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άποια πράγματα μπορούν να συμβούν

μόνον στη Γαλλία και αυτό προς μεγάλη
έκπληξη της διεθνούς φωτογραφικής
κοινότητας. Ενώ λοιπόν εμείς στη χώρα μας
προσπαθούμε να αναδείξουμε με μεγάλο κόπο
και υπερπροσπάθεια φωτογραφικά θέματα
που πιστεύουμε ότι ενδιαφέρουν το ευρύ
φωτογραφικό κοινό, όπως π.χ. η φωτογραφία
τοπίου, η επεξεργασία εικόνας στο photoshop,
το πορτραίτο κ.λ.π., οι Γάλλοι ασχολούνται με
άλλα θέματα, αδιανόητα όχι μόνον για μας αλλά
και για πολλούς εκδοτικούς φωτογραφικούς
οίκους ανά την υφήλιο. Μία τέτοια ιδιαίτερη,
θαυμάσια θα έλεγα έκδοση που ειλικρινά
ζηλέψαμε στο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ, ήταν η εκτός
σειράς έκδοση του γαλλικού φωτογραφικού
περιοδικού REPONSES PHOTO με τίτλο:
“...Κι αν η αργυρούχα φωτογραφία δεν πέθανε;”
Όπως θα το έχετε αντιληφθεί όλος ο τόμος
αναφέρεται στις τεχνικές λήψης φωτογραφιών
με φιλμ (α/μ και έγχρωμο), στην εμφάνιση
φωτογραφιών με το γνωστό παραδοσιακό
τρόπο σε λεκάνες κ.λ.π. Περιέχει πολύ καλά
ενημερωμένα ρεπορτάζ αγοράς για τα φιλμ,
τα χημικά και τα χαρτιά που κυκλοφορούν
σήμερα στην αγορά, πίνακες με τις κλασικές
πλέον μηχανές λήψης φωτογραφιών με φιλμ
όπως π.χ. την Leica M6, την Nikon F3,
την Hasselblad 501M, την Canon AE-1, την
Olympus OM1… Ακόμα porfolios φωτογράφων
διεθνούς φήμης που εξακολουθούν και
δουλεύουν με φιλμ και εξακολουθούν (ακόμη...)
και τυπώνουν μόνοι τους, εν έτει 2012, τις
φωτογραφίες τους σε λεκάνες με χημικά.
Τέλος, το εισαγωγικό σημείωμα στην έκδοση
του - συν τοις άλλοις αρθρογράφου και στο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ - J.C. Bechet για το πού βρίσκεται
σήμερα η λεγόμενη αργυρούχα φωτογραφία είναι
ιδιαίτερα αποκαλυπτικό. Αναμείναμε με μεγάλο
ενδιαφέρον την ολοκλήρωσή του εκδοτικού
πειράματος και μείναμε έκπληκτοι όταν μάθαμε ότι
η έκδοση τα πήγε πάρα πολύ καλά, ξεπουλώντας
μάλιστα σε πολλά σημεία της γαλλόφωνης
επικράτειας. Να υποθέσουμε ότι πολλοί αγόρασαν
την έκδοση από νοσταλγία; Από περιέργεια; Από
γνήσιο ενδιαφέρον; Μήπως όμως αυτή η ευμενής
υποδοχή της σημαίνει μία κάποια κόπωση των
καταναλωτών από την φρενίτιδα της ψηφιακής
φωτογραφικής τεχνολογίας; Ας μην βιαστούμε να
δώσουμε απαντήσεις …
Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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Την Κυριακή 28 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η Έκθεση Αυτοκινήτου 2012.
Αναφέρουμε το γεγονός γιατί πραγματοποιήθηκε στον ίδιο εκθεσιακό
χώρο (Στάδιο Ξιφασκίας, πρώην Δυτικό αεροδρόμιο Ελληνικού) που
θα πραγματοποιηθεί και η PHOTOVISION 2013 τον ερχόμενο Απρίλιο.
Ο εκθεσιακός χώρος του Ελληνικού επιλέγεται όλο και πιο συχνά για
την διοργάνωση μεσαίου μεγέθους εκθέσεων γιατί προσφέρει πολλά
πλεονεκτήματα: Όλα τα περίπτερα στεγάζονται στο ίδιο επίπεδο, έχει μεγάλο
ύψος, τεράστιο parking και το κυριότερο: βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα για
τις μετακινήσεις των επισκεπτών με τραμ, λεωφορεία αλλά και ΙΧ.
Επ’ ευκαιρία: Η διάθεση περιπτέρων στους εκθέτες για την PHOTOVISIOΝ 2013
θα ξεκινήσει στα μέσα Δεκεμβρίου.
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             Toulambis
            Jean-Pierre Dutilleaux.

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",*%$: Τάκης Τζίμας, #%' 4%5$: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
)%6"%: Κωνσταντίνα Γκιτάκου )"' (%'5$: 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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τα φόντα για τόσο καλύτερες επιδόσεις
ώστε να μπαίνουν σε ισάξια θέση με
πιο πολύπλοκες και ακριβές λύσεις με
mirrorless και DSLR. Στο επίκεντρο όλης
αυτής της συζήτησης είναι ο αισθητήρας
μίας ίντσας που έκανε το ντεμπούτο
του στην σειρά 1 (CX format) της Nikon

Digital future
H 

με τα σώματα J1/V1 των 10Megapixel

 compact 

         

Ό

ταν πριν μερικά τεύχη του ΦΩΤΟγράφου αφιερώσαμε μια ξεχωριστή σελίδα στους

πίνακες στις large sensor compact cameras δηλ. στις μηχανές με ενσωματωμένο φακό
και «ασυνήθιστα» μεγάλους αισθητήρες είχαμε την αίσθηση, ότι κάτι πρόκειται ν’ αλλάξει.

και επανέκαμψε με τον 20Μegapixel
αισθητήρα της πολυσυζητημένης
φέτος Sony RX100. Με 1in. μιλάμε
πια για πολύ ικανοποιητικές επιδόσεις

¨Ότι η τάση απομείωσης της αξίας και των προοπτικών των digital compact λόγω του πολύ

στον ηλεκτρονικό θόρυβο. Αν αυτό
συνδυαστεί με καλά οπτικά και

σκληρού ανταγωνισμού από τα smartphones, κάπου θα έβρισκε μια αντίρροπη δύναμη.

