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×úõðäòâ÷àæó ñðö íêìÝîæ
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).
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Photobook 2010
Ôõð åòýíð õèó úòêíýõèõâó äêâ õèî Çöòÿñè, õèó âîâëÝìöùèó
äêâ õèî ÇììÝåâ
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
Π.ΚΑΛΔΗΣ
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Añðäæêÿôõæ õè åðöìæêÝ ôâó!
Æèìÿôõæ õÿòâ ôöííæõðøß ôõè íæäâìþõæòè Þëåðôè & site - æöòæõßòêð ÷úõðäòÝ÷úî äÝíðö!
ÕèìÞ÷úîð æñêëðêîúîàâó: 210 8541400
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Ôþîõðíð ãàîõæð âñý õèî Photokina

ØâìâòÝ!

Îæ ...õâí õâí ëâê Ýììâ æîåêâ÷Þòðîõâ ñìÝîâ

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.
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Òàîâëâó 2: Òâäëýôíêâ õÝôè äêâ õêó æëõöñÿôæêó (åêô. õíø.)

Òæòêôëýñêð

Ïðritsu
Ôõèî æñðøß õèó âîâåêðòäÝîúôèó

Photobook 2010
Åæîêëýõæòè âñðåðøß âììÝ ëâê ñòðãìèíâõêôíýó
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

Òêîâëâó 3: Òâäëýôíêâ õÝôè äêâ
ñâòâäýíæîæó Multimedia ñâòðöôêÝôæêó

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.

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

ÕÇÖØÑÔ 81 • ÆÇÖÕÇÓÃ 4 ÑÌÕÚÄÓËÑÖ 2010

ÔÇÍËÆÃ 5

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

ÕÇÖØÑÔ 81 • ÆÇÖÕÇÓÃ 4 ÑÌÕÚÄÓËÑÖ 2010

ÔÇÍËÆÃ 6

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

Îitsubishi
Tð íÞììðî õèó æñâääæìíâõêëßó æëõþñúôèó âîßëæê
ôõâ éæòíêëÝ ôöôõßíâõâ
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.
ÆÃÎÌÃÍËÆÉÔ 210 9410888

ÕÇÖØÑÔ 81 • ÆÇÖÕÇÓÃ 4 ÑÌÕÚÄÓËÑÖ 2010

ÔÇÍËÆÃ 7

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

ÕÇÖØÑÔ 81 • ÆÇÖÕÇÓÃ 4 ÑÌÕÚÄÓËÑÖ 2010

ÔÇÍËÆÃ 8

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

Fujifilm X100
Äòâãæàð Star Award âñý õâ
ñæòêðåêëÝ PhotoPresse ëâê 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

Çpson
Ôõðî âôõæòêôíý õúî íæäÝìúî æëõöñÿôæúî
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
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Leaf
Ãptus II 12/12R íæ 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.
ÃÅÌÑÒËÃÏ 210 3250901

Leica
ÕêõÝîêâ Þëåðôè õèó Î9
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…

Photokina Pro
Mæ ñðììÝ ñæòàñõæòâ ôõâ æñâääæìíâõêëÝ 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.

ÔÌËÃÆÑÒÑÖÍÑÔ 210 3818301

ÕÇÖØÑÔ 81 • ÆÇÖÕÇÓÃ 4 ÑÌÕÚÄÓËÑÖ 2010

ÔÇÍËÆÃ 11

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

ÕÇÖØÑÔ 81 • ÆÇÖÕÇÓÃ 4 ÑÌÕÚÄÓËÑÖ 2010

ÔÇÍËÆÃ 12

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

ÔõÝíðó Ã.Ç.
ÏÞâ ôöîæòäâôàâ
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.
ÔÕÃÎÑÔ 210 5231602

Olympus
Iåðþ è æñâääæìíâõêëß 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
Æêæöòþîæõâê è äëÝíâ õúî ñòðûýîõúî
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..
ÃÍÇÐÃÏÆÓÑÖ 210 7236847
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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

Panasonic
Ôõð åòýíð õðö video íæ õè 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

Leica
Update ôõêó 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 LX5 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.
ÔÌËÃÆÑÒÑÖÍÑÔ 210 3818301
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Éasselblad
Îæ õâ ëýëëêîâ õèó 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 CFV50 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 âñðéÞúôè õðö 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 EXZ2300 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.
ÇÍÎÉ SYSTEMS 210 2002200
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Fraunhofer Ënstitute
Aîâçèõÿîõâó îÞæó õæøîðìðäàæó
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.

PhaseOne
Ãîðåêëß ñðòæàâ
«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
ÏÞðó èíêæöòöäÿîêðó 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.
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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

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ
§¹ º»Æ»«¶¶«, ·§¯¼ ±¶¯»¹¶±·©¯¼ ½¯¶³·«»©Ã·

1

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

 Â±À³«´¨ ÀÃ¾¹»«À³´¨
¶±Á«·¨ & ¾« ¶¿½¾³´¦ ¾±¼

¿²¶©½¯³¼ «·¦µ¿½±¼ – ½¿¶º©¯½± «»Á¯©Ã·. ¹»¶¦ «»Á¯©¹¿.
«»¦¶¯¾»¹³ §´²¯½±¼, µ¨Â± ¶¯ Àµ«¼. ½¹»»¹º©« µ¯¿´¹Ç. ³®³´§¼
»¿²¶©½¯³¼ Â±À³«´¨¼ ¶±Á«·¨¼. µ« Æ½« º»§º¯³ ·« ·Ã»©°¯¾¯
º»³· «¹»¦½¯¾¯ ¾± ·§« ½«¼ Â±À³«´¨ ¶±Á«·¨. µ« Æ½« º»§º¯³
·« ¸§»¯¾¯ ³« ¾±· Â±À³«´¨ ¶±Á«·¨ º¹¿ ¨®± §Á¯¾¯ «¹»¦½¯³.

2

 µ¨Â± ÀÃ¾¹»«À³È·.
ºµ¹© ´«·Æ·¯¼ «³½²±¾³´¨¼

 ½Ç·²¯½± ¾¹¿ ´¦®»¹¿, ¹ ÀÃ¾³½¶Æ¼, ± “«º¹À«½³½¾³´¨” ½¾³¶¨,
¹³ º«»¦¶¯¾»¹³, ¾« ®³¦À¹»« ¯©®± ÀÃ¾¹»«À³È· ´«³ ¾« ¶¿½¾³´¦
¾¹¿¼: ¹ º¹»¾»§¾¹, ¾¹ ¾¹º©¹, ± ¾«¸³®³Ã¾³´¨ ÀÃ¾¹»«À©«, ¾¹
¿¶·Æ...

¯¾¦»¾± 6/10, È»« 18:00-22:00
³½±±¾¨¼: £ £

³½±±¾¨¼:  A

3

³·¾¯¹½´Æº±½± & ¶¹·¾¦°

»¹¯¾¹³¶«½©«, µ¨Â±, ¶¹·¾¦°, º«»¹¿½©«½±. ¯Á·³´¦ ´«³
«³½²±¾³´¦ ²§¶«¾«. »«´¾³´§¼ ½¿¶¬¹¿µ§¼. ¹·¾¦° ½¾¹
Premiere Pro, ¬«½³´¦ ¯»«µ¯©«, º»¹½²¨´± ¯À§.

4

Photoshop 

Layers, ´«·¦µ³« (Á»Ã¶«¾³´¦ Alpha channels), «¿¾¹¶«¾³½¶¹© (Actions), »¯¾¹¿½¦»³½¶«. « º»Ã¾Æ´¹µµ« RGB-CMYK.
³«Á¯©»³½± layer, layer mask.

¯¿¾§»« 11/10, È»« 18:00-22:00
³½±±¾¨¼: £ ¡

Photoshop 

 ¯³½«Ã¨ ¯³´Æ·«¼ ½¾¹ º»Æ»«¶¶«, ¯©®± «»Á¯©Ã· - ®³«À¹»§¼.
« ¬«½³´¦ ¯»«µ¯©« - º«µ§¾¯¼. ¡»Ã¶«¾³´¨ ®³Æ»²Ã½±, ¯³½«Ã¨
½¾« Layers. ¢±À³«´§¼ ¯³´Æ·¯¼: Raster - Vector.

