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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη

Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!

TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί:
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Oκτώ mini portfolio
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
05

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...

9 771105 394004
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ISSN 1105-3941

ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone;
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου...
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...

9 771105 394004

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΥΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Know How για καλύτερες φωτογραφίες
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης
MINI PORTFOLIO

Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

Photoshop
& Lightroom
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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!
ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή
ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά...
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Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού
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ΠΩΣ ΝΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕΤΕ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ
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TA ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚA TEYXH TOY ΦΩΤΟΓΡΑΦΟY ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΕ 4 ΜΗΝΕΣ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
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ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!
ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
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Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

94

PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG...

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 4 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ
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Νο 21: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & KΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 6 Φεβρουαρίου 2020

Eιδική Νέες,
τιμή
#menoumespiti
Μονοθεματικό
μειωμένες
τιμές στα μεταφορικά για αγορές
του photo.gr
€ από τοτοe-shop
Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400
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Editorial
Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι για να γίνει
μια δουλειά συνήθως χρειάζεται καλή
ψυχολογία, ...καλός καιρός και καλά
οικονομικά! Αυτές τις μέρες τίποτα απ’ όλα
αυτά δεν πάνε καλά. Η ψυχολογία λίγοπολύ όλων μας δεν είναι στα καλύτερά
της, ο καιρός μουντός τουλάχιστον στο
μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τα
οικονομικά ...ας μην το συζητάμε.
Τί κάνουμε λοιπόν; Χωνόμαστε στο κρεβάτι
και μας πλακώνει η μαύρη απελπισία;
Η δική μου πρόταση είναι απλή:
Αξιοποιούμε τον χρόνο μας βάζοντας τάξη
και σειρά στο αρχείο μας, στην αποθήκη
του μαγαζιού μας, στο γραφείο μας.

Α

πό προσωπική εμπειρία γνωρίζω πολύ
καλά ότι αρκετοί στον κλάδο μας
θεωρούν περιττή πολυτέλεια να ξοδέψουν
χρόνο για να τακτοποιήσουν σχολαστικά το
φωτογραφικό τους αρχείο.
Η μεγάλη έρευνα που πραγματοποίησε πριν
λίγο καιρό το περιοδικό μας μεταξύ των
φωτογράφων, προετοιμάζοντας την έκδοση
του μονοθεματικού τεύχους Νο 20 “Photo
Storage”ήταν αποκαλυπτική. Λίγοι είναι αυτοί
που έχουν ταξινομημένο το αρχείο τους και
ακόμα πιο λίγοι έχουν στήσει σύγχρονες
δομές αρχείου για να υποδέχονται πανεύκολα
κάθε καινούργια δουλειά που θα προστίθεται.
Ιδού λοιπόν πεδίον δόξης λαμπρό. Ας
καταπιαστούμε με την αρχειοθέτηση της
δουλειάς μας. Παλιότερης και πρόσφατης, με
τρόπο μεθοδικό αλλά κυρίως λειτουργικό.
Και για να κάνουμε και λίγο διαφήμιση, το
μονοθεματικό τεύχος του ΦΩΤΟγράφου Νο
20 που προανέφερα, θα σας βοηθήσει πάρα
πολύ στο κομμάτι που αφορά τα σύγχρονα
προγράμματα ψηφιακής αρχειοθέτησης αλλά
θα σας αποκαλύψει και πως αντιμετωπίζουν
το θέμα αυτό γνωστοί επαγγελματίες
φωτογράφοι όλων των ειδικοτήτων.
Ας πάμε τώρα στα φωτογραφεία. Είναι η
ιδανική ευκαιρία να μπει τάξη στην αποθήκη,
στα πατάρια, στις κούτες με κάθε είδους

+*#.1 #*.1 * *"5$*1
΄΄Δημιουργική΄΄ αταξία Vs τακτοποιήσεων...
υλικά ξεχασμένα από χρόνια, στα συρτάρια από τα γραφεία, στις ντουλάπες, στα
διάσπαρτα ...CD και κάθε είδους DVD, στα αρνητικά, στα slides, στις τυπωμένες
φωτογραφίες, στις παλιές μηχανές που είναι παρατημένες για χρόνια... Δύσκολο;
Σίγουρα. Όμως όχι ακατόρθωτο. Επειδή ξεκίνησα και ‘γω αυτή την επίπονη
διαδικασία τακτοποίησης, θυμήθηκα τη συμβουλή ενός φίλου μου ψυχιάτρου:
“Πρέπει να πετάς ένα πράμα την ημέρα...”. Που σημαίνει ότι πολλά άχρηστα που
είχαμε παρκάρει εδώ κι εκεί πρέπει να αποφασίσουμε να τα πετάξουμε. Γράφοντας
αυτό το σημείωμα θυμήθηκα απόσπασμα συνέντευξης του Οδυσσέα Ελύτη στο
(επί Κοσκωτά) περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ, αν θυμάμαι καλά, που μου είχε κάνει μεγάλη
εντύπωση. Η πρώτη ερώτηση του δημοσιογράφου αφορούσε στην κατάσταση
του μικρού διαμερίσματος - ένα δυάρι στο Κολωνάκι- που έμεινε ο ποιητής.
Του είπε ότι περίμενε να δει ένα σπίτι μποέμικο, ατακτοποίητο, σε “δημιουργική
αταξία” κι όχι ένα σπίτι σε απόλυτη τάξη. Ο Ελύτης απάντησε πολύ απλά ό,τι
νιώθει ασφάλεια, σιγουριά, ηρεμία και σε τάξη τις σκέψεις του ζώντας
σ’ ένα περιβάλλον καλά τακτοποιημένο. Αυτά.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«!*  !* " #"*" .* 6." *  $#)571 #*  6*$*1,
«xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
« , !" #$$!»
""'  ()*$"'!»
 7$1  #5$*1 #*  #"'$*1
ΜΑΟAUXXXXXXXXXXXXX
ΤΣΕ-ΤΟΥΝΓΚ, 1893-1976
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Μένουμε σπίτι - μέρος 2ο
Η συνέχεια από το προηγούμενο σημείωμά μας βρίσκει στην ίδια κατάσταση
εγκλεισμού, απομόνωσης και απομάκρυνσης, τόσο εντυπωσιακά πρωτόγνωρη
όσο και ανοίκεια και αφάνταστη, ακόμη και κάτω από οποιοδήποτε καταστροφικό
σενάριο. Και το θέμα είναι ότι όλες οι ενδείξεις συνηγορούν για τη διαιώνιση αυτής
της σκληρής καραντίνας για αρκετό καιρό που θα δοκιμάσει στο όριο τις αντοχές μας.

