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χουν ειπωθεί τόσα πολλά τον τελευταίο

καιρό για τα πολιτικο - οικονομικά πράγματα
της χώρας μας με αφορμή τις αλλεπάλληλες
εκλογικές αναμετρήσεις που όλοι μας έχουμε
μπουχτίσει. Έτσι σήμερα αποφάσισα να σας
μιλήσω για κάτι διαφορετικό, για ένα γεγονός
που συνέβη στη βεράντα του σπιτιού το οποίο
παρακολούθησα πολύ προσεκτικά σε όλη του
την εξέλιξη και ομολογώ ότι με εντυπωσίασε.
Κάποιο βράδυ λοιπόν γυρνώντας στο σπίτι πριν
προλάβω καν να κλείσω την πόρτα πέσανε
πάνω μου τα παιδιά να με πληροφορήσουν ότι
πάνω σε μία γλάστρα στη βεράντα είχαν κάνει
φωλιά δύο περιστέρια και μάλιστα είχαν αφήσει
μέσα και δύο αυγά! Η πρώτη μου έκπληξη
μετατράπηκε σε οργή και άρχισα τα βρισίδια.
Πως και κανείς στο σπίτι δεν είδε τόσο καιρό τι
συνέβαινε στη βεράντα, ποιος θα καθαρίζει τα
σκ…, πως θα συμβιώσουμε μ’ αυτήν την έκτακτη
κατάσταση κλπ. κλπ. Με δύο λόγια όλη η πίεση
και η κούραση από την περιρρέουσα αρνητική
πραγματικότητα βγήκε με το ίδιο αρνητικό
τρόπο. (Ένα το κρατούμενο).
Μετά από παρακλήσεις σύσσωμης της
οικογένειας υποσχέθηκα να ανεχθώ την
κατάσταση και να αποφύγω οποιαδήποτε
ενέργεια μπορούσε να διαταράξει την ζωή
του περιστερώνα. Έτσι η φωλιά στην βεράντα
επέζησε και θέλοντας και μη όλη η φαμίλια
παρακολουθούσε διακριτικά τα τεκταινόμενα.
Δεν σας κρύβω ότι γενικά μου αρέσουν τα
ντοκιμαντέρ για τα ζώα και τα πετεινά του
ουρανού, ιδιαίτερα δε όσα έδειχνε ο ΣΚΑΪ
στο ξεκίνημά του αλλά αυτή η αργή και
ζώσα “επιστημονική” παρατήρηση δεν είχε
προηγούμενο. Έτσι τα αυγά ένα πρωί έδωσαν

τον χρόνο που τους αφιέρωνε. Αυτή η μακρόχρονη απουσία της από τη φωλιά
έγινε αντικείμενο έντονης συζήτησης στο σπίτι. (“Άκαρδη μάνα...”, “Γιατί;”, “Δεν
βρίσκει τροφή να τα ταΐσει…” κλπ. κλπ.). (Τρία τα κρατούμενα). Ένα πρωινό,
λίγο πριν φύγω για από το σπίτι άκουσα τιτιβίσματα και φασαρία. Η μάνα
περιστέρα έβγαζε βιαίως τα παιδιά από τη φωλιά τους στα κάγκελα της βεράντας.
Μία συγκλονιστική σκηνή! Ανοιγόκλεινε τα φτερά της και το ίδιο έκαναν και
τα περιστερόπουλα που είχαν πλέον μεγαλώσει. Φαντάσθηκα τη συνέχεια. Το
βράδυ γυρνώντας έτρεξα να δω την φωλιά. Ήταν όπως το περίμενα άδεια. Κάθισα
για αρκετή ώρα δίπλα στον καναπέ και κοιτάζοντάς την αναλογιζόμουνα πολλά
κάνοντας συγκρίσεις. Με την κοινωνία μας, την υπερπροστασία με την οποία εμείς
ως γονείς πνίγουμε συνήθως τα παιδιά μας, την υπερκατανάλωση ενώ ελάχιστα
είναι τα απαραίτητα προς το ζειν κι άλλα πολλά και διάφορα που μ’ έκαναν να
μελαγχολήσω. Σηκώθηκα γρήγορα και πήγα να δω τις ειδήσεις των 8 για να βρω
γαλήνη. (Τέσσερα τα κρατούμενα).
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

ΡΑ

ΒΕΙΑ Α

ΞΙ

B

τη θέση τους σε δύο ξετσίδωτα πουλάκια τα
οποία το ζεύγος των περιστεριών τάιζε εναλλάξ
και πρόσεχε με αυταπάρνηση. Μόλις οι νεοσσοί
μεγάλωσαν κι έβγαλαν τα πρώτα τους πούπουλα
ο μπαμπάς τους την έκανε. Έκρινε προφανώς
ότι δεν είναι απαραίτητος στην οικογένεια

κι έφυγε σε άλλες περιστέρες. (Δύο τα κρατούμενα). Η μάνα συνέχισε μόνη την
φροντίδα των παιδιών της από τα οποία όσο αυτά μεγάλωναν μείωνε σιγά – σιγά
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Oδηγός αγοράς: όλοι οι φακοί macro
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ΠρΤραβάτε ...βίντεο;

Αποκαλυπτικά στοιχεία
για χρήση του βίντεο με όλα τα μέσα

Tα πάντα για τo βίντεο
ΦΩΤΟ - ΣΧΟΛΕΙΟ

Â Μάθετε την ψηφιακή βιντεοκάμερα Â Στην εποχή του High Definition Â Video με DSLR
Â Ροή εργασίας Â Βασικά στοιχεία μοντάζ Â Free video editors Â Aντιπροσωπευτικές κάμερες

RAW FORMAT

ΣΠΟΡ & ΔΡΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ
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ΜΥΣΤΙΚΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΜΕΣΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Tα σύγχρονα
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω βίντεο αλίευσε στο διαδίκτυο και μας το έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο και 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
E(%'): Τάκης Τζίμας, *!#!$%+) $%,'): Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
!$%"%): Κωνσταντίνα Γκιτάκου *$+ !%+,': ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

.'4*): Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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I AM THE BIG PICTURE

I AM NIKON D800. Διαθέτω 36,3 megapixel και εγγραφή
video διπλού φορμά με λειτουργία D-Movie (1080p) στα 30, 25 ή 24 fps,
καθώς και επεκτάσιμο εύρος ISO από 50 έως 25.600, κορυφαίο σύστημα
αυτόματης εστίασης 51 σημείων και επεξεργασία εικόνας
EXPEED 3 με δύο υποδοχές κάρτας. Είμαι έργο τέχνης. iamnikon.gr
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αυτόματα το υλικό στην άλλη άκρη
του κόσμου, θα είχαν και λεζάντες
ήχου, θα ήταν και σπουδαίες
βιντεοκάμερες, θα έκαναν μόνες
τους διόρθωση κόκκινων ματιών,
θα λέπταιναν τους χοντρούς, θα
καταλάβαιναν ποιος …χαμογελάει
στο κάδρο, θα …απαγόρευαν τις
γκριμάτσες και τα κλειστά μάτια,
θα, θα… Τι θα έκανε ο χριστιανός;
Θα μας πέρναγε για ψυχασθενείς ή
αδιόρθωτους οπαδούς του βαρώνου
Μιντχάουζεν. Κι όμως. Όλα αυτά τα
τρομερά έχουν υλοποιηθεί μέσα σε
τόσο μικρό κλάσμα της τεχνολογικής
ιστορίας. Και περιμένουμε πολύ
περισσότερα. Ήδη το αυτόματο
ρετουσάρισμα μέσω Ιnternet είναι
γεγονός. Εξίσου γεγονός είναι
οι φακοί υγρής κατάστασης μια

+4*)  "'%*) *.*!<*)

τεχνολογία που θα καταργήσει τα
κρύσταλλα και θα τα υποκαταστήσει
με νεράκι του Θεού.

