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Editorial

To πρώτο -σοβαρό- smartphone Kodak
Πολύ καλό, πολύ αργά...
Θυμάμαι πριν δύο χρόνια όταν από τούτη
εδώ τη στήλη γράψαμε ως Πρωταπριλιάτικο
νέο ότι η Canon κυκλοφόρησε το πρώτο
άκρως φωτογραφικό... smartphone που θα
ήθελε να έχει κάθε φωτογράφος στη τσέπη
του! Με πολλά Megapixel, φοβερό φακό,
zoom και πολλά άλλα καλούδια. Κι έγινε
χαμός! Το νέο έκανε τον γύρο του διαδικτύου
– διεθνώς- και αυτή η πρωταπριλιάτικη
«είδηση» χαρακτηρίστηκε ως η πλέον
πετυχημένη ακόμη και από την ίδια την
Canon. H πικρή αλήθεια προσγείωσε τους
πάντες στην ζοφερή πραγματικότητα γιατί
ποτέ δεν συνέβη κάτι τέτοιο κι απ’ ότι φαίνεται
δεν πρόκειται να συμβεί.

Ά

ραγε πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε
αναρωτηθεί όλοι μας γιατί τα μεγάλα
φωτογραφικά εργοστάσια (με την εξαίρεση της
Panasonic και του -εμπορικά χαντακωμένουsmartphone C-M1) δεν θέλησαν, ούτε θέλουν
να μπουν στα χωράφια του mobile όταν οι
φωτοκινητάδες όχι έχουν απλώς μπει στα δικά
τους αλλά τα έχουν στην κυριολεξία λεηλατήσει.
Και προελαύνουν ακάθεκτοι συρρικνώνοντας
κάθε χρόνο όλο και πιο πολύ ότι έχει απομείνει
από την φωτογραφικό αγορά. Άβυσσος η ψυχή
των Γιαπωνέζων...
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Να όμως που πρόσφατα μάθαμε ότι ένα εργοστάσιο που έχει τη δικαιοχρησία του
brand KODAK παρουσίασε ένα αρκετά σοβαρό και με πολύ φωτογραφικό «look»
smartphone. Είναι το Kodak Ektra. Στο αρχικό άκουσμά του μπορεί να μην μας θυμίζει
κάτι, αλλά η Bullitt Group που το κατασκεύασε, το λανσάρει ως τη μετενσάρκωση
της ιστορικής rangefinder Ektra, που πρωτοπαρουσιάστηκε το μακρινό έτος 1941.
Στον πυρήνα του φωτογραφικού υποσυστήματος συναντάμε αισθητήρα 21MP, που
συνεργάζεται με φακό ισοδύναμο με 26.5mm (σε φορμά 35mm), διάφραγμα f/2.0 και
οπτικό σταθεροποιητή για την καταπολέμηση των κραδασμών. Στο μπροστινό μέρος
υπάρχει μία δεύτερη φωτ. μηχανή με αισθητήρα 13MP, phase detection, AF και φακό
με διάφραγμα f/2.2. Ο σχεδιασμός του τηλεφώνου (με μεγαλύτερο πάχος από τον
ανταγωνισμό) σε συνδυασμό με το βάρος του, θυμίζει μηχανή pocket, ενώ το διακριτικό
grip συμβάλλει στο πιο στιβαρό κράτημα. Η οθόνη HD έχει μέγεθος 5in., ενώ το camera
app προσφέρει αρκετές δυνατότητες manual ελέγχου. Επιπλέον κάνει λήψεις video 4K.
Όσο αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, εξοπλίζεται με επεξεργαστή 2.3Ghz Helio X-20
Decacore, μνήμη RAM 3GΒ, αποθηκευτικό χώρο 32GB και μπαταρία 3000 mAh. Για
μεγαλύτερη αντοχή σε πτώσεις και γρατζουνιές η οθόνη και οι φακοί προστατεύονται
από Gorilla Glass. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θήκη, που ενισχύει τη vintage
αίσθηση της συσκευής.
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι αυτό το πολύ καλό και με φωτογραφικές καταβολές
smartphone ήρθε αργά. Πολύ αργά θα έλεγα. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα
για όλον τον φωτογραφικό κλάδο αν το είχε λανσάρει η ίδια η Kodak πριν καταρρεύσει
και φυσικά αν την ακολουθούσαν κι άλλα φωτογραφικά εργοστάσια. Δύσκολο να
σκεφθείς στην εποχή της ευμάρειας τέτοια πράγματα. Γιατί τότε εισέπραταν όλοι.
Το χρήμα έρρεε άφθονο και δεν ήθελε κανείς να δει τον τυφώνα που πλησίαζε. Ήταν
η γλυκιά εποχή που όσοι φωτογράφιζαν περνούσαν τρεις φορές από το ταμείο: Μία
φορά για να εξοπλιστούν, μία για να αγοράσουν φιλμ και μία για να δουν τυπωμένες τις
φωτογραφίες τους. Μέχρι που στο παιχνίδι μπήκε η Apple. Η συνέχεια είναι γνωστή.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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EIΔΙΚΟ ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

Φύσης
Φωτογραφία

NEΟ ΤΕΥΧΟΣ!

Kυκλοφoρεί στα περίπτερα
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Χαλαρά!

Εσύ θα έκανες τα πάντα για το τέλειο πλάνο;
Η φωτογραφία θέλει τρόπο...

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ.Κ. 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
Eκδότης: Τάκης Τζίμας, ∆ιευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

Αρχισυντάκτις: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ∆ιαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò 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.
Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr
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I AM CONCENTRATED PERFORMANCE

I AM THE NEW NIKON D500. Είμαι μία επαγγελματική φωτογραφική μηχανή
σε μικρό και εύχρηστο μέγεθος. Διαθέτω ένα εκπληκτικό σύστημα AF 153
σημείων και δυνατότητα εγγραφής video ποιότητας 4K/UHD. Παρέχω εξαιρετική
ευαισθησία ISO 51.200 και μοναδικό αισθητήρα μέτρησης ΑΕ 180.000 pixel.
To SnapBridge χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth® για τη σύνδεση της
φωτογραφικής σου μηχανής με συμβατές έξυπνες συσκευές, επιτρέποντάς σου
να ανεβάζεις αυτόματα όλες σου τις φωτογραφίες και τα video. Είμαι η υψηλή
απόδοση σε μικρό μέγεθος. Μάθε περισσότερα στο nikon.gr
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc.
και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από τη Nikon Corporation υπόκειται σε εκχώρηση άδειας.

Nikon D500.indd 1

ΤΕΥΧΟΣ 346 • ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

12/9/2016 5:07:19 μμ

ΣΕΛΙ∆Α 5

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Flickr
Αναβάθμιση τριών σημείων

Τ

ο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο αφού
-μάλλον- ξεπέρασε τους κινδύνους
της πρόσφατης κυβερνοεπίθεσης,
αποφάσισε να ανανεώσει την εμφάνισή
του. Πρώτα από όλα, η αρχική
σελίδα αποτελείται πλέον από δύο
στήλες, παρουσιάζοντας με πιο φιλικό
τρόπο τις νέες δραστηριότητες των
χρηστών. Επίσης, η αισθητική του feed
εναρμονίζεται με το αντίστοιχο app
(iOS & Android). Επιπλέον, μπορούμε
να κάνουμε προεπισκόπηση των
εικόνων της αρεσκείας μας (σε lightbox),
μαθαίνοντας περισσότερες πληροφορίες.
Το τρίτο σημείο της ανανέωσης αφορά
το πρωτοεμφανιζόμενο εικονίδιο
ειδοποιήσεων που θυμίζει το αντίστοιχο
του Instagram. Τέλος, είναι δυνατός ο
συγχρονισμός με άλλα κοινωνικά δίκτυα
π.χ. Facebook.

Canon Office Insights 2016
Οι αναπτυσσόμενες με ταχύτητα αγορές εμφανίζουν έντονο
ψηφιακό μετασχηματισμό

Η

πρόσφατη έκθεση Office Insights 2016, που οργάνωσε η Canon Europe,
καταδεικνύει την επίδραση των τεχνολογιών χειρισμού εγγράφων στις
αναπτυσσόμενες αγορές Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Ευρασίας, Μέσης
Ανατολής και Αφρικής. Η ανάλυση των απαντήσεων που συλλέχθηκαν από 1.000
υπεύθυνους λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και χρήστες αποκάλυψε την ισχυρή
τάση προς την ψηφιοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει πως το 53% του συνόλου
των εγγράφων που διαχειρίζεται ένα γραφείο είναι ψηφιοποιημένα. Επίσης, το 51% των
διευθυντών-ανώτατων στελεχών ΝΣ είναι πλήρως ενήμεροι για το κόστος εκτύπωσης
και αντιγραφής μιας σελίδας. Επίσης, το 43% των εργαζομένων γραφείου, συμφωνεί
πως η παραγωγή έγχρωμων εκτυπώσεων έχει αυξηθεί απ' ό,τι πριν μερικά χρόνια, ενώ
το 62% είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον βασικό εκτυπωτή για έγχρωμη εκτύπωση.
Επιπλέον, ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί ότι το 20% των εταιρειών διαθέτει ή έχει
εξετάσει μια λύση MPS (υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης). Τέλος, οι υπεύθυνοι λήψης
αποφάσεων, σε υψηλό ποσοστό της τάξεως του 60%, αναφέρουν πως ο οργανισμός
τους αναθέτει σε εξωτερικούς παρόχους την κάλυψη ορισμένων ή όλων των
εκτυπωτικών αναγκών του.
Δείτε την έρευνα εδώ: http://www.canon-europe.com/for_work/businessservices/outsourcing-and-consultancy/transformation_insight/#li=MA13f85f8d7d6a6cfef&cs=MA1-997d1d705663981f227394eb0960ce51

Fisheye
Εγκαίνια με επίδειξη
εξοπλισμού της Epson

O

επίσημος μεταπωλητής της
Epson, Fisheye LTD, εγκαινιάζει τη
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου τα καινούρια
γραφεία της εταιρίας στη διεύθυνση
Παύλου Μελά 11, στο Περιστέρι.
Οι πόρτες ανοίγουν στις 16:00. Οι
επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία
να δουν από κοντά το large format
printer Epson SureColor SC-P10000.
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Nikon
O πιο ευρυγώνιος tilt
tilt-shift
shiftt και ο πιο σταθερός
θ ό 70
70-200mm
200
f/2
f/2.8
8

H

ιαπωνική εταιρία προχώρησε στη παρουσίαση δύο νέων φακών, που προορίζονται για δύο φωτογραφικά αντικείμενα καθόλου συγγενικά
μεταξύ τους: Λανσάρισε λοιπόν τον 19mm f/4E Tilt-Shift, για αρχιτεκτονική φωτογραφία και τον telezoom 70-200mm f/2.8E που καλύπτει
φάσμα θεμάτων από πορτραίτο ως σπορ, κίνηση και δράση. Ο πρώτος είναι ο πιο ευρυγώνιος φακός της εταιρίας με δυνατότητα διόρθωσης
προοπτικής. Έχει οπτική γωνία 97°. Εκτελεί κινήσεις tilt και shift κατά ±7.5° και ±12mm, αντίστοιχα. Σε αντίθεση, με τα προηγούμενα μοντέλα
της κατηγορίας, ο μηχανισμός του tilt μπορεί να περιστραφεί ανεξάρτητα από εκείνον του shift, αυξάνοντας σημαντικά την εργονομία και
ελαττώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο ρύθμισης. Σχεδιαστικά διαθέτει τρία στοιχεία ED, δύο ασφαιρικά και επίστρωση Nano Crystal. Όσο αφορά
την αναβάθμιση του γνωστού τηλεφακού, 70-200mm f/2.8E, το stabilizer βελτιώνεται κατά 0,5 stop, το διάφραγμα γίνεται ηλεκτρομαγνητικό,
ενώ εσωτερικά σχεδιάστηκε από την αρχή. Στη δομή περιλαμβάνει 22 στοιχεία (!), συμπεριλαμβανομένων 6 ED, 1 fluorite και 1 υψηλής
διάθλασης. Βεβαίως δεν λείπει η επίστρωση Nano Crystal.

