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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Ι. Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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, >;! 6?'!: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
&,!: Κωνσταντίνα Γκιτάκου &; $,;?': ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

9'*%,!: 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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Ας αρχίσουμε με μια ιστορική αναδρομή. Στο χρονικό διάστημα 1998-2002 οι τιμές της
DRAM δηλ. της μνήμης που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές για την προσωρινή αποθήκευση
δεδομένων, είχαν εκτροχιαστεί.

Ο

ι αγοραστές υπολογιστών διαμαρτύρονταν και η αγορά υπέφερε. Όμως η πανίσχυρη
Επιτροπή Ανταγωνισμού στις ΗΠΑ δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Ερεύνησε το θέμα και
κατέληξε ότι οι εταιρίες – παραγωγοί DRAM (λέγε μας Hynix, Infineon, Mciron, NEC, Samsung και
Toshiba) είχαν δαγκώσει τον απαγορευμένο καρπό. Με άλλα λόγια είχαν μπει στον πειρασμό του
price fixing. Να συνεννοηθούν δηλ. μεταξύ τους με σκοπό να διατηρούνται ψηλά οι τιμές κατά
παράβαση των κανόνων του ανταγωνισμού. Ή με μία λέξη, να φτιάξουν καρτέλ. Λέξη «κλειδί» που
στις ΗΠΑ τουλάχιστον αποτελεί αιτία πολέμου κατά των πολυεθνικών. Αν υπάρχει ένας βασικός
κανόνας που κανείς δεν πρέπει να παραβιάζει αυτός είναι η τήρηση του ανταγωνισμού και η
αποφυγή νόθευσής του με οποιονδήποτε όρο.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού λοιπόν παρέπεμψε τις υπόλογες εταιρίες στο Δικαστήριο. Η υπόθεση
κατέληξε πρόσφατα σε συμβιβασμό βάσει του οποίου οι εταιρίες υποχρεώνονται σε αποζημίωση
ύψους 310εκ. δολ. Το εντυπωσιακό είναι ποιοι …δικαιούνται την αποζημίωση με δεδομένο
ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια. Στην Ελλαδίτσα και με βάση το περισπούδαστο νομικό μας
σύστημα απολύτως κανένας δεν θα έπαιρνε φράγκο (συγνώμη, ευρώ) διότι οι απαιτήσεις θα
απορρίπτονταν ως αόριστες. Σιγά μην έβρισκε κανείς έγγραφα, αποδείξεις, τιμολόγια κλπ.
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μετά τόσα χρόνια. Ιδιαίτερα
οι ιδιώτες που δεν κρατούν
λογιστικά βιβλία. Στις ΗΠΑ όμως
δε λειτουργεί έτσι το σύστημα.
Παρανόμησες, θα πληρώσεις… θα
πληρώσουν οι λοιπόν οι εταιρίες
τους μεμονωμένους αγοραστές
υπολογιστών της εποχής έναν έναν.
Με μόνο δικαιολογητικό απλές
δηλώσεις που θα καταχωρούν οι
δικαιούχοι στο ειδικό site μετά,
με αυτοματοποιημένο τρόπο
θα παίρνουν μια ωραιότατη
απρόσμενη επιταγή για το ποσόν
των 10 -1000 δολ.
Και μετά σου λένε για ανταγωνισμό,
για προστασία καταναλωτή κλπ.
στη χρεωκοπημένη Ελλάδα….
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Mirrorless
*      ’;
Για να είμαστε αντικειμενικοί, οι πωλήσεις των φωτογραφικών μηχανών τον τελευταίο χρόνο

η Canon και η Nikon έμπαιναν στην αγορά

(2013) ήταν γενικώς ασθενικές, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Βέβαια, περισσότερο υπέφεραν οι
compact και λιγότερο οι DSLR. Αυτό που μας κάνει όμως να αναρωτιόμαστε και να ενδίδουμε

των high end mirrorless θα βοηθούσαν

σε διάφορες υποθέσεις και παραφιλολογίες είναι το γιατί τελικά οι mirrorless μετά από τόσα

της αύξησης της αναγνωρισμότητας για
την συγκεκριμένη κατηγορία.

χρόνια δεν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της βιομηχανίας.

Φ

υσικά μιλάμε για οικονομικές προσδοκίες και όχι για τεχνολογικές, μιας και το 2013 μας
έδωσαν από άποψη χαρακτηριστικών περισσότερα από όσα ελπίζαμε. Πιο συγκεκριμένα,

το 2013 έφυγαν από τα εργοστάσια 25% λιγότερες mirrorless μηχανές σε σχέση με το 2012 και οι
πωλήσεις τους ήταν μόλις στο 1/3 των προσδοκιών και προβλέψεων της IDC.
Ιδιαίτερο πλήγμα για τα εργοστάσια απετέλεσαν οι χαμηλές πωλήσεις των mirrorless στις αγορές
της Αμερικής και της Ευρώπης. Μέχρι τώρα η μοναδική αγορά που τις έχει αγκαλιάσει είναι αυτή
της Ιαπωνίας, στην οποία πωλήθηκαν το 27% από το σύνολο των mirrorless που διακινουνται
παγκοσμίως.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι αναλύσεις ως προς το γιατί κάποιες αγορές παραμένουν αδιάφορες.
Το εβδομαδιαίο βρετανικό περιοδικό Amateur Photographer, δίνει τη δική του ερμηνεία ως προς
το γιατί το 2013 πουλήθηκαν 46.000 λιγότερες mirrorless σε σχέση με το 2012 στην Αγγλία. Έτσι
οι δημοσιογράφοι του Amateur Photographer επιδόθηκαν σε μια εκτεταμένη έρευνα ανάμεσα σε
επαγγελματίες φωτογράφους, φοιτητές, χομπίστες και απλούς καταναλωτές. Το σημαντικότερο
εύρημα ήταν, κατά τη γνώμη μας πάντα, το ότι οι καταναλωτές δεν έχουν αντιληφθεί και ξεκαθαρίσει τη διαφορά ανάμεσα στα διάφορα φορμά. Σκεφτείτε τα πόσα ονόματα έχουμε για τις mirrorless
διεθνώς (μαζί με το “mirrorless”).
Εμείς στην Ελλάδα εκτός από mirrorless έχουμε υιοθετήσει και το CSC (Compact System
Cameras). Επίσης έχει προταθεί ο όρος ILCs (Ιnterchangeable Lens Compacts) καθώς και το
εσκεμμένα φαιδρό και ευτυχώς βραχύβιο EVIL (Electronic Viewfinder Interchangeable Lens).
Kατόπιν αυτών, τουλάχιστον οι βρετανοί μoιάζουν μπερδεμένοι για τις mirrorless. Αντιθέτως τα
πάνε πολύ καλά με το πιασάρικο όνομα των DSLR που πλέον το έχουν συνδέσει με την ποιότητα.
Γι αυτούς είναι οι μηχανές που αλλάζουν φακούς και βγάζουν καλές φωτογραφίες, ενώ το DSLR
στην αντίληψη αρκετών υποδηλώνει όλες τις μηχανές με εναλλάξιμους φακούς.
Ένας διευθυντής μεγάλου φωτογραφικού καταστήματος διατύπωσε την απολύτως λογική
πρόταση “Θα ήταν καλό επιτέλους να συμφωνήσουν όλες οι εταιρείες σε ένα όνομα”. Ο
Hidehiko Tanaka, managing director της Nikon UK σχολιάζει “Νώθω ότι σε αυτή τη χώρα όταν
οι καταναλωτές λένε ότι θέλουν μια φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμους φακούς εννοούν
τις DSLR ενώ συχνά οι CSC αποκαλούνται DSLR από λάθος”. Το ίδιο επιβεβαιώνει και ο Barney
Sykes, product manager Αγγλίας για την Panasonic.
Ένας ακόμα σημαντικός λόγος που διατυπώνεται είναι η δύναμη της συνήθειας. Στο μυαλό του μέσου καταναλωτή οι αμιγώς φωτογραφικοί κατασκευαστές είναι η Canon και η Nikon, και για τους
πιο παλιούς ή πιο ψαγμένους στη λίστα προστίθεται και η Olympus ή η Fujifilm. Έτσι ακόμα και
αν οι mirrorless αποτελούν μικρά τεχνολογικά θαύματα ή πληρούν τα αγοραστικά τους κριτήρια
καταλήγουν να σνομπάρονται εξαιτίας της ιδέας ότι μια καλή φωτογραφική μηχανή πρέπει να είναι οπωσδήποτε Nikon ή Canon. Το συμπέρασμα αυτό δεν είναι αβάσιμο. Πρόσφατα, ο Toshihisa
Iida, Senior Manager Sales & Marketing της Fujifilm σε συνέντευξη στο DPreview δήλωσε πως αν
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και τους υπόλοιπους ανταγωνιστές μέσω

