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Π

ροφανώς στον τίτλο του σημειώματoς

αυτού δεν αναφέρομαι στην εξέλιξη
της τεχνολογίας η οποία καλπάζει με
φοβερούς ρυθμούς αλλά στην ελληνική
παρουσία στην έκθεση, όπως την γνώρισα
από το 1982 που ταξίδεψα για πρώτη
φορά στην Κολωνία. Θυμάμαι εκείνα τα
δύσκολα χρόνια που κάναμε με δέος
τις μετατροπές των λιγοστών δραχμών
μας σε μάρκα, που γεμάτοι περιέργεια
περιδιαβαίναμε τα περίπτερα για να
περιεργαστούμε τις νέες μηχανές, τα νέα
πιο γρήγορα φιλμ, τους ζουμ φακούς,
τους εξελιγμένους μεγεθυντήρες σκοτεινού
θαλάμου, τα φλας. Είναι φυσιολογικό θα
μου πείτε αλλιώς να βλέπεις τη ζωή στα 24
χρόνια κι αλλιώς στα 54. Δεν αντιλέγω.
Όμως δεν τα γράφω αυτά επειδή με έπιασε
η νοσταλγία για τον ‘‘παλιό καλό καιρό’’.
Ανατρέχω στο παρελθόν γιατί με θλίψη
διαπίστωσα ότι η ελληνική παρουσία στην
έκθεση φέτος δηλ. επισκέπτες, εμπορικοί
αντιπρόσωποι, φωτογράφοι κ.λ.π. αφού
έκανε έναν μεγάλο κύκλο που κράτησε
τριάντα ολόκληρα χρόνια επιστρέφει
πάλι στην δύσκολη αρχή. Όμως με μια
ουσιώδη διαφορά: Χωρίς την διάθεση και
το κέφι των πρώτων χρόνων, με εμφανή
μελαγχολία και απογοήτευση για την
πορεία των πραγμάτων στη χώρα μας και
δυστυχώς με ελάχιστα χρήματα.
Θυμάμαι λόγου χάριν τη μεγάλη
δεξίωση της Agfa στη Photokina το
1996 στην έδρα του εργοστασίου στο
Leverkusen, όπου μόνον το ελληνικό
τραπέζι αριθμούσε περί τα 200 άτομα!
(Υπολογίστε τους καλεσμένους απ’ όλη τα
κράτη της οικουμένης και θα καταλάβετε
για τί μεγέθη μιλάμε). Σ’ αυτό το τραπέζι,
συμμετείχαν ούτε λίγο ούτε πολύ
πάνω από 100 επαγγελματίες έλληνες
φωτογράφοι - με τις συζύγους τους - όλοι
προσκεκλημένοι της Agfa προκειμένου
να δουν από κοντά τα νέα minilab του
γερμανικού εργοστασίου. (Σήμερα δεν
υπάρχει ούτε η Agfa και μάλλον ούτε
Έλληνας επαγγελματίας φωτογράφος να
ενδιαφέρεται για ακριβό minilab...).
Στους διαδρόμους της έκθεσης που σφύζει
από ζωή υποδεχόμενη επισκέπτες απ΄ όλη
την Υφήλιο, συναντήσαμε ελάχιστους
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Έλληνες αντιπροσώπους, μεμονωμένα στελέχη επιχειρήσεων, λιγοστούς επαγγελματίες και
ακόμη λιγότερους παθιασμένους ερασιτέχνες φωτογράφους. Από τη χώρα μας την ελληνική
σημαία σήκωσε η DIVITEC A.E. του κ. Λάζαρου Πιατόπουλου μοναδικό ελληνικό περίπτερο
στη Photokina. Κλείνοντας, θα ήθελα να παραθέσω κάποια νούμερα για να σχηματίσετε
αντικειμενικά εικόνα για την φετινή διοργάνωση. Περίπτερα: Από τη Γερμανία 420 (410 το
2010), από το εξωτερικό 738 (841 το 2010). Τουτέστιν 64% ξένοι εκθέτες (67% το 2010).
Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αλλοδαπός εκθέτης με 199 περίπτερα (197 το 2010), με δεύτερη
την Ιαπωνία με 34 περίπτερα (28 το 2010). Οι επισκέπτες το 2010 σύμφωνα με τη διοργάνωση
ξεπέρασαν τους 200.000 ενώ για φέτος εκτιμάται μία μικρή πτώση της τάξεως του 10%. Για
αναλυτικό ρεπορτάζ και τις τεχνολογικές καινοτομίες που παρουσίασαν τα εργοστάσια στην
έκθεση και τα διάφορα happenings, σας παραπέμπω στις επόμενες σελίδες του PBWeekly.
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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
E&(#: Τάκης Τζίμας, ")*)# +,#: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
.')7&#: Κωνσταντίνα Γκιτάκου "'& ).,: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

%!8"#: 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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Στο προηγούμενο τεύχος μιλούσαμε για το Instagram και πως έχει επηρεάσει το
workflow των φωτορεπόρτερ στο εξωτερικό. Αρκετοί από αυτούς έχουν καταφέρει να το
ενσωματώσουν επιτυχώς και να δώσουν παραπάνω ώθηση στη δουλειά τους σε εποχές
που το φωτορεπορτάζ πνέει τα λοίσθια. Οι αντιδράσεις είναι αρκετές και επικεντρώνονται
στην αμφισβήτηση της iPhoneography ως σοβαρής μορφής φωτογραφίας αλλά και στους
κινδύνους που κρύβουν τα social media και οι νέες πλατφόρμες.

Θ

υμίζουμε την πολύκροτη υπόθεση Morel, του οποίου οι φωτογραφίες κλάπηκαν από
το Twitter για να χρησιμοποιηθούν έπειτα από μεγάλο πρακτορείο και πλήθος μέσων.
Η αλλαγή όμως της αγοράς της φωτογραφίας, αλλά ακόμα και της ροής εργασίας έχει
αλλάξει σημαντικά έπειτα από την επικράτηση του Facebook και των λοιπών μέσων. Είναι μια
πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς.
Οι αριθμοί αποκαλύπτουν την τάση. Σήμερα το Instagram έχει 80 εκ. χρήστες. Μόλις.... 300 εκ.
εικόνες ανεβαίνουν καθημερινά στο Facebook ενώ το AFP παράγει καθημερινά 2600 εικόνες. Το
Facebook έχει σήμερα στη σελίδα την μεγαλύτερη συλλογή εικόνων από οποιονδήποτε άλλον
φορέα. Τι σημαίνει αυτό για την φωτογραφία αλλά και την επικοινωνία γενικότερα; Καταρχάς
ότι οι ίδιοι οι φωτογράφοι έχουν στα χέρια μια παντοδύναμη πλατφόρμα επικοινωνίας με την
μορφή του Facebook, του Twitter, του Instagram. Αντίστοιχη πρόσβαση όμως σε αυτή την
πλατφόρμα έχουν και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης που αποτελούν τους πελάτες των
φωτογράφων. Γενικά αυτό αποτελεί ένα ζήτημα που μπορεί και πρέπει να διαβαστεί από όλες
τις πλευρές. Αρχικά τα social media προσφέρουν μια αστείρευτη πηγή ερασιτεχνικών εικόνων
στα μέσα. Τα παραδοσιακά μέσα χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν φωτογραφίες ερασιτεχνών όταν
ο φωτορεπόρτερ δεν ήταν παρών στη σκηνή. Επιπλέον ο ερασιτέχνης κοστίζει λιγότερο ή και
καθόλου. Από την άλλη η λήψη άδειας και η πιστοποίηση αυθεντικότητας μιας φωτογραφίας
αποτελεί επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. Η υπόθεση του Morel βρίσκεται ακόμα στα
δικαστήρια. Η πραγματικότητα αυτή αν και αποθαρρυντική δεν θα πρέπει να λειτουργεί
αποτρεπτικά για τον φωτογράφο. Το κοινό έχει αντικαταστήσει το παραδοσιακό φυλλομέτρημα
των εφημερίδων με την πρόσβαση στο Facebook και το Twitter.
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Οι φίλοι του φιλτράρουν τις ειδήσεις
που τον ενδιαφέρουν. Ανάμεσα στο
αχανές κοινό βρίσκονται όμως και οι
δημοσιογράφοι και οι photo editors,
οι οποίοι πλέον αποφεύγουν τις
δαπανηρές αναθέσεις σε μισθωτούς
φωτογράφους αλλά μπορούν να
προσλαμβάνουν μέσω Facebook
τον ερασιτέχνη ή επαγγελματία
φωτογράφο που βρίσκεται στην
περιοχή ενδιαφέροντος. Θυμηθείτε την
περίπτωση του Ben Lowy που έλαβε
έκτακτη επιχορήγηση από το Magnum
για να συνεχίσει τη δουλειά του στη
Λιβύη. Η δουλειά του έγινε δημοφιλής
πρώτα online αναγκάζοντας και τα
παραδοσιακά μέσα να μπουν στο
χορό. Σε αυτόν το χορό οφείλει να
διαπρέψει σήμερα και ο επαγγελματίας.
Πέρα από την καλλιτεχνική του αξία
να γίνει και γνωστός στα social media
ώστε να ξεχωρίζει η εικόνα του έναντι
των εκατομμυρίων που δημοσιεύονται
καθημερινά. Τη στιγμή μάλιστα που
τα social media αποτελούν το πυρήνα
του νέου οικονομικού μοντέλου της
φωτογραφίας.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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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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Photokina 2012
      
