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Κaλές 
διακοπές!
Ξανά μαζί τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου
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Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου

NEO!

Κυκλοφορεί

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Νο 249
Ένα από τα καλύτερα 
τεύχη του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ! 
Με καταπληκτικά 
πορτραίτα φιλοτεχνημένα 
από Αναγνώστες 
του περιοδικού, με 
πρακτικές συμβουλές 
και χρήσιμες οδηγίες 
για τις καλοκαιρινές σας 
φωτογραφικές εξορμήσεις. 
Μην το χάσετε!

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-249/
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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 ο Γ.Μ. τον οποίο 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 ���*�+,)���: Άννα Μανουσάκη 

�"$������: Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόηςwww.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

Kαταπληκτικά τοπία απ’ όλο τον κόσμο
Σύντομα βιντεάκια που πρέπει να δείτε! 

https://www.youtube.com/embed/ICFQS_jpzFY?rel=0
www.photo.gr
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http://www.nikon.gr/el_GR/?
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H Tesla και η φωτογραφική μηχανή
Μια σχέση στον τεχνολογικό ορίζοντα;

Ο Elon Musk και το ηλεκτρικό 

του όχημα είναι στο επίκεντρο 

της επικαιρότητας τα τελευταία 

χρόνια. Ο νοτιοαφρικανός μάγος 

των επενδύσεων, έφερε την Tesla 

στο προσκήνιο του παγκόσμιου 

ενδιαφέροντος. Ο Μusk χαιρετίζεται 

ως προφήτης της νέας ηλεκτρικής 

εποχής της αυτοκίνησης, εν μέσω 

μάλιστα των ανησυχιών για το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου, 

το dieselgate της VW και των 

πυρών που δέχεται η “συμβατική” 

αυτοκινητοβιομηχανία. 

Και όμως το project Tesla είναι 

υπόθεση λίγων χρόνων. Μόλις το 

2009, η Tesla ήταν στην πραγματικότητα 

βιοτεχνία. Παρήγαγε μόλις 800 

χειροποίητα ηλεκτρικά sport coupe 

το χρόνο. Έχοντας αποκομίσει κέρδη 

180εκ. δολ. ως συνιδρυτής του PayPal 

ο Musk τοποθέτησε κεφάλαια στην 

εταιρία και εξέλιξε διαδοχικά πολυτελείς 

εκδόσεις coupe (Tesla Roadster) και 

sedan. Aπέδειξε έτσι ότι το ηλεκτρικό 

αυτοκίνητο μπορεί να είναι γρήγορο, 

ελκυστικό και να έχει image ανάλογο 

των Mercedes, BMW και Lexus - σε 

αντίθεση με κάποια τελείως βασικά 

ηλεκτρικά οχήματα πόλης με τα οποία 

είχε ταυτιστεί στο παρελθόν. 

O Musk εκτός από ευφυής στάθηκε και 

πολλαπλά τυχερός. Το 2009 πέτυχε 

επιχορήγηση 465εκ. δολ. από την αμερικανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση από το Ταμείο 

Εναλλακτικών Οχημάτων. Την άλλη χρονιά κατάφερε τον πρόεδρο της Toyota αξιότιμο Akio 

Toyoda να του πουλήσει για μόλις 42εκ. δολ. το εργοστάσιο συναρμολόγησης οχημάτων 

Νummi στο Fremont της Καλιφόρνια (είχε αποτιμηθεί σε 1 δις!). Και τα πράγματα συνέχισαν 

να πηγαίνουν καλά... Η εταιρία μπήκε στο χρηματιστήριο με πρώτη εγγραφή ύψους 238εκ. 

δολ που υπερκαλύφθηκαν (για πρώτη φορά σε αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία μετά το 

1956!). Όλα αυτά για μια εταιρία που το 2007 ήταν στο χείλος της χρεοκοπίας. 

