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 Polaroid  Sotheby’s
...

 1.000  Sotheby’s 

 Polaroid  21  22 .

 Ansel Adams, Chuck Close, 

Lucas Samaras, Robert Frank, William Wegman  Andy Warhol. 

 7,2 – 11,1 .

 Polaroid - 

 - . 

                                                                       Περισσότερα στη σελίδα 8

,
Η ψηφιακή τεχνολογία μέρα με τη μέρα μας 

εκπλήσσει με τις δυνατότητές της, οι οποίες εύχομαι 

να χρησιμοποιηθούν για το καλό της ανθρωπότητας 

και όχι για να την καταδυναστεύσουν. 

Ιδού λοιπόν ένα τελευταίο νέο που ανακοινώθηκε 

και συζητείται έντονα αυτή τη στιγμή από 

ειδικούς και μη. Ο γάλλος Roger Cozien, 

διδάκτωρ μαθηματικών και ειδικός σε θέματα 

...Εγκληματολογίας, παρουσίασε την περασμένη 

Τετάρτη 26 Μαΐου στη Γαλλική Βουλή παρακαλώ, 

ένα λογισμικό ονόματι “Tungstene” που 

ανιχνεύει αυτόματα, έγκυρα και μέχρι ποιό 

βαθμό μια φωτογραφία έχει υποστεί ρετούς και 

εν γένει επεξεργασία μετά τη λήψη. Η συζήτηση 

προκλήθηκε εκ νέου στη Γαλλική Βουλή με 

πρωτοβουλία της βουλευτού Valerie Boyer 

η οποία έγινε γνωστή διεθνώς από παλιότερη 

πρόταση νομοσχεδίου για την υποχρεωτική 

αναγραφή σε κάθε διαφήμιση η οποία περιέχει 

φωτογραφίες, κατά πόσον αυτές έχουν αλλοιωθεί 

ψηφιακά. Ο σκοπός ήταν απλός και κατανοητός: 

Να προφυλαχθεί η κοινωνία από εξιδανικευμένες 

και ιδεατές εικόνες ενός ανύπαρκτου κόσμου. 

Η κ. Valerie Boyer υποστήριξε – προκαλώντας 

τότε θυμηδία στους συναδέλφους της - ότι πρέπει 

π.χ. τα νεαρά κορίτσια που βλέπουν στις σελίδες 

περιοδικών αιθέριες υπάρξεις, τουτέστιν πετσί 

και κόκαλο, να μάθουν πριν υποστούν νευρική 

ανορεξία, ότι η πραγματικότητα είναι πιο ...παχουλή 

και ότι τα περιττά κιλά των απεικονιζόμενων 

μοντέλων έχουν φύγει στο Photoshop! 

Η νέα εφεύρεση όμως έθεσε τα θέματα και σε άλλη, 

πιο σοβαρή βάση. Διατυπώθηκε και πολύ σωστά 

ότι π.χ. τα έντυπα δεν θα μπορούν να δημοσιεύουν 

στο μέλλον κατασκευασμένες φωτογραφίες 

από πολεμικές συρράξεις με φωτιές, αίμα και 

ερείπια που ‘‘μπήκαν’’ εκ των υστέρων. Ακόμη τα 

δικαστήρια θα έχουν έναν αδιαμφισβήτητο κριτή 

για την γνησιότητα και την αντικειμενικότητα των 

φωτογραφιών που επικαλούνται οι αντίδικοι. 

Το λογισμικό που είναι πλέον πραγματικότητα, έχει 

αναπτυχθεί από την εταιρεία Exo Makina. 

Σύντομα αναμένεται έκδοση για το ευρύ κοινό 

και μία δεύτερη έκδοση για ανίχνευση … 

παραποιημένων video!

Polaroid 

www.photo.gr
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Isabelle Mouratian
          Project manager 

Για να δηλώσετε συμμετοχή: 
• Γράψτε μας στο info@weddingphoto.gr  

• Tηλεφωνήστε μας (ώρες γραφείου): 210 8541400

www.weddingphoto.gr
www.weddingphoto.gr


ON L INE O IMAGING -  E

 60  •   29   2010  4

1000 + 1 σελίδες!
Με τους πιο ειδικευμένους  
φωτογράφους γάμου της χώρας μας

• Σελίδες: 1000 
• Διαστάσεις σελίδας Α4 (21x29cm)
• Χαρτί: illustration 115 gr. 
• Εξώφυλλο: σκληρό illustration χαρτί 
 300 gr με ανάγλυφη χρυσοτυπία
• Τιράζ: 20.000 αντίτυπα

Δυνατότητα επιλογής για καταχωρήσεις σε 
μία ή και περισσότερες σελίδες.

Σημ.: Η έκδοση θα συνοδεύεται και από 
ξεχωριστό, μικρότερο οδηγό αγοράς με 
χρήσιμες διευθύνσεις καταστημάτων για την 
οργάνωση του γάμου και της βάπτισης.

H έκδοση
Ο πληρέστερος οδηγός φωτογράφων γάμου

Φωτ.: Studio Asfis

Το site 

1000 + 1 link!
Με τους πιο ειδικευμένους φωτογράφους γάμου της χώρας μας 
& εκατοντάδες άλλες χρήσιμες διευθύνσεις για τον γάμο & την βάπτιση
• Mε εύχρηστο ευρετήριο ανά γεωγραφική      
περιοχή και πόλη όλης της χώρας 
• Ο κάθε φωτογράφος θα μπορεί 
γρήγορα και απλά ν’ ανεβάζει μόνος του 
φωτογραφίες στην προσωπική του σελίδα 

Σημ.: Στο site θ’ αναρτηθούν επίσης και όλες οι 
απαραίτητες διευθύνσεις καταστημάτων για την 
οργάνωση του γάμου (καταστήματα νυφικών, 
βάπτισης, αξεσουάρ γάμου, χώροι εκδηλώσε-
ων, catering, λίστες δώρων γάμου κλπ). 

