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Η φωτογραφία της εβδομάδας

Τ.Ι.Ρ.Α.
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πραγματοποιείται το
ετήσιο συνέδριο των φωτογραφικών περιοδικών
που συµµετέχουν στην Πανευρωπαϊκή- και
εφεξής παγκόσμια- Ένωση Φωτογραφικού
Τύπου, γνωστή ως Τ.Ι.Ρ.Α. (Technical Image
Press Association). Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ είναι
–σχεδόν- ιδρυτικό µέλος της Τ.Ι.Ρ.Α. μιας
και έγινε µέλος της το 1992, δηλαδή μόλις
λίγους μήνες μετά την υπογραφή της ιδρυτικής
διακήρυξης για να ακολουθήσει το 1997 το
δεύτερο περιοδικό των εκδόσεων µας, το
PHOTOBUSINESS. Στην Ένωση συµµετέχουν
σήμερα (μετά την πρόσφατη διεθνή διεύρυνσή
της) 29 περιοδικά από 13 χώρες.
Οι λόγοι ύπαρξης µιας οργάνωσης
φωτογραφικών περιοδικών σε διεθνές επίπεδο
είναι στην εποχή µας αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε
όπως φαίνεται και από τους στόχους που έχει
θέσει και οι οποίοι µεταξύ άλλων είναι:
• Η προάσπιση των συµφερόντων των µελών
στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά.
• Η ανταλλαγή πληροφοριών αλλά και
απόψεων για την ευρύτερη αγορά imaging.
• Η ανάληψη κοινής δράσης και οι συνέργειες
σε θέµατα ύλης. Π.χ. η Τ.Ι.Ρ.Α. χρηµατοδοτεί το
ανεξάρτητο γερμανικό εργαστήριο Betternet.de
που πραγµατοποιεί µε υπερσύγχρονο εξοπλισµό
test φωτογραφικών µηχανών και φακών.
Η Τ.Ι.Ρ.Α. για όλες αυτές- και πολλές άλλες
δράσεις της -δεν χρηµατοδοτείται από κανένα
φορέα ή οργανισµό, κρατικό ή ευρωπαϊκό.
Τα µοναδικά της έσοδα προέρχονται από τα
δικαιώµατα χρήσης των logos (“best product”)
-καλύτερα προϊόντα της χρονιάς- που ετησίως
απονέµει µετά από συζήτηση και µυστική
ψηφοφορία των µελών της στο ετήσιο συνέδριο.
(Το επόμενο έχει προγραμματισθεί για τις αρχές
Απριλίου του 2010 στη Νέα Υόρκη).
Τι επέλεξαν για φέτος οι εκδότες και οι
αρχισυντάκτες των φωτογραφικών περιοδικών
στη σύνοδο της Βουδαπέστης (2-4 Απριλίου)
µπορείτε να διαβάσετε στις σελίδες που
ακολουθούν.
Τ. ΤζΙμας

Youssou N’Dour
Παραλίγο να συλληφθεί!
Βγήκε βόλτα στην Αθήνα ο διάσηµος αφρικανός
µουσικός-που ήρθε για µία και µοναδική
συναυλία στην Ελλάδα-και θα βρίσκονταν στην
...ασφάλεια στη προσπάθειά του να ποζάρει µε
συµπατριώτες του. Αυτά κατέγραψε µε το φακό
του ο Γιάννης Κανελλόπουλος που ήταν εκεί...

www.photo.gr
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Sony Handycam HDR-FX1000
Πρώτη παρουσίαση για τον φακό Sony G Lens™
• Εγγραφή 1080 Full HD σε ταινία HDV
• Φακός Sony G Lens™, ευρυγώνιος 29,5mm (ισοδύναμος με 35mm)
και οπτικό ζουμ 20x
• Αισθητήρας 1/3’’ 3 ClearVid CMOS, με τεχνολογία Exmor™
• Σταθεροποίηση εικόνας Optical SteadyShot
• Λειτουργία προοδευτικής σάρωσης 25p
• Συστήματα CinemaTone Gamma™ και CinemaTone Colour™
• Ευρεία οθόνη Xtra Fine LCD 3,2 ιντσών
• Σύστημα STAMINA μέχρι 7 ώρες και 30 λεπτά (με την προαιρετική
μπαταρία NP-F970 και αποκλειστική χρήση σκόπευτρου)

Sony Handycam HDR-FX7
Κρατήστε τις αναμνήσεις σας σε πραγματικό HD
• Εγγραφή Full-HDV 1080i
• Φακός Carl Zeiss Vario-Sonnar T και
οπτικό zoom 20x με σύστημα ψηφιακής
μεγέθυνσης 1.5x
• Αισθητήρας 1/4’’ 3 ClearVid CMOS
• Σταθεροποίηση εικόνας Super SteadyShot®
• Δυνατότητα εναλλαγής HDV/DV
• Ευρεία υβριδική οθόνη Clear Photo LCD
plus 3,5 ιντσών (κατάλληλη για HD)
• Κωδικοποίηση/Αποκωδικοποίηση MPEG
σε πραγματικό χρόνο
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Τα καλύτερα προϊόντα imaging του 2009

TIPA Awards 2009

Οι εκδότες και οι αρχισυντάκτες των περιοδικών - μελών της TIPA από 10 Ευρωπαϊκές χώρες συνεδρίασαν στη Βουδαπέστη από 2-4 Απριλίου 2009 και ψήφισαν τα καλύτερα προϊόντα imaging που κυκλοφόρησαν τους τελευταίους
12 µήνες τα οποία και σας παρουσιάζουµε στις σελίδες που ακολουθούν.
Από την Ελλάδα συµµετείχαν τα περιοδικά ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ και PHOTOBUSINESS

Kαλύτερη ημιεπαγ/τικής DSLR
Canon EOS 5 D MkII
Αντικαθιστώντας την λίαν δημοφιλή EOS 5D, η έκδοση MkII πολλαπλασιάζει τα pixel για
να φθάσει συνολική ανάλυση 21.1Μegapixel καθώς και εκτεταμένη κλίμακα ευαισθησίας
από ISO 50 ως 25600. Συνοδεύεται από video HD που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή
νέας γενιάς Digic IV. Γρήγορη, αξιόπιστη και διακριτική, αυτό το μοντέλο απευθύνεται σε
ενθουσιώδεις χρήστες και ανταγωνίζεται ακόμη και τις πιο επαγγελματικές ρεφλέξ.

Καλύτερος προηγμένος
φακός
Sony 70-400mm f/4-5.6 G SSM
Mε αρχιτεκτονική 18 οπτικών στοιχείων σε
12 γκρουπ και συνολικό βάρος 1,5κιλού,
αυτός ο φακός της Sony αξίζει να καταταγεί
στην κατηγορία Expert για απαιτητικούς και
επαγγελματίες φωτογράφους. Στα υπέρ του
πρέπει να αναφερθούν το εξαιρετικό λευκό
φινίρισμα και η ποιοτική κατασκευή καθώς
και η άριστη απόδοση σε διάφραγμα f/4.
Oι χαμηλές γεωμετρικές παραμορφώσεις,
το ανύπαρκτο βινιετάρισμα και οι αμελητέες
χρωματικές εκτροπές συμπληρώνουν το
πορτρέτο αυτού του υψηλής ποιότητας
τηλεφακού zoom.
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Καλύτερος εκτυπωτής για ειδικούς
Canon Pixma Pro 9500 MkII
Η νέα έκδοση του πετυχημένου εκτυπωτή Α3 χρησιμοποιεί 10μέλανο σύστημα με
χρωστικές τύπου pigment συμπεριλαμβανομένου matte black καθώς και photo black.
Ετσι οι φωτογράφοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές του προκειμένου να
τυπώνουν σε γυαλιστερές ή ματ επιφάνειες χαρτιών με εξαιρετική χρωματική πιστότητα
και γκάμα, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζουν κασέττες μελανιών. Η υποστήριξη 16bit
ανά κανάλι χρώματος, προσφέρει εξαιρετικά ομαλή τονικότητα στις έγχρωμες και
ασπρόμαυρες εκτυπώσεις.
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Kαλύτερος φακός
βασικής κατηγορίας
Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM
O φακός αυτός που καλύπτει γκάμα zoom
13,8x ενσωματώνει το αποκλειστικό σύστημα
οπτικής σταθεροποίησης OS της Sigma.
Τέσσερα οπτικά στοιχεία χαμηλής διάχυσης
και τρία ασφαιρικά στοιχεία εξασφαλίζουν
την βελτιστοποίηση της απόδοσης σε όλη
την κλίμακα εστιακών αποστάσεων. Επίσης
πολύ λειτουργική αποδείχθηκε η ελάχιστη
απόσταση εστίασης (45εκ.) σε όλη την
κλίμακα εστιακών αποστάσεων.

Καλύτερη επαγγελματική DSLR
Nikon D3x
Bασισμένη στη D3, η Νikon D3x με τον full frame αισθητήρα 24,4MP αφιερώνεται
στους επαγγελματίες φωτογράφους. Με σπουδαία ποιότητα κατασκευής,
καταπληκτικό σκόπευτρο κάλυψης 100% και εργονομική λαβή, συνδυάζει υψηλή
ανάλυση και ευαισθησία. Η επιτομή της Hi end φωτογραφίας.