Ο

ι πάντες λοιπόν έχουν αποδυθε, σε ένα καταιγισμό προτάσεων, παραινέσεων και
πλαισίων για δραστηριότητες που θα μπορούσαν να γίνουν στο οικιακό περιβάλλον
και θα βοηθήσουν να ξεπεράσουν οι υποκείμενοι την ιδιότυπη “φυλακή” του social
distancing. (Εδώ ας σχολιάσουμε ελάχιστα την ευκολία με την οποία αποδέχθηκαν όλοι το
νεολογισμό που θυμίζει επικίνδυνα το orwell-ιανό newspeak). Σε φωτογραφικό επίπεδο,
επίσης είναι εμφανής η πλημμύρα από ιδέες για απασχόληση κατ’ οίκον στις ζοφερές
ημέρες του κορωνοϊού. Κατακλύζουν το internet: Μερικές αυτονόητες, άλλες πρωτότυπες,
αρκετές δημουργικές και οργανωτικές, κάποιες ανεδαφικές... Δεν έχει τελικά και πολύ
σημασία αφού η εργοθεραπεία κατ’ οίκον είναι προτιμότερη από την απραξία. Μερικές
από αυτές σχολιάσαμε και παραθέσαμε στο προηγούμενο τεύχος του PBWeekly.
Ας έλθουμε σήμερα ίσως στην πιο σημαντική αξία που αξίζει να φέρουμε σε πρώτη
προτεραιότητα αυτές τις δύσκολες ημέρες. Την επικοινωνία. Την υπενθύμιση της ύπαρξής
μας και τους δεσμούς που κρατάμε. Είτε είμαστε επαγγελματίες φωτογράφοι είτε
ερασιτέχνες, η επικοινωνία είναι αυτή που θα μας κρατήσει ζωντανούς. Θα μας δώσει
λόγο ύπαρξης, ώθηση για δραστηριοποίηση και απόρριψη της αποστασιοποίησης και
αδράνειας. Το social distancing πρέπει να είναι μόνο φυσικό και τοπικό - ενώ το social
connection συνεχές και δυναμικό. Και για να μην διατυπώνουμε τα πράγματα αφηρημένα
και με ωραίες αλλά κενές νοήματος ας μιλήσουμε με παραδείγματα.
Οι επαγγελματίες τώρα που έχουν περισσότερο χρόνο, ας τον εκμεταλλευτούν να
ενδυναμώσουν τις σχέσεις τους με τους παλιότερους και νυν πελάτες. Να “ξεσκονίσουν”το
πελατολόγιο, να θυμηθούν παλιούς συνεργάτες και να αρχίσουν την επικοινωνία. Με
πολλούς τρόπους.
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Για παράδειγμα να μορφοποιήσουμε
ένα καλοδιατυπωμένο email με
μια εξαιρετική φωτογραφία και ένα
κείμενο, όπως: “Η κρίση είναι και

ευκαιρία. Να αναθερμάνουμε ξανά
τις ανθρώπινες και επαγγελματικές
μας σχέσεις, να αξιολογήσουμε
θετικά παλιότερες συνεργασίες, να
θυμηθούμε ο ένας τον άλλον και να
ελπίσουμε σταθερά ότι όλο αυτό θα
είναι σύντομα μια κακή ανάμνηση
και τα καλύτερα είναι μπροστά μας.”
Ή να το πούμε άμεσα και ειλικρινά,
με ένα σκίτσο, μια ζωγραφιά, ένα
χειρόγραφο κείμενο...
Ή εναλλακτικά, να επικοινωνήσουμε
μια μοναδική προσφορά, π.χ. σε
ζευγάρια που παντρεύτηκαν και τους
έχουμε κάνει το γάμο, μια εξαιρετική
κορνίζα 40x50 σε τιμή κόστους, για
να μας θυμούνται.
Σε κάθε περίπτωση, το διακύβευμα
είναι να μείνουμε ζωντανοί,
δραστήριοι και επικοινωνιακοί
ως το τέλος της δοκιμασίας, όταν
ενεργοποιηθεί ξανά ο κοινωνικός και
επαγγελματικός ιστός.
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Πόσες φωτογραφίες ανεβάζουμε εντός 24 ωρών στα κοινωνικά μας δίκτυα; Οι αριθμοί είναι τρομακτικοί και ο καλλιτέχνης Erik Kessels
δημιούργησε την άκρως ενδεικτική εγκατάσταση στο Foam Μuseum, εκτυπώνοντας «μόνο» τις εικόνες από ένα εικοσιτετράωρο. Και το μέγα
ερώτημα: Μπορείς να οργανώσεις ένα τέτοιο οπτικό χάος:..

B* 7  ()"($, :;
Τα μυστικά της επιλογής και προώθησης ενός φωτογραφικού έργου - Α’ μέρος
Το γεγονός ότι πρέπει να
μείνουμε σπίτι, φαντάζει για
πολλούς ως μία εναλλακτική
φυλακή. Όμως στην
πραγματικότητα μας δίδονται
μοναδικές ευκαιρίες για
ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή
μας από σήμερα και για το
μέλλον μας.

1. Σβήστε για μία ώρα (ή όσο αντέχετε) την τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή φέρνει,
στο σπίτι σας, τους απόηχους του κορωνοϊού,
2. Αποσυνδεθείτε από όλα τα κοινωνικά δίκτυα (δεν χρειάζετε να ανανεώνετε το feed του
facebook, κάθε 10 λεπτά),
3. Αν το… αντέχει το σύστημά σας, σβήστε και το WiFi, όση ώρα μπορείτε,
4. Ετοιμαστείτε να δείτε τις χιλιάδες φωτογραφίες που έχετε τραβήξει τα τελευταία χρόνια και
να ξεχωρίσετε τις καλύτερες.
Εύκολο; Καθόλου, έχετε μόλις εισέλθει σε μία από τις πιο περίπλοκες και απαιτητικές
διαδικασίες της φωτογραφίας… η πιο επίπονη διαδικασία, μετά την ίδια την φωτογράφηση.