   

Αυτού του κυρίου που μας
επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις

        

Θυμάστε το εφευρέτη Κύρο Γρανάζη στα κόμιξ Disney των παιδικών μας χρόνων
(τουλάχιστον των μεγαλύτερων από εμάς). Από την εποχή που ανέλαβαν το ρόλο
αυτό τα τμήματα Έρευνας και Εξέλιξης των μεγάλων εταιριών, το πρόσωπο του
εφευρέτη συλλογικοποιήθηκε και η ταύτιση χάθηκε. Ο περίεργος επιστήμονας

χαμογελώντας αφ΄ υψηλού…
Π. ΚΑΛΔΗΣ

με το λοξό βλέμμα και τη μονόχνωτη ευφυΐα από προσφιλής καρικατούρα έμεινε
μακρινή ανάμνηση.

Δ

εν έχουμε πια Daguerre, Graham Bell, Thomas Edison, αφούς Lumiere… Mόνο
εταιρίες που χειραγωγούν και εκμεταλλεύονται την εφευρετικότητα. Αυτές που
δένουν χειροπόδαρα τους πραγματικούς εφευρέτες με τόσο δεσμευτικά συμβόλαια που θα
αγανακτούσε κανείς να τα διαβάσει… Κι όμως σε πείσμα των χαλεπών καιρών μας οι ιδέες
ζουν. Εκεί έξω υπάρχουν ένα σωρό ρομαντικοί και ουτοπιστές με πρακτικό πνεύμα και πολύ
κέφι, που θέλουν να μας βάλουν στο θαυμαστό καινούργιο κόσμο του μέλλοντός μας. Και
των φουτουριστικών πραγμάτων που θα τον πλαισιώνουν.
Για ρίξτε μια ματιά στο www.smartplanet.com. Θα βρείτε πολλά: Π.χ. τo αυτόματο κρεβάτι
που στρώνεται μόνο του όταν ξυπνήσουμε! Το αυτοκαθαριζόμενο ενυδρείο! Η κατσαρόλα
που μαγειρεύει μόνη της αναδεύοντας το φαί όταν χρειάζεται! Το κινέζικο ύφασμα που
καθαρίζει μόνο τους λεκέδες, αρκεί να το βάλουμε στον ήλιο… Πλάκα δεν κάνουμε, αλήθειες
λέμε. Κάποιες από αυτές τις ριζοσπαστικές σκέψεις ίσως τις έχουμε κάνει και μόνοι μας. Πόσες
νοικοκυρές αλήθεια δεν έχουν ευχηθεί να υπήρχαν ρούχα που να καθαρίζονταν μόνα τους;
Και για θυμηθώ τον εαυτό μου: Όταν πριν δεκαπέντε χρόνια κάναμε το πρώτο μας παιδί,
χαζοκουβεντιάζοντας με τη σύζυγο, λέγαμε πόσο χρήσιμο θα ήταν ένα βρεφικό καρότσι με
μοτεράκι που α. θα κοίμιζε το παιδί κουνώντας το πέρα δώθε και β. θα …βοηθούσε στην
ανηφόρα. Τα συζητούσαμε και χαμογελούσαμε σίγουροι για το ανέφικτο της ιδέας. Ώσπου
πέρασαν τα χρόνια και κάποια στιγμή σε κατάστημα παιδικών της Γερμανίας είδαμε το θαύμα.
Το καρότσι των ονείρων κάθε μαμάς (και χαζομπαμπά). Με το μοτεράκι του και τα όλα του.
Δηλ. κάποια στιγμή η μελλοντολογία αυτοεκπληρώνεται ως ειρωνεία.
Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη φωτογραφία; Aρκετή. Αν λέγαμε σε ένα φωτογράφο πριν 30
χρόνια ότι στο μέλλον οι μηχανές δεν θα είχαν φιλμ, θα έβγαζαν πάντα σωστά νεταρισμένες
και εκφωτισμένες εικόνες, οι φακοί θα αυτοσταθεροποιούνταν, οι μηχανές θα έστελναν
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Low Key

αντιδράσεων γιατί το ρολόι που φορούσε
ο Πατριάρχης της Ρωσίας κόστιζε 10.000
δολάρια. Φυσικά αμέσως επιστρατεύτηκε
το Photoshop. Το επίμαχο Breguet
Swiss σβήστηκε και η φωτογραφία
ξανακυκλοφόρησε. Μέχρι και στην
Ελλάδα πριν μερικές μέρες οι συντάκτες
έσβησαν τα αρχικά της Κομμουνιστικής
Επιτροπής Ελλάδας από μια σημαία που
ανέμιζε πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Και
για να μην πάμε πολύ μακριά κάντε μια
βόλτα από τα προφίλ σας στα διάφορα
social media κι αν βρείτε ανεπεξέργαστη
φωτογραφία να μας το πείτε! Ακόμα
και σήμερα μου κάνει εντύπωση πόσες
γυναίκες ξέρουν για την επιλογή Liquify
στο Photoshop και μάλιστα την ζητούν από

*%* % photoshop-4


    “  ” 



Η ιδέα του πειράγματος μιας φωτογραφίας δεν είναι καινούργια. Δεν την
σκέφτηκε η Adobe για πρώτη φορά όταν έγραφε κώδικα για το Photoshop.
Οι πρώτες επεξεργασίες φωτογραφιών για καλλωπιστικούς λόγους ή για
να απομακρυνθούν ανεπιθύμητα αντικείμενα ή πρόσωπα χρονολογούνται
σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακάλυψη της φωτογραφίας.

