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Editorial

Η φωτογραφία φτωχαίνει στο διάβα του χρόνου
Οι μεγάλοι οραματιστές και πρωτοπόροι φεύγουν αφήνοντας πίσω τους δυσαναπλήρωτο κενό
Σιγά-σιγά κι αθόρυβα αποσύρονται
πρώτα από την ενεργό δράση και μετά
εγκαταλείπουν τούτο τον μάταιο κόσμο
οι σημαντικές προσωπικότητες από τον
εγχώριο και διεθνή φωτογραφικό χώρο
που διαμόρφωσαν τάσεις και αντιλήψεις
για τη φωτογραφία, τουλάχιστον όπως
την ξέραμε.

Θ

α πείτε δεν γίνεται αλλιώς.
Είναι η νομοτέλεια της ανθρώπινης
φύσης. Δεν θα διαφωνήσω. Όμως πιστεύω
ότι η απουσία τους αφήνει δυσαναπλήρωτο
κενό. Με άλλα λόγια αρχίζουν να κάνουν
αισθητή την απουσία τους αυτά τα
ξεχωριστά και προικισμένα άτομα που
ανέλαβαν πρωτοβουλίες και υλοποίησαν
έργα σε ασύγκριτα πιο δύσκολους σε
σχέση με σήμερα καιρούς. Με ανιδιοτέλεια
και με μεγάλα ανθρωποκεντρικά οράματα
για τη θέση της φωτογραφίας στο
καλλιτεχνικό στερέωμα - ως είθισται να
λέγεται.
Μία τέτοια σημαντική προσωπικότητα
που συνεισέφερε πολλά στη διάδοση της
φωτογραφίας ως τέχνης και πολιτιστικού
αγαθού, είναι ο Γάλλος συγγραφέας Michel
Tournier. Πάντοτε έλεγε ότι το πρώτο του
σοβαρό παιχνίδι που του χάρισαν οι γονείς
του σε ηλικία οκτώ ετών, ήταν μία μηχανή
Kodak. Με αυτή μυήθηκε στην τέχνη της
φωτογραφίας. Πολύ νωρίς είχε το θάρρος
να αναγνωρίσει ότι “ήξερε να βλέπει” αλλά
“δεν ήξερε να βγάζει” μία φωτογραφία.
Πόση άραγε σοφία απαιτείται για να φθάσει
κανείς σ’ αυτή την λυτρωτική αυτογνωσία...
‘Έτσι τον κερδίζει η αισθητική προσέγγιση
της φωτογραφικής τέχνης και η θεωρητική
της ανάλυση. Φυσικά συνεχίζει πάντοτε
να φωτογραφίζει αλλά το κάνει -όπως
έλεγε- γιατί τον ευχαριστεί και για τους
ανθρώπους που αγαπά.
Στη δεκαετία του 1960 αναλαμβάνει
πρωτοβουλία και επιβάλλει στην πρωτοεμφανιζόμενη τότε Γαλλική τηλεόραση,
μία μηνιαία εκπομπή διαρκείας 30
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Μichel Tournier. Φωτ.: Tass/Abdulkathin

λεπτών με τίτλο “Σκοτεινός θάλαμος” όπου κάθε φορά παρουσίαζε κι έναν μεγάλο
δημιουργό φωτογράφο με λόγο απλό και κατανοητό. Έμειναν αξέχαστες οι εκπομπές
του για τον Man Ray, τον Bill Brandt, τον Lartigue, τον Kertesz και πολλούς
άλλους κλασικούς πλέον φωτογράφους. Το 1970 κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα.
Μαζί με τον Lucien Clerque και τον Jean-Maurice Rouquette ιδρύουν τις Διεθνείς
Φωτογραφικές Συναντήσεις της Arles. Το πρώτο διεθνές φωτογραφικό φεστιβάλ
στην ιστορία της φωτογραφίας που ρίζωσε, μεγάλωσε, υπάρχει μέχρι σήμερα και το
κυριότερο επαναπροσδιόρισε την τέχνη της φωτογραφίας διεθνώς ως περιεχόμενο,
ως πρακτική αλλά και ως πολιτιστικό αγαθό. Διετέλεσε Διευθυντής των Συναντήσεων
της Arles τα πρώτα τρία χρόνια. Εκτός από πλειάδα βιβλίων με φιλοσοφικό -και όχι
μόνον- περιεχόμενο για τα οποία βραβεύτηκε από την Γαλλική Ακαδημία κι άλλους
Οργανισμούς, εξέδωσε και δύο βιβλία για τη φωτογραφία. Το “Des clefs et des
serrures” (1979) και το “Le Crépuscule des masques”. (Δεν έχουν μεταφραστεί στα
Ελληνικά). Το 1987 το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Παρισιού φιλοξένησε έκθεση
με 100 φωτογραφίες, έργα 11 φωτογράφων τις οποίες επέλεξε και σχολίασε ο ίδιος.
Σίγουρα η λίστα με τις φωτογραφικές του δραστηριότητες του είναι μεγάλη και
μάλλον δεν χωράει στα περιορισμένα πλαίσια αυτού του σύντομου σημειώματος.
Ο Michael Tournier πέθανε στις 18 Ιανουαρίου σε ηλικία 92 ετών επιφυλάσσοντας
μια ακόμη τελευταία έκπληξη στους φίλους και συγγενείς του. Είχε γράψει ο ίδιος
τον... επικήδειό του που τελείωνε ως εξής: “...Σε λάτρεψα και συ μου το ανταπόδωσες
στο εκατονταπλάσιο. Ζωή, σ’ ευχαριστώ!”
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Παράνομο παρκάρισμα στην Ιταλία
Δείτε τι έγινε!

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε η K.Γ 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: Γωγώ Παπαϊωάννου

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

 315 •    8

  O YA 



2016

   mail      



photobusiness@photo.gr

 3

ON LINE    O IMAGING - E  

Nikon D5500 awards.indd 1



 315 •    8

1/10/2015 1:10:39 μμ

  O YA 

2016

 4

ON LINE    O IMAGING - E  



Τop of the range ή μήπως όχι;
Γιατί φθίνει η ζήτηση για τις κορυφαίες φωτογραφικές μηχανές
Στις καλές εποχές, όπως τις ονομάζουμε,
όταν αναπολούμε με νοσταλγία την
περίοδο πριν τα επάρατα μνημόνια, τότε
που το χρήμα έρρεε άφθονο και ...δέναν
τα σκυλιά με τα λουκάνικα, ανάμεσα στα
άλλα, παρατηρούσαμε την καταναλωτική
υπερβολή. Όχι μόνον στη διασκέδαση, τα
ταξείδια, τα αυτοκίνητα κλπ. αλλά και τη
φωτογραφία. Άνθρωποι με ελάχιστη σχέση
με το είδος που όμως διέθεταν άφθονο
χρήμα, έμπαιναν στα φωτογραφομάγαζα
και απαιτούσαν: “Θέλω την ακριβότερη
φωτογραφική μηχανή”. Γιατί πολύ
απλά λειτουργούσαν στην αντίληψη της
εξίσωσης: “Το πιο ακριβό είναι το πιο καλό”.

