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Πιο πρόσφατα πριν ένα χρόνο
στη Γαλλία αλλά και αρκετές
φορές στο παρελθόν σε άλλες
χώρες, έχουν πραγματοποιηθεί
εκθέσεις φωτογραφίας γνωστών
φωτορεπόρτερ - paparazzi με
δουλειές που είχαν δημοσιευθεί
σε αμέτρητα σκανδαλοθηρικά
έντυπα ανά την υφήλιο και
φυσικά στο διαδίκτυο.

Τ

ο ερώτημα που είχε τεθεί
διεθνώς με αφορμή αυτές τις
εκθέσεις, ήταν το εάν και κατά πόσο
η ισχύουσα νομοθεσία προστατεύει
τα πνευματικά δικαιώματα των
paparazzi επί των έργων τους.
Αν εξαιρέσουμε την περίπτωση
προσβολής της προσωπικότητας
του απεικονιζόμενου - που
προστατεύεται από το νόμο
διαφορετικά από χώρα σε χώρα
– λαμβανομένου υπόψιν αν είναι
δημόσιο πρόσωπο ή όχι, αν
βρίσκονταν σε δημόσιο ή ιδιωτικό
χώρο κλπ – τα Γαλλικά Δικαστήρια
ήταν ξεκάθαρα στην απόφασή τους
μετά από την εκδίκαση σχετικής
υπόθεσης: Όχι, δεν προστατεύεται
ούτε αναγνωρίζεται πνευματικό
δικαίωμα στο φωτογραφικό έργο

Paparazzi και copyright

paparazzi. Ως εκ τούτου ο καθείς
μπορεί να το αναπαράγει, να το
πουλήσει, να το εκμεταλλευτεί

Τους προστατεύει ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων;

χωρίς να οφείλει την παραμικρή
αμοιβή στον δημιουργό.
Αυτό θυμίζουμε ισχύει αν κι εφόσον
η φωτογραφία δεν προσβάλλει τον
απεικονιζόμενο και δεν υπάρχει
κανενός είδους προσφυγή ή
απαίτησή του από τον φωτογράφο.
Γιατί τα γαλλικά δικαστήρια
έβγαλαν αυτήν την ετυμηγορία;
Γιατί πολύ απλά το έργο του

πνευματικής ιδιοκτησίας, πρέπει να είναι πρωτότυπο και η πρωτοτυπία, σύμφωνα με τα Γαλλικά
Δικαστήρια πάντοτε, δεν υπάρχει ούτε αναγνωρίζεται στα έργα των paparazzi (ούτε καν κάποια
δημιουργική πρόθεση κατά την παραγωγή τους!). Ιδού οι λόγοι όπως περιγράφονται αναλυτικά
στην απόφαση της προαναφερθείσας προσφυγής: Ο τόπος λήψης των φωτογραφιών δεν ήταν
αποτέλεσμα δημιουργικής αναζήτησης αλλά επιβλήθηκε από την πελατεία – στόχο τους.
Είχαν κάνει τις λήψεις με μότορ ντράϊβ κατά δεκάδες σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και με
ντενκλασέρ εκ του μακρόθεν χωρίς καν να γνωρίζουν τι έβγαζαν. Ως εκ τούτου δεν είχαν
απολύτως καμία συμμετοχή στη δημιουργία του έργου που να του προσδίδει τα ελάχιστα και
απαραίτητα εκείνα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά όπως: επιλογή του τόπου, του αντικειμένου,
του φωτισμού, της σύνθεσης, της γωνίας λήψης, της έκφρασης των προσώπων κλπ. Όλα είχαν

πνεύματος – κείμενο, ζωγραφικός
πίνακας, φωτογραφία, ταινία κ.α.
– για να προστατευθεί από την
υπάρχουσα και πολύ αυστηρή είναι
αλήθεια γαλλική νομοθεσία περί

γίνει στην τύχη χωρίς καμία καλλιτεχνική πρωτοτυπία. Αυτό ήταν συνοπτικά το σκεπτικό του
δικαστηρίου που απέρριψε την προσφυγή των paparazzi εναντίον Μουσείου για έκθεση έργων
τους, την έκδοση λευκώματος από αυτό κλπ. χωρίς την έγκρισή και άδειά τους και φυσικά χωρίς
να τους έχει καταβληθεί απολύτως καμία αμοιβή .
Προσωπικά, δε γνωρίζω αποφάσεις Ελληνικών Δικαστηρίων σε ανάλογες περιπτώσεις. Αν κανείς
έχει κάτι υπ’ όψη του ας μας ενημερώσει.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Kυκλοφορεί στα περίπτερα
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28 σπάνιες φωτογραφίες που δεν τις έχετε ξαναδεί
Θα σας καθηλώσουν!

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
./01234Τάκης Τζίμας, 5678791:3;91<=234Παναγιώτης Καλδής '%>$'?@%&'4Μιχάλης Κυρζίδης,
AB5C791D.1534Κωνσταντίνα Γκιτάκου %?)$?'4Mαρία Ιωάννου
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5<E2FGC6534Άννα Μανουσάκη
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I AM THE NIKON D5500. «3...2...1…
Τώρα!» Φωτογραφίζεις τον φίλο σου να κάνει ένα
άλμα πάνω από το skateboard που απεικονίζεται
στην αφίσα του street-artist και φωτογράφου με Νikon μηχανές
#2n4sv. Υπέροχη λήψη, αλλά μήπως θα μπορούσε να είναι
ακόμη καλύτερη; Είτε επιλέξεις εκείνη την απίστευτη προοπτική
που εντόπισες με την πτυσσόμενη οθόνη αφής είτε ακολουθήσεις με ευκολία ένα εντυπωσιακό άλμα χάρη στα 39 σημεία
εστίασης του συστήματος αυτόματης εστίασης, οι φωτογραφίες
σου θα είναι πάντα πολύ ευκρινείς και λεπτομερείς με 24,2
megapixel και υψηλό εύρος ISO. Θέλεις να μάθεις τη γνώμη των
φίλων σου για τις λήψεις σου; Mπορείς απλά να στείλεις τις αγαπημένες σου εικόνες στο smartphone σου και να τις μοιραστείς
από εκεί online. Ποια θα είναι η πιο δημοφιλής στο διαδίκτυο;
Εκτίναξε τον ενθουσιασμό σου στα ύψη και ανακάλυψε μοναδικούς τρόπους έκφρασης με την D5500.
nikon.gr/iamdifferent
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Λόγια μεγάλων φωτογράφων

Dorothea Lange (1895-1965)

Όταν εκτός από τα φωτογραφικά έργα, μιλούν και οι δημιουργοί

q 0ÆÔÒÎÇÐÆÎÕÐ»ÅÉÍÁÁÊÉÎÎÉÅ½

Σ

το στερέωμα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς οι βασικές αναφορές

σε διάσημες ρήσεις και παραθέσεις αντιστοιχούν σε λογοτέχνες, φιλοσόφους,
ακαδημαϊκούς, πολιτικούς και συγγραφείς. Ευφυολογήματα, ευθύβολες
και αιχμηρές όσο και διαχρονικές φράσεις που παγιώθηκαν στην ιστορική
συνείδηση και αξιοποιούνται προς επίρρωση των λεγομένων. Λίγες όμως
ανήκουν σε φωτογράφους. Θεωρούμε λοιπόν υποχρέωσή να μας αφιερώσουμε
ένα περισκόπιο σχετικά, ως φόρο τιμής στην πνευματική ικμάδα διάσημων
ανδρών και γυναικών της φωτογραφικής τέχνης.









 

τη μηχανή του, σαν αύριο να έχανε
την όρασή του.
q¥ËÅÐÁÅ½ÍÁÉÅÐÇÁÌÅ½ÎÇÉÁÍÁÁÓÁ½ÍÅÉ
κανείς να βλέπει και χωρίς αυτήν.
q ¥ÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁËÐÁÒÅÉ¾ÌÉÕÄ»ËÁÒÁÒÎ×
δευτερολέπτου, όμως αλλάζει τον κόσμο
για πάντα.
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Εdward Steichen
(1879-1973)
Το πορτραίτο δημιουργείται την ίδια
στιγμή και από τις δύο πλευρές της
μηχανής.

Alfred Eisenstaedt (1898-1995)
Πιο σημαντικό είναι να φωτογραφίζεις μαζί με κόσμο παρά
να πατάς μόνος το κουμπί απελευθέρωσης του κλείστρου.

Diane Arbus (1923-1971)
q .ÉÁÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÅ½ÍÁÉ»ÍÁ×ÑÒÉË¾Î×
περιέχει ένα άλλο μυστικό.
q ¹ÑÁÅÐÉÑÑ¾ÒÅÐÁÁÆÈÇÅ½ÒÁÉÉÁ
φωτογραφία, τόσο λιγότερα μαθαίνεις

Ansel Adams (1902-1984)
q ÏÄÅËÁËÁÌ»ÕÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÅÕÒÎÖÐ¾ÍÎ 
είναι αρκετές για ένα δημιουργό.
q ²ÐÖÎ×ÍÍÒÁÄÀÎÑÅÉÁ
φωτογραφία, ο δημιουργός
και ο παρατηρητής.
q §ÁÌ¼ÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÑÈÁ½ÍÅÉÍÁÊ»ÐÅÉÕ
σε ποιές αξίες στηρίζεσαι.
Συνεχίζεται στο επόμενο!
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Οι νέες έξυπνες TV Sony BRAVIA Android
Ένας νέος κόσμος ψυχαγωγίας, στο οικείο για πολλούς χρήστες
περιβάλλον Android, με σύγχρονο λεπτό design και εξαιρετική
ποιότητα εικόνας και ήχου.

