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¼ëõâëõè æñêëâêòýõèõâ

Με αφορμή την έγκριση χρηματοδότησης από το
ΕΣΠΑ του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
(βλ. διπλανή στήλη), θα ήθελα να διατυπώσω
ένα-δύο σχόλια. Πρώτα απ’ όλα, να εκφράσω
την ικανοποίησή μου - την οποία υποθέτω ότι
συμμερίζεστε - που επιτέλους μπαίνει τέλος σε μία
αβεβαιότητα γύρω από αυτή καθεαυτή την υπόσταση
και συνέχιση λειτουργίας του Μ.Φ.Θ. Γιατί είτε μας
αρέσει είτε όχι, μιλάμε για το μοναδικό Κρατικό
Μουσείο Φωτογραφίας της χώρας μας. Είναι άλλο
πράγμα να προσπαθήσει κανείς να βελτιώσει τη
λειτουργία του κι άλλο να χρειαστεί να το ξαναστήσει
εκ του μηδενός σε κάποιο μακρινό κι άδηλο μέλλον
(στην περίπτωση που θα έκλεινε)...
Οφείλουμε ν΄αναγνωρίσουμε ότι η σύνταξη του
φακέλου, η ένταξη στο ΕΣΠΑ και οι υπογραφές
που μπήκαν, αποτελούν προσωπικό επίτευγμα του
διευθυντή κ. Β. Ιωακειμίδη, ο οποίος απέδειξε ότι
διαθέτει εξαιρετικές αντοχές σε αντίξοες συνθήκες και
ότι ξέρει να ελίσσεται. Θυμίζω ότι η Photobiennale
του 2010 πραγματοποιήθηκε με ελάχιστους και
απλήρωτους (επί οκτώ τουλάχιστον μήνες) τους
υπαλλήλους του Μουσείου, με υποσχέσεις και
πολλά “θα” σε όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες.
Αν ήταν άλλος στη θέση του Β. Ιωακειμίδη, θα τα είχε
βροντήξει, πριν πολύ καιρό. Δεύτερος και ουσιώδης
λόγος: Αποτελεί αισιόδοξο μήνυμα και παρήγορο
σημάδι για τον καλλιτεχνικό φωτογραφικό κόσμο της
πατρίδας μας, η διασφάλιση πόρων για τη συνέχιση
λειτουργίας του Μουσείου και μάλιστα όταν αυτό
συμβαίνει σε δύσκολους καιρούς. Όταν παντού
γίνεται λόγος για περικοπές μισθών και κονδυλίων,
για διακοπή επιχορηγήσεων, για κατάργηση φορέων
και θεσμών, για απολύσεις κ.λ.π., τα καλά νέα
αποτελούν πραγματικά όαση στο ερημικό
τοπίο της ελληνικής οικονομίας.
Πέφτει λοιπόν από ‘δω και μπρος η βαριά ευθύνη
στο Μουσείο να πείσει και τους πιο δύσπιστους ότι
τα λεφτά θα πιάσουν τόπο. Αυτό μπορεί να γίνει
με πολλούς τρόπους. Πρώτα απ’ όλα όμως με την
υλοποίηση του πρωτοποριακού προγράμματος
εκθέσεων και εκδηλώσεων της Photobienalle 2012
για την οποία θυμίζω ότι έπεσαν και οι υπογραφές
του ΕΣΠΑ.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

ÕÇÖØÑÔ 82 • ÆÇÖÕÇÓÃ 11 ÑÌÕÚÄÓËÑÖ 2010

×úõ.: ÔúëòÝõèó Ëðòåâîàåèó. Ãñý õð âòøæàð õðö Î.×.Ê.

Îðöôæàð ×úõðäòâ÷àâó Êæôôâìðîàëèó
Øòèíâõðåðõæàõâê âñý õð ÇÔÒÃ íæ 1.082.400 æöòÿ
Τρία έργα ενίσχυσης πολιτιστικών θεσμών της Θεσσαλονίκης εντάχθηκαν στο
ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ) τα οποία θα χρηματοδοτηθούν
συνολικά με 4.413.240 ευρώ. Από αυτά 3.000.000 ευρώ διοχετεύονται στο
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, 1.082.400 ευρώ στο
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (για την διοργάνωση της Photobiennale
2010 και 2012) και 330.840 ευρώ στο Διεθνές Φεστιβάλ Εικαστικών Τεχνών
«Πεδίο Δράσης Κόδρα» του Δήμου Καλαμαριάς για τα έτη 2011-2015. Όπως μας
δήλωσε ο Διευθυντής του Μ.Φ.Θ. κ. Βαγγέλης Ιωακειμίδης, η ένταξη στο ΕΣΠΑ
ήταν το αποτέλεσμα μιας πολύ σκληρής προσπάθειας σε δύσκολους καιρούς που
κατέληξε στην υποβολή πλήρους και απόλυτα τεκμηριωμένου φακέλου.
Η απόφαση χρηματοδότησης υπεγράφη από την Γενική Γραμματέα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μαρία Λιονή. Το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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Mè øÝîæõæ øòýîð!
Æèìÿôõæ õÿòâ ôöííæõðøß ôõè íæäâìþõæòè Þëåðôè & site - æöòæõßòêð ÷úõðäòÝ÷úî äÝíðö!
Õèì: 210 8541400, e-mail: info@weddingphoto.gr
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Ñ åòýíðó æàøæ õèî åêëß õðö êôõðòàâ...

ØâìâòÝ!

Ãñàéâîæó ÷úõðäòâ÷àæó âñý âñàéâîæó ëâõâôõÝôæêó!

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

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
Eëåýõèó: Τάκης Τζίμας, Æêæöéöîõßó Ôþîõâïèó: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
ÃòøêôöîõÝëõêó: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου Õæøîêëß öñðôõßòêïè:

www.photo.gr

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Æêâ÷èíàôæêó: Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñðò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
Åêâ îâ ìÝãæõæ õð Photobusiness Weekly ôõð ñòðôúñêëý ôâó mail âòëæà âñìÝ îâ íâó õð åèìÿôæõæ ôõð photobusiness@photo.gr
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êòçøì îôöéçò÷ì

Yõô øìò çîéîç øôù ÷.ê.ï.ç.ú.
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×úõðòæñðòõÝç

Ôõêäíêýõöñð âñý õèî æëåßìúôè

Ñ ÅêÝîîèó Ìöòêâëàåèó íæ õðî ñòýæåòð õèó ¼îúôèó ×úõðòæñýõæò ÎÝòêð Íÿìð.

Ñ ÅêÝîîèó Ìöòêâëàåèó íæ õðî õâíàâ õèó Ç×Ç
Äâôàìè ÌðöõòðöíÝîð.

ÅêÝîîèó Ìöòêâëàåèó
Äòâãæàð ñòðô÷ðòÝó âñý õèî
¼îúôè ×úõðòæñýòõæò ÇììÝåðó

ÎÞìè õèó ¼îúôèó ×úõðòæñýòõæò ÇììÝåâó

Τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου σε
αίθουσα της Νομαρχίας
Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε
ανοιχτή συνάντηση στη Θεσσαλονίκη
από την Ένωση Φωτορεπόρτερ
Ελλάδας για τα μέλη της Ένωσης
που ζουν και εργάζονται στη
βόρεια Ελλάδα.
Η συνάντηση στέφθηκε με επιτυχία
αφού ανταποκρίθηκε η πλειοψηφία
των επαγγελματιών φωτορεπόρτερ
που βρέθηκαν εκεί για να συζητήσουν
τα προβλήματα του κλάδου.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το
Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε. βράβευσε με τιμητική
πλακέτα για την πολυετή προσφορά
του, τον γνωστό θεσσαλονικιό
φωτορεπόρτερ κ. Γιάννη Κυριακίδη,
ο οποίος σύνδεσε το όνομά του με
το ρεπορτάζ στην συμπρωτεύουσα,
εργαζόμενος σκληρά και καλύπτοντας
την επικαιρότητα για περισσότερα από
60 χρόνια!
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Æêæéîßó âäðòÝ