Epson
Ο Lewis Hamilton πρωταγωνιστεί στο νέο διαφημιστικό video

Ο

γνωστός κατασκευαστής εκτυπωτών σε συνεργασία με την Mercedes AMG Petronas, δημιούργησε ένα προωθητικό video για την
παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του Ιnk Tank System. Πρωταγωνιστής της καμπάνιας «Lewis Gets Inked» είναι ο τρεις φορές
παγκόσμιος πρωταθλητής της FIA Formula One, Lewis Hamilton. Το ψυχαγωγικό βίντεο είναι γυρισμένο στις κεντρικές εγκαταστάσεις της
ομάδας της Mercedes AMG Petronas Formula One. Επικεντρώνεται σε ένα στιγμιότυπο δράσης, όπου ο Lewis προσπαθεί να ξεφύγει από ένα
σωρό χαρτιών που αιωρείται (σε slow motion), πριν έρθει αντιμέτωπος με έναν πίδακα πολύχρωμων μελανιών. Σκοπός του είναι τα τονίσει τη
μεγάλη χωρητικότητα των νέων επαναγεμιζόμενων μελανοδοχείων, που υπόσχονται περισσότερες εκτυπώσεις, με λιγότερο κόστος. Μπορείτε
να το παρακολουθήσετε στο επίσημο κανάλι της Εpson στο YouTube ή στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
https://www.youtube.com/watch?v=yX6SEGwjawY
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Leica Summaron 28mm f/5.6
Επανακυκλοφορεί σε σύγχρονη έκδοση για M mount

Τ

ην κατά πολύ νεότερη έκδοση του Summaron 2.8cm F5.6 L-mount. (κατασκευασμένου το 1955), παρουσίασε η γερμανική εταιρία, αυτή
τη φορά για M mount. Ο οπτικός σχεδιασμός είναι ακριβώς ίδιος με τον γηραιότερο “συγγενή” του, αλλά έχουν προστεθεί ηλεκτρονικές
επαφές 6-bit για την επικοινωνία του με το σώμα και τη μεταφορά μεταδεδομένων EXIF. Παρόλο, που τα μηχανικά του μέρη παραμένουν
όμοια, έχουν επανασχεδιαστεί τα δαχτυλίδια εστίασης και διαφράγματος ώστε να ταιριάζει με τους υπόλοιπους φακούς της σειράς M. Χάρη
στην πολύ compact φιλοσοφία (θυμίζει φακό pancake) εξέχει μόλις 51mm από το σώμα και μια και δεν είναι πολύ «ορατός» ταιριάζει σε
εφαρμογές όπου απαιτείται διακριτικότητα όπως η φωτογραφία δρόμου. Θα είναι διαθέσιμος σε ασημί χρώμα.

Public
Επίσημος μεταπωλητής των hi end μηχανών
Canon

H

Canon, πρόσθεσε στο στο δίκτυο μεταπωλητών των
επαγγελματικών φωτογραφικών μηχανών της, την
γνωστή αλυσίδα πολυκαταστημάτων τεχνολογίας, Public.
Να θυμίσουμε πως με την αγορά επιλεγμένων φακών
της ιαπωνικής εταιρίας μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου - 31ης
Οκτωβρίου 2016, η Canon προσφέρει xωρίς επιπρόσθετο
κόστος μια ετήσια συνδρομή στο Adobe Creative Cloud
και πρόσβαση σε ένα από τα online φωτογραφικά
μαθήματα της. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα «Canon. Οι
καλύτερες φωτογραφίες σας», «Βασικές αρχές σύνθεσης»,
«Βασικές αρχές φωτογραφίας πορτρέτου», «How to:
φωτογραφίζοντας παιδιά», και «Ταξιδιωτική φωτογραφία»

photo.gr
 346 • 
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Στηρίζει
και προστατεύει
τον εξοπλισμό σας
Be Free Live Fluid
Head System

Το Manfrotto Befree Live μεταφέρεται
παντού με ευκολία χάρη στο μικρό μέγεθος
και τη μινιμαλιστική σχεδίαση και αποτελεί
το πιο συμπαγές κιτ για video. Eίναι
εξαιρετικά μικρό και βολικό, ειδικά για
τον εικονολήπτη που βρίσκεται συχνά σε
εξωτερικές λήψεις, είτε χρησιμοποιεί DSLR,
CSC ή μικρές βιντεοκάμερες. Η υδραυλική
κεφαλή Befree Live Fluid Head, εγγυάται
ομαλές κινήσεις χάρη στο υδραυλικό
σύστημα διατηρώντας τη μηχανή σας τέλεια
ισορροπημένη.

• Μήκος (κλειστό): 40 cm
• Μέγιστο ύψος: 151 cm
• Ελάχιστο ύψος: 43 cm
• Βάρος; 1.8 kg
• Μέγιστο φορτίο: 4 kg
• Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο

ΜΑΖΙ ΣΟΥ
ΠΑΝΤΟΥ!

Τσάντες με την υπογραφή
κύρους Μanfrotto
Advanced Compact
Ειδικά σχεδιασμένες φωτογραφικές τσάντες για
συστήματα μηχανών mirrorless. Το modular εσωτερικό
διευκολύνει την προσαρμογή σε διάφορες διαμορφώσεις
εξοπλισμού π.χ. ένα ή δύο σώματα και τρεις φακοί.
Επίσης ορισμένα μοντέλα διαθέτουν διαμέρισμα για
Ultrabook ή tablet ενώ προβλέπεται χώρος και για
προσωπικά αντικείμενα.

Street
Άλλη μια σειρά τσαντών με μοντέρνα εμφάνιση και
χρώματα, που απευθύνεται σε κατόχους συστημάτων
mirrorless. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και με
διαφορετική προσέγγιση στο design ώστε να καλύπτονται
όλες οι λειτουργικές και αισθητικές προτιμήσεις.

Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ. Ορμηνίου 9, 115 28, Αθηνα,
τηλ.: 2107236847, fax: 2107249848, www.albapv.gr,
e-mail: info@albapv.gr, f: Alexandrou PhotoandVideo
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Tμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνας

Στιγμιότυπο ομάδας μεταπτυχιακών φοιτητών με καθηγητές τους την πρώτη ημέρα
έναρξης των μαθημάτων της νέας φοιτητικής χρονιάς 2016-2017

Το μεταπτυχικό πρόγραμμα εισήλθε με απόλυτη επιτυχία στο δεύτερο έτος σπουδών
Τριάντα τρεις (33) μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι οι εγγεγραμμένοι στο πρώτο και στο δεύτερο έτος σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος «Παραγωγή βίντεο, οπτικοακουστικά
μέσα & κινούμενα γραφικά» που έχει οργανώσει το Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών της σχολής Καλλιτεχνικών σπουδών του ΤΕΙ της Αθήνας με Διευθυντή τον καθηγητή
Δρ. Γρηγόρη Βλασσά. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αυτού του είδους επί Ελληνικού εδάφους.
Το περιοδικό μας χαιρετίζει την προσπάθεια και το σοβαρό έργο που επιτελείται και εύχεται σε όλους καλή συνέχεια!
  346 •    24  2016
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ÚĈùúýďvóąĀ ďwýĈĆĎô

i60A

• ¿ÃÁ½È Â»½³ÀÈ Â·¾, ¸± ¿¼¿Àª ¶±Â·ª, ¸µ¶½Ê¹ °µ¿À¨¿±Å¹
¿± À©·±µ µ¿»½½»¼« ¸± À³ ÂÅÀ»¯½Âµ¶ª ¿¾ ¸³Ã¹ª.
• Á¸®ÀÈ ¸± Àµ¾ ·±µÀ»Á½¯«±¾ ½°µ»¿ÁÃ¹ÈÀ³À¾ ¶µ ¼»··¼·Ê¹
¸»¹¨°Å¹ À»Á issin Air System. E¹¿Å¸ÀÅ¸©¹» LED ÂÅÀµ¿Àµ¶È.
• Wireless TTL
• G.». 60
• µ Canon, Nikon, Sony, icro 4/3, Fujifilm X-series.

i40A

• » ¸µ¶½ÈÀ±½» ÁÄ³·ª¾ ¼È°»¿³¾ Â·¾, ¸± ¿¼¿Àª ¶±Â·ª.
• E¹¿Å¸ÀÅ¸©¹» LED ÂÅÀµ¿Àµ¶È.
• Wireless TTL
• G.». 40
• µ Canon, Nikon, Sony DSLR System
(¿Á¸®ÀÈ ¸± MI Hot Shoe), icro 4/3, Fujifilm X-series.

MF18 Macro Ring Flash
Di700A & Air 1 commander

• µ À©·±µ» ¿É½¸À» Ã±µ½µ¿¸È ¿± TTL ª Manual
·±µÀ»Á½¯« ¼»··¼·Ê¹ ¸»¹¨°Å¹ Nissin Di700A ¸±
À» ¼µ» ±ÉÃ½³¿À» Ã±µ½µ¿Àª½µ», ¸± ¿¼¿Àª ¶±Â·ª.
• Wireless TTL
• G.». 54
• µ Canon / Nikon / Sony DSLR.

• Eµ°µ¶È °¶ÀÁ·µ»±µ°©¾ Â·¾ ¯µ macro, ¸± ¿¼¿Àª ¶±Â·ª.
• ± °É» ¹±º¨½À³À ½Á´¸µ²È¸±¹±¾ ¶±Â·©¾.
• Á¸®ÀÈ ¸± ·±µÀ»Á½¯« Wireless TTL.
• G.». 16
• µ Canon / Nikon DSLR.

Di600

• I¿ÃÁ½È ¶µ ¼½»¿µÀÈ Â·¾ ¯µ Ä³Âµ¶©¾
ÂÅÀo¯½Âµ¶©¾ ¸³Ã¹©¾, ¸± ¿¼¿Àª ¶±Â·ª.
• ·ª½±µ¾ °Á¹ÀÈÀ³À±¾: Wireless TTL
remote, °±ÉÀ±½³ ¶»Á½À«¹, power zoom,
bounce, ½É´¸µ¿³ MyTTL ¶·¼
• Wireless TTL
• G.».44
• µ Canon, Nikon & Sony

¼»¶·±µ¿Àµ¶»« ¹Àµ¼½È¿Å¼»µ
¸µ¿¿»É 55, 171 24 ´ª¹, ³·.: 2130157744 • www.photozone.gr • e-mail: info@photozone.gr

Photozone_Ad.indd 1
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Αφιέρωμα service

SERVICE
Εργαστήρια επισκευής φωτογραφικού & βίντεο εξοπλισμού
Στο παρασκήνιο της βιομηχανίας
του imaging εντοπίζουμε ένα κλάδο
υπηρεσιών που δεν επισύρει συχνά
τα φώτα της δημοσιότητας αλλά είναι
απαραίτητος για την ομαλή συνέχιση της
φωτογραφικής/video δραστηριότητας
τόσο των ερασιτεχνών όσο και των
επαγγελματιών.