Τ

ην Τετάρτη 24 Ιουνίου, είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τις νέες Android TV της
Sony, στην ειδική εκδήλωση που έγινε για την ενημέρωση των δημοσιογράφων στο
3PPU"SU4QBDFÑÒÎÈÑÅ½Î¥Í»ÁÑÅÉÐ¢SBWJBÇÉÁÒÎ ÅÒÈÍÒÅÖÍÎÌÎÇ½Á0OF'MJDL
Entertainment, με εξαιρετικά λεπτό και προσεγμένο σχεδιασμό (η ultra slim X90C έχει
πάχος μόλις 4,9 χιλιοστά, όπως τόνισε και ο Technical Marketing and Product Planning
Manager της Sony, Mr. Mark Whiteman, με ήχο Hi-Res Audio, κρυστάλλινη εικόνα, αλλά
και οι δυνατότητες μιας συνολικής εμπειρίας διασκέδασης μας τράβηξε το ενδιαφέρον.
Ο νέος επεξεργαστής, X1 4K , βελτιώνει εξαιρετικά την οπτική εμπειρία, σε όποιο
περιεχόμενο κι αν παρακολουθεί ο χρήστης (4K, High Definition, Standard Definition
ή ακόμα και βίντεο χαμηλής ανάλυσης από το διαδίκτυο), αφού έχει την ικανότητα να
αναλύει έξυπνα την εικόνα και να αποδίδει τα χρώματα με φυσικότητα και σε βάθος.
Το chip Χ1 μειώνει το θόρυβο και βελτιώνει την αντίθεση αποδίδοντας περισσότερες
λεπτομέρειες τόσο στα φωτεινά όσο και στα σκοτεινά σημεία.
Όμως η προσπάθεια βελτίωσης της εμπειρίας διασκέδασης των χρηστών δεν αρκείτε
εκεί. Με τις νέες Sony Android TV, όλα όσα έχουν συνηθίσει οι χρήστες να κάνουν, είτε
απ’ το tablet είτε απ’ το κινητό τους, τώρα μπορούν να τα ζουν στην μεγάλη οθόνη του
σπιτιού. Φωτογραφίες, ταινίες, μουσική, παιχνίδια και πάρα πολλές ακόμα εφαρμογές,
εύκολα και απλά, όπου χάρη στην τεχνολογία Google Cast και Google Play μεταφέρονται
απ’ το smartphone ή το tablet στην τηλεόραση. Ακόμα η λειτουργία Voice Control, και
στα ελληνικά, στο ενσωματωμένο μικρόφωνο του τηλεχειριστηρίου αφής κάνει εύκολη
την αναζήτηση και τη ρύθμιση της τηλεόρασης ενώ ένα απ’ τα νέα αξεσουάρ που είδαμε
ήταν το καινούριο χειριστήριο παιχνιδιών, που επιτρέπει στους gamers να παίζουν χωρίς
κονσόλα συνδέοντας το εύκολα στην τηλεόρασή τους, παράλληλα έως και 4 χειριστήρια
ανάλογα το μοντέλο της τηλεόρασης.
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Cascable iOS app:
Ασύρματος έλεγχος
για τις DSLR
²ÎÑÒÈÐ½ØÅÉÒÎ"QQMF8BUDI

H

νεοεμφανιζόμενη εταιρία
παρουσίασε μία εναλλακτική

πρόταση ασύρματου ελέγχου των
DSLR, έναντι των εργοστασιακών
εφαρμογών, η οποία αξιοποιεί
ÒÎÅÍÑÔÁÒÔ»ÍÎ8J'JÒÔÍ
υποστηριζόμενων μοντέλων
και απευθύνεται στους χρήστες
έξυπνων συσκευών της Apple.
Πιο συγκεκριμένα, το περιβάλλον
εργασίας της εφαρμογής κάνει
δυνατή τη ρύθμιση της έκθεσης,
της αυτόματης εστίασης και του
χρονοδιακόπτη. Ο έλεγχος της
ταχύτητας κλείστρου επιτυγχάνεται
και από το Apple Watch. Επίσης,
επιτρέπει το κατέβασμα φωτογραφιών
από τη μηχανή στο smartphone σε
πλήρη ανάλυση και υποστηρίζει και τη
μεταφορά των αρχείων RAW. Ακόμα
ενσωματώνει ειδική αριθμομηχανή
για τον υπολογισμό της έκθεσης όταν
χρησιμοποιούνται ειδικά φίλτρα,
όπως ουδέτερης πυκνότητας. Η
θέαση των φωτογραφιών μπορεί να
γίνει και σε μία μεγαλύτερη οθόνη ή
τηλεόραση μέσω AirPlay και HDMI.
Για την ώρα υποστηρίζονται μόνο
μηχανές canon, της σειράς eos, αλλά
σύντομα η εταιρία θα συμπεριλάβει
περισσότερους κατασκευαστές. Είναι
ήδη διαθέσιμο μέσω του App Store
ÒÈÕ"QQMF ÇÉÁJ04 ¼ÍÅ¾ÒÅÐÎ

Sigma 24-35mm f/2 DG HSM Art
Ο πιο φωτεινός zoom για full-frame

Η

Sigma ανακoίνωσε το νέο μέλος της σειράς ‘Art’ το οποίο καλύπτει τις εστιακές
αποστάσεις 24-35mm, προορίζεται για μηχανές full-frame και πρόκειται για τον
πρώτο zoom φακό με μέγιστο διάφραγμα f/2 σε όλο του το εύρος,
Το μάλλον περιορισμένο εύρος εστιακών αποστάσεων οφείλεται στο ότι η Sigma
προορίζει τον συγκεκριμένο φακό ως ευέλικτο zoom που θα a αντικαταστήσει τρεις
δημοφιλείς μεμονωμένους ευρυγώνιους (28mm, 30mm, 35mm).
Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει 18 οπτικά στοιχεία σε 13 group, ανάμεσα στα οποία
×ÐÖÎ×Í»ÍÁ-PX%JTQFSTJPO '-% ÑÒÎÉÖÅ½Î ÅÒ4QFDJBM-PX%JTQFSTJPO 4-% 
στοιχεία και 2 ασφαιρικά. Επίσης, έχει μηχανισμό ίριδας διαφράγματος με 9 πτερύγια
που προσομοώνει σχεδόν τέλεια στρογγυλοποιημένη οπή για ελκυστικό bokeh.
Δέχεται φίλτρα διαμέτρου 82mm στο εμπρός σπείρωμα και η ελάχιστη απόσταση
εστίασης είναι τα 28εκ. Ακόμα, χάρη στο αθόρυβο σύστημα αυτόμαστης εστίασης,
Hyper Sonic Motor (HSM), είναι κατάλληλος και για λήψη video. Να σημειωθεί ότι για
τη κατασκευή του η ιαπωνική εταιρία βασίστηκε στη φόρμουλα του 18-35mm f/1.8 DC
)4. Å½ÑÈÕÒÈÕÑÅÉÐÕ"SUÁÅ½ÍÁÉÄÉÁÓ»ÑÉÎÕÇÉÁÎÍÒÎÀÐÅÕ$BOPO&' /JLPO'ËÁÉ
Sigma SA.

Adobe
Ανανεώνει δωρεάν
τις δοκιμαστικές
εκδόσεις του CC 2015
για να επιδείξει τα νέα
χαρακτηριστικά

Η

Adobe αναβάθμισε την
περασμένη βδομάδα

τη σουίτα προγραμμάτων
Creative Cloud 2015
και αποφάσισε μέσω
επαναφοράς των trial εκδόσεων, να προσφέρει στους χρήστες την ευκαιρία να γνωρίσουν τις
δυνατότητες της. To μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι χρήστες, ακόμα και εκείνοι που έχουν
αξιοποιήσει ήδη την δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών, είναι να εκκινήσουν την εφαρμογή
και να επιλέξουν ‘update’. Να θυμίσουμε ότι με την τελεύταια μεγάλη αναβάθμιση το CC
απέκτησε πλήθος νέων λειτουργιών, mobile apps και την υπηρεσία Adobe Stock.
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«Art Links Wishes
2015»
Έργα τέχνης, ζωγραφικής,
γλυπτικής και φωτογραφίας
σε μια ομαδική έκθεση

Μ

ε σκοπό να ενώσει τους
ανθρώπους μέσω της

δημιουργικότητας ξεκίνησε μια
ομαδική έκθεση με συμμετοχή 38
Ελλήνων καλλιτεχνών. Στο χώρο της
Gallery 7 oι επισκέπτες θα έχουν την
ευκαιρία να δουν έργα γλυπτικής,
ζωγραφικής και φωτογραφίας
σε μια έκθεση που συνδυάζει
διάφορες μορφές τέχνης. Επιπλέον,
κάθε καλλιτέχνης που συμμετέχει
δωρίζει ένα έργο του προκειμένου
από τις πωλήσεις να ενισχυθεί ο
φιλανθρωπικός οργανισμός MakeA-Wish Greece (Κάνε-Μια- Ευχή
Ελλάδος).
Διάρκεια έκθεσης: έως 2 Ιουλίου
Διεύθυνση: Gallery 7, Σόλωνος
20 και Βουκουρεστίου, Κολωνάκι,
Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας:
Τετάρτη, Σάββατο 11.00 - 15.00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11.00 –
14.00 και 18.00 - 21.00

Venus Optics Laowa 15mm F4
Ο πιο ευρυγώνιος macro

Η

κινέζικη εταιρία Laowa παρουσίασε έναν ευρυγώνιο φακό 15mm, με μέγιστο

διάφραγμα f/4 που προορίζεται για macro φωτογράφηση (1:1) και θεωρείται
καινοτομικός στην κατηγορία του. Έχει ελάχιστη απόσταση εστίασης 12εκ, ενώ
προσφέρει λειτουργία ±6mm shift όταν προσαρμόζεται σε APS-C σώματα. Αποτελείται
από 12 στοιχεία σε 9 ομάδες, συμπεριλαμβανομένου ενός Extra-low dispension
στοιχείου, έχει μηχανισμό διαφράγματος με 14 λεπίδες (!) και προσφέρει οπτικό πεδίο
110°. Ζυγίζει 410γρ. και δέχεται φίλτρα 77mm. Είναι ήδη διαθέσιμος για τις μοντούρες
$BOPO&' /JLPO' 4POZ"MQIB 4POZ'&ËÁÉ1FOUBY,
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Nike στο εδώλιο
Το δικαστήριο απορίπτει
την αγωγή φωτογράφου

