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Πτώση 7% το ‘13
Στις πωλήσεις προϊόντων τεχνολογίας

Τ

έρμα στα (Πρωταπριλιάτικα) ψέματα! Ας δούμε για
λίγο την αδυσώπητη αλήθεια των αριθμών που
αποκαλύπτουν με τρόπο αδιαμφισβήτητο την κίνηση
της αγοράς τεχνολογικών προϊόντων στη χώρα μας τη
χρονιά που πέρασε.
Τα στοιχεία που παραθέτουμε έχουν ανακοινωθεί εδώ
και αρκετές εβδομάδες από την GfK. Ιδού λοιπόν:
• Ο συνολικός τζίρος στον ευρύτερο τομέα των
τεχνολογικών καταναλωτικών αγαθών έκλεισε το
2013 στα 1,72 δις ευρώ από 1,84 δις το 2012 (Ναι,
καλά διαβάσατε). Τουτέστιν σημείωσε πτώση της
τάξεως του -7%.
• Πρώτα στις πωλήσεις και στο κέντρο ενδιαφέροντος
των καταναλωτών ήταν τα πάσης φύσεως (και τιμής)
tablets. Για να καταλάβετε το μέγεθος της ζήτησης
αναφέρουμε απλά ότι μόνον την περίοδο των
Χριστουγέννων (Δεκέμβριος) πουλήθηκαν συνολικά
126.000 tablets στην Ελλάδα της κρίσης.
• Οι πωλήσεις τηλεοράσεων σημείωσαν μικρή
μόνον πτώση και αυτό γιατί ήταν πολλοί αυτοί που
αγόρασαν νέες συσκευές λόγω του ότι οι παλιές
που είχαν δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν με το
νέο ψηφιακό σήμα. Άρα αντί να πάρουν μετατροπέα
αναλογικού σε ψηφιακό σήμα προτίμησαν να
αγοράσουν καινούργια τηλεόραση. Το ίδιο
αναμένεται να συμβεί και το τρέχον έτος όπου μέχρι
τέλος του 2014 θα έχει καλυφθεί όλη η Ελληνική
επικράτεια με ψηφιακό σήμα και ως εκ τούτου θα
διακοπεί παντού η εκπομπή του αναλογικού.
• Ας δούμε τώρα τις πωλήσεις του στενού φωτογραφικού κλάδου. Σημείωσαν δυστυχώς πτώση -9,6%
σε σχέση με το 2012 με αντίστοιχο τζίρο 12εκ. ευρώ.
Την μερίδα του λέοντος κατέχουν οι πωλήσεις DSLR
& Mirrorless με τις κόμπακτ να έχουν στην κυριολεξία
πατώσει.
• Η (αρνητική) έκπληξη ήρθε από τα κινητά
τηλέφωνα. Μπορεί να σημείωσαν οριακή αύξηση οι
πωλήσεις smartphones όμως λόγω της πτώσης της
μέσης τιμής το σύνολο του τζίρου ήταν χαμηλότερο σε
σχέση με το 2012.
• Σχετικά τώρα με τις λεγόμενες λευκές συσκευές
τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα. Τα πλυντήρια
ρούχων κινήθηκαν καλά το ίδιο και τα ψυγεία μεγάλης
χωρητικότητας. Μεγάλη πτώση παρατηρήθηκε στις
πωλήσεις μικρών οικιακών συσκευών.
Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές. Ας ευχηθούμε το
2014 τα πράγματα να πάνε καλύτερα.
.
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Canon EOS-Smart ONE
Η πρωταπριλιάτικη είδηση του Photobusiness Weekly
έκανε τον γύρο του κόσμου

Ό

πως πολλοί υποθέσατε, το smartphone της Canon, με τα φιλόδοξα
specs, που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος υπήρξε (προς το
παρόν) προϊόν της φαντασίας μας. Το προηγούμενο πρωτοσέλιδο είχε όλα τα
απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται μια καλή φάρσα. Κάποια από τα χαρακτηριστικά του Canon EOS-Smart ONE έμοιαζαν αληθοφανή και κάποια υπερβολικά. Υπερβολική ήταν και η επιλογή της Canon ως την εταιρία που θα έβγαζε
αυτό το φωτογραφικό smartphone, μιας και η ίδια δεν έχει εκδηλώσει κανένα
ενδιαφέρον σε αυτή την προϊοντική κατηγορία. Παρόλα αυτά η “είδηση” έκανε
τον γύρο του κόσμου (ή μάλλον του διαδικτύου)! Κάποιος πληροφοριοδότης-αναγνώστης (εκτιμώντας το χιούμορ όπως μας εξομολογήθηκε) μετέφερε
την είδηση σε ένα ξένο blog. Από εκεί και πέρα όλα πήραν το δρόμο τους...
Το Canon EOS-Smart ONE συμπεριλήφθηκε σε πολλά site στην λίστα με τις
πιο αστείες πρωταπριλιάτικες τεχνολογικές φάρσες του 2014. Ελπίζουμε να
μην απογοητεύσαμε όσους πραγματικά επιθυμούσαν να δουν ένα hi end
smartphone από την Canon. Καλό μήνα σε όλους!
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Ο κόσμος της τεχνολογίας γιορτάζει την πρωταπριλιά!
Αστείες φάρσες των nerds
Όπως αποδεικνύεται κάθε Πρωταπριλιά, ο κόσμος της τεχνολογίας έχει χιούμορ. Φέτος λοιπόν, τόσο οι εταιρείες όσο και τα
δημοσιογραφικά μέσα του χώρου διασκέδασαν, και σε μερικές περιπτώσεις σόκαραν, καταναλωτές και αναγνώστες. Τα πρωταπριλιάτικα “τεχνολογικά” αστεία έχουν γίνει παράδοση τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα εταιρίες σαν τη Google τα παίρνουν σοβαρά
αφού αφιερώνουν σεβαστό budget για δημιουργικές εικόνες, παρουσιάσεις προϊόντων σε video κτλ. Αποδελτιώσαμε μερικά από
τα καλύτερα-κυρίως φωτογραφικά-αστεία και σας τα παρουσιάζουμε.