Shigetaka Komori
Òòýæåòðó Fujifilm*
«…Mε καθαρές πωλήσεις 2.18 τρις γιεν (ή 16,7 δις. ευρώ) κατά το οικονομικό έτος που
έληξε το Μάρτιο 2010, μειωμένες κατά 20% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, τα
αποτελέσματα της Fujifilm Group αντανακλούν τις σοβαρές επιπτώσεις της κρίσης. Παρόλα
αυτά, τα κέρδη αφαιρουμένων των διαρθρωτικών αλλαγών ανήλθαν σε 101 δις. γιεν (ή
776 εκ. ευρώ) υπερβαίνοντας το προϋπολογισμένο ποσόν των 55 δις γιεν, μια βελτίωση
που επήλθε χάρη στην απόδοση του τμήματος υλικών οθονών LCD και τις προσπάθειες
περικοπής δαπανών σε όλη την έκταση της εταιρίας. Η επίδοσή μας είναι εξίσου σημαντική
κατά το πρώτο τρίμηνο του νέου οικονομικού έτους με τον τζίρο ανεβασμένο κατά 9% σε
σύγκριση με την αντίστοιχη προηγουμενη χρονική περίοδο. Η άνοδος αυτή αποδίδεται σε
παράγοντες όπως τάση ανόδου της ζήτησης καθώς και πετυχημένες προωθητικές ενέργειες
στις αναδυόμενες αγορές….
Στην αγορά του Imaging παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 3,7% χάρη στις ισχυρές
πωλήσεις ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, παρά την δυσμενή επίδραση της ανόδου
της ισοτιμίας του γιεν. Στην πραγματικότητα ο αριθμός των ψηφιακών μηχανών Fujifilm
Finepix αυξήθηκε κατά 50%.
Μετά την διεθνή οικονομική κρίση του 2008 και τη συρρίκνωση τμημάτων των αγορών
ως και -80% λόγω μειωμένης ζήτησης, προκειμένου να εξασφαλίσει την επιβίωση ολόκληρος ο όμιλος Fujifilm εστίασε τις προσπάθειες ώστε να φέρει σε πέρας δομικές αναδιαρθρώσεις. Προχωρούμε σταθερά στο σχέδιό μας να μετασχηματίσουμε την κερδοφορία
σε συνδυασμό με ανάπτυξη…
Έχουμε την πρόθεση να αυξήσουμε τις πωλήσεις και τα μερίδια αγοράς με επενδύσεις
σε περιοχές με προοπτικές ανάπτυξης, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πάρα πολλές
πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, σε τομείς υψηλής προτεραιότητας. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνουμε ιατρικά διαγνωστικά συστήματα, γραφικές τέχνες, εκτυπώσεις, υλικά
υψηλής τεχνολογίας και βεβαίως το digital imaging….
* Αποσπάσματα συνέντευξης από το International Contact.
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Eμείς έχουμε ήδη δώσει προτεραιότητα
στο imaging αξιοποιώντας στο έπακρο
τις τεχνικές μας δυνατότητες, τη σχεδίαση
και την ανταγωνιστικότητα σε τιμές. Θα
παράγουμε ενδιαφέροντα προϊόντα προστιθέμενης αξίας και θα προχωρήσουμε
την εξέλιξη προϊόντων προσαρμοσμένων
στις ανάγκες διαφορετικών κρατών και
περιοχών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
είναι η νέα 3D camera FinePix 3D W3, η
rangefinder style ψηφιακή Hi End FinePix
X100 και η υψηλής τεχνολογίας compact
FinePix F300EXR που διακρίνεται για το
γρήγορο autofocus αφού μπορεί να αξιοποιεί Pixel του αισθητήρα SuperCCD όπως
οι ξεχωριστοί σένσορες σε DSLR.
Tώρα όσον αφορά τις λύσεις επαγγελματικής εκτύπωσης, πρόκειται αν επεκτείνουμε
τη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών. Για
τα καταστήματα και τα εργαστήρια, έχουμε
το νέο Minilab Frontier LP5700R/LP5500R
βασισμένα σε laser τεχνολογία που ενσωματώνουν Image Intelligence και το inkjet
minilab Frontier DL600. Στον τομέα του
digital press η Fuji Xerox έχει ανακοινώσει
το σύστημα Color 1000 Press για μεγάλoυς
service providers…»
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Nikon
ÏÞð ÷ìâó Speedlight SB-700
Ήλθε και στην Ελλάδα το νέο Speedlight
SB-700. Πρόκειται για φλας λίγο μικρότερο από τα SB-800/900 ιδανικό για ευρεία
γκάμα εφαρμογών, από φωτογράφηση
πορτραίτου και στουντίου, έως εκδηλώσεις
και νυχτερινές σκηνές.
Έχει εύκολο Interface, ενώ παράλληλα
προσφέρει πολλές προηγμένες λειτουργίες που προέρχονται από το professional
SB-900. Διαθέτει το σύστημα μέτρησης
μέσω-του-φακού (i-TTL) της Nikon, εξασφαλίζοντας ακριβή μέτρηση φωτισμού
καθώς και αυτόματο zoom πολλαπλών
βημάτων. Το zoom ανιχνεύει αυτόματα την
εστιακή απόσταση που χρησιμοποιείται
και προσαρμόζει την ισχύ του φλας για
γωνίες κάλυψης από 24mm έως 120mm. Οι
χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν
εύκολα και γρήγορα ανάμεσα σε τρία
μοτίβα φωτισμού, για να καλύψουν διαφορετικά σενάρια λήψης.Είναι συμβατό με τις
φωτογραφικές μηχανές φορμά FX και DX
και μπορεί να λειτουργήσει ως πρωτεύον,
ελέγχοντας έως και δύο ομάδες μονάδων
φλας μαζί με τις αναλογίες φωτισμού τους.
Το SB-700 μπορεί επίσης να λειτουργήσει
ως απομακρυσμένη μονάδα σε διάταξη
πολλών φλας.
Συνοδεύεται από πρακτικό διαχυτήρα που
εξισορροπεί το φωτισμό και απαλύνει τις
σκιές του άμεσου φλας και έχει μοχλό
ασφάλισης βάσης, μέσω του οποίου το
φλας μπορεί να στερεωθεί σταθερά στη
φωτογραφική μηχανή, για αποφυγή χαλάρωσης της τοποθέτησης. Επίσης διατίθεται
προαιρετική βάση ανθεκτική στις καιρικές
συνθήκες, για φωτογράφηση σε εξωτερικούς χώρους.
ÆÃÎÌÃÍËÆÉÔ 210 9410888

Epson
Direct to Plate íÞôú æëõöñúõß!
Έγινε κι αυτό! Η βιομηχανική τυπογραφία ενώθηκε με τους εκτυπωτές με ένα προϊον
προερχόμενο από ένα οίκο συνυφασμένο με την inkjet τεχνολογία. Και όλα αυτά χάρη
στην επαναστατική τεχνολογία Epson DirectPlate Aluminum που χρησιμοποιεί ένα
«απλό» εκτυπωτή Stylus Pro και μελάνia Εpson Ultrachrome HDR με αναλώσιμους
«τσίγγους» αλουμινίου. Το μοντέλο Stylus Pro 7900CTP είναι το πρώτο που υλοποιεί
την πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία σε συνεργασία με ειδικό διαμορφωτή επιφάνειας
του τσίγγου (Plate Curl Unit) και ειδικό software RIP EFI Computer-to-Plate. Ο εξοπλισμός προορίζεται για μικρές τυπογραφικές ανάγκες με χρήση μη τοξικών χημικών. Με
τη λύση Epson παίρνουμε τσίγγους με ανάλυση 175lpi και πολύ καλή διαμορφωση του
ράστερ. Πέρα από τους τσίγγους, το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανονικές
εκτυπώσεις (δοκίμια, αφίσες κλπ) ÇPSON 210 8099499

