραφεία του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ η απονομή του μεγάλου
παγκόσμιου βραβείου ανάμεσα σε όλους (και ήταν πολλές χιλιάδες!) όσους απήντησαν
στα ερωτηματολόγια της ΤΙΡΑ στην παγκόσμια έρευνα αναγνωστών που πραγματοποιήθηκε
στα τέλη του 2012. Αυτή τη χρονιά η κληρωτίδα χαμογέλασε στην Ελλάδα και μάλιστα
στην αναγνώστρια του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Μαρία Καφετζή. Στις φωτογραφίες τη βλέπετε να
παραλαμβάνει περιχαρής την κορυφαία Canon EOS 1 D X αξίας 6.700 ευρώ.
Καλές και δημιουργικές λήψεις Μαρία!
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Apple
Social Camera Flash
To  site Mac   
appleinsider.com = 
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Epson
6 #  Micro Piezo
Το 2013 σηματοδοτεί τα 20 χρόνια από το λανσάρισμα του
Epson Stylus 800, του πρώτου εκτυπωτή, ο οποίος λειτουργεί με
τεχνολογία Micro Piezo. Τον Μάρτιο του 1993, η Epson λανσάρισε
τον Epson Stylus 800, τον πρώτο inkjet εκτυπωτή με τεχνολογία
Micro Piezo. Η έκχυση μελάνης με σύστημα Micro Piezo είναι
παρακλάδι της τεχνολογίας inkjet, η οποία δημιουργήθηκε από την
Epson. Ουσιαστικά εφαρμόζοντας ηλεκτρική τάση σε ένα πιεζοηλεκτρικό στοιχείο, αυτό αλλάζει το σχήμα του με αποτέλεσμα την
προώθηση της μελάνης. Ο Πρόεδρος της Epson κ. Minori Usui,
πίστευε ότι η ικανότητα της τεχνολογίας Micro Piezo να διαχειρίζεται
μεγάλη γκάμα μελανιών, θα επέτρεπε την εφαρμογή της σε
εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις. Η Epson θα ενισχύσει ακόμα
πιο πολύ την τεχνολογία Micro Piezo προκειμένου να διατηρήσει
τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις επαγγελματικές εκτυπώσεις,
ιδιαίτερα μετά το λανσάρισμα της σειράς Ink Tank System.
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Μην κρατάτε τη ζωή σας

...αποθηκευμένη!

Κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση
την αφίσα, τυπώστε την
και αναρτήστε την
στο κατάστημά σας!

!
ν
η
τ
ε
τ
σ
ώ
Τυπ
Γιατί πρέπει να τυπώσετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες:

• Γιατί η εκτύπωση των φωτογραφιών σε φωτογραφικό κατάστημα & εργαστήριο είναι η οικονομικότερη λύση!
• Γιατί η τεχνολογία στα μέσα αποθήκευσης αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Αποθηκευμένα αρχεία
σε παλιές μορφές αχρηστεύονται.
• Γιατί τα site κοινωνικής δικτύωσης μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν την πολιτική τους ή ακόμα
και να σταματήσουν τη λειτουργία τους, χάνοντας την πρόσβαση στις εικόνες μας.
• Γιατί μέσα από τα διαφορετικά μεγέθη και υλικά εκτύπωσης αναδεικνύονται οι αγαπημένες σας εικόνες.
• Γιατί μόνο με τις φωτογραφίες σας τυπωμένες μπορείτε να χαρείτε τις μοναδικές μνήμες της ζωής σας, να τις αξιοποιήσετε
σαν διακόσμηση στο χώρο σας και να φυλλομετρήσετε άλμπουμ με τις πιο σημαντικές σας στιγμές.
Αληθινές, τυπωμένες, ζωντανές φωτογραφίες για μια ζωή.
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Samyang
T-S 24mm f/3.5 ED AS UMC
G # 

 "

Μετά τους macro, τους wideangle και ειδικούς
φακούς για βιντεοκάμερες η κορεάτικη Samyang
άγγιξε άλλη μία και αρκετά δύσκολη κατηγορία
φακών. Αυτή των αρχιτεκτονικών φακών Tilt
and Shift. O 24mm της σειράς θα διατίθεται σε
μοντούρες Canon, Nikon, Pentax και Sony Alpha.
Προσφέρει κινήσεις shift (πλάγιας μετατόπισης)
ως 12mm εκτός κεντρικού οπτικού άξονα και
κλίσης ως 8,5° ώστε να διευκολύνει τις διορθώσεις
συγκλίσεων και τον έλεγχο της προοπτικής. Φοράει
φίλτρα 82mm και έχει όχι ευκαταφρόνητο βάρος
680γρ. λόγω της μεταλλικής κατασκευής. Ήδη
άρχισε η αποστολή στην ευρωπαϊκή αγορά.
PHOTOZONE

