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Ιδού οι εντυπώσεις του υπογράφοντος από 

την πρόσφατη επίσκεψη στη PHOTOKINA, την 

παλιότερη, γνωστότερη και σημαντικότερη 

διεθνή εμπορική έκθεση του Ιmaging.

Απόλυτη εξειδίκευση. Η έκθεση αυτή τη 

φορά ήταν αμιγώς φωτογραφική. Έλειπε ο 

βαρύς επαγγελματικός εξοπλισμός κινηματο-

γράφου και βίντεο, οι τηλεοράσεις, τα εργο-

στάσια υπολογιστών και ότι άλλο σχετίζεται 

έμμεσα - και όχι άμεσα - με την παραγωγή και 

διαχείριση της σταθερής εικόνας. Τα εργοστά-

σια imaging πλέον επιλέγουν άλλες διεθνείς 

διοργανώσεις για να δείξουν προϊόντα που 

αφορούν ειδικό κοινό π.χ. την IFA (Βερολίνο) 

για τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά, την ΙBC 

(Άμστερνταμ) για το επαγγελματικό video/

broadcast. Οι εκθέσεις tutti fruti τελείωσαν. 

Eξ ου και η μικρότερη έκταση (κλειστά τα 

Halle 7, 8, 10 και 11).

Ξεκάθαρη φυσιογνωμία. Η πρόσφατη 

PHOTOKINA έβαλε τέλος στις αμφισημίες, 

στις εικασίες, στα ερωτηματικά και στις 

αμφιβολίες που διέτρεχαν τις προηγούμενες 

διοργανώσεις σχετικά με τα μέσα παραγωγής 

εικόνας. Με δυο λόγια: Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα το αναλογικό - παρά μόνον οι ...λομογράφοι. 

Δηλ. το club των μανιωδών με τις σοσιαλιστικών καταβολών μινιμαλιστικές (και βεβαίως φιλμάτες) 

Lοmo. Αυτοί βεβαίως φάνταζαν ως λέσχη ατόμων που κάνουν το κέφι τους και όχι business.

Η κρίση (;) Πολλοί συμπατριώτες μας επισκέπτες φορώντας τα παραμορφωτικά γυαλιά του 

μνημονίου και της Τρόικας έβλεπαν παντού κρίση, οικονομικά προβλήματα και άλλα τραγελαφικά 

που συμβαίνουν στη χώρα μας. Η διεθνής πραγματικότητα είναι άλλη. Με βάση τα επίσημα 

στοιχεία όλη η Ευρώπη και ιδιαίτερα οι βόρειες χώρες παρουσιάζει ανάκαμψη στη φωτογραφική 

αγορά ως +5%, απέχοντας πολύ από τους περυσινούς αρνητικούς δείκτες. Για να μην μιλήσουμε 

για Κίνα, Ινδία και άλλες περιοχές του πλανήτη όπου τα νούμερα είναι καλύτερα. Πτώση έχουμε σε 

χώρες όπως Ουγγαρία, Ρουμανία και στην Ελλάδα (στην τελευταία της τάξης του -18% (Μετρήσεις 

GFK). Με βάση τα επίσημα στοιχεία της διοργάνωσης στη PHOTOKINA 2010 συμμετείχαν 1.251 

εκθέτες από 45 χώρες (άνοδος 60% στις συμμετοχές από το εξωτερικό σε σχέση με το 2008).

Πολύ λιγότεροι  Έλληνες επισκέπτες. Η δυσάρεστη αλήθεια. Την επιβεβαίωσαν οι Έλληνες 

αντιπρόσωποι που παραδοσιακά υποδέχονταν στα αντίστοιχα περίπτερα εκατοντάδες έλληνες 

επαγγελματίες φωτογράφους. Αυτή τη φορά είχαν ατελείωτο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή τους... 

Τεράστιο το ενδιαφέρον του κοινού. Πριν το άνοιγμα της έκθεσης σχηματίζονταν χωρίς 

υπερβολή ουρές χιλιάδων ατόμων (δείτε την παραπάνω φωτογραφία) ενώ οι διάδρομοι στα Halle 

των γνωστών εργοστασίων ήταν ασφυκτικά γεμάτοι. Πολύ καλό σημάδι για την αγορά και την 

απήχησή της στο αγοραστικό κοινό. Αυτά ως προς τις γενικές παρατηρήσεις. Για τα νέα προϊόντα 

και τις τεχνολογικές καινοτομίες θα βρείτε πληροφορίες σ’ άλλες σελίδες - και στο επόμενο Weekly. 

Επόμενη PHOTOKINA: 18 - 23 Σεπτεμβρίου 2012.

YΓ: Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ήταν το μοναδικό ελληνικό περιοδικό που κάλυψε την έκθεση.

Τ. ΤΖΙΜΑΣ

A  Photokina
, 21  26 
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), να δημοσιευθούν εδώ. 
Την Powerpoint / παρουσίαση έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννη Κανακάρη τον οποίο ευχαριστούμε. 

