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STOP PRESS!

M  Sony    11 !"# 14 $%&'(
                  
full frame SLT lpha 99,  RX1    !
Από την μακρινή και παγωμένη Ισλανδία επιστρέψαμε την Παρασκευή αργά το βράδυ με τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο για την οργάνωση
του ταξιδιού από την SONY όσο και για τα νέα προϊόντα που παρουσιάστηκαν εκεί. Είχαμε την ευκαιρία μεταξύ άλλων να δοκιμάσουμε την
καταπληκτική Αlpha 99 (μοναδική full frame μηχανή 24x36mm) με σχεδίαση mirrorless και το μοναδικό σκόπευτρο OLED TruFinder και
πολλές άλλες λειτουργίες που την κάνουν να ξεχωρίζει. Στη παραπάνω φωτογραφία η δημοσιογραφική αποστολή βρίσκεται πάνω σε σκάφος
στα ανοιχτά του Ατλαντικού με 0o βαθμούς με σκοπό να τεστάρει τις μηχανές φωτογραφίζοντας φάλαινες. Εδώ καταλαβαίνεις αμέσως γιατί οι
ναυαγοί του... Τιτανικού δεν είχαν καμία ελπίδα! Όμως για να ξεδιπλώσουμε τις εντυπώσεις μας με σαφήνεια και να παραθέσουμε το τεράστιο
φωτογραφικό υλικό απαιτείται χρόνος. Έτσι σας ζητούμε να κάνετε υπομονή μέχρι το επόμενο τεύχος!
Τ.ΤΖΙΜΑΣ

ikon D600
   





H

νέα full frame της Nikon είναι Hot News! Με τον πιο ισορροπημένο
σε ανάλυση αισθητήρα 24MP και πιο “προσγειωμένη” τιμή φέρνει
καινούργιο αέρα στην hi end κατηγορία. Είδαμε για λίγο το πρώτο δείγμα
που ήλθε στην Ελλάδα και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι
περιμένουμε γρήγορα τελικό προϊόν για τεστ.
Δείτε περισσότερα στις σελίδες 9 -11
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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 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
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Photo of the year?
O  %     …
Xαμός στο internet αυτή την εβδομάδα με την συγκεκριμένη
φωτογραφία. Μια μοντέρνα εκδοχή του Doisneau; Μια ρεαλιστική
πτυχή της ερωτικής συμπεριφοράς των νέων;

Μ

ια ματιά στην αυταρχική όψη της σύγχρονης Αμερικής που καταπιέζει
τα νιάτα; Ανοιχτή σε ερμηνείες, υπαινιγμούς, διαφορετικές αναγνώσεις
και υποκειμενικές εκδοχές, η φωτογραφία του ρεπόρτερ Mo Gelber κάνει
τον κύκλο του πλανήτη στα ηλεκτρονικά μέσα.
Τραβηγμένη έξω από δικαστήριο του Μanhattan κατά την προσαγωγή
δύο νεαρών που κατηγορούνται για φθορά ξένης ιδιοκτησίας graffiti (!!!)

ο εν λόγω διαγωνισμός της Canon έχει πάρει τα πάνω
του και το νομικό τμήμα της εταιρίας στις ΗΠΑ προσπαθεί
να πάρει έγκριση από το δικαστήριο για δημοσίευση
ακόμη και χωρίς την έγκριση ενός των απεικονιζόμενων
με την αιτιολογία ότι εμφανίζει θέμα δημόσιου
ενδιαφέροντος. Θα σας κρατήσουμε ενημερωμένους…
Δείτε και στο facebook ww.facebook.com/MoGelber
Π.ΚΑΛΔΗΣ

η φωτογραφία έγινε γνωστή από τη σελίδα Humans of New York όπου
σε μερικές ημέρες κέρδισε δεκάδες χιλιάδες likes. Mερικοί κατηγόρησαν
το Gelber ότι την έστησε ενώ ο ίδιος ο φωτογράφος διατείνεται ότι είναι
αυθεντική και ήταν αρκετά τυχερός να βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο
την αποφασιστική στιγμή.
Η δυνατή αυτή εικόνα όμως έχει κι άλλο παρασκήνιο φωτογραφικού
ενδιαφέροντος. Ο νεαρός που απεικονίζεται είναι πράγματι καλλιτέχνης των
graffit και η κοπέλλα (Alexis Creque) ήταν αυτή που φύλαγε τσίλιες… και
περιγράφει τη σχέση τους ως “καλοκαιρινό ρομάντσο” αλλά ενώ δίνει το
δικό της όνομα και την συναίνεσή της αρνείται να κατονομάσει τον παρτενέρ
της μέχρι τουλάχιστον ν’ αποφυλακιστεί. Εν τω μεταξύ ο δημιουργός
χρειάζεται τη γραπτή συγκατάθεσή και των δύο γιατί με τη συγκεκριμένη
φωτογραφία διεκδικεί το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Canon
Imagination. Aν κερδίσει το θέμα θα γίνει ταινία μικρού μήκους.
Εν τω μεταξύ με την προβολή που έχει πάρει η φωτογραφία στο facebook
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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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Με αφορμή την κάλυψη του Visa Pour L’Image, του μεγαλύτερου φεστιβάλ
φωτοειδησεογραφίας, το British Journal of Photography ξεκίνησε μια σειρά με τίτλο “The
New Economics of Photojournalism”. Αυτή η ενδιαφέρουσα αρθρογραφία έχει σκοπό
να σκιαγραφήσει το περιβάλλον του φωτορεπορτάζ το οποίο αλλάζει μέρα με τη μέρα,
επηρεασμένο από τις νέες τεχνολογίες, τα social media, τη δημοσιογραφία των πολιτών,
τους καταιγιστικούς ρυθμούς του διαδικτύου κλπ. Μια πραγματικότητα που όμως πιέζει τις
αμοιβές προς τα κάτω και θέτει προβλήματα επιβίωσης για τους ρεπόρτερ. Από τα άρθρα του
BJP το πρώτο που μας τράβηξε την προσοχή ήταν αφιερωμένο στο Instagram - το app που

στιγμιότυπα “πίσω από τη κάμερα”.
Γιατί όχι; Φυσικά όσο δημοφιλές κι
αν είναι το Instagram δεν μπορεί
να πληρώσει τα μέλη του για τις
φωτογραφίες τους ακόμα κι αν είναι
πολύ γνωστοί φωτορεπορτέρ. Και
βέβαια υπάρχουν πάντα και τα ζητήματα
copyright κλπ. Άρα οι φωτογραφίες

έχει διεισδύσει στο workflow γνωστών φωτορεπόρτερ και φωτογράφων.

