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Polaroid ôõð ô÷öòà

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!
Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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É ôöììðäß õèó Polaroid ôõðî Ñàëð Sotheby’s
É âäðòÝ õèó õÞøîèó åæî äîúòàçæê âñý ëòàôæêó...
Òæòêôôýõæòâ âñý 1.000 Þòäâ éâ ñòðô÷Þòæê ôæ åèíðñòâôàâ ð ðàëðó Sotheby’s
âñý õèî Ôöììðäß õèó Polaroid ôõêó 21 ëâê 22 Ëðöîàðö ôõè ÏÞâ Öýòëè.
É ôöììðäß ñæòêìâíãÝîæê ÷úõðäòâ÷àæó õúî Ansel Adams, Chuck Close,
Lucas Samaras, Robert Frank, William Wegman ëâê Andy Warhol. É âïàâ õèó
öñðìðäàçæõâê ôõâ 7,2 – 11,1 æëâõðííþòêâ åðìÝòêâ. É ôöììðäß õúî Þòäúî
âöõÿî ñâòÞøæê íêâ íðîâåêëß ëâõâîýèôè õèó æñàåòâôèó õèó æñâîâôõâõêëßó
õæøîðìðäàâó õèó Polaroid - è ðñðàâ ôøæåýî æëíèåÞîêôæ õèî âñýôõâôè íæõâïþ
Þíñîæöôèó ëâê ñòâäíÝõúôèó - ôõèî êôõðòàâ õèó ÷úõðäòâ÷àâó.
Περισσότερα στη σελίδα 8
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...Úóćõý ĊčĈă÷ąðĊăĆ ÷ðĀăĉ;

Wedding
p h o t o . g r

ÚøĒ üõ ćù öąăĉā!
ÚøĒ üõ ćù øăĉā!
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Aéßîâ, ÎÝòõêðó 2010

Ãäâñèõðà ÷àìðê ëâê ôöîæòäÝõæó,
Ôâó ëâìúôðòàçðöíæ ôõè îÞâ íâó æëåðõêëß ñòúõðãðöìàâ: õðî ñìèòÞôõæòð
Oåèäý ×úõðäòâ÷àâó ÅÝíðö/ÄÝñõêôèó õèî öìðñðàèôè õðö ðñðàðö ïæëêîßôâíæ ñòêî
ìàäð ëâêòý. Ñ Ñåèäýó ÷êìðåðïæà îâ ôöäëæîõòÿôæê ôõêó ôæìàåæó õèó ñðìöõæìðþó
Þëåðôèó ëâê ôõð site ñðö éâ õðî ôöîðåæþæê, õð ôþîðìð õúî æêåêëæöíÞîúî ôõð
âîõêëæàíæîð ÷úõðäòâ÷æàúî ëâê ÷úõðäòÝ÷úî õèó øÿòâó íâó.
Õð ëðêîý ôõð ðñðàð âñæöéþîæõâê æàîâê õð çæöäÝòê ñðö ñòðæõðêíÝçæê õðî äÝíð
õðö ß ãâñõàçæê õð ñâêåà õðö. Êâ ñòðô÷Þòæê ô’ Þîâî ñðìöõæìß õýíð ñìðþôêð öìêëý íæ
âîõêñòðôúñæöõêëÞó ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö/ãÝñõêôèó õúî æêåêëæöíÞîúî ÷úõðäòÝ÷úî.
É õâïêîýíèôè éâ äàîæõâê íæ ìæêõðöòäêëý æöòæõßòêð âîÝ äæúäòâ÷êëß ñæòêðøß.
Êâ õþøæê æöòþõâõèó ñòðãðìßó âñý õâ ñæòêðåêëÝ íâó âììÝ ëâê âñý æñêìæäíÞîâ
íÞôâ æîèíÞòúôèó õðö Ñíàìðö õèó ÌÃÊÉÎÇÓËÏÉÔ - øðòèäðþ æñêëðêîúîàâó õèó
Þëåðôèó - ýôð ëâê âñý õêó ôæìàåæó ñæòêðåêëÿî äÝíðö/ãÝñõêôèó.
Êâ åêâõàéæõâê ôæ øâíèìß õêíß âñý õâ ëæîõòêëÝ ñæòàñõæòâ ýìèó õèó øÿòâó.
Çñàôèó éâ âñðôõâìæà åúòæÝî ñòðó åæêäíâõêôíý ôæ æñêìæäíÞîâ âõæìêÞ îö÷êëÿî
ô’ ýìè õèî ÇììÝåâ.
×öôêëÝ ôõèî æñðøß õðö internet éâ ßõâî ñâòÝìðäð îâ íèî ôöîðåæþæõâê
è Þëåðôè âñý Þîâ ñìðþôêð, åöîâíêëý ëâê æîèíæòúíÞîð site. Mæ æìæþéæòè
ñòýôãâôè ôæ ýìðöó âììÝ õð ëöòêýõæòð íæ æþøòèôõð æöòæõßòêð âîÝ äæúäòâ÷êëß
ñæòêðøß ëâê åöîâõýõèõâ ôõðöó ëâõâøúòèíÞîðöó ÷úõðäòÝ÷ðöó îâ âîæãÝçðöî íýîðê
õðöó æþëðìâ õêó ÷úõðäòâ÷àæó õðöó ýõâî õð ëòàîðöî âñâòâàõèõð.
Æèìÿôõæ ôßíæòâ ôöííæõðøß!
Îèî øÝôæõæ õèî íðîâåêëß æöëâêòàâ ñòðãðìßó ñðö ôâó ñòðô÷Þòæõâê.
Ñê åþôëðìðê ëâêòðà ñðö åêâîþðöíæ âñâêõðþî æïúôõòÞ÷æêâ, ëêîèõêëýõèõâ ëâê Þîõðîè
æñêëðêîúîàâ õèó åðöìæêÝó íâó ñòðó ëÝéæ ëâõæþéöîôè.
Îæ ÷êìêëðþó øâêòæõêôíðþó,
Isabelle Mouratian
Project manager

Για να δηλώσετε συμμετοχή:
• Γράψτε μας στο info@weddingphoto.gr
• Tηλεφωνήστε μας (ώρες γραφείου): 210 8541400
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H έκδοση

Το site

Ο πληρέστερος οδηγός φωτογράφων γάμου

Το πιo ενημερωμένο site για τον γάμο & τη βάπτιση
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 εκδηλώσεων, catering, λίστες δώρων γάμου κλπ).

Φωτ.: Studio

Asfis

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.
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ØâìâòÝ!

É âïàâ õðö îâ Þøæêó e-mail
Η πραγματικότητα αλλιώς...

Για να δείτε τις κάρτες κάντε κλίκ στην εικόνα

çõû ċČöĆĂ

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.

Õð Photobusiness Weekly æëåàåæõâê ëâê ëöëìð÷ðòæà âñý õêó æëåýôæêó õðö ñæòêðåêëðþ ×ÚÕÑÅÓÃ×ÑÔ
ÕòðöñÝëè 1, 104 45 Ãéßîâ. Õèì. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
Eëåýõèó: ÕÝëèó Õçàíâó, Æêæöéöîõßó Ôþîõâïèó: Òâîâäêÿõèó Ìâìåßó, Art Director: ÎêøÝìèó Ìöòçàåèó,
ÃòøêôöîõÝëõêó: Ìúîôõâîõàîâ ÅëêõÝëðö Atelier: Îâòàâ Îâòàîðäìðö Õæøîêëß öñðôõßòêïè: õð âõæìêÞ õðö

www.photo.gr

×ÚÕÑÅÓÃ×ÑÖ Æêâ÷èíàôæêó: »îîâ ÎâîðöôÝëè, ÄâääÞìèó Õçàíâó

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñðò 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.
Åêâ îâ ìÝãæõæ õð Photobusiness Weekly ôõð ñòðôúñêëý ôâó mail âòëæà âñìÝ îâ íâó õð åèìÿôæõæ ôõð photobusiness@photo.gr
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Polaroid ôõð ô÷öòà
ñðòæàâ õúî æñýíæîúî øòýîúî ôöäëæîõòÿéèëâî

Andy Warhol, Farah Fawcett, íðîâåêëß Polacolor Õþñðö 108 æëõþñúôèó, æëõàíèôè: $5.000-7.000

íæ ñêð ôöôõèíâõêëý õòýñð. Õè åæëâæõàâ õðö ‘60
âñÞëõèôæ ýîðíâ: “Ôöììðäß ×úõðäòâ÷àâó õèó
Polaroid”. Æýéèëâî ôæ ñðììðþó ÷úõðäòÝ÷ðöó
÷úõðäòâ÷êëÞó íèøâîÞó ëâê ÷êìí ñòðó
ñæêòâíâõêôíðþó, ðê ðñðàðê æñÞôõòæùâî ôõèî
Polaroid íæ ñòðõÝôæêó ëâê âñðõæìÞôíâõâ.
ÃòëæõÝ îúòàó ôöîæêåèõðñðêßéèëæ ñúó âöõÞó
ðê ñòÿêíæó ÷úõðäòâ÷àæó âñý æñâääæìíâõàæó
÷úõðäòÝ÷ðöó âñðõÞìæôâî Þîâ ôèíâîõêëý
âòøæàð õèó âîÝñõöïèó õðö íÞôðö ëâê ðåßäèôæ
ôõð Òòýäòâííâ Öñðôõßòêïèó Ìâììêõæøîÿî
(Artist Support Programm) õèó Polaroid,
ôõð ðñðàð ÷úõðäòâ÷êëÞó íèøâîÞó ëâê ÷êìí
âîõâììÝôôðîõâî íæ õêó ÷úõðäòâ÷àæó ñðö
õòâãðþôâî. ÎÞôú âöõðþ õðö ñòðäòÝííâõðó,
è Ôöììðäß õèó Polaroid ôöäëÞîõòúôæ Þòäâ
ôèíâîõêëÿî ëâììêõæøîÿî, æêåêëÝ âöõÿî ñðö
øòèôêíðñðêðþôâî õèî åêÝôèíè ëÝíæòâ 20 - 24
êîõôÿî, ýñúó ðê Chuck Close, William Wegman, ëâê David Levinthal, âîÝíæôâ ôæ ñðììðþó
Ýììðöó.