Τ

ο ομοσπονδιακό δικαστήριο
απέρριψε πριν λίγες μέρες την

αγωγή για παραβίαση πνευματικών
δικαιωμάτων που ασκήθηκε κατά
ÒÈÕ/JLFÁ¾ÒÎÆÔÒÎÇÐÆÎ+BDPCVT
Rentmeester, ο οποίος ισχυρίζεται πως
ÒÎ+VNQNBOMPHPËÁÉÈÆÔÒÎÇÐÁÆ½Á
ÅÒÎÍ.JDIBFM+PSEBOÒÈÕÅÒÁÉÐ½ÁÕ 
αντιγράφουν την φωτογραφία
του με τον ίδιο αθλητή που έγινε
για λογαριασμό του περιοδικού
-*'&)Á¾ÆÁÑÈÁ×Ò¼ÂÁÑ½ÑÒÈËÅ
στη νομοθεσία περί πνευματικών
δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οποία
προστατεύεται η έκφραση των ιδεών
και όχι οι ίδιες. Το δικαστήριο κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι η φωτογραφία
ËÁÉÒÎÌÎÇ¾Ò×ÎÒÈÕ/JLFÄÅÍÅ½ÖÁÍ
ουσιαστική ομοιότητα με την αρχική
φωτογραφία του Rentmeester, άρα δεν
έχει σημειωθεί παραβίαση πνευματικών
δικαιωμάτων. Ακόμα, ο δικαστής ήταν
σε θέση να επισημάνει πολλά σημεία
στα οποία οι φωτογραφίες διαφέρουν,
συμπεριλαμβανομένου της στάσης,
του μέγεθος, των χρωμάτων, του
περιβάλλοντος καθώς και της θέσης
ÒÎ×+PSEBOÑÅÑÖ»ÑÈÅÒÎËÁÌÓÉ
Παρ’ όλα αυτά ο Rentmeester επιμένει
στην αρχική του θεωρία και θα
προσφύγει άμεσα κατά της απόφασης.

Emulsion for Mac
Η εναλλακτική λύση διαχείρισης και επεξεργασίας φωτογραφιών

Μ

ολονότι τα προϊόντα της Adobe είναι ευρέως αποδεκτό ότι μπορούν να
ικανοποιήσουν ακόμα τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες, οι χρήστες αναζητούν
συχνά εναλλακτικά προγράμματα σε προσιτότερες τιμές και σε αυτή τη περίπτωση το
Emulsion λανσάρεται ως ανταγωνιστής του δημοφιλούς Lightroom.
Το 2014 η Apple γνωστοποίησε το τέλος υποστήριξης του Aperture και την
αντικατάαταση από το Photos, όπως και έγινε. Ωστόσο, το Photos δεν παρέχει τον ίδιο
πλούτο δυνατοτήτων, γεγονός που δημιούργησε ένα ορατό κενό ανάμεσα σε αυτό και
τον προκάτοχο του. Φένεται πως το Εmulsion είναι ικανό να καλύψει αυτό το κενό καθώς
παρέχει σύνθετες λειτουργίες και ένα αξιόλογο περιβάλλον εργασίας.
Αναλυτικότερα, επιτρέπει τη μη-καταστροφική επεξεργασία των εικόνων, την ανάγνωση
metadata και γρήγορο indexing, ισάξιο του Lightroom. Η κατηγοριοποίηση της
βιβλιοθήκης μπορεί να γίνει ανα φακέλους, άλμπουμ, ετικέτες, τόπους και ανθρώπους.
Επιπλέον, η αναζήτηση γίνεται πολύ γρήγορα με βάση το όνομα ή τα μεταδεδομένα.
Μερικά από τα διαθέσιμα εργαλεία είνα τα clone tool, cropping, rotation, magnification,
ενώ προσφέρονται και δημιουργικά φίλτρα. Όσο αφορά το τυπικό ιστόγραμμα
του interface αντιστοιχιστεί σε μια καμπύλη τόνου, αντί της καμπύλης έκθεσης του
αντίστοιχου προγράμματος της Adobe. Συγκεκριμένα, επιτρέπει την επεξεργασία των
ακόλουθων πτυχών της φωτογραφίας: έκθεση, αντίθεση, υφή, τόνοι, highlights,
shadows, sharpening, gamma, saturation, gradient, φωτεινότητα, κανάλια RGB,
μείωση ψηφιακού θορύβου, vignetting, hue, vibrancy και θερμοκρασία. Οι ρυθμίσεις
μπορούν να τροποποιηθούν χρησιμοποιώντας τις ανάλογες μπάρες. Διαθέτει επίσης
τρεις διαφορετικούς τρόπους θέασης: Lightbox, Map, και Equipment. Η Lightbox
είναι η προεπιλεγμένη προβολή, ενώ η Μap εμφανίζει τα μεταδεδομένα τοποθεσίας
των εικόνων. Για τους λάτρεις του αναλογικού η επιλογή Equipment θεωρείται
η καταλληλότερη, καθώς επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή μεταδεδομένων-όταν
υποστηρίζεται από την εκάστοτε μηχανή. Επιπλέον, μιας και το πρόγραμμα έχει
σχεδιαστεί ειδικά για το Yosimite αξιοποιεί τη λειτουργία πλήρους οθόνης(full screen
mode), αλλά αρνητικό χαρακτηριστικό αποτελεί η μη υποστήριξη των multitouch
κινήσεων του trackpad. Οι βασικές απαιτήσεις του προγράμματος είναι λειτουργικό
ÑÀÑÒÈÁ.BD049:PTFNJUFËÁÉ(#Í¼ÈÕ3".ÉÁÅËÅ½ÍÎ×ÕÎ×Ó»ÌÎ×ÍÍÁ
δοκιμάσουν το λογισμικό πριν την αγορά μπορούν να κατεβάσουν μια trial έκδοση του
από εδώ: http://www.emulsionapp.com
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«Αντιθέσεις»
Έκθεση των μελών της
φωτογραφικής ομάδας «Φ»

Ό

πως και τις προηγούμενες
χρονιές έτσι και φέτος τα μέλη

της φωτογραφικής ομάδας «Φ»
παρουσιάζουν τα φωτογραφικά τους
έργα σε μια έκθεση που σηματοδοτεί
τη λήξη των φετινών σεμιναρίων
φωτογραφίας. Με τίτλο «Αντιθέσεις»
η έκθεση παρουσιάζει τον τρόπο με
τον οποίο αντιλαμβάνεται καθένας
από τους φωτογράφους την έννοια
των αντιθέσεων. Μέσα από 130
φωτογραφίες τα 34 μέλη της ομάδας
δίνουν ένα διαφορετικό ερέθισμα στον
επισκέπτη, μια διαφορετική ματιά στις
ποικίλες αντιθέσεις.
Διάρκεια έκθεσης:
έως 10 Σεπτεμβρίου 2015
Διεύθυνση: Πολυχώρος Εικόνας
Κούνιο, Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα),
Θεσσαλονίκη
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα,
Τετάρτη 9.00 – 17.00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9.00 – 21.00
Σάββατο 9.00 – 16.00
Κυριακή κλειστά
Πληροφορίες: «Φ» Ομάδα
Φωτογραφίας, https://www.facebook.
com/f.photographygroup?ref_
type=bookmark
Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, Τηλ.
2310271003, www.kounio.gr |
Φωτογραφικό Είδωλο – Σεμινάρια
Φωτογραφίας, Τηλ. 2310638447,
http://www.photoeidolo.gr/seminaria.
html

Sony
Η μουσική επιδρά στην αίσθηση της γεύσης

Σ

τα πλαίσια προωθητικής ενέργειας του νέου συστήματος ήχου Multi-room από
τη Sony, o καθηγητής Charles Spence, ειδικευμένος στην πειραματική ψυχολογία
στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, διεξήγαγε μια έρευνα με την οποία υποστηρίζει
¾ÒÉÒÁÇÅÀÁÒÁÎÐÎÀÍÍÁÍÎÑÒÉ»ÃÎ×ÍÈÖÈÒÉË×ÇËÅËÐÉ»ÍÁ ÅÊÈÇÅ½¾ÒÉÈ
γαλλική κουζίνα έχει καλύτερη γεύση όταν την απολαμβάνει κανείς με συνοδεία
γαλλικής μουσικής με ακορντεόν, ενώ οι συνθέσεις του Πουτσίνι βελτιώνουν τη
γεύση των ζυμαρικών. Τα ίδια αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν σε ανάλογες δοκιμές
με τη γερμανική, την ισπανική και την ελληνική κουζίνα. Σύμφωνα με τον Charles, οι
άνθρωποι γευόμαστε με τις αισθήσεις, δηλαδή ο εγκέφαλος προετοιμάζει το στόμα
μας για γευστικές εμπειρίες και επομένως η στοματική κοιλότητα είναι δευτερεύουσας
σημασίας. Ακόμα επισημαίνει, πως το περιβάλλον γύρω μας και κυρίως η μουσική,
επηρεάζει καθοριστικά τη γευστική μας εμπειρία. Όσο αφορά τη τεχνολογία Multiroom της ιαπωνικής εταιρίας, έχει ως στόχο να δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα
να ακούν διαφορετική μουσική σε κάθε δωμάτιο ή και την ίδια σε όλα τα δωμάτια
και κατά συνέπεια τους επιτρέπει να παίρνουν το φαγητό και το ποτό μαζί τους ώστε
να συνειητοποιήσουν πώς η αλλαγή περιβάλλοντος με την εκάστοτε μουσική,
επιβεβαιώνει την ανάλυση του καθηγητή.