θα πρέπει να περάσουν προς το
παρόν από την συνηθισμένη οδό της

Τ

δημοσίευσης. Αυτό που αναφέρουν
όλοι όσοι μίλησαν στο άρθρο είναι
ότι παρόλο που δεν αποφέρει κέρδη
η διάδραση με το Instagram είναι
απαραίτητη. Στο φωτορεπορτάζ
κυρίαρχο ρόλο παίζει η επικοινωνία
και ο ανοιχτός διάλογος με το κοινό. Το
σημαντικό είναι να χτίσεις σχέση με τους
ανθρώπους στους οποίους σκοπεύεις
να απευθυνθείς. Είναι οι άνθρωποι
που θα αγοράσουν το περιοδικό ή
το βιβλίο. Είναι οι άνθρωποι που θα
ξοδέψουν χρήματα για σένα αλλά
όχι μέσα από το Instagram. Δεν είναι
αναμενόμενο ότι κάθε κίνηση μας
στο internet αποτιμάται σε χρήμα.
Βέβαια οι ενστάσεις είναι πολλές σε
καλλιτεχνικό επίπεδο αλλά και σε ότι
αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και
την παραβίαση τους.
Αλλά περί αυτών στο επόμενο τεύχος.

ο Instagram δημιουργήθηκε το 2010 σαν φωτογραφική εφαρμογή (app) για το iPhone. Μέσα
σε δύο μήνες κατάφερε να μαζέψει ένα εκατομμύριο χρήστες. Σήμερα έχει περισσότερους
από 80 εκατομμύρια χρήστες με 4 δις. φωτογραφίες. Επίσης, κυκλοφορεί και για την πλατφόρμα
Android. Το Instagram έκανε πάταγο όταν αγοράστηκε από το Facebook έναντι 730 εκ. δολαρίων.
Η μεγαλύτερη επιτυχία όμως του Instagram, όπως περηφανεύονται οι εμπνευστές του, είναι ότι
έδωσε άλλο πρόσωπο στις φωτογραφίες που βγάζουμε με το κινητό. Τις έκανε πιο όμορφες
και πιο social, αφού μπορούσες πλέον να τις μοιραστείς με όλους. Φυσικά προκάλεσε πολλές
αντιδράσεις γιατί καθιέρωσε μια σχολή που προσομοιώνει με τεχνητό τρόπο την αισθητική της
αναλογικής φωτογραφίας.
Παρά τις ενστάσεις, η επιτυχία του Instagram είναι αδιαμφισβήτητη. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται
από διασημότητες, από μεγάλες εταιρίες για την προώθηση των προϊόντων και των brand names
τους, ακόμα και από τον πρόεδρο Obama. Οι φωτογράφοι και τα περιοδικά δεν έμειναν αμέτοχοι.
Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία της εφαρμογής το National Geographic υπέγραψε συμφωνία,
αρχικά να μοιράζεται φωτογραφικές συμβουλές με τους χρήστες, και πλέον χρησιμοποιείται από
τους φωτογράφους του για να δημοσιεύουν φωτογραφίες από τα ταξίδια τους.
Τα παραδείγματα του άρθρου στο BJP είναι πολλά. Δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, εκδοτικοί
οργανισμοί, περιοδικά το έχουν συμπεριλάβει στην εργασιακή τους καθημερινότητα. Για τους
φωτογράφους το Instagram έχει γίνει το νέο photoblogging. Είναι το social network που τους
επιτρέπει να δημιουργούν βαθύτερη σχέση με τους θεατές ή τους υποψήφιους πελάτες τους.
Προσοχή όμως: δεν είναι η πλατφόρμα που επιλέγουν για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους
αλλά για να επικοινωνήσουν με το κοινό. Κανείς από τους φωτογράφους δεν δημοσιεύει
τις φωτογραφίες του εκεί. Και τι αξιοποιεί; Φωτογραφίες backstage, snapshots, τα γνωστά
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Nikon D600
(ands-on      full frame
Η πρόσφατη full frame D800 με την ανάλυση – ρεκόρ των 36εκ.
Megapixel, παρόλη την τεχνολογική υπεροχή, έγινε δεκτή με
επιφυλάξεις από μια μερίδα φωτογράφων που προέρχονται από
τις full frame D700 και D3των 12Megapixel. Δηλ. ανθρώπων
που επιζητούν την απόλυτη ευκρίνεια τη χρωματική πιστότητα
και την έλλειψη ψηφιακού θορύβου χωρίς να πολυνοιάζονται
αν θα τυπώσουν σε τεράστιες μεγεθύνσεις. Για αυτούς, τα 36ΜΡ
δεν αποτελούν προτεραιότητα. Κάπου εδώ μπαίνει στο παιγνίδι
η D600 που με τις λογικές διαστάσεις, τα (μόνον…) 24Megapixel
και την ισορροπημένη φιλοσοφία διεκδικεί την προτίμηση των
επαγγελματιών και προχωρημένων ερασιτεχνών φωτογράφων.
Ειδικά αν σκεφθεί κανείς ότι θα είναι η πιο φθηνή full frame της
αγοράς, οι προοπτικές είναι μεγάλες.

