project 2.39:1

σχόλια: Αργύρης Θέος, GSC

δεν πάει πολύς καιρός που η κινηματογράφηση με αναμορφικούς φακούς ήταν
μια έννοια ξεχασμένη για τους Έλληνες Κινηματογραφιστές. Μετά το «έγχρωμον
σινεμασκόπ» ο Ελληνικός Κινηματογράφος έπεσε σε ναρκη. Στην θέση του
γεννήθηκε ο Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος, που όμως ήταν άπορος. Το
αναμορφικό φορμά, ακριβότερο στην υλοποίησή του(1), βρέθηκε στα αζήτητα.
Μόνος απ’ αυτήν την γενιά ο Ανδρέας Τσιλιφώνης, γύρισε το «η πόλη ποτέ δεν
κοιμάται» (2) το 1984. Χρειάστηκε να αλλάξει ο αιώνας και να έλθει η ψηφιακή
κινηματογράφηση για να ανακάμψουν τα αναμορφικά φορμά και μ’ αυτά να
επανέλθει η αντίστοιχη αισθητική στο σινεμά.
Τι είναι όμως αυτό που κάνει την αναμορφική εικόνα τόσο ενδιαφέρουσα για
Διευθυντές Φωτογραφίας, Σκηνοθέτες, αλλά και όλους όσοι αγαπούν τον
κινηματογράφο;
Μα πρώτα απ΄όλα οι αναλογιές του κάδρου, τόσο διαφορετικές από τις
αναλογίες της τηλεόρασης, τόσο περιγραφικές αλλά και περιεκτικές μαζί.
Μπορείς να έχεις τον ήρωά σου σε μπούστο, κι όμως έχεις χώρο να περιγράψεις
το περιβάλλον του.
Μετά είναι αυτή η αλλόκοτη αίσθηση, μια αίσθηση που βγαίνει από λάθη των
φακών· λάθη που δίνουν χαρακτήρα και προσωπικότητα. Γιατί όμως; Μα για να
στριμώξουν οι κατασκευαστές ένα τόσο πλατύ κάδρο στο φιλμ των τριανταπέντε χιλιοστών χωρίς να ακυρώσουν το μεγαλύτερο μέρος του ωφέλιμου
χώρου, σκέφτηκαν και υλοποίησαν την εξής ιδέα: στήνουμε ένα κάδρο με
αναλογίες 2.39:1 αλλά μετά το «ζουλάμε» δεξιά αριστερά ώστε να καταλαμβάνει
το μισό πλάτος αν και ολόκληρο το ύψος. Έτσι το καρέ στο φιλμ έχει αναλογίες
1.195:1 και εκμεταλλεύεται σχεδόν όλον τον διαθέσιμο χώρο (3). Στην προβολή
(1)

Τα φιλμ της εποχής δεν ξεπερνούσαν τα 250 ISO και οι τότε φακοί λειτουργούσαν καλά σε
διάφραγμα 4 και πάνω. Ο αναγνώστης μπορεί να φανταστεί τις απαιτήσεις σε φως ενός
τέτοιου συνδυασμού.

(2)

Δ/ση Φωτογραφίας Χρήστος Τριανταφύλλου.

(3)

Γιαυτό και οι αναμορφικές ταινίες έχουν μία παραπάνω στρώση λούστρου: δέχονται
μικρότερη μεγέθυνση, τουλάχιστον στον κατακόρυφο άξονα.
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αναμορφώνουμε ξανά την εικόνα μας και την επαναφέρουμε στις αρχικές
αναλογίες. Χρησιμοποιούνται ειδικοί φακοί, σαν κι αυτούς που δοκιμάστηκαν
εδώ.(4)
Ποιοί ήταν αυτοί οι φακοί;
•

•
•

οι Lomo(4)
Σοβιετικοί φακοί περίφημοι καθώς
εμφανίζουν πληθώρα οπτικών σφαλμάτων που όμως τους δίνουν
χαρακτήρα
οι Cooke Anamorphic
Κλασσική αναφορά
οι Arri Zeiss Anamorphic
Η αναμορφική εκδοχή των Master
Primes, χωρίς το flare set

Από αυτούς οι πρώτοι και δεύτεροι φέρουν τα αναμορφικά κρύσταλλα στο
εμπρός μέρος τους, ενώ οι άλλοι τα φέρουν σε διάφορες θέσεις ανάμεσα σε
σφαιρικά κρύσταλλα. Θα δούμε πώς αυτό επηρρεάζει το αποτέλεσμα.
Ποιοί φακοί δεν ήταν εκεί:
•
•
•
•