¦¬¬«¾¹ 9/10, È»« 10:00-14:00
³½±±¾¨¼: £ ¡

³½±±¾¨¼: £ 

5

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ

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”.

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

Ôçë.: 210 8541400 info@photo.gr

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

¦¬¬«¾¹ 16/10, È»« 10:00-14:00

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

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

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

¯¿¾§»« 4/10, È»« 18:00-22:00

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Òßõûïïóæêß òãòïÚ÷ïß êßæÜêßòß áçß ãñÚð
îíó âãë Ûõãòã îíéû õïúëí ãéãûæãïí!

6

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Photoshop 

»¹ÁÃ»±¶§·¯¼ ¾¯Á·³´§¼ ¶¯ Layers. º³Á»Ã¶«¾³½¶Æ¼ / ÀÃ¾¹»«À©«¼, ½Ç·²¯¾± ¯º¯¸¯»«½©«. HDR ³« ¶¯¦µ± ®¿·«¶³´¨ º¯»³¹Á¨ ´«³ ®³«Á¯©»³½± ´¹·¾»¦½¾, plugins ´«³ À©µ¾»« (Grain Surgery,
Image Doctor, Focal Blade, Sharpener Pro, Filter Factory ´µº.)

¯¾¦»¾± 13/10, È»« 18:00-22:00
³½±±¾¨¼: £ £

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

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

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

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

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

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

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

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

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

Ô. Ê.: ...................................Ðüëç: ........................................................................................
ÅðÜããåëìá:............................................................................................................................
Ôçë. ïéêßáò:.....................................................Ôçë. åñãáóßáò: ..................................................
Êéíçôü: .................................................. e-mail: .....................................................................

Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
211,38 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€260)
Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:
243,90 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€300)

Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:
ÓåìéíÜñéï:

1

2

3

4

5

6

Çìåñïìçíßá: ................................................
ÕðïãñáöÞ..............................
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PAG
É âììâäß ôæ íñâõâòàæó PAG äàîæõâê
âëýíâ ñêð æþëðìè
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

Nikon
Çñêôõòâõæþæê õðî Jamie Oliver äêâ õèî ëâíñÝîêâ õèó D3100

ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ
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
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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.
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Ç âéâëéïèÞêç ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

€ 20 ąûă Čû ČĊ÷û üăüĆ÷û!
ÓĎĊÿçć Čû õĄĈþû ûxĈċČĈĆöď ąûă ûćČăąûČûüĈĆöď!

Òăû ČĂĆÿĀĎćăąõď xûĊûāāÿĆ÷ÿď ČĂĆ.: 210 8541400 (ÝĊāçċăwÿď 10:00 - 18:00)
Ý vĈĆĉþĆĈå āĉĎøýā uóĎĈā 30 çăĊČúĈõĆď 2010

÷ĈĎĂćĈē 192
øČā čĄĕĄĎĝĆđĖ: € 9,04

÷ĈĎĂćĈē 320
øČā čĄĕĄĎĝĆđĖ: € 15,07

÷ĈĎĂćĈē 208
øČā čĄĕĄĎĝĆđĖ: € 15,07

±«À± À ®µ®·« ¸¾ ¿À» www.photo.gr
êðøîô õçöçééêðîç÷
õĒđē ĕđ ĈĒČđćČčĝ úøôéöçúô÷ øĒđĖÿčĊ 1 & ïđĖĒĕĂćđĖ, 104 45 çċāďĄ • ĕĊĎ.: 210 8541400 • fax: 210 8541485
êďćČĄėĀĒđĄČ ĆČĄ ĕĄ ĄĒĄčÿĕĚ ąČąĎĂĄ (ĔĊĈČğďĚ Ĉ û). õĄĒĄčĄĎğ ĈČčđČďĚďāĔĕĈ ĄĉĂ đĖ, ĆČĄ ďĄ ĔĖďĈďďđĊċđĞĈ ĆČĄ ĕđď ĕĒĝđ ĎĊĒĚāē čĄČ ĄđĔĕđĎāē ĕđĖē
ôďđĄĕĈğďĖđ ............................................................................
...................................................................................................
ČĈĞċĖďĔĊ .....................................................................................
õĝĎĊ...........................................................ø.ï.: ...........................
ñđĒĈĂĕĈ ďĄ ĈČčđČďĚďāĔĈĕĈ ĄĉĂ đĖ ĔĕĄ ĈĐāē ĕĊĎĀėĚďĄ :
êĒĆĄĔĂĄē: ..................................ôČčĂĄē: .........................................
ïČďĊĕĝ: ..........................................................................................
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 èĄĔČčÿ ñĄċāĄĕĄ úĚĕđĆĒĄėĂĄē / € 15,07
 ñĂĄ úĚĕđĆĒĄėĂĄ... 1000 ðĀĐĈČē... / € 9,04
 úĚĕđĆĒĄėĂĄ čĄČ ïđČďĚďĂĄ / € 9,04
 õĈĒĂ úĚĕđĆĒĄėĂĄē / € 9,04
úĚĕđĆĒĄėĂĄ - ÷ĖďđĕČčā ČĔĕđĒĂĄ / € 15,07

 úĂĎČđē ñĄĒĆĄĒĂĕĊē / € 5,03
 èđĞĎĄ õĄĄěĚÿďďđĖ / € 5,03
 úĚĕđĆĒĄėĂĄ Glamour / € 15,07 € 10,00
 øđ ñĈĆÿĎđ úđĒÿ / € 12,06

 100 ûĒĝďČĄ úĚĕđĆĒĄėĂĄ / € 15,07
 EõEKINA / € 10,04
 ïđĞąĄ / € 6,03
 êĕāĔČĄ ĔĖďćĒđā Ĕĕđ úøôéöçúô / € 70,00 (êĐĚĕĈĒČčĝ € 120)
 õĒĝĔĚĄ ĕĊē ïĒāĕĊē. Nelly's / € 30,00 ÷Ĉ ĄďĄĕĞĚĔĊ
 üĊėČĄčā ėĚĕđĆĒĄėĂĄ. 500 ĔĖąđĖĎĀē / € 20,00
 üĊėČĄčĀē SLR. 500 ĔĖąđĖĎĀē / € 20,00
 ì úċČďđĚĒČďā ĒđĔėđĒÿ/€ 20,00
(ñĈ ĕĄ ĀĐđćĄ ĄđĔĕđĎāē)

*øČĀē Ĉ ú.õ.ç. Ĉď ĔĖĈĒČĎĄąÿďđďĕĄČ ĕĄ ĀĐđćĄ ĄđĔĕđĎāē đĖ čĖĄĂďđďĕĄČ Ąĝ € 6,00 ĀĚē € 10,00 ĄďĄĎĝĆĚē ĕđĖ ąÿĒđĖē
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Jiri Stransky, Τσεχία

André Boto, Πορτογαλία

Carl Lapeirre, Βέλγιο

FEP Çöòúñâûëß Ñíðôñðîåàâ
Çñâääæìíâõêëÿî ×úõðäòÝ÷úî
Ãîâëðêîÿéèëâî õâ âñðõæìÞôíâõâ
õðö åêâäúîêôíðþ äêâ õð 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
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Intersys Ã.Ç.
Ôèíâîõêëß åêÝëòêôè äêâ õèî æõâêòæàâ
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

×ÑËÄÑÔ
¼ëéæôè ÷úõðäòâ÷àâó
“ÃêôéÝîðíâê…”
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.

Roland
ÏÞâ íðîõÞìâ íæ âôèíà íæìÝîê ëâê ëðñõêëý
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
ÃÕÍÃÔ DIGITAL 210 9845771

Kodak
Îæ Þí÷âôè ôõèî æöëðìàâ
Τρία νέα προϊόντα παρουσίασε

© Ìðöòß ÎÝòú / Õâîçâîàâ 2009

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 (25175mm). 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.