Αναφερόμαστε, αν δεν το υποψιαστήκατε,
στις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών
εξοπλισμού, ένα αντικείμενο που το
μαθαίνουμε όταν χρειαστεί να καταφύγουμε,
συνήθως με τη διαδικασία του ...επείγοντος,
για να φτιαχτεί η πολύτιμη μηχανή μας, ο
φακός μας, η βιντεοκάμερά μας.
Στην Ελλάδα προ κρίσης, οι μεγαλύτερες
τουλάχιστον, αντιπροσωπείες
φωτογραφικών, θεωρούσαν σημαντική την
παροχή service, κυρίως με την λειτουργία
ειδικού τμήματος εντός της εταιρίας.

Παράλληλα, υπήρχαν οι ανεξάρτητοι επισκευαστές, είτε με ειδίκευση σε συγκεκριμένες μάρκες
είτε ως γενικά service. Σε αυτό το σημείο, η παράμετρος της εξειδίκευσης αξίζει την προσοχή
μας. Στην αναλογική εποχή δεν έπαιζε τόσο τεράστιο ρόλο γιατί οι φωτογραφικές μηχανές και
φακοί είχαν παρόμοια τεχνολογία με μέρη που δεν διέφεραν σημαντικά και με απλά σχετικώς
ανταλλακτικά.
Η έλευση και καθολική επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας έφερε τα πάνω κάτω. Πολλά
ηλεκτρονικά μέρη, πλακέτες και μηχανισμοί, ριζικές κατασκευαστικές διαφοροποιήσεις από
μάρκα σε μάρκα και ανάγκη για πολύ περισσότερο εξοπλισμό και ανταλλακτικά από πλευράς
επισκευαστών. Ταυτόχρονα η επιμόρφωση στα νέα δεδομένα με repair και service manual και
τα κατάλληλα μηχανήματα αύξησε το επίπεδο της εξειδικευμένης γνώσης, που προαπαιτείται
για τους ασχολούμενους στον κλάδο. Περισσότερα προβλήματα επέφερε η οικονομική κρίση.
Αρκετές εταιρίες αποποιήθηκαν τον ρόλο τους ως “πρώτος επισκευαστής” αφού ανακάλυψαν
την περιορισμένη κερδοφορία ή ακόμη και τη ζημιογόνο λειτουργία των service. Έτσι γνωστές
αντιπροσωπείες προσφέρουν service μόνο μέσω εξουσιοδοτημένων τρίτων και άλλες στο
εξωτερικό. Το τελευταίο βέβαια λειτουργεί σε βάρος των συμφερόντων των καταναλωτών
που βλέπουν να επιμηκύνεται δραματικά ο χρόνος αποκατάστασης του προβλήματος
(turnaround) είτε είναι εντός εγγυήσεως είτε πληρώνουν εξ ιδίων, όταν δεν καλύπτονται πλέον.
Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, δραστηριοποιούνται αρκετοί ανεξάρτητοι επισκευαστές, είτε
φωτογραφικών μηχανών και φακών είτε photofinishing παρέχοντας αξιοπρεπείς υπηρεσίες και
με ανταγωνιστικό κόστος. Παραθέτουμε τέσσερις επιμέρους συνεντεύξεις, που πιστεύουμε ότι
αποτυπώνουν ρεαλιστικά τον παλμό της ελάχιστα γνωστής αλλά ενδιαφέρουσας πλευράς του
imaging στην Ελλάδα.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Π. ΚΑΛΔΗΣ , ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΗΛΙΑΣ ΛΟΗΣ
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Αφιέρωμα service
Η αξιοπιστία του νεοσύστατου service
Βeazertech πηγάζει από την 30ετή
εμπειρία και την εξειδίκευση του
κου Μίλτου Mπίζερ στον χώρο των
βιντεοκαμερών και του φωτογραφικού
εξοπλισμού. Στη συνέντευξη που
μας παραχώρησε αποκαλύπτει
ενδιαφέρουσες πτυχές του τρόπου
εργασίας του και τις ιδέες του για το
μέλλον του μαγαζιού. Η ανάπτυξη
σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες
αποτελεί καίριο μέλημά του. Μεταξύ
άλλων, μας εκμυστηρεύτηκε την
ιδιαίτερη χαρά του όταν παραλαμβάνει
δύσκολες βλάβες, καθώς η πρόκληση
είναι μεγαλύτερη για την επιτυχή
αποκατάσταση της καλής λειτουργίας.

• Aπό πότε λειτουργεί το service
σας; Μπορείτε να μας παραθέσετε το
ιστορικό;
Έχοντας εμπειρία πάνω από δύο
δεκαετίες στο χώρο, αποφάσισα να γίνω
ανεξάρτητος τεχνικός και να ανοίξω το
δικό μου service, το οποίο λειτουργεί
εδώ και ένα χρόνο. Πιο συγκεκριμένα,
εργάζομαι από το 1988 στον χώρο των
ηλεκτρονικών και το 1997 ξεκίνησα να
δουλεύω στην Intersys-Canon (τότε
λεγόταν Audiocam). Ύστερα βρέθηκα
στην JVC και την ακολούθησα έως το
κλείσιμό της. Μάλιστα, όταν έκλεισε
συνεργάστηκα με εκείνους που την
διαδέχθηκαν και από τότε άρχισα να
δουλεύω ως εξωτερικός συνεργάτης.
• Ποια ακριβώς αντικείμενα επισκευών
αναλαμβάνετε
στο δικό σας service;
Το δυνατό μας σημείο είναι η επισκευή
βιντεοκαμερών, ανεξαρτήτως φορμά και
μάρκας. Επίσης, αναλαμβάνουμε compact
μηχανές, mixer εικόνας-ήχου, laptop,
tablet και κυάλια. Κάθε επισκευή μας
συνοδεύεται από εγγύηση έξι μηνών.
Αντιθέτως, δεν δεχόμαστε συσκευές χωρίς
serial number.
• Πιστεύετε ότι η ελληνική αγορά
καλύπτεται επαρκώς σε service; Ποιός
ο ρόλος των επίσημων
αντιπροσωπειών;
Το service στην Ελλάδα υποφέρει στον
εξής τομέα: υπάρχουν ακόμα στον χώρο
άνθρωποι που δεν έχουν καμία επαφή με
το αντικείμενο και ασχολούνται με αυτό
μόνο και μόνο για να αυξήσουν τα έσοδα
της επιχείρησης τους. Όσον αφορά τις

Ο κ. Μίλτος Μπίζερ

Beazertech
Με έμφαση στο service βιντεοκαμερών παντός τύπου
επίσημες αντιπροσωπείες, παλαιότερα υπήρχε μία τάση να μην εξυπηρετούν τα εξωτερικά
service. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε τις δικές μας πηγές ανταλλακτικών και knowhow.
Άλλωστε, η τακτική αυτή είναι ταυτόσημη της αυτονομίας και της εξέλιξης. Βεβαίως οι
υποδείξεις των εταιριών είναι πάντα ευπρόσδεκτες.
• Οι εγγυήσεις καλής λειτουργίας που δίδονται από τις εταιρίες τηρούνται; Ειδικά σε
περιπτώσεις dead/hot/stuck pixel του αισθητήρα;
Ναι, τηρούνται σε μεγάλο ποσοστό. Από την άλλη πλευρά, κάποιες φορές οι πελάτες
έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τα service. Κακομεταχειρίζονται μία συσκευή και
ύστερα έχουν την απαίτηση μια ομάδα τεχνικών να την επαναφέρει στην αρχική της
κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, ακολουθούμε πιστά το τρόπο επισκευής που προτείνει η
εκάστοτε εταιρία. Όσον αφορά τα dead/hot/stuck pixels του αισθητήρα, τις περισσότερες
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Mερική άποψη του εργαστηρίου

φορές όταν εμφανίζονται είναι λίγα και
δεν γίνονται αντιληπτά από τους χρήστες.
Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη
διευκρίνιση στις εγγυήσεις, καθώς όταν ο
αριθμός τους είναι μεγάλος, προφανώς
δημιουργούν προβλήματα και ταλαιπωρία
στο post production.
• Οι πελάτες με ποιούς τρόπους σας
μαθαίνουν; Από στόμα σε στόμα, από
φίλους, από το internet;
Οι ικανοποιημένοι πελάτες είναι η καλύτερη
διαφήμιση. Επιπλέον, βοήθησε και το
site, στο οποίο περιλαμβάνεται και blog,
που ανανεώνεται συνεχώς με σκοπό τη
στενότερη επαφή με τους πελάτες. Με
έχουν εμπιστευτεί στο παρελθόν κάποια
τηλεοπτικά κανάλια και εγώ προσπάθησα
με τη δουλειά μου να τους αποδείξω πως
η επιλογή τους ήταν σωστή. Ο πελάτης
δεν αντιπροσωπεύει για μένα κάποιον
που εμφανίστηκε, του έφτιαξα κάτι και
δεν θα τον ξαναδώ. Επόμενo βήμα είναι
να ανεβάζουμε σε πραγματικό χρόνο
φωτογραφίες (ή streaming video) την ώρα
της επισκευής.
• Έχετε μεγάλη εμπειρία στον χώρο. Οι
ψηφιακές είναι όντως πιο ευάλωτες σε
βλάβες λόγω πολυπλοκότητας, όπως
πιστεύει
ο πολύς κόσμος;
Όχι, οι σύγχρονες ψηφιακές συσκευές
είναι λιγότερο επιρρεπείς σε βλάβες,
επειδή έχουν λιγότερα μηχανικά μέρη.

To εργαστήριο Βeazertech εκτός των επισκευών φωτογραφικών
μηχανών, φακών κ.α. έχει μακρά πείρα και ειδίκευση στην επισκευή
βιντεοκάμερών όλων των τύπων