Α

ν καταφέρουμε εμείς οι ίδιοι,
οι αγαπημένοι μας, αλλά
και όλοι γύρω μας, να βγούμε
υγιείς, μέσα από τούτη τη νέα
τάξη πραγμάτων, το επόμενο
που μας μένει, είναι να έχουμε
διατηρήσει σώας τας φρένας.
Και η δημιουργία, ή γενικότερα
η ενασχόληση με ο,τιδήποτε
μας γεμίζει με ψυχική ηρεμία, ή
χαρά, αυτή την στιγμή, αποτελεί
εξαιρετική πηγή έμπνευσης.
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www.photo.gr/menoumespiti
Μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες της κρίσης του κορωνοϊού, στους περιορισμούς και την
αυτο-απομόνωση, ας περισώσουμε τα ενδιαφέροντά μας και ας δώσουμε στην δύσκολη
καθημερινότητα πινελιές δημιουργικότητας. Μια καλή ιδέα είναι να δώσουμε χώρο στο
αγαπημένο μας χόμπι τη φωτογραφία. Να ασχοληθούμε περισσότερο, να μάθουμε περισσότερα,
να βγούμε κάποια στιγμή από τη δοκιμασία με θετικό πρόσημο. Θα είναι κάτι που θα μας στηρίξει
ψυχολογικά και ένα εφόδιο για το μετά.
Σε αυτό το μήκος κύματος, το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος προσφέρει σε όλους πολλά άρθρα από
το photo.gr/menoumespiti με στέρεες γνώσεις που αθροιστικά θα ενισχύσουν τη φωτογραφική
σας συγκρότηση. Εξ άλλου ακόμη και στον οικιακό χώρο θα μπορέσετε να πειραματιστείτε
φωτογραφικά.
PB | 2

Παραπέρα θα είμαστε πάντα μαζί σας μέσα από το facebook για να απαντήσουμε τις απορίες σας.
Έτσι το Μένουμε Σπίτι δε σημαίνει ότι ...μένουμε πίσω στη φωτογραφία. Αντίθετα πάμε μπροστά
και βγαίνουμε με περισσότερες γνώσεις και ενθουσιασμό.
Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!
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Πριν, τώρα και μετά (τον Covid-19)
θα φωτογραφίζουμε, είτε είμαστε
επαγγελματίες, είτε είμαστε ερασιτέχνες,
είτε αναρτούμε απλώς στα κοινωνικά
δίκτυα, είτε αναρτούμε στους τοίχους
μίας εντυπωσιακής γκαλερί. Όλοι μας
έχουμε συσσωρεύσει έναν παράλογο,
ανοργάνωτο αριθμό εικόνων σε όλα μας
τα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα (αυτό το
ανυπόφορο μήνυμα “you are running
low on memory), μακάρι να χώραγαν
στα τελευταία, όσα χωρούν στον μαγικό
ανθρώπινο εγκέφαλο!
Όμως μόλις μπούμε στη διαδικασία του
λεγόμενου editing, της ομαδοποίησης
και επιλογής των πιο δυνατών,
πιο ποιοτικών εικόνων, αρχίζει να
αποβάλλεται ένα βάρος από πάνω
μας. Ορισμένοι μπορούν μόνοι τους να
επιλέξουν τις καλύτερες φωτογραφίες,
άλλοι συμβουλεύονται πιο ειδήμονες

στην λεγόμενη οργάνωση ενός φωτογραφικού portfolio.
Όμως πως ακριβώς γίνεται αυτή η εντυπωσιακή επιλογή των καλύτερων εικόνων
καθώς και η οργάνωσή τους, αλλά ακόμη περαιτέρω, η προώθησή τους;
Το θέμα είναι από τα πιο σημαντικά - και πιο χρονοβόρα - που τίθενται όσον αφορά
το έργο ενός φωτογράφου ή ενός ερασιτέχνη λάτρη της φωτογραφικής εικόνας. Και
έπεται συνέχεια…

Στείλτε φωτογραφίες σας σε διαγωνισμούς
Τώρα έχετε τον χρόνο σύμμαχό σας
Εκτός από τις δημιουργικές φωτογραφικές ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε τώρα κεκλεισμένων των θυρών, μπορείτε να κάνετε
μία προσεκτική επιλογή φωτογραφιών σας και να συμμετάσχετε σε έγκυρους διεθνείς αλλά και εγχώριους διαγωνισμούς.

Διεθνείς διαγωνισμοί
Σημειώστε πως στην πλειοψηφία των διεθνών διαγωνισμών υπάρχει χρέωση για την συμμετοχή σας. Αντίθετα, στους
περισσότερους ελληνικούς διαγωνισμούς δεν πληρώνετε τίποτα. Σαφώς όμως υπάρχει, με λίγες εξαιρέσεις, μεγάλη διαφορά στην
προβολή των νικητών στους διεθνείς διαγωνισμούς εν συγκρίσει με τους εγχώριους. Στον αντίποδα, είναι πολύ σημαντικό να
στηρίζουμε και τη δική μας φωτογραφική διαγωνιστική σκηνή.

