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ditorial
Σήμερα παραχωρώ την στήλη στο site
www.weddingplan.gr
Διαβάστε τι είδους συμβουλές
δίνουν στα ζευγάρια που ψάχνουν
φωτογράφο για το γάμο τους.
Περιμένουμε τις αντιδράσεις σας!
. 

Τ

ο να βρεις το φωτογράφο που θα
απαθανατίσει την πιο ξεχωριστή μέρα
της ζωής σου είναι ένα δύσκολο project,
που θα σου πάρει χρόνο και, τελικά, θα
σου κοστίσει αρκετά χρήματα. Δεν είναι
ανάγκη όμως να σου κοστίσει το μεγάλο
ποσό που ακούς να κυκλοφορεί στην
αγορά. Οι καιροί είναι ούτως ή άλλως
δύσκολοι για όλους τους επαγγελματίες
και με τη σωστή διαπραγμάτευση
είναι πολύ πιθανό να πετύχεις κάποια
σημαντική έκπτωση. Δες ποια είναι τα τρικ
για να καταφέρεις να ρίξεις το κόστος των
φωτογραφίων που γάμου σου.

Τρικ #1
Μην το αφήσεις τελευταία στιγμή
Αν συζητάς για να προσλάβεις έναν
φωτογράφο για το γάμο σου και του
πεις πως ο γάμος σου θα γίνει την
επόμενη εβδομάδα, είναι λογικό πως θα
“εκμεταλλευτεί” την ανάγκη σου και θα
είναι ανένδοτος ως προς την τιμή του,
διότι ξέρει πως αυτή την ώρα δύσκολα
θα βρεις κάποιον άλλο. Σκέψου τον λίγο
σαν αεροπορικά εισιτήρια: όσο πιο νωρίς
κλείσεις, τόσο καλύτερη τιμή θα πετύχεις.

Τρικ #2
Έχε τις εναλλακτικές σου
Όταν συναντιέσαι με φωτογράφους για
να συζητήσεις, καλό είναι να έχεις και
μερικούς ακόμη επαγγελματίες stand by,
τους οποίους φυσικά θα τους αναφέρεις,
έτσι ώστε ο φωτογράφος να “αγχωθεί”
πως θα χάσει τη δουλειά αν δεν σου
κάνει μια καλύτερη τιμή. Φρόντισε μόνο
να έχεις τακτ και να μην τον προσβάλλεις
λέγοντας του την τιμή που σου κάνει
κάποιος άλλος, διότι δικαίως μπορεί να σε
απορρίψει και εκείνος λέγοντάς σου… να
πας στον άλλο.



 246 •    30 IOYNI

2014

Πως να... παζαρέψεις τον φωτογράφο!
‘‘...(Εκτός από λεφτά) Σκεφτείτε τι μπορείτε εσείς ή οι γονείς σας να
προσφέρετε (στον φωτογράφο) και μη ντραπείς να του ζητήσεις
να το σκεφτεί... ‘‘
Τρικ #3
Διάλεξε “ήσυχο” μήνα ή τη μέρα
Τα σαββατοκύριακα του καλοκαιριού είναι μια περίοδος που οι περισσότεροι
φωτογράφοι έχουν πολλή δουλειά, καθώς γίνονται ο ένας γάμος μετά τον
άλλο. Οπότε δεν έχουν λόγο να σου κάνουν έκπτωση σε τέτοιες μέρες. Αν όμως
επιλέξεις να παντρευτείς σε κάποια άλλη σεζόν και όχι καλοκαίρι ή αν παντρευτείς
μεσοβδόμαδα και όχι το σαββατοκύριακο, σίγουρα θα μπορέσουν να σου κάνουν
μια καλύτερη τιμή, καθώς πιθανότατα εκείνη τη μέρα δεν θα έβγαζαν καθόλου
χρήματα.

Τρικ #4
Ζήτα να δεις… το μενού
Συνήθως οι φωτογράφοι σου λένε μια τιμή που περιλαμβάνει πολλά πράγματα
μέσα, την ίδια την κάλυψη του γεγονότος, την εμφάνιση των φωτογραφιών, ένα
συγκεκριμένο αριθμό εκτυπώσεων και ίσως ένα ή παραπάνω άλμπουμ. Εσύ
ζήτησέ του να σου πει το κόστος ξεχωριστά για το κάθε ένα από τα παραπάνω
πράγματα, έτσι ώστε να μπορείς να διαλέξεις από το “μενού” των υπηρεσιών του
εκείνα που εσύ θεωρείς απαραίτητα.
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(Συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Θέμα τιμής και αξιοπρέπειας
Τρικ #5

Αποτελεί γενικότερη παραδοχή ότι η κρίση έχει πιέσει αφάνταστα πολλά επαγγέλματα.

Κάνε περικοπές
στην ώρα

Επίσης η μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων αφορά σχεδόν τους πάντες που πρέπει να
προσέχουν τις δαπάνες τους και να καταρτίζουν πολύ προσεκτικά τους προϋπολογισμούς

Οι περισσότεροι
φωτογράφοι γάμου
καλύπτουν ένα μεγάλο
φάσμα στιγμών της ημέρας,
από την προετοιμασία της
νύφης μέχρι αργά στο πάρτι.
Αν θεωρείς ότι κάποιες ώρες
δεν είναι τόσο σημαντικές
για εσένα ή πως μπορείς να
τις καλύψεις… ερασιτεχνικά
(π.χ. την ώρα της
προετοιμασίας να τραβάνε
φωτογραφίες οι φίλες σου),
ζήτησέ του να σου πει μια
νέα τιμή, καθώς θα τον
απασχολήσεις λιγότερες
ώρες.

τους. Ακόμη και στις μοναδικές τους στιγμές, όπως είναι ο γάμος.

Τρικ #6
Κάνε ανταλλαγή
Αν εσύ ή ο άντρας σου είστε
στο εμπόριο και πουλάτε
προϊόντα ή υπηρεσίες,
μπορεί να τον ενδιαφέρει και
εκείνον να εξισορροπήσετε
το κόστος ή ένα μέρος του
με ανταλλαγή. Σκεφτείτε τι
μπορείτε εσείς ή οι γονείς
σας να του προσφέρετε και
μη ντραπείς να του ζητήσεις
να το σκεφτεί.