Το πιo ενημερωμένο site για τον γάμο & τη βάπτιση

www.weddingphoto.gr
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 e-mail
Η πραγματικότητα αλλιώς...

!

Η νέα μας στήλη έχει περιεχόμενο όχι υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.). Θα τα δημοσιεύουμε εδώ. 

Ευχαριστούμαι θερμά τον τακτικό μας αναγνώστη Ν.Μ. για την αποστολή του παραπάνω ανεκδότου.

Για να δείτε τις κάρτες κάντε κλίκ στην εικόνα

 Photobusiness Weekly 

 1, 104 45 . . 210 8541400 fax: 210 8541485  www.photo.gr

E : , : , Art Director: ,

: Atelier: :

: ,www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

 Photobusiness Weekly  mail photobusiness@photo.gr

www.photo.gr
http://www.photobusiness.gr/xalara/Toiletcleanergr.pps


 68  •   31   2010  7

ON L INE O IMAGING -  E

http://www.nikon.gr/el_GR/


 68  •   31   2010  8

ON L INE O IMAGING -  E

 Polaroid  Sotheby’s
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Robert Frank, David Hockney, Robert Mapplethorpe , ,
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Polaroid .

(Artist Support Programm)  Polaroid, 

. ,

 Polaroid 

,

 20 - 24 

,  Chuck Close, William Weg-

man,  David Levinthal, 

.

Lucas Samaras, Photo-Transformation, 
Polaroid SX70, : $6.000-9.000

Robert Rauschenberg Japanese Sky
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Michael Martin
O  Michael 

Martin.  Skeidararsandur 

 1000 . . .

,

.  300 .

 14 .

.  30 Jahre Abenteuer 

.

ikon D3 AF-S Nikkor 24-70mm f/2,8G ED 1/640sec. f/8

Laurent Ballesta
O Laurent Ballesta 

.

.

,

, .

.

,

,

 ( ).

.

: « ,

…»

ikon D3 F-S Nikkor 14-24mm f/2,8G ED 1/50sec. f/9

ikon Pro

 3 

 Nikon, NPS (Nikon Profes-

sional Services). 

 NIkon. 

.
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http://www.limepress.gr/
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EΠΙΜΕΛΕΙΑ: Π. ΚΑΛΔΗΣ

 (

’

 – software developers) 

.

’

I.  PTLens 

:

,

,

II.  Bibble 5 

 marketing 

 Adobe Light-

room  PhaseOne CaptureOne. 

To Bibble 5.0  Bibble Labs 

 database 

 350 ,.

 firmware 

.

 Canon 

EOS 7D 

.

.

,

 ( ) ;

;

; ,

,

.

 RAW 

!!!

DxO  Adobe
 Lens Profiles  Photoshop 

!

M  Photoshop 

.

Lens Profile Creator 

.  DxO 

Labs

 DxO Optics Pro. To 

 RAW ,

, .  Cyrill de la Chesnais, Sales and Marketing Manager 

DxO : «  Pho-

toshop CS5  Adobe 

.. .

 1% ,

.

 10% 

 Adobe. A ,

,

.  modules  DxO 

,

.

.

 DxO 

 (

) .
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http://www.leadertronix.gr/
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Sony VAIO 
 GPS !

VAIO  P. -

 600 

.

 Windows 

.

,

.  ‘‘pointing 

stick’’  touchpad 

.

 VAIO 

notebook  Sony  GPS 

.  ‘on-the-

go’

notebook ,

 on-board  Everywair 3G, 

-

.

 VAIO 

notebook  Sony 

,

. ,

 VAIO -

, -

 PDF 

 –  –  site 

.

SONY HELLAS 801 11 92000

he impossible project

To 2008 o Andre Bosman,  management 

Polaroid  Florian Kaps 

,  Polaroid. E  The Impossible Project. 

T

Polaroid  lease .  (

 Ilford Photo UK (Harman Technology Ltd.) 

, , 100  PX600 

Silver Shade. H Harman Technology ,

. ‘

 www.the-impossible-project.com  Online 

.

dealer. :

PX100 silver shade 

 Polaroid SX70 (  SX70 OneStep AF, Time 

Zero OneStep, The Button, Polaroid 1000  Polaroid 2000) 

.  sepia. 

 (5200° )

. To PX Silver Shade 

. ,

.

Sony
H  FIFA World Cup  Sony

 Sony  FIFA World Cup, 

Internet,  BRAVIA  Blu-ray Disc player  24 . ’

 BRAVIA, BRAVIA Home Cinema  Sony Blu-ray 

player, ,  BRAVIA 

Internet Video  20  FIFA, 

-

,  BRAVIA Internet Video. 

BRAVIA Internet Video 

 (‘catch-up TV’), -

, . ,

 ‘on demand’ ,

YouTube™,  Dailymotion™ .
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Cokin
 Gels 

-

 Cokin 

-

.

 Cokin 

,

 Kelvin, 

,

.  Cokin 

: 13x5cm, 24x30cm 

 5060cm. -

, -

 566 

 3  12 

 (12 ,

12  12 -

). ,

 13x5cm, 

 hotshoe  DSLR,  Cokin 

 15 

,

(Velcro) -

 Cokin 

,

. -

 Cokin 

-

,

 video high definition (HD). 

TECHNIO 210 9567810

LIGHTING FILTERS FOR CREATIVE PHOTOGRAPHY
PHOTOGELS®

Hama
 Slim Touch

 20.3 cm (8’’) “Slim Touch”  Hama, -

.

.

.

“slide show”  8 ,

 256 ,  card reader  SD / SDHC / MMC 

 USB  (2.0) , . -

.

,

 Hama 20.3 cm (8’’) “Slim Touch” 

.