A

πό καιρό, η φημολογία για την επερχόμενη D600 όχι μόνον υπέβοσκε αλλά είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις. Το internet βοούσε
για την «βασική» full frame που θα έβαζε τα πράγματα στη θέση τους
και θα έδινε μια αγοραστική διέξοδο σε όσους δεν είχαν σκοπό να
πληρώσουν κάτι πιο εξεζητημένο. Η D600 προφανώς ήταν ένα project
που υπό κανονικές συνθήκες θα είχε προωθηθεί πολύ πιο γρήγορα
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στην αγορά αλλά οι αντιξοότητες της περυσινής χρονιάς (σεισμοί και
καταποντισμοί στη ΝΑ Ασία) την καθυστέρησαν… Έτσι ήλθε σαν ανακούφιση η είδηση λίγες μέρες πριν ανοίξει τις πύλες της η Photokina
2012, ότι επιτέλους έχουμε (και μάλιστα με διαθεσιμότητα από 18 Σεπτεμβρίου ημέρα που ανοίγει τις πύλες η έκθεση) την πιο προσιτή full
frame. Αυτό δεν σημαίνει ότι η D600 είναι φθηνή αφού θα κυμανθεί
γύρω στις 2000 ευρώ (αυτή τη στιγμή που γράφεται το άρθρο δεν είναι
σαφής η τιμή που θα διαμορφωθεί στην ευρωπαϊκή αγορά).

ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Είχαμε μια σύντομη - διάρκειας μίας ώρας - επαφή με το πρώτο κομμάτι της D600 που προσγειώθηκε επί ελληνικού εδάφους Με την πρώτη
ματιά η D600 χαρακτηρίζεται πάνω απ’ όλα από το compact σώμα
διαστάσεων μόλις 141x113x82mm που μοιάζει περισσότερο με APS-C.
Σε εξίσου λογικά πλαίσια κυμαίνεται το βάρος (760γρ.) Η κατασκευή
από ελαφρό κράμα μαγνησίου στα καλύμματα της πάνω και κάτω
πλευράς και αλουμίνιο στο εσωτερικό σασί μαζί με ορισμένου βαθμού
weatherproofing (αδιαβροχοποίηση) επιβεβαιώνει τη γνωστή εμμονή
της Nikon για ποιότητα και μακροχρόνια αντοχή. Επίσης ανθεκτικός
είναι και ο φωτοφράκτης1/4000-30sec. πιστοποιημένος για 150.000
λήψεις (200.000 ο αντίστοιχος της D800). Οι σχεδιαστές δεν θέλησαν
να αποστερήσουν τα επιβεβλημένα στην hi end κατηγορία επαγγελματικά χαρακτηριστικά και έτσι η D600 προικίζεται και με κάλυψη
σκοπεύτρου 100% και δανείζεται την ίδια οθόνη 3,2in. 921K pixel της
D800. Mπορεί να λείπουν κάποιες extreme δυνατότητες που φοράει η
D800, αλλά εναπόκειται στον υποψήφιο αγοραστή να σκεφθεί και να
κρίνει αν χρειάζεται να πληρώσει για κάποια πράγματα που ίσως ποτέ
δεν αξιοποιήσει.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ. Θυμίζει σε μεγάλο βαθμό την
πετυχημένη APS-C D7000 όπως για παράδειγμα η θέση των δύο
πλήκτρων Function, οι δύο οδοντωτές περιστροφικές κλίμακες
επιλογών εμπρός και πίσω από το grip κλπ. Όπως ισχύει και στις
άλλες medium/hi end DSLR της φίρμας, υπάρχει η καλύτερη δυνατή
συμβατότητα με παλιά και νέα οπτικά Nikkor αφού διαθέτει αξονάκι
οδήγησης του focus για μη AF-S φακούς. Το Lv είναι τοποθετημένο
κάτω από το DPad του ΜultiSelector ένα στοιχείο που μοιάζει με D800.
Γενικά, το layout είναι ένας συγκερασμός ανάμεσα στη D800 και τη
D7000.

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: Σκύβοντας πάνω στη σχεδίαση βλέπουμε πως ο
αισθητήρας έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη μηχανή και συνεργάζεται
με τα ηλεκτρονικά Expeed 3 για να δώσει την ώθηση της ταχύτητας
όπως π.χ. το burst mode 5,5fps (ισχύει και σε RAW και σε JPEG) που
καλύπτει και απαιτητικούς χρήστες.Από την άλλη μεριά υπάρχουν
και κάποια ανοίγματα προς τους ερασιτέχνες όπως οι σκηνές που
επιλέγονται από την βασική περιστροφική κλίμακα αριστερά από το
πεντάπρισμα. Tώρα δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρξουν πολλοί χρήστες
που θα δώσουν 2.000 ευρώ και θα καταλήξουν να δουλεύουν με
auto Scene Recognition.

VIDEO. Όπως όλες οι σύγχρονες ρεφλέξ το HD video είναι πλέον
αυτονόητο. Εδώ συναντάμε 1080p στα 30fps με mov container και
συμπίεση Η.264/ΜPEG-4 AVC. Τα βασικό στοιχείο που θέτει την
D600 στο στόχαστρο των επαγγελματιών είναι η έξοδος ασυμπίεστου
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BΑΣΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA
Μέγιστη ανάλυση: 6016x4016pixel
Ενεργά pixel: 24.3 megapixels
Μέγεθος αισθητήρα: Full frame (35.9 x 24 mm)
Τύπος αισθητήρα: CMOS
Επεξεργαστής: Expeed 3
Ευαισθησία: ISO 100 - 6400 σε βήματα 1, 1/2 or 1/3
EV (50 - 25600 με boost)
White balance: 12 προρρυθμισμένες θέσεις
Σταθεροποίηση εικόνας: Όχι
Αρχεία: NEF (RAW): 12 ή 14 bit, συμπιεσμένο χωρίς
απώλειες, συμπιεσμένο ή ασυμπίεστο • TIFF (RGB)
• JPEG
Mια ματιά στα εσωτερικά της D600. Πάνω και πάνω καπάκια από μαγνήσιο,
σασί αλουμινίου και μερικά εξωτερικά πλαστικά καλύμματα για μείωση του

Autofocus: Ανίχνευση Contrast • Ανίχνευση Φάσης
• Επιλεγόμενο σημείο • Tracking • Single •

βάρους.