Τρικ #7
Πες του ανοιχτά
το budget σου
Αν έχεις περιορισμένα
χρήματα και η τιμή του
φωτογράφου σου φαίνεται
ακριβή, μην απογοητεύεσαι.
Μίλησέ του ειλικρινά και
πες του τι χρήματα διαθέτεις.
Μπορεί να αρνηθεί να
αναλάβει τη δουλειά, αλλά
το πιθανότερο είναι πως
δεν θα το κάνει. Κανείς δεν
θέλει να “διώχνει” δουλειές
αυτούς τους καιρούς που
διανύουμε. Ίσως σου
αντιπροτείνει ένα πακέτο
που περιλαμβάνει λιγότερα
αλλά στο τέλος μάλλον…
θα τα βρείτε.
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Δ

εν είναι τυχαία η ραγδαία αύξηση του αριθμού των πολιτικών γάμων όχι λόγω αλλαγής

πεποιθήσεων και …ιδεολογίας αλλά επειδή η τελετή στο Δημαρχείο είναι απλούστερη
και χαμηλού κόστους. Ακόμη και όσοι επιμένουν να τελέσουν θρησκευτικό γάμο σε πείσμα
των καιρών, φυσικό είναι να κάνουν ένα σφικτό budget, με εκλογίκευση των κοστολογίων στα
πάντα. Από το νυφικό ως το γλέντι. Ως εδώ όλα καλά, λογικά και αναμενόμενα.
Όταν έλθουμε όμως στη φωτογραφική κάλυψη του γάμου, αρχίζουν τα παράλογα.
Για ανεξερεύνητους λόγους για τους οποίους μόνον υποθέσεις μπορούμε να διατυπώσουμε,

ο φωτογράφος θεωρείται η πιο “ελαστική” δαπάνη του όλου πακέτου. Αντί π.χ. κάποιος να πει
“Κόβω συμμετρικά -50% από όλες τις αμοιβές, από παπάδες και λουλουδάδες ως το μενού
των προσκεκλημένων στο γλέντι” αρχίζει το πανηγύρι. “Kόβουμε λίγο από παντού και από
το φωτογράφο τα περισσότερα…” αποφασίζουν σχεδόν όλοι. H νύφη βέβαια πρέπει να είναι
απαστράπτουσα με το επώνυμο νυφικό και γόβα Prada αλλά τα φλας του φωτογράφου να
αστράφτουν ...σχεδόν δωρεάν.
- Φταίει ίσως η κακούργα τεχνολογία που πέρασε στο συλλογικό υποσυνείδητο ότι η ψηφιακή
φωτογραφία είναι τζάμπα ενώ το φιλμάκι είχε κόστος πρώτης ύλης;
- Φταίει ο παραεπαγγελματισμός όπου ένας στους δέκα δημόσιους υπαλλήλους κάνει και μια
αρπαχτή ως φωτογράφος ή βιντεολήπτης γάμων και βαπτίσεων;
- Φταίει ο αδυσώπητος ανταγωνισμός που ωθεί κάθε φωτογράφο να δίνει λίγο χαμηλότερη τιμή
από τον προηγούμενο;
- Φταίει η χαμηλή συσπείρωση στις επαγγελματικές ενώσεις που δεν αφήνουν να εμπεδωθεί
συντεχνιακή συνείδηση που θα έκανε τις τιμές …μπετόν όπως αυτές των συντηρητών
ανελκυστήρων ή π.χ. των γραφείων κηδειών (φτου, φτου…);
- Φταίει η ψυχολογική ανασφάλεια και ο αγώνας για επιβίωση;
Τι φταίει που οι φωτογράφοι δέχονται να πάρουν γάμους στο 1/3 της τιμής που ζητούσαν προ
κρίσης ενώ τα έξοδα πρακτικά είναι ίδια και η φορολογία πολλαπλάσια;
Τι φταίει που κλείνουν γάμους με προκαταβολή 100 ευρώ και ποτέ δεν εξοφλούνται για το
σύνολο της συμφωνημένης εργασίας τους; Ξέρετε άλλα επαγγέλματα συνδεόμενα με το πακέτο
του γάμου που πληρώνονται έξι μήνες, ένα χρόνο και …αργότερα από την παράδοση της
δουλειάς;
Την ζοφερή αυτή πραγματικότητα οσμίζονται τα αρπακτικά και αρχίζουν τις επιθέσεις.
Με δήθεν εξυπνακίστικα αλλά στην ουσία ταπεινωτικά σχόλια και παραινέσεις όπως αυτό που
παραθέτουμε από το weddingplan.gr
Ένα site που απευθύνεται στους μελλόνυμφους και τους βοηθά -υποτίθεται- σε όλο το φάσμα
της ανεύρεσης προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με το γάμο. Δηλ. υποκαθιστά κατά
κάποιο τρόπο το επάγγελμα του wedding planner, μια ειδικότητα που αμείβεται αδρά κυρίως
στην Αμερική. Εδώ το site απλά αμείβεται από τους διαφημιζόμενους που παρέχουν υπηρεσίες
μεταξύ των οποίων και τους φωτογράφους που είναι επί της ουσίας πελάτες του.
Πως τους ανταμείβει; Εξευτελίζοντάς τους. Προτείνοντας στους μελλόνυμφους να αγχώσουν το
φωτογράφο επισείοντας την απειλή του ανταγωνισμού, να κόψουν υπηρεσίες, να προτείνουν
αυτοί τιμή “τόσα δίνω ρε φίλε” ή το αμίμητο και μοναδικό να προχωρήσουν σε ανταλλαγή
προϊόντων “δύο σακιά πατάτες πατάτες και πατσίσαμε... φιλάρα!”.
Ποτέ η υπεροψία, η αναίδεια, η αγραμματοσύνη και η κοινωνική απρέπεια δεν συμπυκνώθηκαν
σε τόσο προσβλητικές συμπεριφορές.
Βέβαια αρκετοί φωτογράφοι αντέδρασαν στο Facebook και συγκεκριμένα στο group ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (θα πρέπει να γίνετε μέλη για να διαβάσετε
τα σχόλια).
Επί τον τύπον των ήλων όμως! Ποιες είναι οι πρακτικές λύσεις που θα θωρακίσουν σε λογικά
επίπεδα το επάγγελμα; (Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι θα γίνουν πλούσιοι οι φωτογράφοι). Πως
θα γίνει να μην αποστερούνται οι φωτογράφοι της στοιχειώδους αξιοπρέπειας που δικαιούνται;
Να το δούμε άμεσα... Αυτό δεν είναι το ζητούμενο;
. 


2014

 2

ON LINE     O IMAGING - E  

  


 

  

       !

$%'$:
* +  "+


  4   
   VARTA AA

photographer.mag

K   , ",     #   # 

 #:

1 2H 3H 4H 5H

9,

90€

17

€

25

€

31 36,
€

5€

         !

   ,    ,     &     courier (ACS)

  

   !

210 8541400 - info@photo.gr



 246 •    30 IOYNI

2014

 3

ON LINE     O IMAGING - E  

!,!#&!

Το πείραμα της ομορφιάς
 Esther Honig     Photoshop        
H 
           .      .  27 
 27     .      .