Η ενημέρωση σχετικά με την κατηγορία
των mirrorless είναι η μεγαλύτερη
πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι
μαζί με τη Sony και την Olympus.
Σε αντίστοιχη συνέντευξη ο Hirofumi
Imano, Division Μanager του Product
Strategy στην Olympus δήλωσε ότι
η Nikon και η Canon πιθανότατα δεν
θέλουν να εμπλακούν με τις “σοβαρές”
mirrorless για να μην ψαλιδίσουν τις
πωλήσεις των DSLR όπου παίζουν μπάλα
μόνοι τους.
Η Nikon μάλλον αναθεώρησε αν
κρίνουμε από την ανακοίνωση της Nikon
1 V3 στις 13/3/2014. Η Canon φαίνεται
να εμμένει στη απόφαση της αφού έχει
κυκλοφορήσει μόνο την Canon EOS M,
η οποία έχει καταργηθεί πλέον, και την
EOS M2 που έκανε την εμφάνιση της
μόνο στην αγορά της Ιαπωνίας. Και για
να ρίξουν κι άλλο λάδι στη φωτιά και
να στηρίξουν την απόφαση τους να μην
πάρουν στα σοβαρά τις mirrorless (λες και
χρειαζόμασταν κι άλλη απόδειξη μετά την
EOS M) εκπρόσωπος της Canon δήλωσε
ευθαρσώς σε συνέντευξη ότι οι DSLR
είναι πολύ καλύτερες από τις mirrorless
εξαιτίας του οπτικού προσοφθαλμίου.
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην
αγορά των ΗΠΑ τα πράγματα είναι ακόμα
χειρότερα αφού η Canon προηγείται με
διαφορά στις πωλήσεις και οι αμερικάνοι
αντιμετωπίζουν τις mirrorless ως τα
μικρότερα και λιγότερο ικανά αδερφάκια
των DLSR.
K. 
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στο blog μου
Mπορώ να βάλω
α αναζητώντας
εικόνες που βρήκ
με το Google;

Πως
κατοχυρώνω
τις φωτογραφίες μου
πριν τις ανεβάσω;
Υπάρχει συγκεκριμένη
διαδικασία;

Έχω προσωπικό site και θέλω
να ανεβάσω φωτό δρόμου που
δείχνουν κάποιους ανθρώπους και
προβληματίζομαι…

Βρήκα στο
internet κάτι φωτογραφίες χωρίς όνομα
που μου αρέσουν. Έχω
δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσω; Που θα
βρω το φωτογράφο;

Xάνω τις
φωτογραφίες μου
αν τις ανεβάσω στο
facebook;

Aν κάποιος έχει μη εμπορικό
site, οφείλει να πληρώνει
δικαιώματα για τις φωτογραφίες;

Βρήκα τις φωτογραφίες μου σε
blog - site τρίτου χωρίς να έχω
δώσει άδεια. Τι μπορώ να κάνω;

Hμερίδα - Ανοιχτή συζήτηση

Φωτογραφία & copyright
Στην εποχή του Ιnternet και των social media
ΣΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• Μπάμπης Βλάχος δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω • Κωνσταντίνα Γκιτάκου δημοσιογράφος περ. ΦΩΤΟγράφος
• Χρήστος Κοντσαλούδης φωτογράφος • Θοδωρής Μάρκου φωτογράφος • Έλενα Σπυροπούλου δικηγόρος
ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ο Παναγιώτης Καλδής Διευθυντής - Αρχισυντάκτης περ. ΦΩΤΟγράφος

Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, ώρα 18:00
Μεγάλο Αμφιθέατρο

Ευελπίδων 11A, Πεδίον του Άρεως

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Δροσερός ...χορηγός

Λάβετε μέρος στην έρευνα

photo.gr
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Hμερίδα - Ανοιχτή συζήτηση

Φωτογραφία
Φωτογραφία
& copyrigh
copyrightt
Στην εποχή του Ιnternet
και των social media
Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, ώρα 18:00
Μεγάλο Αμφιθέατρο

Ευελπίδων 11A, Πεδίον του Άρεως

Έρευνα αναγνωστών

Aπαντήστε και κερδίστε
μια Samsung Galaxy Camera 2
αξίας €429
Χορηγός δώρου



 232 •    17 MA 

2014

 10

ON LINE     O IMAGING - E  

Nikon V3
H  
Σταδιακά το φορμά CX της Nikon που δειλά δειλά εμφανίστηκε πριν τρία χρόνια (2011)
εξελίσσεται και αποκτά ενδιαφέρουσα γκάμα. Στην κορυφή είναι η σειρά 1 V με πιο
πρόσφατο εκπρόσωπο τη V3 που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα με πολλές
βελτιιώσεις από τη V2. Θα χαρακτηρίζαμε το σχεδιαστικό concept πολυμορφικό υπό
την έννοια ότι και το ηλεκτρονικό σκόπευτρο και το grip αφαιρούνται κατά βούληση
μετατρέποντας την μηχανή από τη μια στιγμή στην άλλη, σε compact με τη μέγιστη δυνατή
φορητότητα.

Τ

α νέα αρχίζουν από τον τελείως καινούργιο επεξεργαστή CX format 1ίντσας
με18,4Μegapixel χωρίς φίλτρο low pass – όπως άλλωστε επιβάλλει η τεχνολογική τάση.

Είναι γνωστό ότι το φίλτρο low pass αποστολή έχει την εξάλειψη της πιθανότητας να εμφανιστεί
moiré σε ορισμένες επιφάνειες π.χ. υφάσματα, κάποια pattern κλπ. άρα δυνητικά οι μηχανές
χωρίς κατωδιαβατό (low pass) φίλτρο έχουν πρόβλημα, το οποίο επιλύεται με ειδικούς
αλγόριθμους στο firmware. Το chip ενσωματώνει 105 σημεία phase detect για το autofocus
που μαζί με τα 171 σημεία contrast detect καταλήγουν σε ένα από τα πιο γρήγορα συστήματα
αυτόματης εστίασης που έχουν ποτέ ενσωματωθεί σε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
ανεξαρτήτως φορμά. Για να πάρουμε ένα μέτρο αναφοράς των επιδόσεων η V3 πετυχαίνει burst
mode 20fps και μάλιστα με διατήρηση της αυτόματης εστίασης. Σε όλα αυτά συμβάλλει βέβαια
o επεξεργαστής νέας γενιάς Εxpeed 4A.
Ξεχωριστό μέρος της σχεδίασης της V3 είναι ο υβριδικός φωτοφράκτης που είναι και
ηλεκτρομηχανικός στην περιοχή χρονισμού ως 30-1/4000sec. και τελείως ψηφιακός (on chip) σε
χρονισμό 1/4000-1/16.000sec. Περιλαμβάνεται ακόμη λειτουργία Bulb και συγχρονισμός φλας
ως 1/250sec.
Ως προς το video, η V3 έχει δυνατότητα full HD 1080p και slow motion 120fps στο 720p.
Πρόσθετα χαρακτηριστικά που θα εκτιμήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η διατήρηση του
autofocus στο video και μάλιστα σε συνεργασία με ειδικό φακό power zoom. Παραπέρα, το
σύστημα Movie e-VR λειτουργεί για την σταθεροποίηση ως εξής: παίρνει όλη την πληροφορία
από όλα τα pixel και μετά επαναλαμβάνει την δειγματοληψία στο 1920x1080. Μια άγνωστη
λεπτομέρεια είναι ότι η V3 μπορεί να κάνει video και φωτογραφία full resolution ταυτοχρόνως
χωρίς υστέρηση. Επίσης ενσωματώνει intervalometer για τους οπαδούς του time lapse, wifi για
σύνδεση με συσκευές iOS και Android, ενώ το Accessory shoe χρησιμεύει για προσαρμογή όχι
μόνον του EVF αλλά και του εξωτερικού μικροφώνου ΜΕ-1 μέσω αντάπτορα Νikon AS-N1000.
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To αφαιρούμενο ηλεκτρονικό
προσοφθάλμιο DFN1000 έχει ανάλυση
1024x768pixel δηλ.
2,359Κ υποβοηθά το
έργο της αρθρωτής
οθόνης (τύπου αφής)
3in. 1037K pixel. Ακόμη
δεν είναι σαφές αν θα
αποτελεί προαιρετική αγορά
ή θα δίνεται υποχρεωτικά με την
μηχανή στο κιτ.

