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“ Ôõðñ ëâòÞ ”
Κάπου όλοι μας θα έχουμε δει την διπλανή
φωτογραφία που απεικονίζει ένα κοριτσάκι
εξαντλημένο από την πείνα και τις κακουχίες και
δίπλα του έναν τεράστιο γύπα να περιμένει με
άγνωστες προθέσεις... Αυτή την εμβληματική
φωτογραφία έβγαλε ο νοτιοαφρικανός
φωτογράφος Kevin Carter τον Μάρτιο του 1993
στο Σουδάν, όπου είχε πάει για να καλύψει τις
κινήσεις του τοπικού επαναστατικού κινήματος.
Η φωτογραφία του χάρισε το βραβείο Πούλιτζερ
το 1994. Είχε τύχει τεράστιας δημοσιότητας
αφότου η εφημερίδα New York Times την έβαλε
πρωτοσέλιδο λίγες μέρες μετά την λήψη της,
στο φύλλο της 26ης Μαρτίου 1993. Η εφημερίδα
δέχτηκε τότε εκατοντάδες τηλέφωνα από
αναγνώστες που ρωτούσαν να μάθουν για την
τύχη του κοριτσιού γιατί ο φωτογράφος είχε
κυνικά ομολογήσει ότι παρατηρούσε αρκετή ώρα
το κοριτσάκι να σέρνεται αδύναμο περιμένοντας
τον γύπα να ορμήξει και να το κατασπαράξει για να
βγάλει έτσι την τέλεια φωτογραφία... Η αναμονή
του, όπως είπε, κράτησε 20 λεπτά και επειδή
δεν συνέβη τίποτα, τράβηξε την φωτογραφία κι
έφυγε αδιαφορώντας για την τύχη του ανήμπορου
κοριτσιού. Η βράβευσή του σε συνδυασμό με
την κυνική ομολογία του για τον τρόπο με τον
οποίο κινήθηκε για να βγάλει την φωτογραφία
ξεσήκωσαν τότε θύελλα αντιδράσεων. Τον
κατηγόρησαν οι συνάδελφοί του ως ανήθικο και
την συμπεριφορά του ως αντιδεοντολογική.
Στις 27 Ιουλίου 1994, δηλαδή δύο μήνες μετά τη
βράβευσή του, ο Carter αυτοκτόνησε αφήνοντας
ορφανό το δικό του κοριτσάκι ηλικίας μόλις
επτά ετών. Στο σημείωμα που βρέθηκε δίπλα
στο πτώμα του ανέφερε μεταξύ άλλων:
“...Αγαπητέ Θεέ μου, υπόσχομαι ό,τι δεν θα πετάξω
πια άλλο φαγητό στα σκουπίδια όσο άνοστο κι αν
είναι. Προσεύχομαι να προστατεύσεις την ψυχή
αυτού του παιδιού... Πραγματικά λυπάμαι...”
Η ιστορία του Carter ενέπνευσε τον συγγραφέα
Ντόναλντ Μάργκιουλις ο οποίος έγραψε το
θεατρικό έργο “Στοπ καρέ” που παίζεται αυτήν την
περίοδο στο θέατρο ΑΛΦΑ στην Αθήνα.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

ÌÝòõâ õâöõýõèõâó - ëÝòõâ âñðåæàïæúî
»ììð õð Þîâ ëê Ýììð õð Ýììð, ìÞæê õð Öñðöòäæàð Ñêëðîðíêëÿî
Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι από το editorial του προηγούμενου τεύχους
-όπως λέγανε οι παλιοί δημοσιογράφοι- και οι πληροφορίες από το Υπουργείο
Οικονομικών ήρθαν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με την νέα
ταυτότητα ή “Kάρτα του Πολίτη”. Σύμφωνα λοιπόν με καλά πληροφορημένες πηγές
οι νέες ταυτότητες δεν θα περιέχουν απολύτως κανένα οικονομικό στοιχείο για τον
κάτοχό τους. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα περιέχονται αποκλειστικά και μόνον στη
φοροκάρτα (κάρτα αποδείξεων θα είναι η επίσημη ονομασία) την οποία
ο οποιοσδήποτε θα μπορεί να προμηθεύεται από τράπεζα της αρεσκείας του και
μάλιστα πολύ σύντομα, στις αρχές του νέου έτους. Στη φοροκάρτα δεν θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κατόχου, ούτε το ΑΦΜ. Θα είναι προαιρετική
η χρήση της - τουλάχιστον την πρώτη χρονιά, μετά βλέπουμε...
Αυτό τον καιρό το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τι είδους κίνητρα θα δώσει
προκειμένου να γίνει ελκυστική η χρήση της από τους καταναλωτές.
Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 5.

êòçøì îôöéçò÷ì

11-14 æßîïäíð 2011
Yõô øìò çîéîç øôù ÷.ê.ï.ç.ú.
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Òòðôðøß!
Ñê ôæìàåæó õðö ðåèäðþ ëìæàîðöî
15 Ææëæíãòàðö!
Æèìÿôõæ õÿòâ ôöííæõðøß ôõè íæäâìþõæòè Þëåðôè & site - æöòæõßòêð ÷úõðäòÝ÷úî äÝíðö!
ÕèìÞ÷úîð æñêëðêîúîàâó: 210 8541400.
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Åöîâàëæó ôõð õêíýîê Ïð 2

ØâìâòÝ!

H âñÝîõèôè õúî äöîâêëÿî...

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.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Την παρουσίαση μας έστειλε ο αναγνώστης μας Μ.Κ. 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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Δώστε ζωή στο χρώμα
εκτυπώνοντας ακόμα και από
video Full HD
Φωτογραφία από βίντεο; Ο νέος ΡΙΧΜΑ εκτυπώνει τέλειες
φωτογραφίες από βίντεο HD, εύκολα και γρήγορα! «Παγώστε»
στον υπολογιστή σας το καρέ που θέλετε να δείτε εκτυπωμένο
και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η Canon!
www.intersys.gr / Tηλ. 210-95.54.000
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Çñàëâêòâ éÞíâõâ

Ãñý õêó âòøÞó õðö îÞðö Þõðöó ôæ êôøþ è ÷ðòðëÝòõâ äêâ õêó ôöîâììâäÞó
Ææî éâ âîâäòÝ÷æõâê ðîðíâõæñÿîöíð ëâê Ã×Î- Òâòâìâãß âñý õêó õòÝñæçæó
Έρχεται η φοροκάρτα στις αρχές του νέου έτους, την οποία θα μπορούν προαιρετικά να χρησιμοποιούν όλοι οι φορολογούμενοι στις συναλλαγές τους με τα
εμπορικά καταστήματα και γενικότερα στις αγορές που πραγματοποιούν.
Όλοι οι πολίτες θα προμηθευτούν από την τράπεζα της αρεσκείας τους τη
φοροκάρτα. Τα στοιχεία των αγορών που πραγματοποιούν θα «περνάνε»
απευθείας στο υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στον φάκελο του κάθε
δικαιούχου. Η κάρτα θα είναι ιδιαίτερα απλή. Δεν θα αναγράφεται ούτε το
ονοματεπώνυμο, ούτε ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. Θα υπάρχει μόνο ένας
19ψήφιος αριθμός, ο οποίος θα αποστέλλεται στο υπουργείο Οικονομικών.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, η κάρτα
αποδείξεων θα διασφαλίζει την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών. Για την αξιοποίηση της συγκεκριμένης δυνατότητας και για τη
διασφάλιση των προσωπικών πληροφοριών των συναλλαγών, η κάρτα αποδείξεων θα είναι ανώνυμη. Οι πολίτες κατά την παραλαβή της κάρτας από την τράπεζα
θα πρέπει να ενημερώσουν με γραπτό μήνυμα ή μέσω του διαδικτύου τη Γενική
Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) προκειμένου να γίνει η αντιστοίχιση
του 19ψήφιου αριθμού της με τον ΑΦΜ του αποστολέα στα συστήματα της ΓΓΠΣ.
Στη μία όψη της κάρτας θα περιλαμβάνεται το λογότυπο του υπουργείου
Οικονομικών και της τράπεζας καθώς και 19ψήφιος αριθμός και στην πλευρά θα
υπάρχει μαγνητική ταινία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του επόμενου δεκαήμερου η Γενική
Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών θα οριστικοποιήσουν τη μορφή της και θα καταλήξουν στα κίνητρα προκειμένου να γίνει
ελκυστική η χρήση, δεδομένου καθώς δεν θα είναι υποχρεωτικό
οι φορολογούμενοι να τη χρησιμοποιούν στις αγορές τους. Σημειώνεται ότι οι

Îðöôæàð ×úõðäòâ÷àâó Êæôôâìðîàëèó
Ãîâôëýñèôè õèó Photobiennale 2010
Ήταν αναμφίβολα μία ιδιαίτερη χρονιά για την Photobienalle που χαρακτηρίστηκε
από αβέβαιο ξεκίνημα αλλά κι από γόνιμη εκθεσιακή δραστηριότητα η οποία διήρκεσε αρκετούς μήνες. Υπενθυμίζουμε ότι βασική αιτία υπήρξε η μη έγκαιρη οικονομική
υποστήριξη από το ΥΠΠΟ, γεγονός που συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στην εμφανή
απουσία μεγάλων ονομάτων από το διεθνές φωτογραφικό στερέωμα. Στον αντίποδα όμως πρέπει να αναφερθεί ότι το επιτελείο του ΜΦΘ κατάφερε να ξεπεράσει τα
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φορολογούμενοι, έπειτα από κάθε αγορά, θα
δίνουν στο ταμείο την κάρτα, στην οποία θα
καταγράφεται η συναλλαγή στα μηχανήματα
POS, δηλαδή αυτά που χρησιμοποιούνται
όταν γίνεται πληρωμή μέσω πιστωτικής ή
χρεωστικής κάρτας. Με αυτόν τον τρόπο θα
ενημερώνεται η τράπεζα, η οποία με τη σειρά
τηε, στο τέλος κάθε μήνα θα ενημερώνει το
υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φορολογούμενοι θα μπορούν με τους κωδικούς του
taxisnet να μπαίνουν στον φάκελο τους και
να διαπιστώνουν αφενός εάν έχουν καταγραφεί όλες τους οι συναλλαγές αφετέρου να
ενημερώνονται για το ποσό των αποδείξεων
που έχουν συλλέξει.
Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών
εκτιμούν ότι με τη χρήση τηε φοροκάρτας θα
αυξηθούν τα έσοδα του Δημοσίου κυρίως
από τον ΦΠΑ δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις
δεν θα μπορούν να αποκρύψουν εισοδήματα
ή ΦΠΑ που έχουν εισπράξει.
Από άρθρο του Προκόπη Χατζηνικολάου στην
εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (5/12)

εμπόδια με αποτέλεσμα να διοργανωθούν
εν τέλει πολλές εκθέσεις και να παρουσιαστούν αρκετά αξιόλογα έργα. Στο πλαίσιο
της ανασκόπησης, το ΜΦΘ παρουσιάζει
αυτό το διάστημα την έκθεση -εγκατάσταση “Τόποι-Photobiennale-Sites” όπου οι
επισκέπτες μπορούν να αποκομίσουν μία
γενικότερη εντύπωση για το σύνολο της
διοργάνωσης μέσα από οπτικοακουστικές
προβολές, φωτογραφίες και διαδραστικές
εφαρμογές. Ουσιαστικά δίδεται η ευκαιρία
και σε ενδιαφερόμενους που δεν πρόλαβαν να επισκεφθούν όλες τις εκθέσεις, να
δουν ένα οπτικό πανόραμα της φετινής
Photobiennale η οποία είχε ως κεντρικό της
θέμα τον “Τόπο”. Ενημερωτικά να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΜΦΘ,
συνολικά παρουσιάστηκαν φέτος 2.330
έργα 266 δημιουργών από 36 χώρες σε 92
εκθέσεις. Η Photobiennale 2010 συνεχίζεται
μέχρι τον Μάρτιο 2011 ενώ για το 2012 οι
διοργανωτές ετοιμάζουν - καλώς εχόντων
των πραγμάτων - την τρίτη κατά σειρά Φωτομπιενάλε με θέμα τον “Λόγο”.
Î×Ê, Ãñðéßëè Ã’, 1ðó ýòð÷ðó , Òòðãìßõâ
Ã’, ÍêíÝîê Êæôôâìðîàëèó, õèì. 2310 566716
www.photobiennale.gr, www.thmphoto.gr.
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×úõðòæñðòõâç