Kαλύτερο φωτογραφικό
λογισμικό
Adobe Photoshop Lightroom 2
Πρόκειται για ένα πραγματικό ψηφιακό
εργαλείο για την διαχείριση, την επεξεργασία/
διόρθωση και την παρουσίαση μεγάλου
αριθμού φωτογραφιών. Έχει δεχθεί βελτιώσεις
όπως υποστήριξη διπλού μόνιτορ, μη
καταστροφική επέμβαση στα αρχεία εικόνας
όπου γίνεται επεξεργασία και αναβαθμισμένες
δυνατότητες αναζήτησης. Το Lightroom
2 απλοποιεί τον τρόπο που χειριζόμαστε
τις φωτογραφίες μας από τη λήψη ως την
αποθήκευση.
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Καλύτερο σύστημα μεσαίου φορμά
Hasselblad H3DII-50
Πρόκειται για την πρώτη μηχανή που ενσωματώνει το μεγάλο (48x36mm)
αισθητήρα 50Μega;pixel της Kodak, διπλάσιο σε μέγεθος από τον τυπικό αισθητήρα
24x36mm full frame των μηχανών 35mm. H Hasselblad H3DII-50 έχει σχεδιαστεί
ειδικά για να παρέχει την ιδανική επιλογή στον επαγγελματία φωτογράφο που
απαιτεί δημιουργική ευελιξία και τις απόλυτες επιδόσεις σε ποιότητα εικόνας και
ανάλυση
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Για να την απολαύσετε...

Κάντε κλικ εδώ!

ΤΕΥΧΟΣ 20 • ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

ΣΕΛΙΔΑ 

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

TIPA Awards 2009

Καλύτερο αξεσουάρ
Vanguard Alta Pro series
Ξεχωρίζοντας από τα συμβατικά τρίποδα,
η καινοτομική σχεδίαση κεντρικής κολώνας
MACC (Multi Angle Central Coloumn)
της σειράς Vanguard AltaPro επιτρέπει
την τοποθέτηση της υπό γωνία από 0 ως
130 μοίρες σε μεταβλητές οριζόντιες και
κατακόρυφες θέσεις. Χάρη στο σύστημα
Swivel Stop and Lock (SSL) διευκολύνονται
οι χρήστες φωτογράφοι να επαναφέρουν
την κεντρική κολώνα στην αρχική της
θέση με μια μόνον κίνηση, διατηρώντας τη
σταθερότητα του τριπόδου.

Καλύτερη προηγμένη compact φωτογραφική
μηχανή
Canon PowerShot G10
Με το φακό που καλύπτει ισοδύναμη κλίμακα εστιακών αποστάσεων 28-140mm και
τον αισθητήρα 14,7Megapixel CCD, η Canon G10 προσφέρει την εναλλακτική επιλογή
απέναντι στις υβριδικές compact και τις DSLR. Η G10 δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα
δημιουργικών επιλογών σε λειτουργίες έκθεσης (P, S, A, M) και επιπλέον υποστηρίζει
RAW format. Eπιπλέον διαθέτει άριστη ποιότητα κατασκευής μαζί με εργονομική λαβή
για ανατομικό πιάσιμο.

Καλύτερο φιλμ
Kodak EKTAR Professional 100
Δεν αναφερόμαστε σε ένα ακόμη έγχρωμο
αρνητικό φιλμ στην κατηγορία ISO 100
αλλά για το την νέα εμουλσιόν Εktar
100 (σε φορμά 35mm και 120) που
υλοποιεί τη νέα τεχνολογία της Kodak
VISION προερχόμενη από τον κόσμο
του κινηματογράφου. Με τον τρόπο
αυτό επιτυγχάνει εξαιρετικά λεπτόκοκκο
χαρακτήρα και υψηλό χρωματικό κορεσμό
καθώς και πραγματικά ζωντανά χρώματα
ώστε να διευκολύνεται η σάρωση του
υλικού και η εκτύπωσή του σε μεγάλες
μεγεθύνσεις.
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Καλύτερη φωτογραφική μηχανή γοήτρου
Leica M8.2
H ψηφιακή τηλεμετρική Leica M8.2 αποτελεί αξιόλογη εξελικτική βαθμίδα μετά την
προκάτοχο Μ8. Η καινουργια λειτουργία Snapshot (S) προορίζεται για ρεπορταζιακές
συνθήκες λήψης ελέγχοντας αυτόματα βασικές παραμέτρους όπως την έκθεση, την
ευαισθησία ISO και την ισορροπία του λευκού. Ο θόρυβος και οι κραδασμοί του
φωτοφράκτη εστιακού επιπέδου έχουν μειωθεί αισθητά, βελτιώνοντας την συνολική
αίσθηση αυτής της κλασικής μηχανής.
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Καλύτερο FineArt
φωτογραφικό χαρτί
inkjet
Hahnemühle Photo Rag Baryta
Το ειδικό αυτό χαρτί της γερμανικής
Ηahnemuhle συνδυάζει τα πλεονεκτήματα
της κατά 100% βαμβακερής βάσης και του
υποστρώματος baryta. H χρήση θειώδους
βαρίου στην επίστρωση εξασφαλίζει
το γυαλιστερό εφέ εφάμιλλο των
παραδοσιακών χαρτιών Baryta. H μοναδική
σε υφή και λάμψη επιφάνεια και οι λευκοί
τόνοι ταιριάζουν απόλυτα σε ασπρόμαυρες
εκτυπώσεις με πολύ μεγάλη κλίμακα
πυκνοτήτων (υψηλό Dmax) και εξαιρετικά
γκρι καθώς και μοναδικές σε χαρακτήρα
έγχρωμες εκτυπώσεις σε αυτό το βαρύ
(315γρ.) καλλιτεχνικό χαρτί.

Καλύτερου πρωτοποριακού προúόντος
Fujifilm Super CCD EXR
O αισθητήρας ΕΧR αποτελεί συνδυασμό των δύο ήδη γνωστών τεχνολογιών ΗR και
SR που εφαρμόζονται στο SuperCCD, επιτρέποντας στον αισθητήρα να τροποποιεί τη
συμπεριφορά του ανάλογα με το αντικείμενο της λήψης και αναβαθμίζοντας ακόμη
περισσότερο την απήχηση της τεχνολογίας αυτής. Μια νέα διαταξη των χρωματικών
μικροφίλτρων, βοηθά να μειωθεί ακόμη περισσότερο η συνιστώσα του ψηφιακού
θορύβου ιδιαίτερα σε υψηλές ισοδύναμες ευαισθησίες. Η νέα τεχνολογία που ονομάζεται
Close Incline Pixel Coupling συμβάλλει στη μείωση του νόθου χρώματος.

Καλύτερη ψηφιακή κορνίζα
Kodak OLED Wireless Frame
Πολλά έχουν γραφτεί για τη τεχνολογία
οθονών ΟLED (Organic LED) που ξεχωρίζουν
με την απιστευτη χρωματική αναπαραγωγή
και κορεσμό. Η Kodak υπήρξε η πρώτη
κατασκευάστρια εταιρία που έφερε στην
αγορά μια κορνίζα βασισμένη σε panel
OLED και μάλιστα με ενσωματωμένο WiFi
που χρησιμεύει για το ανέβασμα εικόνων,
video και μουσικών κομματιών. Oι ψηφιακές
φωτογραφίες προσαρμόζονται αυτόματα
στην εγγενή ανάλυση 800x480pixel ενώ η
φωτεινότητα αυτορρυθμίζεται με βάση το
φωτισμό του χώρου.
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Καλύτερη καινοτομικής σχεδίασης
Panasonic Lumix G series
H νέα σειρά φωτογραφικών μηχανών Panasonic G είναι η πρώτη που βασίζεται στο
νέο πρότυπο Micro 4/3 και ταυτόχρονα η G1/GH1 είναι η μικρότερη στον κόσμο
φωτογραφική μηχανή με εναλλακτούς φακούς. Tα δύο νέα δίδυμα μοντέλα G1/GH1
έχουν απαλλαγεί από το υποσύστημα ανακλινόμενου καθρέπτη που για χρόνια
χαρακτηρίζει τις ρεφλέξ μηχανές και έτσι επιτυγχάνουν σημαντική μείωση στην
πολυπλοκότητα, τον όγκο και το βάρος.
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Καλύτερος προβολέας
Epson EH-TW5000

Kαλύτερη compact φωτογραφική μηχανή
Fujifilm FinePix F200EXR
H νέα compact της Fujifilm υλοποιεί επαναστατική σχεδίαση αισθητή ρα
προκειμένου να πετύχει ασυναγώνιστη ποιότητα εικόνας σε σχέση με την κατηγορία
της. Σε λειτουργία EXR ο φωτογράφος μπορεί να επιλέξει ποιά ρύθμιση αισθητήρα
είναι η κατάλληλη για τη συγκεκριμένη λήψη (αναφορικά με το θέμα) ανάμεσα σε
High Resolution Priority (HR) για μεγιστοποίηση της ανάλυσης, High ISO Low Noise
Priority (για καλή απόδοση με χαμηλές συνθήκες περιβαλλοντικού φωτισμού)
και D-Range Priority ((DR) για την βέλτιστη απόδοση λεπτομέρειας με συνθήκες
υψηλού κοντράστ.