Continuous • Face Detection • Live View
video στην θύρα HDMI, πολύτιμη δυνατότητα για όποιον θέλει να
καταγράψει το σήμα σε εξωτερική συσκευή και μάλιστα με ταυτόχρονα
ενεργή και τη θύρα HDMI και την οθόνη. Στο ηχητικό τμήμα θα
βρούμε ένα μονοφωνικό μικρόφωνο και εισόδους για stereo
μικρόφωνο και ακουστικά. Υποστηρίζεται ήχος PCM linear.

Digital zoom: Όχι
Manual focus: Ναι
Αριθμός σημείων εστίασης: 39
Μοντούρα: Nikon F mount
Μέγεθος οθόνης: 3.2” TFT LCD monitor 921Κ pixel
Live view: Ναι

AΡΧΙΚΕΣ (ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ) ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
Το firmware που φορούσε το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν σταθερό και
δεν έδειχνε κολλήματα αν και μάθαμε ότι τα μοντέλα παραγωγής θα
φοράνε μια έκδοση firmware παρακάτω. Τα μενού στην χορταστική
οθόνη εμφανίζονται χωρίς καμμία υστέρηση. Η φωτομέτρηση στα

Τύπος σκοπεύτρου: Οπτικό (πεντάπτρισμα)
Κάλυψη σκοπεύτρου: 100 %
Μεγέθυνση σκοπεύτρου: 0.7x
Ταχύτητα κλείστρου: 30 sec-1/4000 sec

πρώτα δείγματα ήταν άψογη το ίδιο και το autofocus τουλάχιστον με
τον AF-S 35mm f/1,4. Δεν προλάβαμε να τεκμηριώσουμε το θόρυβο

Έκθεση: Program (P) • Shutter-priority (S) • Aperture
priority (A) • Manual (M)

όμως λογικά (θεωρητικά) θα έχει καλύτερη συμπεριφορά πάνω από
ISO 1600 σε σχέση με την D800 των 36Megapixel. Όπως και νάχει

Ενσωματωμένο Flash: Ναι (Pop-up) Ισχύς GN12m
(ISO 100) με συγχρονισμό στο 1/200 sec

πιστεύουμε ότι πρόκειται για το πιο ενδιαφέρον φετεινό μοντέλο Nikon
γιατί απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό και αποτελεί την ανταγωνιστική
πρόταση απέναντι στις ισοδύναμες από πλευράς ανάλυσης Canon EOS
5D MkIII και Sony Alpha 99.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ D600 ΑΠΟ D800
Aνάλυση 24,3ΜΡ αντί για 36,3ΜΡ
Autofocus 39 σημείων με 9
σταυροειδείς αισθητήρες έναντι 51
σημείων με 15 σταυροειδείς αισθητήρες
Κατώφλι ευαισθησίας -1EV έναντι -2EV
Λειτουργία ριπής (burst) 5,5fps έναντι
4fps

Ριπή: Ναι (5.5, 1-5 fps)
Self-timer: Yes
Φωτομέτρηση: Multi • Center-weighted • Average •
Spot
Διόρθωση Έκθεσης: ±5 EV (σε βήματα 1/3 EV, 1/2
EV)
Βίντεο: MPEG-4 • Η.264
Ανάλυση Βίντεο: 1920x1080 (30, 25, 24 fps),
1280x720 (60, 50, 30, 25 fps)
Αποθήκευση SD/SDHC/SDXC x 2 θύρες
Μπαταρία: Lithium-Ion EN-EL15
Βάρος: 760 gr.

Διπλό slot SDHC αντί για Compactflash/
SDHC-XC

Διαστάσεις: 141x113x82 mm

210 9410888

όπως WiFi και Ethernet

Πιστοποίηση κλείστρου για 150.000
καρέ (200.000)

adaptor

USB 2.0 (USB 3.0)

Η D600 κλείνει το μάτι
στους φωτορεπόρτερ
με χρήσιμα αξεσουάρ
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Pentax Q10
Upgrade  )    
Η Q είναι η μοναδική mirrorless – σύστημα με αισθητήρα 1/2,3in. αλλά εναλλακτούς φακούς με τη νέα μικρή
μοντούρα Pentax Q. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως
μια θαυμαστή μινιατούρα
που όμως είναι περισσότερο αξιοπερίεργη παρά
πετυχημένη εμπορικά. Aυτό
εξηγείται από τον αυξημένο
ανταγωνισμό στις mirrorless
και την επιεικώς παράδοξη
απόφαση της Pentax να
επιμείνει σε μικρό αισθητήρα την στιγμή που οι άλλες
mirrorless ξεκινάνε από
τη μία ίντσα ή το φορμά
Micro 4/3 (13,5x18mm). Ένα
χρόνο μετά την παρουσίαση, η Pentax αποφάσισε να
βελτιώσει τις προδιαγραφές
με ανανεωμένο αιαθητήρα στα ίδια «κυβικά» και ανάλυση 12,4Μegpaixel αλλά καλύτερα χαρακτηριστικά
ψηφιακού θορύβου. Νεώτερης γενιάς ηλεκτρονικά και
Autofocus συνεργάζονται για καλύτερη απόδοση. Μαζί
με την μηχανή αναγγέλθηκε ένας νέος φακός Q mount
15-45mm και ένας αντάπτορας για φακούς Petnax.
ΤΕΧΝΙΟ 2310 278600
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İ ďĺďĹ
ıď*ERRYď'HIONISď
ďďķďĹ

nĺďďŀďĿ ďĺďķď
ďŀďķďķďďļĹ
ĪĺďķďĺďďďļķďĿďďķ
İďĺďĺ

ĩĸ

1+2ď
ƿǈ
ļĺ
Intercontinental

lĿ

4+5ď
ƿǈ

Jerry

ļĺ
Crowne Plazza

kĺ

Ghionis

8+9ď
ƿǈ
ļĺ
Porto Palace

ĨĹ

11+12ď
ƿǈ
ļĺ
  

ĲŁ

[www.onlinepws.com]
[www.wedseminars.com]