Το ρεπορτάζ από τη
Photokina, τη μεγαλύτερη

Τ

ο Imaging εν έτει 2012 αφήνει το αποτύπωμά του στην Photokina μέσα σε αίσθηση αμηχανίας. Όταν
η τεχνολογική επανάσταση έχει συντελεστεί και κανείς δεν περιμένει δραματικές αλλαγές που θα

έκθεση imaging του
κόσμου, που διεξάγεται

συντηρήσουν εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης σαν κι εκείνους που ζήσαμε στις χρυσές δεκαετίες
του 1990 και ίσως του 2000. Οι εταιρίες εισπράττουν την επιφυλακτική διάθεση του παγκόσμιου

ανελλιπώς από τις αρχές
της δεκαετίας του 1950,

κοινού αλλά και την επίθεση των πιο δυναμικών κλάδων των καταναλωτικών ηλεκτρονικών όπως των
smartphones που κυριάρχησαν στην καταναλωτική δαπάνη την τελευταία διετία. Συνηγορούν προς

πάντα είχε τις δυσκολίες
και ιδιομορφίες του.

τούτο τα συμπεράσματα της έρευνας αγοράς της GfK δείχνουν ενίσχυση της δαπάνης για μηχανές με
φακούς που αλλάζουν δηλ. Digital System Cameras (+22%) και μείωση για τις compact όπως και μεγάλη

Ο γιγαντισμός, η επίθεση
της τεχνολογίας,
η πολυδιάσπαση του
ενδιαφέροντος, οι
διαφορετικές κουλτούρες
των συμμετεχουσών
εταιριών, η ανάμειξη
και του καλλιτεχνικού/
δημιουργικού στοιχείου
με τις διάφορες
εκθέσεις, show κλπ.
όλα συνθέτουν ένα
περίεργο κλίμα μέσα στο
οποίο ο δημοσιογράφος
καλείται να πετύχει κάτι
περισσότερο από το να
περιγράψει. Αντίθετα

διείσδυση των smartphones στη λήψη φωτογραφιών και video. Έχοντας περιδιαβεί για τρεις ημέρες τους
διαδρόμους και τις τεράστιες αίθουσες της Photokiνα είναι φανερός ένας σημαντικός βαθμός συρρίκνωσης
σε σχέση με τη χρυσή εποχή της δεκαετίας του 1990 που η έκθεση είχε κάνει boom. Από ένα ολόκληρο
Halle κατελάμβαναν τότε οι γίγαντες του Imaging, δηλ. οι εταιρίες Kodak, Agfa, Polaroid και Fujifilm.
Εξ αυτών μόνον η τελευταία παραμένει δυναμικά στο παιγνίδι ενώ οι υπόλοιπες είτε συρρικνώθηκαν
εντυπωσιακά είτε εξαφανίστηκαν από το προσκήνιο. Μπήκαν βέβαια άλλοι ισχυροί παίκτες από τον τομέα
των ηλεκτρονικών όπως η Sony, η Panasonic και η Samsung χωρίς να αναπληρώνουν όμως το κενό. Με
δεδομένη την υπεροχή της ψηφιακής τεχνολογίας η κερδοφορία των εταιριών λόγω του σκληρότερου
συγκριτικά με το παρελθόν ανταγωνισμού, είναι πολύ δυσκολότερη να επιτευχθεί. Κανένας κατασκευστής
δεν βγάζει χρήματα από τις compact (μάλλον όλοι γράφουν ζημιές στον τομέα αυτό). Όλοι προσβλέπουν
στη χρυσή αγελάδα των DSC, είτε λέγονται DSLR ή Mirrorless ή SLT, τρέμουν δε την ιδέα της “εισβολής”
πιο εξελιγμένων συσκευών στα χωράφια τους όπως η Galaxy Camera της Samsung, που μάλλον είναι η
πιο σημαντική πρωτοπορία του imaging για το 2012. Πρόκειται για το πρώτο υβρίδιο superzoom φωτ.
μηχανής και minitablet που δουλεύει με ασυνήθιστη ομαλότητα, τρέχει πλήρες Android jelly bean και
για πρώτη φορά κάνει τα πάντα. Εξίσου σημαντική τάση απετέλεσε η εμφάνιση πιο «προσιτών» full frame

περιμένουν όλοι να
ερμηνεύσει και να
…προφητεύσει το μέλλον
του Imaging και μάλιστα
χωρίς το …χάρισμα της
Πυθίας.

 165 • 

όπως Canon EOS 6D, Nikon D600 και Sony Alpha 99, αν και οι τιμές δεν μας έπεισαν ότι τα εργοστάσια
εξάντλησαν τα περιθώριά τους. Μάλλον το αντίθετο. Καλές προοπτικές δείχνει να έχει και ο τομέας των
hi end compact και των mirrorless όπου πλέον οι σχεδιάσεις ωριμάζουν και σε κάποιες περιπτώσεις όπως
της Panasonic GH3 κτυπούν με αξιώσεις την πόρτα των επαγγελματιών.
Στο photofinishing η αγορά ομαλοποιείται σε χαμηλότερα όρια από το παρελθόν αλλά τουλάχιστον δίνει
τα εχέγγυα ότι οι πιο ισχυροί παίκτες θα μείνουν στην αγορά και ίσως θα ανακάμψουν ελαφρά. Και εδώ η
συνταγή της εξόδου από την κρίση προϋποθέτει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, συνέργειες κλπ.
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Πλήθος επισκεπτών στο καλαίσθητο περίπτερο της CANON

Canon
!    full frame EOS 6D

Ί

σως η ύπαρξη της EOS 6D να μην ήταν το πιο καλά φυλαγμένο μυστικό
του πλανήτη υπό την έννοια ότι οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ υπέθεταν

από καιρό ότι το παιγνίδι του ανταγωνισμου στις DSLR αρχίζει να μεταφέρεται
στο full frame. Ήδη η παρουσίαση της Nikon D600 επιβεβαίωσε την εικασία.
Μένει να επιβεβαιωθεί κατά πόσον τιμές γύρω στα 2000 ευρώ μπορούν να
θεωρηθούν προσιτές όταν μοιάζουν τσιμπημένες ακόμη και για τους πιο
εύπορους βορειοευρωπαίους - για να μη συζητήσουμε για τον ευρωπαϊκό
νότο που έχει μεγάλα οικονομικά προβλήματα αυτό τον καιρό.
Η ανακοίνωση λοιπόν της νέας “affordable full frame DSLR” όπως την
λανσάρισε το marketing της εταιρίας στη Photokina, δηλ. της EOS 6D δεν
ήλθε ως κεραυνός εν αιθρία, ειδικά όταν η μεγάλη ιαπωνική εταιρία είχε
καιρό να αναγγείλει νέο μοντέλο. Μας επιφύλαξε λοιπόν μια τριπλέτα
εντυπωσιακών νέων παρουσιών στη press conferenece στο Rheinterrassen,
με προεξάρχουσα την 6D και δίπλα της δύο compact γοήτρου, την G15 και
την S110 που αντίστοιχα αναβαθμίζουν τα γνωστά και πετυχημένα μοντέλα
G12 και S100. Η6D επιλέγει να είναι συντηρητική στον τομέα των Megapixel
μένοντας λίγο παρακάτω από τον εσωτερικό ανταγωνισμό της EOS 5D MkIII
δηλ. στα 20Μegapixel αλλά από την άλλη μεριά προτιμάει να ενσωματώσει
αρκετές νέες τεχνολογίες και μάλιστα για ευρύτερο κοινό ενθουσιωδών
φωτογράφων. Έτσι, κατά τα λεγόμενα των σχεδιαστών της εταιρίας, ο
αισθητήρας υλοποιεί αρκετές βελτιώσεις όπως μεγαλύτερη δυναμική περιοχή,
χαμηλότερο θόρυβο και μικρή κατανάλωση ενέργειας. Επίσης τα ηλεκτρονικά
με τον επεξεργαστή νέας γενιάς Digita V υπόσχονται τετραπλάσια ταχύτητα
με αντίκρισμα στην άνεση στις υψηλές ευαισθησίες ΙSO αλλά και την ριπή 4,5
καρέ το δευτ. από τις καλύτερες σε full frame. Nέο είναι και το autofocus 11
σημείων ενώ παρά την “entry level full frame” ταυτότητα υπάρχουν hi end
χαρακτηριστικά όπως τα ενσωματωμένα υποσυστήματα Wifi και GPS.

