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Editorial

Και τώρα τι κάνουμε;
Θέμα: ‘‘Διασκέδαση’’, συμμετοχές 1.427. Σχόλια & κριτικές σε 34 σελίδες

Αυτός είναι ο πάτος του βαρελιού
ή δεν τον αγγίξαμε ακόμη;
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ΓΚΑΛΕΡΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
ΣΑΣ ΣΤΗΛΗ!

 2015

€4,

90

Θα ήθελα να ξεκινήσω αισιόδοξα την
πρώτη μου επικοινωνία μαζί σας μετά
τις καλοκαιρινές διακοπές αλλά δεν μου
βγαίνει. Γιατί; Γιατί ουδέποτε ή διεθνής
συγκυρία ήταν τόσο ευνοϊκή για τη
χώρα μας όσο φέτος και εμείς αντί να την
αρπάξουμε και να την αξιοποιήσουμε
δείχνουμε να την πετάμε στα σκουπίδια.
υμίζω: το πετρέλαιο σε απίθανα χαμηλές
τιμές, περίπου 40 δολάρια το βαρέλι

(πριν λίγα χρόνια είχε φθάσει τα 140), οι
Βρυξέλλες να τυπώνουν και να μοιράζουν

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

αβέρτα κουβέρτα πάνω από 300 δις ευρώ με
σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, το μεταναστευτικό

Γνωριμία με το πρόγραμμα
& οι πρώτες ασκήσεις

LIGHTROOM

να έχει γίνει πλέον πρόβλημα του σκληρού
πυρήνα της Ευρώπης ανοίγοντας τα ταμεία

ΤEST
Nikon D7200
Canon G3X
Fujifilm X-T10
Panasonic G7

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Σπουδές φωτογραφίας

για οικονομική ενίσχυση των χωρών πρώτης
εισόδου των προσφύγων, ο τουρισμός να

Όλα τα σεμινάρια του φθινοπώρου
Όλες οι σχολές

σπάει ρεκόρ αφίξεων παρά τα κακά μας τα
χάλια κι εμείς...να κρατάμε ομπρέλα ενώ

PORTFOLIO
Π. ΚΑΣΙΜΗΣ

βρέχει ευρώ. Να αναζητούμε απίθανες λύσεις
στα προβλήματά μας, να κάνουμε διάφορα
πειράματα κοινωνικοπολιτικά με πανάκριβο
κόστος που πληρώσαμε και πληρώνουμε
ήδη ακριβά. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να μας
συμβεί; Δεν φθάνουν οι έλεγχοι κεφαλαίων
που πάγωσαν τις εισαγωγές; Δεν φθάνει
η κατακόρυφη πτώση του τζίρου στις
επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα όλης αυτής
της κατάστασης; Ήρθε νομίζω η ώρα να
σοβαρευτούμε. Να απαιτήσουμε από τις
κομματικές ηγεσίες -όπου ψηφίζει ο καθέναςνα συμφωνήσουν επιτέλους σε μια σειρά από
σοβαρές και απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να
κάτσουν κάτω όλοι μαζί με τα ποιο δραστήρια
και έμπειρα στελέχη τους να τις υλοποιήσουν.
Να δημιουργήσουν κλίμα σταθερότητας και
κοινωνικής ηρεμίας για να γίνουν επενδύσεις
και να μοιράσουν δίκαια τα φορολογικά βάρη.
Έτσι θα πάρει μπροστά η οικονομία της χώρας
μας. Δεν υπάρχει άλλος ορατός δρόμος...
Υ.Γ.:Η επανάσταση μπορεί να περιμένει λίγο φίλε
Νίκο! *

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

15 θέματα - 36 σελίδες με τεχνικές & συμβουλές

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ
MANUAL FOCUS ΣE MIRRORLESS!

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ. ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ:
2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Θ

ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ Τα συνηθισμένα λάθη και πως να τα αποφύγετε
ΥΒΡΙΔΙΚΑ TABLET Αντικαταστήστε τα laptop σε φωτογραφική χρήση
HI-KEY LOW-KEY Πειραματισμοί με φωτισμούς για εντυπωσιακά εφέ
LIVE VIEW Eναλλακτική σκόπευση για DSLR ΦΑΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΕΡΙ...

Aνανεωμένος ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Κυκλοφορεί στα περίπτερα την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Τ

ο λέγαμε και το κουβεντιάζαμε από καιρό και να που ήρθε η ώρα να το
κάνουμε πράξη. Το νέο τεύχος του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Νο 238 που μπορείτε να

αναζητήσετε στα περίπτερα από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, θα σας εκπλήξει
πιστεύουμε ευχάριστα γιατί θα είναι ένα τεύχος τελείως διαφορετικό από όλα τα
προηγούμενα. Με πλούσια ύλη προσανατολισμένη στον απαιτητικό φωτογράφο
και πολύ φιλική σελιδοποίηση. Η τελική κρίση φυσικά σας ανήκει!

* Φίλος και συνδαιτυμόνας στα... τσίπουρα των διακοπών!
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Η επεξεργασία της ζωής σου...
Η ημέρα, μετά το πάρτι ... σε αρχείο .psd!

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 η A.Μ. την οποία ευχαριστούμε θερμά.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E: Τάκης Τζίμας, "#"$% &$': Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
()"$: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Mαρία Ιωάννου

www.photo.gr

*+,): Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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I AM A NIKON DSLR. Άφησε τη φαντασία
σου ελεύθερη και δες τι μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι
το σκεπτικό της Isabelle και τoυ Alexis όταν φωτογραφίζουν τα πολύχρωμα σύννεφα καπνού με τις Nikon μηχανές τους.
Το αποτέλεσμα είναι καθηλωτικό. Δοκίμασέ το κι εσύ και ανακάλυψε πώς η έμπνευση μπορεί να κάνει τις φωτογραφίες σου να ξεχωρίζουν. Η μεγάλη ποικιλία φακών NIKKOR σού δίνει τη δημιουργική ελευθερία που χρειάζεσαι. Απαθανάτισε το όραμά σου με απόλυτη ακρίβεια χάρη στη θρυλική απόδοση του συστήματος αυτόματης εστίασης της Nikon. Ακόμη και σε υψηλά ISO θα έχεις υπέροχα αποτελέσματα που θα μπορείς να τα μοιραστείς στη στιγμή με
το ενσωματωμένο Wi-Fi. Ποια είναι η λήψη των ονείρων σου; Βγες
έξω και κατάγραψέ την με τη Nikon.