15+16ď
ƿǈ

įĺďįŀď ď
Īĸ ďkĺ ď
ď ďď

ļĺ
Atlante Grand Resort
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Canon C100 +* C500
E##   ) 



Δύο νέα μοντέλα της σειράς C (Cinema EOS) είδαν τα
φώτα της δημοσιότητας για πρώτη φορά συμπληρώνοντας
τη γκάμα που εγκαινιάστηκε πέρυσι με την πετυχημένη
C300E. Η C 100 είναι η οικονομική της σειράς με μικρότερες
εξωτερικές διαστάσεις και αισθητήρα Super 35mm
διατηρώντας βεβαίως τη συμβατότητα με φωτογραφικούς
φακούς Canon EF που αποτελεί και το πιο ισχυρό συγκριτικό
πλεονέκτημα. Δίνει ανάλυση full HD 1920x1080 σε bit rate
ως 24Mbps με δειγματοληψία 4:2:0 και εξάγει ασυμπίεστο
σήμα video σε εξωτερικά recorder. Υποστηρίζει refresh
24/25/30p και 50i/60i. Το σώμα έχει παρόμοια σχεδίαση με
την C300 , και η σκόπευση γίνεται μέσω της οθόνης 3,5in.
Στον τομέα του ήχου υποστηρίζει Dolby Digital AC3 ή 16bit
PCM στα 48kHz. Στο άνω άκρο της γκάμας τοποθετείται
η C500 με κινηματογραφική ανάλυση 4Κ (η υπόσχεση
για το μοντέλο αυτό είχε δοθεί στη NAB). Eκτός από τις
(εξωπραγματικές για τα μέχρι τώρα στάνταρ) 4000 γραμμές
κάνει λήψεις και σε 2Κ (2048x1080pixel) στα 12bit με
δειγματοληψία 4:4:4 YCbCr. Παράλληλα παρουσιάστηκαν
τέσσερις νέοι φακοί οι CN-E 15-47mm T2,8 L S και
CN-E 30-105mm T2,8 L S με ΕF και PL
μοντούρες.
MC MANIOS
210 6452995

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
& ΒΙΝΤΕΟ
Φωτογραφία/ Βίντεο/
Ηλεκτρονική επεξεργασία/
Στούντιο/ Μόδα
Δημιουργία portfolio

ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΓΟΥ 112, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Τ: 210 7750675, WWW.FOCUS.EDU.GR
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
 



          


1 
Δευτέρα 15/10/12

 

    !

&    

Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

 ,   , ,  ,  .   .       .       
"  

      . .

!   .

:       
2 
Τετάρτη 17/10/12
Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

#   !,  $ % , “    ”  , 
 ,   ,    $  $   ,  %  .

! ,   !  $  



  !  .


3 Photoshop
Σάββατο 20/10/12

Ώρα 10:00-14:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

#   $   %  %   ,  $ -   .  '  !   ($    %$ ,   $   Layers. )    % : Raster - Vector.

 .


4 Photoshop
Δευτέρα 22/10/12

Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Layers,  ! ($  ! Alpha channels),    (Actions),
!  .  $% RGB-CMYK. /   layer, layer mask.

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
ÔÐÏ: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñÜöïò, ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá.
(Óôï ýøïò ôïõ Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò)

ÈÓÅÉ: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄÉÄÓÊÏÕÍ: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ
ÅÎÏÐËÉÓÌ: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå projector. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
KÏÓÔÏËÏÃÉÏ: Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï: €48,78+ ÖÐÁ (€60). Ãéá äýï óåìéíÜñéá: €89,43 + ÖÐÁ (€110)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá: €121,95 + ÖÐÁ (€150) Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73 + ÖÐÁ (€210)
ÂÅÂÁÉÓÅÉ ÓÕÌÌÅÔÏ: ×ïñçãïýíôáé ( 

 )

ÓÕÃÊÏÉÍÙÍ : Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”. ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.
E

 : Óô site www.photo.gr      å             
2108541400    mail: info@photo.gr êáé èá åðéêïéíùíÞóïõìå ìáæß óáò ãéá ôéò ëåðôïìÝñéåò



Για κράτηση θέσεων: www.photo.gr ή στο τηλέφωνο 210 8541400 ή στο e-mail: info@photo.gr

Seminaria 220.indd 23

 164 • 

28/8/2012 6:49:40 

17  

 2012



16

ON LINE 

  

O IMAGING - E  

Pentax
+   
Μαζί με τις νέες Pentax K-5II και Pentax K-5IIs, η RicohPentax ανακοίνωσε και δύο νέους φακούς δηλώνοντας
την πρόθεση της να παραμείνει στην αγορά των DSLR
παρά τα όσα ακούγονται. Αρχικά ο SMC Pentax-DA
18-270mm f/3.5-6.3 ED SDM έχει zoom 15x με εστιακές
αποστάσεις 27.5-414mm. Αυτό το εύρος τον καθιστά
κατάλληλο για να τον μεταφέρει ο κάτοχος στο ταξίδι
αφού μπορεί να καλύψει ποικιλία θεμάτων. Όπως και
όλη η σειρά SDM, ο φακός έχει υπερηχητικό μοτέρ για
γρήγορο και αθόρυβο focus. Επιπλέον περιλαμβάνει
ειδική επίστρωση Pentax HD Coating που επιτρέπει
να περνάει περισσότερο φως αλλά με μειωμένες
αντανακλάσεις. Η επίστρωση αυτή επίσης

Sony

απωθεί τις σταγόνες
του νερού από το

*   !  #

   NEX E-mount

εμπρός κρύσταλλο και

μοντούρα E της σειράς mirrorless ΝΕΧ. Στις ανακοινώσεις περιλαμβάνεται
ο 16-50mm power zoom με f/3.5-5.6, ο οποίος έχει το μισό μέγεθος

Στους δεκατρείς φακούς θα αυξηθεί η γκάμα των φακών της Sony για την

καθαρίζεται πιο εύκολα.
Ο δεύτερος φακός
που ανακοινώθηκε

από τον standard 18-55mm. Διαθέτει την τεχνολογία Optical Steady

είναι ο HD Pentax-

Shot με ενσωματωμένο σταθεροποιητή εικόνας. Μαζί με το 16-50mm
ανακοινώθηκαν και οι 10-18mm f/4 και 35mm f/1.8 και οι δύο με τεχνολογία