Polaroid
$ # action cam
&τον χορό των action μπαίνει και η Polaroid με την νέα XS80 των 16MP,
πλήρως αδιαβροχοποιημένη και με δυνατότητα λήψης video 1080p.
Η διαφορά της με τις υπόλοιπες action cam τύπου GoPro είναι ότι δεν διαθέτει
μεν δυνατότητα σύνδεσης με WiFi για την μεταφορά εικόνων, τραβάει όμως
εικόνες υψηλότερης ανάλυσης. Διαθέτει φακό f/2.8 και αισθητήρα 1/ 2.5”,
είναι αδιάβροχη μέχρι τα 10 μέτρα και η μπαταρία κρατάει για 2.5 ώρες.

Hama Distribution
     



 Thomson

Η εταιρεία HAMA DISTRIBUTION ΕΠΕ ανέλαβε την
αντιπροσωπεία της εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών
Thomson, η οποία είναι γνωστή για τα υψηλής
ποιότητας προϊόντα καταναλωτικών ηλεκτρονικών.
Η Thomson με τη εμπειρία και τεχνογνωσία της,
προσφέρει για πάνω από 120 χρόνια προϊόντα
για όλες τις ανάγκες της αγοράς σε ποικιλία από
standard χαρακτηριστικά και κομψό εργονομικό
σχεδιασμό. Οι σειρές προϊόντων Thomson που
θα εισάγει η Hama Distribution ΕΠΕ στην Ελλάδα
περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ τα
οποία θα δώσουν αξιόπιστες και καινοτόμες
λύσεις στους καταναλωτές. Θα προσφέρουν
άνεση και πρακτικότητα στην καθημερινότητά τους
και θα συνδεθούν με το lifestyle τους. Η γκάμα
αυτών των προϊόντων αποτελείται από κομψά
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και άνετα ακουστικά, από μικρόφωνα αλλά και καλώδια υψηλής ποιότητας
εικόνας και ήχου. Επίσης εσωτερικές κεραίες για αναλογική και ψηφιακή λήψη
σήματος, πρακτικά τηλεχειριστήρια αλλά και βάσεις στήριξης τηλεοράσεων για
εξοικονόμηση χώρου στο σπίτι και όχι μόνο.
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Ορέστου 32, 11853 Αθήνα. Τηλ.: 210 3463574 fax: 210 3463575
theobros@acci.gr - info@theocharis-bros.com www.theocharis-bros.com
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Visa Pour l’Image
   $ "  
 Don McCullin
Μεγάλη αναδρομική έκθεση του
θρύλου του φωτορεπορτάζ Don
McCullin θα παρουσιάσει φέτος
το Visa Pour l’Image. Μάλιστα η
έκθεση του θα είναι η μεγαλύτερη
σε μέγεθος που έχει παρουσιάσει
ποτέ το φεστιβάλ Ο Don McCullin
θα δείξει τη δουλειά του από την
Κύπρο, το Βιετνάμ, τη Νιγηρία,
τον Λίβανο, τη Β. Ιρλανδία, το
Bagladesh και τη Συρία. Ένα ακόμα
ηχηρό όνομα που θα συμμετάσχει
φέτος στο φεστιβάλ είναι ο John G
Morris, ο picture editor του Life που
θα παρουσιάσει εικόνες του από
την Νορμανδία τις οποίες τράβηξες
δίπλα στον Robert Capa το 1944 και
οι οποίες δεν έχουν παρουσιαστεί
ποτέ ξανά δημόσια. Συνολικά
ανακοινώθηκαν 25 εκθέσεις
και αρκετές εκδηλώσεις στο
παράλληλο πρόγραμμα. Το Visa
Pour l’Image θα πραγματοποιηθεί
από τις 31 Αυγούστου έως 15
Σεπτεμβρίου στο Περπινιάν.