Καθώς τα υλικά εξελίσσονται και η τεχνολογία προχωράει, οι περισσότερες βλάβες που
αντιμετωπίζουμε είναι ηλεκτρονικές. Όμως ας σταθούμε στην ποιότητα κατασκευής των
νέων μηχανών. Με ελάχιστες εξαιρέσεις είναι αισθητά κατώτερη από εκείνη των αναλογικών
μηχανών.
• Ποιο είναι το συχνότερο πρόβλημα που αναφέρουν οι πελάτες σας;
Στις βιντεοκαμέρες βλέπουμε πολύ συχνά κομμένη καλωδιοταινία οθόνης. Ακόμα, ο
καθαρισμός του αισθητήρα είναι ένα από τα πιο συχνά αιτήματα των πελατών.
• Tο service και οι επισκευές στην Ελλάδα στοιχίζουν περισσότερο από το εξωτερικό;
Θεωρώ πως ναι. Μην ξεχνάμε πως στο εξωτερικό είναι πιο σταθερές οι χρεώσεις. Βέβαια δεν
έχουν την ευελιξία που διαθέτουν τα ελληνικά service. Για παράδειγμα, όπου είναι δυνατόν,
προσπαθούμε να επισκευάζουμε τα κομμάτια μιας χαλασμένης συσκευής, με χαμηλό
κόστος και εγγύηση, αντί να τα αντικαθιστούσαμε με νέα που θα αυξήσουν κατά πολύ την
τιμολόγηση της... Εξάλλου, είναι οικολογικό να μην πετάμε με ευκολία συσκευές.
• Υπάρχουν στην Ελλάδα οι υποδομές για περίπλοκες επισκευές -ειδικά στους φακούς;
Εμείς συνεργαζόμαστε με τεχνικούς από το εξωτερικό προσπαθώντας να δώσουμε λύσεις
στον πελάτη, ώστε να μην αναγκαστεί να στείλει τη συσκευή του στο service άλλης χώρας.
Θα παρομοίαζα το service με puzzle, αφού πρέπει να έχεις κάποιες αρχές λογικής και να
το πας συνδυαστικά μέχρι το τέλος. Όμως, είναι αλήθεια πως οι περισσότερες εταιρίες
προωθούν σε μεγάλο βαθμό, μέσω συμβoλαίων συντήρησης, τις επισκευές στο εξωτερικό.
• Η επισκευή αναλογικού εξοπλισμού έχει ζήτηση;
Ναι, ειδικά στις βιντεοκάμερες. Συγκεκριμένα δουλεύονται ακόμα οι Digital 8 Hi8.
Όσο αφορά τη φωτογραφία και εδώ συναντάμε κινητικότητα, κυρίως από ανθρώπους
μεγαλύτερης ηλικίας ή από εκείνους που ασχολούνται με την καλλιτεχνική φωτογραφία.
• Ποιες συμβουλές θα δίνατε στους χρήστες για τη συντήρηση μηχανών και φακών;
- Δεν εκθέτουμε τον εξοπλισμό σε πολύ υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες και σε μέρη με
υγρασία ή σκόνη. Ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες δεν αφήνουμε τη μηχανή μέσα στο
αυτοκίνητο, όπου αναπτύσσονται ακραίες θερμοκρασίες.
- Δεν χρησιμοποιούμε κάρτα μνήμης που φέρει φθαρμένες επαφές. Καλύτερα ας
αγοράσουμε μια καινούρια, η τιμή έχει ελαττωθεί σημαντικά.
- Τα τακτικά service γλιτώνουν τον χρήστη από πιθανές μελλοντικές βλάβες.

Beazertech
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THE
LEARNING
CENTRE
Hellenic Centre
for Photography
New Classes & Workshops

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Nέοι Κύκλοι Σεμιναρίων-Εργαστηρίων
Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας διοργανώνει
νέους κύκλους εκπαιδευτικών προγραμμάτων με
διδάσκοντες καταξιωμένους επαγγελματίες και
επιστημονικούς συνεργάτες

WWW.HCP.GR
ΤΕΥΧΟΣ 346 • ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΣΕΛΙ∆Α 18

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Στο εργαστήριο

Άρης Καραμπάς
Συνεργαζόμενο service της Nikon
Το service του Άρη Καραμπά
αποτελεί το μοναδικό συνεργαζόμενο
service της Nikon στο κέντρο της
Αθήνας. Παρέχει εδώ και 31 χρόνια
αξιόπιστες λύσεις σε πολύπλοκες και
απαιτητικές βλάβες επαγγελματικού
φωτογραφικού εξοπλισμού. Ο ίδιος
μάς υποδέχτηκε στο ηλιόλουστο και
πολύ καλά οργανωμένο εργαστήριό
του στον 6ο όροφο της οδού
Θεμιστοκλέους 1.
“Οι απαιτητικοί ρυθμοί εργασίας
έχουν συχνά αντίβαρο την ιδιαίτερη
χαρά που προσφέρει κάθε μία
από τις πολλές επισκευές που
πραγματοποιούνται καθημερινά”,
μας είπε χαρακτηριστικά, λίγο πριν τη
συνέντευξη που ακολουθεί.

• Aπό πότε λειτουργεί το service σας; Πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε;
Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1985. Πολύ σύντομα εξοπλίστηκε με τα κατάλληλα μηχανήματα
για κάθε είδους επισκευή φωτογραφικών μηχανών. Οι επισκευές που έκανα στα πρώτα
μου βήματα αφορούσαν μηχανές όπως Zenit και Praktica, που είχαν μεγάλη πέραση τη
δεκαετία του ‘80. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τού service αναζήτησα την εξειδίκευση,
η οποία ήρθε το 1998, oπότε ξεκίνησα της συνεργασία μου με τη Nikon. Αυτός είναι και
ο σημαντικότερος σταθμός στην ιστορία της επιχείρησης. Η άψογη, σε όλα τα επίπεδα,
συνεργασία μας με τη «Δαμκαλίδης Α.Ε.», την αντιπροσωπεία της Nikon στην Ελλάδα,
στάθηκε καταλυτικός παράγοντας. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ στη διαρκή
ενημέρωση, εκπαίδευση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας που έχω από τη Nikon Europe μέσω
διαδικτύου κατ’ εξουσιοδότηση της «Δαμκαλίδης Α.Ε.».
• Ποιές ακριβώς επισκευές αναλαμβάνετε στο δικό σας service;
Ό,τι έχει να κάνει με φωτογραφικά, αλλά θα πρέπει να πω πως είμαι πολύ πιο εξειδικευμένος
στα συστήματα της Nikon. Έχω την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τον τεχνικό εξοπλισμό και τα
απαραίτητα ανταλλακτικά ώστε να υποστηρίζω άρτια από τεχνικής απόψεως τα φωτογραφικά
προϊόντα της Nikon. Ήμουν ανέκαθεν σχολαστικός στη δουλειά μου. Ειδικά όταν τελειώνω
μια δύσκολη επισκευή νιώθω μεγάλη ικανοποίηση, βλέποντας το μηχάνημα να επιστρέφει
στην πρωταρχική απροβλημάτιστη κατάστασή του.
• Ποιά είναι η εικόνα των υπηρεσιών service στον κλάδο του Imaging στη χώρα μας;
Υπάρχει μια τάση να υποβαθμίζονται τα εν λόγω service στη χώρα μας. Προσωπικά έχω
πολύ καλή άποψη. Θεωρώ τα ελληνικά service εφάμιλλα αντίστοιχων του εξωτερικού, κι
αυτό ισχύει απολύτως όσον αφορά τα συνεργαζόμενα service της Nikon ανά τον κόσμο.
Στην έως τώρα επαγγελματική μου διαδρομή έχω αντιμετωπίσει ικανό αριθμό περιπτώσεων
επισκευών που έγιναν σε διάφορα άλλα service του εξωτερικού –και μάλιστα σε προηγμένες
τεχνολογικά χώρες–, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο.
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• Πώς βλέπετε το θέμα με τις
εγγυήσεις; Είναι ουσιαστικές;
Καλύπτουν τον αγοραστή;
Τηρούνται και μάλιστα καλύπτουν όλο
το εύρος προβλημάτων που οφείλονται
σε αστοχία υλικού και όχι σε σφάλμα
του χρήστη (π.χ. πτώσεις, νερά). Το
αγοραστικό κοινό εκφράζει κάποιες
φορές ανησυχίες σχετικά με τα dead
pixel, ωστόσο η εμφάνιση dead pixel
είναι πραγματικά σπάνια, τουλάχιστον
όσον αφορά τις μηχανές Nikon. Σε κάθε
περίπτωση πάντως, εφόσον η μηχανή
είναι εντός εγγύησης θα επισκευαστεί είτε
με pixel mapping ή με αντικατάσταση
του αισθητήρα.
• Με ποιούς τρόπους επικοινωνείτε
τις υπηρεσίες που παρέχετε; Πώς σας
βρίσκουν οι υποψήφιοι πελάτες;
Κυρίως κατόπιν σχετικής σύστασης
από τη Nikon, από το διαδίκτυο,
αλλά και από στόμα σε στόμα μέσω
συστάσεων παλαιότερων πελατών μου,
επαγγελματιών του χώρου ή μη. Πλέον
η σταθερή πελατειακή βάση εκτείνεται
και σε άλλες χώρες, όπως τη γειτονική
Ιταλία, την Κύπρο, την Ολλανδία, την
Αλβανία, τη Σερβία και τη Βουλγαρία.
• Οι ψηφιακές είναι όντως πιο
ευάλωτες σε βλάβες λόγω
πολυπλοκότητας, όπως πιστεύει ο
πολύς κόσμος;
Όχι, σίγουρα αυτό δεν ισχύει. Καταρχάς,
η χρήση που γίνεται στις ψηφιακές
μηχανές στις μέρες μας είναι ασύλληπτη
και συνοδεύεται από αμέτρητα καρέ. Η
μηχανή που βρίσκεται στα χέρια ενός
επαγγελματία φωτογράφου σήμερα
μπορεί μετά από μόλις ένα έτος να
μετρά 150.000 καρέ, έναντι των 50.000
καρέ που συναντούσαμε ολόκληρη
τη δεκαετία του 1990 σε αντίστοιχες
μηχανές.
Βεβαίως, πάντα συγκρίνουμε μοντέλα
της ίδιας κατηγορίας. Σε αυτό το σημείο
να πούμε ότι οι ψηφιακές χρειάζονται
τακτικούς καθαρισμούς τού αισθητήρα.
Ειδικά στο video, η αφαίρεση κατά την
επεξεργασία του video των ενοχλητικών
στιγμάτων από τη σκόνη δεν
πραγματοποιείται σε καμία περίπτωση
τόσο εύκολα όσο γίνεται στην αντίστοιχη
επεξεργασία της φωτογραφίας.

Άρης Καραμπάς

Αποσυναρμολόγηση με σκοπό την
αντικατάσταση κλείστρου σε Nikon D7000

Λεπτομέρεια από κεντρικό τμήμα
ηλεκτρονικών μηχανής DSLR

Test chart υψηλής ακρίβειας για το
καλιμπράρισμα των φακών

Βασικό εργαλείο κατά τη διάρκεια της
διάγνωσης του προβλήματος αποτελεί ο
μεγεθυντικός φακός

• Ποιο είναι το συχνότερο πρόβλημα που συναντάτε σε μηχανές που φέρνουν οι πελάτες
σας;
Η σκόνη στους αισθητήρες των dslr. Ο αυτόματος καθαρισμός είναι αποτελεσματικός αρκετές
φορές, αλλά οπωσδήποτε απαιτείται χημικός καθαρισμός ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Επίσης, τα κλείστρα, από τις πολλές λήψεις και οι μηχανισμοί διαφραγμάτων.
• Η κοστολόγηση του service στην Ελλάδα σε τί επίπεδα κυμαίνεται; Φθηνότερα ή
ακριβότερα;
Όχι, στο εξωτερικό οι επισκευές είναι πολύ πιο ακριβές.
Οι εργατοώρες των τεχνικών εκεί κοστολογούνται παραπάνω και σε συνδυασμό με άλλους
παράγοντες ανεβάζουν τις τιμές.
• Έχουμε στην Ελλάδα υποδομές για περίπλοκες επισκευές ιδιαίτερα στους φακούς;
Όσον αφορά τη Nikon, είναι άριστα εξοπλισμένη και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει
οποιαδήποτε περίπτωση. Πολύ λίγοι φακοί Nikon, με εξεζητημένες βλάβες, πηγαίνουν στο
εξωτερικό.
• Ποιες συμβουλές θα προτείνατε στους χρήστες για τη συντήρηση μηχανών και φακών;
- Όταν αποθηκεύουμε μια μηχανή που θα χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από πολύ καιρό,
προσέχουμε ιδιαίτερα την επιλογή του χώρου αυτού. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχει
την ελάχιστη υγρασία. Επίσης, προσθέτουμε αρκετά σακουλάκια με αφυγραντική ουσία silica
gel.
- Δεν εκθέτουμε τη μηχανή ή τους φακούς σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Δεν αποθηκεύουμε τη μηχανή με τον φακό προς τα πάνω, επειδή ό,τι αιωρείται στην
ατμόσφαιρα επικάθεται πιο εύκολα στην επιφάνεια του αισθητήρα.
• Η επισκευή αναλογικού εξοπλισμού έχει ζήτηση;
Ναι, διότι ο αναλογικός εξοπλισμός έχει το δικό του κοινό. Θα μπορούσα να παραλληλίσω την
κατηγορία αυτή με τη μαυρόασπρη φωτογραφία που δεν πέθανε ποτέ, παρά την εμφάνιση της
έγχρωμης. Υπάρχουν άνθρωποι που, παράλληλα με την ψηφιακή, ξαναγυρίζουν σιγά σιγά στο
φιλμ. Τα μoντέλα Nikon που έρχονται πιο συχνά για service είναι οι FM2, FE και FG καθώς είναι
οι μηχανές με τις περισσότερες πωλήσεις στην κατηγορίας τους.