Sony
Roadshow ôõð Golden Hall, 7 - 11 Ææëæíãòàðö
Το Sony 3D Truck Roadshow, ένα φορτηγό με state-of-the-art 3D προϊόντα Sony, μετά
την επιτυχημένη του περιοδεία στην περιφέρεια, έδεσε το χειρόφρενο του στο Golden
Hall, όπου παρκάρισε για το διάστημα 7-11 Δεκεμβρίου. Για τις ανάγκες του Sony 3D Truck
Roadshow μετασκευάστηκε ένα εντυπωσιακό φορτηγό, ο εσωτερικός χώρος του οποίου
χρησιμοποιείται ως εκθεσιακός χώρος νέων προϊόντων με ειδικά διαμορφωμένο χώρο
προβολής. Το όχημα φιλοξενεί τα νέα προϊόντα της εταιρείας στους τομείς του 3D cinema,
των 3D προϊόντων ψηφιακής απεικόνισης, των παιχνιδιών σε στερεοσκοπικό 3D μέσω του
PlayStation 3, αλλά και των νέων, φορητών υπολογιστών VAIO.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Õð ëâõÝíâöòð æôúõæòêëý õðö ÷ðòõèäðþ
õèó SONY íæ ýìè õèî äëÝíâ ñòðûýîõúî
ôõèî âêøíß õèó õæøîðìðäàâó.
Eîõöñúôêâëý!
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×úõðòæñðòõâç

Ãñ’ õâ âòêôõæòÝ, ÅêÝîîèó Åòâõôÿîèó (Sony), Äðþìâ Îâòëðþòè (LOWE Athens), ÄâòãÝòâ ÒâñÝ
(Sony), Îâòàâ Ìâçàâ (LOWE Athens) ëâê ÌìæðñÝõòâ Õçàíâ (×ÚÕÑäòÝ÷ðó)

Õð ÷ðòõèäý ôõÝéíæöôæ ëâê öñðåÞøõèëæ
õðöó åèíðôêðäòÝ÷ðöó ôõð VIP parking
õðö Golden Hall. Ãëðìðþéèôæ äæþíâ ôõð
restaurant õðö ôöäëòðõßíâõðó.
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EćçčĀ Ĉü ĂĈďċøČĀčĀ
čă Ĉöü ĒýċĄÿĄĆ÷ čĀđĈĉćĉĂøü
čďĈ wăđüĈĊĈ SLT
čăĐ Sony

AĈĉĄđčöĐ Ččĉ ĆĉĄĈù ĀxĄÿĀøąĀĄĐ, ĂĄü āďčĉĂċçāăČă wĀ ĆøĈăČă.
íĉċĀĒčöĐ Capoeira:
19/12 ÿòâ 12:00-14:00 ôõð ëâõÝôõèíâ ÅËÃÏÏÃÕÑÔ ×ÚÕÑÅÓÃ×ËÌÃ
22-23/12 ÿòâ 14:00 - 16:00 ôõð Digital Center ÎÝòëðó ÔõâöòêîÝëèó

ÛĎćăčöĐ ąĄāüČĆøüĐ:
29/12 ÿòâ 12:00 -14:00 ôõð ëâõÝôõèíâ ÃÅÅÍÑÒÑÖÍÑÔ ÄÃÔ. ôõè ÍÝòêôâ
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×úõðòæñðòõÝç

PhotoWeddingStories road show
Ãéßîâ, Holiday Inn, TæõÝòõè 8 Ææëæíãòàðö
Στα πλαίσια της περιοδίας της ομάδας του PWS, μετά την Πάτρα σειρά είχε
η Αθήνα. Στην κατάμεστη αίθουσα του Holιday Ιnn οι συμμετέχοντες επαγγελματίες παρακολούθησαν προβολή από φωτογραφίες και video γάμου
προερχόμενα από τους αναγνωρισμένους δημιουργούς του είδους. Παρουσιάστηκαν τεχνικές λήψης μέσα από video του site www.theicesociety.com αλλά
και τα μέσα που απαιτούνται για την πραγματοποίησή τους. Αναλύθηκε ο νέος
κινηματογραφικός τρόπος βιντεοσκόπησης γάμου με D SLR, skater ασύρματο
ήχο και παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι φωτογράφοι-ομιλητές των σεμιναρίων
που θα διοργανώσει το PWS στη διάρκεια της PHOTOVISION 2011 από 11 έως
14 Μαρτίου. Αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και αίτηση για κράτηση θέσης
υπάρχει στο www.e-pws.gr .Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν ο Τάσος Βασιλειάδης και ο Νίκος Πεκρίδης. Το road show συνεχίζεται με επόμενο σταθμό το
Ηράκλειο την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 στο Ξενοδοχείο Lato Boutique.
Ισχύει η δωρεάν συμμετοχή. Πληροφορίες στο τηλ.2310 452299
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μερική άποψη από την συγκέντρωση της Αθήνας

Από αριστερά: Σάχης Τσεχελίδης, Νίκος Πεκρίδης,
Τάσος Βασιλειάδης

Άλλο ένα στιγμιότυπο από την παρουσίαση
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Αναλαμβάνετε την
κάλυψη εκδηλώσεων;
Θέλετε να προωθήσετε
τα δικά σας προϊόντα
στο διαδίκτυο;
Η GDN και η ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΑΕΒΕ σας δίνουν
τις παρακάτω δύο λύσεις – προτάσεις για να
προωθήσετε προϊόντα, όπως photobooks,
ημερολόγια, αφίσες, κάρτες & προσκλητήρια
σε όλους τους παρευρισκόμενους μιας
εκδήλωσης και όχι μόνο...

Πρόταση Free Usage

Πρόταση Branding

Με μια απλή εγγραφή σας ΔΩΡΕΑΝ στο www.99smiles.gr
και χωρίς καμιά υποχρέωση, σας δίνεται η δυνατότητα να
προωθήσετε προϊόντα, όπως photobooks, ημερολόγια, αφίσες,
κάρτες & προσκλητήρια σε όλους τους παρευρισκόμενους μιας
εκδήλωσης και όχι μόνο...

Για εσάς που θέλετε να προβάλετε τη δική σας εικόνα μέσα από
το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα και με όλες τις δυνατότητες
του 99smiles.gr, σας προτείνουμε:
Ένα δικό σας ιστοχώρο με τη δική σας εταιρική σφραγίδα
(λογότυπο - layout - στοιχεία επικοινωνίας κλπ.) που θα περιέχει
μόνο τις δικές σας εκδηλώσεις και τα δικά σας προϊόντα.

Η διαδικασία είναι απλή.
Μετά την εγγραφή σας έχετε πρόσβαση στο ειδικά σχεδιασμένο
περιβάλλον διαχείρισης εκδηλώσεων που έχουμε δημιουργήσει
για λογαριασμό σας. Εκεί έχετε τον πλήρη έλεγχο, αλλά και
εικόνα όλων των εκδηλώσεων, προϊόντων, πελατών και των
παραγγελιών τους.
Πριν από την εκδήλωση κατεβάζετε και τυπώνετε τη σελίδα με
το ειδικό κουπόνι όπου αναγράφονται ο κωδικός της εκδήλωσης
και η επωνυμία της επιχείρησής σας και αυτό το διανέμετε κατά
τη διάρκεια της φωτογράφησης στους συμμετέχοντες.

Επιπλέον δυνατότητες του branding:
Να εκμεταλλευτείτε την εφαρμογή MyPhotoCreations και
να δώσετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα της κατασκευής
των δικών τους photobooks, χωρίς εσείς να χρειαστεί να
ασχοληθείτε καθόλου για την υλοποίηση και αποστολή τους,
απλά απολαμβάνοντας μόνο το κέρδος.
Να προωθήσετε έτοιμα προϊόντα όπως photobooks &
ημερολόγια από το υλικό μιας εκδήλωσης που έχετε καλύψει,
σε όλους τους παρευρισκόμενους της εκδήλωσης με απλές και
ανέξοδες διαδικασίες.

Με το υλικό της εκδήλωσης και με την ειδική εφαρμογή
σχεδιασμού MyPhotoCreations που σας παρέχουμε επίσης
ΔΩΡΕΑΝ, δημιουργείτε ένα ή περισσότερα προϊόντα και τα
«ανεβάζετε» στο site www.99smiles.gr
αφού καθορίσετε εσείς την τιμή που θέλετε να πουληθούν.
Οι πελάτες σας, ακολουθώντας τις οδηγίες του κουπονιού,
μπαίνουν στη σελίδα της εκδήλωσης και έχουν τη δυνατότητα να
δουν το προϊόν ΖΩΝΤΑΝΟ και με τα πραγματικά χαρακτηριστικά
του!
Μπορούν να προχωρήσουν με απλά βήματα στην παραγγελία
του προϊόντος, ακόμα και αν το θέλουν για δώρο, σε ένα
κατανοητό και φιλικό για τον χρήστη περιβάλλον... ακόμη
και να το κοινοποιήσουν στους φίλους τους στο Facebook
διαφημίζοντας τη δουλειά σας!
Εμείς φροντίζουμε για τα υπόλοιπα... την παραγωγή του
προϊόντος, τη συσκευασία και αποστολή του στον πελάτη, την
είσπραξη του για εσάς... και σας αποδίδουμε το κέρδος σας!

Τα προϊόντα και τα ενημερωτικά emails αποστέλλονται με το
δικό σας λογότυπο σαν να τα έχετε αποστείλει εσείς.

Να δημιουργήσετε και να προωθήσετε τα δικά σας προϊόντα
από το προσωπικό σας φωτογραφικό υλικό στο πελατολόγιο σας
και όχι μόνο...
Να διατηρήσετε και να αυξήσετε το πελατολόγιο σας
αφήνοντας την GDN να δουλεύει για λογαριασμό σας με
μεθοδευμένες κινήσεις marketing και promotions προβάλλοντας
μόνο τη δική σας εικόνα στους πελάτες σας.
Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για την υπηρεσία branding από τα
παρακάτω sites:

www.albumania.gr

www.bestalbums.gr

(demo)

(demo)

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
GDN (Graphics Development Network), Βριλησσού 80, Αθήνα, 11476
Τηλ.: 213 0047061 / email: info@gdn.gr

Σας ευχαριστούμε και θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας. Η ομάδα της GDN