O κ. Αthanas Nastradinov του ελληνικού γραφείου της
Canon Europe με τον εκδότη μας Τάκη Τζίμα

ΣΤΟ RHEINTERRASSEN
Μετά τη συνέντευξη τύπου και
το hands on με τα νέα μοντέλα
ακολούθησε δεξίωση ενώ στο
μπουφέ Japan style κυριάρχησε
το sushi
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S70600
To μεγάλο εκτυπωτικό Epson Surecolor S70600 τυπώνει και με
ειδικά μελάνια π.χ. με brighener ή με μεταλλικές προσμείξεις

ΓΙΓΑΝΤΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Οι διάδρομοι γύρω από το περίπτερο ήταν γεμάτοι με εκτυπώσεις
από τα large format printer της Epson

Epson
M

       

Σ

πάζοντας την συνηθισμένη εχεμύθεια των ιαπώνων η Epson για
πρώτη φορά απεκάλυψε ότι είναι η κατασκευάστρια εταιρία πίσω

από πολλά EVF διάφορων εταιριών και μάλιστα σε αυτήν οφείλεται
το viewfinder 1024x768 0,48in. της Olympus OM-D που έχει δεχθεί
εξαιρετικές κριτικές από τον τύπο. Θυμηθείτε ότι η Epson κατέχει πολλές
πατέντες για την τεχνολογία 3LCD σε ψηφιακά προβολικά.Στο booth της
έδειξε στους δημοσιογράφους και τις νέες τεχνολογίες που λανσάρει
στον τομέα του printing. Ξεχωρίσαμε το dry lab SureLab SL-D3000
(βλ. δεξιά) που δημιουργήθηκε για την εκτύπωση on demand, σε
αντικατάσταση των παλιών mini lab που ξέραμε μέχρι σήμερα στη
λιανική πώληση. Χρησιμοποιεί την γνωστή τεχνολογία Micro Piezo της
Epson σε συνδυασμό με το 6χρωμο σετ μελανιών Ultra-Chrome D6 για
πιστότερες απεικόνιση των χρωμάτων. Στα ενδιαφέροντα νέα προϊόντα
συμπεριλαμβάνουμε και την σειρά εκτυπωτών Expression σε πιο
compact μέγεθος με έμφαση στις λεπτές γραμμές και το μοντέρνο design,
αποδεικνύοντας ότι η Epson μπορεί να προσφέρει υψηλή ποιότητα στην
φωτογραφική εκτύπωση ακόμα και στις σειρές του home printing.
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Mεγάλο, εντυπωσιακό και στην ίδια
θέση με την προηγούμενη φορά ήταν
το περίπτερο της Fujifilm

Fujifilm
   "   

H

μοναδική εταιρία από τους γίγαντες του φιλμ που παραμένει στο παιγνίδι
και εξακολουθεί όχι μόνον να είναι βιώσιμη αλλά να έχει παρουσία που

συζητείται διεθνώς και τα προϊόντα της να αναγνωρίζονται απ’ όλους για την
υψηλή ποιότητα είναι η Fujifilm. Το περίπτερο απετέλεσε πόλο έλξης για τη
σειρά X με αισθητήρα APS-C, η οποία πλέον εκτός από τη μηχανή X-Pro1 με το
υβριδικό σκόπευτρο και τη rangefinder σχεδίαση και την παλιότερη compact
X-100 με το σταθερό φακό 35mm, πλέον περιλαμβάνει και την καινούργια
Χ-Ε1. Όπως είχαμε επαναλάβει σε προηγούμενο τεύχος του PBWeekly, η Χ-Ε1
αποτελεί την οικονομικότερη και μικρότερη σε φυσικές διαστάσεις παραλλαγή
της X-Pro1 αποκλειστικά με ηλεκτρονικό σκόπευτρο αλλά με ενσωματωμένο
φλας. Όμως ειδικά για το show τα φώτα της ράμπας έπεσαν στην compact XF1
που λανσαρίστηκε με την ευκαιρία της έκθεσης και αποζητά τη θέση της στο
κλειστό club των compact γοήτρου. Η στυλάτη μηχανή φοράει αισθητήρα νέας
γενιάς ΕΧR CMOS με ανάλυση 12Megapixel και επιφάνεια 2/3in φωτεινό φακό 4x
ισοδύναμο με 25-100mm φωτεινότητας f/1,8 και πολλές manual ρυθμίσεις όπως
το περιστρεφόμενο δακτυλίδι στο λαιμό του φακού το οποίου εκτός από το zoom
μπορεί να ρυθμίζει και άλλες λειτουργίες. Ο μηχανισμός οπτικής σταθεροποίησης
επιδρά στο φακό με ειδικό γκρουπ τεσσάρων στοιχείων που κινούνται διορθωτικά
για να αντισταθμίσουν τυχόν κραδασμούς. Παρά τις μικρές διαστάσεις που
υποδηλώνουν μια απλή compact η ΧF1 καταφέρνει να έχει όλες τις manual
δυνατότητες στην έκθεση. Eπειδή ανήκει στη σειρά EXR που αποτελεί εξέλιξη
των παλιότερης γενιάς αισθητήρων SuperCCD, η XF1 ενσωματώνει τρία επίπεδα
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FINEPIX XF1
To κρυμμένο ατού της Fujifilm για
τη Photokina: μια στυλάτη compact
γοήτρου με αισθητήρα 2/3in. αλλά
πολύ πιο λεπτή από την X10

λειτουργίας του αισθητήρα δηλ. SN για χαμηλό
λόγο σήματος προς θόρυβο σε συνάρτηση με
υψηλή ευαισθησία, DR για βελτιστοποιημένη
δυναμική περιοχή και HR για μεγάλη ευκρίνεια.
Με το Auto EXR η μηχανή επιλέγει αυτόματα
ανάμεσα στις τρεις προηγούμενες ρυθμίσεις.
Επίσης προβλέπονται 11 δημιουργικά φίλτρα. Η
ποιότητα κατασκευής τυπική για Hi end compact
της Fujifilm στηρίζεται στο αλουμινένιο σασί και
το πολυτελές φινίρισμα με ανθεκτικό συνθετικό
δέρμα σε μαύρο, κόκκινο και καφέ.
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Oι παρουσιάσεις συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου

Nikon

Άλλη μία άποψη από το περίπτερο της ΝΙΚΟΝ

# $  full frame

Σ

το ντυμένο στα κίτρινα περίπτερο το πλήθος του κόσμου πλαισίωνε όλες τις
νέες παρουσίες με πιο καυτό το ενδιαφέρον για την καινουργοφερμένη D600.
Η πιο προσιτή full frame της αγοράς είχε το δικό της stand όπου το πρόθυμο
προσωπικό έδειχνε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι επισκέπτες με τη δική τους
κάρτα μνήμης μπορούσαν να κάνουν το προσωπικό τους τεστ. Η D600 με τις
ισορροπημένες προδιαγραφές και την διαφαινόμενη λογική τιμή ήταν σίγουρα
το αστέρι της Photokina για τη Nikon. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν
το εκτενές preview στο προηγούμενο τεύχος του Photobusiness Weekly No 164.
Άλλες σημαντικές νέες παρουσίες από πλευράς Nikon ήταν η hi end compact
γούτρου P7700 και η Coolpix S800c με το λειτουργικό Android.
Εμείς με τη σειρά μας είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κο Dirk
Jasper Product Manager Professional Products & Product Planning, Nikon Europe
ο οποίος μεταξύ άλλων μας είπε:
“…ευτυχώς το 2012 επανήλθαμε στο μερίδιο που κατείχαμε πριν τον
καταστροφικό σεισμό στη Fukushima που επηρέασε το εργοστάσιο μας στο
Sendai και κυρίως τις πλημμύρες στην Ταϋλάνδη όπου το εργοστάσιο μας
στην Ayutthaya βρέθηκε βυθισμένο σε νερό ύψους 2 μέτρων. Αυτή τη στιγμή
επανερχόμαστε στην ανάπτυξη οδηγούμενοι μάλιστα από εντυπωσιακή αύξηση
σε κάποιες αγορές όπως η Ρωσία +17% που αντισταθμίζουν την πτώση στον
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δοκιμαζόμενο από την ύφεση ευρωπαϊκό Νότο.
Και ταυτόχρονα να σκεφθούμε τη δυναμική στις
μη κορεσμένες, αναδυόμενες αγορές όπως η Ινδία,
η Κίνα και η Βραζιλία που εκεί μας προσφέρεται
έδαφος για μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης. «
«…μας έχει εκπλήξει ευχάριστα η αποδοχή της
δυνατότητας video των φωτογραφικών μας
μηχανών DSLR από τον επαγγελματικό κόσμο
του video. Άνοιξε νέους ορίζοντες στις μικρές και
μεσαίες παραγωγές που τώρα μπορούν πλέον να
έχουν κορυφαία εικόνα συγκρίσιμη των μεγάλων
κινηματογραφικών παραγωγών…»
«..δε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αγγιξει το
απόλυτο των επιδόσεων στις ψηφιακές φωτ.
μηχανές. Υπάρχει πάντα η επόμενη στιγμή,
ιδιαίτερα όταν η τεχνολογία αναπτύσσεται με
ραγδαίο ρυθμό. Ακόμη και το πρόβλημα του
diffraction μπορεί να λυθεί με κάποια μελλοντική
τεχνική…»
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Olympus
% Pen    &&  XZ-1

Η

πρώτη μέρα στη Photokina ξεκίνησε με το press event της Olympus
η οποία με την ισχυρή παρουσία της στην έκθεση σηματοδοτεί ένα

Στιγμιότυπο από την συνέντευξη τύπου στο πολύ
όμορφα διακοσμημένο περίπτερο της OLYMPUS

δυνατό come back μετά τις περιπέτειες της. Έχοντας για λίγο παραμελήσει
την σειρά compact γοήτρου ΧΖ, της οποίας η πρώτη διδάξασα XZ1 έχει μείνει
πολύ καιρό στην αγορά, παρουσίασε την XZ-2 με σαφείς αναβαθμίσεις.
H XZ-2 έχει επανασχεδιασμένο αισθητήρα 12MP μεγέθους 1/1.7”, τον ίδιο
βασικό φακό 28-112mm f/1.8-2.5 iZUIKO Digital με οπτικό zoom 4x θα ηγηθεί
πλέον της γκάμας των point n’ shoot. Η εξωτερική όψη αλλάζει εύκολα με
την προσθαφαίρεση του grip (βγαίνει αφαιρώντας την βίδα ασφαλείας) ενώ
το δακτυλίδι στο λαιμό του φακού έχει και κλικ stop και συνεχή θέση και
βέβαια παραμετροποιούμενες λειτουργίες. Eξίσου ενδιαφέρουσες ήταν και
οι δύο νέες μηχανές συστήματος Micro 4/3 δηλ. οι Ε-PL5 που διαδέχεται την
E-PL3 και η ΕP-M2 η επόμενη στη (μικροσκοπική) σειρά μετά την E-PM1 που
έσπασε ρεκόρ μικρών διαστάσεων και σίγουρα μικρότερη μηχανή με αυτή τη
μοντούρα φακού δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε. Και οι δύο φοράνε το
νέο αισθητήρα16Μegapixel με σταθεροποίηση που δρά στο chip, έχουν νέα
ηλεκτρονικάTrupic VI, μεγάλη οθόνη 3in. με ανάλυση 460Κ pixel επαφικού
τύπου, Αrt filters Movie effects, Picture style effect κλπ.

 165 • 

24  

 2012

Καλλίγραμμα μοντέλα επιδεικνύουν τις νέες μηχανές
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O αρχισυντάκτης του ΦΩΤΟγράφου Π.Καλδής περιεργάζεται
τη NEX-6 μαζί με το Γιάννη Μελίτα της Sony

Sony N-6
 Wi-fi  



  

Η

νέα NEX-6 συμπληρώνει την γκάμα ΝΕΧ που σήμερα περιλαμβάνει
τη NEX-C3, NEX -5R και ΝΕΧ-7. Παρόλο που ανακοινώθηκε μαζί με

την νέα οικογένεια των Full Frame Alpha 99 και RX1, παραμένει στο φορμά
APS-C. Διαθέτει τελευταίας γενιάς CMOS 16.1MP μαζί με νέο επεξεργαστή
Bionz και γρήγορο υβριδικό σύστημα σύστημα AF. Στο σώμα της έχουν
προστεθεί κυκλικοί επιλογείς και περιστροφικά χειριστηρία στοχεύοντας
στο εξειδικευμένο φωτογραφικό κοινό που μέχρι τώρα ψώνιζε DSLR. Το
ηλεκτρονικό viewfinder OLED Trufinder είναι δανεισμένο από τη NEX-7
και είναι το γνωστό με τη μεγάλη ανάλυση 2.359k Όπως και η πρόσφατη
NEX-5R διαθέτει Wi-fi και είναι συμβατή με την εφαρμογή Play Memories.
Είναι διαθέσιμες επίσης εφαρμογές όπως η Picture Effects, Remote Control
και Direct Upload. Συνοδεύεται από τον πολύ πιο μαζεμένο σε διαστάσεις
(πτυσσόμενο) βασικό zoom E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS

Πoλλά shows όπως συνηθίζει η Sony στις εκθέσεις

Σ.Σ.: Εκτενής αναφορά στην Α99 & στην RX1 υπάρχει στην ανταπόκριση από την Ισλανδία στις επόμενες σελίδες

Divitec SA.


    

Το περίπτερο της μοναδικής ελληνικής εταιρείας
που πήρε μέρος στην φετινή Photokina. Να τους
συγχαρούμε και να τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία.

Mε τον κ.Λάζαρο Πιατόπουλο και την κόρη του
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Aπό τα πιο καλοσχεδιασμένα περίπτερα ήταν αυτό της Samsung

Samsung
    Galaxy camera     NX

Έ

χοντας ήδη ανακοινώσει την νέα σειρά NX (NX20, NX210 και NX1000),
κατά τη διάρκεια της IFA, μαζί με την πρωτοποριακή Galaxy Camera,

Eιδικά φωτογραφικά apps για το νέο Samsung Note 10.1

η Samsung εκμεταλλεύτηκε το press event της για να μιλήσει για την
γκάμα των φακών και των αξεσουάρ της σειράς NX. Παρουσίασε λοιπόν
δύο ακόμα οπτικά ΝΧ, φτάνοντας έτσι τους 11 διαθέσιμους φακούς για
το σύστημα των NX. Έχουμε λοιπόν τον υπερευρυγώνιο 12-24mm f/.45.6ED και τοντηλεφακό πορτραίτου 45mm f/1.8 που θα κυκλοφορήσει
του χρόνου. Όπως ήταν αναμενόμενο το ενδιαφέρον τράβηξε η Galaxy
Camera, η οποία θα τρέχει Android Jelly Bean 4.1 και έιναι σίγουρα η πιο
connected φωτογραφική μηχανή όλων των εποχών και σίγουρα αυτή με
τις μεγαλύτερες φιλοδοξίες να αποτελέσει εφαλτήριο των κορεατών για μια
νέα κατηγορία που δεν είναι ακριβώς compact αλλά πολλά περισσότερα
πράγματα. Ο πρόεδρος της Samsung κος Χαν στην εναρκτήρια ομιλία του
στην press conference, χαρακτήρισε τη συσκευή αυτή ως το νέο πρότυπο
στην εποχή της οπτικής επικοινωνίας.