©ÒÃÏÃÅËÚÕÑÒÑÖÍÑÔ Ï. / Ùöøêâõòæàð ÍÞòðö ‘82

ÕÇÖØÑÔ 81 • ÆÇÖÕÇÓÃ 4 ÑÌÕÚÄÓËÑÖ 2010

DIVITEC 210 2855080
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É õæøîêëß õèó
âîâìðäêëßó ëâê õèó
ùè÷êâëßó ÷úõðäòâ÷àâó
2è Þëåðôè íæ 80 îÞæó ôæìàåæó
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
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Krisztina Erdei: Untitled 1, série “Diòsor”, 2009, Courtesy Lumen Gallery,

ÄÎW Paris Photo 2010
Æêâäúîêôíýó ÷úõðäòâ÷àâó íæ éÞíâ… õð èìæëõòêëý òæþíâ
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
Budapest Laura Kikauka: Schmalz, 2004,
σήμερα.
Courtesy DNA, Berlin
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O ìýäðó ôõðöó ÷ðòæàó

ÎèîÝó Ô÷öòêåÝëèó
ÎÞìðó ñòðôúòêîðþ Æ.Ô. õèó ¼îúôèó Çñâääæìíâõêÿî
Ìâììêõæøîÿî ×úõðäòÝ÷úî Äðòæàðö ÇììÝåðó
Õð ôúíâõæàð õúî ÊæôôâìðîêëÞúî ÷úõðäòÝ÷úî õâ õæìæöõâàâ øòýîêâ Þøæê
ñæòêÞìéæê ôæ íêâ Ýîæö ñòðèäðöíÞîðö åêðêëèõêëß ëòàôè, ñðö íâó Þøæê â÷ßôæê
ýìðöó íæ âñðòàæó ëâê æòúõßíâõâ, íæ åæåðíÞîè ëâê õèî ñòðèäðþíæîè æöòúôõàâ
ëâê õèî íæäÝìè ôöííæõðøß íæìÿî-æñâääæìíâõêÿî ÷úõðäòÝ÷úî ôõêó õÝïæêó
õðö. É õæìæöõâàâ æïÞìêïè, ñðö â÷ðòÝ åêðòêôíý ñòðôúòêîßó åêðàëèôèó âñý õð
Òòúõðåêëæàð è ðñðàâ úó âñðôõðìß Þøæê õèî æëëâéÝòêôè õðö íèõòÿðö ëâê õèî
åêæïâäúäß æëìðäÿî, íýîðî éæõêëÝ íñðòæà îâ ìæêõðöòäßôæê, â÷ðþ äêâ ñòÿõè
÷ðòÝ, ãìÞñðöíæ ôõðî ðòàçðîõâ õèî æñâîâåòâôõèòêðñðàèôè õðö ôèíâîõêëðþ
âöõðþ ôöììðäêëðþ ÷ðòÞâ õèó Äýòæêâó ÇììÝåâó.

• 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;
Õð ôúíâõæàð êåòþéèëæ õð 1927. Çàîâê Þîâ âñý õâ ñâìâêýõæòâ õèó ÇììÝåðó.
Æòâôõèòêðñðêæàõâê ëöòàúó ôõðî Ïðíý Êæôôâìðîàëèó, âî ëâê ôßíæòâ ðîðíÝçæõâê
Äðòæàðö ÇììÝåðó. Õð 1993 è åêëß íâó åêðàëèôè ñâòâåàåæê ôõè îæðæëìæäæàôâ
åêðàëèôè. ÎÞøòê õýõæ, ýñúó ÷âàîæõâê ëâê ôõâ æñàôèíâ ãêãìàâ, öñÝòøæê ñìßòèó
ëâõâäòâ÷ß åòâôõèòêðõßõúî ëâê âëòêãßó õßòèôè ãêãìàðö ðêëðîðíêëÿî. ÎæõÝ õð
1993 õâ æñàôèíâ ãêãìàâ åæàøîðöî Þîâî Ýììð õòýñð åêðàëèôèó, íæ æììêñß ëâõâäòâ÷ß
åòâôõèòêðõßõúî, âíÞìæêâ ôõè õßòèôè õðö ãêãìàðö õðö õâíæàðö, íæ âñðëðòþ÷úíâ
õèî ñæòàðåð 7/2000 úó 11/2006 äêâ õèî ðñðàâ åæî öñÝòøæê ëâíàâ ëâõâäòâ÷ß. ÇñõÝ
ðìýëìèòâ øòýîêâ øúòàó ëâíàâ åòâôõèòêýõèõâ;
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Ôõè ôöîÞøæêâ è ¼îúôè ðîðíÝçæõâê Äðòæàðö
ÇììÝåðó, öñðôëæìàçðîõâó ôúíâõæàâ ñðö
ßåè öñÝòøðöî (ÄÞòðêâ, Ìâõæòàîè, ÌâãÝìâ
ëìñ.) ëâê åèíêðöòäÿîõâó Þîõâôè íæ õðöó
ôöîÝåæì÷ðöó âöõÿî õúî ôúíâõæàúî, ýøê
âîâàõêâ. Æèíêðöòäæàõâê îÞð íèõòÿð íæìÿî õð
ðñðàð åæî æàîâê ôöîÞøæêâ õðö ñòðèäðþíæîðö,
ýñúó Þñòæñæ îâ æàîâê, ëâê âñý õð ðñðàð
âñðöôêÝçðöî ñðììðà ôöîÝåæì÷ðê. É ¼îúôè
âñý ôöîåêëâìêôõêëý ýòäâîð íæõâõòÞñæõâê ôæ
ðòäâîêôíý ñðö ðòäâîÿîæê ôæíêîÝòêâ øâíèìßó
âîõâñðåðõêëýõèõâó õâ ðñðàâ ðê ôöîÝåæì÷ðê
øòöôðñìèòÿîðöî. Ãòøàçðöî åêâ÷úîàæó íÞôâ
ôõè åêðàëèôè íæ âñðëðòþ÷úíâ õèî ñâòâàõèôè
õèó åêðàëèôèó õð 2009 øúòàó îâ ÷òðîõàôðöî,
ýñúó æàøâî öñðøòÞúôè ôþí÷úîâ íæ õð
ëâõâôõâõêëý, îâ åêâô÷âìàôðöî õèî ôöîÞøæêâ õèó
¼îúôèó. ¼õôê è ¼îúôè íÞîæê âñý õýõæ âëÞ÷âìè
ëêîåöîæþðîõâó îâ åêâìöéæà ãÝôæê îýíðö.
ÄìÞñðîõâó ìðêñýî âöõý õðî ëàîåöîð
íâçæöõßëâíæ ëÝñðêðê æñâääæìíâõàæó
÷úõðäòÝ÷ðê, íÞìè õèó ¼îúôèó âñý ñâìêÝ,
ëÝñðêðê ñðö íæõæàøâî ôõè ñâìêÝ åêðàëèôè,
ëÝñðêðê ñðö ßõâî æîæòäÝ íÞìè ýôð âöõß
ìæêõðöòäðþôæ, ëÝñðêðê îÞðê ôöîÝåæì÷ðê íæ
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âîèôöøàæó äêâ õèî ñðòæàâ õðö ëìÝåðö ëâê âñð÷âôàôâíæ îâ âîõêåòÝôðöíæ ÿôõæ

O ìýäðó ôõðöó ÷ðòæàó

â÷æîýó îâ ôúéæà âñý õè åêÝìöôè Þîâ âñ õâ ñâìâêýõæòâ ôúíâõæàâ õèó ÇììÝåðó ëâê
â÷æõÞòðö ô’ âöõðþó õðöó åþôëðìðöó ëâêòðþó îâ öñÝòøæê Þîâó ôöîåêëâìêôõêëýó