 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

http://www.photobusiness.gr/xalara/Something_different_10.pps
www.photo.gr
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Photokina 2010

Στη δεύτερη πεντηκονταετία της ζωής της και με κοσμογονικές τεχνολογικές αλλαγές 

να έχουν επικρατήσει, η Photokina επηρεάζεται αποφασιστικά. Στο παρελθόν ανήκουν 

ανεπιστρεπτί οι επιβλητικές παρουσίες των γιγάντων της βιομηχανίας του φιλμ, τα αχανή 

περίπτερα τωνPolaroid και Agfa που καταλάμβαναν τεράστιους χώρους, ολόκληρα halle. 

Μεγάλες εταιρίες εντάσεως κεφαλαίου που βασίστηκαν στο silver halide, την τεχνολογία 

αλογονιδίων του αργύρου, έχουν πλέον εξαφανιστεί από το χάρτη. 

H Κοdak επιβιώνει με συρρίκνωση του προϊόντικού portfolio έχοντας περάσει με δύσκολο 

τρόπο τον μετασχηματισμό, αφού η κατάρρευση του φιλμ αφαίρεσε τεράστιο κομμάτι τζίρου 

που δεν αναπληρώθηκε. Όσο για τη Fujfilm, την πιο πετυχημένη περίπτωση ανάμεσα στους 

παλιούς «μεγάλους» του Imaging, διασώζεται χάρη στην πιο αποτελεσματική διείσδυση στις 

ψηφιακές μηχανές, τις επιδόσεις στο photofinishing αλλά και στους τομείς της ιατρικής απεικό-

νισης και τυπογραφίας και το κυριότερο στην ιαπωνική της καταγωγή. Οι τράπεζες στην Ιαπω-

νία που είναι βασικοί μέτοχοι στον ιδιωτικό τομέα, δεν δέχονται με τίποτε να καταρρεύσουν οι 

εταιρίες που στηρίζουν. Από την άλλη μεριά, τα παραδοσιακά ονόματα στον κατασκευαστικό 

τομέα του imaging, Canon, Nikon, Olympus, Pentax μοιάζουν να έχουν περάσει δια παντός 

την κρίση αλλαγής τεχνολογίας. Οι δύο πρώτες χάρη στην ισχυρή τους τεχνολογία, η Olympus 

με την οικονομική στήριξη από το ιατρικό κομμάτι και η Pentax με τις ενέσεις ρευστότητας από 

την νέα ιδιοκτήτρια Hoya. Όλοι αυτοί βέβαια αντιμετωπίζουν με δυσπιστία και επιφύλαξη την 

πρόκληση των δύο γιγάντων των καταναλωτικών ηλεκτρονικών της πολυεθνικής Sony που 

απορρόφησε τα υπολείμματα της Konica Minolta και της κορεάτικης Samsung που απειλεί να 

κυριαρχήσει με άκρως επιθετική στρατηγική, όπως έκανε στα ολοκληρωμένα κυκλώματα, στις 

τηλεοράσεις και στα smartphones. Oι Κορεάτες ήθελαν να βρεθούν στην πρώτη θέση των πω-

λήσεων Imaging το 2010 και τώρα μιλούν για το 2012-13. 

ΝΟ NEW MODELS

Μέσα σε αυτή την λαίλαπα που ελέω ψηφιακής τεχνολογίας εξελίσσεται με πρωτοφανείς 

ρυθμούς, και η έννοια «κύκλος ζωής» του προϊόντος μοιάζει με παραδοξολογία, θα ήταν 

παράλογο να περιμένουμε νέες παρουσίες στη Photokina. Εξέλιπε πλέον η «συνήθεια» 

των εταιριών να επιφυλάσσουν «γερμανικές» εκπλήξεις στους επισκέπτες. Τώρα πια που 

τα μοντέλα αλλάζουν κάθε έξι μήνες ως ένα χρόνο, κανείς δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Στα 

Photokina previews (που δημοσίευσε το Photobusiness Weekly και άλλοι συνάδελφοι του 

ειδικού τύπου) είδατε τα περισσότερα από τα μοντέλα ψηφιακών μηχανών που κέρδισαν 

τα βλέμματα στην έκθεση της Κολωνίας. Μετρημένες στα δάκτυλα ήταν οι πραγματικές 

«αποκλειστικότητες»: η ημιεπαγγελματική DSLR Pentax K-5 (βελτίωση στα σημεία της K-7), 

