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Ταξίδι στην Ιστορία της Φωτογραφίας
Εντυπώσεις από τη Διεθνή έκθεση παλιάς φωτογραφίας στη Bièvres της Γαλλίας 7 & 8 Ιουνίου
Όποιος νομίζει ότι η φωτογραφία
γεννήθηκε πρόσφατα, στη φάτνη της
ψηφιακής τεχνολογίας και ανδρώθηκε
στην αγκαλιά των pixel και των
αισθητήρων CCD και CMOS πλανάται
πλάνην οικτρά. Το ίδιο ισχύει και για
όσους πρόλαβαν στα νιάτα τους και
φωτογράφισαν αναλογικά με μία Leica
M6, με μία Nikon F3 είτε ακόμη με
μία Hasselblad 500C και νομίζουν ότι
βίωσαν την πιο glamorous εποχή της
φωτογραφίας! Κι όμως...

Η

φωτογραφική βιομηχανία έχει
τις ρίζες της στον 19ο αιώνα.
Διαθέτει λαμπρή ιστορία παρά το
σύντομο της ύπαρξής της και έχει
να επιδείξει προϊόντα - πραγματικά

Έτσι έβλεπαν τις
στερεοσκοπικές
δαγγεροτυπίες
και καλοτυπίες
τον 19ο αιώνα.
Mπορούσες να
αγοράσεις από
τους πάγκους
μικροσυσκευές
κυριολεκτικά
κομψοτεχνήματα
από 150 ευρώ και
πάνω

έργα τέχνης. Κομψά, καλαίσθητα, με
ραφιναρισμένο ξύλο και ελάχιστο
μέταλλο. Για να αφουγκρασθεί κανείς
το παρελθόν και να το αισθανθεί σε όλο

Διοργανώνεται από το πολύ δυναμικό Photo Club της Bièvres σε συνεργασία με τον

του το μεγαλείο πρέπει να ταξιδέψει
ως την μικρή κωμόπολη Bièvres στα

ούτε λίγο ούτε πολύ 20.000 m2 υπαίθριου χώρου! Οι εκθέτες υπερβαίνουν τους
300 και οι επισκέπτες είναι πολλές χιλιάδες (Δεν παρέχονται σαφή στοιχεία γιατί δεν

Νότια του Παρισιού. Γιατί αν αφεθεί
στις εντυπώσεις από σκονισμένες
προθήκες με εγκαταλελειμμένες
μηχανές σε καταστήματα της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης, μόνο θλίψη και
απογοήτευση θα νιώσει.
Ναι, υπάρχει εκεί έξω μία ζώσα
και παλλόμενη αγορά παλιάς
φωτογραφίας αλλά κυρίως συλλεκτικών
φωτογραφικών μηχανών του 19ου

υπάρχει μία είσοδος αλλά δεκάδες, ούτε εισιτήρια). Υπ’ όψιν ότι στη Bièvres λειτουργεί
το Γαλλικό Μουσείο Φωτογραφίας, ένα από τα παλαιότερα και πλέον δραστήρια της
Γαλλίας. Αυτή η ιδιότυπη έκθεση - παζάρι συνοδεύεται επίσης από πολλές συζητήσεις,
διαλέξεις, προβολές κλπ. σχετικές πάντοτε με την ιστορία της φωτογραφίας - και όχι
μόνον - που πραγματοποιούνται σε αίθουσες του Δημαρχείου της πόλης καθώς και
από πληθώρα υπαίθριων εκδηλώσεων που κάνουν την παραμονή του επισκέπτη
ευχάριστη και δημιουργική αλλά παράλληλα του δημιουργούν και πολλά ερωτήματα!
Η τεράστια ανατροπή που επέφερε στη φωτογραφία η επέλαση της ψηφιακής

και του πρώτου μισού του 20ου
αιώνα. Η σφύζουσα αυτή αγορά που
συγκεντρώνει συλλέκτες, φιλότεχνους,
ιστορικούς της φωτογραφίας,
επενδυτές, φωτογράφους αναλογικής
φωτογραφίας, περίεργους τουρίστες,
δημοσιογράφους του ειδικού τύπου,
φιλομαθείς προσωπικότητες, φοιτητές
φωτογραφικών σχολών κλπ. απ’ όλον
τον κόσμο, δίνει το ετήσιο ραντεβού το
πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου εδώ
και πενήντα ένα (51) χρόνια.
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Δήμο της πόλης και την Περιφερειακή διοίκηση της περιοχής (Essonne). Καταλαμβάνει

τεχνολογίας, εκτόπισε βιαίως την αναλογική από τις συνήθειες και την καθημερινή
πρακτική των φωτογράφων σε όλα τα μήκη και πλάτη της Υφηλίου. Αποτέλεσμα:
Μπήκαν ή καλύτερα στοιβάχτηκαν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας όλα τα μέσα
παραγωγής εικόνας. Τώρα, 10-20 χρόνια μετά, που έχει καταπέσει ο κουρνιαχτός,
ανοίγονται οι ντουλάπες απ’ όπου δεν βγαίνουν... σκελετοί αλλά συσκευές, μηχανές,
φακοί και αξεσουάρ που είχαν φτιαχτεί με μεράκι, από τα καλύτερα υλικά της εποχής,
στην Ευρώπη και Αμερική (η Ιαπωνία και η Κίνα πριν το 1950 ήταν ανύπαρκτες στη
φωτογραφία), με μηχανισμούς ακρίβειας που προκαλούν τον θαυμασμό.
Όλα αυτά τα προϊόντα της παλιάς και άλλοτε κραταιάς φωτογραφικής βιομηχανίας,
λειτουργούν άψογα και είναι καλοσυντηρημένα (τουλάχιστον όσα είδαμε στην
Bièvres) και αποτελούν πρώτης τάξεως συλλεκτικά αντικείμενα. Δεν στοιχίζουν ακριβά
ενώ μπορούν να διακοσμήσουν τον επαγγελματικό χώρο πολλών φωτογράφων
αποπνέοντας την ηρεμία και γαλήνη μιας εποχής όπου όλα κινούνταν με άλλους,
(Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)
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(Συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

χαμηλούς και ήρεμους
ρυθμούς. Όμως είναι πολλοί
αυτοί - και αυξάνονται
χρόνο με το χρόνο - που
χρησιμοποιούν αυτά τα παλιά
εργαλεία στη σύγχρονη
φωτογραφική τους έκφραση.
Έχουν δειλά - δειλά αναβιώσει
στο εξωτερικό μικρές
βιοτεχνίες που παράγουν
πρώτες ύλες για καλοτυπίες,
αμβροτυπίες, γυάλινα
αρνητικά, θετικά χαρτιά κλπ.
Φυσικά κανείς δεν υποστηρίζει
ότι μπορεί τα πράγματα
να γυρίσουν πίσω ούτε θα
έπρεπε ασφαλώς.
Όμως είναι καιρός να
ισορροπήσει
Η υπαίθρια έκθεση της Bièvres
καταλαμβάνει περί τις 20.000 τ.μ.
στο κέντρο της κωμόπολης.
Τίποτα δεν είναι αφημένο στην τύχη.
Ο χώρος ενοικιάζεται ακριβά στους
ενδιαφερόμενους και ελέγχεται
αυστηρά από τις υπηρεσίες του
Δήμου. Υπάρχουν διάδρομοι
αυστηρά προσδιορισμένοι, το
parking απαγορεύεται περιμετρικά
της έκθεσης και κανείς... δεν κόβει
αποδείξεις ούτε υπάρχουν ταμειακές
και τιμολόγια! Είναι απόλυτα λογικό
να συμβαίνει αυτό γιατί τα προϊόντα
που διατίθενται έρχονται από τον...
προπερασμένο αιώνα και από
ιδιώτες!
Αριστερά η αφεντιά μου με μία
κομψή και αψεγάδιαστη μηχανή του
...1898 ανά χείρας.