ÕÇÖØÑÔ 91 • ÆÇÖÕÇÓÃ 13 ÆÇÌÇÎÄÓËÑÖ 2010

ÔÇÍËÆÃ 11

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

ÕæøîêëÝ éÞíâõâ

Çïðñìêôíýó ôöîæøðþó ÷úõêôíðþ

Του ΚΩΣΤΑ ΓΕΡΑΚΗ

Åêâ ÷úõðäòâ÷êëÝ ôõðþîõêð
Οι τεχνητές φωτιστικές πηγές συνεχούς φωτός, προσομοιώνουν με τον πιο
αυθεντικό τρόπο το φυσικό, αδιάλειπτο φως. Υπ’ αυτή την έννοια έρχονται σε
αντίθεση με τα φλας που χρησιμοποιούν στιγμιαίο, στροβοσκοπικό φως. Τα
περισσότερα φωτογραφικά στούντιο σήμερα είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά
φλας, αυτοκέφαλα ή γεννήτριες. Ωστόσο, η άνθιση της ψηφιακής φωτογραφίας
την προηγούμενη δεκαετία, μας έχει δώσει τη δυνατότητα να εκμεταλλευόμαστε
οποιαδήποτε φωτιστική πηγή, χωρίς να προβληματιζόμαστε από τη χρωματική
θερμοκρασία αφού η σχετική ρύθμιση γίνεται εύκολα ή αυτόματα. Επιπλέον το
συνεχές φως μας δίνει (αυτονόητα) modelling δηλ. εξομοίωση τελικού αποτελέσματος, ανά πάσα στιγμή.
Πολλές εταιρείες έχουν βασιστεί στην παραγωγή και τελειοποίηση πηγών συνεχούς
φωτός, που σκοπός τους είναι να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φωτογράφων,
παράλληλα και με αυτές των εικονοληπτών που άλλωστε δεν διαφέρουν ιδιαίτερα.
Με την πάροδο του χρόνου, ανάμεσα στις διαχρονικές και πάντα προσιτές λάμπες
πυρακτώσεως (tungsten) και τα “επαναστατικά” για την εποχή που παρουσιάστηκαν HMI, έχουν πάρει μερίδιο αγοράς και οι φωτογραφικές λάμπες φθορισμού.
Πέρα όμως από τα προαναφερθέντα, μεγάλη απήχηση αποκτούν τα LED panel
και γενικότερα η τεχνολογία στην οποία βασίζονται. Με αυτά τα δεδομένα, αν
κανείς ρωτήσει: “Τελικά τι είναι πιο οικονομικό για ένα φωτογραφικό στούντιο, να
εξοπλιστεί με φλας και γεννήτριες τελευταίας γενιάς ή με πηγές συνεχούς φωτός;” η
απάντηση δεν είναι και τόσο απλή.
Αν μιλάμε για στούντιο που εξειδικεύεται σε φωτογραφήσεις επίπλων και διαφόρων
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θεμάτων still life, εκτός από αλλοιώσιμα είδη π.χ. τρόφιμα, τότε δεν υπάρχει
κανένα απολύτως πρόβλημα για να
χρησιμοποιούμε λάμπες πυρακτώσεως (tungsten). Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, αγοράζοντας μερικά
φωτιστικά quartz και Fresnel συν λίγο
DοΙtYourself (φτιάξε το μόνος σου)
το κόστος μπορεί να διαμορφωθεί
πολύ φθηνότερα από την αγορά δύο
γεννητριών ισχύος 2400-3000 Ws με
5 - 6 κεφαλές και με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ. Από την άλλη βέβαια
δεν πρόκειται για άμεσα συγκρίσιμες
λύσεις. Άλλωστε οι πιλότοι των studio
flash αποτελούν από μόνοι τους πηγή
σχετικά ικανοποιητικού tungsten
φωτισμού για κάποιες περιπτώσεις.
Αν πάλι χρειαζόμαστε φωτισμό, του
οποίου η θερμοκρασία χρώματος να
βρίσκεται στους 5200-5400 βαθμούς
Kelvin (daylight), τότε θα πρέπει να
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øĄ ćĞđ ĄĂċĄďĄ ĊĘĄďāĄĕĄ Ĉ ĕĄ đđĂĄ đĒĈĂē ďĄ ėĕČÿĐĈČē
ĝďđē ĔđĖ ĈĞčđĎĄ ĆĒāĆđĒĄ čČ ĄĎÿ Photo Book đĖ ĐĈĘĚĒĂĉĈČ
Ĉ ėĚĕđĆĒĄėČčĝ ĘĄĒĕĂ čĄČ čĄÿčČĄ ĕĊē ĈČĎđĆāē ĔđĖ.

čĕČčĝē
đĎđē čĄČ ĒĄ
ô Ą Ďĝē, ĈĞč
ĕĈČ
Ąĕđē ĒđĔċĀ
ĕĒĝđē ćĈĔĂ
ĔĕĄ
ėđĒĈĕČčĝĕĊĕĄ
ĔĕĖĎ čĄČ ćČĄ
ÿ ÿĎđĖ.
ėĚĕđĆĒĄėČč
ĔĈČē čĄČ
ČĎĂĄ ĔĈ ćČĄĔĕÿ
Čč
đ

Ċ
Ď
ÿ
Ć
Ĉ
ì
ĄďÿĆčĈē
čĄĎĞĕĈČ ĕČē
ĔĈ ĈĐğėĖĎĎĄ
ĎÿĕĊ .
ĄČĕĊĕČčđĞ Ĉ

Ą
Čđ

Ė
ĕđ
Č
čĄ

øğĒĄ ĕđ
software
čĄČ ĔĕĄ
ĈĎĎĊďČčÿ!!!

Ċē
ñĈ ĕđ ČčĒĝĕĈĒđ čĝĔĕđē ĈĀďćĖĔ
ĝĎČē 350* € ĄĖĐÿďĈĕĈ ĕĊď
ĊĕĄ
ĄďĕĄĆĚďČĔĕČčĝĕĊĕĄ čĄČ ĕĊď đČĝĕ
ĕĚď ĖĊĒĈĔČğď ĔĄē.

*ì ĕČā ćĈď ĈĒČĎĄąÿďĈČ úõç
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ÕæøîêëÝ éÞíâõâ
καταφύγουμε σε πιο προηγμένες λύσεις που σε βάθος χρόνου θα αποδειχθούν
και οικονομικότερες, λόγω της χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας. Για τον
φωτογράφο που αποφασίζει να επενδύσει στo στήσιμο φωτογραφικού στούντιο με φώτα συνεχούς, θα συνιστούσαμε να έχει προβλέψει εκ των προτέρων
τις εφαρμογές (δηλ. τα αντικείμενα που θα φωτογραφίζει) και στην συνέχεια να
εκπονήσει μια μελέτη για τον αριθμό και τον τύπο των φωτιστικών σωμάτων που
χρειάζεται. Για τυχόν απορίες, η συζήτηση με τους υπεύθυνους της εταιρείας που
θα αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη. Πάντως οφείλουμε να τονίσουμε ότι υπάρχει χάσμα τιμής μεταξύ,
αφενός των φωτιστικών tungsten και αφετέρου των LED που θεωρούνται το
μέλλον στον τομέα του επαγγελματικού φωτισμού.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΗΓΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΦΩΤΟΣ:
Πυρακτώσεως (tungsten) Πρόκειται για τον παλαιότερο τύπο τεχνητής φωτιστικής πηγής, ιδιαίτερα δημοφιλή στους φωτογράφους. Αποκαλείται και “θερμός”
φωτισμός, όχι άδικα, αφού πέρα από την κιτρινοκόκκινη απόχρωση που παράγει,
η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο γυαλί μπορεί να ξεπεράσει τους 500°C
(βαθμούς Κελσίου). Στους ψυχρούς μήνες του χειμώνα τα σώματα tungsten είναι
καλοδεχούμενα, ειδικά σε μεγάλα παγωμένα φωτογραφικά στούντιο. Ωστόσο,
δεν ισχύει το ίδιο και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Οι φωτογραφικές λάμπες tungsten παράγουν λιγότερο θερμό χρώμα σε σχέση με
τις οικιακές λάμπες πυράκτωσης (που είναι γύρω στους 2000° Kelvin) ενώ θεωρητικά είναι σχεδιασμένες να παράγουν σταθερή χρωματική ισορροπία. Συγκεκριμένα, το νήμα βολφραμίου έχει τη δυνατότητα να πυρακτώνεται σε υψηλότερους
βαθμούς από τις κοινές οικιακές λάμπες, παράγοντας σταθερή θερμοκρασία χρώματος που ισοδυναμεί με 3200 βαθμούς στην κλίμακα Kelvin. Παράλληλα μπορεί
και αποδίδει περισσότερο, φθάνοντας τα 25 - 30 lumen/Watt. Οι λάμπες αυτές
περιέχουν στο εσωτερικό τους αδρανές αέριο σε συνδυασμό με ποσότητα ατμών
ιωδίου ή βρωμίου. Γι αυτό είναι γνωστές και ως λάμπες αλογόνου τη στιγμή που
οι κοινοί οικιακοί λαμπτήρες περιέχουν απλά αδρανές αέριο (συνήθως άζωτο) ή
βρίσκονται σε κενό αέρος, ειδικά όταν μιλάμε για λάμπες χαμηλής ισχύος.
Για φωτογραφική χρήση και βίντεο, ένας από τους πλέον διαδεδομένους τύπους
φωτιστικού είναι οι προβολείς Quartz (τύπου Varibeam) οι οποίοι δέχονται
λάμπες 650 και 800Watt. Συνοδεύονται από πλέγμα προστασίας καθώς και
πτερύγια (barndoor) στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν ζελατίνες χρωματικής
διόρθωσης και ειδικό ριζόχαρτο διάχυσης. Ιδιαίτερα χρήσιμα και ευέλικτα θεωρούνται επίσης τα mini Quartz τα οποία δέχονται λάμπες 150, 300 και 650Watt. Ο
προαναφερθείς τύπος είναι ίσως ο απλούστερος και βασικότερος τύπος φωτογραφικού φωτιστικού tungsten. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες
προτάσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, όπως είναι τα Fresnel, συστήματα
τύπου Dedo κ.α.
ΗΜΙ
Τα HMI επινοήθηκαν από την Osram στα τέλη της δεκαετίας του 1960 βρίσκοντας κυρίως εφαρμογή στον κινηματογράφο. Ανήκουν στην κατηγορία HID (high
intensity discharge lights) με βασικότερα πλεονεκτήματα την υψηλή φωτιστική
απόδοση (85-108 lumen/Watt) και τη χρωματική ισορροπία που είναι ανάλογη
με αυτήν του ημερήσιου φωτός. Σε γενικές γραμμές ένα φωτιστικό HMI 200Watt
μπορεί να αποδώσει γαλακτώδες φως έντασης αντίστοιχης με αυτής ενός φωτιστικού Quartz 800W. Δεν λείπουν πάντως και τα μειονεκτήματα στο συγκεκριμένο
τύπου φωτισμού θυμίζοντας αντίστοιχα προβλήματα που παρατηρούνται και σε
λάμπες φθορισμού. Κύριο μειονέκτημα είναι η αστάθεια που παρουσιάζεται στην
χρωματική ισορροπία καθώς και η αίσθηση του φαινομένου flickering (τρεμόπαιγμα) που γίνεται αισθητό στο βίντεο. Τα φωτιστικά HMI που κατασκευάζονται
σήμερα χρησιμοποιούν βελτιωμένη τεχνολογία και θεωρούνται flicker free. Για
χρήση στον κινηματογράφο μονάδες HMI μπορούν να ξεπερνούν και τα 10kW.
Για φωτογραφική χρήση μοντέλα ΗΜΙ φωτιστικών κυκλοφορούν από διάφορες
γνωστές εταιρείες όπως η Broncolor και η Dedolight..
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×úõêôõêëÝ Litepanels 1’x1’. Õâ øâòâëõèòêôõêëÝ
ñðö õðöó æñêõòÞñæê è øòßôè õèó õæøîðìðäàâ
LED ëâéêôõÝ õâ Litepanels ñòúõðñðòêâëÝ.

Ñê õöñêëÞó ìÝíñæó âìðäýîðö äêâ ÷úõðäòâ÷êëß
øòßôè âñðåàåðöî øòúíâõêëß éæòíðëòâôàâ
ñæòàñðö 3200°K âñðõæìÿîõâó õè åêâøòðîêëß,
÷éèîß ìþôè. Úôõýôð, è öùèìß ëâõâîÝìúôè
æîÞòäæêâó âñðõæìæà ôðãâòý íæêðîÞëõèíâ.

Τα Quartz φωτιστικά είναι η πιο κοινή λύση
για φωτογραφική χρήση και βίντεο σήμερα.
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ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΎΠΟΥ LED
Οι φωτοδίοδοι LED (από τα αρχικά light-emitting diode) παρουσιάστηκαν για πρώτη
φορά το 1962 με ευρύτατη εφαρμογή ως φώτα ενδείξεων σε ηλεκτρονικές συσκευές.
Αρχικά η έντασή τους ήταν χαμηλή ενώ δεν είχαν και τη δυνατότητα να καλύπτουν
ολόκληρο το ορατό φάσμα.
Σήμερα, λύνοντας τις ατέλειες του παρελθόντος και με την εμφάνιση LED υψηλής
ισχύος, η τεχνολογία δείχνει ότι θα αλλάξει τα δεδομένα σε διάφορους τομείς: ‘Ηδη τα
LED αποτελούν την high end πρόταση σαν φωτιστικά στοιχεία monitor, ενώ έχουν γίνει πολύ δημοφιλή ως πηγές φωτισμού, ιδιαίτερα στα τηλεοπτικά στούντιο. Σε σχέση
με τα φώτα tungsten, τα LED συγκριτικά έχουν απειροελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, διακρίνονται για σχεδόν απεριόριστη διάρκεια ζωής, δεν θερμαίνονται
και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν την θερμοκρασία στον χώρο εργασίας. Ήδη αρκετές εταιρίες σταδιακά προχωρούν στη σχεδίαση και παραγωγή LED φωτιστικών για
φωτογραφική χρήση, έχοντας αποκομίσει αρκετό know how από τα video φωτιστικά.
Σημειώνουμε ότι τα video LED στάθηκαν η πρώτη σοβαρή εφαρμογή των LED στον
τομέα του imaging: εύλογα αφού όλοι οι εικονολήπτες θέλουν να απαλλαγούν από
τα ενεργοβόρα φορητά φωτιστικά πυράκτωσης με τις βαριές μπαταρίες. Τα χαρακτηριστικά των LED δεν αφήνουν περιθώρια να αμφισβητούμε ότι στο άμεσο μέλλον
θα έχουν ευρύτατη εφαρμογή στην φωτογραφία και θα αλλάξουν τα δεδομένα που
γνωρίζουμε σήμερα. Οι τιμές στα βασικά μοντέλα LED σήμερα είναι πολλαπλάσιες
από αυτές των αντίστοιχων φωτιστικών Quartz, η ηλεκτρική κατανάλωση όμως είναι
πολύ χαμηλότερη κάνοντας την απόσβεση σίγουρη σε σύντομο χρονικά διάστημα για
ένα στούντιο που λειτουργεί συνεχώς. Σαν ενδεικτικό παράδειγμα, το βασικό μοντέλο
LED της εταιρείας Litepanels είναι το μοντέλο “1x1”. Η κατανάλωση του συγκεκριμένου φωτιστικού δεν ξεπερνά τα 40W ενώ αποδίδει τον ίδιο φωτισμό με συμβατικό
φωτιστικό ισχύος 500W. Ένα Litepanel 1x1 έχει διαστάσεις 30,48 x 30,4εκ. Χάρη σε
ένα ειδικό σύστημα προσαρμογής μπορούν να τοποθετηθούν περισσότερα Litepanels
με stack έτσι ώστε να διευρυνθεί η επιφάνεια της φωτιστικής πηγής (π.χ. 4’x4’ ή διαφορετικά 122 cm x 122 cm περίπου.) Τα LED έχουν ενσωματωμένα dimmer επιτρέπει
στον φωτογράφο να αυξομειώνει την ένταση του φωτισμού χωρίς χρωματικές αποκλίσεις.Μια άλλη δυνατότητα των LED είναι ότι κυκλοφορούν εκδόσεις σε διαφορετικές
χρωματικές θερμοκρασίες ενώ λόγω της πολύ χαμηλής τους θερμότητας είναι πολύ
απλή υπόθεση η αλλαγή χρωματικής θερμοκρασίας με ζελατίνες - φίλτρα. Αλλες
παραλλαγές επιτρέπουν να εστιάζουμε το εύρος της φωτεινής δέσμης από flood σε
spot απλά με την περιστροφή ενός ροοστάτη ενώ κυκλοφορούν διάφορα αξεσουάρ
διαμόρφωσης της φωτεινής δέσμης όπως Fresnel και Ring.