Ενσωματώνοντας την καινοτομική τεχνολογία
3LCD της Epson, το μοντέλο ΕΗ-TW5000
προβάλλει λαμπρή εικόνα με ακρίβεια στα
χρώματα και την κλίμακα του γκρι, ανώτερη
από το παρελθόν. Επιτυγχάνει ένα εκπληκτικό
λόγο αντίθεσης 75.000:1 χάρη στα
καινούργια panel D7C2Fine, την προηγμένη
τεχνολογία DeepBlack και την βελτιωμένη
λάμπα Ε-ΤΟRL.

Kαλύτερος επαγ/ματικός
φακός DSLR
Canon TS-E 17mm f/4L

Καλύτερο πολυμηχάνημα
Epson Stylus Photo PX800FW
Πρόκειται για μια πολυτάλαντη συσκευή 4 σε 1 που περιλαμβάνει υποσυστήματα
εκτυπωτή, σαρωτή, φαξ, ADF για αυτόματη τροφοδοσία πρωτοτύπων (εγγράφων ή
φωτογραφιών) και ασύρματη σύνδεση WiFi. Σχεδιασμένη για να εντάσσεται στο οικιακό
περιβάλλον εργασίας ή σε μικρό γραφείο, έρχεται με ωραίο γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα
και διακόπτες αφής για τον έλεγχο λειτουργίας. Το εντυπωσιακό είναι ότι πέρα από
μοντέρνα εμφάνιση, προσφέρει φωτογραφικές εκτυπώσεις κορυφαίας ποιότητας. Επίσης
τυπώνει σε επιφάνειες CD/DVD με ειδικό συρτάρι.
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Ο αρχιτεκτονικός νέος φακός της Canon,
έχει την πλέον ευρυγώνια εστιακή απόσταση
απόλους τους φακούς της κατηγορίας του
με δυνατότητα μετατόπισης και διόρθωσης
(tilt & shift) αποτελώντας την επαγγελματική
επιλογή για ειδικές φωτογραφήσεις
κτηρίων, εσωτερικών ή τοπίων. Ο έλεγχος
των κινήσεων tilt & shift πραγματοποιείται
ανεξάρτητα με μηχανικούς συνδέσμους.
Στην υλοποίησή του επίσης υιοθετείται
η ειδική πολλαπλή επίστρωση SWC (Sub
Wavelength Coating) που συμβάλλει στην
ελαχιστοποίηση των φαντασματωδών
ειδώλων και των ανακλάσεων.
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Καλύτερος επαγγελματικός
προβολέας
JVC DLA-HD750
To νέο προβολικό της JVC ορίζει νέα στάνταρ
απόδοσης σε επιδόσεις και αξία, επιτυγχάνοντας
καινοτομίες σε χρωματική ακρίβεια, βαθύ μαύρο,
ευχρηστία και ευελιξία στις ρυθμίσεις.
‘Εχει μοναδικό εγγενές contrast 50.000:1 χωρίς
παρέμβαση auto iris - που είναι η υψηλότερη
επίδοση ανάμεσα στα προβολικά της κατηγορίας
Home Theatre.

Καλύτερη προηγμένη DSLR
Nikon D90
Με το μικρών διαστάσεων σώμα, η Nikon προσφέρει την επιτομή της τεχνολογίας
και της καινοτομίας στις ψηφιακές ρεφλέξ: την δυνατότητα λήψης High Definition
Video και ποιότητα εικόνας από τον CMOS αισθητήρα που προσφέρει την απόδοση
και την ευκρίνεια της D300 σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Μια πραγματικά γερή,
παντός καιρού DSLR,

Καλύτερη στούντιο
γεννήτρια
Broncolor Scoro A4S
Το powerpack A4S της Broncolor
αντιπροσωπεύει την τεχνολογία αιχμής
στα στούντιο φλας και ειδικότερα στις
γεννήτριες. Με τρεις εξόδους για κεφαλές,
οδηγούμενες σε ασσυμετρική διάταξη
προσφέρει συνολική ισχύ 3200Watt/
sec. (Joules). Ξεχωρίζει από την μεγάλη
ακρίβεια στον έλεγχο της λάμψης χάρη στην
αυτόματη σταθεροποίηση της χρωματικής
θερμοκρασίας (σύστημα Enhanced Color
Temperature Control) και μάλιστα σε όλο
το εύρος ρυθμίσεων ισχύος (έξι f/stop σε
ασυμμετρική διάταξη).
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Καλύτερος εκτυπωτής μεγάλου φορμά
Epson Stylus Pro GS6000
O νέος εκτυπωτής LFP χρησιμοποιεί 8χρωμο σύστημα εκτύπωσης Solvent που
χαρακτηρίζεται από την μεγάλη διάρκεια ζωής των εκτυπώσεων (ως 165εκ. πλάτος)
για χρήση και ανάρτηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Έτσι μπορούν
να χρησιμοποιηθούν κάθε είδους αναλώσιμα, ακόμη και βινύλιο. Οι αναλύσεις ως
1440x1440dpi και οι ταχύτητες εκτύπωσης ως 25τμ./ώρα καθορίζουν τις επιδόσεις
σε ποιότητα εκτύπωσης και παραγωγικότητα. Επίσης τα μελάνια Epson Ultrachrome
GS προσφέρουν ευρεία χρωματική γκάμα χάρη στο 8μέλανο σύστημα και μεγάλη
οικονομία με τη χωρητικότητα 950ml ανά κασέττα.
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Καλύτερο
σύστημα backup
Data Robotics Drobo
To σύστημα Drobo της εταιρίας Data Robotics
προσφέρει ασυναγώνιστη ευκολία χρήσης,
προστασία των δεδομένων με Redun-

Καλύτερο μηχάνημα Photofinishing
Noritsu D502
Πρόκειται για ένα μηχάνημα εκτύπωσης inkjet διπλής όψεως που δίνει στους
καταστηματάρχες και ιδιοκτήτες εργαστηρίων εξαιρετική ευελιξία και αξία
προκειμένου να αναλαμβάνουν εκτυπώσεις και άλλα προϊόντα photofinishing.
Το Noritsu D502 διευκολύνει την εκτύπωση ευχετηρίων καρτών, ημερολογίων,
αφισών, πινακίδων, scrapbook, μεγεθύνσεων και photobooks δημιουργώντας
νέες δυνατότητες άντλησης εσόδων

dant Array και επεκτασιμότητα που δίνει
περιθώρια για αύξηση της χωρητικότητας
καθώς αυξάνονται οι ανάγκες σε χώρο
με την πάροδο του χρόνου. Υποστηρίζει
θύρα Firewire 800 και USB 2.0 με αυξημένη
ταχύτητα. Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
όσων χρειάζονται μια αξιόπιστη μέθοδο
διαχείρισης/εφεδρείας μεγάλου όγκου
δεδομένων όπως εικονολήπτες, επαγγελματίες
φωτογράφους, φωτοθήκες κλπ.

BEST
EXPERT HD CAMCORDER

Καλύτερο PhotoService
Fujifilm Photobook Brilliant

Kαλύτερο ΗD camcorder για προχωρημένους
Canon Legria HF S10
Η νέα σειρά Legria της Canon περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και HD μοντέλα όπως
το HF S10 με επαγγελματική απόδοση και τα πλεονεκτήματα της αποθήκευσης σε
solid state αποθηκευτικά μέσα (Dual Flash Memory). Στο ενδιαφέρον αυτό μοντέλο
θα βρούμε συγκεντρωμένη την υψηλή απόδοση από τον μεγάλο αισθητήρα CMOS
8Megapixel Full HD, ένα εξαιρετικό φακό Canon 10x και τον επεξεργαστή Digic III
που συνεργάζονται για να δώσουν εκπληκτικό video παρά το μικρό μέγεθος της
συσκευής.
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Σε αντίθεση με τα ανταγωνιστικά συστήματα
digital press, η ροή εργασιών του
συστήματος Photobook Brilliant βασίζεται στο
πρότυπο RGB και κατά συνέπεια μπορεί να
αναπαραγάγει μεγαλύτερο εύρος χρωματικού
χώρου σε σχέση με άλλες μεθόδους. Αυτό
μεταφράζεται σε καλύτερες διαβαθμίσεις,
ουδέτερους τόνους επιδερμίδας, κορεσμένα
αλλά φυσικά χρώματα ειδικά μάλιστα στα
“δύσκολα” πράσινα και μπλε. Επιπροσθέτως,
το φωτογραφικό χαρτί της Fujifilm έχει
μεγάλη αντοχή στο χρόνο και ταιριάζει στις
εφαρμογές photobook.
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Καλύτερο βασικό camcorder
Samsung SMX-F34

Kαλύτερο photokiosk
Kis Photobook Maker
Ανάμεσα στα πολλά κιόσκια που
κυκλοφορούν, το μηχάνημα της
Kis ξεχωρίζει με την καινοτομική
του σχεδίαση, αφού παράγει μεσα
σε ελάχιστα λεπτά τελειωμένα και
φινιρισμένα photobooks. Με το
προσεγμένο του software οργανώνει
και ταξινομεί τις φωτογραφίες σε
καλαίσθητα έτοιμα layout, με κριτήριο
την ημερολογιακή ή θεματική σειρά,
εφόσον βέβαια θελήσει ο χρήστης. Τα
photobook τυπώνονται σε γυαλιστερό,
ανθεκτικό χαρτί με έξυπνο σύστημα
βιβλιοδεσίας.

