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Συνήθως χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση - με 

κάποια δόση υπερβολής - όταν οι  φωτογραφίες 

στις οποίες αναφερόμαστε είναι πολύ καλές. 

Ενδεχομένως να μην το γνωρίζετε αλλά στην εποχή 

της ψηφιακής εικόνας υπάρχουν φωτογραφικές 

μηχανές που παράγουν - στην κυριολεξία - 

φωτογραφίες που ...μιλάνε! Εξηγούμαι: Ανάμεσα 

στα άπειρα λογισμικά που έχουν επινοήσει τα 

εργοστάσια, υπάρχει σε μερικά μοντέλα compact 

και η δυνατότητα καταγραφής ήχου για κάποια 

δευτερόλεπτα πριν τη λήψη. Μπορεί δηλαδή ο 

φωτογράφος -ερασιτέχνης ή επαγγελματίας- να 

γράψει μαζί με κάθε φωτογραφία και προφορικές 

σημειώσεις για 5-10’’ στην κάρτα της μηχανής του.  

Θα μου πείτε σιγά ...τα ωά! Εδώ υπάρχουν τόσα και 

τόσα περίεργα πράγματα που κάνουν σήμερα οι 

ψηφιακές μηχανές, αυτό σε εντυπωσίασε; 

Nαι, μου άρεσε γιατί θυμηθηκα τις ατέλειωτες 

ώρες που μου έτρωγε παλιότερα η δημιουργία 

ενός διαποράματος. (Θυμίζω στους νεότερους 

ότι διαπόραμα λέγονταν η προβολή slides 

με προκαθορισμένο χρόνο προβολής κάθε 

φωτογραφίας με παράλληλη ηχητική επένδυση. 

Σήμερα αυτό γίνεται πανεύκολα στο πρόγραμμα 

Powerpoint και πολύ πιο εντυπωσιακά σε άλλα 

προγράμματα multimedia). Βρίσκω τις ομιλούσες 

φωτογραφίες μία πολύ πρακτική και χρήσιμη 

λειτουργία στις ψηφιακές μηχανές. 

Aπό την άλλη μεριά, οι κατασκευαστές παρέχουν 

άπειρες δυνατότητες μερικές από τις οποίες 

κινούνται, κατά τη γνώμη μου, στα όρια του 

φαιδρού: π.χ. κάποια φίλτρα που παραμορφώνουν 

τις εικόνες δημιουργώντας τυχαίες συνθέσεις που 

τις ονομάζουν οι κατασκευαστές ως λειτουργία 

“art”, άλλες που δεν κάνουν “κλικ” εάν δεν 

αναγνωρίσουν ...χαμόγελα στα πρόσωπα των 

φωτογραφιζόμενων  κ.λ.π. Εάν λοιπόν αγοράσατε 

πρόσφατα compact, ψάξτε καλά. Κάποια έκπληξη 

σας επιφυλάσσει! Και το κυριότερο: Μην παίρνετε 

τα πράγματα πολύ στα σοβαρά όπως στα χρόνια 

της αυστηρότητας, δηλαδή του λιτού ασπρόμαυρου 

φιλμ. It’s havale time baby! (...που λέει και κάποιος 

φίλος μου).

Photobook 2010
,

Η ιδέα του photobook αιφνιδίασε την 

λιμνάζουσα αγορά του photofinishing πριν 

δύο-τρία χρόνια. Τον αρχικό σκεπτικισμό 

διαδέχθηκε ο ενθουσιασμός και οι 

καταναλωτές υιοθέτησαν την ιδέα του 

θεματικού photobook που διευκολύνει 

τη δημιουργική και σωστά ταξινομημένη 

παρουσίαση εικόνων. Στη Photokina η 

μεγαλύτερη στον κλάδο ευρωπαϊκή εταιρία, 

η Cewe Color, δια στόματος του προέδρου 

Dr. Rolf Hollander, ανέφερε συνολικές πωλήσεις 10 εκ. τεμαχίων photobook, 

από το 2005 που ξεκίνησε να παρέχει την αντίστοιχη υπηρεσία, εκ των οποίων 

4εκ. τεμάχια αφορούν τη φετεινή χρονιά. Τα νούμερα είναι ακόμη πιο αισιόδοξα 

σε παγκόσμια προοπτική: για το 2010 η παγκόσμια παραγωγή προβλέπεται να 

αγγίξει τα 50εκ. photobook, ενώ θα ξεπεράσει τα 70εκ. ως το 2012.

Περισσότερα στην σελ. 5        
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 Photokina
 ...

!

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. 

 Photobusiness Weekly 

 1, 104 45 . . 210 8541400 fax: 210 8541485  www.photo.gr
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 Photobusiness Weekly  mail photobusiness@photo.gr

http://www.youtube.com/watch?v=BZB7uAVF4uI
www.photo.gr
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Photobook 2010

Πάντως οι ρυθμοί ανάπτυξης του photobook, δεν είναι τόσο εκθετικοί όσο θα επιθυμούσε 

η βιομηχανία του photofinishing που είχε σπεύσει να χαιρετίσει το photobook σαν 

το «άγιο δισκοπότηρο» της νέας εποχής στο printing. Για παράδειγμα, στην άκρως 

προηγμένη Ιαπωνία τυπώθηκαν το 2009 τρία εκ. photobook (στοιχεία: Japan Photobook 

Promotion Association), αριθμός ικανοποιητικός αλλά κάτω από τις προσδοκίες που είχαν 

καλλιεργηθεί. Παραπέρα, στοιχεία από τη μεγάλη αλυσίδα φωτογραφικών εργαστηρίων 

Kitamura στην Ιαπωνία, με περισσότερα από 1000 σημεία πώλησης, επιβεβαιώνουν τις 

μετρήσεις αυτές και αναφέρουν 1εκ. πωλήσεις photobook το 2007 αξίας 1,9δις γιεν, 2,05 

εκ. το 2008 αξίας 4.0εκ. γιεν και 3.05εκ. τεμάχια το 2009 αξίας 6,4κε. γιεν, αποτυπώνοντας 

την ανακοπή της επέκτασης κατά 100% κάθε χρόνο, κάτι που αποδίδουν στην οικονομική 

κρίση του 2009. Συνάμα παρατηρείται ότι η τιμή παραμένει σταθερή παρά την αναμενόμενη 

πτώση της τιμής μονάδας λόγω διεύρυνσης της αγοράς. 

To photobook κινείται συμπληρωματικά σε ένα περιβάλλον όπου η επαγγελματική 

εκτύπωση γνωρίζει συνεχή πτώση όπως δείχνει και ο πίνακας 2 και μοιάζει να 

σταθεροποιείται στο ιστορικό χαμηλό των 50 δις μεμονωμένων εκτυπώσεων το χρόνο, από 

τις οποίες ένα μικρό ποσοστό αφορά photobooks. 

Σε ένα περιβάλλον ψηφιακής τεχνολογίας που αλλάζει, συνεχώς μπαίνουν νέα 

ερωτήματα: αρκεί το photobook για να δώσει τον τόνο της ανάπτυξης; Το photobook 

έχει περιορισμούς, είναι μια προχωρημένη εκτύπωση, ουσιαστικά μια δυνατότητα 

να διαμορφώνουμε ένα άλμπουμ σαν γραφίστες από την ευκολία του photokiosk ή 

του υπολογιστή στο σπίτι μας, όμως δεν έχουν multimedia περιεχόμενο. Ανήκουν 

αποκλειστικά στην δικαιοδοσία 

της τυπογραφίας. Γι αυτό αρκετοί 

προβλέπουν ότι το μέλλον ανήκει 

στις multimedia παρουσιάσεις που 

θα περιλαμβάνουν ποικίλες δόσεις 

από φωτογραφίες, video clip, 

μουσική, internet περιεχόμενο κλπ. 