η σπουδαία -στα χαρτιά- Sigma SD1 

με (επιτέλους) τριπλάσια ανάλυση 

4800x3200x3 από τον επαναστατικό 

αισθητήρα Foveon, η compact γοήτρου 

Fujifilm X100 με APS-C αισθητήρα, 

με rangefinder look και κατάφωρες 

σχεδιαστικές επιρροές από Leica M σε 

βαθμό …αντιγραφής,  η ομοβροντία 

προχωρημένων compact από την 

Casio που αισθάνθηκε την ανάγκη να 

υπογραμμίσει την παρουσία της και 

η “υβριδική” 18Megapixel Μicro 4/3 

Panasonic Lumix GH2 στο μεταίχμιο 

των δύο κόσμων, photo και video, που 

ολοένα συγκλίνουν. Mικρή σοδειά 

για τους τεχνολογικά άπληστους 

φωτογραφόφιλους, που μάλλον έχουν 

εθιστεί στην hi tech καλοπέραση, 

αφομοιώντας μέσα στα προηγούμενα 

χρόνια σπουδαία εξελικτικά βήματα. 

Αναφέρω μερικά: full frame αισθητήρες, 

live view, οπτική σταθεροποίηση, CMOS 

σένσορες με απίστευτο refresh που 

διευκολύνουν το video, κάρτες μνήμης 

SDXC με τερατώδη χωρητικότητα 

ως 2 …Terrabytes, επιστρώσεις νέας 

τεχνολογίας. Ίσως δεν έχουμε ακόμη δει 

κάτι ακραία επαναστατικό όπως 

τα φημολογούμενα οπτικά στοιχεία

 υγρής κατάστασης που θα 

σχηματοποιούνται με ηλεκτρικό πεδίο 

ή τη μηχανή τεχνητής νοημοσύνης 

που θα φωτογραφίζει «σωστά» απλώς 

στρέφοντας το φακό προς το αντικείμενο 

της προσοχής μας.



 80  •   27   2010  6

ON L INE O IMAGING -  E

 Photokina
ΣΥΣΤHΜΑΤΑ

Στο μέτωπο των διάφορων συστημάτων, μετά την εντυπωσιακή είσοδο των Mirrorless, 

με πρώτη διδάξασα την Panasonic (Lumix G1) στην προηγούμενη Photokina, και σωρεία 

μοντέλων που παρουσιάστηκαν στο μεταξύ (Olympus Pen series, Samsung NX, Sony NEX) έχει 

πλέον αποκρυσταλλωθεί η διαστρωμάτωση της αγοράς. 

Compact. Στη βάση έχουμε τις digital compact που με τη σειρά τους μπορούν να 

διακριθούν σε βασικές (budget), λεπτές (superslim), με μεγάλο zoom (superzoom) και 

γοήτρου (prestige cameras). Εδώ, παρατηρούνται οι παρακάτω   τάσεις: 

Α. Η αύξηση της ανάλυσης φρενάρει στα 14Megapixel που είναι οριακά για το θόρυβο, 

 για να μην πούμε υπερβολικά.

Β. Παρουσιάζονται μοντέλα με CMOS back illuminated αισθητήρες χαμηλού θορύβου

Γ. Ακόμη και σε λεπτά σώματα (superslim) ενσωματώνονται μεγάλα zoom 8-10x

Δ. Βρίσκουμε αρκετές φορές optical stabilizer

E. Κυκλοφορούν αρκετά ανθεκτικά/αδιάβροχα (ruggerized/weatherproof/waterproof)   

 μοντέλα  

ΣT. Έχουν σχεδόν εξαφανιστεί τα οπτικά προσοφθάλμια

Ζ. Έχουν περιθωριοποιηθεί μέχρι εγκατάλειψης της αγοράς οι off brand κατασκευστές λόγω  

 μείωσης των περιθωρίων κέρδους των «μεγάλων»

Η. Τα εργοστάσια δεν κερδοφορούν από τις compact

Compact System Cameras (Mirrorless). H εκρηκτική ανάπτυξη της κατηγορίας δεν έχει 

ακόμη συνοδευτεί με μαζική καταναλωτική αποδοχή και το νέο φορμά θέλει ακόμη 

«δουλειά» για να περάσει στον τελικό καταναλωτή. Παρατηρούνται λοιπόν τα εξής:

Α. Μάχη ανάμεσα στο Micro 4/3 και το APS-C

B. Nέες μοντούρες με πλήρως

 ηλεκτρονική άρμωση από    

όλους τους κατασκευαστές   

(άρα ασυμβατότητα με υπάρχοντες   

φακούς)

Γ. Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα του   

όγκου των φακών σε σχέση με τις   

πράγματι μειωμένες διαστάσεις   

των σωμάτων

Δ. Το live view και το video είναι   

αυτονόητο

Ε. Παρόμοια τιμολόγηση σωμάτων   

με τις entry level DSLR
   

DSLR. H κατηγορία που εξακολουθεί 

να προσελκύει τα φλας της 

δημοσιότητας και να έχει το 

μεγαλύτερο sex appeal ανάμεσα στους 

ενθουσιώδεις φωτογράφους. Εδώ τα 

πράγματα είναι ως ακολούθως:

Α. Κονταροχτυπιούνται τρία    

 φορμά αισθητήρων (4/3, 

 APS-C/H και full frame) το   

 καθένα με τα πλεονεκτήματα και   

 μειονεκτήματά του.