Ο

Στάλιν έσβηνε από τις φωτογραφίες τους εχθρούς του, ο Χίτλερ έσβηνε
τον Γκέμπελς όταν σταμάτησε να τον συμπαθεί, Ο Μουσολίνι έσβηνε τα
χαλινάρια του αλόγου του για να εμφανίζεται πιο ρωμαλέος κ.ο.κ. Σήμερα τα ατελιέ
των περιοδικών μόδας μεγαλώνουν στήθη, εξαφανίζουν ρυτίδες, αδυνατίζουν,
προσθέτουν μαλλιά κι ότι άλλο μπορούμε να φανταστούμε. Φυσικά αρκετά
δημοφιλής πρακτική εξακολουθεί να είναι και η επεξεργασία πολιτικών, προέδρων,
πρωθυπουργών και τα λοιπά. Τον Μάρτιο κυκλοφόρησε μια φωτογραφία του
Πατριάρχη της Ρωσίας Κύριλλου, ο οποίος κάθεται σκεφτικός στο γραφείο του
πάνω από τα χαρτιά του και μέσα σε λίγες ώρες ξεσηκώθηκε ένα τεράστιο κύμα
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τους φωτογράφους τους. Φυσικά δεν είναι
όλες οι όψεις της πραγματικότητας αστείες
ή χαριτωμένες. Πολλές φορές οι αρχές
κοιτούν φωτογραφίες και προσπαθούν
να αναγνωρίσουν αν είναι πραγματικές ή
πειραγμένες.
Ακόμα κι όταν μιλάμε για τα περιοδικά
το ζήτημα είναι σοβαρότερο από ότι
νομίζουμε. Παλιότερα γράφαμε για τις
προτάσεις της γαλλίδας Valerie Boyer,
βουλευτίνας της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης,
που μαζί με πενήντα και πλέον
συναδέλφους της, υπέβαλαν τροπολογία
σύμφωνα με την οποία κάθε φωτογραφία
ρεπορτάζ, διαφήμισης, τέχνης και πολιτικής
έπρεπε να περιλαμβάνει σχετική ένδειξη
εφόσον έχει τύχει ψηφιακής επεξεργασίας.
Σε αντίθετη περίπτωση, οι υπεύθυνοι θα
υποχρεώνονταν να καταβάλουν πρόστιμο
37.500 ευρώ ή το 50% του κόστους της
διαφήμισης. Στο σκεπτικό των βουλευτών,
αναφερόταν πως η κίνηση αποσκοπούσε
στην αντιμετώπιση των μη ρεαλιστικών
προτύπων που θέτει η κοινωνία και τα
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Εμείς μιλήσαμε με τον Νίκο Βασιλάκη,
φωτογράφο και ειδικό στο Photoshop που
μας απεκάλυψε μερικά σημεία τα οποία
πρέπει να προσέχουμε, για να εντοπίσουμε
τις “πειραγμένες” φωτό.
“Κάθε μέρα το μάτι του αναγνώστη
φωτογραφιών εντυπωσιάζεται όλο και πιο
δύσκολα. Κάθε μέρα ο δημιουργός έχει
ένα ακόμα εργαλείο ή μία γνώση για να
υλοποιήσει κάποιο ειδικό εντυπωσιακό
εφέ και όλο και πιο ρεαλιστικά. Ένας
καλός retoucher ή manipulator θα όφειλε
να κάνει τα πάντα για να μην εκθέσει την
αυθεντικότητα της εικόνας του. Ποια είναι
όμως τα σημεία που καταμαρτυρούν την
ψηφιακή παρέμβαση;
• Περιεχόμενο. Τα αυτοκίνητα δεν πετούν,
τα μπαλόνια δε σηκώνουν κορίτσια, και
τα flares δε δημιουργούνται με τον ήλιο
πίσω από το φωτογράφο. Απλοί κανόνες
της φυσικής δηλαδή. Παρόλα αυτά καλό
είναι να μην κατηγορείται απευθείας o
καλλιτέχνης για ψηφιακή παρέμβαση.
Αρκετές φορές είναι κάποιο έξυπνο τρικ της
λήψης που θα έπρεπε να ανεβάζει ακόμα
πιο πολύ την αξία της εικόνας.
• Κατεύθυνση φωτός και ισορροπία
λευκού. Σημαντική πολύ είναι η
παρατήρηση των γυαλάδων, ανακλάσεων

media, και η πίεση που δημιουργούν αυτά στους ανθρώπους που προσπαθούν
να τα ακολουθήσουν. Το 2010 ο καθηγητής Roger Cozien, διδάκτωρ
μαθηματικών και ειδικός σε θέματα Εγκληματολογίας, παρουσίασε στη Γαλλική
Βουλή το λογισμικό “Tungstene” που ανιχνεύει αυτόματα και έγκυρα κατά πόσο
και σε ποιά έκταση μια φωτογραφία έχει υποστεί επεξεργασία μετά τη λήψη.
Εκτός από το καθηγητή πολλοί έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσουν
αλγόριθμους ανίχνευσης ρετουσαρισμένων φωτογραφιών. Ο Kevin Connor
δούλευε στην Adobe μέχρι που αποφάσισε να περάσει στην άλλη πλευρά.
Δημιούργησε την εταιρεία Fourandsix, η οποία θα φτιάχνει εργαλεία που
θα βοηθάει την αστυνομία, τους εκδότες και όχι μόνο να εντοπίζουν τις
επεξεργασμένες φωτογραφίες. Αλλά όσο μια κακά επεξεργασμένη φωτογραφία
απλουστεύει την ανίχνευση τόσο μας δυσκολεύει το ανάποδο. Σύμφωνα με
τον Connor δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένας μαγικός αλγόριθμος
εντοπισμού αλλά υπάρχουν τρία σημεία κλειδιά που μπορούν να προδώσουν
και τον καλύτερο φωτοσοπίστα. Το πρώτο είναι τα EXIF αρχεία που περιέχουν τα
metadata της φωτογραφίας. Κάποια από τα προγράμματα επεξεργασίας αφήνουν
τα ίχνη τους στο EXIF αρχείο αλλά όχι όλα. Δεύτερο στοιχείο είναι τα φωτεινά
περιγράμματα που μένουν σε ορισμένα σημεία της φωτογραφίας που έχουν
υποστεί βελτίωση. Τέλος, ένα στοιχείο που προδίδει την επεξεργασία είναι οι
σκιές. Το μάτι μας έχει μάθει να τις διαβάζει σωστά και αν η θέση τους είναι λάθος
έστω και κατά λίγα χιλιοστά αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά.
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αλλά και των σκιών μέσα σε μία εικόνα
καθώς και το πόσο σκληρές είναι αυτές,
το χρώμα τους και η κατεύθυνσή τους.
Πάλι όμως υπάρχει αρκετός χώρος
δημιουργικότητας μέσω τεχνητού
φωτισμού.
• Οξύτητα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να
δοθεί στα περιγράμματα των αντικειμένων
καθώς λόγω του σκληρότερου η πιο
μαλακού κοψίματος μίας φόρμας,
προδίδεται μία ψηφιακή σύνθεση. Το ίδιο
ισχύει για αυτές καθαυτές τις φόρμες οι
οποίες οφείλουν να ακολουθούν πιστά
τους κανόνες του βάθους πεδίου, σχήματος
bokeh και κίνησης.
• Κόκκος ή θόρυβος. Πρόκειται για
έναν από του μεγαλύτερους προδότες
παρέμβασης οποιασδήποτε μορφής. Ο
θόρυβος μίας εικόνας αλλοιώνεται και ως
προς το contrast του, το μέγεθός του αλλά
και ως προς την ίδια την
υφή του. Σε μία αυθεντική εικόνα θα
περίμενε κανείς να είναι ομοιόμορφος.»
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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To Πανεπιστήμιο Αιγαίου
διοργανώνει το 1ο Θερινό Σχολείο
στις Οπτικοακουστικές Τέχνες & Επικοινωνία,
κύκλος “H πραγματικότητα μέσα από το φακό”.

Ελάτε σ’ ένα ονειρεμένο νησί
και μάθετε πώς να δημιουργείτε
τις ταινίες που ονειρεύεστε.

Μυτιλήνη
2 -28 Ιουλίου 2012
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, διαλέξεις και εργαστήρια οπτικοακουστικών τεχνών πραγματοποιούνται
αποκλειστικά από καθηγητές Πανεπιστημίου από 5 διαφορετικά ελληνικά και βρετανικά ιδρύματα!
Bεβαίωση παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
2-6 Ιουλίου
9-13 Ιουλίου
16-20 Ιουλίου
16-20 Ιουλίου
23-27 Ιουλίου

:
:
:
:
:

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΡΟΝΤΑΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
CREATE A DOCUMENTARY FROM A TO Z IN 5 DAYS
ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Εγγραφές https://audiovisual2012.pns.aegean.gr/
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A%+ %' ?

M* %'$ Canon %' ?
    team " #URO. $
     # - %" (1-0)

Η ελληνική αποστολή. Από αριστερά: Χρήστος Φωτόπουλος, Γεωργία
Κογχυλάκη, Kωνσταντίνος Φλώρος, Χριστόφορος Γιαννάτος, Athanas
Νastradinov, Γιάννης Γεραμάς, Αθηνά Τάτση, Πρόδρομος Γαλαίος, Μάρκος
Σταυρινάκης και καθήμενος ο δικός μας Mιχάλης Κυρζίδης

Μία πρόσκληση για να (ξε)φύγεις για λίγο από μια πατρίδα που
κινείται σε ...εκλογικούς ρυθμούς και να επισκεφθείς την χώρα
που χορεύει στους ρυθμούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
Ποδοσφαίρου αποτελεί πάντα πρόκληση.