η κατάσταση εκεί που πρέπει
(Πού; Δεν ξέρουμε ακόμη...)
και να γίνει μία σωστή και
ρεαλιστική αποτίμηση της
ιστορίας της φωτογραφίας
που έχει περίπου 160 χρόνια
αναλογικής και 15 χρόνια
ψηφιακής ζωής.
Και μία τελευταία απορία:
Εμείς δεν πρέπει κάποια
στιγμή να δημιουργήσουμε
ένα Κρατικό Μουσείο
Φωτογραφικής Τεχνολογίας;
Όλα αυτά τα μέσα
παραγωγής φωτογραφιών
που χειρίστηκαν με τόσο
ταλέντο οι κλασικοί μας
φωτογράφοι στο διάβα
του 19ου και 20ου αιώνα δεν
πρέπει κάποια στιγμή να
μαζευτούν κάπου και να
εκτεθούν προς γνώση των
μεγαλυτέρων και επιμόρφωση
των νεότερων φωτογράφων;
Λέω μήπως... Γιατί η φθορά
του χρόνου σε συνδυασμό
με την αδιαφορία του
κράτους και την οικονομική
αδυναμία των κληρονόμων
έχουν προκαλέσει ήδη
ανεπανόρθωτες φθορές
σε όσα φωτογραφικά
μηχανήματα έχουν επιβιώσει
πολέμων και καταστροφών
στη χώρα μας.
.
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Φωτογραφίες τύπου “carte de visite”, “cabinet portrait” και άλλο υλικό του 19ου αιώνα. Ό,τι πάρεις 2 ευρώ.
(Συνέχεια στις επόμενες σελίδες)
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Οι μηχανές studio της περιόδου 1880-1900 είχαν την τιμητική τους. Είναι πολλοί οι φανατικοί που
τις λειτουργούν χρησιμοποιώντας αντί για γυάλινες πλάκες, θετικά α/μ φωτογραφικά χαρτιά

Δύο μικροί πάγκοι σε κάθε λογής καλούδια από τη φωτογραφική βιομηχανία του 19ου αιώνα

Μιλάμε για φανατικούς του είδους!
Leica στο λαιμό και... τατουάζ φιλμ στο
μπράτσο!
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Πάγκος Γερμανού συλλέκτη. Πουλούσε αυθεντικές δαγγεροτυπίες της δεκαετίας του 1840 και 1850. Από 400 ευρώ και πάνω.
Δεξιά ειδικό προπολεμικό επιδιασκόπιο για... οδοντίατρους! Εδώ παρατηρούσαν τις φωτογραφίες από τα δόντια των ασθενών τους

Η... ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
Δεν υπήρχε αστική οικογένεια και
οργανωμένο σπιτικό στα τέλη του 19ου και
αρχές του 20ου αιώνα, που να μη διέθετε
κάποιου είδους συσκευή παρατήρησης
στερεοσκοπικών φωτογραφιών. Η American
Stereoscopic Company (New York) διέθετε
ολόκληρες θεματικές σειρές σε ειδικές
συσκευασίες με την μορφή τόμων βιβλίου
για τα σαλόνια των μεγαλοαστών. Φυσικά
και κυκλοφορούσαν στερεοσκοπικές
φωτογραφίες... πορνό που σήμερα
είναι δυσεύρετες και πανάκριβες!
Η συσκευή της πάνω φωτογραφίας παίρνει
200 φωτογραφίες οι οποίες αλλάζουν με το
απλό γύρισμα ενός κουμπιού.
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Φιλμ σε πανέρια και στοίβες με τσάντες. Δεξιά: Χειροκίνητη κατασκευή για το στέγνωμα και το γλασάρισμα ασπρόμαυρων φωτογραφιών

Περασμένα μεγαλεία... Agfa και Kodak στα παλαιοπωλεία και δεξιά
χιλιάδες φίλτρα για αναλογικές μηχανές

Καταλανός εκθέτης (www.fotoinvents.com).Κατασκευάζει όλον τον
απαραίτητο εξοπλισμό για λήψεις με γυάλινες πλάκες όπως το 1870!
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Γύρω από την κεντρική πλατεία
του χωριού υπάρχουν γραφικά
restaurants που σερβίρουν
παραδοσιακά γαλλικά πιάτα. Δεν
αντισταθήκαμε στις πεντανόστιμες
μπαγκέτες με διάφορες γεύσεις και σε
μία εντυπωσιακή τάρτα με φρούτα!
Και φυσικά ήπιαμε κόκκινο γαλλικό
κρασί. Αυτά.
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Έξυπνες καμπάνιες για τον κόσμο των ζώων
 

    ...
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 Μ.Σ. 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

#).!89,#": 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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*Για τη μεταφορά εικόνων απαιτείται έξυπνη συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης μέσω Wi-Fi.
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I AM SHARING MY VIEW

I AM THE NIKON D5300. Είμαι η δημιουργικότητα σε κάθε pixel.
Μοιράζομαι τις δημιουργίες σου με όλο τον κόσμο με τα ενσωματωμένα
Wi-Fi* και GPS που διαθέτω. Εντυπωσίασε τους πάντες με τις καινούριες
προοπτικές που θα ανακαλύψεις εύκολα χάρη στην πτυσσόμενη οθόνη μου.
Οι υψηλής ποιότητας εικόνες που θα καταγράψεις με τον αισθητήρα εικόνας
24,2 MP που διαθέτω, τα 39 σημεία εστίασης και το ISO έως 12.800, δεν θα
μείνουν ασχολίαστες. Είμαι ο ηλεκτρονικός σου καμβάς. nikon.gr

5300.indd
 1
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Artificial intelligence ,! .@).9)
Ανθρώπινος έλεγχος και αυτοματισμοί: περιθωριοποιείται η πραγματική φωτογραφία;
Στη φωτογραφία θα βρείτε δύο μεγάλες σχολές. Υπέρ και κατά των αυτοματισμών.
Το μεγάλο αυτό χάσμα είναι δημιούργημα των μοντέρνων καιρών. Από τα μέσα της
δεκαετίας του 1980 θα λέγαμε. Τότε που εμφανίστηκε το autofocus. Προηγουμένως
η φωτογραφική πρακτική ήταν συνυφασμένη με τον πλήρη έλεγχο. Όλα περνούσαν από
τα χέρια των φωτογράφων. Από τη φόρτωση του φιλμ ως τη λήψη με τη μηχανή στο
manual (το πολύ προτεραιότητα διαφράγματος) και στην συνέχεια την εμφάνιση του
φιλμ και την εκτύπωση.