Με τον κ. Κάρολο Τσακίρη από την ελληνική Samsung

R?8
   
Με εξαιρετικό, αίθριο καιρό
μας υποδέχθηκε η Κολωνία
μια μέρα πριν την πρεμιέρα της
έκθεσης. Ο κόσμος ξεχύθηκε
στις όχθες του Ρήνου και
κατά το κλασικό γερμανικό
σύστημα το έριξε στις μπύρες
και ...τα λουκάνικα.
Typical!
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Φωτογραφικό setup ζούγκλας για extreme φωτογράφους
αλλά και μπιλιάρδο για τους... άλλους1

Panasonic
# micro 4/3 $    ...

Τ

ην πόρτα των επαγγελματιών φωτογράφων και των βιντεοληπτών
κτυπάει Panasonic με το καινούργιο μοντέλο GH3 που

κατασκευάζεται με προδιαγραφές που θα ζήλευαν και οι πιο απαιτητικές
DSLR δηλ. σκελετό από μαγνήσιο, αδιαβροχοποίηση κλπ. H Panasonic
GH3 έχει τα ίδια MP με την GH2, δηλαδή 16.1MP, και αισθητήρα LiveMOS. Έχει όμως ταχύτερο επεξεργαστή 4-CPU Venus Engine και φίλτρο
Low Pass. Φαίνεται πως η Panasonic κάνει στροφή και επικεντρώνεται
στο video με πλήρη δημιουργικό έλεγχο για το εικονολήπτη και λήψεις
σε ανάλυση 1080 50p Full HD AVCHD με bitrate στα 28 Mbps ή στα
72Mbps. Τα ISO μπορούν να σκαρφαλώσουν μέχρι τα 12800 ή τα 25600
με πουσάρισμα. Έχει το ίδιο σύστημα εστίασης με την προκάτοχο της
και όπως είπαν οι άνθρωποι της Panasonic στην GH3 είναι ταχύτερο και
βελτιωμένο στα χαμηλότερα F-stops.

Benro
#&       
Για τα extreme σπορ αλλά και τις πιο απλές
χρήσεις, για πορτραίτο στούντιο και άλλες
επαγγελματικές εφαρμογές, για τοπία κλπ. η
Benro έχει τις κατάλληλες λύσεις που εξέθετε στο
περίπτερο της Photokina. Μεταξύ άλλων είδαμε τη
σειρά Travel Angel με ανθρακονήματα και εύκολη
απόσπαση κεντρικής κολώνας καθώς και άλλα
τρίποδα που κλείνουν σε επίπεδη διάταξη, τη νέα
compact κεφαλή ballhead G3, τσάντες, video rigs
και πολλά περισσότερα.

Ο κ. Νεκτάριος Αγγελίδης της Photozone, αντιπρόσωπος
Benro για την Ελλάδα
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Οι δύο μάρκες σε ενιαίο περίπτερο πλέον

Pentax
5 7     K-5 II

Μ

ετά την μεταβίβαση από τη Hoya στη Ricoh, το περίπτερο στη
Photokina είχε διπλή ονομασία Pentax Ricoh με κόκκινα γράμματα

για να θυμίζει τη νέα ιδιοκτησία. Η βασική ατραξιόν ήταν η έκδοση K-5II της
γνωστής top Pentax με ίδια ανάλυση 16Megapixel αλλά νέο αισθητήρα
και μάλιστα χωρίς φίλτρο antialias στην έκδοση K-5 IIs. Νέο είναι και το
autofocus SAFOX X με πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία ως επίπεδο -3EV. H
ευαισθησία της φωτομέτρησης αφορά κλίμακα ISO100-12800 (ως 51.200 με
ενίσχυση). Τον επαγγελματικό προσανατολισμό τονίζουν λεπτομέρειες όπως
η κάλυψη σκοπεύτρου 100%, η μερική αδιαβροχοποίηση με 77 τσιμούχες
στα σημεία, το burst mode 7fps για 30 συνεχόμενα καρέ κλπ.

Pentax Q10 αντικατασάατρια της Q

DNP
T 


* + 

  

  STAMOS S.A.

Mε εξαιρετικές επιδόσεις πωλήσεων διάνυσε την
περασμένη χρονιά η ελληνική αντιπροσωπεία που
επισκέφθηκε την PHOTOKINA.
Στο περίπτερο της έκθεσης η DNP έδειξε νέα
προϊόντα όπως τον επαναστατικό ασύρματο
θερμικό εκτυπωτή DS-ID400 που μπορεί να
τυπώνει από smartphones και tablets που
τρέχουν iOS και Android λειτουργικά καθώς
και νέα μοντέλα φωτοκιόσκια με δυνατότητα
ένταξης στο λειτουργικό περιβάλλον υπαρχουσών
εγκαταστάσεων.

Στη φωτογραφία δεξιά ο κ. Βαγγέλης Στάμος
με συνεργάτες του από την Ελλάδα και την DNP
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Hasselblad
9       

    *

Ό

ταν οι digital medium format μηχανές περνάνε κρίση
εξαιτίας του σκληρού ανταγωνισμού από τις full frame

35mm τότε υπάρχει θέμα. Η Hasselblad, η εταιρία που το
brandname της είναι συνυφασμένο με το γόητρο του μεσαίου
φορμά, ανέλαβε ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες και τις ανεκοίνωσε
σε press conference την Τρίτη 18 του μηνός στη Photokina.
Στο παρασκήνιο είχε προηγηθεί συμφωνία με τη Sony για την
εκχώρηση know how με τον ίδιο τρόπο που στο παρελθόν η
εταιρία είχε συνεργαστεί με τη Fujifilm στην XPan. Και το όνομα
αυτής Lunar εμπνευσμένο από τις διαστημικές αποστολές και τη
πολυετή συνεργασία με τη NASA. To design θα είναι ιταλικό και
η πρώτη Lunar θα κάνει το ντεμπούτο της στις αρχές του 2013,
aφιερωμένη στον ιδρυτή της εταιρείας, Victor Hasselblad.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις τις εταιρείας, η Lunar σχεδιάζεται με
τον παραδοσιακό τρόπο της Ηasselblad που συμπεριλαμβάνει
ξύλινα πρωτότυπα για τη μελέτη της εργονομίας ενώ
χρησιμοποιεί υλικά κατασκευής όπως τα ανθρακονήματα,
το τιτάνιο, το ξύλο, το δέρμα αλλά και ο χρυσός στις ειδικές
εκδόσεις. Θα ακολουθεί mirrorless σχεδίαση δανεισμένη από τη
NEX σειρά. Τα βασικά στοιχεία της θα περιλαμβάνουν αισθητήρα
CMOS 24,3Μegapixel, 25 σημεία εστίασης, οθόνη Ultra-bright
3” και OLED EVF. . Βέβαια η έννοια «προσιτή Hasselblad»
σημαίνει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο
αφού η τιμή φημολογείται ότι θα αγγίζει τα 5000 ευρώ!
Οι ανακοινώσεις όμως προκάλεσαν ήδη αντιδράσεις σχετικά με
το επαναλανσάρισμα τεχνολογιών που ήδη έχει κυκλοφορήσει
η Sony αλλά και για τις ακριβές τιμές ης Lunar. O business
development manager της Hasselblad, Luca Alessandrini
απάντησε στο British Journal of Photography “Η Lunar δεν είναι
η NEX-7 επειδή περιέχει εξαρτήματα της Sony. Δεν είναι μια
περίπτωση Leica και Panasonic”.
Επίσης υπαινίχθηκε την πρόθεση της εταιρείας για σταδιακή
εισαγωγή τριών μοντέλων, μιας compact, μιας mirrorless και
μιας DSLR. Για τις τιμές της εταιρείας απάντησε “Δεν κλέβουμε
το καταναλωτικό κοινό βγάζοντας μεγάλο κέρδος. Το
περιθώριο κέρδους μας είναι το ίδιο με τους υπόλοιπους, απλά
χρησιμοποιούμε ακριβότερα υλικά”.
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  Sony  

M  Sony  , 11 - 14 /9
   
         
full frame SLT lpha 99,  RX1    
Την άγρια ομορφιά της ηφαιστειογενούς Ισλανδίας και μάλιστα λίγο πριν αρχίσουν... τα
χιόνια διάλεξε η Sony για να λανσάρει διεθνώς πολλά νέα φωτογραφικά προϊόντα με
κορωνίδα την πρώτη full frame SLT alpha 99.