Ïâ ìÝãðöíæ öñýùè íâó õèî åþôëðìè ñæòàðåð

÷ðòÞâó äêâ õâ åêëâêÿíâõÝ íâó.
Ñê ôöîÝåæì÷ðê âöõðà ìðêñýî ñòðô÷þäâíæ ôõð ÎðîðíæìÞó Òòúõðåêëæàð
Êæôôâìðîàëèó, ýñúó ëâõÝ îýíð âñâêõæàõâê, ëâê õð åêëâôõßòêð íæ õèî öñ’
âòêéíý 16184/2010 âñý÷âôè õðö åêýòêôæ ñòðôúòêîß åêðàëèôè. ¿õâî ìðêñýî
ôöäëòðõèéßëâíæ ôæ ôÿíâ ëâê âîâìÝãâíæ õè åêðàëèôè çèõßôâíæ âñ’ õèî
ñâòâêõèíÞîè åêðàëèôè, ýñúó æàøæ öñðøòÞúôè âñ õð ëâõâôõâõêëý, îâ íâó
ñâòâåÿôæê ýìâ õâ ãêãìàâ ñðö â÷ðòðþî õèî ¼îúôè. Ïâ ôâó éöíàôú ýõê è ¼îúôè
Çñâääæìíâõêÿî Ìâììêõæøîÿî ×úõðäòÝ÷úî Äðòæàðö ÇììÝåðó æàîâê îðíêëý
ñòýôúñð ëâê õèòæà æñàôèíâ ãêãìàâ. Òòðó õêíßî õðö ð ñòÿèî äòâííâõÞâó íâó
ñâòÞåúôæ ëÝñðêâ ãêãìàâ ëâê õêó ô÷òâäàåæó õâ ðñðàâ ýõâî õâ íæìæõßôâíæ, øúòàó îâ

ñðö ñæòîÝæê ð õýñðó íâó: Þøðöî ëìæàôæê
âòëæõÝ ÷úõðäòâ÷æàâ - íÞìè. Ãöõß è ëòàôè
âääàçæê ýìðöó íâó ëâê øòæêÝçæõâê ñîæþíâ
ôöîâåæì÷ðôþîèó. Ææî æàíâôõæ õèó “ìðäêëßó”
ýõê ñòÞñæê îâ ëìæàôðöî ÷úõðäòâ÷æàâ ýñúó
âëðþôõèëæ ôõè ôöîÝîõèôè íæ õèî ÒÑ× ôõð
Porto Pallas ôõð 5ð Photonet Show.
Çíæàó æàíâôõæ âñð÷âôêôíÞîðê îâ
ñòðøúòßôðöíæ ëâê éâ ëòâõßôðöíæ çúîõâîß
õèî ¼îúôè ÿôõæ îâ åòÝôæê âöõß õè åþôëðìè
ñæòàðåð. Ïâ íñðòÞôðöî ðê ôöîÝåæì÷ðê îâ
ëòâõßôðöî õâ íâäâçêÝ õðöó, îâ åêæëåêëßôðöî
õè ôþîõâïè ëâê õèî ñæòàéâìùè õðöó. Çíæàó éâ
õðöó ãðèéßôðöíæ íæ ôæíêîÝòêâ ëâê íæ ýñðêð
Ýììð õòýñð íñðòðþíæ. ÕÞìðó ôæ ôöîæòäâôàâ
íæ õè ÒÑ× îâ ñâìÞùðöíæ äêâ õèî ëâõðøþòúôè
ëâê ñêôõðñðàèôè õðö æñâääÞìíâõýó íâó ëâê
íæ õðî ×ÑËÄÑ äêâ õèî ëâõðøþòúôè õúî
ñîæöíâõêëÿî íâó åêëâêúíÝõúî. ÒâòÝììèìâ
ñòÞñæê îâ åòðíðìðäßôðöíæ Ýíæôâ õèî Þëåðôè
õèó æñâääæìíâõêëßó íâó õâöõýõèõâó.
Õæìæêÿîðîõâó îâ ñú ýõê õýôð æäÿ ýôð ëâê
Ýììâ íÞìè õðö Æ.Ô. ôöîâîõèéßëâíæ íæ
ñðììðþó ôöîÝåæì÷ðöó ëâê ëðöãæîõêÝôâíæ
äêâ õèî ëâõÝôõâôè âììÝ ñæòêôôýõæòð äêâ õêó
ñòððñõêëÞó ñðö âîðàäðîõâê âñ æåÿ ëâê íñòðó.
Õð ëìàíâ æàîâê ñðìþ éæõêëý. Ãïêðôèíæàúõð
æàîâê ýõê íâó ñìèôêÝçðöî æñâääæìíâõàæó
÷úõðäòÝ÷ðê, íè íÞìè ëâê æîåêâ÷Þòðîõâê äêâ
õêó æïæìàïæêó ëâê çèõÝîæ îâ æääòâ÷ðþî íÞìè.
Çàíâôõæ ñðìþ âêôêýåðïðê ëâê åöîâíêëðà. É
ëâõÝôõâôè éâ ðíâìðñðêèéæà, è ¼îúôè éâ
æñâîâìæêõðöòäßôæê ëâê éâ âñðëõßôæê õð ëþòðó
ñðö õèó âòíýçæê. ÕÞìðó, ôâó æöøâòêôõðþíæ
äêâ õèî åèíðôêýõèõâ ñðö åàîæõæ ëâê ôâó
åêâãæãâêÿîðöíæ ýõê éâ æàíâôõæ ôõè åêÝéæôè

æàíâôõæ îðíêëðà, åêâñêôõÿôâíæ âñý æììêñß úó íè ëâõâäòâ÷ß ôõðêøæàúî ôõâ ãêãìàâ
âöõÝ. Çàåâíæ ýõê ìæàñðöî âòëæõÝ ëâê ôèíâîõêëÝ ãêãìàâ (ñòðèäðþíæîð Îèõòÿð
íæìÿî, ãêãìêÝòêâ ëâõâéÞôæúî ëìñ.) õâ ðñðàâ âîßëðöî ôõèî Þîúôè, æàîâê è Ëôõðòàâ
õèó ëâê æàîâê âöõÝ ñðö éâ ãðèéßôðöî õèî ¼îúôè ôõêó æëìðäÞó. Ôöîâîõßôâíæ õèî
ñæêôíâõêëß Ýòîèôè. Ãñð÷âôàôâíæ ëâê ôõæàìâíæ ôöôõèíÞîè æñêôõðìß ñòðó õêó
ñòðèäðþíæîæó åêðêëßôæêó çèõÿîõâó âöõÝ ñðö õð ëâõâôõâõêëý ðòàçæê. Òòðó õð ñâòýî
åæî ñßòâíæ ëâíàâ âñÝîõèôè. Îæ õèî ìßïè õèó ñòðéæôíàâó Þøðöíæ âñð÷âôàôæê îâ
æïâîõìßôðöíæ ëÝéæ îýíêíð õòýñð.

• 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;
¿øê ãÞãâêâ. Õâ ñòðãìßíâõâ âöõÝ åæî íñðòðþî îâ âîâëýùðöî õèî ñðòæàâ ñòðó
õèî ðíâìðñðàèôè âöõßó õèó ëâõÝôõâôèó. É îÞâ åêðàëèôè æàîâê âñð÷âôêôíÞîè îâ
ñòðøúòßôæê ñòðó õêó æëìðäÞó, îâ õêó ñòâäíâõðñðêßôæê ëâê îâ ëÝîæê õèî ¼îúôè õð
ôúíâõæàð íæ õè âàäìè ëâê õðî åöîâíêôíý ñðö õèó âòíýçæê.
• Τι στόχους έχει πλέον η Ένωσή σας; Εσείς προσωπικά, θα διεκδικήσετε θέση
στο νέο προεδρείο;
Ãî ëâê æàíâôõæ ñòðôúòêîß åêðàëèôè Þøðöíæ ãÝìæê õêó ãÝôæêó äêâ ëÝñðêæó åòÝôæêó.
ÎÞôâ ôõðî Ñëõÿãòêð éâ ñòâäíâõðñðêßôðöíæ õêó æëìðäÞó íâó. Çäÿ éâ æàíâê
öñðùß÷êðó äêâ õêó æëìðäÞó âììÝ õèî æëìðäß éâ õèî âñð÷âôàôðöî õâ íÞìè, ýøê æäÿ.
¿ñðêð ëê âî æàîâê õð âñðõÞìæôíâ æäÿ ëâê âòëæõðà ôöîÝåæì÷ðê æàíâôõæ åêâõæéæêíÞîðê
îâ ãðèéßôðöíæ õèî ¼îúôè. ½åè Þøðöíæ ñòðæõðêíÝôæê ëÝñðêâ ôæíêîÝòêâ ñðö
éâ ãðèéßôðöî õðöó ôöîÝåæì÷ðöó ëâê éâ ñòâäíâõðñðêèéðþî íæõÝ õêó æëìðäÞó.
Çöîðæàõâê ãÞãâêâ ýõê éâ æàîâê åúòæÝî. ¿ñðêð ëâê îâ æàîâê õð âñðõÞìæôíâ õúî
æëìðäÿî æàíâôõæ âñð÷âôêôíÞîðê îâ æñêãÝìðöíæ íêâ ñðòæàâ õèó ¼îúôèó ñòðó
ý÷æìðó õúî ôöîâåÞì÷úî.