Φωτ.: © Isabelle & Alexis

I AM THE PERFECT SHOT

Επισκεφθείτε το nikon.gr/iamdifferent

Nikon D-SLR_21x28.indd 1
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Νέα από την ΙFA
4K σε καθημερινούς υπολογιστές
H IFA του Βερολίνου είναι ένα μεγάλο περίεργο και ετερόκλιτο show όπου κάτω
από την ίδια στέγη φιλοξενούνται οικιακές συσκευές, εργαλεία διασκέδασης και

το νέο hype, το τεχνολογικό μεσσία
που θα σώσει τις πωλήσεις. Κι έτσι

καταναλωτικά ηλεκτρονικά. Φέτος το ενδιαφέρον έφθασε στα ύψη με τα έξυπνα
ρολόγια (smartwatches) που φιλοδοξούν να αντικαταστήσουν τα συμβατικά

νάμαστε στην φετεινή IFA: την μεγάλη
είδηση έδωσε η Sony με το 4Κ Xperia

και βλέπουν μπροστά τους μια τεράστια αγορά αν καταφέρουν να πείσουν τους
υποψήφιους αγοραστές. Ενώ λοιπόν οι συμβατικοί παίκτες των ρολογιών ΕΤΑ group

Premium και την απίστευτη οθόνη
5,5in. 4K με πυκνότητα 806ppi (pixel

(Ελβετία), Seiko/Citizen (Ιαπωνία) κλπ. τρομοκρατήθηκαν από τα smartwatches που
σωρηδόν παρουσίασαν οι Samsung (Gear S2), Motorola (Moto 360 2) Huawei, Asus

per in) την μεγαλύτερη μέχρι στιγμής
σε οθόνη οποιαδήποτε συσκευής, που

(ZenWatch 2) LG (Watch Urbane) κλπ.

επεσκίασε την κάμερα 23Megapixel και
autofocus. Eξ ίσου σημαντική ήταν η

Κ

αναγγελία του υβριδικού laptop Toshiba
Satellite Radius. Δεν είναι μόνον οι νέες
επεξεργαστές Intel Skylake 6ης γενιάς, το
ανθεκτικό μεταλλικό σασί αλλά η οθόνη
12,5in. 4K (3840x2160). Σημειώουμε ότι
χάρη στην υβριδική σχεδίαση το laptop
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως tablet
υποστηρίζοντας τα νέα Windows 10.
Εν τω μεταξύ διατυπώνονται πολλές
επιφυλάξεις για την πρακτική αξία του
4Κ σε τόσο μικρές οθόνες αλλά και
την παραγωγή νέου υλικού σε 4Κ, τη
στιγμή που οι περισσότερες ΤV εκπομπές

αι ενώ οι επισκέπτες χάζεψαν τα έξυπνα πλυντήρια και ψυγεία που φιλοδοξούν να
συνδεθούν με το Internet of Things (περί αυτών σε επόμενο σημείωμα) το μεγάλο

μήνυμα είναι η διείσδυση της ανάλυσης 4Κ σε μικρότερες συσκευές. Θυμίζουμε ότι το
4Κ ξεκίνησε από τις οικιακές τηλεοράσεις σαν το επόμενο μεγάλο στοίχημα μετά την
παταγώδη αποτυχία του 3D που δεν “έπιασε” ελλείψει περιεχομένου αλλά και αδιαφορίας
των καταναλωτών. Το είδαν όλοι σαν ένα εντυπωσιασμό που όταν ξεθώριασε η πρώτη
υπερβολική δημοσιότητα και διαφημιστική πίεση (Hype), κατάλαβαν τη μηδαμινή
χρηστικότητά του στην καθημερινότητα. Ίσως το 3D επανέλθει μετά από χρόνια σαν
ολογραφική laser αναπαραγωγή στο σπίτι ενός κοντινού ή πιο μακρινού μέλλοντος.
Το 4Κ λοιπόν ξεκίνησε για να (ανα)καλύψει τη νέα γενιά τηλεοράσεων με την ανάλυση
UHD (3840x2160) το οποίο αποτελεί τηλεοπτικό στάνταρ και σχετίζεται με το σχεδόν
ταυτόσημο 4Κ (4096x2160) το οποίο σχετίζεται με τον κόσμο του video production.
Όντως στις μεγάλες τηλεοράσεις 50in. και πάνω η μεγαλύτερη ανάλυση έχει νόημα λόγω
καλύτερης λεπτομέρειας και πιο ρεαλιστικής απεικόνισης. Μια ακόμη θετική επίπτωση του
video 4K στη λήψη είναι τα επαρκούς ανάλυσης μεμονωμένα still frame που στην ανάγκη
μπορούν να αξιοποιηθούν αξιοπρεπώς για φωτογραφική εφαρμογή.
Τι να γίνει όμως που το marketing καραδοκεί και είδε την επόμενη μεγάλη ευκαιρία.
Να το προωθήσουν σαν πανάκεια για την πτώση των πωλήσεων. Να το προβάλουν ως
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γίνονται σε 720i. O χρόνος θα δείξει αν ο
ενθουσιασμός για το 4Κ έχει πραγματική
βάση ή απλά το marketing πιέζει
υπερβολικά...
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Φωτογραφικές Συναντήσεις
Κυθήρων
Το πλήρες πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης

Κ

λείνοντας 15 χρόνια παρουσίας στα φωτογραφικά
δρώμενα, πραγματοποιούνται και φέτος οι Φωτογραφικές
Συναντήσεις Κυθήρων. Από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως
την Κυριακή 2 Οκτωβρίου, οι επισκέπτες των Συναντήσεων
θα έχουν την ευκαιρία να δουν μια σειρά εκθέσεων από
καταξιωμένους Έλληνες δημιουργούς καθώς και την
καθιερωμένη ομαδική έκθεση Νέων Ελλήνων Φωτογράφων
έως 35 χρονών. Μεγάλη ανακάλυψη των φετινών ΦΣΚ
αποτελεί ο Κωνσταντίνος Πίττας και οι «Εικόνες της Παλαιάς
Ευρώπης» ενώ το εκθεσιακό πρόγραμμα των Συναντήσεων
κλείνουν δύο εξαιρετικοί εν ενεργεία φωτογράφοι, ο Περικλής
Αλκίδης και ο Νικόλας Βεντουράκης. Με πλήθος διαλέξεων, το
14ο Συνέδριο για την Ιστορία της Ελληνικής Φωτογραφίας στις
2-3 Οκτωβρίου παρουσιάζει ανακοινώσεις και αποτελεσμάτα
έρευνας γύρω από κάθε έκφανση της ελληνικής φωτογραφίας.
Οι Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων αποτελούν μέρος του
Φεστιβάλ Κυθήρων 2015 «Ταξίδι στα Κύθηρα», υπό την αιγίδα
του Δήμου Κυθήρων.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εγκαίνια εκθέσεων
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου
• Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι 2015
Αίθουσα Κυθηραϊκού Συνδέσμου, Χώρα.
Εγκαίνια 19.30
• Περικλής Αλκίδης: «Απογραφή»
Μερκάτο, Χώρα. Εγκαίνια 20.30
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου
• Κωνσταντίνος Πίττας: «Εικόνες της Παλαιάς
Ευρώπης»
Παλαιό Δημοτικό Σχολείο, Κάλαμος. Εγκαίνια
19.30
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
• Νικόλας Βεντουράκης: Καινούργια έργα
Πολυχώρος Τέχνης Ζείδωρος, Καψάλι. Εγκαίνια
20.30
• Γιώργος Αναστασάκης: «Τάρταρος»
Εργασία βραβευμένη στις ΦΣΚ 2014
Γκαλερί Follow Your Art, Καψάλι. Εγκαίνια 21.30
Συνέδριο για την Ιστορία της Ελληνικής
Φωτογραφίας
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου
11.00, Αίθουσα Κυθηραϊκού Συνδέσμου, Χώρα
• Κωστής Αντωνιάδης, «Κωνσταντίνος Πίττας:
Εικόνες της Παλαιάς Ευρώπης»
• Αμαλία Λιάκου, «Ανατροπή των εικόνων.
Το φαντασιακό και το πραγματικό στην
υπερρεαλιστική φωτογραφία»
• Γιάννης Σταθάτος, «Φωτογραφικά αρχεία ή
αρχεία φωτογραφικής τέχνης;»
• Γιώργος Αναστασάκης, «Φωτογραφία & χορός»
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
11.00, Αίθουσα Κυθηραϊκού Συνδέσμου, Χώρα
• Νίκος Λουράντος, «Χαιρετισμούς από τα Κύθηρα:
Φωτογραφικές ταχυδρομικές κάρτες μεταξύ
μονίμων κατοίκων και απόδημων Κυθηρίων»
• Νικόλας Βεντουράκης, «Υποθέσεις και
παρανοήσεις: μια συζήτηση σχετικά με σύγχρονες
φωτογραφικές αφηγήσεις»
• Πηνελόπη Πετσίνη, «Η φωτογραφία ως τρόπαιο:
Όχλος, λιντσάρισμα και αναμνηστική καταγραφή»
• Αλίκη Τσίργιαλου, «Η Νεοελληνική Ιστορική
Συλλογή Κωνσταντίνου Τρίπου»
Λήξη των Συναντήσεων
Bar Banda Landra, Καψάλι
• Απονομή βραβείου και επαίνων Νέων Ελλήνων
Φωτογράφων
Πληροφορίες: Φωτογραφικές Συναντήσεις
Κυθήρων, mail@kytheraphoto.com, https://
www.facebook.com/KytheraPhotoEncounters
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Nikon
ikon
Τρεις
εις νέοι φακοί