ηλεκτρονικά έχουμε DSLR killers. Ή

Πραγματικά, οι πωλήσεις των compact υποφέρουν, και η κερδοφορία ακόμη περισσότερο.
Όχι όμως στα ακριβότερα Hi end μοντέλα με τις πιο ενισχυμένες προδιαγραφές όσο στα

αλλιώς τη συνταγή για την επιβίωση

βασικά μοντέλα, τα οποία πουλάνε μόνο επί τη βάσει της τιμής. Εκεί είναι μεγαλύτερες οι
συνέπειες της δομικής αυτής κρίσης.
Για απολύτως βάσιμους λόγους πιστεύουμε ότι η απάντηση θα έλθει από την εξέλιξη της

της digital compact στη νέα εποχή,
χωρίς να αντιμετωπίσει τον επιλεκτικό
αφανισμό λόγω ανταγωνισμού από

τεχνολογίας που πλέον έχει τα όπλα. Που μπορεί να διορθώσει το πρωταρχικό πρόβλημα
των compact δηλ. την μέτρια ως κακή απόδοση σε μεσαίες και υψηλές ευαισθησίες. Nέα

τα smartphones τα οποία λόγω
υποχρεωτικά μικρού όγκου ποτέ δεν
θα μπορέσουν ν αποκτήσουν μεγάλους

μοντέλα με μεγαλύτερους αισθητήρες μαζί με συστήματα οπτικής σταθεροποίησης έχουν

αισθητήρες και καλούς zoom φακούς.

14,3 MP
1,5in.

12,3 MP
APS-C

Canon Powershot G1x
Μέγιστη Ανάλυση 4352 x 3264 Κάρτα SD/SDHC/SDXC
Φωτομέτρηση ΠΖ, ΚΖ, Spot Εύρος Έκθεσης - Εύρος AF Ευαισθησία 100-12800 Κλείστρο 60-1/4000sec Λειτουργίες Έκθεσης P,A,S,M Βίντεο 1920x1080 (24 fps) Οθόνη
LCD 3” Διαστάσεις (mm) 117x81x65mm Βάρος: 534gr
Αισθητήρας: CMOS 1.5in.
H παραλλαγή της G12 έχει αισθητήρα ανάμεσα στα φορμά
APS-C και 4/3. Φοράει φακό 28-112mm με optical stabilizer
IS και φωτεινότητα f/2,8-5,8 (πιο αργό από τον αντίστοιχο
της G12). Τα μεγαλύτερο φορμά σήμανε και αύξηση των
διαστάσεων σε σχέση με τη G12. Στο υψηλό refresh του
CMOS sensor βασίζεται το video με full HD 24fps - υπάρχει
και θύρα HDMI.

Ριζικά επανασχεδιασμένη έκδοση με μεγαλύτερης ανάλυσης
αισθητήρα, τον κλασσικό ημιευρυγώνιο Εlmarit 24mm f/2,8
(σιοδύναμο με 36mm) βελτιωμένη ταχύτητα (σημείο που
έπασχε η X1) υστέρηση κλείστρου μόλις 0,05sec. και ριπή
5fps. Στo νέο accessory port συνδέεται το ηλεκτρονικό σκόπευτρο που έχει εξελιχθεί σε συνεργασία με την Panasonic.

Fujifilm X100
Μέγιστη Ανάλυση 4288 2848 Κάρτα SD/SDHC/SDXC
Φωτομέτρηση ESP, ΠΖ, ΚΖ, Spot Εύρος Έκθεσης Εύρος - Ευαισθησία 200 - 6400 Κλείστρο 60-1/4000sec
Λειτουργίες Έκθεσης P,A,S,M Βίντεο 1280 x 720 (24fps)
Οθόνη LCD 2.8” Διαστάσεις (mm) 126.5x74.4x53.9
Βάρος (χ. μπατ.) 405gr. Αισθητήρας: APS-C 23.6 x 15.8mm
Έκανε πάταγο στην αγορά το 2011 με την ρετρό εμφάνιση και
το υβριδικό electronic rangefinder σκόπευτρο. Πολύ καλός ο
σταθερής εστιακής απόστασης ημιευρυγώνιος Fujinon Super
EBC 24mm f/2 (ισοδυναμεί με 36mm). Μηχανή με άψογη
ποιότητα κατασκευής, άφθονη πραγματική εργονομία και τη
γοητεία του κλασικού. Κυκλοφορεί και σε μαύρο φινίρισμα
(limited edition).

4,7MP3
Foveon

 170 • 

Leica X2
Μέγιστη Ανάλυση 4928 x3264 Κάρτα SD/SDHC
Φωτομέτρηση ΠΖ, ΚΖ, Spot Εύρος Έκθεσης Εύρος - Ευαισθησία 100-12800 Κλείστρο 30–1/2000
s Λειτουργίες Έκθεσης P,A,S,M Βίντεο Όχι Οθόνη LCD
2.7” 230K Διαστάσεις (mm) 124x 69x51mm Βάρος
(χωρίς μπατ.) 315gr. Αισθητήρας: APS-C 23.6x15.8 mm

Sigma DP2x

16,2 MP
APS-C

Nikon 1 V1
Μέγιστη Ανάλυση 3,872x2,592 Lens Factor 2.7x Κάρτα
SD, SDHC Φωτομέτρηση ESP, ΠΖ, KZ, Spot Εύρος Έκθεσης
0-18EV Εύρος AF - Ευαισθησία 100-3200 Κλείστρο
1/16000-30s Λειτουργίες Έκθεσης P,A,S,M Βίντεο
1920x1080 Οθόνη LCD 3 in. Διαστάσεις (mm) 113x 76x
43.5 Βάρος (χωρίς μπατ.) 294gr 
: CX 1in.

Sony RX100
Μέγιστη Ανάλυση 5472x3648 Lens Factor 2,7x Κάρτα
MS/SD/SDHC/SDXC Φωτομέτρηση ΠΖ, KZ, Spot Βurst mode
10fps Κλείστρο 30-1/2000s Λειτουργίες Έκθεσης P, A, S,
M Βίντεο 1920x1080/60p ΜPEG-4 AVCHD Οθόνη 3” LCD
Whitemagic Μπαταρία: li ion NP-BX1 διάρκειας 330 λήψεων
Διαστάσεις (mm) 102x59x36Βάρος (με μπατ. και κάρτα)
240gr 
: 1in. 13.2x8,8mm

Mε τον επαναστατικό αισθητήρα Foveon X3 που καταγράφει τα
χρώματα σε τρία στρώματα και έχει φορμά «περίπου» APS-C
η Sigma μεταφέρει σε compact τον πυρήνα των ρεφλέξ SD.
Προσφέρει ανάλυση 4,7Μegapixel x3 και έτσι ανταγωνίζεται
compact τριπλάσιας ανάλυσης. Το μοντέλο DP2x έχει καλύτερο
autofocus από την …απλή DP2.Aναμένονται νέα μοντέλα...

