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Η φωτογραφία αυτή από κατάλογο της ΙΚΕΑ δεν είναι... φωτογραφία αλλά φωτορεαλιστική απεικόνιση!

Το τέλος της φωτογραφίας still life;
Το παράδειγμα της IKEA
Είναι βέβαιο ότι όλοι μας
κάποια στιγμή έχουμε
ξεφυλλίσει κάποιον
κατάλογο της IKEA, είτε
από περιέργεια, είτε για
να διαλέξουμε κάποιο
προϊόν, είτε ακόμη για να
δούμε και να θαυμάσουμε
τις καλοστημένες
φωτογραφίες.
Πόσοι όμως από μας
έχουμε καταλάβει ότι
σχεδόν τα δύο τρίτα από
τις εικόνες των πρόσφατων
καταλόγων δεν είναι
...φωτογραφίες;
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ο δίκτυο καταστημάτων IKEA απλώνεται σε 43 χώρες, ο δε κατάλογος τυπώνεται -κρατηθείτε- σε
τιράζ 200 εκ. αντιτύπων και 60 διαφορετικές εκδόσεις (γλώσσες). Για την υλοποίησή του δουλεύουν
ή μάλλον δούλευαν 300 άτομα όλων των ειδικοτήτων σε έναν χώρο 8.700τ.μ.
Φανταστείτε τα δεκάδες studio που απαιτούνται για την φωτογράφιση των επίπλων, τα έξοδα για την
αποστολή των κάθε είδους προϊόντων από τα εργοστάσια που τα κατασκευάζουν διάσπαρτα σε δεκάδες
χώρες, τον χώρο, τον χρόνο και το προσωπικό για την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των
πρωτοτύπων ακόμη στο στάδιο της τελειοποίησης, τους άπειρους υπολογιστές για την επεξεργασία των
χιλιάδων λήψεων και πάμπολλα άλλα έξοδα που εκτινάζουν τα κόστη στα ύψη.
Έτσι ένα πρωί οι ιθυνόντες αποφάσισαν να τα καταργήσουν όλα αυτά -σταδιακά ασφαλώςκαταφεύγοντας στην τρισδιάστατη απεικόνιση των πάσης φύσεως προϊόντων/αντικειμένων.
Ανέθεσαν λοιπόν όλα τα προς καταλογοποίηση προϊόντα σε ειδικευμένους σχεδιαστές να τα
αναπαραστήσουν σε 3D απεικόνιση πιο «πραγματικά» και πιο «ρεαλιστικά» απ` ότι είναι... στην
πραγματικότητα! Σιγά – σιγά το αρχείο εμπλουτίστηκε με κάθε είδους φωτορεαλιστικούς χώρους όπως
χωλ, κρεβατοκάμαρες, μπάνια, καθιστικά κλπ τα οποία κατά το δοκούν αλλάζουν χρώματα, διαστάσεις,
παράθυρα κλπ. για να φιλοξενήσουν σε φωτορεαλιστική διάταξη τα νέα προϊόντα! Με δύο λόγια
ο ειδικευμένος γραφίστας-εικονογράφος υπό την καθοδήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή
διαμορφώνει στην οθόνη του υπολογιστή του το τέλειο π.χ. υπνοδωμάτιο. Βάζει όπου θέλει και όποιο
θέλει παράθυρο, όπου θέλει την (νέα) κρεβατοκάμαρα, με το χρώμα του (νέου) σεντονιού, τα (νέα)
μαξιλάρια και γενικά όλα τα διαφημιζόμενα είδη.
Συνέχεια στη σελ. 2
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Συνέχεια από τη σελ.1

Δ

ίνει εντολή π.χ. για φωτισμό από το

παράθυρο και όλα παίρνουν αμέσως
τις σωστές σκιές. Αδύνατον να γίνουν
λάθη που θα μπορούσαν να γίνουν στη
φωτογράφιση: Όλα θα φωτιστούν άριστα,
όλα θα έχουν την σωστή προοπτική
μιας και γι` αυτό φροντίζει το ειδικό και
αλάνθαστο πρόγραμμα εικονογράφισης.
Όλα γίνονται γρήγορα, ανέξοδα και
προ πάντων άϋλα! Χωρίς τα έξοδα και
την φασαρία της φωτογράφισης, χωρίς
χρονοβόρες, κουραστικές και πολυέξοδες
προετοιμασίες για τις λήψεις, χωρίς
βοηθούς, χωρίς στιλίστες, χωρίς φορτηγά,
κουβαλήματα, τεράστιους αποθηκευτικούς
χώρους κλπ. Στόχος αδιαπραγμάτευτος
διεύθυνσης και παραγωγής: το προϊόν
που απεικονίζεται στον κατάλογο να είναι
ακριβώς μα ακριβώς ίδιο με αυτό που θα
αγοράσει ο καταναλωτής και όλα να είναι
πραγματικά σαν μία... καλή φωτογραφία!
Είναι πλέον θέμα χρόνου τα γραφεία
marketing/δημοσίων σχέσεων των
εργοστασίων να μην δίνουν φωτογραφίες
των προϊόντων αλλά φωτορεαλιστικές 3D
απεικονίσεις τους.
Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι ένα
ακόμη μεγάλο κομμάτι της επαγγελματικής
φωτογραφίας που απαιτούσε
καλά ειδικευμένους επαγγελματίες
φωτογράφους θα συρρικνωθεί μέχρι
εξαφανίσεως.
Η μόνη δυσκολία που συναντάει το
εγχείρημα της IKEA είναι προς το παρόν
η πιστή, φωτορεαλιστική απεικόνιση
ανθρώπων και φαγητών στις συνθέσεις

Μπείτε στο παρακάτω λινκ για να δείτε το μέλλον της φωτογραφίας καταλόγων & still life...
http://architizer.com/blog/see-how-ikea-3d-models-the-rooms-in-their-catalogs/

των εικόνων. Όμως και αυτό σύντομα θα ξεπεραστεί: Ο 3D κινηματογράφος έχει χαράξει
το δρόμο και είναι πολύ κοντά στο ιδανικό αποτέλεσμα γιατί οι οικονομίες κλίμακος
στην παραγωγή θα είναι τεράστιες.
Το παράδοξο σε όλη την υπόθεση είναι ότι χρησιμοποιούνται πολλά «ψέματα»
για να ειπωθεί η «αλήθεια» του προϊόντος ενώ η συνήθης πρακτική του photoshop
ήταν η αντίθετη: Σβήνονται οι «αλήθειες» που κατέγραψε η φωτογραφική μηχανή
για να ειπωθεί ένα «ψέμα»: η ιδανική εικόνα. Το θέμα δηλ. πέρα από τις οικονομικές
επιπτώσεις στον φωτογραφικό κλάδο έχει και αισθητικό – σημειολογικές προεκτάσεις και
συμπαραδηλώσεις.
Δυστυχώς για τον κλάδο μετά το οδυνηρό χτύπημα στη φωτοδημοσιογραφία
που επέφερε η κινητή τηλεφωνία σειρά έχει τώρα η still life φωτογράφιση από την
φωτορεαλιστική 3D απεικόνιση. Με τις υγείες μας...

Τ.ΤΖΙΜΑΣ

photo.gr
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I AM THE PERFECT SHOT
I AM A NIKON DSLR. Ο Κλαρκ Λιτλ βουτά
στα άγρια νερά της Χαβάης, φωτογραφίζοντας τα κύματα
και τις ακτές με μοναδικό τρόπο. Θέτοντας συνεχείς
προκλήσεις
στον εαυτό του, βασίζεται
σε εξοπλισμό
που
λ
β ζ
ξ λ
του επιτρέπει να επικεντρωθεί στο τέλειο κύμα. Γι’ αυτό
ο Κλαρκ εμπιστεύεται τις φωτογραφικές μηχανές DSLR
της Nikon. Ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες,
του δίνουν τη δυνατότητα να ακολουθεί το πάθος του.
Η υψηλή ποιότητα εικόνας, το μεγάλο εύρος ISO, η
στιβαρή κατασκευή, τα επαγγελματικά χειριστήρια και
η μεγάλη ποικιλία φακών NIKKOR, δίνουν στον Κλαρκ
τη δύναμη να καταγράφει πανέμορφες λήψεις. Ρίξτε μια
ματιά στον φωτογραφικό του κόσμο και ανακαλύψτε πώς
οι φωτογραφικές μηχανές DSLR της Nikon κάνουν τις
φωτογραφίες σας να λένε: I AM DIFFERENT.
Επισκεφθείτε το nikon.gr/iamdifferent
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Ευχαριστίες για τη PhotoVision

...και κριτικές

Από την Λέσχη Φωτογραφίας
Κωνσταντινουπολιτών

Από αναγνώστη του PB Weekly
Κε Τζιμα,

Κε Τζίμα,
Συγχαρητήρια που στις δύσκολες εποχές που διανύουμε καταφέρατε

Με λίγα και απλά λόγια θα κάνω την κριτική μου
και θα μιλήσω για την έκθεση του 2015 του κλάδου

να διοργανώσετε και πάλι με επιτυχία, άλλη μια σημαντική εμπορική
έκθεση-event φωτογραφίας στην Ελλάδα.