Lens Culture - Φωτογραφία
Δρόμου
Η φωτογραφική πλατφόρμα με χιλιάδες
μέλη, διεξάγει διάφορους διαγωνισμούς
κατά καιρούς, όμως αυτό το διάστημα,
εστιάζει στην αγαπημένη φωτογραφία
δρόμου. Ενδιαφέρον είναι πως στην
επεξήγηση των υποβολών, αναφέρουν
ότι μπορείτε να στείλετε μία ποικιλία η
οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές,
εντάσσεται στην διαγωνιστική
κατηγορία: μόδα στον δρόμο, γκραφίτι,
αρχιτεκτονική, εννοιολογική δρόμου,
πορτρέτο δρόμου και άλλα. Επίσης, όλα
τα μέσα είναι δεκτά, από κινητό μέχρι
λήψεις με μηχανή μεγάλου φορμά.
Υποβολή έργων μέχρι τις 22 Απριλίου
2020
Περαιτέρω πληροφορίες &
συμμετοχές: www.lensculture.com

 498 • 

30 MA I 2020

ON LINE    

O IMAGING - E 



A

Δωρεάν
Μονοθεματικό
τεύχος
Εκτός από την όλη στήριξη που μπορεί
στο μέτρο των δυνάμεών του, το
περιοδικό ΦΩΤΟγράφος να προσφέρει
στους αναγνώστες αλλά και όλους που
ενδιαφέρονται για τη φωτογραφία,
αποφασίσαμε να παραχωρήσουμε
σε όλους δωρεάν ένα ολόκληρο
μονοθεματικό τεύχος, το ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ.
Το πορτραίτο είναι ένα από τα
πιο αγαπημένα, κατ εξοχήν
αρθρωποκεντρικά αντικείμενα με
πολλες δημιουργικές ευκαιρίες για
λήψεις σε οικιακό περιβάλλον, με τους
πολύ κοντινούς μας ανθρώπους. Οι
τεχνικές φωτισμού που σχετίζονται με
το πορτραίτο, οι φωτιστικές πηγές, το
home studio, οι φακοί που χρειάζονται
είναι PB
μερικά
μόνον από τα περιεχόμενα
|3
του εξαιρετικού αυτού bookzine
που στην πραγματικότητα είναι ένα
πλήρες βιβλίο με πάρα πολλά ζωντανά
παραδείγματα και γνώσεις.
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€0

,99
ανά
τεύχος

Συμπληρώστε τα τεύχη
του ΦΩΤΟγράφου
που λείπουν
από τη βιβλιοθήκη σας

& έως

-40%

στα Μονοθεματικά & βιβλία
  
    
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
 site      5

#menoumespiti
PB | 1
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Female in Focus
- Μόνο για κυρίες
Σε προηγούμενο τεύχος μας είχαμε
ανακοινώσει τον διαγωνισμό, ο οποίος
ξαφνικά (προφανώς εξαιτίας των
πρόσφατων γεγονότων) παρέτεινε την
υποβολή συμμετοχών μέχρι το τέλος
του τρέχοντος μήνα. Ακόμη κι αν
δεν σκοπεύατε να στείλετε έργα σας,
δεδομένων των νέων συνθηκών, είναι
μία καλή ευκαιρία να δοκιμάσετε έστω
τις τελευταίες ημέρες. Όσο λιγότερες
εικόνες στείλετε, τόσο πιο οικονομική
η συμμετοχή σας. Οι 22 καλύτερες
δουλειές θα εκτεθούν στο Artspace της
Νέας Υόρκης τον ερχόμενο Νοέμβριο.
Υποβολή έργων
μέχρι τις 31 Mαρτίου 2020
Περαιτέρω πληροφορίες και
συμμετοχές:
https://femaleinfocus.com

Athens Digital Arts Festival Παράταση υποβολής έργων
Η κινούμενη εικόνα σήμερα
συμπορεύεται διαρκώς με την
στατική φωτογραφική. Ακόμη και
στατιστικά, το you tube ανταγωνίζεται
το facebook. Βέβαια, το video-art
ως μορφή τέχνης, υπάρχει εδώ και
δεκαετίες ενώ εκτίθεται σε όλα τα
σπουδαία μουσεία.
Το δικό μας, Athens Digital Arts
Festival, για την φετινή χρονιά
έχει επιλέξει ένα θέμα που άπτεται
της σχέσης του ανθρώπου με την
τεχνολογία, το λεγόμενο technotribalism. Όπως σημειώνουν οι
διοργανωτές: “Σε αυτόν τον γαλαξία,
όχι πολύ μακριά μας, υπάρχει
μια γενιά ανθρώπων, μια φυλή
η οποία έχει γαλουχηθεί μαζί με
την τεχνολογία. Αυτή η γενιά έχει
ενεργοποιήσει το τεχνολογικό μέσο
σε τέτοιο βαθμό που του έχει δώσει
σάρκα και οστά, καθιστώντας το μια
νέα πηγή δύναμης, ένα νέο καθεστώς,
το οποίο φέρνει την ανθρώποτητα σε
μια εποχή που ονομάζουμε technotribalism”.
Υποβολή έργων
μέχρι τις 20 Απριλίου 2020
Περαιτέρω πληροφορίες και
συμμετοχές: adaf.gr
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6ο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας
Κορινθίας - Εσωτερική Ομορφιά
Υπάρχουν πράγματα και πρόσωπα τα οποία αντικειμενικά
βρίσκονται στην αισθητική σφαίρα του Ωραίου αλλά
υπάρχει και η Άλλη ομορφιά, εκείνη που δεν μπορεί να
οριοθετηθεί με κανέναν επίσημο κανόνα, η εσωτερική
μας ομορφιά. Εκεί είναι που αρχίζουν τα πιο φιλοσοφικά,
διαισθητικά και ψυχαναλυτικά, η λογική δύσκολα τα
ερμηνεύει. Και πώς μπορεί η υποκειμενική ομορφιά να
αποτυπωθεί σε ένα φωτογραφικό έργο; Δύσκολο το
εγχείρημα, τολμήστε το, στέλνοντας την επιλογή σας στο
διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ.
Το Πελοποννησιακό Ινστιτούτο Τεχνών με τη Φωτογραφική
Λέσχη Κορίνθου διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ
Φωτογραφίας Κορινθίας 2020 / Corinth Exposed
International Photography Festival 2020. Ο διαγωνισμός
αποτελεί επί μέρους δράση του Φεστιβάλ και οι 20
φωτογραφίες που θα επιλεγούν από αρμόδια Κριτική
Επιτροπή θα εκτεθούν σε ένα από τα ομορφότερα μουσεία
της Ελλάδας. Ο χώρος και η ακριβής ημερομηνία θα
ανακοινωθούν σύντομα.
Προσέξτε πως κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει
μία μόνο φορά, και να στείλει, σε μία μοναδική αποστολή,
από μία (1) έως πέντε (5) φωτογραφίες στην επιτροπή
παραλαβής. Όλες οι φωτογραφίες αποστέλλονται με
wetransfer ή email (info@peloponnesianinstituteofarts.
org) ή μέσω της online φόρμας συμμετοχής.
Υποβολή έργων μέχρι τις 5 Απριλίου 2020
Περαιτέρω πληροφορίες και συμμετοχές:
https://corinthexposed.globalarts.gr/