...Úóćõý ĊčĈă÷ąðĊăĆ ÷ðĀăĉ;

Wedding

õðö ñæòêðåêëðþ ëâê ôõð íÞììðî.

áÕàá
áçćČÿ øČÿĊÿď
Ċăċċ
āăû xÿ ĀĈĊ÷ÿď
xĆĂĊĈ
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ÚøĒ üõ ćù öąăĉā! ÚøĒ üõ ćù øăĉā!
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Leadership & marketing

É îÞâ ðêëðîðíàâ
Mñðòæà îâ æàîâê íàâ åêÞïðåðó ôõèî ëòàôè...
Ææî æàîâê æþëðìð îâ ïæøúòàôæê ëâîæàó ñðêâ æàîâê è îÞâ ðêëðîðíàâ ëâê ñðêâ
è ñâìêÝ. Ñ ëÝéæ øâòâëõèòêôíýó ëêîåöîæþæê îâ äàîæõâê ëÝéæ íÞòâ ëâê ñêð
âîæñàëâêòðó, ëâéÿó õâ ñòÝäíâõâ æïæìàôôðîõâê ôöîÞøæêâ. Òòð÷âîÿó ëÝñðêâ
îÞâ ðêëðîðíàâ æí÷âîàçæõâê êôõðòêëÝ ëÝéæ ÷ðòÝ ñðö æñêôöíãâàîðöî ß
ñâòâõèòðþîõâê âììâäÞó ôõð ðêëðîðíêëý íðîõÞìð õð ðñðàð åêÞñæê æëÝôõðõæ
õêó ëðêîúîàæó õúî ðêëðîðíðþîõúî âõýíúî. ÒâòÝ õâþõâ, íæ õèî Þìæöôè õðö
internet ëâê õèî æêôâäúäß õðö ôõðî æñêøæêòèôêâëý ëâê ëðêîúîêëý øÿòð, Þøðöíæ
æñâòëß ôõðêøæàâ îâ åêâëòàîðöíæ íêâ íæäÝìè ëâê òêçêëß ôõòð÷ß ôõðî õòýñð
ðòäÝîúôèó õèó ðêëðîðíàâó ôþí÷úîâ íæ ýôâ äîúòàçâíæ íÞøòê õêó âòøÞó õèó
åæëâæõàâó õðö 1990.
É Þëõâôè, õð ãÝéðó ëâê è õâøþõèõâ õúî æêôâäýíæîúî ëâê ñðììÞó ÷ðòÞó æñêãâììýíæîúî âììâäÿî ôõð ðêëðîðíêëý äàäîæôéâê æàîâê õýôð íæäÝìæó, ñðö åæî íñðòðþíæ
ñìÞðî îâ æòíèîæþôðöíæ õêó âììâäÞó âöõÞó íæ ëìâôêëÞó ðêëðîðíêëÞó éæúòàæó.
Òòð÷âîÿó åæî æàîâê è ñòÿõè ÷ðòÝ ôõèî ðêëðîðíêëß êôõðòàâ ñðö ôöíãâàîðöî âììâäÞó, Ýòâ åæî æàîâê è ñòÿõè ÷ðòÝ ñðö æàíâôõæ íñòðôõÝ ôæ Þîâ ôþîðìð íæõâãðìÿî ñðö éâ ñòðôåàåâíæ õðî øâòâëõèòêôíý õðö îÞðö. ¿íúó äêâ ñòÿõè ÷ðòÝ õýôð
ñðììß åþîâíè åàåæõâê âñìýøæòâ ôæ õýôð ìàäðöó íæ õýôð ìàäâ õæøîêëÝ íÞôâ.
Ãòëæõðà ñâòâåðôêâëðà ëâîýîæó õèó ëìâôêëßó ðêëðîðíêëßó éæúòàâó õæàîðöî îâ
âîâõòâñðþî ß õðöìÝøêôõðî îâ âîâéæúòèéðþî ôæ ôèíâîõêëý ãâéíý. ¿õâî ìýäðö
øÝòêî Þîâó Óÿôðó íðöôêëðôöîéÞõèó äòÝ÷æê õòâäðþåêâ, õâ ñòðúéæà ëâê õâ ñðöìÝ
íÞôú internet ôæ ýìð õðî ëýôíð, ñìèòÿîæõâê ôæ åðìÝòêâ íÞôú æîýó ìðäâòêâôíðþ
ôæ íêâ õòàõè øÿòâ, äæîîêðþîõâê ñðììÝ æòúõßíâõâ ñðö åæî íñðòðþî îâ âñâîõèéðþî
íÞôâ âñý õêó ðêëðîðíêëÞó âòøÞó ñðö ïÞòâíæ íÞøòê ôßíæòâ.
ÕÞõðêâ æòúõßíâõâ æàîâê: Òðþ éâ åèìúéæà õð æêôýåèíâ, ñÿó éâ æñêãâòöîéæà íæ
×ÒÃ, ñÿó ëâê ñðþ éâ ëâõðøöòúéðþî õâ ñîæöíâõêëÝ åêëâêÿíâõâ, âñý ñðêâ æñðñõêëß âòøß éâ æìæäøéæà âöõýó âî æñêøæêòßôæê îâ ñâòâãêÝôæê õðöó ëâîýîæó; ÇïÝììðö
âîâ÷Þòâíæ ñêð ñÝîú ýõê ôõèî ñòýô÷âõè ëòàôè ñâòâõèòßéèëæ õð ÷âêîýíæîð, Þîâ
õæòÝôõêð þùðó ôöîâììâäÿî ôæ õðïêëÝ ñòðûýîõâ îâ íèî Þøæê ëâõâäòâ÷æà ñðöéæîÝ,
ôæ ëâîÞîâ ãêãìàð ðþõæ õúî âäðòâôõÿî ðþõæ õúî ñúìèõÿî, âììÝ íýîð ôõðöó
õòâñæçêëðþó ìðäâòêâôíðþó õúî åêëâêðþøúî.
Òðêðó éâ íñðòðþôæ îâ ñêÝôæê õêó ôöîâììâäÞó âöõÞó ëâê âî íñðòðþôæ, äêâõà åæî õð
Þëâîæ; ÃöõÝ æàîâê íæòêëÝ âñìðöôõæöíÞîâ æòúõßíâõâ äêâ îâ äàîæê ëâõâîðèõý ýõê ôæ
íêâ ñâäëðôíêðñðêèíÞîè ëðêîýõèõâ ôöîâììâäÿî, åæî æàîâê æþëðìð îâ êôøöòêôéæà
ëâîæàó ýõê éâ ôöîæøàôðöî îâ êôøþðöî ðê æñêíÞòðöó ëâîýîæó õðö ëÝéæ ëòÝõðöó ß ðê
åêâëòâõêëÞó ôöí÷úîàæó ëâê ôöíãÝôæêó. Ãöõý õð ôõðêøæàð, ôöîÞãâìæ ôõè åêæþòöîôè
ëâê õð íÞäæéðó õèó ëòàôèó õðö 2008. Çñæêåß ýíúó ëâîæàó åæî íñðòæà îâ ôõâíâõßôæê
õèî ñòýðåð õèó õæøîðìðäàâó ëâê æñæêåß è õæøîðìðäàâ åàîæê ôõðî ëâéÞîâ âñý æíÝó
õè åöîâõýõèõâ îâ Þøæê Þîâ âîðêëõý ñâòÝéöòð ñòðó ýìð õðî ëýôíð, åæî íñðòæà õâöõýøòðîâ îâ âîâíÞîæê ëâîæàó ýõê õâ ëòÝõè éâ ôõâéðþî æíñýåêð ôæ âöõß õèî æïÞìêïè.
Ãîõàéæõâ, âîâíÞîæõâê îâ öñÝòïæê âîâåêÝòéòúôè õúî ëâîýîúî ôâî îâ ãìÞñâíæ ýìð
õðî ëýôíð íÞôâ âñý õð àåêð ñòàôíâ ëâê ôâî îâ ßõâî Þîâ æîêâàð ôþîðìð.
Îñðòæà è îÞâ ðêëðîðíàâ îâ æàîâê íàâ âñý õêó ñðììÞó æîåæøðíÞîúó åêæïýåðöó âñý
õèî ñâòðþôâ ðêëðîðíêëß ëòàôè; Ãî ÏÃË, ëÝõú âñý ñðêæó ôöîéßëæó ëâê ñòðüñðéÞôæêó; ×âàîæõâê ýõê è îÞâ ðêëðîðíàâ åèíêðöòäæà æöëâêòàæó åêýõê ñòðô÷Þòæê ñòýôéæõæó
ß ôèíâîõêëÝ âììâäíÞîæó ‘‘æñà õâ ãæìõàú’’ ôöîéßëæó õðö æñêøæêòæàî. Ïâ íæêÿôæê
õð ëýôõðó, îâ âöïßôæê õèî äëÝíâ õúî ñòðûýîõúî ëâê õúî öñèòæôêÿî, îâ ÷Þòæê
ñêð ëðîõÝ ñâòâäúäðþó ëâê ëâõâîâìúõÞó. Õâöõýøòðîâ, ôöíãÝììæê ÿôõæ îâ âïêðñðêèéæà è ñæòàðåðó õèó ëòàôèó, è ðñðàâ Þõôê ß âììêÿó æàîâê æåÿ ëâê åæî íñðòðþíæ
îâ õèî âñð÷þäðöíæ, íæ ôëðñý îâ äàîðöî Ýìíâõâ ñòðýåðö ëâê ýøê âñìÝ ãßíâõâ
ôöîõßòèôèó. Òÿó äàîæõâê âöõý;
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ÖñÝòøðöî âòëæõðà ðòêôíðà:
â) Çàîâê íêâ ðêëðîðíàâ ñðö øâòâëõèòàçæõâê
âñý âñðöôàâ âñòýãìæñõúî ëþëìúî ëâê
ñìèéúòêôíÿî.
ã) Çàîâê ð ëìÝåðó ñðö ñâòÝäæê öñðìðäêôõÞó ëâê
ôöîâ÷ß ñòðûýîõâ ß öñèòæôàæó, æîîðÿîõâó õð
èìæëõòðîêëý æíñýòêð.
ä) Çàîâê íêâ ðêëðîðíàâ ñðö øâòâëõèòàçæõâê âñý
æñêõâøöîýíæîð òöéíý âöïèíÞîèó ñâòâäúäêëýõèõâó.
å) Çàîâê õð ôþîðìêëý ëâê ñìßòæó âñðõÞìæôíâ õèó
âñâîÝôõâôèó õúî æñêëðêîúîêÿî ëâê õèó
ñìèòð÷ðòêëßó ýñúó âöõý æñèòæÝçæê õð ñðìêõêëý,
ðêëðîðíêëýê ëâê ëðêîúîêëý ôþôõèíâ.
Ôþí÷úîâ íæ Ýììðöó ðòêôíðþó, è îÞâ ðêëðîðíàâ
æàîâê õð åèíêðþòäèíâ õúî ãêðíèøâîêëÝ âîæñõöäíÞîúî ðêëðîðíêÿî ñðö æñæëõÝéèëâî ñòðó õðöó
ëìÝåðöó õúî öñèòæôêÿî ëâê õèó åêâøæàòêôèó Ýöìúî ñæòêðöôêâëÿî ôõðêøæàúî, õð ðñðàð ãðèéßéèëæ âñý õèî ñâäëðôíêðñðàèôè ëâê õð øæêòêôíý
õúî ôöîâììâäíâõêëÿî êôðõêíêÿî.
Îæòêëðà âîâìöõÞó êôøöòàôéèëâî ôõêó âòøÞó õèó
åæëâæõàâó õðö ‘90, ýõê è âììâäß ôõè åðíß õèó
ðêëðîðíàâó õúî ÉÒÃ åèíêðþòäèôæ õêó ôöîéßëæó äêâ íýîêíè ëâê ôõâéæòß âîÝñõöïè, øâíèìß
âîæòäàâ ëâê âîðôàâ âñÞîâîõê ôõêó âîæñêéþíèõæó
ö÷Þôæêó õúî íâëòððêëðîðíêëÿî ëþëìúî. ÄÞãâêâ
âöõðà ðê êôøöòêôíðà äòßäðòâ åêâùæþôéèëâî
íæ åöð ôðãâòýõâõæó ðêëðîðíêëÞó ëòàôæêó, è íàâ
íÝìêôõâ âëòêãÿó ìýäú õèó îÞâó õæøîðìðäàâó!
ÃöõÝ æàîâê âòëæõÝ äêâ õðöó ðòêôíðþó. Ôæ ëÝéæ
ñæòàñõúôè è îÞâ ðêëðîðíàâ æàîâê íêâ ëàîèôè ñðö
âîâí÷êôãßõèõâ Þøæê ôöíãÝìæê ôõèî âììâäß õðö
õòýñðö ñðö ãìÞñðöíæ õêó æñêøæêòßôæêó ëâê õêó
ôöîâììâäÞó æîõýó õðö ýìðö ðêëðîðíêëðþ ôöôõßíâõðó, ñâäëðôíàúó. ¿,õê Þøæê âïàâ, ñâòÝ õèî
ëòàôè éâ ôöîæøàôæê îâ Þøæê âïàâ ëâê îâ çèõæàõâê
æàõæ úó ñòðûýî æàõæ úó æöëâêòàâ öìðñðàèôèó ôõèî
ëâéèíæòêîß âõðíêëß ëâê æñêøæêòèíâõêëß çúß.
Õâöõýøòðîâ ýíúó ñâòâõèòðþíæ îâ ëÝîðöî õèî
æí÷Ýîêôè õðöó îÞæó âïàæó ñðö ñòðÞòøðîõâê âñý
îÞæó êåÞæó, îÞâ ñòðûýîõâ ëâê îÞæó öñèòæôàæó.