HAMA DISTRIBUTION  210 9410206

Sony World Photography Awards
 2011

 Sony -

 2011. 

28 . -

 5  2011.  Sony -

.

.  Sony World Photography 

Awards

,

. ,  Open Competition 

 9 -

.  14 

  ( , fine art - ).

o  site www.worldphoto.org. 
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Fujifilm
 inkjet

 inkjet 

 Fujifilm .

 drylab Frontier 

large format.  Shinji 

Kataoka  Fujifilm 

Manufacturing USA,  «

 Greenwood 

 1988. 

25 . .

 Inkjet. E

 Greenwood 

,

»

FUJIFILM HELLAS 210 9404100

Hama Canberra

 Carberra ama.

.

.  3  compact .

,  holdall  DSLR 

.

, , ,

,

.

.

HAMA DISTRIBUTION  210 9410206

Sony image sensors
A  Pixel

,

 Sony ICX 681SQW 

,  1.43 m

.

(pixel)

.

.

 thin film 

.

 Pixel 

15%  8%. 

 8% .  50% 

.
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Samsung

 2012 
 Samsung Electronics , ,

 2012. 

 2012 

 2012, .  Samsung 

-

, , -

.  Samsung 

 2012 ,

,

 (LOCOG)  Sebastian Coe, 

LOCOG  Hugh Robertson, -

. ,

,

 Samsung,  16  Danny Mills Pappoe, .

Samsung, ,

, -

,

, , .

SAMSUNG  210 6896235-6

 Samsung
 imaging 

-

 Samsung Electronics Hellas 

.  - 

 Fourlis Trade - :

(;)

-

 ( -

) .

.
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ate Modern

 “Exposed: Vogeurism, Surveillance and 

the Camera”  Tate Modern 

.  « »

« »  candid camera 

,

,

.

 (  1870) 

, ,

 CCTV,  o

.

 Tate 

« »

 « ».

 Brooke 

Shields

.

Panasonic G20
E

.

 3D 

 (

) .  Panasonic G20 

 Panasonic 

panel IPS-Alpha 

 178² 

.

 G20 

 37  50in. 

. ,

PEG-4,  100Hz 

 Intelligent Frame Creation Pro, 

 internet  Viera 

CAST: o  online videos, ,

 Skype. H Panasonic 

Secure Digital ’ .  SD/SDHC 

 TV  HD slide show .

 DLNA .

INTERTECH 210 9692300

 Greta Garbo 

, Club st. Germain, 1950.



 68  •   31   2010  19

ON L INE O IMAGING -  E

Studio  / 

,

,

.  Studio 

, .

                                                                                      ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Τ. ΤΖΙΜΑΣ - Π. ΚΑΛΔΗΣ

• Aισίως η επιχείρησή σας έφθσε στην τρίτη γενεά με τους δύο γιούς σας. 

Πως ξεκίνησε η οικογένεια;

Ο πατέρας μου, Ευάγγελος Καραγιαννάκης, ξεκίνησε την δεκαετία του ’50 με μία μηχανή, 

όπως όλοι οι φωτογράφοι, oι στρατσαδόροι όπως τους λέγανε τότε. Γυρνούσε έξω με 

μία μηχανή τραβώντας φωτογραφίες. Έτσι, χωρίς να το επιδιώξει ιδιαίτερα, κατάφερε να 

συγκεντρώσει υλικό με σημαντική λαογραφική αξία σήμερα. Έχει καταγράψει την ιστορία 

της Λιβαδειάς από το ’50 και μετά. Το 1970 μπήκα κι εγώ στην δουλειά, ενώ από το 1960 

πιτσιρικάς κιόλας, μαζί με τον πατέρα μου πηγαίναμε και φωτογραφίζαμε. Το ‘70 άνοιξε το 

μαγαζί. Έχω βιώσει όλη την ιστορία της φωτογραφίας από το ΄70 μέχρι σήμερα, σαράντα 

ολόκληρα χρόνια. Για παράδειγμα, θυμάμαι τα πρώτα έγχρωμα που εμφανίζαμε στου Ψυχά 

και στου Σαμπάνη πριν βγουν οι άλλοι. Τα επαγγελματικά τα δίναμε στον Πασχαλίδη. Μετά 

στα μέσα της δεκαετίας του ’80 ήλθαν τα πρώτα ημιαυτόματα μηχανήματα τα Durst και εν 

συνεχεία τα τελείως αυτόματα minilab. Τα minilab μπήκαν αιφνιδιαστικά στον κλάδο μας και 

προκάλεσαν πολλές ζημιές γιατί ασχολήθηκαν άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με τη 

φωτογραφία που απλά το είδαν σαν επιχειρηματική ευκαιρία.

• Μετά την εμφάνιση των minilab πως αντιμετώπισε την νέα κατάσταση το φωτογραφείο σας;

Και εμείς εγκαταστήσαμε minilab με την λογική να είμαστε μέσα στην τεχνολογία  και να 

T -

.

,

.

studio

,  ( )

.
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τυπώνουμε κυρίως τα δικά μας έγχρωμα Η λογική που επενδύσαμε στο minilab 

ήταν ότι μπήκαν τότε και τα παιδιά μου στην δουλειά και αφετέρου δεν μέναμε 

ευχαριστημένοι από κανέναν που του αναθέταμε επαγγελματικά τυπώματα δικά μας. 

Τα δε ασπρόμαυρα -  κάναμε πολλά καλλιτεχνικά τυπώματα – εξακολουθούσαμε να τα 

δουλεύουμε στο χέρι. 

