
 

 

Lumix udfordrer kreative og tekniske 
rammer med "Changing Playgrounds " 
 
De seneste spejlløse kameraer demonstrerer, at tiden er moden til at 
udfordre traditionel kamerateknologi på højt niveau. Parallelt med 
lanceringen af de nye modeller G5 og GH3 tager Panasonic initiativ til et 
andet projekt, som viser vejen for fremtidens fotografer – både kreativt 
og teknisk. 
 
Siden Panasonic introducerede det spejlløse DSLM (Digital Single Lens 
Mirrorless) koncept i 2008, er der i relativ stilhed sket en revolution. I dag 
flytter stadig flere af de etablerede kameraproducenter ressourcer over til 
udvikling af spejlløse systemkameraer, men der er ingen tvivl om, at Lumix-
kameraerne fortsat ligger i spidsen. Dette skyldes til dels udvalget af 
objektiver, som er udviklet i samarbejde med Leica. Men frem for alt har 
Panasonic forfinet DSLM-teknologien til et niveau, der også imponerer de 
mest kræsne professionelle. 
 
"Changing Playgrounds" er et eksperiment, hvor tre etablerede fotografer 
får mulighed for at bryde ud af deres professionelle boble og afprøve sig selv 
med en helt ny side af fotograferingen, med helt nyt udstyr. Trioen bliver stillet 
over for billedmæssige udfordringer, der er så langt væk som muligt fra deres 
hverdag, samtidig med at de kommer til at teste en helt ny generation af 
kamerateknologi i form af Lumix G5. Hertil kommer en kamerataske, som 
blandt meget andet er fyldt med de seneste X-zoomobjektiver med høj 
lysstyrke. 
 
Franske Mel Karch er modefotograf. Hendes dag består af studieoptagelser 
med assistance fra et helt hold af hjælpere og opgaver i New York, Paris og 
London. Nu får hun i stedet Islands golde vidder at udforske, med blot et G5 i 
hånden. Det hjælper at arbejde med et kamera, der er så alsidigt og let, når 
hun begiver sig ud i vildmarken. Lumix G-objektiverne er også kendt for deres 
lave vægt og kompakte størrelse. Det betyder, at Mel kan medbringe et 
komplet udvalg af objektiver til enhver situation – fra spændende nærbilleder 
til panoramafotos af Islands vidtstrakte gletsjere. 
 
Andy Barter er englænder og verdensberømt for sine stilleben og fine 
kompositioner. Hans perfekt lyssatte studie i London har produceret high-end 
fotos til kunder som Vogue og Elle Decoration. Nu udskiftes studiet med den 
kaotiske bykerne i Istanbul. Fra et kontrolleret miljø til livlige gader, fulde af 
bevægelse og atmosfære. Her får Andy gavn af G5’s lynhurtige og 
superpræcise autofokussystem sammen med drejelige 3”-skærm. Lysstyrken 
på ISO 12800 åbner mulighed for at fange det tyrkiske folkeliv både dag og 
nat. 
 
Trioen bliver komplet med hjælp fra den tyske stillfotograf Christian Stoll, 
som har skabt sig et navn ved at fotografere arkitektur, industriscener og 
cityscapes fra skæve, dristige perspektiver. Nu får han til opgave at rejse til 
det sydligste Italien for at portrættere menneskene dér og forsøge at fange 
den sicilianske sjæl. Christian vil udstyre sit G5 med de seneste Lumix G-
bjektiver og bruge dem til at registrere de mindste detaljer og skønne nuancer. 
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Alle, som har lyst til at udfordre etablerede grænser og prøve ny teknologi, kan 
løbende følge resultatet af fotoeksperimentet ”Changing Playgrounds" på 
www.panasonic.dk/lumixg5. 
 
 
Læs mere om vores projektfotografer: 
 

Mel Karch http://www.melkarch.com/ 
Andy Barter http://www.andybarter.com 
Christian Stoll http://www.christian-stoll.com/website/about.php 
 
 
For mere information, kontakt venligst: 
 

Mac Berggren 
Senior Nordic Product Manager 
Lumix / Camcorder / Rec. Media 
mac.berggren@eu.panasonic.com 

 
For billeder i høj opløsning, log ind på: 
ftp://94.247.168.181 
User: press 
Password: panasonic09 
 
 
 
Om Panasonic 
 
Panasonic Corporation er verdensledende inden for udvikling og fremstilling af 
elektroniske produkter til forbruger- og erhvervsmarkedet samt industri. 
Selskabet, som har hovedkvarter i Osaka, Japan, rapporterede en total 
nettoomsætning på 7,85 billioner yen (71,4 milliarder euro) for regnskabsåret, 
der sluttede 31. marts 2012. Selskabets aktier er noteret på børserne i Tokyo, 
Osaka, Nagoya og New York (NYSE: PC). 
 
Panasonic Nordic har aktiviteter i Sverige, Norge, Danmark og Finland, en 
omsætning på over 2 mia. kr. om året og omkring 100 medarbejdere. I Norden 
markedsføres fortrinsvis produktkategorierne Audio/Video, HiFi, 
kontorprodukter, telekommunikation, varmepumper, husholdningsapparater, 
batterier, professionelt broadcast-udstyr og elektroniske komponenter. For 
mere information om virksomheden og varemærket Panasonic, besøg vores 
hjemmeside www.panasonic.dk 
 
 