Έ

τσι πουλήθηκαν τρελά νούμερα σε
Leica και επαγγελματικές Canon και
Nikon. Όπως άλλωστε πουλήθηκαν τρελά
νούμερα σε Porsche, Lexus και Mercedes.
Στην αρχή είχαμε απορήσει που βρίσκονται
τόσοι φωτορεπόρτερ στην Ελλάδα και
τόσοι επίγονοι του Bresson. Κάνοντας μια
στοιχειώδη δημοσιογραφική έρευνα στα
μαγαζιά, η απάντηση ήλθε αβίαστα. “Τι λέτε
τώρα; Δεν τις αγοράζουν φωτογράφοι. Γιατροί,
δικηγόροι, τραπεζίτες και επιχειρηματίες τις
παίρνουν. Και συχνά τραβάνε μια-δύο φορές
και τις αφήνουν στα ντουλάπια...”
Σήμερα, μια περίπου δεκαετία μετά την
στρεβλή και εν μέρει φαιδρή αυτή φάση, η
ζήτηση για παρόμοια hi end φωτογραφικά
αγαθά έχει υποχωρήσει θεαματικά. Το
φαινόμενο δεν αφορά μόνον την Ελλάδα
της κρίσης όπου βέβαια οι επιπτώσεις είναι
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πολλαπλάσιες αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Η επαγγελματική φωτογραφία φθίνει στο
βαθμό που υποχωρούν οι αμοιβές των φωτογράφων, που το φωτορεπορτάζ πιέζεται
αφόρητα, που οι φωτοθήκες τύπου microstock ρίχνουν τις τιμές στα τάρταρα, που οι
εκδοτικές εταιρίες έχουν λιγότερα έσοδα και περικόπτουν έξοδα, που, που...
Όταν λοιπόν οι προϋπολογισμοί για εξοπλισμό ψαλιδίζονται, αρχίζει η περίσκεψη και η
εκλογίκευση. Και πρώτες στο στόχαστρο των περικοπών θα υποπέσουν οι πιο ακριβές
μηχανές. Όλως τυχαίως αναφερόμαστε τα high end μοντέλα όπως οι καινουργοφερμένες
Canon EOS 1D X ΜarkII και Nikon D5. Μηχανές που σχεδιάστηκαν κατά βάση για
το φωτορεπορτάζ και ...κυριολεκτικά για το πεδίο της μάχης. Φτιαγμένες σαν τανκ,
θωρακισμένες, αδιαβροχοποιημένες, με αντοχή πολεμικού όπλου, κλείστρα για μια
ζωή, βαρειές και ασήκωτες. Μάλιστα επειδή στο φωτορεπορτάζ μετράει η ταχύτητα της
μετάδοσης της είδησης και όχι η απόλυτη δυνατότητα μεγεθύνσεων, η Canon EOS 1D
X MarkII και η Nikon D5 αρκούνται στα μέτρια και ταπεινά (με τα σημερινά δεδομένα)
...μόλις 20Megapixel από τους αισθητήρες τους – full frame βεβαίως. Στο design
αυτών των μηχανών προτεραιότητα αποτελεί η ταχύτητα. Γι αυτό τις βλέπουμε να
κονταροχτυπιούνται για το ποιά έχει το ταχύτερο autofocus, τα πιο πολλά σημεία εστίασης
και το πιο γρήγορο burst mode. Γι’ αυτό έχουν καταλήξει να μοιάζουν τόσο πολύ... διότι η
εξέλιξη σε παρόμοιο περιβάλλον οδηγεί στη σύγκλιση των ειδών.
Αυτά περί της κορυφής.. Πρέπει όμως να μας απασχολεί η συγκεκριμένη μορφή των
πραγμάτων; Να έχουμε ως αντικείμενα πόθου, ως απόλυτα φετίχ αυτές τις δύο; Να
τρέξουμε να τις αγοράσουμε μόλις μας πέσει το Joker; Μάλλον όχι... Κατ’ αρχήν να
σκεφθούμε τον κρίσιμο παράγοντα “βάρος”. Βάλτε σε μια από τις δύο ένα 24-70mm
f/2,8 και κουβαλήστε το σύνολο για μια ώρα... Μόνον, δεν είπαμε και μια μέρα. Και το
συζητάμε... Μετά πάρτε μια full frame Canon ΕΟS 6D ή Nikon D750 με 50mm και να
δούμε με ποιά θα βγάλετε καλύτερες και το κυριότερο περισσότερες φωτογραφίες. Όμως
και σε αυτή την εκδοχή κάποιοι θα δυσανασχετήσουν με το μικρότερο αλλά υπαρκτό
βάρος αλλά και “το στόχο” που δίνει μια full frame DSLR. Τελικά, θα προτιμήσουν κάτι
πιο “σεμνό”. Ίσως μια CSC ή μια compact γοήτρου με μεγάλο αισθητήρα και φωτεινό
φακό που θα καλύψει πολλές από τις ανάγκες τους. Πράγματι δεν βρισκόμαστε στη
δεκαετία του 1980 όπου αν ήθελε o φωτογράφος top camera επέλεγε αναγκαστικά
Canon F1N και Nikon F3. Τώρα υπάρχουν εξαιρετικές υλοποιήσεις με απόδοση ισάξια
σε φωτογραφική ποιότητα σε μικρότερων διαστάσεων μηχανές. Μοντέλα με μικρότερο
μέγεθος και διακριτική παρουσία που αποτελεί σημαντικό κριτήριο “επιβίωσης” όταν ο
κόσμος διαρκώς γίνεται πιο φιλύποπτος και επιφυλακτικός απέναντι στη φωτογραφική
δραστηριότητα.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Canon EOS-1D X MarkII
Η τελευταία τάση στις top of the range DSLR
Η φωτογραφική σημειολογία επιφυλάσσει
κάποιες λέξεις-κλειδιά για την ιεραρχική
θέση διάφορων μηχανών στις γκάμες των
εργοστασίων. Από τη μία αναφερόμαστε σε
“εισαγωγικά” μοντέλα και στους αντίποδες σε
“ναυαρχίδες” “top of the range” “κορυφές”
κλπ. Ποσοτικά και λίγο....καπιταλιστικά βεβαίως,
καλύτερη μηχανή είναι η ακριβότερη. Σε αυτό
το σημείο και πέρα από κάθε αμφιβολία η
νεοφερμένη EO1D X Mark II είναι η καλύτερη
Canon: Υπό την έννοια ότι κοστίζει τουλάχιστον
50% ακριβότερα από την αμέσως επόμενη EOS
5 Ds R. Αποζημιώνει όμως πλουσιοπάροχα
όποιον τυχερό την αποκτήσει με εξαιρετικές
προδιαγραφές και το κυριότερο, την ωριμότητα
μιας σχεδίασης που εξελίχθηκε στο διάβα
του -τεχνολογικού – χρόνου ως state of art,
ως θαυμαστό δείγμα design, ποιότητας και
εκπλήρωσης των φωτογραφικών αναγκών.
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EOS-1D X Mark II αποτελεί την επιβεβαίωση της αντίληψης “evolution
over revolution”, δηλ. της προσήλωσης σε προσεκτικά εξελικτικά
βήματα αντί για επαναστατικές αλλαγές. Υπό αυτή την έννοια επαναστατική
αλλαγή στάθηκε η τέταρτη έκδοση της EOS 5, η DS/DS R με τα 50 ολόκληρα
Megapixel που κέρδισε κατά κράτος τη μάχη των υψηλών αναλύσεων
στο full frame. Αντίθετα, η νέα έκδοση EOS-1 D X μοιάζει πολύ με την
προκάτοχό της, έχει λίγο ανεβασμένη ανάλυση στα 20.2Megapixel από
18.1Megapixel του προηγούμενου μοντέλου αλλά ξαναασχεδιασμένο από
το μηδέν με σύστημα Dual Pixel που είχαμε δει για πρώτη φορά στην πολύ
καλή, μεσαίας κατηγορίας Canon EOS 70D.
Βλέποντας το Dual Pixel σύστημα, κατευθείαν το μυαλό μας πηγαίνει στη
video αξιοποίηση της μηχανής και μάλιστα με autofocus. Σε αυτό συνηγορεί
η υποστήριξη από το δίδυμο των επεξεργαστών Digic 6+ τελευταίας γενιάς
που συμβάλλουν στην ταχύτατη απόκριση του ΑF, την απίστευτη λειτουιργία
ριπής 16fps και την υψηλή ευαισθησία ως ISO 512000 (επεκτάσιμη με
ενίσχυση ως 409.600). Tο autofocus αποτελεί αναβάθμιση του αντίστοιχου
της προηγούμενης EOS-1 έχοντας 61 σημεία εστίασης εκ των οποίων τα 41
σταυροειδούς τύπου και “εξάπλωση” σε κατά 24% μεγαλύτερη επιφάνεια
σκοπεύτρου.
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Αν έχουμε φακούς με αργό μέγιστο διάφραγμα ή συνδυασμό
φακού με teleconverter δε χρειάζεται ανησυχία αφού και τα 61
σημεία μπορούν να λειτουργήσουν ως f/8. Tα πέντε κεντρικά σημεία
σταυροειδούς τύπου συνεργάζονται με γρήγορα οπτικά ως f/2,8
ενώ το κεντρικό σημείο μόνο του, εστιάζει αποτελεσματικά ακόμη
και σε πολύ χαμηλές φωτιστικές συνθήκες ως EV-3. Με ένα έξυπνο
σύστημα υπερένθεσης LED τα σημεία εστίασης παραμένουν φωτισμένα
όταν νετάρουμε. Τελείως νέο είναι το chip που ασχολείται με τη
φωτομέτρηση: αποτελείται από 360Κ pixel και συνεργάζεται με το
Intelligent Tracking and Recognition iTR. Σπανίως σε hi end μοντέλα
συναντάμε οθόνες αφής που θεωρούνται πιο πολύ ως δέλεαρ για
ερασιτέχνες. Στο προκείμενο έχουμε μια αρκετά μεγάλη οθόνη αφής
3,2in. (900x600pixel) ή 1.62Μ dot έναντι 1.02Μ dot (720x4780) του
MkI. Ο φωτογράφος μπορεί να εκμεταλλευτεί την επαφική λειτουργία
μόνον για επιλογή σημείου εστίασης με ενεργοποιημένο το LiveView
αλλά δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στα μενού κλπ.