Η large sensor compact που έφερε στο προσκήνιο το φορμά 1in.
στις compact σ ε συνδυασμό με τον εξαιρετικό φακό Carl Zeiss Vario
Sonnar T* 28-100mm f/1,8-4,9. Εντυπωσιάζει με την πραγματική
απόδοση του αισθητήρα που παρά τα 20MP δεν έχει ιδιαίτερο
θόρυοβ και την πληρότητα των λειτουργιών. Ικανοποιούν επίσης η
υπερυψηλής ανάλυσης οθόνη 3in. 1,2Megapixel και το video.

 2012

10.1 MP
1in.

Το upmarket μοντέλο series 1 με το νέο αισθητήρα CX format
υπερτερεί ως προς το ηλεκτρονικό προσοφθάλμιο 0,47in.
ανάλυσης 1,44MΡ, το σύστημα απομάκρυνσης της σκόνης από
το σένσορα και το ηλεκτρομηχανικό κλείστρο. Δεν υπάρχει
ενσωματωμένο φλας. Εξαιρετική απόκριση autofocus λόγω
του υβριδικού (ταυτοχρόνων phase detection και contrast
detection). Διατίθεται με τον 10-30mm VR

Μέγιστη Ανάλυση 2640χ1760 Κάρτα SD/SDHC
Φωτομέτρηση ESP, ΠΖ, ΚΖ, Spot
Εύρος Έκθεσης - Εύρος - Ευαισθησία 100-3200 Κλείστρο
1/2000-15sec Λειτουργίες Έκθεσης P,A,S,M Βίντεο 320χ240
(30fps) Οθόνη LCD 2.5” Διαστάσεις (mm) 13.3χ59.5χ56.1
Βάρος (χ. μπατ.) 260gr Αισθητήρας: CMOS 20.7x13.8 mm

29 OKT
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1in.
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National Geographic
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Executive Editor of Photographic του περιοδικού National
Geographic Kurt Mutchler ξεσπάθωσε πριν μερικές μέρες

κατά των επεξεργασμένων φωτογραφιών και ειδικά όσον αφορά
τις υποψήφιες στους διαγωνισμούς του περιοδικού φωτογραφικές
εικόνες. Μάλιστα το περιοδικό δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή
του ιδίου που θέτει το πλαίσιο με βάση το οποίο θα γίνονται δεκτές
οι συμμετοχές στον επόμενο φωτογραφικό διαγωνισμό που έχει
προκηρύξει το περιοδικό. Τι επιτρέπει το περίγραμμα του NG και τι
όχι; Αντιγράφουμε:
DODGING KAI BURNING: Dodging (για να φωτιστούν τα σκιερά) ή
burning (για να σκουρύνουν τα highlights) επιτρέπεται αλλά χωρίς
υπερβολή. Ο στόχος είναι οι φωτογράφοι να χρησιμοποιήσουν τον
ψηφιακό σκοτεινό θάλαμο για να προσαρμόσουν την δυναμική
τονική περιοχή μιας εικόνας ώστε να θυμίζει περισσότερο αυτό που
είδε ο φωτογράφος.
COLOR SATURATION: Όπως και με το dodge and burn ο σκοπός
είναι η απεικόνιση της πραγματικότητας.
SOLARIZATION, MEZZOTINT, DUOTONE, ETC.: Η χρήση των
επεξεργασιών αυτών αποθαρρύνεται γιατί τα αποτελέσματα
καταλήγει σε εικόνες που είναι παραπλανητικές.
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: Επιτρέπονται
CROPPING: Επιτρέπεται
STITCHED PANORAMAS: Δεν επιτρέπονται
HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) ΕΙΚΟΝΕΣ: Δεν επιτρέπονται
FISH-EYE ΦΑΚΟΙ: Δεν επιτρέπονται παρά μόνο στην περίπτωση που
οι λήψεις γίνονται υποβρύχια.
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Μάλιστα ο Kurt Mutchler προειδοποιεί
ότι στους νικητές θα ζητηθούν και τα
RAW αρχεία ώστε να ελεγχθούν οι
φωτογραφίες. Συνοπτικά επιτρέπονται
οι βασικές διορθώσεις στις εικόνες,
αλλά όχι σε υπερβολικό βαθμό και
όχι αν ο φωτογράφος έχει χρειαστεί να
προσθέσει ή να αφαιρέσει στοιχεία από
την φωτογραφία του.
Ο Μutchler αιτιολόγησε την απόφαση
του αυτή λέγοντας πως στον κόσμο
που ζούμε πλέον κατακλυζόμαστε
από ψεύτικες και επίπλαστες εικόνες και δεν θέλει και το National
Geographic να συμβάλει σε αυτό.
Η συζήτηση για την επεξεργασία των φωτογραφιών ή πιο
συνηθισμένα το manipulation, φυσικά δεν είναι καινούργια.
Αφού οι φωτογράφοι και όλοι οι θεωρητικοί κατέληξαν για το
αν η φωτογραφία είναι τέχνη, άνοιξαν το θέμα της επεξεργασίας.
Αυτή η συζήτηση δεν τελείωσε ποτέ και ειδικά σήμερα που το
Photoshop κάνει “παπάδες” όλοι σπεύδουν να αφορίσουν όσους
χρησιμοποιούν τέτοια προγράμματα.
Αυτό όμως που βολικά ξεχνάμε είναι ότι το photo manipulation
δεν γεννήθηκε με την ψηφιακή φωτογραφία αλλά με τον σκοτεινό
θάλαμο. Θυμηθείτε την έκθεση ΜΕΤ με τίτλο Faking it που γράφαμε
στο προηγούμενο τεύχος http://www.metmuseum.org/exhibitions
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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χει άραγε αναρωτηθεί κανείς από αυτούς

με δημοσιεύσεις των φωτογραφιών του, αλλά όταν ήδη τον έχει γνωρίσει ο κόσμος, δεν

πού ασκούν το «έντιμο» επάγγελμα
των παπαράτσι, πώς θα ένιωθε εάν

μπορεί να νιώθει ευτυχής με τη συνεχή παρακολούθηση των κινήσεών του που του

δημοσίευε ένα περιοδικό τις φωτογραφίες

πού πραγματοποιείται στους δημόσιους χώρους, η λαθραία διείσδυση στους ιδιωτικούς

της γυμνής ή της ημίγυμνης συζύγου του,

χώρους κάθε άνθρωπου με στόχο την προς εκμετάλλευση φωτογράφιση σκηνών της

της κόρης του ή ακόμη και του ιδίου;
Tις φωτογραφίες αυτές θα είχε τραβήξει

ζωής του είναι ανήθικη καί χυδαία πράξη!