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.Κ. 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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I AM FULL FRAME POWER

I AM THE NIKON D610. Είμαι η νέα διάσταση στην απεικόνιση. Χάρη
στον αισθητήρα Full Frame στα 24,3 Megapixel που διαθέτω, μπορείς να επιτύχεις
ακόμη πιο επαγγελματικές λήψεις. Αποτύπωσε εικόνες με ταχύτητα έως 6 καρέ
ανά δευτερόλεπτο με 100% κάλυψη σκοπεύτρου και ISO 100-6.400, επεκτάσιμο
έως 25.600. Μπορείς, επίσης, να χρησιμοποιήσεις την πρωτοποριακή αθόρυβη
λειτουργία λήψης ριπής με 3 καρέ ανά δευτερόλεπτο, για να φωτογραφίζεις πάντα
απαρατήρητος. Είμαι η προσωποποίηση της απόδοσης σε Full Frame. nikon.gr

Nikon D610.indd 1
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Fujifilm
Openhouse στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
Για τρεις ημέρες, στις 23, 24 και 25 Ιουνίου η Fujifilm Hellas
άνοιξε τις πόρτες στους επαγγελματίες φωτογράφους και
επέδειξε τις δυνατότητες του Fujifilm Frontier-S DX100

Ο

ι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τις
δυνατότητες και τις εφαρμογές του εκτυπωτή Fujifilm
Frontier-S DX100, που στηρίζεται σε τεχνολογία inkjet και
η παραγωγικότητα της βασικής του μονάδας αγγίζει τις 360
εκτυπώσεις μεγέθους 10x15 την ώρα. Επιπροσθέτως όσοι
παρευρέθηκαν δοκίμασαν από κοντά την πλήρη σειρά ψηφιακών
μηχανών και φακών του συστήματος Fujifilm X, που σε σύντομο
χρονικό διάστημα έχει κερδίσει την εκτίμηση επαγγελματιών και
ερασιτεχνών φωτογράφων για τις επιδόσεις του και τα άριστα
οπτικά.

ΦΩΤ. Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Sony
Press Workshop στο Κεφαλάρι
Την Τετάρτη 25 Ιουνίου, στο La Gabinoteca στο Κεφαλάρι,
είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το φωτογραφικό
workshop για τα νέα προϊόντα της Sony a7S, a77 II και RX100.
III. Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο Γιάννης Μελίτας
Group Product Manager Digital Imaging Hellas & Cyprus
Sony Central and Southeast Europe, τονίζοντας τα
χαρακτηριστικά και τις καινοτομίες της νέας γενιάς
φωτογραφικών μηχανών Sony.

Τ

η σκυτάλη πήρε ο φωτογράφος Μενέλαος Μυρίλλας που
έδειξε δουλειά του με τις νέες φωτογραφικές μηχανές Sony

για την Red Βull αλλά και τις δοκιμές που έκανε στην a7S κάτω
από δύσκολες φωτιστικές συνθήκες για να διαπιστώσει τις ανοχές
της. Τη δοκίμασε με έντονο back light αλλά και σε συνθήκες
σχεδόν σκότους. Και στις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα ήταν
εντυπωσιακά αφού ο αισθητήρας της μηχανής έγραφε ακόμα κι
εκεί που το ανθρώπινο μάτι δεν μπορούσε να δει.
Τέλος η ομάδα εικονοληπτών της VideoArt, Αντώνης Καημένος
και Τάσος Αποστόλου, μας παρουσίασαν video δοκιμές με την
a7S κι αυτοί σε αντίστοιχα δύσκολες φωτιστικές συνθήκες με
έντονες εναλλαγές φωτισμού από παραστάσεις. Τα αποτελέσματα
ήταν και γι’ αυτούς ιδιαίτερα ικανοποιητικά αφού στο video
μπορούσε με ευκολία να προσαρμόζεται και να διορθώνει
από πολύ σκοτεινές σε πολύ έντονα φωτιστικές συνθήκες
χωρίς να καίει το θέμα αλλά επίσης όταν στα πλάνα υπήρχαν
μεγάλες φωτιστικές αντιθέσεις κρατούσε άριστα την ισορροπία
χωρίς απώλειες στην πληροφορία. Η μόνη παρατήρηση ήταν
η μικρή διάρκεια της μπαταρίας και το γεγονός ότι σταματάει
τη λήψη βίντεο στα 29 λεπτά, ένας περιορισμός που ισχύει για
όλες τις φωτ. μηχανές που έρχονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης λόγω διαφορετικής δασμολογικής μεταχείρισης των
original videoκαμερών (που πληρώνουν εξτρά δασμό 8%). Το
marketing της Sony Europe εξετάζει την περίπτωση να εισάγεται
και μια έκδοση χωρίς περιορισμό χρόνου λήψης έστω και με
δασμολογική επιβάρυνση προκειμένου να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των επαγγελματιών.
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Γιάννης Μελίτας

Μενέλαος Μυρίλλας

Αντώνης Καημένος

Sony a7S
Mε τις a7 και A7R η Sony απέσπασε τη γενική επιδοκιμασία
για τις πιο compact full frame φωτογραφικές μηχανές
– συστήματα που κυκλοφόρησαν ποτέ. Η a7S κινείται σε
άλλο μήκος κύματος. Βάζει σε δεύτερη προτεραιότητα την
ανάλυση και προτιμά να αποσπάσει την απόλυτη ευαισθησία
από τον αισθητήρα 24x36mm (δικής της κατασκευής),
αρκούμενη σε μόλις 12,2Megapixel. :Eτσι καρπώνεται την
τεράστια φωτοαποδοτικότητα και δυναμική περιοχή των
μεγάλων εικονοστοιχείων (pixel) φθάνοντας την απίστευτη
ευαισθησία ISO 409.600. Mε τον τρόπο αυτό ο θόρυβος
πραγματικά περιορίζεται στο απειροελάχιστο. Η a7S εφαρμόζει
πολλές ενδιαφέρουσες τεχνικές όπως αθόρυβη λειτουργία με
ηλεκτρονικό έλεγχο πρώτης κουρτίνας κλείστρου.
Στο video οι επιδόσεις είναι εκπληκτικές με
δυνατότητα 4Κ video
(μέσω HDMI σε
εξωτερικό recorder
4.2.2 8bit σε refresh
30p/24p) ενώ αν
κάποιος θέλει να
γράψει εσωτερικά σε
κάρτα προσφέρονται
διάφορα codec
μεταξύ των οποίων
XAVC-S.
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ȲƐɐɞɊɕɇɛɚɆƑɐə
ɌɒɊɎƑɊɌɌɎɔƐɊɛɈɎə
ȻɔɇɘɠəɊɕɊɍɒƑɔɗɤƐɎɕɗɗɝɑɊɔƐɗɚɓɣƑɒɗ2/('
ɓɊɒɎɜɘɜɌɥɕɒɗəɝɊɓɣə=(,66Ũ9DULR6RQQDUŨ7 
PP)
ȩɔɊƐɆɚɊɚɎɆɕɊɎɖɊɒɘɎɛɒɓɅɓɗƐɟɣɚɥƐɊ
ƐɐɞɊɕɇəɌɒɊɕɊɛɐɕɆɞɎɛɎƑɊɕɛɗɤƐɊɏɈɚɊə
ȵɊɔɠɚɗɘɈɚɛɎɛɐɕɆɊɊƑɣɛɐ6RQ\
ȰɕɚɠƐɊɛɠƐɆɕɗɗɝɑɊɔƐɗɚɓɣƑɒɗ2/('
ƐɎɎƑɈɚɛɘɠɚɐ=(,66Ũ7