Google+
    

  

 "  Android

Οι πρόσφατες κινήσεις της Google φανερώνουν την πεποίθηση της ότι η φωτογραφία
είναι αυτή που θα δώσει ώθηση στο Google+ το οποίο έρχεται καταϊδρωμένο πίσω από
το Facebook, το Instagram, το Twitter και το Instagram σε χρήση. Έτσι ανακοινώθηκε
πρόσφατα στο Google I/ο ότι η εφαρμογή τους social network θα γίνει πιο φωτοκεντρική για να ταιριάξει με αυτή του PC. Έτσι μερικά από τα νέα χαρακτηριστικά που θα
περιλαμβάνει είναι:
- Auto Backup για την αυτόματη και ασφαλή αποθήκευση των φωτογραφιών την ώρα που
της τραβάει ο χρήστης.
- Auto Highlight για την περιήγηση σε μια συλλογή από τις καλύτερες φωτογραφίες του
κάθε set.
- Auto Enhance για την αυτόματη βελτίωση των φωτογραφιών.
- Auto Awesome για φωτογραφίες με εφέ.
Πέρα από τις αυτόματες λειτουργίες προστέθηκαν και αρκετές επιλογές επεξεργασίας από το
Snapseed, τον photo editor της Nik.

Operation Photo Rescue
    



Δεν είναι η πρώτη φορά γράφουμε για την
Operation Photo Rescue αλλά παραμένει πάντα
μια συγκινητική πρωτοβουλία εθελοντών
photo editors που αναλαμβάνουν να
αποκαταστήσουν και να διασώσουν φωτογραφίες
που καταστράφηκαν. Θεωρώντας ότι όταν ένα
σπίτι πλήγεται από μια φυσική καταστροφή
τα σημαντικότερα πράγματα δεν μπορούν
αντικατασταθούν όπως για παράδειγμα οι
φωτογραφίες μας, εθελοντές δωρίζουν το χρόνο
τους για να διασώσουν ότι έχει παραμείνει. Το
ίδιο έκαναν και τις προηγούμενες μέρες στην
Οκλαχόμα που επλήγη από τυφώνα, Το Operation
Photo Rescue ιδρύθηκε το 2005 μετά το τυφώνα
Κατρίνα. Οι ειδικοί και οι επαγγελματίες μπορούν να
δηλώσουν ότι θέλουν να δουλέψουν εθελοντικά στο
http://www.operationphotorescue.org/volunteer/
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ˬ̡̖̗̘̙̘̍̇̐̂̓̇̉̔̑̉̍̕
̖̗̖̘̅̓̀̉̍̐̉̉̎̓̏̃̅̕
ˮ̝̜̖̙̦̒̊̊̇̊̓̒̋̚
̛̜̖̜̘̝̥̘̝̐̒̌̇̍̔̎̎̕̕

// APO SONNAR T* 2/135
MADE BY ZEISS

$SR6RQQDU7 
˵̖̖̗̏̋̃̅̉̎̓̑̀˧̘̗̟̗̙̟̗̘̜̖̗̓̑́̓̇̔̂̇̓̔̓̋̏̉̅̎̉̑̍̀̊̉̍̐̉̋̑̕̕̕̕
̡̡̗̟̜̖̟̜̗̜̜̗̗̉̒̅̍̔̉̍̎̂̈̍̔̌̋̏̑̑̔̐̅̍̎̑̉̎̔̓̑̚˱̗̙̜̗̟̗̘̉̓̉̍̑̓
̙̗̟̗̘̈̍̀̔̅̇̐̅̎̅̍̓̅̔̐̓̑̍̎̓%RNHK̡̗̗̖̖̉̃̑̅̍̍̈̉̈̋̇̍̅̓̔̔̅̃̅̉̐̉̅̃̉̕̕
̖̗̖̅̓̀̉̍̕ˬ̘̗̟̗̗̗̘̗̖̗̖̗̗̘̗̈̑̅̋̅̓̇̍̅̎̓̑̍̑̂̉̃̅̋̓̑̎̀̑̉̍̍̈̍̅̃̉̔̅̉́̏̍̎̓
̡̡̛̟̗̖̟̗̜̗̅̑̓̎̓̉̃̑̅̍̋̏̂̋̑̍̓̐̍̎̔̑̏̉̓̐̉̔̉̍̑̕
ZZZ]HLVVGHSKRWRPP
&
Σειρές φακών για

photometron.com / Τηλ.: 210 6006239
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Sony
H add-ons  Action Cam 
    $ 
Έξι καινούργια αξεσουάρ για την Action
Cam παρουσίασε η Sony για εφαρμογές με
ποδήλατο, σερφ, καγιάκ, καταρρίχηση κλπ..
Ο ιμάντας καρπού AKA-WM1 εφαρμόζει
στο χέρι, με το παρεχόμενο λουράκι, και,
χάρη στη ρυθμιζόμενη βάση, η ActionCam
περιστρέφεται και κλειδώνει σε μία από τις
16 προεπιλεγμένες θέσεις λήψης.
Η βάση στήριξης σε σανίδα σερφ, AKA-SM1,
διαθέτει τέσσερα αυτοκόλλητα πτερύγια για
να παραμένει η βιντεοκάμερα σταθερή πάνω
στη σανίδα του σερφ. Για επιπλέον ασφάλεια
περιλαμβάνει ένα λουράκι, σε περίπτωση
που κάποιο κύμα ζορίσει την Action Cam η
οποία χάρη στον πλωτήρα AKA-FL1, επιπλέει
κα δε χάνεται στο βυθό, αν πέσει στη