Σ

την πρωτεύουσα της Πολωνίας αλλά και του ΕURO 2012 λοιπόν
βρέθηκε το περιοδικό μας με οικοδεσπότη την Canon, επίσημο
χορηγό του ποδοσφαιρικού θεσμού. Η δεκαμελής ...τυχερή (εκ του
αποτελέσματος) αποστολή παρακολούθησε τον αγώνα της Εθνικής
με την Ρωσία που έμελλε να φέρει την πρόκριση! Πέρα όμως
από το παιχνίδι, το φιλόξενο team της Canon είχε φροντίσει και
οργανώσει επιμελώς μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Ξενάγηση
στην πανέμορφη παλιά πόλη, ακρόαση κονσέρτων του Chopin
στον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Σταυρού, επαφή με νέα
προϊόντα Canon στο περίπτερο της εταιρίας στο UEFA club, αλλά και
ξενάγηση στις παραδοσιακές πολωνικές (και όχι μόνο) γεύσεις. Ένα
διήμερο γεμάτο κέφι, ζωντάνια και ...γκολ!
Σας μεταφέρουμε λοιπόν μέσα από τις ηλεκτρονικές μας σελίδες
στο κλίμα της Πολωνίας. Μία χώρα που έχει ξεχάσει το παρελθόν
παρά τις πληγές που της έχει προκαλέσει και προχωράει μπροστά.
Η Βαρσοβία μας εξέπληξε με τους άνετους ρυθμούς της αλλά
και με τα έργα ανάπτυξης που πραγματοποιούνται! Όσο για την
χώρα μας... τόσο σε πολιτικό όσο και ποδοσφαιρικό επίπεδο
θα χρησιμοποιήσουμε την γνωστή φράση ως ευχή... “You can!
...Canon thanks
AΠΟΣΤΟΛΗ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΖΙΔΗΣ
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Palace of Culture and Science. Tο έχτισαν οι Ρώσοι (εποχή Στάλιν) ως
δώρο στο Πολωνικό λαό. Παραμένει ένα από τα ψηλότερα κτίρια της
Βαρσοβίας. Στις πλατείες γύρω του είχαν στηθεί γιγαντοοθόνες και
fanzones για την παρακολούθηση των αγώνων
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Μνημεία και
αγάλματα, σημαίες,
κασκόλ και γενικά
“διακριτικά”
ποδοσφαιρικής
υφής. Πιό τρανταχτό
παράδειγμα το
άγαλμα Warsaw
Μermaid. Παντού
είχαν στηθεί
αντίγραφά του στα
εθνικά χρώματα
των χωρών που
συμμετέχουν στο
Euro. Πάνω αριστερά
είναι το αυθεντικό.

Όλη η πόλη έβαλε τα ποδοσφαιρικά της ρούχα... Ξενοδοχεία και γενικά μεγάλα κτίρια
φόρεσαν ΕURO διάκοσμο. Μπάλες μπορούσες να βρεις παντού... όποια πέτρα κι αν
σήκωνες!
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Το χρώμα της παλιάς πόλης αναμεμειγμένο
με τα χρώματα του EURO. Γραφικά στενάκια
και μνημεία σε μια πόλη που είχε καταστραφεί
ολοσχερώς κατά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο και
πολλά από τα κτήρια ανοικοδομήθηκαν εξ
αρχής.
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H ξενάγηση περιελάμβανε
επίσκεψη στην Εκκλησία
του Τιμίου Σταυρού
στη Βαρσοβία όπου σε
έναν από τους πυλώνες
του Ναού βρίσκεται
ο τάφος με την καρδιά του
Frederic Chopin, συνθέσεις
του οποίου ακούσαμε
στο πιάνο μέσα στον
επιβλητικό, χρυσοποίκιλτο
ναό.

Το εντυπωσιακό 20όροφο ξενοδοχείο Westin και το λεωφορείο της Canon στα ελληνικά χρώματα

Τα καλά πολωνικά εστιατόρια
που επισκεφθήκαμε ήταν
...λίγο φορτωμένα από άποψη
διακόσμησης! Άλλη κουλτούρα...
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Οι εγκαταστάσεις του UEFA prestige Club στο γήπεδο
για τους φιλοξενούμενους των χορηγών του EURO

Ξανα...σήκωσέ το! Τραγούδια αλλά και ποδοσφαιρικές τυμπανοκρουσίες, πέναλτι και
κεφαλιές, όλα σχετικά με την στρογγυλή θεά!
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(Άνω): Το περίπτερο της Canon. Με studio, φωτογραφικές υποδομές και άμεσες εκτυπώσεις σε
έγχρωμα printer Pixma! Και βέβαια, μπουφές για όλους! (Δεξιά): Ο επίσημος εκπρόσωπος του
περιοδικού μας και ad hoc φωτογράφος Μιχάλης Κυρζίδης με τον επικεφαλής του ελληνικού
γραφείου της Canon Europe, κο Athanas Nastradinov.
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Οι νέοι οπερατέρ... του Αl Jazeera Sport: Πρόδρομος Γαλαίος & Χριστόφορος Γιαννάτος!
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Όλυμπιακό Στάδιο Βαρσοβίας.
Φτιάχτηκε για να φιλοξενήσει τους
αγώνες του EURO.
Είναι 50.000 θέσεων και είναι
στολίδι και εσωτερικά αλλά και
εξωτερικά. ...Η ώρα του αγώνα
έφτασε!!! Όσοι ασχολήθηκαν με
ποδοσφαιρικές προβλέψεις πάντως
έπεσαν μέσα! Ακόμα και τον παίχτη
που θα βάλει το γκόλ βρήκαν,
όσοι έκαναν πολιτικές προβλέψεις
ακόμα ψάχνουν τα μηνύματα της
κάλπης!!!
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Roland
&  ' *    large format eco-solvent  VersaArt RE-640
Mια ολόκληρη ημερίδα αφιερωμένη στους εκπροσώπους του τύπου διοργάνωσε την περασμένη
Τρίτη 12 του μηνός η Atlas Digital, επίσημη αντιπροσωπεία της Roland DG. Corp. H αφορμή
δόθηκε με την παρουσίαση του εκτυπωτικού μεγάλου φορμά VersaArt RE-640 (πλάτους
εκτύπωσης 160εκ.) με φιλικά προς το περιβάλλον μελάνια EcoSol Max.