Õâ ëæàíæîâ õðö Ýòéòðö íâó
âñðõæìðþî âîâåèíðôàæöôè
âñý õð ãêãìàð
‘‘KATA ÍÃËÔÕÓÖÅÑÏÚÏ’’
õðö Ìÿôõâ Íðöòýñðöìðö.
Õð ãêãìàð ëöëìð÷ýòèôæ
ñòýô÷âõâ âñý õêó æëåýôæêó
GUTENBERG
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Studio Simopoulos
Mæ êôõðòàâ ëâê íÞììðî
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.”

Ã×ÑË ÃÊ.ÔËÎÑÒÑÖÍÑË Ñ.Ç. / Studio Simopoulos
ÃêîêÝîúî 3 Íâíàâ, õèì.: 22310-33497
ÊæíêôõðëìÞðöó 7 õèì.: 2231037680
www.simopoulos.gr, info@simopoulos.gr
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×úõðäòâ÷àâ äÝíðö

ÃîåòÞâó Ôæììèîàåèó
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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Ñ ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó

Ãîõÿîèó ÌæëêåÝëèó
Îæ ðòäâîúíÞîè íâõêÝ ëâê ñìèòýõèõâ âñýùæúî
É îÞâ äæîêÝ ÷úõðäòÝ÷úî íâó
æëñìßôôæê ëâê íâó æîéðöôêÝçæê
ôöîæøÿó. Çàîâê ñêð íðò÷úíÞîè,
ñêð ô÷âêòêëÝ ëâõâòõêôíÞîè,
íæ ñæòêôôýõæòæó æñêòòðÞó, íæ
ñâäëýôíêâ åæëõêëýõèõâ ëâê
âîõàôõðêøè âëõêîðãðìàâ ýõâî
ñæõöøâàîæê õðöó ôõýøðöó õèó.
¼îâ âîõêñòðôúñæöõêëýó ýôð
ëâê æïâêòæõêëýó æëñòýôúñðó
õèó îÞâó äæîêÝó æàîâê ð Ã.Ì.
ëâê è ôöçßõèôè íâçà õðö íâó
Ý÷èôæ ýøê âñìÞó öñðôøÞôæêó
âììÝ åæôíæþôæêó äêâ ôèíâîõêëÝ
ñòÝäíâõâ.