Τ

ο στάδιο του printing ήταν το πρώτο που αυτονομήθηκε και πέρασε στα χέρια των
εργαστηρίων και μετά των minilab. Ήταν μια αναμενόμενη μεταβολή που επιβλήθηκε από την
πολυπλοκότητα της έγχρωμης εκτύπωσης. Παραμερίστηκε το ασπρόμαυρο, απομακρύνθηκαν
και τα τυπώματα. Μετά η τεχνολογία πήρε τα ηνία. Κατάφερε να εκθέτει καλύτερα με πολυζωνικά
συστήματα φωτομέτρησης, να εστιάζει πιο γρήγορα από τον άνθρωπο με το autofocus, να
στείλει το φιλμ στο χρονοντούλαπο, να τραβάει χιλιάδες καρέ σε μια καρτούλα SD, να φέρει τη
φωτογραφική μηχανή και τη βιντεοκάμερα στο ίδιο περίβλημα. Και τόσα άλλα: Να εξαφανίσει τα
κόκκινα μάτια, να καταλαβαίνει που είναι οι άνθρωποι στο καρέ (face control) κλπ.
Μετά άρχισαν τα …τρομακτικά. Οι έξυπνες φωτ. μηχανές καταχωρούν και «θυμούνται»
συγκεκριμένα πρόσωπα και τα προτιμούν αν εμφανιστούν σε ένα καρέ. Ή απαγορεύουν τη λήψη
αν αυτός που ποζάρει δεν χαμογελάσει (smile control) ή δεν έχει ανοικτά μάτια (eye control).
Ενίοτε παρεμβαίνουν αισθητικά και τον λεπταίνουν, έχουν άποψη για ζωηρά χρώματα στο
τοπίο (AutoHDR) ή στο πορτραίτο (αυτόματο ρετούς σε σπυράκια κλπ.). Παραπέρα προχωρούν
σε διόρθωση των γεωμετρικών και άλλων οπτικών εκτροπών των φακών, σε βαθμό που να
μειώνουν την αξία (?) των πραγματικά καλών οπτικών. Γιατί να πάρεις τον καλό ευρυγώνιο που
δεν έχει βαρέλιασμα αν η παραμόρφωση του φθηνού διορθώνεται αυτόματα;
Το πράγμα πάει προς το χειρότερο με τις λεγόμενες Scenes που χαριτωμένα τις αποδίδουμε στα
νεοελληνικά ως Σκηνές. Στην πραγματικότητα είναι η αποδόμηση του φωτογραφικού πράττειν:
η εκχώρηση κάθε έννοιας ατομικής (φωτογραφικής) πρωτοβουλίας σε ρομποτοειδείς
καταστάσεις. Το ρόλο του ρομπότ πρόθυμα αναλαμβάνει το firmware της μηχανής. Δηλ.
το λειτουργικό που τρέχει εσωτερικά σε μια ισχυρή CPU και ενσωματώνει κάποιου βαθμού
τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence). Για παράδειγμα, σε μια σκηνή πορτραίτου αφού
δώσει τη σχετική εντολή ο χρήστης παρακάμπτεται. Η φωτ. μηχανή ρυθμίζει τη ζητούμενη
εστιακή απόσταση για να καδράρει στις ιδανικές αναλογίες το πορτραίτο και με κάποιο
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τρόπο φλουτάρει το φόντο. Το
πολυπόθητο ξεφοντάρισμα που κάποτε
επιτυγχανόταν μόνον με φωτεινούς
(βλέπε ακριβούς) φακούς, τώρα
ευτελίζεται: αρκεί μια προσομοίωση
με αυτόματο ξεγύρισμα του κυρίως
αντικειμένου και τεχνητό θόλωμα
(blur) – μια διαδικασία γνωστή ως
background defocus που γίνεται in
camera ή μέσω κάποιου app.
Εκεί που τρελαίνεσαι είναι τα apps
με τις φαεινές ιδέες σαν το Golden
Hour που σου υπενθυμίζει πότε είναι
η ανατολή και η δύση για υπέροχες
φωτογραφίες με θερμές χροιές….
Ανοίχτε κανένα παράθυρο παιδιά...
Αλλιώς οι φωτογραφίες θα είναι
ερήμην του φωτογράφου. Ο νέος
μαγικός κόσμος….
. 
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Low Key

Adobe CC
Οι τελευταίες ανακοινώσεις
Στις 18 Ιουνίου, και μετά από αρκετές μέρες αγωνίας για τους συνδρομητές
και χρήστες του Creative Cloud, η Adobe έκανε μερικές πολύ ενδιαφέρουσες
ανακοινώσεις που αφορούσαν νέα μοντέλα συνδρομής, νέα εργαλεία στο
Photoshop CC αλλά και νέες εφαρμογές.

Σ

υγκεντρώσαμε λοιπόν τα σημαντικότερα στοιχεία. Σύμφωνα με την Adobe, θα
υπάρχει πλέον διαθέσιμο ένα νέο πρόγραμμα συνδρομής με φωτογραφικό

χαρακτήρα, αφού πλέον όσοι χρησιμοποιούν μόνο το Photosop CC και το Lightroom
θα μπορούν να πληρώνουν συνδρομή μόνο σε αυτά έναντι $9.99 το μήνα, αντί για
τα $49.99 που πλήρωναν μέχρι πρότινος. Μάλιστα θα είναι δυνατή και η μετατροπή
στο Photography Plan όσων έχουν ήδη εγγραφεί συνδρομητές χωρίς πρόστιμο για
την αλλαγή προγράμματος. Το μειονέκτημα του νέου προγράμματος εντοπίζεται στον
περιορισμό των νέων χρηστών στα 2GB cloud storage ενώ οι υπόλοιποι χρήστες θα
παίρνουν 20GB. Το νέο πρόγραμμα προέκυψε μετά από τα θετικά σχόλια των χρηστών
που είχαν εκμεταλλευτεί την περυσινή προσφορά της Adobe η οποία έδινε πρόσβαση
σε Photoshop και Lightroom με $9.99.
Όπως ήταν αναμενόμενο, το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό του κοινού
συγκέντρωσαν τα νέα χαρακτηριστικά του Photoshop CC, τα οποία η Adobe διαφήμιζε
εδώ και καιρό. Τα νέα εργαλεία περιλαμβάνουν το Focus Masks, νέα εφέ Blur,
αναβάθμιση στο εργαλείο του Content Aware Fill και σε άλλα. Αυτό που περίμεναν
όλοι με αγωνία ήταν το Focus Masks, για το οποίο η Adobe είχε δώσει στη δημοσιότητα
και ένα teaser video.
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Σύμφωνα με τον Zorana Gee, senior
product manager του Photoshop,
το Focus Masks είναι ένας νέο
τρόπος αυτόματης επιλογής που
διαχωρίζει τα pixel που είναι
εστιασμένα από τα ανεστίαστα.
Η επόμενη ανακοίνωση αφορά το
Lightroom Mobile, που κυκλοφορεί
ήδη από τον Απρίλιο για το iPad και
πλέον θα είναι διαθέσιμο και για το
iPhone. Η Adobe όμως δεν έδωσε
περισσότερα στοιχεία κατά πόσον
θα κυκλοφορήσει η εφαρμογή και
για Android. Τέλος στις εφαρμογές
προστίθεται το Photoshop Mix,
του οποίου η λειτουργία είναι
παρόμοια με το Lightroom Mobile
και θα επιτρέπει στους χρήστες
να δουλεύουν τις εικόνες τους σε
υπολογιστή και σε tablet, με τις
αλλαγές να συγχρονίζονται σε όλες
τις συσκευές.
K.  
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ands on

Samsung Galaxy NX Mini
Koρεάτικος ανταγωνισμός στο μικρό φορμά 1in.
Με την διακηρυγμένη
αποφασιστικότητα της Samsung να

Η

πρωταγωνιστήσει και στο Imaging,
δεν απετέλεσε έκπληξη η επέκταση

απόστασης 9mm f/3,5 και ο zoom γενικής χρήσης 9-27mm f/3,5-5,6ED με σύστημα
σταθεροποίησης OIS, ενώ αναμένεται ένας σταθερός – και πιο φωτεινός - 17mm f/1,8.

της γκάμας σε ένα φορμά που
μέχρι τώρα δεν μπορεί να θεωρηθεί

Σημειώνουμε εδώ ότι όπως και στις αντίστοιχες Nikon με το ίδιο μέγεθος αισθητήρα
1in. εφαρμόζεται συντελεστής εστιακής απόστασης 2,7x που σημαίνει ότι ο φακός 9mm

…πολυπληθές, αλλά δίνει πολλές
υποσχέσεις για το μέλλον. Μετά

ισοδυναμεί με ημιευρυγώνιο 24,3mm κλπ.

τη Nikon με τη Series 1 (μηχανέςσυστήματα) και την Sony (compact
RX100, RX10) η Samsung είναι
η τρίτη κατασκευάστρια εταιρία
που προσχωρεί στο συγκεκριμένο
φορμά. Εφόσον μάλιστα μπαίνει
στον κόπο να υιοθετήσει νέα
μοντούρα φακών (NX mini) σε
μια φάση που επεκτείνει τη γκάμα
των APS-C format φακών NX τότε
σίγουρα έχει τους λόγους της.