Cipfestival - 3ο Διεθνές Φεστιβάλ
Φωτογραφίας στα Χανιά Κρήτης
Λίγες μόνο ημέρες απομένουν για την υποβολή έργων
στο φεστιβάλ που εκθέτει εκατοντάδες έργα φωτογράφων,
πολυποίκιλης θεματολογίας. Μπορείτε να λάβετε μέρος
σε μία από τις 16 διαγωνιστικές κατηγορίες του φεστιβάλ.
Υπενθυμίζουμε ότι πραγματοποιείται στο ιστορικό κτίριο
του Μεγάλου Αρσεναλίου.
Υποβολή έργων μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020
Περαιτέρω πληροφορίες και συμμετοχές:
http://www.cipfestival.com

4o Photosphere - Διεθνές Φεστιβάλ
Φωτογραφίας Εξωτερικού Χώρου
Ένα από τα μικρά αλλά δραστήρια φεστιβάλ το οποίο
διεξάγεται στα νησιά της Πάρου και της Πάτμου το
καλοκαίρι, επίσης παρατείνει τις υποβολές συμμετοχών,
ευελπιστώντας σε μία ωραία διοργάνωση, “τόσο όσο οι
συνθήκες μας το επιτρέπουν”.
Υποβολή έργων μέχρι τις 5 Απριλίου 2020
Περαιτέρω πληροφορίες και συμμετοχές:
www.photosphere.gr
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Kenichiro Yoshida

Daniel Loeb
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Sony
Nέα εταιρική δομή για τον κλάδο ηλεκτρονικών

Η

Sony είναι μια τεράστια εταιρία με πολλούς κλάδους όπως πχ. των video
games, των κινηματογραφικών κλπ. Στο παρελθόν έχει κάνει πολλές
φορές εσωτερικές αναδιαρθρώσεις που πιο πολύ έχουν σημασία για τους
μετόχους και όχι τους καταναλωτές. Έτσι από την 1η Απριλίου οι “εταιρικές
οντότητες” Sony’s Imaging Products & Solutions, Home Entertainment
& Sound και Mobile Communications που ως τώρα αποτελούσαν
το EP&S segment μετονομάζονται σε Sony Electronics Corporation.
Σύμφωνα με το λιτό δελτίο τύπου, η δημιουργία του νέου εταιρικού
χαρτοφυλακίου θα επιταχύνει την λειτουργία στον τομέα των εταιριών EP&S
και θα βελτιστοποιήσει τη δομή του εταιρικού portfolio βελτιώνοντας την
ανταγωνιστικότητα και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Η αθέατη πλευρά μιας μετονομασίας
Πίσω από τη φαινομενικά αδιάφορη παραπών είδηση, κρύβεται πλούσιο και
αξιομνημόνευτο παρασκήνιο. Τι μαθαίνουμε λοιπόν από το Reuters λοιπόν;
Το επενδυτικό κεφάλαιο Third Point LLC, μέσω του γνωστού στη Wall Street
επενδυτή Daniel Loeb, είχε επανειλημμένα εκφραστεί για την υποεκτίμηση της
μετοχής της Sony που παραμένει σε χαμηλά επίπεδα ανάλογα με την ηγετική
της θέση στους αισθητήρες όπου κατέχει πάνω από 50% της αγοράς (κατά
τον Loeb πλησιάζει το 70% έχοντας σχεδόν μονοπωλιακή συμπεριφορά).
O Loeb σταδιακά έκτισε σημαντική θέση στο μετοχικό κεφάλαιο της Sony
αποκτώντας μετοχές που το καλοκαίρι αποτιμώνταν ως 1,5δισ. δολ. και
αποσπώντας δύο θέσεις στο ΔΣ. Αρχικά πρότεινε την πώληση του κλάδου
Entertainment ώστε η Sony να επικεντρωθεί στα ηλεκτρονικά αλλά στη
συνέχεια άλλαξε θέση και έβαλε σε ενέργεια ένα διαφορετικό πλάνο κατά το
οποίο πρότεινε να ανεξαρτοποιηθεί ο κλάδος αισθητήρων.
Τον περασμένο Ιούνιο ο Loeb έλεγε “Η αξία της Sony ως προς τις οικονομικές

της επιδόσεις στους ημιαγωγούς είναι άκρως υποτιμημένη παρά τη θέση ως
παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη ειδικά στους αισθητήρες για smartphone όπου
κατέχει ως και το 70% της αντίστοιχης αγοράς. Aν και περιέργως συνεισφέρει
μόνον κατά 18% στα ενοποιημένα αποτελέσματα, το τμήμα αυτό δεν έχει την
πρέπουσα προσοχή από το χρηματιστήριο παρά το κορυφαίο status ανάμεσα
στις ιαπωνικές εταιρίες υψηλής τεχνολογίας.” Τότε ο Loeb καλούσε τη Sony
να ανεξαρτοποιήσει το τμήμα κατασκευής αισθητήρων σε ανεξάρτητη εταιρία
σε επιστολή του στο ΔΣ, πρόταση που απορρίφθηκε δημοσίως με οκτασέλιδη
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ανοικτή επιστολή του CEO της Sony Kenichiro Yoshida.
Η ιστορία της αντιπαράθεσης έχει και άλλη ίντριγκα
σε φόντο κορωνοϊού. Ενώ η κόντρα συνεχίστηκε με
φανερό στόχο του Loeb να αποκτήσει τον έλεγχο ή
τουλάχιστον να επηρεάσει τις αποφάσεις, η πρόσφατη
καταβαράθρωση των τιμών στο χρηματιστήριο NY
αποτέλεσε γι αυτόν ευκαιρία να επιδιώξει να πάρει τον
έλεγχο αποκτώντας άγνωστο πακέτο μετοχών Sony σε
χαμηλές τιμές.
Όμως η ίδια η Sony αντέδρασε και προχώρησε στην
εξαγορά ιδίων μετοχών πάλι σε ιστορικά χαμηλές
τιμές από το χρηματιστήριο ύψους 1,83δις δολ.
που αντιστοιχούν περίπου στο 5% του συνόλου,
αποτελώντας ανάχωμα στα σχέδια του Loeb.
Στα πλαίσια αυτά δεν είναι καθόλου τυπικός ο
σχηματισμός ανεξάρτητης εταιρίας από πλευράς SONY
για τους αισθητήρες. Aυτή σίγουρα θα διαμορφώσει
υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία, στην οποία δεν
μπορεί να ανταπεξέλθει ακόμη και το venture capital
του Loeb, στέλνοντας τα κερδοσκοπικά του παιγνίδια
στο καλάθι των αχρήστων.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Canon, Nikon, lympus
Κλείνουν υπηρεσίες service στην Αμερική - συνεχίζει το service η Οlympus στην Ευρώπη