B. Kυριαρχεί το CMOS    

 περιθωριοποιώντας το CCD,   

 χάρη στις καλύτερες επιδόσεις   

 refresh rate και την πολύ    

 καλύτερη συνεργασία με Live   

 View και Video.

Γ. Το live view και το video 

 HD/Full HD αποτελεί την τάση των   

 καιρών.

Δ. Πλέον η οπτική σταθεροποίηση   

 είναι εφικτή για τους    

 περισσότερους είτε ενσωματωμένη   

 στον αισθητήρα (sensor shift) είτε   

 μέσω του φακού

Ε. Διατίθεται για DSLR τεράστια   

 ποικιλία φακών και αξεσουάρ   

 ακόμη και από την «συμβατική»   

 εποχή για ορισμένα συστήματα

ΣΤ. Βρίσκεις DSLR σε κάθε κλιμάκωση   

 κόστους, από συγκρίσιμη τιμή 

 με compact ως πανάκριβες   

 professional full frame 

Ζ. Τα μοντέλα έχουν μεγάλη διάρκεια   

 ζωής αλλά και μεταπωλητική αξία   

 – δεν απαξιώνονται όπως οι   

 compact.

Η. Υπάρχει όριο στην ανάλυση λόγω   

 προβλημάτων diffraction.   

 Yπολογίζεται στα 15-20 Megapixel

 για τις APS-C και στα 35-40   

 Megapixel για τις Full frame!

              Π. ΚΑΛΔΗΣ

 ( .)  compact 
.  CSC  mirror-

less . .
 GfK.

Παγκόσμια αγορά
Ψηφιακές φωτ. 
μηχανές σε τμχ.

Digital compact

DSLR/CSC

Δυτ. Ευρώπη Αν. Ευρώπη
Μέση Ανατολή, 
Αραβία, Αφρική HΠΑ

2009 1οεξ. 2010

Παγκόσμια αγορά
DSLR/CSC σε τμχ. 

CSC (Compact System Cameras)

DSLR

Δυτ. Ευρώπη Αν. Ευρώπη
Μέση Ανατολή, 
Αραβία, Αφρική HΠΑ

2009 1οεξ. 2010 2009 1οεξ. 2010 2009 1οεξ. 2010

2009 1οεξ. 2010 2009 1οεξ. 2010 2009 1οεξ. 2010 2009 1οεξ. 2010
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 Halle 3.2,  Canon 
,  events .

 10  Canon, .  Digital Ixus, !

 Canon  Rheinterrassen  21/9. 
 14:00  19:00. ’ .

CANON POWERSHOT G12
 Canon  G11. T  design 

 control dial 
,  zoom 

28-140mm. ybrid
IS stabilizer, video 720p  stereo ,  tracking 
AF,  Eye-Fi  WiFi, 

 HDR .
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NIKON D7000
 Nikon 

APS-C, .
 APS-C .

 best seller D90,  CMOS 16,2 egapixel,
 100% ,  14bit Expeed-2, Full HD video1080p (1920x1080pixel 24 

fps, progressive)  pixel 
 autofocus  39 .

IKON, I
 press preview  20  Nikon, 

akami suchida  video  Chase Jarvis.  motto “I am Photokina”  Nikon 
.  star  Nikon  D3100  video  top of the DX format 

D7000,  compact  P7000.  video wall  video 
Dave Black  Vincent Versace.
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B echnical Image Press Association  21 
2010,  Kristalsaal, Congress Centre North.  40 

.

NIKON .
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 Fujifilm Europe GmbH  Junji Okada

THE FINAL FRONTIERS
To portfolio  Fujifilm  photofinishing 

 Frontier .  Photokina  Fron-
tier LP5700R  LP5500R.  Fujifilm 

 laser  2040 
 dry to dry  82sec.  Frontier 

Drylab DL600  inkjet 5
 30x122cm. 

 4-12in. (10-30cm).

PRESS
CONFERENCE

Fujfilm,

kada-San.
O   1

+9%
 +3% 

 Imaging 
Solutions, .  +50%.

 2008-2010  1,3 
!
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. Nelly's / € 30,00
. 500  / € 20,00

 SLR. 500  / € 20,00
/€ 20,00

( )

 30  2010

 192
: € 9,04

 320
: € 15,07

 208
: € 15,07

.: 210 8541400  (  10:00 - 18:00)

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ OΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ... SONY. Ο somelier του Ιntercontinental της Κολωνίας μυεί τους προσκεκλημένους -μεταξύ των οποίων 
και οι συντάκτες του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ- στα μυστικά του γερμανικού Riesling στα πλαίσια δείπνου εργασίας που παρέθεσε το top management της Sony 
Ευρώπης. 