Η

Google φέτος πραγματικά ξεπέρασε τον εαυτό της

κάνοντας παραπάνω από ένα αστεία. Κάθε προϊόν της
είχε και την δική του ανακοίνωση. Εμείς φυσικά ξεχωρίσαμε
τα Shelfies, τα Shareble Selfies, που ανακοίνωσε το Gmail.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι χρήστες θα μπορούσαν να
ανεβάζουν τα selfies τους στη νέα πλατφόρμα και από εκεί
να τα κατεβάζει οποιοσδήποτε χρήστης και να τα κάνει theme
για τον λογαριασμό των mail του. Επίσης αν σας φαίνονται
βαρετές οι φωτογραφίες που ανεβάζετε στα social media,
το Google+ έχει την λύση. Το εργαλείο Auto Awesome,
που όταν το χρησιμοποιείτε ο Ιππότης της Ασφάλτου και
αγαπημένος Ναυαγοσώστης David Hasselhoff θα κάνει
photobombing στις εικόνες σας.
Το site Digital Picture παρουσίασε σε παγκόσμια
αποκλειστικότητα τη νέα DSLR της Canon, την ολοκαίνουργια
EOS-1D W, όπου το W σημαίνει Wildlife. Το συγκεκριμένο
μοντέλο είναι σχεδιασμένο για φωτογράφους άγριας φύσης
και αυτό είναι ξεκάθαρο από το χρώμα και τις προχωρημένες
λειτουργίες της. Τέρμα οι κλασσικές λειτουργίες AF. Από
δω και πέρα οι καλύτεροι φωτογράφοι χρησιμοποιούν
Eye-Controlled Focus και Birds-in-Flight Mode. Δείτε εδώ το
αναλυτικό δελτίο τύπου.
Στο roknowsphoto.com ανακοίνωσαν έξαλλοι ότι οι
ερασιτεχνικές μηχανές της Nikon θα σταματήσουν να
φωτογραφίζουν σε RAW format μιας και θεωρούν ότι το JPEG
είναι τέλειο! Οι μόνο που θα έχουν την επιλογή RAW θα είναι
μόνο οι μηχανές επιπέδου D4s και D800.
Στο BorrowLenses πλέον εκτός από εξοπλισμό οι πελάτες θα
μπορούν να νοικιάζουν και βοηθούς για 150 δολάρια την
εβδομάδα.
Το www.43rumors.com δημοσίευσε μια φήμη,
τρομοκρατώντας τους κατόχους Panasonic. Δημοσίευσαν
λοιπόν ένα ηχητικό ντοκουμέντο, σύμφωνα με το οποίο η
Panasonic εγκαταλείπει το φορμά Micro 4/3 για να ασχοληθεί
με τους Full Frame αισθητήρες.
Αν έχετε βαρεθεί τη μαύρη μηχανή σας μπορείτε να την
δώσετε στην Pinketa του DigitalRev να σας την βάψουν ή να
αγοράσετε μια καινούργια. Φυσικά σε ροζ χρώμα.
Στο Sonyalpharumors ανακοίνωσαν την ήδη φημολογούμενη
A9 της Sony με τριστρωματικό αισθητήρα Foveon με
54Megapixel. Αντίο Bayer Pattern!
Στο Photo.Net ανακοίνωσαν ότι θεσπίστηκε βραβείο Νόμπελ
για επιτεύγματα στο βάθος πεδίου ενώ η Kodak ανακοίνωσε
ότι θα ενσωματώσει κιόσκια σε drones που θα ακολουθούν
τους πελάτες για να μπορούν να τυπώνουν παντού.
http://1000words.kodak.com
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Εκατό σπάνιες φωτογραφίες
Και ιστορίες

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 K.M. 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,  !"#: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
$%&': Κωνσταντίνα Γκιτάκου % ()&$#: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

"*+,&: 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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Εδώ είμαστε... Τον
εγχειρηματικό ορισμό δίνουν
supermini μηχανές συστήματα,
αληθινές μινιατούρες και
θαύματα της σύγχρονης
ψηφιακής τεχνολογίας όπως
η ανανεωμένη σειρά Nikon
1 (που επιτέλους έχει πιάσει
το νόημα με τα τελευταίας
γενιάς μοντέλα J3 και V3),
η Panasonic G-M1 και η
φρεσκότατη Samsung NXMini. Οι αισθητήρες είναι
Micro 4/3 ή 1in. Οι φακοί
αλλάζουν και ευτυχώς
αλλάζει και η νοοτροπία των
εργοστασίων προς όφελος του
καταναλωτή.
Για να μη θεωρηθεί ότι
τα ανωτέρω προέκυψαν
ως θέσφατα ή αυθαίρετη
ιδιοτροπία της στιγμής,
να διευκρινίσω κάτι. Όταν

Oι compact επιστρέφουν – ως συστήματα
Νέα εποχή για τα mini systems
Mερικές φορές, σπανιότερα από το ένδοξο παρελθόν της παγκόσμιας φωτογραφικής
ευμάρειας, η δημοσιογραφική ιδιότητα μας στέλνει στις άκρες του πλανήτη. Με παρόμοια
ιδιότητα, ο “ειλικρινά υμέτερος” γράφει αυτές τις γραμμές από το μακρινό Vancouver,στην
ανατολική ακτή της βόρειας Αμερικής. Το αντικείμενο του σημειώματος όμως δεν είναι
η αποστολή με την ΤΙΡΑ στο Vancouver επί του παρόντος, αφού για την τακτική ετήσια
διάσκεψη των φωτογραφικών περιοδικών-μελών της ΤΙΡΑ θα αναφερθούμε σε άλλες σελίδες.
Θα ήθελα απλά να παραθέσω μερικές σκέψεις περί ...μεγέθους.