ÔÖÏÇÏÕÇÖÐÉ: Ì. ÅÌËÕÃÌÑÖ

• Πως έγινε η πρώτη σας επαφή με τη φωτογραφία;
Êæúòÿ ñòÿõè æñâ÷ß õðî ëâêòý ñðö ïæëàîèôâ îâ ïæ÷öììàçú ñæòêðåêëÝ úó Þ÷èãðó, åàîðîõâó
ñòðõæòâêýõèõâ ôõêó ÷úõðäòâ÷àæó ñâòÝ ôõâ ëæàíæîâ. Ãñý ñðìþ îúòàó âîâëÝìöùâ ýõê æàøâ ëìàôè ôõð
îâ ñâòâõèòÿ ëâê îâ ëâõâäòÝ÷ú æêëýîæó ôõð íöâìý íðö. Ôõèî ñðòæàâ ëâõÝ õâ ÷ðêõèõêëÝ íðö øòýîêâ
ôßëúîâ ëâê Ý÷èîâ åêâòëÿó õè ÷úõðäòâ÷êëß íðö íèøâîß âîÝìðäâ íæ õè åêÝéæôè. Tè ÷úõðäòâ÷àâ
õèî æàøâ ñÝîõâ ôõð ñàôú íÞòðó õðö íöâìðþ ôâî õð êåâîêëý æñÝääæìíâ âììÝ åæî õðìíðþôâ ñðõÞ
îâ õð âëðìðöéßôú. Ãôøðìßéèëâ ðöôêâôõêëÝ ýõâî ïâ÷îêëÝ âñð÷Ýôêôâ îâ ñâòâõßôú õè åðöìæêÝ
äòâ÷æàðö äêâ îâ ñâòâëðìðöéßôú íâéßíâõâ ôõð õýõæ London College of Printing.
• Tο να γίνει κανείς φωτογράφος είναι μια δύσκολη απόφαση, τουλάχιστον από βιοποριστικής
πλευράς;
Ç÷ýôðî ñòðô÷Þòæêó ëâìß åðöìæêÝ, õàñðõæ åæî æàîâê ñòâäíâõêëÝ åþôëðìð. Õð éÞíâ æàîâê ñýôð
ëâêòýó éâ ñæòÝôæê Þúó ýõðö ëâõâ÷Þòæêó îâ ñòðô÷Þòæêó õèî ñðêýõèõâ ñðö âñâêõæàõâê. Ãöõý
ôöîæñÝäæõâê âõæìæàúõæó ÿòæó íæìÞõèó ëâê ñæêòâíâõêôíðþ. Ôõâ ñòÿõâ ôõÝåêâ ôöøîÝ âêôéâîýíðöî õèî
âñðäðßõæöôè âììÝ ëâê õèî æëíæõÝììæöôè ôæ ãÝòðó íðö íêâó ëâê æòäâçýíðöî øúòàó õêó âîÝìðäæó
ðêëðîðíêëÞó âñðìâãÞó. Ãî ëÝñðêðó ñòðôñæòÝôæê õâ ñòÿõâ æíñýåêâ Þøðîõâó ëÝñðêð ðêëðîðíêëý
ôõßòêäíâ, ëâê ëâõâ÷Þòæê îâ åêæêôåþôæê ôõèî âäðòÝ ñòðô÷Þòðîõâó ëâìý ñòðûýî, õýõæ íæ âòäÝ ëâê
ôõâéæòÝ ãßíâõâ íñðòæà îâ æñêãêÿôæê ß ëâê îâ ïæøúòàôæê, âëýíè ëâê ôæ æñðøÞó ëòàôèó.
• Ποιοί είναι οι αγαπημένοι σας φωτογράφοι;
Ôõâ ÷ðêõèõêëÝ íðö øòýîêâ éöíÝíâê îâ æëôõâôêÝçðíâê íæ õêó æêëýîæó õðö õýõæ ôðãêæõêëðþ Alexandr
Rodcenko, ýñðö åæî íñðòðþôâ îâ ñêôõÞùú ýõê ëÝñðêðó ôõêó âòøÞó õðö âêÿîâ ñâòßäâäæ õýôð
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íðîõÞòîæó æêëýîæó íæ õýôð âîðòéýåðïæó äúîàæó ìßùèó. Ôõèî
ñðòæàâ éâþíâôâ õèî æöòèíâõêëß æêòúîêëß íâõêÝ õðö ÇääìÞçðö
Martin Parr. ÎæõÝ æîõöñúôêÝôõèëâ âñý õèî ñæêéâòøæàâ ëâê
õèî ëìàíâëâ õðö Åæòíâîðþ Anrdeas Gursky. Ôõð ñÞòâôíâ õúî
øòýîúî æàøâ âíÞõòèõâ ëâê õæìæàúó åêâ÷ðòæõêëÝ æòæéàôíâõâ
âñý ñðììðþó ÷úõðäòÝ÷ðöó. Õâ õæìæöõâàâ øòýîêâ ñâòâõèòÿ
åêâåêëõöâëÝ, îÞâ ëþíâõâ âñð÷ðàõúî ôèíâîõêëÿî ôøðìÿî,
ñòðôñâéÿîõâó îâ ëâõâäòÝùú õêó õæìæöõâàæó õÝôæêó õè ôõêäíß
ñðö ïæñòðãÝììðöî.