É ôöììðäß õèó Polaroid ôõðî Ñàëð Sotheby’s
É ÷úõðäòâ÷êëß åèíðñòâôàâ õèó øòðîêÝó!
É ôöììðäß ïæëàîèôæ âñý õðî Edwin Land, æ÷æöòÞõè ëâê êåòöõß õèó Polaroid.
ÒæòêìâíãÝîæê õâ Þòäâ ñðììÿî ëðòö÷âàúî ÷úõðäòÝ÷úî õðö åæþõæòðö íêôðþ õðö
20ðö âêÿîâ, ýñúó õúî Peter Beard, Chuck Close, William Wegman, David Levinthal,
Robert Frank, David Hockney, Robert Mapplethorpe ëâê, àôúó õðö ñêð ôèíâîõêëðþ,
Ansel Adams, ð ðñðàðó æëñòðôúñæàõâê âñý ñÝîú âñý 400 ÷úõðäòâ÷àæó. É êôõðòàâ
õèó æñêîýèôèó õèó Polaroid âñý õðî Land Þäêîæ íÞòðó õðö éòþìðö õèó ÷úõðäòâ÷àâó.
Ìâéÿó ãòêôëýõâî ôæ åêâëðñÞó ôõèî Santa Fe, õð 1943, ð Land õòÝãèïæ íêâ
÷úõðäòâ÷àâ õèó îæâòßó ëýòèó õðö Jennifer, è ðñðàâ òÿõèôæ õðî ñâõÞòâ õèó äêâõà åæî
íñðòðþôæ îâ õè åæê âíÞôúó. Åêâ õðî æö÷öß Edwin Land, âöõý åæî âñðõÞìæôæ âñìÝ

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

íêâ âñðòàâ æîýó ñâêåêðþ âììÝ íêâ ñòýëìèôè ôõèî ðñðàâ Þñòæñæ îâ âîõâñðëòêéæà.
Ñ Land øòæêÝôõèëæ íýîð Þîâ âñýäæöíâ äêâ îâ õæìæêðñðêßôæê õèî êåÞâ õèó Ýíæôèó
÷úõðäòâ÷àâó! É ñòÿõè ëÝíæòâ ëâê ÷êìí ñâòðöôêÝôõèëâî õð 1948 ôæ Þîâ
ñðìöëâõÝôõèíâ õèó Äðôõÿîèó ëâê ïæñðöìßéèëâî íÞôâ ôæ ìàäæó ÿòæó.
É æñâîâôõâõêëß Ýíæôè æí÷Ýîêôè õèó Polaroid, Þåúôæ õèî æöëâêòàâ õýôð ôæ
æñâääæìíâõàæó ýôð ëâê ôæ æòâôêõÞøîæó ÷úõðäòÝ÷ðöó îâ ãìÞñðöî õêó ÷úõðäòâ÷àæó
õðöó âíÞôúó íæõÝ õè ìßùè õðöó. Ãñý õèî ôõêäíß õèó ñòÿõèó ñâòðöôàâôßó õèó,
è Polaroid æàøæ õæòÝôõêâ âñßøèôè ôõðî ëýôíð, ëâê åæî Þíæêîæ íýîð ôõâ øÞòêâ
æòâôêõæøîÿî. ÒòÝäíâõê, ðê ÷úõðäòâ÷êëÞó íèøâîÞó ëâê õâ ÷êìí õèó Polaroid,
ôâäßîæöôâî ðìýëìèòæó äæîêÞó æñâääæìíâõêÿî ÷úõðäòÝ÷úî ëâê ëâììêõæøîÿî,
æ÷ýòúî íðöôæàúî, ëâê ôöììæëõÿî. É æöòþõâõâ åêâåæåðíÞîè åèíêðöòäêëß øòßôè
õèó æ÷æþòæôèó õðö Land, æîÞñîæöôæ õðî àåêð õðî æ÷æöòÞõè ëâê õèî æõâêòàâ õðö
îâ ôöäëæîõòÿôðöî íêâ ôöììðäß Þòäúî ñðö åèíêðöòäßéèëâî íæ öìêëÝ Polaroid.
ÃòøêëÝ, ðê ÷úõðäòâ÷àæó ßõâî ôöäëæîõòúíÞîæó ôæ âîæñàôèíè ãÝôè ýíúó, ôõèî
Robert Rauschenberg Japanese Sky
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ÇñêìðäÞó âñý õð Ïikon Pro

ÆÖÑ ÍÑÅËÃ ÅËÃ ÕÑ ÒÇÓËÑÆËÌÑ ÕÉÔ ÏËÌÑÏ

Michael Martin
Oê Þòèíðê âñðõæìðþî ãâôêëý âîõêëæàíæîð æîåêâ÷Þòðîõðó äêâ õð ÷úõðäòÝ÷ð Michael
Martin. Õð ñêð ñòýô÷âõð õâïæàåê õðö õðî Þ÷æòæ ôõèî âííÿåè Þòèíð Skeidararsandur
Þëõâôèó 1000 õæõò. øìí. ôõè îýõêâ âëõß õèó Ëôìâîåàâó. ØêìêÝåæó òöÝëêâ ñòðæòøýíæîâ
âñý õßïè ñâäæõÿîúî åêâôøàçðöî õèî Þòèíð âöõß, íæõâ÷Þòðîõâó è÷âêôõæêâëý àçèíâ ñðö
âììÝçæê ôöîæøÿó õð õðñàð. É ìßùè Þäêîæ íæ âæòð÷úõðäòâ÷àâ âñý þùðó 300 íÞõòúî.
Ñ ÷úõðäòÝ÷ðó æàîâê íâîêÿåèó ÷öôêðìÝõòèó ëâê Þøæê ïæëêîßôæê õè åòâôõèòêýõèõÝ õðö
âñý õâ 14 øòýîêâ õðö ýõâî åêÞôøêôæ õêó »ìñæêó íæ ÷àìðöó. Çî ôöîæøæàâ âñý ñðìþ îæâòß
èìêëàâ æñêåýéèëæ ôõèî õâïæêåêúõêëß ÷úõðäòâ÷àâ ôõêó ñÞîõæ èñæàòðöó íæ Þí÷âôè ôõèî
ñæòêãâììðîõêëß æöâêôéèõðñðàèôè. Ôõð õæìæöõâàð õðö ãêãìàð 30 Jahre Abenteuer æë÷òÝçæê
õè ãâéæêÝ õðö âäÝñè äêâ õð õâïàåê úó æíñæêòàâ ñðö âñæìæöéæòÿîæê õðî Ýîéòúñð.
Ïikon D3 AF-S Nikkor 24-70mm f/2,8G ED 1/640sec. f/8

Õð ñæòêðåêëý æëåàåæõâê 3 ÷ðòÞó õð
øòýîð ëâê åêâîÞíæõâê ôæ ýìâ õâ íÞìè õðö
åêëõþðö õèó Nikon, NPS (Nikon Professional Services). ÒòðãÝììæê íæòêëÞó âñý
õêó ëâìþõæòæó ÷úõðäòâ÷àæó âñý åêÞéîúó
âîâäîúòêôíÞîðöó ÷úõðäòÝ÷ðöó ñðö
øòèôêíðñðêðþî æïðñìêôíý NIkon.
Ôëðñýó åæî æàîâê íýîð è ñòðãðìß õúî
÷úõðäòâ÷êÿî âììÝ õð îâ ñâòðöôêÝôæê
õêó åöîâõýõèõæó õðö æïðñìêôíðþ ëÝõú
âñý ñòâäíâõêëÞó ôöîéßëæó ëâê îâ
ñòðô÷Þòæê ôöíãðöìÞó ëâê ñìèòð÷ðòàæó
ôõðöó ÷úõðäòÝ÷öâó âîÝ õðî ñìâîßõè.

Laurent Ballesta
O Laurent Ballesta õòÝãèïæ âöõß õè ìßùè
õð ñæòâôíÞîð ëâìðëâàòê ôæ íêâ íêëòß
ìàíîè ôõè Ïýõêâ Åâììàâ ôöäëæîõòÿîðîõâó
öìêëý äêâ Þîâ ãêãìàð ôøæõêëý íæ õðöó
öäòýõðñðöó õèó Çöòÿñèó. Õâöõýøòðîâ
æàøæ õè ãðßéæêâ õðö âåæì÷ðþ õðö ñðö
õöøâàîæê îâ æàîâê åæêîýó ùâòÝó ëöñòàîúî.
¿õâî Þîâ âñý âöõÝ õâ ùÝòêâ åâäëÿôæê
õð âäëàôõòê, è íÝøè íñðòæà îâ åêâòëÞôæê
úó íàâ ÿòâ, åèì. åàîæê âòëæõý øòýîð
äêâ îâ ñÞôæê Þîâ Ýõðíð ôõð îæòý íæ õè
÷úõðäòâ÷êëß íèøâîß ëâê îâ õðñðéæõèéæà
ôúôõÝ äêâ õè ìßùè. Åêâ îâ ôöäëòâõèéæà ôõè
ôúôõß éÞôè è íèøâîß íæ õèî âåêÝãòðøè
éßëè õèó, íêôß íÞôâ ôõð îæòý ëâê íêôß
ôõèî æñê÷Ýîæêâ, ñòðôâòíýôõèëâî åþð
ôèíâåðþòæó (ñìúõßòæó). Ñ ùâòÝó ïâîÝòòêïæ
õðî äêäÝîõêð ëöñòàîð ôõð îæòý ñòðëæêíÞîðö
îâ ãòæéæà ð øòýîðó äêâ õè ìßùè. Ìâê ýñúó
æàñæ ð ÷úõðäòÝ÷ð: «ãòæéßëâíæ ôõèî êåâîêëß ôöäëöòàâ îâ ôöîåöÝôðöíæ õâ åþð øýíñê, õð åêëý íðö äêâ õð ùÝòæíâ ëâê õðö
âåæì÷ðþ íðö äêâ õêó ëâõâåþôæêó…»
Ïikon D3 ÃF-S Nikkor 14-24mm f/2,8G ED 1/50sec. f/9
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Òæòêôëýñêð
EΠΙΜΕΛΕΙΑ: Π. ΚΑΛΔΗΣ