Μ

έχρι πρότινος, στη φωτογραφική βιομηχανία το μικρό μέγεθος, οι μαζεμένες διαστάσεις,
αυτό που σε περίεργα ελληνικά αποκαλούμε “συμπαγείς μηχανές” (μιλάει άραγε κανείς
αυτή την ξύλινη γλώσσα;) ανήκαν αποκλειστικά και κατά πλήρη δικαιοδοσία στον κόσμο των
compact. Δηλ.των φωτ. μηχανών που δεν αλλάζουν φακούς.
Μονάχα που σήμερα, ο κάποτε απλός και κατανοητός κόσμος των compact έχει διαφοροποιηθεί
ριζικά. Αρχικά αποσκίρτησαν οι superzoom που μόνο compact δεν μπορούν να χαρακτηριστούν
σε διαστάσεις, αφού μιμούνται τις ρεφλέξ: μόνον ο μικρός αισθητήρας και ο μη αποσπώμενος
φακός διατηρεί τη συγγένεια. Μετά ξέφυγαν οι compact γοήτρου που από δυνατότητες και
τιμή, ταιριάζουν σε ανώτερη κατηγορία και μόνον ο μη αποσπώμενος φακός εξασφαλίζει την
(εννοιολογική) σχέση. Τελευταία έχουν επαναστατήσει και οι αδιάβροχες που μάλλον έχουν τη
δική τους ...φράξια. Οπότε απογυμνωμένη από κάθε ενδιαφέρον και αποδυναμωμένη από τον
ανταγωνισμό των smartphone η κάποτε τεράστια σε (οικονομικό) ενδιαφέρον κατηγορία των
compact τείνει σε μαρασμό.
Από τις compact έχει μείνει ως συγκριτικό πλεονέκτημα το (μικρό) μέγεθος. Το θέλουν οι
καταναλωτές και το χρειάζονται στο ταξίδι, τις γιορτές, την καθημερινότητά τους. Συνάμα θέλουν
ή ακόμη καλύτερα, απαιτούν, χειροπιαστά τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Δηλ. μεγαλύτερους
αισθητήρες και απόδοση εντυπωσιακά διαφοροποιημένη σε σύγκριση με τους υπανάπτυκτους
μικροσκοπικούς αισθητήρες 1/2,3in.που αποτολμούν ανάλυση 18 και 20Megapixel.... Που πάτε
κύριοι με τα απειροελάχιστα πιξελάκια σας; Ο κόσμος έμαθε πια, ο καταναλωτής κατάλαβε πως
παίζεται το παιγνίδι και αυτή τη φορά απαιτεί να παιχτεί υπέρ αυτού του ιδίου. Πως θα παιχτεί
σωστά στο γήπεδο των μικρών διαστάσεων;
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πηγαίνεις κοντινό ή μακρινό
ταξίδι, προέχει η ευχρηστία,
το χαμηλό βάρος και βεβαίως
η καλή απόδοση σε όλες
τις φωτιστικές συνθήκες
γιατί είναι άδηλο τι θα
αντιμετωπίσεις. Mια ρεφλέξ ή
μεγάλη mirrorless ΑPS-C είναι
καλή και χρυσή. Αλλά ποιός
κουβαλάει συνεχώς, πέρα απ
όλα τα άλλα, φωτογραφική
τσάντα με τρία κιλά βάρος;
Αντίθετα εκτίμησα πολύ τη
μινιατούρα PanasonicGM1
με το φακό 12-32mm του κιτ
και είχα παρει μαζί, όπως και
τον πανάλαφρο (55gr.) 14mm
f/2,5 ισοδύναμο με 28mm
για ευρυγώνιες λήψεις με
περιορισμένο φως.
Εν κατακλείδι, να πω ένα
πράγμα. Από την κρίση
της φωτογραφική αγοράς,
σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις
θα εξαφανιστούν οι αδιάφορες
μηχανές αλλά θα περισωθούν
τα μοντέλα και οι κατηγορίες
με σοβαρά συγκριτικά
πλεονεκτήματα... Σε ένα
χρόνο, τα ξαναλέμε επί του
...χρησμού.
Από το βροχερό Vancouver
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Έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που γράψαμε
αισιόδοξα νέα για τις πωλήσεις των φωτογραφικών μηχανών. Φαίνεται
όμως πως το τοπίο αλλάζει προς το καλύτερο, τουλάχιστον για τις
mirrorless. Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά του Japan’s Camera &
Imaging Products Association τον περασμένο Φεβρουάριο έφυγαν από
τα ιαπωνικά εργοστάσια 33.7% περισσότερες μηχανές σε σχέση με τον
αντίστοιχο περσινό μήνα. Η ποσοστιαία αυτή αύξηση μεταφράζεται σε
217.444 περισσότερα τεμάχια. Θυμίζουμε ότι η CIPΑ υπολόγισε ότι το
2013 τα εργοστάσια έστειλαν στους μεταπωλητές τους 16% λιγότερες
μηχανές σε σχέση με το 2012. Το 2013 ήταν η πρώτη χρονιά που οι
πωλήσεις των DSLR σημείωσαν πτώση. Οι βελτιωμένοι αριθμοί των
δύο πρώτων μηνών του 2014 οφείλονται στην αύξηση των πωλήσεων
των mirrorless μηχανών σε αγορές εκτός της Ιαπωνίας και κυρίως στην
Ευρώπη. Οι αποστολές μηχανών αυξήθηκαν κατά 26% στην Ευρώπη

Getty
 
 



     

και μειώθηκαν κατά 34.2% στην αγορά της Αμερικής. Οι αποστολές
των DSLR μειώθηκαν κατά 12.3% διεθνώς για τον μήνα Φεβρουάριο.