Το πρόβλημα είναι ότι ενώ υπάρχουν 

αρκετά εργαλεία για παραγωγή 

τέτοιου περιεχομένου απουσιάζει η 

τυποποίηση και το σταντάρισμα που 

θα τα κάνει πιο προσιτά σε ευρύτερο 

κοινό. 

Στο επόμενο: λεπτομερής ανάλυση 
αγοράς Printing με στοιχεία GfK

ritsu

Με την ηγεσία του νέου (νεαρού και 

στην ηλικία) προέδρου κου Ηirotsugu 

Nishimoto η Νοritsu Koki περνάει το 

μετασχηματισμό με διάφορες καινοτομίες 

και συγκέντρωση των προσπαθειών 

της από το χημικό minilab στο drylab, 

υιοθετώντας το slogan “Face the 

Next”. Στο περίπτερο της εταιρίας (Halle 

6.1) ήταν όλη τη γκάμα προϊόντων 

photofinishing, με αιχμή το drylab 

D1005HR, αναβαθμισμένη έκδοση 

του βραβευμένου D1005 με ανάλυση 

1440dpi. Yπενθυμίζουμε ότι το μηχάνημα 

έχει παραγωγικότητα 950 εκτυπώσεων 

10x15cm την ώρα. Χρησιμοποιεί σύστημα 

τετραχρωμίας inkjet και ειδικής σύστασης 

μελάνια pigment με μεγάλη αντοχή στο 

ξεθώριασμα και την πάροδο του χρόνου. 

Υποστηρίζει τροφοδοσία με χαρτιά ρολό 

ή φύλλα σε διαστάσεις από 210x305mm 

ως 305x635mm μονής και διπλής όψεως, 

ευνοώντας εφαρμογές photobook. Mέσα 

από το πρόγραμμα EZ Controller, ο 

χειριστής μπορεί να επιλέξει αναλύσεις 

(1440/720dpi) προτεραιότητα κλπ. ώστε 

να διαχειριστεί με το βέλτιστο τρόπο 

τις παραγγελίες. Με τις διπλές κασέττες 

χαρτιού και το προαιρετικό ταξινομητή 

αυξάνεται ακόμη περισσότερο η ευελιξία. 

Παραπέρα, στο ίδιο περίπτερο είδαμε το 

inkjet εκτυπωτικό D703, το drylab D502 

και το χημικό minilab QSS-37ΗD.

 2:  ( . .)

 3: 
 Multimedia 
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itsubishi
T

Στο περίπτερό της στο Halle 6, η Mitshubishi ατένιζε το μέλλον του imaging 

με το motto “Creating Photo Business” και παρουσίαζε τις στρατηγικές 

εκτύπωσης για το σύγχρονο φωτογραφικό κατάστημα. Το περίπτερο ήταν 

εργονομικά κατανεμημένο σε θεματικές ενότητες: Professional για ανάγκες 

μεγάλης παραγωγικότητας αντίστοιχες ενός minilab, Retailer για το σημείο 

λιανικής βασισμένο σε κιόσκια με το σύστημα Easyphoto, ΙD Photostudio 

με αρμοδιότητα τις βιομετρικές φωτογραφίες και τρεις διαφορετικές εκδοχές 

βασισμένες σε συστήματα Click 5000, Click Lite και Easyphoto και τέλος System 

Integrator. Κεντρικός άξονας ενδιαφέροντος στη Mitsubishi στάθηκε το νέο 

εκτυπωτικό dye sublimation CP-D70 (single deck) και D707 (double deck) που 

με το ελαxιστοποιημένο του μέγεθος, αλλάζει τα δεδομένα για το φωτογραφικό 

κατάστημα αφού μπορεί να βρει χώρο παντού. Το απλό μοντέλο CP-D70 έχει 

διαστάσεις μόλις 170x275x445mm δηλ. καταλαμβάνει όγκο κατά 60% μικρότερο 

σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, το CP9810. H καινοτομία εδώ είναι ότι 

προσφέρεται και το D-707 (oυσιαστικά δύο printer D70 στο ίδιο περίβλημα) 

έχοντας μόνη διαφορά το ακριβώς διπλάσιο ύψος δηλ. 340mm αντί για 170mm) 

και βέβαια διπλάσια παραγωγικότητα. Τα δύο “δίδυμα” μηχανήματα ταιριάζουν 

ιδιαίτερα σε POS με προβλήματα διαθέσιμου χώρου, γι αυτό και υιοθετούν μεταξύ 

άλλων σύστημα front loading που είναι το πιο εξυπηρετικό σε περιορισμένα 

περιβάλλοντα εργασίας. Δέχονται και τα δύο χαρτιά ρολό και δίνουν τυπώματα 

από 89x127mm ως 152x203mm. H παραγωγικότητα για το single deck μηχάνημα 

είναι 450 φωτογραφίες 89x127mm, 400 τεμάχια 102x152mm, 230 τεμάχια 

127x178mm και 200 τμχ. 152x203mm. Σημαντικά βήματα προόδου έχει επιτύχει η 

σχεδίαση στην απλότητα: φόρτωση χαρτιού και ribbon σε τέσσερις απλές κινήσεις, 

ο αποτελεσματικός τρόπος ψύξης, το αδιαπέραστο από σκόνη περίβλημα, αλλά 

και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (μόλις 0,5watt σε κατάσταση αναμονής).  

Και τα δύο μπορούν να αξιοποιηθούν και ως συνδεδεμένα με PC/Mac και σαν 

μέρη φωτογραφικού συστήματος. 

 210 9410888
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pson

Στο πολύ φιλικό περίπτερο της Epson, είχε αφιερωθεί πολύς χώρος στον επισκέπτη 

που είχε την ευκαιρία να περιεργαστεί με προσοχή όλες τις λύσεις printing και 

όχι μόνον. Yπήρχαν τα πάντα: από Α4 πολυμηχανήματα ως τους μεγάλους large 

format inkjet εκτυπωτές. Ξεχωρίσαμε δύο νέες παρουσίες στα επαγγελματικά 

συστήματα: τα δύο μοντέλα Stylus Pro 7890 και 9890 με πλάτος εκτύπωσης 62 και 

110cm αντιστοίχως, και τεχνολογία μελανιών Ultrachrome K3 Vivid Magenta σε 

συνδυασμό με κεφαλές ΤFP ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση λεπτομέρειας. 

Το ασπρόμαυρο αποτελεί το ισχυρό σημείο των δύο LFP με τρία διαφορετικά μαύρα 

(standard/matte black, light black, light light black). Μια άλλη θετική επίπτωση 

είναι ότι δεν παρατηρείται φαινόμενο μεταμερισμού και bronzing στις διάφορες 

ενιαίας πυκνότητας επιφάνειες. Ο αγοραστής μπορεί να παραγγείλει το προαιρετικό 

σπεκτροφωτόμετρο (Spectroproofer) που διασφαλίζει χρωματική πιστότητα και 

ομοιογένεια όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικά χαρτιά δημιουργώντας προφίλ για 

καθένα από αυτά. 