DxO æîâîõàðî Adobe
Îæ â÷ðòíß õâ Lens Profiles ôõð ëâêîðþòäêð Photoshop
âîðàäæê íêâ ñðìþ íæäÝìè ôöçßõèôè!
Mæ ñðìþ øâòÝ öñðåÞøéèëâî ðê æîéðöôêÿåæêó øòßôõæó õðö Photoshop õè îÞâ Þëåðôè
õðö ñòðäòÝííâõðó. ÃîÝíæôâ ôõêó ñêð æîåêâ÷Þòðöôæó ëâêîðõðíàæó ôöäëâõâìÞäæõâê õð
Lens Profile Creator ñðö åàîæê åöîâõýõèõâ åêýòéúôèó äæúíæõòêëÿî ëâê øòúíâõêëÿî
æëõòðñÿî ÷õêÝøîðîõâó ôöäëæëòêíÞîâ ñòð÷àì äêâ æñêíÞòðöó ÷âëðþó. É äâììêëß DxO
Labs æàîâê âöõß ñðö ñòúõðñýòèôæ ôõèî êåÞâ õèó æë õúî öôõÞòúî âöõýíâõèó åêýòéúôèó
õúî øâòâëõèòêôõêëÿî õúî ÷âëÿî íÞôú õðö ñòðäòÝííâõðó DxO Optics Pro. To õæìæöõâàð
æñàôèó âîâìâíãÝîæê õè æñæïæòäâôàâ ëâê íæõâõòðñß RAW âòøæàúî, âöõýíâõè âñðíÝëòöîôè
ôëýîèó, åêýòéúôè Þëéæôèó ëìñ. Ñ Cyrill de la Chesnais, Sales and Marketing Manager õèó
DxO æïÞ÷òâôæ æñê÷öìÝïæêó: «Ææî äîúòàçðöíæ ñúó åèíêðöòäðþîõâê õâ ñòð÷àì ôõð Photoshop CS5 âììÝ è õæëíèòàúôè ëâê õâ æòäâìæàâ ñðö ñâòÞøðîõâê âñý õèî Adobe â÷ßîðöî
ëæîÝ.. É æëõàíèôè õèó ñâòâíýò÷úôèó âñâêõæà ôõýøð íæ íèåæîêëß ëþòõúôè. Ãëýíè ëâê
ñâòâíýò÷úôè õèó õÝïèó õðö 1% åàîæê ðòâõÝ ñòðãìßíâõâ, õð àåêð ëâê è ðíâìß ëâõâîðíß
õðö ÷úõêôíðþ ôõèî æñê÷Ýîæêâ õðö ôõýøðö. ¿ìðê äîúòàçðöî õè åöôëðìàâ îâ æñêõæöøéæà
ðíðêðíðò÷àâ ÷úõêôíðþ íæ âñýëìêôè ìêäýõæòð õðöð 10% ýñúó éÞõæê ôõêó ñòðåêâäòâ÷Þó
è Adobe. Aîõàéæõâ, ôõð åêëý íâó ñòðûýî õâ ñòð÷àì åèíêðöòäðþîõâê ôæ Ýëòúó
æòäâôõèòêâëÞó ôöîéßëæó ôæ ñòýõöñð ôõðþîõêð øúòàó âîâëìÝôæêó, íæ ëâìêíñòâòêôíÞîâ
÷úõêôõêëÝ ëâê âñýìöõâ æñàñæåðöó äöÝìêîðöó ôõýøðöó. Çñàôèó õâ modules õèó DxO ëÝîðöî
ñæòêôôýõæòâ ñòÝäíâõâ âñý õèî åêýòéúôè õðö ãêîêæõâòàôíâõðó, õúî äæúíæõòêëÿî ëâê
øòúíâõêëÿî æëõòðñÿî åèì. æñêñòðôéÞõúó âñðëâéêôõðþî õðî âôõêäíâõêôíý ëâê õèî íæàúôè
õèó æöëòàîæêâó ôõèî ñæòê÷Þòæêâ õðö ëÝåòðö.
ÒâòÝ õè åêâåæåðíÞîè Ýñðùè ýõê ñòýëæêõâê äêâ õèî ñòÿõè ÷ðòÝ ñðö è äâììêëß DxO
âîõêíæõúñàçæê ôðãâòý âîõâäúîêôíý ôæ âöõý õðî õðíÞâ (õúî ðñõêëÿî åêðòéÿôæúî
ôæ ôöîÝòõèôè íæ ôöäëæëòêíÞîðöó ÷âëðþó) âöõý åæî æàîâê âëòêãÞó. Ìâê Ýììæó
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íêëòýõæòðö ãæìèîæëðþó (âììÝ ýøê
ëâõ’ âîÝäëè ìêäýõæòð ôðãâòÞó æõâêòàæó
ñòðäòâííâõêôíðþ – software developers)
Þøðöî ñòðô÷Þòæê ìþôæêó.
ÇîåæêëõêëÝ é’ âîâ÷Þòðöíæ
I.õèî PTLens íêâ íêëòß æ÷âòíðäß
ñðö åêðòéÿîæê õâ æïßó: ãâòæìðæêåß
ëâê íâïêìâòðæêåß ñâòâíýò÷úôè,
ãêîêæõÝòêôíâ, øòúíâõêëß æëõòðñß ëâê
ñòððñõêëß
II.õð Bibble 5 íêâ æïâêòæõêëß æ÷âòíðäß
ñðö âî æàøæ ñòýôãâôè ôæ íæäâìþõæòâ
ëâîÝìêâ marketing éâ íñðòðöôæ îâ
øõöñßôæê õèî âäðòÝ õðö Adobe Lightroom ëâê õðö PhaseOne CaptureOne.
To Bibble 5.0 ìðêñýî õèó Bibble Labs
ñòðô÷Þòæê æëõýó õúî ñÝíñðììúî Ýììúî
ìæêõðöòäêÿî õðö íêâ database Þõðêíúî
åêðòéÿôæúî äêâ 350 ÷âëðþó,.
Çñàôèó ðê íèøâîêëðà õúî äêâñúîÞçêëúî
æòäðôõâôàúî â÷ßîðöî æöôøßíúó îâ
öñðîðèéæà ýõê ôõêó ñòýô÷âõæó íèøâîÞó
÷òðîõàçðöî îâ åêðòéÿîðöî ôõð firmware
ëâê õâ ô÷Ýìíâõâ øòúíâõêëÿî æëõòðñÿî.
Îâó õð æàñâî ôõâ ôàäðöòâ äêâ õèî Canon
EOS 7D ëâê ôàäðöòâ êôøþæê ëâê ôæ ñðììÞó
Ýììæó ñæòêñõÿôæêó.
Õð éÞíâ ñðö ñòðëþñõæê æàîâê ôâ÷Þó.
Ãî õâ æòäâìæàâ åêðòéÿôæúî æàîâê õýôð
âñðõæìæôíâõêëÝ, äêâõà îâ âäðòÝôðöíæ
âëòêãðþó (åêðòéúíÞîðöó) ÷âëðþó; Ã÷ðþ
íæ õðöó ÷éèîðþó éâ ëÝîðöíæ íêâ øâòÝ
õè åðöìæêÝ íâó õðöìÝøêôõðî úó ñòðó õð
õæìêëý âñðõÞìæôíâ; Ìâê ñðêð ëàîèõòð éâ
Þøðöî ðê ëâõâôëæöâôõÞó îâ æïæìàïðöî
õâ ðñõêëÝ; Ôþîõðíâ, è íýîè ñâòÝíæõòðó
ñðö éâ æîåêâ÷Þòæê ñòâäíâõêëÝ, éâ æàîâê
è âîÝìöôè â÷ðþ éâ âñðõöñÿîæê õèî
ñòúõðäæîß ñìèòð÷ðòàâ. ÎæõÝ íæ Þîâ
ñòýäòâííâ RAW æñæïæòäâôàâó õâ ñÝîõâ
éâ æàîâê åöîâõÝ!!!
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Sony VAIO Ó
Îæ GPS ëâê ùè÷êâëß ñöïàåâ!
ÏÞâ åêÝôõâôè ôõè ÷ðòèõýõèõâ åàîæê õð
VAIO õèó ôæêòÝó P. Èöäàçæê ìàäð ñæòêôôýõæòð âñý 600 äòâííÝòêâ ëâê íæõâ÷Þòæõâê
ñâîæþëðìâ íÞôâ ôõè õôÝîõâ ôâó ß ôõèî
õôÞñè õðö ôâëâëêðþ ôâó. ÆêâéÞõæê ýìæó õêó
åöîâõýõèõæó æîýó ñìßòðöó öñðìðäêôõß íæ
ìæêõðöòäêëý ôþôõèíâ Windows ëâê ñðììÝ
ñæòêôôýõæòâ. Çàîâê ôøæåêâôíÞîð äêâ âñìý
øæêòêôíý, âëýíè ëê âî ôõÞëæôõæ ýòéêðê ß
ñæòñâõÝõæ. Ñ ëæîõòêëýó åæàëõèó ‘‘pointing
stick’’ ôöíñìèòÿîæõâê âñý Þîâ touchpad
ëâê ñìßëõòâ âîõàôõðêøâ õðö ñðîõêëêðþ. Õâ
íðîõÞìâ VAIO õèó ôæêòÝó Ó æàîâê õâ ñòÿõâ
notebook õèó Sony íæ æîôúíâõúíÞîð GPS
ëâê íêâ îÞâ ùè÷êâëß ñöïàåâ. Ôõðî ‘on-thego’ øâòâëõßòâ âöõðþ õðö ñâîÝìâ÷òðö
notebook äêâ õâïêåæöõÞó, ôöäëâõâìÞäæõâê
ëâê õð on-board ôþôõèíâ Everywair 3G, õð
ðñðàð ñòðô÷Þòæê öùèìßó õâøþõèõâó ôöîåæôêíýõèõâ íæ åàëõöâ ëêîèõßó õèìæ÷úîàâó.
Õð îÞð VAIO õèó ôæêòÝó Ó æàîâê õð ñòÿõð
notebook âñý õè Sony íæ æîôúíâõúíÞîð
âêôéèõßòâ ëàîèôèó, ð ðñðàðó âîõêåòÝ ôæ
÷öôêëÞó ëêîßôæêó. ÃñìÝ, ëðöîßôõæ æìâ÷òÝ
õð VAIO äêâ îâ åæàõæ õèî æñýíæîè ÷úõðäòâ÷àâ, îâ ïæ÷öììàôæõæ íêâ-íêâ õêó ôæìàåæó
æîýó æääòÝ÷ðö PDF ß âñìÝ îâ äöòàôæõæ
ñàôú – ß îâ ñÝõæ íñòðôõÝ – ôõâ site ñðö
æñêôëæ÷õßëâõæ ñòýô÷âõâ ôõð åêâåàëõöð.
SONY HELLAS 801 11 92000

Õhe impossible project
Òæòêôôýõæòæó ìæñõðíÞòæêæó ôõð ÷úó
To 2008 o Andre Bosman, íèøâîêëýó ñâòâäúäßó ëâê íÞìðó õðö management õèó
Polaroid ëâê ð Florian Kaps ôëÞ÷éèëâî îâ âîâãêÿôðöî õð ñêð åêÝôèíð ÷êìí Ýíæôèó
æí÷Ýîêôèó õðö ëýôíðö, õð Polaroid. Eõôê àåòöôâî õèî æõâêòàâ The Impossible Project.
Tèî àåêâ øòðîêÝ æïâäýòâôâî õðî íèøâîðìðäêëý æïðñìêôíý õðö õæìæöõâàðö æòäðôõâôàðö
Polaroid ëâê ôöîßùâî ôöí÷úîàâ lease äêâ õâ ëõßòêâ õèó æäëâõÝôõâôèó. É êåÞâ õðöó (ñðö
öñðôõèòàøéèëæ âñý õèî Ilford Photo UK (Harman Technology Ltd.) ëâòñð÷ýòèôæ õðî
ñæòâôíÞîð ÎÝòõêð, ðñýõæ ëâê ëöëìð÷ýòèôâî õâ ñòÿõâ ñòðûýîõâ, õð ÓØ100 ëâê PX600
Silver Shade. H Harman Technology íæ õè ôæêòÝ õèó, âîÞìâãæ õèî ñâòâäúäß ñòÿõúî
öìÿî äêâ õâ âòîèõêëÝ ëâéÿó ëâê ëÝñðêæó øòúôõêëÞó. ‘Ñôðê âîâòúõêðþîõâê ñðþ éâ ãòðöî
õâ ëâêîðþòäêâ ÷êìí âó âîâõòÞïðöî ôõð www.the-impossible-project.com äêâ Online
ñâòâääæìàâ. ÒæòêðòêôíÞîæó ñðôýõèõæó éâ ñòðúéðþîõâê ëâê íÞôú æñêìæäíÞîúî åêæéîÿî
dealer. ÔêäÝ ôêäÝ Þòøðîõâê ôæ äîÿôè íâó ñæòêôôýõæòæó ñìèòð÷ðòàæó äêâ õâ öìêëÝ: õð
PX100 silver shade æàîâê ÷êìí Ýíæôèó æí÷Ýîêôèó íæõòàðö ëðîõòÝôõ ãæìõêôõðñðêèíÞîð äêâ
õêó íèøâîÞó Polaroid SX70 (ñæòêìâíãâîðíÞîúî õúî íðîõÞìúî SX70 OneStep AF, Time
Zero OneStep, The Button, Polaroid 1000 ëâê Polaroid 2000) ñðö Þøðöî ëöëìð÷ðòßôæê
ëâõÝ æëâõðííþòêâ. Æàîæê õýîð ñâôõÞì ñòðó õð sepia. Çñàôèó æàîâê æïêôðòòðñèíÞîð
äêâ ÷úó èíÞòâó (5200°Ì) ëâê õâ âñðõæìÞôíâõâ æïâòõÿîõâê ôæ âòëæõý ãâéíý âñý õèî
ñæòêãâììðîõêëß éæòíðëòâôàâ. To PX Silver Shade ñòðôðíðêÿîæê ýìâ õâ ñâòâåðôêâëÝ
øâòâëõèòêôõêëÝ õðö ÷êìí Ýíæôèó æí÷Ýîêôèó åèì. õèî õðîêëýõèõâ, õèî æöâêôéèôàâ ëâê õèî
åöîâõýõèõâ æñÞíãâôèó.