μας. Μπορεί να την επισκέφθηκαν περίπου 24.000

Η Λέσχη Φωτογραφίας Κωνσταντινουπολιτών και ο Νέος Κύκλος
Κωνσταντινουπολιτών, όπου και ανήκει, σας ευχαριστεί για άλλη
μία φορά, για την δωρεάν παραχώρηση χώρου στην έκθεση που
διοργανώσατε και στη φετινή Photovision.
Όπως ήδη γνωρίζετε η Λέσχη μας δεν έχει πόρους, δεν είναι
κερδοσκοπική και συντηρείται από το Σωματείο «Νέος Κύκλος
Κωνσταντινουπολιτών».
Η οργάνωση, η λειτουργία της Λέσχης και τα φωτογραφικά σεμινάρια
που έχουν στόχο να δώσουν βασικές γνώσεις φωτογραφίας στους
νεοεισερχόμενους, υλοποιούνται με την εθελοντική προσπάθεια των
συντελεστών, οπότε η δική σας δωρεάν παραχώρηση χώρου στην
Photovision ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την επικοινωνία μας με τον
κόσμο της φωτογραφίας.
Ευχόμαστε καλή συνέχεια και επιτυχίες σε κάθε προσπάθειά σας.
Με εκτίμηση,
Νικόλαος Ουζούνογλου
Πρόεδρος του Ν.Κ.Κωνσταντινουπολιτών
Πρόεδρος ΟΙΟΜΚΩ
Χρήστος Κανάκης
Φωτογράφος
Υπεύθυνος Λέσχης Φωτογραφίας Κωνσταντινουπολιτών

επισκέπτες, αλλά για μένα που την επισκέπτομαι
από την πρώτη χρονιά που ξεκίνησε (το πολύπολύ να μην έχω επισκεφθεί δύο διοργανώσεις) θα
ήθελα να πω ότι η έκθεση ήταν πάμπτωχη και αυτό
γιατί δεν έδωσαν παρόν βασικές εταιρίες. Δεν ξέρω
τους λόγους, για τους οποίους δεν συμμετείχαν
πάντως έλαμψαν δια της απουσίας τους και αυτό
που λέω δεν είναι μόνο δική μου γνώμη. Η μη
παρουσία όλων των εταιριών φωτογραφικών
μηχανών (όπως στην έκθεση του 2013) και
ακόμη εταιριών και αντιπροσώπων μηχανημάτων
επεξεργασίας φάνηκε ξεκάθαρα. Ακόμη θα ήθελα
να σας πω και για τον χώρο της έκθεσης... Έλειψε
εκείνη η ζεστασιά του αεροδρομίου που όλα ήταν
δεμένα μεταξύ τους και αισθανόσουν ότι είσαι μέσα
στα δικά σου νερά και ότι ήρθες να δεις και να
ενημερωθείς για τα νέα επιτεύγματα της τεχνολογίας
στον κλάδο μας. Πιστεύω ότι η επόμενη έκθεση
θα γίνει σε κάποιο ενιαίο χώρο και με μεγαλύτερη
παρουσία των αντιπροσώπων του κλάδου μας.
Φιλικότατα,
Δημήτρης Μανιός
Φωτογράφος

Η ρετρό φωτογραφική πασχαλιάτικη κάρτα που λάβαμε από το Studio karagiannakis / Λειβαδιά
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Διάσημοι καλλιτέχνες και τα εργαστήρια τους
Ο μικρόκοσμος των δημιουργών

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 X.Δ.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
789:/;<Τάκης Τζίμας, =>?@?A:B;CA:3D/;<Παναγιώτης Καλδής '%E$'FG%&'<Μιχάλης Κυρζίδης,
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Αγάπη μου συρρίκνωσα τη DSLR....

Η Αpple αποκτά τη LinX
Αραγε τα iPhones θα αποκτήσουν πολλαπλάσια φωτογραφική απόδοση με τη βοήθεια της τεχνολογίας LinX;
Η είδηση της ημέρας έχει φωτογραφικό
άρωμα και υπαινιγμούς για το μέλλον
της φωτογραφίας. Όταν τα ταμεία
ξεχειλίζουν από υπερβάλλουσα
ρευστότητα (όπως καλή ώρα στο
Cupertino) μια τεράστια εταιρία σαν
την Apple έχει μια και μοναδική
νομοτελειακή διέξοδο: να κάνει
επενδύσεις και εξαγορές. Έτσι το
πενιχρό ποσόν των 20εκ. δολ.
εξασφάλισε στην Apple πρόσβαση στο
know how της ισραηλιτικής LinX.

Η

LinX ιδρύθηκε μόλις πριν τέσσερα
χρόνια, το 2011, από τους Ζiv Atar
και Andrei Tovcnhigrechko. Ο πρώτος
διαθέτει εμπειρία από την θητεία του
στην αεροδιαστημική βιομηχανία
Rafael Advance Defence Systems ενώ ο
δεύτερος εργαζόταν στην Samsung ως
υπεύθυνος εξέλιξης αλγορίθμων.
Η Linx ία ασχολείται με cameras για
smartphone και tablet αλλά με μια
ιδιαιτερότητα. Τα modules που σχεδιάζει







 

έχουν μικροσκοπικούς αισθητήρες για το βάθος πεδίου και αναπαράγουν πολλαπλές
εκδοχές του ίδιου καρέ για να συνθέτουν τρισδιάστατες εικόνες με περισσότερο ρεαλισμό
από το παραδοσιακό 3D photo που στην καλύτερη περίπτωση αποτελείται από δύο ως
τρεις εικόνες. Όμως οι προχωρημένες τεχνικές της LinX δε σταματούν εδώ. Aνάλογα με
τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε λήψης, αξιοποιούνται αλγόριθμοι fuzzy logic για πολλαπλά
διαφράγματα στο ίδιο καρέ, digital retrofocus, HDR κλπ.
Κατά τους ισχυρισμούς της εταιρίας η καταγραφή των δεδομένων γίνεται με τρόπο ώστε
να αποσπάται περισσότερη πληροφορία ειδικά σε συνθήκες χαμηλού περιβαλλοντικού
φωτισμού. Εναλλακτικά όταν ο φωτισμός είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα τότε
η παραπάνω πληροφορία αξιοποιείται για πιο γρήγορες ταχύτητες λήψης.
Και όλα αυτά με oλοκληρωμένα module αισθητήρων και ταιριασμένων φακών
(matched optics) minimal διαστάσεων αλλά με μαξιμαλιστικές τεχνολογικές λύσεις.
Στο δε video η προσέγγιση είναι εξίσου φουτουριστική αφού μπορεί να γίνεται αλλαγή
φόντου σε πραγματικό χρόνο...
Με όλα αυτά τα τεχνολογικά τρικ η LinX διατείνεται ότι μπορεί να κονταροχτυπηθεί με τις
DSLR, αν όχι άμεσα, τουλάχιστον σε ένα δύο χρόνια. Άραγε σε ποιό βαθμό είναι hype και
πόσο ισχύει κάτι τέτοιο;
Πριν απαντήσουμε, να θυμηθούμε ότι η Apple είναι εξαιρετικά προσεκτική στις
επενδύσεις και δεν πετάει χρήματα στο βρόντο. Να ανησυχούν λοιπόν οι μεγάλες εταιρίες
του φωτογραφικού χώρου που πιστεύουν με θρησκευτική ευλάβεια στους μεγάλους
αισθητήρες και τους αντίστοιχους φακούς; Δείτε τι έχει συμβεί με τα smartphones και τα
tablets. Σήμερα είναι ισχυρότερα ως υπολογιστές από desktop συστήματα πενταετίας.
Αμέσως θα συνειδητοποιήσετε ότι τα πάντα ρει.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
Και τα πάντα συρρικνώνονται...
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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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Το μέλλον του Imaging
Πως θα είναι η φωτογραφία και πως θα την αντιλαμβανόμαστε στο μέλλον



Γ

Το διαρκώς μεταβαλλόμενο
καλλιτεχνικό και τεχνολογικό
περιβάλλον του imaging προσπάθησε
να χαρτογραφήσει η Nikon με τη
βοήθεια της Future Laboratory,
μιας από τις πιο γνωστές εταιρείες
ανάλυσης μελλοντικών τάσεων και
καταναλωτικών συμπεριφορών
στον κόσμο. Η έρευνα της Future
Laboratory κάνει λόγο για
μηχανές που θα αξιοποιούν και θα
απευθύνονται σε όλες τις αισθήσεις
μας, που θα καταγράφουν κάθε
σημαντική μας στιγμή χωρίς να
χρειάζεται να πατήσουμε ούτε ένα
πλήκτρο και για φωτογραφίες που
θα μας χαρίζουν μια ολοκληρωμένη
εμπειρία. Για την έρευνα η Future
Laboratory συνεργάστηκε με
ακαδημαικούς, επιστήμονες,
συγγραφείς και στελέχη από τα
τμήματα Στρατηγικής και Ανάπτυξης
της Nikon. Εικόνες ενός κοντινού
μέλλοντος ή τεχνολογικές ελπίδες