DA 560mm f/5.6 ED
AW, με οπτική γωνία
ισοδύναμη με 856 mm

OSS. Μαζί με τους τρεις νέους φακούς ο συνολικός αριθμός φτάνει τους 13
με μοντούρα ενώ οι κάτοχοι NEX μηχανών μπορούν να χρησιμοποιήσουν
και 31 φακούς με μοντούρα Α εάν προσαρμόσουν τον ειδικό αντάπτορα.
SONY 801 11 92000

σε DSLR Pentax. Με το
συγκεκριμένο σχεδιασμό
η Pentax ισχυρίζεται ότι
ο φακός απαιτεί λιγότερα
οπτικά στοιχεία ενώ
ενσωματώνει και δύο
οπτικά στοιχεία χαμηλής
διάχυσης. Ο φακός
συνεργάζεται ιδανικά
τις K-30, K-5II
και K-5IIs αφού
είναι ανθεκτικός
στις δύσκολες
καιρικές
συνθήκες.
ΤΕΧΝΙΟ
2310 278600

Πραγματοποιήστε τους δημιουργικούς σας στόχους

Ταχύρυθμα και πρακτικά μαθήματα από επαγγελματίες
διεθνούς εμβελείας

Σπουδές Φωτογραφίας: Basic, Advanced, Professional,
καθημερινή ή απογευματινή φοίτηση, 12-24 εβδομάδες

Workshops: Εξειδικευμένη γνώση σε 1-5 μέρες
Ζητήστε μας πληροφορίες για τα
προγράμματα των υποτροφιών!
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Διεύθυνση: Κεραμεικού 53, 10436 Αθήνα
Site: www.newschoolathens.org
Email: contact@newschoolathens.org
Τηλέφωνο: 210 5243694
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Τα workshops του ΦΩΤΟγράφου
   

 &       

1      
Κυριακή 7 Οκτωβρίου

Location: Παύλιανη - Αισθητικό περιβαλλοντικό πάρκο στις
πηγές του Ασωπού στον Εθνικό Δρυμό Οίτης
Εισηγητές: Κωνσταντίνος Βασιλάκης
http://konstantinosvasilakis.com/
& Μαρία Καϊμάκη http://justeline.daportfolio.com/
Κόστος συμμετοχής: €89,43 + ΦΠΑ (€110)
Στην τιμή του σεμιναρίου περιλαμβάνεται και η μετακίνηση
με πούλμαν από την Αθήνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνάντηση του γκρουπ στα γραφεία του περιοδικού
την Κυριακή 7 Οκτωβρίου, ώρα 6:00.

2 !"   
Σαββατοκύριακο 13 & 14 Οκτωβρίου

Location: Μονεμβασιά Βυζαντινές Kαστροπολιτείες/ Μυστράς
Εισηγητής: Γιώργος Τζώρτζης http://lightworks.gr
http://georgetzortzis.com/
Κόστος σεμιναρίου: €195,12 +ΦΠΑ (€240)
Στην τιμή του σεμιναρίου περιλαμβάνεται η μετακίνηση με πούλμαν από
Αθήνα και η διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνάντηση του γκρουπ στα γραφεία του περιοδικού
το Σάββατο 13 Οκτωβρίου, ώρα 7:00.

Δηλώσεις συμμετοχής: Για το σεμινάριο 1 έως 24 Σεπτεμβρίου, για το 2 έως 1 Οκτωβρίου
Για κράτηση θέσεων επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 8541400 ή στο e-mail info@photo.gr
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SONY PMW-150
*##  



Η εταιρία ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ
ενημερώσει για την διάθεση
της ολοκαίνουργιας SONY
PMW-150, που αναγγέλθηκε
πρόσφατγα στη διεθνή έκθεση
IBC 2012, στο Amstedam.
Η PMW-150 αποτελεί την
τελευταία προσθήκη της
Sony στην εξαιρετική σειρά
XDCAM HD422. Διαθέτει
τρεις αισθητήρες 1/3-inch
Exmor CMOS full raster που
καταγράφουν εικόνες χωρίς
pixel interpolation και αυτό έχει
ως αποτέλεσμα να παρουσιάζει
πολύ καλύτερη συμπεριφορά σε
δύσκολες συνθήκες εγγραφής
σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη
κάμερα με αισθητήρες 1/3-in.
Ταυτόχρονα αντιπροσωπεύει

iPhone 5

εξαιρετική οικονομική
εναλλακτική λύσυ ως προς την
PMW-200, καθώς υποστηρίζει το

(     
Με το Android να φτάνει τα 500 εκ. ενεργοποιημένες συσκευές και τη Samsung να
διαγράφει λαμπρή πορεία στα smartphones η Apple πρέπει να ανησυχεί λιγάκι. Κι αυτό

broadcast industry standard Full
HD 422 50 Mbps MXF φορμά

το λέμε διότι περιμέναμε κάτι πιο συγκλονιστικό από το πολυδιαφημισμένο iPhone 5.