Sony
H íæäâìþõæòè ôöììðäß õðö FIFA World Cup âñðëìæêôõêëÝ âñý õèî Sony
É Sony âîâëðàîúôæ ýõê éâ âòøàôæê õè åêÝéæôè õèó ôöììðäßó õðö FIFA World Cup, íÞôú
Internet, ôæ õèìæðòÝôæêó BRAVIA ëâê Blu-ray Disc player ôõèî ÇììÝåâ âñý 24 ÎâÂðö. Î’ âöõýî
õðî õòýñð ýôðê åêâéÞõðöî ßåè õèìæýòâôè BRAVIA, BRAVIA Home Cinema ëâê Sony Blu-ray
player, âììÝ ëâê ýôðê ñòýëæêõâê îâ âñðëõßôðöî, éâ íñðòðþî íÞôú õèó ñìâõ÷ýòíâó BRAVIA
Internet Video îâ âñðìâþôðöî õêó 20 ëâìþõæòæó ôõêäíÞó õúî Òâäëðôíàúî ÌöñÞììúî FIFA, îâ
åðöî éòöìêëÞó êôõðòàæó ëâê âîÞëåðõâ ôõêäíêýõöñâ ß õð ñòð÷àì õúî âäâñèíÞîúî õðöó íæäÝìúî Ýôôúî õðö ñðåðô÷âàòðö, íÞôú õèó ñìâõ÷ýòíâó BRAVIA Internet Video. É ñìâõ÷ýòíâ
BRAVIA Internet Video ôâó æñêõòÞñæê îâ åæàõæ õêó õèìæðñõêëÞó æëñðíñÞó ñðö øÝôâõæ íÞôú õúî
åèíð÷êìÿî öñèòæôêÿî æõæòðøòðîêôíÞîèó ñòðãðìßó (‘catch-up TV’), åàîðîõÝó ôâó õè åöîâõýõèõâ îâ âñðìâíãÝîæõæ æñâîâìßùæêó õúî âäâñèíÞîúî ôâó õèìæðñõêëÿî æëñðíñÿî ýñðõæ
õð æñêéöíæàõæ, ôõèî Ýîæôè õðö ôñêõêðþ ôâó. Çñàôèó, ñòðô÷Þòæê ñòýôãâôè ôæ Þîâî ðìýëìèòð
ëýôíð åúòæÝî ‘on demand’ ñæòêæøðíÞîðö ôõð åêâåàëõöð, âñý åêëõöâëðþó õýñðöó ýñúó õð
YouTube™, õð Dailymotion™ ëâê ñðììÝ Ýììâ âëýíâ.
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Cokin
ÏÞæó çæìâõàîæó Gels
É äîúôõß æõâêòæàâ ëâõâôëæößó ÷úõðäòâ÷êëÿî ÷àìõòúî Cokin ñâòðöôàâôæ
ôßíæòâ Þîâ îÞð æïÝòõèíâ ñðö éâ æöøâòêôõßôæê êåêâàõæòâ õðöó ÷úõðäòÝ÷ðöó
ñðö æîåêâ÷Þòðîõâê äêâ õè åèíêðöòäêëß
÷úõðäòÝ÷èôè íæ õæøîèõý ÷úõêôíý.
Ñê çæìâõàîæó Cokin ñòðôâòíýçðîõâê
íñòðôõÝ âñý íàâ ÷úõêôõêëß ñèäß ëâê
åêâíðò÷ÿîðöî âîÝìðäâ õð ÷úõêôíý,
æàõæ åêðòéÿîðîõâó õèî ñðêýõèõâ õðö íæ
íæõâãðìß õúî Kelvin, æàõæ ñòðôåàåðîõâó
ëÝñðêð æ÷Þ ÷úõêôíðþ, íæêÿîðîõâó õèî
Þîõâôè ëìñ. É Cokin ñòðô÷Þòæê ÷àìõòâ
çæìâõàîâó õýôð ôæ òðìÝ ýôð ëâê ôæ õòæêó
íêëòýõæòæó åêâôõÝôæêó: 13x5cm, 24x30cm
ëâê 5060cm. Ôõêó åþð íæäâìþõæòæó åêâôõÝôæêó, ñòðô÷Þòðîõâê ôöîðìêëÝ ñæòêôôýõæòâ âñý 566 åêâ÷ðòæõêëÝ ÷àìõòâ ëâê
æñêñìÞðî 3 ëêõ 12 åêâ÷ðòæõêëÿî ÷àìõòúî
õèó àåêâó ëâõèäðòàâó (12 øòúíâõêëÝ æ÷Þ,
12 øòúíâõêëÿî åêðòéÿôæúî ëâê 12 åêÝøöôèó). ÕÞìðó, ôõè íêëòýõæòè åêÝôõâôè
õúî 13x5cm, ñðö ñòððòàçðîõâê äêâ îâ
íñâàîðöî íñòðôõÝ âñý õâ èìæëõòðîêëÝ
÷ìâó hotshoe äêâ DSLR, è Cokin åêâéÞõæê
åþð ëêõ íæ íàâ ôöììðäß 15 åêâ÷ðòæõêëÿî
÷àìõòúî ôæ íðîß ß åêñìß ñðôýõèõâ, íâçà
íæ õâ âñâòâàõèõâ æïâòõßíâõâ ôõßòêïèó
(Velcro) ôõâ ÷ìâó ¼îâ æñêñìÞðî ñìæðîÞëõèíâ õúî ÷àìõòúî çæìâõàîâó Cokin æàîâê
è ñðêýõèõâ ëâõâôëæößó õðöó, ëâéÿó è
åêâåêëâôàâ ñâòâäúäßó õæìæà ëÝõú âñý
âöôõèòý ñðêðõêëý Þìæäøð õýôð äêâ õèî
öùèìß ðñõêëß âñýåðôè ýôð ëâê äêâ õèî
Ýòêôõè øòúíâõêëß ôöîðøß. É âïêðôèíæàúõè øòúíâõêëß åêâñæòâõýõèõâ õúî
÷àìõòúî çæìâõàîâó Cokin õâ æñêõòÞñæê îâ

Hama
Ùè÷êâëß ëðòîàçâ Slim Touch
É îÞâ ùè÷êâëß ëðòîàçâ 20.3 cm (8’’) “Slim Touch” âñý õèî æõâêòàâ Hama, ôâó åàîæê õè åöîâõýõèõâ îâ ñòðãÝììæõæ õêó âäâñèíÞîæó ôâó ÷úõðäòâ÷àæó ëâê ýøê íýîð. Õâöõýøòðîâ ôâó
æñêõòÞñæê îâ ñâòâëðìðöéßôæõæ ãàîõæð âììÝ ëâê îâ âëðþôæõæ õèî âäâñèíÞîè ôâó íðöôêëß.
Çñàôèó íñðòæàõæ îâ õè øòèôêíðñðêßôæõæ ëâê ôâî òðìýê ß ïöñîèõßòê. ÆêâéÞõæê ìæêõðöòäàâ
“slide show” íæ 8 åêâ÷ðòæõêëðþó õòýñðöó ñâòðöôàâôèó æêëýîúî äêâ æöøÝòêôõè ñòðãðìß,
æôúõæòêëß íîßíè 256ÎÄ, æîôúíâõúíÞîð card reader äêâ ëÝòõæó SD / SDHC / MMC âììÝ
ëâê USB éþòâ (2.0) äêâ æñÞëõâôè õèó íîßíèó õèó, ýôð æôæàó æñêéöíæàõæ. É íñÝòâ íæ õâ ñìßëõòâ â÷ßó ñòðô÷Þòæê æöëðìàâ ôõêó ìæêõðöòäàæó íæîðþ ëâê ôõèî ñòðãðìß ÷úõðäòâ÷êÿî.
Çîÿ õð õèìæøæêòêôõßòêð ñðö ñæòêìâíãÝîæõâê ôõè ôöôëæöâôàâ, ôâó ãðèéÝæê îâ æìÞäïæõæ õèî
ùè÷êâëß ëðòîàçâ Hama 20.3 cm (8’’) “Slim Touch” âñý ðñðêðåßñðõæ íÞòðó õðö åúíâõàðö
æôæàó ãòàôëæôõæ.
HAMA DISTRIBUTION ÇÒÇ 210 9410206

øòèôêíðñðêðþîõâê ýøê íýîð äêâ âîâìðäêëß ß ùè÷êâëß ÷úõðäòÝ÷èôè, âììÝ
æñàôèó ôõèî ëêîèíâõðäòâ÷êëß ìßùè ëâê
ôõð video high definition (HD).