ÕæøîêëÝ éÞíâõâ

×úõêôõêëý HMI,
ëâõÝììèìð äêâ øòßôè
æîõýó ëâê æëõýó
ôõðþîõêð.

Fresnel HMI
öùèìßó êôøþðó äêâ
ëêîèíâõðäòÝ÷ð
ôøæåêâôíÞîð äêâ øòßôè
ôæ æïúõæòêëý øÿòð.

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
Σε αντίθεση με τις φθηνές λάμπες φθορισμού παλαιότερης γενιάς, σήμερα κατασκευάζονται λάμπες φθορισμού
κατάλληλες για φωτογραφική χρήση. Βασικά χαρακτηριστικά τους η σωστή χρωματική ισορροπία που αντιστοιχεί με 5400° Kelvin, καθώς και καλύτερη συχνότητα
λειτουργίας που επιτρέπει ακόμη και βιντεοσκόπηση
χωρίς φαινόμενο flicker (τρεμοπαίγματος). Πρόκειται για
διαδομένο πλέον είδος φωτισμού. Οι λάμπες “daylight
fluorescent” όπως λέγονται, υπερτερούν έναντι των
tungsten λόγω της χρωματικής εξισορρόπησης και της
πολύ μικρότερης κατανάλωσης ισχύος. Με την ταυτόχρονη ανάπτυξη πολλών λαμπών πάνω σε βάσεις με
μεγάλη επιφάνεια διευκολύνται η δημιουργία διάχυτου
και ομοιόμορφου φωτισμού ακόμη και σε θέματα με
μεγάλες επιφάνειες. Στην αγορά υπάρχει σήμερα μεγάλη
ποικιλία από φωτιστικά που βασίζονται στη συγκεκριμένη φωτιστική πηγή.
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×úõêôõêëý õðö ôöôõßíâõðó
Dedolight ôõèî âñìðþôõæòè
íðò÷ß õðö.

×úõêôõêëý ñðö
øòèôêíðñðêæà ìÝíñæó
÷éðòêôíðþ, íêâ
ñðìþ åêâåæåðíÞîè
ëâê âïêýñêôõè ìþôè
÷úõêôíðþ.
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T.I.P.A. ÄÉÅÈÍÇÓ ÅÑÅÕÍÁ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ
ÓÅ 30 ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÁ
Åêâ õÞõâòõè ÷ðòÝ, åêæïÝäæõâê
è (ñâäëýôíêâ ñìÞðî) åêæõßó Þòæöîâ
õèó Õ.Ë.Ó.Ã. äêâ õèî âñðõþñúôè õúî õÝôæúî
ëâê âñýùæúî ôøæõêëÝ íæ õâ ÷úõðäòâ÷êëÝ Þîõöñâ
âììÝ ëâê õèî æîâôøýìèôè íæ õð Imaging. É Þòæöîâ
ñòâäíâõðñðêæàõâê õâöõýøòðîâ âîÝíæôâ ôõð âîâäîúôõêëý
ëðêîý ýìúî õúî ñæòêðåêëÿî - íæìÿî õèó T.I.P.A. Õèî
ðòäÝîúôè ëâê æñæïæòäâôàâ õèó Þòæöîâó Þøæê âîâìÝãæê è
åôáéñßá Wissenschaftliches Institut fur Presseforschung und
Medienberatung ìå Ýäñá ôçí Êïëùíßá. ¿ôðê éæìßôæõæ îâ
âñâîõßôæõæ, ñâòâëâìæàôõæ îâ åêâãÝôæõæ ñòðôæëõêëÝ
õðöó ýòðöó ôöííæõðøßó. Ìâê ñðö ïÞòæõæ; ¼îâ âñý
õâ ñâòâëÝõú åÿòâ íñðòæà îâ äàîæê åêëý
ôâó!

Õöñÿôõæ õêó åþð
æñýíæîæó ôæìàåæó,
ôöíñìèòÿôõæ õð
æòúõèíâõðìýäêð ëâê
ôõæàìõæ íâó
ëâê õêó åþð ôæìàåæó
ôõð fax: 210 8541485

ÁðáíôÞóôå
& êåñäßóôå!

Nikon D3S
Panasonic DMC-G2
Pentax Kx

Olympus PEN E-PL1
Canon EOS 550D
Canon EOS 7D
Ôõèî ëìßòúôè äêâ õâ åÿòâ ôöííæõÞøðöî âöõðåàëâêâ ýôðê âñâîõßôðöî ôõð æòúõèíâõðìýäêð ëâê ôöíñìèòÿôðöî õâ ôõðêøæàâ õðöó.
É âîÝåæêïè õúî îêëèõÿî éâ äàîæê íæõÝ âñý ëæîõòêëß ëìßòúôè õèó ÕËÓÃ.
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ÄÉÅÈÍÇÓ ÅÑÅÕÍÁ Ô.É.Ñ.Á.

ÕòêÝîõâ (30) öùôïãñáöéêÜ ðåñéïäéêÜ, áðü üëð ôð ëýôíð, ìÝëç ôçò T.I.P.A. (Technical
Image Press Association), äéåîÜãïõí Ýñåõíá ðïõ öéëïäïîåß íá áíáäåßîåé ôçí ôáõôüôçôá ôïõ
áíáãíùóôéêïý êïéíïý êáé íá êáôáãñÜøåé ôéò áðüøåéò ôïõ.
*¼óïé õðïâÜëïõí óõìðëçñùìÝíï åñùôçìáôïëüãéï ìáæß ìå ôá ðñïóùðéêÜ ôïõò óôïé÷åßá,
äéêáéïýíôáé íá óõììåôÜó÷ïõí óôçí êëÞñùóç ãéá ôá äþñá ôçò äéðëáíÞò óåëßäáò.
ÇëåêôñïíéêÞ öüñìá ôïõ åñùôçìáôïëïãßïõ èá âñåßôå êáé óôï www.photo.gr

Å Ñ Ù Ô Ç Ì Á Ô Ï Ë Ï Ã É Ï
5) Åêâ îâ ñâòðöôêÝôú õêó ÷úõðäòâ÷àæó
íðö, øòèôêíðñðêÿ

 

 

3) Ñê ÷úõðäòâ÷àæó íðö ñâòÝäðîõâê ôæ
•
•
•
•

ôæ ùè÷êâëß íèøâîß íæôâàðö ÷ðòíÝ
ôæ full frame DSLR
ôæ RAW ÷ðòíÝ
ôæ JPEG ÷ðòíÝ





















4) Õòâãÿ ñæòàñðö _____ ÷úõðäòâ÷àæó õð íßîâ
(aòêéíýó)
Åêâ õð ôëðñý âöõý øòèôêíðñðêÿ íêâ íèøâîß / _____
íèøâîÞó
Çëõöñÿîú ñæòàñðö ___________ íýîðó íðö
• Òæòàñðö ____ õúî æëõöñÿôæúî æàîâê íæäâìþõæòæó
âñý íêôß ôæìàåâ æîýó ñæòêðåêëðþ.
ÒâòâääÞìîú ñæòàñðö ____ æëõöñÿôæêó ôæ ëâõÝôõèíâ/
æòäâôõßòêð
• Òæòàñðö ____ õúî æëõöñÿôæúî æàîâê íæäâìþõæòæó
âñý íêôß ôæìàåâ æîýó ñæòêðåêëðþ.
Ñåèäàæó äêâ õèî âñðôõðìß õðö æòúõèíâõðìðäàðö:
Ôâó æöøâòêôõðþíæ äêâ õè ôöííæõðøß ôâó!
Òâòâëâìðþíæ îâ âñðôõæàìæõæ õð æòúõèíâõðìýäêð
íÞøòê 31 Ææëæíãòàðö 2010:
â. ÕâøöåòðíêëÝ* ôõâ äòâ÷æàâ íâó
Òæòêðåêëý PHOTOBUSINESS (“ÇÓÇÖÏÃ ÕËÓÃ”)
ÕòðöñÝëè 1, 104 45 Ãéßîâ
ã. Îæ fax* ôõð 210 8541 485
*Îñðòæàõæ îâ ôõæàìæõæ õð âñýëðííâ ß ÷úõðõöñàâ
âöõðþ ß æëõþñúôè âñý õð PDF õð ðñðàð öñÝòøæê ôõèî
èìæëõòðîêëß åêæþéöîôè: www.photo.gr
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ÆúòæÝî ×úõð-ëðêîýõèõæó
ÒìèòúíÞîæó ×úõð-ëðêîýõèõæó
ÇéîêëÞó ×úõð-ëðêîýõèõæó
Æêæéîæàó ×úõð-ëðêîýõèõæó
»ììæó ôæìàåæó ôõð åêâåàëõöð

























6) ÌÝéæ øòýîð õöñÿîú ñæòàñðö _____ photo
book
7) É ìæêõðöòäàâ video ôõêó ùè÷êâëÞó
÷úõðäòâ÷êëÞó íèøâîÞó
• Îðö ÷âàîæõâê íêâ øòßôêíè ñòðôéßëè
• Õèî øòèôêíðñðêÿ ôöøîÝ
• Çàîâê âîæñâòëßó ôæ ñðêýõèõâ

   
   
   

Ææ
îê
ôø
þæ
ê

 

•
•
•
•
•

Ëôø
þæ
êñ
ìß
òú
ó

Ëôø
þæ
êñ
ìß
òú
ó
Ææ
îê
ôø
þæ
ê

 

Ôö
øî
Òæ Ý
òê
Ôñ ôõâô
Ýî
êâë
Ý
Òð êâ
õÞ

2) Õâ ëÝõúéê êôøþðöî äêâ íÞîâ
• ÔöííæõÞøú ôöøîÝ ôæ ÷úõðäòâ÷êëðþó
åêâäúîêôíðþó
• Ñ æïðñìêôíýó íðö âëðìðöéæà õèî
õæìæöõâàâ ìÞïè õèó õæøîðìðäàâó
• Ððåæþú õýôâ äêâ õâ ÷úõðäòâ÷êëÝ
âïæôðöÝò ýôâ ëâê õè íèøâîß íðö
• Ôöíãðöìæþú ôöøîÝ Ýììðöó
äêâ õèî âäðòÝ ÷úõðäòâ÷êëðþ
æïðñìêôíðþ

Ôö
øî
Ý
Òæ
òêô
Ôñ õâôê
âë
Ýî
Ý
Òð êâ
õÞ

1) ×úõðäòâ÷àçú
 Åêâ ñòðôúñêëß øòßôè
 Éíê- æñâääæìíâõêëÝ
 Úó æñâääæìíâõàâó øòßôõèó (ñ.ø. graphic design,
media production ëìñ)
 Úó æñâääæìíâõàâó ÷úõðäòÝ÷ðó