Αισθητήρας CX-format
18,4Megapixel
Hybrid AF
Αρθρωτή (+170° ως -87°) οθόνη
πλάτης 3,0in. touchscreen
Standard φακός Νikon 1 10-30mm
f/3,5-5,6 ΠΔ-Ζοοm VR
Remote control ML-L3 infrared
Αποθήκευση σε κάρτες
MicroSDHC/XC
Mπαταρία ΕΝ-ΕΛ20α 310 λήψεις
(CIPA)
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Broadcast Video xpo 2014 (A’ )
: Ultra HD 

  

Όπως είπε ένας βετεράνος διευθυντής
φωτογραφίας “τα τελευταία πέντε χρόνια
έχουν γίνει τόσες πολλές αλλαγές στον
τρόπο που κάνουμε ταινίες που μόνο με
την εποχή της μετάβασης από το φιλμ
στο βίντεο μπορούν να συγκριθούν”. Γι’
αυτό και η όλη διαδικασία είναι “φυγή
προς τα εμπρός”. Με περισσότερα pixel,
περισσότερα bit δειγματοληψίας και
...περισσότερα καρέ το δευτερόλεπτο!
 



ΦΤΗΝΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 4K ΚΑΜΕΡΕΣ
Την παράσταση έκλεψε η πρώτη επαγγελματική κάμερα χειρός της Sony στα 4K, η PXWZ100 με το σχετικά νέο XVAC codec στα 5400 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Δίπλα τους οι F55/65
και η FS700 επίσης στα 4K. Στο διπλανό περίπτερο, η “πρώτη κάμερα χειρός στα 4k” που
είχε προλάβει να βγάλει λίγο πριν καιρό η JVC, η GY-HMQ10.

 

Σ

το Κέντρο Excell στο ανατολικό
Λονδίνο πραγματοποιήθηκε και φέτος
η μεγαλύτερη έκθεση οπτικοακουστικού
εξοπλισμού της Μεγάλης Βρετανίας, η BVE
2014. Από τις 26 ως τις 28 Φεβρουαρίου
πέρασαν τις πύλες δεκάδες χιλιάδες
επισκέπτες και πραγματοποιήθηκαν
περίπου 140 σεμινάρια για εξειδικευμένα
επίκαιρα θέματα (από τα σωστά φίλτρα για
βιντεοσκοπήσεις σε 4K ως τη λειτουργία
του βίντεο στο cloud).
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Μόνο στα χέρια δεν ήρθαν οι διευθυντές φωτογραφίας (όλοι φανατικοί υποστηρικτές της Arri
Αlexa και της νεοφερμένης Αmira στα 2K) με τους τεχνικούς υποστηρικτές των 4k, 5k, 6k και
8k καμερών. Οι πρώτοι διατείνονται ότι το δυναμικό εύρος και η ποιότητα του χρώματος είναι
πολύ πιο σημαντική από την όλο και μεγαλύτερη ανάλυση του κάδρου.

 13

ON LINE     O IMAGING - E  




 

 
       
   TOKINA    
 

       

     ! ! 





 55,

  

 

  

"# 

 
 
   • t.: 2130157744 • e-mail: info@photozone.gr • www.photozone.gr

 232 •    17 MA 

2014

 14

ON LINE     O IMAGING - E  

A BVE 2014
Εκεί όμως τα βλέμματα έκλεβε η νέα JVC
ώμου, η GY-HM850/890 με τρομερές
δυνατότητες τόσο στην διπλή ταυτόχρονη
εγγραφή σε επαγγελματικά φορμά, όσο και
στην άμεση μετάδοση του σήματος.
Στο περίπτερο της Blackmagic γινόταν
συνωστισμός, καθώς όλοι ήθελαν να
πιάσουν τη μικρή Blackmagic Pocket
Cinema που εγγράφει στα 1080p σε RAW
και σε Apple ProRes, αλλά και τη μεγάλη
Blackmagic Production camera στα 4K.
Η Canon δεν είχε νέα κάμερα στα 4K, οπότε
καμάρωνε για την «παλιά» φωτογραφική
ΕOS -1Dc που τραβάει στα 4Κ και την
προπέρσινη EOS C500, επίσης στα 4Κ.
Η Panasonic παρουσίασε για πρώτη φορά
στη Μεγάλη Βρετανία τη «φωτογραφική»
GH4 στα 4K, δίπλα σε εξαιρετικές νέες
κάμερες των 2K. Και βέβαια, όλοι γνώριζαν
για την νέα Red Epic Dragon στα 6K, Red
Epic ΜΧ στα 5K και Sony F65 στα 8K!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ BIT ΚAΙ FRAME
Η άλλη είδηση προέρχεται από το επίπεδο
των βιντεοσημάτων που χρησιμοποιούνται
πλέον στη βιομηχανία, που είναι προφανώς
μια «φυγή προς τα εμπρός» σε σχέση με τα
24/28 Mbps 4:2:0, 8 bits του εκνευριστικού
(στο μοντάζ) AVCHD, που εγγράφουν οι
DSLR.
Oι Blackmagic εγγράφουν σε αρχεία Pro
Res 4:2:2, DNxHD και RAW που σημαίνει
κβάντιση στα 10 ή 12 bit και δειγματοληψία
4:2:2 και bitrate πάνω από 100Mb (147,
220 κλπ)! Οι νέες Panasonic ΕΝG ΑJ-PX5000
εγγράφουν HD σε AVC-Intra200, 100 και
50 και στο νέο AVC LοngG στα 10bit/4:2:2!
Όλες οι νέες Sony διαθέτουν τον XAVC
codec (σε κέλυφος .mxf) που φτάνει ως και
4:4:4 με 10 ή 12bit αρχιτεκτονική και 240 ως
960Mbps bitrate! Και πολλοί νέοι εξωτερικοί
εγγραφείς, όπως οι δημοφιλέστατοι της
Atomos, Νinja και Samurai, παίρνουν το
σήμα κατ’ ευθείαν από τους αισθητήρες των
φωτογραφικών και το αποθηκεύουν σε Pro
Res ή DNxHD!
Και βέβαια μαζί με τα πολλά bit προτείνεται
και η σταδιακή αλλαγή στο ρυθμό των καρέ,

Πως ξεχωρίζεις αν αυτό που βλέπεις είναι σε ανάλυση 4096Χ2160 (4Κ); Πολύ απλά,
καδράρεις μια ..κατσαρομάλλα: αν μπορείς αν διακρίνεις τις ..τρίχες από τις μπούκλες,
τότε, ναι, είσαι σε 4Κ. Aυτό ήταν το concept του επίσημου σχετικού trailer της Sony
που προβαλόταν με projector 4K στα σχετικά σεμινάρια της! Και φυσικά εκτός από τα
προβολικά, υπήρχαν οθόνες και τηλεοράσεις UHD (δηλαδή Ultra HD), παντού.