PhotoRaid13

θάλασσα. Ο πλωτήρας είναι κίτρινος, ώστε
να είναι πάντα ορατός.
Το Ball Head ADP-BH1 διαθέτει κίνηση

12 

τριών αξόνων, έχει κλίση, γυρίζει και

12 θέματα, 12 κλικ, 1 φιλμ”. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 25 και
Κυριακή 26 Μαΐου 2013 στην Αθήνα, στο Athens House of Photography.

περιστρέφεται για να ρυθμίζεται με ακρίβεια
τη γωνία λήψης της Action Cam. Το
πλαίσιο σκελετού AKA-SF1 είναι ιδανικό

 – 12   – 12  – 1 

Το Athens House of Photography και η φωτογραφική ομάδα Phasma2 ,
παρουσιάζουν το διαγωνισμό αναλογικής φωτογραφίας, PhotoRaid13: “12 ώρες,

Το PhotoRaid, διοργανώνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά και απευθύνεται σε
κάθε άνθρωπο με ενδιαφέρον για τη φωτογραφία και τα μηνύματα που μπορεί

για ασφαλή τοποθέτηση της Action Cam σε
τρίποδο, χωρίς να χρειάζεται η παρεχόμενη

να εκφράσει μέσα από αυτή. Συγκεντρώνει ταυτόχρονα ερασιτέχνες αλλά και
επαγγελματίες φωτογράφους όλων των ηλικιών. Η ιδιαιτερότητα του διαγωνισμού

αδιάβροχη θήκη. Η Action Cam τοποθετείται
στο ανθεκτικό και ελαφρύ πλαίσιο και

είναι πως δεν υπάρχει κριτική επιτροπή και οι νικητές επιλέγονται από τους ίδιους
τους συμμετέχοντες, ενώ οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να φωτογραφίσουν δώδεκα

μετά, απλώς, στερεώνεται σε οποιοδήποτε
τυπικό τρίποδο φωτογραφικών μηχανών

θέματα με ένα φιλμ δώδεκα στάσεων (35 mm, έγχρωμο). Οι διαγωνιζόμενοι
παραλαμβάνουν το πρωί του Σαββάτου (9:30) από τους διοργανωτές τα φιλμ και
τα θέματα προς φωτογράφηση και ξεκινούν την αναζήτηση της εικόνας άλλοτε

με σπείρωμα. Το επιστήθιο στήριγμα με
ενσωματωμένη βάση για την Action Cam
AKA-DM1 ταιριάζει σε σκυλιά μεσαίου
ως μεγάλου μεγέθους, είναι ελαφρύ,
ρυθμιζόμενο και ασφαλίζει με άνεση στην
πλάτη του σκύλου. Η νέα σειρά αξεσουάρ
για σπορ της Full HD βιντεοκάμερας HDRAS15 Action Cam είναι διαθέσιμη στην
αγορά από τον Ιούνιο του 2013.

στους δρόμους της πόλης και άλλοτε σε στούντιο ανάλογα με το πως προτιμούν
να υποστηρίξουν, σκηνοθετικά, το θέμα τους. Μοναδική δέσμευση, να κάνουν
ένα κλικ ανά θέμα. Αυτός ο περιορισμός, είναι που κάνει κάθε λεπτό ακόμη πιο
συναρπαστικό αλλά ταυτόχρονα και πιο απαιτητικό για τον φωτογράφο που πρέπει
να συνδυάσει σκέψη, φαντασία και δεξιότητα. Τη δεύτερη μέρα, την Κυριακή
το απόγευμα (15:00), αναρτώνται όλες οι φωτογραφίες σε κοινή θέα ώστε να
αναδειχθεί η δουλεία όλων των συμμετεχόντων αλλά και να βραβευτούν οι
υποψηφιότητες που ξεχώρισαν. Kόστος συμμετοχής: 18 ευρώ.
http://photoraid.net/