οι Panavision κάθε γενιάς, καθώς διατίθενται μόνο για ενοικίαση
οι Hawk δεύτερης και τρίτης γενιάς που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα
και θα έπρεπε να ενοικιαστούν
οι Kowa πρώτης και δεύτερης γενιάς που δεν υπάρχουν πια στην
Ελλάδα
η σειρά που ανήκει στον κο Ν. Καβουκίδη, για την οποία ομολογώ ότι
δεν σκέφτηκα να ενημερώσω την ομάδα εργασίας ότι υπάρχει και θα
μπορούσαν να την ζητήσουν.

Ποιοί άλλοι φακοί ήταν εκεί; Δύο σετ σφαιρικών φακών.
•
•

οι Nikon AI-S
η κλασσική σειρά φωτογραφικών
φακών, γνωστή για την ποιότητα της εικόνας που παρέχουν(6).
οι Zeiss SuperSpeed mkIII
οι φακοί που όλοι έχουμε κάποτε
χρησιμοποιήσει.

Ποιοί δεν ήταν; Ειλικρινά με τόσους πολλούς σφαιρικούς φακούς στην
αγορά είναι δύσκολο να πει κανείς ποιοι έλειπαν. Θα μιλήσω υποκειμενικά:
με δεδομένο ότι δοκιμάζοντας αναμορφικούς θα γίνει μεγάλη κουβέντα
πάνω στο bokeh και τα flares, θα ήθελα να δω κάτω από τις ίδιες συνθήκες
τους σφαιρικούς Lomo, τους Cooke SII/SIII, τους Zeiss SuperSpeed mkI με το
τριφωνικό διάφραγμα που δίνει τόσο ιδιόρρυθμη αίσθηση στα φλού(7) και