• Αυτό αποτελούσε το βασικό επιχείρημα, να ελέγχουν οι φωτογράφοι μόνοι τους τη 

δουλειά. Αλλά μέχρι να μάθουν, εκεί γινόταν το μεγάλο πανηγύρι…

Εμείς τελευταία πριν πάρουμε μηχάνημα συνεργαζόμασταν με το πολύ φημισμένο 

και αξιόλογο εκείνη την εποχή εργαστήριο του Τάκη Βουδούρογλου. Κάθε φορά 

μαλώναμε… Και έφθασε να μου πει: «εσύ να πάρεις ένα μηχάνημα να τα κάνεις 

όλα εσύ. Μόνο τότε θα πάρεις το αποτέλεσμα που πραγματικά θέλεις…» Με πολύ 

πειραματισμό και προσπάθεια καταφέραμε να πετύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα 

από το Agfa ΜSC-101 που είχαμε τότε αγοράσει. Τις βλέπανε επαγγελματίες και 

αδυνατούσαν να πιστέψουν ότι ήταν εκτυπώσεις από minilab… Αλλά είχαμε κέφι, 

κάναμε πατέντες, φέρναμε το μηχάνημα στα μέτρα μας. Για να δώσω ένα παράδειγμα, 

βάζαμε κάτω από το φακό του Agfa δύο και τρία …τούλια για να μαλακώσουμε την 

εικόνα, για πιο soft πορτρέτα!

• Στη συνέχεια πως αφομοιώσατε την τεχνολογία που ήλθε, τα ψηφιακά κλπ;

Μετά από το MSC-101 πήραμε το ψηφιακό Noritsu QSS-3202 που τυπώνει ως 

30x91εκ. Η διαφορά σε αυτά τα μηχανήματα της καινούριας τεχνολογίας είναι ότι 

πρόκειται για ένα φωτεινό θάλαμο. Δεν δουλεύουμε πλέον στον σκοτεινό θάλαμο. 

Aποκτούμε μεγάλα πλεονεκτήματα γιατί βλέπουμε τη φωτογραφία και εφαρμόζουμε 

πιο εύκολα ό,τι γινόταν παλιά στο σκοτεινό θάλαμο, τότε που εμείς κάναμε αγγελούδια, 

μασκάραμε, φωτίζαμε κλπ. Βέβαια, οι πιο δραματικές αλλαγές σημειώθηκαν στον 

εξοπλισμό: παρατήσαμε τις αναλογικές μηχανές με το φιλμ και πήραμε τις ψηφιακές 

ρεφλέξ όπως τις Nikon D3. Στην αρχή προβληματιστήκαμε γιατί δεν παίρναμε την 

ποιότητα που θέλαμε ούτε κανείς ήξερε να μας διαφωτίσει… Μέχρι τη στιγμή που μας 

άνοιξε τα μάτια ένας πρώτος μου ξάδερφος ο Matthaeus που δουλεύει στη Γερμανία, 

από τους μεγάλους και σημαντικούς φωτογράφους μόδας. Μου είπε να τραβάω 

αποκλειστικά σε RAW format και να χρησιμοποιώ το τάδε πρόγραμμα. Εγώ που 

ήμουν επικριτικός, ίσως και πολέμιος της ψηφιακής εικόνας, όταν είδα τι μπορώ να 

κάνω, τρελάθηκα…. Σε μηδέν χρόνο παράτησα τις φιλμάτες μηχανές, και υιοθέτησα 

ολοκληρωτικά την ψηφιακή τεχνολογία και σε full frame DSLR και σε μεσαίο φορμά.

-

.
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• Πως βλέπετε τη σχέση φωτογραφίας και video όσον αφορά την κάλυψη του γάμου;

Ήμουν κάθετα αντίθετος από την πρώτη στιγμή με το βίντεο. Οι φωτογράφοι δεν έχουν 

καμία δουλειά με το βίντεο δεν είναι οπερατέρ. Μπορεί ο κόσμος να θέλει να δει το 

πρόσωπό του στην οθόνη όμως υπάρχει ένα πρόβλημα ανάμεσα στην απλή καταγραφή 

και την καλλιτεχνική δημιουργία. Σαν φωτογράφοι προσφέρουμε καλλιτεχνικό έργο, σαν 

εικονολήπτες απλό ντοκουμέντο, ένα γράψιμο σε ταινία ή κάρτα μνήμης και ένα βασικό 

μοντάζ. Και ταυτόχρονα μπαίνουμε και στο ανεξέλεγκτο κυνήγι του εξοπλισμού γιατί η 

τεχνολογία στο video προχωράει με πιο γοργά βήματα από την ψηφιακή φωτογραφία και 

είναι πιο απαιτητική σε επενδύσεις χωρίς να εξασφαλίζεται όμως το αντίστοιχο κέρδος. Τώρα 

μάλιστα με το 3D οι εξελίξεις θα είναι ακόμη πιο προκλητικές. Είμαι πολύ επιφυλακτικός για 

το μέλλον του video. Προς το παρόν είναι μια υπηρεσία που δεν μπορούμε να αποφύγουμε 

γιατί την ζητάνε οι πελάτες αλλά για το μέλλον δεν ξέρω.  

Να σας πω ένα περιστατικό.  Πολλά χρόνια τώρα, τότε που την εταιρία των άλμπουμ, τη 

Henzo την αντιπροσώπευε ακόμα ο Κάλτσας, είχε διοργανώσει ένα σεμινάριο με εισηγητή 

ένα γνωστό Ολλανδό φωτογράφο να μας δείξει πως γίνεται η παρουσίαση φωτογραφιών 

γάμου. Όταν άρχισαν οι ερωτήσεις, κάποιος από τους παρευρισκόμενους ρωτούσε και 

ξαναρωτούσε πόσο χρεώνουν στην Ολλανδία για το βίντεο. Το μετέφραζε η κοπέλα κι 

εκείνος έδειχνε  να μην μπαίνει στο νόημα. Κάποια στιγμή το κατάλαβε και απήντησε ότι 

καθόλου δεν συνηθίζεται το βίντεο γάμου στη χώρα του και όταν σπανίως συμβαίνει, τότε 

φωτογράφος και οπερατέρ δεν έχουν 

καμία σχέση μεταξύ τους... Αυτά στην 

Ευρώπη!