ια αρχή έχουμε το «πολυαισθητηριακό» imaging. Οι μελλοντολόγοι προβλέπουν πως
το imaging, θα σταματήσει να είναι ένα οπτικό μέσο που απευθύνεται αποκλειστικά
στην όραση και οι φωτογραφικές μηχανές δεν θα καταγράφουν αποκλειστικά αυτό που
βλέπει ο φακός αλλά θα προσφέρουν εμπειρία και για τις πέντε αισθήσεις. Δηλαδή δεν
θα βλέπουμε μόνο το αντικείμενο που απεικονίζεται αλλά θα μπορούμε να αγγίξουμε την
υφή και να γνωρίσουμε τη μυρωδιά του.
Συνεχίζουμε με την οπτική ευεξία, αφού η τεχνολογία θα είναι σε θέση να μας
προσφέρει τις αποδράσεις και τα νέα ερεθίσματα που ποθούμε. Το οπτικό και όχι μόνο
περιεχόμενο θα μας προσφέρει ηρεμία και σε αρκετές περιπτώσεις θα χρησιμοποιείται
και για ιατρικούς σκοπούς, ακόμα και τον περιορισμό του πόνου των ασθενών. Ακόμα
μια τάση, την οποία την έχουμε δει εν μέρει να πραγματοποιείται, είναι αυτή που στην
έρευνα ονομάζεται «ζωντανή οπτικοποίηση» και θέλει τους χρήστες και τις συσκευές να
καταγράφουν εικόνες και πληροφορίες ανά πάσα στιγμή. Αν σκεφτούμε τα σώματα των
μηχανών που συνεχώς μικραίνουν και τη ραγδαία αύξηση των wearable συσκευών,
μάλλον πορευόμαστε προς αυτό το μέλλον. Οι μηχανές εκτός από το μικρό τους
μέγεθος, θα μπορούν να προσφέρουν και το γενικότερο πλαίσιο της απεικόνισης. Η νέα
γενιά αισθητήρων θα αναγνωρίζει και θα καταγράφει στοιχεία του περιβάλλοντος όπως
το φωτισμό, τους ήχους, τη θερμοκρασία και άλλα ώστε να μπορούν να αναπαράγουν
μαζί με την εικόνα και το συναίσθημα που επιχειρεί να μεταφέρει με την εκάστοτε
φωτογραφία ο φωτογράφος. Αυτό σύμφωνα με τους ειδικούς θα γίνεται βελτιώνοντας
ορισμένα χρώματα και τόνους, καθώς και τα επίπεδα έκθεσης και αντίθεσης. Τέλος
αρκετός λόγος γίνεται για την οπτική ανάλυση, δηλαδή την ανάλυση των δεδομένων
που θα προκύπτουν από τις συσκευές imaging του μέλλοντος και με τα οποία οι χρήστες
θα μπορούν να αναλύουν την προσωπικότητα, αλλά και τη φυσική υπόσταση ενός

βγαλμένες από τα καλύτερα scifi; Συγχωρείστε μας για το κλισέ,
αλλά μόνο ο χρόνος θα δώσει την
απάντηση. Ας δούμε ποιες είναι
οι σημαντικότερες τάσεις όπως τις

άλλου με βάση την οπτική του ταυτότητα. Το παράδειγμα που χρησιμοποιείται είναι
αυτό του facial recognition στην πραγματική ζωή, δηλαδή φωτογραφίζοντας κάποιον θα
μπορούμε σε πραγματικό χρόνο να ταυτοποιήσουμε ποιος είναι, να δούμε φωτογραφίες
που υπάρχουν στα διάφορα online μέσα κ.α. Ενδιαφέρουσες αλλά και αρκετές
τρομακτικές θεωρίες (τουλάχιστον για την ιδιωτικότητα μας) για το μέλλον ανοίγει η

παρουσίασε η Future Laboratory:

συζήτηση της Future Laboratory. Δείτε περισσότερα στοιχεία
http://blog.iamnikon.com/en_GB/?s=future+of+imaging
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Τελευταίες μέρες
στα περίπτερα

Τεύχος Μαρτίου - Απριλίου
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PhotoshopDigital
Συμμετοχή στο The Photography Show στο Birmingham