Θεμιστοκλέους 1 & Πανεπιστημίου (6ος όροφος, γραφείο 4), 106 77, Αθήνα,
Τηλ.: 210 3820789, e-mail: karampas@otenet.gr
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Δύο monitor υψηλής χρωματικής πιστότητας,
αμεταχείριστα, στο κουτί τους!
LG 31in. 4K
LG 31MU97Z-B
• Διαγώνιος 31in και αναλογία πλευρών 17:9
• Panel: IPS
• Kάλυψη Adobe RGB: 99.5%
• Yποστήριξη χρωματικών μοντέλων Adobe RGB + sRGB
• Βάθος χρώματος: 10bit
• Ανάλυση: 4096x2160pixel
• Ηardware color calibration
• Γωνία παρατήρησης: 178°/178°
• Ήχος: περιλαμβάνονται ηχεία 2x5Watt

* Τιμή Skroutz: €1050

Τιμή ΦΩΤΟγράφου: €680 + ΦΠΑ

ΝΕC 23 in.
NEC SpectraView 232
• Διαγώνιος 23in
• Panel: IPS
• Interfaces: DVI-D, DisplayPort, HDMI, D-sub
• Περιλαμβάνεται το software καλιμπραρίσματος
Spectraview Profiler
• Eνσωματωμέμο USB hub
• 14bit LUT hardware calibration

* Τιμή Amazon.de: €757

Τιμή ΦΩΤΟγράφου: €480 + ΦΠΑ
Τιμή amazon.de: €757

Τηλ.: 210 8541400 • info@photo.gr
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Ο Νίκος Πικόπουλος με τον γιο του Φίλιππο, τρίτη γενιά στην
επιχείρηση

Picopoulos Camera Service
Τρεις γενιές τεχνογνωσίας και εμπειρίας
To service που διευθύνει σήμερα ο
Φίλιππος Πικόπουλος -εγγονός του
δημιουργού της ιστορικής φωτογραφικής
μηχανής Picca του Δημήτρη Πικόπουλου
- είναι ένα από τα μακροβιότερα και
πιο ιστορικά service της χώρας μας.
Μπαίνοντας στο εργαστήριο για
την συνέντευξη που ακολουθεί, το
ενδιαφέρον μας κέντρισε αμέσως η
καλοσυντηρημένη και πλούσια συλλογή
μηχανών...
• Aπό πότε λειτουργεί το service σας;
Διηγηθείτε μας συνοπτικά
την ιστορία του...
Ο παππούς μου ξεκίνησε να επισκευάζει
φωτογραφικές μηχανές εν έτει 1935, είναι
δηλαδή ο πρώτος φωτο-τεχνικός στην
Ελλάδα. Αρχικά, επισκεύαζε γραμμόφωνα,
αλλά όταν η χρήση τους άρχισε να φθίνει,
ανέλαβε τις φωτογραφικές μηχανές. Την
αφορμή έδωσε, ο πρώτος επαγγελματίας
φωτορεπόρτερ της Ελλάδας, Πέτρος
Πουλίδης, όταν απευθύνθηκε τότε στον
παραδοσιακό τεχνίτη Δημήτρη Πικόπουλο
για την επισκευή μιας Leica. Η επιτυχημένη
ανταπόκρισή του αποτέλεσε την καλύτερη

κινητή διαφήμιση για το εργαστήριο. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1950, πραγματοποιεί το όνειρο
του, κατασκευάζοντας τη πρώτη και μοναδική ελληνική μηχανή, την Pιcca. Ο επόμενος σταθμός
στην ιστορία μας είναι όταν ανέλαβε ο πατέρας μου, ανοίγοντας το πρώτο μαγαζί στην οδό
Σταδίου τη δεκαετία του 70, το οποίο μεταφέρθηκε στην τρέχουσα εγκατάσταση, δηλ. στην οδό
Λέκκα το 1981. Τα τελευταία πέντε χρόνια το μαγαζί βρίσκεται επίσημα στο όνομά μου.
• Ποια ακριβώς αντικείμενα επισκευών αναλαμβάνετε στο δικό σας service;
Φωτογραφικές μηχανές παντός είδους. Ψηφιακές, αναλογικές, συλλεκτικά μοντέλα, αλλά
και κινηματογραφικές μηχανές προβολής-λήψεως, slide projectors, φλας, κιάλια, συστήματα
φωτισμού. Παρέχουμε ολοκληρωμένο service σε ευρεία γκάμα φωτογραφικών ειδών.
• Πιστεύετε ότι η ελληνική φωτογραφική αγορά σήμερα, καλύπτεται επαρκώς σε
υπηρεσίες service;
Καλύπτεται σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά υπάρχει το εξής θέμα: Aν πας σε επίσημες
αντιπροσωπείες της Γερμανίας ή της Ιταλίας, δηλαδή σε μεγάλες αγορές που δεν αντιμετωπίζουν
τα δικά μας οικονομικά προβλήματα, συναντάς μεγάλα stock ανταλλακτικών λόγω υψηλής
κατανάλωσης, με αποτέλεσμα οι επισκευές να γίνονται άμεσα, δίχως καθυστερήσεις. Στην
Ελλάδα, εμείς και οι συνάδελφοι μας, δεν τολμάμε να δημιουργήσουμε stock ανταλλακτικών
αντίστοιχου μεγέθους, καθώς δεν θα γίνει ποτέ απόσβεση. Σε oικογενειακό επίπεδο έχουμε
συμπληρώσει 80 χρόνια στον χώρο, που σημαίνει ότι κάτι κάνουμε σωστά, είμαστε τίμιοι με
τους πελάτες μας, οι χρεώσεις μας να είναι λογικές και πάνω απ’ όλα προσπαθούμε να δίνουμε
τον καλύτερό μας εαυτό. Όλες οι επισκευές μας συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας
3 μηνών και δεν υπάρχει χρηματική επιβάρυνση για τη διάγνωση του προβλήματος.
• Οι εγγυήσεις καλής λειτουργίας που δίδονται από τις εταιρίες τηρούνται;
Οι περισσότερες εταιρίες έχουν σαφείς όρους για τις εγγυήσεις που δίνουν και είναι σχετικά
αυστηροί.
Γενικά, όταν μια μηχανή παρουσιάσει βλάβη για την οποία δεν ευθύνεται ο ιδιοκτήτης, η
εγγύηση φυσικά την καλύπτει. Όσο αφορά τα dead/stuck pixel του αισθητήρα, προφανώς
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οι εταιρίες χρωστούν μια απάντηση.
Εμείς έχουμε συναντήσει πολύ λίγες
περιπτώσεις όπου πελάτες, έφεραν
μηχανές με αισθητό πρόβλημα από
dead pixel στον αισθητήρα. Στα hot
pixel η λύση είναι εύκολη με τη
διαδικασία του pixel remapping.
• Ποιοί είναι οι τρόποι επικοινωνίας
μέσω των οποίων πληροφορούνται
για σας οι υποψήφιοι πελάτες;
Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, το
πελατολόγιο μας είναι ιδιαίτερα
μεγάλο. Το 90% των ανθρώπων που
έρχονται σε εμάς έχουν ακούσει για την
υψηλή ποιότητα της δουλειάς μας από
ικανοποιημένους πελάτες μας. Αυτή
είναι και η καλύτερη διαφήμιση για
εμάς.
• Βάσει της εμπειρίας σας ποιές φωτ.
μηχανές είναι πιο ευπρόσβλητες σε
ζημιές και αστοχίες;
Σίγουρα οι ψηφιακές μηχανές και οι
σύγχρονοι φακοί είναι πιο πολύπλοκα
συστήματα. Κάθε εξάρτημα που
προστίθεται ανεβάζει το ποσοστό
πιθανότητας βλάβης σε μία συσκευή.
Αντιθέτως, πάρτε για παράδειγμα μια
αναλογική Hasselblad, αποτελείται
από “πέντε γρανάζια και δύο άξονες”,
βέβαια υπολείπεται όλων των
σημερινών αυτομα-τισμών, αλλά δεν
χαλάει ποτέ.
• Παραθέστε μας κάποια προβλήματα
που αναφέρουν
οι πελάτες σας;
Κατά καιρούς έχουμε κάποιες μηχανές
που εμφανίζουν το ίδιο πρόβλημα στο
ίδιο σημείο. Το ηλεκτρονικό τμήμα
μιας μηχανής έχει πολύ περισσότερες
πιθανότητες μακροζωίας, εάν φυσικά
δουλεύει κάτω από σωστές συνθήκες.
Από την άλλη πλευρά, ένα κινούμενο
μηχανικό μέρος έχει μεγαλύτερες
πιθανότητες βλάβης από φθορά
(π.χ. κλείστρο της dslr).
Οι ρεφλέξ παρουσιάζουν συχνές
βλάβες, επειδή έχουν πολλά μηχανικά
μέρη. Για αυτό η τάση είναι προς
τις mirrorless, εφόσον έχουν πολύ
λιγότερα μηχανικά μέρη, κυρίως
φωτοφράκτη και διάφραγμα. Πλέον, οι
dslr δεν έχουν λόγο ύπαρξης!

Picopoulos
Camera Service

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ PICCA
Η μοναδική φωτογραφική μηχανή
ελληνικής παραγωγής, πήρε το όνομά
της από τα δύο πρώτα συνθετικά των
λέξεων PICOPOULOS και CAMERA. Όλα
τα εξαρτήματά της ήταν χειροποίητα
από τον Δημήτρη Πικόπουλο, εκτός των
κρυστάλλων του πτυσσόμενου φακού
(Collapsible lens) που ήταν γερμανικής
προέλευσης, της εταιρίας Enna-Werke.
Η δεύτερη έκδοση της είχε αρκετά
αλουμινένια εξαρτήματα. Ο χρήστης
μπορούσε να επιλέξει ανάμεσα σε δύο
ταχύτητες, 1/60sec και Β και δύο τιμές
διαφράγματος f/8 ή f16. Είχε μεταβλητή
εστίαση και δεχόταν φιλμ φορμά 120 (6x6).