Advanced Photo System
Tàõìðê õÞìðöó...
Ταφόπλακα στο άτυχο όσο και αποτυχημένο σύστημα φιλμ APS βάζει η
Kodak με την απόφασή της να διακόψει οριστικά την παραγωγή τέτοιων
υλικών. Μέχρι το τέλος της χρονιάς
θα έχουν διατεθεί και τα τελευταία
αποθέματα Advantix 200 αν και είναι
πιθανόν οι - απειροελάχιστοι - ενδιαφερόμενοι να μπορούν να βρουν μερικά
τεμάχια από στοκ σε καταστήματα.
Υπενθυμίζουμε ότι το ΑPS ήταν το
τελευταίο αναλογικό φορμά και παρουσιάστηκε το 1996 από τις εταιρίες
Kodak, Fujifilm, Minolta, Nikon, Canon
κλπ. δηλ. πολύ αργά για να καταφέρει
ν’ αντιμετωπίσει την επερχόμενη ψηφιακή επανάσταση. Είχε κάποιες εξτρά
δυνατότητες όπως την καταγραφή
πληροφοριών στη μαγνητική λωρίδα,
που όμως ποτέ δεν αξιοποιήθηκαν
αρκετά. Τo ΑPS έμεινε στην ιστορία ως
παταγώδης αποτυχία πρόβλεψης των τεχνολογικών εξελίξεων και κόστισε αρκετά δις
ζημιών στις μεγάλες εταιρίες που προσπάθησαν να το προωθήσουν.
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Samsung
4è éÞôè ôõè ìàôõâ õðö Carbon
Disclosure Leadership
Η Samsung Electronics κατέλαβε την
4η θέση παγκοσμίως στη λίστα του
Carbon Disclosure Leadership.
Στη λίστα CDLI εντάσσονται εταιρείες
της FTSE Global Equity (Global 500)
που επιδεικνύουν την επαγγελματική
προσέγγιση όσον αφορά την εταιρική
διακυβέρνηση και τις πρακτικές που
εφαρμόζουν για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής.
Η εταιρεία βρέθηκε στην υψηλότερη
θέση ανάμεσα στις Ασιατικές εταιρείες στην κατάταξη της CDLI (Carbon
Performance Leadership Index) και
στην υψηλότερη θέση στην κατηγορία
της Πληροφορικής, ανάμεσα σε τέσσερις εταιρείες. Αξίζει να αναφέρουμε
ότι από το πρώτο εξάμηνο του 2010,
η Samsung έχει μειώσει κατά 31% τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
από τις εγκαταστάσεις παραγωγής της
σε σχέση με το 2008. Ως εκ τούτου, η
Samsung αναμένεται να ξεπεράσει το
δεδηλωμένο στόχο του PlanetFirst™,
τη μείωση δηλαδή κατά 50% των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
έως το 2013.
SAMSUNG 2130163800

Hewlett Packard
ÏÞâ portfolio ñòðûýîõúî
Νέα γκάμα προϊόντων στην εκτύπωση παρουσίασε στο HP IPG Innovation Summit που
ολοκληρώθηκε προσφάτως στην Κωνσταντινούπολη. Το νέο portfolio της HP δίνει προτεραιότητα σε wireless συσκευές και εστιάζει στην τεχνολογία ePrint. Ό,τι μπορεί να σταλεί
με email, μπορεί και να εκτυπωθεί. Σημειώνουμε από τα νέα προϊόντα, το HP Photosmart
Premium e-All-in-One – που υποστηρίζει ασύρματη πρόσβαση στο web, οθόνη αφής HP
Touchsmart 10.9 cm και εξοικονομεί έως 50% χαρτί, με την αυτόματη εκτύπωση διπλής
όψης και το HP Photosmart Plus e-All-in-One – για επαγγελματικής ποιότητας εκτυπώσεις,
φωτογραφιών, εικόνων και άλλων εγγράφων. Το τελευταίο εκτυπώνει γρήγορα περιεχόμενο από το web, χωρίς τη χρήση υπολογιστή και διαθέτει οθόνη αφής με διαγώνιο 8.9 cm.
Παρουσιάστηκαν επίσης αρκετά μόντελα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και αξιοποιούν
την τεχνολογία ePrint και τις εφαρμογές/printapps.
HEWLETT PACKARD 210 8091100

Canon
Îðîâåêëýó fisheye zoom EF 8-15mm f/4 L USM
Aποκλειστικότητα στην κατηγορία διεκδικεί ο fisheye/υπερευρυγώνιος 815mm της Canon που προσέλκυσε πολλούς επαγγελματίες και ενθουσιώδεις
φωτογράφους στο stand της εταιρίας, χωρίς όμως να έχει ακόμη γνωστοποιηθεί πότε θα αρχίσει η παραγωγή. Ο φακός είναι αρκετά compact σε διαστάσεις
και το βάρος κρατιέται στα 540 γρ. Στα 8mm παράγει κυκλικό (εγγεγραμμένο)
είδωλο 180° σε full frame σώματα όπως EOS 5D MkII/EOS 1Ds MkIII και
πλήρες στα 15mm. Eπειδή οι fisheye δουλεύουν συχνά σε αντίξοες συνθήκες,
η αδιάβροχη κατασκευή με ειδική επίστρωση Fluorine στα εμπρός και πίσω
οπτικά στοιχεία, θα εκτιμηθεί δεόντως από τους κατόχους. Το autofocus οδηγείται από ειδικό μοτέρ Ultrasonic (USM). Eπίσης, στο εξωτερικό περίβλημα
του φακού υπάρχουν ειδικές διαγραμμίσεις που αντιστοιχούν τις πιο ευρυγώνιες θέσεις που μπορεί να δώσει full frame χωρίς βινιετάρισμα. Σημειώνουμε
ακόμη ότι σε σώματα APS-C/H, το είδωλο είναι πάντοτε full frame.
INTERSYS 210 955400
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Sigma
Kâêîðþòäêðó Apo Îacro 150mm
f/2,8 EX DG OS HSM
Αντικαθιστά τον προηγούμενο αντίστοιχο
φακό που κυκλοφορούσε από το 2004.
O νέος φακός προσθέτει σύστημα οπτικής
σταθεροποίησης και καθώς και δύο ζεύγη
πλεόντων στοιχείων για την βελτιστοποίηση της απόδοσης ανεξάρτητα από την
απόσταση εστίασης (από το άπειρο ως
το 1:1), ελαχιστοποιώντας τις σφαιρικές
και αστιγματικές εκτροπές. Χρησιμοποιεί
τρία χαμηλής διάχυσης SLD για χειρισμό των χρωματικών εκτροπών. Άλλα
ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά αφορούν
το τελείως αθόρυβο μηχανισμό οδήγησης
του autofocus τύπου ΗSM (Hyper Sonic
Motor) και ο τελειοποιημένος μηχανισμός
ίριδας διαφράγματος με εννέα πτερύγια για
πολύ καλύτερο bokeh.
ÕÔÃÌÏÃÓËÆÉÔ 210 9270492

Nikon
Coolpix S 80 ëâê Coolpix 8100
Νέες φθινοπωρινές προσθήκες για τη γκάμα Nikon στην χώρα μας. H Coolpix
S80 διαθέτει πρωτοποριακή οθόνη οργανικών LED (OLED) με τεχνολογία MultiTouch, ανάλυση 14,1 megapixel, φακό zoom 5x Nikkor και δυνατότητα video HD.
Η σχεδίαση είναι κομψή και ο χειρισμός αρκετά εύκολος. Για τους ενθουσιώδεις
φωτογράφους έχει ενσωματωμένα φίλτρα, όπως προσομοίωση φακού fisheye,
επιλεκτικό χρώμα και εφέ μινιατούρας. Η Coolpix S8100 έχει αισθητήρα CMOS
12.1 megapixel, 10x οπτικό zoom, μέγιστη
ευαισθησία ISO 3200, προσφέρει 10 fps συνεχόμενης λήψης και ανταποκρίνεται καλύτερα
στις συνθήκες χαμηλού φωτισμού, λόγω του
πρόσθετου αισθητήρα φωτεινότητας. Παρέχει
και δυνατότητα εγγραφής HD video. Επιπλέον
έχει μια νέα λειτουργία νυχτερινού πορτρέτου
και φωτομέτρηση που εκμεταλλεύεται τις
δυνατότητες του νέου αισθητήρα.
ÆÃÎÌÃÍËÆÉÔ 210 9410888