8) Çîèíæòÿîðíâê äêâ ÷úõðäòâ÷êëÝ ñòðûýîõâ
(*æñêõòÞñðîõâê ëâê ñæòêôôýõæòæó âñâîõßôæêó)
1. Ãñý ÷úõðäòâ÷êëÝ ñæòêðåêëÝ

2. Ãñý ñæòêðåêëÝ äêâ öñðìðäêôõÞó

3. Ãñý ñðìöéæíâõêëÝ ñæòêðåêëÝ
(digital/photo/audio/video)

4. Ãñý æêåêëý ëâõÝôõèíâ

5. Ãñý æëéÞôæêó

6. Ãñý æîèíæòúõêëÝ ÷öììÝåêâ
õúî æõâêòêÿî

7. Ãñý õð Internet

H ñèäß ñìèòð÷ýòèôèó ñðö æíñêôõæþðíâê
ñæòêôôýõæòð æàîâê è öñ’ âò. .........
9) To Photobusiness ëöëìð÷ðòæà 4 ÷ðòÞó õð
øòýîð
ÆêâãÝçú .................. õæþøè õð øòýîð
 Ãöõß æàîâê è ñòÿõè ÷ðòÝ ñðö åêâãÝçú õð
ñæòêðåêëý
10) Òòðíèéæþðíâê õð Photobusiness úó æïßó:
• Çàíâê ôöîåòðíèõßó
• ÃäðòÝçú õð ñæòêðåêëý âñý ëâõÝôõèíâõâ
• ìêâîêëßó
• Îðö âñðôõÞììæõâê åúòæÝî
• Õð åêâãÝçú âñý Ýììðî
• Ãììðó õòýñðó
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11) Ãñâôøðìðþíâê ñæòàñðö .......... ÷ðòÞó äêâ
îâ åêâãÝôú ß îâ ïæ÷öììàôú ëÝéæ õæþøðó õðö

18) ÆêâãÝçú õêó åêâ÷èíàôæêó ëâê õâ ÷öììÝåêâ ôõð

Photobusiness

ÒÝîõâ  ôöøîÝ  ôñÝîêâ  ñðõÞ 
19) Ñê åêâ÷èíàôæêó ôõð Photobusiness:
Ëôøþæê
ñìßòúó







Ææî
êôøþæê











 
 
 
 

16) Îêâ èìæëõòðîêëß Þëåðôè
Ëôøþæê
Ææî
êôøþæê
õðö Photobusiness
ñìßòúó
• Ãëðþäæõâê äæîêëÝ æìëöôõêëß
  
• Êâ âäýòâçâ âöõß âîõà õðö õöñúíÞîðö
ñæòêðåêëðþ
  
• Êâ æääòâ÷ýíðöî æñêñìÞðî ôæ âöõßî, íæ
extra øòÞúôè äêâ æñêñìÞðî øâòâëõèòêôõêëÝ    
17) ÎÞôâ ôõðöó æñýíæîðöó 24 íßîæó ôëðñæþú îâ
âäðòÝôú
• Ùè÷êâëß SLR íèøâîß

• Ùè÷êâëß Îèøâîß Îæôâàðö ×ðòíÝ

• Ùè÷êâëß íèøâîß ÎæäÝìðö ÷ðòíÝ

• Compact System Camera íæ æîâììâëõðþó ÷âëðþó 
• Compact ÷úõ. íèøâîß

• Çîâììâëõðþó ÷âëðþó

• Ôþôõèíâ øòúíâõêëßó åêâøæàòêôèó

• Íðäêôíêëý æñæïæòäâôàâó

• Ôõðþîõêð ÷úõêôõêëÝ

• Scanner

• ×úõðäòâ÷êëý æëõöñúõß

• Õòàñðåð

• Òòðãðìêëý

• ÃïæôðöÝò
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• Åêâ îâ æîèíæòÿîðíâê äêâ õâ
÷úõðäòâ÷êëÝ éÞíâõâ
• Åêâ îâ åêâãÝçú õêó íêëòÞó âääæìàæó
• Åêâ îâ åêâãÝçú õæôõ ëâê îâ ãòàôëú
÷úõðäòâ÷àæó ñòðûýîõúî
• Åêâ îâ íâéâàîú äêâ æëåèìÿôæêó,
æëéÞôæêó, åêâäúîêôíðþó
• Åêâ îâ øòèôêíðñðêÿ õð forum
• Åêâ Ýììæó öñèòæôàæó (ìæïêëý,
åêæöéþîôæêó âîõêñòðôúñæêÿî ëìñ.)

ìÞ

ìÞ

íá

14) ÒÞòâ âñý æíÞîâ ...................... Ýõðíâ åêâãÝçðöî
õð ôöäëæëòêíÞîð âîõàõöñð õðö Photobusiness

äý

20) EñêôëÞñõðíâê õð www.photo.gr
13) ÆêâãÝçú õð õæþøðó õðö Photobusiness íÞôâ ôæ
øòðîêëý åêÝôõèíâ õèó õÝïèó õúî ........ìæñõÿî

15) Ãïêðìðäÿ õðî Photobusiness úó æïßó*:
Ëôøþæê
• Çàîâê Þîâ ôèíâîõêëý ñæòêðåêëý
ñìßòúó
÷úõðäòâ÷àâó
 
• Çàîâê Þîâ ñæòêðåêëý ñðö ôæ æíñîÞæê
 
• ¼øæê íæäÝìè ñòâëõêëß âïàâ
 
• Çàîâê ñðìþ âïêýñêôõð ëâê êëâîý
 
• Æàîæê ñðìþõêíæó ôöíãðöìÞó äêâ õèî
âäðòÝ ÷úõðäòâ÷êëðþ æïðñìêôíðþ
 
• Æàîæê øòßôêíæó ôöíãðöìÞó äêâ õèî
æñêìðäß õúî ôúôõÿî âïæôðöÝò
 
• ÔöíãÝììæê ôõè åêâ÷Ýîæêâ õèó âäðòÝó  
• ÇÝî õð Photobusiness ôõâíâõßôæê
îâ ëöëìð÷ðòæà, éâ íðö ìæàùæê
 

Ææî
êôøþæê

• ¼øðöî æîèíæòúõêëß âïàâ äêâ íÞîâ

• Îæ ñòðÞõòæùâî îâ íâçÞùú ñæòêôôýõæòæó
ñìèòð÷ðòàæó

• Îæ ñòðÞõòæùâî îâ ëÝîú íêâ âäðòÝ


ñÜ

12) Ôæ ëÝéæ õæþøðó õðö Photobusiness
ôöîßéúó åêâãÝçú
• ¿ìæó/ôøæåýî ýìæó õêó ôæìàåæó
• Òæòàñðö õâ 3/4
• Òæòàñðö õð íêôý
• Òæòàñðö õð 1/4
• ÎæòêëÞó ôæìàåæó íýîð

Photobusiness

   
   
   
   
   
   

21) ÒòðôúñêëÞó ñìèòð÷ðòàæó
Çàíâê
Ýîõòâó 
äöîâàëâ  ............øòýîúî
22) Õð íèîêâàð æêôýåèíâ ýìúî õúî íæìÿî õðö
îðêëðëöòêðþ íðö âîÞòøæõâê ôæ
• Íêäýõæòâ âñý 1000 æöòÿ
• 1000 íæ 1499 æöòÿ
• 1500 íæ 1999 æöòÿ
• 2000 íæ 2499 æöòÿ
• 2500 íæ 2999 æöòÿ
• 3000 íæ 3499 æöòÿ
• 3500 íæ 3999 æöòÿ
• 4000 íæ 4499 æöòÿ
• ñæòêôôýõæòâ











* “Iôøþæê ñìßòúó Æ Ææî êôøþæê”:
ÆêâãÝéíêôè âñý âòêôõæòÝ ñòðó åæïêÝ

Aí èÝëåôå íá óõììåôÜó÷åôå óôçí êëÞñùóç ìå
âñáâåßá öùôïãñáöéêÝò ìç÷áíÝò êáé Üëëá äþñá
ðáñáêáëïýìå óõìðëçñþóôå ôá ðáñáêÜôù
óôïé÷åßá:
Ïíïìáôåðþíõìï:...................................................
Äéåýèõíóç:............................................................
Ðüëç:.............................................. Ô.Ê.:..............
ÔçëÝöùíï:............................................................
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ǽȄȆȀȁȀǺȉǿ ǽȇǺĬĬǽȂȃǺȊȀȁȆȋ ĮȎȊȆĬȈǺĮȀȁȆȋ ǽȅȆȇȂȀȉȃȆȋ

ıĮȢ įȓȞİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ
ĮȞĲĮʌȠțȡȚșİȓĲİ ȐȝİıĮ ıİ ĮʌȡȩȕȜİʌĲİȢ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ.
ĮʌİȜİȣșİȡȫȞİȚ ĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ
ȥȘĳȚĮțȒȢ ıĮȢ ȝȘȤĮȞȒȢ.
ȕİȜĲȚȫȞİȚ įȡĮȝĮĲȚțȐ ĲȘȞ
ʌȠȚȩĲȘĲĮ ȜȒȥȘȢ ĳȦĲȠȖȡĮĳȚȫȞ
țĮȚ HD Video.

ȂȪȗȡț ȗțį ȟį ȡʍȡȔȡȤȣ įȠȔȘıț
ȟį ıȟȡțȜțȑĲıĳı ıʍįȗȗıȝȞįĳțȜȪ
ĴȧĳȡȗȢįĴțȜȪ ıȠȡʍȝțĲȞȪ ȤȦșȝȬȟ
ʍȢȡİțįȗȢįĴȬȟ įʍȪ ıȞȑȣ.

ĮȣȟȐȞİȚ ĲȘȞ
ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȩĲȘĲĮ
ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȒȢ ıĮȢ,
ȝİȚȫȞȠȞĲĮȢ ĲȠ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩ țȩıĲȠȢ.

WWW.PHOTO-PRO.GR

ıĮȢ ʌȡȠıĳȑȡİȚ ĲȘȞ İȣțĮȚȡȓĮ ȞĮ įȠțȚȝȐıİĲİ ȝȘȤĮȞȑȢ,
ĳĮțȠȪȢ, ĳȜĮȢ țȜʌ. ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĮȖȠȡȐ ĲȠȣȢ.
İȞȠȚțȚȐȗİĲİ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıȝȩ ȝȑıȦ ĲȠȣ
ǻȚĮįȚțĲȪȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȞİıȘ ĲȠȣ ıʌȚĲȚȠȪ ıĮȢ.

âčċćĀĉúÿĂĄôĎ áāďúĆôĎ DSLR
• Canon EOS 5D Mark II (ØĈvú)
• Nikon D700 (ØĈvú)

âúĄćö
• Canon EF 14mm f/2.8L II USM
• Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM
• Canon EF 24-70mm f/2.8L USM
• Canon EF 24-105mm f/4L USM IS
• Canon EF 50mm f/1.2L USM
• Canon EF 70-200mm f/2.8L USM IS
• Canon EF 300mm f/2.8L USM IS
• Canon EF 600mm f/4L USM IS

• Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo
• Canon TS-E L 17mm f/4L
• Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED NIKKOR
• Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED AF-S NIKKOR
• Nikon AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II NIKKOR
• Nikon AF-S 600mm f/4D ED-IF AF-S II NIKKOR
• Nikon AF-S 60mm f/2.8G ED Micro NIKKOR

ÖćąąúwąúĊĂúĊċôĎ
• Canon EF 1.4x II Extender
• Canon EF 2.0x II Extender
• Nikon AF-S TC-20E II
Teleconverter

âąúĎ
• Canon Speedlite 580EX II
• Canon Macro Twin Lite MT-24EX
• Nikon Speedlight SB-900
• Nikon Commander Kit R1C1

ØċõĉĂăā
• Manfrotto ċĉöwćýć 055XPROB
• Manfrotto vćĆ÷wćýć 694 CX
• Manfrotto Ąþÿúąõ 808RC4
• Manfrotto Ąþÿúąõ 410

ǼʌĮȞȦȝȒȢ 40, ȀĮȜĮȝĮȡȚȐ, 55133 ĬİııĮȜȠȞȓțȘ, ȉȘȜȑĳȦȞȠ / Fax: 2310 413096 email: info@photo-pro.gr
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ÅêÝîîèó Æßíðö