Σ

τις αρχές του Αυγούστου η Nikon ανακοίνωσε την
κυκλοφορία τριών φακών. Ο AF-S Nikkor 2470mm f/2.8E ED VR επανασχεδιάστηκε πλήρως για να
είναι πιο γρήγορος και προστέθηκε το VR της Nikon
και πιο ανθεκτικά υλικά για για πρόσθετη αντοχή σε
επαγγελματική χρήση. Ο AF-S Nikkor 200-500mm f/5.6E
ED VR διαθέτει σταθερό διάφραγμα καθώς και VR που
επιτρέπει λήψεις με ταχύτητες κλείστρου μειωμένες έως
και κατά 4,5 στοπ, παρέχοντας παράλληλα τη λειτουργία
VR Sport για την παρακολούθηση γρήγορης δράσης.
Τέλος ο AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED είναι ελαφρύτερος
και πιο compact σε σύγκριση με τον προκάτοχό του
και περιλαμβάνει 12 στοιχεία σε εννέα ομάδες. Eπίησς
υπάρχουν δύο πρόσθετα γυάλινα στοιχεία εξαιρετικά
χαμηλής διασποράς (ED), δύο ασφαιρικά στοιχεία φακού
και νανοκρυσταλλική επίστρωση για ευκρίνεια σε όλο το
καρέ και μικρότερες παραμορφώσεις.



 295 •    7   

2015

 11

JK=PQKR= ==J=QSTUQKU=V=R   

ÐÿþúöĆ÷÷óþí*ORVV\6DWLQ
½àèéòçÛßæäßðèÝè×æÙß×ðáäéæèäéæÛàèéíèÓæ

äíûþõè/XVWHU3HDUO6HPL*ORVV6DWLQ0DWW
&DQYDV6DWLQ0DWW
äíûþõè/XVWHU3HDUO6HPL*ORVV6DWLQ0DWW
)LQH$UW%DU\W5DJ7H[WXUHG
&DQYDV6DWLQ0DWW
)LQH$UW%DU\W5DJ7H[WXUHG

(FRQRP\SDSHUV6DWLQ
ÐÿþúöĆ÷÷óþí*ORVV\0DWW
0DWWïõíñùĈĀÿ÷÷í
(FRQRP\SDSHUV6DWLQ
0DWWïõíñùĈĀÿ÷÷í

Î×åèßÒ×ðëÓíæ=G

Î×åèßÒ×ðëÓíæ=G
½àèéòçÛßæäßðèÝè×æÙß×ðáäéæèäéæÛàèéíèÓæ

½ÈÁÊ¿Ä¿ºÅËÁÈÉÇÊÈ½Áº
ÌáßàÒMO<FCG;NCIH

Çßà×áñèÛåÛæÛàèéòçÛßæ
çÛ~Óè×ááäà×ßãñáäçèäâàðç~ä

ßÖáåÖâÖäçÖÚÚÝýôĄòôą ÕĀû×ôùñäøĄüĆćðĄü
çúþ)D[HPDLOLQIR#NDEDQDRVJUZZZNDEDQDRVJU



=?@B=C=  =F=  

=?H>B

=>?

ON LINE    O IMAGING - E   

500px
Αναβαθμίζει το app για iOS

H

υπηρεσία διαμοιρασμού

φωτογραφιών αποφάσισε
να επανασχεδιάσει το app για τη
πλατφόρμα iOS σε μια προσπάθεια
να ανταγωνιστεί το δημοφιλές
Instagram, αλλά και το συγγενικό
EyeEm. Το νέο περιβάλλον εργασίας
έχει ως βασικό χρώμα το άσπρο και
φαίνεται απλούστερο και πιο εύχρηστο
συγκριτικά με τη προηγούμενη
έκδοση. Επίσης, περιλαμβάνει ένα
feed που εμφανίζει μια σταθερή ροή
εικόνων από τους φωτογράφους
που ακολουθούμε. Ανάμεσα στις
φωτογραφίες της αρχικής σελίδας
η εφαρμογή προτείνει και μερικές

Olympus OM-D E-M10 II

από τους πιο ενεργούς χρήστες,
ενθαρρύνοντας έτσι την ανακάλυψη

Αναβαθμίζεται η πιο προσιτή μηχανή σειράς ΟΜ-D

νέων έργων. Η πρόσβαση σε αυτή τη

H

δυνατότητα γίνεται πλέον και από τη
νέα καρτέλα Discover, η οποία διαθέτει
κατηγορίες και τη νεοεμφανιζόμενη
λειτουργία Debut που αναδεικνύει τα

Olympus E-M10 αποτέλεσε πέρυσι το εισιτήριο στην οικογένεια των O-MD όσων
ερασιτεχνών έψαχναν μια προσιτή επιλογή. Η E-M10, αν και φτηνότερη, είχε αρκετά

τεχνολογικά δάνεια από τα καλύτερα μοντέλα της σειράς και γρήγορα έγινε best seller.
Πλέον αναβαθμίστηκε με την E-M10 II και διαθέτει και αυτή το δημοφιλές σύστημα
σταθεροποίησης των πέντε αξόνων της Olympus που στερούνταν η προηγούμενη
έκδοση (μιας και είχε περιοριστεί στους τρεις άξονες). Επίσης βελτιώθηκε το burst που

νέα αξιόλογα μέλη της κοινότητας.
Επιπλέον, τόσο η μηχανή αναζήτησης

πλέον φτάνει τα 8.5fps χωρίς continuous ΑF ενώ είναι και η πρώτη OM-D που τραβάει
4Κ timelapse. Τέλος, βελτιώθηκε και το viewfinder που πλέον είναι OLED ανάλυσης

όσο και η διαδικασία του uploading
έχουν βελτιωθεί. Με αυτό το update

2.36 million dot, σε σχέση με το 1.44M-dot LCD της E-M10.