(4) ο πιο ψαγμένος αναγνώστης θα βρεί ενδιαφέρον το «Cinemascope, selected documents
from
the
Spyros
P.
Skouras
archive”
διαθέσιμο
στο
academia.edu
:
https://www.academia.edu/4728298/CinemaScope_Selected_Documents_from_the_Spyr
os_P._Skouras_Archive
(5) σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε οι Lomo μετά από κατάλληλο rehousing & rebranding
απετέλεσαν την πρώτη γενιά των Hawk.
(6) οι Nikon επισημαίνονται επίσης καθώς το δαχτυλίδι της εστίασης περιστρέφεται με
αντίστροφη σειρά.
(7) παραπέμπω στην δουλειά του Michael Chapman ASC στον Ταξιτζή του Scorsese.
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τους de facto φακούς αναφοράς (καθώς περίπου «στερούνται
ελαττωμάτων»), τους Zeiss Master Primes.
Τι δοκιμάστηκε: οπωσδήποτε όχι αυτά που βλέπει και μετρά κανείς στο
εργαστήριο (διαχωριστική ικανότητα, ευκρίνεια, κοντράστ, κλπ.)
Επιλέχθηκε να κινηματογραφηθεί μια σκηνή, με αναλυτικό ντεκουπάζ,
όπου τα πλάνα θα γυρίζονται πολλές φορές, μία με τον αναλογούντα
φακό από κάθε σετ.
Αυτό σήμαινε πέντε λήψεις ανά πλάνο. Τα είδαμε σε σειρά, όπου
εναλλάσσονται οι φακοί, αλλά τα είδαμε και μονταρισμένα, ώστε να
βλέπει κανείς την συνολική αίσθηση που θα πάρει αν επιλέξει το ένα ή το
άλλο πακέτο.
Τι είδατε λοιπόν; είναι η εύλογη ερώτηση.
Τα συμπεράσματα είναι πολλά και ενδιαφέροντα.
Το πρώτο είναι ότι η camera που επιλέγουμε παίζει σημαντικό ρόλο ειδικά
αν δεν είμαστε ταμένοι αναμορφιστές και προβληματιζόμαστε μεταξύ
αυτών και των σφαιρικών. Εδώ χρησιμοποιήθηκε η Red Dragon 6K, όπου
διαπιστώθηκε μεγάλη διαφορά μεγέθους στο τμήμα του αισθητήρα που
χρησιμοποιείται στην μια και την άλλη περίπτωση(8).
Το αποτέλεσμα είναι ότι η αντιστοιχία των φακών δεν είναι 1:2, όπως
συμβαίνει σε μια camera film αλλά 1:1.5 περίπου, δηλαδή ο
αναμορφικός 50mm δίνει το ίδιο οριζόντιο πεδίο που δίνει ο σφαιρικός
35mm, ενώ θα περίμενε κανείς να δίνει το ίδιο πεδίο με τον σφαιρικό
25mm. Αυτό δεν συμβαίνει με τις Arri (9), ενώ αντιστρέφεται ελαφρά στις
άλλες μηχανές με αισθητήρα 16:9.
Γιατί μας νοιάζει; Μα γιατί έτσι γεφυρώνεται η διαφορά στο βάθος πεδίου.
Επίσης η μεγάλη διαφορά στο άθροισμα των εικονοστοιχείων θα
μπορούσε να δίνει ένα μικρό προβάδισμα ευκρίνειας στους σφαιρικούς
φακούς(10).
Επόμενη διαπίστωση είναι ότι κάθε σετ έχει μια αυστηρά διαχωρίσιμη
προσωπικότητα, την οποία ήλθε η ώρα να αναλύσουμε:
Lomo
Πρόκειται για τους πιο χαρακτηριστικούς «Scope» φακούς, με έντονα
flares να διασχίζουν το καρέ από άκρη σε άκρη και έντονα οβάλ σχήματα
σε όλα τα εκτός εστίασης μέρη. Είναι όμως φακοί σχεδιασμένοι πριν
δεκαετίες και η ευκρίνειά τους, αρκετή για τα φιλμ της εποχής, φαίνεται
φτωχή όταν ελέχεται συγκριτικά(11). Οι έντονες εσωτερικές αντανακλάσεις,
(8) 18,96 Χ 15,8 mm για το 6Κ 6:5 των 3792 Χ 3160 εικονοστοιχείων για τους αναμορφικούς
και 30,7 Χ 12,95 mm για το 6Κ WS των 6144 X 2592 εικονοστοιχείων για τους σφαιρικούς
φακούς (πηγή www.red.com ).
(9) Alexa mini sensor 21,12 X 17,70 για το 2.39:1 2K ana των 2560 Χ 2145 εικονοστοιχείων
και 23,76 Χ 9,95 mm για το Αρρι 2.39 flat των 2880 Χ 1206 εικονοστοιχείων (πηγή
http://vfxcamdb.com ).
(10) με απλά λόγια ακόμα κι αν το παραδοτέο μας είναι 2Κ ή HD το γεγονός ότι ξεκινάμε
από περισσότερα εικονοστοιχεία δίνει ένα προβάδισμα ευκρίνειας.
(11)δυσκολεύονται ακόμα παραπάνω από το γεγονός ότι ελέχθηκαν με σχεδόν ανοιχτό
διάφραγμα, ενώ οι άλλοι είχαν κλείσει περισσότερο ή λιγότερο. Το μέγιστο διάφραγμά
τους είναι Τ2.4 ή Τ2.5.
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που δημιουργούν τόσο ωραία εφφέ, ευθύνονται και για το «φώτισμα»
των σκοτεινών μερών της εικόνας, πράγμα που πιθανολογώ ότι θα
επιβαρύνει το εταλονάζ.
Αυτό που δεν μου άρεσε πέρα από την πρώτη εντύπωση είναι που δεν
καταγράφουν αρκετή λεπτομέρεια στα υποφωτισμένα. Ναι μεν μπορεί να
σβήνουν κάποιες ρυτίδες γιατί είναι σαν να φοράνε ένα ελαφρύ pro-mist,
αλλά εγώ που προτιμώ να το κάνω με το φως, νοιώθω να μου στερούν
ένα εργαλείο. Επίσης τα πρόσωπα είναι κάπως «στρουμπουλά»(12), λες
και το εστιακό μήκος είναι μακρύτερο από το ονομαστικό.
Cooke
Ποιος δεν γνωρίζει το Cooke look; Αυτοί οι φακοί δεν αποτελούν
εξαίρεση. Καθαρή εικόνα, όμορφα πρόσωπα, γλυκά ρεφλέ που
σηματοδοτούν την αναμορφική τους υπόσταση, αποτελούν κατά την
ταπεινή μου γνώμη ένα γενικής χρήσεως σετ, που θα το ήθελα στην
εργαλειοθήκη μου και θα το χρησιμοποιούσα στο 60% των περιπτώσεων.
Arri Zeiss Master Anamorphic
Το βαρύ πυροβολικό της οπτικής επιστήμης μας έφερε ένα σετ
«απηλλαγμένο σφαλμάτων» (ή σχεδόν τέλος πάντων). Ευκρίνεια φουλ,
κοντράστ υπέραρκετό, πρόσωπα αδύνατα (υπερβολικά για το γούστο
μου) και ώ του θαύματος, σχεδόν(?) ανύπαρκτα anamorphic flares(13).
Αυτό που δεν μου άρεσε όμως καθόλου είναι τα highlights, που περίμενα
να τα δω σε σχήμα έλλειψης, αλλά έρχονται σχεδόν κυκλικά, χάνοντας
έτσι το σήμα κατατεθέν του «Scope». Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου η τελειότητα συνεπάγεται έλλειψη
χαρακτήρα. Θα τους χρησιμοποιούσα; Ναι, σε συγκεκριμένες δουλειές.
Αν είχα μπροστά μου πολύ VFX, σίγουρα τα παιδιά των εφφέ θα κέρδιζαν
εργατοώρες. Αν είχα να κάνω HDR θα τους ήθελα γιατί δίνουν στον
αισθητήρα μεγαλύτερη δυναμική περιοχή. Όμως για τις περισσότερες
ταινίες, όπου καλούμαστε να αφηγηθούμε μια ιστορία με εικόνα, θα
αναζητούσα κάτι λιγότερο τέλειο.
Nikon AI-S
Στους σφαιρικούς δεν θα επιμείνω πολύ. Μια χαρά φακοί είναι όλοι,
διαφοροποιούνται μεταξύ τους στα σημεία, αλλά ας περιοριστούμε στο
ότι διαχειρίζονται τα highlights λίγο καλύτερα από τους SuperSpeeds…
Zeiss SuperSpeed mkIII
….οι οποίοι είναι καλύτεροι στα σκοτεινά. Από την άλλη εδώ έχουμε ένα
σετ που αποτελεί κατά κάποιον τρόπο σταθερά. Ισορροπημένη
συμπεριφορά χωρίς εκπλήξεις.
Έχοντας πει όλα αυτά, ας δούμε φωτογράμματα από ην δοκιμή
σχολιάζοντας κατά περίπτωση. Μετά ξανακοιτάξτε το τεστ.