 Photokina

VANGUARD  party . , , T
ECHNIO A.E.

VANGUARD
 Vanguard 

 Photokina 
.

.
 Alta Pro 263AGH 

 GH-100 
.

Espond Plus, 

.
 Skyborne 

 Oytlawz 

.
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 Photokina

SONY ALPHA SLT 55
T  press conference  21/9  Senior Vice President Sony  Masashi Imamura 

.
 portfolio  DSLR  CSC. 

 SLT 

 autofocus .  SONY SLT 55  16Megapixel, Sweep 
Panorama, 3D Sweep Panorama, Auto HDR andheld Twilight.

TO HEWLETT PACKARD INDIGO I H A
 Pierre Melleuc, 

P Indigo. ,  Indigo 
 digital press  80% .

 (2008-2010) 
 Indigo  45%, 

,  books on demand, 
.  Hewlett Packard 

,  Indigo 7500  120 
.  Indigo W7200 

 7,5 . !!

THOMAS HERBRICH: H  (?)  APOLLO 11
 21  1969  Neil Armstrong 

 500 .
. ; 40 

 NASA. 
 Thomas Herbrich 

(  Photovision 
2007)

 “ ”  sepia. 
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 Photokina

!  Saal 
/poster

 Hohenzollern 
, ,

. ...

KODAK ME EM  PHOTOFINISHING
H Kodak alle 5.2  portfolio compact, videocameras Playsport, 

 Inkjet  photofinishing.  photobook 
 (+61%  Photographic Consultants Ltd.) dak

 …  photobook .
 D4000 Duplex Photo Printer 

20x30cm  KODAK XTRALIFE Photo Book.  touch 
screen  imaging.
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 Photokina

OLYMPUS  ( ) compact 
 Zuiko  4/3 .  PHOTOKINA .

SAMSUNG  Samsung  compact  mirrorless .
10  NX100 (  Sangjin Park) .

 compact,  autofocus,  ( ,
,  EV, White Balance  ISO)  Samsung iFunction.
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 Photokina

KONPOLI . , . , .  /
/ .  / .

ENESSIS  PHOTOKINA 
.
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 Photokina

PENTAX K-5 A 7
A

Photokina
,

top of the range DSLR 
Pentax

 APS-C, 

7. E

5
.

 CMOS  2 Megapixel (
16,3 egapixel)  (7fps  5,2fps)  full 
HD video 1080p.  autofocus 

.  Andre Dierickx, 
Managing Director, Pentax Europe Imaging Systems “…

 full frame, 
…”

AMRON ,
amron
 DSLR, :

 camcorder, digital compact, CCTV cameras 
.

« » . Highlight  SP 70-300mm f/4-5,6 Di VC USD 
 Ultrasonic Silent 

Drive  VC. 

SIGMA SD1 O  FOVEON 

 Foveon 
SD9 ,
Sigma  SD1, 

. 3 CMOS 
 24x16mm  20,7x13,8 

,  15Megapixel 
(4800x3200pixel)

 pixel  RGB. H 

 (
 98%  95%), 

 Bayer pattern 45 egapixel
(  … , ).

 SD1 ; …
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 Photokina

RESTAURANT AMPERE ’ .

HASSELBLAD  cabaret  ... ...
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 Photokina

 Larson .
 PHOTOVISION.

VISUAL GALLERY .
.

PHOTOGLOBE

 6 
 5 

 Prophoto 
15 .
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ΤΟ ΠΙΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΤΕΣΤ! H γερμανική εταιρία δοκιμών Image Engineering που παράγει hardware/software λύσεις για μετρήσεις της απόδοσης 
ψηφιακών φωτ. μηχανών, είχε μια φαεινή ιδέα. Να προσφέρει custom πιστοποίηση της απόδοσης για τον εξοπλισμό κάθε επισκέπτη. 
Το μόν που χρειαζόταν ήταν η φωτογράφηση του target chart και η αναμονή για τα αποτέλεσματα. Η πρωτοβουλία έγινε σε συνεργασία 
με το γερμανικό περιοδικό Chip Foto-Video.

 Photokina

 BODY PAINT 
...

RETRO

alle

 ( , . . .)



 80  •   27   2010  24

ON L INE O IMAGING -  E

 Photokina

INOBILI
“No photos”!!! 

;
;

, ...

SWAROVSKI 
,  SLC 42HD  HD 

,  Swarovision,  CT 
,  birdwatching .
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 Photokina

!  - -

RELAX!

!