Τ

αυτόχρονα με τη συμμετοχή στη Photovision με ένα ομολογουμένως
εντυπωσιακό περίπτερο, η PhotoshopDigital συμμετείχε και στο Photography
Show του Birmingham. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση imaging
στην Αγγλία, εστιασμένη κυρίως σε επαγγελματίες φωτογράφους και νεαρή
σε ηλικία αφού η πρώτη πραγματοποιήθηκε το 2014 και φέτος ήταν μόλις η
δεύτερη διοργάνωση. Παρόλα αυτά από νωρίς έχει δείξει ότι θα γιγαντωθεί
καθώς φιλοξενεί τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές εταιρείες imaging από
όλο τον κόσμο. Από την Ελλάδα η μόνη εταιρεία που συμμετείχε ήταν η
PhotoshopDigital, αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις μιας και ο κλάδος του
άλμπουμ δεν εκπροσωπήθηκε επαρκώς στην αγγλική έκθεση. Το περίπτερο
της PhotoshopDigital επισκέφθηκαν και διερεύνησαν για τις προοπτικές
μελλοντικής συνεργασίας περισσότεροι από 500 επαγγελματίες φωτογράφοι
από όλη την Ευρώπη.
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25ο Συνέδριο ΤΙΡΑ στο Ντουμπάι
Του απεσταλμένου μας Jean Christophe Béchet
Η 25η ετήσια Συνέλευση των περιοδικών
-μελών της ΤΙΡΑ πραγματοποιήθηκε
φέτος στο Ντουμπάι από 20 έως 23
Μαρτίου. Επειδή αυτή η από καιρό
προγραμματισμένη συνεδρίαση της
Διεθνούς Ένωσης Φωτογραφικών
περιοδικών μέλη της οποίας είναι
ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ & το PHOTOBUSINESS
συνέπεσε με τις ημερομηνίες
πραγματοποίησης της PHOTOVISION,
τα περιοδικά μας εκπροσωπήθηκαν
από τον εξαιρετικό φίλο και συνεργάτη
μας, τον Γάλλο Jean Christophe Béchet
ο οποίος μεταφέρει παρακάτω τις
εντυπώσεις του.
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ο Ντουμπάι είναι μια καινούργια πόλη, χτισμένη ειδικά για τους τουρίστες με
πληθώρα πολυτελών ξενοδοχείων, πισίνες και εμπορικά κέντρα. Το γεγονός
αυτό έδωσε πολύ χρόνο σε όλους μας να ασχοληθούμε επί μακρόν με τις
ιδιαιτερότητες των νέων προϊόντων και να αποφανθούμε με ακρίβεια για καθένα
από αυτά. Θυμίζω ότι τα δύο Ελληνικά φωτογραφικά περιοδικά ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ &
PHOTOBUSINESS είναι εδώ και πολλά χρόνια μέλη της ΤΙΡΑ η οποία συγκεντρώνει
στους κόλπους της φωτογραφικές εκδόσεις από τις πέντε Ηπείρους με πιο
πρόσφατο μέλος το φωτογραφικό περιοδικό Fhox από τη Βραζιλία (που ήρθε να
συνενωθεί στο ίδιο group με περιοδικά από τη Ν.Αφρική, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία,
την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία...).
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα έπρεπε οι σύνεδροι να απονείμουν 40 βραβεία
σε 40 κατηγορίες. Είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο οι κατηγορίες αυξάνονται το ίδιο
και τα βραβεία προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες κατηγορίες
νέων φωτογραφικών προϊόντων που επεκτείνονται από την λήψη μέχρι το
ψηφιακό εργαστήριο. Μηχανές και φακοί ασφαλώς αποτελούν τις κατηγορίες
προϊόντων που απορροφούν το μέγιστο της προσοχής όλων χωρίς αυτό φυσικά
να σημαίνει ότι προϊόντα άλλων κατηγοριών περνάνε απαρατήρητα.
Κάποια προϊόντα είναι γεγονός ότι έδωσαν λαβή σε διεξοδικές αναλύσεις και
συζητήσεις και τέθηκαν σε επανειλημμένη ψηφοφορία για να κατακτήσουν τον
περιζήτητο τίτλο του ‘’καλύτερου προϊόντος της χρονιάς’’.
Εκτός από την ανακήρυξη των προϊόντων της χρονιάς, η ετήσια Γενική Συνέλευση
της ΤΙΡΑ έκανε δεκτό ως μέλος το Γαλλικό περιοδικό– με το Αγγλικό όνομα...Fisheye!
Το ραντεβού για την επόμενη χρονιά δόθηκε στο San Francisco των ΗΠΑ
τον Απρίλιο του 2016.
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Mια “εισαγωγική” DSLR είναι
ένα μοντέλο που προσφέρει την
πρώτη εμπειρία σε νεοφερμένους,
εξοικειώνοντάς τους με τα
πλεονεκτήματα των ρεφλέξ. Πρόκειται
για μια ελαφριά και συμπαγή
μηχανή DX format (APS-C size) που
περιλαμβάνει αισθητήρα αισθητήρα
24,2Megapixel, έχει δυνατότητα 5
καρέ το δευτ. σε πλήρη ανάλυση και
full HD video με επιλογή τεσσάρων
διαφορετικών frame rate από 24p
ως 60p ενώ η κλίμακα ευαισθησίας
εκτείνεται από ISO 100 ως 25.600.
Πρόκειται για το πρώτο σώμα Nikon με
αρθρωτή οθόνη 3,2in. Aξιοποιώντας το
χαρακτηριστικό SnapBridge oι χρήστες
μπορούν να συνδέουν ασύρματα
την μηχανή σε συμβατό smartphone
ή tablet, χωρίς να χρειάζεται WiFi
access point. Για την καταγραφή της
δράσης φροντίζει η μέγιστη ταχύτητα
κλείστρου 1/4.000sec. Οι πολυάριθμες
δημιουργικές λειτουργίες επιτρέπουν
στο φωτογράφο να επέμβει στην
εμφάνιση και στιλ κάθε φωτογραφίας.
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H Pentax K-S2 ταιριάζει στους
ενθουσιώδεις φωτογράφους,
προβάλλοντας χαρακτηριστικά όπως
τον αισθητήρα 20Megapixel χωρίς
φίλτρο low pass, το αδιαβροχοποιημένο
και προστατευμένο από τη σκόνη σώμα
και το οπτικό πεντάπρισμα με κάλυψη
100%. Είναι η πρώτη μηχανή του
εργοστασίου με αρθρωτή προς όλες τις
κατευθύνσεις οθόνη μεγέθους 3in. και
ανάλυσης 921Κ pixel. Περιλαμβάνεται
σύστημα σταθεροποίησης SR (Shake
Reduction) που επενεργεί στον
αισθητήρα και συνεργάζεται με όλους
τους φακούς ακόμη και με παλιότερους.
Το κλείστρο χρονίζεται ως 1/6.000sec.
και η λειτουργία ριπής φθάνει τα 5,5fps.
Άλλα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά
είναι η πολλαπλή έκθεση, το
ιντερβαλόμετρο, το εξελιγμένο HDR και
το ενσωματωμένο WiFi.
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Με προδιαγραφές που απευθύνονται
στους γνωρίζοντες τις DSLR, έρχεται
η νέα DSLR της Canon βασιζόμενη σε
καινούργιο αισθητήρα 20.2Megapixel
APS-C CMOS, προστατευμένο από
τις καιρικές συνθήκες σώμα και
διπλό επεξεργαστή Digic 6. Το νέο
σώμα πετυχαίνει επίδοση ταχύτητας
10fps, έχει σύστημα autofocus
Dual Pixel CMOS με 65 σημεία όλα
σταυροειδούς τύπου και σκόπευτρο
με 100% κάλυψη πεδίου. Άλλες
πλευρές της σχεδίασης αφορούν το
HDR και τις διάφορες λειτουργίες
έκθεσης, το ιντερβαλόμετρο και
τη λειτουργία bulb μαζί με time
lapse και παρατεταμένους χρόνους
έκθεσης. Σημειώνουμε ακόμη τις δύο
θυρίδες για κάρτες μνήμης SD και
Compactflash. Το ηχητικό μέρος του
video υποστηρίζει το στερεοφωνικό
μικρόφωνο και η θύρα ακουστικών
για monitoring.
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H full frame ανανεωμένη D810 χρησιμοποιεί ένα CMOS
αισθητήρα 36.3Μegapixel χωρίς κατωδιαβατό φίλτρο.
Έχει δυνατότητα λήψεων σε ρυθμό 5καρέ το δευτ. με
βελτιωμένη συμπεριφορά ως προς τον
ψηφιακό θόρυβο στην κλίμακα ISO 6412800 (επεκτάσιμη ως ISO 32/51200).
Στη γκάμα των χαρακτηριστικών
να αναφέρουμε την αυτόματη
αναγνώριση σκηνών, το σύστημα 3D
Color Matrix Meter II που παρέχει
ισορροπημένη φωτομέτρηση ακόμη
και κάτω από δύσκολες φωτιστικές
συνθήκες και συνεργάζεται με
το autofocus, την εξισορρόπηση
λευκών και τη φλασομέτρηση iTTL.
Για τους εικονολήπτες η Nikon D810
προσφέρει έξοδο ασυμπίεστου
HDMI, time lapse, ενσωματωμένο
μικρόφωνο με επιλογή κλίμακας
ηχητικών συχνοτήτων, συνεχή
αυτόματη εστίαση και δυνατότητα
χειροκίνητου χειρισμού. Η
αποθήκευση των δεδομένων
γίνεται σε κάρτες μνήμης SD και
Compactflash.
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Συνδυάζοντας φωτεινό μέγιστο διάφραγμα και
ευρυγώνια εστιακή απόσταση ο φακός ανοίγει
νέους ορίζοντες στις φωτογραφικές λήψεις. Έχει
σχεδιαστεί ειδικά για το full frame και αποτελείται
από 15 στοιχεία σε 11 ομάδες, περιλαμβάνοντας
κρύσταλλα χαμηλής διάχυσης τύπων FLD και SLD
με σκοπό την ελαχιστοποίηση των χρωματικών
εκτροπών, ειδικά στην περιφέρεια του ειδώλου.
Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι 25cm.
Προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση με τελείως
ανοικτό διάφραγμα, τα ασφαιρικά στοιχεία είναι
τοποθετημένα στην πίσω πλευρά του φακού
μαζί με ειδική σχεδίαση των κρυστάλλων που
βελτιστοποιεί την φωτεινότητα στα άκρα της
εικόνας. Επίσης ο φακός ενσωματώνει σύστημα
manual focus που μπορεί να ενεργοποιηθεί
ανά πάσα στιγμή, ακόμη και με επιλεγμένο το
autofocus. Όπως κάθε φακός σειράς Art υπόκειται
σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και εξατομικευμένη
μέτρηση MTF στο εργοστάσιο.
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Με το νέο αυτό φακό zoom οι κάτοχοι
συστημάτων full frame DSLR της Canon αποκτούν
τη δυνατότητα απίστευτα υπερευρυγώνιων
λήψεων με ελαχιστοποιημένες γεωμετρικές
παραμορφώσεις και μάλιστα με απόσταση
εστίασης από 30εκ. Ο EF11-24mm f/4 αποτελείται
από 16 οπτικά στοιχεία σε 11 γκρουπ με τρία
γκρουπ απασχολημένα στο σύστημα εστίασης rear
focus. H φρέσκια σχεδίαση περιλαμβάνει τέσσερα
ασφαιρικά στοιχεία για την ελαχιστοποίηση των
γεωμετρικών παραμορφώσεων σε ολόκληρη
την επιφάνεια του καρέ. Στη δομή του φακού
επίσης συναντάμε ένα στοιχείο Super UD και ένα
στοιχείο UD για την αντιμετώπιση της χρωματικής
εκτροπής και την ειδική πολλαπλή επίστρωση
Canon SWC για την μείωση φαινομένων
θάμβωσης και φαντασματωδών ειδώλων.
Παραπέρα, σημειώνουμε την προστασία από
καιρικές συνθήκες (υγρασία και σκόνη) και τη
δυνατότητα χειροκίνητης εστίασης ακόμη και με
ενεργοποιημένο το autofocus.
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Με ενεργή επιφάνεια 43.8x32.8mm o μεσαίου φορμά αισθητήρας CMOS
ανάλυσης 51.4megapixel της Pentax 645Z είναι κατά 1,7x μεγαλύτερος
από τους αισθητήρες των full frame DSLR. Η μηχανή μπορεί να κάνει
λήψεις ως 3καρέ το δευτ. με buffer χωρητικότητας 10καρέ για αρχεία RAW
και 30καρέ για αρχεία JPEG. H αρθρωτή οθόνη 3,2in. 1,037εκ. pixel έχει
σχεδίαση χωρίς διάκενο ανάμεσα στο κρύσταλλο και το panel LCD που
μειώνει τα φαινόμενα ανάκλασης και διάχυσης, και υποστηρίζεται από την
ειδική αντιθαμβωτική επίστρωση. Το υποσύστημα Autofocus στηρίζεται
στο εξελιγμένο chip SAFOX 11 της Pentax με 27 σημεία εστίασης εκ των
οποίων 25 σταυροειδούς τύπου. Στο LiveView μπορεί να γίνει μεγέθυνση
στην εικόνα, για μικρομετρική λεπτομερή ρύθμιση της εστίασης. Επίσης η
ευαισθησία μπορεί να ανέβει ως το απίστευτο επίπεδο του ISO 204.800!
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Απευθυνόμενος σε κατόχους DSLR με αισθητήρες APS-C που χρειάζονται
ένα μόνο φακό ευρείας κάλυψης εστιακών αποστάσεων, ο Sigma 18300mm ισοδυναμεί με 27-450mm και περιέχει ένα βελτιωμένο σύστημα
σταθεροποίησης, απαραίτητο σε παρόμοιες εστιακές αποστάσεις.
Αποτελούμενος από 17 οπτικά στοιχεία κατανεμημένα σε 13 ομάδες,
προσφέρει ελάχιστη απόσταση εστίασης 39εκ. εξού και η ένδειξη Macro
στην επωνυμία. Αλλά η πιο εντυπωσιακή παράμετρος σχετίζεται με τις
μικρές διαστάσεις του φακού που έχει μήκος σε σύμπτυξη μόλις 101.5mm
και βάρος 585gr.
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Σχεδιάστηκε κατά βάση για μηχανές DSLR full frame αλλά ταιριάζει
και σε σώματα Canon DSLR με αισθητήρα APS-C ώστε να δίνει
μεγαλύτερες κατά 1,6x εστιακές αποστάσεις. Ο φακός ενσωματώνει το πιο
πρόσφατο σύστημα οπτικής σταθεροποίησης IS (Ιmage Stabilization) τριών
λειτουργιών καθώς και αθόρυβο υπερηχητικό μοτέρ USM τελευταίας γενιάς.
Αποτελείται από 21 οπτικά στοιχεία (εκ των οποίων μερικά με υλικό fluorite και
SuperHD) σε 16 group (εκ των οποίων κάποια με διάταξη πλεόντων στοιχείων
για βελτιστοποίηση απόδοσης σε κοντινές και μακρινές αποστάσεις εστιασμένου
αντικειμένου). Η κατασκευή του μηχανισμού ίριδας διαφράγματος με 9 πτερύγια
συμβάλλει στο bokeh ενώ το σύστημα rear focus με ένα πλέον στοιχείο βελτιώνει