Σ

τα πλαίσια του lockdown για τον κορωνοϊό, οι δύο μεγαλύτερες εταιρίες φωτογραφικών έχουν κλείσει τα
σημεία service στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ, προωθώντας το social distancing. Η επαναλειτουργία
θα ανακοινωθεί με νεώτερη ανακοίνωση. Εν τω μεταξύ η Olympus Europe ενημερώνει ότι παραμένει ανοικτό το
service για τους ευρωπαίους χρήστες οι οποίοι όμως πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για καθυστερήσεις και λόγω
των δυσλειτουργιών στις υπηρεσίες μεταφορών και επειδή κάθε είδος που αποστέλλεται για επισκευή, πρέπει
προηγουμένως να απολυμανθεί κατάλληλα.

STOP PRESS
Η μεγάλη φουάρ τέχνης Art Basel
αναβάλλεται
Μία μετά την άλλη, οι μεγάλες πολιτιστικές διοργανώσεις
ανά την υφήλιο μεταθέτουν τις φετινές τους δράσεις
λίγους μήνες αργότερα, ή και χρόνια (με την κρυφή ελπίδα
ότι η πανδημία θα έχει καταλαγιάσει). Μεταξύ αυτών, και
η πασίγνωστη Art Basel της Ελβετίας, μόλις ανακοίνωσε
ότι θα μετατεθεί για τον Σεπτέμβριο του 2020 (καλώς
εχόντων των πραγμάτων). Και δεν είναι η μόνη, το Bienal
de Sao Paolo, μετατέθηκε για Οκτώβριο, η Manifesta
σταματά όλες τις δράσεις της για το 2020, η Μπιενάλε
Αρχιτεκτονικής Βενετίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί
τον Αύγουστο και τόσες άλλες μεγάλες αλλαγές. Ας
ευχηθούμε να είναι και οι τελικές.
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&H:" Edwin Land
Μεγάλη διάκριση για τον Eric Fossum, εφευρέτη του
CMOS

T

ην ανώτατη διάκριση Edwin Land Medal που θέσπισαν από το
1992 οι ενώσεις ΟSA (Optical Society of America)και Society for
Imaging Science & Techology απένειμαν φέτος οι διοργανωτές στον
δρ. Eric Fossum αναγνωρίζοντας την τεράστια τεχνολογική συνεισφορά
του αφού πρώτος εφεύρε τον αισθητήρα CMOS με τη σημερινή μορφή
του. Στο δελτίο τύπου, εξαίρεται “η προσφορά του εφευρέτη με την
πρωτοποριακή του έρευνα που κατέληξε στην εξέλιξη του αισθητήρα”
ενώ ο ίδιος δηλώνει: “Aισθάνομαι τιμή και ευγνωμοσύνη για την

θαυμαστή αυτή αναγνώριση. Επίσης είμαι ευτυχής που αναγνωρίζεται
το έργο μου πάνω στο Quanta Image Sensor και τη συνεργασία μου
με φοιτητές πάνω στην εφεύρεση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους
σχεδιαστές που προχώρησαν την ιδέα του CMOS sensor μέσα στα
τελευταία 25 χρόνια από την πρώτη υλοποίηση.”

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site
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Y""(: video Canon
Για νέους σπουδαστές σε συνεργασία με Visa pour l’ Image

Γ

ια το 2020 η Canon προγραμματίζει την απονομή της πρώτης Υποτροφία για Βίντεο
σε συνεργασίαμε το φεστιβάλ Visa pour l’Image και με το Images Evidence. Ένας νέος
κινηματογραφιστής, ή φωτογράφος, θα λάβει υποτροφία € 8.000 παράλληλα με δανεισμό
εξοπλισμού βίντεο της Canon για την παραγωγή ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Τα σχέδια
θα πρέπει να καλύπτουν πολιτιστικά, κοινωνικά ή οικονομικά θέματα και οι αιτούντες θα
κριθούν κατά την παρουσίαση του σχεδίου τους παράλληλα με το προηγούμενο έργο
τους. Υπενθυμίζουμε ότι το καθιερωμένο φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Perpignan της
Γαλλίας, μεταξύ 29 Αυγούστου και13 Σεπτεμβρίου 2020.