Τ

ο μηχάνημα έχει πιεζοηλεκτρικές κεφαλές με ρυθμιζόμενο μέγεθος μικροσταγονιδίου (επτά
διαφορετικά μεγέθη) και τυπώνει προς δύο κατευθύνσεις για μεγαλύτερη ταχύτητα. Η υψηλή
παραγωγικότητα εκφράζεται από τις επιδόσεις που είναι εξαιρετικές: ενδεικτικά 13τ.μ. ωριαίως
για βινύλιο και 23τμ. ωριαίως για χαρτί. Το μηχάνημα συνοδεύεται από το δικό του, εύχρηστο
RIP Versaworks το οποίο διευκολύνει ακόμη και τον άπειρο χρήστη και δίνει εκτίμηση για την
κατανάλωση μελανιών ανά εργασία και τον απαιτούμενο χρόνο διεκπεραίωσης. Η πραγματική
οικονομία ενθαρρύνεται με το αυτόματο καθάρισμα κεφαλών που γίνεται όταν πραγματικά χρειάζεται
εξοικονομώντας αναλώσιμο καθώς και το σύστημα προστασίας των κεφαλών Jam Guard που
προφυλάσσει από πιθανή καταστροφή λόγω μπλοκαρίσματος χαρτιού κλπ. Όμως το πραγματικό
ενδιαφέρον της εκτύπωσης EcoSol είναι στην ποικιλία των μέσων εκτύπωσης που εκτός από
χαρτί, βινύλιο και καμβά μπορεί να είναι πάρα πολλά: αυτοκόλλητα, διαφάνειες, ταπετσαρίες (!),
μεταξοτυπίες, ακόμη και ένα είδος φρέσκο για τοιχογραφίες. Όπως είχε πει κατά την πρώτη αναγγελία
του μηχανήματος ο Ayano Saito, Product Manager της Roland DG, η σειρά VersaArt σχεδιάστηκε
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς, για να προσφέρει ταχύτητα παραγωγής με εντυπωσιακά
χρώματα σε προσιτή τιμή. Εργαστήρια επιγραφών ή ψηφιακών εκτυπώσεων στις δυτικές χώρες, θα
ενθουσιαστούν με την απόδοση, ευελιξία και το κόστος απόκτησης και λειτουργίας του RE-640..
Κατά την ημερίδα είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τις
τάσεις στο large format printing και την τοποθέτηση της Roland στα διάφορα segment της αγοράς ενώ
ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση με το γενικό διευθυντή της Atlas Digital κο Βασίλη Ψαρίδη που
μίλησε μεταξύ άλλων και για την επιτυχή δραστηριοποίηση της εταιρίας στα Βαλκάνια, αλλά και τις
προσδοκίες από το RE-640 που έχει απροσδόκητα λογική τιμή και πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας.
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• Οι επαγγελματίες αφιερώνουν
τρεις φορές περισσότερο χρόνο
σε σχέση με έναν ερασιτέχνη.
Όταν τους άφησαν να τριγυρίσουν
στο χώρο και να βρουν την
καλύτερη γωνία, οι επαγγελματίες
χρειάστηκαν περίπου από 10
λεπτά έως 10,45 λεπτά, για να
εντοπίσουν την εικόνα τους.
Αυτός ο χρόνος ήταν τρεις φορές
μεγαλύτερος από το μέσο χρόνο
των 2,43 λεπτών που χρειάστηκε
ο ερασιτέχνης στις τρεις λήψεις,
για να βρει την καλύτερη εικόνα.
Ο μεγαλύτερος χρόνος που
χρειάστηκε ήταν 3,30 λεπτά.
• Οι επαγγελματίες εξετάζουν πολύ
περισσότερο τις διαφορετικές
λήψεις μιας σκηνής. Και στις
τρεις σκηνές της έρευνας, οι
επαγγελματίες εξέταζαν συνεχώς
περισσότερες διαφορετικές
δυνατές λήψεις σε σχέση με τον
ερασιτέχνη, ο οποίος εξέταζε οχτώ
πιθανές λήψεις σε σύγκριση με τις
29 λήψεις των επαγγελματιών.
• Μία από τις πιο αξιοσημείωτες

Nikon
+

      



Μια πολύ συνηθισμένη ερώτηση φαίνεται ότι απασχολούσε την Nikon σχετικά με το
ταλέντο στη φωτογραφία και συγκεκριμένα αν είναι μια επίκτητη ή έμφυτη ικανότητα.
Για αυτό αποφάσισε να συνεργαστεί με τον Eyetracker, έναν από τους κορυφαίους
ευρωπαϊκούς οργανισμούς έρευνας για την παρακολούθηση της αντίδρασης του
ματιού, προκειμένου να αναλύσει τη ματιά διαφορετικών τύπων επαγγελματιών
φωτογράφων κατά το στήσιμο και τη λήψη μιας φωτογραφίας.

Α

υτά τα αποτελέσματα τέθηκαν σε σύγκριση με τον τρόπο με τον οποίο ένας
ερασιτέχνης έκανε την ίδια λήψη. Οι επαγγελματίες που απασχολήθηκαν στην έρευνα

είναι ειδικοί στον τομέα τους. Ο Andreas Schmidt είναι ένας Γερμανός φωτογράφος
με ειδικότητα στην αρχιτεκτονική και την ταξιδιωτική φωτογραφία. Ο Laurent Baheux
είναι φωτογράφος από τη Γαλλία που ειδικεύεται στη φύση και τα ζώα και έχει ζήσει
οχτώ χρόνια στην Αφρική φωτογραφίζοντας την άγρια φύση. Τέλος, ο Duncan Soar
είναι Βρετανός φωτογράφος ειδικός στη φωτογράφιση εκδηλώσεων και φωτογραφίζει
τακτικά εκδηλώσεις απονομής βραβείων, εταιρικές εκδηλώσεις και ιδιωτικές δεξιώσεις.
Ο Will Painter, ο ερασιτέχνης φωτογράφος της έρευνας, έχει πραγματικό πάθος για τη
φωτογραφία, αλλά δεν έχει λάβει ποτέ επίσημη εκπαίδευση. Όπως συμβαίνει με πολλούς
ερασιτέχνες, η εμπειρία και οι τεχνικές του βασίζονται στις δοκιμές και τα σφάλματα.
Οι ταξιδιωτικές φωτογραφίες τραβήχτηκαν σε ένα πολυπληθές τουριστικό θέρετρο, ο
φωτογράφος άγριας φύσης επισκέφτηκε ένα δάσος και η φωτογράφιση εκδήλωσης
πραγματοποιήθηκε σε ένα δημοφιλές μπαρ. Όλοι οι επαγγελματίες φωτογράφοι τράβηξαν
τις φωτογραφίες τους παράλληλα με τον ερασιτέχνη, υπό τις ίδιες συνθήκες και με την
ίδια φωτογραφική μηχανή, την μηχανή D3200 της Nikon. Αφού παρακολούθησαν τους
φωτογράφους εντόπισαν τις βασικές διαφορές και αποκόμισαν ενδιαφέρουσες γνώσεις
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται το ταλέντο στη φωτογραφία.
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διαφορές μεταξύ του ερασιτέχνη
και του επαγγελματία ήταν τα
σημεία στα οποία κοιτούσαν,
προκειμένου να στήσουν το κάδρο
τους. Οι επαγγελματίες εξέταζαν
κάθε πιθανή γωνία.
• Όλες οι τελικές φωτογραφίες
των επαγγελματιών εστίαζαν
σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της
σκηνής που προσπαθούσαν
να καταγράψουν, ενώ ο
ερασιτέχνης ανάλωσε το
χρόνο του προσπαθώντας να
χωρέσει όλα τα στοιχεία και να
απεικονίσει ολόκληρη τη σκηνή.
Οι επαγγελματίες αφιέρωσαν
περισσότερο χρόνο στον
εντοπισμό της πιο ενδιαφέρουσας
πτυχής και στην εύρεση της
καλύτερης γωνίας από την οποία
θα την τραβούσαν.
• Οι επαγγελματίες
προσαρμόστηκαν πολύ γρήγορα
στις συνθήκες κάθε σεναρίου και
τις χρησιμοποίησαν προς όφελός
τους.
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Nikkor
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Apple

Η Nikon εορτάζει τη συνολική

iPhone  

παραγωγή 70.000.000 φακών
Nikkor για φωτογραφικές μηχανές με
εναλλακτούς φακούς στις αρχές του
Ιουνίου 2012. Αυτός ο αριθμός είναι
κατά πέντε εκ. μεγαλύτερος από τα
εξήντα πέντε εκ. συνολικής παραγωγής
τον Οκτώβριο του 2011. Επίσης, η

 *

*;;;

Απ’ ό,τι φαίνεται η Apple κατέθεσε αίτηση για την κατοχύρωση της πατέντας ενός
τηλεφώνου με φακούς που αλλάζουν. Ή τουλάχιστον μοιάζει να είναι κινητό
τηλέφωνο από το σχέδιο που έχει κατατεθεί μαζί με την αίτηση. Το διάγραμμα
δείχνει την πλάτη μια συσκευής όπου υπάρχει ένα panel το οποίο αφαιρείται και
στην θέση του τοποθετούνται διάφοροι φακοί. Μια δεύτερη εικόνα δείχνει την ίδια
πλάτη, η οποία έχει δύο ενσωματωμένους φακούς, έναν πάνω κι ένα κάτω.