STEVE THORTON PASCHA-ΛΗΔΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
O αμερικανός cowboy φωτογράφος Steve Thornton τόπε και 
τόκανε. Φωτογράφισε μοντέλα στο καθόλου ευϋπόληπτο Pascha 
της Κολωνίας, ξεκινώντας το νέο του project με background οίκους 
ανοχής σε όλο τον κόσμο. Όμως δεν παρέλειψε να κάνει και ένα 
workshop για φωτογραφία μοντέλων στο άκρο του Halle 9, δίνοντας 
εξαιρετικές συμβουλές με ζωντάνια και showmanship. Οι αμερικάνοι 
γενικά τόχουν στις παρουσιάσεις. Ακριβώς στο άλλο άκρο των 
γιαπωνέζων manager των οποίων οι ομιλίες σε στέλνουν …για ύπνο. 
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LOMOGRAPHY  2 : “ 
, , o , , ”

 ... !! ! -
 catering.  stand  ... .

 ... .
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CARTOTECHNIKA ,
, ...

CEWE COLOR
.

 10  photobook.  photobook, 
 site 

 CEWE PHOTO COMBI KIOSK 

internet
. ,

.
...

...  Hollywood 
-Shirt.  PHOTOKINA.

 Photokina



ON L INE O IMAGING -  E

 46  •   30   2009  21

    

    

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Ç ôÝ÷íç ôçò öùôïãñáößáò óôçí  ø ç ö é á ê Þ  å ð ï ÷ Þ  ô ç ò  å é ê ü í á ò

Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:

Ðñïò ôï ðåñéïäéêü ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Ïíïìáôåðþíõìï: ....................................................................................................................

Äéåýèõíóç: ............................................................................................................................

Ô. Ê.: ...................................Ðüëç: ........................................................................................

ÅðÜããåëìá: ............................................................................................................................

Ôçë. ïéêßáò: .....................................................Ôçë. åñãáóßáò: ..................................................

Êéíçôü: .................................................. e-mail: .....................................................................

 

  ÓåìéíÜñéï:  1 2 3 4 5                6                    

       
Çìåñïìçíßá: ................................................

                                                                                          ÕðïãñáöÞ..............................

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

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

    ×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 
 ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï

ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ 
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector 
ê.Ü. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.

Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí: 

ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ, 
 ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá. 
 (Óôï ýøïò Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò 

ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò) 
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”, 

áóôéêÜ ëåùöïñåßá óôÜóç “Âñåôôïý”.

!Ôá óåìéíÜñéá ôïõ 
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ2
ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ

1  Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax  (210 8541485) Þ ìå e-mail óôï 
 info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ. 
 Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ óôï site www.photo.gr 
 üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí. 

2 Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç (åÜí  
 õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)  

3 Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò, èá ðñÝðåé   
 ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå ôï áíôßóôïé÷ï  
 ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá óáò õðïäåßîïõìå.   
   Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò      
 åðéâåâáßùóç óôo fax: 210 8541 485 
 Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ3 4 KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï: 
48,78 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€60)

Ãéá äýï óåìéíÜñéá: 
89,43åõñþ + ÖÐÁ 23% (€110)

Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá: 
121,95 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€150)

Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: 
170,73 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€210)

Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
211,38 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€260)

Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:
243,90 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€300)

1

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ5 ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ6

 & 
, , , .

. .
Premiere Pro, , .

 16/10,  10:00-14:00
:

Photoshop
,  - .

 - . ,
 Layers. : Raster - Vector.

 9/10,  10:00-14:00
:

Photoshop

Layers,  (  Alpha channels), -
 (Actions), .  RGB-CMYK. 

 layer, layer mask.

 11/10,  18:00-22:00
:

 Layers. / -
, . HDR -

, plugins  (Grain Surgery, 
Image Doctor, Focal Blade, Sharpener Pro, Filter Factory .)

 13/10,  18:00-22:00
:

Photoshop

,

Ôçë.: 210 8541400  info@photo.gr 

 & 
 – . .
, . .

.
.

.

 4/10,  18:00-22:00
: A

, ,  “ ” ,
,

: , , ,
...

 6/10,  18:00-22:00 
:

.

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Οι Ελληνικές Εκδόσεις Adobe Creative Suite CS3 (GRK) περιλαμβάνουν:
Ελληνικό Περιβάλλον Εργασίας, Ελληνικό Οδηγό Χρήσης &
Ελληνική Βοήθεια (Help)        www.anodos.gr

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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 ...
 internet!

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τέχνη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καταλήγει στις αίθουσες 

των δικαστηρίων. Η φωτογραφία δε τον τελευταίο καιρό δείχνει να έχει την τιμητική της 

αφού οι νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων ενισχύονται μεν αλλά η ψηφιακή τεχνολογία 

προσφέρεται για παντοειδείς παραβιάσεις δε. 

Έτσι πρόσφατα διαβάσαμε ότι ορίστηκε ημερομηνία εκδίκασης για την υπόθεση του 

φωτογράφου που κατηγορείται από φωτογραφικό πρακτορείο για εσφαλμένη διεκδίκηση 

των πνευματικών δικαιωμάτων των φωτογραφιών, αφού πρώτα είχε διαμαρτυρηθεί ο ίδιος 

για την χρήση φωτογραφιών του τις οποίες είχε ποστάρει μέσω της υπηρεσίας TwitPic στο 

διάσημο site microbloging Twitter. 