(12) γνωστό πάντως πρόβλημα στην αναμορφική κινηματογράφηση.
(13) για αυτό νομίζω πως ευθύνεται η επιλογή της Zeiss να διασπείρει τα αναμοφικά
κρύσταλλα μεταξύ σφαιρικών. Καθώς δεν υπάρχουν κυλινδρικά στοιχεία μπροστά,
μοιάζει μοιραίο το φώς να διαθλάται προς όλες τις κατευθύνσεις.
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Lomo 35mm. Χαμηλή ευκρίνεια και έλλειψη λεπτομέρειας στα υποφωτισμένα.
Πιθανολογώ μια ελαφρά κίτρινη απόχρωση.
Προσέξτε την βαρελοειδή παραμόρφωση, εύκολα αναγνωρίσιμη στην πάνω
δεξιά γωνία αλλά και στο σχήμα του πάγκου στο φόντο.

Cooke 32mm. Εκ πρωτης όψεως ίσως φανεί να έχει χαμηλότερο κοντράστ.
Στην πραγματικότητα είναι πιο φωτεινός και ευκρινής, επιτρέποντας στον
αισθητήρα να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερη δυναμική περιοχή.
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Arri Zeiss M.A. 35 προσέξτε πώς το καλό MTF(14) δίνει την εντύπωση ακόμα
χαμηλότερου κοντράστ.

Nikon 24mm καλός φακός, αλλά φαίνεται η διαφορά με τον σύγχρονο Zeiss –
Μ.Α.

(14)Modulation Transfer Function, ο διεθνώς τυποποιημένος τρόπος μέτρησης ευκρίνειας &
κοντράστ.
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Zeiss SS 25mm η διαφορά με τον Nikon είναι εμφανής καθώς μοιάζει να έχει
περισσότερο διάχυτο flare. Από την άλλη, φαίνεται να έχει λίγο περισσότερο
«χαρακτήρα»
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Lomo vs Zeiss.
Προσέξτε πως το διάχυτο flare στον Lomo εμποδίζει το μπλέ χρώμα του LED να
γράψει πάνω στην κοπέλα.
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Γι αυτό όμως κανείς επιλέγει Lomo, για τα μεγαλειώδη flares.