το 500px έχει στόχο να κάνει το
περιεχόμενο του ευκολότερα
ανιχνεύσιμο από τις συσκευές της
Apple και ταυτόχρονα να βελτιώσει
το προφίλ του ως κοινωνικό δίκτυο.
Ακόμα, αναμένεται στο κοντινό μέλλον
να λειτουργήσει και web based έκδοση
της υπηρεσίας μέσα από τον περιηγητή.
Η έκδοση 4.0 είναι ήδη διαθέσιμη για
κατέβασμα από το App Store.

Apple
Δωρεάν επισκευή της ελαττωματικής κάμερας του iPhone 6 Plus

Α

ναφορές χρηστών της έκδοσης του iPhone 6 Plus φανερώνουν πως μερικά μοντέλα
που αγοράστηκαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2014 και Ιανουαρίου 2015 είναι πιθανό να
εμφανίσουν πρόβλημα στην βασική κάμερα και οι φωτογραφίες τους να είναι θολές.
Η Apple αναγνώρισε επίσημα το παραπάνω ελάττωμα και θα προχωρήσει σε δωρεάν
αντικατάσταση της κάμερας iSight στις συγκεκριμένες συσκευές. Να σημειωθεί πως το iPhone
6 δεν αντιμετώπισε το ίδιο θέμα. Για να διαπιστώσετε αν η συσκευή σας πληροί τα κριτήρια
συμπληρώστε το σειριακό της αριθμό στη κατάλληλη φόρμα:
https://www.apple.com/support/iphone6plus-isightcamera/
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Sony
Καλώς ήρθατε στο α Universe

T

o Alpha Universe είναι το νέο

site της Sony που φιλοδοξεί να
δείξει στον κόσμο τι σημαίνει να
φωτογραφίζεις με τα οπτικά μιας Sony
Alpha. Με μια διαφορετική προσέγγιση
από τα συνηθισμένα διαφημιστικά
site, το https://alphauniverse.com
θυμίζει περισσότερο περιοδικό παρά
τις κοινότυπες καμπάνιες. Στις σελίδες

Samyang Xeen Pro

του θα βρείτε portfolio φωτογράφων
που δουλεύουν με φωτογραφικές

Prime φακοί video με αντάπτορα μοντούρας

μηχανές της Sony, photo-stories

Η

ενώ μεγάλο βάρος δίνεται στα social

Samyang παρουσίασε νέα επαγγελματική σειρά φακών κατάλληλη για λήψη

video ανάλυσης 4K ή υψηλότερης. Περιλαμβάνει τρεις φακούς με εστιακά μήκη
24mm, 50mm, 85mm και θα ακολουθήσουν ακόμη τρεις το επόμενο έτος. Έχουν

media, όπου στη σελίδα Social
παρουσιάζονται εικόνες χρηστών που
έχουν δημοσιευτεί στις κοινωνικές

μέγιστο διάφραγμα Τ1.5 και ελάχιστο T22, ενώ η εστίαση είναι manual. Διαθέτουν

πλατφόρμες με το tag #SonyAlpha.
https://alphauniverse.com

μηχανισμό ίριδας 11 λεπίδων, επιστρώσεις Multi-Nano και στοιχείο X-Coating για
καλύτερη ευκρίνεια και contrast. Επιπλέον, ενσωματώνουν ειδικά δαχτυλίδια εστίασης
και zoom για συνεργασία με συστήματα follow focus. Είναι κατασκευασμένοι από
αλουμίνιο και έχουν διάμετρο φίλτρου 114mm και ενδείξεις για την απόσταση και
το διάφραγμα και από τις δύο πλευρές του σώματος. Πλεονέκτημα oι μοντούρες
που αλλάζουν και επιτρέπουν στον χρήστη να μεταβαίνει εύκολα και χωρίς επιπλέον
κόστος από το ένα σύστημα στο άλλο. Υποστηρίζονται οι μοντούρες PL, Canon, Nikon,
Sony E και Micro Four Thirds. PHOTOZONE

Καμπανάος ΑΕΕ
Ανανεωμένο site

Η

ιστοσελίδα της εταιρείας
Καμπανάος ΑΕΕ ανανεώθηκε και
πλέον οι καταναλωτές μπορούν να της
επισκέπτονται για να ενημερώνονται για
όλη την γκάμα των προϊόντων της, τις
τρέχουσες προσφορές, τις παρεχόμενες
υπηρεσίες και φυσικά για το που
μπορούν να βρουν τα προϊόντα των
οίκων που αντιπροσωπεύει η εταιρεία.
Μέσα από ένα χρηστικό και λειτουργικό
site οι πελάτες της εταιρείας Καμπανάος
μπορούν να αντλήσουν οποιαδήποτε
χρήσιμη πληροφορία αναζητούν.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στο
http://www.kabanaos.gr

Νέο ορόσημο για τη Nikon
95 εκατομμύρια φακοί Nikkor

Η

συνολική παραγωγή φακών Nikkor για φωτογραφικές μηχανές Nikon με εναλλάξιμους
φακούς ξεπέρασε τα 95 εκατομμύρια. Η διευρυμένη σειρά διαθέτει περισσότερα από
90 διαφορετικά μοντέλα φακών, συμπεριλαμβανομένων των φακών για τη σειρά Nikon 1. Η
Nikon άγγιξε αυτό το ορόσημο τον Ιούνιο και σε αυτό συνέβαλαν ο AF-S Nikkor 300mm f/4E
PF ED VR, οι υπερ-τηλεφακοί AF-S Nikkor 500mm f/4E FL ED VR και AF-S Nikkor 600mm f/4E
FL ED VR και ο ο φακός zoom AF-S DX Nikkor 16-80mm f/2.8-4E ED VR. Η Nikon προωθεί
τους φακούς Nikkor με διάφορους τρόπους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η προσθήκη νέου
περιεχομένου στο Nikkor.com.
Ο AF-S Nikkor 300mm f/4E PF ED VR αποτέλεσε τον πρώτο φακό Nikkor που υιοθέτησε
στοιχείο φακού PF, με αποτέλεσμα να καταστεί ο ελαφρύτερος φακός στην κατηγορία του
παγκοσμίως. www.nikon.gr
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΜΥΡΤΩ ΣΤΕΙΡΟΥ

ΣΠΟΥΔΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
& ΒΙΝΤΕΟ
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Epson
Διευρύνει την γκάμα
εκτυπωτών dye-sublimation