εγγραφής. Επιπλέον η PMW-150
δίνει την επιλογή για εγγραφή

Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να έχει εντυπωσιακές αλλαγές αναφορικά με το iPhone
4s. Δευτερευόντως δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστη την τάση που έχουν οι

με πληθώρα από recording
format, όπως 50Mbps/35Mbps

άνθρωποι τoυ Cupertino να διατυμπανίζουν τα χαρακτηριστικά των κινητών τους ως
πρωτοποριακά ενώ κάποια από αυτά ήδη υποστηρίζονται από άλλες συσκευές. Εκτός αν

MXF, 35Mbps/25Mbps MP4
και DVCAM, ώστε να επιλέγετε

θέλουν να ανακαλύψουν και πάλι την Αμερική!
Ας δούμε τις κυριότερες αλλαγές. Καταρχάς είναι 18% λεπτότερο και 20% ελαφρύτερο
από το 4S. Ο Phill Schiller το χαρακτήρισε ως το λεπτότερο smartphone αλλά όλοι
ξέρουμε πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει ο ανταγωνισμός. Η πιο σημαντική διαφορά
εντοπίζεται στην οθόνη που από τις 3,5 ίντσες αναβαθμίστηκε στις 4 (326ppi) κρατώντας
όμως το ίδιο pixel density με το προκάτοχο. Η ανάλυση της οθόνης είναι 640x1.136
pixel. Παρά την τεχνολογία Retina που ομολογουμένως είναι εντυπωσιακή η οθόνη
στα χαρτιά υστερεί από τις ναυαρχίδες άλλων εταιρειών. Για παράδειγμα η οθόνη του
Samsung Galaxy SIII έχει διαγώνιο 4.8 ίντσες και πυκνότητα 306ppi. Επίσης το iPhone
5 έχει ταχύτερο επεξεργαστή, τον Α6, για τον οποίο η εταιρεία ισχυρίζεται ότι είναι δύο
φορές πιο γρήγορος από τον A5. Η φωτογραφική μηχανή παραμένει με αισθητήρα ίδιας
ανάλυσης όπως και το 4s (στα 8 megapixel), φακό πέντε στοιχείων και φωτεινότητα f/2.4.
Με τη νέα λειτουργία low light mode δίνει μέχρι και 2 stop παραπάνω ευαισθησία σε
χαμηλό φωτισμό. Η νέα λειτουργία Panorama δουλεύει σε real time ενώ μετατοπίζει ο
χρήστης οριζόντια το τηλέφωνο και παράγει πανοραμικά καρέ μέχρι 28 MP. Το Shared
Photos Streams μοιράζεται τις φωτογραφίες εύκολα (το έχουμε ξαναδεί και σε αυτόματη
εκδοχή με τη χρήση face recognition σε Android κινητά). Βελτιωμένο επίσης είναι το
βίντεο και ο ήχος. Η πιο αξιόλογη αναβάθμιση αφορά την υποστήριξη δικτύων 4G
LTE που εμάς εδώ στην Ελλάδα της κρίσης δεν θα μας απασχολήσουν για πολύ καιρό
ακόμα. Τέλος αλλάζει το dock connector που σημαίνει ότι τα fanboys θα πρέπει να
αγοράσουν αντάπτορες για όλα τα περιφερειακά. Στο press event παρουσιάστηκε και το
νέο λειτουργικό iOS 6 που θα φοράει το iPhone 5 (και στη συνέχεια τα iPad 2 και 3) και
η εφαρμογή Maps που θα χρησιμοποιεί λογισμικό πλέον της Apple και όχι της Google
(η ανακάλυψη της Αμερικής που λέγαμε). Βέβαια αυτό σημαίνει ότι η Siri θα σας διαβάζει

το ιδανικό φορμά για τη
ροή εργασίας σας ή να είστε
συμβατοί με τις απαιτήσεις των
συνεργατών σας.
Η διανομή της κάμερας στην
Ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται να
ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2012.
ΣΤΑΜΟΣ 2310 942000

πλέον τις οδηγίες. Until next time, Μr. Cook!
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
"

 &     
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2 '  
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- boudoir
4 Glamour
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  -     ! "# 
!#,  $#  "% &"! '%#'( studio!
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M : C ;  . F : 210 9939995 - 6944 474024
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     (2)

+ 12;33* : !  , styling/hair/
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NFO - 

 E: 210 9703980, 210 9939995

Seminario Athens Art_3_Seminars.34 34
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Visa Pour L’Image
"

#   

Ανάμεσα στους μεγάλους νικητές του φετινού Visa Pour L’Image είναι η φωτογράφος
Stephanie Sinclair που κερδίζει για τρίτη φορά το Visa d’Or. H Stephanie Sinclair,
μέλος του VII Photo, επιλέχθηκε ομόφωνα για το βραβείο για την σειρά της πάνω
στα παιδιά που αναγκάζονται να παντρευτούν σε πολύ μικρή ηλικία σε περισσότερες
από 50 χώρες ανά τον κόσμο. Τα τελευταία οκτώ χρόνια η Sinclair ταξίδεψε σε
Αφγανιστάν, Νεπάλ, Αιθιοπία, Ινδία και Υεμένη καταγράφοντας αυτές τις εικόνες.
Το project είχαν υποστηρίξει το National Geographic, το Geo, το φωτογραφικό
πρακτορείο VII, οι New York Times κ.α. Η ίδια δήλωσε πως σκοπεύει να συνεχίσει
το project με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών. Το ίδιο βραβείο αλλά στην
κατηγορία της επικαιρότητας κέρδισε ο Eric Bouvet για τη φωτογραφία από τη Λιβύη
λίγο πριν την εισβολή στο καταφύγιο του Καντάφι. Το βραβείο Visa D’Or Daily Press
κέρδισε ο Tomas Munita για τις φωτογραφίες του από τις αναταραχές στη Συρία. Το
βραβείο που δίνεται σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό για την ανθρωπιστική
πλευρά της φωτογραφίας δόθηκε στον φωτογράφο Mani για την δουλειά στη
Συρία. Το Prix Canon De La Femme Photojournalist κέρδισε η Sarah Caron για την
δουλειά της στο Πακιστάν. Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενα τεύχη η
ελληνική παρουσία στο φετινό φεστιβάλ ήταν έντονη. Φωτογραφία μάλιστα του Άρη
Μεσσίνη από την έκθεση The Shockwave in Greece (μαζί με τον Άγγελο Τζωτζίνη
και την Λουΐζα Γκουλιαμάκη) εικονογράφησε την αφίσα του φεστιβάλ. Επίσης η
διακεκριμένη φωτορεπόρτερ Μάρω Κουρή σε ειδική προβολή παρουσίασε την
δουλειά της «Ο σπαραγμός της Αθήνας» στο γοτθικό αββαείο του Campo Santo.
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© Stephanie Sinclair / VII Photos
για το National Geographic
Magazine. Η Sarita (15), ετοιμάζεται
με δάκρυα στα μάτια, λίγο πριν τη
στείλουν στο σπίτι του συζύγου
της. Την προηγούμενη μέρα αυτή
και η αδερφή της Maya (8), παντρεύτηκαν δύο αδέρφια. Βραβείο
VISA D’OR FEATURE