Βασικά χαρακτηριστικά

• 8χρωμη εκτύπωση Ultrachrome K3 Vivid Magenta

• Κεφαλές TFP

• Ταχύτητα εκτύπωσης 40m2

• Αυτόματη διόρθωση προβλημάτων στα ακροφύσια  (Droplet Detection System)

• Tρία μαύρα μελάνια

• Ενσωματωμένο κοπτικό

• Εγχρωμος πίνακας ενδείξεων

• Πιστοποίηση Digigraphie για αντίγραφα πινάκων ζωγραφικής

• Προαιρετικό σπεκτροφωτόμετρο     

EPSON 210 8099499

Fujifilm X100
 Star Award 

 PhotoPresse  Digit

O πρόεδρος της Fujifim κος Shigetaka 

Komori, ανήγγειλε ότι η hi end compact 

Χ100 διακρίθηκε με το βραβείο 

“Photokina Star 2010”. To βραβείο 

παραδοσιακά απονέμεται από τα δύο 

γερμανικά περιοδικά PhotoPresse και 

Digit στο προϊόν εκείνο που κέρδισε 

τις εντυπώσεις και συνεισέφερε στην 

εξέλιξη της τεχνολογίας του Imaging. 

Φέτος, επιβραβεύτηκε η Fujifilm X100, 

η retro style ψηφιακή compact γοήτρου 

που έκανε αίσθηση με την σχεδίασή της 

και τις τεχνολογικές υποσχέσεις. Όπως 

πιθανόν ξαναδιαβάσατε, η Χ100 είναι μια 

εξαιρετική κατασκευή που δελεάζει ακόμη 

και τους πιο απαιτητικούς με σώμα από 

ελαφρό κράμα μαγνησίου και αλουμινίου, 

δερμάτινο φινίρισμα και εμφανή οπτική 

συγγένεια με Leica M. Στο εσωτερικό τα 

πράγματα είναι ακόμη πιο ενδιαφέροντα, με 

τον μεγάλου μεγέθους ΨΜΟΣ αισθητήρα 

APS-C size 12.3Μegapixel που ακολουθεί 

την τεχνολογία SuperCCD EXR, έχοντας 

εξαιρετικό για compact burst mode 5fps 

σε full ανάλυση και ευαισθησία ως ISO 

12.800! Eννοείται ότι προβλέπονται όλες 

οι χειροκίνητες ρυθμίσεις που χρειάζονται 

οι απαιτητικοί χρήστες (προτεραιότητα 

διαφράγματος και ταχύτητας, manual)  

Ο σταθερός (και πολύ φωτεινός f/2) 

φακός Fujinon 23mm αντιστοχεί ακριβώς 

με ημιευρυγώνιο 35mm. Aκόμη πιο 

ενδιαφέρον – και αινιγματικό – προς το 

παρόν στοιχείο αποτελεί το ασυνήθιστο 

υβριδικό σκόπευτρο που είναι και οπτικό 

(reverse Gallilean) και ηλεκτρονικό 

τύπου EVF 1.440.000 pixel με επικάλυψη 

(overlay). H «κανονική» οθόνη της πλάτης 

έχει διαγώνιο 2,8in. και 460Κ pixel. Mεταξύ 

άλλων, διατίθεται και video 720p ενώ η 

αποθήκευση γίνεται σε κάρτες μνήμης SD 

HC/XC. 

FUJIFILM 210 9404100
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Leaf 
ptus II 12/12R  80Megapixel!!

Την έκπληξη έκανε η Leaf στη Photokina 

με τη μοναδική σε τόσο υψηλή ανάλυση 

πλάτη 80Megapixel. Πράγματι ενσωματώνει 

αισθητήρα CCD κατασκευής Dalsa διαστάσεων 

53,7x40,3mm με ωφέλιμη ανάλυση 

10,320x7,752pixel ειδικά σχεδιασμένο για τις 

ανάγκες των επαγγελματιών από τους οποίους 

ζητουνται εικόνες υπερυψηλής ανάλυσης για 

καταλόγους, αφίσσες, αρχειακή διατήρηση, 

αντιγραφές πινάκων κλπ. Η έκδοση 12R 

περιλαμβάνει τεχνολογία Sensoflex (sensor 

rotation) και δυνατότητα scale down για 

λήψη με χαμηλότερες αναλύσεις όταν δεν 

χρειάζονται τα 80 Megapixel. 

 210 3250901

Photokina Pro
M  Halle

Tα εργοστάσια επαγγελματικού εξοπλισμού έδωσαν το παρόν και σε αυτή τη 

Photokina. Αν και με μικρότερα περίπτερα λόγω κρίσης, τα φωτιστικά, οι ψηφιακές 

πλάτες, τα αξεσουάρ κλπ. ήταν εκεί.

Leica 

9

Ο σχεδιαστής της αυτοκινητοβιομηχανίας Walter 

de Silva, ανέλαβε να ντύσει με πιο μοντέρνα 

ρούχα την ψηφιακή rangefinder Leica M9 (full 

frame 18Μegapixel) που ως γνωστόν δέχεται 

χειροκίνητους (!!) φακούς Leica M. Η πιο 

παραδοσιακή full frame δέχθηκε το μαγικό 

άγγιγμα του de Silva ο οποίος προτίμησε το 

φινίρισμα με εξωτικό τιτάνιο και ειδική λαβή από 

μέταλλο και δέρμα. Το πακέττο συμπληρώνεται 

με φακό Summilux 35mm f/1,4Αspherical ενώ θα 

κατασκευαστούν μόλις 500 αριθμημένα τεμάχια στην 

“προνομιακή” τιμή των 20.000 ευρώ ή κάπου εκεί. 

Όσοι (έχοντες και κατέχοντες) πιστοί, προσέλθετε… 

 210 3818301
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Olympus 
I  E5

H Οlympus E5 δεν αποτελεί τεράστιο βήμα προς τα εμπρός, συγκριτικά με την Ε3. H, 

αλλιώς, το χάσμα που χωρίζει την δεύτερη από την αρχική Professional 4/3 System, 

την ιστορική Ε1 (2003) δεν επαναλαμβάνεται. Πρόκειται λοιπόν για αναβάθμιση της 

Ε3, στα σημεία που δεν έχει σκοπό να ιντριγκάρει τους κατόχους του προηγουμενου 

μοντέλου αλλά πιο πολύ να ευθυγραμμίσει την (ημι)επαγγελματική παρουσία της 

Οlympus με τον ανταγωνισμό (λέγε μεCanon EOS 60D και 7D, Nikon D300s, Nikon 

D7000, Pentax K5 κλπ.). Ο αισθητήρας ανεβαίνει στα 12Megapixel και όχι παραπάνω 

λόγω εγγενών περιορισμών του chip 4/3 (διαστάσεις 13,5x18mm δηλ. αρκετά 

μικρότερες από το APS-C format), αλλάζει το φίλτρο low pass και τα ηλεκτρονικά, ενώ 

η εξωτερική εμφανέστατη διαφορά είναι η μεγάλη πλήρως αρθρωτή (αναδιπλούμενη 

και περιστρεφόμενη) οθόνη 3-in. 921K-pixel LCD!  

FOTOMATIC 210 211860-2

Manfrotto

Για χρόνια η Manfrotto ήταν γνωστή για τα επαγγελματικής 

ποιότητας τρίποδα και συστήματα στήριξης για το studio και 

το πλατώ.  To 2010, η εταιρία που πλέον ανήκει στο VITEC 

group (Gitzo, Kata, National Geographic. Litec, Avenger 

κλπ.) βελτιώνει το καταναλωτικό της προφίλ, παράγοντας 

νέα προϊόντα, όπως ανέλυσε και στην σχετική Press 

Conference στην Photokina, ο εκπρόσωπος κος Francesco 

Bernandi.  Eνδεικτικά για το νέο προϊοντικό προφίλ είναι 

αντικείμενα όπως η νέα υβριδική κεφαλή τριπόδου Q5 

κατάλληλη και για φωτογράφηση και για βιντεοσκόπηση 

καλύπτοντας έτσι ανάγκη επαγγελματιών ή ερασιτεχνών, 

αφού πλέον η φωτογραφία και το βίντεο με τις νέες  DSLR 

ήρθαν πιο κοντά από ποτέ. Επίσης η εταιρεία κυκλοφόρησε 

μια σειρά από φωτιστικά LED με φυσικά τα απαραίτητα 

συνοδευτικά για τα τρίποδα. Με θερμοκρασία χρώματος 

6000°Κ πλησιάζουν το φυσικό φωτισμό. Επιπλέον όσον 

αφορά την υπόλοιπη γκάμα μπαίνουν νεανικά, στυλάτα 

προϊόντα όπως πολύχρωμα και ελαφριά τρίποδα Compact 

Zone, χαρούμενες φωτογραφικές τσάντες που υπογράφουν 

οίκοι μόδας του Μιλάνου κλπ.. 