Τ

α δύο νέα μοντέλα, SC-F7200

και SC-F6200 προορίζονται για
παραγωγούς υφασμάτων, στούντιο
φωτογραφίας και εταιρείες προώθησης
προϊόντων, καθώς μπορούν να
τυπώσουν σε υφάσματα, ενδύματα
και διάφορες τραχιές επιφάνειες.
Ειδικότερα, ο SC-F6200 είναι
κατάλληλος για τύπωμα σε σκληρά
υποστρώματα, όπως το μέταλλο
και το ξύλο. Και οι δύο εκτυπωτές
χρησιμοποιούν την κεφαλή εκτύπωσης
PrecisionCore TFP σε συνδυασμό με
το σετ μελανιών UltraChrome DS.
Χάρη στην τεχνολογία σταγονιδίων
μεταβλητού μεγέθους (Variable Sized

LG G Pad II 10.1

Droplet Technology) προσφέρουν
εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας,
σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Ένα

Με Snapdragon 800 και εξελιγμένο ebook reader

Π

ρόκειται για το ισχυρότερο μοντέλο της σειράς των G Pad tablets ενσωματώνοντας
οθόνη 10.1in. WUXGA ανάλυσης 1920x1200 (224 ppi), επεξεργαστή τον

νέο μελάνι HDK Black δημιουργήθηκε
αποκλειστικά για την εκτύπωση
σε υφάσματα, ώστε να παράγεται
βαθύ, ουδέτερο μαύρο χρώμα και

τετραπύρηνο Qualcomm Snapdragon 800 στα 2.26GHz, μνήμη RAM 2GB και
μπαταρία 7,400mAh. Τρέχει λειτουργικό σύστημα Android 5.1.1 Lollipop και έχει το

έντονες σκιές. Επίσης, οι χρήστες που
εκτυπώνουν σε άκαμπτα υποστρώματα

μικρότερο περιθώριο οθόνης (bezel). Όσο αφορά το φωτογραφικό κομμάτι κινείται
στο ίδια επίπεδα με τα υπόλοιπα tablet της κατηγορίας διαθέτοντας κύρια κάμερα

θα επωφεληθούν από τα βασικά
μαύρα μελάνια που παράγουν ομαλές

5MP και μπροστινή 2MP για βιντεοκλήσεις. Ο αποθηκευτικός χώρος ανέρχεται
στα 16GB και είναι επεκτάσιμος με κάρτες microSD. Στις επιπρόσθετες λειτουργίες

διαβαθμίσεις (έχουν κύρια εφαρμογή
στα διαφημιστικά είδη). Η απόρριψη

συγκαταλέγεται το ‘Reader Mode’, που υπόσχεται να κάνει την ανάγνωση των e-books
πιο άνετη, μειώνοντας το μπλε φως στο φόντο της οθόνης, το οποίο έχει αποδειχθεί

των υπολειμμάτων μελανιών γίνεται
ευκολότερη αφού παρέχουν μια

ότι προκαλεί κούραση στα μάτια και θολώνει την όραση. Επίσης, η λειτουργία ‘Dual
Window’ επιτρέπει στον χρήστη να διαιρεί την οθόνη και να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα

φιάλη δύο λίτρων για τη συλλογή των
απορριμμάτων. Ακόμα, συνοδεύονται
από το λογισμικό Wasatch, με
το οποίο οι χρήστες μπορούν να
ξεκινήσουν να εκτυπώνουν αμέσως,
χωρίς να χρειάζονται επιπλέον αγορές.
Συνοδεύονται από εγγύηση ενός έτους
και υποστήριξη service.

δύο εφαρμογές, εξοικονομώντας χρόνο και αυξάνοντας τη παραγωγικότητα. Έχει
προεγκατεστημένο το λογισμικό Microsoft Office, ενώ προσφέρει 100GB δωρεάν
χώρο αποθήκευσης στο ‘OneDrive’ για δύο χρόνια. Οι επισκέπτες της φετινής έκθεσης
IFA 2015 θα έχουν την ευκαιρία να το δουν από κοντά στο εκθεσιακό κέντρο ‘Messe
Berlin΄(Hall 18), από τις 4 έως και τις 9 Σεπτεμβρίου.

Manfrotto
Νέες σειρές

Ν

έες σειρές τσαντών Manfrotto έκαναν την
ν
εμφάνιση τους στην ελληνική αγορά. Η σειρά
θέτει
Street απευθύνεται σε κατόχους DSLR και διαθέτει
4 διαφορετικά μοντέλα. Ο χρήστης μπορεί να
επιλέξει ανάλογα με το μέγεθος της μηχανής του
ου
ρει.
και το πόσα είδη εξοπλισμού θέλει να μεταφέρει.
Η σειρά Street είναι μια προσπάθεια της Manfrotto
rotto
ας
να προσεγγίσει τον κόσμο της μόδας κρατώντας
συγχρόνως τα ποιοτικά υλικά της που είναι
ενου
απαραίτητα για την προστασία του μεταφερόμενου
εξοπλισμού. Τέλος κυκλοφορεί η σειρά NX με
περισσότερες επιλογές σε μεγέθη και χρώματα
α
για αυτούς που θέλουν να έχουν μαζί τους τη
mirrorless μηχανή τους ή μια μικρή DSLR.
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Ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P.
89675/ΙΑ/04-07-2013
Ναυμαχίας Έλλης 3-5, Λαδάδικα
54625, Θεσσαλονίκη
Τ 2310 541 148
F 2310 541 709
E info@esp.gr / www.esp.gr
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LG Music Flow HS8
Soundbar
Eύκολος χειρισμός και
προηγμένες λειτουργίες

H

κορεάτικη εταιρία παρουσίασε

ένα νέο ασύρματο soundbar
που διαθέτει κυρτό σχήμα και
ενσωματώνει σύστημα ηχείων 4.1
καναλιών συνολικής ισχύος 360W,
προσφέροντας ήχο Surround
κινηματογραφικού επιπέδου. Χάρη
στη λειτουργία ‘i-Sound’ έχει την
ικανότητα να ανιχνεύει άμεσα το είδος
του προγράμματος που παρακολουθεί
ο χρήστης και να ρυθμίζει αυτόματα
την έξοδο του ήχου, ώστε να τον
αποδίδει με το καλύτερο δυνατό,
σύμφωνα με τους κατασκευαστές.
Το HS8 έρχεται να προστεθεί στα
προϊόντα της LG που υποστηρίζουν
την ασύρματη τεχνολογία Music Flow
και είναι συμβατά με το Google Cast.
Υποστηρίζοντας τις πιο δημοφιλείς
υπηρεσίες streaming, οι ακροατές

Tamron
mron 18-200mm F3.5-6.3 Di II VC

μπορούν να στέλνουν την αγαπημένη
τους μουσική από το smartphone ή
το tablet κατευθείαν στην συσκευή

Ελαφρύτερος και με οπτικό σταθεροποιητή

Η

ήχου, μέσω του οικιακού δικτύου
Wi-Fi. Όσο αφορά τη συνδεσιμότητα

Nikon) ενώ είναι ο ελαφρύτερος της κατηγορίας του, με βάρος μόλις 400γραμ.
Σχεδιασμένος για τα σώματα APS-C Canon, Nikon και Sony καλύπτει εύρος εστιακών