Olympus
J 

     V

Η Olympus αποφάσισε να καταργήσει
τη φθηνή σειρά compac V καθώς
θεωρεί η συγκεκριμένη προϊοντική
κατηγορία δεν μπορεί να επιβιώσει του
ανταγωνισμού με τα smartphones. Η
εταιρεία δήλωσε ότι θα εστιάσει στα
μεγαλύτερα μοντέλα όπως οι mirrorless
PEN. Η απόφαση αυτή προήλθε από τις
χαμηλές πωλήσεις των point n’ shoot
μηχανών την προηγούμενη χρονιά και
την πίεση από τα smartphones.
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MKC3-P01

Ελαφρύ τρίποδο με ενσωματωμένη σφαιρική
κεφαλή και χαμηλό βάρος μόλις 1kg για
εύκολη μεταφορά. Μέγιστο ύψος 165cm και
είναι κατάλληλο για φορτίο ως 1,5kg.

MK394-PQ

MK294C3-D3RC2

BeFree MKBFRA4-BH

MK293A3-D3Q2

Σταθερό και ευκολόχρηστο τρίποδο με
ενσωματωμένη κεφαλή με πλάκα ταχείας
απελευθέρωσης. Μέγιστο ύψος 144cm
και δέχεται ωφέλιμο φορτίο έως 3,5kg.

Τρίποδο από ανθρακονήματα τεράστιας αντοχής με
στιβαρή κεφαλή τριών κινήσεων και πλάκα ταχείας
απελευθέρωσης. Φθάνει σε μέγιστο ύψος 181cm
και δέχεται μέγιστο φορτίο 4kg.

Επισκεφθείτε
το νέο μας site
www.albapv.gr

Ιδανικό τρίποδο για ταξιδιωτική φωτογραφία.
Διατίθεται σε μορφή kit με σφαιρική κεφαλή και
τσάντα. Κλειστό έχει μήκος μόλις 40cm και φθάνει
σε μέγιστο ύψος 144cm ενώ δέχεται φορτίο έως
4kg. Κατάλληλο για οποιαδήποτε ερασιτεχνική
ή επαγγελματική location χρήση.

Αλουμινένιο τρίποδο σε σετ με μοναδική κεφαλή
από αναδιπλούμενες λαβές και τριπλό αλφάδι.
Αναπτύσσεται σε μέγιστο ύψος 158cm και είναι
ικανό να φέρει ωφέλιμο φορτίο έως 4kg κατάλληλο
για την πλειονότητα των φωτογραφικών εφαρμογών.

Yπογραφή σταθερότητας
Mε έως 10 χρόνια εγγύηση
 9, 115 28

 , 210 72 36 847, E mail info@albapv.gr

Aleksandrou.indd 1
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DNP Nexlab NL2000
  

+

$   5 

 DNP Fotolusio NL2000    compact 

  $
$   

 minilab      

$ 0,56.. N#   " # "    " 
        $  5 ,   

1000    10x15cm  
   $  . >#   

. 6   Auto Image Correction Engine 
  DS-T2   scanner.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Τεχνολογία εκτύπωσης: Dye Sublimation • Ανάλυση εκτύπωσης:
300x300dpi • Διαστάσεις εκτυπώσεων: 89x127mm, 101x152mm,
127x178mm, 152x203mm, 152x229mm, 203x254mm, 203x305mm •
Παραγωγικότητα: 1000 τμχ. 10x15cm ωριαίως σε διάταξη με 4 DS40, 750
τμχ. 10x15cm ωριαίως σε διάταξη με 3 DS40 & 1 DS80 • Τύποι χαρτιού:
matte, glossy • Back print: 2 γραμμές από 40 χαρακτήρες • Input: MS (Pro/
Duo), SD/SDHC/MMC, CFI/II, MD, xD, CD/R/RW, DVD/R/RW, USB • Σύστημα
διαλογής: - • Ειδικές εκτυπώσεις: Πλαίσια, Ημερολόγια, Ευχετήριες
Κάρτες, τμχ. Ταυτότητας & Διαβατηρίου, Poster (σε εξωτερικό plotter), index,
Αρχειοθέτηση σε CD • Οθόνη: αφής 15” • Ανάλυση οθόνης: 4800dpi •
Τροφοδοσία: AC100-240V, 50/60Hz • Ηλ. Τροφοδοσία: 2400Watt-100240 VAC, 50/60 Hz - 16A • Επιφάνεια δαπέδου: 0,56m2 •Διαστάσεις:
129x96,8x57,2cm • Bάρος: 209kg • Τιμή: 17.000 ευρώ
ΣΤAΜΟΣ Α.Ε.: Τηλ.: 2310 942000 www.stamos.com.gr

EPSON SL-D3000 SR/DR
   8      " (!)