με τους περισσότερους να συμφωνούν στα
100 fps (120 για την Aμερική) αλλά δεν θα
είχαν αντίρρηση και για 200-240 fps. Και δεν
μιλάνε για τα καρέ που τραβάει η κάμερα,
μια δυνατότητα που έτσι και αλλιώς πλέον
είναι σχεδόν δεδομένη στις νέες κάμερες.
Μιλάνε για αλλαγή σε ολόκληρο το δίκτυο
μετάδοσης του πάλαι ποτέ Pal σήματος των
25/50 γραμμών!
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Sony
T      4  AVC codecs
Ουρές στο περίπτερο της Sony φέτος καθώς
είχε πολλές νέες κάμερες και υλοποιήσεις.
Τα βλέμματα έκλεβε η PXW-Z100
(φωτογραφία επάνω) ένα “professional
camcorder” στα 4K με δυνατότητα
εγγραφής στα XAVC 4:2:2 intraframe 10
bit, ή XAVC Long Gop και AVCHD ή ΧΑVC
4Κ από 240 ως 600 Μbps ή QFHD ή Full HD
απο 89 ως 223 Mbps! Μέσα έχει αισθητήρα
μόλις 1/2.3 ίντσας και εξωτερικά είναι
όπως οι κλασικές Sony κάμερες για το χέρι.
Κοστίζει περίπου 5000 ευρώ (πλεον ΦΠΑ).
Κάπως φθηνότερη είναι η δίδυμη αδελφή
της, η FDR-AX1, που ως πιο “ερασιτεχνική”
εγγράφει 4Κ και HD σε χαμηλότερο bitrate
και σε 4:2:0.

Η Sony PMW-300 θεωρείται η διάδοχος της EX-3, με τη μικρή βάση ώμου, εναλλάξιμους
φακούς, αισθητήρες 1/2 ίντσας και εγγραφή μεταξύ άλλων και σε XDCΑM 4:2:2.

Δ

       Sony,
       F65 
   8K   
 4K RAW,        
aspect ratio  14      ,
F5  F55  10 bit XAVC codecs 
10 bit SR 444/422  MPEG-2 4:2:2.  
  !-S700R/RH    " 



 232 •    17 MA 

2014

H Sony PMW-150 είναι για πολλούς η ιδανική μικρή broadcast ENG κάμερα καθώς εγγράφει
σε ΗD MPEG-2 4:2;2 στα 50Mbps , διαθέτει 3 CMOS 1/ 3 ιντσας και wi-fi. Τιμή μόλις 4500
ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 17

ON LINE     O IMAGING - E  

A BVE 2014

Φωτογραφικές Sony μεταμορφωμένες σε βιντεοκάμερες. Αξεσουάρ και μικρόφωνα είναι όλα Sony.

    !    4, 2 RAW, #D
 SD.

+   Sony  &     
   Sony. E   A7,   "   

$            
codec AVC   "      %   

 &     %      Sony,   
              . ) 

"  Sony   &      4  ", '
   &     MPEG-4

   ENG,      3  &%   
PMW. ;     PMW 150  PMW 200  

AVC/H.264 level 5.2   MXF, & 
MPEG-2, LOng GOP  INTRA Frame Bit Depth 

   PMW 300    1/2  %    ,
   PMW 400      &  &   

10-bit  12-bit, 4096×2160  ,  120 fps, color
sampling 4:2:2  two-pass encoding. A    Sony

       ENG   2/3  
 . =  !NG     "

  ( Level 5.2     H.264. ) bitrate
       ...960 *bps,  
  ,            50 Mbps 

   
   
 ,  ,    XAVC 10bit intra -frame,  100 Mbps

 Long Gop.

XAVCHD422   XAVC LOng Gop HD422 (    
HD MPEG-2 35/50 Mbps).

Η γκάμα της Sony
στα 4Κ ξεκινάει
από την F65 (που
εγγράφει ως και 8Κ)
και καταλήγει στις
F5/55 (φωτογραφία),
στην πιο προσιτή
ΝΕΧ-FS700 στις
8000 ευρώ περίπου,
όλες με Super 35
mm αισθητήρα. Και
πλέον στις PXW-Z100
και FDR-AX1 που
κοστίζουν κάτω από
5500 ευρώ πλέον
ΦΠΑ (φωτογραφία
ανοίγματος στην
προηγούμενη σελίδα).
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BlackMagic Design
+   

H

3 %      
   ,  Black Magic

Cinema,  2,5k   "  30%  12
,  1400 3. #    
 "   Black Magic Pocket Cinema
  %   (    
compact,  (  800 3  
JQY ( 3),    Micro

4/3,    Apple ProRes 422   RAW " 

   Super16,

        ,   712,5mm. H  %   3
4    Blackmagic     Production. * Super35mm  
(2112mm), "   EF  ZE   " ,    SSD   
  & ,    RAW "  Apple ProRes 422   (  
  Cinema,   2200 + JQY. \          
12-13 stop    "  3,  BlackMagic  (    
 % DaVinci.

GRASS VALLEY- K !"#$
+   BVE      3  ,   .   3,    (   
   Business Development Manager  *emory Express Limited        "3 
     " . ' .  3      Grass Valley (      Steve Wise,
Marketing Manager Global Operations)          ]    3  
Ytomos (       $saura Fernandez, ^usiness Development *anager EMEA).
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Η GY-HM70 από τη δεξιά
και από την αριστερή
πλευρά. Αξιοπρεπέστατο
design και φακός, βολικές
ρυθμίσεις και επίσημη
τιμή περίπου 1300 ευρώ
+ΦΠΑ).

JVC
K     1300      
 *+' ($'?' ;> $
* * ) 9+*('
+ ;$! :R
)'R,:.

7

screen 

     

  , "VF 0,24’’,     

 

    (face detection  ). !     AVCHD  28 qbps 
50i     50p,     SD 50i. Y      . M 
       XLR      3,5’’.
I ’             q $ . q 

 

    1000 
( 1300   

   $$C     …500    GY-HM650    
         ,  +        GY-HM850/890

85)  camcorder  ,
GY-HM70      

        ,   #  &     : 
                : XDCAM EX MPEG-2 
 35Mbps, 5VCHD progressive   50 qbps   web friendly 480x270  960x540 

 #    
  ( ,  ,
& , white balance)  
 29.5mm (  ), 
     1/2.3
   12 Megapixel, touch

SD H.264 25p    #  

 mov, MP4, qJF, qS.   

#             wi-fi  GSM
modem,  USB RJ45 LAN  &.
! GY-HM890     SDI input, Genlock input, time code     
studio. 9       BNC.

Αριστερά, η GY-HM850/890 από 6000 ευρώ.
Δεξιά η πρώτη handheld camcorder στα 4K, όπως διαφημίζεται, η GY-HMQ10, με αισθητήρα μόλις 1/2.3 της ίντσας.
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Glam Portrait Workshop
Μια νέα πρόταση
στον χώρο των φωτογραφικών
workshop παρουσιάζει
ο Θωμάς Χρυσοχοΐδης
στις 5 και 6 Απρίλιου.

• Πότε ξεκινήσατε με τη φωτογραφία και σε ποιόν τομέα απασχολείστε
τελευταία;.
Άρχισα το 1982 ως βοηθός φωτορεπόρτερ και έχτισα μετά την καριέρα
μου φωτογραφίζοντας σπορ για είκοσι περίπου χρόνια. Μετά το 2004
επικεντρώνομαι πλέον στο χώρο του θεάματος, δηλαδή φωτογραφίζω
θέατρο, τηλεόραση, show, μόδα κλπ. δηλ. ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τον
άνθρωπο. Το 2008 έκτισα ένα καινούργιο ιδιόκτητο χώρο με φιλοδοξία
να γίνει το καλύτερο φωτογραφικό και τηλεοπτικό studio στην Αθήνα και
πιστεύω ότι το καταφέραμε.
• Πείτε κάποια πράγματα για τα σεμινάρια και το σκεπτικό σας;
Επειδή και προσωπικά έτυχε να βρεθώ από την πλευρά του σπουδαστή παρακολουθώντας
κάποια σεμινάρια βίντεο στο Λονδίνο, διεπίστωσα ότι το σεμινάριο είναι ένας μοναδικός
συμπυκνωμένος τρόπος μετάδοσης γνώσης, για πολλούς οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να
σπουδάσουν εξ αρχής και ήδη βρίσκονται σε κάποιο επίπεδο γνώσεων τις οποίες θέλουν να τις
εμπλουτίσουν. Φυσικά αισθάνομαι ότι έχω τον τρόπο να μεταδώσω την προσωπική μου γνώση
και εμπειρία για τη δημιουργία πετυχημένων εικόνων. Μάλιστα για να κάνει κανείς σεμινάρια
πιστεύω ότι χρειάζονται και οι γνώσεις και το επικοινωνιακό ταλέντο. Για τον εαυτό μου δεν
πίστευα ότι ήμουν επικοινωνιακός, όντας εσωστρεφής χαρακτήρας. Όμως στα πλαίσια της
δουλειάς, που επιβάλλει να ανοίγεις κανάλια αμεσότητας με τα πρόσωπα που φωτογραφίζεις,
νομίζω ότι εκ των πραγμάτων ανοίχτηκα και κατάφερα να δημιουργείται κάθε φορά αυτή η
εμπιστοσύνη και η άνεση που χρειάζεται για να βγαίνει το δημιουργικό αποτέλεσμα.
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• Τίθενται κάποια προαπαιτούμενα για αυτούς που

(?'

ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν;
Το σίγουρο είναι ότι δε θα κάνουμε την αλφαβήτα
της φωτογραφίας. Δηλαδή θέλουμε ανθρώπους οι
οποίοι να έχουν φωτογραφικές γνώσεις. Εξ άλλου
δεν υπάρχει χρόνος για να καλύψουμε τα βασικά για
αδαείς. Ούτε επιδιώκουμε την παρανόηση ότι θα έλθει
εδώ κάποιος και θα μάθει φωτογραφία σε δύο ημέρες.
Συνεπώς απευθυνόμαστε είτε σε επαγγελματίες ή και σε
ενθουσιώδεις ερασιτέχνες με ζωηρό ενδιαφέρον για την
φωτογραφία σε προχωρημένο επίπεδο.
• Ως προς το περιεχόμενο;
Σε αντίθεση με άλλα σεμινάρια δεν θα υπάρχουν
ερασιτέχνες που ποζάρουν ή άγνωστα μοντέλα. Αντίθετα
θα έχουμε μαζί μας δύο επώνυμα πρόσωπα. Η μία είναι
επαγγελματίας μοντέλο και παρουσιάστρια, η Μαντώ
Γαστεράτου, που έχει μακρά πορεία στη διαφήμιση και
τώρα είναι ενεργή παρουσιάστρια του Mad. Η άλλη είναι
η Λάουρα Νάργες που είναι παρά το νεαρό της ηλικίας της
είναι και αυτή έμπειρη παρουσιάστρια, και μάλιστα πολύ
φωτογενής. Και επειδή έχω προσωπική άποψη και για τις
δύο, είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσουν με την παρουσία
τους στο να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες όσο το
δυνατόν περισσότερα πράγματα σχετικά με το αντικείμενο
του σεμιναρίου. Ο χώρος επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ
ιδιαίτερος και θα αποτελέσει σίγουρα εμπειρία γι’ αυτούς
που συμμετάσχουν, και από αισθητική και τεχνολογική
σκοπιά. …
Ως προς τους συμμετέχοντες αποφασίσαμε τον περιορισμό
σε μικρό αριθμό για λειτουργικούς λόγους. Ανάλογα
με τις καιρικές συνθήκες ίσως δοθεί και δυνατότητα για
εξωτερικές λήψεις.
Αναφορικά με τα είδη της φωτογράφησης θα έχουμε
editorial μόδας, πρόβα νυφικού και κάτι με κίνηση.
Γενικά θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε γνώση σε
διαφορετικά είδη ώστε οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν
συγκεντρωμένες εμπειρίες και τεχνικές. Αυτό αποκτά
μεγαλύτερη αξία σήμερα που ο κάθε επαγγελματίας πρέπει
να είναι πολυδιάστατος και να μην περιορίζεται σε ένα
μόνο είδος υπηρεσίας, αν θέλει να επιβιώσει στο χώρο.
• Σίγουρα ανταγωνιστικός φωτογράφος είναι αυτός που
μπορεί να καλύψει πολλά πράγματα….
Θα συμφωνήσω απόλυτα στο θέμα της
ανταγωνιστικότητας. Βέβαια αυτό δε σημαίνει one man
show ούτε αποτελεί παρότρυνση να αναλαμβάνουν
πράγματα για τα οποία δεν έχουν ιδέα. Προσωπικά
μιλώντας, δεν με συναρπάζει τόσο το still life όσο
το πορτραίτο. Με ελκύει ο άνθρωπος σε όλες του
τις διαστάσεις, όλες του τις δραστηριότητες, όλα τα
ενδιαφέροντα. Πιστεύω ότι εκεί μπορώ να βρω έμπνευση,
να εκφραστώ. Στο πορτραίτο έρχομαι σε επαφή,
γνωρίζομαι, ψάχνω την προσωπικότητα, απογειώνω την
έκφρασή μου. Όλη αυτή την διάθεση δημιουργικότητας
έχω τη θέληση να μεταδώσω με το workshop και πιστεύω
ότι θα έχουμε πολύ γόνιμα αποτελέσματα.



 232 •    17 MA 

2014

 24

ON LINE     O IMAGING - E  

Time Magazine
8  

&  selfie;

Το περιοδικό Time πραγματοποίησε πρόσφατα μια
ενδιαφέρουσα έρευνα θέλοντας να δει σε ποιες πόλεις
παγκοσμίως οι άνθρωποι βγάζουν περισσότερα selfie.
Έτσι η πόλη Makati στις Φιλιππίνες έρχεται πρώτη με
258 selfie-takers στα 100.000 άτομα. Στη δεύτερη θέση
ακολουθεί το Manhattan της Νέας Υόρκης (202/100.000)
ενώ το Miami (155/100.000) και οι Anaheim και Santa Ana
στην Καλιφόρνια(147/100.000) καταλαμβάνουν τη 3η και
4η θέση αντίστοιχα. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι η
Αθήνα έρχεται 54η (46/100.000) και η Θεσσαλονίκη 73η
(36/100.000) αφενός ξεπερνώντας πόλεις όπως το Λονδίνο
(θέση 93 με 32/100.000) και αφετέρου βγαίνοντας στο Top
100 εν αντιθέσει με άλλες γειτονικές βαλκανικές χώρες.
Η έρευνα έγινε κατεβάζοντας τις φωτογραφίες από το
Instagram API έχοντας ως κριτήρια για την επιλογή το tag
#selfie καθώς και τα δεδομένα γεωτοποθεσίας. Πέρα του
tag #selfie πραγματοποιήθηκε έλεγχος μέσω αλγόριθμου
για το αν πράγματι η εικόνα ήταν αυτοπορτραίτο. Τα
δείγματα συλλέχθηκαν σε δύο διαφορετικές αλλά κοντινές
χρονικές περιόδους. Πρόκειται βέβαια για μια έρευνα
αρκετά περιορισμένη δειγματολογικά λόγω των παραπάνω
χαρακτηριστικών, αρκετά ενδιαφέρουσα ωστόσο δεδομένης
της όλο και μεγαλύτερης αύξησης των selfie φωτογραφιών.
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Nikon vs. Sigma

_:,' `:$ )!

5+  $14.5 .
  Nikon

8

Η Sigma καλείται να

δημοσιογραφικού σωματείου με την επωνυμία και «ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ»,
σε τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 και ώρα 16.00 μ.μ στην



Σύμφωνα με τα άρθρα 23, 24, και 26 του Καταστατικού, καλούνται τα μέλη του

αποζημιώσει τη Nikon με
εκατομμύρια για παραβίαση

αίθουσα της Ε.Σ.Η.Ε.Α (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος) με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

της πατέντας του συστήματος

1. Μετατροπή δοκίμων μελών σε τακτικά.

oπτικής σταθεροποίησης σους

2. Μέλη εξ επανεγγραφής
3. Διοικητικός Απολογισμός έτους 2013.

φακούς. Έπειτα από σχεδόν
τρία χρόνια αντιδικίας των δύο

4. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2013.