Την οργή των συνεργαζόμενων φωτογράφων
προκάλεσε η Getty, με την ανακοίνωση ότι θα
επιτρέπει τη δωρεάν χρήση των 35 εκατομμυρίων
εικόνων που βρίσκονται στο στοκ, σε χαμηλές
αναλύσεις για χρήση σε blogs και sites. Με το
ειδικό Εmbed εργαλείο η Getty επιτρέπει σε
χρήστες να δημοσιεύουν φωτογραφίες της σε
social media χωρίς να καταπατούν τα πνευματικά
δικαιώματα των δημιουργών. Μέσω του εργαλείου
ο χρήστης θα μπορεί να μεταφερθεί στο site της
Getty για να πληρώσει σε περίπτωση που θέλει να
χρησιμοποιήσει την εικόνα για εμπορική χρήση.
Οι δημιουργοί όμως φαίνεται πως έχουν άλλη
άποψη. Αρκετοί δήλωσαν ότι όχι μόνο αισθάνονται
ότι καταπατώνται τα δικαιώματα τους αλλά ότι
η Getty μειώνει την αξία των φωτογραφιών ως
δημιουργικό έργο ενώ ενισχύει τις παρανοήσεις,
κάνοντας τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι το
περιεχόμενο στο internet είναι δωρεάν.
Στις επικρίσεις αυτές η Getty απάντησε λέγοντας
πως τόσο η ίδια όσο και οι δημιουργοί οφείλουν
να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και ότι
τουλάχιστον με το Εmbed Τool θα δίνεται το
σωστό credit στον φωτογράφο. Η Βρετανική
Ένωση Φωτογράφων Τύπου ήταν το πρώτο
επίσημο όργανο που αντέδρασε έντονα λέγοντας
ότι η κίνηση αυτή της Getty θα οδηγήσει
αρκετούς φωτογράφους στην ανεργία, ειδικά
τους freelancers. “H Getty ήταν ένα από τα
μεγάλα πρακτορεία που βοηθούσε τον κόσμο
των δημιουργών να πληρωθεί για τα έργα που
κυκλοφορούσαν στο internet. Τώρα κινείται προς
την αντίθετη κατεύθυνση… Φυσικά τώρα δεν
θα μπορέσουμε να πείσουμε ποτέ κανέναν να
σταματήσει να κάνει δεξί κλικ στις εικόνες και να τις
κλέβει” είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Jeff Moore.

Landscape Photographer Of The Year
    

 

Ένας νέος διαγωνισμός φωτογραφίας ξεκινάει φέτος και αναζητά τον
καλύτερο τοπιογράφο του κόσμου. Ο διαγωνισμός International
Photographer of The Year είναι ανοιχτός προς όλους τους φωτογράφους,
επαγγελματίες και μη, που θέλουν να στείλουν φωτογραφίες που
τράβηξαν τον προηγούμενο χρόνο. Οι 101 καλύτερες φωτογραφίες θα
συμπεριληφθούν σε ένα πολυτελές λεύκωμα και ένας φωτογράφος θα
κερδίσει τον μεγάλο τίτλο. Οι φωτογράφοι που θέλουν να συμπεριληφθούν
στην τελική κρίση για τον τίτλο θα πρέπει να στείλουν τουλάχιστον 4
φωτογραφίες. Τα βραβεία περιλαμβάνουν εκτός από δημοσιεύσεις, και το
χρηματικό έπαθλο των $10.000. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Μαΐου.
http://www.internationallandscapephotographer.com/

K. 
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Panasonic
Action camera     
 4K
Η Panasonic ανακοίνωσε την
wearable action camera HXA500 που θα προσπαθήσει να
συναγωνιστεί την GoPro, αφού
ενσωματώνει μερικά εντυπωσιακά
χαρακτηριστικά. Η HX-A500 έχει
WiFi, NFC, δυνατότητα λήψης
video σε 4Κ στα 30p, 1080p σε
60fps και 720p σε 120fps ενώ
είναι αδιάβροχη στα τρία μέτρα για
περίπου 30 λεπτά. Το ενδιαφέρον
είναι ότι το σώμα της μηχανής είναι
ξεχωριστό από αυτό του φακού.
Αυτό μεταφράζεται σε πολλές
δυνατότητες λήψεων αφού ο φακός
μπορεί να προσαρτηθεί οπουδήποτε
και ο χρήστης να έχει ελεύθερα
τα χέρια του. O φακός είναι πολύ
ελαφρύς και σε συνδυασμό με
τα διάφορα αξεσουάρ μπορεί να
φορεθεί στο κράνος του χρήστη ή
στο χέρι του. Ο χρήστης μπορεί να
ελέγχει την βιντεοκάμερα και μέσω
του smartphone με το Panasonic
Image app.

NewBlueFX WeddingFX Bundle
 

    

H εταιρεία Memory Express, σε αποκλειστική συνεργασία με τη NewBlueFX,
εξασφάλισε την διάθεση του πακέτου εργαλείων WeddingFX με σημαντική
έκπτωση, ειδικά για Ελλάδα & Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, το πακέτο των
WeddingFX διατίθεται στην προσιτή τιμή των 149€ ενώ ισχύει για περιορισμένο
χρονικό διάστημα και μόνο για την Ελληνική και Κυπριακή επικράτεια. Το
WeddingFX Bundle της NewBlueFX, αποτελεί την μια αρκετά χρήσιμη συλλογή
εργαλείων για τον επαγγελματία που ασχολείται με την επεξεργασία και παραγωγή
κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους, βαπτίσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις κα. Το
σετ εργαλείων περιλαμβάνει τα Ttlter Pro 2.0, ColorFast, Skin Touch Up, Stabilizer
και Flash Remover. Κάθε ένα από αυτά, καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες
επεξεργασίας και διορθώνουν διαφορετικά προβλήματα που προκύπτουν από
λήψεις με δύσκολες συνθήκες φωτισμού ή ιδιαίτερες απαιτήσεις στην δημιουργία
τίτλων και κινούμενων γραφικών.
Περισσότερες πληροφορίες http://www.meproav.gr/index.php/products/videoediting/effects-suites/newbluefx-suites/169-wedding-fx-newbluefx
sales@meproav.gr, τηλ.: 211 8001207
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Σέρβις
ανταλλακτικά
εκτυπωτών

www.jmsolutions.gr
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr
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JK Imaging
  