Οι φωτογραφίες προέρχονται από τον σεισμό που χτύπησε την Αϊτή, στις 12 Ιανουαρίου και 

στοίχισε την ζωή 230.000 ανθρώπων. Σύμφωνα με τον Daniel Morel, τον φωτογράφο που 

αρχικά μήνυσε το φωτογραφικό πρακτορείο AFP (Agence France Presse), κατά τη διάρκεια 

του σεισμού βρισκόταν στο Port-au-Prince, την πρωτεύουσα της Αϊτής και πέρασε την ημέρα 

φωτογραφίζοντας τις καταστροφές. Στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός φίλου δημιούργησε 

λογαριασμό στο Twitter με username PhotoMorel και μέσω της ανεξάρτητης ιστοσελίδας 

TwitPic. Οι εικόνες κέρδισαν τη προσοχή των χρηστών του Twitter, στους οποίους 

περιλαμβάνονται και τα περισσότερα media, αλλά και ενός χρήστη με το όνομα Lisandro 

Suero ο οποίος κατέβασε τις φωτογραφίες και τις ανέβασε από τον δικό του λογαριασμό 

διεκδικώντας την πατρότητα τους. Οι εικόνες τελικά αγοράστηκαν από το πρακτορείο και 

δημοσιεύθηκαν σε μεγάλα έντυπα και εφημερίδες όπως Boston Globe, New York Times, 

The Age, Vanity Fair, Usa Today, The Guardian κτλ. 

Σύμφωνα με τον Morel, το πρακτορείο στην προσπάθεια να πάρει τα εύσημα ότι διαθέτει 

φωτογραφίες από το συγκλονιστικό γεγονός δεν προσπάθησε ή δεν κατάφερε να 

εξακριβώσει την αυθεντικότητα τους. Ο φωτογράφος ζήτησε από τα διάφορα μέσα να 

απομακρύνουν τις φωτογραφίες και να αφαιρέσουν το όνομα του πρακτορείου από τα 

credits. Στη συνέχεια το πρακτορείο κατηγόρησε τον Morel για συκοφαντική δυσφήμιση και 

τον μήνυσε. Το πρακτορείο ισχυρίζεται ότι από τη στιγμή που δημοσίευσε τις φωτογραφίες 

του στο Twitter μη δηλώνοντας ότι διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα προς τρίτους δεν 

έχει δικαίωμα να ζητά από τα διάφορα μέσα να μην τις αντιγράψουν, σύμφωνα και με τους 

όρους της ιστοσελίδας. Υπέρ του 

γαλλικού πρακτορείου έχουν ταχθεί 

τα δίκτυα CBS, ABC, CNN αλλά και 

το φωτογραφικό πρακτορείο Getty 

Images. Η απόφαση αναμένεται 

με αγωνία καθώς θα αποτελέσει 

προηγούμενο για τα πνευματικά 

δικαιώματα online και θα επηρεάσει 

τους φωτογράφους διεθνώς. 

Μια άλλη μεγάλη υπόθεση που 

βρίσκεται στα δικαστήρια αφορά τα 

έργα του φωτογράφου Ansel Adams. 

Ο οργανισμός που διαχειρίζεται την 

κληρονομιά του και εκμεταλλεύεται 

τα πνευματικά δικαιώματα του έργου 

του ονομάζεται The Ansel Adams 

Publishing Trust. Ο οργανισμός 

λοιπόν μήνυσε πρόσφατα τον ιδιώτη 

Rick Norsigian ώστε να σταματήσει 

να πουλά εκτυπώσεις από αρνητικά 

τα οποία ο Norsigian ισχυρίζεται πως 

είναι χαμένα έργα του Ansel Adams. 

Ο ίδιος τα αγόρασε σε παζάρι πριν 10 

χρόνια, 65 τον αριθμό αρνητικά, και 

τον Ιούλιο ανακοίνωσε πως κατάφερε 

να αποδείξει την αυθεντικότητα τους. 

Πλέον πουλάει αφίσες και εκτυπώσεις 

μέσω της ιστοσελίδας του www.

ricknorgisian.com. O οργανισμός 

αμφισβητεί την αυθεντικότητα των 

εικόνων και κατηγορεί τον Norgisian 

για παραβίαση πνευματικών 

δικαιωμάτων, πλαστογράφηση, 

ψευδή διαφήμιση κ.α. Ο Οργανισμός 

υποστηρίζει πως όποιος έφτιαξε 

αυτά τα αρνητικά χρησιμοποιεί την 

ομοιότητα τους με το έργο του Adams 

ώστε να κερδοσκοπήσει και μάλιστα 

ασεβεί μπροστά στο καλλιτεχνικό 

όραμα του διάσημου δημιουργού με 

δεδομένο ότι ο Adams έδινε μεγάλη 

βαρύτητα στην εκτύπωση και στο 

σκοτεινό θάλαμο. Χαρακτηριστικά 

αναφέρουν πως από τα 44.000 

αρνητικά που δώρισε ο Adams 

στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα είχε 

εκτυπώσει προσωπικά μόνο 2.500 

από αυτά. Επιπλέον ισχυρίζονται ότι 

ο Norgisian προσπαθούσε για χρόνια 

να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα 

τους και μάλιστα προσπάθησε να 

“λαδώσει” την βιογράφο του Adams 

ώστε να τα πιστοποιήσει. Η απόφαση 

του δικαστηρίου αναμένεται.

     Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Ο Στέλιος Κοντοκώστας εργάζεται ως φωτογράφος από το 

1980. Άνοιξε το κατάστημά του το 1986 στο Καρπενήσι και 

δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. 

Μάλιστα όπως ο ίδιος μας είπε μεγάλο μέρος της δουλειάς του 

βρίσκεται στην πρωτεύουσα. 

“Επίσημα στην λιανική πώληση είμαι από το 1986 με το 

κατάστημα να βρίσκεται στο Καρπενήσι. Από εκεί και πέρα 

όσον αφορά τις φωτογραφικές υπηρεσίες δουλεύουμε σε όλη 

τη Στερεά Ελλάδα. Καλύπτουμε φωτογραφικά μυστήρια και 

εκδηλώσεις και στην Αθήνα τα τελευταία 7-8 χρόνια. Αυτό 

μάλιστα είναι το 1/3 της δουλειάς μας.” Αν και η φωτογραφία 

διανύει δύσκολες εποχές, ο Στέλιος Κοντοκώστας καταφέρνει 

πέρα από τη φωτογραφία γάμου να εργάζεται και με αντικείμενο 

την τουριστική φωτογραφία μιας και η περιοχή προσφέρεται ενώ 

συχνά ιδιώτες και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ζητούν τη 

συνεργασία του. 

Ρωτήσαμε λοιπόν τον κ. Κοντοκώστα για το εύρος των εργασιών 

που πρέπει πλέον να έχει το σύγχρονο φωτογραφείο.

“Είναι μια δραστηριότητα που κάνουμε με χαρά. Βέβαια πρέπει 

να την στήσεις πολλά χρόνια. Το κομμάτι που δουλεύουμε πολύ 

είναι οι εκτυπώσεις και δεν αναφέρομαι μόνο στις εκτυπώσεις σε 

φωτογραφικό χαρτί. Εμείς εδώ και πολλά χρόνια δουλεύουμε 

προσκλητήρια, κάρτες, αφίσες κτλ. Προϊόντα δηλαδή που 

παλιότερα δούλευαν τα φωτοτυπάδικα και τα μεγάλα κέντρα 

εκτύπωσης. Από τη στιγμή που η λιανική πώληση δεν υφίσταται 

πλέον έχουμε αρκετό ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθούμε 

δημιουργικά και σε άλλους τομείς.”

Όσον αφορά την βασική ενασχόληση των σύγχρονων 

φωτογραφείων που δεν είναι άλλη από την φωτογραφική 

κάλυψη του γάμου και της βάπτισης, το κατάστημα του κ. 

Κοντοκώστα προσφέρει πακέτα που θα ζήλευαν ακόμα και 

καταστήματα της πρωτεύουσας. Φυσικά περιλαμβάνουν και την 

βιντεοσκόπηση του μυστηρίου. 

“Διαθέτουμε δύο μονάδες μοντάζ μέσα στο κατάστημα. Επειδή 

βρισκόμαστε μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα κάνουμε και 

τη βιβλιοδεσία των άλμπουμ οι ίδιοι. Θέλοντας να ελέγχουμε 

την ποιότητα που παραδίδουμε και την ταχύτητα διεκπεραίωσης, 

αναγκαστήκαμε και εξοπλιστήκαμε με όλη την υλικοτεχνική 

υποδομή για να μπορούμε να είμαστε αυτοδύναμοι.” 

Τέλος μιλήσαμε για την αλυσίδα των Photo Experts και πόσο 

μπορεί να βοηθήσει το σύγχρονο επαγγελματία. 

“Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη κίνηση που μπορεί να κάνει ένας 

φωτογράφος, να μπει σε μία αλυσίδα και ειδικά την δική μας 

γιατί θα έχει όλη την στήριξη που χρειάζεται ένα καινούριο 

φωτογραφείο για να μπορεί να σταθεί σε αυτή την εποχή. Το 

σημαντικότερο είναι ότι τα Photo Experts στηρίζoυν όχι μόνο με 

καινούρια προϊόντα αλλά δίνουν και λύσεις στο συνεργαζόμενο 

φωτογραφείο σε ό,τι πρόβλημα προκύψει και παρέχουν τόσο 

καινούρια προϊόντα που δεν υπάρχουν ακόμα στην αγορά.”
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