συνάδελφός του παπαράτσι, ο όποιος θα
είχε στήσει καρτέρι σε κάποιο σημείο, όπου
ο ίδιος θα είχε καμουφλαριστεί ώστε να
μην τον βλέπει κανείς ενώ ο φακός της

περιορίζει την ελευθερία του. Εάν όμως είναι κουραστικό και δυσάρεστο αυτό το κυνήγι

Οι φωτορεπόρτερ είναι ένας κλάδος της δημοσιογραφίας πού προσφέρει πολύτιμες
υπηρεσίες στον τομέα της πληροφορήσεως και έχει καταγράψει μικρά και μεγάλα
γεγονότα της ιστορίας, ιδιαίτερα από εποχές του παρελθόντος που δεν υπήρχε τηλεόραση
και τα άλλα σημερινά μέσα. Ο φωτογράφος θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του στα μέτωπα

φωτογραφικής μηχανής του θα «έβλεπε»

στις συγκρούσεις, στις εξεγέρσεις, στις διαδηλώσεις, στους σεισμούς, στους τυφώνες,

την κρεβατοκάμαρα, τη βεράντα ή το
λουτρό, τον ιδιωτικό χώρο δηλαδή των

στις πλημμύρες, στους ανεμοστρόβιλους και δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν πέσει

ανθρώπων που θα φωτογράφιζε. Θα άρεσε,

Οι φωτορεπόρτερ μπορούν να είναι υπερήφανοι για τις επιτυχίες τους που έχουν

λοιπόν, στον παπαράτσι που είχε στήσει

απαθανατίσει μοναδικά στιγμιότυπα από τη ζωντανή ιστορία της ανθρωπότητας.

καρτέρι για να φωτογραφίσει την Καίητ στη
βεράντα ιδιωτικού χώρου όπου περνούσε
με τον σύζυγό της τις θερινές διακοπές, να

Οι φωτογραφίες όμως που τραβούν οι συνάδελφοι παπαράτσι δεν είναι επιτυχίες.

κυκλοφορεί ανά τον Πλανήτη η εικόνα
του γυμνού στήθους της δίκης του κόρης
και με τη θέα αυτή να ικανοποιούνται
οι απανταχού ηδονοβλεψίες και άλλοι
σεξουαλικά στερημένοι; Είναι ήδη ιδιαίτερα
ενοχλητικό για κάθε επίσημο καί επώνυμο
πρόσωπο να βρίσκονται σε κάθε βήμα του
οι φωτορεπόρτερ. Μπορεί όταν αρχίζει

θύματα προκειμένου να αποτυπώσουν σκηνές από πολέμους και φυσικές καταστροφές.

Είναι απλώς σκουπίδια που παράγονται από ανώμαλους και ικανοποιούν άλλους
ανώμαλους προς τους οποίους απευθύνονται.
Δεν ξέρω για ποιό λόγο δεν έχει αντιδράσει η υγιής κοινωνία σε παρόμοια φαινόμενα
υποβαθμίσεως του πολιτισμού και γιατί έχουμε ανεχθεί μέχρι σήμερα τη δράση των
παπαράτσι όταν παραβιάζει ιδιωτικούς χώρους. Τι θα πρέπει δηλαδή να κάνουν οι
επίσημοι για να προφυλαχθούν από τους άθλους των παπαράτσι; Να προσπαθούν
να αλλάξουν εσώρουχα κάτω από τα σκεπάσματα; Nα πλένονται με τα ρούχα; Nα
διαγράψουν από τη ζωή τους τις ιδιαίτερες στιγμές; Να μας πει ο κάθε παπαράτσι εάν θα
ήθελε να ζει με τέτοιες συνθήκες η κόρη του...

να γίνεται διάσημος ένας πολιτικός ή ένας
ηθοποιός να επιζητεί την προβολή του

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΕΣΤΙΑ, της Πέμπτης 20 Σεπτεμβρίου 2012

%6 ..
&

  FIT Engineering SRL

Η εταιρία Στάμος Α.Ε. ανέλαβε τη διάθεση για την ελληνική
εγορά των φωτογραφικών κιοσκιών Diland Kiosk του ιταλικού
οίκου FIT Engineering SRL.
Το Diland Desk Kiosk είναι ένα από το πλέον σύγχρονα,
μοντέρνα και ισχυρά κιόσκια. Διαθέτει πολύ καλή ποιότητα
κατασκευής και επαγγελματική οθόνη αφής Pure Glass Elo
Surface Acoustic Wave Touch Screen. Επίσης έχει επεξεργαστή
Intel Pentium Processor G840 και ανθεκτικό σκελετό
αλουμινίου.
Ανάμεσα στις δυνατότητες του Diland Desk Kiosk ξεχωρίζουν
οι απευθείας εκτύπωση φωτογραφιών από iPhone & iPad,
οι απευθείας εκτύπωση φωτογραφιών από Facebook, η
αυτόματη αναγνώριση των συνδεδεμένων εκτυπωτών DNP,
η συνεργασία με εκτυπωτές Sony και η δυνατότητα για
αποστολή παραγγελιών σε Fujifilm και Noritsu minilab.
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Eκτός από τις συνήθεις λειτουργίες η
V2 προικίζεται με κάποιες εξαιρετικές
ικανότητες. Για παράδειγμα το Smart
Photo Selector τραβάει ως είκοσι καρέ
με ένα μοναδικό πάτημα του shutter
release και τη μηχανή να επιλέγει
αυτόματα τις πέντε πιο πετυχημένες
φωτογραφίες, εξαιρώντας π.χ. αυτές
με κλειστά μάτια, κουνημένες πόζες.
To Live Image Control προσφέρει μια
προαπεικόνιση πριν πατηθεί το πλήκτρο
απελευθέρωσης. Το Slow View Mode
κρατάει στην ενδιάμεση μνήμη ως 40
καρέ πατώντας ως τη μέση του πλήκτρο
και βλέποντας στο σκόπευτρο με το 1/5
της κανονικής ταχύτητας ανανέωσης
ώστε να επιλέξουμε το συγκεκριμένο
καρέ που θέλουμε. Enhanced

Nikon V2

Motion Snapshot Μια λειτουργία
κληρονομημένη από την V1 όπου η

' "  CX !  "  …

φωτογραφία πλαισιώνεται από βιντεάκι

To σύστημα 1 της Nikon ένα χρόνο μετά την εμφάνισή του κάνει τις διορθωτικές κινήσεις
για να μπει ξανά στο τεχνολογικό προσκήνιο. Είναι αλήθεια ότι το νέο φορμά CX (1in.) και

διάρκειας 4 ή 10sec. H λήψη γίνεται στα
60fps και η αναπαραγωγή στα 24fps

η αντίστοιχη σειρά φακών και σωμάτων, δεν είχε την ίδια απήχηση παντού, ιδιαίτερα στην
Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι αυτό εν μέρει οφειλόταν στον πιο ερασιτεχνικό προσανατολισμό

που σημαίνει ότι περίπου κρατάει 2,5
φορές παραπάνω. Τέλoς, το HDR (High

(όπως προδινότταν από την εργονομία των σωμάτων) και κατά δεύτερο λόγο από τον
έντονο ανταγωνισμό από πλευράς. Με τις πρόσφατες κινήσεις της Nikon, μία με την

Dynamic Range) mode θα δελεάσει
τους φίλους των τοπίων συνδυάζοντας

ελαφρά ανανεωμένη “entry level” J2 και τώρα με την V2, η κατάσταση αλλάζει θεαματικά
και η εταιρία πλέον έχει πλήρως ανταγωνιστική πρόταση.