«Συντεταγμένες ΙΙΙ»
Φωτογραφική έκθεση της δημοσιογράφου Στέλλας Αλαφούζου

Έ

χοντας παρουσιάσει το 2012 και το 2013 αντίστοιχα τις εκθέσεις «Συντεταγμένες» Ι και
ΙΙ, η δημοσιογράφος Στέλλα Αλαφούζου εκθέτει τα νέα της φωτογραφικά έργα υπό

τον τίτλο «Συντεταγμένες ΙΙΙ». Με την έκθεση να αποτελεί μια διοργάνωση του Ιδρύματος
«Άσυλον Ανιάτων» τα φωτογραφικά έργα θα πωλούνται κατόπιν παραγγελίας ενώ όλα τα
έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά για την αγορά ενός ειδικά διαμορφωμένου βαν για την
ασφαλή μεταφορά των περιθαλπομένων. Η έκθεση θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με την
εκστρατεία που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μέσω της
ενεργοποίησης της υπηρεσίας SMS με την ονομασία «ΠΡΟΣΦΕΡΩ».
Εγκαίνια: Τετάρτη 1 Ιουλίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Ιουλίου
Διεύθυνση: Αυλή Ιδρύματος «Άσυλον Ανιάτων», Αγ. Ζώνης 39, Κυψέλη, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10.00 – 20.00
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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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Thepapillon.gr
Εναρξη λειτουργίας του site

Α

νέβηκε το αναμενόμενο από καιρό site
της Ένωσης Επαγγελματιών Φωτογράφων

και Βιντεογράφων γάμου
Είχε αναγγελθεί από καιρό και το περιμέναμε.
Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η υπόσχεση
εκπληρώθηκε με ένα μοντέρνο και καλοστημένο
site που φιλοδοξεί να απευθυνθεί σε όλους τους
μελλόνυμφους, διευκολύνοντας την αναζήτηση
φωτογράφου γάμου. Πως γίνεται αυτό; Οι
ενδιαφερόμενοι απλά μελετούν συμβουλές και
βλέπουν σελίδες φωτογράφων μελών της ένωσης
μαζί με mini portfolio ώστε να σχηματίσουν πλήρη
συγκριτική άποψη και μετά να απευθυνθούν σε
όπους επιλέγουν. Επίαης ενσωματώνεται ένα
κομμάτι για την Ένωση καθαυτή με πληροφοριακά
στοιχεία για την λειτουργία της, τους σκοπούς,
τη διοικητική δομή, πως μπορεί κάποιος
επαγγελματίας να γίνει μέλος κλπ.
Εμείς από την πλευρά μας ευχόμαστε η
πρωτοβουλία να εξελιχθεί και να αγκαλιάσει
ακόμη περισσότερους επαγγελματίες που θα
προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στη
φωτογραφία και βίντεο γάμου.

Ο

Τάσος Ανέστης κατέκτησε το «χάλκινο»
στον Διεθνή Διαγωνισμό Φωτογραφίας
PΧ3 2015 (κατηγορία Φύση) που διεξήχθη
στο Παρίσι για μια σειρά φωτογραφιών του
με θέμα την Ισλανδία. Στον ίδιο διαγωνισμό
απέσπασε άλλες δύο διακρίσεις. H κριτική
επιτροπή του Διαγωνισμού που αποτελείτo
από διεθνούς κύρους επαγγελματίες
από τον χώρο της φωτογραφίας επέλεξε
τους νικητές ανάμεσα από χιλιάδες
συμμετοχές από πάνω απο 85 χώρες.
Ο Διαγωνισμός PΧ3 πραγματοποιείται
κάθε χρόνο στο Παρίσι και προωθεί την
τέχνη της φωτογραφίας, προβάλλοντας
ανερχόμενα ταλέντα. Αποτελεί τόπο
συνάντησης φωτογράφων από όλο τον
κόσμο καθώς και μια δυναμική παρουσία
στην καλλιτεχνική κοινωνία του Παρισιού.
Οι νικήτρις φωτογραφίες του διαγωνισμού
θα εκτεθούν στην ετήσια έκθεση Px3 στο
Παρίσι. Επίσης θα συμπεριληφθούν στην
ετήσια πολυτελή έκδοση του Διαγωνισμού
Px3. Ο βραβευμένος έλληνας φωτογράφος
με συμμετοχές σε εκθέσεις στην Ευρώπη
και στην Αμερική ταξιδεύει πολύ και

Τάσος Ανέστης
Χάλκινο Βραβείο Φωτογραφίας
ÑÒÎÍÉÅÓÍ¼ÉÁÇÔÍÉÑ¾19ÑÒÎÁÐ½ÑÉ









 

απαθανατίζει τοπία από όλον τον κόσμο
τόσο φυσικά όσο και αστικά.
www.facebook.com/
TasosAnestisPhotography
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H μεγάλη γιορτή της σύγχρονης φωτογραφίας

32 εκθέσεις
76 φωτογράφοι
37 χώρες
600 φωτογραφίες
12 video projects
370 photobooks

WWW.PHOTOFESTIVAL.GR









Niina Vatanen

Andreas Mühe

Έως 26 Ιουλίου · Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο Πειραιώς)

ATHENS PHOTO FESTIVAL 2015
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από το 1912 μέχρι και το 1971.
Στις τέσσερις φωτογραφικές ενότητες
του αφιερώματος, ξεχωρίζουν θρυλικές
μορφές της μόδας, της τέχνης, του χορού,
των γραμμάτων και της ηθοποιίας όπως
η Coco Channel, η Peggy Guggenheim,
η Gertrude Stein και η Catherine
Deneuve. Την έκθεση συνοδεύει
τρίγλωσσος τόμος που περιλαμβάνει
το σύνολο των 150 έργων κι εκδίδεται
από τη Μικρή Άρκτο.
Το αφιέρωμα στον Man Ray στην Άνδρο
φιλοδοξεί να αναδείξει στα μάτια του
επισκέπτη τις πολύμορφες πτυχές του
πολυδιάστατου έργου του διάσημου
Αμερικανού στην καταγωγή καλλιτέχνη,
ο οποίος αν και ζωγράφος, γλύπτης,
χαράκτης, σκηνογράφος και επινοητής
ποικίλων τρόπων καλλιτεχνικής
έκφρασης, πρωτίστως απέκτησε την
διασημότητά του ως φωτογράφος.
Διάρκεια έκθεσης:
έως 27 Σεπτεμβρίου 2015
Διεύθυνση: Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας
Γουλανδρή, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Χώρα Άνδρου
Μέρες και ώρες λειτουργίας:

Το βιολί του Ingres, 1924, Αργυροτυπία, μεταγενέστερη εκτύπωση, 26,5 x 21 εκ., Ιδιωτική
συλλογή © MAN RAY TRUST/ADAGP, Paris/OSDEETE, Athens 2015

Έκθεση Man Ray στην Άνδρο
Aφιέρωμα στον διάσημο καλλιτέχνη
από το Ίδρυμα Γουλανδρή

Καθημερινά 11.00 – 15.00 και 18.00 –
21.00
Δευτέρα 11.00 – 15.00
Δευτέρα απόγευμα και Τρίτη κλειστά
Επιμέλεια έκθεσης:
Μαρία Κουτσομάλλη
Πληροφορίες:
Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή,
Τηλ. 2107252895-6,
http://www.goulandris.gr/
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Άνδρος,
Τηλ. 2282022444, www.moca-andros.gr

Φ

τάνοντας στο Παρίσι το 1921, ο Man Ray ξεκίνησε να ασχολείται με τη φωτογραφία
και συγκεκριμένα με τη μόδα από ανάγκη βιοπορισμού. Καταγράφοντας το

ασυνήθιστο, το καινοφανές και το ανατρεπτικό, γρήγορα ξεχώρισε για την ιδιαίτερη
έκφρασή του μέσα από διαφορετικές μορφές τέχνης. Αν και ο ίδιος δεν υπέγραψε ποτέ
κανέναν μανιφέστο, αναγνωρίστηκε ως μια από τις σημαντικές ηγετικές φυσιογνωμίες της
σουρεαλιστικής εικονογραφίας. Φίλος και συνοδοιπόρος του στο κίνημα, ο André Breton
είχε εκφράσει ανοιχτά το θαυμασμό του στο πρόσωπο του Man Ray ενώ έχει ειπωθεί
πως αν o Cartier Bresson είναι αυτός που έδωσε στην φωτογραφία τους «τίτλους
ευγενείας της», ο Man Ray είναι εκείνος που της προσέφερε, χάρη στη θεματική
πρωτοτυπία και τον αιφνιδιασμό, μια διαφορετική οπτική οντότητα.
Άξονας αναζήτησης της έκθεσης είναι η γυναίκα. Με τον φακό του στραμμένο στη
γυναικεία μορφή, ο φακός του καλλιτέχνη δεν αποτυπώνει το φευγαλέο και εφήμερο
της γυναικείας ομορφιάς αλλά αποδίδει έννοιες, νοήματα, όνειρα, συμπεριφορές και
φιλοδοξίες. Μέσα από 150 έργα όλων των μορφών τέχνης όπως φωτογραφίες, έργα
ζωγραφικής, γλυπτικής, σχέδια και χαρακτικά, οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την πολυετή καλλιτεχνική πορεία του Man Ray,









 

Man Ray: “Noire et Blanche”, 1926. Courtesy
Marconi Foundation
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Φωτογραφική
Λέσχη Λιβαδειάς
Για λίγες ακόμη μέρες η
έκθεση των νέων μελών