κι εδώ έχουμε flares, λιγότερο έντονα.
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Εδώ το flare είναι καθαρό, σχεδόν σαν να έχει προστεθεί στο post.

10

Η συμπεριφορά των δύο σφαιρικών φακών δεν με ξετρελλαίνει σε αυτό το
πλάνο.Προσέξτε ότι τα γράμματα στο πορτατίφ δίπλα στην κοπέλα δεν
διαβάζονται. Όμως οι δύο φακοί έχουν μικρότερο εστιακό μήκος από τους
αναμορφικούς αντίστοιχους. Θα έπρεπε το βάθος πεδίου να είναι μεγαλύτερο
και τα γράμματα να είναι πιo καθαρά. Πιστεύω ότι οφείλεται στο διάχυτο flare,
το οποίο μειώνει την ευκρίνεια.
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Αυτός εδώ μας κοροϊδεύει λιγάκι, μάλλον δεν είναι 50ρης αλλά 45mm.
Οπωσδήποτε είναι πιο ευρυγώνιος από τους άλλους δύο.

Αριστερά λεπτομέρεια από το φωτόγραμμα επάνω. Δώστε έμφαση στον δίσκο
πάνω από την καρέκλα. Η εστίαση είναι πίσω και ο κύκλος είναι (σχεδόν)
κύκλος.
Δεξιά λεπτομέρεια από την συνέχεια του πλάνου. Η εστίαση έχει έλθει προς τα
εμπρός και ο κύκλος έγινε έλλειψη. Η έλλειψη δεν είναι κατακόρυφη, ένδειξη
πιθανότητας λάθους στην προσαρμογή των αναμορφικών κρυστάλλων.
Αυτός ο φακός ίσως χρειάζεται τεχνικό έλεγχο.
Προσέξτε ακόμη την χρωματική εκτροπή: μπλέ δεξιά, κίτρινο αριστερά. Σε
λιγότερο καθορισμένα στοιχεία αυτό δίνει μια ζωγραφική διάσταση στην
εικόνα.
12

οι Cooke & Zeiss επιδεικνύουν διαφορές στην γεωμετρία.
Οι κάθετες γραμμές δεν είναι ακριβώς παράλληλες στα δύο κάδρα(15).

(15) κάθε φορά που βλέπω ένα τεστ θέλω να κάνω ένα ακόμη, αναζητώντας περισσότερα στοιχεία πάνω στα
ευρήματα του πρώτου. Πώς μπορεί άραγε να χρησιμοποιήσει κανείς δημιουργικά αυτό που μόλις είδαμε;
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Παρότι 35, είναι πιο ευρυγώνιος από τον αναμορφικό 50. Αναφερθήκαμε σε
αυτό στο κείμενο που προηγήθηκε.
Προσεξτε το αστεροειδές flare από την λάμπα.
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Τα γνωστά μας flares κι εδώ.

Ενώ εδώ η εικόνα μένει σχεδόν καθαρή.
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Όπως εξάλλου κι εδώ.
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Τυπική συμπεριφορά από τους δύο σφαιρικούς φακούς.
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Προσέξτε εδώ την διαφορά στην ευκρίνεια αλλά και πώς το δέρμα της κοπέλας
μοιάζει πιο διάφανο στον Zeiss, αποτέλεσμα του καλύτερου MTF.
Παίρνουμε ακόμη μια γεύση από την διαφορά στην «στρογγυλάδα» του
προσώπου μεταξύ των δύο φακών (πώς ο Zeiss δείχνει το πρόσωπο πιο
ανάγλυφο, άρα πιο αδύνατο).
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Lomo, το πιο οβάλ σχήμα. Προσέξτε ότι το νήμα της
λάμπας αλλά και τα είδωλα στο γυαλί είναι
ευθύγραμμα από την μία πλευρά. Αυτό οφείλεται σε
κάποιο εμπόδιο, μάλλον πίσω από τον φακό, που δεν
φαίνεται μέσα στο κάδρο αλλά ο φακός το
καταγράφει στα highlights.

Ο Cooke κρατά το ελλειπτικό σχήμα, έστω και λιγότερο
έντονο. Κάθετα στοιχεία δεν φαίνονται.

Συγκριτικά ο Zeiss μοιάζει σχεδόν
σφαιρικός.
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Προσέξτε τώρα ότι το εμπόδιο που παρατηρήσαμε στην λάμπα κάνει ξανά την
εμφάνισή του στο flare το οποίο στην δεξιά άκρη χάνει το ελλειπτικό σχήμα και
διακόπτεται κάθετα. Θα μπορούσε να αποτελέσει ενδιαφέρον πρόβλημα το
πώς αλλάζεις το σχήμα του flare τοποθετώντας αντικείμενα «αόρατα» εμπόδια
πίσω από τον φακό σου (ή και εμπρός για τους τηλεφακούς) (16).