εταιρειών το περιφερειακό

5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δικαστήριο του Τόκιο αποφάσισε

6. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού έτους 2013 και απαλλαγή των
μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη.

την αποζημίωση της Nikon
από τη Sigma. Σύμφωνα με

7. Επικύρωση αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου από τη Γ.Σ για αποβολή-διαγραφή
μελών.
8. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2014, συμπεριλαμβανομένου ποσού για ΕΣΠΑ (βάσει

την απόφαση το σύστημα
οπτικής σταθεροποίησης της
Sigma χρησιμοποιεί το 15% της

συμβάσεως).

τεχνολογίας του συστήματος

9. Έγκριση Προγράμματος Δράσης έτους 2014 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού

μείωσης κραδασμών και οπτικής

Συμβουλίου για κινητοποιήσεις και απεργίες.
10. Αίτηση ένταξης της ΕΦΕ στην ΠΟΕΣΥ.
11. Επικαιροποίηση Κανόνων Δεοντολογίας Επαγγέλματος.

σταθεροποίησης της Nikon.
Έτσι η Sigma καλείται να δώσει
στη Nikon το 15% των κερδών

12. Απόφαση κοινοποίησης πειθαρχικών ποινών στα μέλη της ΕΦΕ.
13. Εγγραφή νέων μελών ή/και μετατροπές (δόκιμα, επιτίμα, πάρεδρα και αρωγά).
14. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
15. Προκήρυξη ΕΚΛΟΓΩΝ

της από την πώληση των
φακών που χρησιμοποιούσαν
τη συγκεκριμένη τεχνολογία,
δηλαδή $14,5 εκατομμύρια. Οι

16. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
Για την επίτευξη απαρτίας πρέπει να παρίστανται τουλάχιστο το 50%+1 των τακτικών

δύο εταιρείες δεν είχαν καταφέρει
να καταλήξουν σε εξωδικαστική

και ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα
πραγματοποιηθεί μετά από μια εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, δηλαδή την

κάποια συμφωνία καταλήγοντας
σε υποβολή αγωγής τον Μάιο

Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 και ώρα 16.00 μ.μ στην αίθουσα της Ε.Σ.Η.Ε.Α (Ακαδημίας 20,
1ος όροφος) οπότε χρειάζεται παρουσία του 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών.

του 2011. Το ερώτημα που
προκύπτει μετά τη δικαστική

Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται τρίτη Γ.Σ. πάλι μετά από μία εβδομάδα και
στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα, δηλαδή την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 και ώρα 16.00 μ.μ

απόφαση είναι πώς θα κινηθεί η
Sigma στην αγορά. Από τη μία
αν συνεχίσει να χρησιμοποιεί
τη συγκεκριμένη τεχνολογία
σταθεροποίησης θα είναι
αναγκασμένη στο μέλλον να
δίνει ποσοστό 15% από τα κέρδη

στην αίθουσα της Ε.Σ.Η.Ε.Α (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος) όπου χρειάζονται μόνο το 1/4 των
ταμειακώς εντάξει μελών.
Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία ακολουθείται η ίδια διαδικασία και η Γ.Σ. διεξάγεται
ανεξάρτητα από την απαρτία, όχι όμως με λιγότερα από 30 μέλη.
Επισημαίνουμε ότι η παρουσία και η συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση, λόγω της
σοβαρότητας των θεμάτων και της συνολικής κρίσης που αντιμετωπίζει ο κλάδος, είναι
εξαιρετικά σημαντική.
Επίσης η μετατροπή των δοκίμων μελών σε τακτικά, καθώς και η έγκριση των νέων
δοκίμων μελών από τη Γεν. Συνέλευση, είθισται να γίνεται μόνον για όσους υποψηφίους
είναι παρόντες, επί πλέον τα προς μετατροπή σε τακτικά δόκιμα μέλη, σύμφωνα με το
Καταστατικό, θα πρέπει να έχουν υποβάλλει έγκαιρα προς το ΔΣ έγγραφη αίτησή τους,
προκειμένου η αρμόδια Εξελεγκτική Επιτροπή να εισηγηθεί προς το ΔΣ ότι το δόκιμο μέλος
πληροί τις προϋποθέσεις του Καταστατικού ως δημιουργός φωτογράφος- φωτορεπόρτερ,
καθώς επίσης θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει την εγγραφή τους στο πρ. Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. νυν
Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., εφ` όσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, ή στον αρμόδιο δημόσιο
φορέα ασφάλισης και να είναι ταμειακώς εντάξει.
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε, πως, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση
συγκροτείται κάθε φορά από τα ταμειακώς εντάξει μέλη, και κατά συνέπεια η συμμετοχή στην Γεν.
Συνέλευση όσο και στις εκλογές, προϋποθέτουν να είναι ταμειακά ενήμεροι.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το ΔΣ της ΕΦΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΛΩΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

της στη Nikon. Από την άλλη
σταματώντας να τη χρησιμοποιεί
θα έχει συνέπειες στην ποιότητα
των φακών της ενώ αν
αναπτύξει καινούργιο σύστημα
σταθεροποίησης ίσως κάνει τους
φακούς της ακριβότερους και
έτσι λιγότερο δημοφιλείς στην
αγορά.
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Epson
\   dye sublimation         
Η Epson ανακοίνωσε την κυκλοφορία
του εκτυπωτή SureColor SC-F7100, ενός

σύστημα στεγνώματος εκτυπώσεων. Επιπλέον, εκτυπώνει σε αντικείμενα όπως μαλακές
επιγραφές, αθλητική ένδυση, υφάσματα, αξεσουάρ ή συσκευές. Δέχεται τα σιδερότυπα

παραγωγικού, αξιόπιστου και ευέλικτου
ψηφιακού εκτυπωτή dye sublimation

χαρτιά dye-sub των κυριότερων κατασκευαστών καθώς και μεγάλη γκάμα υποστρωμάτων. Η
ευχρηστία εξασφαλίζεται χάρη στην οθόνη LCD, η οποία είναι έξυπνη και εύκολη στη χρήση,
και στο λογισμικό Epson Professional Sublimation Edition RIP, που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

64 ιντσών. Ο νέος εκτυπωτής διαθέτει
εξελιγμένο κύλινδρο αυτόματης

Κατασκευασμένος πλήρως από την Epson για μέγιστη απόδοση, ποιότητα, αξιοπιστία και

τροφοδοσίας με βελτιωμένη τάνυση, νέο
μετα-θερμαντήρα πλάκας και προαιρετικό

χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, ο SureColor SC-F7100 είναι διαθέσιμος από τον
Μάρτιο του 2014, στην προτεινόμενη τιμή των 17.995€.

Samsung
7   %     
 8  CeBIT 2014
Η Samsung συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση CeBIT 2014 η
οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ανόβερο της Γερμανίας
από τις 10 έως τις 14 Μαρτίου. Η εταιρεία επιθυμεί στην
έκθεση να δώσει στις επιχειρήσεις μια νέα εμπειρία που
θα συνδυάζει δύο βασικές τεχνολογικές τάσεις. Από τη
μία, οι συσκευές που απευθύνονται στους καταναλωτές
να μη προσφέρουν μόνο καλύτερη τεχνολογία, αλλά
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για επαγγελματική
χρήση, με ισχυρή ασφάλεια και αξιοπιστία και απ’ την
άλλη η τεχνολογία στις επιχειρήσεις να σχεδιάζεται
ανθρωκεντικά κάνοντας έτσι και τη χρήση της πιο εύκολη.
Μέσα από τα προϊόντα και τις λύσεις της, η Samsung
θα αναδείξει τρεις βασικές αξίες για τον B2B κλάδο: τη
σύγκλιση των τεχνολογιών, τις αξιόπιστες συνεργασίες και
τη ταχύτητα στην κυκλοφορία των προϊόντων.
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Instagram
" 
Android

  