Ñíâåêëß ¼ëéæôè ×úõðäòâ÷àâó
ÔöîÃñæêëðîàôæêó
Οι σπουδαστές του τρέχοντος ετους της Ελεύθερης
Σπουδής Φωτογραφίας του Πειραϊκού Συνδέσμου
μαζί με το δάσκαλό τους Kίμωνα Aξαόπουλο, διοργανώνουν ομαδική έκθεση φωτογραφία με τίτλο
«ΣυνΑπεικονίσεις». Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 23 Οκτώβρη 2010 και ώρα 21.00
στο Nuevo Mundo της οδού Υψηλάντου 181 στον
Πειραιά. Όπως ο κάθε άνθρωπος διατυπώνει τις
απόψεις του με λεκτικά επιχειρήματα, έτσι κι ο κάθε
δημιουργικός φωτογράφος αποτυπώνει τις ιδέες
του με οπτικές απεικονίσεις άλλοτε συμμορφούμενος με τον οπτικό κώδικα κι άλλοτε παραβαίνοντάς
τον. Τα έργα θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι την
Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010.
ÚòÝòêð: Ãñý 11.00 Þúó âòäÝ õð ãòÝåö
ëâéèíæòêîÝ. Çìæþéæòè æàôðåðó
Φωτ.: Δέσποινα Αγνουσιώτου
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Hensel
Oê ëâêîðõðíàæó ôõè Photokina
Πληθώρα από ανακοινώσεις περίμεναν
τους φίλους της γερμανικής εταιρίας
συστημάτων φωτισμού στο περίπτερο
της στο Ηalle 6. Ας δούμε αναλυτικά τις
καινοτομίες: Πρώτον, σε μονάδες φλας
που ελέγχονται ασύρματα (γεννήτριες
Porty L, Nova D1200/2400 και αυτοκέφαλα Expert D500), θα προβλέπεται
συμβατότητα με το σύστημα radio slave
Profoto Air πέρα από το εταιρικό Strobe
Wizard Plus. Aναβάθμιση δέχονται
τα αυτοκέφαλα Expert D500/1000 τα
οποία πέρα από τις αλλαγές στο radio
slave που προαναφέραμε, έχουν πιλότο
300Watt, ψύξη με ανεμιστήρα, προστατευτικό θόλο για τη φλασόλαμπα και
τροποποιημένη βάση για εξαρτήματα
light modifier. Oι γεννήτριες Nova
D1200 και D2400, αποκτούν διαφορετική εμφάνιση επηρεασμένη από τη
σχεδίαση της σειράς Porty. Βεβαίως
είναι προσανατολισμένες σε στούντιο
και όχι location χρήση. Παραπέρα
διαθέτουν διαβάθμιση ισχύος 1/10stop
σε εύρος 7stop, γρήγορη επαναφόρτιση ακόμη και σε max. ισχύ (2fps) και
θύρα USB για αναβάθμιση firmware.
Oι τροφοδοτούμενες και από μπαταρία
γεννήτριες Porty L600/L1200 έχουν νέα
εξωτερική εμφάνιση. Tέλος το αυτοκέφαλο Speed Max αποτελεί μια τελείως
νέα σχεδίαση βαρειάς κατασκευής με
μέγιστη ωφέλιμη ζωή φλασόλαμπας
40εκ. πυροδοτήσεις και ελάχιστη διάρκεια λάμψης 1/59.000sec. ιδανική για hi
speed φωτογραφία!

Epson
ÄòÝãæöôè ôõè Photokina!
Η Epson απέσπασε το βραβείο Photokina STAR για τον Epson Stylus Pro 4900, μόλις τρεις
ημέρες μετά από την παρουσίασή του στην πρόσφατη έκθεση Photokina της Κολωνίας.
Aυτός ο εκτυπωτής Α2+ (πλάτους 17 in.) έχει δημιουργηθεί ειδικά για να προσφέρει την
ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης για εμπορικές φωτογραφίες, δοκίμια και αναπαραγωγές
έργων τέχνης. Η επιτροπή αξιολόγησης του βραβείου Photokina STAR εντυπωσιάστηκε
από τον κομψό σχεδιασμό και την προσιτή τιμή του εκτυπωτή. Ο Roland Franken, αρχισυντάκτης του γερμανικού περιοδικού digit!, σχολίασε: “Αν και πρόκειται για professional
εκτυπωτή, είναι πολύ μικρότερος και ελαφρύτερος από άλλους που προσφέρουν παρόμοια παραγωγικότητα και ποιότητα εκτύπωσης. H γκάμα χρωμάτων καλύπτει το 98% της
κλίμακας PANTONE ως προς την ακρίβεια απόδοσης των χρωμάτων. Σημειώνουμε επίσης
την υψηλή ποιότητα εκτύπωσης διαστάσεων μέχρι Α2+. Είναι ιδανικός για επαγγελματικά
studio και επαγγελματίες φωτογράφους.” ÇPSON 210 8099499

KOÅØÖÍÃÌÉÔ 2310 267647

Manfrotto
Lifestyle ñòðûýîõâ
To 2010 αποτελεί χρονιά – ορόσημο για τη διάσημη ιταλική φίρμα επαγγελματικού εξοπλισμού, αφού οριοθετεί τη στροφή της και προς την καταναλωτική αγορά. Ετσι στα πλαίσια
της στρατηγικής Imagine More που θέλει την εταιρία να αγκαλιάζει ευρύτερο κοινό, εγκαινιάστηκε η συνεργασία με την IDΕΕ Consulting που κατέληξε στην κυκλοφορία δύο νέων
σειρών, σχεδιασμένων από top fashion designers όπως Galliano, Gianfranco Ferre, Alviero
Martini, C’N’C, Μemine και Pirelli. H κολεξιόν Lino (από το όνομα του ιδρυτή Lino Manfrotto)
περιλαμβάνει τσάντες και ρούχα για trekking και ταξίδια, όπως backpacks, θήκες και τζάκετ. Η
δεύτερη κολεξιόν Stile με τη σειρά της έχει μόνον τσάντες σε μοντέρνα χρώματα και υλικά.
ÃÍÇÐÃÏÆÓÑÖ 210 7236487
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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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Canon
ÒòúõêÝ äêâ õðöó Ã/Î multifunction
printer ôõèî æììèîêëß âäðòÝ
Σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις της
Infosource, τα ασπρόμαυρα πολυμηχανήματα γραφείου της Canon κατακτούν για
πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το μεγαλύτερο
μερίδιο στην ελληνική αγορά.
Στην κατηγορία ασπρόμαυρων πολυλειτουργικών εκτυπωτών Α3 και Α4 γραφείου, η Canon κατέκτησε για το 2009
ποσοστό 16,9%, ενώ για το 2010 προβλέπεται να διατηρήσει την πρώτη θέση της
αγοράς με ποσοστό 21,1% και διαφορά
5 ποσοστιαίων μονάδων από την δεύτερη
εταιρεία. Το 2009 το μερίδιο της Canon
στους ασπρόμαυρους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές Α4 έφτασε το ποσοστό
του 33,5% με διαφορά 17 ποσοστιαίων
μονάδων από τη δεύτερη θέση, ενώ για
το 2010 η Infosource προβλέπει διατήρηση της πρώτης θέσης με ποσοστό 28,6%
και διαφορά της τάξης του 14% από την
δεύτερη θέση.
INTERSYS 210 955400

Rotolight RL-48A
Åêâ åèíêðöòäêëÞó ìßùæêó
Το νέο Rotolight RL-48A έκανε την επίσημη εμφάνισή του στο επαγγελματικό κοινό
το Σεπτέμβρη στις διεθνείς εκθέσεις IBC, Photokina και Cinec 2010. Παρουσιάζει
σημαντική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση σε ότι αφορά την ένταση
και θερμοκρασία του φωτός που εκπέμπει. Πλέον έχει τη δυνατότητα να κουμπώνει
σε οποιοδήποτε HotShoe και να προσαρμόζεται σε βιντεοκάμερες και DSLR μηχανές
που δεν διαθέτουν μικρόφωνο shotgun. Ο διάσημος βρετανός φωτογράφος Stephen
Perry (μεταξύ των πελατών του συγκαταλέγονται: The Prodigy, Jenson Button,
Gordon Ramsay, Porsche) δήλωσε ότι αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιμο αξεσουάρ για τη
λήψη HD video ειδικά για τις περιπτώσεις που χρειάζεται ένα fill-light για να σβήσει
σκιές σε πρόσωπα. Δουλεύει καλύτερα σε κοντινές αποστάσεις - είναι άριστο για πορτραίτα και συνεντεύξεις. Η χρήση ταυτόχρονα δύο Rotolight με τα κατάλληλα φίλτρα,
αποτελεί μια απλή και φορητή λύση για κάποιον που θέλει να εξομοιώσει το φυσικό
φωτισμό και την ατμόσφαιρα κάποιου χώρου. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού μπορεί να βοηθήσει το autofocus της μηχανής να λειτουργήσει σωστά, προσθέτοντας ένα
χρήσιμο key-light στο θέμα και διατηρώντας ταυτόχρονα την ατμόσφαιρα του χώρου.
STAMOS S.A. 2310 942000