 210 7236847

. .

Η εταιρία μας Στάμος Α.Ε., ανακοίνωσε 

την έναρξη της συνεργασίας της με την 

Glidetrack Scotland LTD για τη διανομή 

των προϊόντων της στην Ελληνική αγορά. 

Η Glidetrack είναι μία από τις μεγαλύτερες 

εταιρίες παγκοσμίως στο χώρο της 

κατασκευής υψηλής ποιότητας sliders. 

Τα sliders της Glidetrack αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι στον εξοπλισμό 

των επαγγελματικών εικονοληπτών 

γάμων και βαπτίσεων, καθώς επιτρέπουν 

λήψεις τύπου κινηματογραφικού traveller 

χωρίς να απαιτούν χώρο και χρόνο 

για το στήσιμο μιας κατασκευής dolly. 

Διατίθενται σε μήκη από 50cm έως 

και 2m, έτσι ώστε κάθε καμεραμάν να 

επιλέξει από ένα απόλυτα φορητό setup 

μέχρι ένα καθαρά στουντιακό traveler 

μεγάλου μήκους. Ta προϊόντα Glidetrack 

έχουν αποσπάσει διακρίσεις για την 

ποιότητα κατασκευής και το ταυτόχρονα 

χαμηλό κόστος. Η παγκόσμια εμπορική 

τους επιτυχία την οφείλεται στο ότι για 

πρώτη φορά με τόσο μικρό κόστος και 

χωρίς ανάγκη για ειδική εκπαίδευση στη 

χρήση τους, τα sliders της Glidetrack 

μπορούν να χαρίσουν επαγγελματικά 

κινηματογραφικά πλάνα με ευκολία και 

ευελιξία.

 210 5231602
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Panasonic 
 video  Lumix GH2

Στο περίπτερο της Panasonic, την πρωτοκαθεδρία είχε το 3D με χίλιους δύο 

τρόπους, τηλεοράσεις, βιντεοκάμερες κλπ. Όμως τα περισσότερα βλέμματα 

ακουμπούσαν την καινουργοφερμένη Lumix GH2, διάδοχο της GH1 που 

συμπλήρωσε – με πολλές video δυνατότητες – την αρχετυπική Lumix G1. H δεύτερη 

γενιά, οριοθετείται από αρκετές βελτιώσεις κάτω από την επιφάνεια. Πρώτα απόλα, 

ο αισθητήρας LiveMOS έχει ανέβει στα 18.31Μegapixel (16Μegapixel ενεργά) και 

έχει καλύτερο frame rate με αποτέλεσμα το video Full HD 1080p να “τρέχει” με 

60fps (ενώ διατηρείται και το Cinema Mode με 24fps). Τα καινούργια ηλεκτρονικά 

(Venus Engine FHD) με τη σειρά τους υποβοηθούν τις επιδόσεις αυξάνοντας την 

ταχύτητα και χαρίζουν διπλάσια απόκριση στο autofocus (0.1sec. αντί 0.2sec.) και 

ριπή 5fps με το ηλεκτρομηχανικό κλείστρο (40fps με το ηλεκτρονικό κλείστρο 

περιορίζοντας την ανάλυση στο ¼ δηλ. 4Megapixel). Aπό τη Lumix G2 η GH2 

δανείζεται την επαφική αναδιπλούμενη οθόνη 3in. με touch shutter. H τιμή θα 

διαμορφωθεί στα ίδια ή λίγο χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την GH1. 

INTERTEK 210 9692300

Hiti 

Minilab solution

H γνωστή από τους θερμικούς εκτυπωτές 

και τα κιόσκια HiTi παρουσίασε τη δική 

της “minilab” λύση βασισμένη στον 

πρόσφατο υψηλής παραγωγικότητας dye 

sublimation εκτυπωτή P720L που τυπώνει 

ως 1000 τεμάχια10x15cm την ώρα με πρώτη 

εκτύπωση σε 7.9sec. To σύστημα μπορεί να 

συμπεριλάβει διάφορα κιόσκια και σταθμούς 

εργασίας. Τα κιόσκια τρέχουν το ειδικό 

λογισμικό ΗiTi Picvite (Kiosk) Express και 

τα PC το ΗiTi Picvite (Μinilab) Express με 

δυνατότητες backstage management, sales 

data export κλπ.

DIGITAL LAB SERVICE 30 2102442585      

Leica
Update  digital compact

Στα πλαίσια της συνεχούς συνεργασίας με την Panasonic, η Leica 

παρουσίασε δύο “rebranded” εκδόσεις ψηφιακών compact. Η 

D-Lux5 αποτελεί επανέκδοση της compact γοήτρου Panasonic 

LX-5 με το “μεγάλο” αισθητήρα 10Megapixel 1/1,63in. που 

την τοποθετεί στην ίδια κατηγορία με τις ανταγωνιστικές Canon 

G11/12, Nikon P7000 και Samsung EX-1. Όπως ακριβώς και η LX-

5 φοράει γρήγορο φακό 24-90mm f/2 οθόνη 3,0in. και δεν λέει 

όχι στο video (720p AVCHD Lite). Aλλάζουν κάποιες επιλογές στα 

μενού ενώ στην τιμή περιλαμβάνεται και downloadable έκδοση 

του  Adobe Lightroom. H δεύτερη μηχανή είναι η V-Lux2 (δίδυμη 

αδελφή της Panasonic FZ100) με superzoom 25-600mm φακό και 

14Megapixel.

 210 3818301
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asselblad
 Ferrari

Την press conference την πρώτη μέρα της 

Photokina προλόγισε ο Larry Hansen CEO 

και πρόεδρος της Hasselblad. Aναλύοντας 

τις προοπτικές της εταιρίας αναφέρθηκε 

στην επερχόμενη ανάλυση 200Megapixel 

(με μηχανισμό μικρομετρικής μετακίνησης 

σε βήμα μισού Pixel) μέσω αναβάθμισης 

Firmware στην 50άρα πλάτη, στην επετειακή 

«κόκκινη» έκδοση Ferrari της Η4D, στο 

αναθεωρημένο software Phocus και στα 

νέα μοντέλα. Η H4D-31 (με αισθητήρα 

31Μegapixel) αποτελεί την πιο πρόσφατη 

προσθήκη στο σύστημα Η4D, ένα είδος 

entry level στο ψηφιακό μεσαίο φορμά. 