Σ

υνεχίζεται η έκθεση των νέων
μελών της Φωτογραφικής Λέσχης

Λιβαδειάς. Τα φωτογραφικά έργα
που παρουσιάζονται στα πλαίσια
της ομαδικής έκθεσης καλύπτουν
την περίοδο 2014 – 2015 με τους
φωτογράφους που συμμετέχουν να
είναι ο Λουκάς Παπαθανασίου, ο
Πάνος Καντάς, η Λήδα Μανούσκου,
η Αγάθη Καλομοίρη, η Έφη Βέργου,
ο Δημήτρης Μπελίτσας, ο Γιώργος
Κρίκος, η Σίσυ Σκλάβου και η Καίτη
Καρακούση.
Διάρκεια: έως 28 Ιουνίου
Διεύθυνση: Ισόγειο Νερόμυλου,
Πηγές της Κρύας, Λιβαδειά
Μέρες και ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 19.00 – 22.00
Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη
Λιβαδειάς, fotolesxilivadias@gmail.
com, www.fotolesxilivadias.gr

Chios Photo Festival 2015

Φωτ.: Αθηνά Καζολέα

Το πρώτο φεστιβάλ φωτογραφίας στη Χίο

Μ

ε φόντο το καλοκαίρι και όχημα τη φωτογραφία ένα νέο φεστιβάλ ξεκινά στο
ÍÈÑ½ÒÈÕ³½Î×±Î$IJPT1IPUP'FTUJWBMÅÌÅÒËÁÉÁÐÎ×ÑÉØÅÉÒÎÒÁÊ½ÄÉ 
αφορμή για μια περιπλάνηση στο ίδιο το νησί της Χίου. Κινητήρια δύναμη που μετέφερε
τον πολιτισμό και το εμπόριο της Χίου σε όλο τον κόσμο, το «Ταξίδι» των εκθέσεων
δεν αφορά μόνο την αναχώρηση και αναζήτηση αλλά και την επιστροφή στην πατρώα
γη. Μέσα από τις επτά εκθέσεις του Φεστιβάλ, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τη Χίο
ακολουθώντας το νήμα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, το όνειρο με την
πραγματικότητα, το νησί με τον προσωπικό κόσμο των φωτογράφων. Σε συνεργασία με
τοπικούς φορείς αυτοδιοίκησης, την εθελοντική ομάδα «Όμικρον» αλλά και αξιόλογα
μουσεία όπως το Μουσείο Μπενάκη και το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης,
στόχος του Φεστιβάλ είναι να προωθήσει την φωτογραφική παιδεία και να αναδείξει την
Χίο σε κέντρο φωτογραφίας με αφετηρία την τέχνη.
Διάρκεια: 26 Ιουνίου - 18 Αυγούστου 2015
Καλλιτεχνική – Οργανωτική Επιμέλεια Φεστιβάλ: Δημήτρης Κοιλαλούς, Αθηνά Καζολέα
Διοργάνωση:'JY5IF4IBEPXT
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δήμος Χίου
Υποστήριξη: Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Μαρίας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Τσάκου, Αρχοντικό Αντουάνικο, Εθελοντική Ομάδα Δράσης Χίου «Όμικρον»,
$IJPT/BUVSF
Σε συνεργασία: Φωτογραφική Λέσχη Χίου

Εκτυπωτής Epson Stylus Pro
7900 σε άριστη κατάσταση.
Τιμή 1300€. Αμπελόκηποι.
Πληροφορίες:
kostas@pixelonpaper.gr.









Αναλυτικές πληροφορίες για τις εκθέσεις και τις άλλες εκδηλώσεις:
$IJPT1IPUP'FTUJWBM ±ÈÌ JOGP!DIJPTQIPUPGFTUJWBMHS 
www.chiosphotofestival.gr
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επιβεβαίωση πως η ζωή συνεχίζεται.
Η σημαντικότερη στιγμή για το δημιουργό
Χαρισιάδη ήταν η επιλογή μιας
φωτογραφίας του για την έκθεση “The
'BNJMZPG.BO /FX:PSL  .VTFVNPG
Modern Art, 1955). Μια έκθεση ορόσημο
της ουμανιστικής φωτογραφίας που σκοπός
της ήταν να δείξει ‘‘πόσο όμορφη είναι η
ζωή, πόσο υπέροχοι είναι οι άνθρωποι
και πάνω απ’ όλα πόσο όμοιοι είναι οι
άνθρωποι σε όλα τα μέρη του κόσμου’’.

Ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα. Βάσσες Ηλείας, Μάρτιος 1960

Έκθεση Χαρισιάδη
Στο Μονοδένδρι Ζαγορίου Ιωαννίνων

Γ

ια πολλούς ειδικούς ο Δημήτρης Χαρισιάδης (1911-1993) θεωρείται ο συνεπέστερος
του μοντερνισμού στην ελληνική φωτογραφία. Είναι ίσως ο μόνος φωτογράφος της
γενιάς του που είχε σε υψηλό βαθμό θεωρητική και τεχνολογική κατάρτιση.
Η ισορροπημένη και συχνά αφαιρετική σύνθεση, η άψογη τεχνική και η αισιοδοξία
χαρακτηρίζουν το έργο του Δημήτρη Χαρισιάδη που το αρχείο του αριθμεί 120.000
αρνητικά. Η επιλογή του να φωτογραφίζει θέματα που παρουσιάζουν μια ανώδυνη όψη
της ζωής δεν ήταν τυχαία ή αφελής. Τουναντίον, ήταν αναγκαία. Όπως όλος ο κόσμος,
έτσι και ο ίδιος μετά τη δεινή εμπειρία της Κατοχής ζητούσε από τη φωτογραφία την

Στο Μονοδένδρι θα εκτεθούν οι ενότητες:
±Î½Î ¡ÐÖÁÉ¾ÒÈÒÅÕ ²Á½ÓÐÉÎÕ
ζωή», «Στιγμιότυπα κοινωνικής ζωής»,
«Αρχιτεκτονική» και «Ναυπηγεία».
Διάρκεια: Μέχρι τον Φεβρουάριο 2016,
Διοργάνωση: Ριζάρειο Ίδρυμα,
Παραγωγή: Μουσείο Μπενάκη, Επιμέλεια:
Γεωργία Ιμσιρίδου,
Συντονισμός: Τάκης Αναγνωστόπουλος,
Εκθεσιακός χώρος: Ριζάρειο Εκθεσιακό
Κέντρο Μονοδενδρίου Ιωαννίνων
Ώρες λειτουργίας : 9:00-16:00 καθημερινά,
Info: 26530 71573

Richard Avedon
App με το έργο του

0

Richard Avedon υπήρξε ένας απο τους
δημοφιλέστερους αμερικάνους φωτογράφους
που ξεκίνησε την καριέρα του μόλις στα 21 του χρόνια
ÑÒÎÇÍÔÑÒ¾ÅÐÉÎÄÉË¾¾ÄÁÕ)BSQFST#B[BBS¨ÉÁÍ»Á
εφαρμογή που φέρει το όνομα του, έχει ως στόσο μέσα
από απλό και κομψό interface να δώσει την ευκαιρία
στο κοινό να εξερευνήσει το αρχείο του Avedon και
να κατανόησει το έργο του. Το app είναι οργανωμένο
σύμφωνα με τις κατηγορίες που δραστηριοποιούνταν ο
φωτογράφος: μόδα, πορτραίτo, και ρεπορτάζ. Επίσης,
διατίθονται πληροφορίες για το είδος εκτύπωσης του
εκάστοτε έργου και λεπτομερή στοιχεία για εκατοντάδες
φωτογραφίες που καταλαμβάνουν μισό αιώνα ιστορίας.
Μπορείτε να το κατεβάσετε από το App Store της Apple.
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Γιατί 27in.
Στον κόσμο της τεχνολογίας,
παρατηρείται μια διαβάθμιση στη σχέση
προσφερόμενων προδιαγραφών και
κόστους (value for money). Στην μεν
κορυφή έχουμε το state of the art,
την απόλυτη απόδοση αλλά χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη ο παράγων τιμή ενώ
στη βάση κυριαρχεί η προτεραιότητα
της χαμηλής τιμής με όλους τους
συμβιβασμούς που συνεπάγεται. Στο
μέσο της κλίμακας εντοπίζουμε τη χρυσή
τομή που συνδυάζει και απόδοση και
λογική τιμή. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν
και στον κόσμο των monitor για
φωτογράφους. Aυτή τη στιγμή το sweet

Μonitors για
φωτογράφους

ÛąĊďwČĉāùăôąóùÿýąāåĆċĆąćąJO

spot εκπροσωπείται από την κατηγορία
των 27in. WQHD. Προσοχή όμως: στην
αγορά κυκλοφορούν, πάλι στο δημοφιλές
μέγεθος των 27in, κάποια φθηνότερα
μοντέλα, αλλά με χαμηλότερη ανάλυση
Full HD 1920x1080 ή λιγάκι παραπάνω
1920x1200. Eπίσης προσφέρονται
χαμηλού κόστους μοντέλα με ΤΝ panel.

Με επικείμενη την άφιξη της νέας γενιάς monitor 4K, που ακολουθούν την έκρηξη των

Η τεχνολογία

φωτογραφικών μηχανών και βιντεοκαμερών με παρόμοια δυνατότητα, το ενδιαφέρον

Στην αναζήτηση της καλύτερης απόδοσης

για την κατηγορία αυτή ζωηρεύει. Μπορεί όλοι να συζητούν για τα monitor 4K

στα monitor, κατά διαστήματα έχουν

που είναι το επίκαιρο hype, αλλά στο επίκεντρο είναι η ωρίμανση της mainstream

αξιοποιηθεί διάφορες προσεγγίσεις.

τεχνολογίας. Δηλαδή των προσιτών πλέον monitor για photo retouching, των οποίων

Σε όλες τις σχεδιάσεις με οθόνες υγρών

η σχέση τιμής/απόδοσης έχει εκτοξευτεί στα ύψη. Ποτέ στο παρελθόν δεν αγοράζαμε

κρυστάλλων (LCD) έχουμε περίπου τα

23in. με εξελιγμένα IPS panel με Full HD ανάλυση σε τιμή κάτω από 200 ευρώ και 27in.