Nεανικό design

Galaxy mini ανακοινώθηκε πριν ένα τρίμηνο. Ακόμη το σύστημα είναι στα
σπάργανα αφού οι μόνοι διαθέσιμοι φακοί είναι ο ευρυγώνιος σταθερής εστιακης

Το εργοστάσιο ποντάρει πολλά στο νεανικό χαρακτήρα γι αυτό άλλωστε προτείνει
πολλά διαφορετικά χρώματα για το σώμα. Επίσης τονίζοντας τις μικρές διαστάσεις της
μηχανής που δικαιώνουν το χαρακτηρισμό mini, προτιμά να δίνει το κιτ με τον pancake
9mm φακό και όχι με το zoom (δεν είμαστε σίγουροι όμως αν τελικά θα υπάρχουν
διαφορετικά bundle σε άλλες αγορές).

Mία ίντσα και όχι μόνον…
Ο αισθητήρας Backside Illuminated CMOS 1in. (13,2x8,8mm) μοιάζει ίδιος με τον
αντίστοιχο που φορούν Sony και Nikon, αν και πιστεύουμε βάσιμα ότι κατασκευάστρια
είναι η ίδια η Samsung. Παρά το λιλιπούτειο μέγεθος, όχι μεγαλύτερο από ένα πακέτο
τσιγάρα, η Samsung κατάφερε να ενσωματώσει αρθρωτή οθόνη η οποία μπορεί
να αναστραφεί 180° μεταμορφώνοντας τη NX mini σε selfie camera (πάντως έτσι
όπως είναι σχεδιασμένη η οθόνη δε χρησιμεύει καθόλου για λήψεις από ψηλά). To
δεύτερο highlight της NX mini όπως όλων των τελευταίων Galaxy NX, είναι η ευκολία
σύνδεσης σε δίκτυα WiFi, με την επιπλέον βοήθεια του NFC.

Η εργονομία
H ανάγκη για φορητότητα δεν άφησε το περιθώριο στους μηχανικούς της Samsung να
ενσωματώσουν μια ανατομική λαβή προφανώς γιατί πιέζονταν να κάνουν τη συσκευή
όσο πιο λεπτή γίνεται… Για τον ίδιο λόγο προτιμούν να δίνουν στο κιτ το λεπτό 9mm
ευρυγώνιο που ούτε καν καπάκι δεν έχει στο βωμό του …αδυνατίσματος. Σε γενικές
γραμμές, πιάνοντας κανείς στα χέρια του τη NX mini νομίζει ότι έχει μια τυπική compact
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αλλά με πολλές δυνατότητες επιπλέον ρυθμίσεων.

ands on

Τα πλήκτρα στην πάνω πλευρά On/Off, WiFi (Direct Link) και απελευθέρωση
κλείστρου, είναι τελείως «πρόσωπο» με την επιφάνεια, σε βαθμό που να πατιούνται
με δυσκολία αφού δεν τα βρίσκει η αφή. Αντίθετα στην πίσω πλευρά τα πλήκτρα
έχουν κανονικό ανάγλυφο και εύκολα γίνονται οι χειρισμοί ακόμη και στο σκοτάδι.
Εκτός από το κόκκινο πλήκτρο του video, στην πίσω πλευρά λοιπόν βρίσκουν θέση
τα εξής πλήκτρα: Menu, Mode για τις διάφορες λειτουργίες (Auto, Smart δηλ. Σκηνές,
P, S, A, M και WiFi) το τετραπλό DPad και πιο κάτω το Play back και το Delete.
Γενικότερα η φιλοσοφία ευνοεί το έλεγχο μέσω της οθόνης touch (αποκλειστικά
επαφικός έλεγχος στο Mode και συνδυασμένος επαφικός ή με κουμπιά στις υπόλοιπες
περιπτώσεις). Πολύ εργονομικό και πρωτότυπο στη λειτουργικότητά του είναι το
πλήκτρο Display αφού όχι μόνο δείχνει διαδοχικά ψηφιακό ορίζοντα, ιστόγραμμα
και διάφορες πληροφοριαικές ενδείξεις καθώς και το συνδυασμένο αντιδιαμετρικό
πλήκτρο ακριβώς από κάτω που ρυθμίζει διάφραγμα, ταχύτητα, αντιστάθμιση έκθεσης
και ευαισθησίας ISO. Τέλος το πλήκτρο Delete μπορεί να σεταριστεί ώστε να αναλά
βει τη λειτουργία Auto Exposure Lock ή One Touch RAW. Μετά από την απαραίτητη
εξοικείωση με όλα αυτά τα χειριστήρια, το συμπέρασμα που προκυπτει είναι ότι κάπου
οι άνθρωποι της Samsung θα έπρεπε να είχαν προσθέσει και περιστροφική ροδέλα
τύπου command dial που, αν υπήρχε, θα εκτόξευε την εργονομία.

Εντυπώσεις
Όσο για την επαφική οθόνη τύπου capacitive με ανάλυση 461Κ pixel οι εντυπώσεις
είναι θετικές ως προς την απόκριση και την ακρίβεια (άλλωστε η Samsung έχει
τεράστιο Know How προερχόμενο από τα smartphone και tablet. Όμως στη γνωστή
και οικεία σε όλους μας ηλιοφάνεια στα μεσογειακά κλίματα, θα είναι αρκετά
δύσκολο στο χρήστη να δουλέψει με touchscreen. Θα δυσκολέψει τη ζωή του χωρίς
να καταφέρει πολλά. Μια τόσο μικρή κάμερα αποκλειστικά με ευρυγώνιο αντίστοιχο
των 24mm (κάλυψη οπτικού πεδίου 84°) αναμφισβήτητα χρειάζεται προσεκτικό
χειρισμό. Να μη μπουν στο καρέ φωτιστικές πηγές, να μην έχουμε πολύ ουρανό που
θα οδηγήσει σε υπερέκθεση, την κρατήσουμε σωστά ώστε να μην κουνηθεί η πόζα
κλπ. αφού δεν έχει κάποια λαβή κλπ.