• Συγκριτικά το service στην Ελλάδα πως κοστολογείται σε σχέση με το εξωτερικό;
Μάλλον το service στοιχίζει λιγότερο στην χώρα μας. Όλοι έχουν βάλει νερό στο κρασί τους με
τη τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Σήμερα δουλεύουμε για πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι
παλιότερα.
• Υπάρχουν στην Ελλάδα οι δυνατότητες για περίπλοκες επισκευές και μάλιστα στους φακούς;
Η αντίληψη που έχουν αρκετοί χρήστες ότι η λύση μιας δύσκολης βλάβης βρίσκεται στο εξωτερικό
έχει κάποια βάση. Επειδή είμαστε μικρή αγορά, για να καλύψεις το 100% των περιπτώσεων πρέπει
να είσαι εξοπλισμένος και με πολλά διαφορετικά ειδικά μηχανήματα, από τα οποία το καθένα
καλύπτει μία συγκεκριμένη ομάδα επισκευών. Αυτή την τακτική δεν μπορεί να την υποστηρίξει η
δική μας αγορά.
• Η επισκευή αναλογικού εξοπλισμού έχει ζήτηση;
Πολύς κόσμος άρχισε πάλι να ασχολείται με την αναλογική φωτογραφία. Εμείς συγκεντρώνουμε
μεγάλο όγκο επισκευής αναλογικών μηχανών, ίσως επειδή ο πατέρας μου είναι ο μόνος
ενεργός γνωστός τεχνήτης της προηγούμενης γενιάς. Άλλωστε, αν δείτε ένα πορτραίτο από μία
καλή αναλογική μηχανή π.χ. Ηasselblad ή Rollei, θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι έχει μία άλλη
“γλυκύτητα”.
• Έχετε να προτείνετε κάποιες συμβουλές για την συντήρηση μηχανών και φακών;
- Μακριά από νερό/υγρασία, προσοχή στις πτώσεις και στην άμμο, τώρα το καλοκαίρι στη παραλία.
Το πιο ασφαλές μέρος για τη μηχανή είναι η θήκη της.
- Δεν αφήνουμε τις μπαταρίες μέσα στις συσκευές όταν πρόκειται να μην τις χρησιμοποιήσουμε για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μια αναλογική μηχανή καλό είναι να μην μένει “οπλισμένη”,
επειδή σε αυτή τη περίπτωση όλα τα ελατήρια της μηχανής
βρίσκονται υπό τάση.
• Ο παππούς σας, Δημήτρης Πικόπουλος, είναι ο δημιουργός της πρώτης και μοναδικής
ελληνικής φωτογραφικής μηχανής, της Picca. Θα επιχειρούσατε κάτι παρόμοιο στο μέλλον;
Νίκος Πικόπουλος: Ούτε κατά διάνοια!!! Ο πατέρας μου δεν δέχθηκε τότε καμία υποστήριξη από το
ελληνικό κράτος και απογοητεύτηκε γι’ αυτό. Η PICCA ήταν μια πολλά υποσχόμενη μηχανή και ας
μη ξεχνάμε ότι κατασκευάστηκε την ίδια περίπου εποχή που η Pentax γεννιόταν στην Ιαπωνία και
δέχθηκε τελείως διαφορετική μεταχείριση. Πιστεύω πως ούτε τώρα η χώρα μας θα ευνοούσε ένα
τέτοιο εγχείρημα...
Φίλιππος Πικόπουλος: Δεν αποκλείω τίποτα. Πιθανώς ένα κομμάτι της αγοράς σήμερα να
καλωσόριζε μία ανάλογη κίνηση. Όσο αφορά τον τρόπο κατασκευής της, το κόστος του 3D printing
αναμένεται να ελαττωθεί τα επόμενα χρόνια…

Λέκκα 26, 105 62, Αθήνα.
Τηλ.: 210 3225650, philpicos@hotmail.com
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ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

Μαζί κάθε μήνα

Ο ΦΩΤΟγράφος συζητά με τους Αναγνώστες θέματα τέχνης και τεχνικής της φωτογραφίας στο μεγάλο αμφιθέατρο του ΑΚΤΟ
Σ Υ ΝΑΝ ΤΗΣ Η Ν ΟΕΜΒΡΙΟΥ

Φωτογραφία & περιβάλλον
Το αντικείμενο μας θα είναι η αξιοποίηση της φωτογραφίας ως μέσου και εργαλείου για την
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στην προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα τη διατήρηση της
άγριας ζωής και βιοποικιλότητας. Στο πάνελ θα μετέχουν φωτογράφοι wildlife και ειδικοί επιστήμονες

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016
Ώρα προσέλευσης 18:00
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Χρήστος Βλάχος φωτογράφος
Παναγιώτης Δενδρινός βιολόγος, ΜOm
Μαρία Δημάκη, βιολόγος, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
Γιάννης Ίσσαρης, ωκεανοβιολόγος, συγγραφέας και φωτογράφος
Αναστάσιος Σακούλης δασολόγος, φωτογράφος Photophysis
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, βλέπουμε και
δοκιμάζουμε από κοντά τα τελευταία μοντέλα μηχανών CANON.

ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΤΟ- ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 11Α (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Γ.Σ.) 113 62 ΑΘΗΝΑ

Eλάτε νωρίς!

Σας δροσίζει

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Χρόνης Φουντούκας
Eιδίκευση στις επισκευές και αναβαθμίσεις minilab
H μακρά απασχόληση στο αντικείμενο
και η τεχνογνωσία ενός από τους πλέον
έμπειρους ανθρώπους στο photofinishing
και την υποστήριξη των συναφών
υπηρεσιών, ενσαρκώνεται στο πρόσωπο
του Θεσσαλονικέα κ. Χρόνη Φουντούκα
που για πολλά χρόνια εξυπηρετεί το χώρο
με αξιοπιστία και συνέπεια.
• Από πότε λειτουργεί το service σας; Πείτε
μας μερικά λόγια για το ιστορικό του.
Το service της PHOTOSTATION λειτουργεί
από το 1993. Η εμπειρία κάποιων στελεχών
αρχίζει λίγο πριν το 1989, όταν εργάζονταν
για τις τότε εταιρίες του κλάδου. Oυσιαστικά
μιλάμε για 27 χρόνια εμπειρίας. Ξεκινήσαμε
ταυτόχρονα με την εμφάνιση των πρώτων
minilab που εμφανίζονταν δειλά δειλά στα
τέλη της δεκαετίας του ‘80. Την εποχή εκείνη
η τεχνολογία των μηχανημάτων ήταν πολύ
πιο απλοϊκή, ενώ με την πάροδο των ετών
εξελίχθηκαν σε πολύπλοκα συστήματα.
Παρακολουθήσαμε την εν λόγω εξέλιξη
βήμα-βήμα και σήμερα πλέον υποστηρίζουμε
πλήρως τα υπερσύγχρονα minilab.

Για να φτάσουμε ως εδώ χρειάστηκαν δεκάδες ταξίδια και εκατοντάδες ώρες σεμιναρίων και
μετεκπαιδεύσεων σε διαφορές χώρες, φτάνοντας ακόμα και στη μακρινή Ιαπωνία που ως
γνωστόν είναι η αρχή του παντός στον κλάδο μας.
• Ποια ακριβώς αντικείμενα επισκευών αναλαμβάνετε στο δικό σας service;
Στις υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε περιλαμβάνεται η επισκευή οποιασδήποτε βλάβης
παρουσιαστεί σε minilab. Παράλληλα, φροντίζουμε για την έγκαιρη προμήθεια των
απαραίτητων ανταλλακτικών, που συγκεντρώνονται στην πλήρως ενημερωμένη αποθήκη που
διατηρούμε στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας.
Σε σπάνιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να παραγγείλουμε κάποιο επιπλέον εξάρτημα, με μέγιστο
προσδοκώμενο χρόνο τη μία εβδομάδα. Επίσης, επιμελούμαστε τις αναβαθμίσεις / βελτιώσεις
των minilab. Ας μην ξεχνάμε ότι κάποια από αυτά που βρίσκονται στην αγορά αγγίζουν ή
ακόμα ξεπερνούν τα δεκαπέντε έτη, δηλαδή τεράστιο χρονικό διάστημα για υπολογιστικά
συστήματα. Π.χ. ποιος δεν θα ήθελε το minilab του αντί για 100lit χημικών να δούλευε με
λιγότερο από 50 lit, ο χρόνος προθέρμανσης αντί για 1 ώρα να είναι μόνο 10~15 λεπτά, ο
χρόνος επεξεργασίας αντί για 4~5 λεπτά να είναι μόνο 1,5 λεπτό (dry to dry) και ο υπολογιστής
να δουλεύει με πενταπλάσια ταχύτητα; Όλα τα παραπάνω έχουν μάλιστα θετικό αντίκτυπο στην
κατανάλωση ρεύματος και αυτά είναι σήμερα εφικτά με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας
και χημείας (speed & high speed). Στις μέρες μας, το σύγχρονο minilab αρχίζει και αποκτά
χαρακτηριστικά dry lab ή dye sublimation printer.
• Πιστεύετε ότι η ελληνική αγορά καλύπτεται επαρκώς σε service; Ποιος ο ρόλος των
επισήμων αντιπροσωπειών;
Ασφαλώς και το πιστεύουμε. Απόδειξη αποτελεί ότι το πελατολόγιο μας δεν περιέχει μόνο την
ελληνική επικράτεια, αλλά όλες τις όμορες χώρες, ακόμα και μερικές πιο απομακρυσμένες.
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Πρόταση αναβάθμισης minilab από την PHOTOSTATION

Μία ακόμη πρόταση αναβάθμισης minilab από την
PHOTOSTATION

Εγώ θα ήθελα να απαντήσω σε μία παραλλαγή του ερωτήματος σας και αντί για τα
service να σας μιλήσω για τον Έλληνα τεχνικό. Θεωρώ πως δίνει πάντα τον καλύτερο
του εαυτό και προσφέρει καίριες λύσεις. Aυτός είναι ο βασικός λόγος που το service
είναι αποτελεσματικό στην Ελλάδα. Όσον αφορά τις επίσημες αντιπροσωπείες,
έχοντας ο ίδιος πείρα από το παρελθόν, πιστεύω πως είναι αρκετά δυσκίνητες και
συνοδεύονται από ακριβή τιμολόγηση των υπηρεσιών τους (αναλογιζόμενοι την
οικονομική κατάσταση της χώρας).
• Οι εγγυήσεις καλής λειτουργίας που δίνονται από τις εταιρίες τηρούνται;
Δεν θα μπορούσα να σας μιλήσω για άλλες εταιρίες πέρα από τη δική μας. Εμείς
δίνουμε εγγυήσεις καλής λειτουργίας για όλα τα μηχανήματα που πουλάμε.
Ακόμη και για τα μεταχειρισμένα/ανακατασκευασμένα. Φυσικά το ίδιο ισχύει και σε
δαπανηρές βλάβες όταν απαιτούνται ακριβά ανταλλακτικά (π.χ. πλακέτες, laser),
καθώς και για κάθε αναβάθμιση σε λογισμικό ή hardware,
• To service και οι επισκευές στην Ελλάδα στοιχίζουν περισσότερο από ότι στο
εξωτερικό;
Όχι, απεναντίας είμαστε πιο οικονομικοί, προσαρμοσμένοι πλήρως στα οικονομικά
δεδομένα της χώρας. Μάλιστα σε επικοινωνία μας με συναδέλφους από άλλες
χώρες, διαπιστώνουμε του λόγου το αληθές. Όταν διαγνώσουμε μια ιδιαίτερα
δαπανηρή βλάβη συνιστούμε την αλλαγή του εξοπλισμού με νέο ή με μεταχειρισμένο
που βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Προσπαθούμε να ελαττώσουμε τις τιμές μας
σε συνδυασμό με περισσότερες και καλύτερες παροχές, συνυπολογίζοντας και το
εμπορικό κομμάτι της επιχείρησης, δηλαδή χαρτιά, χημικά, μελανοταινίες, φίλτρα
κλπ. Όλοι οι επαγγελματίες που βρίσκονται στο πελατολόγιο μας έχουν άμεση και
προνομιούχα αντιμετώπιση, καθώς διορθώνουμε τη δυσλειτουργία του μηχανήματος
του με υψηλή ευθύνη, με ειδικές πρόσφορες στη τιμή, σαν να ήταν δικό μας
πρόβλημα.
• Oι πελάτες σας από πού σας μαθαίνουν; Από στόμα σε στόμα, από φίλους, από
το ιντερνέτ;
Και από τις τρεις πηγές. Προσθέτω και τις εκθέσεις που λαμβάνουμε μέρος κατά
καιρούς (αφορά κυρίως πελάτες της Ελλάδας). Οι πελάτες του εξωτερικού έρχονται
σε επαφή κυρίως μέσω της ιστοσελίδας μας. Ομολογουμένως, η καλύτερη διαφήμιση
για μας ροέρχεται από τους ευχαριστημένους πελάτες μας, καθώς έτσι μεταφέρεται το
σύνολο της θετικής εμπειρίας τους μαζί μας.