ίδια. Δηλ. κάθε pixel αποτελείται από τρία

συσκευές WQHD ανάλυσης (2560x1440) σε ακριβότερες μεν αλλά απολύτως λογικές

υπο-pixel RGB με τα τρία βασικά χρώματα

για την επαγγελματική απόδοσή τους τιμές.

του προσθετικού συστήματος. Λόγω του
μικρού μεγέθους τους τα sub-pixel δεν

Ω

Αναδημοσίευση από το
περιοδικό ΦΩΤΟγράφος
Νο 236







ς δύο τρία χρόνια πριν, IPS και PLS τεχνολογία (άντε

είναι ορατά στη συνηθισμένη καθημερινή

και MVA) μεταφραζόταν σε μεγάλο σχεδιαστικό και

παρατήρηση. Ανάλογα με τη σχεδίαση

κατασκευαστικό κόστος, που μοιραία έπρεπε να μετακυλιστεί στον

κάθε panel τα σχήματα και η διάταξη των

τελικό καταναλωτή. Σήμερα η μαζικοποίηση της παραγωγής έχει

subpixel μπορεί

αλλάξει το σκηνικό. Ο φωτογράφος και γενικότερα οποιοσδήποτε

να αλλάξει. Όλα

ενδιαφέρεται για χρωματική ακρίβεια στην απεικόνιση μέσω

μαζι ανάλογα με τις

υπολογιστή, έρχεται αντιμέτωπος με διάφορες προσιτές επιλογές.

τιμές φωτεινότητας

Η κατηγορία των 27in. για πρώτη φορά μοιάζει τόσο ελκυστική

κάθε subpixel

για επεξεργασία εικόνας. Είναι εντυπωσιακό να δουλεύει κανείς

σχηματίζουν

σε ανάλυση 2560x1440 που δίνει άφθονη επιφάνεια στο

την αίσθηση

desktop. Να ανοιγοκλείνει άνετα τις παλέτες του Photoshop και

αναπαραγωγής

του Lightroom που μετά βίας βρίσκουν χώρο στο 1920x1080

ολόκληρης της

του Full HD και να παρατηρεί τις λεπτομέρειες των εικόνων. Και

παλέτας φυσικών

το κυριότερο να εξασφαλίζει την χρωματική ισορροπία, να μπορεί

χρωμάτων.

να καλιμπράρει και να παρακολουθεί την οθόνη υπό γωνία χωρίς

TN ή IPS; Δύο είναι

μετατοπίσεις στο χρώμα και τη φωτεινότητα.

οι τεχνολογίες στις
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οθόνες υγρών κρυστάλλων, η παλαιότερη TN (Twisted Nematic) και η νεώτερη ΙPS (In
Plane Switching). Kαι στις δύο περιπτώσεις έχουμε ένα σύστημα φωτισμού από την πίσω
πλευρά (backlight) που διαπερνά το “πλέγμα” των υγρών κρυστάλλων που ελέγχονται

Μετρήσεις
Για προσφέρουμε αντικειμενικές μετρήσεις

ηλεκτρονικά ώστε είτε να μπλοκάρουν είτε να επιτρέπουν τη διέλευση του φωτός. Στα

χωρίς προσωπικές αξιολογικές εκτιμήσεις,

συστήματα TN η λειτουργία μοιάζει παρόμοια με τα LCD των ρολογιών. Στην κατάσταση

προχωρήσαμε σε διαδικασία profiling

ηρεμίας τα μόρια υγρών κρυστάλλων εκτρέπουν την πολικότητα του φωτός κατά 90°

με τα εργαλεία της x-Rite και το software

ενώ αν εφαρμοστεί ηλεκτρική τάση αλλάζει η ευθυγράμμιση και οι φωτεινή δέσμη δεν

iProfiler απάο τη σουίτα iPublish.που μεταξύ

εκτρέπεται. Οι οθόνες TFT κοστίζουν λιγότερο αλλά έχουν ένα μειονέκτημα. Επειδή

άλλων μετράει white point, φωτεινότητα

βασίζονται στην πολικότητα και κατευθυνικότητα του φωτός, είναι ευαίσθητες ως προς τη

(luminance) και gamma και δημιουργεί

θέση του παρατηρητή δηλ. έχουν μια βέλτιστη πολύ στενή οριζόντια και κάθετη γωνία

χρωματικά προφίλ. Μετά αναλύσαμε τα

θέασης. Πιο απλά αν ο χρήστης μετακινηθεί δεξιά ή αριστερά και πάνω κάτω, αμέσως

προφίλ στο ειδικό πρόγραμμα Gamutvision

αλλάζει η φωτεινότητα και χρωματική απόδοση. Επίσης είναι πιο ευπρόσβλητες σε

που αυτοματοποιημένα εξάγει την κάλυψη

φαινόμενα “διαρρέοντος φωτός” (backlight bleed).

χρωματικού χώρου.

Η τεχνολογία panel IPS είναι μαζί μας από το 1996 ενώ τελευταία έχουμε δει και

Για κάθε monitor παρατίθεται ο δείκτης

παραλλαγές όπως το PLS της Samsung. To ΙPS δουλεύει με παρόμοιο τρόπο με το ΤΝ

Gamutvision και οι μετρήσεις Uniformity

αλλά αντί να κάμπτουν το φως, οι κρύσταλλοι περιστρέφονται μόλις εφαρμοστεί τάση

για τη χρωματική θερμοκρασία (σε βαθμούς

απαγορεύοντας τη διέλευση του φωτός. Λόγω της ιδιαίτερης δομής, το φως από IPS

kelvin) και τη φωτεινότητα (σε μονάδες cd/

oθόνη έχει λιγότερη κατευθυντικότητα συγκριτικά με TN και γι αυτό οι γωνίες θέασης είναι

m2) σε εννέα σημεία της επιφάνειας του

μεγαλύτερες και τα χρώματα παραμένουν σταθερά.

monitor (κέντρο και οκτώ περιφερειακά).

Βασικά σημεία
Ανάλυση. Όσο μεγαλύτερη τόσο το καλύτερο; Περίπου ναι αλλά... Μεγαλώνοντας
η ανάλυση βλέπουμε περισσότερες λεπτομέρειες κάτι σημαντικό στις φωτογραφίες.
Όμως τα εικονίδια και τα μενού μικραίνουν. Ευτυχώς τα Windows 8.0/8.1 προσφέρουν
δυνατότητα συνεχούς scaling (κλιμάκωση μεγέθυνσης). Προσοχή: η δημοφιλής στις
27in. ανάλυση WQHD (2560x1440) δεν υποστηρίζεται από όλες τις κάρτες γραφικών.
LED vs. CCFL. Πολλά monitor πωλούνται με όπλο marketing το LED. Ουσιαστικά
αναφέρονται μόνον στη φωτιστική πηγή που βρίσκεται πίσω από το LCD. To LED
υπερτερεί σε σταθερότητα χρωματικής θερμοκρασίας, μικρότερη ηλεκτρική κατανάλωση
και αντοχή στο χρόνο. Οι φωτιστικές πηγές τύπου CCFL είναι mini σωλήνες φθορισμού
με ότι αυτό συνεπάγεται.
Matte ή Glossy; H γυαλιστερή επιφάνεια δίνει καλύτερα και πιο βαθειά μαύρα.
Υποφέρει όμως από αντανακλάσεις που κάνουν κουραστική την πολύωρη χρήση.
Βάση στήριξης. Πολλοί αδιαφορούν για το συγκεκριμένο στοιχείο, το ύψος του, τη
σχεδίαση κλπ. Κι όμως. Αυξομειώνοντας το ύψος προσαρμόζουμε την οθόνη στο
κατάλληλο σημείο εργασίας. Αν μάλιστα περιστρέφεται η βάση ακόμη καλύτερα.
Μερικές βάσεις προσφέρουν περιστροφή σε κατακόρυφη θέση. Ενίοτε υπάρχει
υδραργυρικός διακόπτης που προσαρμόζει την οθόνη αυτόματα (αρκεί να υποστηρίζεται
και από την κάρτα γραφικών).
Ιnterfaces. Η κλασική (αναλογική) σύνδεση VGA ανήκει στο παρελθόν. Από τα
ψηφιακά πρωτόκολλα το HDMI φθάνει μόνον ως 1920x1080 γιατί σχεδιάστηκε για να
καλύπτει το Full HD. Oπότε για μεγαλύτερες αναλύσεις απαιτείται PC με κάρτα γραφικών
που να έχει είτε DVI ή Displayport. Στον κόσμο των σύγχρονων Mac επικρατεί η θύρα
Thunderbolt. Οπότε θα χρειαστούν και τα αντίστοιχα καλώδια ή αντάπτορες.
Ηχεία. Σίγουρα το ηχητικό μέρος δεν είναι κρίσιμο. Όμως τα ενσωματωμένα μικρά
ηχεία, μας γλυτώνουν από εξτρά καλωδιώσεις που γεμίζουν το γραφείο.
USB hub. Συχνά ενσωματώνεται σε hi end οθόνες, εξοικονομώντας χώρο. Kαλύτερα να
είναι UB 3.0.
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κκαλά στάνταρ του Dell και LG αλλά όλα μαζί
πιο κάτω από το hi end professional επίπεδο
π
του ΝΕC. Mας άρεσε και εδώ η δυνατότητα
το
π
περιστροφής της βάσης δεξιά αριστερά
κκαθώς και σε κατακόρυφη θέση. Μάλιστα
σ
στο συγκεκριμένο monitor 24in. Full HD
έχ
έχει περισσότερο νόημα ο συνδυασμός δύο
μ
μονάδων για DTP π.χ. για την απεικόνιση δύο
α
αντικρυστών σελίδων (σαλόνι) tabloid.
To menu ΟSD (On Screen Display)
εν
ενεργοποιείται πατώντας τα κουμπιά κάτω
δ
δεξιά στο πλαίσιο που μοιάζουν αόρατα
κκαι μόνον όταν φωτιστούν γίνονται
α
αντιληπτά από τον ...ανυποψίαστο χρήστη.
Ο
Οποιοδήποτε από αυτά φέρνει το Quick
m
menu με τα 4 πρώτα να αφορούν την
εεπιλογή εισόδου, χρωματικής λειτουργίας,
φ
φωτεινότητας και contrast. Παραπέρα με
το Custom 1-4 παραμετροποιούνται τα
π
πάντα.Το BenQ μας εντυπωσίασε με τη
σ
σταθερότητά του στην φωτεινότητα
κ
και χρώμα σε όλη την επιφάνεια
(U
(Uniformity) ενώ πλησίασε πολύ την

B
BenQ
PG2401PT

εεργοστασιακή προδιαγραφή κάλυψης

Πρώτη είσοδος στα professional monitor με 24in.