Διατηρεί λοιπόν την ίδια φιλοσοφία του 

συστήματος Η4D δηλ. σύστημα εστίασης 

TrueFocus, φίλτρα low noise, Natural 

Color HNCS και μοναδικό χρωματικό 

προφίλ, σε συνδυασμό με τα εξαιρετικά 

οπτικά της σειράς HC/HCD. Το άλλο νέο 

αφορά την ψηφιακή πλάτη για Hasselblad 

V, τη CFV με 50Megapixel, την τρίτη 

λύση για κατόχους συστημάτων V μετά 

τα μοντέλα CFV-16 και CFV-39. Aνάμεσα 

στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της CFV-

50 μας φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα η 

τεχνολογία διόρθωσης οπτικών σφαλμάτων 

Hasselblad DAC Correction που αποκαθιστά 

τις γεωμετρικές παραμορφώσεις, τις 

πλάγιες εκτροπές και το βινιετάρισμα στην 

πλειονότητα των φακών Zeiss V-System. Ως 

προς την αποθήκευση, ο χρήστης μπορεί να 

επιλέξει ανάμεσα σε  κάρτα Compactflash ή 

καλωδιωμένη σύνδεση με τον υπολογιστή. 

PHOTOMETRON 210 6006239

Casio
H  HDR

H ομιλία του κου Jin Nakayama, General Manager Digital Camera Unit της Casio, 

ήταν αποκαλυπτική για την πρόθεση της εταιρίας να δώσει πιο ισχυρή απάντηση στον 

ανταγωνισμό. Η Casio δεν είναι τυχαία στο Imaging αφού πρωτοπόρησε με την QV10 

(10995), την πρώτη digital compact με ενσωματωμένη οθόνη LCD στην πλάτη. Φέτος 

η Casio στη Photokina, επεφύλαξε πολλά νέα μοντέλα όπως την Exilim EX-H20G 

(14MP) με εξελιγμένο Ηybrid GPS το οποίο συνεργάζεται με motion sensor. Έτσι, 

δεν βρίσκεται σε αδυναμία προσδιορισμού θέσης στην περίπτωση που χάνεται το 

δορυφορικό σήμα, όπως όταν μπούμε σε tunnel, στοά, στο εσωτερικό ενός κτηρίου 

κλπ. Στη μνήμη της μηχανής είναι καταχωρημένα στοιχεία για 10.000 αξιοθέατα σε 

ολόκληρο τον κόσμο και τα σχετικά δεδομένα ενημερώνονται αυτόματα στο Exif 

Header κάθε εικόνας ενώ η κάμερα παρέχει 

πληροφορίες για την πρόσβαση στα σημεία 

αυτά. Ο φακός 24-240mm ανταποκρίνεται 

στο σύνολο σχεδόν των αναγκών ενώ μπορεί 

να υποστηριχθεί και από ψηφιακό zoom 1,5x 

χωρίς επίπτωση στην ποιότητα, σύμφωνα 

τουλάχιστον με τους ιάπωνες μηχανικούς. 

Επίσης ενδιαφέρουσα ήταν και η EX-ZR10 

(12ΜΡ) με την περίφημη πλέον τεχνολογία 

αισθητήρα CMOS back illuminated, που 

ως γνωστόν βελτιώνει τα χαρακτηριστικά 

θορύβου. Το υψηλό frame rate του αισθητήρα 

αυτού διευκολύνει αποφασιστικά τη λειτουργία 

υψηλής δυναμικής περιοχής HDR, αφού 

μπορούν να συνδυαστούν αυτόματα πολλά 

καρέ και να αναδειχθούν οι λεπτομέρειες στα 

φωτεινά και σκιερά σημεία. Τo ΗDR επεκτείνεται 

με την ειδική λειτουργία HDR-Art. Tέλος είδαμε 

άλλα δύο φετεινά μοντέλα: α. την Exilim EX-

Z2300 με 14 megapixel, 26-130mm φακό και 

οθόνη 3.0in. που ενσωματώνει το πρόσφατο 

χαρακτηρισιτκό Single Frame SR Zoom που 

επεκτείνει τη γκάμα zoom ενώ διατηρεί την 

οπτική ποιότητα και β.  την πιο οικονομική  

Exilim EX-Z16 με αισθητήρα 12Megapixel, 

oθόνη LCD 2,7in. και 3x zoom καθώς και 

YouTube λειτουργία. 

 SYSTEMS 210 2002200
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PhaseOne

«Μετά την εξαγορά των εταιριών Leaf και Mamiya – που συνεχίζουν την αυτόνομη 

πορεία τους - και χάρη στην πολύ καλή εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων, η 

PhaseOne ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον, αφού πολλοί είναι οι επαγγελματίες 

που συνειδητοποιούν τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού μεσαίου φορμά» μας είπε 

o Poul Husum, Area Sales Manager της εταιρίας. Στο περίπτερο της εταιρίας οι 

επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν τη νέα ειδική λαβή V_Grip Air (σχεδιασμένη 

με τη συνεργασία της Profoto) για τις ψηφιακές μηχανές μεσαίου φορμά 

PhaseOne/Mamiya DF με ενσωματωμένο trigger για ραδιοσυχνότητα, που μάλιστα 

συγχρονίζει σε οποιαδήποτε ταχύτητα ως 1/1600sec. Eπίσης είδαμε την τελευταία 

έκδοση του δημοφιλούς software Capture One με βελτιωμένη υποστήριξη για 

συστήματα Leaf, Mamiya και Nikon (έχει νέα προφίλ για τα σώματα D90, D300/

300s, D700, D2x, D3, D3s και D3x.

Τέλος η PhaseOne προσφέρει ένα είδος ασφάλειας επαναγοράς προστατεύοντας 

την επένδυση. Συγκεκριμένα για όσους πελάτες αγοράσουν από εξουσιοδοτημένο 

dealer και θέλουν να αναβαθμιστούν με νέο προϊόν μέσα σε ένα εξάμηνο από την 

ημερομηνία κυκλοφορίας του, εγγυημένα θα λάβουν ως επιστροφή Α. το 90% 

της αξίας που πλήρωσαν έναντι καινούργιας πλάτης με ακριβότερη τιμή μέσα σε 

18 μήνες από την ημερομηνία αγοράς ή Β. το 50% της αξίας που πλήρωσαν έναντι 

νέου σώματος PhaseOne με ακριβότερη τιμή που κυκλοφορεί μέσα σε 24 μήνες από 

την ημερομηνία της αρχικής αγοράς ή Γ. το 50% της αξίας που πλήρωσαν έναντι 

οποιουδήποτε φακού PhaseOne ή Schneider Kreuznach για την πλατφόρμα PhaseOne 

645 μέσα σε 24 μήνες από την αρχική αγορά.

FOTOVISION 210 33908011

Zeiss
 Distagon

Στο περίπτερο της στο Ηalle 3.1 μαζί με άλλο επαγγελματικό εξοπλισμό, η 

Zeiss είχε την πλήρη σειρά φακών για DSLR. Σε πρώτη θέση ο καινούργιος 

Distagon T* 35mm f/1,4 που σχηματίζει σειρά μαζί με τους super φωτεινούς 

Planar T* 50mm f/1,4 και Planar T* 85mm f/1,4. Mε την κλασσική οπτική 

γωνία του ημιευρυγώνιου 35mm και την εξαιρετική ταχύτητα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες απαγορευτικές για άλλους φακούς. 

Εξυπακούεται δε ότι έχει κατασκευαστεί με προσήλωση στα ίδια στάνταρ 

τεχνολογίας και αντοχής για τα οποία είναι γνωστά τα οπτικά Zeiss.