Μια πρώτη γνώμη
Στην ολιγοήμερη συμβίωση με τη NX mini εκτιμήσαμε τις πραγματικά μικρές
διαστάσεις και την οπτική γωνία του φακού. Ταυτόχρονα όμως είχαμε ανησυχία
μη γρατσουνιστεί το εμπρός στοιχείο αφού δε δίδεται κάλυμμα ούτε ως εξτρά με
ξεχωριστή χρέωση. Μας άρεσε το compact μέγεθος αλλά αυτό συμπαρέσυρε και
το φλασάκι που μίκρυνε και έγινε λιγότερο ισχυρό (δεν αναγράφεται το Guide No
κάπου στις προδιαγραφές). Ωραία η ιδέα για το selfie αλλά τι γίνεται με την οθόνη
αν θέλουμε να σηκώσουμε την μηχανή ψηλά να πάρουμε μια εκ των άνω εικόνα
πλήθους; Προφανώς σε τόσο μικρή σχεδίαση μηχανής/συστήματος προκύπτουν
διάφορα εργονομικά θέματα που δυσκολεύεται να επιλύσει και ο πιο καλοπροαίρετος
μηχανικός του R&D.
Ως προς την πραγματική απόδοση, η μηχανή είναι γρήγορη και εστιάζει αμεσότατα
και χωρίς υστέρηση., Το white balance είναι πολύ καλό στο αυτόματο ενώ στην
φωτομέτρηση είχαμε καμιά φορά διαφορές της τάξης του 1/2stop που πανεύκολα
όμως μπορούν να διορθωθούν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας. Στην
ευαισθησία τα πήγε πολύ καλά ως ISO 1600 ενώ από ISO 3200 και πάνω αρχίζει
αν είναι εμφανής αν και όχι ενοχλητικός ο θόρυβος ως συνιστώσα φωτεινότητας
(lumininance noise).
Η NX mini είναι μια πετυχημένη τεχνολογική άσκηση στην ιδέα της μηχανής
–μινιατούρας, που ακόμη δεν έχει υποστηριχθεί ακόμη με στοιχειώδες σύστημα
φακών. Βέβαια υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των μεγαλύτερου φορμά φακών
NX iFunc με αντάπτορα αλλά κάτι τέτοιο αναιρεί τον minimal χαρακτήρα της μηχανής.
Αυτή τη στιγμή είναι αδιαφανές τι προθέσεις έχει η Samsung; Είναι ένα εγχείρημα της
μιας μηχανής ή θεμέλιο για το μέλλον; Θα επεκτεθεί η μοντούρα NX mini και αλλού
πχ. στα smartphones; Θα δημιουργηθεί γκάμα; Μόλις απαντηθούν όλα αυτά θα
αισθανθούμε σιγουριά να συστήσουμε τη νέα 1in. format μηχανή…
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Βασικές προδιαγραφές
• Αρχιτεκτονική: mirrorless •
Αισθητήρας: BSI CMOS 1in.
13,2x8,8mm 20,5Μegapixel
συντελεστής φακών 2,7 x • Ανάλυση:
5472x3648pixel • Μοντούρα: NX
mini μπαγιονέτ με ηλεκτρικές επαφές
• Αρχεία: JPEG, RAW • Αutofocus:
σύστημα contrast detect με face
detection και LiveView • Oθόνη:
ΤFT 3in. 461K • Video Full HD
ΜPEG-4, H.264 • WiFi 802.11b/g/h
με δυνατότητες Samsung Smart •
Aποθήκευση: MicroSDHC/XC •
Mπαταρία: Β740 με διάρκεια 650 καρέ
(CIPA) • Βάρος: 195γρ. • Διαστάσεις:
110x62x23mm
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Vintage National
Geographic
Ένα blog με φωτογραφίες από παλιά
τεύχη του γνωστού περιοδικού
Το blog http://vintagenatgeographic.tumblr.
com/ , το οποίο όπως φαίνεται δεν έχει
καμία σχέση με το National Geographic,
σκανάρει και παρουσιάζει φωτογραφίες από
παλαιότερα τεύχη του γνωστού περιοδικού.
Ανάμεσα στο φωτογραφικό υλικό υπάρχουν
εικόνες που φτάνουν μέχρι και το 1914,
καλύπτοντας έτσι ουσιαστικά 100 χρόνια
ιστορίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι πιθανότατα
το National Geographic δεν έχει δώσει
κάποια έγκριση στο συγκεκριμένο blog, το
οποίο επιπλέον δεν παρουσιάζει στοιχεία
των φωτογράφων, το θέμα των πνευματικών
δικαιωμάτων μάλλον αμφίβολο θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί. Παρ’ όλα
αυτά φέρνει στην επιφάνεια μοναδικές
φωτογραφίες του περιοδικού, πολλές από
τις οποίες είχαν ξεχαστεί.

Action Cam HDR-AS20
Νέα actioncam Sony
Η Sony Corporation κυκλοφόρησε τη δεύτερης γενιάς Action Cam HDR-AS20
με σύστημα σταθεροποίησης εικόνας SteadyShot που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
κατά τη διάρκεια έντονης κίνησης. Ο αισθητήρας Exmor R CMOS, μπορεί να
ανταποκριθεί και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Επιπλέον, η actioncam μπορεί
να συνδεθεί με το τηλεχειριστήριο Live-View RM-LVR1, προσφέροντας έτσι τη
δυνατότητα στο χρήστη να την ελέγξει από απόσταση. Ο ευρυγώνιος φακός ZEISS
Tessar με οπτικό πεδίο 170° σε συνδυασμό με το στερεοφωνικό μικρόφωνο,
προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ήχου αντίστοιχα.
Με τη δωρεάν εφαρμογή PlayMemories Home από τη Sony, οι χρήστες μπορούν
να μοιραστούν τις φωτογραφίες και τα βίντεο τους, κάνοντας τη λήψη ένα
ευχάριστο παιχνίδι. Η Action Cam HDR-AS20 θα διατίθεται προς πώληση από τις
αρχές Ιουλίου.

Olympus )# Intersys
Συμμετέχουν στο φετινό Mundial οργανώνοντας μια
ποδοσφαιρική γιορτή
Στην είσοδο του Golden Hall στο Μαρούσι, οι Olympus και Intersys, με
αφορμή το φετινό Mundial, στήνουν μια ποδοσφαιρική γιορτή για όλη τη
διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.. Συγκεκριμένα όσοι
επισκεφθούν το εμπορικό κέντρο θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν
τις δυνάμεις του στο ποδόσφαιρο σε ένα ειδικά διαμορφωμένο γήπεδο
5x5. Επιπλέον, στο photo-opportunity της Olympus, μέσω μιας ειδικά
σχεδιασμένης φωτογραφίας των παικτών της Εθνικής σε φυσικό μέγεθος
και χάρη στα στρατηγικά επιλεγμένα κενά, οι επισκέπτες θα μπορούν να
φωτογραφηθούν νιώθοντας “συμπαίκτες” της Εθνικής.
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Δείτε το
ανανεωμένο site
του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!
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Canon
55-200mm για EOS M
Ξαφνικά μέσα σε μία εβδομάδα η
μάλλον παραμελημένη ΕΟS M απέκτησε
δημοσιότητα και δύο καινούργιους
φακούς. Εκτός του Tamron για τον οποίο
γράφουμε σε άλλο σημείο, ο δεύτερος
προέρχεται από την ίδια τη μαμά εταιρία.
Ο 55-200mm f/4,5-6,3 ΙS STM δεν είναι
αυτό που λέμε ιδιαίτερα φωτεινός.
Προφανώς έχει γινει εξοικονόμηση
και κόστους και βάρους αφού ζυγίζει
μόλις 260γρ. έχοντας αποφύγει τα
μεγάλα και βαρειά οπτικά στοιχεία που
θα χρειάζονταν αν είχε πιο φωτεινό
διάφραγμα. Η εστιακή του απόσταση
ισοδυναμεί με 88-320mm (υπενθυμίζουμε
ότι στις Canon ΑPS-C ισχύει συντελεστής
επέκτασης 1,6x).

«" <)#,9$ (».
Έκθεση φωτογραφίας του Γιάννη Σκουλά.
Στα βήματα του χορού μέσα από παραστάσεις που παρουσιάστηκαν στο Ρωμαϊκό
Ωδείο, ο φωτογράφος καλεί τους επισκέπτες να ακολουθήσουν τις κινήσεις
μπαλέτων και χοροθεάτρων που χόρεψαν με φόντο την Ακρόπολη. Πρόκειται
για μια απόδραση από το καθιερωμένο πλαίσιο αποτύπωσης του χορού με το
φωτογράφο να επιχειρεί μια υπέρβαση, ώστε να αποδώσει την αίσθηση της αέναης
κίνησης των σωμάτων.
Διάρκεια έκθεσης: έως 2 Αυγούστου 2014
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο 20:00-22:00
Διεύθυνση: Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ, Σιδηροδρομικός και
Προαστιακός Σταθμός Ρουφ, επί της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως
Για περισσότερες πληροφορίες: www.totrenostorouf.gr