5

+

  drylab  Epson        #   #  
      *   5 #  ,   
#   

       $ $ (license). T    8 #  (  Ultrachrome
D6). >     $5
      $5    # 5. [ # *  
         "
5  "    .

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Τεχνολογία εκτύπωσης: Epson Micro Piezo • Ανάλυση εκτύπωσης:
720x720dp,1440x1440dpi • Διαστάσεις εκτυπώσεων: 9x13cm ως 30,5x122cm
• Παραγωγικότητα: 650 τμχ. 10x15cm ανά ώρα • Τύποι χαρτιού: Epson
Glossy, Lustre, Matte • Μελάνια: 700ml 6 χρώματα Epson UltraChrome D6
• Backprint: Dot matrix 40 χαρακτήρες x 2 γραμμές • Input: USB • Ειδικές
εκτυπώσεις: με/χωρίς πλαίσιο • Κασέττες χαρτιού: Πίσω κασέτα • Μέγιστο
μήκος ρολού χαρτιού 100m • Διάμετρος (εξωτ.) 26,5cm • Βάρος: 8,5kg. •
Εμπρός κασέτα (DR): Μέγ. μήκος ρολού χαρτιού 100m • Διάμ. (εξωτ.) 26,5cm
• Βάρος: 7,5kg. • Control panel: Control LED για χαρτί και μελάνι • Σύστημα
διαλογής: ως 10 παραγγελίες ως 20x30cm • Tροφοδοσία: AC 100/120 /
220-240V, 50/60Hz • Ηλεκτρ. τροφοδοσία: 600Watt • Επιφάνεια δαπέδου:
2.1m2 • Διαστάσεις: 85x76x73cm (SR)/ 85x115x73cm (DR) • Βάρος: 119kg
(SR)/ 127kg(DR) • Τιμή: Κατόπιν παραγγελίας
FISHEYE ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ: Τηλ.: 210 9020664 http://fisheye.gr
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
 & 

   

  


glamour o cation
Μια Glamour φωτογράφηση με μαγιό και καλοκαιρινά αξεσουάρ δίπλα στη θάλασσα.
Μάθετε να οργανώνετε μια τέτοιου είδους φωτογράφηση / αποστολή να φωτίζετε
σωστά με τεχνητό φως συμπληρώνοντας τον ήλιο. Ζήστε την καλοκαιρινή διάθεση
μιας φωτογράφησης Glamour δίπλα στην θάλασσα.
8-9  Κόστος συμμετοχής: 160€
  -  

       

 ,       outdoor   

!"!#:        .  & .  
$$%&: E  !" (  #  !  )
'&$()&: O   !"      !"   DSLR
M&*&* 20 (.&) 1: $      
.O#&: %         
%A3.4 )*43&5: '# (2) *  +
X3&*&: %  !     14:00 – 20:00.
673& 5*4*#!!: thens Art Studio, A    20,
. ' +  , 173 42, + (  : www.athensartstudio.gr/#/
contacts/) M : 5. ' +  . 6944 474024

*&#!# )*43&5:
$  (4  ), +8 (6  ),  + (2 )

$3(4)84*&*#4:  !, styling/hair/ make-up artist,  ! &
, <<  

 "+

NFO - ""349E: 210 9703980, 210 9939995
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Τεχνολογία εκτύπωσης: Πιεζοηλεκτρικό
σύστημα ψεκασμού • Διαστάσεις
εκτυπώσεων: 127x89mm έως 305x1219mm
• Παραγωγικότητα: 240 τμχ. ωριαία
ως

(203x254mm) • High Quality: 150 τμχ.

ωριαίως (152x102mm) • 60 τμχ. ωριαίως
(203x254mm) • Τύποi χαρτιού: Glossy, luster
• Μελάνια: 5 χρώματα (C, M, Y, K, LB) •
Back print: 2 γραμμές από 40 χαρακτήρες •
Ανάλυση εκτύπωσης: Κανονική λειτουργία:
720x720dpi • High Quality: 1440x1440dpi
• Ρολό χαρτί: 180m: 102mm, 127mm,
152mm • 100m: 203mm, 210mm, 305mm
• Τροφοδοσία χαρτιού: 2 ενσωματωμένα
τροφοδοτικά χαρτιού (ρολό) • Σύστημα
διαλογής: 10 θέσεις διαλογής (μέγιστο
μέγεθος: 210x305mm) • Footprint: 1,48m2
• Τροφοδοσία: 100/120V/200-240V (5060Hz) • Ηλεκτρ. Τροφοδοσία: 63 kWh/μήνα

Fujifilm Frontier DL600
68 

+

(λειτουργία energy saving), 89 kWh/μήνα

"  inkjet

 $  
    Photokina  2010.  5  inkjet 
        #  Image Intelligence  drylab Frontier

DL600         30x122cm.     #   #     
   10  30cm        5  720dpi " 1440dpi    
"  Fujifilm Frontier 

#"  drylab.