Bασικά χαρακτηριστικά
Aισθητήρας Full Frame 20.2Μegapixel και διπλός
επεξεργαστής Dual Digic 6+
Tεχνολογία Dual Pixel για ταχύτατο AF σε LiveView
Autofocus 61σημείων με βελτιωμένο αλγόριθμο στη
λειτουργία AI Servo III Predictive AF
Λειτουργία Digital Lens Optimizer για διόρθωση των
εκτροπών των φακών in camera
Συνεχής λήψη ως 14fps με ρύθμιση Auto Exposure και
Predictive ΑF και ως 16fps σε LiveView
Burst mode με κάρτα CFast ως 170 καρέ RAW και απεριόριστα
JPEG
4K video 60p/Full HD video 120p
Ασύρματη διασύνδεση με το προαιρετικό εξάρτημα WFT-Ε8 με
προδιαγραφές IEEE802.11ac και συνεργασία με Canon Camera
Connect app
Αποθήκευση σε κάρτες CFast και CompactFlash

Περί Phase Detect autofocus και σχεδίασης Dual Pixel
Οι DSLR εξ ορισμού και λόγω αρχιτεκτονικής χρησιμοποιούν σύστημα
αυτόματης εστίασης phase detect (ανίχνευση διαφοράς φάσης).
Αυτό μετράει πόσο εκτός εστίασης είναι το αντικείμενο και προς ποια
κατεύθυνση. Το σύστημα δουλεύει περίπου με τον ίδιο τρόπο με τα
γνωστά στους παλιότερους τηλέμετρα σπαστού ειδώλου στο κέντρο
των ημιεπαργυρωμένων καθρεπτών στις φιλμάτες SLR. Aυτά εντόπιζαν
το βαθμό «σπασίματος» της φωτεινής δέσμης και βασίζονται στο εξής:
Σε σωστά εστιασμένα αντικείμενα, οι ακτίνες που ανακλώνται από
αυτά συγκλίνουν στο ίδιο σημείο όπως εισέρχονται και στο αντίστοιχο
όπως εξέρχονται από το φακό και νετάρουν στο εστιακό επίπεδο.
Αντίθετα σε ανεστίαστα αντικείμενα δεν συγκλίνουν στο ίδιο σημείο και
δημιουργούν την αίσθηση του φλου.
Στις τυπικές SLR to chip AF Phase Detect είναι τοποθετημένο στη βάση
του συγκροτήματος του καθρέπτη του οποίου ένα μέρος είναι όπως
προαναφέραμε ημιεπαργυρωμένο, αφήνοντας ελεύθερη τη διέλευση
των φωτεινών ακτίνων, που ανακλώνται στο δευτερεύοντα καθρέπτη
και κατευθύνονται προς το AF chip.
Όλη αυτή η αρχιτεκτονική έχει συγκεκριμένους περιορισμούς:
βασίζεται σε πολύ μικρές ανοχές και χρειάζεται ρύθμιση (από εδώ
προκύπτουν τα προβλήματα backfocus) είτε στο service είτε μέσω
firmware. Επίσης κάποιοι νεώτεροι φακοί έχουν έξυπνο firmware
που επικοινωνεί με τα ηλεκτρονικά της DSLR και επιτρέπει να
«συνεννοούνται» ως προς τη ρύθμιση του AF. Άλλη μια παράμετρος
είναι ότι για να λειτουργήσει αποδοτικά το Phase Detect πρέπει οι
φωτεινές ακτίνες να έρχονται υπό διάφορες γωνίες. Άρα, εργάζεται
σωστά με διαφράγματα f/5,6 ή πιο φωτεινά με το φακό τελείως
ανοικτό.
To phase detect AF μπορεί λειτουργήσει μόνον με τον καθρέπτη στη
θέση του. Όταν ανασηκωθεί για το live view, το phase detect βγαίνει
off. Γι αυτό και τα συστήματα εστίασης των DSLR σε LiveView mode
είναι αργά, διότι χρησιμοποιούν -το εξ ορισμού πιο αργό σε απόκριση
- contrast detect mode. Ή μήπως όχι;

Dual pixel στην EOS 1D X Mark II
Tελευταία έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών προσπαθειών για καλύτερες
επιδόσεις αυτόματης εστίασης είτε σε mirrorless μηχανές είτε σε
DSLR που εργάζονται σε LiveView (επί της ουσίας πρόκειται για ίδια
κατάσταση).
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H Fujifilm πρώτη κατάφερε να υλοποιήσει αισθητήρες όπου τα
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phase detect εικονοστοιχεία είναι μέρος του CMOS. Bέβαια όλη η
προσπάθεια έγινε για να βελτιωθεί το autofocus σε περιβάλλον CSC.
Η Canon επινοώντας τους αισθητήρες CMOS Dual pixel έκανε ίσως
το πιο επαναστατικό βήμα απ’ όσα έχουμε δει στις DSLR τα τελευταία
χρόνια. Κάθε pixel (εικονοστοιχείο) χωρίζεται σε sub-pixel και έχει
γίνει τροποποίηση των μικροφακών ώστε να να κατευθύνουν υπό
προϋποθέσεις το φως είτε στο subpixel το οποίο αναλαμβάνει το
ρόλο του phase detect είτε στο έτερον ήμισυ που σχηματίζει την
εικόνα είτε και σε ολόκληρη την επιφάνεια του pixel. Η πρώτη
υλοποίηση έγινε στην EOS 70D (ΑPS-C). Η EOS 1D X MarkII είναι η
πρώτη μηχανή full frame με Dual Pixel. Όπως και στην EOS 70D, τα
Dual Pixel στοιχεία καλύπτουν περίπου το 80% της επιφάνειας του
αισθητήρα. Η ακρίβεια της εστίασης βελτιώνεται θεαματικά όπως και
η υστέρηση (αν και συνιστάται η χρήση φακών STM για βέλτιστη
απόκριση). Για κάποιο λόγο που δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη, το
Dual Pixel AF είναι ενεργό μόνο στη ρύθμιση OneShot AF.

Video 4K
H αρχιτεκτονική Dual Pixel για τον αισθητήρα προϊδεάζει για
σπουδαίες video επιδόσεις. Πράγματι η EOS 1D X Mark ΙΙ
περηφανεύεται για τη βιντεοσκόπηση 4Κ DCI (4096x2160) μέχρι
60καρέ το δευτ. Επίδοση που την τοποθετεί στο ίδιο επίπεδο με
την EOS 1DC η οποία σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις πρόκειται να
καταργηθεί.
Για ταχύτερη ενεργοποίηση του video o διακόπτης Start/stop του
LiveView περιβάλλεται από ομοκεντρικό δύο θέσεων διακόπτη που
η μία θέση αφορά το video. Σε λειτουργία Full HD το frame rate
φθάνει ως 120fps ενώ για τους οπαδούς της κινηματογραφικής
αίσθησης υπάρχει και η ρύθμιση 23,98fps. Όπως θα περίμενε κανείς
από μια hi end σχεδίαση, προβλέπεται έξοδος ασυμπίεστου HDMI
για καταγραφή σε εξωτερικό recorder ή για απεικόνιση σε εξωτερικό
monitor. Επιπλέον, η οθόνη αφής δίνει δυνατότητα Touch Focus στο
video.