  Kodak

H Κodak έβγαλε την τελευταία της
ψηφιακή μηχανή στις αρχές του 2012.
Έκτοτε εγκατέλειψε τον στίβο και
παρέδωσε το brandname των ψηφιακών
μηχανών στην JK Imaging Ltd, που
ανέλαβε να το αναστήσει σε συνεργασία
με την Asia Optical, που κατασκευάζει τα
πάντα in house, ακόμα και τους φακούς.

42.5-160mm f/3.5-5.9 και ο εκκεντρικός 400mm Fieldscope με manual focus,
σταθερό διάφραγμα f/6.7 αλλά χωρίς ηλεκτρονική επικοινωνία με τη μηχανή.
Επειδή η S-1 έχει σύστημα σταθεροποίησης στον αισθητήρα κανένας από τους
φακούς δεν έχει σταθεροποίηση. Η compact Pixpro ΑΖ651 ανήκει στην κατηγορία
των superzoom, που η JK ονόμασε Astro Zoom. Την οικονομική σειρά την ονόμασε
Friendly Zoom. Η ναυαρχίδα ΑΖ651 έχει φακό 24-1560mm 65x (πραγματικά
αστρονομικό zoom), αισθητήρα 20MP 1/2.3”, ενσωματωμένο WiFi και αρθρωτή
οθόνη 3ιντσών. Φυσικά έχει και δυνατότητα λήψης FullHD video.

Από την CES είδαμε κάποιες εικόνες
της πρώτης mirrorless με το όνομα
της Kodak αλλά τις προηγούμενες
μέρες παρουσιάστηκε στην Ευρώπη το
συνολικό portfolio της εταιρίας.

Η JK Imaging κατασκεύασε και action camera, μιας και πρόκειται για αρκετά
δημοφιλή κατηγορία. Η Kodak Pixpro SP1 έχει ευρυγώνιο φακό με γωνία λήψης
170μοίρες, οθόνη 1,5 ίντσας και ενσωματωμένο WiFi. Είναι αδιάβροχη μέχρι τα 10
μέτρα χωρίς να χρειάζεται ειδική θήκη.
Ενδιαφέρουσα φαίνεται και η Pixpro SP360 Action Camera που βρίσκεται ακόμα
σε επίπεδο concept. Πρόκειται για μια action camera με κυκλικό fisheye φακό.
Θεωρητικά έχει δυνατότητα για λήψεις 360 μοιρών ενώ κάνει real time διόρθωση
της παραμόρφωσης.
Τέλος έχουμε τους smart lenses και τον φορητό iShow projector, που έχει το
μέγεθος iPhone και διάρκεια αυτόνομης λειτουργίας τα 90 λεπτά. Οι Smart
Lenses αντιγράφουν το concept των QX της Sony και προσαρμόζονται πάνω στα
smartphone. Ο SL10 έχει εστιακό μήκος 28-280mm, zoom 10x και αισθητήρα 16MP
BSI-CMOS ενώ ο μεγαλύτερος SL25 έχει εστιακό μήκος 24-600mm με zoom 25x.
BSI-CMOS.

Η

πρώτη mirrorless Kodak είναι η
Pixpro-S1, ένα entry level μοντέλο
στο φορμά Micro Four Thirds. Θα
κυκλοφορήσει σε δύο χρώματα, μαύρο
και λευκό. Έχει ενσωματωμένο WiFi και
αρθρωτή οθόνη. Θα συνοδεύεται από
τον φακό κιτ 12-45mm f/3.5-6.3. Θα
κυκλοφορήσει επίσης και ο τηλεφακός
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GoPro
  
Πληθώρα νέων αξεσουάρ παρουσίασε η
GoPro, με πιο αξιοπρόσεκτο το ειδικό rig
που θα μπορεί να φιλοξενεί συγχρόνως
δύο μηχανές για ταυτόχρονες λήψεις. Το
dual Hero System δέχεται δύο μηχανές
HERO3+, οι οποίες θα μπορούν να
ελέγχονται σε παράλληλη λειτουργία
από την χρήστη, είτε να τραβούν η μία
φωτογραφίες και η άλλη βίντεο. Ο χρήστης
θα μπορεί να συνδυάσει τις δύο λήψεις σε
3D. Το dual Hero είναι αδιάβροχο μέχρι
τα 60 μέτρα. Μαζί ανακοινώθηκε και νέα
(αδιάβροχη μέχρι τα 40 μέτρα) θήκη, με το
όνομα Blackout, σε μαύρο ματ χρώμα για
όσους θέλουν να περνούν απαρατήρητοι,.
Στη συνέχεια έχουμε τη θήκη Frame, την
ελαφρότερη και μικρότερη θήκη που
έβγαλε ποτέ η GoPro και τον βραχίονα
Gooseneck για τις δύσκολες γωνίες λήψης,
που συνδυάζεται με όλες τις θήκες GoPro.