Ìúîôõâîõàîðó ÎÝîðó

Ïàëðó Ñêëðîðíýñðöìðó

The Athens House of Photography
ÏÞâ äëâìæòà ÷úõðäòâ÷àâó ôõð ëÞîõòð õèó Ãéßîâó
Τα τελευταία χρόνια γινόταν ολοένα και πιο εμφανής κι επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουργία ενός αθηναϊκού πολυχώρου αφιερωμένου αποκλειστικά στην φωτογραφία. Σήμερα λοιπόν έρχεται η Phototheatron να εγκαινιάσει το “Athens House of Photography” με
την έκθεση τριών δυνατών ονομάτων από τον χώρο της φωτογραφίας δρόμου και ντοκουμέντου, των: Κωνσταντίνου Μάνου, Νίκου
Οικονομόπουλου και Γιάννη Δήμου. Το έργο τους είναι λίγο-πολύ γνωστό στο αμιγώς φωτογραφικό αλλά και το ευρύτερο κοινό. Αναμφίβολα πρόκειται για εύστοχα επιλεγμένη λίστα ονομάτων για την εναρκτήρια έκθεση του νέου πολυχώρου ο οποίος θα διαθέτει πέραν
του εκθεσιακού χώρου και βιβλιοθήκη με ανοιχτή πρόσβαση στους επισκέπτες της γκαλερί. Να σημειωθεί τέλος ότι η έκθεση γίνεται σε
συνεργασία με την Apeiron Photos.
ATHENS HOUSE OF PHOTOGRAPHY ÇÍÇÖÔËÏ¾ÚÏ & ÌÇÓÃÎ¼ÚÏ, ÎÇÕÃÐÑÖÓÅÇ¾Ñ, WWW.PHOTOTHEATRON.COM.
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EîèíÞòúôè õæøîêëßó öñðôõßòêïèó
Ôõðöó ëâõýøðöó ôöíãðìâàðö õæøîêëßó öñðôõßòêïèó Veritek ñâòÞøðîõâê:

• ÕÞôôæòêó (4) æñêôëÞùæêó õæøîêëßó ëÝìöùèó
• ¼ëñõúôè 5% ôõâ âîõâììâëõêëÝ
(æïâêòðþîõâê âîâìÿôêíâ/âîõâììâëõêëÝ íæ õêíÞó âîõêëâõÝôõâôèó)

• »íæôè õèìæ÷úîêëß æïöñèòÞõèôè
• Òâòðøß ãðßéæêâó ëâê æìÞäøðö íÞôú Internet
• ÃîâãÝéíêôè íèøâîßíâõðó âî ëòêéæà âîâäëâàâ

bs
• Ñê æêåêëðà ôõâ Noritsu Minila
u
• AöéæîõêëÝ âîõâììâëõêëÝ Norits

É Veritek ëâõâîðÿîõâ

ó õè åþôëðìè ðêëðîðí
êëß ôöäëöòàâ õèó øÿ
òâó, åêâõèòæà
ôõâéæòß õèî õêíß õðö
ôöíãðìâàðö õæøîêëßó
öñðôõßòêïèó.
Åêâ õðöó ëâõýøðöó ôö
íãðìâàðö ñðö æïâîõì
ðþî îúòàõæòâ õêó æñêôë
Þùæêó õðöó
éâ öñÝòøðöî æêåêëÞó
- øâíèìýõæòæó - õêíÞó.
Õâ ñòðîýíêâ õðö ôöíã
ðìâàðö æïâëðìðöéðþ
î îâ êôøþðöî Þúó õè
ìßïè õðö.

ôè
Veritek Hellas ÕæøîêëÞó Öñèòæôàæó
þéöî
æ
ê
å
ÏÞâ
Òìâñðþõâ 66, 14122 Ï. ÉòÝëìæêð Õèì. : 2106086282 - 3
www.veritekglobal.com, margarita.lambrinopoulou@veritekglobal.eu
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Sekonic L-308DC
DigiCineMate: NÞâ Þëåðôè
õðö äîúôõðþ ÷úõðíÞõòðö
To Sekonic L-308DC είναι ο τελευταίος
απόγονος της σειράς 308, δηλ. του πολύ
μικρού ψηφιακού φωτοφλασομέτρου που
κυκλοφορεί για πολλά χρόνια σε διαδοχικές
εκδόσεις. Στην πιο πρόσφατη εκδοχή του έχει
ειδικά χαρακτηριστικά που να εξυπηρετούν
όχι μόνον τους φωτογράφους αλλά και τους
βιντεολήπτες και κινηματογραφιστές. Υπάρχει
HD Cine Mode που φωτομετρεί αναφορικά
με ταχύτητες κλείστρου και frames per sec.
το Cine Mode ειδικά για ψηφιακό κινηματογράφο με ενδείξεις σε μονάδες Lux
και foot/candle και το Photo
Mode με λειτουργία
shutter priority
σε συνάρτηση με
φλας (ενσύρματη ή
ασύρματη σύνδεση)
και περιβαλλοντικό
φως, καθώς και
απευθείας ένδειξη
μονάδων Exposure
Value. Για τις μετρήσεις προσπίπτοντος
μπορεί να χρησιμοποιηθεί Lumisphere
(ημιφωτοδιαπερατός θόλος) και το
Lumidisc πάλι για
προσπίπτον αλλά μονάδες lux/footcanlde.
Υπάρχει και πρόβλεψη
για καλιμπράρισμα αναφορικά με ψηφιακή
φωτ. μηχανή.
KOÅØÖÍÃÌÉÔ

Õamron 18-270mm f/3,5-6,3 Di
Eñæõæêâëß Þëåðôè íæ ñêæçðèìæëõòêëý ôþôèõíâ ðåßäèôèó õðö autofocus
O γνωστός 18-270mm f/3,5-5,6 Di II VC PZD (model B008) είναι ο πρώτος φακός της
Tamron που ενσωματώνει το καινοτομικό σύστημα οδήγησης PiezoDrive (PZD). Πρόκειται για το δεύτερο επετειακό φακό για τα 60α γενέθλια της Tamron, με πρώτο τον
SP AF 70-300mm Di VC που είχε παρουσιαστεί το περασμένο καλοκαίρι. Ο φακός διακρίνεται για τις πολύ μικρές διαστάσεις πάντα σε συνάρτηση με το μεγάλο zoom 15x.
Τα αθόρυβα υπερηχητικά μοτέρ που αξιοποιούνται για την οδήγηση του autofocus
xωρίζονται σε δύο κατηγορίες ενεργών και στασίμων κυμάτων (travelling wave/
standing wave ultrasonic motors). Στο προκείμενο ένα υπερηχητικό δακτυλιοειδές
μοτέρ στασίμων χρησιμoποιεί υψηλή συχνότητα για να περιστρέψει το πιεζοηλεκτρικό στοιχείο σε ελλειπτική τροχιά ώστε να κινηθεί ο ρότορας. Αυτή η διάταξη έχει το
πλεονέκτημα ότι είναι μικρότερων διαστάσεων και έτσι ευνοεί τη μείωση του μεγέθους
του φακού συνολικά. Επιπροσθέτως, ενσωματώνεται σύστημα οπτικής σταθεροποίησης τύπου Vibration Compensation με τριπλό πηνίο που ελέγχουν ηλεκτρομαγνητικά
μέσω ρουλμάν την κίνηση του διορθωτικού γκρουπ στοιχείων. Χάρη στο μικρότερο
βάρος των πηνίων τα αδρανειακά φορτία είναι επίσης μικρότερα και έτσι η απόκριση
καλύτερη. Ο βελτιωμένος φακός θα κυκλοφορήσει αρχικά σε μοντούρες Canon και
Nikon και αργότερα Sony.
ÅËÃÏÏÃÕÑÔ 210 3222626

GPS-PhotoLink
Çñâääæìíâõêëý ñòýäòâííâ äêâ GPS metadata
Πρόκειται για επαγγελματικό πρόγραμμα που συσχετίζει λήψεις φωτογραφιών
με στοιχεία Geodata χωρίς καλώδια και άλλη σύνδεση μεταξύ φωτ. Μηχανής
και μονάδας GPS. Συνεργάζεται με οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή μπορεί να
καταχωρήσει metadata στο exif header και με GPS όπως Garmin, Magellan, Leica,
Trimble κλπ.
Απλά φωτογραφίζετε και ενεργοποιείτε το GPS έχοντας φροντίσει να έχουν τη
σωστή ώρα. Μετά το πρόγραμμα κατεβάζει τα data από τη φωτ. μηχανή και το
GPS, ελέγχει την ταυτοποίηση χρόνου και συσχετίζει τα data. Mετά αυτόματα
δημιουργεί σελίδες web με το χάρτη της περιοχής που έγιναν οι λήψεις, αρχείο με
τα εικονίδια των φωτογραφιών και ξεχωριστές σελίδες για κάθε φωτό ξεχωριστά,
προστατευμένες με υδατογράφημα, με όλα τους τα στοιχεία ημερομηνίας, τοποθεσίας κλπ. συσχετισμένες με το Google maps.
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ÔöììÞëõèó
Η VP Exakta B, ανάγεται στο 1934 και έβγαζε οκτώ
καρέ στο φορμά 127VP. H απεικονιζόμενη μηχανή
έχει το φακό Εxaktar f/3,5, που δεν είναι ότι καλύτερο παρουσίασε ποτέ το εργοστάσιο του Ihagee.
Βελτιωμένη απόδοση είχε ο Βiotar 58mm f/2. Με
σκοπό την εύκολη τοποθέτηση της μηχανής στη
θήκη, ο φακός “επιστρέφει” στο σώμα με ελικοειδή
μηχανισμό.

Óðìý ÷êìí 127
Aî ïÞòæõæ õð 120, íÝéæõæ õðî ñêð ôõæîý ôöääæîß…
Για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νεώτεροι, ας επιχειρήσουμε
μια ιστορική αναδρομή.
Το 1912 η Eastman Kodak Co. έβγαλε στην αγορά τη Vest Pocket. Ήταν
μικρότερη από πολλές σημερινές 35mm ρεφλέξ και διπλωμένο το σώμα
είχε πάχος μόλις 2,5cm. Σε κανονική ανάπτυξη, η φυσσούνα άνοιγε σε
μήκος περίπου οκτώ εκ.
Ο φωτοφράκτης με το σύστημα ρουλμάν και ο απλός μηνισκοειδής φακός κρατούσαν το κόστος χαμηλά, και η όλη κατασκευή ήταν πανεύκολη συγκρινόμενη με τις
ογκώδεις και δύσχρηστες μηχανές της εποχής. Το πιο σπουδαίο στοιχείο της Vest
Pocket ήταν ότι έφερε στο προσκήνιο το φορμά 127 με ελεύθερο πλάτος καρουλιού
4εκ. περίπου. Οι μικρές διαστάσεις πρόσφεραν την ευκαιρία για μείωση των εξωτερικών διαστάσεων σε βαθμό εκπληκτικό για τα δεδομένα των αρχών του 20ου αιώνα.
Βλέποντας τη θετική αντίδραση του καταναλωτικού κοινού η Kodak γρήγορα έβγαλε
στην αγορά παραλλαγές για 127 των δημοφιλών Box Brownie. H πρώτη ήταν η
Brownie No 0 του 1914.
Το 1925 μερικοί κατασκευαστές είχαν αρχίσει να φλερτάρουν με το 127, οπότε η
Κοdak απάντησε με την ελαφρά βελτιωμένη Vest Pocket B, και την επόμενη χρονιά
έφερε στην αγορά την Series III. Kαι τα δύο μοντέλα προσφέρονταν σε διαφορετικά
χρώματα και φινιρίσματα, χαρακτηριστικά δείγματα της Art Deco. Σήμερα, στην αγορά
των συλλεκτικών μηχανών, μια μαύρη Brownie model B III μπορεί να κοστίζει $ 40
ενώ μια πολύχρωμη Brownie Petite τουλάχιστον $120. Σπάνιες Brownie όπως οι
Vanity και Ensemble στοιχίζουν ακόμη παραπάνω.
Οι βασικές διαστάσεις καρέ στο 127 ήταν 4x6cm, κάτι που εξυπηρετούσε πολύ τους
σχεδιαστές σε μια εποχή που οι μηχανές ήταν μάλλον …γιγαντιαίες. Στη δεκαετία του
1930 εμφανίστηκε το 135, δημιουργώντας μια καινούργια σχολή. Τότε αρκετές βιομηχανίες στράφηκαν στo 127 με την προσδοκία να ανταγωνιστούν το 135. Παράγωγα
αυτής της αντιπαράθεσης στις “compact” της εποχής, ήταν δημοφιλείς μηχανές όπως
οι Zeiss Kolibri και Baby Tengor.
Αλλά και στη δημοφιλή κατηγορία των διοπτικών ρεφλέξ, το 127 είχε απήχηση. Η
εταιρία Franke και Heidecke, που παρήγαγε τις θρυλικές διοπτικές Rolleiflex, το 1931
έβγαλε το μοντέλο Baby Rolleiflex με φιλμ 127 και διάσταση καρέ 4x4. H κλασσική
αυτή μηχανή είχε τόση επιτυχία ώστε ξαναβγήκε στην παραγωγή μετά τον πόλεμο,
από το 1957 ως το 1963.
Η δεκαετία του 1930 είναι γεμάτη από πρωτότυπες φωτογραφικές μηχανές. Η φωτογραφική βιομηχανία αποτελείτο μάλλον από μικρές βιοτεχνίες που θεωρούσαν
καθήκον τους να διαφέρουν. Η Derby το 1930 έβγαλε μια φυσούνα με φωτοφράκτη
εστιακού επιπέδου και ταχύτητες ως 1/500sec. αλλά περιέργως διαστάσεις καρέ
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24x36mm!! To άτοπο διορθώθηκε την επόμενη
χρονιά με διαστάσεις 3x4cm, και μοντούρα
φακού βιδωτή Leica!!
Πολλές φυσούνες 127 έκαναν το ντεμπούτο
τους εκείνο τον καιρό με διαφορετικά ονόματα
που σήμερα τα έχει ξεθωριάσει η λήθη του χρόνου, και επιζούν μόνο στα συλλεκτικά μαγαζιά:
Certo Dolly Vest, Nagelwerk Vollenda, Plaubel
Makinette, Rodenstock Ysella κλπ. σε τιμές που
κυμαίνονται από $100 ως $200.
Το 1933 στο εργοστάσιο Ihagee Kamerawerk
οι σχεδιαστές πήραν μια τελείως διαφορετική
κατεύθυνση και σχεδίασαν την Exakta, την πρώτη μονοπτική ρεφλέξ μηχανή με τη μορφή που
γνωρίζουμε. Η Exakta κατασκευάστηκε σε πολλές παραλλαγές και αξιοποίησε στο έπακρο το
καρέ 6x4cm. μέχρι να μεταπηδήσει στα 35mm.
Mετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, συνταρακτικές αλλαγές επήλθαν στη φωτογραφική
βιομηχανία. Με κατεστραμμένη τη Γερμανία, η
νέα δύναμη ήταν η Ιαπωνία. Στις μικρές μηχανές
κυριάρχησε το 135. Λίγες 127 επέζησαν. Μόνο
η Minolta, η Riken και η Yashica φάνηκαν να
έχουν εμπιστοσύνη στο 127 και παρουσίασαν
μερικές πολύ καλές διοπτικές ρεφλέξ. Ετσι στις
ημέρες μας, από τα διάφορα roll film formats
σαν το 828, το 620, το 122 μόνο το 120 επιζεί
στις μηχανές μεσαίου φορμά και φαίνεται ότι
κανένα άλλο δεν θα το διαδεχθεί. Η μετάβαση
θα αφορά πλέον την επικράτηση των ψηφιακών
αισθητήρων που αργά ή γρήγορα, θα αποτελέσει την πραγματικότητα. Κάπου μέσα στον 21ο
αιώνα, τα φιλμ θα είναι αντικείμενο ιστορικής
ανάλυσης από μελετητές του μέλλοντος.