Αναγνώριση προσώπων με OVF
Κατ αρχήν έχουμε συνδέσει την αναγνώριση προσώπων με τις
compact και CSC μηχανές. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν
παρουσιαστεί αρκετές DSLR στο hi end με ενεργό το Face Detection
όπως τα μοντέλα Canon EOS 5DS, EOS 7D MkII και η νυν EOS
1D X MkII που αξιοποιεί για αυτό το σκοπό τον αισθητήρα της
φωτομέτρησης RGB+IR. Mε τη μηχανή ρυθμισμένη στο Face Priority
(iTR) και το AF στο Auto με τα 61 σημεία, η μηχανή αναγνωρίζει
κανονικά τα πρόσωπα με λεπτομέρειες και έτσι έχει τη δυναμική
ακριβούς εστίασης ακόμη και σε πορτραίτο όπου είναι κρίσιμο να
νετάρει στα μάτια.

Άλλα χαρακτηριστικά
Σε αντίθεση με τη μεγάλη αντίζηλο Nikon D5 που υιοθετεί τις
εξωτικές κάρτες XQD για αποθήκευση των αρχείων εικόνας,
η Canon προωθεί το φορμά CFast, μια μοντέρνα παραλλαγή
του CompactFlash που βασίζεται σε σειριακό interface αντί
για παράλληλο (δηλ. είναι αντίστοιχο των δίσκων SATA που
διαδέχθηκαν τους PATA/IDE). Σύμφωνα με την Canon αν υπάρχει
τοποθετημένη κάρτα CFast μπορεί να καταγράψει χωρίς παύση ως
170 αρχεία RAW πλήρους ανάλυσης σε λειτουργία ριπής.

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Sony A6300
Η εξέλιξη του best seller με 4Κ και ακόμη καλύτερο AF
Αποτελεί κοινό μυστικό στους
παροικούντες την -φωτογραφικήΙερουσαλήμ, ότι η Alpha 6000
στάθηκε η μεγάλη επιτυχία της
Sony. H mirrorless που επιτέλους
έφερε τις μαζικές πωλήσεις και την
αναγνώριση στο μεγάλο κοινό, η
κότα με τα χρυσά αυγά που κάνει
το marketing να χαμογελάει και
τα ταμεία να γεμίζουν χρήμα. Γι’
αυτό ίσως καθυστέρησε, τρόπον
τινά, η αναβάθμιση, ενώ η Sony
μας έχει συνηθίσει σε μάλλον
γρήγορους ρυθμούς ανανέωσης
των μοντέλων. Τελικά ήλθε το
πλήρωμα του χρόνου για την
διάδοχο κατάσταση, που ελπίζει
να επαναλάβει το ρεκόρ της
A6000.
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αρά τις εικασίες και τις προφητείες που διέρρεαν στο Internet αυτό τον καιρό,
η A6300 μένει στην ίδια ανάλυση 24megapixel όπως και η προκάτοχός της
αλλά με τελείως καινούργιο, σχεδιασμένο εξαρχής αισθητήρα APS-C size CMOS με
μικροκυκλώματα χαλκού, ταχύτερο autofocus xάρη στο 4D σύστημα με 425 σημεία
εστίασης phase detect (υποβοηθούμενα από 169 σημεία contrast detect) ριπή 8 καρέ
το δευτ. 4Κ video όπως επιτάσσουν τα σημεία των καιρών αλλά και συμβατότητα με
φακούς Α-mount εφόσον προσαρμοστούν μέσω αντάπτορα LA-EA3.
Από όλα αυτά η πιο σημαντική αναβάθμιση αφορά το υβριδικό Autofocus, με τα
425 σημεία Phase Detect να εκτείνονται σε όλη σχεδόν την επιφάνεια του καρέ. Ας
θυμηθούμε εδώ ότι η Α6000 είχε ...μόνον 179 σημεία Phase Detect και 25 σημεία
Contrast Detect. H λειτουργία High Density Tracking ενεργοποιεί δυναμικά τα σημεία
του αντιστοιχούν σε κινούμενο αντικείμενο.
Οι ήδη κάτοχοι Sony A6000 μόνο μικροδιαφορές θα διακρίνουν. Όπως για
παράδειγμα στην περιοστροφική κλίμακα λειτουργιών όπου αντί για ξεχωριστά
Intelligent Auto και Superior Auto έχουμε μια ενιαία θέση προκειμένου να μείνει
χώρος για δεύτερη επιλογή Memory Recall. Ή στην πλάτη όπου έχει προστεθεί
επιλογέας δύο θέσεων AF/MF. Κατά τα λοιπά το layout των χειριστηρίων μένει
εντυπωσιακά ταυτόσημο.
Σύμφωνα με τον κατασκευαστή έχει βελτιωθεί η στεγανοποίηση που προστατεύει από
σκόνη και υγρασία, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ως ποιό βαθμό.

2016
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Επίσης έχει ενισχυθεί η μοντούρα ώστε να αντέχει
βαρύτερους φακούς χωρίς προβλήματα.. Παραπέρα,
ο συνδυασμός ανανεωμένου αισθητήρα και επεξεργαστή
Bionz δίνει δυναμική περιοχή 14stop αν και η
ονομαστική ευαισθησία μένει ταυτόσημη στα ISO25600.
Στη λήψη ριπής (burst) που θεωρητικά έχει όριο τα
11fps, παρατηρούμε μια ιδιαιτερότητα της Α6300. Ενώ
σε όλες τις mirrorλess υπάρχει μια υστέρηση ανάμεσα
στις λήψεις και στην απεικόνιση στο OLED EVF με
αποτέλεσμα ο φωτογράφος να βλέπει αυτό που μόλιες
τράβηξε αντί για την πραγματική εικόνα που χαίρονται
οι κάτοχοι DSLR, στην Α6300 η πραγματικότητα αλλάζει.
Υποχωρώντας στο burst mode από τα 11fps στα 8fps
η Sony A6300 πρακτικά εξομοιώνει τη συμπεριφορά
της DSLR με στιγμιαίο blackout ανάμεσα στα καρέ.
Παρεπιμπόντως το νέο OLED ΕVF διατηρεί μεν το ίδιο
μέγεθος 0.39in.και 0.7x μεγέθυνση αλλά υπερτερεί κατά
κράτος στην ανάλυση 2.359Κ pixel έναντι 1.440Κ.
Στο video έχουν γίνει σημαντικά εξελικτικά βήματα.
Πλέον ανήκει στον αστερισμό του 4Κ, και έτσι γίνεται
η πρώτη Sony APS-C format με παρόμοια δυνατότητα.
Η συμπίεση είναι XAVC S xωρίς pixel binning. Γα τους
θιασώτες των υψηλών frame rates προσφέρεται και
Full HD 120fps μέχρι bitrate 100Mbps ενώ η ευαισθησία
του video παίζει ένα stop παραπάνω ως ISO 25.600
αντί για ISO 12.800.
Κατά τα λοιπά έχει βελτιωθεί η αυτονομία της μπαταρίας
κατά 13% λόγω καλύτερης διαχείρισης ηλεκτρικής
ενέργειας.
Όλα τα άλλα παραμένουν δηλ. ο χρονισμός κλείστρου
1/4000-30sec. η όχι επαφική οθόνη 3.03in. 921Κ, οι
έξοδοι USB και HDMI, το WiFi με NFC κλπ.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Photo story

O θάνατος ενός καγκουρό
Οικογενειακή έκφραση οδύνης

Μ

προστά σε ένα πολύ συγκινητικό περιστατικό βρέθηκε
πριν λίγο καιρό ο φωτογράφος Έβαν Σβίτσερ στη
περιοχή Ρίβερ Χεντς της Αυστραλίας. Αντίκρισε μπροστά
του ένα ετοιμοθάνατο θηλυκό καγκουρό να προσπαθεί να
αγγίξει το παιδί του υποβασταζόμενο από το αρσενικό.
Λίγες στιγμές μετά ξεψύχησε. Ο φωτογράφος ενστικτωδώς
κατάλαβε τι επρόκειτο να συμβεί και αντέδρασε αστραπιαία
καταγράφοντας το περιστατικό, αυτή την σκηνή ύστατης θλίψης
και οδύνης μπροστά στην πραγματικότητα του θανάτου.
«Θρηνώ και οδύρομαι, όταν εννοήσω τον θάνατον...».
Ισχύει και για τα ζώα.
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: 4 αλκαλικές
μπαταρίες ΑΑ Varta

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο "100
Χρόνια Φωτογραφία".