(16) σε σφαιρικό φορμά μια (υποθέτω) αντίστοιχη προσέγγιση χρησιμοποίησε ο Ηλίας
Κωνστατακόπουλος στο “Blackout” του Μενέλαου Καραμαγγιώλη.

20

Δείτε ξανά στην διαφορά μεταξύ των μη εστιασμένων σημείων, προσέξτε τις
διαφορές στα οβάλ.
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Οι δύο σφαιρικοί φακοί πάλι, δεν δίνουν τόσο ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Ειδικά ο
Nikon με τον πράσινο κύκλο στο σαγόνι δημιουργεί μεικτά συναισθήματα.
Μοιάζει πάντως να διαχειρίζεται καλύτερα τα highlights από τον Zeiss SS.
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Ας δούμε τώρα το πρόσωπο της κοπέλας. Θα διαπιστώσετε ότι μέσα από τον
Lomo δείχνει πιό στρογγυλό.
Επισης το δισκάκι πίσω δεξιά της μας δίνει άλλη μια αίσθηση του bokeh.

Η κοπέλλα τώρα δείχνει πιο αδύνατη. Οφείλεται αμιγώς στην γεωμετρία του
φακού.
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Ενώ εδώ μου δίνει την αίσθηση του υπερ-διορθωμένου.

Στους σφαιρικούς βλέπουμε ξανά τις διαφορές που διαπιστώσαμε.

24

Μάλλον ο Zeiss είναι ο καλύτερος μεταξύ των δύο.

Ακολουθεί μια σειρά φωτογραμμάτων πάνω σε άλλη μια εκδοχή των flares.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Όσο πιο κοντά πηγαίνεις, τόσο μειώνεις το βάθος πεδίου και αναδεικνύεις
κρυμμένα χαρακτηριστικά. Εδώ βλέπουμε την ζωγραφική αίσθηση του κάδρου
μέσα από τον Lomo. Σχεδόν μαγική εικόνα που οι άλλοι φακοί δεν πλησιάζουν,
έχω όμως μια ένσταση. Δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθούν οι αναμορφικοί των
100mm & σφαιρικοί των 85mm. Αφού δεν υπάρχει 100ρης Lomo έπρεπε να
μείνουμε στους 75 και αντίστοιχα στους 50. Γνωρίζουμε μεν όλοι ότι, όταν
αλλάζουμε φακό μετακινώντας την κάμερα για να τηρήσουμε το ίδιο κάδρο, το
βάθος πεδίου δεν αλλάξει αλλάζει όμως η κατανομή του και η προοπτική
αντίληψη του χώρου. Θα ήθελα να έχω δει λοιπόν τον Cooke 75 υπό τις ίδιες
συνθήκες.
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Το οβάλ λευκό πίσω αριστερά από τα ποτήρια ειδομένο από τον Zeiss είναι
σχεδόν κύκλος. Από την άλλη προσέξτε την ομοιόμορφη κατανομή τόνων
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Ώρα για μια δεύτερη ματιά στο τεστ!
Φεβρουάριος 2017, Αργύρης Θέος, gsc

Ενδιαφέροντα διαβάσματα:
S35 vs Anamorphic από τον Oliver Stapleton, BSC: http://www.cineman.co.uk/super35.html
Για το αναμορφικό φορμά από την Cooke:
http://www.cookeoptics.com/techdoc/3E4F343E911D932885257CF200688631/61FDTimes2.0300m-june2014-pg24.pdf
http://www.cookeoptics.com/techdoc/55C268E4DF50792985257FFD004D1322/Jon%20Maxwell
.pdf
για το MTF:
https://luminous-landscape.com/mtf/
http://www.nikonusa.com/en/learn-and-explore/article/h3c4udzf/what-is-a-lens-mtf-charthow-do-i-read-it.html
http://www.normankoren.com/Tutorials/MTF.html
για τους Arri Zeiss Master Anamorphic:
http://cinematechnic.com/optics/arri_zeiss_master_anamorphic
«some quotes from cinematographers I admire», ξανά από τον Oliver Stapleton, BSC:
http://cineman.co.uk/Quotes%20Slideshow.pdf
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