Fraunhofer nstitute
A

Δεν είναι σε όλους γνωστό το γερμανικό 

Ινστιτούτο Fraunhofer (διάσημο για την 

ανακάλυψη του αλγορίθμου mp3). Και 

όμως δραστηριοποιείται έντονα και στο 

Imaging: To Ινστιτούτο έχει εξελιχθεί σε 

ένα τεράστιο οργανισμό τεχνολογικής 

έρευνας με 59 επιμέρους Ινστιτούτα, ένα 

εκ των οποίων (που μας αφορά) είναι το 

Fraunhofer Institute for Applied Optics and 

Precision Engineering AG. Στη Photokina δεν 

κατέβηκε με δικό του περίπτερο, όμως τα 

αποτελέσματα της συνεργασίας εμφανίζονταν 

στην Carl Zeiss AG με την μορφή 

πειραματικού array projector πολλαπλών 

καναλιών καθώς των νέων “Cinemascope” 

τρισδιάστατων γυαλιών Cinemizer που 

συνεργάζονται με Apple iPod και iPhone. 
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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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Nikon 

 Jamie Oliver  D3100

Ο Βρετανός σεφ Jamie Oliver θα εμφανιστεί στην διαφημιστική εκστρατεία «I AM 

Nikon» για τη νέα DSLR D3100. Το τηλεοπτικό σποτ, που παρουσιάζει τον Jamie να 

μαγειρεύει στο σπίτι παρέα με τους φίλους του, θα παίξει στην Ευρώπη και τη Νότια 

Αφρική για τους σκοπούς της προώθησης της πιο εύχρηστης, μέχρι στιγμής, DSLR 

της Nikon. Εκτός από πρωταγωνιστής της διαφημιστικής εκστρατείας, ο Jamie Oliver, 

ενθουσιώδης ερασιτέχνης φωτογράφος ο ίδιος στην προσωπική του ζωή, χρησιμοποιεί 

τη Nikon D3100 και μοιράζεται τις σκέψεις του με το κοινό: «Αυτό που μου αρέσει 

στη φωτογραφία είναι ότι έχεις τη δυνατότητα να καταγράψεις όλες τις σημαντικές 

στιγμές και να τις ξαναδείς αμέσως. Η D3100 είναι ιδανική γιατί μπορείς να τραβήξεις 

φωτογραφίες και βίντεο κορυφαίας ποιότητας με μια προσιτή φωτογραφική μηχανή 

νέας γενιάς που είναι εύχρηστη, διαθέτει πολλά έξτρα χαρακτηριστικά και δημιουργεί 

video υψηλής ευκρίνειας». Η νέα διαφημιστική εκστρατεία για την D3100 περιλαμβάνει 

τέσσερις σκηνές. Και οι τέσσερις είναι στο πνεύμα της καμπάνιας «I AM Nikon». 

Η πλήρης τηλεοπτική διαφήμιση 30 δευτερολέπτων δείχνει τον Jamie μαζί με ένα 

κοριτσάκι που προσπαθεί να αντιγράψει μια μαγειρική του δημιουργία. Περιλαμβάνει 

και το σλόγκαν «ΕΙΜΑΙ ένας μικρός σεφ». Στη διαφήμιση παρουσιάζεται και το 

σλόγκαν «ΕΙΜΑΙ η έξτρα δύναμή σου» που δείχνει έναν άνδρα να τρέχει μαραθώνιο 

και την οικογένειά του να τον ενθαρρύνει, το σλόγκαν «ΕΙΜΑΙ ο Μάρκο Πόλο» με τον 

επαγγελματία φωτογράφο Vincent Munier να πραγματοποιεί λήψεις στην Αίγυπτο 

και τέλος μια γαμήλια τελετή με το σλόγκαν «ΕΙΜΑΙ το ναι». Η λήψη του συνόλου 

του διαφημιστικού υλικού έγινε με Nikon D3S, την πρώτη μηχανή με φορμά FX της 

Nikon και δυνατότητα εγγραφής video με 720p HD, που παρέχει και τη δυνατότητα 

οριοθέτησης του κάδρου.

PAG 
 PAG 

Η PAG, ειδική στην τροφοδοσία και 

στον φωτισμό, έχει κατασκευάσει μια 

νέα έκδοση της οικονομικής μπαταρίας 

L95e που είναι συμβατή με Anton Bauer 

φορτιστή και πλάτη. Η PAG L95e (9310A) 

είναι μια μπαταρία 14.8V και 6.5Αh, 

έχει σχεδιαστεί ως μια ποιοτική αλλά 

οικονομική αντικατάσταση της Anton Bauer 

Dionic 90. Είναι απ’ ευθείας συμβατή με 

κάμερες που έχουν πλάτη Anton Bauer. 

Το πλεονέκτημα της PAG L95e είναι ότι 

δεν χρειάζεται αντικατάσταση φορτιστή ή 

αγορά επιπλέον προσαρμογέων κάνοντας 

έτσι την αλλαγή σε PAG μπαταρίες απλή 

και οικονομική. Στην κατασκευή έχουν 

χρησιμοποιηθεί υλικά πρώτης ποιότητας 

και επώνυμα στοιχεία λιθίου. Η ένδειξη 

χωρητικότητας της μπαταρίας απεικονίζεται 

με 5 LEDS σε βήματα 20% της διαθέσιμης 

χωρητικότητας. ). Έχει διαστάσεις 13εκ x 

8,6εκ x 5,2εκ. και ζυγίζει μόλις 760gr. 

M C MANIOS 210 6452995-6

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ & 
ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ 

με εμπειρία σε κάλυψη μυστηρίων 

(γάμου και βάπτισης) για συνεργασία 

με studio στο Βόλο καθώς και 

ΜΟΝΤΕΡ με εμπειρία σε Premier 

Pro και Final Cut επίσης για πλήρη 

απασχόληση με studio 

μοντάζ στον Βόλο.

Bιογραφικά και δείγματα εργασίας 

στο info@fotopanorama.gr

Περισσότερες πληροφορίες 

στο τηλέφωνο 2421 029717

ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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FEP

 2010

Ανακοινώθηκαν ήδη οι finalist και οι νικητές του διαγωνισμού της 

Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Φωτογράφων, ενός από 

τους πιο σημαντικούς διαγωνισμούς φωτογραφίας σε επαγγελματικό 

επίπεδο διεθνώς. Ο μεγάλος νικητής που αναδείχτηκε σε φωτογράφος 

της χρονιάς ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της Photokina. 

Ο διαγωνισμός έχει ως χορηγό την Epson η οποία αναλαμβάνει να 

τυπώσει τις φωτογραφίες των 3 πρώτων νικητών κάθε κατηγορίας και 

να τις εκθέσει στο περίπτερο της στην Photokina. Στη συνέχεια 

η έκθεση θα ταξιδέψει σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις ξεκινώντας 

από την Λυών. Φέτος οι συμμετέχοντες φωτογράφοι ξεπέρασαν 

τους 700 από 25 χώρες, όχι μόνο ευρωπαϊκές καθώς ο διαγωνισμός 

είναι ανοικτός σε όποιον επαγγελματία επιθυμεί να συμμετάσχει. Ο 

διαγωνισμός λαμβάνει κάθε χρόνο αρκετές συμμετοχές και από την 

Ελλάδα.  http://www.europeanphotographers.eu

Clemente Jiménez Santander, Ισπανία

Carl Lapeirre, Βέλγιο

André Boto, Πορτογαλία

Jiri Stransky, Τσεχία
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Kodak 

Τρία νέα προϊόντα παρουσίασε 

στη Photokina η Kodak για 

γρήγορη λήψη φωτογραφίας 

και HD βίντεο και προβολή 

τους. H Kodak EasyShare 

M590 ανακοινώθηκε τέλη 

Αυγούστου και είναι μια 

από τις λεπτότερες μηχανές 

στον κοσμο με 5x zoom (25-

175mm). Πέρα από το κομψό 

design η μηχανή διαθέτει 

face recognition και λειτουργία Smart Capture. Οι εικόνες από τη μηχανή μπορούν να 

αποσταλούν κατευθείαν στην νέα ψηφιακή κορνίζα της Kodak, Pulse. Η Pulse διαθέτει WiFi 

και μία διεύθυνση email που ορίζει ο κάτοχος. Επιπλέον έχει 512 ΜΒ εσωτερική μνήμη για 

αποθήκευση εικόνων και video. Τέλος η Kodak πρόσθεσε άλλη μία βιντεοκάμερα στη σειρά 

PlayTouch. Η Playtouch διαθέτει οθόνη αφής LCD, 4 διαφορετικά εφέ βιντεοσκόπησης, 

θύρα HDMI και δέχεται κάρτα SD/SDHC μέχρι 32 GB.