Fujifilm
Firmware updates

M

ικρές και μεγαλύτερης εμβέλειας ενημερώσεις για το firmware των
μηχανών X-T30 και X-T3 καθώς και για το φακό XF 16-80mm F4 R OIS WR
ανήγγειλε η Fujifilm με πιο σημαντική την αναβάθμιση της X-T30 στο firmware
version 1.20. Η πιο εντυπωσιακή είναι η αναβάθμιση του autofocus όπου έχει
βελτιωθεί η συμπεριφορά ως προς την παρακολούθηση κινούμενου αντικειμένου,
ο εντοπισμός προσώπων και η εστίαση σε αντικείμενα που βρίσκονται στο πίσω
πλάνο της εικόνας. Επίσης προστίθενται λειτουργίες για έναρξη/διακοπή λήψης
βίντεο, ρυθμίσεις έκθεσης και χειροκίνητης εστίασης στο βίντεο. Τέλος, κάθε folder
στην κάρτα μνήμης θα μπορεί να περιλαμβάνει ως 9.999 αρχεία εικόνων αντί
για 999 που ήταν το προηγούμενο όριο. Ιδού το link για την Χ-Τ30 και για
την Χ-Τ3 που δέχθηκε μικρότερης έκτασης διορθώσεις.
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Huawei P40
H νέα ναυαρχίδα είναι ...τρεις
Κάποτε δηλ. ως πέρυσι, τίποτε δεν ήταν πιο grand από τις πανευρωπαϊκές και
διεθνείς πρεμιέρες των κορυφαίων μοντέλων της Huawei. Φέτος το σκηνικό έχει
ανατραπεί. Η τεχνολογία είναι εδώ, αλλά οι φαντασμαγορικές παρουσιάσεις με
εκατοντάδες δημοσιογράφους και δαπανηρές δεξιώσεις, έχουν χαθεί στο βωμό του
κορωνοϊού αλλά και των προβλημάτων στην πατρίδα της Huawei την Κίνα.

Ό

μως οι σχεδιαστές και μηχανικοί της εταιρίας που πλέον παίζει ως ίσος προς ίσο
με τους γίγαντες Apple και Samsung, θέλουν να μας εντυπωσιάσουν με τη νέα
ναυαρχίδα Ρ40, αν και στην ουσία μιλάμε για τρία μοντέλα (τίποτε παράδοξο βέβαια,
αφού ακριβώς την ίδια προσέγγιση έχουν υιοθετήσει και oι δύο ανταγωνιστές της).

Πανίσχυρος επεξεργαστής Κirin
Η πρεμιέρα της 26ης Μαρτίου λοιπόν αφορά τα τρία νέα μοντέλα στην κορυφή της
γκάμας Huawei. To “απλό” P40, το Ρ40Pro και το “ενισχυμένο” Ρ40Pro+, όλα με τον
νέο επεξεργαστή Kirin 990SG αλλά με διαφορετικά μεγέθη οθόνης (6.1in. με ανάλυση
2340x1080 για το πρώτο και 6.58in. με 2640x1200 για τα δύο επόμενα μοντέλα) και
διαφορετική διαμόρφωση του υποσυστήματος imaging όπου δίνεται και η μεγάλη μάχη.
H ύπαρξη του νεώτατου chipset Kirin 990SG μεταφράζεται πρακτικά σε διευρυμένη
υποστήριξη AI και εγγενή υποστήριξη 5G και WiFi 6 στη μπάντα συχνοτήτων 160ΜΗz
με υποστήριξη ταχυτήτων διαμεταγωγής δεδομένων ως 2400Mbps.
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Οι διαφορές είναι στις κάμερες
Έχουμε και λέμε λοιπόν. Και τα τρία
νέα μοντέλα Ρ40 μοιράζονται την ίδια
βασική κάμερα 50Megapixel με διάταξη
μικροφίλτρων quad-Bayer, ενσωματωμένο
οπτικό σταθεροποιητή και γρήγορο φακό
με φωτεινότητα f/1,9.
Μετά αρχίζουν οι διαφοροποιήσεις: έτσι
το top of the range P40Pro+ έχει εκτός
της “βασικής” UltraVision 50MP 23mm
f/1,9 μια ακόμη πιο ευρυγώνια κάμερα
UltraWide Cine με ισοδύναμη εστιακή
απόσταση 18mm και φωτεινότητα f/1,8
που αξιοποιείται κυρίως στο video
καθώς και τον υβριδικό tele zoom 10x
(το αποκαλούν Periscope lens λόγω
της διάταξης των οπτικών στοιχείων)
που καλύπτει εύρος 24-240mm και έχει
αισθητήρα μικρής σχετικά ανάλυσης
8Megapixel.
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Παραπέρα υπάρχει και τέταρτος zoom 3x Οptical Telephoto
8Μegapixel f/2,4 OIS, ΤοF camera (ουσιαστικά αισθητήρας
απόστασης) και άλλος ξεχωριστός αισθητήρας χρωματικής
θερμοκρασίας των φωτιστικών πηγών.
Για τα υπόλοιπα μοντέλα απλά αφαιρούμε... έτσι το P40Pro
έχει 5x αντί για 10x υβριδικό τηλεφακό (periscope lens)και
απουσιάζει ο 3x telephoto zoom ενώ στο φθηνότερο Ρ40
δεν υπάρχει καθόλου υβριδικός φακός ούτε η κάμερα ΤοF
και μένει μόνον ο 3x telephoto zoom.

Τα ηλεκτρονικά
Οι αισθητήρες χρησιμοποιούν τεχνικές pixel binning
(άθροισης εικονοστοιχείων σε ένα για επαύξηση της
ευαισθησίας και της δυναμικής περιοχής) ενώ το σύστημα
Octa PD AutoFocus δίνει ικανότητα phase detect αυτόματης
εστίασης σε όλα (!!) τα pixel του αισθητήρα. Επίσης ο
επεξεργαστής XD Fusion Engine συνδυάζει την πληροφορία
από τα pixel όλων των καμερών για το επιθυμητό
αποτέλεσμα. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η ενσωμάτωση
του αισθητήρα χρωματικής θερμοκρασίας πολλαπλού
φάσματος που δουλεύει με νέους αλγόριθμους τεχνητής
νοημοσύνης που δίνουν κατά 45% πιο αξιόπιστες μετρήσεις.
Άλλοι αλγόριθμοι βασισμένοι σε τεχνητή νοημοσύνη
αξιοποιούνται για την βελτιστοποίηση των τόνων της
επιδερμίδας. Αλλά οι εφαρμογές AI (Artificial Intelligence)
δεν σταματούν εδώ εφόσον συναντάμε ΑΙ στοιχεία στην
επιλογή του καλύτερου καρέ σε μια ριπή, στην αφαίρεση
ανακλάσεων ή θάμβωσης κλπ.