Photoiennale
22 

  

Η θεματική τριλογία της PhotoBiennale, με διοργανωτή το Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνεται (2008- Χρόνος, 2010-2011 Τόπος) με το
τρίτο θέμα, τον Λόγο, στη Θεσσαλονίκη, από το Μάιο έως τον Αύγουστο του
2014. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν δημιουργούς, έργα,
αλλά και περισσότερους από 20 εκθεσιακούς χώρους. Μέσα από το Κεντρικό
Πρόγραμμα της PhotoΒiennale, τις παράλληλες δράσεις, τις ανοιχτές συζητήσεις
και τις προβολές, θα παρουσιαστεί ο λόγος που αρθρώνεται μέσα από την
εικόνα, θέτοντας ζητήματα αισθητικά, εννοιολογικά, κοινωνικά, αλλά και ο
τρόπος με τον οποίο αυτή δομείται, μέσα από τις επιρροές που δέχεται από τις
αφηγηματικές τέχνες και τον κινηματογράφο. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει,
όπως πάντα, έργα Ελλήνων και διεθνών δημιουργών (περισσότεροι από 100 σε
συνεργασία με πάνω από 50 φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό), καθώς
και προτάσεις που κατατέθηκαν κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης από το Μουσείο,
και αξιολογήθηκαν από την παρακάτω επιτροπή: Βαγγέλη Ιωακειμίδη, Νίνα
Κασσιανού, Σπύρο Μάκκα, Αλίκη Τσιρλιάγκου, Μάρθα Χαλικιά. Οι υπόλοιπες
ενότητες τoυ προγράμματος (όπως το «Παράλληλο πρόγραμμα», «Οι Γκαλερί
προτείνουν», οι «Εκθέσεις ταξιδεύουν» και το Βραβείο Cedefop / Photomuseum),
έχουν ξεκινήσει τη δράση τους από το 2012, παρουσιάζοντας έργο και το 2013.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η PhotoΒiennale πραγματοποιείται κατά το πλείστον
με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης «Διοργάνωση
PhotoBiennale από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης»). Η χρονική
απόσταση μεταξύ των δύο τελευταίων διοργανώσεων (2010/2011 & 2014) και η
παρουσίαση του Κεντρικού Προγράμματος της PhotoBiennale τώρα, οφείλεται σε
διαδικαστικά και διοικητικά κωλύματα.
Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα της PhotoBiennale με θέμα το «Λόγο»
θα δοθούν στις Συνεντεύξεις Τύπου που θα πραγματοποιηθούν στις 29/04/14 στη
Θεσσαλονίκη και στις 30/04/14 στην Αθήνα.
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Zeiss
  

 CZ.2

Στην έκθεση NAB στο Las Vegas (7-10
Απριλίου) θα κάνει το ντεμπούτο ο νέος
compact zoom φακός της Zeiss, CZ2 1530/T2.9. Είναι ο τρίτος κατά σειρά φακός
της εταιρίας στην σειρά των compact zoom
που προορίζονται για κινηματογραφική
χρήση και καλύπτει το ευρυγώνιο εστιακό
μήκος 15-30mm που έλειπε από τους
δύο προηγούμενους CZ.2 28-80/T2.9
και CZ.2 70-200/T2.9. H σειρά ZEISS CZ
είναι η μοναδική σειρά με cine φακούς
που είναι ειδικά κατασκευασμένοι για full
frame φορμά και είναι επίσης συμβατοί με
αισθητήρες μεγαλύτερους από το Super
35. Στην ίδια έκθεση θα κάνει επίσης
την πρώτη του εμφάνιση ο Arri/Zeiss
Master Anamorphic MA 135/T1.9 που
κατασκευάστηκε σε συνεργασία με την Arri
και θα διατίθεται αποκλειστικά από αυτήν.

Φωτ.: © Λουκάς Βασιλικός

Photometria Festival
 

  7    “Frames”

Με επιτυχία συνεχίζονται και την άνοιξη οι εκπαιδευτικές συναντήσεις του
έργου ‘Frames of European Common Life’ (Καρέ της κοινής Ευρωπαϊκής ζωής),
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης GRUNDTVIG – Εκπαιδευτικές Συμπράξεις στο οποίο
συμμετέχει ως εταίρος η εταιρεία ‘Εντευξις και το Photometria Photo Festival.
Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση που θα γίνει το Σάββατο στις 5 Απριλίου, 11:0015:00, ο Λουκάς Βασιλικός θα παρουσιάσει το έργο του στο Πνευματικό Κέντρο
Ιωαννίνων, ενώ θα υπάρχει μετάδοση μέσω Live Streaming από την κεντρική
σελίδα του photometria.gr.
Ο Λουκάς Βασιλικός (γεν. 1975, Ηράκλειο Κρήτης) ξεκίνησε την φωτογραφία το
2006 και σύντομα η δουλειά του ξεχώρισε στην αναπτυσσόμενη διαδικτυακή
σκηνή της φωτογραφίας δρόμου κερδίζοντας βραβεία και διακρίσεις. Το 2013
επιλέχτηκε από την Gomma Books για να συμμετάσχει στο λεύκωμα σύγχρονης
φωτογραφίας Su-ture που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2014. Ως μέλος της
κολεκτίβας Depression Era, ο Βασιλικός ανήκει στην ομάδα εικαστικών, ερευνητών
και συγγραφέων που αποτυπώνουν την Ελληνική κρίση και θα συμμετάσχει στην
έκθεση που θα πραγματοποιηθεί το 2014 στο Palais de Beax Arts (Bozar). Ανήκει
ακόμα στην διεθνή διαδικτυακή ομάδα “street-photographers” και είναι μέλος του
Φωτογραφικού Κύκλου. Ο Βασιλικός φωτογραφίζει καθημερινά και το καλλιτεχνικό
του έργο κινείται πάνω σε δύο βασικούς άξονες, την φωτογραφία δρόμου από την
μία, και την ιδιόρρυθμη διερεύνηση των οικογενειακών δεσμών και των ενδόμυχων
φόβων της απώλειας από την άλλη.