Τρία συγγενικά φορμά, Όπως βλέπετε, το καρούλι
του 127 είναι πολύ λεπτότερο και το πλάτος
αισθητά μικρότερο. Έτσι, οι μηχανές με 127 δεν
αναγκάζονται να είναι πολύ ογκώδεις.
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Òúìßôæêó, ñúìßôæêó, ñúìßôæêó...
Õàñðõâ ñâòâñÝîú, õàñðõâ ñâòâëÝõú
«Η καλύτερη συμβουλή καριέρας για τους νέους και τις γυναίκες είναι: ανακάλυψε τι σε ευχαριστεί να κάνεις και βρες κάποιον να σε πληρώνει για να το κάνεις».
Katherine Whitehorn
«Οι πωλήσεις κουράζουν», «μετά από τόσα χρόνια στις πωλήσεις κουράστηκα», «μα καλά είσαι τρελός/ή που θα τρέχεις από δω κι από ‘κεί προσπαθώντας
να πουλήσεις;» Αυτές είναι εκφράσεις που ακούμε καθημερινά και αποτρέπουν
άντρες και γυναίκες να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να πετύχουν υψηλές
αποδοχές (καμία σχέση με αυτές ενός υπαλλήλου γραφείου), με τίμιο τρόπο,
ασκώντας το επάγγελμα του πωλητή. Η γνώμη μου είναι ότι πιο ωραία εποχή από
αυτήν που διανύουμε για να αλλάξει κανείς την επαγγελματική και προσωπική του
πραγματικότητα, δεν υπάρχει.
Αυτοί που ήδη ασκούν το επάγγελμα του πωλητή - άντρες ή γυναίκες -μπορούν
διαρκώς να ανανεώνονται μέσω σεμιναρίων, που συνεχώς υλοποιούνται, ή και
μέσω της ανάγνωσης σχετικών βιβλίων. Όλα αυτά δίνουν στον κλάδο ακτινοβολία
και προσφέρουν στους πωλητές την πολυπόθητη επαγγελματική ολοκλήρωση.
Εκτός από τα κέρδη που προσφέρει η ενασχόληση με τις πωλήσεις, βοηθά και
όσους ασκούν το επάγγελμα να διαχειρίζονται καλύτερα τις υποθέσεις,
το χρόνο και το άγχος τους. Συντελεί στο να γίνουν καλύτεροι, πιο αισιόδοξοι και
πιο εξωστρεφείς. Μέσα από τις πωλήσεις μαθαίνουν να αγαπούν τους ανθρώπους και να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Είναι βέβαιο ότι πολλά απ’ όσα θετικά
μαθαίνει κανείς από τη συναναστροφή με τόσους ανθρώπους, μπορούν εύκολα να
μεταφερθούν με εποικοδομητικό τρόπο στην οικογένεια, συντελώντας στη
βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μελών της.
Τέλος, οι πωλήσεις είναι από τα ελάχιστα επαγγέλματα τα οποία μπορεί να ασκήσει
μια νεαρή γυναίκα χωρίς να της ζητηθεί σχετική προϋπηρεσία. Έτσι, δίνεται μια
γνήσια ευκαιρία σε πολλές γυναίκες να ξεκινήσουν μια ενδιαφέρουσα καριέρα.
Ο χώρος των πωλήσεων προσφέρεται και για γυναίκες που εγκατέλειψαν για ένα
χρονικό διάστημα την αγορά εργασίας, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.
Κι όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι πωλήσεις είναι ένας «ανοχύρωτος» χώρος που
λειτουργεί με τους δικούς του κανόνες, όπου δύσκολα κάποιος που αξίζει δε θα
πετύχει. Μοιάζει, μάλλον, με μια εθνική οδό όπου ο καθένας τρέχει σύμφωνα με το
πόσο καλό αυτοκίνητο διαθέτει και πόσο ριψοκίνδυνος είναι. Έτσι, βρίσκει τη θέση
του είτε στην αριστερή είτε στη μεσαία είτε στη δεξιά λωρίδα του δρόμου, χωρίς
κάποιος ή κάτι να τον εμποδίσει να αλλάξει λωρίδα ή ταχύτητα εάν το θελήσει.
Συνιστάται στους νέους ανθρώπους να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε ένα
επάγγελμα όπου πραγματικά θα φανούν οι δυνατότητες τους!
Κάποιοι από εσάς, ενδεχομένως, να δυσανασχετούν με την ιδέα διαίρεσης της
διαδικασίας της πώλησης σε στάδια. Θεωρούν την πώληση μια ενιαία πράξη και
αντιδρούν στην τμηματοποίησης της, που προτείνεται από κάποια βιβλία. Θα φανεί
περίεργο, αλλά θα συμφωνήσω με όσους διαφωνούν με την τμηματοποίηση της
πώλησης. Θυμάμαι ότι πουλούσα μια χαρά όταν δεν γνώριζα. Επίσης, θυμάμαι ότι
- ως νέος πωλητής - τίποτα από όσα έπρεπε να κάνω δεν ήταν ταξινομημένο στο
μυαλό μου. Σίγουρα, δεν ήμουν ακόμα επαγγελματίας και, φυσικά, δεν είχα στο
ενεργητικό μου «μεγάλες συμφωνίες». Παρόλα αυτά, πουλούσα! Φαίνεται ότι είχα
κλίση ή ένστικτο, όπως θέλετε πέστε το. Μόνο που στην εποχή μας δεν αρκεί!
Αυτό το βιβλίο «παντρεύει»: α) όποιο ταλέντο έχετε με β) την εξειδίκευση που πρέπει να διαθέτετε και που, πιθανόν, κάποιοι δε σας έχουν προσφέρει!

Wedding
p h o t o . g r
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Leadership & marketing
Εάν θέλετε το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου
να συντελέσει στο να έχετε άμεσα και θετικά
αποτελέσματα στην εργασία σας, ακολουθήστε
τα εξής βήματα:
α) Συνειδητοποιήστε ότι η ύπαρξη σταδίων στην
προσπάθεια σας να πουλήσετε είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη. Ο λόγος είναι απλός. Ξέρετε κάθε
στιγμή που βρίσκεστε και τι ακριβώς πρέπει να
κάνετε, χωρίς να μπερδεύεστε για το πότε πρέπει
να γίνει τι.
β) Απομονώστε τις τεχνικές κάθε σταδίου
πώλησης. Φωτοτυπήστε εκείνες τις σελίδες του
βιβλίου που περιέχουν επιγραμματικά τις τεχνικές ανά στάδιο
γ) Κάθε φορά που αντιμετωπίζετε μια κατάσταση, εξηγήστε την χρησιμοποιώντας την ανάλογη
τεχνική των τριών λέξεων. Αυτή η συνήθεια
γρήγορα θα σας οδηγήσει σε αυτοματισμούς
που θα σας επιτρέψουν να γυρίσετε σπίτι σας
πολύ πιο ξεκούραστοι απ’ ό,τι παλαιότερα, όσο
κι αν αυτό σας φαίνεται απίθανο.
δ) Αν θέλετε ακόμα πιο άμεσα αποτελέσματα,
πλαστικοποιήστε τις σελίδες που σας
προτείνουμε να φωτοτυπήσετε. Έχετε τις εννέα
πλαστικοποιημένες σελίδες στην τσάντα σας και
διαβάστε τες σε κάθε κατάλληλη ευκαιρία, όπως
αναμένοντας έναν πελάτη σε κάποιον προθάλαμο ή σαλόνι.
ε) Μην επιτρέψετε στον εαυτό σας να χάσετε κάποιο σημαντικό πελάτη. Εφαρμόστε το
σύνολο των τεχνικών που προτείνονται και το
ενδεχόμενο μιας τέτοιας απώλειας σταδιακά θα
απομακρύνεται.
Υ.Γ. Η λεκτική απόδοση των τεχνικών πωλήσεων ίσως να ξενίζει τον αναγνώστη, όμως
εξυπηρετεί το στόχο του βιβλίου που είναι η
κωδικοποίηση των τεχνικών σε τρεις λέξεις...

Õð ëæàíæîð õðö Ýòéòðö íâó
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âñý õð ãêãìàð:
‘‘ÒÚÍÉÔÇËÔ ÔÇ ÕÓÇËÔ
ÍÇÐÇËÔ’’
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âñý õêó æëåýôæêó
ÒÓÑÒÑÎÒÑÔ

áÕàá
áçćČÿ øČÿĊÿď
Ċăċċ
āăû xÿ ĀĈĊ÷ÿď
xĆĂĊĈ
ÔÇÍËÆÃ 28

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

ÕÇÖØÑÔ 91 • ÆÇÖÕÇÓÃ 13 ÆÇÌÇÎÄÓËÑÖ 2010

ÔÇÍËÆÃ 29

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

×úõðäòâ÷àâ äÝíðö

Æèíßõòèó Ôð÷êëàõèó
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

Ïêëýìâó ÄæîõðöòÝëèó
×úõðäòâ÷êëß æîåð-æïúôõòÞ÷æêâ
Òðêýó æàñæ ýõê åæî æïÝäðöíæ ëðöìõðþòâ ëâê
ýõê ðê åèíêðöòäðà íâó åæî Þøðöî õâ ÷ýîõâ
äêâ ëâòêÞòæó ôõð æïúõæòêëý; ÏÞðê Þììèîæó
÷úõðäòÝ÷ðê õâ õæìæöõâàâ ñÞîõæ øòýîêâ
âõæîàçðöî ôõâ íÝõêâ õðöó æöòúñâàðöó
ôöîâåÞì÷ðöó õðöó ëâê âñðõðìíðþî õð íæäÝìð
ãßíâ. ÇïÝììðö è Çöòÿñè Þîâ ãßíâ æàîâê.
ÇêåêëÝ ýõâî õð åêâîþæêó íæ ýñìð õð õâìÞîõð,
õèî æëñâàåæöôè ëâê õèî Ýñðùß ôðö. Ñ ìýäðó
äêâ õð Ïêëýìâ ÄæîõðöòÝëè ñðö åðöìæþæê ôæ
Ãääìàâ ëâê ÇììÝåâ, õâöõðøòýîúó!