υποστηρίζει Wi-Fi και Bluetooth 4.0,
τεχνολογίες που αξιοποιεί για τη

αποστάσεων ισοδύναμο με 28-310mm. Διαθέτει επτά λεπίδες διαφράγματος και ένα
στοιχείο low dispersion, ενώ η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι τα 0,49μ. Ακόμα, το

μετάδοση μουσικής σε διαφορετικούς
χώρους του σπιτιού ταυτόχρονα,
μέσω των εξωτερικών ηχείων LG
Music Flow. Ακόμα, η λειτουργία
‘Multi-room’ μπορεί να ρυθμιστεί,
ώστε να μετατρέπει ολόκληρο το σπίτι
σε ένα μεγάλο ενιαίο ηχοσύστημα.
Τέλος, για μεγαλύτερη είναι πλήρως
συμβατό με τα τηλεχειριστήρια
οκτώ μεγάλων κατασκευαστών
τηλεοράσεων. Είναι ήδη διαθέσιμο.
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ιαπωνική εταιρία προχώρησε στην αναβάθμιση του all-in-one φακού 18-200mm
F3.5-6.3 προσθέτοντας οπτικό σταθεροποιητή (μόνο στις εκδόσεις Canon/

ενσωματωμένο σύστημα DC motor-gear train υπόσχεται γρήγορο και σχεδόν αθόρυβο
autofocus. Είναι ήδη διαθέσιμος.

Fujifilm
Η επιτυχία των Instax

Σ

ύμφωνα με έγγραφο της
Fujifilm προς τους μετόχους
της, οι πωλήσεις των φιλμ
Instax και των μηχανών τους
αυξάνονται σημαντικά από χρόνο
σε χρόνο από την πρώτη μέρα
κιόλας της κυκλοφορίας τους,
ενώ προβλέπεται να συνεχιστεί
η κερδοφορία τόσο φέτος όσο
και του χρόνου. Στο έγγραφο
διευκρινίζεται ότι οι βασικότερες
καταναλωτικές ομάδες που
προτιμούν τα Instax είναι οι νέες
ηλικίες και ειδικά οι γυναίκες.
Συνολικά από την αρχή της
κυκλοφορίας τους το 1998 μέχρι
και σήμερα έχουν πουληθεί 387
εκατομμύρια μηχανές.

2015
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Sony
Τριπλασιάζει τα καθαρά κέρδη
στο δεύτερο τρίμηνο

Ο

ι πωλήσεις αισθητήρων

συνέβαλαν ουσιαστικά στον
τριπλασιασμό των καθαρών κερδών
της εταιρίας στο δεύτερο τρίμηνο,
συγκριτικά με την ίδια περίοδο του
προηγούμενου έτους, σημειώνοντας
αύξηση 82,4 δις γιεν. Αναλυτικότερα,
το τμήμα ‘Sales of Devices’ που
ασχολείται με την πώληση των
αισθητήρων είδε αύξηση της τάξεως
του 35%, γεγονός που η Sony

Epson

αποδίδει στη μεγάλη ζήτηση των

Βιντεοπροβολείς για το σπίτι και το γραφείο

προϊόντων κινητής τηλεφωνίας που

Η

ενσωματώνουν αισθητήρες Sony.
Επίσης, στην τελευταία οικονομική

νέα σειρά αποτελείται από οκτώ μοντέλα βιντεοπροβολέων, τα EB-U32, EB-

U04, EB-W32, EB-W31, EB-W04, EB-X31, EB-S31 και EB-S04. Εκμεταλλευόμενοι
την τεχνολογία 3LCD και την εξίσου υψηλή φωτεινότητα λευκής και έγχρωμης

έκθεση αναφέρεται πως το τμήμα

εικόνας, είναι τρεις φορές φωτεινότεροι από τους βιντεοπροβολείς DLP μονού chip.

‘Products and Services’ είχε μέτρια
αύξηση των πωλήσεων-3,5%
από έτος σε έτος, λόγω ευνοϊκών

Πιο αναλυτικά, οι EB-U32, EB-W32, EB-W31, EB-X31, EB-S31 έχουν φωτεινότητα
3.200lumen, ενώ οι EB-U04, EB-W04, EB-S04 έχουν 3000lm. Όλη η σειρά έχει
λόγο αντίθεσης 15.000:1, είσοδο HDMI για την μετάδοση ψηφιακού και ηχητικού
περιεχομένου υψηλής ποιότητας και ενσωματωμένο ηχείο. Χάρη στην κατακόρυφη

συναλλαγματικών ισοτιμιών
και της στροφής σε πιο ακριβά
μοντέλα φωτογραφικών μηχανών.
Να θυμίσουμε ότι στις αρχές

και την οριζόντια διόρθωση keystone, μπορούν να ρυθμίζονται σε διάφορες θέσεις και
μάλιστα αυτόματα. Ακόμα, διαθέτουν λειτουργία διαιρούμενης οθόνης που επιτρέπει
στους χρήστες να μεταδίδουν δύο προγράμματα ταυτόχρονα. Η διάρκεια ζωής λάμπας
και φίλτρου αγγίζει τις 10.000 ώρες, σε οικονομική λειτουργία.

του τρέχοντος έτους, η ιαπωνική
εταιρία μαζί με τη ανακοίνωση περί

Οι EB-U32 και EB-W32 προορίζονται για περιβάλλον γραφείου. Ο EB-U32 έχει
ανάλυση WUXGA ενώ ο EB-W32 περιορίζεται στο WXGA. Και τα δύο μοντέλα
έχουν την ικανότητα να μεταδίδουν παρουσιάσεις σε πολλούς βιντεοπροβολείς ενός

μεταφοράς το τμήματος ‘Audio &
Visual’ σε ξεχωριστή θυγατρική, έκανε
λόγο για κινήσεις που αποσκοπούν
στην ανάπτυξη του τμήματος

δικτύου, επιτρέποντας τους να γίνονται ορατοί σε διάφορες τοποθεσίες. Οι χρήστες στις
τοποθεσίες αυτές μπορούν να πραγματοποιούν κοινή χρήση περιεχομένου ασύρματα
από τις συσκευές τους με όλους τους συμμετέχοντες στην εκάστοτε συνάντηση.

αισθητήρων εικόνας. Μέχρι στιγμής
έχουμε δει την εισαγωγή του stacked
sensor στις compact μηχανές Cybershot DSC-RX100 IV και RX10 II.