V

την απόκριση της αυτόματης εστίασης.
Επίσης το σύστημα focus limiter
βοηθά στην ταχυτερη απόκριση του
AF ανάλογα με το αντικείμενο. Στη
συσκευασία περιέχεται κολλάρο
προσαρμογής σε κεφαλή τριπόδου.
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Υλοποιώντας την ιδέα μιας “super compact”
CSC, η Sony Alpha 5100 έχει το μισό μέγεθος
από μια συμβατική DSLR. Η μηχανή διαθέτει
αισθητήρα 24MP APS-C ΕXMOR CMOS με την
ίδια διάταξη μικροφακών χωρίς διάκενα στον
αισθητήρα, όπως η Alpha 7R. Η α5100 δίνει
πολύ γρήγορο AF με υστέρηση μόλις 0.07
δευτ. με συνεχή ριπή 6 καρέ το δευτερόλεπτο
σε λειοτουργία AF Tracking, και όλα αυτά
χάρη στα 179 phase detection σημεία. Αξίζουν
μνεία οι πολλές επιλογές video: Full HD στο
κινηματογραφικό 24p, αλλά και frame rate
60p και 60i. Επίσης επιλεγόμενο in-camera
XAVC S με 50Mb/sec bit rate; ανάλυση Blu-Ray
AVCHD και MP4 codecs, όλα με δυνατότητα
εξόδου ασυμπίεστου HDMI. Σημειώνουμε
το εντυπωσιακό εύρος ISO 100-25,600. Είναι
συμβατή με φακούς Sony α E-mount και
A-mount μέσω (προαιρετικού) αντάπτορα.
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Μέσα στο προστατευμένο από τη σκόνη, τον παγετό και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες σώμα
κράμα αλουμινίου, ο αισθητήρας 16.1MP 4/3 Live MOS και ο επεξεργαστής TruePic VII της
Olympus OM-D E-M5 Mark II προσφέρουν μεγάλη ποικιλία δημιουργικών επιλογών και εύρος
ISO μέχρι 25,600. Η μηχανή έχει EVF ανάλυσης 2.36Megapixel και οθόνη αφής LCD 3 ιντσών
ανάλυσης 1,037K. Το ιδιαιτέρως γρήγορο σύστημα αυτόματης εστίασης Fast AF χρησιμοποιεί
81 σημεία, έχει εξαιρετική απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και tracking AF. Η ριπή
φθάνει τα 10 καρέ το δευτερόλεπτο σε πλήρη ανάλυση. Η μηχανή έχει το πιο αποτελεσματικό
σύστημα οπτικής σταθεροποίησης 5 αξόνων τόσο στη φωτογραφία όσο και στο Full HD video,

^

μια πρωτοποριακή τεχνολογία που
μπορεί δυνητικά να ανταποκριθεί σε
οποιαδήποτε συνθήκη λήψης. Τελευταία
αλλά όχι έσχατη η επιλογή “High-Res
Shot” δίνει ανάλυση 40Megapixel με
δειγματοληψία από 8 διαδοχικές λήψεις
χρησιμοποιώντας την μετατόπιση του
αισθητήρα σε βήμα 1/2pixel.

c_c^  
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Με εντυπωσιακά μικρές διαστάσεις (59.5x
98.5mm), αισθητήρα Digital Live View MOS
με 16Megapixel και βάρος 211gr. η Panasonic
DMC-GM5 αντιπροσωπεύει μια πολύ μικρή
και φορητή πρόταση για CSC στο φορμά
Micro Four-Thirds. Η ποιοτική έγχρωμη οθόνη
στην πλάτη έχει ανάλυση 1.16M. Από άποψη
συνδεσιμότητας ο χρήστης μπορεί απλά
να σκανάρει το QR code που εμφανίζεται
στην οθόνη της μηχανής για να συνδεθεί με
smartphone ή tablet και να τα χρησιμοποιήσει
ως remote controller. Η μηχανή καταγράφει
JPEG και RAW φωτογραφικά αρχεία και AVCHD
ή MP4 στο video. Έχει όλες τις συμβατικές
λειτουργίες έκθεσης μαζί με πλήρεις λειτουργίες
φωτομέτρησης και εύρος ευαισθησίας ISO 20025,600 (video: ISO 200 με 3200). Η εντυπωσιακή
κλίμακα ταχυτήτων κλείστρου εκτείνεται από τα
60 δευτ. στο 1/16,000 του δευτερολέπτου.
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Φτιαγμένη για ταχύτητα και ποιότητα εικόνας, η Samsung NX1 έχει το μεγαλύτερο σε ανάλυση
28.2MP APS-C CMOS αισθητήρα και ταχύτατο επεξεργαστή V, που συνδυαστικά δίνουν
ανάλυση 4Κ στο video και φωτογραφίες σε πλήρη ανάλυση με ριπή 15 καρέ το δευτερόλεπτο,
διατηρώντας το autofocus ενεργό. Η σκόπευση γίνεται μέσω του αρθρωτού μόνιτορ αφής
3 ιντσών ανάλυσης 1036K AMOLED αλλά και του υψηλής ανάλυσης 2360K-dot XGA OLED
EVF. Η μηχανή έχει εύρος ISO 100-25,600 (επεκτάσιμο έως 51,200) και νέο υβριδικό σύστημα
AF που συνδυάζει το phase και contrast-detection με σημεία AF που καλύπτουν σχεδόν
ολόκληρο το viewfinder. Υποστηρίζει αρκετές επιλογές video όπως DCI 4K – 4096x2160 στα
24p και UHD 4K – 3840x2160 στα 24p/30p.

Επίσης η NX1 μπορεί να τραβήξει
μέχρι και 120fps σε Full HD. Η
συνδεσιμότητα πραγματοποιείται
μέσω WiFi, NFC και Bluetooth, καθώς
και USB 3.0. Η δωρεάν εφαρμογή
Samsung Camera Manager app
βοηθάει στη μεταφορά εικόνων και
στην λειτουργία εξ αποστάσεως.
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Oι CSC (mirrorless) μηχανές υπόσχονται καλύτερη
χρηστική εμπειρία λόγω χαμηλότερου βάρους.
Ευθυγραμμιζόμενη με αυτή την προσέγγιση, η Tamron
σχεδίασε ένα ελαφρό, συμπαγών διαστάσεων φακό
για το σύστημα Micro 4/3. Kαλύπτοντας τη γκάμα
(ισοδύναμων) εστιακών απόστάσεων 28-300mm, o
φακός ζυγίζει μόλις 285γρ. και έχει μήκος 80.4mm
σε πλήρη ανάπτυξη. Αποτελείται από 17 οπτικά
στοιχεία κατανεμημένα σε 13 γκρουπ, ενώ ανάμεσα
στα στοιχεία περιλαμβάνονται κρύσταλλα XR (υψηλού
διαθλαστικού δείκτη) και υβριδικά ασφαιρικά και LD
χαμηλής διάχυσης. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης
είναι αρκετά ευνοϊκή μόλις 0,5m. Χάρη στη μοντέρνα
σχεδίαση, ο φακός διαθέτει εσωτερική εστίαση ώστε να
μην αυξάνεται το ενεργό μήκος του κατά το νετάρισμα.
Κυκλοφορεί σε δύο φινιρίσματα, μαύρο και ασημί.
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O zoom 16-55mm f/2,8 ανήκει στην
α
αναπτυσσόμενη
και διευρυνόμενη γκάμα
ο
οπτικών ΧF Fujinon. Στην δομή του συναντάμε
1
17 οπτικά στοιχεία εκ των οποίων τρία ασφαιρικά
κ
και τρία χαμηλής διάχυσης ED κατανεμημένα σε
1
12 γκρουπ. O φακός ισοδυναμεί με 24-84mm.
Γι
Για την προστασία από καιρικές συνθήκες
(υ
(υγρασία κλπ.) και τη σκόνη χρησιμοποιεί 14
ελ
ελαστικές τσιμούχες που σφραγίζουν το σώμα.
Ε
Επίσης να αναφέρουμε το μηχανισμό ίριδας
δ
διαφράγματος με εννέα πτερύγια, διαβάθμιση
ρ
ρυθμίσεων σε βήματα 1/3stop και την ελάχιστη
α
απόσταση εστίασης 30εκ. Η εφαρμογή της
νέ
νέας πολλαπλής επίστρωσης τύπου Nano-GI
(G
(Gradient Index) μειώνει τον κίνδυνο θάμβωσης
κ
και φαντασματωδών ειδώλων. Όσο για την
α
αθόρυβη, άμεση (υστέρηση μόλις 0.06sec.)
κ ακριβή λειτουργία του autofocus με την
και
εσ
εσωτερική εστίασης, πρέπει να πιστωθεί στο δύο
γρ
γραμμικά μοτέρ οδήγησης.
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 ^  c_c

kF$llI>=2J&b$(
Η οικογένεια οπτικών Loxia της
γερμανικής Zeiss απευθύνεται σε
παθιασμένους με την τελειότητα
φωτογράφους. Περιλαμβάνει φακούς
για Sony E-Mount full frame με
αποκλειστικά χειροκίνητες ρυθμίσεις.
Προς το παρόν υπάρχουν δύο μοντέλα
στη σειρά, 35mm και 50mm, και τα δύο
με μέγιστο διάφραγμα f/2.
O φακός 35mm βασίζεται στην κλασική
σχεδίαση Biogon αποτελούμενος από
εννέα οπτικά στοιχεία σε έξι γκρουπ
ενώ έχει ελάχιστη απόσταση εστίασης
30εκ. Ο 50mm υιοθετεί την αρχετυπική
αρχιτεκτονική Planar με έξι στοιχεία σε
τέσσερα γκρουπ και ελάχιστη απόσταση
εστίασης 37εκ. Οι εικονολήπτες μπορούν
να αξιοποιήσουν και τη συνεχή ρύθμιση
διαφράγματος (χωρίς click stop). Επίσης
το εύρος περιστροφής του δακτυλιδιού
εστίασης κατά 180° διευκολύνει την
ακριβέστατη εστίαση.
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Με τον εντυπωσιακό superzoom 60x φακό Nikkor ED glass (ισοδύναμο με
24-1440mm), η Nikon P610 μπορεί να δώσει 7 καρέ το δευτερόλεπτο σε
πλήρη ανάλυση και Full HD video χρησιμοποιώντας την οπτική σταθεροποίηση
5-stop Dual Detect Optical VR. Η μηχανή έχει αισθητήρα CMOS 16 Megapixel
ηλεκτρονικό σκόπευτρο EVF και οθόνη 3 ιντσών Vari-angle LCD, και τα δύο με
ανάλυση 961Κ. Οι δυνατότητες λήψης περιλαμβάνουν φίλτρα και ειδικά εφέ,
καθώς και λειτουργία macro, μαζί με δυνατότητα λήψης time-lapse.