Sony World Photography Awards

TECHNIO 210 9567810

Òòðæõðêíâôõæàõæ äêâ õð 2011
Íàäæó æãåðíÝåæó íæõÝ õèî õæìæõß âñðîðíßó ôõêó ÌÝîîæó è Sony âîâëðàîúôæ ñúó ð åêâäúîêôíýó ïæëêîÝæê îâ åÞøæõâê ßåè ôöííæõðøÞó äêâ õðî åêâäúîêôíý õðö 2011. Ãñý õèî Òâòâôëæöß
28 ÎÝêðö ðê ÷úõðäòÝ÷ðê íñðòðþî îâ ôõÞìîðöî õêó ôöííæõðøÞó õðöó. É ëâõâìèëõêëß èíæòð-

PHOTOGELS

®

LIGHTING FILTERS FOR CREATIVE PHOTOGRAPHY
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íèîàâ æàîâê è 5è Ëâîðöâòàðö 2011. Çëõýó õúî èíæòðíèîêÿî è Sony âîâëðàîúôæ ýõê è æñýíæîè õæìæõß éâ ñòâäíâõðñðêèéæà ôõð Íðîåàîð ëâê ýøê ôõêó ÌÝîîæó. É ôèíâîõêëß âöõß âììâäß
âñðõæìæà íÞòðó íêâ äæîêëýõæòèó âîâíýò÷úôèó õúî ãòâãæàúî. Õâ Sony World Photography
Awards æñæëõæàîðîõâê äêâ îâ âäëâìêÝôðöî âëýíâ ñæòêôôýõæòð õðî ëýôíð õèó ÷úõðäòâ÷àâó
ëâê éâ ñæòêðåæþôðöî ôæ Îæïêëý, Ôâî ×òâîôàôëð ëâê ÔâäëÝè ñòêî ëâõâìßïðöî ôõð Íðîåàîð
äêâ õèî âñðîðíß. ÇñêñìÞðî åèíêðöòäæàõâê îÞð åêâäúîêôõêëý ëðííÝõê, õð Open Competition
ñðö éâ âîõêëâõâôõßôæê õð æòâôêõæøîêëý ëðííÝõê ëâê éâ ñæòêìâíãÝîæê 9 ëâõèäðòàæó ýñðö ðê ÷úõðäòÝ÷ðê éâ åêâäúîàçðîõâê íæ íàâ ÷úõðäòâ÷àâ. Õð æñâääìæíâõêëý íÞòðó éâ ñæòêìâíãÝîæê 14
ëâõèäðòàæó øúòêôíÞîæó ôæ õòàâ æàåè (æíñðòêëý, fine art ëâê îõðëöíâîõæò-÷úõðòæñðòõÝç).
Òæòêôôýõæòâ äêâ õoî åêâäúîêôíý ôõð îÞð site www.worldphoto.org.
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Fujifilm
Çñæîåþæê ôæ øâòõêÝ inkjet
Ìâêîðþòäêð æòäðôõÝôêð äêâ
÷úõðäòâ÷êëÝ øâòõêÝ inkjet æõðêíÝçæê
è Fujifilm ôõêó ÉÒÃ. É îÞâ ñâòâäúäêëß
íðîÝåâ éâ âôøðìæàõâê íæ ëâõâôëæöß
øâòõêÿî õýôð äêâ ðêëêâëðþó æëõöñúõÞó
ýôð ëâê äêâ õâ îÞâ drylab Frontier âììÝ
ëâê äêâ æñâääæìíâõêëðþó æëõöñúõÞó
large format. ¿ñúó åßìúôæ ð ëðó Shinji
Kataoka äæîêëýó åêæöéöîõßó Fujifilm
Manufacturing USA, ëðó «õð æòäðôõÝôêð
õðö Greenwood Ýòøêôæ îâ ìæêõðöòäæà
õð 1988. Õÿòâ è æõâêòàâ íâó ñòðøúòÝæê
ôæ Þîâ ñâòâñÞòâ ãßíâ æñæîåþðîõâó
25 æë. åðì. äêâ îâ ñâòâäÝäæê öùèìßó
ñðêýõèõâó øâòõà Inkjet. Eûíâôõæ æöõöøæàó
ñðö è æõâêòàâ íñðòæà îâ æñæëõæàîæê õêó
åòâôõèòêýõèõÞó õèó æåÿ ôõð Greenwood
ôõè Ïýõêâ Ìâòðìàîâ, ëâê îâ ôöîæøàôæê õè
ãêðíèøâîêëß ñâòâäúäß ôöíãÝììðîõâó
ôõèî õðñêëß ðêëðîðíàâ»
FUJIFILM HELLAS 210 9404100

Hama Canberra
¼í÷âôè ôõèî ñòâëõêëýõèõâ
¿øê íêâ ëâê åþð âììÝ æîîêÝ ðìýëìèòæó õôÝîõæó ëâê éßëæó åêâ÷ýòúî íæäæéÿî ëâê
ôøèíÝõúî ñæòêìâíãÝîæê è îÞâ ôæêòÝ Carberra õèó äæòíâîêëßó Éama. Õêó åêâëòàîæê õð
íâþòð øòÿíâ íæ íêâ ñêîæììêÝ øòÿíâõðó. Ñê ôøæåêÝôæêó Þøðöî ôâî ëðêîý ñâòðîðíâôõß
õèî ñòâëõêëýõèõâ ëâê õèî âïêðñðàèôè ëâê õðö ñâòâíêëòðþ øÿòðö äêâ õèî âñðéßëæöôè
íêëòÿî ëâê íæäÝìúî âîõêëæêíÞîúî. É ôæêòÝ ñæòêìâíãÝîæê 3 éßëæó äêâ compact ÷úõ.
íèøâîÞó ëâê íêëòÞó ãêîõæðëÝíæòæó, åþð ñòâëõêëÞó éßëæó holdall äêâ DSLR ëâê õÞôôæòâ
Ýììâ íðîõÞìâ äêâ ñðêëàìæó âîÝäëæó íæõâ÷ðòÝó æïðñìêôíðþ. Ñìæó ðê õôÝîõæó Þøðöî
íâìâëÝ øæòðþìêâ, êôøöòðþó êíÝîõæó âîÝòõèôèó, ñìæöòêëÞó õôÞñæó, æêåêëÞó éÞôæêó
äêâ íñâõâòàæó ëâê ëÝòõæó íîßíèó, ëâê øòúíâõêôõý æôúõæòêëý äêâ îâ íèî øÝîæõæ
íêëòðâîõêëæàíæîâ. Çñàôèó åêâéÞõðöî ìâôõêøÞîêâ ñòðôõâõæöõêëÝ ñðåâòÝëêâ ôõêó ãÝôæêó
ëâê æîôúíâõúíÞîð âåêÝãòðøð ëÝìöííâ.
HAMA DISTRIBUTION ÇÒÇ 210 9410206

Sony image sensors
Aëýíè íêëòýõæòâ Pixel
ÃñðãìÞñðîõâó ôæ æ÷âòíðäÞó ëöòàúó ôæ ëêîèõÝ õèìÞ÷úîâ, è îÞâ
äæîêÝ âêôéèõßòúî Sony ICX 681SQW öñæòè÷âîæþæõâê äêâ õâ ñêð
íêëòÝ æêëðîðôõðêøæàâ ýìúî õúî æñðøÿî, íæäÞéðöó íýìêó 1.43ím
ôõè åêâäÿîêð. ÊæúòèõêëÝ è íêëòýõæòè æñê÷Ýîæêâ æêëðîðôõðêøæàðö
(pixel) îðíðõæìæêâëÝ ëâõâìßäæê ôæ øæêòýõæòâ øâòâëõèòêôõêëÝ
èìæëõòðîêëðþ éðòþãðö. ¿íúó ðê ôøæåêâôõÞó íæ íêâ Þïöñîè ìþôè
âîõêíæõÿñêôâî õð ñòýãìèíâ ñòðôéÞõðîõâó åæþõæòð íêëòð÷âëý ñðö
ãæìõêÿîæê æîõöñúôêâëÝ õâ øâòâëõèòêôõêëÝ ÷úõðôöììæëõêëýõèõâó.
Çñàôèó øòèôêíðñðêðþîõâê õæøîðìðäàæó thin film ôõâ ñðìöôêìêëðîðþøâ
èìæëõòýåêâ ëâê õðöó íêëòð÷âëðþó. Ñê íæõâõòðñÞó âöõÞó Ý÷èôâî
õð ñæòêéÿòêð ôõðöó ôøæåêâôõÞó îâ íæêÿôðöî õð íÞäæéðó Pixel ëâõÝ
15% âöïÝîðîõâó õâöõýøòðîâ õèî âîÝìöôè ëâõÝ 8%. É æöâêôéèôàâ
íæêÿéèëæ ëâõÝ 8% åèì. ëâõÝ 50% ëâìþõæòè æñàåðôè ôæ ôøÞôè íæ õð
éæúòèõêëý íðîõÞìð.
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Samsung
Çñàôèíðó øðòèäýó õèó Ñìöíñêâëßó Íâíñâåèåòðíàâó
õð 2012 ôõð Íðîåàîð

ÑíÝåâ ëâììêõæøîÿî
Ìâíâõæòðþ
Ñíâåêëß Þëéæôè ÷úõðäòâ÷àâó,
çúäòâ÷êëßó ëâê øâòâëõêëßó
Õð ÔÝããâõð 5 Ëðöîàðö 2010, ôõðî
æëéæôêâëý øÿòð õðö ñÝòëðö ñæòêãâììðîõêëßó æöâêôéèõðñðàèôèó «Ãîõÿîèó
Õòàõôèó», 14 íÞìè õèó «ðíÝåâó ëâììêõæøîÿî ëâíâõæòðþ» ñâòðöôêÝçðöî Þòäâ
õðöó íæ éæíâõêëý õàõìð “Ôõè åðëêíâôàâ
õðö øòýîðö”. ¼øðîõâó úó â÷æõèòàâ
õð ôöäëæëòêíÞîð éÞíâ, ðê ëâììêõÞøîæó
ëâõâéÞõðöî õâ æôúõæòêëÝ õðöó ñêôõæþú
ëâê õêó âîâçèõßôæêó õðöó, íæ íðò÷Þó,
ôøßíâõâ ëâê õðñàâ ñðö ôöîéÞõðöî õèî
ñòðôúñêëß õðöó íöéðìðäàâ. Ôÿíâõâ ëâê
øÿòðê, íæ ñæåàð âîâ÷ðòÝó õðî øòýîð,
íðò÷ðñðêðþî ëâê íðò÷ðñðêðþîõâê,
ñòðôåêðòàçðöî ëâê ñòðôåêðòàçðîõâê
âñðëâìþñõðîõâó æêëýîæó æîýó ëýôíðö
ñðö ãòàôëæõâê ôæ åêâòëß, âÞîâè æïÞìêïè.
»îéòúñðê, ñæòêãÝììðî ëâê ëâõâôõÝôæêó, Þøðîõâó öñðôõæà õè åðëêíâôàâ õðö
øòýîðö, ñâòðöôêÝçðîõâê úó íêâ ëâìÝ
íæìæõèíÞîè ñòýõâôè íæ ôõýøð ð æñêôëÞñõèó-éæâõßó îâ õâïêåÞùæê ô’ Þîâî ëýôíð
âäâñèíÞîð, ðêëæàð ëâê õâöõýøòðîâ íâëòêîý : îâ âîâåæêøéæà õð ñâòýî úó íàâ
âôõæàòæöõè ñèäß õðö ñâòæìéýîõðó ñðö
äðîêíðñðêæà âîâíîßôæêó äêâ õð íÞììðî.
Çäëâàîêâ : ÔÝããâõð 5 Ëðöîàðö 2010
ëâê ÿòâ : 20.00 í.í.
ÆêÝòëæêâ Þëéæôèó : 5-20 Ëðöîàðö 2010
Áòæó ìæêõðöòäàâó : 18.30í.í. – 21.30 í.í.
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É Samsung Electronics âîâëðàîúôæ õè ôöííæõðøß õèó, úó æñàôèíðó øðòèäýó, ôõèî
Ñìöíñêâëß Íâíñâåèåòðíàâ ôõðöó Ñìöíñêâëðþó Ãäÿîæó õðö Íðîåàîðö õð 2012. É
íæõâ÷ðòÝ õèó Ñìöíñêâëßó ×ìýäâó éâ ïæëêîßôæê õð ÎÝêð õðö 2012 ëâê éâ ðìðëìèòúéæà
õðî Ëðþìêð õðö 2012, íæ õèî Þîâòïè õúî Ñìöíñêâëÿî Ãäÿîúî. Ôëýñðó õèó Samsung è
æîâôøýìèôè õèó íæ õðöó Ñìöíñêâëðþó Ãäÿîæó æàîâê îâ æíñìÞïæê ýìðöó õðöó âîéòÿñðöó, êåêâàõæòâ õðöó îÞðöó, ôõðî âéìèõêôíý íÞôú ñðìöÝòêéíúî ôøæõêëÿî åòâôõèòêðõßõúî ëâê ñòðäòâííÝõúî. É æñàôèíè âîâëðàîúôè õèó øðòèäàâó õèó Samsung ôõèî
Ñìöíñêâëß Íâíñâåèåòðíàâ äêâ õð 2012 ñòâäíâõðñðêßéèëæ ôæ æêåêëß æëåßìúôè, ôõð
Íðîåàîð, öñý õè ôõßòêïè õèó Ñòäâîúõêëßó Çñêõòðñßó äêâ õðöó Ñìöíñêâëðþó Ãäÿîæó
õðö Íðîåàîðö (LOCOG) ëâê õè ôöííæõðøß õðö Íýòåðö Sebastian Coe, ÒòðÞåòðö õèó
LOCOG ëâê õðö ëðö Hugh Robertson, Öñðöòäðþ Ãéìèõêôíðþ ëâê Ñìöíñêâëÿî Ãäÿîúî. Îêâ Þîåæêïè äêâ õð õê ñòýëæêõâê îâ æñâëðìðöéßôæê, ßõâî è ôöííæõðøß îæâîêëðþ
ëðêîðþ ôõèî æëåßìúôè, ôöíñæòêìâíãâîðíÞîðö æîýó âñý õðöó ñòæôãæöõÞó õèó îæðìâàâó
õèó Samsung, õðî 16øòðîð Danny Mills Pappoe, âñý õèî ðíÝåâ îÞúî õèó ÕôÞìôê. É
Samsung, úó ñâäëýôíêðó èäÞõèó õèó õæøîðìðäàâó, ýõâî ñòýëæêõâê äêâ õè ôõßòêïè õðö
âéìèõêôíðþ, æîêôøþæê õð òýìð õèó úó Çñàôèíðó Øðòèäýó õèó Ñìöíñêâëßó Íâíñâåèåòðíàâó, õðîàçðîõâó õèî â÷ðôàúôè ëâê õð ñÝéðó õèó äêâ õêó õðñêëÞó ëðêîýõèõæó ëâê õðöó
îÞðöó, úó íÞòðó õúî æöòþõæòúî ôõýøúî õèó, îâ ëÝîæê õðî ëýôíð Þîâ ëâìþõæòð íÞòðó.
SAMSUNG 210 6896235-6