H Samsung μας δίνει ένα camcorder συμβατό με YouTube, ενσωματωμένη μνήμη 16GB
αλλά και θύρα για κάρτες μνήμης SD/SDHC. Επιπλέον χαρακτηριστικά του είναι ο διπλός
του ρόλος σε καταγραφή κινούμενης και ακίνητης εικόνας καθώς και το τεράστιο οπτικό
zoom 34x που επαυξάνεται στο 42x χάρη στην ειδική λειτουργία IntelliZoom χωρίς
καμμία επίπτωση στην ποιότητα εικόνας.

Καλύτερη αδιάβροχη compact φωτογραφική μηχανή
Olympus mju Tough 8000
To νέο ενισχυμένο και
αδιαβροχοποιημένο μοντέλο της
Οlympus αποτελεί ιδανική λύση για
όσους φωτογραφίζουν σε ακραίες
συνθήκες. Είναι αδιάβροχη σε βάθος
10μέτρων, ανθεκτική σε πτώσεις από
ύψος 2μέτρων, σε θερμοκρασίες ως
-10C και σε πίεση ως 100 κιλά. H ισχυρή
κατασκευή δεν σημαίνει ότι δεν έχει και
αρκετές ενδιαφέρουσες προδιαγραφές
όπως face detection και Shadow Adjustment.

Καλύτερο
αποθηκευτικό μέσο
Panasonic 32GB SDHC
H πιο πρόσφατη κάρτα SDHC της Panasonic
χωρητικότητας 32GB και με επιδόσεις Class
6 εγγυάται ελάχιστο ρυθμό διαμεταγωγής
δεδομένων τουλάχιστον 6MB/sec. στο
στάδιο της εγγραφής και μέγιστη ταχύτητα
20MB/sec. Η μεγάλη της χωρητικότητα και
ταχύτητα υποστηρίζει άνετα την εγγραφή/
αναπαραγωγή Video High Definition καθώς
και τη λειτουργία ριπής (burst mode) με
DSLR φωτογραφικές μηχανές. Με το Memo
Label o xρήστης γράφει εύκολα σημειώσεις
στην εμπρός και πίσω όψη της κάρτας.
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Kαλύτερο φωτοκινητό
Nokia N86
To νέο φωτοκινητό της Nokia με φακό zoom της γερμανικής Zeiss και αισθητήρα 8Megapixel, αντιπροσωπεύει την εξέλιξη στα κινητά με αρκετές φωτογραφικές απαιτήσεις. Από
φωτογραφικής πλευράς λοιπόν, προσφέρει έκθεση centre weighted, xρονισμό κλείστρου ως
1/1000sec. αρκετά υποπρογράμματα (σκηνές) ρυθμιζόμενο φλας και macro ως 10cm εκτός
βέβαια από τις υπόλοιπες ευκολίες του στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των multimedia.
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Kαλύτερη φορητή
γεννήτρια φλας
Hensel Porty Lithium
H γερμανική Hensel προτείνει τη σειρά
ελαφρών αλλά υψηλής απόδοσης
φορητών γεννητριών Porty Lithium
600J και 1200J για τους επαγγελματίες
φωτογράφους. Χάρη στην υψηλή απόδοση
των μπαταριών λιθίου, το βάρος διατηρείται
σε πολύ χαμηλά επίπεδα μόλις 5,9 κιλά,
συμπεριλαμβανομένης και της μπαταρίας.
Και εδώ συναντάμε το καταξιωμένο σύστημα
τηλεχειρισμού της Hensel που όχι μόνον
ενεργοποιεί αλλά και ρυθμίζει την ισχύ
λάμψης και της λάμπας πιλότου.

Καλύτερη Superzoom Compact
Sony Cyber-shot DSC-HX1
Η νέα Sony έχει την ικανότητα πανοραμικών λήψεων με οπτικό πεδίο 224 μοιρών
σε μία κίνηση Ρress and Sweep (πανοραμικής σάρωσης). Επίσης είναι το πρώτο
μοντέλο digital compact που ενσωματώνει την τεχνολογία Exmor CMOS για τον
αισθητήρα. Η τεχνολογία αυτή διευκολύνει την λειτουργία ριπής σε ρυθμό 10fps
σε πλήρη ανάλυση 9Megapixel στη θέση συνεχούς λήψης (Continuous).

Καλύτερο αυτοκέφαλο
στούντιο φλας
Profoto D1, series
To νέο μονομπλόκ φλας της Profoto
χαρακτηρίζεται από την αξιοπιστία και
σταθερότητα χάρη στον ελεγχόμενο από
μικροεπεξεργαστή σύστημα πυκνωτών και
φόρτισης SMPS. Οι μονάδες D1 διακρίνονται
για τον ακριβέστατο έλεγχο λάμψης και
την σταθερότητα από την μία λάμψη στην
άλλη καθώς και τη χρωματική σταθερότητα
απαραίτητη για την φωτογράφηση στο
σύγχρονο ψηφιακό στουντιο. Έχει το ίδιο
μέγεθος με προηγούμενα μοντέλα της Profoto και είναι συμβατό με τα εξαρτήματα της
εταιρίας (softbox, snoots, grids κλπ.)
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Καλύτερη βασική DSLR
Olympus E-620
H ελαφριά αυτή ψηφιακή ρεφλέξ του συστήματος 4/3 υλοποιεί αρκετές τεχνολογίες
που ικανοποιούν όλους τους ερασιτέχνες φωτογράφους. Εκτός από την ισοδύναμη
ευαισθησία 3200 ISO του αισθητήρα LiveMOS 12,3Megapixel, καλωσορίζουμε το autofocus με τα 7 σημεία εστίασης, τα artistic filters και την αρθρωτή οθόνη που διευκολύνει
την λειτουργία Live View.
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Καλύτερο ψηφιακό
αξεσουάρ
Ψηφιοπινακίδα Wacom Intuos 4
Η νέα γενιά των ψηφιοπινακίδων της Wacom εμφανίζεται με πολλές βελτιώσεις και
αναβαθμίσεις. Τωρα η σειρά Wacom Intuos
4 υποστηρίζει 2048 επίπεδα πίεσης για
καλύτερη ακρίβεια και ευαισθησία. διάφορες
συντομεύσεις και άλλες λειτουργίες είναι
δυνατόν να ανατεθούν στα ειδικά Express
Keys ενώ οι μικρές ενδεικτικές οθόνες
τεχνολογιας OLED βοηθούν στον εύκολο
έλεγχο λειτουργίας. Η νέα επαφική touch
wheel συμβάλλει και αυτή στην εργονομία.
Σημειώνουμε ότι προσαρμόζεται εύκολα
σε αριστερόχειρες χρήστες απλά με την
περιστροφή κατά 180 μοίρες.

Καλύτερο φωτογραφικό monitor
Eizo ColorEdge CG242W
Το νέο δημιούργημα της Eizo είναι ένα widescreen φωτογραφικών απαιτήσεων monitor
με διαγώνιο 24,1in. του οποίου η χρωματική ρύθμιση γίνεται σε επίπεδο hardware και
έτσι βασικά ρυθμίζεται ανεξάρτητα χωρίς να επεμβαίνει κανείς στον υπολογιστή. Ετσι
δεν χάνονται στοιχεία κατά την διαδικασία του καλιμπραρίσματος και εξασφαλίζεται η
βελτιστοποίηση της ρύθμισης άσχετα από πλατφόρμα υπολογιστή. Επισημαίνουμε την
πρόβλεψη λειτουργίας Digital Uniformity Equalizer (DUE) που εξασφαλίζει ομοιομορφία
των τόνων σε όλη την επιφάνεια της οθόνης.