(αόρατα) δύο καρέ σε ένα για καλύτερη
δυναμική περιοχή.

H Νikon 1 V2 που μόλις ανακοινώθηκε είναι η πιο σοβαρή mirrorless της εταιρίας και αυτή
που θα συζητηθεί περισσότερο αφού είναι πλήρης σε προδιαγραφές και απευθύνεται στον

Μαζί με τη V2 παρουσιάστηκαν και τα
αξεσουάρ της δηλ. το φλασάκι SB-N7
με GuideNo 18m που έχει ανεξάρτητη

απαιτητικό χρήστη, όχι μόνον με τον ενισχυμένο σε ανάλυση αισθητήρα CX 14Μegapixel
αλλά και τη στιβαρή σχεδίαση με το έντονα σχηματισμένο grip, το τετραγωνισμένο EVF
στο κέντρο της πάνω πλευράς και το αναδιπλούμενο φλας. Επιτέλους υπάρχει – μετά από
πολλές πιέσεις των οπαδών της φίρμας - και επιλογέας λειτουργιών με όλα τα βασικά P,
S, A, M – αντί για το ελλιπές χειριστήριο της V1. Τελείως καινούργιος είναι ο αισθητήρας
CMOS (ακριβές μέγεθος 13.2x8.8mm) που σε συνεργασία με τα ηλεκτρονικά Expeed 3A
μπορεί να καταγράφει φωτογραφίες με ρυθμό 15 καρέ το δευτ. και μάλιστα με διατήρηση
του focus tracking ή Full HD video 60fps (interlaced) ή 30fps (progressive). To autofocus
ελέγχεται από το αντίστοιχο περιλαμβανόμενο στον αισθητήρα υποσύστημα με 73 σημεία
phase detect. Ακριβώς δεξιά υπάρχει η περιστροφική κλίμακα (ροδέλα) που ελέγχει
πέραν από αλλαγές στο διάφραγμα και την ταχύτητα και τα ρύθμιση για το κοντράστ,
τη φωτεινότητα και την αποεστίαση. Eκτός από το συνοδευτικό αποσπώμενο φλασάκι
που συμπλήρωνε τη J1 τώρα στο γνωστό accessory port μπορεί να προσαρμοστεί και το
καινούργιο Speedlight SB-N7. στην πλάτη κυριαρχεί η οθόνη 3in. με τα 921Κ pixel και
αναλογία πλευρών 3:2.

ηλεκτρική τροφοδοσία με μπαταρίες
ΑΑΑ και όχι μέσω Accessory Port καθώς
και το ασύρματο Wifi εξάρτημα WU-1b
που είχε εμφανιστεί μαζί με την full
frame D600. που χρησιμοποιεί τη WiFi
σύνδεση για τηλεχειρισμό μέσω Android
ή iOS tablet.
Η παρουσίαση συνέπεσε με την
ανακοίνωση εξέλιξης τριών φακών με
μοντούρα Nikkor 1 που σταδιακά θα
διοχετευτούν στην αγορά. Συγκεκριμένα
περιμένουμε ένα μεσαίο τηλεφακό
32mm f’/1,2 (ισοδύναμο με 96mm λόγω
συντελεστή 3x) ένα wideangle zoom
6,7-13mm (20-40mm περίπου) f/3,5-5,6
με οπτικό σταθεροποιητή VR και ένα
superzoom 10x 10-100mm (30-300mm).
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Athens Photo Festival 2012


 





Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και ώρα 20:00 πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια του Διεθνούς Μήνα Φωτογραφίας της Αθήνας (όπως λεγόταν
παλιότερα) μίας διοργάνωσης που γιορτάζει φέτος τα 25 της χρόνια.
Ο άνετος και ευρύχωρος προαύλιος χώρος όσο και οι αίθουσες της
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ στο Γκάζι της Αθήνας κατακλύσθηκε από φιλότεχνους που
ήρθαν να θαυμάσουν από κοντά τα εκτιθέμενα φωτογραφικά έργα και να
συναντήσουν -γιατί όχι - ... ομοιοπαθείς γνωστούς και φίλους. Στις σελίδες
που ακολουθούν θα δείτε σχετικά στιγμιότυπα. Όσον αφορά το πρόγραμμα
των εκθέσεων και εκδηλώσεων σας παραπέμπουμε στο προηγούμενο
φύλλο του PHOTOBUSINESS WEEKLY.
Φωτογραφίες: Γιάννης Κανελλόπουλος
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OPENING 19/10, 20:00
DURATION 19/10-4/11/12
TECHNOPOLIS
MUNICIPALITY OF ATHENS

ART/DOC INTERSECTION

 www.photofestival.gr

Exhibitions
Screenings
Photo Voices
Workshop
Performances
Competitions

SPONSORS:

 170 • 

MEDIA PARTNERS:

SUPPORTED BY:

29 OKT

 2012

 

15

ON LINE 

 

O IMAGING - E 

 

QR%B8"*
)< 55
 

    

 )
Μια ανοιχτή ημερίδα με θέμα το
πολεμικό φωτορεπορτάζ διοργανώνει
ο φωτογραφικός χώρος Μ55 στο
Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου.
Πρόκειται για ένα ανοιχτό συνέδριο
στο οποίο συνομιλούν ο Jean-Francois
Leroy, διευθυντής του φεστιβάλ Visa
Pour L’Image, οι βραβευμένοι έλληνες
φωτορεπόρτερ ‘Αρης και Δημήτρης
Μεσσίνης καθώς και άλλοι ανταποκριτές.

Συντονιστές: Maxime Gyselinck, Elisa
Perrigueur.
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012, 19.00.
Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου,

Y$ $

Σινα 31, 10680, Αθήνα.