© Eric Bouvet για το Le Figaro
Magazine. Bab al-Azizia, το τέλος.
Η κατάληψη του οχυρού του
Muammar Gaddafi. 23 Αυγούστου
2011 -Λιβύη. Βραβείο VISA D’OR
NEWS

© Mani Ένας άντρας που χτυπήθηκε από ελεύθερο σκοπευτή
μεταφέρεται σε ένα φορτηγό που
αργότερο πιθανοτότατα έγινε και
αυτό στόχος. Ο άντρας δεν επιβίωΧχχχχχ χχχχχχχχχχχχχχ χ

σε. Βραβείο HUMANITARIAN VISA
D’OR INTERNATIONAL COMMITEE
OF THE RED CROSS (ICRC)

 164 • 

17  

 2012



22

ON LINE 

  

O IMAGING - E  

© Tomas Munita / The New York Times
Διαδηλωτές χτυπούν ένα από τους
δύο υπαλλήλους ασφαλείας oι οποίοι
παρεισέφρυσαν στην κηδεία ενός στρατιώτη
του απελευθερωτικού στρατού που
σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μάχης με τις
δυνάμεις του Al-Assad. Βραβείο VISA D’OR
DAILY PRESS

© Maciek Nabrdalik / VII. Ο επίσκοπος
Bishop Stanislaw Napierala φιλάει την
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας
που ονομάζεται Black Madonna της
Czestochowa, μετά την άφιξη της στο
Przedborow της Πολωνίας, 30 Ιουνίου
2011. Βραβείο PIERRE & ALEXANDRA
BOULAT

© Misha Friedman Φυματίωση - Ρωσία,
Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν, Βραβείο

Χχχχχχ χχχχχχχχχχχχχχ χ

PIXPALACE.
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Η δουλειά της πολυβραβευμένης φωτογράφου Μάρως Κουρή άνοιξε τις νύχτες προβολών του 24ου Visa Pour L’Image στο Περπινιάν.
Το σύνολο της δουλειάς αυτής ονομάζεται «Σπαραγμός της Αθήνας» και ασχολείται με τους νεοάστεγους, το σύνολο των ανθρώπων που
πλέον έχουν χάσει το σπίτι τους λόγω κρίσης. Μάλιστα η φωτορεπόρτερ έδωσε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά
ηλικιακά βρίσκονται γύρω στα 47 χρόνια, 11% αυτών έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, 23,5% έχουν τελειώσει το γυμνάσιο και μόνο το 9,3%
είναι αναλφάβητοι. Είναι συνήθως θύματα της ανεργίας που έστειλε 20.000 Έλληνες στα παγκάκια.

Οι “ενημερώσεις” μου για την

ωτογραφία
www.facebook.com/photographos.mag
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weddingphoto
  2012

175.069

*

*Έως 14 Σεπτεμβρίου 2012

Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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H ' facebook & Flickr

@
', +*+ :$,
...@&[$
 !  #    # 
  “(   
#”    
/3"4/"$   5436
Περιμένουμε φωτογραφίες σας το
αργότερο μέχρι 28 Σεπτεμβρίου μαζί με
ένα σύντομο σχόλιο για την κάθε μία
ξεχωριστά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά
της κάθε λήψης.Οι επιλεγμένες
φωτογραφίες θα δημοσιευθούν
στον επόμενο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ και θα
διεκδικήσουν δώρα.

www.facebook.com
www.flickr.com

Η μεγαλύτερη παρέα για την

ωτογραφία
www.facebook.com/groups/photographos.mag
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Nέα, μειωμένη τιμή!

 €18
    

    &  !

 256


x22.5 /

20
óôÜóåéò

Äéá


 
30/9/2012

ÄéáóôÜó

åéò 20,5

x23cm

/ Óåëßäå

ò 130


  
  
   : 210 8541400, info@photo.gr
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Hasselblad Masters
(       Photokina
Τη φετινή Photokina, την μεγαλύτερη εμπορική έκθεση του φωτογραφικού κλάδου, επέλεξε η Hasselblad για να παρουσιάσει
την δουλειά των Hasselblad Masters. Κατά τη διάρκεια της Photokina θα παρουσιαστεί το λεύκωμα “Hasselblad Masters Book
Vol.3 Evoke” που περιέχει τη δουλειά των 11 νικητών που κλήθηκαν μετά από διαγωνισμό να δημιουργήσουν τις εικόνες τους
πάνω στο θέμα της έμπνευσης και της επίκλησης. Μέρος του βραβείου του ήταν μια Hasselblad H4D που τους δόθηκε για να
ολοκληρώσουν το project τους. Οι 11 νικητές θα παραστούν σε ειδική τελετή στη Photokina ενώ κατά τη διάρκεια της έκθεσης
θα πραγματοποιήσουν μικρά σεμινάρια μαζί με παλιότερους Hasselblad Masters. Φέτος στην Photokina, για πρώτη χρονιά
θα στηθεί η “Boulevard of Competitions”, όπου θα εκτεθούν εικόνες από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς φωτογραφίας. Η
λεωφόρος αυτή, που εν μέρει αντικαθιστά τη Visual Gallery, σπονσοράρεται από μεγάλες εταιρείες, και την Hasselblad, και έχει
σκοπό να δείξει τα καλύτερα παραδείγματα από διαφορετικά είδη φωτογραφίας. Οι υπεύθυνοι ευελπιστούν ότι η “Λεωφόρος”
προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάδειξη των φωτογραφιών.
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Milosz Wozaczynski, Hasselblad Master 2012: Κατηγορία Γάμος
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Joe Felzman, Hasselblad Master 2012: Προϊόντα

Tom D. Jones,Hasselblad Master 2012: Τοπίο/Φύση
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