Το δημοφιλές Instagram προωθεί μια
ανανεωμένη εκδοχή της εφαρμογής
του για το Android. Δεν υπάρχουν νέα
φίλτρα, πλαίσια ή επιλογές επεξεργασίας.
Οι αλλαγές έγκεινται στη σχεδίαση
του περιβάλλοντος επικοινωνίας του
χρήστη. Σύμφωνα με τους σχεδιαστές η
νέα εκδοχή 5.1 Instagram for Android
συνοδεύεται από απλοποιημένα οπτικά
βελτιώνοντας έτσι τη χρηστικότητα.
Επιπλέον το περιβάλλον επικοινωνίας
έχει υιοθετήσει την «επίπεδη» όψη των
τελευταίων Android εκδοχών και κάποιων
λογισμικών OEM. Ωστόσο, σύμφωνα
με το επίσημο blog του Instagram
οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο την
εμφάνιση της εφαρμογής. Η νέα σχεδίαση
ανταποκρίνεται καλύτερα στα διαφορετικά
μεγέθη οθόνης, τις ετερόμορφες
αναλύσεις καθώς και την επεξεργαστική
ισχύ του κόσμου των Android. Επιπλέον η
νέα διάταξη κάνει καλύτερη τη χρήση σε
οθόνες low-end συσκευών ενώ καθιστά
πιο γρήγορη την εφαρμογή. Το μέγεθος
της εφαρμογής έχει ελαχιστοποιηθεί
κατά το ήμισυ, κάτι το οποίο σημαίνει ότι
φορτώνει δύο φορές πιο γρήγορα. Όσοι
θα ήθελαν να δοκιμάσουν τη νέα εκδοχή
μπορούν να την κατεβάσουν από το
Google Play Store.

EyeEm
7 +   Getty Images    
  
Περίπου πριν από δύο εβδομάδες, οι δημιουργοί της εφαρμογής EyeEm ξεκίνησαν
να στέλνουν προσκλήσεις μέσω e-mail στους χρήστες, προσφέροντας τους
την επιλογή να προ-εγγραφούν στο EyeEm Market έτσι ώστε να πουλούν τις
φωτογραφίες τους. Πλέον η EyeEm ανακοίνωσε στο blog της ότι θα τρέξει το EyeEm
Market σε συνεργασία με τη Getty Images. Η EyeEm συλλογή θα φιλοξενείται στο
Getty αλλά θα επιμελείται από την ομάδα του EyeEm. Οι χρήστες θα έχουν τον
πλήρη έλεγχο σχετικά με το ποιες φωτογραφίες τους επιθυμούν να συμπεριλάβουν
στη συλλογή. H EyeEm ενημέρωσε ότι οι όροι της πλατφόρμας είναι δίκαιοι,
εύκολοι και συνταγμένοι με διαφάνεια. Επιπλέον οι χρήστες θα διατηρούν πάντα
τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών τους και θα έχουν ποσοστό 50% από
κάθε πώληση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα πρακτορείο συνεργάζεται με μια
διαδικτυακή πλατφόρμα εικόνων. Για παραδειγμα η Alamy έχει συνεργαστεί με το
Flickr αρκετά χρόνια. Ωστόσο εν αντιθέσει με το Flickr η EyeEm είναι κατά κύριο λόγο
μια πλατφόρμα για κινητά με μεγάλο ποσοστό των φωτογραφιών του να έχουν
ληφθεί ή να έχουν επεξεργαστεί σε συσκευές κινητών.

  
%&   &     DNP  DS
Με βάση πρόσφατη ανακοίνωση της αντιπροσωπείας
ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ οι εξαιρετικά δημοφιλείς εκτυπωτές
της DNP DS-40, DS-80 & DS-RX1 συνοδεύονται
πλέον από δύο χρόνια εγγύησης, σε αντίθεση με το
ένα έτος που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Η αναβάθμιση αυτή της εγγύησης των εκτυπωτών
DNP αφορά αναδρομικά όλους τους εκτυπωτές
DS που πωλήθηκαν και θα πωλούνται από τις
30-06-2013 και μετά. Η διαδικασία επέκτασης
εγγύησης έρχεται σαν αποτέλεσμα της εξαιρετικής
ποιότητας κατασκευής των εκτυπωτών DS, κάτι είχε
ως συνέπεια την καταγραφή αμελητέων ποσοστών
βλαβών.
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Το φωτογραφικό εργαστήρι του
Πειραϊκού Συνδέσμου «Ελεύθερη
Σπουδή Φωτογραφίας» λειτουργεί
προσανατολισμένο στην επαγγελματική
προσαρμοστικότητα προσφέροντας
σεμινάρια σε όσους ενδιαφέρονται
για φωτογραφία. Η εκπαίδευση είναι
χωρισμένη σε τρίμηνα σεμινάρια τα
οποία γίνονται από το φωτογράφο
και δάσκαλο φωτογραφίας Κίμονα
Αξαόπουλο.

Instagram

Τα σεμινάρια μπορούν να
παρακολουθήσουν όλοι ανεξαρτήτως

J    $15.000  

ηλικίας και γνώσεων πάνω στη
φωτογραφία.



Πρόσφατα το περιοδικό Forbes δημοσίευσε ένα άρθρο για το φωτογράφο Daniel

Φέτος κλείνοντας 25 χρόνια

Arnold ο οποίος αποφάσισε για μια μέρα να πουλήσει φωτογραφίες από το Instagram.
Ο ίδιος ενημέρωσε τους 22.000 followers του, κοινοποιώντας μήνυμα στο οποίο έλεγε

λειτουργίας το εργαστήρι καλεί όλους
όσους ενδιαφέρονται σε μια πρώτη
συνάντηση, τη Δευτέρα 17 Μαρτίου

ότι μόνο για εκείνη τη μέρα πουλά κάθε φωτογραφία του για $150 δολάρια λέγοντας

στις 17.30.

ότι δεν πρόκειται ξανά στο μέλλον να πουλήσει τόσο φθηνά. Η ανταπόκριση ήταν
συντριπτική: στο τέλος της ημέρας ο φωτογράφος είχε συγκεντρώσει $15.000.

Ο χώρος συνάντησης είναι ο Πειραϊκός
Σύνδεσμος
(Kαραΐσκου 104 & Σωτήρος πλατ.

Μάλιστα σύμφωνα με το Forbes ένας αγοραστής προσφέρθηκε να δώσει $1.000
για κάθε φωτογραφία με περισσότερα από χίλια like. Ένας μετέπειτα υπολογισμός
έδειξε ότι εβδομήντα μία φωτογραφίες στο προφίλ του Arnold ανταποκρίνονται στο
συγκεκριμένο κριτήριο. Φαίνεται ότι το Instagram δεν είναι μόνο ένας ακόμη τρόπος

Kοραή Πειραιάς).
Για περισσότερες πληροφορίες

ώστε γνωστές μάρκες να έλθουν σε επαφή με τους πελάτες τους διαφημίζοντας
τα προϊόντα τους αλλά και ένα μέσο να βγάλουν χρήματα και οι χρήστες του

μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα
210-4178159 και 210-4129948
ή να επικοινωνήστε με τον
κ. Αξαόπουλο στο e-mail

μεμονωμένα. Αυτό που πιθανότατα βοήθησε τον Arnold ήταν το γεγονός ότι διέθετε
καλό προφίλ στην κοινότητα του Instagram. Το ερώτημα είναι αφενός αν θα
ακολουθήσουν τη μέθοδο του και άλλοι χρήστες του Instagram και αφετέρου κατά

kimon@otenet.gr

πόσο αυτό θα έχει την ίδια ανταπόκριση.