Ό

ταν το 2006 η Sony διακήρυξε την πρόθεσή της να μπει στον χώρο των φωτογραφικών

μηχανών D-SLR λανσάροντας στην έρημο της Σαχάρα, την a100, τάραξε τα νερά της
φωτογραφικής αγοράς. Γιατί απαξάπαντες οι παροικούντες την φωτογραφική Ιερουσαλήμ
γνώριζαν τον αντίκτυπο της κίνησης: Οι ανταγωνιστές θα έχαναν μερίδιο της αγοράς και θα

OXI, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ!
Είναι το κατάλυμα της δημοσιογραφικής
αποστολής της Sony στην ενδοχώρα της
Ισλανδίας. Οι σκηνές και όλη γενικά
η εγκατάσταση στήθηκε ειδικά για την
περίσταση από την Sony σε αγροτική ελεύθερη
έκταση. Κάθε προσκεκλημένος είχε την δική
του σκηνή με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό:
φακό, υπνόσακο, υπόστρωμα κλπ.
Αξέχαστη εμπειρία!
Η σκηνή 16 ήταν του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

Η απάντηση είναι απλή: Διότι η Sony επέλεξε
να παρουσιάσει διεξοδικά στους εκπροσώπους
του ειδικού τύπου τα νέα της προϊόντα και
μάλιστα αυτά που αγγίζουν το High End. Δηλ.

φορτώνονταν έναν παίκτη ο οποίος έμπαινε δυνατά στο παιγνίδι θέτοντας τους δικούς του όρους.
Eίχε προηγηθεί η εξαγορά της Konica Minolta (με το φημισμένο τμήμα ερευνών και καινοτομίας)
που προϊδέασε σύντομα τον κλάδο imaging για τις επερχόμενες εξελίξεις. Επιπλέον η συνεργασία

την επαγγελματική full frame Alpha 99, που
αντιπροσωπεύει την κορυφή στην τεχνολογία
SLT και την πρώτη στον κόσμο compact με

με την γερμανική Zeiss στην παραγωγή φακών έβαλε το κερασάκι στην τούρτα.

full frame αισθητήρα την RX1. Και το πέτυχε
απόλυτα. Η press conference ήταν απόλυτα
επιτυχής η δε οργάνωση, τα happening και όλες

Στα έξι χρόνια που πέρασαν φάνηκε η αποφασιστικότητα και η εμμονή της SONY στην επίτευξη
των αρχικών της στόχων: Καθιέρωση νέων τεχνολογιών και πλειάδα άλλων καινοτομιών που
απαιτούνται σελίδες για την παρουσίασή τους. Κι ας έρθουμε τώρα στο ταξίδι. Όταν μόλις σε
λίγες μέρες θα άνοιγε τις πύλες της στο κοινό η Photokina στη Γερμανία όπου κατά παράδοση
όλα τα εργοστάσια imaging παρουσιάζουν σε χιλιάδες δημοσιογράφους και σε εκατοντάδες
χιλιάδες επισκέπτες τα νέα τους προϊόντα, γιατί η SONY να μπει σ’ αυτό το τεράστιο έξοδο;
Γιατί να προσκαλέσει 250 top δημοσιογράφους του κλάδου imaging σε ειδική εκδήλωση
επαναλαμβάνω μόλις πέντε μέρες πριν τη Photokina;
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γενικά οι εκδηλώσεις στην Ισλανδία με μια λέξη
ά-ψ-ο-γ-ε-ς. Δοκιμάσαμε τα νέα προϊόντα σε
χαμηλό και δύσκολο φωτισμό, με σημαντικές
εναλλαγές του τοπίου, υπό βροχή και με ήλιο,
στη στεριά και στη θάλασσα σε πληθώρα
δραστηριοτήτων.

Το άγριο τοπίο και το πολικό ψύχος
δεν επηρέασαν καθόλου τις καλές
συνήθειες της SONY. Πάνω: νόστιμη
ψαρόσουπα σε περιβάλλον που θύμιζε
αίθουσα πολυτελούς ξενοδοχείου!

Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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Sony a99
Full frame SLT               
Όταν η full frame alpha 900 σιωπηλά καταργήθηκε, όλοι περιμέναμε την διάδοχη κατάσταση.
Το κενό που επακολούθησε στη γκάμα Sony ερμηνεύτηκε ως αναμενόμενη παρενέργεια
των συνταρακτικών αλλαγών στη φιλοσοφία της εταιρίας. Εγκαταλείφθηκε το οπτικό
προσοφθάλμιο και η αρχιτεκτονική SLR προς όφελος του συστήματος Single Lens Translucent
(SLT) με τον σταθερό ημιφωτοδιαπερατό καθρέπτη που ανακλά ένα μικρό μέρος της φωτεινής
δέσμης προς τον αισθητήρα ΑF ενώ το μεγαλύτερο μέρος καταλήγει στον αισθητήρα.

Η

πρώτη μας γνωριμία με την Α99 στην Ισλανδία μας άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Πρώτα
απ΄όλα η αρχιτεκτονική SLT καταργεί το πεντάπρισμα και το υποκαθιστά με ηλεκτρονικό
σκόπευτρο, γεγονός που σημαίνει ότι οι σχεδιαστές έδωσαν μεγάλη σημασία στην ποιότητα
της απεικόνισης στο EVF. Αντί για το πρωτόλειο EVF του παρελθόντος η Sony μας χάρισε το
καταπληκτικό OLED προσοφθάλμιο που ενσωμάτωσε η ιαπωνική εταιρία στην Α77 πέρυσι.
Η Α99 είναι το αποκορύφωμα των μηχανών SLT και υλοποιεί την άποψη της Sony για το μέλλον
των επαγγελματικών φωτογραφικών μηχανών. Ως κατασκευάστρια εταιρία αισθητήρων
η Sony γνωρίζει πολύ καλά τις απαιτήσεις και για προφανείς λόγους στάθηκε επιφυλακτική στη
μάχη των Megapixel, προτιμώντας ως όριο τα 24MP για τον full frame αισθητήρα 24x36mm
(υπενθυμίζουμε ότι ίδια ονομαστική ανάλυση είχε και η Α900 τέσσερα ολόκληρα χρόνια πριν(!).
Όμως τώρα δεν μιλάμε για το ίδιο chip αλλά διαφορετικό με ηλεκτρονικό κλείστρο, εξαιρετικό
video 1080p στα 60 και τα κινηματογραφικά 24fps με bitrate 28Μbps, υποδοχές μικροφώνων
και ακουστικών και πλήρως λειτουργικό autofocus κατά την βιντεοσκόπηση. Σημειώνουμε
το νέου τύπου φίλτρο στον αισθητήρα που βελτιώνει τη συμπεριφορά σε ευκρίνεια χωρίς να
υπόκειται σε προβλήματα moiré. Την πινελιά της ανανέωσης έχουν δεχθεί και τα ηλεκτρονικά
νέας γενιάς με ριπή 10fps, RAW με βάθος χρώματος 14bit κλπ. Η διάταξη των χειριστηρίων είναι
προς την ίδια κατεύθυνση όπως και η Α77 που διατηρεί τη θέση της στη γκάμα, επικεφαλής των
APS-C μηχανών. Ίδιο είναι και το EVF OLED Trufinder με 2369Κ pixel. To εξελιγμένο υβριδικό
(και phase και contrast detect) AF διαθέτει 102 σημεία εστίασης με 19 σταυροειδείς αισθητήρες
και μια προηγμένη λειτουργία AF-D για κινούμενα αντικείμενα (η οποία υποστηρίζεται από
λίγους προς στιγμήν φακούς σειράς SAL). H ενισχυμένη ποιότητα κατασκευής με σασί από
μαγνήσιο και αδιαβροχοποίηση σε κρίσιμα σημεία με τσιμούχες Ο-ring ανταποκρίνεται στον
επαγγελματικό χαρακτήρα της μηχανής.
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ΒΑΣΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA
• Αισθητήρας CMOS Exmor
24Megapixel με περιλαμβανόμενο
AF chip 6000x4000pixel
• Επεξεργαστής Bionz
• Eυαισθησία 100-25.600ISO
• OLED Trufinder 2,4Megapixel
• Aρθρωτή οθόνη 3in. Xtra Fine
• Burst mode 6fps
• GPS ενσωματωμένο
• AF micro adjust
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε στο Hilton
του Ρέικιαβικ. Συμμετείχαν 250
δημοσιογράφοι και εξειδικευμένο
προσωπικό της Sony από πολλές χώρες
(πλην Ελλάδος). Σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο του ξενοδοχείου εκτέθηκαν όλα τα
νέα προϊόντα. Στη φωτογραφία
ο υπογράφων με τον κ. Toru Katsumoto,
Αναπληρωτή Πρόεδρο του τομέα Digital
Imaging της Sony corporation

ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Μετά τη συνέντευξη τύπου
διανεμήθηκαν φωτογραφικές μηχανές
Α99 και RXI και όλη η δημοσιογραφική
αποστολή επιβιβάστηκε σε ειδικό
σκάφος με προορισμό τα ανοιχτά του…
Ατλαντικού! Σκοπός: η φωτογράφιση
φαλαινών σε δύσκολες καιρικές (και
φωτιστικές) συνθήκες.
Δύο δελφίνια ήρθαν στο ραντεβού μαζί
με το πολικό ψύχος αλλά το κέφι και
η εμπειρία της μίνι κρουαζιέρας που
κράτησε 4 ώρες ήταν φανταστική!
Ας ειπωθεί κάπου εδώ ότι η Sony
εφοδίασε τους δημοσιογράφους με
χοντρά, αδιαπέραστα από το κρύο
τζάκετ γιατί διαφορετικά κανείς δεν θα
επέστρεφε σώος!
Αριστερά άποψη του λιμανιού του
Ρέικιαβικ με σφοδρή βροχόπτωση.
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BΑΣΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA
• Αισθητήρας CMOS 24,3MP
ανάλυση 6000x4000pixel
• Ριπή 5fps
• Oθόνη 3in. 1.228K pixel τύπου
WhiteMagic RGBW
• Φακός 35mm f/2 8 στοιχεία
σε 7 γκρουπ
• Εστίαση Χειροκίνητη & αυτόματη
• Κλίμακα ευαισθησίας 100-25600
• Προγράμματα Πέντε
προγραμματιζόμενα πλήκτρα

35mm f/2. Δηλ. μια σχεδίαση
που ανήκει στον κόσμο του hi
end από τα γεννοφάσκια της.
Μπορεί θεωρητικά να αφορά

Sony RX1

λίγους φωτογράφους αλλά θα
συζητηθεί πολύ. Ο φακός έχει όλα

Compact  *  full frame     

 

   

Στο πρόσφατο χρονικό διάστημα άρχισαν να γίνονται δημοφιλείς κάποιες compact γοήτρου
με μεγάλους αισθητήρες. Την αρχή είχαν κάνει η Leica με την Χ1 και η Sigma με την DP1.
Ακολούθησε η Canon Powershot G1X που μας έκανε να σκεφθούμε ότι στο άμεσο μέλλον
αυτή η κατηγορία θα απειλήσει τις low end DSLR και όλες τις mirrorless.

T

o περασμένο καλοκαίρι δοκιμάσαμε την Sony RX100 με τον εξαιρετικό CMOS 1in.
20Μegapixel και μας έκανε την καλύτερη δυνατή εντύπωση. Πρόκειται για την πλέον

ολοκληρωμένη από τις large sensor compact της αγοράς, ένα ώριμο και κατασταλαγμένο στη
λειτουργία και κυρίως τις επιδόσεις μοντέλο που θα κάνει ρεκόρ πωλήσεων. Επιτρέψτε εδώ το
υποκειμενικό σχόλιο - πρόβλεψη: ο γράφων δεν βλέπει κανένα λόγο γιατί οι compact γοήτρου
να μην έχουν μεγαλύτερους αισθητήρες και συνεπώς θεαματικά καλύτερη απόδοση σε θόρυβο
και χρώμα… Τέλος παρένθεσης. Η RX1 - στον αντίποδα της SLT A99 που όλοι περίμεναν και
ήταν κοινό μυστικό - αποτελεί την μεγαλύτερη έκπληξη προ της Photokina, ένα προϊόν που
κανείς δεν περίμενε. Ποιος θα φανταζόταν άλλωστε ότι η Sony θα έκανε τη απρόσμενη κίνηση
να ενσωματώσει full frame (!) αισθητήρα σε compact μηχανή. Η όλη στρογγυλεμένη αισθητική
παραπέμπει ευθέως στην RX100 – άλλωστε ανήκουν στην ίδια σειρά. Σαν ιδέα θυμίζει τις
μεταλλικές τηλεμετρικές 35mm των δεκαετιών 1960 και 1970 όπως τις Canonette, τις Οlympus
Pen, τις Yashica Electro κλπ. Το μόνο βέβαια που τη συνδέει με το αναλογικό παρελθόν είναι το
ταυτόσημο μέγεθος του αισθητήρα 24x36mm όπως και το αλήστου μνήμης φιλμ 135.
Η RX1 είναι μια full frame 24Μegapixel με σταθερά προσαρμοσμένο φακό Zeiss Sonnar T*

τα χαρακτηριστικά της παλιάς καλής
εποχής (manual focus, δακτυλίδι
διαφραγμάτων και ένα ειδικό
δακτυλίδι για macro) κάνοντας την
RX1 να μοιάζει πιο ρετρό από την
RX100. Στην ίδια σχολή ανήκει και η
περιστροφική κλίμακα αντιστάθμισης
έκθεσης ±3stop που κυριαρχεί στην
άνω δεξιά πλευρά. Η πλάτη και η
μεγάλη οθόνη 3in. επαληθεύει την
ομοιότητα με την RX100. Μόνο
που εδώ έχουν προστεθεί δύο
χειριστήρια πάνω από την οθόνη
για το φλας και το playback και μια
περιστροφική κλίμακα ακριβώς
πάνω από το AEL. Το μενού μοιάζει
πολύ με της RX100, και αν κάποιος
έχει χρησιμοποιήσει την τελευταία
θα αισθανθεί οικειότητα. Όσο για το
video θυμίζει την A99 με 1080 στα
60i/24p και bitrate 28Mbps.

Το πρώτο βράδυ στο Ρέικιαβικ ο ουρανός ήταν καταγάλανος μέχρι αργά τη νύχτα! Όχι, δεν είδαμε το βόρειο Σέλας. Όμως δοκιμάσαμε την τοπική
μπίρα Viking με τη συνοδεία παραδοσιακών τραγουδιών στο λιμάνι της πόλης
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ
Έξω από το ξενοδοχείο μας περίμενε
ολόκληρος … στόλος με αυτοκίνητα 4x4
στα οποία επιβιβαστήκαμε διανύοντας
μεγάλες αποστάσεις στις κακοτράχαλες
ηφαιστειογενείς περιοχές της χώρας.
Ανεβήκαμε λόφους, διασχίσαμε δύσβατα
μονοπάτια, διαπεράσαμε λίμνες και
φάγαμε σε πανέμορφα στέκια στα μέσα της
διαδρομής με φόντο το άγριο τοπίο της
Ισλανδίας.

Τα μυτερά χαλίκια διέλυσαν το
τεράστιο λάστιχο του Ford το οποίο και
αντικαταστάθηκε αμέσως...
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Το πρόγραμμα περιελάμβανε μπάνιο στα περίφημα ιαματικά λουτρά του Blue Lagoon το οποίο και
απολαύσαμε. Η θερμοκρασία του νερού ήταν 410C και έξω 00C! Μέσα στη λίμνη υπήρχε μπαρ που σέρβιρε
δροσερή μπύρα…

ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΓΟΥΡΟΥΝΑ
H πιο extreme
δραστηριότητα
της εκδήλωσης!
Οδηγήσαμε γουρούνες
στις απότομες πλαγιές
ανενεργού (ευτυχώς!)
κρατήρα ηφαιστείου
αφού υπογράψαμε
προηγουμένως
υπεύθυνη δήλωση ότι
δεν έχουμε πρόβλημα
καρδιάς...
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
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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
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Lexar
Multi-Card Reader      
Το νέο της Multi-Card 25-in-1 USB 3.0 Reader της Lexar
διαβάζει και μεταφέρει ταχύτατα αρχεία από τα 25 πιο
δημοφιλή φορμά καρτών μνήμης. Έχει πέντε διαφορετικά slots
και δέχεται κάρτες CompactFlash, Secure Digital, τις καινούργιες
SDXC αλλά και κάρτες κινητών, Memory Stick και xD. Αν και
USB 3.0 είναι συμβατό και με USB 2.0 και μπορεί να διαβάσει
πολλαπλές κάρτες συγχρόνως. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία
SuperSpeed USB 3.0 για επιτύχει ταχύτητες ανάγνωσης μέχρι
500MB/s, δηλαδή πέντε φορές πιο γρήγορα από το USB 2.0.
Επιπλέον η Lexar ανακοίνωσε τις κάρτες High-Performance
microSDHC UHS-I και microSDXC UHS-I. Οι κάρτες UHS-I
είναι κλάσης 10 με ταχύτητα διαμεταγωγής 300x (45MB το
δευτερόλεπτο). Αυτές οι ταχύτητες είναι κατάλληλες και για
βίντεο 1080p full-HD και 3D video. Οι Lexar High-Performance
microSDHC UHS-I microSDXC UHS-I θα είναι διαθέσιμες
στα τέλη του 2012 σε 32GB και 64GB. Μαζί ανακοινώθηκε
και η Professional 256GB SDXC UHS-I, η μεγαλύτερη σε
χωρητικότητα που έχει ανακοινωθεί ποτέ.