Καλύτερη
φωτογραφική τσάντα
Σειρά Lowepro Classified AW
Η νέα σειρά φωτογραφικών τσαντών της
γνωστής Lowepro αντιπροσωπεύει ένα
νέο σχεδιαστικό concept για το είδος,
επινοημένο με γνωμονα τις απαιτήσεις
των φωτορεπόρτερ. Οι τσάντες αυτές
δημιουργήθηκαν για να κρύβουν με
διακριτικότητα τα περιεχόμενα (φωτογραφικό
εξοπλισμό, laptop κλπ.) σε ένα λεπτό προφίλ
με slimline γραμμές, που ταιριάζουν στην
ανθρώπινη σιλουέτα και τις καθημερινές
δραστηριότητες.
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Καλύτερο Photo Display
JVC LT-42WX70EU
Aντιπροσωπεύει μια νέα γενιά προϊόντων στις οθόνες, σχεδιασμένα για χρήστες που
θέλουν να απολαύσουν σε μεγαλύτερο μέγεθος τις φωτογραφίες τους σε σχέση με τα
συνηθισμένα photo monitor που χρησιμεύουν για επεξεργασία. H τεράστια μοναδική
αυτή οθόνη 42” πιστοποιημένη για αναπαραγωγή κατά 96% του χρωματικού χώρου
Adobe RGB στοχεύει στην πιστή φωτογραφική απεικόνιση εικόνων High Definition
προερχόμενες από τις πιο πρόσφατες DSLR ή στο υψηλών απαιτήσεων playback
Full HD video.
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H TIPA ξεχωριζει
τα καλυτερα
στο imaging

Aν θέλετε να μάθετε για τα καλύτερα προϊόντα στη φωτογραφία, το video και γενικότερα το
Imaging και χρειάζεστε τις συμβουλές των επαγγελματιών, αναζητήστε το λογότυπο της TIPA.
Κάθε χρόνο οι διευθυντές σύνταξης 29 κορυφαίων ειδκών περιοδικών του Imaging στην
Ευρώπη, εκλέγουν τα καλύτερα προϊόντα στις κατηγορίες τους. Τα βραβεία ΤΙΡΑ αναδεικνύουν
την ποιότητα, τις επιδόσεις και την βέλτιστη σχέση τιμής/απόδοσης, και αντιπροσωπεύουν την
ανεπηρέαστη, ανεξάρτητη κρίση που μπορείτε να εμπιστεύεστε.
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37.000 $... είναι πολλά;
Γράφαµε στο προηγούµενο τεύχος για δηµοπρασίες φωτογραφικών έργων τέχνης διασήµων φωτογράφων κτλ. Δεν
λάβαµε όµως καθόλου υπ’όψη και το …περιεχόµενο της
φωτογραφίας. Μέγα σφάλµα! Τρανή απόδειξη η φωτογραφία που δηµοσιεύουµε. Απεικονίζει σε µια αποκαλυπτική
στάση την Madonna στην τρυφερή ηλικία των 20 ετών το
σωτήριο έτος 1979 (και όχι εν έτει 2009, στα 50 της). Την
φωτογραφία αυτή µε πολλές άλλες είχε βγάλει ο γνωστός φωτογράφος Lee Friedlander το 1979. Όλη η σειρά
δηµοσιεύτηκε το 1985 στο Playboy και εκτέθηκε πρόσφατα
στη Gallerie Thierry Marlat στο Παρίσι. Ως εδώ τίποτα το
ιδιαίτερο ένα δεν προηγούνταν δηµοπρασία µε την επίµαχη
φωτογραφία στις 12 Φεβρουαρίου στον οίκο Christie’s της
Νέας Υόρκης. Με εκκίνηση τα 15.000$ “χτυπήθηκε” από
κάποιον ευρωπαίο επενδυτή µε το ποσό των 37.000$!!! Ας
σηµειωθεί ότι η φωτογραφία αυτή απέφερε στη διάσηµη
τραγουδίστρια µόλις 25$ την εποχή της λήψης, όταν ήταν
µικρή και άγνωστη…

Sony Handycam TG7VE
Η μικρότερη βιντεοκάμερα στον κόσμο με GPS
Με ένα οµολογουµένως ενδιαφέρον µοντέλο εµπλούτισε τη γκάµα της η
Sony. Με έξι ώρες βιντεοσκόπηση Full HD στην εσωτερική µήµη των 16 GB
και σχεδίαση ultra-compact και ανθεκτικό σώµα από τιτάνιο η Sony κάνει και
πάλι αισθητή τη παρουσία της ανάµεσα στις µικρότερες και πιο ελαφριές Full
HD βιντεοκάµερες που κυκλοφόρησαν τους τελευταίους µήνες. Αν δεν σας
εντυπωσιάζει το Full HD και το design να αναµέρουµε ότι διαθέτει και αυτόµατο
δορυφορικό εντοπισμό μέσω GPS και δυνατότητα Map Index view. Βασικό
πλεονέκτηµα όµως της TG7VE είναι το µικρό της µέγεθος και η κατασκευή της.
‘Ετσι µπορεί να συνοδεύσει οποιαδήποτε εξόρµηση από τη βραδινή έξοδο
µέχρι και τον ορεινό περίπατο. Έχει εσωτερική µνήµη 16 GB, στα οποία
αποθηκεύονται κατά προσέγγιση 6 ώρες Full HD βίντεο ενώ τραβάει και
φωτογραφίες στα 4 megapixel. Ο χειρισµός της TG7VE είναι ο ορισµός της
απλότητας και ο αριθµός των χειριστηρίων έχει µειωθεί στο ελάχιστο, για
σίγουρο χειρισµό χωρίς πιθανότητα σύγχυσης.
Sony Hellas 801 11 92000
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Intersys
Τυπώστε άφοβα με τα ΡΙΧΜΑ ΜΡ480, ΜΡ190 και ΜΡ140 της Canon
H Intersys AE, επίσηµη αντιπρόσωπος της Canon ανακοίνωσε ακόµια µια συµφέρουσα
προσφορά για όσους προτιµήσουν τους εκτυπωτές Canon PIXMA. Με κάθε αγορά των
πολυµηχανηµάτων Canon PIXMA ΜΡ480, PIXMA MP190 και ΡΙΧΜΑ ΜΡ140 προσφέρει
δώρο ένα επιπλέον µαύρο µελάνι, για όσες αγορές πραγµατοποιηθούν µέχρι το τέλος
Μαΐου 2009. Η προσφορά ισχύει κατ’ αποκλειστικότητα για το µοντέλο ΡΙΧΜΑ ΜΡ480
στα καταστήµατα της αλυσίδας «Πλαίσιο», ενώ για τα µοντέλα ΡΙΧΜΑ ΜΡ190 και ΡΙΧΜΑ
ΜΡ140 σε όλα τα συνεργαζόµενα µε την Ιntersys καταστήµατα, αλυσίδες ηλεκτρικών και
πληροφορικής. Να υπενθυµίσουµε ότι πρόκειται για τρία πολυµηχανήµατα µε λειτουργίες
σάρωσης, αντιγραφής και εκτύπωσης και είναι ιδανικά για όσους εκτυπώνουν αρκετές
από τις φωτογραφίες τους.
Intersys Α.Ε 210 9554000

Η Kodak εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες της
Όπλο της το PowerPoint

Samsung UltraTOUCH
8 Megapixel με στυλ
Το νέο, 3G κινητό τηλέφωνο αφής UltraTOUCH
της Samsung έρχεται να ενισχύσει τις βλέψεις
της εταιρείας για ηγετική θέση στην κατηγορία
των κινητών τηλεφώνων αφής. Το Samsung
UltraTOUCH συνδυάζει οθόνη αφής WQVGA
2,8’’, τεχνολογίας AMOLED, µε συρόµενο
πληκτρολόγιο 12 πλήκτρων. Η τεχνολογία
ΑΜΟLED της Samsung προσφέρει υψηλή
ευκρίνεια εικόνας και χρωµάτων ακόµα και
σε εξωτερικό χώρο. Το UltraTOUCH διαθέτει
κάµερα 8 Megapixel µε αυτόµατη εστίαση,
δεύτερη έγχρωµη κάµερα για βιντεοκλήσεις
αλλά και GPS/geotagging για πλαισίωση
των φωτογραφιών µε πληροφορίες σχετικά
µε το τόπο και το χρόνο λήψης. Επιπλέον
µε το Samsung UltraTOUCH µπορείτε να
περιηγηθείτε και στο διαδίκτυο καθώς
υποστηρίζει το πρωτόκολλο HSDPA (High
Speed Downlink Packet Access) για γρήγορη
πρόσβαση και ταχύτητες λήψης περιεχοµένου
που αγγίζουν τα 7,2 Mbps.
Fourlis Trade S.A,. 210 6293000
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Πρόσφατα η γνωστή µας Kodak έκλεισε συµφωνία µε την Ontra Presentations LLC. Η
συµφωνία προβλέπει την ενσωµάτωση των εφαρµογών PPTshare και PPTshuffle της Ontra
στις υπηρεσίες Design2Launch Solutions της Kodak. Οι υπηρεσίες της Kodak είναι ένα
πακέτο που αποσκοπεί στην βελτίωση της παραγωγικότητας και επιταχύνει την εµπορική
διαδικασία που ξεκινά από τον σχεδιασµό ενός προιόντος µέχρι την κυκλοφορία του
στην αγορά. Οι παρουσιάσεις του Microsoft PowerPoint έχουν εξελιχθεί στο υπ’αριθµόν
1 πολυµέσο για τον σχεδιασµό, την εκπαίδευση, το µάρκετινγκ και τις πωλήσεις και η
Ontra Presentations προσφέρει µια µεγάλη γκάµα λύσεων βασισµένη σε αυτό το µοντέλο.
Ενσωµατώνοντας το PPTshare η Kodak όχι µόνο υποστηρίζει αντίστοιχες παρουσιάσεις
στην διαχείριση των κορυφαίων προιόντων της αλλά την επεκτείνει σε όλη την πορεία
δηµιουργίας τους, καλύπτοντας
έτσι την προώθηση και τις
πωλήσεις του εκάστοτε
προιόντος. Με την
εγκατάσταση του PPTshuffle
στον Visual Asset Manager
του Design2Launch Solutions
οι administrators µπορούν να
µοιραστούν και να µοιράσουν
εγκεκριµένες παρουσιάσεις
στους τελικούς χρήστες οι
οποίοι έχουν την δυνατότητα
πλέον να βρουν, να δουν
και να ενσωµατώσουν
ενδεχοµένως τα slides που
θέλουν σε νέες παρουσιάσεις.
ΚΟDAK 210 6189200
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Glamour & Nude
Photography
Με ôïí ÓôÝöáíï ÐÜó÷ï
ÍÝï óåìéíÜñéï 29/5 - 1/6/2009
Μάθετε τα μυστικά της φωτογραφίας
γυμνού, απελευθερώστε τις δημιουργικές
σας ανησυχίες, υπερβείτε ταμπού και
προκαταλήψεις! Δηλώστε τώρα συμμετοχή
στο μοναδικό σεμινάριο αισθησιακής
και glamour φωτογράφησης στη χώρα μας!