• Πως θα κρίνατε το επίπεδο στην Ελλάδα στη φωτογραφία
γάμου; Έχετε ξεχωρίσει δημιουργούς που ανταγωνίζονται
επάξια αυτούς του εξωτερικού;
Õâ õæìæöõâàâ 3-4 øòýîêâ õð æñàñæåð ôõè ÷úõðäòâ÷àâ äÝíðö
Ýòøêôæ îâ âîæãâàîæê æîõöñúôêâëÝ. Ñíðìðäÿ ýõê ñâòâëðìðöéÿ
ýôð ôöøîÝ íñðòÿ õêó æïæìàïæêó ôõè ÷úõðäòâ÷àâ äÝíðö ôõèî
ÇììÝåâ, ùÝøîðîõâó äêâ îÞðöó âïêýìðäðöó ëâììêõÞøîæó íæ
ñòâäíâõêëß õÝôè åèíêðöòäàâó. Îñðòæà îâ íèî æí÷âîàçðîõâê
ðîýíâõâ ñðö ñòúõðõöñðþî ôöøîÝ, âììÝ æàíâê ôàäðöòðó ýõê
éâ õâ ôöîâîõßôðöíæ ôõð Ýíæôð íÞììðî. ÒâòÝììèìâ Þøú
õèî õþøè îâ âîßëú ôõèî ñâòÞâ õúî Wedpro, íêâ ðíÝåâ
âïêýìðäúî ëâê âòëæõÝ åêâ÷ðòæõêëÿî íæõâïþ õðöó ÷úõðäòÝ÷úî
ñðö ôöííæòàçðîõâê õèî ëðêîß Ýñðùè äêâ öùèìß ñðêýõèõâ ôõè
÷úõðäòâ÷àâ äÝíðö. ½åè ëÝñðêðê âñý æíÝó õâïêåæþðöíæ ôõð
æïúõæòêëý ñòðô÷Þòðîõâó öñèòæôàæó öùèìðþ æñêñÞåðö.
ÒÝîõâ éæúòðþôâ ýõê ôõèî ÇììÝåâ è ôöîæòäâôàâ ëâê è
âîõâììâäß äîÿôèó ôæ âöõý õðî õýôð âñâêõèõêëý õðíÞâ íñðòæà
îâ âñð÷Þòæê æîõöñúôêâëÝ âñðõæìÞôíâõâ. Îýîð Þõôê íñðòðþíæ
îâ âñð÷þäðöíæ õêó âîõêäòâ÷Þó õúî ïæîý÷æòõúî õÝôæúî,
éÞõðîõâó õè ÷úõðäòÝ÷èôè æììèîêëÿî ðòéýåðïúî äÝíúî úó
Þîâ êåêâàõæòð ôõöì ÷úõðäòâ÷àâó ñðö ïæøúòàçæê âñý íýîð õðö
ôõð ñâäëýôíêð ñòðôëßîêð.
• Σε ποιά αντικείμενα έχετε εργαστεί;
¿ñúó ðê ñæòêôôýõæòðê, ôõèî ñðòæàâ õðö øòýîðö ñæêòâíâõàôõèëâ
íæ åêÝ÷ðòâ æàåè ÷úõðäòâ÷àâó. Îæõâïþ Ýììúî âôøðìßéèëâ
ëâê âëýíè âôøðìðþíâê íæ ñðòõòâàõâ (ôõðþîõêð ëâê æïúõæòêëÝ),
÷úõðäòâ÷àôæêó æôúõæòêëÿî ëâê æïúõæòêëÿî øÿòúî, õâïêåêúõêëß
÷úõðäòâ÷àâ, ëâê ÷úõðäòÝ÷êôè ñòðûýîõúî. Õâ ñæòêôôýõæòâ âñý
õâ ñâòâñÝîú ñòâäíâõðñðêðþîõâê ôõâ ñìâàôêâ ôöîæòäâôàâó íæ
Þîõöñâ ëâê åêâ÷èíêôõêëÞó æõâêòæàæó. Ôâ÷ÿó, õð ëþòêð âîõêëæàíæîð
íðö æàîâê è ÷úõðäòâ÷àâ äÝíðö.
• Πως χαρακτηρίζςτε το στυλ σας; Ποιες είναι οι βασικές
επιρροές σας;
Òòðôñâéÿ îâ æàíâê Þîâó ðìðëìèòúíÞîðó ÷úõðäòÝ÷ðó,
ñòðô÷Þòðîõâó åöîâõÞó æêëýîæó ôæ ýìâ õâ ôõÝåêâ õðö äæäðîýõðó,
æàõæ íêìÝíæ äêâ îõðëöíâîõÞò, ß äêâ æìæäøýíæîâ ñðòõòâàõâ.
ÒòÞñæê ýíúó îâ ñÿ ýõê íæ æîéðöôêÝçðöî õâ ñðòõòâàõâ ôæ
æïúõæòêëðþó øÿòðöó öñý õð ÷ÿó õèó èíÞòâó ëâê ýõê æàíâê
Þîéæòíðó ðñâåýó õðö øòÿíâõðó. Ôâ÷ÿó ñâòâëðìðöéÿ õêó
åðöìæêÞó Çììßîúî ëâê ïÞîúî ÷úõðäòÝ÷úî äÝíðö, âììÝ
ñòðôñâéÿ îâ æíñîÞðíâê ëöòàúó âñý Ýììâ æàåè ÷úõðäòâ÷àâó.
ÒâòÝììèìâ ñòðôñâéÿ îâ æíñîÞðíâê ýôð íñðòÿ âñý Ýììæó
õÞøîæó ýñúó ð ëêîèíâõðäòÝ÷ðó ëâê è íðöôêëß ëâê Ýììæó ñèäÞó
ýñúó õâ ñæòêðåêëÝ.
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Ñ ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó
• Πολλοί συνάδελφοι σας πιστεύουν ότι η φωτογραφία γάμου
δεσμεύει και περιορίζει την αμιγώς καλλιτεχνική έκφραση.
Συμφωνείτε με κάτι τέτοιο;
Ã÷ýõðö ìðêñýî ñòâäíâõðñðêèéðþî ôæ íêâ âîÝéæôè ðê âîâäëâàæó
ôõâéæòÞó ÷úõðäòâ÷àæó, ñðö “âîâäëâôõêëÝ” éâ äàîðöî, ñðêýó
æíñðåàçæê õðî ÷úõðäòÝ÷ð îâ âîâçèõßôæê õêó æîâììâëõêëÞó æêëýîæó;
¿ñðêðó æñêëâìæàõâê åêëâêðìðäàæó, ñêôõæþú ýõê åæî æàîâê åèíêðöòäêëýó,
æàõæ âñý òðöõàîâ, æàõæ âñý ëâéâòß õæíñæìêÝ. É ðöôàâ õèó
åèíêðöòäàâó ëâê õèó ñðêýõèõâó ëòþãæõâê âëòêãÿó ñàôú âñý âöõÞó õêó
ëâéêæòúíÞîæó ÷úõðäòâ÷àæó ñðö õæàîðöî îâ øâòâëõèòàçðöî âòîèõêëÝ
õð íæäâìþõæòð íÞòðó õèó ÷úõðäòâ÷àâó äÝíðö ôõèî ÇììÝåâ Þúó ëâê
ôßíæòâ.
• Αν δεν υπήρχε οικονομικό θέμα, θα διαλέγατε και πάλι τη
φωτογραφία γάμου;
ÇêìêëòêîÝ õð íýîð ñðö íæ åöôëðìæþæê ôõèî ÷úõðäòâ÷àâ äÝíðö
æàîâê õâ âîðòéýåðïâ úòÝòêâ ëâê õâ âíÞõòèõâ Ôâããâõðëþòêâëâ
íâëòêÝ âñý õèî ðêëðäÞîæêÝ íðö. ÇêåÝììúó ñêôõæþú ýõê Þøú âäâñßôæê
ñòâäíâõêëÝ âöõýî õðî õýôð êåêâàõæòð õðíÞâ. Îæ æîéðöôêÝçæê õð
äæäðîýó ýõê ôæ Þîâ âöôõèòÝ åðôíÞîð øòðîêëý ñæòêéÿòêð ñòÞñæê
ëÝñðêðó îâ ñâòÝäæê ëâìÞó ÷úõðäòâ÷àæó îõðëêíâîõÞò, ñðòõòâàõðö,
still life, îöøõæòêîÿî ôöîéèëÿî, æôúõæòêëÿî øÿòúî, ëâê ýìâ âöõÝ
øúòàó åæþõæòè æöëâêòàâ.
Çñàôèó íðö âòÞôæê è âíæôýõèõâ ôõè ôøÞôè íðö íæ õðöó ñæìÝõæó,
ñðö ôõèî ñòðëæêíÞîè ñæòàñõúôè æàîâê õâ çæöäÝòêâ. ÕÞìðó ìâõòæþú
õðî ôøæåêâôíý, õèî ñâòâäúäß ëâê õèî ñâòÝåðôè õðö õæìêëðþ
øæêòðñêâôõðþ ñòðûýîõðó ýñúó õâ Ýìíñðöí,õ â slideshow, ðê
ëâíãÝåæó ëâê ðê æëõöñÿôæêó. ¿ìâ õâ ñâòâñÝîú åæî éâ íñðòðþôâ
îâ õâ ôöîâîõßôú ôæ Ýììð æàåðó ÷úõðäòâ÷àâó.
• Για ένα ζευγάρι που παντρεύεται σήμερα, ποιός είναι ο
καλύτερος τρόπος και ο πιο διαχρονικός τρόπος για να κρατήσει
τις φωτογραφίες του;
¿ñúó ñòðâîÞ÷æòâ, ñâòâåàåú õêó æêëýîæó íðö ôæ ñðììâñìÞó íðò÷Þó
ñâòðöôàâôèó, âëðìðöéÿîõâó ñêôõÝ õêó îÞæó õÝôæêó. Òâò’ ýìâ âöõÝ,
ùèìÝ ôõêó ñòðõêíßôæêó íðö õðñðéæõÿ õð Ýìíñðöí, éæúòÿîõâó õð úó
õèî ëâìþõæòè ëâê ñêð åêâøòðîêëß íðò÷ß ñæòêäòâ÷ßó æîýó äÝíðö.
Ãòëæà îâ åðéæà ìêõÝ øúòàó ôøæåêâôõêëÞó ÷ìöâòàæó, æñêìÞäðîõâó
æêëýîæó ñðö âòíýçðöî øòúíâõêëÝ ôõð éÞíâ õèó ëÝéæ ôæìàåâó,
õèòÿîõâó õðî ëâîýîâ õèó ñðêýõèõâó Þîâîõê õèó ñðôýõèõâó.
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Òòêî 55 øòýîêâ...
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