συνολική παραγωγή των φακών AF-S
που είναι εξοπλισμένοι με τη λειτουργία
SWM, το αθόρυβο μοτέρ αυτόματης
εστίασης Nikon, έφτασε τα 30 εκ.
Μετά το ορόσημο των 65
εκατομμυρίων φακών του 2011, η
Nikon συνέχισε να αναπτύσσει νέα
προϊόντα Nikkor. Έτσι κυκλοφόρησε
τέσσερις φακούς σειράς Νikkor 1 για
τις mirrorless Nikon Series 1 J1 και
V1. Επιπλέον, η Nikon κυκλοφόρησε
νέους φακούς σε φορμά FX για τις D4
και D800. Η Nikkor, η επωνυμία των
φακών της Nikon προέρχεται από την
προσθήκη ενός «R», μια κοινή πρακτική
στην ονομασία φωτογραφικών
φακών την εποχή που καθιερώθηκε
η ονομασία, στη λέξη “Nikko” μια
συντομογραφία προερχόμενη από τις
δύο λέξεις Nippon Kogaku που ήταν
η αρχική επωνυμία της εταιρίας όταν
ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στα
φωτογραφικά.

ΑΓΓΕΛΙΑ: ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πάγκοι και
βιτρίνες από φωτογραφείο,2 μίνι portrait
(Polaroid, Fuji) Canon EOS-1 new, Nikon
F4S, Hasselblad ELM, Sinar f2, Kodak
kiosk GS. Τηλ.: 210 2751527, 6945 566130
Γιάννης
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ACD Systems
ACDSee Pro 2  Mac
Η ACD Systems κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του προγράμματος της για Mac
με το όνομα ACDSee Pro 2. Πρόκειται για λογισμικό που λειτουργεί ως manager,
editor και εργαλείο workflow. H νέα έκδοση έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται και να
επεξεργάζεται απρόσκοπτα μεγάλο αριθμό αρχείων και να επιταχύνει τη δουλειά
του φωτογράφου (και γι’αυτό έχουν προστεθεί πολλά shortcuts). Επίσης οι χρήστες
μπορούν δημιουργήσουν διάφορα σετ ρυθμίσεων που θα εφαρμόζονται αυτόματα
και μαζικά στις φωτογραφίες που εισάγουν. Τέλος συνεργάζεται άψογα με την
υπηρεσία online storage της εταιρείας που δίνει στους χρήστες 10GB χώρου για 139
δολάρια.
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Διαγωνισμός Φωτογραφίας

photo: Τασούδη Δέσποινα

“διαδρομές”

2o !$<(

@

“         "  " ”
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του 2ου Συνεδρίου με θέμα “Η
μορφή της ομορφιάς και το σχήμα της ασχήμιας”, που διοργάνωσε ο ΑΚΤΟ στις 23,
24 & 25 Μαΐου στο αμφιθέατρο του κολεγίου (Ευελπίδων 11Α). Προσωπικότητες
από διάφορους χώρους (επιστήμονες, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί,

. ..@. E.S.P.
3  " $
“3



”

Το Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P. διοργανώνει
διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα:
“διαδρομές”. Οι διαγωνιζόμενοι
μπορούν να συμμετέχουν με μία έως
τρεις φωτογραφίες Α/Μ ή έγχρωμες,
διαστάσεων 10x15 εκ. έως 24x30
εκ.. Η παράδοση μπορεί να γίνει με
συμβατική μορφή, ψηφιακή μορφή σε
CD (ανάλυση 300dpi, φορμά JPEG) ή με
e-mail στη διεύθυνση phoesp@gmail.
com. Η αποστολή των φωτογραφιών
θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα
βιογραφικό και να γίνει από 16/08/2012
έως 16/09/2012. Το πρώτο βραβείο
είναι ένα έτος δωρεάν παρακολούθηση
στη σχολή αξίας 3000€. Περισσότερες
πληροφορίες στο www.esp.gr

συγγραφείς κ.ά.) συνέβαλαν στην παρουσίαση του θέματος μέσα από διάφορες οπτικές
και στην ανάπτυξη ενδιαφέρουσας διαλεκτικής. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου,
ένα ζωντανό εργαστήρι ιδεών δημιουργήθηκε στον ΑΚΤΟ. Οι εξαιρετικοί ομιλητές, η
άρτια διοργάνωση και οι εμπνευσμένες ομιλίες, ήταν τα στοιχεία που δημιούργησαν
θετικές εντυπώσεις σ’ ένα ιδιαίτερα συμπαγές και πιστό κοινό, το οποίο -καθ’ όλη τη
διάρκεια του συνεδρίου- συμμετείχε ενεργά στις συζητήσεις δίνοντας έναυσμα για νέους
προβληματισμούς και αναζητήσεις. Οι ομιλητές ανέδειξαν την υποκειμενικότητα της
ομορφιάς και της ασχήμιας, την ιδιότυπη σχέση τους, τη σύγκρισή τους, την “παράξενη”
ισορροπία όταν συχνά οι δύο αυτοί πόλοι μάχονται μεταξύ τους, και ο ένας υπερισχύει
του άλλου ή κατά καιρούς ταυτίζονται... Τη συνεχή διαφοροποίηση των εννοιών του
ωραίου και του άσχημου μέσα στην εξέλιξη της ιστορίας του κόσμου! Οι εισηγήσεις των
ομιλιών, θα αναρτηθούν στο site του ΑΚΤΟ.
Ο ΑΚΤΟ, ως εκπαιδευτικός οργανισμός εξειδικευμένος στον χώρο της τέχνης και του
σχεδιασμού, έχει ως πάγια τακτική του να δίνει την ευκαιρία σε διάλογο για ανάδειξη
θεμάτων που αφορούν τον πολιτισμό και την ανάπτυξη του τόπου μας, και σε
ερευνητικές και πρωτοποριακές δραστηριότητες στο χώρο που υπηρετεί.

Intersys  Pioneer
/ " “Battle of the Year 2012”

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Στήριγμα
βιντεοκάμερας ώμου τύπου easy rig
(turtle), χειροποίητο με την τσάντα
μεταφοράς. Τιμη € 350. Χειροποίητο
σύστημα στήριξης βιντεοκάμερας
τύπου Sony VCT-SP1BP (γιλέκο,
μονόποδο, χειριστήριο, τσάντα
μεταφοράς). Πωλούνται και
ξεχωριστά!! Τιμή πακέτου € 350.
Τηλ.: 6945 572488, Χαλκίδα
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Η Intersys Α.Ε., επίσημη αντιπρόσωπος των προϊόντων της Pioneer για την ελληνική
αγορά, υποστήριξε ως χορηγός το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Street Dance που
διοργανώθηκε το διήμερο 26-27 Μαΐου στην χώρα μας. Το ετήσιο φεστιβάλ με τίτλο
“Battle of the Year” γιόρτασε στην Θεσσαλονίκη την 10η επέτειο από την έναρξή του
και το παρακολούθησαν πάνω από 2000 άτομα. Το “Battle of theYear”, που διεξάγεται
υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη του Κρατικού Θεάτρου
Βορείου Ελλάδος, προσέφερε την ευκαιρία σε 8 ομάδες από Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία
και Τουρκία να παρουσιάσουν τις χορογραφίες τους με στόχο την νίκη, που αποτελεί το
εισιτήριο για τον Παγκόσμιο Τελικό στις 17 Νοεμβρίου, στο Montpellier της Γαλλίας. Η
Intersys βρέθηκε εκεί με τη σειρά Pro Dj και τα STEEZ boomboxes της Pioneer και στήριξε
χορηγικά αυτό το φεστιβάλ χορού και έκφρασης.
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Fujinon XF
$  "