MΟΝΟΝ 12 (ΔΩΔΕΚΑ) ΘΕΣΕΙΣ
ΚOΣΤΟΣ: (για 20 ώρες):
• 650 ευρώ + ΦΠΑ 19% (€ 773,5)
ΔΙAΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Φωτ.: Βασίλης Σακαρέλλης Από το προηγούμενο σεμινάριο “Nude & glamour photography”
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• 4 πεντάωρες συναντήσεις

XΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:
• Παρασκευή 29 Mαϊου:
Συνάντηση γνωριμίας 19:00-23:00
• Σάββατο 30 Mαϊου 10:00-14:00
& 16:00-20:00
• Κυριακή 31 Mαϊου 16:00-20:00
• Δευτέρα 1 Ιουνίου 16:00-20:00

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Studio Paschos / Bύρωνας, Αθήνα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
• Θεωρία (2ώρες)
• Λήψεις (10ώρες)
• Κριτική φωτογραφιών (4ώρες)

περιλαμβΑνονται
•
•
•
•

Τρία μοντέλα
Styling/hair/make-up artist
Catering (5/4/2008)
Επιτόπου εκτυπώσεις
φωτογραφιών σε
μέγεθος A3 & A4
• 	Βεβαίωση συμμετοχής
• Δημοσίευση φωτογραφιών
στο περιοδικό ΦΩΤΟγρΑφος

			
ΠληροφορIες - ΕγγραφEς:

210 8541400

Περιοδικο φωτογραφος
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Άνοδος               
Αdobe Creative Suite 4 Roadshow
Η Άνοδος Α.Ε., θα πραγµατοποιήσει
µια σειρά παρουσιάσεων για τα νέα
προγράµµατα της σουίτας Adobe CS4. Η
πρώτη στάση για το Αdobe Creative Suite
4 Roadshow θα είναι στην Θεσσαλονίκη
την Τετάρτη 29 Απριλίου 2009, στις
18:00 το απόγευµα. Η εκδήλωση θα
πραγµατοποιηθεί στο Μακεδονία Παλλάς
(Λ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2), σε συνεργασία
µε την Elite Computer Systems (Apple
Authorised Reseller και Adobe VAR), που
θα παρουσιάσει και τα νέα επαγγελµατικά
προϊόντα της Apple. Το πρόγραµµα θα
ανακοινωθεί σύντοµα ενώ η είσοδος είναι
ελεύθερη. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα
γίνουν παρουσιάσεις των τελευταίων νέων
εκδόσεων των εφαρµογών Adobe CS4 και
θα καταδειχθούν τα νέα χαρακτηριστικά
και οι δυνατότητες των εργαλείων τους. Η
επόµενη στάση του Adobe CS4 Roadshow
θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, την
Τετάρτη 13 Μαΐου. Εγγραφές στην
ELITE S.A. Computer Systems
(www.elitecs.gr) στο 2310 287406
ή στο elite@elitecs.gr.
ΑΝΟΔΟΣ 210 9717016

Kingston DataTraveler
Locker USB
Προσιτή η προστασία δεδομένων
Η Kingston Technology ανακοίνωσε πρόσφατα
ότι διαθέτει στην αγορά το DataTraveler
Locker USB flash drive, µε λογισµικό
κρυπτογράφησης (hardware encryption).
Το νέο DataTraveler Locker USB flash drive
διατίθεται σε προσιτή τιµή και είναι ιδανικό
για καταναλωτές και µικρές επιχειρήσεις. Ο
αυξανόµενος αριθµός αναφορών για απώλεια
δεδοµένων σε παγκόσµιο επίπεδο, τονίζει
την ανάγκη χρήσης µεθόδων πρόληψης και
προστασίας. Το DataTraveler Locker διαθέτει
κρυπτογράφηση hardware 256bit AES µε
κοινόχρηστη και κρυπτογραφηµένη ζώνη
για την ασφάλεια ακόµα και των πλέον
ευαίσθητων δεδοµένων σε περίπτωση κλοπής
ή απώλειας του USB. Το νέο DataTraveler
Locker USB της Kingston διατίθεται µε
χωρητικότητα 4GB και 8GB και συνοδεύεται
από εγγύηση 5 ετών και πλήρη τεχνική
υποστήριξη.
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Αναβάθμιση firmware από την Nikon
Για τις D40 και D40x
Μια από τις σηµαντικότερες προσθήκες που έφεραν στις φωτογραφικές µας ενασχολήσεις οι
ψηφιακές κάµερες είναι η δυνατότητα αναβάθµισης του firmware τους, δηλ. τελειοποίησης
των λειτουργιών. Για τους κατόχους των δημοφιλών D40 και D40x της κατηγορίας digital
SLR, η Nikon προσέφερε την αναβάθµιση του firmware. Οι εκδόσεις 1.12 και 1.01 για τις D40
και D40x αντίστοιχα βελτιώνουν αισθητά την συµβατότητα µε τις νέες µπαταρίες EN-EL9a της
Nikon. Με το αναβαθµισµένο firmware η D40 µπορεί να πραγµατοποιήσει γύρω στις 510
φωτογραφίες σε single- frame mode χρησιµοποιώντας τις µπαταρίες EN-EL9a – εντός των
στάνταρ CIPA - σε αντίθεση µε τις 470 που προσέφερε µε το original πακέτο των EN-EL9. Οι
κάτοχοι Nikon µηχανών που θέλουν να τις αναβαθμίσουν µε το πολύ πρόσφατο firmware
µπορούν να ανατρέξουν στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://nikoneurope-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/27321.

The Data Is Not Enough!
Γι’αυτό χρειαζόμαστε το NVS2500 της Nexto
Η Nexto είναι γνωστή στους θαυµαστές της τεχνολογίας από τις φορητές αποθηκευτικές συσκευές
της οι οποίες δείχνουν να ικανοποιούν την ανάγκη για µεγάλη χωρητικότητα και εξίσου υψηλή
ταχύτητα. Η τελευταία προσθήκη στην «οικογένεια» της Nexto
ονοµάζεται NVS2500 και τα χαρακτηριστικά της δείχνουν
ικανοποιητικά. Ξεκινώντας από τον σχεδιασµό της, η NVS2500
είναι χτισµένη γύρω από έναν σκληρό δίσκο SATA 2.5 ιντσών
και υποστηρίζει eSATA/USB και FireWire διασύνδεση. Επιτρέπει
επίσης ταυτόχρονο backup αρχείων στον εσωτερικό σκληρό
δίσκο αλλά και σε εξωτερικό σκληρό δίσκο που θα
συνδέσουµε στην συσκευή µε USB. Η LCD οθόνη 2.4
ιντσών µας επιτρέπει να ρίξουµε µια γρήγορη µατιά
στα αποθηκευµένα δεδοµένα και να σβήσουµε έτσι
άχρηστα αρχεία για την εξοικονόµηση χώρου. Επειδή
σε µια φορητή συσκευή η πιθανότητα βλάβης από
πτώση είναι ένας διαρκής κίνδυνος, η NVS2500 έχει ανθεκτική
κατασκευή αλλά και έναν αισθητήρα επιτάχυνσης για µάξιµουµ
προστασία. Η NVS2500 είναι διαθέσιµη σε 4 αποθηκευτικά
µεγέθη: 160, 250, 350 και 500GB καλύπτοντας κάθε απαίτηση
των καταναλωτών. Η ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων αγγίζει
τα 80MB/δευτερόλεπτο, ικανοποιητική θα λέγαµε για έναν
εξωτερικό σκληρό δίσκο.
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Eπιχειρήσεις