Apple
Smartphone  

   ;

Η Apple κατοχύρωσε πατέντα, η οποία απεικονίζει μια κινητή συσκευή
με μοντούρα μπαγιονέτ όπως αυτή που έχουν οι φωτογραφικές
μηχανές. Αν και πριν μερικούς μήνες είχε κατοχυρώσει μια πατέντα
για μαγνητική μοντούρα, η μπαγιονέτ μοντούρα θα προσέθετε πολλές
δυνατότητες mobile photography και θα ήταν ένα concept που θα
είχε ενδιαφέρον να δούμε. Από τα σχέδια προκύπτει ότι η κατασκευή
της μοντούρας είναι σχετικά μικρή για να μην αλλάζει ιδιαιτέρως το
γνωστό design των iPhone ενώ φαίνεται πως έχει σχεδιαστεί για να
απελευθερώνει τον φακό σε περίπτωση πτώσης της συσκευής για να
μην προκαλούνται ζημιές στον φακό και το τηλέφωνο.
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Canon
250  
 



Ο Μάρτιος στάθηκε για την
Canon ένα μεγάλο ορόσημο. Η
ιαπωνική εταιρεία ξεπέρασε σε
παραγωγή τα 250 εκατομμύρια
ψηφιακές μηχανές, compact
και DSLR. Μαζί ανακοινώθηκε
ότι η εταιρία παραμένει στην
κορυφή των πωλήσεων μηχανών
με εναλλάξιμους φακούς για
11η συνεχή χρονιά. Η Canon
κυκλοφόρησε την πρώτη της
ψηφιακή SLR το 2000, την EOS-D30.
Ήταν η πρώτη της ψηφιακή SLR που
κατασκευάστηκε αποκλειστικά από
τα δικά της εργαστήρια.

Olympus
     compact
Μπορεί οι πωλήσεις των compact να κατρακυλούν συνολικά, αλλά η Olympus
συνεχίζει να επενδύει σε νέα μοντέλα των high end σειρών, μιας και την χρονιά που
μας πέρασε αυτή η κατηγορία ήταν κερδοφόρα για αυτή. Η πρώτη προσθήκη έγινε
στην πετυχημένη σειρά Tough, με το μοντέλο TG-3 που με την πρώτη ματιά μοιάζει
με ένα από τα συνηθισμένα μοντέλα της Olympus με αδιαβροχοποίηση και ανθεκτικό
design. Η διαφορά της TG-3 με τις προκατόχους της είναι ότι το συγκεκριμένο μοντέλο
έχει αυξημένες δυνατότητες macro . Ο χρήστης μπορεί να κάνει focus bracketing και
focus stacking απευθείας με τη μηχανή, χωρίς να χρειάζεται υπολογιστή, ενώ όταν η
μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία macro μπορεί να εστιάσει ακόμα και στα 10mm. Με ένα
προαιρετικό αξεσουάρ, το LG-1 Macro Light Guide ring light που θα προσαρμόζεται

 
Έ     
     Down
Η «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ - Ένωση Γονέων και
Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο Down»,
διοργανώνει στις 11, 12 και 13 Απριλίου
2014, στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς
138, μία έκθεση φωτογραφίας της Νεκτί
Αραμπατζή, με τίτλο «ιστορίες εν λευκώ»
και θέμα τα άτομα με σύνδρομο Down.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την

στον φακό, ο χρήστης θα μπορεί να αξιοποιεί το φως του ενσωματωμένου flash
για καλύτερες φωτογραφήσεις macro. Η TG-3 έχει αισθητήρα 16Megapixel, οθόνη
3 ιντσών, φακό 25-100mm f/2.0-4.9 και είναι αδιάβροχη μέχρι τα 15 μέτρα. Μαζί
ανακοινώθηκε και η Stylus SH-1 η οποία μιμείται το πετυχημένο design των PEN.
H Stylus SH-1 ανήκει στην κατηγορία των travel zoom και πέρα από την εξωτερική
εμφάνιση των PEN δανείζεται το σύστημα σταθεροποίησης πέντε αξόνων, που αρχικά
είχε φτιαχτεί για την OMD E-M5. Έχει αισθητήρα 16MP BSI CMOS, φακό 25-600mm
f/3.0-6.9 με 24x οπτικό zoom και ενσωματωμένο WiFi.

Παρασκευή 11 Απριλίου 2014, στις
20:00. Η έκθεση αυτή γίνεται στα πλαίσια
του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Συνδρόμου Down και προς τιμήν των
ατόμων με σύνδρομο Down.
www.iliaktida.gr, info@iliaktida.gr
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Επτά εβδομάδες λειτουργίας
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Xρωματική διαχείριση στη φωτογραφία
διαχείρισης είναι λίγο ή πολύ οικεία

Σ

σε όσους έχουν ασχοληθεί με την

ποιό πρόγραμμα επεξεργασίας, ποιός εκτυπωτής, ποιό χαρτί, ποιο περιβάλλον εργασίας, είναι

ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και

κάποια από τα βασικότερα θέματα που προκύπτουν.

τη χρήση χρωματικών προφίλ. Για

Χρωματική διαχείριση σημαίνει έλεγχος του χρώματος σε κάθε φάση του κύκλου εργασιών,

τους αρχάριους φωτογράφους, όλη

από τη λήψη έως και την εκτύπωση και ως εκ τούτου μπορεί να προσαρμοστεί σε ξεχωριστές

αυτή η συζήτηση και μελέτη, ξεκινά

ανάγκες. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα «κλειστό κύκλωμα» ελέγχου του χρώματος,

με το αιώνιο ερώτημα:

εξαλείφοντας όσο το δυνατόν περισσότερους αστάθμητους παράγοντες. Εν ολίγοις αυτό σημαίνει

«Γιατί βλέπω άλλα χρώματα

χρωματικά σταθερή οθόνη, σωστά ρυθμισμένο πρόγραμμα επεξεργασίας, σταθερή μάρκα

στη δική μου οθόνη και άλλα

μελανιών του εκτυπωτή κλπ. Πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε ψηφιακό μέσο αντιλαμβάνεται το

στου φίλου μου;» ή «Γιατί οι

χρώμα με διαφορετικό τρόπο, για πολλούς λόγους. Έτσι το μπλε του ουρανού, καταγράφεται στη

εικόνες που τυπώνω, βγαίνουν με

μηχανή μας με διαφορετικό τρόπο από ότι το βλέπουν τα μάτια μας. Το ίδιο μπλε θα γίνει κάτι

διαφορετικά χρώματα;».