  60mm f/2,4

macro
H επιτυχία της υβριδικής Χ-Pro1 που έβαλε
ξανά στο προσκήνιο την ιδέα της ηλεκτρονικής
τηλεμετρικής μηχανής και υλοποιήθηκε με τη
βοήθεια νέου συστήματος φακών στηρίχθηκε
σε μεγάλο βαθμό στους εξαιρετικούς Fujinon
XF. Ο 60mm f/2,4 macro συμπεριλαμβανόταν
στην αρχική τριάδα φακών μαζί με τον
ευρυγώνιο 18mm f/2 και τον στάνταρ 35mm
f/1,4, όμως δεν ήταν διαθέσιμος μαζί με τους
δύο άλλους όταν άρχισε η κυκλοφορία της
μηχανής. Όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου
να προχωρήσει η διάθεση του 60mm f/2,4
Macro, oπότε με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε
τις βασικές του προδιαγραφές. Όπως και όλοι
οι Fujinon XF καλύπτει οπτικό πεδίο φακού
APS-C με crop factor 1,5x που σημαίνει ότι
η ισοδύναμη εστιακή απόσταση είναι 90mm.
Επίσης δεν έχει μηχανική αλλά ηλεκτρική
ζεύξη με το σύστημα manual focus δηλ. όταν
γυρίζουμε το δακτυλίδι της εστίασης τότε στην
πραγματικότητα χειριζόμαστε ένα ηλεκτρικό
διακόπτη δύο θέσεων. Ο φακός προσφέρει
αναπαραγωγή 1:2 και ελάχιστη απόσταση
εστίασης 26εκ.

Lomo LC-Wide
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο υπαρκτός σοσιαλισμός καλά κρατούσε. Όταν
εκείνη την εποχή οι γιαπωνέζοι έκαναν θαύματα στη φωτογραφία και ήταν έτοιμοι
να ανακαλύψουν το autofocus, τα πολυζωνικά συστήματα κλπ. στην τότε Σοβιετική
Ένωση η κρατικά και κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία δεν άφηνε περιθώρια για
μπουρζουάδικες πολυτέλειες στη φωτογραφία. Οι απλοί καταναλωτές όφειλαν
να είναι ευχαριστημένοι με απλές, απλούστατες φωτογραφικές μηχανές σαν την
KMZ-Lomo. Kατασκευαζόταν στο εργοστάσιο Krasnogorsky Zavod στα περίχωρα
της Μόσχας, το ίδιο που έφτιαχνε τις Zorki και τις FED και ήταν στηριγμένη στην
εμφάνιση της Cosina CX-1 (για να μην πούμε κλωνοποιημένη) Kάπου εκεί στα
’80 λοιπόν άρχισε δειλά δειλά το κίνημα των μινιμαλιστών Lomoγράφων που
αντί να υποχωρήσει, ανδρώθηκε με την έλευση της ψηφιακής φωτογραφίας, σαν
αντίδραση στην αυτοματοποίηση και την τελειομανία. Κυκλοφόρησαν αρκετά
μοντέλα σε επωνυμίες Diana, Holga κλπ. όλα μινιμαλιστικά και με φιλμ αντί για
κάρτα μνήμης. Η LC-wide μπορεί νάχει σοβιετικές …καταβολές ως ιδέα, όμως δεν
κατασκευάζεται στη σημερινή Ρωσία. Η υπερευρυγώνια αυτή φιλμάτη compact
έχει φακό 17mm f/4,5 με γωνία κάλυψης 103° σε …full frame. Προβλέπονται δύο
«ζώνες» εστίασης, μία από 40 ως 90εκ. και μία δεύτερη από 90εκ. ως το άπειρο.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια εντελώς στοιχειώδη χειροκίνητη εστίαση με μόνο
δύο επιλογές αποστάσεων. Για την έκθεση φροντίζει ένα πολύ απλό σύστημα
φωτομέτρησης με προτεραιότητα ταχύτητας. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 210 3818301

Jacobs UK
&8      

 "

Η ιστορία του φωτογραφικού καταστήματος Jacobs στην Βρετανία αρχίζει από
το 1939, λίγο πριν το 2ο Παγκ. Πόλεμο. Σταδιακά η εταιρία αναπτύχθηκε και
έφθασε να απασχολεί πάνω από 200 εργαζόμενους στα διάφορα καταστήματά
της, όντας η μεγαλύτερη ανεξάρτητη αλυσίδα στην Βρετανία κάποια στιγμή.
Όμως η κρίση της τελευταίας διετίας είχε σκληρή επίδραση στο λιανικό εμπόριο
στην Βρετανία και σε συνδυασμό με την μετατόπιση των καταναλωτών στα
Online καταστήματα χωρίς φυσική υπόσταση, οι πωλήσεις έπεσαν ραγδαία.
Η προσπάθεια αναδιάρθρωσης δεν απέδωσε και έτσι οι 87 εργαζόμενο
ετοιμάζονται να μπούν στο ταμείο ανεργίας. Θα μείνει μόνο σε προσωρινή
λειτουργία το κατάστημα στη Leicester Square για την εκποίηση του στοκ.
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weddingphoto
   2012

144.923

*

*Έως 22 Ιουνίου 2012

Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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Canon S 5D MkIII
Autofocus  
Μια λεπτομέρεια στις προδιαγραφές της αναμενόμενης EOS 5D MkIII είναι ότι
διαφοροποιούνται τα 61 σημεία εστίασης με διαφορετικούς φακούς. Η ίδια η
κατασκευάστρια εταιρία αναφέρει αυτές τις ιδιομορφίες στο εγχειρίδιο οδηγιών
παραθέτοντας ποια σημεία παραμένουν ενεργά σε κάθε περίπτωση αν χρησιμοποιηθούν
φακοί Canon. Μια αμφιβολία υπάρχει για τα πέντε διπλά σημεία, τύπου Dual Cross Type
στο κέντρο του καρέ. Μια πρόχειρη έρευνα (βλ. δίπλα) μας πληροφορεί ότι οι περισσότεροι
φακοί τρίτων κατασκευαστών είναι συμβατοί με επίπεδο Group C ή κατώτερο δηλ.
αξιοποιούν λιγότερα σημεία AF αν φορεθούν στη 5D MkIII.