Camera Gallery
Ένας αναλογικός παράδεισος στο κέντρο της Αθήνας
Λίγα μέτρα μακριά από τη Πλατεία Συντάγματος επισκεφθήκαμε
ένα ηλιόλουστο πρωινό ένα κατάστημα λίγο διαφορετικό από
αυτά που συνήθως φιλοξενούμε σε αυτή τη στήλη αλλά εξίσου
σημαντικό αφού αντιπροσωπεύει την αγάπη και το πάθος όλων
όσων ασχολούνται με τη φωτογραφία είτε ερασιτεχνικά είτε
επαγγελματικά. Πρόκειται για το κατάστημα Camera Gallery του
κ. Γιώργου Τσίμηλα όπου η λέξη Gallery στο όνομα της επιχείρησης
δεν αποτελεί υπερβολή αφού στο κατάστημα μπορεί κανείς να
θαυμάσει συλλεκτικά φωτογραφικά και κινηματογραφικά είδη
από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι και το 1980. Η συλλογή
του κ. Τσίμηλα περιλαμβάνει μηχανοκίνητες φωτογραφικές και
κινηματογραφικές μηχανές και τα αξεσουάρ τους, όπως φακούς,
τρίποδα, φίλτρα, φωτόμετρα και ότι άλλο μπορεί να βάλει ο νους
του κάθε φωτογράφου αλλά και του εξειδικευμένου συλλέκτη.
Πως όμως ξεκίνησε όμως αυτό το ιδιόρρυθμο μαγαζί στην
Αθήνα; Όπως μας εξομολογήθηκε ο ιδιοκτήτης τους ξεκίνησε
από το προσωπικό του πάθος για τη φωτογραφία και τις
φωτογραφικές μηχανές. Ο κ. Γιώργος Τσίμηλας ζούσε στην Νέα
Υόρκη όταν ξεκίνησε να συλλέγει παλιές φωτογραφικές μηχανές
για προσωπική χρήση. Καθώς όμως μεγάλωνε η γνώση του για
το αντικείμενο άρχισε να συνεργάζεται με αρκετά καταστήματα για
τα οποία εντόπιζε και στη συνέχεια τα προμήθευε με συλλεκτικά
φωτογραφικά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της επίσκεψης
μας στο κατάστημα μας διηγήθηκε και μια ιστορία που θύμιζε αρκετά
την Νέα Υόρκη που θαυμάζουμε στον κινηματογράφο και μάλιστα
στις ταινίες νουάρ.
Μετά το θάνατο ενός πολύ ονομαστού εμπόρου αντικών,
ο οποίος διατηρούσε 10 καταστήματα, ο διαχειριστής της περιουσίας
του συγκέντρωσε όλα τα προϊόντα του σε μια αποθήκη στο
Μανχάταν, ανάμεσα στα οποία βρισκόταν και μια μεγάλη συλλογή
φωτογραφικών μηχανών και αξεσουάρ. Τη συλλογή αυτή
εποφθαλμιούσαν αρκετοί διάσημοι συλλέκτες και επενδυτές, στους
οποίους όμως αρνούνταν να τη πουλήσει ο διαχειριστής. Όπως είναι
προφανές στο τέλος της ιστορίας μας η συλλογή κατέληξε στον
κ. Τσίμηλα, ίσως λόγω της δεδομένης αγάπης του για το είδος και
έτσι ξεκίνησε το δικό του κατάστημα με αντίκες και συλλεκτικές
μηχανές. Το κατάστημα Camera Gallery άνοιξε το 2003 και
έκτοτε διαθέτει μια πλούσια συλλογή από φωτογραφικές και
κινηματογραφικές μηχανές που απευθύνονται σε συλλέκτες, σε
επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους και σε ανθρώπους
γενικά που αγαπούν το είδος και ενδιαφέρονται να αρχίσουν μια
συλλογή. Το κατάστημα έχει πλέον ένα σταθερό κοινό που το
επισκέπτεται συνεχώς ώστε να εξετάσει και να αγοράσει κάτι από τις
τελευταίες προσθήκες αλλά και άνθρωποι που ψάχνουν κάτι πολύ
συγκεκριμένο και απευθύνονται στο κ. Τσίμηλα για βοήθεια.
Πως όμως επιβιώνει ένα τέτοια κατάστημα στην ψηφιακή εποχή
και μάλιστα εν καιρώ κρίσης; “Ως συλλέκτης γνωρίζω πως είναι να
στερείσαι κάτι άλλο που έχεις ανάγκη για να αγοράσεις κάτι που
ικανοποιεί τη ψυχή σου. Φυσικά βοηθάει και το διαδίκτυο από όπου
πραγματοποιούμε περίπου το 50% των συναλλαγών μας”.
Camera Gallery
Γιώργος Τσίμηλας
Άνθιμου Γαζή 15 Αθήνα Τηλ. : 210 3242310
www.cameragallery.gr cameragallery@hotmail.com
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Ç ôÝ÷íç ôçò öùôïãñáößáò óôçí

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ
ÖÙÔÏãñÁöïõ
Νέο, ανανεωμένο εαρινό πρόγραμμα

1

Σύνθεση και αισθητική

Τα μυστικά για καλύτερες φωτογραφίες μέσα από απλές
συμβουλές. Μάθετε για τον κανόνα των τρίτων, τη λειτουργία της
προοπτικής, τα σχήματα και τα μοτίβα. Κατακτήστε τους κανόνες
της σύνθεσης και κατανοήστε τις βασικές έννοιες της αισθητικής
και της οπτικής αντίληψης.
Δευτέρα 4 /5 18:00-22:00, Σάββατο 30 /5 10:00-14:00
Εισηγητής: ΤΆΚΗΣ ΔΕΒΕΛIΔΗΣ

3

2

Óåìéíáñéï

Óåìéíáñéï

Óåìéíáñéï

RΑW format

Workflow RAW αρχείων μέσω του Bridge και του Photoshop.
Μεταφορά και αποθήκευση, τακτικές και κακοτοπιές. Ρυθμίσεις
και ιδιότητες RAW αρχείων, επεξεργασία και διορθώσεις.
Εναλλακτικές μορφές και προγράμματα επεξεργασίας.

Ρυθμίσεις ανάλυσης – συμπίεση αρχείων. Φορμά αρχείο.
Παράμετροι έκθεσης, λήψη με φλας. Ισορροπία λευκού. Ειδικές
ρυθμίσεις ψηφιακής μηχανής. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
πριν αγοράσετε τη νέα σας ψηφιακή μηχανή. Όλα όσα πρέπει
να ξέρετε για τη ψηφιακή μηχανή που ήδη έχετε αγοράσει.
Τετάρτη 6/5 18:00-22:00, Δευτέρα 1/6 18:00-22:00
Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ
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Photoshop Ι

Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων - διαφορές.
Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. Χρωματική διόρθωση, εισαγωγή
στα Layers. Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector.
Δευτέρα 11/5 18:00-22:00, Σάββατο 6/6 10:00-14:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Óåìéíáñéï

Βιντεοσκόπηση & μοντάζ

Προετοιμασία, λήψη, μοντάζ, παρουσίαση. Τεχνικά και
αισθητικά θέματα. Πρακτικές συμβουλές. Μοντάζ στο
Premiere Pro, βασικά εργαλεία, προσθήκη εφέ.
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Óåìéíáñéï

Photoshop ΙΙ

Layers, κανάλια (χρωματικά Alpha channels), αυτοματισμοί (Actions), ρετουσάρισμα. Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK.
Διαχείριση layer, layer mask.
Τετάρτη 13 /5 18:00-22:00, Δευτέρα 8/6 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ áðåõèýíïíôáé óå üóïõò åðéèõìïýí íá ìõçèïýí óôá ìõóôéêÜ
ôïõ óýã÷ñïíïõ imaging ãñÞãïñá, áðëÜ êáé ìå åëÜ÷éóôï êüóôïò.

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ

ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò
ôïõ ÖÙÔÏãñáöïõ
Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data
projector ê.Ü. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò
óõììåôÝ÷ïíôåò.
Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï
æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí:
ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñáöïÓ,
	ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá.
(Óôï ýøïò Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË
KåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò)
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü
“ÁôôéêÞ”, áóôéêÜ ëåùöïñåßá óôÜóç “Âñåôôïý”.

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

1 Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax  (210 8541485) Þ ìå e-mail
óôï photomag@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç Äçëùóç 		
Óõììåôï×çÓ. Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ óôï .
site www.photo.gr  üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü 		
ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí.
2	Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç (åÜí 	
õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)  
3	Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò, èá ðñÝðåé 		
ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå ôï áíôßóôïé÷ï 	
ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá óáò õðïäåßîïõìå. 		
   Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò     	
åðéâåâáßùóç óôo fax: 210 8541 485
Þ ìå e-mail óôï photomag@photo.gr
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Photoshop ΙΙΙ

Προχωρημένες τεχνικές με Layers. Επιχρωματισμός Α/Μ φωτογραφίας, σύνθετη επεξεργασία. HDR για μεγάλη δυναμική περιοχή και διαχείριση κοντράστ, plugins και φίλτρα (Grain Surgery, Image Doctor, Focal Blade, Sharpener Pro, Filter Factory κλπ.)
Σάββατο 16/5 10:00-14:00, Τετάρτη 10/6 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Ãéá on-line åããñáöÞ êÜíôå êëßê åäþ

Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï:
46,22 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€55)
Ãéá äýï óåìéíÜñéá:
88,23 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€105)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá:
121,85 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€145)
Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá:
168,07 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€200)
Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
210,08 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€250)

Óåìéíáñéï
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Ταχύρρυθμα τετράωρα μαθήματα για εσάς
που δεν έχετε πολύ χρόνο ελεύθερο!