Ìÿôõâó Îñâìâ÷ðþõâó
Ãñðøÿòèôæ âñý õèî Samsung
Ìâê æîÿ ýìðê ôõèî âäðòÝ imaging õèó íêëòßó
íâó øÿòâó âîÞíæîâî íæ âäúîàâ õèî åòâôõèòêðñðàèôè õðö ñðìþ Þíñæêòðö ëâê äîúôõðþ
ôõæìÞøðöó õèó Samsung Electronics Hellas
ë. Ìÿôõâ Îñâìâ÷ðþõâ - æêåêëÝ íæõÝ õð
åêâçþäêð íæ õèî Fourlis Trade - Þôëâôæ õð îÞð:
Ãñðøÿòèôæ(;) âñý õèî éÞôè ñðö ëâõæàøæ æåÿ
ëâê øòýîêâ äêâ îâ ïæëêîßôæê õè îÞâ õðö åòâôõèòêýõèõâ âöõß õè ÷ðòÝ (ôþí÷úîâ íæ âîæñêãæãâàúõæó ñìèòð÷ðòàæó) ôõðî åèíýôêð õðíÞâ.
Êâ æñâîÞìéðöíæ ôõð éÞíâ íýìêó
Þøðöíæ îæÿõæòâ.
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Panasonic G20
EñèöïèíÞîè õèìæðñõêëß æíñæêòàâ
Ñê õèìæðòÝôæêó îÞâó äæîêÝó æëõýó õèó
ãæìõêúíÞîèó ñðêýõèõâó æêëýîâó ñòðô÷Þòðöî
Þîâ ôúòý æöëðìàæó ôæ âñàôõæöõð ãâéíý. Çëõýó
âñý õêó ÷ðöõðöòêôõêëÞó 3D äêâ õêó ðñðàæó ñðììÝ
éâ åêâãÝôæõæ âöõý õðî ëâêòý öñÝòøðöî ëâê
ñêð êôðòòðñèíÞîæó ôæêòÞó íæ Þí÷âôè ôõèî
ôèíæòêîß (ëâê ñðìþ æïæìêäíÞîè ð÷æàìðöíæ îâ
ðíðìðäßôðöíæ) õæøîðìðäàâ. É Panasonic G20
æàîâê Ýììè íêâ ôæêòÝ ôõèî ðêëðäÞîæêâ Panasonic
ñðö øòèôêíðñðêæà õð âñðåæåæêäíÞîèó âñýåðôèó
panel IPS-Alpha õð ðñðàð ñòðô÷Þòæê ýøê íýîðî
äúîàâ ñâòâõßòèôèó 178² êåâîêëß äêâ íæäÝìð
âòêéíý éæâõÿî õðñðéæõèíÞîúî ôæ åêÝ÷ðòæó
äúîàæó ôõð ëâéêôõêëý âììÝ ëâê æïâêòæõêëß
øòúíâõêëß ñêôõýõèõâ. Çëæàîð ñðö ïæøúòàçæê õè
ôæêòÝ G20 è ðñðàâ âòêéíæà åêÝ÷ðòúî íæäæéÿî
íðîõÞìâ âñý 37 úó 50in. æàîâê è ñìèòýõèõâ õðö
æïðñìêôíðþ. ÒæòêìâíãÝîæê åðòö÷ðòêëý åÞëõè,
æñàäæêð ùè÷êâëý åÞëõè ÎPEG-4, ôÝòúôè 100Hz
íæ ôþôõèíâ Intelligent Frame Creation Pro,
ôþîåæôè íæ õð internet íæ õð ôþôõèíâ Viera
CAST: o øòßôõèó íñðòæà îâ Þøæê ñòýôãâôè ôæ ôæ online videos, ôñðò ëâê âäÿîæó, åæìõàâ ëâêòðþ ëâê øòèíâõêôõßòêâ ëâê ñðììÞó âëýíè
åêâåêëõöâëÞó öñèòæôàæó ýñúó êôõýõðñðöó ëðêîúîêëßó åêëõþúôèó ß ôöîðíêìàâ íÞôú Skype. H Panasonic úó æ÷æöòÞõòêâ õèó ëÝòõâó
Secure Digital åæî éâ íñðòðþôæ î’ â÷ßôæê âîæëíæõÝììæöõð âöõý õð ñòýõöñð. Çõôê âñìÿó õðñðéæõÿîõâó íêâ ëÝòõâ SD/SDHC ôõèî
âîõàôõðêøè éþòâ è TV ñòðøúòÝæê ôæ HD slide show íæ ýìæó õêó ÷úõðäòâ÷àæó ñðö ñæòêÞøðîõâê. ÕÞìðó ñòðô÷Þòæê õð ôþôõèíâ ðêëêâëßó
åêëõþúôèó DLNA ñðö ôöîæîÿîæê íæ âôþòíâõð åàëõöð åêÝ÷ðòæó èìæëõòðîêëÞó ôöôëæöÞó ôõð ôñàõê.
INTERTECH 210 9692300

¼ëéæôè - ôðë
Ôõèî Õate Modern
ÃîâôõÝõúôè ëâê ôöçèõßôæêó Þøæê ñòðëâìÞôæê ôõèî ñðöòêõâîêëß
Ãääìàâ è Þëéæôè “Exposed: Vogeurism, Surveillance and
the Camera” ñðö ïæëàîèôæ ôõèî äëâìæòà Tate Modern õèî
Òâòâôëæöß. Îæ ëðêîý ñâòðîðíâôõß «èåðîðãìæñõêëÞó» ß
«ëòö÷Þó» ìßùæêó ñðö ëöíâàîðîõâê âñý õèî âéÿâ candid camera
úó õèî ñðòîðäòâ÷àâ, õâ ÷úõðäòâ÷êëÝ Þòäâ ñðö æëõàéæîõâê
åàîðöî õè åêÝôõâôè õðö âñòýãìæñõðö ëâê äæîêëÝ õèó íè ôõèíÞîèó
æêëýîâó, íæ Þîâ âñòýãìæñõð âöéðòíèõêôíý ñðö ðòêôíÞîæó
ôõêäíÞó ðåèäæà ôæ âñòðôåýëèõæó ëâõâôõÝôæêó. ÒæòêìâíãÝîðîõâê

ÃîÝíæôâ ôõâ æëéÞíâõâ ëâê íàâ ôñÝîêâ ÷úõðäòâ÷àâ õèó Greta Garbo ôõð
Òâòàôê, Club st. Germain, 1950.
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ôþäøòðîæó âììÝ ëâê åêâøòðîêëÞó (âòøàçðîõâó âñý õð 1870)
æêëýîæó æòâôêõæøîÿî, ÷úõðòæñýòõæò, ñâòâòÝõôê âììÝ ëâê âñý
ëÝíæòæó ñâòâëðìðþéèôèó CCTV, íâòõöòàæó äêâ oòêâëÞó ëâê
âñàôõæöõæó âîéòÿñêîæó ëâõâôõÝôæêó. Íýäú õðö âí÷êìæäýíæîðö
øâòâëõßòâ ëâê õðö âîõêëòðöýíæîðö ñæòêæøðíÞîðö íæòêëÿî
÷úõðäòâ÷êÿî è åêæþéöîôè õèó Tate âñð÷Ýôêôæ îâ æñêãÝììæê
âñâäðòæþôæêó æêôýåðö âîèìàëúî ôæ ðòêôíÞîæó âàéðöôæó íæ
«æöâàôéèõè éæíâõðìðäàâ» Ëåêúõêëðà âôõöîðíêëðà éâ ñæòêðòàçðöî
õèî æàôðåð ôõâ «âëâõÝììèìâ». Öñæîéöíàçðöíæ ýõê ñÞòöôê æàøæ
åèíêðöòäèéæà ôÝìðó ôõèî àåêâ äëâìæòà ýõâî ðê åêðòäâîúõÞó
âîâäëÝôõèëâî îâ ëâõæãÝôðöî äöíîý ñðòõòÞõð õèó Brooke
Shields ôæ æ÷èãêëß èìêëàâ äêâõà åêâõöñÿéèëâî öñýîðêæó ëâê
íðí÷Þó ñæòà öñðëòöñõýíæîèó ñâêåð÷êìàâó.
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Çñêøæêòßôæêó

Studio ÌâòâäêâîîÝëèó / ÍêãâåæêÝ
Îêâ ñòýõöñè ÷úõðäòâ÷êëß æñêøæàòèôè õèó æñâòøàâó
íæ æöòúñâûëý âÞòâ ëâê îððõòðñàâ
¿õâî ôöîâîõÝæê ëâîæàó ôõèî ôèíæòêîß æñðøß õðö æ÷ßíæòðö ëÞòåðöó ëâê õèó
âîæöéöîýõèõâó æñêøæêòßôæêó ëâê åè õèó ñæòê÷Þòæêâó, îâ ìæêõðöòäðþî íæ Ýùðäð
æñâääæìíâõêëý õòýñð, õýõæ öñðëìàîæõâê íæ ôæãâôíý ôõðöó âîéòÿñðöó ñðö õèî
åèíêðþòäèôâî. ÎêÝ õÞõðêâ ÷úõðäòâ÷êëß æñêøæàòèôè æàîâê õð Studio ÌâòâäêâîîÝëèó
ôõè ÍêãâåæêÝ, ýñúó éâ åêâñêôõÿôæõæ ëâê æôæàó ôõêó ôæìàåæó ñðö âëðìðöéðþî.
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.