Ⱥɑɣɕɐ/&'
ƐɎɍɜɕɊɛɣɛɐɛɊ
ɊɕɅɓɔɒɚɐəƄ

ɀɊɓɣə=(,66Ũ9DULR6RQQDU7
PP)
6RQ\(XURSH/WGɍɛ6RQ\+HOODV

Ⱦɐɔ ɌɒɊɓɔɇɚɎɒəɊƑɣɚɛɊɑɎɘɣɛɐɔɆɝɠɕɗ
Ⱦɐɔ ɌɒɊɓɔɇɚɎɒəɊƑɣɓɒɕɐɛɣɛɐɔɆɝɠɕɗ
ȾɊŕ6RQ\Ŗŕ&\EHUVKRWŖɓɊɒɛɊɔɗɌɣɛɜƑɅɛɗɜəɎɈɕɊɒɚɇƐɊɛɊɓɊɛɊɛɎɑɆɕɛɊɛɐə6RQ\&RUSRUDWLRQ
ȩɔɊɛɊɅɔɔɊɔɗɌɣɛɜƑɊɓɊɒɎƐƑɗɘɒɓɅɚɇƐɊɛɊɎɈɕɊɒɒɍɒɗɓɛɐɚɈɊɛɠɕɊɕɛɈɚɛɗɒɞɠɕɓɊɛɣɞɠɕɛɗɜə
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BlackMagic Design 2014 Roadshow
Διήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα
Παρά την καθυστερημένη άφιξη λόγω βανδαλισμών
στην Ιταλία ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διήμερη
επίσκεψη του van της BlackMagic στην χώρα μας.

Μ

ε την συνεργασία των δύο μεταπωλητών στην
Ελλάδα οι επαγγελματίες είχαν την δυνατότητα να

γνωρίσουν τις ολοκληρωμένες λύσεις της BlackMagic
Design για παραγωγή εντός και εκτός στούντιο. Στην
Μαρίνα του Φλοίσβου την Πέμπτη 19 Ιουνίου μας
ξενάγησε η Ariston BTS και την Παρασκευή στις 20
Ιουνίου η Amy DV στις παλιές εγκαταστάσεις της ΕΡΤ.
Στα νέα προϊόντα που ήρθαν μαζί με τις ολοκληρωμένες
λύσεις στούντιο είναι η production camera, που
ενσωματώνει μικρότερο αισθητήρα εκμεταλλευόμενη
το MFT mount με το εντυπωσιακό 10 ιντσών μόνιτορ.
Πρόκειται για μια εξαιρετική πρόταση για τηλεοπτικά
στούντιο καθώς ενσωματώνει ότι χρειάζεται μια
παραγωγή: καλό μόνιτορ, ευκολία χρήσης και σύστημα
ενδοεπικοινωνίας.
Επίσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα γνωρίσαμε την
URSA, τη modular πρόταση της Blackmagic για εξωτερικές
παραγωγές. Μια βαριά κάμερα που έχει την δυνατότητα
να αναβαθμίζεται και προσφέρει άνετες θέσεις εργασίας
για μια μικρή ομάδα παραγωγής. Με ένα εντυπωσιακό
μόνιτορ δέκα ιντσών για τον σκηνοθέτη ή διευθυντή
φωτογραφίας από την μια μεριά και μια μονάδα πλήρους
ελέγχου του ήχου από την άλλη. Με δυνατότητα χρήσης
φακών με mount PL ή EF είναι μια πλήρης λύση για
παραγωγές ENG και ντοκιμαντέρ.
Φυσικά το βαν μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το
DaVinci Resolve με τα λειτουργικά χειριστήρια για το color
correction και grading αλλά και τις λύσεις για full HD
mixing, recording και playback. Η πρόταση της blackmagic
για στούντιο με τα monitor και τα HDD decks είναι
εντυπωσιακή αλλά και χαμηλού κόστους προσφέροντας
λύσεις ειδικά για τα Ελληνικά δεδομένα.
NIKO  
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Preview

Nikon D810
H φυσική εξέλιξη της D800
H Nikon D800 έγραψε ιστορία με τα 36Μegapixel του full frame αισθητήρα
και τη μοναδική τότε (Φεβρουάριος 2012) πρωτοβουλία να κυκλοφορήσει σε
παράλληλη έκδοση χωρίς low pass φίλτρο. Όμως η εξέλιξη των ειδών είναι νόμος
απαρέκκλιτος στα ψηφιακά και η πίεση του ανταγωνισμού μεγάλη. Iδού λοιπόν η
D810, η πιο σημαντική DSLR της εταιρίας για το 2014 (ως τώρα τουλάχιστον, αφού
δε γνωρίζουμε τί άσσους στο μανίκι κρατάει για την επερχόμενη Photokina).

H

D810 μοιάζει ως αναβάθμιση στα σημεία της D800 που κάθε άλλο απαρχαιωμένη
μπορεί να θεωρηθεί. Οι πιο σημαντικές μεταβολές εντοπίζονται στο εσωτερικό
και όχι στην εξωτερική εμφάνιση και στα χειριστήρια. Ο αισθητήρας full frame παρά
την ταυτόσημη ανάλυση 36,3Μegapixel (έναντι 36,2ΜΡ) έχει επανασχεδιαστεί και
δέχεται την υποστήριξη του επεξεργαστή Expeed 4 τον οποίο έχουμε γνωρίσει και σε
υποδεέστερα μοντέλα όπως τα D3300 και D5300. H ευαισθησία εκτείνεται σε κλίμακα
ISO 64-12800, το burst mode 5fps, video full HD αλλά με πολύ υψηλό refresh 60fps,
zebra, Picture Control, έξοδο ασυμπίεστου σήματος autofocus με oμαδοποίηση
σημείων εστίασης κατά βούληση (Group Areas) και διάφορα άλλα. Το πιο σημαντικό
είναι να βάλουμε σε τάξη τα κομμάτια του puzzle σχηματίζοντας την προσωπικότητα
της νέας D810. Κατ’ αρχήν, αντί για δύο ξεχωριστές μηχανές έχουμε πλέον ένα
ενοποιημένο μοντέλο χωρίς OLPF (Optical Low Pass Filter), κάτι που αντανακλά και
την γενικότερη τάση της τεχνολογίας, η οποια πλέον έχει αντιμετωπίσει επαρκώς το
πρόβλημα του moiré. Η Nikon για τον αισθητήρα αναφέρει την λειτουργία Electronic
Front Curtain Shutter, η οποία ενεργοποιείται μόνο στο Live View με σηκωμένο τον
καθρέπτη. Από τα συμφραζόμενα έχει την εξής συμπεριφορά. Υπάρχει ενσωματωμένο
στο chip του σένσορα ψηφιακό κλείστρο που εξομοιώνει την πρώτη κουρτίνα και
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ΚΑΤΑΣΚΕΥH
Μια top of the range της Nikon πάντα ξεχωρίζει με την
αξιοσημείωτη προσοχή στην αντοχή και την αξιοπιστία.
Σασί από ελαφρό κράμα μαγνησίου και εκτεταμένη
αδιαβροχοποίηση χαρακτηρίζουν τη D810.

ΑUTOFOCUS SENSOR
Ως τυπική DSLR,
η Nikon έχει ξεχωριστό
chip για τη λειτουργία του
Autofocus Phase Detect και
συγκεκριμένα το ΜultiCAM
3500FX 51 σημείων. Κατά
τη λειτουργία μπορεί να
ρυθμιστεί
για 9, 21 και 51
H ΑW1 συνοδεύεται από το zoom
AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 (κιτ) και τονσημεία.