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτά ή και των οκτώ εκδόσεων:

1 ΤΕΥΧΟΣ

2 ΤΕΥΧH

3 ΤΕΥΧH

4 ΤΕΥΧH

5 ΤΕΥΧH

6 ΤΕΥΧH

7 ΤΕΥΧH

8 ΤΕΥΧH

6,9 12 17 22 27,5 30 35 40
€

€

€

€

€

€

€

€

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής.

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr
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Φως Ηθοποιών
Αποτυπώνοντας
Έκθεση του Γιώργου Χρηστινίδη

Π

ροσεγγίζοντας με το φωτογραφικό
του φακό τις πρόβες της
παράστασης “mall”, ο Γιώργος
Χρηστινίδης ασχολείται με κάτι δύσκολο
να αποτυπωθεί. Οι οκτώ ηθοποιοί της
παράστασης της Στέλλας Παπαδημητρίου
τοποθετούνται στο φωτογραφικό χαρτί,
εκπέμποντας ένα φως που μάλλον
κοινωνείται παρά καταγράφεται. Υπό τον
τίτλο «Φως Ηθοποιών Αποτυπώνοντας»
ο φωτογράφος κυνηγά το άπιαστο και
καλεί τους επισκέπτες της έκθεσης σε ένα
ταξίδι στο κόσμο του θεάτρου, όπου τα
κείμενα και οι ηθοποιοί αλληλεπιδρούν
σε ένα παιχνίδι φωτός. Την έκθεση
επιμελείται ο φωτογράφος Τάσος Σχίζας.
Εγκαίνια: Δευτέρα 8/2/2016, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 28 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Classic Cafe Bar
«Διώροφον», Κερασούντος, Χηλής
και Μεταμορφώσεως, Καλαμαριά,
Θεσσαλονίκη

Panasonic
Τρεις καινοτόμοι αισθητήρες CMOS

Η

Panasonic παρουσίασε το concept για τρεις νέους αισθητήρες που βρίσκονται
σε διαδικασία εξέλιξης και χαρακτηρίζονται από τεράστιο δυναμικό εύρος,
υψηλή ευαισθησία και τεχνολογία global shutter, αντίστοιχα. Το πρώτο μοντέλο είναι
organic CMOS και προσφέρει δυναμικό εύρος εκατό φορές μεγαλύτερο, συγκριτικά
με τους σύγχρονους αισθητήρες, αγγίζοντας τα 123dB. Ακόμα και σε περιπτώσεις
ισχυρού backlight φωτισμού ο αισθητήρας είναι ικανός να αποδώσει με ακρίβεια τους
χρωματικούς τόνους, υποστηρίζει ο κατασκευαστής. Επίσης, είναι κατάλληλος για
λήψεις κινουμένων θεμάτων. Ο δεύτερος αισθητήρας της σειράς μπορεί να “δει”
σχεδόν στο σκοτάδι. Χρησιμοποιεί avalanche photodiodes (APD) σε κάθε pixel
πολλαπλασιάζοντας κατά 10.000 φορές το σήμα των φωτοηλεκτρονίων.
Έτσι, δύναται να καταγράψει εικόνες με πλούσια χρώματα ακόμα και σε περιβάλλον με
φωτισμό 0.01 lux. Τέλος, η Panasonic ανέπτυξε έναν αισθητήρα με τεχνολογία global
shutter. Προορίζεται για εφαρμογές video, καθώς επιτρέπει την καταγραφή αντικειμένων
που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα (σε συνθήκες ισχυρού φωτισμού), χωρίς την
εμφάνιση παραμορφώσεων ή του φαινόμενου rolling shutter.

Στάμος
Χαμηλότερες τιμές σε δύο recorders
της Atomos

Η

Atomos Europe, από το Φεβρουάριο μειώνει τις
τιμές δύο δημοφιλών εξωτερικών εγγραφέων
video. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το Atomos
Shogun με τιμή €1839 (από €2453) και το Atomos
Ninja Assassin που τιμολογείται πλέον στα €1224
(από €1.593). Ακόμα με κάθε Atomos Ninja Star (ATOMNJS001),
OMNJS001),
θα δίνεται δωρεάν μια κάρτα Atomos CFAST 64GB αξίας
ξίας €227,55.



 315 •    8

  O YA 

2016

 16

ON LINE    O IMAGING - E  

 

!

254 , 17x24, ISBN 978-960-7704-14-6

"# #$"# %&"#%'# BESTSELLER!

€12
        
      .
 ,  €12

 !

www.photo.gr/books • .: 210 8541400 • info@photo.gr



 315 •    8

  O YA 

2016

 17

ON LINE    O IMAGING - E  

Nikon Japan
Αυξήσεις έως και 18%
σε φακούς και φλας

Η

Nikon εξήγγειλε αυξήσεις μέχρι
και 18% στην εσωτερική ιαπωνική
αγορά, από τον επόμενο μήνα.
Οι αλλαγές τιμών θα επηρεάσουν
συνολικά 73 από τους φακούς DX/
FX και τρεις teleconverter. Επίσης, θα
περιλαμβάνονται 21 φακοί για την Nikon
1, ο αντάπτορας FT1 και 6 Speedight
μονάδες φλας. Αντιθέτως, νεότερες
κυκλοφορίες όπως οι: AF-P 18-55mm
F3.5-5.6G/VR, 200-500mm F5.6E ED VR,
24-70mm F2.8E ED VR και ο 24mm F1.8G
ED δεν θα υποστούν καμία αύξηση. Το
ποσοστό της αύξησης ποικίλει, με το SB300 flashgun να αγγίζει το 18%, ενώ σε
άλλα προϊόντα να μην ξεπερνά το 5%. Η
εταιρία δικαιολογεί την κίνηση, λέγοντας
πως το κόστος των πρώτων υλών έχει
αυξηθεί σημαντικά. Οι αναπροσαρμογές
τιμών αφορούν προς το παρόν μόνον την
ιαπωνική αγορά, ενώ για την ώρα δεν
υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για
αυξήσεις στις υπόλοιπες διεθνείς αγορές.

Sony
Πτώση στις πωλήσεις μηχανών και αισθητήρων το 2015

Η

ιαπωνική εταιρία δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου
του 2015, που δείχνουν αισθητή μείωση στις πωλήσεις φωτογραφικών
μηχανών και αισθητήρων. Επίσης, οι προβλέψεις και για τις δύο παραγωγικές
μονάδες άλλαξαν σε πιο συντηρητική κατεύθυνση, αν και αναμένεται να
εμφανίσουν κέρδη το τρέχον οικονομικό έτος.
Οι πωλήσεις του τμήματος Imaging Products μειώθηκαν κατά 5%, λόγω
της πτώσης πωλήσεων φωτογραφικών μηχανών και βιντεοκαμερών. Το
γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τη συρρίκνωση της αγοράς, η οποία ωστόσο
αντισταθμίστηκε εν μέρει επειδή οι καταναλωτές προτίμησαν ακριβότερα μοντέλα.
Με άλλα λόγια πωλήθηκαν λιγότερες entry-level και compact και περισσότερες
high-end μηχανές των σειρών RX και a7. Ως αποτέλεσμα τα λειτουργικά έσοδα
αυξήθηξαν κατά 20%. Το τμήμα αισθητήρων δέχτηκε ισχυρότερο πλήγμα,
καθώς οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 12% από έτος σε έτος. Αυτό οφείλεται στην
μειωμένη ζήτηση αισθητήρων εικόνας. Τα λειτουργικά έσοδα υπέστησαν ζημιά
11.7δις γιεν (περίπου 86,6εκατ ευρώ), ενώ υπήρξε πτώση πωλήσεων της τάξης
του 7,5% σε εξωτερικούς συνεργάτες, η οποία ωστόσο δεν οφείλεται μόνο σε
μηχανές, όπως διευκρινίζει η εταιρία. Ακόμα η Sony αναθεώρησε τις προβλέψεις
του Οκτωβρίου και για τους δύο κλάδους. Οι εκτιμώμενες πωλήσεις αισθητήρων
(imaging business) μειώθηκαν κατά 1,4% και τώρα ανέρχονται σε 710δις γιεν
(σε σύγκριση με τα 724δις γιεν του 2014). Από την άλλη πλευρά οι εκτιμώμενες
πωλήσεις μηχανών (devices business) ελαττώθηκαν κατά 11,3% στα 940δις γιεν
(συγκριτικά με 927δις γιεν του 2014). Ωστόσο, και τα δύο τμήματα αναμένεται
πως θα εμφανίσουν λειτουργικά κέρδη, στο τρέχον οικονομικό έτος.
Τέλος, να αναφέρουμε πως το εργοστάσιο στο Oita της Ιαπωνίας εξαγοράστηκε
από την Toshiba. Η εταιρία σκέφτεται να αξιοποιήσει τμήμα του εργοστασίου για
τη παραγωγή logic processors αντί φωτοδίοδων (sensors), με σκοπό τη μείωση
του κόστους των αισθητήρων της.
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Στάμος
Συνεργασία με την Commlite και ειδική προσφορά για το Φεβρουάριο

Η

εταιρία Commlite, η οποία
κατασκευάζει αντάπτορες για χρήση
φακών με μοντούρες Canon και Nikon
σε σώματα Sony και Panasonic τώρα
πλέον θα διαθέτει τα προϊόντα της και
στην χώρα μας.