Sigma 8mm f3/3.5 Fisheye

C

Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM
Sigma 10mm f/2.8 Fisheye

C
C

Sigma 10-20mm f/3.5 DC HSM

C

Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 II

C

Sigma 15mm f/2.8 Fisheye
Sigma 17-50mm f/2.8 /EX DC OS

C
C

Sigma 20mm f/1.8

C

Sigma 24-70mm f/2.8 EX DG

C

Sigma 30mm f/1.4
Sigma 50mm f/1.4 HSM

C
C

Sigma 50-150mm f/2.8 HSM OS

C

Sigma 50-500mm f/4.5-6.3 HSM OS
Sigma 70mm f/2.8 Macro

C
C

Sigma 70-200mm f/2.8 EX DG HSM

C

Sigma 70-200mm f/2.8 EX HSM OS

C

85mm f/2.8 EX DG HSM

C

Sigma 120-300mm f/2.8 OS
Sigma 105mm f/2.8 Macro

C
E

Sigma 150mm f/2.8 Macro

G

Sigma 150mm f/2.8 Macro OS

E

Tamron 17-50mm f/2.8 XR Di II ASPH

C

Tamron 17-50mm f/2.8 XR ASPH VC
Tamron 18-270mm f/3.5-6.3 VC PZD

C
C

Tamron 24-70mm f/2.8 Di VC
Tamron 28-75mm f/2.8 XR Di LD

C
C

Tamron 28-300mm f/3.5-5.6 VC
Tamron 70-300mm F/4-5.6 VC USD

F
E

Tamron 90mm f/2.8 SP Di Macro
Tamron 200-500mm f/5-6.3 SP Di

C
C

Tokina 10-17mm f/3.4-4.5 Fisheye
Tokina 11-16mm f/2.8

E
E

Tokina 12-24mm f/4 Pro DX II

E

Sigma
N

 18-250mm Macro DC OS

H προσθήκη του νέου πλήρως εξοπλισμένου superzoom εμπλουτίζει τη γκάμα της Sigma. O
18-250mm f/3,5-6,3 DC Macro OS HSM μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα φωτεινός, έχει όμως όλα
τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Κατ’ αρχήν διαφέρει από το προηγούμενο μοντέλο ως προς τα
εξής: α. κατασκευάζεται από θερμοπλαστικό τύπου TSC Thermally Stable Composite που έχει
τεράστια αντοχή σε θερμικές συστολές/διαστολές β. είναι πιο συμπαγής και γ. έχει καλύτερες
closeup δυνατότητες 1:2,9. Στην σχεδίαση χρησιμοποιούνται τρία ασφαιρικά και ένα Special
Low Dispersion στοιχεία. Επίσης το ηλεκτρομηχανικό σύστημα σταθεροποίησης OS φροντίζει
για το φαινόμενο camera shake και το μοτέρ οδήγησης HyperSonic για την αθόρυβη λειτουργία
του autofocus. Θα κυκλοφορεί σε μοντούρες για Canon, Pentax, Nikon, Sigma και Sony.
ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ 210 9270492
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  €20
Και τα τέσσερα βιβλία μαζί με
τα έξοδα αντικαταβολής!

14x20 /  36

17x25cm /Óåëßäåò 264

20x22.5 /  256

17x24 cm.  192

I  


 stock



   
   

   : 210 8541400, info@photo.gr
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• Η έκθεση έχει καθαρά γυναικείο χαρακτήρα. Πως ξεκίνησε το project
αυτό;
Το project ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια μετά από την έκθεση “Εικόνες της
σκέψης, του κόσμου, και του σύμπαντος”. Οι εικόνες (του κόσμου)
προέρχονταν από τις φωτογραφικές αποστολές που έχω πραγματοποιήσει
τα 20 χρόνια για ελληνικά και διεθνή έντυπα. Στην προηγούμενη έκθεση,
αφορούσαν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων σε άγνωστα σημεία του
πλανήτη. Οι εικόνες της σκέψης ήταν έργα της εικαστικού Δρ. Ελένης
Πολυχρονάτου και οι εικόνες του σύμπαντος ήταν οι αστροφωτογραφίες
της αστρονόμου Δρ. Ελένης Χατζηχρήστου. Αυτή τη φορά η έκθεση
μου ονομάζεται “Θηλυκός Κόσμος”. Οι επισκέπτες θα δουν εικόνες
της γυναίκας Μάορι από τη Νέα Ζηλανδία, της Αφρικάνας που
επαναστάτησε κατά του Άπαρτχαιντ, γυναίκες από την Αιθιοπία, γυναίκες
που ζουν μέσα στο πόλεμο ή στις παραγκουπόλεις. Γυναίκες που πολεμούν
και παλεύουν με αξιοπρέπεια στον κόσμο, και στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι
η γυναίκα ανάβει τη σπίθα του δικαίου, της αξιοπρέπειας ιδίως και επειδή
γίνεται μητέρα. Ο χαρακτήρας της έκθεσης δεν είναι γυναικείος, αλλά
100% επιστημονικός, εικαστικός και φωτοδημοσιογραφικός, διδακτικός,
ανθρωπολογικός. Και πολιτικός αφού εν μέρει οι φωτογράφοι και οι
καλλιτέχνες δείχνουμε τις αλήθειες μας, τι μας εκφράζει, τι μας βαραίνει, τι
μας εμπνέει, τι μας προκαλεί, από τα συμβάντα στον ελληνικό χώρο.
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• Τα θέματα αυτά που προσεγγίζετε
θεωρείτε ότι απαιτούν την
ευαισθησία που κουβαλάει η
γυναικεία ματιά;

«$*) %! @4!
- H*!(#+*) %! 4$%)»
8,  '   "

Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Οι
περισσότεροι φωτορεπόρτερ που
έχουν καταγράψει και μεταφέρει
εικόνες από τα βασανισμένα
μέρη του πλανήτη είναι άντρες.
Άνθρωποι πεθαίνουν άδικα. Στην
Αφρική πεθαίνουν χιλιάδες ασθενείς
από μαλάρια γιατί οι αεροπορικές
εταιρείες δεν μεταφέρουν δωρεάν τα
φάρμακα που έχουν συγκεντρώσει οι
οργανισμοί. Δεν χρειάζεται να είσαι
γυναίκα για να δουλέψεις βαριά με
την κάμερα και το σημειωματάριο
στο χέρι, με τα μάτια ορθάνοιχτα,
προχωρώντας στο Άγνωστο με
αγνώστους προκειμένου να δείξεις
την άδικη αλήθεια με ευαισθησία,
διακριτικότητα, μαχητικότητα
και διαφάνεια, τέχνη και τεχνική.
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Πολυ-προβολές, εκθέσεις αστρονομικών εικόνων, φωτογραφίας, έργων
ζωγραφικής, πρωτότυπες διαλέξεις για το κοινό, βραδινή αστρο-παρατήρηση
με τηλεσκόπια, αποτελούν ένα μικρό δείγμα της πλούσιας Έκθεσης με τίτλο
«Εικόνες του Κόσμου – Ψευδαισθήσεις του Σύμπαντος» που θα πραγματοποιηθεί στο Γαλλικό Προξενείο της Ρόδου (Οδός Ιπποτών, τηλ: 22413-60.588,
22413-60.565) από το Σάββατο 21 ως την Κυριακή 29 Ιουλίου 2012. Η δρ.
Αστροφυσικής Ελένη Χατζηχρήστου, η βραβευμένη φωτορεπόρτερ Μάρω
Κουρή, η εικαστικός δρ. Ιστορίας της Τέχνης ΑΣΚΤ Ελένη Πολυχρονάτου,
ενώνουν τα κοινά τους στοιχεία και τη διαφορετικότητά τους, σε μια μοναδική
έκθεση που αγκαλιάζει τον κόσμο με τρεις αλλιώτικες ματιές: προσωπική,
παγκόσμια, συμπαντική. Τα Εγκαίνια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το
Σάββατο 21 Ιουλίου 2012, ώρα 8.00 μμ. Ο τίτλος του προγράμματος που θα
παρουσιάσει η βραβευμένη με το διεθνές βραβείο SCOOP φωτορεπόρτερ
Μάρως Κουρή είναι «Θηλυκός Κόσμος» και περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας, προβολές, ομιλίες για το κοινό. Η Μάρω Κουρή θα δώσει δύο ομιλίες
με τίτλο «Θηλυκός Κόσμος» την Τρίτη 24/7 ώρα 9-10μμ και την Πέμπτη 26/7
ώρα 9-10μμ, στις οποίες θα αφηγηθεί τις ιστορίες της κατά την προβολή 150
εικόνων της.





29

ON LINE    

O IMAGING - E 



$ 55 $...

 157 • 

25 IOYNIOY 2012





30