A
AdobeRGB (Gamutvision 98%).

Η BenQ πολύ γνωστή για τα προβολικά της, αποτελεί νέο παίκτη στα hi end monitor

UNIFORMITY με το x-Rite Profiler

για φωτογραφία και DTP, αν και έχει σημαντική τεχνογνωσία στις gaming οθόνες.
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Φ: 124cd/m2

Φ: 121cd/m2

Φ: 122cd/m2

Χ: 6640K

Χ: 6607K

Χ: 6657K

Φ: 123cd/m2

Φ: 121cd/m2

Φ: 122cd/m2

Χ: 6502K

Χ: 6504K

Χ: 6564K

όταν δουλεύουμε ένα πρόγραμμα όπως π.χ. Photoshop ή Lightroom. Απλά, τα 27άρια

Φ: 122cd/m2

Φ: 119cd/m2

Φ: 119cd/m2

WQHD διευκολύνουν να εργάζεται κάποιος με δύο μεγάλα παράθυρα στην ίδια οθόνη.

Χ: 6461K

Χ: 6477K

Χ: 6552K

Η

σειρά PG (Pro Graphics) στοχεύει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία και μάλιστα έρχεται-με
προδιαγραφές Fogra/G7 και προρρύθμιση από το εργοστάσιο ένα-ένα κομμάτι. Όπως

όλα της ομάδας που δοκιμάσαμε χρησιμοποιεί AH-IPS panel (που αποτελεί πατέντα της LG
και δίδεται με άδεια σε πολλούς κατασκευαστές) ανάλυσης 1920x1200pixel δηλ. χαμηλότερη
από τα υπόλοιπα του τεστ. Στον τομέα του backlight αξιοποιεί την τεχνολογία GB-r LED με
μεγαλύτερη χρωματική ακρίβεια από τα White LED. Να ληφθεί όμως υπόψη ότι η επιφάνεια
εδώ είναι 24in. αντί για 27in. οπότε η χαμηλότερη ανάλυση δεν γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή,

Το PG2401PT ενσωματώνει 14bit LUT (look up table) που υποστηρίζει παλέτα 1.07δισ
χρωμάτων και hardware caliblration όπως κάθε monitor που σέβεται τον εαυτό του. Μάλιστα
το BenQ είναι το μόνο από την ομάδα που προσφέρει το σκίαστρο (hood) στη στάνταρ
συσκευασία. Επίσης συνοδεύεται από software καλιμπραρίσματος.
Από πλευράς interfaces η BenQ δεν τσιγγουνεύεται. Στην πίσω πλευρά θα βρούμε DVI,
D-sub (VGA), HDMI, DisplayPort και Mini DisplayPort μαζί μία upstream USB θύρα ενώ
αριστερά είναι η θέση των δύο USB 3.0 θυρών και του 8 σε 1 card reader που υποδέχεται
κάρτες SD/MMC/MSProDuo. Τα πλαστικά και γενικά η ποιότητα κατασκευής είναι στα πολύ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
q (1BOFM ")*14qY
q}}q $POUSBTU 
q ©ÔÒÅÉÍ¾ÒÈÒÁ DENq
Á¾ËÐÉÑÈ NTFDq ÁÌ»ÒÁ  ÄÉÑ
ÖÐÏÁÒÁq ¥ÌÅËÒÐ§ÁÒÁÍÌÔÑÈ 
 8 TUBOECZ 8 NBY q
Διαστάσεις: 55,4x54,2x25,4cm*
q¢ÐÎÕ ËÉÌ  ÅÑÒÁÍÒ
ANTIΠΡΟΣΩΠΕΙΑ: Divitec AE
ΤΙΜΗ: €1019 (με ΦΠΑ)
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6B9RMReG<
στο slot του card reader. H έξοδος ήχου
ουσιαστικά χρησιμεύει ως passthrough για
να περάσει ο ήχος από το το HDMI ή το
DisplayPort σε εξωτερικό ηχείο.
Το μενού είναι εργονομικό και τα κουμπάκια
κάτω δεξιά στο πλαίσιο συνηθίζονται πιο
εύκολα από τα ημιεπαφικά της LG. Kανένα
δεν έχει ένδειξη πάνω στο πλαίσιο αλλά
αυτό δεν ενοχλεί διότι μόλις πατηθούν
εμφανίζεται σχετικό φωτεινό μενού OSD
ακριβώς δίπλα. Μάλιστα δύο από τα
κουμπιά μπορούν να προγραμματιστούν για
τις πιο συχνές ρυθμίσεις. Εκτός από τις απλές
ρυθμίσεις(στάνταρ, Μultimedia, Movie,
Game, sRGB και Text, υπάρχoυν έτοιμες
θέσεις χρωματικής θερμοκρασίας (preset
ColorTemperature) και Custom λειτουργία
που προφανώς θα απασχολήσει τους
επαγγελματίες.
Το Dell τα πήγε εξαιρετικά στην κάλυψη
χρωματικού χώρου με μέτρηση
98% Gamutvision δηλ. πολύ κοντά

Dell Ultrasharp U2713Hb
Με άριστη σχέση ποιότητας/τιμής

στην εργοστασιακή τιμή και κάποιες
αναμενόμενες αλλά όχι ενοχλητικές
αποκλίσεις στην ενοποιημένη
συμπεριφορά ως προς τη χρωματική
θερμοκρασία και φωτεινότητα.

Η σειρά Ultrasharp της Dell με τα καλά panel και τις λογικές τιμές έχει καθιερωθεί
στις προτιμήσεις των απαιτητικών χρηστών ιδίως στις κατηγορίες 23 και 24in. όπου

UNIFORMITY με το x-Rite Profiler

έχει πολύ μεγάλο μερίδιο πωλήσεων.
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Φ: 94cd/m2

Φ: 95cd/m2

Φ: 91cd/m2

Χ: 6567K

Χ: 6299K

Χ: 6059K

Φ: 94cd/m2

Φ: 105cd/m2

Φ: 93cd/m2

Χ: 6876K

Χ: 6459K

Χ: 6276K

που ανυψώνεται και περιστρέφεται, παίρνει καλούς βαθμούς για την εργονομία. Η οθόνη

Φ: 94cd/m2

Φ: 94cd/m2

Φ: 93cd/m2

μπορεί να περιστραφεί κατά 90° και να έλθει σε κατακόρυφη θέση χωρίς όμως αυτόματο

Χ: 7190K

Χ: 6682K

Χ: 6494K

Σ

τις 27in. συμμετέχει με διάφορα μοντέλα εκ των οποίων μας στάλθηκε το δοκιμασμένο
στην αγορά (από το 2013), U2713H, ένα best seller monitor. Xρησιμοποιεί panel AH-IPS

(Αdvanced High performance) μια τεχνολογία που υπόσχεται καλύτερη διαχείριση χρώματος
και ενεργειακή αποδοτικότητα σε σχέση με τα “κοινά” IPS. Αυτό κατά τον κατασκευαστή
μεταφράζεται σε κάλυψη κατά 99% του χρωματικού μοντέλου Adobe RGB. Όπως και σε όλα
τα monitor 27in. του τεστ η ανάλυση είναι WQHD 2560x1440pixel.
H σχεδίαση με σχετικά λεπτό πλαίσιο (bezel) πάχους 2cm και ρυθμιζόμενο βραχίονα

υδραργυρικό διακόπτη προσανατολισμού οπότε η σχετική ρύθμιση πρέπει να γίνει από τα
settings της κάρτας γραφικών του υπολογιστή ή το Utility Dell Display Manager. Το τελευταίο
προσφέρει τις επιπρόσθετες δυνατότητες Easy Arrange για χειρισμό πολλαπλών παράθυρων
στην επιφάνεια εργασίας και PowerΝap για ρύθμιση της φωτεινότητας κατάσταση αδράνειας.
Από πλευράς θυρών επικοινωνίας το monitor διαθέτει όλα τα αναγκαία δηλ. VGA (που όμως
δεν υποστηρίζει την πλήρη ανάλυση), HDMI (oμοίως) και DVI και DisplayPort που αυτές
καλύπτουν το WQHD, μαζί με ένα upstream USB και τέσσερις down USB 3.0, τοποθετημένες
δύο στην πίσω πλευρά μαζί με τα υπόλοιπα interfaces και δύο στο πλάι αριστερά δίπλα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
q1BOFM")*14qYq
}}q $POUSBTU q
ÆÔÒÅÉÍ¾ÒÈÒÁ DENq Á¾ËÐÉÑÈ 
NTFDqÁÌ»ÒÁ ÄÉÑÖÐÏÁÒÁ
q ¥ÌÅËÒÐ§ÁÒÁÍÌÔÑÈ  8
TUBOECZ 8 NBY qÉÁÑÒÑÅÉÕ
 Y YDN q¢ÐÎÕ ËÉÌ 
(*με σταντ) ANTIΠΡΟΣΩΠΕΙΑ: Dell
ΤΙΜΗ: €699 (με ΦΠΑ)
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6B9RMReG<
με τα υπόλοιπα monitor. Από την άλλη
μεριά, το LG είναι το μόνο που στη
συσκευασία περιλαμβάνει αισθητήρα
καλιμπραρίσματος, εξοικονομώντας
χρήματα από την αγορά ξεχωριστής
συσκευής του ανταγωνισμού, αν ο
χρήστης αποφασίσει να αξιοποιήσει το
δωρεάν παρεχόμενο λογισμικό Τrue
Color Pro, αντί άλλης “εξωτερικής”
λύσης. Να σημειώσουμε ότι το Τrue
Color Pro συνεργάζεται και με τα γνωστά
Spyder 4, ColorMunki ή i1Display Pro σε
περίπτωση που έχετε κάποιο διαθέσιμο.
Mια καλή ρύθμιση για το ξεκίνημα του
καλιμπραρίσματος είναι Brightness στο
120, θερμοκρασία χρώματος 6500°Κ
και gamma 2.2. Μετά το monitor θα
απεικονίσει τα κατάλληλα color patches
και θα αυτορρυθμιστεί χάρη στο hardware
calibration.
Το LG απέδειξε τα σημαντικά βήματα
προόδου της εταιρίας στο hi end, με

LG 27MB85

αξιόλογα σταθερό Uniformity και
στις δύο παραμέτρους ενώ βρίσκεται

Πολύ καλή και με Thunderbolt
H LG προμηθεύει IPS panel σε τρίτα εργοστάσια που συναρμολογούν monitor με

ελάχιστα πίσω στο δείκτη Gamutvision
(97%) για την κάλυψη AdobeRGB.