(κανονική λειτουργία) • Επιφάνεια δαπέδου:
3,2m2 • Διαστάσεις: 118,4x153x81,7cm •
Βάρος: 160kg • Τιμή: Κατόπιν παραγγελίας
FUJIFILM HELLAS AEBE.: Τηλ.: 210 9404100
www.fujifilm.gr

Kodak APEX 30
dular

# "   $

" " 8

H

   PEX (Adaptive Picture Exchange)  Kodak    *     2008
$     $    ,     8   $  

   minilab . + A`6 30              *  
   Kodak 7000 ( 15#20cm)   8000 ( 20#30cm). &  , 
 " 8 Kodak  firmware    *    #.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Τεχνολογία εκτύπωσης: Θερμική. Έως δύο Kodak 7000 series photo και
έναν Kodak 8000 series photo ή Έως δύο Kodak 8000 series photo
• Διαστάσεις εκτυπώσεων: Σειρά Κοdak 7000: 10x15cm, 13x18cm, 15x20cm.
Σειρά Kodak 8000: 20x25cm, 20x30cm • Παραγωγικότητα: 900 τμχ.
10x15cm ωριαίως • Τύπος χαρτιού: Glossy, Satin • Back print: 2 γραμμές
από 40 χαρακτήρες • Οθόνη αφής: 15” LCD • Ειδικές εκτυπώσεις: Μικρές και
μεγάλες εκτυπώσεις, πλαίσια Kodak movie DVD, photo books, κα • Input:
Card reader: 8-in-1 • Θερμοκρασία: 15-30°C • Σχετική υγρασία: 15-76% •
Υψόμετρο: Max. 2400m • Τροφοδοσία: 100-240 V ACHz/ 50/60 Hz • Ηλεκτρ.
τροφοδοσία: 2400 Watts-100-240 VAC, 50/60 Hz -16A • Επιφάνεια δαπέδου:
0,69m2 • Διαστάσεις: Χωρίς το Panel Organizer: 73,7x107,3x94.6 cm. Με Panel
Organizer: 73,7x48,3x2,5 cm • Βάρος: Χωρίς το Panel Organizer: 167,8 kg. Με
Panel Organizer: 11,3 kg • Τιμή: 10.112 ευρώ
DIVITEC AE. Τηλ.: 210 2855080 www.divitec.gr
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Super προσφορά!
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   : 210 8541400, info@photo.gr
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Mitsubishi Flexilab MPU
 *"

 " - #

  $

*

T

   # $  # 8 # *    minimal

 

. &$*   $     Click 5000       

o

 

$ $      ,  0,3.. x       # $ .
    # 
    # "   800   



$  minilab  

"

#  .

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Τεχνολογία εκτύπωσης: DyeSublimation • Εκτυπωτές: CP9550DW-S, CP3020DE
• Ανάλυση: 300dpi, max. 1868x2730 dots • Διαστάσεις εκτυπώσεων: 89x127/
102x152/127x178/152x203/152x229mm • Διαστάσεις εκτύπωσης: 10x15/
11.5x15/13x18/15x20/15x21/15x23/20x25*/20x30cm* (*CP3020DE) • Ταχύτητα
εκτύπωσης: 10x15: 9” (απλό), 8” (high grade) • Back print: 2 γραμμές από 40
χαρακτήρες • Input: CFI/II, SM, MS/MS PRO, SD, MMC, IBM Microdrive, Mini SD
card, MS DUO, xD, USB, CD, DVD • Wireless: Bluetooth • Ειδικές εκτυπώσεις:
Πλαίσια, Ημερολόγια, clip arts, πολλαπλές εκτυπώσεις, κείμενο, Α/Μ, σέπια •
Οθόνη: Click ΙΤ5000Ε αφής 17” • Ρυθμίσεις: Αυτόματη/Χειροκίνητη ρύθμιση
φωτεινότητας/χρώματος, χειροκίνητη διόρθωση κόκκινων ματιών, κροπάρισμα,
ιστόγραμμα • Μνήμη εκτυπωτή: 2x32MB • Λειτουργικό: Windows 2000/XP/Vista
• Συνδεσιμότητα: USB 2.0 (HighSpeed) • Τροφοδοσία: AC 220-240V, 50/60Hz
• Ηλεκτρ. τροφοδοσία: σε AC 220-240V: 2.5A σε εκτύπωση, 0.4Α σε standby •
Διαστάσεις: 42,3x130,9x60,4cm • Επιφάνεια δαπέδου: 0,30m2 • Τιμή: 12.990 ευρώ
ΔΑΜΚΑΛIΔΗΣ Δ. & Ι. ΑΕ. Τηλ.: 210 9410888 www.damkalidis.gr