Intersys
Αλλαγή διευθυντικών στελεχών

Μ

ετά από 3 χρόνια δημιουργικής και επιτυχημένης συνεργασίας, η Intersys ανακοίνωσε
την αποχώρηση του Γενικού Δ/ντή καταναλωτικών προϊόντων, κου Κώστα Χιώτη.
Η παρουσία του συνδυάστηκε ιδιαίτερα με την στροφή και επένδυση της εταιρείας στις
λευκές συσκευές, τη διεύρυνση του σχετικού πελατολογίου της, καθώς και την αύξηση των
αντίστοιχων τζίρων και μεριδίων αγοράς της μέσα σε συνθήκες κρίσης. Τα καθήκοντα Δ/ντή
Πωλήσεων Καταναλωτικών προϊόντων αναλαμβάνει ο κος Κώστας Εβερκιάδης, στέλεχος
με μακρά εμπειρία στην αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και δοκιμασμένη
τετραετή θητεία στην Intersys. Σε θέση Δ/ντριας Μάρκετινγκ Καταναλωτικών Προϊόντων
αναβαθμίζεται η κα Νατάσσα Βελεσσιώτη, ένα από τα πιο ικανά και σημαντικά στελέχη της
Intersys των τελευταίων δέκα ετών. Ευχόμαστε και στους δύο καλή σταδιοδρομία στις νέες
τους θέσεις. www.intersys.gr
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Antonio Mora.
Σουρεαλιστικά
πορτραίτα με κολάζ
εικόνων

Γ

νωστός με το ψευδώνυμο

MyLovt, ο Ισπανός
Antonio Mora δημιουργεί κάτι
μοναδικό. Τοπία και πρόσωπα
γίνονται ένα σε μια ονειρική
ένωση δύο φωτογραφιών.
Έχοντας διανύσει μια
μακρόχρονη πορεία στο
χώρο του design, ο ισπανός
καλλιτέχνης χρησιμοποιεί
όχι δικές του αλλά
φωτογραφίες που βρίσκει
σε blogs και περιοδικά,
κατασκευάζοντας όπως ο ίδιος
λέει ένα “cocκtail” εικόνων.
Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τον Antonio Mora
και τη δουλειά του μπορείτε
να βρείτε στη σελίδα του:
http://www.mylovt.com
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Fujifilm X-T1 IR
Για υπέρυθρη φωτογράφία

Π

ρόκειται για μια ειδική έκδοση

της ναυαρχίδας, X-T1, που είναι
κατάλληλα σχεδιασμένη για υπέρυθρη
φωτογραφία, όπως άλλωστε υποδηλώνει
το ‘IR’ στο όνομα της. Η κάμερα
συλλαμβάνει φως από το υπεριώδες (UV),
υπέρυθρο και ορατό τμήμα του φάσματος,
μεταξύ 380nm και 1,000nm. Έχει εφαρμογή
στην εγκληματολογία, στον ιατρικό τομέα
και γενικά στον χώρο της επιστήμης.
Βέβαια συχνά τέτοιου είδους μηχανές
χρησιμοποιούνται και στην καλλιτεχνική
φωτογραφία. Κατά τα άλλα, έχει ακριβώς τα
ίδια χαρακτηριστικά με την κανονική X-T1,
δηλαδή αισθητήρα APS-C X-Trans CMOS
II στα 16MP, σώμα ανθεκτικό στις καιρικές
συνθήκες με 75 σφραγισμένα σημεία,
εύρος ISO 100-51200, ανακλινόμενη οθόνη
3in. Διαθέτει το ΕVF με τη μεγαλύτερη
μεγέθυνση που έχουμε δει σε mirrorless
μηχανή (0.77x) και το μικρότερο χρόνο
καθυστέρησης (lag-time) στα 0.005δευτ.
Επίσης, εγγράφει video Full HD στα 60fps
με bit rate 36Mbps. Θα είναι διαθέσιμη τον
Οκτώβριο.

OM-D και Pen εμφάνισαν αύξηση
πωλήσεων 25%, βοηθώντας στην
αντιστάθμιση της συνεχόμενης πτώσης
των compact. Τα λειτουργικά κέρδη
του τμήματος αναρριχήθηκαν στα
1.100.000.000 γεν (περίπου 8,8

Olympus
Ol
Επιστρέφει στη κερδοφορία το τμήμα imaging

H

εταιρία δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του έτους
της βλέποντας το τμήμα Imaging Systems Business να έχει μια αύξηση της τάξεως
του 12,3% στις καθαρές πωλήσεις από έτος σε έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σειρές
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εκατομμύρια δολλάρια) σε σύγκριση
με τη ζημιά ύψους 1,9 δις γεν (περίπου
15.200.000 δολλάρια) κατά την ίδια
περίοδο του προηγούμενου έτους. Η
εταιρία πιστώνει την ανοδική τάση στις
πωλήσεις των OM-D E-M5 II και στην
επαγγελματική σειρά φακών M.Zuiko,
αν και στην αύξηση των εσόδων
συνέβαλε και η μείωση των δαπανών.
Τα αποτελέσματα της ιαπωνικής
εταιρίας ουσιαστικά ταυτίζονται
με εκείνα που ανακοίνωσε η Sony
την περασμένη εβδομάδα: μέτρια
κέρδη στις πωλήσεις φωτογραφικών
μηχανών, με τα πιο ακριβά μοντέλα
compact και mirrorless να συμβάλουν
στην αύξηση των συνολικών
πωλήσεων.
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Canon EF 35mm
f/1,4L II USM

Hoya HD3 filters
Tέσσερις φορές ισχυρότερο
γυαλί

H δεύτερη γενιά

Η

Ο

Hoya παρουσίασε τη σειρά

υπερφωτεινός 35mm

HD3 που περιλαμβάνει UV και
πολωτικά φίλτρα. Χαρακτηριστικό

διαδέχεται τον
αρχετυπικό EF 35mm f/1,4L

της γνώρισμα είναι η νέα anti-

USM του 1998, ένα από τους

reflective επίστρωση που τα κάνει

πρώτους ημιευρυγώνιους

τέσσερις φορές πιο ανθεκτικά
συγκριτικά με το γυαλί των

autofocus ε τόσο ανoικτό
διάφραγμα. Στο hi end

προηγούμενων εκδόσεων. Πιο

των οπτικών η αναγγελία

συγκεκριμένα, η εξέλιξη οφείλεται

καινούργιου φακού σε μια

στη καινοτόμα nano-coating formula
που αναπτύχθηκε από την εταιρία

κατηγορία όταν ο προκάτοχος
έχει αποδειχθεί τόσο ποιοτικός,,

και στην εναλλακτική διαδικασία που

επιβάλλει σοβαρές καινοτομίεςς

χρησιμοποιείται για την εφαρμογή
της anti-reflective επίστρωσης.

για να αιτιολογηθεί η
αντικατάσταση. Στο προκείμενο
ο

Το UV φίλτρο έχει σύστημα 32

το όνομα της καινοτομίας είναι

στρωμάτων το οποίο μειώνει ή σε

Blue Spectrum Refractive. H

ορισμένες περιπτώσεις, εξαλείφει τις
αντανακλάσεις από την επιφάνεια
του γυαλιού, σύμφωνα με τον

συνταγή για τα οπτικά είναι
πιο πολύπλοκη από τον
προκάτοχο ανεβαίνοντας από

κατασκευαστή. Ακόμα, διαθέτει μια

τα 11 στοιχεία σε 9 γκρουπ

στρώση anti-static η οποία είναι
υδροαπωθητική και ανθεκτική
στις γρατζουνιές και τους λεκέδες.

σε 14 στοιχεία κατανεμημένα σε 11 γκρουπ. Σε αυτά συγκαταλέγεται και το στοιχείο
BSR με βασικό υλικό το οργανικό γυαλί με εγγενή στοιχεία ασυνεχούς διάχυσης. Η
μοριακή δομή του Blue Spectrum Refractive διαθλά το μπλε μέρος του φάσματος

Και τα δύο φίλτρα επιτρέπουν στο
99.7% του φωτός να φτάνει στον

(μικρότερου μήκους κύματος) σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλα υλικά όπως το
UD, το SuperUD ή το Fluorite, προκειμένου να ελεγχθούν οι χρωματικές εκτροπές.