Kingston
Tâøþõâõè Compactflash 600x
Ρεκόρ ταχύτητας διεκδικεί η
πιο γρήγορη μέχρι στιγμής
κάρτα της Kingston, 600x δηλ.
με θεωρητικό όριο 90ΜΒ/sec.
Θα κυκλοφορεί σε φορμά
Compactflash type I, χωρητικότητες 16 και 32GB. To maximum
των επιδόσεων μπορεί να
επιτευχθεί μόνον σε συνεργασία
με αντίστοιχων προδιαγραφών
(UDMA6) φωτογραφικές μηχανές και card reader.
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Varizoom Crossfire
Μέσα στο Φθινόπωρο θα ξεκινήσει η διάθεση και στη χώρα μας του νέου προϊόντος
χειροκίνητης σταθεροποίησης της Varizoom,
του Crossfire. Πατώντας στα βήματα του
best-seller χειροκίνητου σταθεροποιητή
Flowpod, η Varizoom προτείνει μια ακόμα
λύση που δίνει τη δυνατότητα στο βιντεολήπτη να ξεκουραστεί ανάμεσα στα steadyπλάνα. Σε αυτή την περίπτωση δημιούργησε
ένα υβριδικό τρίποδο-σταθεροποιητή που
επιτρέπει στο βιντεολήπτη να περνά από
ξεκούραστα στατικά πλάνα σε πλάνα με
σταθερή κίνηση με πολύ εύκολο τρόπο και
ταχύτητα.
STAMOS S.A. 2310 942000

Manfrotto
Ôõè Photokina ñâòðöôàâôæ âòëæõÝ îÞâ ñòðûýîõâ
Με πολλά νέα προϊόντα γιόρτασε την παρουσία της στη Photokina η Manfrotto. Θα
σταχυολογήσουμε ορισμένα, ξεκινώντας από τη σειρά τριπόδων Pro 057 αποκλειστικά
με ανθρακονήματα, σε τέσσερα ύψη και δύο διαφορετικές σχεδιάσεις για τα σκέλη. Στην
κατηγορία των κεφαλών συναντήσαμε τη σειρά ball 050 σε τρία μεγέθη με σώμα από
ελαφρό κράμα μαγνησίου και μηχανισμό αυτολίπανσης. Τέλος τα νέα τρίποδα ολοκληρώνονται με τη ερασιτεχνική σειρά 290 πουο περιλαμβάνει ποικιλία από τρίποδα και
μονόποδα από αλουμίνιο ή ανθρακονήματα. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει η νέα επαγγελματική
video κεφαλή 504ΗD υβριδικής τεχνολογίας ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές με
DSLR που έχουνκαι video λήψη. Η κεφαλή εξυπηρετεί κινούμενη και ακίνητη εικόνα,
έχει λειτουργίες pan, tilt και portrait, ομαλότατη κίνηση χάρη στον τριπλό υδραυλικό
μηχανισμό και μέγιστο φερόμενο βάρος 12κιλά. ÃÍÇÐÃÏÆÓÑÖ 210 7236487

Profoto
Ãîâääæìàâ õèó äæîîßõòêâó Profoto D4 Air
Mε upgrade της δημοφιλούς γεννήτριας D4 υποδέχθηκε η Profoto τους επισκέπτες
στη Photokina. Oι υπόλοιπες προδιαγραφές παραμένουν, μόνον που τώρα ενσωματώνεται σύστημα τηλεχειρισμού Air. Ετσι πλέον όλες οι γεννήτριες της σειράς, D4 Air
1200/2400 & 4800, προσφέρουν ασύρματο χειρισμό με radio slave, μέσω Profoto
Air Remote και Air Sync πομποδέκτη. Mάλιστα όσοι διαθέτουν το software Profoto
Studio, μπορούν σε συνδυασμό με το προαιρετικό Air USB πομποδέκτη να ελέγχουν,
να σώζουν και να ανακαλούν ρυθμίσεις για Μac/PC. Oι πομποδέκτες Profoto Air
λειτουργούν σε συχνότητα 2,4GHz, έχουν εμβέλεια 300m και ελάχιστη υστέρηση που
διευκολύνει την λειτουργία της ραδιοσυχνότητας ακόμη και στις πιο γρήγορες ταχύτητες συγχρονισμού φλας (1/1600sec.) Πέραν αυτού, στη Photokina η Profoto ανεκοίνωσε τα φωτιστικά συνεχούς φωτισμού ProDaylight ισχύςο 400Watt και 800Watt, με
ασύρματο χειρισμό. ÃÅÌÑÒËÃÏ 210 3250901
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Leadership & marketing