ÔÖÏÇÏÕÇÖÐÉ: Ì. ÅÌËÕÃÌÑÖ
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• Πως και γίνατε φωτογράφος;
Ήταν κάτι τελείως τυχαίο. Αρχικά ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας αλλά την
πρώτη φορά που έδωσα εξετάσεις πέρασα στο ΤΕΙ Φωτογραφίας. Δεν
θυμόμουν καν ότι ήταν στις σχολές που είχα επιλέξει. Τότε σκέφτηκα
να δοκιμάσω μέχρι να έρθει η στιγμή να επαναλάβω τις εξετάσεις. Είχα
ασχοληθεί λίγο με την φωτογραφία αλλά ποτέ δεν είχα σκεφτεί να την
ακολουθήσω επαγγελματικά. Όμως στα πλαίσια των σπουδών στο ΤΕΙ μου
άρεσε η διαδικασία και δεν ξαναέδωσα εξετάσεις για άλλη σχολή.

• Τι ήταν αυτό που σας κέρδισε στην φωτογραφία;
Ειλικρινά δεν ξέρω τι ήταν αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση να
μην κυνηγήσω την Αρχιτεκτονική. Απορροφήθηκα μέσα σε όλη αυτήν τη
διαδικασία της ανακάλυψης κάτι καινούργιου. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα
γίνω φωτογράφος και ανακάλυπτα διαρκώς καινούρια πράγματα μέσα από
αυτό που κάναμε ή δεν κάναμε στην σχολή. Αυτό μου προκαλούσε πολύ
μεγάλο ενδιαφέρον.
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• Πλέον ζείτε ανάμεσα στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Πως
μοιράζεται η επαγγελματική σας ζωή;
Σε αναλογία 50-50 περίπου. Έχω δηλαδή μόνιμη
συνεργασία με αρχιτεκτονικά γραφεία στην Ελλάδα και
κάποιες συνεργασίες με ελληνικά περιοδικά. Επίσης
δουλεύω ως freelance στο Λονδίνο.

• Τώρα που έχετε μια περιφερειακή σχέση με την
αρχιτεκτονική έχετε αλλάξει γνώμη για την επιλογή της
φωτογραφίας;
Όχι, δεν έχω μετανιώσει. Αυτό είναι σίγουρο. Ασχέτως με
το πώς είναι σαν επάγγελμα η φωτογραφία, και είναι πολύ
διαφορετικό από αυτό που μας έλεγαν στις σχολές, δεν
έχω μετανιώσει. Βέβαια όσο πιο πολύ ασχολούμαι με την
αρχιτεκτονική φωτογραφία τόσο περισσότερο θα ήθελα να
έχω ασχοληθεί και με την αρχιτεκτονική, αλλά παράλληλα,
όχι το ένα σε βάρος του άλλου. Θα ήθελα να γνωρίζω
καλύτερα το αντικείμενο.

• Μετά το ΤΕΙ Φωτογραφίας προχωρήσατε σε παραπέρα
σπουδές;
Αποφοίτησα από το ΤΕΙ το 2006. Στην Αγγλία έκανα
μεταπτυχιακό πάνω στην φωτογραφία μόδας στο University
of Arts του Λονδίνου. Ήταν μια μεγάλη αλλαγή γιατί
προσωπικά δεν έκανα ποτέ φωτογραφία μόδας. Ήμουν
πάντα πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα
καλλιτεχνική φωτογραφία. Στο Μaster λοιπόν αποφάσισα
να εξερευνήσω ένα νέο πεδίο για μένα. Και έτσι έμεινα και
στο Λονδίνο.

• Έχοντας εμπειρία λοιπόν από δύο αντιδιαμετρικές χώρες,
τί άποψη σχηματίσατε για την ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα;
Το ΤΕΙ είναι γενικά μία πολύ πονεμένη ιστορία. Ενώ έχει
αξιόλογο εκπαιδευτικό προσωπικό και καλούς φοιτητές
δυστυχώς αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα με όλο το ελληνικό
πανεπιστήμιο: δεν έχει ταυτότητα. Δεν ξέρει τι είναι και δεν
ξέρει τι θέλει να είναι. Η έκθεση που έγινε πρόσφατα με
όλους τους καταξιωμένους φωτογράφους που απεφοίτησαν
τα τελευταία 25 χρόνια από το ΤΕΙ ήταν πολύ καλή αλλά
έδειχνε πράγματα τα οποία οι φωτογράφοι αυτοί τα έμαθαν
μετά, είτε δουλεύοντας είτε σπουδάζοντας κάπου αλλού. Το
ΤΕΙ έχει το πρόβλημα της μεγάλης διάσπασης και ότι δεν είναι
πραγματικά σχολή. Ασχολείσαι με πάρα πολλά
αντικείμενα. Όταν ουσιαστικά βρεις αυτό που σε ενδιαφέρει
έχουν τελειώσει οι σπουδές σου. Οι γνώσεις και οι επιρροές
που πήρα από το ΤΕΙ καλώς ή κακώς με βοήθησαν πολύ
στην καλλιτεχνική φωτογραφία. Ό,τι έχει να κάνει όμως με
το επαγγελματικό κομμάτι της φωτογραφίας το έμαθα στη
Γερμανία και στο Λονδίνο. Αυτό που μας έμαθαν στο ΤΕΙ
είναι ένα σχήμα που δεν λειτουργεί. Ήμασταν την ίδια στιγμή,
φωτορεπόρτερ, φωτογράφοι μόδας, καλλιτέχνες κ.α.

• Αυτή την κατάσταση όμως δεν την συναντάμε σήμερα
στην ελληνική αγορά; Υπάρχει η πολυτέλεια της
εξειδίκευσης;
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Ναι υπάρχει εξειδίκευση. Περιέργως έχουν αρχίσει να
αλλάζουν κάποια πράγματα προς το καλύτερο τη στιγμή
που η ελληνική αγορά πάει προς το χειρότερο από πλευράς
οικονομικών μεγεθών. Και το κοινό είναι πλέον καλύτερα
ενημερωμένο. Όταν σπουδάζαμε εμείς δεν είχαμε ούτε καν
βιβλιοθήκες πραγματικά ενημερωμένες στην Ελλάδα και το
ίντερνετ δεν ήταν εκεί που είναι σήμερα άσχετα αν ήμασταν
αναπτυγμένοι τεχνολογικά σαν σχολή.
Σήμερα όμως κάποιος που θέλει να ξεκινήσει με την
φωτογραφία μπορεί να βρει πολύ υλικό και το μάτι του να
εκπαιδευτεί πολύ γρήγορα. Όλο μαζί είναι καλό, το θέμα
είναι όμως αν υπάρχει κάποια ταυτότητα στην αγορά και
δυστυχώς στην ελληνική αγορά δεν υπάρχει ταυτότητα.

• Εσείς ασχολείστε αποκλειστικά με την φωτογραφία
μόδας και την αρχιτεκτονική;
Ναι και την καλλιτεχνική.

• Οι πελάτες σας είναι κυρίως περιοδικά για τα οποία
κάνετε editorial μόδας;
Στην Ελλάδα. Στην Αγγλία δουλεύω κατευθείαν με
designers για look books, καμπάνιες, καταλόγους κ.α. Αυτό
έγινε κατ’ ανάγκη, γιατί όταν αποφοιτήσαμε πέσαμε πάνω
στην κρίση της Αγγλίας. Υπήρχε ένα φαινόμενο αντίστοιχο
με αυτό που συμβαίνει εδώ με τα περιοδικά τώρα. Εκλεισαν
απότομα τις πόρτες, απολύθηκαν εργαζόμενοι και έψαχναν
τρόπο να επιβιώσουν, οπότε ήταν πολύ δύσκολο να μπεις
στα περιοδικά εκείνο τον καιρό. Πήρα λοιπόν την απόφαση
ότι θα κυνηγούσα πιο πολύ τα περιοδικά στην Ελλάδα σε
αυτό το κομμάτι και αναλόγως τους designers στο Λονδίνο
που είναι έξω από τον χώρο των media.

• Η ελληνική αγορά των media είναι ανοιχτή ως προς τον
φωτογράφο; Τον εμπιστεύονται; Διαλέγει μόνος του το
concept;
Υπάρχει μια ελευθερία στην Ελλάδα αλλά το μεγάλο
μειονέκτημα εδώ είναι ο πολύ περιορισμένος χρόνος που
μπορεί να “σπαταληθεί” για την προετοιμασία. Ο χρόνος
της προετοιμασίας στην Ελλάδα δεν πληρώνεται παρά μόνο
το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό πιέζει και περιορίζει λοιπόν
όλη την ομάδα, δεν είναι ότι το περιοδικό σε πιέζει να
βγάλεις ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Οι συνεργασίες μου
ήταν πολύ καλές μέχρι τώρα, ποτέ δεν κάναμε άσχημους
συμβιβασμούς, βρίσκαμε μία μέση λύση που ικανοποιούσε
όλους μας. Η διαφορά με το έξω είναι ότι πληρώνεται ο
χρόνος προετοιμασίας και ο κόσμος ξέρει ότι όσο καλύτερα
γίνεται αυτή τόσο καλύτερο θα βγει και το αποτέλεσμα της
φωτογράφισης. Υπάρχουν συνεργάτες που δουλειά τους
είναι το κομμάτι της προετοιμασίας και τρέχουν τα πράγματα
πιο επαγγελματικά.

• Όσον αφορά τα άτομα με τα οποία συνεργάζεται άμεσα ο
φωτογράφος (στυλίστες, make up artist κτλ.);
Υπάρχουν αρκετοί αν και είναι πολύ μικρότερη αγορά
προφανώς. Υπάρχουν make up artist και στιλίστες που έχω
δουλέψει στην Ελλάδα και είναι εξαιρετικοί.
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Η Στέλλα Μαυροδή και ο Νικόλας Βιλλιώτης για παράδειγμα θα
μπορούσαν να κάνουν καριέρα στο εξωτερικό.

• Θέλεις να μου πεις κάποιους φωτογράφους που σου αρέσουν
και πως αντιλαμβάνεσαι το επίπεδο της ελληνικής φωτογραφίας
σήμερα;
Αγαπημένους φωτογράφους δεν θα σου πω γιατί πάντα έχω
στο μυαλό μου περισσότερο αυτούς που παρακολουθώ τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για τους φωτογράφους στην Ελλάδα
θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί που κάνουν κάτι το οποίο να μπορεί
να ξεπεράσει τα όρια της εδώ αγοράς. Επαγγελματικά μπορεί να
πηγαίνει χειρότερα για τη γενιά μου αλλά ποιοτικά βελτιωνόμαστε
όλοι μαζί.

ÄËÑÅÓÃ×ËÌÑ ÔÉÎÇËÚÎÃ:
Ñ Ïêëýìâó ÄæîõðöòÝëèó ôñðþåâôæ
ôõð Õíßíâ ×úõðäòâ÷àâó ëâê
Ññõêëðâëðöôõêëÿî Õæøîÿî õðö ÕÇË
Ãéßîâó ëâê ôöîÞøêôæ õêó ôñðöåÞó õðö
ôõèî Ãääìàâ, ôõð University of Arts
õðö Íðîåàîðö. Ñê íæõâñõöøêâëÞó õðö
ôñðöåÞó â÷ðòðþôâî õèî ÷úõðäòâ÷àâ
íýåâó ýñðö ëâê æïæêåêëæþæõâê.
ÇñêñìÞðî âôøðìæàõâê æñâääæìíâõêëÝ
ëâê íæ õèî âòøêõæëõðîêëß ÷úõðäòâ÷àâ.
ÇòäÝçæõâê ôæ ÇììÝåâ ëâê Ãääìàâ.
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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 (ąûčĂwÿĊăćç10:00 - 18:00)
ÕùĈåĊùĉĀ vĈĆĉþĆĈåč uóĎĈā 31 ÄåêýuúĈõĆď 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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