αισθητήρα, ενώ έχουν μηδαμινή
επίδραση σε χρώματα, αντίθεση και

Όταν ένα στοιχείο BSR τοποθετηθεί ανάμεσα σε μια κυρτή και μια κοίλη οπτική
επιφάνεια συμβατικών κρυστάλλων βοηθά αποφασιστικά στην οπτική απόδοση,

ευκρίνεια. Θα είναι διαθέσιμα σε
διαμέτρους από 37mm έως 82mm.

κυρίως στο κοντράστ και τη χρωματική πιστότητα λόγω μείωσης της αξονικής
χρωματικής εκτροπής. Εκτός αυτού, ο νέος φακός περιέχει δύο ασφαιρικά και ένα
UD oπτικό στοιχείο καθώς και την νέα πολλαπλή επίστρωση Sub-Wavelength SWC
για την αντιμετώπιση φαντασματωδών ειδώλων και θάμβωσης. Επίσης τα δύο
κρίσιμα για φθορές εμπρός και πίσω οπτικά στοιχεία έχουν δεχθεί ειδική κατεργασία
fluorine, που απωθεί τη σκόνη και υγρασία. Η οδήγηση του autofocus γίνεται μέσω
δακτυλιοειδούς αθόρυβου μοτέρ USM και η εστίαση εξ ολοκλήρου εσωτερικά υπό
την έννοια ότι δεν αλλάζει το εξωτερικό μήκος. Επίσης σταθερό μένει το εμπρός
στοιχείο διευκολύνοντας τη χρήση πολωτικού φίλτρου.

ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Ανακοινώθηκαν τα πρώτα προγράμματα

Σ

το πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ανακοινώθηκαν τα πρώτα προγράμματα
επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα "Ενίσχυση
Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των
παρεχομένων υπηρεσιών", "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης" και "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα". Με την προκήρυξη να αναμένεται
μέσα στο Σεπτέμβριο, η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων θα είναι ανοιχτή έως
το Δεκέμβριο του 2015. Επιπλέον δόθηκε παράταση στα περισσότερα προγράμματα του
ΕΣΠΑ για υλοποίηση εγκεκριμένων επενδυτικών έργων με ενδεικτικά τα «Εξωστρέφεια
Ι», «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»,
τα οποία θα είναι ανοιχτά έως τις 30 Οκτωβρίου. Λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης
στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη βελτίωση της άμεσης ρευστότητας
ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση των επενδύσεων της προγραμματικής περιόδου
2007-2013.
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“MetamorFaces”
Έκθεση του John Bernhard στην Αθήνα

Μ

ε βασικό στοιχείο τη μεταμόρφωση, ο Ελβετοαμερικανός φωτογράφος
John Bernhard συνθέτει μια διαφορετική ματιά του κόσμου. Πρόσωπα που
παραπέμπουν σε φανταστικά πλάσματα παρμένα από τον κόσμο των θρύλων,
δίνουν το ερέθισμα στον επισκέπτη για μια διαφορετική εξερεύνηση ανάμεσα στον
κόσμο του ονείρου και της πραγματικότητας.
Διάρκεια έκθεσης: 8 - 14 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Υακίνθου 12, Κυψέλη, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Πέμπτη 10.00 – 12.30
Παρασκευή Σάββατο, Κυριακή 19.00 – 21.30
Δευτέρα, Τετάρτη κλειστά
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 6943868124,
info@blankwallgallery.com, www.blankwallgallery.com
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Visa pour l’Image
Στο Perpignan της Γαλλίας
έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2015

O

τότε δημοσιογράφος, Jean Francois

Leroy ίδρυσε το φεστιβάλ του
Visa pour l’Image το 1989. Είκοσι επτά
χρόνια μετά το Φεστιβάλ έχει γιγαντωθεί
σε ένα από τα σημαντικότερα του
φωτορεπορτάζ, με τον ίδιο να κρατά τα
ηνία του και να διατηρεί τον απόλυτο
έλεγχο. Σκοπός του φεστιβάλ, όπως
επαναλαμβάνει συχνά
ο διοργανωτής του, είναι:
• Να πληροφορήσει, να αναδείξει τα
σημαντικά διεθνή θέματα, να βοηθήσει
Οι Μουσουλμάνοι περιμένουν φορτηγά να του μεταφέρουν αφού εκδιώχθηκαν από τα σπίτια από τις
παραστρατιωτικές οργανώσεις των χριστιανών αντί-Μπαλάκα. 23 Ιανουαρίου 2014.
© Marcus Bleasdale / Human Rights Watch / National Geographic Magazine

τα νέα ταλέντα και να δοξάσει τα παλιά.
• Να αναδείξει το περιεχόμενο και όχι τη
στεγνή φόρμα της εικόνας.
Φέτος το εκθεσιακό πρόγραμμα
απαρτίζεται από τα έργα 25
φωτογράφων, εκ των οποίων οι οκτώ
εκθέτουν για πρώτη φορά στο φεστιβάλ.
Ανάμεσα τους όμως βρίσκονται και
διεθνώς αναγνωρισμένοι φωτογράφοι
όπως οι Lynsey Addario και Bülent
Kilic αλλά και ο φωτογράφος-θρύλος
του Reuters, Goran Tomasevic με 25ετή
φωτογραφική εμπειρία σε εμπόλεμες
ζώνες.
Η θεματολογία του φεστιβάλ καλύπτει
τον εμφύλιο στην Συρία, τις αναταραχές
στη Σομαλία, το ξέσπασμα του ιού Ebola
στη δυτική Αφρική και πολλά άλλα
θέματα ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος.

Περιοχή Wardhigley, νότια του Mogadishu, Σομαλία, 27 Φεβρουαρίου 2015.
© Mohamed Abdiwahab / AFP

Κάθε βράδυ στη διάρκεια του Φεστιβάλ
πραγματοποιούνται προβολές
φωτογραφιών, συζητήσεις και διαλέξεις
και φυσικά η τελετή βραβεία Visa
d’Οr που δίνουν συνολικά 133.000
ευρώ για να ενισχύσουν το έργο των
φωτορεπόρτερ

Ένας Σύριος εισέρχεται με τις δύο του κόρες στην Ιορδανία από τα ανεπίσημα σύνορα. 10 Απριλίου 2013.
© Lynsey Addario for The New York Times / Getty Images Reportage
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Οι εκθέσεις του προγράμματος
μένουν ανοιχτές 14-18 Σεπτεμβρίου
αποκλειστικά για τους μαθητές, έπειτα
από προγραμματισμένα ραντεβού.
Το 2014 επισκέφθηκαν το φεστιβάλ
10.000 μαθητές από όλο τον κόσμο.
Οι φωτογράφοι Manoocher Deghati,
Edouard Elias, Bertrand Gaudillère,
Olivier Laban-Mattei και Pierre Terdjman
θα είναι οι ξεναγοί τους.
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