SOFTWARE
Aπό τα μέσα Ιουλίου
θα διατίθεται δωρεάν
για τους αγοραστές
της D810 το software
διαχείρισης αρχείων
RAW Capture NX-D,
το οποίο διαδέχεται το
γνωστό Capture NX-2.
Θα υποστηρίζει πλην
των RAW επεξεργασία
αρχείων JPEG/TIFF και
θα έχει προηγμένες
δυνατότητες όπως
batch process, νέα
φίλτρα, διαφορετικό
περιβάλλον εργασίας
με πλέουσες παλέττες
κλπ.

σταθερής εστιακής απόστασης AW 10mm
f/2,8. Aμφότεροι είναι προστατευμένοι
από το νερό, τη σκόνη και τις ακραίες
OΘOΝΗ
θερμοκρασίες
Οι διαστάσεις της οθόνης
στην πλάτη έχουν μείνει
ίδιες (διαγώνιος 3,2in.)
αλλά έχει αναβαθμιστεί η
ανάλυση από 921Κ pixel
σε 1.229Κ pixel.
Η μεγαλύτερη διακριτική
ικανότητα βοηθεί και
στη νέα λειτουργία split
screen.

εξαλείφει τους μικροκραδασμούς που θα προκαλούσε το κανονικό κλείστρο.
Μένει βέβαια να τεκμηριωθεί στην πράξη η αποδοτικότητα του συστήματος,
κυρίως σε λήψεις macro ή γενικώς θέματα με υψηλό βαθμό λεπτομέρειας.
Υπάρχει ένας εμπειρικός κανόνας στις Nikon. Βάσει αυτού hi end είναι τα
μοντέλα για τα οποία η κατασκευάστρια εταιρία ανακοινώνει την προσδοκώμενη
διάρκεια ζωής του φωτοφράκτη. Εδώ ο ηλεκτρομηχανικός φωτοφράκτης από
Kevlar+Carbon Fiber έχει ξανασχεδιαστεί με κριτήριο την πιο ήσυχη αλλά και
αξιόπιστη λειτουργία και παρατίθεται ωφέλιμη διάρκεια ζωής 200.000 λήψεων,
το μισό δηλ. από την κορυφαία, φτιαγμένη σαν τανκ D4s. Υπενθυμίζουμε ότι για
την προκάτοχο D800 δινόταν ακριβώς η ίδια ζωή φωτοφράκτη.
H βασική ευαισθησία του αισθητήρα ξεκινά από ISO 64 υποδηλώνοντας την
καλύτερη συμπεριφορά του αισθητήρα στην παράμετρο της φωτοαποδοτικότητας
(η αντίστοιχη ευαισθησία της D800 ήταν το τυπικό για την κατηγορία ISO 100).
Yποθέτουμε ότι οι χρήστες της D810 στην πλειοψηφία τους, θα μείνουν
προσκολλημένοι στο full frame. Aν θελήσουν να κροπάρουν ή αν φορέσουν
στη μηχανή φακό DX, τότε γυρίζει αυτόματα σε crop mode και σε ανάλυση
15,3Megapixel – ενώ το burst mode ανεβαίνει στα 7fps. Όλα αυτά ισχύουν για
λήψεις RAW αρχείων. Αν ο χρήστης προτιμήσει να τραβάει σε JPEG δεν υπάρχει
περιορισμός παρά μόνον να έχει φορτώσει μια πολύ γρήγορη κάρτα (είτε SD UHS
ή μια Compactflash νέας γενιάς).
Μπορεί η οθόνη 3,2in. να έχει παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά με την D800,
προικίζεται όμως με εξτρά λειτουργίες όπως split screen, monitor color tune που
ρυθμίζει όλες τις παραμέτρους απεικόνισης δηλ. όχι μόνον τη φωτεινότητα αλλά
και την χρωματική ισορροπία ώστε το καλιμπράρισμα να είναι απόλυτα ακριβές.
Η νέα D810 υποστηρίζεται από μια σειρά ειδικών αξεσουάρ όπως το wIfI
Transmitter UT-1 με κάλυψη 802.11 a/b/g/n και http/FTP λειτουργίες, το
πολυλειτουργικό grip MB-D12, τον αντάπτορα μπαταριών BL-5 που διευκολύνει
τη χρήση μπαταριών της D4/D4s με το MB-D12 και βεβαίως το γνωστό εξωτερικό
μικρόφωνο ΜΕ-1 που είναι συμβατό με πολλές DSLR της Nikon.
. 
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VIDEO Αξιοποιώντας τη λειτουργία Power Aperture
ο χρήστης D810 μπορεί κατά τη λήψη Video να γράφει
εσωτερικά συμπιεσμένο video σήμα σε κάρτα μνήμης
και ασυμπίεστο μέσω HDMI σε εξωτερικό recorder
(όπως π.χ. Atomos Niinja, Decklink)

@C 

 9C

&$" CMOS FULL FRAME 24x36mm 36,3Megapixel
7360x4912pixel    

    

E!$) "&&," SO 64-12800 (    S0 32
   Lo1  ISO 51.200

$)&)*'5+)     
17mm, 

   i2)
100% , eyepoint

    -3 +1   LED

E(#$H"& Expeed 4
No   !“RAW S” (RAW NEF)  "  12bit
  "  !

( 5fps (FX) # 7fps (DX)   booster MB-D12 
   $&-$L18

 3,2in.         
K5,&$) 

!

1/250sec.  



1/8000-30sec Bulb, flash sync
      Live View

!&+" Screen Recognition     face detect
Video      HDMI, zebra, stereo #!, Flat
Picture Control   1080/60p
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Ο γνωστός φωτορεπόρτερ και φανατικός αναγνώστης του PhotoBusiness Weekly Bασίλης
Koυτρουμάνος που καλύπτει επί τόπου το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA μας στέλνει φωτογραφίες
για να πάρουμε μια γεύση και να ευχηθούμε όλοι μαζί καλή επιτυχία στην Eθνική μας!
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Ζητήστε μας
δείγματα από
τα υλικά μας
www.jmsolutions.gr
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr
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Nissin i40
To μικρό μεγάλο φλας
Μέχρι στιγμής είχαμε συνηθίσει να
αναλαμβάνουν τις …βαρειές δουλειές τα
αξιοσέβαστου μεγέθους «εργοστασιακά»
φλας με την πληθώρα τεχνικών
χαρακτηριστικών και ανάλογες τιμές. Η
Nissin δραστηριοποιείται στα φλας με
αρκετά μοντέλα ενώ με το πρόσφατο i40
προσπαθεί να κάνει τη διαφορά. Βασικό
στοιχείο που διαφοροποιεί το i40 είναι
οι πραγματικά compact διαστάσεις χωρίς
όμως να στερείται από δυνατότητες. Το
φλας αρχικά θα κυκλοφορεί σε δύο
εκδόσεις για Canon ETTL και Nikon iTTL ενώ
μεταγενέστερα θα υπάρξουν εκδόσεις για
Sony και Micro 4/3. Καινοτομία αποτελεί το
ενσωματωμένο ισχυρό LED video light με
διαβάθμιση ισχύος σε 9 βήματα. H κεφαλή
περιστρέφεται σε εύρος 180° δεξιά – αριστερά
και 90° προς τα άνω και παραπέρα ζουμάρει
καλύπτοντας φακούς 24mm ως 105mm και
16mm με diffuser. Στις ειδικές λειτουργίες
περιλαμβάνεται συγχρονισμός hi speed ως
1/8.000sec.