Σάββατο 13/6 10:00-14:00
Εισηγητής: ΜΥΡΤΏ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Πέμπτη 7 /5 18:00-22:00, Τετάρτη 3/6 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΏΡΓΟΣ ΤΖΏΡΤΖΗΣ

Óåìéíáñéï

Η ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή & τα μυστικά της

øçöéáêÞ åðï÷Þ ôçò åéêüíáò

Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:
243,70 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€290)
.
Ãéá åðôÜ óåìéíÜñéá:
285,72 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€340).
.

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ
Ðñïò ôï ðåñéïäéêü ÖÙÔÏãñáöïÓ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Ïíïìáôåðþíõìï:.....................................................................................................................
Äéåýèõíóç:.............................................................................................................................
.................................................... Ô. Ê.: ................... Ðüëç:.....................................................
ÅðÜããåëìá:.............................................................................................................................
Ôçë. ïéêßáò:......................................................Ôçë. åñãáóßáò:...................................................
Êéíçôü:................................................... e-mail:......................................................................
Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:
  ÓåìéíÜñéï: 1

2

3

4

5                6               7

Çìåñïìçíßá: ................................................
                                                                                          ÕðïãñáöÞ..............................
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Μεγάλη κρίση
και στα φωτογραφικά

...ΤελικΗ Αποψη

Το WPN κλείνει ένα σηµαντικό τµήµα

Ο Νέος είναι Ωραίος…
…ή ο Παλιός είναι τελικά Αλλιώς;
Ένα ζήτηµα που µας έχει απασχολήσει όλους κατά καιρούς είναι η συλλογή
παλιών φωτογραφικών µηχανών ή ακόµα και η ασταµάτητη χρησιµοποίηση
τους από εµάς αδιαφορώντας για τα σύγχρονα τεχνολογικά θαύµατα που έχει
να προσφέρει η βιοµηχανία των φωτογραφικών φίλµς και gadgets. Στο φλέγον
ερώτηµα του αν «ο Παλιός είναι τελικά Αλλιώς» στις φωτογραφικές µηχανές
οι γνώµες διίστανται. Στην µία γωνία έχουµε τους µανιακούς «gadgetάκηδες»,
τα άτοµα που σπεύδουν να ξοδέψουν το εισόδηµα τους στην αγορά των πιο
σύγχρονων φωτογραφικών µηχανών,
αδιαφορώντας επιδεικτικά για την
χρηστικότητα τους ή το αν οι µηχανές
που διέθεταν, κάλυπταν πλήρως τις
ανάγκες τους. Τα εν λόγω άτοµα δεν
κατευθύνονται από την συλλεκτική
µανία που βρίσκεται µέσα σε όλους µας
όταν ασχολούµαστε µε πράγµατα που
µας παθιάζουν αλλά παρακινούνται
από µια shopping therapy µανία και
µια γερή δόση µαταιοδοξίας. Στην
άλλη γωνία έχουµε τους συλλέκτες,
τους καταναλωτές που συλλέγουν
οτιδήποτε παλιό ή σπάνιο πέσει στα
χέρια τους, από φωτογραφικές µηχανές
µέχρι παλιά αµάξια, τηλεοράσεις,
γραµµατόσηµα, νοµίσµατα κ.τ.λ.
Οι συλλέκτες δεν ενδιαφέρονται
επίσης για την αποτελεσµατικότητα
των πραγµάτων που συσσωρεύουν
παρά µόνο για την συλλεκτική και
συναισθηµατική τους αξία, παρακινούµενοι από άκρατο συναισθηµατισµό. Στην
συνέχεια υπάρχουν οι χρήστες στους οποίους ανήκει και ο υποφαινόµενος,
τα άτοµα που ενδιαφέρονται πρωτίστως για την αποτελεσµατικότητα των
φωτογραφικών τους µηχανών και το κατά πόσο τους καλύπτουν τις αισθητικές
τους ανάγκες. Έχει λεχθεί ότι το αναλογικό φιλµ είναι ανώτερης ποιότητας του
ψηφιακού και δεν είναι λίγοι όσοι κραυγάζουν την υποστήριξη τους στις παλιές
καλές αναλογικές µηχανές. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η απόλαυση του να τραβάς
εντελώς χειροκίνητα τις φωτογραφίες σου, µια απόλαυση που σου στερούν οι
σύγχρονες µηχανές µε το πλήθος των κουµπιών και των ψηφιακών µενού, είναι
µεγάλη. Οι αναλογικές µηχανές, πέραν της ανώτερης ή µη ποιότητας του φίλµ
τους, σου έδιναν την ικανοποίηση του ότι έπρεπε να είχες εµβαθύνει πραγµατικά
στην φωτογραφική τέχνη για να τραβήξεις καλές φωτογραφίες, να ξέρεις να
εστιάζεις και να επιλέγεις τις σωστές πόζες. Από την άλλη, οι ψηφιακές µηχανές
προσφέρουν την εµπειρία της άνετης και γρήγορης λήψης, την δυνατότητα
διαγραφής µίας αποτυχηµένης – ανεστίαστης – φωτογραφίας, την απαλλαγή από
το άγχος της συνεχούς αλλαγής του φίλµ και πολλά ακόµα θετικά. Οσον αφορά
την αποτελεσµατικότητα λοιπόν, κάθε είδος φωτογραφικής µηχανής έχει να
προσφέρει πολλά ενώ η πραγµατική διαφορά εστιάζεται καθαρά στην εµπειρία.
Το τελικό συµπέρασµα των όσων είπαµε είναι ότι και ο νέος είναι ωραίος αλλά και
ο παλιός είναι αλλιώς ανάλογα µε το είδος της εµπειρίας που αναζητά ο επίδοξος
ή επαγγελµατίας φωτογράφος καθώς όλα εξαρτώνται από την εµπειρία και όχι το
αποτέλεσµα, συνεπώς είναι καθαρά υποκειµενικά.

Η οικονοµική κρίση που ταλανίζει την Υφήλιο
δεν ήταν δυνατόν να αφήσει αλώβητο τον χώρο
των επαγγελµατιών φωτογράφων. Το τελευταίο
θύµα της κρίσης είναι το γνωστό World Picture
Network, µια επιχείρηση που λειτουργούσε από
την στιγµή της ίδρυσης της στο Λονδίνο το 2001
µέχρι σήµερα σαν συνδετικός κρίκος ανάµεσα
σε εκατοντάδες έµπειρους φωτογράφους από 70
χώρες ανά τον κόσµο και στα κορυφαία έντυπα
των media - Marie Claire, Newsweek, Figaro κ.τ.λ.
– που αναζητούσαν εργατικό δυναµικό µέσα από
τα κατάστιχα της. Οι ευτυχισµένες µέρες ανήκουν
πια στο παρελθόν µιας και προ ολίγων ηµερών το
WPN αναγκάστηκε να διακόψει οριστικά το τµήµα
των assignments, εν ολίγοις το τµήµα µέσω του
οποίου γίνονταν οι αναθέσεις που προαναφέραµε
στους συνεργαζόµενους φωτογράφους. Ο
πρόεδρος του WPN, Brian J. Miller κοινοποίησε
την δυσάρεστη είδηση στους συνεργάτες,
αιτιολογώντας ταυτόχρονα και την απόφαση
της εταιρείας του. Τους τελευταίους 5 µήνες τα
έσοδα του WPN από την διαµεσολάβηση µεταξύ
φωτογράφων και media έπεσαν σε δραµατικό
βαθµό µε αποτέλεσµα να καθίσταται ασύµφορη η
περαιτέρω συνέχιση της υπηρεσίας.
Ο Miller έσπευσε να «χρυσώσει» λίγο το χάπι,
τονίζοντας ότι οι πωλήσεις φωτογραφιών που
διοχετεύτηκαν από το WPN σε συνεργάτες και
γενικότερα στην αγορά, δεν δείχνουν δραµατική
µείωση. Κατά συνέπεια, καλό θα ήταν σύµφωνα
µε τον Miller, οι συνεργαζόµενοι φωτογράφοι
να αφήσουν την δουλειά τους στο αρχείο του
WPN σε µη αποκλειστική βάση βέβαια, µε
την προοπτική να τις δουν όσοι σερφάρουν
στο διαδίκτυο, πιθανοί αγοραστές λοιπόν. Το
κλείσιµο του σηµαντικότερου τµήµατος του
WPN προδιαγράφει ένα σκοτεινό µέλλον για την
εταιρεία αλλά και για τον χώρο που υπηρετούµε
γενικότερα.  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ
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