Tòæêó äæîêÞó ôõèî öñèòæôàâ õèó ÷úõðäòâ÷êëßó õÞøîèó. ÒÝîú ð äîúôõýó ÷úõðäòÝ÷ðó
ëâê êåòöõßó õèó æñêøæàòèôèó, ð âæàíîèôõðó
ÄâääÞìèó ÌâòâäêâîîÝëèó. ÃòêôõæòÝ ôõð
studio ñðçÝòæê ð äêðó õðö Ãîõÿîèó
ÌâòâäêâîîÝëèó ëâê ëÝõú è õòàõè äæîêÝ ëâê

• 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
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åêÝåðøðê ôõèî æñêøæàòèôè, ÔõÞìêðó (âòêôõæòÝ)
ëâê ÄâääÞìèó ÌâòâäêâîîÝëèó.
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Õæøîðìðäàâ

Ôõêäíêýõöñð âñý õèî ôöîÞîõæöïè

Ñ øÿòðó öñðåðøßó õúî çæöäâòêÿî ýñðö æîèíæòÿîðîõâê äêâ õêó öñèòæôàæó

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!

Ñ ÄâääÞìèó ÌâòâäêâîîÝëèó Ýòêôõðó äîÿôõèó
õúî õæøîêëÿî æñæïæòäâôàâó ÷úõðäòâ÷àâó.
ÌÝõú Ýñðùè õðö æòäâôõèòàðö

• 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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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

“Åîúòàçðöíæ î’ âîâåæêëîþðöíæ õèî ñòðôúñêëýõèõÝ, õð ôëÞòõôð ëâê õèî ðíðò÷êÝ ëÝéæ îþ÷èó ñðö
éâ ñðçÝòæê ôõð studio íâó...”

• 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
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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.
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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!
• 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
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Õð æîèíæòúõêëý ôèíæàúíâ ñðö åàîæõâê ôõðöó íæììýîöí÷ðöó ëâê â÷ðòÝ ôõêó ñâòæøýíæîæó
öñèòæôàæó & õðöó äæîêëðþó ýòðöó ôöîæòäâôàâó.
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Õð åæìõàð ëòÝõèôèó èíæòðíèîàâó.
Ñ ñæìÝõèó äêâ îâ ëÝîæê ëòÝõèôè
èíæòðíèîàâó ñòÞñæê îâ åÿôæê 300
æöòÿ ñòðëâõâãðìß õâ ðñðàâ åæî
æñêôõòÞ÷ðîõâê âî âììÝïæê äîÿíè.
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Õð ôöí÷úîèõêëý ôöîæòäâôàâó. ¿ìðê ðê ñæìÝõæó öñðäòÝ÷ðöî öñðøòæúõêëÝ õð ôöí÷úîèõêëý âöõý ôõð ðñðàð ñòðãìÞñðîõâê õâ ñÝîõâ.
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×úõðäòâ÷àâ äÝíðö

Studio ÌâòâäêâîîÝëèó / ÍêãâåæêÝ
Ôæ âöõß õè ôõßìè õð PhotoBusiness Weekly ÷êìðïæîæà õêó ëâìþõæòæó ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õúî ÷úõðäòÝ÷úî - âîâäîúôõÿî õðö.
Ôõæàìõæ íâó ôõð email: photobusiness@photo.gr ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õèó æñêìðäßó ôâó ëâê éâ õêó åæàõæ æåÿ åèíðôêæöíÞîæó!
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Photoshop tips
TOY MIXÃÍÉ ÌÖÓÈËÆÉ atelier@photo.gr

Επεκτείνοντας
τους ...ορίζοντες μας
Content Aware Scale στο
Photoshop
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 αντίστοιχο αποτέλεσμα στο παρελθόν.
Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά, βήμα-βήμα σε δύο
τεύχη του Weekly όλες της νέες δυνατότητες του
εργαλείου.
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Photoshop tips

1

Ξεκινάμε 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.

2

To 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.

6

Τώρα απλά σέρνουμε δεξιά - αριστερά και με μια κίνηση έχουμε επεκτείνει το φόντο ακόμα και σε πολύπλοκες
φωτογραφίες με λεπτομέρειες και πολλά
σημεία που δεν θέλουμε να αλλάξουν.

3

Αφού πάμε στα Channels
και σιγουρευτούμε ότι έχει
δημιουργηθεί νέο κανάλι με το
επιλεγμένο αντικείμενο, κάνουμε
το backround layer με διπλό κλικ.

4

Με 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.

5

Μετά 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.

7

Επίσης με το ίδιο εργαλείο μπορούμε
να παραμορφώσουμε πχ. αυτοκίνητα
και όπως στο παράδειγμα έχουμε επιλέξει 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 ψηφιακά άλμπουμ αλλά και στη σελιδοποίηση σαλονιών.
Δοκιμάστε το!!

EΛΛΗΝΙΚO ΑDOBE
PHOTOSHOP CS4
Η ελληνική έκδοση του
Photoshop λύνει τα
χέρια όσων αισθάνονται
μεγαλύτερη οικειότητα
με τα ελληνικά μενού.
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Leadership & marketing

O ëâõâîâìúõßó

ôõýøðó õðö ñòðûýîõðó õðöó. Úôõýôð æåÿ
õðöìÝøêôõðî äêâ õðöó åèíêðöòäðþó õèó Æêâ÷ß-

Çàîâê ð öñÞòõâõðó ëòêõßó ýìèó õèó ñòðôñÝéæêâó ñðö äàîæõâê äêâ îâ

íêôèó êôøþæê õð «ñâòÝåðïð õðö Æêâ÷èíêôõß».
Îñðòðþî ëâê äàîðîõâê Þîâ íæ õðî ëâõâîâìúõß ëâõÝ ñâòÝåðïð õòýñð (äàîðîõâê ñâêåêÝ,

ñðöìèéæà Þîâ ñòðûýî...
É ëöòÝ-Ìâõàîâ (Þõôê ìÞîæ ôöîßéúó ðê åêâ÷èíêôõÞó õèî õöñêëß ëâõâîâìÿõòêâ) ëòàîæê
ôñðöåÞó õðö ÎÝòëæõêäë, æíñæêòàâ ôõè Æêâ÷ßíêôè, õâìÞîõð ôõð Æèíêðöòäêëý, æö÷öàâ
ôõâ Media, ñòðôñÝéæêâ ôõèî ñÿìèôè, æñæîåþôæêó ôæ øòßíâ, õæøîðìðäàâ. ¿ìâ äàîðîõâê äêâ îâ âñìÿôæê õð øÞòê ñòðó õð ñòðûýî è ëöòàâ-Ìâõàîâ. ¼õôê æàîâê.
(ÒòðôúñêëÝ åæî Þøú õàñðõæ íæ õèî ÌöòÝ-Ìâõàîâ. Õè ôöíñâéÿ, õè ìâõòæþú ëâê ñòð-

•

ôñâéÿ ôöîæøÿó îâ õè íÝéú. Ñþõæ Þøú õàñðõæ íæ õð ýîðíâ õèó. Ãñý ôþíñõúôè õè
íèõÞòâ íðö õè ìÞîæ Ìöòàâ-Ìâõàîâ. ¿øê Ãêëâõæòàîè, Ìâõæòàîâ, Ìâàõè, Ìâõòàî, Ìâéìßî
ëâê Ýììâ) ...¾ôúó è Ãäàâ ñòðôõÝõêó õèó Æêâ÷ßíêôèó éâ Þñòæñæ îâ ßõâî è Ãäàâ Ãêëâõæòàîè. Îêâ ñòýõâôè æàîâê).
• Ñê ñæòêôôýõæòð òâäåâàæó âììâäÞó ôõð ÎÝòëæõêäë õèó æñðøßó íâó
Þäêîâî ôõðî ëâõâîâìúõß, ôõð ëðêîý. Ôöîßéæêæó ëâê ôöîéßëæó âêÿîúî
Þøðöî âììÝïæê ôæ íæòêëÞó, æìÝøêôõæó åæëâæõàæó. Ñê äöîâàëæó øæêòâ÷æõßéèëâî, ðê
ðêëðäæîæêâëðà åæôíðà øâìÝòúôâî, ðê åêâ÷ðòÞó õúî õÝïæúî âíãìþîéèëâî,
ð æìæþéæòðó øòýîðó âöïßéèëæ, ðê âñðôõÝôæêó íàëòöîâî, õâ æñâääÞìíâõâ

•

•

•
•

Ýììâïâî, õâ ßéè åêâ÷ðòðñðêßéèëâî. Ñê âììâäÞó æëõýó õðö ýõê æàîâê õðöìÝøêôõðî
íæäÝìæó äàîðîõâê ëâê ôþîõðíâ, ôøæåýî âñýõðíâ. ¿ñðêðó ñæê ñÿó ïÞòæê õð ëðêîý
æàîâê õðöìÝøêôõðî â÷æòÞääöðó. Úôõýôð æàîâê æëñìèëõêëý ñúó ðê Ýîéòúñðê
æííÞîðöî ëâííêÝ ÷ðòÝ ôõêó âñýùæêó õðöó. Ðæëêîßôõæ ñÝîõâ íæ õèî ñòðüñýéæôè
ýõê ñòÞñæê îâ íÝéæõæ õð ëðêîý ôâó.
Îè íêìÝõæ äêâ õð ñòðûýî ôâó, õèî æõâêòàâ ôâó. Îêìßôõæ äêâ õðî Ìâõâîâìúõß. Õð
ñòðûýî ôâó åæî æàîâê ëâìý äêâ õðî æâöõý õðö. Çàîâê ëâìý äêâ õðî Ìâõâîâìúõß.
Îèî ñâòâôþòæôõæ âñý õèî ñòðôñÝéæêâ ñðö ëÝîâõæ äêâ îâ ÷õêÝïæõæ Þîâ ñòðûýî,
âñý õêó åöôëðìàæó ñðö âîõêíæõúñàôâõæ, âñý õâ ñòðãìßíâõâ ñðö ìþôâõæ. Ææî
÷õêÝïâõæ ñâòÝ Þîâ ñòðûýî. Ìê âî åæî õð âäðòÝôæê ð ëâõâîâìúõßó åæî ÷õêÝïâõæ
ðþõæ âöõý. (Òòðûýîõâ ôæ õæòÝôõêð ñðôðôõý - ñÝîú âñý 90% - âñðõöøâàîðöî ýøê
äêâõà åæî ßõâî ëâìÝ âììÝ äêâõà åæî Þñæêôâî õðî ëâõâîâìúõß ýõê æàîâê ëâìÝ).
Ñ ëâõâîâìúõßó âñð÷âôàçæê íæ ýìð õðö õð æàîâê. Îæ õè ìðäêëß, õð ôöîâàôéèíâ,
õèî ñâòýòíèôè, õð Þîôõêëõð. ÊÞìæê ëðêîúîêëß âñðåðøß, éÞìæê åêëâàúôè. ¿õâî
Þîâó Ýîéòúñðó âäðòÝçæê Þîâ ñâòÝìðäâ âëòêãý âöõðëàîèõð, åæî æàîâê õòæìýó
Ãñìÿó ëâìþñõæê âîÝäëæó ñêð æñæàäðöôæó âñý õêó ðêëðîðíêëÞó âîÝäëæó ñðö
åèíêðöòäæà âäðòÝçðîõâó õð ñâîÝëòêãð âöõðëàîèõð.
Ñ ëâéðòêôíýó õðö ëðêîðþ æàîâê âñý õêó ñêð æñàñðîæó æòäâôàæó õèó åêâ÷ßíêôèó.
Ñ ëâõâîâìúõßó Þøæê ñÝîõâ åàëêð. ÒÝîõâ.