! j6)!
M 40 
    ?  
Μία σειρά από 40 φωτογραφικά έργα του
Bάνια Ξύδα παρουσιάζονται στο Βιβλιοπωλείο
Λεμόνι από τις 21 έως και 31 Απριλίου 2014
με εναλλαγές σε θέματα που σχηματίζουν μια
ολόκληρη πραγματικότητα. Περάσματα από
τοπία, αντικείμενα, ανθρώπους με κοινό σημείο
την κίνηση μέσα στο ακίνητο και αποφασιστικά
δομημένο κάδρο. Γεννημένος στην Αθήνα το
1960, ο Βάνιας Ξύδας, ασχολήθηκε με την
φωτογραφία από τα νεανικά του χρόνια. Μετά
από δύο χρόνια σπουδών Ιστορίας Τέχνης,
στη Γαλλία, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην
φωτογραφία στην σχολή “Effett” στο Παρίσι.
Αμέσως μετά εργάστηκε σε φωτογραφικό
στούντιο στο Παρίσι. Το 1986 επέστρεψε στην
Αθήνα όπου ζει και εργάζεται ως σήμερα
στον τομέα της διαφημιστικής φωτογραφίας.
Το 1986 συμμετείχε σε ομαδική έκθεση, στο
πολιτιστικό κέντρο της Ισπανικής πρεσβείας.
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Η Φωτογραφική Ομάδα Τρικάλων σε
συνεργασία με το Δήμο Τρικκαίων και
το Κέντρο Έρευνας - Μουσείο «Βασίλης
Τσιτσάνης», φιλοξενεί και φέτος, την
Έκθεση του Διεθνούς Διαγωνισμού
Φωτογραφίας «Ειρήνη είναι» με θέμα
«Τα δικαιώματα των παιδιών», για
το χρονικό διάστημα από 13 έως 22
Μαρτίου 2014, στον 1ο όροφο του
Μύλου Ματσόπουλου.
Στον διαγωνισμό, που διοργάνωσε για
5η χρονιά το Ελληνικό Γραφείο του
Διεθνή Οργανισμού «Κόσμος Χωρίς
Πολέμους και Βία», υποβλήθηκαν
συνολικά 830 φωτογραφίες, από 317
φωτογράφους και 61 χώρες από όλο
τον κόσμο. Στην έκθεση παρουσιάζονται
οι 73 διακριθείσες φωτογραφίες των
4 κατηγοριών του διαγωνισμού, 46
φωτογράφων από 21 χώρες. Ιδιαίτερο,
είναι το ενδιαφέρον των φωτογραφιών
της κατηγορίας «Νέοι έως 16 ετών».
Αξιοσημείωτο τέλος, είναι το γεγονός
ότι τα Τρίκαλα αποτελούν τον
πρώτο σταθμό της έκθεσης, που θα
περιοδεύσει σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα

Nikon

πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 13/3
στις 7:00 μ.μ. και θα είναι ανοικτή για το

\     

κοινό, καθημερινά και Σαββατοκύριακα,
11-1 τα πρωϊνά και 6-9 τα απογεύματα.
Πληροφορίες και ραντεβού για
ομαδικές επισκέψεις, στα τηλέφωνα
6946465592 και 6977290463.
Η είσοδος είναι δωρεάν.

Η Nikon ανακοίνωσε μια νέα σειρά εκπαιδευτικών βίντεο υπό το τίτλο “Behind the
Scenes” που απευθύνεται σε όλους εκείνους που θα ήθελαν μερικές συμβουλές
από επαγγελματίες φωτογράφους. Συγκεκριμένα οι φωτογράφοι Joe McNally, Corey
Rich και Tamara Lackey προσφέρουν συμβουλές για τον φωτισμό, τη φωτογραφία
δράσης, το πορτραίτο, την εστίαση, τη τοποθέτηση των μοντέλων, τη λήψη τοπίου, τη
διαχείριση διαφορετικών θεμάτων καθώς και την επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού.
Στο πρώτο βίντεο της σειράς, το οποίο και δημοσιεύθηκε στην κοινότητα του
Google+, o Joe McNally εξηγεί μερικές βασικές αρχές χρήσης τόσο του υπάρχοντα
φυσικού φωτισμού όσο και της χρήσης φλας κατά τη λήψη πορτραίτων.
Ο γνωστός φωτογράφος σε μια σειρά πέντε βίντεο υπό το τίτλο “Nikon Behind the
Scenes: Light It Up with Joe McNally” θα δώσει πληθώρα συμβουλών για τη σωστή
χρήση του φυσικού και τεxνικού φωτισμού σε όλες τις διαφορετικές συνθήκες
φωτογράφισης και τις δυνατότητες που δίνουν τα Speedlight φλας της Nikon.
Η σειρά των συγκεκριμένων βίντεο καθώς και η νέα κοινότητα της Nikon στο
Google+ αποτελούν μια προσπάθεια υποστήριξης των φωτογράφων στο να
ανακαλύψουν όσα περισσότερα μπορούν στη τέχνη της φωτογραφίας και
βιντεοσκόπησης. Επιπλέον δίνεται έτσι ένα ακόμη ερέθισμα για έμπνευση
και δημιουργία. Ανά δύο εβδομάδες ένα νέο βίντεο με διαφορετικό θέμα θα
δημοσιεύεται στο YouTube και στην κοινότητα του Google+ ενώ στη τελευταία οι
φωτογράφοι θα μπορούν να μοιράζονται τις φωτογραφίες τους, ιδέες για τη λήψη
αλλά και το τρόπο και τις συνθήκες την ώρα της κάθε λήψης. Για περισσότερες
πληροφορές μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα της Nikon www.nikonusa.com
αλλά και την κοινότητα στο Google+ plus.google.com/+NikonUSA
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500px Prime
8   
70%    
Πριν μερικές εβδομάδες το
δημοφιλές μέσο 500px είχε
ανακοινώσει τη δημιουργία
της υπηρεσίας Prime ώστε να
επιτρέπει στους φωτογράφους
να πουλούν τις φωτογραφίες
τους. Ωστόσο το ποσοστό που
θα έπαιρνε ο φωτογράφος
ήταν 30% με χαμηλότερη
τη τιμή των $250 για κάθε
φωτογραφία. Οι αρχικοί όροι
έκαναν πολλούς φωτογράφους να
δυσανασχετήσουν με τη διαφορά
70/30. Τώρα το 500px αλλάζει
τους όρους δίνοντας το 70%
στους φωτογράφους.
Φαινομενικά αποτελεί μοναδική
ευκαιρία για όλους εκείνους
που θα ήθελαν να πουλήσουν
τις φωτογραφίες τους. Ωστόσο
το ποσοστό δεν ήταν ο μόνος
όρος που άλλαξε. Η τιμή κάθε
φωτογραφίας θα είναι σταθερή
(flat price) στα $250 για κάθε
πώληση αλλά ο πελάτης που
αγοράζει αποκτά την άδεια
απεριόριστης εκμετάλλευσης σε
κάθε μέσον, ανεξάρτητα από τιράζ
στα έντυπα και εμφανίσεις στο
Internet, εκτός της μεταπώλησης.
Aπό αυτό το ποσόν αμοιβή 70%
περιέρχεται στο φωτογράφο και
το υπόλοιπο μένει στο 500px που
εδώ παίζει το ρόλο του ατζέντη.

Ex Urbis
'   
«Κονστρουκιστικές, υπερρεαλιστικές, αυθόρμητες, επίπονες και τόσο καθημερινές
λήψεις της πόλης απαλλαγμένες από κάθε υποκριτική προετοιμασία, αποδίδουν την
πραγματική αξία της στιγμής και την καθιστούν αθάνατη». Έτσι περιγράφουν την
ομαδική τους έκθεση οι απόφοιτοι του τμήματος φωτογραφίας του Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου.
Όσοι θα ήθελαν να τη δουν μπορούν από τις 13/3 ως τις 30/3/2014. Η είσοδος είναι
ελεύθερη.
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινές 19.00-23.00, Σαββατοκύριακα: 16.00-24.00
Διεύθυνση: Κεραμεικού 88, Κεραμεικός

LG Electronics
\  8  

 

"



Την 1η Ιανουαρίου ο κ. Pilwon Jung ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της LG Electronics
Ελλάς. Στέλεχος με πολυετή εμπειρία σε ανώτατες βαθμίδες της εταιρείας σε Κορέα και
Ευρώπη, ο κ. Pilwon Jung θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο τη συστηματική ανάπτυξη της
εταιρείας στην ελληνική αγορά, έχοντας ως κεντρικούς άξονες την τεχνολογία, τη καινοτομία
και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό υψηλού επιπέδου.
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Η ενημέρωσή σας για την

ωτογραφία
www.facebook.com/photographer.mag
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