Το video
Στο video όλα τα μοντέλα ενεργοποιούν τον υπερευρυγώνιο
ισοδύναμο με 18mm φακό που συνεργάζεται με το μεγάλο
αισθητήρα 1/1,54in. και χρησιμοποιείται pixel binning
16:1 ώστε να επαυξάνεται η ευαισθησία ως ISO 51200 για
εικονοληψία με πολύ χαμηλό περιβαλλοντικό φωτισμό,
σχεδόν αδύνατο ως τώρα για smartphone. Εκτός από 4K
προσφέρεται δυνατότητα 4Κ timelapse.

Eπίλογος
Θα θυμάστε βέβαια τη γνωστή διαμάχη του αμερικανού
προέδρου Trump που τα έχει βάλει με τη Huawei γιατί
κατασκοπεύει (;) μέσα από αναπόδεικτες (τουλάχιστον στο
ευρύ κοινό) λειτουργίες των κινητών της και του εξοπλισμού
δικτύων που κατασκευάζει. Ο αμερινανός πρόεδρος έχει
απαγορεύσει τα Huawei στις ΗΠΑ επιβάλλοντας ταυτόχρονα
και απαγορεύσεις σε αμερικανικές εταιρίες να συνεργάζονται
με την κινέζικη κατασκευάστρια. Έτσι το Ρ40 δεν υποστηρίζει
Google Play Store, Gmail, Maps, Ηome, Drive και όλες τις
δημοφιλείς εφαρμογές της Google. H Huawei προσφέρει
αντίστοιχα apps μέσω του δικού της AppGallery αλλά
για πολλούς χρήστες ο περιορισμός μπορεί να είναι
καθοριστικός.
Τέλος λίγα λόγια για την τιμολόγηση: το βασικό Ρ40 με 6GB
RAM και μνήμη 128GB οn board τιμάται 799ευρώ, το P40Pro
με 8GB RAM και 256GB μνήμη αγγίζει το ψυχολογικό όριο
των 999ευρώ και το πιο ακριβό και ενισχυμένο με 8GB RAM
και 256GB μνήμη φθάνει τα 1399ευρώ.
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In memoriam



<5 +.""5
In memoriam

Ο

Αντώνης Παπαδόπουλος, Σκηνοθέτης και Καλλιτεχνικός διευθυντής για πολλά χρόνια του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, που κατάφερε ως έργο ζωής
να το κάνει ένα από τα καλύτερα διεθνή φεστιβάλ, έφυγε στις 27-3-2020. H κηδεία του θα
γίνει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου αλλά χωρίς την παρουσία κόσμου λόγω των μέτρων για τον
κορωνοϊό. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Το 1984 αποφοίτησε από το τμήμα σκηνοθεσίας κινηματογράφου της Ακαδημίας του Κιέβου (πτυχίο και master).
Ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο δικός μας Αντώνης, υπήρξε καθηγητής μας στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών, «Παραγωγή Βίντεο Οπτικοακουστικά Μέσα & Κινούμενα Γραφικά» του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Δίδαξε από το 2015 από την αρχή δηλαδή του Μεταπτυχιακού έως και το
2019 και επέβλεψε διπλωματικές εργασίες.
Για το συνολικό του έργο και την προσφορά του στον χώρο του κινηματογράφου, τιμήθηκε σε ειδική εκδήλωση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας).
Θα τον θυμόμαστε για την σημαντικότατη προσφορά του στην ανάπτυξη του Ελληνικού
Κινηματογράφου και ειδικότερα για τη στήριξή του στους νέους δημιουργούς.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΛΑΣΣΑΣ
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Εγκαίνια έκθεσης... χωρίς καλεσμένους
Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 (τι έτος κι αυτό!) από τις 11.00 μέχρι
τις 17.00 στην Γκαλερί Άθωνος aRt sPace (Παπαμάρκου 25, Πλατεία
Άθωνος στη Θεσσαλονίκη) δεν θα σας περιμένουμε για τα εγκαίνια
της έκθεσης του Βασίλη Καρκατσέλη «Φαντασιακές τυχαιότητες μιας
έρπουσας υγρασίας»
Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων δεν θα μοιραστούν φωτογραφικά
κεράσματα, ούτε θα παίξει η μπάντα Street Fluxus Music.

Λίγα λόγια για το κίνημα Fluxus ή το «πνεύμα
Fluxus».
Το Fluxus γεννήθηκε κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Όπως
συμβαίνει πάντα η γέννησή του προέκυψε, φυσικά στο πνεύμα
των αναζητήσεων της εποχής, από την συνένωση προηγούμενων
ατομικών πειραματικών προσπαθειών καλλιτεχνών σε διάφορες
πόλεις και κράτη.
Δημιούργησε (το Fluxus) μία ανοικτή διατομεακή (intermedia)
εκλεκτικιστική κουλτούρα (θεωρητική και επιτελεστική) που
αναδείχθηκε με όλα τα εκφραστικά μέσα και (από τότε μέχρι σήμερα)
διατρέχει όλον το βασικό κορμό των τεχνών, περισσότερο ως
«πνεύμα Fluxus».
Το μανιφέστο του G. Maciunas απαιτεί: Να καθαρίσουμε τον κόσμο
από την αστική ζωή. Να προωθήσουμε την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΜΗ ΤΕΧΝΗΣ ώστε να είναι κατανοητή από όλον τον κόσμο…. Να
διαλύσουμε τις δομές της πολιτιστικής, της κοινωνικής και πολιτικής
επανάστασης και να φτιάξουμε με αυτές ένα κοινό μέτωπο από
κοινές δράσεις.
Σκοπός, υποτίθεται, του Fluxus είναι η κατάργηση της απόστασης
μεταξύ του κοινού και των ίδιων των καλλιτεχνών. Στόχος του η
δημιουργία προκλήσεων προς τον συμμετέχοντα θεατή. Καθώς
αυτές οι αντισυμβατικές προκλήσεις δε μπορεί να έχουν όρια, εξ
αιτίας και της διαφορετικότητας (της ατομικότητας) των δημιουργών
που συμμετέχουν και από το πλήθος των εκφραστικών μέσων που
αυτοί χρησιμοποιούν, «κατέληξε» στο Fluxus να μην αναγνωρίζονται
κοινά υφολογικά χαρακτηριστικά, γεγονός που δυσκολεύει στην
μαθησιακή προσέγγιση του κινήματος.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες
για τη συμμετοχή σας.

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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