B$9 , F)<9,)
Ένας φόρος τιμής στον Marcel Duchamp από σύγχρονους Γάλλους καλλιτέχνες
Πρόκειται για μια πρωτότυπη σύλληψη η οποία καλεί από μόνη της τους επισκέπτες να σκεφτούν τόσο
τη διακίνηση των έργων όσο και την προώθηση των ίδιων των καλλιτεχνών. Δεκαπέντε από τους πιο
ενδιαφέροντες καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς Γάλλων προσκλήθηκαν να τοποθετήσουν τα έργα τους σε
κουτιά – βαλίτσες χρησιμοποιώντας με δική τους κρίση όσα θέλουν να ενεργοποιήσουν στα πλαίσια της
έκθεσης,. Έτσι καθένας τους καταφέρνει να συλλάβει ένα διαφορετικό project με τα έργα να ποικίλουν. Πίνακες
ζωγραφικής, εγκαταστάσεις, βίντεο, γλυπτά, ακόμη και performance ταξίδεψαν και περιμένουν τον επισκέπτη
σε αυτή την ποικιλόμορφη έκθεση. H έκθεση από το Μουσείο Άλεξ Μυλωνά σε συνεργασία με το Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Γαλλικό Ινστιτούτο.
Διάρκεια: έως 27 Ιουλίου 2014
Μουσείο Άλεξ Μυλωνά - Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης .Πλ. Αγίων Ασωμάτων 5, Θησείο
www.mmca.org.gr
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allos art project.
Μια πρόσκληση σε δημιουργούς
εικαστικών τεχνών
Η ομάδα «allos art project» προσκαλεί,
για πρώτη χρονιά τους δημιουργούς
εικαστικών έργων να συμμετάσχουν,
προτείνοντας ως θεματική «Αυτό εδώ
δεν είναι τέχνη». Ξεκινώντας με τη
φωτογραφία και συνεχίζοντας σε άλλες
μορφές τέχνης οι δημιουργοί καλούνται
να δώσουν μέσα από τη τέχνη το δικό
τους ορισμό για την ίδια την τέχνη, το έργο
τέχνης, τον καλλιτέχνη στην Ελλάδα, στην
Ευρώπη, στον κόσμο σήμερα. Τα έργα
θα αναρτώνται διαδικτυακά με σκοπό την
ανάδειξη δημιουργών προερχόμενων
από κάθε χώρο ακαδημαϊκό ή μη. Στο

Manfrotto ProLight

τέλος της χρονιάς θα πραγματοποιηθεί

Photo/Video bags για απαιτητικούς χρήστες

έκθεση με επιλογή έργων από εκείνα που
παρουσιάστηκαν στο site και τα οποία
συνέβαλαν σε ένα δημιουργικό διάλογο
εξελίσσοντας την τέχνη. Όσοι θα ήθελαν να
υποβάλλουν τις εικαστικές τους προτάσεις
τους μπορούν να στείλουν τη σειρά έργων
τους (8-20 εικόνες, dpi, 800 pixel) στο
allosartproject@gmail.com μαζί με ένα

Η νέα σειρά ProLight της Manfrotto δίνει λύσεις μεταφοράς φωτογραφικού και
video εξοπλισμού, πάντα με τα υψηλά στάνταρ της διάσημης για τα τρίποδά της
εταιρίας. Οι τσάντες ProLight διακρίνονται για το χαμηλό βάρος, μέγιστη προστασία
της φωτογραφικής μηχανής με ενισχυμένο εσωτερικό και ειδικά τοιχώματα (3D
shock absorb foam) καθώς και πληθώρα έξυπνων αξεσουάρ για όλες τις συνθήκες
όπως π.χ. αδιάβροχα καλύμματα που αξιοποιούνται στην λήψη, ιμάντες λαιμού κλπ.

σύντομο βιογραφικό (έως 150 λέξεις) και
ένα σύντομο επεξηγηματικό κείμενο (έως
300 λέξεις). Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επισκεφθείτε τις σελίδες http://
www.empealterity.com/ και http://empealterity.blogspot.gr/p/allos-art-project_
6.html

J,-)(-B#&
Μια έκθεση εικαστικών τεχνών της ομάδας «Ίριδα».
Η καλλιτεχνική ομάδα «Ίριδα» παρουσιάζει την έκθεση εικαστικών τεχνών «ΆσπροΜαύρο-Κόκκινο». Προσεγγίζοντας τα τρία χρώματα τόσο αισθητικά όσο και συμβολικά,
οι καλλιτέχνες περνούν στους επισκέπτες τη δική τους προσωπική σκέψη πάνω στην
αρχέγονη σύγκρουση των τριών χρωμάτων. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 22 Ιουνίου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση και τις παράλληλες εκδηλώσεις
μπορείτε να επισκεφθείτε τα www.artirida.com και www.facebook.com/groups/artirida
Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18:00-22:00, Σάββατο & Κυριακή 11:00-14:00 και
18:00-22:00
Διεύθυνση: εκθεσιακός χώρος «NATURA», Πάρκο Τρίτση, Αθήνα
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NiSi

Fujifilm XF 18-135mm f/3,5-5,6 R OIS

Nέα σειρά φίλτρων στην
ελληνική αγορά

WR zoom για τη σειρά Χ
Η δημοτικότητα των φακών της

Αρχίζουν να κυκλοφορούν κανονικά

σειράς Fujinon XF έχει ξεπεράσει
κάθε προσδοκία. Μετά μάλιστα την

στην ελληνική αγορά τα φίλτρα της
NiSi. Πρόκειται για μια νέα φιλόδοξη

ενθουσιώδη υποδοχή της Fujifilm

εταιρία που κατασκευάζει πλήρη

X-T1 που είναι θωρακισμένη από

γκάμα φίλτρων για φωτογραφική

την υγρασία και τη σκόνη (Weather
Resistant) η ιαπωνική εταιρία

και βίντεο χρήση. Η NiSi ιδρύθηκε το
2007 και έκτοτε έχει σταθερά ανοδική

δεσμεύτηκε να φέρει σταδιακά

πορεία κατασκευάζοντας φίλτρα για

στη διάθεση των αγοραστών και

την ψηφιακή εποχή με αυστηρές

άλλους φακούς με προδιαγραφές
WR. Ο τελευταίος που

προδιαγραφές όπως κρύσταλλα
AGC Ιαπωνίας και Schott Γερμανία.

αναγγέλθηκε αυτή την εβδομάδα

Ως προς τις προδιαγραφές τα φίλτρα

είναι ο superzoom XF18-135mm
f/3,5-5,6 (ισοδύναμος με 27-

είναι όλα με πολλαπλή επίστρωση,
διπλής όψεως, με ειδική κατεργασία

200mm) για τον οποίο οι σχεδιαστές

ανθεκτική στις γρατζουνιές και τα

διαβεβαιώνουν ότι φοράει το πιο

αποτυπώματα. Διακρίνονται οι εξής

προχωρημένο σύστημα οπτικής
σταθεροποίησης, με γυροσκοπικούς
αισθητήρες το οποίο ανεβάζει το

σειρές:
• Neutral Density μεταβλητής ή
σταθερής πυκνότητας

πλεονέκτημα λήψης στο χέρι σε 5

• Κυκλικά πολωτικά CPL και Pro MC

stop. Ο φακός περιλαμβάνει στη
δομή του 4 ασφαιρικά στοιχεία
και 2 χαμηλής διάχυσης ED ενώ

CPL
• UV λεπτής στεφάνης ειδικά για
ψηφιακές μηχανές σε διαφορετικές

μεγάλο ρόλο στην απόδοση παίζει
η πολλαπλή επίστρωση HT-EBC

διαβαθμίσεις ποιότητας

με ελαχιστοποιημένο συντελεστή
ανακλαστικότητας 0,2%. Επίσης
διαθέτει εσωτερικό γραμμικό
μοτέρ για κίνηση του autofocus για
χαμηλό θόρυβο και άμεση απόκριση
στην εστίαση. Είκοσι σφραγιστικά
δακτυλίδια φέρει ο φακός σε διάφορα
σημεία προστατευόμενος έτσι
από βροχή, υγρασία, σκόνη κλπ.
Συνδυάζεται ιδανικά με την X-T1 και το
κάθετο grip VG-XT1.