Oê ëöîèäðà õðö øòßíâõðó
Òúó ëæòåàçðöî ëâê äêâõà øÝîðöî ôõð Øòèíâõêôõßòêð õèó Ãéßîâó
«...É ìÞïè æñêéæõêëýó Þäêîæ ôöîÿîöíè õèó ÷êìðåðïàâó ôõâ ãêðäòâ÷êëÝ ôèíæêÿíâõâ õúî
îæâòÿî õòâñæçêõÿî, ôõðöó øòèíâõðñêôõúõêëðþó ðàëðöó Þäêîæ íýåâ è âîÝäîúôè õðö ãêãìàðö
“É õÞøîè õðö ñðìÞíðö”, õðö ëìâôêëðþ Þòäðö õðö Ôâî Õçðö, õðö ÌêîÞçðö Ììâðþçæãêõó...»
Edward Chancellor, ‘‘É Ýîðåðó ëâê è Òõÿôè õúî Øòèíâõêôõèòàúî’’
Éñæòàðåðó 450-220 ñ.Ø. ôõèî êôõðòàâ õèó Ìàîâó æàîâê äîúôõß úó ñæòàðåðó õúî
æíñýìæíúî ñýìæúî. Éíêâöõýîðíâ ëòâõàåêâ æñêåýéèëâî ôæ Þîâ íâëòþ ýôð
ëâê ëâõâôõòð÷êëý ñýìæíð ñðö ðåßäèôæ ôõè åêâíýò÷úôè åÿåæëâ ñæòàñðö
«ëæîõòêëÿî» ëòâõÿî è ôöîÞîúôè õúî ðñðàúî åêâíýò÷úôæ õèî âñÞòâîõè øÿòâ
ñðö ðîðíÝçðöíæ Ìàîâ.
Ôõèî Þîõðîè âöõß íæõâãâõêëß ñæòàðåð, ëâõÝ õèî ðñðàâ Þçèôæ ëâê ð Ìðí÷ðþëêðó,
ñòðôåêðòàçæõâê è åòÝôè õðö ôõòâõèäðþ Ôâî Õçðö, ñðö éæúòßéèëæ âöéæîõàâ
ôõòâõèäêëßó ëâê ñðìæíêëßó õâëõêëßó ìýäú õúî ñðììÿî îêëÿî õðö ôõâ ñæåàâ õúî
íâøÿî. Ñê ôëÞùæêó õðö ëâõâäòÝ÷èëâî âòäýõæòâ ëâê éæúòðþîõâê õð âñâþäâôíâ
õèó ëêîÞçêëèó ôð÷àâó ýôðî â÷ðòÝ õðî ñýìæíð, õèî õâëõêëß ëâê õè îàëè. ÑòêôíÞîðê
âí÷êôãèõðþî ýõê ñòýëæêõâê äêâ âöéæîõêëÝ ëæàíæîâ õðö ÌêîÞçðö ñðìÞíâòøðö.
Êæúòðþî ýõê Þøðöî äòâ÷æà âòäýõæòâ âñý âöìêëðþó åêâ÷ýòúî ëæîõòêëÿî ëòâõÿî
ëâê âñðåàåðîõâê ôõð íæäÝìð åÝôëâìð äêâ îâ äàîðöî âñðåæëõÝ. Ãëýíâ ýíúó ëê âî
æàîâê Þõôê, è åêåâôëâìàâ õðö Ôâî Õçðö Þøæê æñèòæÝôæê õè ôëÞùè ýìúî ýôðê åêæïÝäðöî
ëÝñðêðö æàåðöó ñýìæíð.
0 Ìâòì ÷ðî Ììâðþçæãêõó, ð ñìÞðî äîúôõýó éæúòèõêëýó õðö ñðìÞíðö ôõè Æþôè,
æñèòæâôíÞîðó âñý õè òðíâîõêëß æñðøß õðö (1780), ýñúó åæàøîæê ëâê è ñìÞðî äîúôõß
÷òÝôè õðö, öñðôõèòàçæê ýõê «ð ñýìæíðó æàîâê è ôöîÞøêôè õèó ñðìêõêëßó íæ Ýììâ íÞôâ».
Çàîâê ñòð÷âîÞó ýõê éÞìæê îâ åàîæê íÝøæó ëâê îâ õêó ëæòåàçæê. É ðñõêëß õðö Ôâî Õçðö
æàîâê åêâ÷ðòæõêëß. Êæúòæà ýõê è õÞøîè õðö ñðìÞíðö æàîâê îâ âñð÷æþäæêó õðî ñýìæíð
ýñðõæ âöõý æàîâê åöîâõý, âììÝ ýõâî æàôâê öñðøòæúíÞîðó îâ åàîæêó íÝøæó, ñòÞñæê îâ õêó
ëæòåàçæêó. Ìâê ðê ñòðüñðéÞôæêó õèó îàëèó æàîâê è ôúôõß èäæôàâ, ð ôõòâõèäýó,
ð ôøæåêâôíýó, è ñòðæõðêíâôàâ õèó íÝøèó ëâê è õâëõêëß ñðö æñêìÞäæõâê ëÝéæ ÷ðòÝ.
Ìâê è ëâõÝììèìè õâëõêëß æàîâê è øòèôêíðñðàèôè ýìúî õúî íÞôúî. Ñ Ôâî Õçðö
÷âàîæõâê îâ ñòðõêíÝ õè åúòðåðëàâ âñý õèî æñÞìâôè, õè åðìð÷ðîàâ èäæõÿî õúî
âîõêñÝìúî âñý õð ãðíãâòåêôíý, æîÿ ôþí÷úîâ íæ õèî âîõàìèùß õðö, âöõý ñðö Þøæê
ôèíâôàâ åæî æàîâê õð íÞäæéðó õúî åöîÝíæÿî íâó âììÝ è ôúôõß âïêðñðàèôß õðöó ÿôõæ
îâ Þøðöíæ õðî Þìæäøð õèó ëâõÝôõâôèó ëâê õèó æïÞìêïèó õèó íÝøèó.
Õâ åêåÝäíâõâ âöõÝ æ÷âòíýçðîõâê ëâê ôõè øòèíâõêôõèòêâëß âäðòÝ, æàõæ ôöîæêåèõÝ
æàõæ ôñðòâåêëÝ, øúòàó îâ Þøðöî ëâõâäòâ÷æà úó ñìßòæó æäøæêòàåêð øòèíâõêôõèòêâëßó
õâëõêëßó. Ëôøþæê, ýíúó, ëâê ôõâ øòèíâõêôõßòêâ è ãâôêëß âòøß ñðö åêåÝôëæõâê ôæ ýìæó
õêó ôøðìÞó ñðìÞíðö: Ææî ëæòåàçæê ð ëâìþõæòðó, âììÝ âöõþó ñðö éâ ëÝîæê õâ ìêäýõæòâ
ìÝéè. Ñê âîâíæõòßôæêó, ôþí÷úîâ íæ õðî Ôâî Õçðö, ëæòåàçðîõâê âñý õèî ðòäÝîúôè
ñðö Þøæê õð íæäâìþõæòð âîõâäúîêôõêëý ñìæðîÞëõèíâ ëâê õð ðñðàð ñòðëþñõæê âñý õèî
öñæòðøß ôõèî ñðêýõèõâ õðö âîéòÿñêîðö åöîâíêëðþ, õèî öñæòðøß õúî éÞôæúî ñðö
ëâõÞøðöî, õèî âñðõæìæôíâõêëß æëõÞìæôè õúî âñðôõðìÿî õðöó ëâê õêó ëâêîðõðíàæó
ñðö æ÷âòíýçðöî. Ãöõðà ñðö åàîðöî õêó íÝøæó ëâê õêó ëæòåàçðöî (ß õêó øÝîðöî) æàîâê ðê
Ýîéòúñðê ëâê ð ôèíâîõêëýõæòðó Ýîéòúñðó ôæ íêâ íÝøè æàîâê ð èäÞõèó, ð ôõòâõèäýó.
Åê’ âöõý ð Ôâî Õçðö åàîæê êåêâàõæòè Þí÷âôè ôõèî ñðêýõèõâ ëâê õâ øâòâëõèòêôõêëÝ õðö
ôõòâõèäðþ. Ñ êåâîêëýó ôõòâõèäýó ôþí÷úîâ íæ õðî ÌêîÞçð ôð÷ý åæî æñêçèõÝ õêó íÝøæó.
Ãîõàéæõâ, õêó âñð÷æþäæê, æëõýó ëê âî ñòýëæêõâê îâ õêó ëæòåàôæê, âììÝ ëöòàúó ñòðôñâéæà
îâ îêëßôæê øúòàó îâ åÿôæê íÝøè.
Ñê ñòðüñðéÞôæêó õèó âñðõæìæôíâõêëßó èäæôàâó æàîâê ñòÿõðî ð ôõòâõèäýó îâ Þøæê õðî
ëâõÝììèìð øâòâëõßòâ. ¼øæê öñðøòÞúôè, íæ õèî ñÝòðåð õðö øòýîðö, îâ õæìæêðñðêßôæê
õð øâòâëõßòâ õðö, îâ ëâììêæòäßôæê õâ èäæõêëÝ õðö ñòðôýîõâ. Ææþõæòðî, ñòÞñæê îâ
âñðëõßôæê Þîâ ëòàôêíð ôõòâõèäêëý ñìæðîÞëõèíâ, õðñðéæõÿîõâó õêó åöîÝíæêó õðö ôæ
éÞôè ñðö îâ íèî íñðòðþî îâ èõõèéðþî, ñæòêíÞîðîõâó õèî æöëâêòàâ îâ ãòæéæà ôæ
íæêðîæëõêëß éÞôè ð âîõàñâìðó ëâê îâ õðî îêëßôæê.
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É æëõàíèôè õèó ëâõÝôõâôèó ñòÞñæê îâ
ñæòêìâíãÝîæê õèî âïêðìýäèôè ñÞîõæ ëòàôêíúî
ñâòâäýîõúî. Ãöõðà æàîâê:
- Ñ åòýíðó: ð õòýñðó ôëÞùèó õúî âîéòÿñúî ôæ
ôøÞôè íæ õðöó âîúõÞòðöó õðöó.
- Õð ëìàíâ: íñðòæà îâ æàîâê æöîðûëý ß ãâòþ,
âîÝìðäâ íæ õèî âììâäß õúî æñðøÿî ëâê õêó
äæîêëýõæòæó ôöîéßëæó.
- Õð Þåâ÷ðó: âîâ÷Þòæõâê ôõè åêâíýò÷úôè õðö
æåÝ÷ðöó íÞôâ âñý õð ðñðàð æàîâê öñðøòæúíÞîâ
îâ ñòðøúòðþî õâ ôõòâõæþíâõâ ëâê îâ åàîðöî
íÝøæó.
- É åêðàëèôè: æàîâê éÞíâ ôð÷àâó, âëæòâêýõèõâó,
âîéòúñêÝó, ëðöòÝäêðö ëâê ñæêéâòøàâó.
- Ñê ëâîðîêôíðà: â÷ðòðþî õèî
âñðõæìæôíâõêëýõèõâ õèó ðòäÝîúôèó, õèî
êæòâòøàâ õèó åêðàëèôèó ëâê õèî öñðôõßòêïè ôæ
öìêëÝ ëâê æ÷ýåêâ.
É âïêðìýäèôè õúî ñÞîõæ âöõÿî ëòêõèòàúî ëâê
ð æîõðñêôíýó õèó ôøæõêëßó åþîâíèó ôæ ëÝéæ Þîâ
âñý âöõÝ õúî âîõêñÝìúî, ñòðôåêðòàçæê ñðêâ
ñìæöòÝ éâ îêëßôæê. ¾ôúó äêâõà è øòèíâõêôõèòêâëß
âäðòÝ íðêÝçæê íæ õè íæäÝìè Ìàîâ õúî âöõýîðíúî
ëòâõÿî-ñýìæúî, õâ åêåÝäíâõâ õðö Ôâî Õçðö,
Þøðöî âîâìðäàæó íæ õêó ëêîßôæêó ñðö ôöøîÝ
ëÝñðêðê âëðìðöéðþî ôõð øòèíâõêôõßòêð.
É Þäëâêòè âäðòÝ ëÝñðêúî íæõðøÿî ñòêî âñý
õðöó Ýììðöó (õâ ôõòâõæþíâõâ õðö âîõàñâìðö)
ëâê è ñÿìèôß õðöó ýõâî ðê «æøéòðà» æàîâê
åêâõæéæêíÞîðê îâ åÿôðöî ñæòêôôýõæòâ,
æàîâê ñýìæíðó. Ãñâêõæà ôëÞùè, ðòäÝîúôè,
æñêìðäß õèó ëâõÝììèìèó õâëõêëßó, äîÿôè õðö
ñæòêãÝììðîõðó, ëêîßôæêó ñâòâñìÝîèôèó ëâê
âê÷îêåêâôíðþ, èäæõêëÝ ñòðôýîõâ. Çàîâê Þîâó
ñýìæíðó íæ ýìâ õâ íÞôâ. É Ýíæôè ÷öôêëß ãàâ
íñðòæà î’ âîõêëâõâôõâéæà íæ ãàâêæó ëêîßôæêó ëâê õâ
ñðìæíð÷ýåêâ æàîâê õð øòßíâ.
Ãöõý ýíúó ñðö ôöíãðöìæþæê ð Ôâî Õçðö åæî
æàîâê è âñìèôõàâ. Ææî æàîâê îâ îêëßôæêó «ôæ
æëâõý íÝøæó», æàîâê «îâ ëæòåàçæêó øúòàó îâ
øòæêÝçæõâê îâ åàîæêó íÝøæó». Åê’ âöõý è ëâìþõæòè
ñðìêõêëß æàîâê «îâ æñêõàéæôâê ôõè ôõòâõèäêëß õðö
âîõêñÝìðö», è åæþõæòè ëâìþõæòè ñðìêõêëß æàîâê
«îâ æñêõàéæôâê ôõðöó ôöííÝøðöó õðö âîõêñÝìðö».