    
Το πρώτο βραβείο κατέκτησε ο φωτορεπόρτερ Άρης Μεσσίνης στον διεθνή διαγωνισμό
Bayeux- Calvados για τους πολεμικούς ανταποκριτές. Οι φωτογραφίες του από τη
μάχη της Σύρτης στη Λιβύη του χάρισαν την πρώτη θέση στο διαγωνιστικό μέρος
που αφορούσε την φωτογραφία, ανάμεσα σε δέκα υποψήφιους, όλους έγκριτους
φωτορεπόρτερ. Η δουλειά του Άρη Μεσσίνη επιλέχτηκε για την ύψιστη διάκριση από
την κριτική επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από εκπροσώπους των New York Times,
France 24, AFP, Le Monde, Associated Press, Reuters και τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά
και φωτογραφικά πρακτορεία. Το έπαθλο Bayeux- Calvados για τους πολεμικούς
ανταποκριτές έχει θεσμοθετηθεί εδώ και 14 χρόνια και η σχετική διοργάνωση
πραγματοποιείται στην πόλη Bayeux της Γαλλίας, την πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε
από τους συμμάχους το 1944. Η αρχή έγινε το 1994 με αφορμή την 50η επέτειο της
απόβασης. Η ιδέα ήταν να τιμηθούν οι ρεπόρτερ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του
πυρός για να καλύψουν την επικαιρότητα.Τα βραβεία χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:
αρθρογραφία, ραδιόφωνο, τηλεόραση και φωτογραφία και επικεντρώνονται σε ρεπορτάζ
που ρίχνουν φως στις βίαιες και απομακρυσμένες συρράξεις σε όλο τον κόσμο. Ο Άρης
Μεσσίνης βρέθηκε στη Λιβύη στο διάστημα Μαρτίου - Απριλίου 2011, και ξανά από
τα τέλη Σεπτεμβρίου έως και τον Οκτώβριο του 2011. Οι φωτογραφίες του από την
εμπόλεμη Λιβύη έκαναν το γύρο του κόσμου. Ο φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου
Ειδήσεων (AFP) κατέγραψε μοναδικά στιγμιότυπα από τον πόλεμο στην αφρικανική
χώρα που διεξήχθη από τους αντικαθεστωτικούς αντάρτες ενάντια στο καθεστώς του
Καντάφι. Μάλιστα η διάσημη φωτογραφία του με τον άνδρα που παίζει κιθάρα εν μέσω
της σύρραξης είχε δημοπρατηθεί στο οίκο Christie’s στην Νέα Υόρκη με σκοπό να
ενισχυθεί οικονομικά η οικογένεια του φωτορεπόρτερ Anton Hammerl που σκοτώθηκε
καλύπτοντας τον πόλεμο στη Λιβύη.

Photo Cube
(" 

 



  iPhone
Το Photo Cube είναι αυτοπροσδιορίζεται
ως η απλούστερη λύση εκτύπωσης
από iPhone και η αλήθεια είναι ότι δεν
απέχει πολύ από αυτό. Ο χρήστης απλά
κατεβάζει δωρεάν μια εφαρμογή για
το iPhone ή το iPod Touch, τοποθετεί
τη συσκευή στην βάση του Photo
Cube και τυπώνει τις φωτογραφίες του
σε χαρτί 10x15 cm. Επίσης, τυπώνει
σε χαρτί 10x15cm τέσσερις ή δέκα
τετράγωνες εικόνες από το Instagram ή
το Hipstamatic. Με mini-USB συνδέονται
με το Photo Cube και smartphone με
Android.
 170 • 
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'    video 4&
Η CEA, δηλαδή η ένωση κατασκευαστών καταναλωτικών ηλεκτρονικών έθεσε το minimum
της ανάλυσης που απαιτείται για να θεωρηθεί ένα video ως 4Κ και η ανάλυση αυτή είναι στα
3840x2160 pixel. Μάλιστα δόθηκε και νέο όνομα και αυτό είναι το “Ultra High Definition”
και οι συσκευές θα λέγονται Ultra HD. Σύμφωνα με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές, οι
οποίοι είναι όλοι μέλη της CEA, τα πρώτα δείγματα τεχνολογίας Ultra HD θα κάνουν την
εμφάνιση τους στην CES του 2013.
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Τα workshops του ΦΩ
ΦΩΤΟ
ΤΟγράφου
              
    ,  2  Workshop     

Λίμνες Δόξα & Στυμφαλία, 18 Νοεμβρίου
Φωτ.: Κωνσταντίνος Βασιλάκης

Θέμα:
Φωτογραφίζοντας το υγρό

στοιχείο στη φύση

Location:

Λίμνες Δόξα & Στυμφαλία στην ορεινή Κορινθία
Ημερομηνία:

Κυριακή 18 Νοεμβρίου
Εισηγητές:

Κωνσταντίνος Βασιλάκης www.konstantinosvasilakis.com
& Μαρία Καϊμάκη www.mariakaimaki.com
Κόστος συμμετοχής:

€125 με τη μετακίνηση προς και από Αθήνα ή
€95 με δικό σας μεταφορικό μέσο
Ειδική τιμή σε περίπτωση ομαδικών συμμετοχών
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Δηλώσεις συμμετοχής:
το αργότερο έως

Φωτ.: Κώστας Πετράκης

12 Νοεμβρίου.

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο

210 8541400 ή στο e-mail: info@photo.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω του ότι οι θέσεις συμμετοχής στο workshop
είναι περιορισμένες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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Ilford Galerie Prestige
Gold *ono Silk    


 

Κυκλοφορεί στην παγκόσμια αγορά
η νέα σειρά Ιinkjet paper Prestige της
Ilford. Ανάμεσα στις διάφορες εμουλσιόν
ξεχωριστή θέση κατέχει το Gold Mono
Silk. Είναι ένα καινούργιο χαρτί με
βάρος 270gsm ειδικό για ασπρόμαυρες
εκτυπώσεις με πλούσια τονικότητα. Η
βάση του είναι απηλλαγμένη από όξινες
και άλλες προσμίξεις εξομοιώνοντας
τις αντίστοιχες των ασπρόμαυρων
συμβατικών αργυρούχων χαρτιών.
Προσφέρει μεγάλη τονικότητα χάρη στον
άριστο χειρισμό DMin. Dmax. Διαθέσιμο
σε διάφορες διαστάσεις, σε φύλλα και
ρολλά, είναι συμβατό με μελάνια pigment
και dye. Ανάμεσα στις συσκευασίες θα
υπάρχει και μία σε μέγεθος Α3 που
φέρει φωτογραφίες του διάσημου
φωτορεπόρτερ Sebastiao Salgado.

ational Geographic


    