Η εταιρία ειδικά για το Φεβρουάριο θα διαθέτει τον επαγγελματικό θερμικό εκτυπωτή DNP
DS-620 σε τιμή προσφοράς, στα 990€ + ΦΠΑ. Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους στην
κατηγορία του, με ανθεκτική κατασκευή, διετή εγγύηση και πιστοποίηση για τουλάχιστον
100.000 εκτυπώσεις. Συγκριτικά με τον προκάτοχο του, ενσωματώνει νέες τεχνολογίες όπως
τη Rewind (για εκτύπωση 10x15cm και 15x20cm με το ίδιο αναλώσιμο, χωρίς επιπλέον
κόστος) και σύστημα ψύξης για αποφυγή υπερθέρμανσης σε συνθήκες συνεχούς παραγωγής.

Pentax
Δείγματα φωτογραφιών από την επερχόμενη full-frame

Τ

ον Σεπτέμβριο του 2015, η Ricoh παρουσίασε ένα teaser με εικόνες
του πρώτου full-frame σώματος, που αναμένεται να κυκλοφορήσει την
άνοιξη. Αυτή τη φορά δημοσίευσε μερικές λήψεις χρησιμοποιώντας το full
frame φακό HD Pentax-D FA 24-70mm F2.8 ED SDM σε διάφορες φωτιστικές
συνθήκες. Μπορείτε να τις δείτε εδώ:
http://www.pentax.com/en/pentaxff/
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Nikon Σιγκαπούρης
Εξαπατήθηκε σε διαγωνισμό

Τ

η περασμένη εβδομάδα, η Nikon
Singapore ανέδειξε τη φωτογραφία
του Chay Yu Wei, ως νικήτρια σε
πρόσφατο διαγωνισμό. Σύντομα, οι πιο
παρατηρητικοί διέκριναν πως το αεροπλάνο
που απεικονίζεται έχει τοποθετηθεί στο
στάδιο της ψηφιακής επεξεργασίας και
μάλιστα πολύ πρόχειρα. Ελαττώνοντας τη
φωτεινότητα της εικόνας και ανεβάζοντας
ελαφρά το contrast αποκαλύπτεται
ένα ορθογώνιο πλαίσιο γύρω από το
αεροπλάνο, φανερώνοντας την απάτη.
Mε μια μικρή καθυστέρηση, οι δύο
πλευρές δημοσίευσαν απολογητικά
κείμενα στο Facebook και το Instagram,
με τη Nikon Σιγκαπούρης να υπόσχεται
περισσότερα μέτρα ασφαλείας στην
διαδικασία επιλογής φωτογραφιών στους
επόμενους διαγωνισμούς. Βέβαια, από
όλη την ιστορία δεν έλειψε το χιούμορ,
καθώς ο λογαριασμός της Nikon Singapore
κατακλύστηκε τις τελευταίες μέρες από
πολλές ευφάνταστες παραλλαγές της
φωτογραφίας του Wei.

Sony G-Master
Τριάδα φακών για full frame (FE)

Μ

ια νέα σειρά φακών υψηλής κατηγορίας για μοντούρα FE (Full frame
E-mount) της Sony με την εμπορική επωνυμία G-Master φιλοδοξεί να
διευρύνει την υποστήριξη για τις Alpha full frame mirrorless A7 των οποίων
οι πωλήσεις συνεχώς αυξάνονται. Η σειρά G-Master ιεραρχικά τοποθετείται
πιο πάνω από τη σειρά G και ως πρώτη παρουσίαση προέκυψαν τα μοντέλα
FE 24-70mm f/2,8, FE 85mm f/1,4 και FE70-200mm f/2,8 OSS, o τελευταίος
συνοδευόμενος από ταιριασμένα converter 1,4x και 2,0x
Σύμφωνα με τη Sony, για τη σειρά G-Master τέθηκε ως ελάχιστη προδιαγραφή
η ανάλυση τουλάχιστον 50γραμμών ανά mm, που αποτελεί εντυπωσιακή
άνοδο από τις 10 ή 30γραμμές που τίθενται ως στάνταρ στις μετρήσεις MTF. Οι
κατασκευαστικές ανοχές έχουν μειωθεί στο 1/100 του micron ενώ οι μηχανισμοί
ίριδας διαφράγματος στον φακό πορτραίτου και τον τηλεφακό 70-200mm
εφοδιάζονται με τον αριθμό ρεκόρ των 11πτερυγίων για την απολύτως βέλτιστη
συμπεριφορά όσον αφορά το bokeh.
Στις επί μέρους λεπτομέρειες τώρα, ο standard zoom 24-70mm χρησιμοποιεί
ειδικό Direct Drive Supersonic μικρομοτέρ για την οδήγηση του μηχανισμού
αυτόματης εστίασης εξασφαλίζοντας την πλήρως αθόρυβη λειτουργία και
ακρίβεια 001mm. Σημειώνουμε ότι παρόμοιου τύπου μικρομοτέρ χρησιμοποιεί
και ο FE 35mm f/1,4. O φακός πορτραίτου 85mm χρησιμοποιεί δακτυλιοειδές
μοτέρ και ο 70-200mm διπλό σύστημα με δακτυλιοειδές μοτέρ για το εμπρός
γκρουπ κινούμενων στοιχείων και ένα ζευγάρι γραμμικών μικρομοτέρ για το πίσω
γκρουπ πλεόντων στοιχείων μια πρωτότυπη όσο και πολύπλοκη υλοποίηση που
αποσκοπεί σε τελείως αθόρυβη λειτουργία αλλά και άμεση απόκριση σε όλη την
κλίμακα αποστάσεων από το 1m ως το άπειρο. Λόγω του επαγγελματικού τους
προσανατολισμού οι φακοί σειράς G-Master είναι προστατευμένοι για τη σκόνη
και την υγρασία. Επίσης ο φακός πορτραίτου 85mm έχει δακτυλίδι διαφραγμάτων
με click ή συνεχή διαβάθμιση για video. Oι τιμές δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη
αλλά δεν θα είναι χαμηλές αφού τουλάχιστον ο 24-70mm κοστολογήθηκε στα
2.200δολ. και ο 85mm στα 1.800 δολ. στις ΗΠΑ.
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Epson και Smart
Technologies
Eνώνουν ξανά τις δυνάμεις τους

T

ο εκπαιδευτικό λογισμικό SMART
Notebook θα περιλαμβάνεται
πλέον σε όλους τους διαδραστικούς
βιντεοπροβολείς της Epson.
Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς
που αναζητούν νέους τρόπους
διδασκαλίας, ενθαρρύνοντας την
ενεργή συμμετοχή των μαθητών.
Επίσης, μαζί με το λογισμικό, η Epson
θα προσφέρει τη συνδρομή SMART
Notebook Advantage για τον πρώτο
χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα στους
χρήστες να έχουν πρόσβαση σε
αναβαθμίσεις(software updates) και
τεχνική υποστήριξη. Να σημειωθεί
πως το SMART Notebook υποστηρίζει
τα διαδραστικά χαρακτηριστικά των
ψηφιακών προβολικών Epson, όπως
οι διπλοί μαρκαδόροι και η λειτουργία
αφής.