Õâ ëæàíæîâ õðö Ýòéòðö íâó
âñðõæìðþî âîâåèíðôàæöôè
âñý õð ãêãìàð ‘‘ÑË ÌÖÏÉÅÑË
ÕÑÖ ØÓÉÎÃÕÑÔ’’ õðö Ôæòâ÷æàí
Ìúîôõâîõêîêåè. Õð ãêãìàð
ëöëìð÷ýòèôæ âñý õêó æëåýôæêó
ÒÇÓËÒÍÑÖÔ
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Õð ëâõÝôõèíâ õèó æãåðíÝåâó

Òâîâäêÿõâ & Åêÿòäðó
Ãîâôõâôðþåèó
Îæ ñòðôúñêëý øòÿíâ
Η Παναγιώτα και ο Γιώργος Αναστασούδης έχουν
ένα πολύ ζεστό χώρο στην Θεσσαλονίκη τον
οποίο έχουν φροντίσει με μεράκι και τον έχουν
δέσει με την πολύχρονη εμπειρία τους στο χώρο
της φωτογραφίας. Ο Γιώργος Αναστασούδης
έκανε τα πρώτα του φωτογραφικά βήματα
στο φωτογραφικό κατάστημα του πατέρα
του. Η επαγγελματική του ενασχόληση με τη
φωτογραφία ξεκίνησε το 1970. Το 1984 άνοιξε
το δικό του κατάστημα μαζί με τη σύζυγό του
Παναγιώτα, επίσης φωτογράφο.
Σήμερα, παρακολουθούν τις εξελίξεις της
τεχνολογίας, επιμορφώνονται διαρκώς, παρέχουν
όλη τη γκάμα των φωτογραφικών υπηρεσιών,
ενώ εξειδικεύονται στη φωτογραφία γάμου και
βάπτισης. Πέραν αυτών, το κατάστημα προσφέρει
όλες τις υπηρεσίες, από λιανική πώληση μέχρι
φωτογραφίες για δίπλωμα και ταυτότητα.
Όπως μας εξήγησε ο Γιώργος Αναστασούδης, τα
τελευταία χρόνια με την ψηφιακή φωτογραφία
οι δραστηριότητες ενός φωτογραφικού
καταστήματος έχουν διαφοροποιηθεί:
“Παλιότερα η λιανική πώληση κρατούσε ένα
σημαντικό κομμάτι του τζίρου ενός καταστήματος.
Σήμερα περισσότερο την κρατάμε για τους
καλούς πελάτες. Επίσης παλιότερα όσον
αφορά τις φωτογραφίσεις είχαμε αρκετοί
δουλειά με επιδείξεις μόδας και καταλόγους.
Σήμερα οι εταιρείες εξοικονομούν χρήματα,
διεκπεραιώνοντας μόνες τους αυτές τις εργασίες.
Όποτε οι περισσότεροι φωτογράφοι στράφηκαν
στην φωτογραφία γάμου.”
Στο κομμάτι του γάμου ο Κ. Αναστασούδης
αναλαμβάνει προσωπικά τις φωτογραφήσεις ενώ
η επιχείρηση έχει σταθερούς συνεργάτες για την
βιντεοσκόπηση ώστε να μπορεί να καλύπτει και
σε αυτόν το τομέα τους πελάτες της.
«Η επεξεργασία γίνεται φυσικά από εμάς ενώ
εμείς στήνουμε βέβαια και το ψηφιακό άλμπουμ
ώστε να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες και στις
ανάγκες του πελάτη. Είναι ένα προϊόν που ο
κόσμος πλέον το έμαθε και το αγάπησε. Επιπλέον
ανανέωσε λίγο την αγορά. Εννέα στους δέκα
πελάτες ζητούν πλέον ψηφιακό άλμπουμ αντί για
αναλογικό».
ÒÃÏÃÅË ÚÕÃ ÃÏÃÔÕÃÔÑÖÆÉ
Ìâòâðìß - Æèíèõòàðö 132, 56224,
Êæôôâìðîàëè
Õèì: 2310 709252
www.anastasoudis.gr
email: foto.anastasoudi@gmail.com
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×úõðäòâ÷àâ äÝíðö

ØÝòèó ÌâòâíâîÞâó
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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Ãîõÿîèó Ôæ÷æòàåèó
Úòêíýõèõâ ôõè íâõêÝ ëâê õêó âñýùæêó
É äîúòêíàâ íæ õðî Ãîõÿîè
Ôæ÷æòàåè æñêãæãâêÿîæê õèî
ôõâéæòÝ æåòâêúíÞîè Ýñðùß íâó
ýõê ôõèî ÇììÝåâ Þøæê æñÞìéæê
íêâ ðöôêâôõêëß âîâãÝéíêôè õèó
âîéòúñðëæîõòêëßó ÷úõðäòâ÷àâó.
ÎâëòêÝ âñý õâ ëìêôÞ õðö ýøê
íâëòêîðþ ñâòæìéýîõðó, è îÞâ
íâõêÝ âîâçèõÝ õèî æìæöéæòàâ õèó,
åêæêôåþðîõâó ôõèî ñòðôúñêëýõèõâ
õúî âñæêëðîêçýíæîúî ëâê
âñæêëðîàçðîõâó ôèíâîõêëÞó ôõêäíÞó
ñÝîõâ íæ õèî ñòðôúñêëß ñêîæìêÝ
õðö ÷úõðäòÝ÷ðö.