"H&+) @!(55) ))&*",$) 2014
Ο Σουάρεζ κατηγορεί το Photoshop για τον
τετράμηνο αποκλεισμό του
Σε μια προσπάθεια να γλυτώσουν τον κεντρικό επιθετικό τους από τον τετράμηνο
αποκλεισμό του, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ουρουγουάης επικαλείται
ότι η φωτογραφία που δείχνει τις δαγκωματιές στον ώμο του Ιταλού Giorgio
Chiellini είναι… φωτοσοπαρισμένη. Την φωτογραφία τράβηξε ο Maurizio Borsari
για το πρακτορείο Rex και κάνει το γύρο του κόσμου από τις 24 Ιουνίου. Το
πειθαρχικό όργανο της FIFA δήλωσε στη Guardian ότι έλαβε υπόψη της πολλά
αποδεικτικά στοιχεία όπως video τραβηγμένο από γωνίες που δεν προβλήθηκαν
στην τηλεόραση, καταθέσεις μαρτύρων, την αναφορά του διαιτητή κ.α. Η FIFA
αποφάσισε τον αποκλεισμό του Suarez για τέσσερις μήνες από όλους τους
αγώνες, και του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του αγγλικού πρωταθλήματος
στο οποίο παίζει με τη Λίβερπουλ. Ο δικηγόρος του Suarez, Alejandro Balbi,
ισχυρίζεται ότι πρόκειται για προσωπική επίθεση εναντίον του επιθετικού που
προέρχεται αφενός από τους Ιταλούς που αποκλείστηκαν και αφετέρου από τους
Άγγλους. Στην Αγγλία ο Suarez είναι το αγαπημένο “κακό” παιδί των ταμπλόιντ,
καθώς συχνά προκαλεί με την επιθετική συμπεριφορά του. Ο δικηγόρος δεν
παραλείπει να εμπλέξει και τους βραζιλιάνους διοργανωτές στη “συνομωσία”
μιας και υπάρχει η περίπτωση οι ομάδες τους να αναμετρηθούν στο γήπεδο.
Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ο Suarez τιμωρείται με αποκλεισμό. Στο
παρελθόν είχε αποκλειστεί για οκτώ αγώνες, για τη ρατσιστική επίθεση εναντίον
του ποδοσφαιριστή Patrice Evra, και για 10 αγώνες επειδή δάγκωσε τον Branislav
Ivanovic της Τσέλσι.

Manfrotto Pixi
Mini τρίποδο
Με την υπογραφή της πιο
μεγάλης εταιρίας στα τρίποδα,
της ιταλικής Manfrotto, έρχεται
το μικρό επιτραπέζιο τρίποδο
Pixi, προοριζόμενο για ειδικές
περιπτώσεις και ελαφρές μηχανές
ή smartphone. Χωράει παντού και
μεταφέρεται εύκολα.Εκτός από τη
φωτογραφία μπορεί να αξιοποιηθεί
ως steadypod για μικρές
βιντεοκάμερες. Το Pixi βγαίνει εκτός
του μαύρου και σε τρία χαρούμενα
χρώματα.
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Δείτε το
ανανεωμένο site
του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!
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LG Electronics
Κυκλοφορεί το νέο της
smartphone LG G3
Πρόκειται για ένα smartphone,
το οποίο έχει λάβει διθυραμβικές
κριτικές για τις καινοτομίες
στην κάμερα, την οθόνη και το
σχεδιασμό. Με κάμερα 13MP,
τεχνολογία OIS+ και λειτουργία
Laser autofocus, οι φωτογραφίες
και τα βίντεο είναι υψηλής ποιότητας
ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού
φωτισμού. Η οθόνη 5.5 ιντσών
τεχνολογίας Quad HD 538ppi με
ανάλυση αφενός τέσσερις φορές
μεγαλύτερη του HD και αφετέρου
σχεδόν δύο φορές υψηλότερη από
την ανάλυση μιας οθόνης Full HD,
προσφέρει εικόνες με μεγαλύτερη
ευκρίνεια και ρεαλιστικότερη
απόδοση των χρωμάτων. Επιπλέον
η λήψη selfie διευκολύνεται
αφού η λήψη ενεργοποιείται με
την ανίχνευση και το κλείσιμο
της παλάμης. Το νέο έξυπνο
smartphone θα μπορεί να φορτιστεί
ασύρματα από οποιοδήποτε
ασύρματο φορτιστή τεχνολογίας
Oi. Έχοντας κυκλοφορήσει πρώτα
στη Νότια Κορέα, το LG G3 θα είναι
διαθέσιμο στην Ευρώπη τον Ιούλιο.