δικά τους DAC, backlight, κυκλώματα οδήγησης και firmware. Eδώ και δύο τρία

UNIFORMITY με το x-Rite Profiler

χρόνια έχει αποδυθεί σε μια προσπάθεια να καθιερωθεί στην ομάδα των σοβαρών
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κατασκευαστών monitor για επαγγελματική χρήση με τη σειρά ColorPrime.

Φ: 104cd/m2

Φ: 110cd/m2

Φ: 106cd/m2

Χ: 6558K

Χ: 6610K

Χ: 6683K

φιλική στον κόσμο των χρηστών Μac που έχει το πλεονέκτημα του μεγάλου bandwidth ως

Φ: 106cd/m2

Φ: 120cd/m2

Φ: 109cd/m2

20Gbps. H LG περηφανεύεται για την εργονομία της αφού έχει πιστοποιηθεί ως Flicker -Safe

Χ: 6624K

Χ: 6566K

Χ: 6675K

Φ: 110cd/m2

Φ: 113cd/m2

Φ: 110cd/m2

Χ: 6344K

Χ: 6540K

Χ: 6678K

Ε

δώ θα βρούμε monitor και Ultrawide 21:9 για χρήση κυρίως σε βιντεοπαιγνίδια και 16:9
όπως το συγκεκριμένο 27MB85 της δοκιμής, το οποίο όχι μόνον υποστηρίζει hardware

calibration με το σύστημα TrueColor Pro αλλά είναι από τα ελάχιστα με θύρα Thunderbolt 2

(απαλλαγμένη από τρεμόπαιγμα) από τον οργανισμό TUV και επιπλέον διαθέτει τo ειδικό
Reader mode που περιορίζει την κουραστική για την ανθρώπινη όραση μπλε ακτινοβολία.
To “δικό μας” LG είχε ένα τυπικό IPS panel χωρίς ν’ αναφέρεται ως AH-IPS, με ανάλυση
WQHD, μέγιστη φωτεινότητα 350cd/m2, xρόνο ανόδου 5msec και (πραγματικό) λόγο contrast
1000:1. Να σημειώσουμε ότι το δυναμικό κοντράστ που παραθέτουν αρκετοί κατασκευαστές
δεν είναι ευθέως συγκρίσιμο και επαληθεύσιμο μέγεθος. Ως προς τη γκάμα η LG δίνει 99%
κάλυψη του χρωματικού χώρου AdobeRGB.
Στον τομέα των εισόδων/εξόδων εκτός από τις δύο θύρες Thunderbolt υπάρχoυν θύρες
για HDMI, DVI Dual Link, DisplayPort και USB 3.0 hub με μία upstream και 3 downstream
επαφές. Η κεντρική κολώνα στήριξης δίνει δυνατότητα κατακόρυφης τοποθέτησης αλλά όχι
περιστροφής στη βάση, υπολειπόμενης με αυτήν την παράλειψη, της εργονομίας συγκριτικά

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
q1BOFM*14qYq}}
q $POUSBTU q ÆÔÒÅÉÍ¾ÒÈÒÁ 
DENq Á¾ËÐÉÑÈ NTFD
qÁÌ»ÒÁ ÄÉÑÖÐÏÁÒÁ
q ¥ÌÅËÒÐ§ÁÒÁÍÌÔÑÈ  8 QPXFS
TBWF 8 Ò×ÉË¼ qÉÁÑÒÑÅÉÕ
 Y Y DN q¢ÐÎÕ ËÉÌ 
(*με σταντ) ANTΠΡΟΣΩΠΕΙΑ: LGE
Hellas ΤΙΜΗ: €798 (με ΦΠΑ)
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Ένα μεγάλο ατού του συγκεκριμένου
monitor είναι ότι περιλαμβάνει το
επαγγελματικό profiling software
Spectraview Profiler, το οποίο αναλαμβάνει
τις ρυθμίσεις εξοικονομώντας χρήματα
από την παραπέρα δαπάνη για προμήθεια
εναλλακτικού software. Συνεργάζεται με
όλα τα δημοφιλή hardware εργαλεία όπως
το DataColor Spyder 4 ή το xRite i1Display
Pro ακόμη και παλαιότερα αλλά και με
ÒÎIJFOE¢BTJ$$PMPS%JTDVT£ÍÍÎÅ½ÒÁÉ¾ÒÉ
όσο πιο προηγμένο το αισθητήριο τόσο
ακριβέστερα γίνονται τα αποτελέσματα.
Eμείς βέβαια για λόγους ομοιομορφίας του
τεστ, πραγματοιήσαμε όλες τις δοκιμές με το
σύστημα της xRite.
To NEC αποδείχθηκε άριστο στην
συμπεριφορά του ως προς τις
χρωματικές διαφορές στα διάφορα
σημεία της επιφάνειας και πολύ καλό
στη φωτεινότητα ενώ ξεπέρασε όλα

ΝEC Spectraview 272

τα άλλα στο δείκτη κάλυψης του

Reference monitor

Πραγματικά ένα επαγγελματικό monitor

χρωματικού χώρου AdobeRGB με 99%.
που δικαιολογεί την τιμή του.

Η σειρά ΝEC SpectraView αποτελεί μύθο ανάλογο της EIZO ColorEdge στον
κόσμο των hi end επαγγελματικών monitor, υποδηλώνοντας υψηλό γόητρο και
“βαρειά” τεχνολογία. Προφανώς η τιμή του μοντέλου 272 που δοκιμάσαμε δεν
αφορά όλον τον κόσμο αλλά τους λίγους εκείνους που εκτιμούν τις ασυμβίβαστες
προδιαγραφές, την απόλυτη ποιότητα κατασκευής και την υποστήριξη ενός
απολύτως professional monitor.

T

UNIFORMITY με το x-Rite Profiler
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Φ: 117cd/m2

Φ: 120cd/m2

Φ: 124cd/m2

Χ: 6462K

Χ: 6476K

Χ: 6448K

Φ: 121cd/m2

Φ: 121cd/m2

Φ: 124cd/m2

Χ: 6524K

Χ: 6520K

Χ: 6432K

Φ: 121cd/m2

Φ: 124cd/m2

Φ: 126cd/m2

Χ: 6521K

Χ: 6484K

Χ: 6414K

o μοντέλο που δοκιμάσαμε ήταν το SV 272 από τη σειρά Reference με 3ετή πλήρη
εγγύηση διατήρησης της αρχικής απόδοσης και 0pixel όταν τα άλλα της δοκιμής

υποστηρίζονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται στους
ενδιαφερόμενους να ρωτούν για τυχόν κάλυψη από εγγύηση 0 (καμμένων ή κολλημένων)
pixel, κάτι που δεν είναι αυτονόητο για τους πάντες. Το Νec φοράει το εξελιγμένο panel
AH-IPS με αναλογία πλευρών 16:9 με μέγιστη φωτεινότητα 340cd/m2 λόγο κοντράστ
1000:1 και κάλυψη Adobe RGB 99,3%. Στη συσκευασία εκτός των τυπικών καλωδίων DVI
και HDMI περιλαμβάνεται και kαλώδιο (mini) DisplayPort διευκολύνοντας τη σύνδεση
φορητών Macbook και Thinkpad, μεταξύ άλλων. Το σκίαστρο hood εδώ μπορεί να αγοραστεί

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

προαιρετικά. Η βάρη είναι πραγματικά βαρειά, με μηχανισμό περιστροφής, αντάξια των

q1BOFM")*14qY

επαγγελματικών προδιαγραφών και κρατάει το monitor σταθερό και ακλόνητο στη θέση του.

q}}q $POUSBTU 

Η σχεδίαση της ΝΕC προσφέρει ορισμένα ορατά πλεονεκτήματα όπως ένα ειδικό σύστημα στα

q ÆÔÒÅÉÍ¾ÒÈÒÁ DENqNTFD

LED που το εργοστάσιο ονομάζει Backlight Aging Correction και αντισταθμίζει τη μεταβολή

qÁÌ»ÒÁ ÄÉÑÖÐÏÁÒÁq ¥ÌÅËÒÐ

των χαρακτηριστικών του backlight στην πάροδο του χρόνου. Επίσης ενσωματώνει 14bit LUT

Κατανάλωση) 37W (Eco) 73 (Max.)

για υποστήριξη χρώμτος 42bit (14x3RGB) ή παλέτα 1δισ. χρωμάτων.

qÉÁÑÒÑÅÉÕY Y DNq¢ÐÎÕ
12,9κιλά (*με σταντ)
ANTIΠΡΟΣΩΠΕΙΑ: Photometron
TIMH: €1870 (με ΦΠΑ)
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