Η P610 έχει GPS και επιτρέπει στους
χρήστες να στέλνουν εικόνες σε συμβατά
smartphone και tablet χρησιμοποιώντας
το ενσωματωμένο WiFi και το NFC. Αν
επιθυμεί ο χρήστης μπορεί να διπλασιάσει
το εστιακό μήκος του φακού με την
ψηφιακή λειτουργία Dynamic Fine Zoom.

^
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H ενισχυμένη και υδατοστεγανή Panasonic
FT-6 παρά τις μικρές διαστάσεις καταφέρνει
να χωρέσει ένα σωρό δυνατότητες. Μπορεί
να καταδυθεί με ασφάλεια σε βάθος ως 13m,
ν αντέχει προσκρούσεις από πτώση ύψους
2m και να συνεχίζει τις λήψεις κανονικά
ακόμη και αν η θερμοκρασία πέσει στους
-10°C. Eπιπλέον περιλαμβάνονται βοηθήματα
όπως GPS, βαρόμετρο και υψόμετρο που
θα εκτιμήσουν οι λάτρεις του trekking. Aπό
πλευράς φωτογραφικών χαρακτηριστικών, η
FT-6 έχει αισθητήρα 16,1MP, φακό Leica DC
Vario-Elmar και εύρος ευαισθησίας ISO 1003200 επεκτεινόμενο ως ISO 6400. Παραπέρα
υποστηρίζει Full HD video, ριπή ως 10fps,
και έχει 16 σκηνές και 14 δημιουργικές
λειτουργίες, συν WiFi με NFC.
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Οι φωτογράφοι θέλουν μια compact μηχανή για την εκδρομή ή τις διακοπές με όλα τα
επιθυμητά χαρακτηριστικά και κυρίως υψηλή ποιότητα. Η φορητή (118x71x60mm) και
ελαφριά (423gr.) X30 έχει αισθητήρα X-Trans CMOS II 12MP 2/3 της ίντσας και παράγει RAW ή
JPEG φωτογραφίες και βίντεο MOV με στερεοφωνικό ήχο. Ο Fujinon 4x zoom (28-112mm σε
αναλογία) έχει αξιοσημείωτη φωτεινότητα f/2-2,8 δηλ. διακύμανση μόλις 1stop από το άκρο
του ευρυγώνιου ως τον τηλεφακό. Η πιο γρήγορη ταχύτητα κλείστρου αγγίζει το 1/4.000 δευτ.

^

ενώ η ευαισθησία ISO φτάνει ως 12.800.
Η ριπή 12 καρέ το δευτ. θα ικανοποιήσει
τους πάντες όπως και ο ενσωματωμένος
οπτικός σταθεροποιητής. Αξιοπρόσεκτη είναι
η ελάχιστη υστέρηση του EVF 2.36M-dot
μόλις 0.005 δευτ.

cZ cY
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H Canon πήγε κόντρα στο ρεύμα που
θέλει να φθίνει η κατηγορία των compact.
Αντίθετα παρουσίασε πλήθος από νέες
οικονομικές compact που προσφέρουν ό,τι
λείπει από τα κινητά τηλέφωνα: μεγάλο
zoom και υψηλή ποιότητα εικόνας. Για
παράδειγμα, η Ιxus 170 IS υιοθετεί slimline
σχεδιαση με μεγάλο zoom 12x (ισοδύναμο
25-300mm). Έχει αισθητήρα 20MP CCD και
IS, την οπτική σταθεροποίηση της Canon
που βοηθά στις λήψεις χωρίς κούνημα
στη φωτογραφία και στο video HD 720p.
Οι χρήστες μπορούν να βασιστούν στη
λειτουργία Smart Auto, που επιλέγει
αυτόματα τις καλύτερες ρυθμίσεις για τη
σκηνή, ή από έναν αριθμό λειτουργιών
ειδικών εφέ. Η IXUS 160 έρχεται χωρίς
σταθεροποίηση, με 8x zoom (28-224mm
σε αναλογία) και αισθητήρα CCD 20MP.
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Olympus Stylus Tough TG-4
4
Με δυνατότητα RAW
H Olympus ανακοίνωσε την νέα ναυρχίδα
της κατηγορίας underwater, η οποία
ενσωματώνει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά
με τον προκάτοχο TG-3, αλλά και μια
σημαντική αναβάθμιση: τη λήψη αρχείων
RAW. Eπιμέρους διαθέτει αισθητήρα BSI
CMOS ανάλυσης 16MP και μεγέθους
1/2.3in., φακό zoom f/2.0-4.9 ισοδύναμο
με εστιακό μήκος 25-100mm, οθόνη
LCD 3in. και επεξεργαστή TruePic VII.
Δικαιολογώντας τον σπορ χαρακτήρα, είναι
υδατοστεγανή έως 15μ. από την επιφάνεια
του νερού, αντέχει σε πτώσεις από ύψος
2.1μ. και σε πίεση βάρους 100 κιλών, ενώ
μπορεί να λειτουργήσει απροβλημάτιστα
σε θερμοκρασίες μέχρι -10°C. Εγγράφει
video 1920x1080 (30p) και έχει εύρος
ISO 100-6400. Επίσης, είναι εξοπλισμένη
με ενσωματωμένο Wi-Fi και GPS. Στις
λειτουργίες της συμπεριλαμβάνονται HDR
mode (υποβρύχιο), Live Composite mode
και Focus Stacking που υπόσχεται καλύτερες
επιδόσεις στις macro φωτογραφίσεις. Θα είναι
διαθέσιμη από τον Μάιο σε μαύρο ή κόκκινο
χρώμα. Ακόμα, θα κυκλοφορήσουν δύο
προαιρετικά converter για μετατροπή σε πιο
ευρυγώνιες ή tele εστιακές αποστάσεις.

«Children of the light»
Η νέα έκθεση της Calliope ξεκινά στη
γκαλερί Ζουμπουλάκη
Υπό τον τίτλο «Children of the light» η φωτογράφος
Calliope παρουσιάζει μια σειρά φωτογραφικών έργων
στον χώρο της γκαλερί Ζουμπουλάκη. Στην έκθεση
παρουσιάζονται φωτογραφίες διάσημων Ελλήνων
της νέας γενιάς. Τα «παιδιά του φωτός» είναι τα
Ελληνόπουλα που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν κάτω
από το φως της Ελλάδας. Μέσα από το φωτογραφικό
της φακό η Calliope πλέκει εγκώμιο στην νιότη,
την ομορφιά και την αρμονία παρουσιάζοντας την
φωτεινή πλευρά των προσώπων που προσεγγίζει.
Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται στην έκθεση
περιλαμβάνονται και στο νέο βιβλίο της Calliope με
τίτλο «Children of the light».
Διεύθυνση: Γκαλερί Ζουμπουλάκη,
Πλ. Κολωνακίου 20, Αθήνα
Διάρκεια έκθεσης: έως 2 Μαΐου 2015
Πληροφορίες: Γκαλερί Ζουμπουλάκη,
τηλ. 2103608278, press@zoumboulakis.gr,
www.zoumboulakis.gr
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Linkedin
Εξαγοράζει το lynda.com
Ο CEO του δημοφιλούς ιστότοπου
επαγγελματικής κοινωνικής
δικτύωσης, Jeff Weiner,
γνωστοποίησε τα σχέδια του για την
εξαγορά της υπηρεσίας lynda.com,
η οποία προσφέρει ήδη πλούσια
γκάμα διαδικτιακών μαθημάτων
φωτογραφίας. Η συμφωνία
αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το
δεύτερο τρίμηνο του 2015, φέρνοντας
το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της
βιβλιοθήκης Lynda στην πλατφόρμα
Linkedin έναντι 1,5 δισεκατομμυρίων
δολαρίων. Σύμφωνα με το επίσημο
δελτίο τύπου με την ολοκλήρωση
της εξαγοράς μεγάλο μέρος του
εργατικού δυναμικού της Lynda θα
μεταβεί στα γραφεία της Linkedin.
Ακόμα, η αμερικάνικη εταιρεία
προτίθεται να διαθέσει σχετική
εκπαίδευση για άτομα που αναζητούν
εργασία, καθώς και να παρέχει
στους επαγγελματίες εκπαιδευτικό
υλικό για τη συνεχή βελτίωση
των υφισταμένων δεξιοτήτων. Τα
μαθήματα φωτογραφίας καλύπτουν
ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, από
διαδικτυακά σεμινάρια φωτισμού
στούντιο μέχρι προηγμένες τεχνικές
στο πρόγραμμα επεξεργασίας
Photoshop. Θα υπάρχει δωρεάν
προεπισκόπηση για όλα τα μαθήματα,
ενώ η πλήρης πρόσβαση κοστίζει
24.99$ μηνιαίως.