PHOTOSTATION
IKE

Τροχήλατο background φωτιζόμενο
με Led με δυνατότητα εναλλαγής 256
χρωματικών αποχρώσεων.
Κατασκευή από την PHOTOSTATION.

Μοναστηρίου 254 & Δ. Γληνού 5Β, 546 28, Θεσ/κη.
Τηλ.: 2310 554663-4, e-mail: sales@photostation.gr, www.photostation.gr
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ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

Τα σ ε μ ι ν ά ρ ι α π ο υ π ρ α γ μα τ οπο ιεί τ ο περ ιο δ ικ ό μα ς
ε ί ν α ι - σ χ ε δ όν - πά ν τ οτ ε γ εμά τ α !

Σας ευχαριστούμε
για την προτίμηση
& την εμπιστοσύνη σας!

ΤΕΥΧΟΣ 346 • ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΣΕΛΙ∆Α 27

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΥΣΤΙΚΑ

Το σεμινάριο επαναλαμβάνεται λόγω μεγάλης ζήτησης!

Σεμινάριο Lightroom
Γνωριμία με το πρόγραμμα και εκμάθηση εξειδικευμένων τεχνικών

Δευτέρα 28 & Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, 18:00-22:00
Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για να αξιοποιούν στο έπακρο το
πιο δυνατό πρόγραμμα RAW converter/διαχείρισης αρχείων. Θα μπορούν εύκολα κι απλά να επεξεργάζονται με ταχύτητα
και αποτελεσματικά μεγάλους αριθμούς φωτογραφιών. Θα μπορούν να κάνουν χρωματική διόρθωση
και έλεγχο στις φωτογραφίες τους. Θα μπορούν να κάνουν ολοκληρωμένη επεξεργασία των φωτογραφιών τους
από τη λήψη μέχρι την εκτύπωση και πολλά άλλα!
Εισηγητής:
Διάρκεια σεμιναρίου συνολικά:
Ώρες και ημέρες πραγματοποίησης:
Κόστος συμμετοχής:
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩ
ΩΡΕΕΑΝ
ΑΝ σσεε όλ
όλους
λ το τεύχος
ύ
Νο 8 «Επεξεργασία εικόνας»
αξίας €6,90 !

Γιώργος Τζώρτζης
8 ώρες
Τη Δευτέρα 28 & την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 18:00-22:00
€112 (Τιμή με ΦΠΑ)

Ολιγομελή τμήματα • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας • Χορηγείται βεβαίωση

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα σεμιναρίων περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Τρουπάκη 1 - 104 45 Κ. Πατήσια (Στο ύψος της οδού Λιοσίων 282)

Εγγραφές: στο 210 8541400 ή με email: seminars@photo.gr ή on line στο www.photo.gr/workshops/
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Φεστιβάλ «’Ερωτας»
Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε
καλλιτέχνες

Μ

ε θεματική τον «Έρωτα»,
καλλιτέχνες όλων των μορφών
τέχνης καλούνται να υποβάλουν τα
έργα τους σε ένα σύγχρονο φεστιβάλ
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Φωτογραφία,
ζωγραφική, γλυπτική, video art,
performance, μυθιστόρημα καθώς
και άλλες μορφές τέχνης έρχονται να
ανοίξουν ένα εποικοδομητικό διάλογο,
καλώντας τον επισκέπτη να πάρει μέρος
σε αυτόν. Με ελεύθερη συμμετοχή και
χωρίς περιορισμούς στην υποβολή των
έργων, τα τελικά έργα του φεστιβάλ θα
επιλέξει οργανωτική επιτροπή. Το φεστιβάλ
«Έρωτας» διοργανώνουν η φωτογραφική
ομάδα «Διαφραγμα 26» και ο χώρος
Cinemarian.
Συμμετοχή: ως 20 Ιανουαρίου 2017
Διάρκεια φεστιβάλ: 24-26 Φεβρουαρίου
Πληροφορίες: Cinemarian, Τηλ.
2114002640, info@cinemarian.gr, http://
www.cinemarian.gr
Διάφραγμα 26, http://diafragma26.gr

Φωτογραφική Ομάδα fplus
Σεμινάρια φωτογραφίας σε συνεργασία με το fmag

Δ

ύο νέα σεμινάρια φωτογραφίας ξεκινούν στον χώρο του Μύλου του Παπά στη Λάρισα.
Υπό τον τίτλο «Εισαγωγή στη φωτογραφία» το σεμινάριο απευθύνεται σε παιδιά και
εφήβους που θα ήθελαν να έρθουν σε έρθουν σε επαφή με την τέχνη της φωτογραφίας.
Με συνολική διάρκεια 9 μήνες και ελεύθερη συμμετοχή στο σεμινάριο μπορούν να πάρουν
μέρος μαθητές Δημοτικού (Ε και Στ τάξη), Γυμνασίου και Λυκείου. Στο δεύτερο σεμινάριο
με τίτλο «Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές της Φωτογραφίας», οι συμμετέχοντες θα έχουν
την ευκαιρία να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στο τεχνικό μέρος της φωτογραφίας, ε τις
συναντήσεις να πραγματοποιούνται σε διάστημα 3 μηνών. Αποτελώντας μια πρωτοβουλία
της φωτογραφικής ομάδας fplus και του διαδικτυακού περιοδικού φωτογραφίας fmag, τα
σεμινάρια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών
Δήμου Λαρισαίων.

Σεμινάριο «Εισαγωγή στη φωτογραφία»
Μέρες και ώρες: κάθε Πέμπτη, 18.00 – 19.30
Διεύθυνση: Μύλος του Παππά, 1ος όροφος, Γεωργιάδου 53, Λάρισα

Σεμινάριο «Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές της Φωτογραφίας»
Μέρες και ώρες: κάθε Πέμπτη, 20.00 – 21.30
Διεύθυνση: Μύλος του Παππά, 1ος όροφος, Γεωργιάδου 53, Λάρισα
Πληροφορίες: Ανδρέας Κατσάκος, Τηλ. 6944241177, katsakos@gmail.com, katsakos@fmag.gr
Φωτογραφική Ομάδα fplus, info@fplus.gr, http://fplus.gr

photo.gr
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Τελευταίες μέρες στα περίπτερα
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Ι.Ι.Ε.Κ ESP.

Μουσείο Μπενάκη

Νέος κύκλος
σεμιναρίων

Σεμινάρια με τον Πλάτωνα Ριβέλλη

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι

Μ

ια σειρά σεμιναρίων ξεκίνησε με τον φωτογράφο
και θεωρητικό φωτογραφίας Πλάτωνα Ριβέλλη.

και φέτος το Ι.Ι.Ε.Κ
ESP έρχεται με πλούσιο

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε
επαφή με την καλλιτεχνική φωτογραφία, να γνωρίσουν

πρόγραμμα σεμιναρίων

την κινηματογραφική ανάλυση αλλά και να εμβαθύνουν

τόσο για αρχάριους όσο και

στην τέχνη της φωτογραφίας, μέσα από τρία ανεξάρτητα
σεμινάρια, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Στο

για προχωρημένους. Στα
σεμινάρια φωτογραφίας οι
συμμετέχοντες θα έχουν

«Σεμινάριο εισαγωγής στην καλλιτεχνική φωτογραφία»,

την ευκαιρία να μάθουν

της φωτογραφίας και τα κριτήρια επιλογής των φωτογραφιών, ενώ

τις βασικές αρχές του
φωτογραφικού μέσου,
με τις συναντήσεις να
καλύπτουν τόσο το τεχνικό
όσο και το θεωρητικό
μέρος. Παράλληλα ένα
ακόμη σεμινάριο ξεκινά
για όσους θα ήθελαν να
μάθουν μια διαφορετική
φωτογραφική τεχνική
από το 19ο αιώνα. Πρόκειται για το σεμινάριο κυανοτυπίας, το
οποίο θα επιχειρήσει να καλύψει μεταξύ άλλων τη δημιουργία
αρνητικού και την εκτύπωση κυανοτυπιών σε χαρτί και πανί.
Με το πρόγραμμα να συνεχίζεται, δύο εξειδικευμένα σεμινάρια
επεξεργασίας και video editing ακολουθούν βήμα προς βήμα τη
χρήση των προγραμμάτων Photoshop και Adobe Premiere Pro.

οι συναντήσεις θα καλύψουν την ιστορία και αισθητική
παράλληλα θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία τόσο στις τεχνικές πληροφορίες
και συμβουλές, όσο και στην εκμάθηση του προγράμματος ταξινόμησης
και επεξεργασίας Lightroom. Ωστόσο το πρόγραμμα σεμιναρίων
συνεχίζεται. Στο «Σεμινάριο φωτογραφικής κριτικής» οι συμμετέχοντες
θα γνωρίσουν το φωτογραφικό τους έργο μέσα συστηματική ανάλυση
και κριτική των φωτογραφιών που θα παρουσιάζουν στις συναντήσεις,
ενώ στο «σεμινάριο κινηματογραφικών αναλύσεων» θα εξοικειωθούν
με τη γλώσσα του κινηματογράφου μέσα από την καλλιτεχνική
«ανάγνωση» του συνολικού έργου ενός σκηνοθέτη κάθε φορά.