)F9) FEP 2014
Ένας Έλληνας φωτογράφος ανάμεσα
στους νικητές του διαγωνισμού
Ανακοινώθηκαν τα φετινά βραβεία FEP για
τους φωτογράφους που συμμετείχαν με μία
φωτογραφία στο διαγωνισμό. Τα βραβεία, τα
οποία διοργανώνονται από την Ομοσπονδία
Ευρωπαίων Φωτογράφων, απευθύνονταν σε
επαγγελματίες φωτογράφους. Ανάμεσα στους
νικητές είναι και ένας Έλληνας φωτογράφος,
ο Παναγιώτης Λασκαράκης, ο οποίος κέρδισε
το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Τοπίο».
Οι νικητές του διαγωνισμού θα βραβευτούν
σε μια ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί
στις 18 Σεπτεμβρίου στη Κολονία στα πλαίσια
της Photokina 2014.
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Studio !" (
<))#U&
24 φωτογράφοι & μια θεατρική
performance.
Το φωτογραφικό και θεατρικό εργαστήρι
του Studio της οδού Πλαταιών σε
συνεργασία με το Vault Theatre
Plus παρουσιάζει δύο παράλληλες
εκθέσεις φωτογραφίας και performance
αντίστοιχα. Η θεατρική performance
προσεγγίζει το θέμα της βίας, της
ελευθερίας, της τέχνης, της ομορφιάς,
παίρνοντας σάρκα και οστά στις 28
Ιουνίου, μέρα εγκαινίων των δύο
εκθέσεων. Όσον αφορά την έκθεση
φωτογραφίας, χωρίζεται σε δύο
κατηγορίες. Το τμήμα προχωρημένων
μαθητών του εργαστηρίου επιχειρεί
μια σπουδή στο γυμνό ενώ το αρχάριο
πειραματίζεται στη φωτογραφία δρόμου,
εκθέτοντας το προσωπικό της κλικ.

Tamron
Τρεις νέοι φακοί

Εγκαίνια: 28 Ιουνίου 2014
Διαρκεια: 28, 29, 30 Ιουνίου
Διεύθυνση: Vault Theatre Plus,

Αξιοθαύμαστη παραγωγικότητα πέτυχαν οι σχεδιαστές της Tamron φέρνοντας στην αγορά
ταυτοχρόνως τρεις καινούργιους φακούς. Ο 28-300mm f/3,5-6,3 Di VC PZD καλύπτει full
frame και ενσωματώνει πιεζοηλεκτρικό μηχανισμό για την εστίαση καθώς και σύστημα
οπτικής σταθεροποίησης VC. Στη δομή το περιλαμβάνει πολύ εξελιγμένα οπτικά στοιχεία

Μελενίκου 26, Βοτανικός
Είσοδος ελεύθερη
Για περισσότερες πληροφορίες

όπως τέσσερα χαμηλής διάχυσης LD, τρία ασφαιρικά σύνθετης καμπυλότητας (Moulded
Glass Aspherical), ένα υβριδικό ασφαιρικό, ένα XR (Εxtra Refractive Index) και ένα UXR

σχετικά με τις παράλληλες εκθέσεις
μπορείτε να επισκεφθείτε το http://
photostudio48.wix.com/studioplataion

(Ultra-Extra Refractive Index) που όλα συνδυάζονται για να αποδώσει ο φακός στο
μέγιστο. Επίσης ο φακός διαθέτει ένα ποσοστό αδιαβροχοποίησης κατά της υγρασίας
(moisture resistant).
Δεύτερος στη σειρά είναι ο 14-150mm DIII f/3,5-5,8 για σύστημα Micro 4/3 xωρίς οπτική
σταθεροποίηση – κάτι που προφανώς οφείλεται στην ανάγκη να διατηρηθούν πολύ μικρές
οι εξωτερικές διαστάσεις. Περιλαμβάνει ένα οπτικό στοιχείο χαμηλής διάχυσης LD, δύο
στοιχεία AD ασυνεχούς διάχυσης, δύο σύνθετης καμπυλότητας ασφαιρικά Moulded Glass
Aspherical κι ένα υβριδικό ασφαιρικό. Η αθόρυβη λειτουργία και γρήγορη απόκριση στο
autofocus εξασφαλίζεται από το βηματικό μοτέρ.
O τελευταίος φακός 18-200mm f/3,5-6,3Di ΙΙΙ VC προορίζεται αποκλειστικά για τη
μοναδική mirrorless της Canon, το μοντέλο EOS Μ. Έχει την ιδιαιτερότητα να είναι ο
πρώτος φακός τρίτου κατασκευαστή που κυκλοφορεί για την όχι και τόσο δημοφιλή
mirrorless. Bέβαια καλύπτει ένα σημαντικό κενό εφόσον και η ίδια η Canon διαθέτει μόνον
τέσσερις φακούς για ΕΟS Μ. Λαβαίνοντας υπόψη το συντελεστή επέκτασης της εστιακής
απόστασης (lens factor) αντιστοιχεί με superzoom 29-300mm. Σε αυτή τη γκάμα εστιακών
αποστάσεων πραγματικά είναι καλοδεχούμενη η οπτική σταθεροποίηση VC η οποία
σύμφωνα με τους μηχανικούς της Tamron προσφέρει πλεονέκτημα 4stop.

photo.gr
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JustOne...
Έκθεση της φωτογραφικής
ομάδας METAPolis
Την καινούργια της έκθεση παρουσιάζει
η φωτογραφική ομάδα METAPolis
θέτοντας το ζήτημα της μοναδικότητας
του εαυτού μας σε διαφορετικά
πλαίσια. Στην έκθεση αποκαλύπτεται
η διαλεκτική διάθεση ανάμεσα στο
δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο με έργα
που παρουσιάζονται αντίστοιχα σε δύο
διαφορετικά επίπεδα. Πρόκειται για
εικόνες μιας πραγματικότητας που ο
άνθρωπος χωρίς να το συνειδητοποιεί,
ζει. Τα 99 μέλη των τριών κύκλων της
φωτογραφικής ομάδας μετατρέπουν
το χώρο του METAPolis σε χώρο
πειραματισμού από τις 20 Ιουνίου μέχρι
και τις 3 Ιουλίου 2014

MEGALOPOLIS.

Διεύθυνση: Αιόλου 48-50, Αθήνα
Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά: 17.00
– 22.00 | Σάββατο 11:00 – 22:00,

Έκθεση του Μάρκου Δολόπικου
Ο φωτογράφος Μάρκος Δολόπικος παρουσιάζει τη νέα του ατομική έκθεση με τίτλο
“MEGALOPOLIS”. Με όχημα το φακό οι επισκέπτες μπορούν να περιπλανηθούν στις

Κυριακή & Δευτέρα κλειστά.
| Είσοδος Δωρεάν
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.metapolis.gr

μεγαλουπόλεις. Η πρώτη ενότητα της έκθεσης αφήνει τον επισκέπτη να φανταστεί ενώ
η δεύτερη τον οδηγεί στην καρδιά μιας μεγαλούπολης Η έκθεση γίνεται παράλληλα και
στο Βερολίνο ενώ επόμενος σταθμός της μέσα στο 2014 είναι το Λονδίνο.
Εγκαίνια: Τρίτη 1 Ιουλίου, 21:00
Διάρκεια: έως 6 Ιουλίου 2014
Διεύθυνση: Πύλη Σαμπιονάρα – Μίνωος και Καλλεργών, Χανιά
Ώρες λειτουργίας: 12:00-22:00
Για περισσότερες πληροφορίες: www.markosdolopikos.com