DIVITEC 210 2855080

Roland

Νέα μοντέλα εκτυπωτικών-κοπτικών παρουσίασε η Roland επεκτείνοντας τη γενιά 

«Metallic Printers» που πρωτοεμφάνισε στην αγορά το 2009. Τα νέα μοντέλα με 

την ονομασία VS-540, VS-420 και VS-300 έρχονται με πλάτος εκτύπωσης 137cm, 

107cm και 76cm αντίστοιχα και καλύπτουν τις απαιτήσεις των επαγγελματιών του 

χώρου. Με εκτύπωση και κοπή,  eco sol Max μελάνια, λευκό και ασημί μελάνι, 8 

συνολικά χρώματα, αποτύπωση μεταλλικών χρωμάτων – συμπεριλαμβανομένου 

και του χρυσού - παραγωγική ταχύτητα, και ακόμα υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης 

από τα εκτυπωτικά προηγούμενης γενιάς, τα μοντέλα VersaCamm προσφέρουν τη 

δυνατότητα υλοποίησης όλων των εφαρμογών ψηφιακής εκτύπωσης και δίνουν λύση 

σε συγκεκριμένες ανάγκες που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από την υπάρχουσα 

τεχνολογία. Στην αγορά των φωτογράφων, τα μεταλλικά χρώματα  προσφέρουν  

πολλά στη διαφημιστική φωτογραφία αφού τα αντικείμενα αποτυπώνονται με 

την πραγματική τους λάμψη, ενώ ειδικά εφέ και εικαστικά στοιχεία μπορούν να 

προστεθούν πολύ εύκολα και να δημιουργήσουν μια εντυπωσιακότερη εικόνα. 

Υποστηρίζουν 1440 dpi και επτά μεγέθη σταγόνας μελάνης για εκτυπώσεις χωρίς 

κόκκο ακόμα και στα ντεγκραντέ χρώματα, ενώ χάρη στην σχεδίαση σχεδόν 

εξαλείφεται το φαινόμενο banding εξασφαλίζοντας σταθερό και ομοιόμορφο χρώμα 

ακόμα και στις χαμηλές αναλύσεις. Επιπλέον τα εκτυπωτικά της σειράς συνοδεύονται 

από δωρεάν ετήσια συνδρομή στην μεγαλύτερη φωτοτράπεζα Οπτικής Επικοινωνίας 

isignstock.com

 DIGITAL 210 9845771

Intersys . .

Η Intersys A.E. εντάχθηκε στις «Strongest 

Companies in Greece» της ICAP Group, ως 

μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα, 

έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 

των καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η 

πιστοληπτική ικανότητά της είναι πραγματικά 

υψηλή. Οι «Strongest Companies in Greece» 

είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις 

ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης 

(credit ratings) της ICAP Group. Η ICAP Group 

αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας 

ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών 

Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή 

Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων. Δυνατότητα 

ένταξης στην κοινότητα «Strongest 

Companies in Greece» έχει μόνο μια στις δέκα 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

INTERSYS 210 9554000

“ …”

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης 

και Προστασίας Πνευματικών 

Δικαιωμάτων Φωτογράφων “ΦΟΙΒΟΣ” 

και το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 

Μήκους Δράμας διοργάνωσαν ομαδική 

έκθεση φωτογραφίας στα πλαίσια των 

παράλληλων εκδηλώσεων του φεστιβάλ 

με τίτλο “Αισθάνομαι…”. Η έκθεση 

πραγματοποιήθηκε στο φουαγιέ του νέου 

Δημαρχείου του της Δράμας και τελείωσε 

το Σάββατο 2 Οκτωβρίου.

©   /  2009

© . /  ‘82
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2  80 

Μετά την εξάντληση της 1ης επιτυχημένης 

έκδοσης, έρχεται η νέα έκδοση 

διορθωμένη, ανανεωμένη, βελτιωμένη 

και με 80 νέες σελίδες. Η έκδοση αυτή 

αποτελεί πόνημα του Τάσου Σχίζα, που 

έχει σκοπό να καλύψει με πληρότητα τις 

ανάγκες ενός ερασιτέχνη ή σπουδαστή ή 

επαγγελματία φωτογράφου. Στην ύλη του 

περιλαμβάνονται: Οι οριοθετήσεις, για την 

καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου, ο 

εξοπλισμός, που χρειαζόμαστε, ο τρόπος 

χρήσης της φωτογραφικής μηχανής, με 

απλό τρόπο για την εύκολη εισαγωγή 

του νέου στην φωτογραφία, η λήψη, 

στην οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην φωτομέτρηση, που αποτελεί και 

τον σημαντικότερο παράγοντά της, 

οι φωτογραφικές τεχνικές, για όσους 

αναζητούν περισσότερα εκφραστικά μέσα, 

ο σκοτεινός θάλαμος (ασπρόμαυρος και 

έγχρωμος), που παραμένει μια βασική 

υποχρεωτική δραστηριότητα για όσους 

θέλουν «φωτογραφική ταυτότητα», 

ο φωτισμός, που οι περισσότεροι 

παραμελούν, παρά την σπουδαιότητά 

του και τέλος η ψηφιακή επεξεργασία, 

δοσμένη στα μέτρα της φωτογραφίας, με 

τέτοιο τρόπο, που να αφορά παράλληλα 

τον αρχάριο, αλλά και τον “ψαγμένο” 

φωτογράφο.Το βιβλίο διατίθεται σε 

περίπτερα, βιβλιοπωλεία, φωτογραφικά 

καταστήματα και στα γραφεία του 

περιοδικού: Nαυμαχίας Έλλης 4, 

546 25 Λαδάδικα - Θεσσαλονίκη, 

τηλ. 2310 638447

W Paris Photo 2010
…

Εμπνευσμένος από το ηλεκτρικό αυτοκίνητο της BMW Concept ActiveE που θα 

κυκλοφορήσει στους δρόμους το 2011, ο φετινός διαγωνισμός ΒΜW Paris Photo 2010 

είχε θέμα το ηλεκτρικό ρεύμα (!). Με τίτλο “Electric Vision” ο διαγωνισμός είχε σκοπό 

να τονίσει το πώς το ηλεκτρισμός επηρεάζει το τεχνολογικό ρεύμα της κοινωνίας 

μας και πως παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του βλέμματος με το οποίο 

αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Έχουν ήδη 

ανακοινωθεί οι 20 finalist ανάμεσα σε 51 

διαφορετικά Projects και θα εκτεθούν στο 

Paris Photo από τις 18 έως 21 Νοεμβρίου 

2010. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 17 

Νοεμβρίου και θα λάβει το χρηματικό 

έπαθλο 12.000 ευρώ. Το Paris Photo 

είναι μια ετήσια φωτογραφική “γιορτή” 

που ενώνει περισσότερες από 100 

γκαλερί και φωτογραφικές εκδόσεις με 

σκοπό να παρουσιάσει μερικά από τα πιο 

αξιόλογα παραδείγματα φωτογραφικής 

έκφρασης από τον 19ο αιώνα μέχρι 

σήμερα. 
Budapest   Laura Kikauka: Schmalz, 2004, 

Courtesy DNA, Berlin

Krisztina Erdei: Untitled 1, série “Diòsor”, 2009, Courtesy Lumen Gallery,
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• Η Ένωση Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Φωτογράφων Β. Ελλάδος, αν και έχει 
αλλάξει διάφορα ονόματα, είναι ένα από τα παλαιότερα σωματεία της Ελλάδος. 
Πως έφτασε στα πρόθυρα της διάλυσης;
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• Τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τα αρχεία της Ένωσης μπορούν να 
ανακόψουν την πορεία της ξανά, ή να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα για τις 
επικείμενες εκλογές; 

.