Noritsu D1005HR Duplex
 $ 

5  $ " =

6

    $ inkjet drylab  $  $ " =    
    , photobook  .      *  "
Inkjet 5  4     $ # ,    *   
         5  #  " $ " . <  # 
     Accusmart #  8 #  $   Noritsu.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Τεχνολογία εκτύπωσης: Inkjet • Ανάλυση: 1440x1440 dpi •
Διαστάσεις εκτύπωσης: 10x15εκ έως 30x 90 εκ. • Μεγέθη ρολού:
102/127/152/203/254/305 mm • Μεγέθη φύλλου: Πλάτος: 203 mm,254 mm,
305mm. Μήκος: 178 έως 625mm. Μεγέθη εκτύπωσης: 10 x 15εκ, 20x30εκ.,
20x20εκ., 20x30εκ., 30 x30εκ. • Παραγωγικότητα: 950 τμχ. 10x15cm ωριαίως.
280 τμχ. 20x25cm ωριαίως. 195 τμχ. 20x30cm ωριαίως • Μέγιστο μέγεθος
εκτύπωσης: 305x914,4mm (ρολό). 305x625mm (φύλλο) • Τύποι χαρτιού:
Noritsu inkjet photo paper Glossy, Semi-glossy • Μελάνια: Yellow, Magenta,
Cyan, Black, 500ml ανά χρώμα • Λογισμικό: EZ Controller. Δυνατότητα άμεσης
εκτύπωσης αρχείων RAW • Επιφάνεια δαπέδου: 0,69m2 • Τροφοδοσία:
1400VA ή και λιγότερο • Ηλεκτρ. τροφοδοσία: AC100-120V / 200-240V 1P2W
• Διαστάσεις: 118x77,5x134,2cm • Βάρος: 230 kg • Τιμή: 48.000 Ευρώ
NORILABS LP-NORITSU Επίσημη αντιπροσωπεία για τη Νότια Ευρώπη
Τηλ.: 210 6019506 - 6977 356565
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Η μεγαλύτερη παρέα για την

ωτογραφία
www.facebook.com/groups/photographos.mag
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FEP European Professional Photographer of the Year 2012
  



     

Peter Gordon , Iρλανδία,
FEP European Professional
Photographer of the Year
2012

Ο ιρλανδός Peter Gordon ανακηρύχθηκε ο Φωτογράφος της Χρονιάς 2012 από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία επαγγελματιών φωτογράφων (Federation of European
Professional Photographers). Η φωτογραφία του διακρίθηκε ανάμεσα σε χιλιάδες και παρέλαβε το βραβείο του στην έκθεση FEP International Photodays στο Gmunden
της Αυστρίας. Οι συμμετέχοντες κρίθηκαν σε έξι κατηγορίες συν μία κατηγορίες για τους διαγωνιζόμενους εκτός Ευρώπης και μία για νέους και μαθητές. Οι κατηγορίες ήταν
Γάμος, Πορτραίτο, Ρεπορτάζ, Τοπίο, Εμπορική και Εικονογραφική. Σε κάθε κατηγορία διακρίθηκαν τρεις φωτογράφοι και ο πρώτος παρέλαβε το βραβείο Golden Camera.
Η καταβολή συμμετοχών για τον διαγωνισμό του 2013 θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αλλά οι κανόνες θα αλλάξουν καθώς ο διαγωνισμός θα γίνεται σε τρεις γύρους και στον
τελευταίο γύρο θα γίνεται και η τελική κρίση.
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Lluis Oliver Fabrega, Ισπανία, FEP European Silver Camera 2012 στην κατηγορία Πορτραίτου
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Vicente Esteban Abad, Ισπανία, FEP European Bronze Camera 2012 στην κατηγορία του Πορτραίτου

 196 • 

27

 2013

 

33

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

  23   ...

 196 • 

27

 '4 34 '),4( '4* )4&4, >[%!4( / 1-4-1990

 2013

 

34