• Πως χειρίζεστε τους πελάτες; 

Τι συμφωνίες κάνετε;

Εγώ από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, 

άρχισα τα δείγματα στα μυστήρια. Τα 

τυπώναμε κοντάκτ ασπρόμαυρα, με 

θέματα από το στούντιο και την εκκλησία 

(σημειωτέον τότε κάναμε πολύ λιγότερα 

καρέ), ερχόταν ο πελάτης και διάλεγε 

χωρίς ποτέ τα δείγματα να φεύγουν 

από το μαγαζί. Είναι θέμα αρχής για 

μένα. Η λογική ποιά ήταν; Να σέβεται ο 

πελάτης τη δουλειά του φωτογράφου 

και τα οικονομικά να τρέχουν σωστά. 

Προσωπικά αισθάνομαι ότι δικαιώνομαι 

για την πρακτική αυτή βλέποντας τα 

προβλήματα των άλλων συναδέλφων. 

Πολλοί αφήνουν τους πελάτες να 

παίρνουν τα δείγματα στα σπίτια τους και 

μετά περιμένουν έξι μήνες ή και …ποτέ, 

να δεχθούν παραγγελίες για δουλειά ήδη 

τελειωμένη. 

Εγώ τι κάνω; Αφού συζητήσω με 

τους ενδιαφερόμενους δείξω τη 

δουλειά μου και συμφωνήσουμε 

παίρνω μια προκαταβολή 300 ευρώ 

για να κλείσουμε την συγκεκριμένη 

ημερομηνία. Και όλα αυτά γραμμένα με 

συμφωνητικά και συγκεκριμένους όρους. 

Όπως προβλέπει ο νόμος. Όλα αυτά εγώ 

τα έχω εφαρμόσει πολλά χρόνια πριν. 

Απλά διευκρινίζω στους υποψήφιους 

πελάτες ότι δεν είναι δυνατό το κλείσιμο 

ημερομηνίας χωρίς προκαταβολή και 

χρηματική δέσμευση από μέρους τους. 

• Το ζήτημα είναι να υπάρχει κάτι γραπτό 

που να διευκρινίζει την κατάσταση 

και να μην αφήνει περιθώρια για 

παρανοήσεις.

Μα τα έχω προβλέψει όλα. Με την 

επιλογή των φωτογραφιών όταν θα έρθει 

ο πελάτης στο κατάστημά μου να δει τα 

δείγματα, υποχρεούται να καταβάλει το 

50% της αμοιβής και το υπόλοιπο με την 

ολοκληρωτική παράδοση φωτογραφιών, 

άλμπουμ κλπ. που γίνεται εντός 25 

εργάσιμων ημερών. Αν κάποιος επιμένει 

να δει τις φωτογραφίες και να διαλέξει 

στο σπίτι του, το έχουμε προβλέψει και 

αυτό. Σε αυτή την ειδική περίπτωση 

υποχρεούται να καταβάλει το 75% της 

αμοιβής. 

“ ’ ,

 studio ...”
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• Ο άλλος όμως μπορεί να ρωτήσει γιατί τέτοιοι όροι;

Κανένα πρόβλημα. Του απαντάω: Εγώ έχω κάνει μια δουλειά βάσει γραπτής συμφωνίας. 

Προτού υπογράψετε, έχετε διαβάσει το συμφωνητικό και τους όρους και το έχετε αποδεχθεί. 

Και εγώ δεσμεύομαι με βάση το συμφωνητικό να καλύψω το γάμο προσωπικά, να κάνω 

μια υψηλής ποιότητας δουλειά, άριστη και δημιουργική. Γιατί λοιπόν να μη δεσμεύεται ο 

πελάτης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του; Κι όμως… Όταν συζητώ με συναδέλφους και 

τους αναπτύσσω τον τρόπο που δουλεύω με κοιτάζουν σαν εξωγήινο. Δουλεύω έτσι από 

το 1980 και έχω ένα σωρό πελατεία. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δέχεται κάποια πράγματα 

αν του προσφέρεις αξιοπιστία και ποιότητα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους, ίσως από άγνοια ή 

ανασφάλεια κάποιοι συνάδελφοι δεν προστατεύουν τα συμφέροντά τους. Η διαφορά είναι 

ότι για να επιβάλεις κάποια πράγματα πρέπει να πατάς γερά στα πόδια σου.

• Ας περάσουμε στα άλμπουμ. Εσείς τι δουλεύετε; Αναλογικό ή ψηφιακό άλμπουμ;

Θα μου κάνεις μία χάρη. Έχω μία ιδιορρυθμία. Ο όρος ψηφιακό άλμπουμ δεν μου αρέσει. 

Εγώ το λέω στον πελάτη και το πουλάω ως photobook, ένα φωτογραφικό βιβλίο. H λέξη 

ψηφιακό άλμπουμ μοιάζει παραπλανητική, σαν να παραπέμπει σε κάτι άυλο, όχι τυπωμένο. 

Υποκειμενικά, προτείνω στον πελάτη πάντα το αναλογικό άλμπουμ που το συνθέτουμε εμείς 

οι ίδιοι με μεράκι, με ωραία δεσίματα, ποιότητα κλπ. και νομίζω ότι αναδεικνύει καλύτερα 

τη φωτογραφία. Για το photobook συνεργαζόμαστε πιο πολύ με την Konpoli και την 

ArtPoint. Στέλνουμε τυπωμένα τα σαλόνια και αυτοί αναλαμβάνουν μόνον τη βιβλιοδεσία. 

Επαναλαμβάνω ότι προσωπικά κατευθύνω τα ζευγάρια  πάντα στο αναλογικό άλμπουμ. 

Δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτά τα photobook, δεν ξέρω πότε θα αρχίσουν να xαλάνε και να 

ξεκολλάνε. Το άλμπουμ γάμου νομίζω ότι πρέπει να αντέξει μια ζωή, να το βλέπουν χρόνια 

μετά τα παιδιά και τα εγγόνια... Στο αναλογικό το άλμπουμ,  ό,τι και να γίνει, αν καταστραφεί 

μια φωτογραφία, την ξεκολλάμε, την ξανατυπώνουμε και την κολλάμε. 

Το αναλογικό άλμπουμ είναι προσωποποιημένο, ωραίο, πράγμα. Το άλλο είναι πιο πολύ 

γραφιστικό. Το 50% των δικών μου πελατών στην αρχή ζητάνε ψηφιακό, όμως μόνον το 5% 

θα επιμείνει μέχρι τέλους...

• Οι ταυτότητες και τα διαβατήρια κινούνται εδώ γιατί βλέπουμε ότι έχει δοθεί μία σημασία 

να στηθεί το στούντιο.

Ναι. Είναι αδιανόητο φωτογραφείο και να μην έχει στούντιο. Να έρχεται ο άλλος να τον 

βγάλεις φωτογραφία, έστω για διαβατήριο και να τον βάζεις στην πόρτα μπροστά. Είναι 

αδιανόητο. Το φωτογραφικό κατάστημα επιβάλλεται να έχει ξεχωριστό και προσεγμένο 

χώρο στούντιο, με καλά φωτιστικά, με φόντα, κάποια καλόγουστα διακοσμητικά στοιχεία 

κλπ. Ακόμη κι αν το διαβατήριο χρειάζεται ένα πεντάλεπτο, εμείς πρέπει να δώσουμε τον 

τόνο της σοβαρότητας. Να φωτίσουμε, 

να κάνουμε τη λήψη σωστά, να 

ρετουσάρουμε αν χρειαστεί και να 

πούμε στον πελάτη να επιστρέψει σε 

μισή ώρα. Πολύ περισσότερο στο γάμο, 

η φωτογράφηση στο στουντιο παίζει 

μεγάλο ρόλο γιατί εδώ θα βγουν μερικές 

άνετες αλλά προσεγμένες φωτογραφίες, 

αφού το ζευγάρι βγάλει από πάνω του 

το άγχος της τελετής που προηγήθηκε, 

του χαιρετήματος τόσου κόσμου κλπ. 

Στο στούντιο φωτογράφος μπορεί 

πραγματικά να δημιουργήσει πολύ καλά 

πορτρέτα που υπό άλλες συνθήκες δεν 

θα υπήρχαν. Εμείς επιμένουμε ακράδαντα 

σε αυτό. 

• Σας ευχόμαστε πάντα καλές δουλειές 

και καλή συνέχεια!

STUDIO KA

.  36, 

.: 22610 87002 - Fax: 22610 23002

e-mail: sfoto@hol.gr

www.studiokaragiannakis.gr
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Photoshop tips
TOY MIX  atelier@photo.gr

Πρόκειται για την επαναστατική καινοτομία είχε 
ενσωματώσει στα εργαλεία του Photoshop η 
Adobe από την έκδοση CS4. Φυσικά στο CS5 
διευρύνθηκε και σε άλλους τομείς. 
To εργαλείο αναπτύχθηκε από δύο ανεξάρτητους 
προγραμματιστές. Η Αdobe το αγόρασε 
λόγω της πρωτοποριακής ιδέας αλλά και των 
εντυπωσιακών αποτελεσμάτων. Πρόκειται 
για έξυπνη και με “επίγνωση περιεχομένου” 
(ελεύθερη μετάφραση του Content Aware) 
στρέβλωση των εικόνων αλλά και αφαίρεση 
ατελειών και επιλεγμένων περιοχών. 
Ο σχετικός αλγόριθμος κάνει ανάγνωση στις 
λεπτομέρειες τις εικόνας, αναπαράγει γειτνιάζοντα 
pixel, αναμορφώνει την εικόνα και ο χρήστης 
έχοντας ορίσει το αντικείμενο που επιθυμεί να 
μην επηρεαστεί κατά την στρέβλωση τις εικόνας, 
δημιουργεί την νέα εικόνα πολύ πιο εύκολα και 
γρήγορα από ισοδύναμες προσπάθειες για αντί-
στοιχο αποτέλεσμα στο παρελθόν.  
Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά, βήμα-βήμα σε δύο 
τεύχη του Weekly όλες της νέες δυνατότητες του 
εργαλείου.

Επεκτείνοντας 
τους ...ορίζοντες μας
Content Aware Scale στο 
Photoshop
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Photoshop tips

EΛΛΗΝΙΚO ΑDOBE 
PHOTOSHOP CS4  

Η ελληνική έκδοση του 

Photoshop λύνει τα 

χέρια όσων αισθάνονται 

μεγαλύτερη οικειότητα 

με τα ελληνικά μενού.

1Ξεκινάμε επιλέγοντας τα 
στοιχεία που δεν θέλουμε 

να επηρεαστούν κατά την 
αλλαγή της κλίμακας της εικόνας 
μόνο από τον ένα άξονα. Δεν 
χρειάζεται να κάνουμε λεπτομερή 
επιλογή με πενάκι. Αρκεί το 
λάσο ελεύθερης σχεδίασης και 
με αρκετά pixel μακριά από το 
αντικείμενο που θέλουμε να 
μείνει ανέπαφο. Μπορούμε 
να βάλουμε λίγο “Feather” 
Aπάλυνση” (3-8pixel) αν θέλουμε 
να επεκτείνουμε πολύ το φόντο.    