.

,

.

• Τι στόχους έχει πλέον η Ένωσή σας; Εσείς προσωπικά, θα διεκδικήσετε θέση 
στο νέο προεδρείο;

.

.

, .

.

.

.

.

O

:

 - .

.  “ ”

Porto Pallas  5  Photonet Show. 

.

,

.

.

.

.

. .

.

.

,

.

.

,

. ,

.

! !

... ;

Wedding
p h o t o . g r

www.photo.gr/v2/weddingphoto/weddingphoto.pdf
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Studio Simopoulos
M

Στη πόλη της Λαμίας επισκεφτήκαμε ένα από τα πιο παλιά 

φωτογραφεία της περιοχής, αυτό του κ. Σιμόπουλου. 

Διευκρινίζουμε όμως ότι μπορούμε να το αποκαλούμε 

παλιό μόνο όσον αφορά την ιστορία αφού η νέα γενιά 

της οικογένειας φρόντισε να το εκσυγχρονίσει και να το 

μετατρέψει σε ένα από τα πιο μοντέρνα καταστήματα.

Επίσης, πέρα από το φωτογραφείο της οδού Αινιάνων, η 

επιχείρηση συμπληρώνεται και με ένα αμιγώς φωτογραφικό 

στούντιο, στην οδό Θεμιστοκλέους. Ο Γιάννης και ο Σπύρος 

Σιμόπουλος μας μίλησαν για τις δραστηριότητές τους.

“Ασχολούμαστε κυρίως με την διαφημιστική και την 

φωτογραφία γάμου. Έχουμε σταθερές συνεργασίες με τους 

τοπικούς φορείς, τη Μητρόπολη, το ΔΗΠΕΘΕ κ.ά. όπου 

φωτογραφίζουμε και βιντεοσκοπούμε εκδηλώσεις. Στην 

διαφημιστική φωτογραφία έχουμε πελάτες κάποια εργοστάσια 

και βιομηχανίες που έχουν την έδρα τους στην περιοχή και 

καλύπτουμε όποια φωτογραφική ανάγκη μπορεί να προκύψει 

κυρίως για την διαφήμισή τους σε έντυπα ή στο Internet.” 

Η επιχείρηση λειτουργεί περίπου 30 χρόνια, έχοντας ιδρυθεί 

από το πατέρα των δύο φωτογράφων και συνεχίζει να 

εξυπηρετεί στην λιανική πώληση τους πελάτες της περιοχής. 

Όπως μας εξομολογήθηκαν και οι ίδιοι είναι ένα κομμάτι 

της δραστηριότητας τους που το διατηρούν κυρίως για 

συναισθηματικούς λόγους για τους σταθερούς πελάτες τους.

“Παρόλη την κρίση δεν έχουμε κάποιο παράπονο. Βασικό 

μέρος του τζίρου αποτελεί ο γάμος και η διαφήμιση. Ανέκαθεν 

και λόγω σπουδών είχαμε επικεντρωθεί στην παροχή 

υπηρεσιών. Και οι δύο έχουμε σπουδάσει φωτογραφία στην 

σχολή Blow Up και έχουμε εργαστεί στη διαφημιστική και 

στο φωτορεπορτάζ στην Αθήνα. Φωτογραφία γάμου μάθαμε 

μέσω της εμπειρίας και της τριβής, μαθητεύοντας δίπλα στον 

πατέρα μας.Το κομμάτι της λιανικής πώλησης το κρατήσαμε 

λόγω του πατέρα μας προκειμένου να εξυπηρετούνται οι 

καλοί πελάτες μας. ”

Σήμερα η επιχείρηση έχει μεγαλώσει με ανθρώπους που 

απασχολούνται στην λιανική πώληση και ένα μεγάλο 

συνεργείο για την φωτογράφιση και την βιντεοσκόπηση. 

Επιπλέον η επεξεργασία και το δημιουργικό του ψηφιακού 

άλμπουμ γίνεται in-house και τις βιβλιοδεσίες των άλμπουμ 

αναλαμβάνει η Artpoint.

“Θεωρούμε πολύ σημαντικό όλες οι εργασίες να γίνονται από 

εμάς. Το δημιουργικό ενός άλμπουμ απαιτεί αρκετή δουλειά. 

Είναι σαν να φωτογραφίζεις ένα γάμο από την αρχή. Αλλά 

είναι κάτι που το απολαμβάνουμε. Είμαστε μια φωτογραφική 

οικογένεια, το κατάστημα μας έχει ιστορία και θεωρούμε 

υποχρέωσή μας να διατηρήσουμε την καλή του φήμη.”

. . . / Studio Simopoulos

 3 , .: 22310-33497

 7 .: 2231037680

www.simopoulos.gr, info@simopoulos.gr
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 email: photobusiness@photo.gr !
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• Πως έγινε η πρώτη σας επαφή με τη φωτογραφία;
,

.

.

. T

.

 London College of Printing.

• Tο να γίνει κανείς φωτογράφος είναι μια δύσκολη απόφαση, τουλάχιστον από βιοποριστικής 
πλευράς;

, .

.

.

.

, ,

, .

• Ποιοί είναι οι αγαπημένοι σας φωτογράφοι;
 Alexandr 

Rodcenko,

. ,

,

,

.

. .

.
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Martin Parr. 

 Anrdeas Gursky. 

.

, ,

.

• Πως θα κρίνατε το επίπεδο στην Ελλάδα στη φωτογραφία 
γάμου; Έχετε ξεχωρίσει δημιουργούς που ανταγωνίζονται 
επάξια αυτούς του εξωτερικού;

 3-4 

.

,

.

,

.

 Wedpro, 

.

.

.

,

.

• Σε ποιά αντικείμενα έχετε εργαστεί;
,

.

 ( ), 

,

, .

. ,

.

• Πως χαρακτηρίζςτε το στυλ σας; Ποιες είναι οι βασικές 
επιρροές σας;

,

,

, .

.

,

.

.
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,

 London College of 

Printing.

-

.

 Wedpro. 

• Πολλοί συνάδελφοι σας πιστεύουν ότι η φωτογραφία γάμου 
δεσμεύει και περιορίζει την αμιγώς καλλιτεχνική έκφραση. 
Συμφωνείτε με κάτι τέτοιο;

,  “ ” ,

;

, ,

, .

.

• Αν δεν υπήρχε οικονομικό θέμα, θα διαλέγατε και πάλι τη 
φωτογραφία γάμου;

.

.

, ,

still life, , ,

.

,

.

,

,  slideshow, 

.

.

• Για ένα ζευγάρι που παντρεύεται σήμερα, ποιός είναι ο 
καλύτερος τρόπος και ο πιο διαχρονικός τρόπος για να κρατήσει 
τις φωτογραφίες του;

,

, . ’ ,

,

.

,

,

.
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