.. Z')"
«Πύργος Σαντορίνης»
Οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Θήρας παρουσιάζουν τα
φωτογραφικά τους έργα σε μια έκθεση υπό το τίτλο
«Πύργος Σαντορίνης». Με υλικό τραβηγμένο στον
παραδοσιακό οικισμό Πύργο στο νησί της Σαντορίνης, οι
επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν τοπία μέσα από
τη ματιά των μαθητών ενώ στον ίδιο χώρο θα εκτίθενται
έργα από την περσινή έκθεση με θέμα τη γαστρονομία. Την
έκθεση διοργανώνει ο Δήμος Θήρας και ο Πολιτιστικός
Σύλλογος “Εστία Πύργου Καλλίστης” στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας “2014 Έτος Πολιτισμού” της Περιφέρειας
Νοτίου Αγαίου.
Η φωτογραφική ομάδα αποτελείται από μαθητές που
συμμετείχαν στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του
σχολείου: “Φωτογραφί - Ζω στη Σαντορίνη” για το σχολικό
έτος 2013 – 14.
Εγκαίνια: 2 Ιουλίου 2014, 21:00
Διάρκεια: Κάθε Πέμπτη για όλο τον Ιούλιο και
Αύγουστο με ώρες λειτουργίας 08:30 - 13:30. Από 1η
Σεπτεμβρίου ως 23 Δεκεμβρίου 2014 καθημερινά με
ώρες λειτουργίας 08:30 – 13:30.
Διεύθυνση: Αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑ.Λ. Θήρας
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Art Zone 42 Gallery.
Στα άκρα του στιγμιαίου
Η Αγνή Χρονοπούλου εγκαινιάζει τη
νέα της έκθεση υπό το τίτλο «Στα άκρα
του Στιγμιαίου» και πραγματεύεται
τον χρόνο και το φευγαλέο του
χρόνου. Στην έκθεση αντιπαρατίθενται
δύο μέσα, η φωτογραφία και το
σχέδιο. Συνδυάζοντας το στιγμιαίο
της φωτογραφίας και το βραδύ του
σχεδίου, η Αγνή Χρονοπούλου
επιχειρεί την ερμηνεία ενός παρόντος
μέσα από το χρόνο παρουσιάζοντας
περιτρίμματα μνήμης.
Εγκαίνια: Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014,
20:00
Διάρκεια: έως 19 Ιουλίου 2014
Διεύθυνση: Art Zone 42 Gallery,
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου

“Jennifer in Paradise”.

42, ΣΆγαλμα Τρούμαν, Αθήνα
Ώρες λειτουργίας: Τρ/Πεμ/Παρ: 11:00
- 15:00 & 18:00 - 21:00, Τετ/ Σαβ: 11:00
– 15:00, Κυριακή και Δευτέρα κλειστά
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.artzone42.gr

Η πρώτη έγχρωμη φωτογραφία στην οποία έγινε επεξεργασία
στο Photoshop
To 1987 o John Knoll και η κοπέλα του Jennifer δούλευαν στην Industrial Light & Magic.
Σε ένα διάλειμμα από το “Who Framed Roger Rabbit”, τα γυρίσματα της γνωστής ταινίας
στα οποία δούλευαν, αποφάσισαν να πάνε στα νησιά Bora Bora. Εκεί o John Knoll
φωτογράφισε τη Jennifer σε μία από τις παραλίες, χωρίς να φαντάζεται ότι αυτή θα ήταν
η φωτογραφία που θα επεξεργαζόταν αργότερα μέσω ενός νέου προγράμματος τότε,
του Photoshop. Ο αδερφός του Thomas, ο οποίος ήταν τότε φοιτητής στο Πανεπιστήμιο
του Michigan, δούλευε
πάνω σε λογισμικό
προβολής εικόνων
για το Macintosh
Plus υπολογιστή
του. Όσο ο John
δούλευε στην ILM
έμαθε να χειρίζεται
το Pixar Image
Computer, μια από
τις πρώτες εμπορικές
λύσεις για ψηφιακή
επεξεργασία εικόνων.
Επειδή αυτό ήταν
υπερβολικά ακριβό ο
John Knoll πρότεινε
στον αδερφό του την
ιδέα να μετατρέψει
το πρόγραμμά
του σε πλήρη λύση
επεξεργασίας εικόνας. Έτσι γεννήθηκε το Photoshop. Για να μπορέσουν τα δύο αδέρφια
να κάνουν το λογισμικό τους ελκυστικό στους πελάτες έπρεπε να επιδείξουν τις
δυνατότητες του με πραγματικές εικόνες. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Advanced
Technology Group lab της Apple, ο John Knoll σκάναρε τη φωτογραφία της φίλης του
και μετέπειτα συζύγου του από τα Bora Bora και στη συνέχεια τη χρησιμοποίησε στην
επίδειξη του. Η φωτογραφία της Jennifer έγινε “Jennifer in Paradise” και συνόδεψε το
λογισμικό του προγράμματος έτσι ώστε να μπορούν να πειραματιστούν ο χρήστες με το
πρόγραμμα του Photoshop. Κάπως έτσι γράφτηκε ιστορία...
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«Reflections».
Έκθεση φωτογραφίας από το
f14 – κοινόν φωτογράφων.
Τα νέα μέλη της φωτογραφικής
ομάδας f14-κοινόν φωτογράφων
παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε
μια έκθεση με το τίτλο reflections
ή αλλιώς αντανακλάσεις. Οι
αντανακλάσεις χρωμάτων,
σκιών, αντικειμένων, σχημάτων,
ανθρώπων, συναισθημάτων,
καθημερινότητας αποτυπώνονται
μέσα από τη μέγιστη αντανάκλαση,
το φως που πέφτει σε όλα
τα πράγματα γύρω μας. Οι
φωτογράφοι δίνουν μια
αντανάκλαση του κόσμου όπως
τον βλέπουν μέσα από το φακό της
κάμερας.
Διάρκεια έκθεσης: έως 11 Ιουλίου
2014
Μέρες και ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα – Παρασκευή 19:00-22:00
Διεύθυνση: f14-gallery, Μητσαίων
3, Θεσσαλονίκη
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την έκθεση μπορείτε να
επισκεφθείτε το www.f14.gr

@).#' )#9) $#<'&!"
& @).#' ^,+! )8$9$
Kοινή φωτογραφική έκθεση Ελλήνων και Τούρκων φωτογράφων.
Μια έκθεση εικόνων εμπνευσμένη από το δέντρο της ελιάς παρουσιάζουν από κοινού η Φωτογραφική Ομάδα
Μυτιλήνης και η φωτογραφική κοινότητα Zeyfod. Υπό το τίτλο «Ρίζες βαθιές, ρίζες κοινές», Έλληνες και Τούρκοι
φωτογράφοι παρουσιάζουν το υλικό τους, τραβηγμένο στη Μυτιλήνη και την περιοχή του Αδραμυττίου
αντίστοιχα.. Η ελιά, ακρογωνιαίος λίθος για τη ζωή των ανθρώπων του Αιγαίου έχει επιλεγεί συμβολικά ως
θέμα της έκθεσης, συσφίγγοντας τις σχέσεις των δύο συλλόγων, που τους ενώνει η αγάπη για τη τέχνη της
φωτογραφίας. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τέλος Ιουνίου 2014, στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου
στην Αγία Παρασκευή Μυτιλήνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση μπορείτε να επισκεφθείτε
το www.fem.gr
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Julio Lucas

Jose Luis Barcia Fernande

Michael O'Neal

Danny Van Vuuren

)F9) iPhone Photography 2014
Ανακοινώθηκαν οι νικητές για τον 7ο ετήσιο διαγωνισμό
iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) για 17 κατηγορίες
φωτογραφίας. Συμμετείχαν υποψήφιοι από 17 χώρες με
φωτογραφίες οι οποίες είχαν τραβηχτεί με iPhone, iPad ή
iPod. Οι νικητές του τίτλου “Photographer of the Year”
κέρδισαν ένα iPad Air ενώ οι νικητές κάθε κατηγορίας
βραβεύτηκαν με μια χρυσή μπάρα από το πιο αναγνωρίσιμο
ιδιωτικό νομισματοκοπείο χρυσού στον κόσμο. Ήδη γίνονται
δεκτές οι συμμετοχές για τον 8ο διαγωνισμό. Δεν υπάρχει
όριο συμμετοχών ωστόσο είναι απαραίτητη η καταβολή
χρηματικού ποσού.
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Jill Missner

Ανακοινώθηκαν οι νικητές.
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Συνδεθείτε μαζί μας
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