• Ñ ëâõâîâìúõßó ïæøîÝæê æþëðìâ ëâê õâöõýøòðîâ éöíÝõâê ñðìþ.
• Ñ ëâõâîâìúõßó åæî æàîâê íýîð ëâõâîâìúõßó. Çàîâê Ýîéòúñðó íæ ñòðãìßíâõâ, íæ
ýîæêòâ, íæ ôõâåêðåòðíàâ, íæ ëðöìõðþòâ, íæ ùß÷ð, íæ ñæñðêéßôæêó, íæ æîðøÞó, íæ
÷êìðåðïàæó, íæ æìâõõÿíâõâ. ¼õôê îâ õðî ãìÞñæõæ. Ãî ñðöìÝõæ ðåðîõýëòæíâ
ð ëâõâîâìúõßó åæî æàîâê íæ íêâ ðåðîõýãðöòõôâ ôõð ôõýíâ ýìè õèî èíÞòâ. Ã÷ßôõæ ñðö ñðììÞó ÷ðòÞó ïæøîÝæê (ëÝñðõæ èéæìèíÞîâ) îâ ãðöòõôàôæê õâ åýîõêâ õðö.
• Ñ ëâõâîâìúõßó ñòÞñæê îâ õâöõàçæõâê íæ õâ ñòýôúñâ õèó åêâ÷ßíêôèó
• ÄÝçðöíæ ôõêó åêâ÷èíàôæêó íâó îâ ñâàçðöî Ýîéòúñðê õðö æñêñÞåðö õðö ëðêîðþôõýøðö íâó ëâê ìàäð ùèìýõæòð. ÒðõÞ ëâõÿõæòð, ñðõÞ ñðìþ ùèìýõæòð.
• Îèî öñðõêíÝõæ âììÝ ëâê íèî öñæòæëõêíÝõæ õðî ëâõâîâìúõß.
• Ôõæàìõæ õðî ëâõâîâìúõß ôõð ôèíæàð ñÿìèôèó ýôð äàîæõâê ñêð ëâìÝ æïðñìêôíÞîð
íæ õèî ñòðõàíèôè äêâ õð ñòðûýî ôâó. ÌÝîõæ õðî îâ Þøæê brand loyalty (ñòðûðîõêëß
ñàôõè) ÿôõæ îâ âîõÞïæê ôõêó ôæêòßîæó õèó ñæêéðþó õúî ñúìèõÿî õðö ëâõâôõßíâõðó
äêâ âäðòÝ Ýììúî ñòðûýîõúî (ñðö è ñÿìèôè ôöí÷Þòæê õð ëâõÝôõèíâ), äêâ îâ
âîõÞïæê ôõêó ôæêòßîæó ñòðô÷ðòÿî õúî Ýììúî ñòðûýîõúî.
• ¼øðîõâó íâçà ôâó õðî ëâõâîâìúõß Þøæõæ Þîâ õòðíæòý ýñìð ôõè åêÝéæôè ôâó äêâ îâ
âîõÞïæõæ õêó ñêÞôæêó õúî Ýììúî ñâòâäýîõúî õðö ÎÝòëæõêîäë ëâê õèó âäðòÝó. Îæ
æïâô÷âìêôíÞîè õèî ñòðõàíèôè õðö ëâõâîâìúõß íñðòæàõæ îâ ñæõþøæõæ ëâìþõæòè
åêâîðíß ëâê õðñðéÞõèôè íæ ìêäýõæòæó éöôàæó.
• Õð ëâëý íæ õðöó âîéòÿñðöó õðö ÎÝòëæõêäë æàîâê ýõê åæî âîßëðöî ôõð ëðêîý-
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äöîâàëæó, îðêëðëöòÞó, Þøðöî ñæòàðåð, äàîðîõâê
äêâõòðà, ÷ðòõèäâõçßåæó ë.ìñ.).
Ñê ôöîßéæêæó ëâê ðê âñýùæêó õðö ëâõâîâìúõß
æàîâê åþôëðìð Þúó âåþîâõð îâ íæõâôõòâ÷ðþî,
õðöìÝøêôõðî ôæ íêëòý øòðîêëý åêÝôõèíâ.
Õâ îõðöó åæî íñðòðþî îâ ñÝòðöî ôðãâòý íæòàåêð õèó âäðòÝó Þîâîõê õðö ôâñðöîêðþ äêâõà íæõÝ
õð ñìþôêíð â÷ßîðöî õð åÞòíâ íâìâëý.
Ñê äöîâàëæó éÞìðöî õð åÞòíâ îâ «õòâãÝæê» íæõÝ
õð ñìþôêíð ëâê âöõý õð Þøðöî íæ õð ôâñðþîê,
ñðö ýôð ñêð âìëâìêëý æàîâê õýôð ñæòêôôýõæòð
ëÝîæê õð åÞòíâ îâ «õòâãÝæê». Êæúòðþî õèî
âñâìýõèõâ õðö îõðöó «äìàõôâ», îðíàçðöî ýõê åæî
ñìþéèëâî ëâìÝ. Æèìâåß, ýìðó ð ôöììðäêôíýó
ìÝéðó ëâê õð ìÝéðó ÷éÝîæê õâ ýòêâ õèó ñâòæïßäèôèó äêâõà ñðììÞó äöîâàëæó íæõÝ õð ñìþôêíð
íæ ôâñðþîê ãÝçðöî ëòÞíâ äêâ îâ íâìâëÿôæê õð
åÞòíâ. ¼õôê æàîâê ýíúó.
É ñòðôñÝéæêâ îâ âììÝïæê øòßôè ñòðûýîõðó ð
ëâõâîâìúõßó æàîâê æñàôèó ñðìþ åþôëðìè. ¿õâî
ìâîôâòàôõèëæ íêâ äòßäðòè ôðþñâ ñðö åêâìþðîõâî ôæ çæôõý îæòý íÞôâ ôæ ëðþñâ ß ÷ìöõçÝîê,
ñðììðà ëâõâîâìúõÞó øòèôêíðñðàèôâî ñÝìê
ñêÝõð. Ñ ëâõâîâìúõßó õòÿæê õè ôðþñâ, åæî õèî
ñàîæê. ÒðììÝ «æþëðìâ» ñòðûýîõâ âñðõöøâàîðöî
äêâõà æàîâê ñðìþ æþëðìâ äêâ îâ æàîâê ñêôõæöõÝ.
Ñ ëýôíðó âëðìðöéæà õðöó leaders. Åê’ âöõý æàîâê
ëâìý îâ Þøæõæ íâçà ôâó õðöó opinion leaders.
Çàîâê âñàôõæöõð õê ñòðôÞøðöî ðê Ýîéòúñðê ôõêó
åêâ÷èíàôæêó. ÒòðôÞøðöî ëâê õêó ñêð âñàéâîæó
ìæñõðíÞòæêæó. Åê’ âöõý ðê åêâ÷èíàôæêó ñòÞñæê
îâ æàîâê ñòðôæäíÞîæó úó õèî õæìæöõâàâ

ìæñõðíÞòæêâ.
• Ñ âîæòøýíæîðó âôõÞòâó ôõð øÿòð õðö ëâõâîâìúõß æàîâê è õòàõè èìêëàâ.
• Ãî åæî ñðöìßôæê Þîâ ñòðûýî åæî ÷õâàæê ð ëâõâîâìúõßó. Äòæàõæ õêó âêõàæó ðñðöåßñðõæ âììðþ.
• Òòðôñâéÿîõâó îâ «ñêÝôæõæ» ëâêîðþòäêðöó ëâõâîâìúõÞó, íèî âäîðæàõæ âöõðþó ñðö Þøæõæ ßåè.
• ¿ñðêðó ñòðôñâéßôæê îâ ëðòðûåÞùæê íàâ ÷ðòÝ
õðî ëâõâîâìúõß àôúó åæî Þøæê åæþõæòè æöëâêòàâ.

Õâ ëæàíæîâ õðö Ýòéòðö íâó
âñðõæìðþî âîâåèíðôàæöôè
âñý õð ãêãìàð: ‘‘ÆËÃ×ÉÎËÈÚÏÕÃÔ’’ õðö Ìÿôõâ
Åëýíñìêâ ñðö æëåýéèëæ âñý
õèî åêâ÷èíêôõêëß æõâêòàâ
‘‘ÎASS’’ ëâê ëöëìð÷ðòæà âñý
õêó æëåýôæêó ÍËÄÃÏÉ
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ÊâîÝôèó ÔõâöòÝëèó
Ôõèî íÝøè õðö òæñðòõÝç ëâê õèó æàåèôèó
É îÞâ äæîêÝ æììßîúî
÷úõðòæñýòõæò Þøæê äâìðöøèéæà íæ
õêó åöôëðìàæó õðö æñâääÞìíâõðó.
ÃòøêëÝ íæ õâ ñòâëõðòæàâ ñðö
íñìýëâòâî åðöìæêÞó, íæõÝ íæ õðî
öñæòæñâääæìíâõêôíý ëâê õÿòâ
íæ õèî ôðãâòß ðêëðîðíêëß ëòàôè
ñðö ñìßõõæê õâ Þîõöñâ ëâê ýôðöó
ôöîæòäÝçðîõâê.
Ãñý õèî ëòàôè éâ ãäðöî åöîâõðà
ëâê âìÿãèõðê ðê ëâìþõæòðê,
ñêôõæþæê ð ôöîðíêìèõßó íâó.

ÔÖÏÇÏÕÇÖÐÉ: Ì. ÅÌËÕÃÌÑÖ
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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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Ñ ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó

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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Òòêî 56 øòýîêâ...
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