Σε συνεργασία με τον οίκο Christie’s η National Geographic Society
προγραμματίζει για τις 6 Δεκεμβρίου
τη δημοπρασία 240 ονομαστών και
πολυσυζητημένων φωτογραφικών εικόνων
από τη συλλογή του. Οι φωτογραφίες αυτές
εκτείνονται σε ευρύτερο ιστορικό timeline
από τα μέσα του 19ου αιώνα ως σήμερα. Θα
δημοπρατηθούν 240 ιστορικές φωτογραφίες
αυστηρά επιλεγμένες από το αρχείο των
11,5εκ. φωτογραφιών του NG. Oι αρχικές
προσδοκίες για τα έσοδα είναι γύρω στα 3εκ.
δολ. και θα διατεθούν για την υποστήριξη
του έργου των νέων φωτογράφων.
Με την ευκαιρία παραθέτουμε μερικές από τις
επιπλέον αναγνωρίσιμες από τις φωτογραφίες
στην δημοπρασία του Christies.
• Mια ειδική εκτύπωση από τα χέρια του Steve McCurry της αρχετυπικής του
εικόνας Afghan Giirl (1984)
• Duel on the Beach του Ν.C. Wyeth
• Wolves of Quebec του ιδίου
• Τhe North American Indian, σπάνιο βιβλίο του Edward Curtis
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
 &    

1

   studio

Glamour
Boudoir photography
3 & 4 Íïåìâñßïõ

2


17 & 18 Íïåìâñßïõ

3


15 & 16 Äåêåìâñßïõ

  -  

         ,

      

 studio!

"#"$:        .  & .  
%%&': E  !" (  #  !  )
%(')%*' +'%./': O   !"      !" 
 DSLR ("      )

M'0'0 20 (*') 5: $      
*O$' (#6 $' &"/('): €160 (130  + %' 23%)
&A(*6 /06('7: ,# (2) -  /
X('0': 4  !     9:30 - 16:00
8)(': thens Art Studio, A    20, . , /  ,
173 42, / (  : www.athensartstudio.gr/#/contacts/)
M : > , /  . 6944 474024

0'$"$ /06('7: $  (4  ),
/? (6  ),  /    (2 )
%(.6/960'0$6:  !, styling/hair/
make-up artist,  ! & , @@  

 "/

NFO - ##(6;E: 210 9703980, 210 9939995
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SmartDeblur
+

   

Ο Vladimir Yuzhikov ισχυρίζεται ότι
μπορεί να “ξεθολώσει” τις κουνημένες
φωτογραφίες με το νέο software Smart
Deblur. Φωτογραφίες που υποφέρουν
από κακή ευκρίνεια λόγω εστίασης,
κακών φωτιστικών συνθηκών ή λόγω
απροσδόκητης κίνησης μπορούν να
γίνουν πιο “sharp”. Προφανώς μια
κουνημένη φωτογραφία δεν μπορεί
ποτέ να γίνει απολύτως net, παρόλα
αυτά μπορεί να βελτιωθεί αρκετά. Ο
αλγόριθμoς βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο
στάδιο αλλά μπορεί να ανακτήσει
μεγάλος μέρος πληροφορίας από την
εικόνα και να την διορθώσει. Σίγουρα
όταν βελτιωθεί αρκετά, θα τον δούμε σε
αρκετές μηχανές.

DxO
& 

 Optics Pro 8

H DxO κυκλοφόρησε την όγδοη έκδοση του Optics Pro, το οποίο ενσωματώνει το
εργαλείο Dxo Smart Lighting για περισσότερη χρωματική πιστότητα και πιο έντονα
χρώματα. Η διάθεση του Optics Pro 8 θα ξεκινήσει στις 29 Οκτωβρίου για Mac και
PC. Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά software για την αυτόματη διόρθωση του
contrast και του φωτισμού, για διόρθωση χρωματικών εκτροπών και περισσότερη
ακρίβεια στο color management. To software επωφελείται από μια τεράστια database
που έχουν τα εργαστήρια DxO με πληροφορίες για μια ευρεία γκάμα μηχανών και
φακών. Επίσης προσφέρει αρκετά εργαλεία για την αυτόματη προσαρμογή JPEG και
RAW αρχείων και αυτόματες οπτικές και γεωμετρικές διορθώσεις, διόρθωση έκθεσης
και contras και μείωση θορύβου.

Οι “ενημερώσεις” μου για την

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

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1

   & 

 

Δευτέρα 3/12/12 Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ
 ,   , ,  ,  .   .       .        !"   .
#  
 !       . .

 
2 :
Τετάρτη 5/12/12

 

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

$   ",  % & , “    ”  !, 
" ,   "
 %!     "  .  ,   ,    ,  !&  .

!
3 Photoshop
Σάββατο 8/12/12

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

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

 .

!!
4 Photoshop
Δευτέρα 10/12/12

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

Layers,  " (%  " Alpha channels),    (Actions),
"  .  %& RGB-CMYK. /   layer, layer mask.

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
Ô'ÐÏ: 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
ÄÉÄ6ÓÊÏÕÍ: 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)
ÂÅÂÁÉ)ÓÅÉ ÓÕÌÌÅÔÏ8": ×ïñçãïýíôáé (   #)
ÓÕÃÊÏÉÍÙÍ6: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”. ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.
E##(6;: 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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LYTRO 3D
'



  

 

Στο μέλλον θα κυκλοφορήσει μια
παραλλαγή της γνωστής για την “εκ των
υστέρων εστίαση” Lytro φωτ. μηχανής
που θα καταγράφει 3D εικόνες και
βίντεο. Το χαρακτηριστικό αυτό, όπως
αποκαλύφθηκε, θα προστεθεί με μία
αναβάθμιση του λογισμικού. Επίσης θα
μπορεί να κρατά το προσκήνιο και το
background εστιασμένα στις 3D εικόνες.
Για να δει ο χρήστης το αποτέλεσμα θα
χρειάζονται 3D laptop ή τηλεόραση και
3D γυαλιά....