Σεμινάριο Εισαγωγής στην Καλλιτεχνική Φωτογραφία
Σεμινάριο Αθήνας
Συναντήσεις: 2/9/16 Νοεμβρίου, 7 Δεκεμβρίου, 11/18 Ιανουαρίου, 1/8
Φεβρουαρίου, 1/8/15/22 Μαρτίου, 5 Απριλίου, 3/10/17/24 Μαΐου και 7
Ιουνίου, 17.30 – 22.30
Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Κεντρικό Κτίριο, Κουμπάρη 1 και
Βασιλίσσης Σοφίας, Κολωνάκι, Αθήνα

Σεμινάρια Φωτογραφίας
Έναρξη: 31 Οκτωβρίου | 28 Νοεμβρίου
Διάρκεια: 24 ώρες
Μέρες και ώρες: Δευτέρα - Τετάρτη, 19.15 – 21.45
Κόστος: 200 ευρώ

Σεμινάριο Κυανοτυπίας
Έναρξη: 16 Ιανουαρίου
Διάρκεια: 30 ώρες
Μέρες και ώρες: Δευτέρα - Τετάρτη, 19.15 – 21.45
Κόστος: 200 ευρώ

Ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφίας/ Photoshop
Έναρξη: 31 Οκτωβρίου | 28 Ιανουαρίου
Διάρκεια: 24 ώρες
Μέρες και ώρες: Δευτέρα - Τετάρτη, 19.15 – 21.45
Κόστος: 200 ευρώ

Σεμινάριο Κηφισιάς
Συναντήσεις: 13/20 Οκτωβρίου, 10/17 Νοεμβρίου, 8/15 Δεκεμβρίου,
19 Ιανουαρίου, 9/16 Φεβρουαρίου, 9/16/23 Μαρτίου, 11/18 Μαΐου και
8/15/22/28 Ιουνίου, 16.30 – 21.30
Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Οικία Π. Δέλτα, Εμμ. Μπενάκη 38 και
Στεφ. Δέλτα, Κηφισιά
Κόστος: 900 ευρώ

Σεμινάριο Φωτογραφικής Κριτικής
Συναντήσεις: 6 Οκτωβρίου, 3 Νοεμβρίου, 1 Δεκεμβρίου, 12 Ιανουαρίου,
2 Φεβρουαρίου, 2 Μαρτίου, 6 Απριλίου, 4 Μαΐου και 1 Ιουνίου, 19.30
– 22.30
Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Κεντρικό Κτίριο, Κουμπάρη 1 και
Βασιλίσσης Σοφίας, Κολωνάκι, Αθήνα
Κόστος: 240 ευρώ

Σεμινάριο Κινηματογραφικών Αναλύσεων
Video Editing/ Adobe Premiere Pro
Έναρξη: 31 Οκτωβρίου | 28 Ιανουαρίου
Διάρκεια: 24 ώρες
Μέρες και ώρες: Δευτέρα - Τετάρτη, 19.15 – 21.45
Κόστος: 200 ευρώ
Διεύθυνση: Ι.Ι.Ε.Κ ESP, Έλλης 3 – 5, Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ι.Ι.Ε.Κ ESP, Τηλ. 2310541148, info@esp.gr, www.
esp.gr
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Συναντήσεις: 27 Οκτωβρίου, 24 Νοεμβρίου, 22 Δεκεμβρίου, 26
Ιανουαρίου, 23 Φεβρουαρίο, 30 Μαρτίου, 27 Απριλίου, 25 Μαΐου, 29
Ιουνίου, 19.30 – 22.30
Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Κεντρικό Κτίριο, Κουμπάρη 1 και
Βασιλίσσης Σοφίας, Κολωνάκι, Αθήνα
Κόστος: 160 ευρώ
Πληροφορίες - Εγγραφές: Πλάτων Ριβέλλης, Τηλ. 6945437577,
platon@rivellis.gr, www.rivellis.gr



31

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: 4 αλκαλικές
μπαταρίες ΑΑ Varta

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο "100
Χρόνια Φωτογραφία".
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Νο 12:
«Ύφος & στυλ
στη φωτογραφία»

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Φακοί για τη φύση
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ΣΥΝΘΕΣΗ Καλύτερες φωτογραφίες φύσης με δημιουργική τήρηση των κανόνων
Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ Πως την αξιοποιούμε στη φωτογραφία φύσης
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Αναζητώντας την κατάλληλη μηχανή και φακό για wildlife
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Υπάρχουν όρια και περιορισμοί όταν βρισκόμαστε στη φύση
ΜΑΚΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Τips και μυστικά ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...

Cover.indd 1

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Know how, συμβουλές & μυστικά για πετυχημένες λήψεις
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Πλάτων Ριβέλλης
Ομιλίες για τη φωτογραφία και τον κινηματογράφο

Ο

Πλάτων Ριβέλλης επισκέπτεται το σπίτι της Πηνελόπης Δέλτα στην Κηφισιά,
έδρα του ιστορικού αρχείου του Μουσείου Μπενάκη. Στη σειρά ομιλιών που
έχει προγραμματιστεί, ο γνωστός φωτογράφος και θεωρητικός της φωτογραφίας
καλύπτει ζητήματα φωτογραφίας και κινηματογράφου, μέσα από μια σειρά δεκαπέντε
τετράωρων συναντήσεων. Το κόστος συμμετοχής σε κάθε ομιλία είναι 40 ευρώ.

Πρόγραμμα
Η τέχνη της φωτογραφίας μέσα από το έργο των μεγάλων φωτογράφων
10 Νοεμβρίου
Κινηματογραφικοί διάλογοι: Carl Theodor Dreyer - Andrei Tarkovsky
17 Νοεμβρίου
Η σύγχρονη φωτογραφία και η σχέση της με τον εικαστικό χώρο
8 Δεκεμβρίου
Κινηματογραφικοί διάλογοι: Yasujiro Ozu - Kenzi Mizoguchi
15 Δεκεμβρίου
Θέμα, φόρμα, περιεχόμενο, αφαίρεση, μεταμόρφωση, ως εργαλεία δημιουργίας
19 Ιανουαρίου
Κινηματογραφικοί διάλογοι: Roberto Rossellini - Pier Paolo Pasolini
9 Φεβρουαρίου
Η σχέση της φωτογραφικής τεχνικής με τη φωτογραφική δημιουργία
16 Φεβρουαρίου

Κινηματογραφικοί διάλογοι: Elia Kazan - John
Cassavetes
8 Ιουνίου

Κινηματογραφικοί διάλογοι: Fritz Lang - F.W. Murnau
9 Μαρτίου
Εφαρμοσμένη, αναμνηστική και καλλιτεχνική φωτογραφία. Ομοιότητες και διαφορές
16 Μαρτίου
Φωτογραφική διαδικασία: προετοιμασία, λήψη, επιλογή, κριτική
23 Μαρτίου
Κινηματογραφικοί διάλογοι: Ingmar Bergman - Michelangelo Antonioni
11 Μαΐου
Σκέψεις για τη φωτογραφία και προβληματισμοί για τη χρήση της και την προβολή της
18 Μαΐου

Φωτογραφικά κριτήρια και φωτογραφικοί στόχοι
15 Ιουνίου
Φωτογραφική κριτική
22 Ιουνίου
Διάρκεια: 17.30 - 21.30
Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Οικία Δέλτα,
Μπενάκη και Δέλτα, Κηφισιά
Πληροφορίες – Εγγραφές: Πλάτων Ριβέλλης,
platon@rivellis.gr, http://www.rivellis.gr

Φωτογραφικό Εργαστήρι Αίγινας
Μαθήματα φωτογραφίας με τον Άρη Παύλο

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Φωτογραφικό Εργαστήρι του
Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας «Ο Καποδίστριας» διοργανώνει
μαθήματα φωτογραφίας. Με εισηγητή το φωτογράφο Άρη Παύλο, οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την αισθητική
και την πρακτική της σύγχρονης φωτογραφίας, να αναπτύξουν το
προσωπικό τους ύφος και να έρθουν σε επαφή με το έργο σπουδαίων
καλλιτεχνών του παρελθόντος αλλά και σύγχρονων δημιουργών.
Για πρώτη φορά φέτος θα λειτουργήσει παιδικό τμήμα για μαθητές
δημοτικού και γυμνασίου όπου οι συμμετέχοντες θα κάνουν μαθήματα
φωτογραφίας και βίντεο ενώ παράλληλα για τους μεγαλύτερους θα
υπάρχουν δύο τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων αντίστοιχα. Με
επισκέψεις φωτογράφων κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, δημιουργία
και παρουσίαση προσωπικών φωτογραφικών πορτφόλιο, δημόσια
προβολή ταινιών με θέμα τη φωτογραφία, συμμετοχή σε φωτογραφικούς
διαγωνισμούς και προετοιμασία της τελικής ομαδικής έκθεσης, τα
μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη στο χώρο του συλλόγου.
ΤΕΥΧΟΣ 346 • ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Μέρες και ώρες μαθημάτων: Παιδικό τμήμα 17.00 – 18.00
Αρχάριοι 18.00 20.00
Προχωρημένοι 20.00 – 22.00
Διεύθυνση: Μορφωτικοός Σύλλογος Αίγινας «Ο Καποδίστριας»,
Αγίου Νεκταρίου και Νοσοκομείου (πίσω από το νοσοκομείο «Ο Άγιος
Διονύσιος», Αίγινα
Πληροφορίες – Εγγραφές: Άρης Παύλος, Τηλ. 6971630495
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Και τα τρία βιβλία!
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Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την ιστορία
& αισθητική της
φωτογραφίας!
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Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr
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New Cosmos of Photography 2016
Οι νικητές του διεθνούς διαγωνισμού της Canon

A

νακοινώθηκαν οι νικητές της φετινής
διοργάνωσης του διαγωνισμού «New Cosmos of
Photography”. Η κριτική επιτροπή που αποτελείται από
επαγγελματίες φωτογράφους και εφόρους διεθνούς
τέχνης, ανέδειξε στο φετινό διαγωνισμό επτά νικητές
Βραβείων Αριστείας και 14 νικητές Βραβείων Τιμητικής
Διάκρισης. Το Βραβείο Τιμητικής διάκρισης δόθηκε στο
Γερμανό Benjamin Breitkopf, ο οποίος μέσα από μέσα
από μια πρωτότυπη εγκατάσταση βιντεοσκόπησης
τριών καναλιών, προσέγγισε την επανάσταση στην
Ουκρανία το 2014, δημιουργώντας ένα έργο με
πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική διάσταση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο φετινό διαγωνισμό
πήραν μέρος 1.723 συμμετέχοντες, σημειώνοντας
14% αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Τα φωτογραφικά έργα που διακρίθηκαν θα
παρουσιαστούν στο κοινό στο πλαίσιο της έκθεσης
«New Cosmos of Photography Tokyo Exhibition»,
από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 20 Νοεμβρίου. Κατά
τη διάρκεια της έκθεσης θα ανακηρυχθεί ο νικητής
του Μεγάλου Βραβείου. Το Μεγάλο Βραβείο της
διοργάνωσης συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο
1 εκατομμυρίου ιαπωνικών γιέν και το δικαίωμα
διεξαγωγής προσωπικής έκθεσης στο New Cosmos of

ΝΙΚΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Sonoko Sakurai (επιλέχθηκε από: Anna Dannemann)
Kim Sajik (επιλέχθηκε από: Osamu James Nakagawa)
Yuu Matsui (επιλέχθηκε από: Erin O’Toole)
Kuta Takashima (επιλέχθηκε από: Hiraki Sawa)
Takuya Matsuura (επιλέχθηκε από: Tomoko Sawada)
Natsumi Kawai (επιλέχθηκε από: Toshio Shibata)
Kim Hyunseok (επιλέχθηκε από: Minoru Shimizu)

ΝΙΚΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Benjamin Breitkopf, Sayako Kazui (επιλέχθηκε από: Anna Dannemann)
Hideaki Maki, Hiroshi Miyamoto (επιλέχθηκε από: Osamu James Nakagawa)
Takayuki Narita, Mone Kobayashi (επιλέχθηκε από: Erin O’Toole)
Kohei Fujisawa, Snack Sono (επιλέχθηκε από: Hiraki Sawa)
Toshihiro Anzai, Yu Nozaki (επιλέχθηκε από: Tomoko Sawada)
Kenta Okamoto, Sakiko Kanno (επιλέχθηκε από: Toshio Shibata)
Hiroyuki Otsuka, Kazuomi Itou (επιλέχθηκε από: Minoru Shimizu)
Πληροφορίες: New Cosmos of Photography, http://www.canon.com/scsa/newcosmos/
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