Nikkor Motion Gallery
Νέα online κινηματογραφική gallery

photo.gr







 

Η Nikon εγκαινιάζει Nikkor Motion Gallery, στην ιστοσελίδα http://Nikkor.com/
motion_gallery/ στην οποία παρουσιάζονται δύο ταινίες μικρού μήκους από
επαγγελματικά κινηματογραφικά στούντιο, καθώς και η πρώτη από μια σειρά
συνεντεύξεων με σχεδιαστές φακών. Τα ταινιάκια παρουσιάζουν τον τρόπο
με τον οποίο οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν την τεχνολογία Nikkor για την
κινηματογράφηση, ενώ εμπλουτίζουν το περιεχόμενο που ήδη φιλοξενείται στην
σελίδας, η οποία σχεδιάστηκε για τον εορτασμό της 80ής επετείου της σχετικής
επωνυμίας. Οι ταινίες του Nikkor Motion Gallery συγκεντρώνουν κορυφαίους
καλλιτέχνες με πείρα σε διάφορα κινηματογραφικά είδη και στυλ, με στόχο να
αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες απεικόνισης σε βίντεο. Στη
πρώτη από μια σειρά συνεντεύξεων παρουσιάζονται οι σχεδιαστές Takayuki Sensui
και Toshinori να μιλούν για το πάθος τους για τη φωτογραφία και τη σχεδίαση
φακών ενώ αναφέρουν τους αγαπημένους τους φακούς και ορισμένες από τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τη διαδικασία της σχεδίασης. Τα δύο πρώτα
βίντεο που παρουσιάζονται είναι το “HOPE” (Ελπίδα) από την εταιρεία παραγωγής
βίντεο augment5 Inc, το οποίο απεικονίζει με εμπνευσμένο τρόπο την καθημερινή
ζωή διάφορων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, και το “TOKYO DENSE FOG” (Πυκνή
ομίχλη στο Τόκιο) από το στούντιο visual design WOW, το οποίο αποκαλύπτει το
πρόσωπο του Τόκιο πίσω από ένα πυκνό πέπλο ομίχλης.
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Δείτε το
ανανεωμένο site
του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!
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Olympus Stylus 1S
H νέα superzoom compact τώρα και στην Ευρώπη

Macro Twin Flash KX-800
Ειδικό για macro λήψεις και για
μηχανές Canon, Nikon, Pentax και
Sony
Η κινέζικη εταιρία Venus Optics ανακοίνωσε
ένα νέο φλας που προορίζεται για
φωτογραφία macro, υποστηρίζοντας ότι είναι
το πιο δυνατό στην κατηγορία του καθώς
έχε Guide No 58μ. σε 100 ISO. Το KX-800
αποτελείται από μία κεντρική μονάδα, δύο
εύκαμπτους βραχίονες-48εκ. ο καθένας- που
ενσωματώνουν αντίστοιχες κεφαλές φλας και
ένα τρίτο (μικρότερο) βραχίονα στον οποίο
υπάρχει ένα LED που διευκολύνει στην
εστίαση. Η δύναμη των κεφαλών ορίζεται
μέσω οκτώ επιπέδων από 1/128 μέχρι 1/1,
ο χρόνος επαναφόρτισης κυμαίνεται από
2 μέχρι 5 δευτερόλεπτα, ενώ η xρωματική
θερμοκρασία της λάμψης είναι 5.200°Kelvin.
Όσο αφορά τη διάρκεια της λάμψης ξεκινά
από 1/200δευτ. και αγγίζει το 1/20.000δευτ.
Τροφοδοτείται από τέσσερις μπαταρίες ΑΑ,
ικανές να προσφέρουν τουλάχιστον 100
πλήρεις λάμψεις. Επίσης, το φλας διαθέτει
επαφή για καλώδιο συγχρονισμού PC. Είναι
συμβατό με μηχανές Canon, Nikon, Sony,
Pentax, αλλά δεν προσφέρει λειτουργία
TTL και δεν διευκρινίζεται για ποιο λόγο δεν
συνεργάζεται με μηχανές άλλων εταιριών

Η ιαπωνική εταιρία ανακοίνωσε επίσημα την επερχόμενη κυκλοφορία της Stylus
1s στην Ευρώπη, η οποία είχε ήδη ανακοινωθεί στα τέλη του περασμένου
έτους στην Ιαπωνία. Τα βασικά χαρακτηριστικά της παραμένουν ίδια με τον
προκάτοχο Stylus 1, δηλαδή: αισθητήρας BSI CMOS 12Megapixel μεγέθους
1/1.7in., φακός ισοδύναμος με εστιακό μήκος 28-300mm (10.7x οπτικό zoom)
μέγιστου διαφράγματος f/2.8, ηλεκτρονικό σκόπευτρο ανάλυσης 1.440.000
dot, ενσωματωμένο Wi-Fi και υποστήριξη αρχείων RAW. Τα ISO κυμαίνονται
από 100 έως 12800, ενώ ο επεξεργαστής είναι ίδιος με της Stylus 1 δίνοντας
αρκετά καλές επιδόσεις σε λειτουργία ριπής - 7fps (πλήρη ανάλυση). Στις
δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται επανασχεδιασμένο grip, δαχτυλίδι zoom
εννέα διαβαθμίσεων, μπαταρία μεγαλύτερης χωρητικότητας και λειτουργία
timelapse. Επίσης, το autofocus διαθέτει μικρότερο στόχο εστίασης και η
μηχανή έχει εξοπλιστεί με βελτιωμένο σύστημα focus peaking, σύμφωνα με τον
κατασκευαστή. Θα είναι διαθέσιμη στις αρχές του καλοκαιριού.

που έχουν hotshoe ή υποστηρίζουν
σύνδεση PC. Είναι ήδη διαθέσιμο μέσω της
ιστοσελίδας της εταιρίας
http://www.venuslens.net







 

-

  !!" 

Έκθεση φωτογραφίας
του Δημήτρη Τσακίρη
«Με χιλιάδες εικόνες στο μυαλό...»
Έκθεση φωτογραφίας τους Δημήτρη
Τσακίρη θα πραγματοποιηθεί στον
«Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο», από τις 7
Μαΐου ως τις 15 Ιουνίου 2015. Ο Δημήτρης
Τσακίρης απέκτησε την πρώτη του
φωτογραφική μηχανή πριν από 40 χρόνια
και έκτοτε φωτογραφίζει ακατάπαυστα στην
οικογένεια και στους φίλους και αργότερα
έξω, στη φύση, στα ταξίδια, στα πράγματα,
στο δρόμο.
Ο ίδιος ομολογεί για την έκθεση του «Γιατί
αυτή η έκθεση φωτογραφίας; ...γιατί ήταν
μια διαδρομή, που παρόλο άσχετη με την
δουλειά μου, κράτησε και καλλιέργησε
τη ματιά μου, πως να βλέπει τη φύση
και τους ανθρώπους στην παρέα και στη
μοναξιά, στο καθημερινό και στην έκπληξη
που πάντα θα μας περιμένει σε κάποια
στροφή του δρόμου. Και γιατί με τον
καιρό συνειδητοποίησα την φράση που
είχα ακούσει “...η φωτογραφία δεν είναι
σημαντική τόσο γι αυτό που αποτυπώνεται
μπροστά από το φακό, όσο για τη ματιά
και το μυαλό που βρίσκεται πίσω από το
φακό”. Και επειδή πιστεύω ότι η επιτομή
της φωτογραφίας, και γενικότερα της τέχνης
(τολμώ να πω), είναι όταν απελευθερώνεται
από τον όποιο δημιουργό και εκτίθεται στην
δεκτικότητα και την κριτική δημοσίως...»
Εγκαίνια: Πέμπτη 7 Μαΐου στις 8:00 μ.μ.
Διάρκεια: 7 Μαΐου - 15 Ιουνίου 2015.
Επιμέλεια: Τάσος Σχίζας
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΟΥΝΙΟ
Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα) τηλ. 2310
271003
Ωράριο λειτουργίας: Δευτ. 9:00-17:00, Τρ.
9:00-21:00, Τετ. 9:00-17:00, Πεμ. 9:0021:00, Παρ. 9:00-21:00, Σαβ. 9:00-16:00,
Κυρ. κλειστά







 