Canon EOS 5D MkIII
/ firmware ... 0
Αρκετοί είχαν κριτιικάρει την απουσία
uncompressed HDMI video εξόδου
από τη νέα 5D MkIII. Προφανώς οι
παρατηρήσεις εισακούστηκαν από
τους μηχανικούς της Canon και
ενσωματώθηκαν στο νέο firmware
το οποίο περιλαμβάνει κι άλλες
βιελτιώσεις πέρα από την δυνατότητα
παραοχής ασυμπίεστου video
ΥCbCr 4.2.2 8bit που διευκολύνει
πολύ το επαγγελματικό μοντάζ.,
όπως τη δυνατότητα λειτουργίας
με φακούς φωτεινότητας ως f/8
αν χρησιμοποιούνται οι κεντρικοί
αισθητήρες τύπου crosshair. Όμως οι
κάτοχοι θα πρέπει να δείξουν υπομονή
αφού το νέο firmware θα είναι έτοιμο
τον επόμενο Απρίλιο.
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Nikon
AF-S 70-200mm f/4G
(,

"   

…

Επί πολϋ καιρό οι οπαδοί του συστήματος Nikkor φακών για DSLR είχαν ένα
πρόβλημα όταν επέλεγαν τηλεφακό zoom. Eίτε έπρεπε να διαλέξουν τον εξαιρετικό
και γρήγορο AF-S 70-200mm f/2,8 ή κάποιον αργό f/3,5-5,6. Δυστυχώς όμως
έλαμπε δια της απουσίας του από τη λίστα, ένας φακός με σταθερό διάφραγμα
f/4. Ε, λοιπόν, ήλθε το πλήρωμα του χρόνου να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες
των χρηστών. Ιδού λοιπόν ο ΑF-S Nikkor 70-200mm f/4G ED VR, ένας τηλεφακός
μεσαίας φωτεινότητας με σταθερό f/4 διάφραγμα αποτελούμενος από 20 οπτικά
στοιχεία σε 14 ομάδες και ειδική επίστρωση Nano Crystal που μειώνει δραστικά τα
φαντασματώδη είδωλα ενώ βελτιώνει το κοντράστ και την ευκρίνεια. Στα οπτικά
μέρη περιλαμβάνονται τρία στοιχεία ED (Εxtra low Dispersion) και ένα ειδικό
στοιχείο HRI (Ηigh Refractive Index) ενώ η ίριδα αποτελείται από εννέα πτερύγια
επιτυγχάνοντας σχεδόν απόλυτη στρογγυλοποιίηση (κάτι που έχει άμεσο αντίκρυσμα
στην ποιότητα του bokeh). Ο φακός ανήκει στη σειρά AF-S που σημαίνει ότι
ενσωματώνει αθόρυβο μικρομοτέρ οδήγησης τύπου Silent Wave Motor. Yπάρχουν
δύο τρόποι λειτουργίας της εστίασης A/M δηλ. autofocus/manual με αυτόματη
αποσύμπλεξη και M (μόνον manual). Kαι το κυριότερο, το βελτιωμένο, τρίτης γενιάς
VR έχει πλεονέκτημα 5 ολόκληρων stop στις λήψεις στο χέρι. Στην τιμή του φακού
δεν θα συμπεριλαμβάνεται το κολλάρο του τριπόδου (κωδικός RT-1).
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weddingphoto
   2012

191.179

*

Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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Athens Photo
Inspiration 2012
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”

 0  
Το Athens Photo Inspiration,
ο μεγαλύτερος φωτογραφικός
μαραθώνιος διαγωνιστικού χαρακτήρα
στην Ελλάδα, πιστός στο φθινοπωρινό
του ραντεβού πραγματοποιείται για
πέμπτη συνεχή χρονιά, την Κυριακή 4
Νοεμβρίου.
Πρόκειται για τον καθιερωμένο
φωτογραφικό «Μαραθώνιο» στο
κέντρο της Αθήνας, που προσφέρει
την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να
επικοινωνήσουν και να εκφραστούν
ελεύθερα προσεγγίζοντας μέσα από
τη δική τους οπτική, σε διάρκεια
έξι ωρών, τέσσερα θέματα, με
εμφανή προσανατολισμό στην πόλη

Wilhelm Brasse

και την εμπειρία της, όπως αυτή
διαμορφώνεται από τη σύγχρονη
πραγματικότητα που μας περιβάλλει

0!

   1 !

Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο Βίλχελμ Μπράσε, ο πολωνός φωτογράφος, στον οποίο
έτυχε το βάρος του να καταγράψει τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν στο στρατόπεδο

και επηρεάζει. Σε μια εποχή που η
εικόνα αποτελεί το κυριότερο και
δυναμικότερο μέσο επικοινωνίας
και μετάδοσης μηνυμάτων, το

του Άουσβιτς. Ο Μπράσε είχε συλληφθεί ενώ προσπαθούσε να εγκαταλείψει την
γερμανοκρατούμενη Πολωνία το 1940 και στάλθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Athens Photo Inspiration με γενικό
μότο “We are all photographers”,

Αρχικά είχε τοποθετηθεί στις ομάδες εργασίας που μετέφεραν τις σορούς των
εκτελεσμένων στους θαλάμους αερίων για να απανθρακωθούν.

προσκαλεί και φέτος, φίλους της
τέχνης, φωτογραφικές ομάδες
και ανθρώπους της πόλης σε μια
ξεχωριστή φωτογραφική γιορτή.

Όταν οι δεσμοφύλακες ανακάλυψαν ότι ήταν φωτογράφος του ανέθεσαν να
φωτογραφίζει τους κρατούμενους και τις επισκέψεις των γερμανών αξιωματούχων στις
εγκαταστάσεις αλλά και τα ιατρικά πειράματα που διεξάγονταν μέσα στο στρατόπεδο.
Έχουν διασωθεί 40 χιλιάδες φωτογραφίες από τις 50 χιλιάδες που τράβηξε στα πέντε
χρόνια παραμονής του στο στρατόπεδο. Ο ίδιος, που ήταν κατά το ήμισυ Αυστριακός και
Πολωνός, πρωτοστάτησε ενεργά στην ίδρυση του Μουσείου του Άουσβιτς και πέρασε
μεγάλο μέρος της ζωής του διδάσκοντας τους νέους, ιδιαίτερα στη Γερμανία, για το
Ολοκαύτωμα. Το 2005, ο Πολωνός σκηνοθέτης Ίρεκ Ντομπροβόλσκι είχε γυρίσει ένα
ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Μπράσε, με τίτλο «Ο Προσωπογράφος» (Portrecista).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή δεν είναι τόσο η τεχνική
γνώση του φωτογραφικού μέσου,
όσο η έμπνευση και η διάθεση για
δημιουργία.
. Το Athens Photo Inspiration 2012
κορυφώνεται με την ανάδειξη των
καλύτερων συμμετοχών και την
ειδική έκθεση με τις φωτογραφίες που
διακρίθηκαν.
Το Athens Photo Inspiration
2012 διοργανώνεται από το
Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας
με την υποστήριξη της αλυσίδα
καταστημάτων Πλαίσιο και της Sony,
στο πλαίσιο του Athens Photo Festival
2012.
210 9211 750, Email: contact@hcp.gr
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Nέα, μειωμένη τιμή!
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   : 210 8541400, info@photo.gr
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