ÔÖÏÇÏÕÇÖÐÉ: Ì. ÅÌËÕÃÌÑÖ
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• Πως έγινε η πρώτη σας επαφή με τη φωτογραφία;
Ææî íñðòÿ îâ ðòàôú õð øòýîð ëâê õð øÿòð ôõð ïæëàîèíâ âöõßó õèó ôøÞôèó.
Ïðíàçú ýõê ñòýëæêõâê äêâ íêâ ôøÞôè ñðö úòàíâôæ ëâê úòêíÝçæê íâçà íæ íÞîâ,
æåÿ ëâê æêëðôêñÞîõæ øòýîêâ. Õð ñÝéðó õðö æòâôêõÞøîè ëâê è ôðãâòýõèõâ õðö
æñâääæìíâõàâ øâòâëõèòàçðöî õèî åêâøòðîêëß ôøÞôè íðö íæ õè ÷úõðäòâ÷àâ.
• Με ποια είδη φωτογραφίας ασχολείστε; Πως θα χαρακτηρίζατε το στυλ σας;
Ãôøðìðþíâê íæ õè ÷úõðäòâ÷àâ äÝíðö ëâê ñðòõòâàõðö. Ãîâçèõÿ õð ôõöì ôõè
ìæñõðíÞòæêâ ëâê ôõèî Þë÷òâôè õúî ñòðôÿñúî ýõâî ...ð ÷úõðäòÝ÷ðó åæî æàîâê
æëæà!
• Ποιοί είναι οι αγαπημένοι σας φωτογράφοι;
Ðæøúòàçú êåêâàõæòâ, äêâ åêâ÷ðòæõêëðþó ìýäðöó õðî ëâéÞîâ, õðöó Yervant, Ghionnis, Reggie, Crisman, Carletti, Åëýäëâ, ÎêøâìÝ ëâê Òâøðþîõè. É åðöìæêÝ õðöó
ëâê ð õòýñðó ñðö õèî ñâòðöôêÝçðöî ëâê æñèòæÝçðöî õðöó ÷úõðäòÝ÷ðöó ôõðî
ëýôíð, õðöó ëÝîæê äêâ íÞîâ ïæøúòêôõðþó.
• Πως θα κρίνατε το επίπεδο της φωτογραφίας γάμου στην Ελλάδα; Διαπιστώνουμε ότι έχει επικρατήσει η ρεπορταζιακή αντίληψη, με ρίζες από το
εξωτερικό.
Çàîâê ôàäðöòð ýõê õð æñàñæåð Þøæê âîÞãæê õâ õæìæöõâàâ øòýîêâ. Ô’ âöõý ãðßéèôâî
ñðìþ ðê æñêòòðÞó , âëýíè ëâê ðê âîõêäòâ÷Þó, âñý ôöîâåÞì÷ðöó õðö æïúõæòêëðþ.
ÖñÝòøæê ýíúó åòýíðó âëýíè îâ åêâîþôðöíæ úó ñòðó õðî õòýñð ñðö éâ
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æîõÝïðöíæ ëâê éâ æïæìàïðöíæ âöõßî õèî ðñõêëß
ôõð ñìðþôêð ÷ÿó õðö æììèîêëðþ ðöòâîðþ ß ôõð
õâìâêñúòèíÞîð ëÝåòð õèó éÝìâôôâó.

• Έχετε ξεχωρίσει κάποιους έλληνες δημιουργούς
που ανταγωνίζονται επάξια αυτούς του εξωτερικού;
Øúòàó âí÷êãðìàâ, õâ õæìæöõâàâ øòýîêâ öñÝòøðöî
¼ììèîæó ÷úõðäòÝ÷ðê ñðö ðê ÷úõðäòâ÷àæó õðöó
âîõâäúîàçðîõâê æñÝïêâ õðöó ôöîâåÞì÷ðöó õðö
æïúõæòêëðþ.
Êæúòÿ ýíúó ýõê è ôöîðìêëß ñòðãðìß õèó åðöìæêÝó
õúî ÷úõðäòÝ÷úî õðö æïúõæòêëðþ æàîâê ñìèòÞôõæòè
ëâê ëâìþõæòâ ðòäâîúíÞîè. Òòýëæêõâê äêâ Þîâ õðíÞâ
ñðö ôõèî ÇìÝåâ öñÝòøæê Þììæêííâ.
• Μπορεί κάποιος φωτογράφος γάμου να αυτονομηθεί και να δημιουργήσει πραγματικά, όταν ο
πελάτης περιμένει κάποιες στάνταρ εικόνες και ενδέχεται να μην λειτουργεί στο ίδιο μήκος κύματος;
Ãñðõæìæà äêâ íÞîâ âìèéêîß ëâììêõæøîêëß ñòýëìèôè
îâ âîâëâìþñõú åêâ÷ðòæõêëðþó õòýñðöó îâ åú õð
ôöîèéêôíÞîð, õð âîâíæîýíæîð. Ãî åæî öñÝòøæê ÕÞøîè
ôõèî ëâéèíæòêîýõèõâ, åæî öñÝòøæê øÿòðó äêâ õèî ÕÞøîè
ôõè çúß íâó.
• Αν δεν υπήρχε θέμα επαγγελματικών εσόδων, θα
διαλέγατε και πάλι τη φωτογραφία γάμου;
Ïðíàçú ñúó îâê, íêâ ëâê éæúòÿ ýõê ôðö åàîæê õèî
åöîâõýõèõâ îâ âîâçèõÝó õèî õÞøîè ôõêó âñìÞó ôõêäíÞó.
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• Είστε μέλος του WedPro. Πως προέκυψε αυτή η
«συνεργασία» και ποιά είναι τα οφέλη;
É ôöííæõðøß íðö ôæ åêâäúîêôíðþó, ôæ æëéÞôæêó,
ëâê ÷ýòðöí ôõèî ÇììÝåâ ëâê õð æïúõæòêëý íðö
Þåúôâî õèî æöëâêòàâ îâ ôöîâîõßôú íÞìè õðö
Wedpro íæ õðöó ðñðàðöó íðêòâçýíâôõâî õêó àåêæó
âîâçèõßôæêó ëâê ñòðãìèíâõêôíðþó. Ãöõß è ëðêîß
âîâçßõèôè ãòßëæ øÿòð ôõð Wedpro. Úó íÞìðó ëâê
æäÿ õðö Wedpro âêôéÝîðíâê ýõê è ÷úõðäòâ÷êëß
íðö íâõêÝ åÞøæõâê ôöîæøÿó ñòðëìßôæêó ëâê åæî
ëêîåöîæþæê îâ “ëðììßôæê” - îâ “æñâîâñâöéæà”. Ãöõý
æàîâê õð ëâéèíæòêîý íðö ëÞòåðó. É ñòðãðìß õèó
åðöìæêÝó íðö íÞôâ âñý õð Wedpro íæ âîâãâéíàçæê
ñâòðöôêÝçðîõÝó õèî ôæ âîéòÿñðöó ëâê ëðêîý ñðö
ôàäðöòâ íæ æîåêâ÷Þòæê ñðìþ.

BËÑÅÓÃ×ËÌÑ ÔÉÎÇËÚÎÃ
Ñ Ãîõÿîèó Ôæ÷æòàåèó
äæîîßéèëæ ëâê íæäÝìúôæ
ôõè Êæôôâìðîàëè.
Ãôøðìæàõâê æñâääæìíâõêëÝ
íæ õè ÷úõðäòâ÷àâ äÝíðö
ëâê ñðòõòâàõðö âñð õð
1995. Çàîâê ãòâãæöíÞîð
íÞìðó õðö WPPI, SWPP,
ôöîæòäÝõèó õðö Yervant
ôõèî ¼ììÝåâ äêâ õð Page
Gallery, ëâéÿó ëâê
íÞìðó õðö wedpro.
www.seferidis.net
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Òòêî 55 øòýîêâ...
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