2To επόμενο βήμα είναι να 
αποθηκεύσουμε την επιλογή 

μας σε ένα νέο channel. Αυτό 
μπορούμε να το πετύχουμε από 
το μενού Επιλογή /Αποθήκευση 
επιλογής” αν έχετε την ελληνική 
έκδοση ή “Select / Save 
Selection” δίνοντας ένα όνομα 
στο πεδίο και αποθηκεύοντας. 
Θα μας χρειαστεί στην πορεία. 

3Αφού πάμε στα Channels 
και σιγουρευτούμε ότι έχει 

δημιουργηθεί νέο κανάλι με το 
επιλεγμένο αντικείμενο, κάνουμε 
το backround layer με διπλό κλικ.  

4Με δεξί πάνω στην μπάρα της 
εικόνας ή μέσα από το image 

/ Canvas Size προεκτείνουμε 
τον καμβά δεξιά - αριστερά ή 
πάνω - κάτω ανάλογα με τον 
προσανατολισμό στον οποίο 
θέλουμε να “στρετσάρουμε” την 
εικόνα μας.

5Μετά πηγαίνουμε στo μενού  
Εdit / Content Aware Scale. 

Μας επιλέγει από μόνο του το 
layer με την εικόνα μας σαν να 
είχαμε πατήσει transform/scale.
Στο σημείο αυτό υποδεικνύουμε 
με την επιλογή που είχαμε 
αποθηκεύσει τα τμήματα που 
θέλουμε να μην χαλάσει η 
αναλογία τους. 

6Τώρα απλά σέρνουμε δεξιά - αριστε-
ρά και με μια κίνηση έχουμε επεκτεί-

νει το φόντο ακόμα και σε πολύπλοκες 
φωτογραφίες με λεπτομέρειες και πολλά 
σημεία που δεν θέλουμε να αλλάξουν. 

7 Επίσης με το ίδιο εργαλείο μπορούμε 
να παραμορφώσουμε πχ. αυτοκίνητα 

και όπως στο παράδειγμα  έχουμε επι-
λέξει να μην παραμορφωθούν οι ρόδες 
το τιμόνι και η θέση  του οδηγού. Το 
αποτέλεσμα είναι απίστευτα καλό. 
Το εργαλείο αυτό θα φανεί εξαιρετικά 
χρήσιμο για προέκταση φόντων σε ψηφι-
ακά άλμπουμ αλλά και στη σελιδοποίη-
ση σαλονιών. 
Δοκιμάστε το!!
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Leadership & marketing
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• Πόσα χρόνια έχετε σχέση με τη φωτογραφία;
Γράφτηκα σε σχολή φωτογραφίας τον Σεπτέμβριο του 1991. Τον Αύγουστο του 1992 έπιασα 

δουλειά σε ένα πρακτορείο ειδήσεων, το Icon που πλέον ονομάζεται Photopress, μέχρι 

τον Μάιο του ’96. Το 1996-1997 δούλεψα αθλητικό στο Action Images, μετά το 1997-1999 

στην εφημερίδα Έθνος. Το 1999-2001 συνεργαζόμουν με το Έψιλον της Ελευθεροτυπίας και 

ταυτόχρονα από το 2000 μέχρι και σήμερα δουλεύω στο Διεθνές Πρακτορείο Associated 

Press. Από το 2007 μέχρι και σήμερα έχω συνεργασία και με το περιοδικό Ταχυδρόμος.

• Ξέρουμε ότι είναι πλέον δύσκολη η επιβίωση για τους φωτορεπόρτερ με την κρίση του 
τύπου. Είναι καλύτερα να δουλεύει κανείς σε πρακτορείο;
Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν είναι μόνο τα πακέτα. Τα περιοδικά έχουν περικόψει 

σελίδες. Έχουν μειωθεί οι ελληνικές παραγωγές. Λόγω της κατάστασης, δεν πάνε και καλά οι 

εφημερίδες και έχουν σοβαρά προβλήματα οι freelancer. Προτιμούν δηλαδή οι εφημερίδες ή 

τα περιοδικά να δημοσιεύουν ένα μεγάλο αφιέρωμα με έτοιμο φωτογραφικό υλικό π.χ. από 

ένα μουσείο υλικό και θα γεμίσουν ένα 8σέλιδο χωρίς κόστος παρά να αναθέσουν θέμα σε 

φωτογράφο που πρέπει να πληρωθεί. Κόβουν συνεχώς. Τέλος πάντων, τα βλέπουμε όλοι πως 

έχει καταντήσει ο τύπος και τι γίνεται.. Η γκρίνια πάντως, από ό,τι μιλάω και με συναδέλφους, 

πάντα υπήρχε όταν πήγαινες να πληρωθείς. Τώρα όμως ο λύκος της κρίσης έχει μπει στο 

κοπάδι και τα πρόβατα είναι ανυπεράσπιστα.

.

,

.

,

.

: .
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• Και φυσικά η κατάσταση δυσχεραίνεται από την ευκολία 
με την οποία τραβάει ο καθένας μια φωτογραφία.
Αυτό είναι φοβερό. Στα επεισόδια στις 5 Μαΐου προσπαθούσες 

να τραβήξεις και δεν υπήρχε καθαρό πλάνο. Όλοι ήταν με ένα 

κινητό. Αυτό είναι βέβαια καλό και κακό. Κακό από την άποψη 

ότι σε βάζουν σε ένα τσουβάλι μαζί με τους ερασιτέχνες.

• Γιατί ασχοληθήκατε με το φωτορεπορτάζ;
Μου άρεσε η δράση και οι έντονες καταστάσεις. Κάνω και 

εμπορικές δουλειές εκτός στούντιο αλλά πάντα κοιτάω 

στην ματιά μου να υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο, εικόνες 

φωτορεπορτάζ. Για μένα είναι το πιο έντονο που υπάρχει στη 

φωτογραφία.