Canon
Entry-level LFP για μικρές επιχειρήσεις

Η

ιαπωνική εταιρία πρόσθεσε δύο νέους entry-level large format εκτυπωτές στη
σειρά ImagePrograf, που προσφέρουν λειτουργίες εκτύπωσης, σάρωσης και
αντιγραφής. Αρχικά, το μοντέλο iPF770 MFP L36 διαθέτει σαρωτή 36in και προορίζεται
για αρχιτεκτονικά και μηχανολογικά γραφεία, με μεσαίο προς μικρό όγκο εκτυπώσεων.
Ο iPF670 MFP L24 με σαρωτή 24in. απευθύνεται κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις και
εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν απλό περιβάλλον
χειρισμού, που απαιτεί μικρή έως μηδενική εμπειρία, υποστηρίζει ο κατασκευαστής.
Ενσωματώνουν τεχνολογία SingleSensor που υπόσχεται μεγάλη χρωματική συνέπεια,
ενώ το πεντάχρωμο σύστημα μελανιών pigment έχει βελτιωμένο φάσμα χρωμάτων.
Ακόμα, συνοδεύονται από πακέτο λογισμικού που περιλαμβάνει τα: PosterArtist Lite,
Direct Print & Share1, Print Plug-in for Microsoft Office και το imagePROGRAF Print
Utility App2.

Phottix Odin II
Ανανεωμένο σύστημα ασύρματου ελέγχου φλας

Η

δεύτερη γενιά του συστήματος ραδιοσυχνοτήτων Odin ξεκίνησε να
παράγεται. Η μονάδα Odin II (πομποδέκτης) επιτρέπει ασύρματο
έλεγχο TTL όπως το προηγούμενο μοντέλο, δίνοντας όμως τη δυνατότητα
δημιουργίας 5 group (αντί 3) και χρήσης 32 καναλιών (2.4 GHz, με
εμβέλεια 100 μέτρων). Επίσης, διαθέτει λυχνία υποβοήθησης του AF,
δέκα νέες προσαρμοσμένες λειτουργίες και digital ID για τη διασφάλιση
απροβλημάτιστης επικοινωνίας. Το περιβάλλον εργασίας έχει γίνει πιο
φιλικό προς το χρήστη, σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Ακόμα, με την
κυκλοφορία του επερχόμενου firmware τα φλας της Phottix Mitros και
Indra θα υποστηρίζουν πλήρως τις νέες λειτουργίες. Να σημειωθεί, πως μεε
τις μονάδες φλας της Phottix απαιτείται η χρήση μόνο του πομπού, καθώς
ενσωματώνουν ανάλογους δέκτες. Το Οdin II είναι συμβατό με μηχανές
των Nikon, Canon και Sony.
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«Τριάντα χρόνια Τριάντα φωτογράφοι»

Home
Τούρκοι και Έλληνες φωτογράφοι στα Ιωάννινα

Συνεχίζεται η έκθεση
στο Μουσείο Γουναρόπουλου

Μ

ε επιτυχία συνεχίζεται η έκθεση
«Τριάντα Χρόνια - Τριάντα
φωτογράφοι». Όσοι επισκεφθούν το Μουσείο
Γουναρόπουλου μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου
2016 θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα
120 φωτογραφικά έργα 30 μαθητών του
εργαστηρίου, φωτογράφων πλέον με τη
δική τους αυτόνομη πορεία σε Ελλάδα και
εξωτερικό. Το καλλιτεχνικό εργαστήριο
ιδρύθηκε το 1985 από το φωτογράφο Νίκο
Δημολίτσα ενώ πέντε χρόνια αργότερα
προστέθηκε και ο δάσκαλος Νίκος
Ανδρικόπουλος. Την έκθεση παρουσιάζει το
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού
του Δήμου Ζωγράφου. Παράλληλα με
την έκθεση στο Μουσείο Γουναρόπουλου
πραγματοποιούνται και άλλες εκδηλώσεις
σχετικά με την τέχνη της φωτογραφίας.
Διάρκεια έκθεσης: έως 13 Φεβρουαρίου

Παράλληλες εκδηλώσεις
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, 17.00
«Η φωτογραφία ως έργο τέχνης: νομικό
πλαίσιο προστασίας» με την Πιερίνα
Κοριατοπούλου, διδάκτορα Nομικής –
δικηγόρο «Το δικαίωμα στην εικόνα μεταξύ
προσβολής και εκμετάλλευσης» με τον
Αντώνιο Καραμπατζό, επίκουρο καθηγητή
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Διεύθυνση: Μουσείο Γουναρόπουλου,
Γ. Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Τετάρτη
9.00 – 13.30 και 17.00 – 20.00
Πέμπτη – Σάββατο 9.00 – 15.00
Δευτέρα και Κυριακή κλειστά
Πληροφορίες: Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου,
Τηλ. 2107487657, 2107777601,
info@gounaropoulos.gr,
www.gounaropoulos.gr

Τ

ρεις Τούρκοι κα τρεις
Έλληνες φωτογράφοι
έρχονται στα Ιωάννινα
στις 5 Φεβρουαρίου για
να παρακολουθήσουν
το 1ο εργαστήριο “Visual
storytelling” με το
διακεκριμένο visual storyteller
Jan Rosseel. Πρόκειται για
τους φωτογράφους Εύα
Βουτσάκη, Selen Tugrul,
Korhan Karaoysal, Λίλα
Ζότου, Neslihan Koyuncu
και Δημήτρη Ραπακούση,
οι οποίοι συμμετέχουν στο
“Home”, ένα έργο που
πραγματοποιείται στο πλαίσιο
της πολιτιστικής ανταλλαγής
TANDEM Cultural Managers
exchange Turkey 2015-6.
Εστιάζοντας στην αναγκαστική
μετανάστευση και τις
ανταλλαγές πληθυσμών
ανάμεσα στην Τουρκία και την
Ελλάδα, το “Home” ξεκινά
πολισμικό διάλογο μέσα από
την καλλιτεχνική έκφραση,
Jan Rosseel από την σειρά Belgian Autumn. A
confabulated History (ιωάννινα)
τα αρχεία, την έρευνα και
τις προφορικές ιστορίες. Το
έργο περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά εργαστήρια, ένα στα Ιωάννινα και ένα στην
Άγκυρα, πρακτική άσκηση, μια έκδοση - λεύκωμα με τις φωτογραφίες που θα
παραχθούν στα πλαίσια του πρότζεκτ καθώς και μια έκθεση φωτογραφίας τόσο
στη Photometria - International Photography Festival 2016 όσο και στην Άγκυρα.
Στο εργαστήριο της πόλης των Ιωαννίνων θα συμμετάσχει επίσης η Nazli Deniz
Oguz, πολιτιστική διαχειρίστρια του εταίρου ΚΑ (Ka Fotograf Gelistirme Atolyesi).
Photography Festival. Επιπλέον στο πλαίσιο του εργαστηρίου ο Jan Rosseel
θα πραγματοποιήσει δώδεκα portfolio reviews, διάρκειας 20’ το καθένα. Με
περιορισμένο αριθμό συμμετοχών, όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος καλούνται να
δηλώσουν συμμετοχή στο home@photometria.gr με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Πληροφορίες: Photometria, info@photometria.gr, http://www.photometria.gr

Hebei University
Ο Πέτρος Παττακός καθηγητής φωτογραφίας στην Κίνα

Έ

χοντας κερδίσει μεταξύ άλλων τρεις συνεχόμενες φορές το πρώτο βραβείο στο
“European Press Photo Contest”, ο Πέτρος Παττακός συνεχίζει ακόμη μια δράση.
Ο διάσημος φωτογράφος θα βρεθεί στο πανεπιστήμιο Hebei στην Κίνα για να δώσει
μερικές διαλέξεις στους φοιτητές του τμήματος “Film and Television Arts”. Συγκεκριμένα
οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 7 πρακτικά μαθήματα
σε εσωτερικό χώρο, 1 μεγάλο θεωρητικό μάθημα και 2 τεχνικά φωτογραφικά μαθήματα
σε εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο Πέτρος Παττακός είναι
προσκεκλημένος στο Hebei University, μια πρωτοβουλία που με χαρά διοργάνωσαν οι
καθηγητές και το προσωπικό του τμήματος “Film and Television Arts”.
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«Πολιτιστικά τοπία:
Η προσωπική ματιά
του φωτογράφου»
Σεμινάριο φωτογραφίας του Πλάτωνα
Ριβέλλη στο Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ

T

ο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
(ΠΙΟΠ), με αφορμή τον φετινό εορτασμό του
Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) με θέμα
«Μουσεία και Πολιτιστικά Τοπία», προγραμματίζει
σειρά σχετικών δράσεων που θα ξετυλίγονται
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στο πλαίσιο
αυτό διοργανώνει σεμινάριο φωτογραφίας, με
τίτλο «Πολιτιστικά τοπία: Η προσωπική ματιά
του φωτογράφου», που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου
(11:00-17:00), στο Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ,
στον Ταύρο. Στη διάρκεια του σεμιναρίου,
ο θεωρητικός και γνωστός καθηγητής
φωτογραφίας Πλάτων Ριβέλλης θα αναλύσει τα
στάδια φωτογραφικής αποτύπωσης των μυστικών
ενός πολιτιστικού τοπίου, δηλαδή ενός τοπίου που
προέκυψε από τη συνεχή αλληλεπίδραση φύσης
και ανθρώπου, όπως για παράδειγμα η περιοχή
της Λίμνης Στυμφαλίας ή οι αμπελώνες της Γαλλίας
(http://stymfalia2014.piop.gr/home.html και
http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/).
Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Κόστος συμμετοχής: € 30
Μετά το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται
βεβαίωση παρακολούθησης.
Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή,
μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με
το Ιστορικό Αρχείο (κ. Γιώργος Τσάφας: 210
3418011 από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες
11:00 – 15:00).
Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ:
Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος, τηλ.
210 3418051
Σάββατο & Κυριακή, ώρες 10:00 – 15:00

Gagosian Gallery
Έκθεση του Peter Lindbergh
στην Αθήνα

Ο

ι εμβληματικές φωτογραφίες του
Peter Lindbergh παρουσιάζονται
σε έκθεση του έργου του στην
Αθήνα. Με φωτογραφίες του να
έχουν δημοσιευτεί σε editorial μόδας
για τη Vogue, το Harper's Bazaar,
το Interview και πολλά περιοδικά
διεθνούς εμβέλειας, ο Lindbergh
υπογραμμίζει μέσα από το φακό του
τη χωρίς αναστολές φυσική ομορφιά
των γυναικών. Χρησιμοποιώντας
ασπρόμαυρο υψηλού κοντράστ ο
διάσημος φωτογράφος προσεγγίζει
τα μοντέλα με αφοπλιστικό ρεαλισμό.
Η έκθεση που ξεκινά στη Gagosian
Gallery περιλαμβάνει φωτογραφίες
τραβηγμένες τα τελευταία 30 χρόνια,
αποδεικνύοντας πόσο ο Lindbergh
επηρέασε μέσα από το έργο του τη
φωτογραφία μόδας και το πορτρέτο
γενικότερα. Οι επισκέπτες της έκθεσης
θα έχουν την ευκαιρία να δουν μεταξύ
άλλων μια άλλη πτυχή της Monica
Belluci, με το φακό να εστιάζει στο
ατίθασο και αποφασιστικό της βλέμμα,
την Karen Elson να θυμίζει μαρμάρινο
άγαλμα της κλασικής αρχαιότητας
αλλά και πέντε μοντέλα να γίνονται ένα, αφιέρωμα στη χορογράφο Pina
Bausch.
Εγκαίνια: Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, 19.00 – 21.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 23 Απριλίου
Διεύθυνση: Gagosian Gallery, Μέρλιν 3, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 11.00 – 18.00,
Σάββατο 11.00-15.00
Πληροφορίες: Gagosian Gallery, Τηλ. 2103640215,
athens@gagosian.com, http://www.gagosian.com
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Πειραϊκός Σύνδεσμος
Ελεύθερη Σπουδή
Φωτογραφίας
Νέοι κύκλοι Φωτοσεμιναρίων

Τ

α νέα σεμινάρια της Ελεύθερης Σπουδής
έχουν διάρκεια εννέα μήνες και καλύπτουν
τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά ζητήματα
πάνω στην εικονοποίηση της πραγματικότητας.
Ενδεικτικά θέματα είναι η θεωρία και πρακτική
πάνω στην οπτική αντίληψη και επικοινωνία,
η θεωρία και η ιστορία της φωτογραφίας, η
φωτογραφική μηχανή και οι διάφορες τεχνικές
κ.α. Τα σεμινάρια πλαισιώνονται από συχνές
εξωτερικές λήψεις και τακτικές επισκέψεις σε
εκθέσεις φωτογραφίας. Πραγματοποιούνται
επίσης και διήμερες ή τριήμερες
φωτοεξορμήσεις στις οποίες μπορούν να
συμμετέχουν και άλλοι φωτογραφόφιλοι.
Στο τέλος του εννεαμήνου παρέχεται
βεβαίωση σπουδών. Η πρώτη συνάντηση
των ενδιαφερομένων θα γίνει την Δευτέρα 8
Φεβρουαρίου 2016 ώρα 18.30.
Εκπαιδευτής: Κίμων Αξαόπουλος,
6932305880, kimon@otenet.gr
Πειραϊκός Σύνδεσμος Καραΐσκου 104 και
Σωτήρος, 210 4178159

Φωτ.: Anastasios Filopoulos

«Παπιγιόν»
Πρώτη συνάντηση επιμόρφωσης

Η

πρώτη συνάντηση επιμόρφωσης των μελών του «Παπιγιόν» (Ένωση
Φωτογράφων & Βιντεογράφων Γάμου) θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27
Φεβρουαρίου και ώρα 15.00-22.30 στο Zafolia Hotel (αίθουσα THALIA) με τα
εξής θέματα:
(α) «Κοστολόγηση» με εισηγητή τον Γιάννη Λάριο, Δρ.Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
ΕΜΠ και φωτογράφο
(β) «Η φωτογραφία στον κινηματογράφο» με εισηγητή τον Γιάννη Γκουτζουρή,
Διευθυντή Φωτογραφίας.
Η συμμετοχή για τα μέλη του «Παπιγιόν» είναι δωρεάν΄. Ώστόσο δίδεται
δυνατότητα και σε μη μέλη (έως 30 άτομα) να παρακολουθήσουν, με την
προϋπόθεση να διαθέτουν επαγγελματικό ΑΦΜ. Το κόστος συμμετοχής

για τα πρώτα 15 μη μέλη είναι €30, ενώ για τα επόμενα 15 θα είναι €40.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο info@
thepapillon.gr έως τις 15 Φεβρουαρίου. Μετά τις εισηγήσεις θα πραγματοποιηθεί
και η κοπή πίτας του 2016, με κλήρωση δώρου για όλους τους συμμετέχοντες,
ενώ, αποκλειστικά και μόνο για τα μέλη του «Παπιγιόν» θα ακολουθήσει και 2η
κλήρωση με ένα σημαντικό δώρο αξίας €400.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Δεύτερος κύκλος διαλέξεων με τον Άλκη
Ξανθάκη

Α

πό τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 17 Μαρτίου 2016
θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Κυκλαδικής

Τέχνης ο δεύτερος κύκλος των διαλέξεων για την
ιστορία της φωτογραφικής αισθητικής του 20ου αιώνα
με τον Άλκη Ξανθάκη. Ο δεύτερος κύκλος αναφέρεται
στην περίοδο του 20ου αιώνα (1900-1970). Ο
Άλκης Ξ. Ξανθάκης είναι ιστορικός φωτογραφίας,
φωτογράφος και δάσκαλος. Θεωρείται ειδήμων στην ιστορία της ελληνικής φωτογραφίας, ενώ το βιβλίο του «Ιστορία της Ελληνικής
φωτογραφίας για τα έτη 1839-1970» (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών) παραμένει το μοναδικό εργαλείο αναφοράς για όλους τους μελετητές. Είναι
ιδρυτικό μέλος της European Society for the History of Photography και σύμβουλος φωτογραφίας σε μουσεία. Παράλληλα, αρθρογραφεί σε
ελληνικά και ξένα έντυπα και είναι μόνιμος συνεργάτης του περιοδικού Φωτογράφος. Έχει εκδώσει 20 βιβλία και φωτογραφικά λευκώματα.
Από το 1968 διευθύνει τη Σχολή Φωτογραφίας στο Κολλέγιο ΑΚΤΟ. Tο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος
απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα των διαλέξεων στο http://www.cycladic.gr/
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