διαφορετικό όταν θα το προβάλει η οθόνη μας και τέλος θα τυπωθεί με άλλα χαρακτηριστικά από

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΩΡΤΖΗ

τον εκτυπωτή μας.

Η έννοια της χρωματικής

το σημείο αυτό υπολανθάνουν διάφορες παράμετροι, οι οποίες με τη σειρά τους γεννούν
πληθώρα ερωτήσεων. Η απάντηση είναι άλλοτε απλή και άλλοτε πολυσύνθετη. Ποιά οθόνη,

Οι πρακτικές της χρωματικής διαχείρισης αναλαμβάνουν να παίξουν το ρόλο «μεταφραστή»
δηλ. να φέρουν σε επικοινωνία τα μέσα, που μιλούν διαφορετικές γλώσσες χρώματος. Το πόσο
επιτυχημένα θα γίνει η κάθε μετάφραση, δεν εξαρτάται μόνο από τη μέθοδο, αλλά και από τις
χρωματικές δυνατότητες κάθε μέσου. Για παράδειγμα, το χρωματικό εύρος μιας καλής DSLR είναι
πολύ μεγαλύτερο από αυτό ενός οικιακού εκτυπωτή, οπότε δε θα μπορέσει ποτέ να αποδώσει
όλα τα χρώματα, όπως τα κατέγραψε η μηχανή. Μπορούμε όμως με κάποιους συμβιβασμούς, να
πετύχουμε πολύ αποδεκτές ισορροπίες.

Αναδημοσίευση από το μονοθεματικό τεύχος “Χρώμα”
Διαβάστε περισσότερα για το καλιμπράρισμα και το χρώμα στον υπολογιστή
στο τεύχος που κυκλοφορεί στα περίπτερα
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ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως 14 Απριλίου
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Kαλιμπράρισμα φωτογραφικής μηχανής
Πέρα από το καλιμπράρισμα της οθόνης και του εκτυπωτή,

Επιστρέφοντας στον υπολογιστή μας, θα χρησιμοποιήσουμε την

που αποτελούν βασικά στάδια προς τον ολοκληρωμένο

εικόνα με το passport μέσα στο ειδικό πρόγραμμα που μας δίνει το

έλεγχο του χρώματος, υπάρχει και η δυνατότητα

πακέτο.

καλιμπραρίσματος της φωτογραφικής μηχανής.

Το πρόγραμμα ανιχνεύει αυτόματα όλα τα σημεία του Passport και
δημιουργεί ένα ξεχωριστό προφίλ για την αντίστοιχη φωτογράφηση.

πως είδαμε στη διαδικασία καλιμπραρίσματος οθόνης και

Μόλις ανοίξουμε τις εικόνες μας στο Adobe Camera RAW ή το

εκτυπωτή, χρειαζόμαστε κάποιο σημείο χρωματικής αναφοράς.

Lightroom, στην καρτέλα του Camera Calibration θα δούμε όλα τα

Ό

Τέτοια είναι τα patches που στέλνει το πρόγραμμα στην οθόνη ή τα

προφίλ που έχουμε δημιουργήσει. Ενεργοποιώντας το, παίρνουμε

τυπωμένα νταμάκια στο χαρτί, αν πρόκειται για εκτυπωτή. Έτσι για να

αυτόματα τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

λειτουργήσει κάτι αντίστοιχο για τη φωτογραφική μηχανή, θα πρέπει

H διαδικασία δημιουργίας προφίλ για τη μηχανή μας, βρίσκει

να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς για κάθε φωτογράφηση (εφόσον οι

εφαρμογή σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, από τα πορτρέτα και

συνθήκες φωτισμού αλλάζουν).

τοπία, μέχρι τα still-life και φυσικά τις πιστές αντιγραφές έργων τέχνης.

Ένα κλασικό εργαλείο για αυτή τη δουλειά είναι το Colorchecker της
X-Rite. Πρόκειται για μια μικρή κασετίνα από σκληρό πλαστικό, που
εσωκλείει τρεις διαφορετικές καρτέλες με σημεία αναφοράς.
Η καρτέλα που μας αφορά είναι το Colorchecker 24 χρωμάτων. Στην
κασετίνα περιλαμβάνεται και δεύτερη καρτέλα με σημεία αναφοράς
για «δημιουργικό» white balance και τρίτη και τελευταία καρτέλα μια
ειδική υπόλευκη επιφάνεια για white balance.
Με αυτά τα εργαλεία, έχουμε στη διάθεσή μας ό,τι χρειαζόμαστε όχι
μόνο για ακριβέστατο white balance, αλλά και για πλήρες χρωματικό
προφίλ, που θα αφορά τις εκάστοτε φωτιστικές συνθήκες, σε
συνδυασμό με τη συμπεριφορά της μηχανής μας.
Η χρήση του Colorchecker κατά τη φωτογράφηση είναι πολύ απλή.
Δεν έχουμε τώρα παρά να κάνουμε μια λήψη (πάντα σε RAW), με το
ColorChecker να γεμίζει ένα μέρος του κάδρου
Στη συνέχεια κάνουμε την υπόλοιπη φωτογράφηση χωρίς αυτό
και δεν θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε αν δεν αλλάξουν οι
φωτιστικές συνθήκες.
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