DJI Phantom 3
Πτήση σε εσωτερικούς χώρους και video 4K
Η DJI ανακοίνωσε τις δύο εκδόσεις του drone Phantom 3: την Professional που
μπορεί να εγγράψει video 4K (4096x2160) στα 24p ή video UHD(3840x2160)
στα 24p/30p και την Advanced, που προσφέρει video ανάλυσης 1920x1080
στα 24/30/60p. Κατά τα άλλα και τα δύο μοντέλα έχουν τα ίδια ακριβώς
χαρακτηριστικά hardware: αισθητήρα Sony EXMOR, μεγέθους 1/2.3in και
ανάλυσης 12Μegapixel και φακό με μέγιστο διάφραγμα f/2.8 και εστιακό μήκος
ισοδύναμο με 20mm. Επίσης η ανάρτηση gimbal έχει σταθεροποίηση τριών
αξόνων. Ο χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται τις βασικές ρυθμίσεις της κάμερας:
ταχύτητα κλείστρου, ISO 100-3200 στο video, ISO 100-1600 στις φωτογραφίες,
White balance και αντιστάθμιση έκθεσης μέσω του χειριστηρίου ή της εφαρμογής
Pilot, χάρη στην οποία καθίσταται δυνατό το livestreaming στο YouTube. Μία
σημαντική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση-Phantom 2 είναι
η δυνατότητα πτήσης σε εσωτερικούς χώρους, χάρη στο σύστημα «Visual
Positioning» το οποίο αξιοποιεί ειδικούς αισθητήρες για τον έλεγχο του drone,
χωρίς δηλ. να υπάρχει ανάγκη χρήσης του GPS. Είναι εξοπλισμένο με μπαταρία
χωρητικότητας 4480mAh που προσφέρει χρόνο πτήσης περίπου 23 λεπτά αλλά
και γρηγορότερες επαναφορτίσεις.
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«Red illusions».
Το γυμνό σώμα και η μάσκα
μέσα από το φακό του Λευτέρη
Παπάζογλου
Φωτογραφίζοντας το σώμα γυμνό και
φορώντας στο πρόσωπο μια «μάσκα»,
ο καλλιτέχνης Λευτέρης Παπάζογλου
ή αλλιώς LEFT παρουσιάζει τη νέα του
ατομική έκθεση στο χώρο της Chili Art
Gallery. Προκαλώντας προβληματισμούς
καθώς ξετυλίγονται οι εικόνες του, το
πραγματικό μπλέκεται με το φανταστικό,
το πρόσωπο με το προσωπείο, το όνειρο
με τη ζωή. «Είμαστε αυτοί που νομίζουμε
ότι είμαστε; Ή μήπως είμαστε η μάσκα που
φοράμε, και είναι τόσο κολλημένη επάνω
μας που δεν μπορούμε να τη διακρίνουμε;
Με την μάσκα κρατάμε απόσταση από το
σώμα (θέμα) αλλά και το ίδιο το σώμα
παίρνει άλλη διάσταση με την μάσκα!».
Εγκαίνια: Σάββατο 18 Απριλίου, 19.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 8 Μαΐου 2015
Διεύθυνση: Chili Art Gallery, Δημοφώντος
1315 (δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο
«Μελίνα»), Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως
Παρασκευή 10.30 19.30
Σάββατο 11.00 15.00
Πληροφορίες: Chili Art Gallery, τηλ.
2107292564 – 6936755599, info@chiliart.
gr, www.chiliart.gr

Photometria Awards 2015
Πρόσκληση για συμμετοχή στο διαγωνισμό
Ξεκίνησε ο φετινός διαδικτυακός φωτογραφικός διαγωνισμός Photometria Awards
2015. Με θεματική την Πίστη, όσοι φωτογράφοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος
καλούνται να ανεβάσουν τα φωτογραφικά τους έργα στη σελίδα του διαγωνισμού.
Η Πίστη, μια έννοια αφηρημένη, ηγείται πάντα της θεωρίας και εμπεριέχει
πλείστες ερμηνείες, όπως την υποστήριξη του εαυτού μας, την εμπιστοσύνη
στο συνάνθρωπο, την παραδοχή της αλήθειας, την αντίληψη υποκειμενική περί
πράγματος ή καταστάσεως, την ακλόνητη εμμονή σε αξίες και αρχές καθώς και τη
βεβαιότητα ύπαρξης του θείου. Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού θα ξεχωρίσει
τις 3 καλύτερες φωτογραφίες από τις 25 ενώ έπειτα από ψηφοφορία θα επιλεγεί
η φωτογραφία που θα τιμηθεί με το βραβείο κοινού. Επιπλέον, οι 25 καλύτερες
φωτογραφίες του διαγωνισμού θα ταξιδέψουν σε 11 πόλεις της Ελλάδας στα
πλαίσια της έκθεσης Photometria Awards 2015 Πίστη/Faith.
Συμμετοχή: ως 30 Απριλίου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 27 Μαΐου
Βραβεία Κριτικής Επιτροπής: 1ο: DSLR ψηφιακή φωτογραφική + Δωροεπιταγή
αξίας 150 ευρώ για φωτογραφικά σεμινάρια προσφορά του photobookstore.gr
2ο: Διακοπές στην Πάρο για 4 ημέρες προσφορά του Ταξιδιωτικού γραφείου Pass
Pantou
3ο: Δωροεπιταγή αξίας 150 ευρώ για φωτογραφικά Λευκώματα
Βραβείο Κοινού: Δωροεπιταγή αξίας 150 ευρώ για φωτογραφικά Λευκώματα από
το Photobookstore.gr + ένα τριήμερο στα Κάτω Πεδινά Ζαγορίου, προσφορά του
ξενώνα Ανέμη
Πληροφορίες- Συμμετοχή: Photometria Awards 2015, www.photometria.gr

Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς
Παράταση του μαθητικού διαγωνισμού φωτογραφίας
Παρατείνεται ο μαθητικός διαγωνισμός φωτογραφίας που διοργανώνεται από τη
Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς σε συνεργασία με το Δήμο Λιβαδειάς. Όοι μαθητές
δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τα έργα τους μπορούν να τα προσκομίσουν στα
γραφεία της Λέσχης την Τετάρτη 22 Απριλίου στο διάστημα 19.00 έως 21.00. Με
θέμα «Το δικό μου Πάσχα» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περαιτέρω πληροφορίες
να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους του Διοικητικού Συμβουλίου Λιβαδειάς
Γιάννη Λεμονή και Χρήστο Αλογοσκούφη.
Πληροφορίες: Γιάννης Λεμονής, Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Λ.Λ., τηλ. 6945894332
Χρήστος Αλογοσκούφης, Ταμίας Δ.Σ. Φ.Λ.Λ., τηλ. 6977460273
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In Between/ Reloaded
Έκθεση φωτογραφίας και βίντεο
Τέσσερις συνεργαζόμενοι φορείς, το
Εργαστήριο Φωτογραφίας του Τμήματος
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του
ΑΠΘ, δύο Εργαστήρια Βίντεο του Τμήματος
Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών
του ΤΕΙ Αθήνας, το Εργαστήριο Πολυμέσων
του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών Φλώρινας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, και το MetapolisΧώρος Φωτογραφίας Τέχνης & Πολιτισμού
συναντήθηκαν για να υλοποιήσουν μια
Εικαστική έκθεση με τίτλο «In Between/
Reloaded», στην οποία παρουσιάζει τη
δουλειά του ένας μεγάλος αριθμός νέων
δημιουργών που χρησιμοποιούν την
φωτογραφία και το βίντεο ως αυτόνομο
μέσο έκφρασης αλλά και ως εικαστική
εμπειρία. Η έκθεση αυτή αποτελεί συνέχεια
της επιτυχημένης έκθεσης με τίτλο In
Between που έγινε τον Μαϊο του 2014
στους χώρους του Metapolis στην Αθήνα σε
συνδιοργάνωση των ίδιων φορέων.
Η έκθεση «In Between/Reloaded», θα
πραγματοποιηθεί από τις 18 Απριλίου έως τις
10 Μαΐου 2015, στο Παλαιό Αρχαιολογικό
Μουσείο (Γενί Τζαμί) (Αρχαιολογικού
Μουσείου 30) στη Θεσσαλονίκη.
Εγκαίνια:
Σάββατο 18 Απριλίου 2015, ώρα 20:00
Διάρκεια έκθεσης:
18 Απριλίου - 10 Μαΐου 2015
Χώρος Παρουσίασης:
Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο (Γενί Τζαμί)
Αρχαιολογικού Μουσείου 30, Θεσσαλονίκη
Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη έως Κυριακή:
10:00 - 18:00
Δευτέρα κλειστά.
https://www.facebook.com/
events/361332674054058/







 

Canon XC10
Yβριδική κάμερα με video 4K στα 305MBps
Η ιαπωνική εταιρία ανακοίνωσε το camcorder XC10 λανσάροντας το ως υβρίδιο
για λήψη ποιοτικού video αλλά και αξιόλογων φωτογραφιών με μία, ενιαία
συσκευή. Διαθέτει αισθητήρα CMOS 12MP μεγέθους 1in, επεξεργαστή DIGIC
DV 5, φακό με οπτικό zoom 10x (ισοδύναμο με 27.3-273mm σε φορμά 35mm)
φωτεινότητα f/2.8-5.6, οπτικό σταθεροποιητή IS και αποδίδει ριπή 3.8 fps.
Εγγράφει video ανάλυσης 4K/30p (UHD) σε φορμά XF-AVC, στα 305 Mbps
και έχει δυνατότητα λήψης φωτογραφιών 12MP ή εξαγωγής καρέ ανάλυσης
8MP από το video 4K. Επίσης υπάρχει ενσωματωμένο ND φίλτρο και hotshoe,
Η ευαισθησία ISO φθάνει τα 20.000. Δέχεται δύο κάρτες μνήμης, μία CFast
2.0 (για εγγραφή video 4K) και μία SDHC/XC UHS (για video FullHD/60p και
φωτογραφίες). H οθόνη αφής 3in. περιστρέφεται κατά 90° προς τα πάνω, ενώ στη
συσκευασία παρέχεται και ένα αφαιρούμενο viewfinder, το οποίο προσαρμόζεται
στην οθόνη. Ακόμα η χειρολαβή περιστρέφεται για μεγαλύτερη ευελιξία
χειρισμού σε δύσκολες γωνίες λήψης. Στα interfaces συναντάμε υποδοχές για
εξωτερικό μικρόφωνο/ακουστικά και WiFi. Το βάρος φθάνει τα 930γρ. μαζί με
τη μπαταρία, η οποία είναι η ίδια που χρησιμοποιείται στις EOS 5D III and 7D II.
Αναμένεται στα μέσα Ιουνίου.
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