• Θεωρείτε ότι το επάγγελμα του φωτορεπόρτερ έχει την 
ίδια αίγλη σήμερα όπως παλιότερα; Συνειδητοποιεί ο 
κόσμος πόσο σημαντικό είναι;
Όχι, δεν νομίζω. Παλιότερα δεν υπήρχε η τηλεόραση που 

ανταγωνίζεται την δημοσιογραφική είδηση, την στατική 

εικόνας. Όμως τα πράγματα εξελίσσονται να μη γκρινιάζουμε. 

Ξαφνικά υπάρχει υπερπροσφορά αλλά αν είσαι καλός 

παραμένεις στο επάγγελμα. 

• Πέρα από την επικαιρότητα ποιά θέματα είναι αυτά που 
σας ελκύουν;
Με αυτό που έχω πάθος τα τελευταία χρόνια και 

προσπαθώ να ολοκληρώσω άλλο ένα λεύκωμα, είναι η 

αεροφωτογραφία. Μου αρέσει πάρα πολύ το αντικείμενο 

αυτό. Είναι συναρπαστικό το ελικόπτερο και η φωτογραφία 

από ψηλά. Όταν στη συνέχεια, ανοίγεις τις εικόνες στο 

κομπιούτερ συνειδητοποιείς ότι περιέχουν και άλλα στοιχεία 

που λόγω της ταχύτητας δεν πρόλαβες να δει αρχικά. Η 

αεροφωτογραφία με εκφράζει γι αυτό και προχώρησα στο 

σχετικό λεύκωμα που έχει εκδοθεί. 

• Ποιές είναι οι τεχνικές δυσκολίες του επαγγέλματος; 
Η τεχνολογία έχει βοηθήσει πολύ. Τώρα θα φύγω για να 

καλύψω τη Formula 1 πέντε μέρες στην Τουρκία και μετά 

θα πάω κατευθείαν στη Νότιο Αφρική στο Μουντιάλ. Μου 

στείλανε από τα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο δύο Canon 

ΕΟS1 D Mk IV, έναν φακό 70-200mm IS καινούριο και είναι 

ασύλληπτοι, φοβεροί. Με τις ψηφιακές ρεφλέξ έχει γίνει η 

δουλειά πολύ πιο εύκολη, και με την ποιότητα των χρωμάτων 

και με την ταχύτητα. Προσωπικά μάλιστα είμαι υπέρ των 

multimedia, μ’ αρέσει που στα πρόσφατα μοντέλα DSLR 

ενσωματώνεται και high definition video. 

• Τραβάτε και βίντεο;
Τώρα όσον αφορά το βίντεο στο πρακτορείο μας έχουν 

εκπαιδευτεί ορισμένοι φωτογράφοι, ενώ κάποιοι άλλοι 

μαθαίνουμε μόνοι μας. Εν τω μεταξύ αξίζει να σημειωθεί και η 

Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου που είμαι μέλος θα φέρει 

δύο εισηγητές να διδάξουν σε σεμινάριο video. Αυτό που θέλει 

το πρακτορείο είναι αν βρεθείς κάπου και δεν έχει έρθει το 

συνεργείο να είσαι σε θέση να τραβήξεις ένα βασικό βίντεο. 

Πρώτα απόλα είμαι φωτογράφος, αλλά εγώ έχω στο site 

μου, επειδή συνεργάζομαι και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
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Επενδύσεων, εμπορικές δουλειές, έργα που έχουν χρηματοδοτήσει και 

είναι multimedia. 

• Είναι θεμιτό να ζητάνε βίντεο από το φωτογράφο;
Όλα τα πράγματα έχουν μια θετική και μια αρνητική πλευρά. Τα κακά 

είναι η γρίνια που υπάρχει με τους κάμεραμεν. Εννοείται ότι αυτοί έχουν 

μεγαλύτερη αντίληψη του video με την ίδια λογική ότι αν έδινες σε 

έναν κάμεραμαν να τραβήξει φωτογραφίες δεν θα το έκανε τόσο καλά. 

Ένα ακόμα κακό είναι ότι σε λίγο οι αρχισυντάκτες θα ζητάνε ακόμη 

περισσότερα από μας χωρίς καμία αύξηση στις αμοιβές Και το θλιβερό 

για μένα είναι ότι τα ελληνικά περιοδικά έκοψαν τόσες σελίδες. Είναι 

δυνατόν ελληνικά περιοδικά να μην έχουν site, να μην έχουν multimedia;. 

Θέλουν να απευθυνθούν στη νεολαία αλλά οι νέοι 25 ετών και κάτω δεν 

ασχολούνται καν με τα περιοδικά και τις εφημερίδες... Τα διαβάζουν όλα 

στο internet. Τα site πλέον είναι μια παράθεση ειδήσεων.

• Έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα με την αστυνομία και τα δικαιώματα 
φωτογράφισης σε ανοιχτό χώρο;
Μερικές φορές δέρνουν όποιον είναι μπροστά τους. Δεν δικαιολογώ την 

αστυνομία αλλά καμιά φορά μπορεί να έχει και δίκιο.Π.χ. έχουν συλλάβει 

κάποιον σε διαδήλωση, και τριγυρίζουν συντάκτες και τον ρωτάνε πως 

νιώθει. Λογικό είναι να έρθουν και διαδηλωτές, τότε λογικό είναι να έρθει 

μία διμοιρία και να σαρώσει όποιον βρει μπροστά της. Υπάρχουν λάθη και 

από τις δύο πλευρές... 

• Ποιους φωτογράφους θαυμάζετε;
Όταν ξεκινούσα θεωρούσα φοβερά κάποια πρακτορεία και μυθικούς 

κάποιους φωτογράφους. Πλέον με τα χρόνια έρχεται η απομυθοποίηση, 

αλλά αυτοί που έμειναν ακλόνητα είδωλα για την αντίληψή τους ήταν ο 

Anri Cartier Bresson και ο Robert Kapa. 
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