Doug Gordon
Κατηγορείται δεύτερη φορά για λογοκλοπή
Ο φωτογράφος, δάσκαλος φωτογραφίας και ambassador της Nikon, Doug Gordon
κατηγορείται πάλι για λογοκλοπή από τη σελίδα PhotoStealers. Μόλις ένα χρόνο
μετά το πρώτο σκάνδαλο λογοκλοπής, αυτή τη φορά φαίνεται πως το βιογραφικό
στη σελίδα του εργαστηρίου του Doug Gordon παρουσιάζει εξαιρετικές ομοιότητες
με την περιγραφή στη σελίδα της εταιρείας μάρκετινγκ S.I.R. Ο Stephen Rosenbaum,
εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε πως δεν είχε γίνει οποιαδήποτε συμφωνία με
τον φωτογράφο. Πριν ένα χρόνο ο γνωστός φωτογράφος είχε κατηγορηθεί για
λογοκλοπή status από το facebook, tweets, κοινοποιήσεων σε blog και βιογραφιών.
Μετά τις κατηγορίες για λογοκλοπή, η σελίδα about us άλλαξε υιοθετώντας την
περιγραφή που έχει και η προσωπική σελίδα του Doug Gordon ως ambassador της
Nikon. Χαρακτηριστικό είναι ότι το συγκεκριμένο κείμενο είχε επιμεληθεί ο Stephen
Rosenbaum, της εταιρείας από την οποία ο Gordon αντέγραψε.
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Samsung
Επεκτείνει τη σειρά Gear
Η Samsung ανακοίνωσε το Samsung
Gear Live, με λειτουργικό Android
Wear. Πρόκειται για την καινούρια
wearable συσκευή που δίνει στους
χρήστες χρήσιμες πληροφορίες, τη
στιγμή που τις έχουν ανάγκη. Η νέα
συσκευή είναι εξοπλισμένη με τη
Super AMOLED οθόνη της Samsung,
για καλύτερα χρώματα και υψηλή
ευκρίνεια. Το ρολόι μπορεί εύκολα να
προσαρμοστεί στο προσωπικό στυλ
του χρήστη, ενώ η πρόσβαση στη
συσκευή επιτυγχάνεται άμεσα, με ένα
απλό άγγιγμα. Το Gear Live διαθέτει
πιστοποίηση IP67, για προστασία από το
νερό και τη σκόνη, καθώς και λουράκι
22 χιλιοστών, το οποίο οι χρήστες
μπορούν να αλλάξουν, σύμφωνα πάντα
με το γούστο και την προσωπικότητά
τους. Το κομψό ρολόι επιτρέπει στους
χρήστες να παρακολουθούν καλύτερα
την υγεία και τη φυσική τους κατάσταση,
καθώς διαθέτει ενσωματωμένο μετρητή
σφυγμών που συνεργάζεται με πλήθος
εφαρμογών fitness. Οι χρήστες έχουν
συνέχεια πρόσβαση σε περιεχόμενο
καθώς το Gear Live προσφέρει
στοχευμένες πληροφορίες και προτάσεις,
σε πραγματικό χρόνο. Η νέα συσκευή
δίνει, επίσης, τη δυνατότητα φωνητικών
επιλογών - οι χρήστες μπορούν, απλώς,
να πουν “O.K. Google”, προκειμένου
να λάβουν πληροφορίες, όπως, για
παράδειγμα, την ώρα αναχώρησης
μιας πτήσης, το σκορ ενός αγώνα, να
καλέσουν ένα ταξί, να στείλουν ένα
μήνυμα, να κάνουν κράτηση σε ένα
εστιατόριο ή να θέσουν σε λειτουργία
το ξυπνητήρι. Το Gear Live μπορεί να
συνδυαστεί με οποιαδήποτε Android
συσκευή που διαθέτει λειτουργικό
σύστημα Android 4.3 ή παραπάνω, για
μια πραγματικά εξαιρετική εμπειρία.
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Epson
Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Συν στο πλην»
Το Μουσείο Ηρακλειδών ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη συνέχιση της επιτυχημένης
συνεργασίας του με την Epson, που έδωσε τη δυνατότητα σε τρεις ομάδες μαθητών
ηλικίας από 6 έως 17 ετών, των οποίων οι γονείς ωφελούνται από το πρόγραμμα της
Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης PRAKSIS, «ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ», να παρακολουθήσουν το
εκπαιδευτικό σεμινάριο «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» του Μουσείου και μέσα από αυτό
να ανακαλύψουν τις δεξιότητες, αλλά και την αγάπη τους στα μαθηματικά. Η PRAKSIS και
η Epson είναι περήφανοι που μέσω του προγράμματος αναδείχθηκαν και αρκετά παιδιά
με ιδιαίτερες ικανότητες στα μαθηματικά, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
πληθυσμού και τα οποία η κοινωνία οφείλει να στηρίζει και να ενθαρρύνει συστηματικά.
Η συνεργασία του Μουσείου με την Epson ξεκίνησε το 2007, όταν η εταιρεία στήριξε με
αφοσίωση και ανέδειξε με επιτυχία τις εκθέσεις των καλλιτεχνών FRANCESCO SCAVULLO,
TOULOUSE-LAUTREC, M.C.ESCHER και EDGAR DEGAS. Για την εκπαιδευτική περίοδο
2013-2014, η Epson επιβράβευσε, επίσης, την προσπάθεια του Μουσείου Ηρακλειδών, να
επενδύσει στο μέλλον της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και κάλυψε τεχνολογικά τις ανάγκες
υποδομής και εξοπλισμού του επιτυχημένου εκπαιδευτικού προγράμματος «ΤΕΧΝΗ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ». Με τους διαδραστικούς βιντεοπροβολείς της Epson, η μάθηση
απέκτησε ένα κατάλληλο εργαλείο που ενίσχυσε το έργο της διδασκαλίας, κάνοντας την
παρουσίαση πιο συμμετοχική, αυθόρμητη και αποτελεσματική. Οι μαθητές μπορούν
να κατανοήσουν αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πορείας του
μαθήματος, ανάλογα με τις ανάγκες τους και να αλληλεπιδρούν. Από το 2012, το ΣΥΝ ΣΤΟ
ΠΛΗΝ δημιούργησε ένα «δίχτυ ασφαλείας» για οικογένειες και αστέγους με σκοπό την
ανάκτηση της αυτονομίας τους.
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Sony
Γιορτάζει το παγκόσμιο κύπελλο
ποδοσφαίρου στο Golden Hall
Η Sony, με αφορμή το Παγκόσμιο
Κύπελλο FIFA 2014, οργανώνει μια
εκδήλωση στο ισόγειο του Golden Hall
την Πέμπτη 3 Ιουλίου στις 11:00. Σε
ένα ειδικά διαμορφωμένο περίπτερό
θα μοιραστούν 4Κ στιγμιότυπα
από όλους τους αγώνες ενώ όσοι
επιθυμούν μπορούν να παίξουν για να
κερδίσουν διάφορα δώρα.

Re-Genesis ) $ (")!
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μια έκθεση με φωτογραφίες από πέντε μουσεία εγκαινιάζεται τη Τετάρτη 2 Ιουλίου στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ο φωτογράφος και εικαστικός Χρόνης Σπανός
απαθανατίζει με το φακό του όψεις κατασκευαστικών στοιχείων κτιρίων και δομικών, τις
οποίες στη συνέχεια ανασυνθέτει μέσω ψηφιακής επεξεργασίας. Το αποτέλεσμα πέρα
από αισθητικό κρύβει τους δικούς του συμβολισμούς, παίζοντας με αντικείμενα-σύμβολα
όπως η μάσκα και ο Μινώταυρος.
Εγκαίνια: Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014, 20:30
Διεύθυνση: Αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (Μανόλη
Ανδρόνικου 6, Θεσσαλονίκη)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το http://www.amth.gr/

dobe digitizer
Μετά το Creative Cloud η Adobe
μπαίνει στην αγορά του hardware
Στη μακρόχρονη ιστορία της η Adobe
δεν είχε δείξει τάσεις επέκτασης πέραν
του software.Αφού κατετρόπωσε το
QuarkXpress στο DTP και κατάφερε
να γίνει απόλυτο μονοπώλιο με το
Photoshop, xρεώνοντας κατά γενική
ομολογία υπερβολικά τους χρήστες και
μετατοπίζοντας τις άδειες στο Cloud όπου
περιορίζεται δραματικά η παράνομη χρήση,
η Adobe αρχίζει να ορέγεται και τον κόσμο
του hardware. Η πρώτη κρούση γίνεται
με τα εργαλεία Ink (γραφίδα) and Slide
(χάρακας) και το υποστηρικτικό app που
μετατρέπουν ένα απλό ipad σε digitizer
τύπου Wacom. Θα στοιχίζει 199 δολ.
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Manfrotto KLYP+
Αξεσουάρ-υπερπαραγωγή για
iPhone
Απειράριθμα είναι τα φωτογραφικά
αξεσουάρ που κυκλοφορούν
για το πιο επιθυμητό smartphone
όλων των εποχών. Το Manfrotto
KLYP+ διεκδικεί τον τίτλο του
πιο εμπνευσμένου και πιο
πολυμορφικού αφού είναι πολλά
πράγματα σε ένα. Θα πρέπει να
το δει κανείς από κοντά για να
συνειδητοποιήσει πόσα πράγματα
κάνει. Στην πράξη είναι μια θήκηπλαίσιο που «εγκλωβίζει» τη
συσκευή, δέχεται τρία διαφορετικά
lens converter fisheye, landscape
και portrait, συνοδεύεται από
ισχυρό φωτιστικό με 3 high power