ΣΠΟΥΔΕΣ

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

  Micro Four Thirds

H Schneider-Kreuznach διευρύνει την γκάμα της με τρεις highend φακούς υψηλής απόδοσης και ποιοτικά οπτικά με φωτεινά
διαφράγματα για συστήματα mirrorless. Τα σταθερά φωτεινά
διαφράγματα προσφέρουν υψηλή ανάλυση εικόνας σε όλη την
επιφάνεια της εικόνας. Οι φακοί σχεδιάζονται και κατασκευάζονται
στην Γερμανία και ενσωματώνουν σύστημα MFT για ακρίβεια
στον έλεγχο διαφράγματος και autofocus. Οι νέοι φακοί είναι ο
ευρυγώνιος 14 mm f/2.0 Super-Angulon με δέκα στοιχεία εκ των
οποίων τέσσερα ασφαιρικά, ο 30 mm Xenon f/1.4 με εφτά στοιχεία
εκ των οποίων ένα ασφαιρικό και ο 60mm Makro-Symmar με οκτώ
στοιχεία.
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Τ: 210 7750675, WWW.FOCUS.EDU.GR



29

ON LINE 

  

O IMAGING - E  

Canon
Project 1709
H Canon ανακοίνωσε μεταξύ άλλων στην συνέντευξη τύπου στην Photokina
oρισμένα στοιχεία για το φιλόδοξο Project 1709 στην beta εκδοχή του. Θα
είναι μια υπηρεσία cloud που θα επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν, να
μοιράζονται και να οργανώνουν τις εικόνες τους. Σκοπός θα είναι να μπορεί ο
χρήστης να συγκεντρώνει τις φωτογραφίες από οποιαδήποτε συσκευή, κινητό,
tablet, υπολογιστή, φωτογραφικές μηχανές σε ένα σημείο. Η υπηρεσία θα
συνεργάζεται με το Facebook και το Google+. Η πλατφόρμα θα υποστηρίζει
και τα EXIF αρχεία. Στο www.project1709.com μπορείτε να εγγραφείτε για να
το δοκιμάσετε.

Samsung
 & *   David Bailey
Η Samsung φαίνεται ότι σκοπεύει να κατακτήσει τον
φωτογραφικό χώρο και μάλιστα παίρνει πολύ σοβαρά τον
ρόλο μέσα στο Imaging αφού δεσμεύτηκε να εκπαιδεύσει
250 φωτογράφους μαζί με τον διάσημο Βρετανό
φωτογράφο David Bailey. Ο David Bailey από το Λονδίνο
έχει ψηφιστεί ως ένας από τους πιο εμπνευσμένους
σύγχρονους φωτογράφους. Η Samsung θα βρει 250 άτομα
για να τους εκπαιδεύσει ο Bailey για να αποδείξει την
επανάσταση που έχει φέρει η τεχνολογία στην τέχνη της
φωτογραφίας, την οποία πλέον μπορούν να απολαύσουν
όλοι και όχι μόνο οι επαγγελματίες. Η Samsung ζήτησε
να πραγματοποιηθεί έρευνα στην Βρετανία σύμφωνα με
την οποία το 53% των ενηλίκων τραβάνε φωτογραφίες
μία φορά την εβδομάδα ή περισσότερο ενώ το 43% των
Βρετανών είναι απογοητευμένοι με τουλάχιστον τις μισές
φωτογραφίες που τραβάνε σε σημαντικές περιστάσεις.
Περισσότεροι από ένας στους πέντε ερωτηθέντες δήλωσε
ότι το εύρος της τεχνολογίας τον μπερδεύει και έχει
πρόβλημα στο να χρησιμοποιήσει τον φακό και την
μηχανή του. Η δράση της Samsung σε συνεργασία με
τον David Bailey θέλει να αποδείξει ότι με τον σωστό
εξοπλισμό η λήψη καλών φωτογραφιών γίνεται απλή. Η
Samsung θα προσφέρει τον εξοπλισμό και την σειρά ΝΧ
και ο Bailey την έμπνευση.
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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!
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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Hasselblad
H5D      * 
Αυστηρά για το high end κοινό, κυκλοφόρησε τη νέα μηχανή μεσαίου φορμά, Hasselblad H5D. Θα διατίθεται σε παραλλαγές των 40,
50 και 60MP. Η Hasselblad H5D διαθέτει βελτιώσεις σε σχέση με τα παλιότερα μοντέλα όπως η προσθήκη macro converter, η μερική
αδιαβροχοποίηση για να αντέχει σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, το σύστημα autofocus True Focus II και τη δυνατότητα να δημιουργεί
print-ready αρχείων JPΕG απευθείας πάνω στη μηχανή. Σημαντική βελτίωση έχει και η εργονομία της μηχανής. Αναμένεται να είναι
διαθέσιμη στην Ευρώπη μέσα στον Δεκέμβριο ενώ δεν είναι γνωστή ακόμα η τιμή. PHOTOMETRON 210 6006239

Google
5   Nik    Snapseed
Η Google ήταν αναμενόμενο ότι δεν θα αφήσει το Facebook να παίζει μόνο
του όταν αγόρασε το Instagram. Έτσι απάντησε αγοράζοντας την εταιρείας
παραγωγής φωτογραφικών software Nik, στην οποία ανήκει και η εφαρμογή
Snapseed. To Snapseed αναδείχθηκε ως μια από τις καλύτερες φωτογραφικές
εφαρμογές για smartphone. Koυβαλάει όλη την τεχνογνωσία της Nik αλλά
δεν έχει την δημοφιλία του Instagram. Προφανώς η Google σκοπεύει να
χρησιμοποιήσει την εφαρμογή στο Google+ για να το κάνει πιο δημοφιλές
στους φωτογράφους. Θα χρειαστεί βέβαια αρκετές αλλαγές αφού η εφαρμογή
αρχικά δεν είναι δωρεάν και επίσης δεν υπάρχει για την πλατφόρμα του
Android. Το κόστος της εξαγοράς δεν έχει ανακοινωθεί.

Οι “ενημερώσεις” μου για την

ωτογραφία
www.facebook.com/photographos.mag
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
"

 &     

 studio

1 #$  $  %   
ÓÜââáôï 22 & ÊõñéáêÞ 23 Óåðôåìâñßïõ

2 '  

ÓÜââáôï 6 & ÊõñéáêÞ 7 Ïêôùâñßïõ

3 ("

20 & 21 Ïêôùâñßïõ

- boudoir
4 Glamour
ÓÜââáôï 3 & ÊõñéáêÞ 4 Nïåìâñßïõ
  -     ! "# 
!#,  $#  "% &"! '%#'( studio!
  *:       . !"  & #. $  
+ +.: E "   % (        )
+ + / 0+1 2: O " %  "    %"  
" DSLR (%      

)

M33 20 ( / ) 8 : '      

/O* (  * . 2 ): €160 (130 " + *-# 23%)
. A /  2 3 9: ;  (2) < "  
X 3: =         9:30 - 16:00
 : #thens Art Studio, A" #  " 20, #. ;  ,
173 42, #  ( : www.athensartstudio.gr/#/contacts/)
M : C ;  . F : 210 9939995 - 6944 474024

3** 2 3 9: ' (4 ), G (6 ),
     (2)

+ 12;33* : !  , styling/hair/
make-up artist,   &  ,   " %

NFO - 

 E: 210 9703980, 210 9939995
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Nέα, μειωμένη τιμή!
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