Canon

LED και τέλος στηρίζει το σύνολο με
ειδική αναδιπλούμενη βάση.

jeff ascough

Οι ambassadors της εταιρείας αποκαλύπτουν
τους αγαπημένους τους φακούς
Με αφορμή τους 100 εκατομμύρια φακούς EF που έχουν κατασκευαστεί μέχρι
τώρα, ξεκινώντας από το 1987 όταν παρουσιάστηκε η πρώτη EOS SLR κάμερα, η
Canon ζήτησε από μερικούς διάσημους φωτογράφους που την πρεσβεύουν να
αποκαλύψουν τον αγαπημένο τους φακό μαζί με μια φωτογραφία τραβηγμένη με
αυτόν. Η τελική επιλογή των ambassadors της Canon δεν εκπλήσσει. Όλοι οι φακοί
είναι της σειράς L. Ωστόσο η διαφοροποίηση στις επιλογές είναι εμφανής ανάλογα
με το είδος φωτογραφίας του κάθε φωτογράφου. Έτσι ένας φωτογράφος άγριας
ζωής επέλεξε τον 500mm f/4L IS USM. Τρεις φωτογράφοι, δύο εκ των οποίων
ασχολούνται με τη φωτογραφία άγριας ζωής και ένας με τη φωτογραφία δράσης,
διάλεξαν τον 200-400 f/4L IS με 1.4x extender. Ο φακός 35mm f/1.4L and 50mm
f/1.2L ήταν η επιλογή ενός φωτογράφου γάμου και ενός φωτορεπόρτερ ενώ δύο
άλλοι φωτορεπόρτερ επέλεξαν τον 24-70mm f/2.8L. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις
επιλογές καθώς και τις φωτογραφίες των ambassadors στο http://cpn.canon-europe.
com/content/education/technical/canon_ambassadors_on_their_favourite_EF_
lenses.do
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Tokina AT-X 70-200mm f/4 Pro
Σταθεροποιημένη έκδοση για πρώτη φορά
Mέχρι τώρα η Tokina η μικρότερη από την τριάδα των
ανεξάρτητων ιαπωνικών κατασκευαστών (μαζί με την Tamron
και τη Sigma) δεν είχε στη γκάμα της κάποιο φακό με οπτική
σταθεροποίηση. Όχι ανεξήγητο για τους μυημένους, αφού η
Tokina ανέκαθεν ήταν συντηρητική και με τη μικρότερη γκάμα.
Ταυτόχρονα, οι φακοί της Tokina απολαμβάνουν διαχρονικά
την αναγνώριση για την ποιότητα κατασκευής. Η νέα άφιξη
ακούει στον κωδικό AT-X 70-200mm f/4 Pro FX VCM-S και είναι
πλήρους κάλυψης full frame με μηχανισμό σταθεροποίησης
μέσω συστήματος voice coil που η Tokina αποκαλεί Vibration
Correction Module και σύμφωνα με την εταιρία υπόσχεται
βελτίωση της σταθερότητας λήψεων στο χέρι κατά 3stop. Tην
οδήγηση του autofocus αναλαμβάνει το αθόρυβο δακτυλιοειδές
μοτέρ ring type. Αποτελείται από 19 στοιχεία σε 14 γκρουπ.
Αυτό που θα εκτιμήσουν οι ιπερισσότεροι είναι η συγκράτηση
του βάρους σε λογικό επίπεδο (980gr.) καθώς και της διαμέτρου
του εμπρός στοιχείου στα 67mm κάτι που ενθαρρύνει την αγορά
φίλτρων – συγκριτικά με τα πανάκριβα φίλτρα 77mm αντίστοιχων
αλλά πιο φωτεινών τηλεφακών f/2,8. Στη συσκευασία
περιλαμβάνεται το παρασολέιγ ΒΗ-672 ενώ προαιρετικά δίδεται
το κολλάρο προσαρμογής σε τρίποδοΤΜ-705. Aρχικά θα
διατίθεται σε μοντούρα Nikon AF.

Zenfolio
Φέρνει πιο κοντά φωτογράφους με πιθανούς
πελάτες
Το Zenfolio λανσάρει μια νέα υπηρεσία, η οποία έχει
σκοπό να βοηθήσει φωτογράφους και πελάτες να έρθουν
σε επαφή. Με την υπηρεσία Photographer Central, όσοι
ψάχνουν επαγγελματίες φωτογράφους μπορούν να
πραγματοποιήσουν αναζήτηση βάζοντας την τοποθεσία
στην οποία βρίσκονται. Η πλατφόρμα βρίσκει τους
επαγγελματίες φωτογράφους, οι οποίοι είναι πιο κοντά,
δείχνοντας μάλιστα στους ενδιαφερόμενους και δείγμα
δουλειάς τους. Ωστόσο η λίστα των φωτογράφων, οι
οποίοι έχουν εγγραφεί ήδη στην υπηρεσία δεν είναι
μεγάλη, κάτι το οποίο πιθανότατα θα αλλάξει στο
μέλλον. Το θέμα είναι αν οι φωτογράφοι θα επιλέξουν
να εγγραφούν σε μια υπηρεσία η οποία ουσιαστικά δεν
έχει δοκιμαστεί ακόμη, καταβάλλοντας $400 δολάρια
το χρόνο για να μπουν στη λίστα. Πάντως αποτελεί μια
ενδιαφέρουσα υπηρεσία η οποία μπορεί στο μέλλον να
βοηθήσει αρκετά τους επαγγελματίες φωτογράφους.

photo.gr
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Dennis Hopper
Τέσσερα χρόνια μετά το θάνατό του οργανώνεται η πρώτη του έκθεση στο Λονδίνο
Τέσσερα χρόνια μετά το θάνατο του ηθοποιού, σκηνοθέτη και φωτογράφου Dennis Hopper, μια έκθεση με τον τίτλο “The Lost
Album” οργανώνεται στο Λονδίνο. Στην έκθεση παρουσιάζονται οι αυθεντικές φωτογραφίες που είχαν παρουσιαστεί σε έκθεση,
την οποία είχε επιμεληθεί ο ίδιος ο Hopper το 1970. Οι 400 φωτογραφίες οι οποίες παρουσιάζονται για δεύτερη φορά στο κοινό,
είχαν χαθεί μετά την πρώτη εκείνη έκθεση στο Fort Worth Art Centre στο Τέξας και μόλις πρόσφατα βρέθηκαν, μετά το θάνατο
του ηθοποιού, το 2010. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 26 Ιουνίου έως τις 19 Οκτωβρίου στο Royal Academy του Λονδίνου και
χρηματοδοτείται από την Nikon UK .
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