Ο Elon Musk πίστεψε στην ηλεκτροκίνηση. Κατά την πεποίθησή του ο κινητήρας εσωτερικής 

καύσης έχει συμπληρώσει τον κύκλο του και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα είναι πολύ 

οχληρό σε ένα κόσμο που υποφέρει από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αντίθετα, 

η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται με διαφορετικές και με αυξανόμενο ρυθμό ανανεώσιμες 

πηγές όπως υδροηλεκτρικούς σταθμούς, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά κλπ. και κάποια 

στιγμή από την πυρηνική σύντηξη (που δεν αφήνει κατάλοιπα όπως οι αντιδραστήρες 

σχάσης). Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο χρειάζεται ισχυρούς συσσωρευτές (μπαταρίες) σαν 

αποθήκη ηλεκτρικής ενέργειας. Oι επιστήμονες της Tesla εξέλιξαν πολύ τις μπαταρίες ιόντων 

λιθίου για χρήση σε οχήματα. Μπορεί η αρχή λειτουργίας να είναι ίδια με τις Li ion των 

smartphones, όμως τα φορτία των μπαταριών σε βαρειές εφαρμογές όπως τα αυτοκίνητα 

είναι πολύ μεγαλύτερα. Για παράδειγμα στο μοντέλο Roadster με τον ηλεκτροκινητήρα 288hp 

οι μπαταρίες παρέχουν ισχύ 288KWatt. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου, αν υπερθερμανθούν, 

κινδυνεύουν με έκρηξη! Γι αυτό οι τεχνικοί της Tesla επενόησαν ειδικά συστήματα ψύξης 

με σένσορες που αποσυνδέουν τα επίμαχα ηλεκτρικά στοιχεία σε περίπτωση σύγκρουσης 

ή ατυχήματος. To Knowhow που απέκτησε η Tesla της δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα 

να επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, όπως το μεγαλεπήβολο project για ένα πάρκο 

ανεμογεννητριών στη Νότιο Αυστραλία: Θα τροφοδοτεί ένα τεράστιο άθροισμα Powerpack 

δηλ. γιγάντιων μπαταριών λιθίου το οποίο θα χρησιμεύει για να αποθηκεύει ηλεκτρική 

ενέργεια. Όλο αυτό το “Powergrid” θα αποτελεί εφεδρεία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 

ώστε να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις όπως πέρυσι που οι κακές καιρικές συνθήκες 

προκάλεσαν πολύωρες διακοπές ρεύματος οι οποίες επηρέασαν 1,7 εκατομμύρια κατοίκους 

της περιοχής. Και όταν αυτά συμβαίνουν σε μεγαλύτερη κλίμακα, θα πρέπει να περιμένουμε 

εντυπωσιακές αλλαγές προς το καλύτερο, σε μικρότερη κλίμακα, για τις αγαπημένες μας 

ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που βεβαίως και αυτές εξαρτώνται από μπαταρίες λιθίου. 

Επωφελούμενες από την εξέλιξη, οι νέες μπαταρίες των φωτογραφικών μηχανών θα έχουν 

πολύ μεγαλύτερη αυτονομία και λιγότερες αστοχίες. Ποιός είπε ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο 

δεν έχει σχέση με τη φωτογραφία;

Mέρος από τη γιγάντια εγκατάσταση Powergrid στη Νότιο Αυστραλία

Π. ΚΑΛΔΗΣ

Ο Elon Musk και το Tesla Roadster
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http://www.albumake.com/
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100 xρόνια Νikon 
25 Ιουλίου 1917 - 25 Ιουλίου 2017

Στις 25 Ιουλίου 2017, η Nikon εορτάζει τα 100ά γενέθλιά της, συμπληρώνοντας ένα αιώνα 

δημιουργικής παρουσίας στον κόσμο του Imaging. 

Mε αφετηρία και έμπνευση το φως, η Nikon τιθασεύει τη δύναμη των οπτικών μέσων για να 

χαρίσει στους λάτρεις της φωτογραφίας τα κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας στον κλάδο της. 

Αντλώντας δύναμη και περηφάνια από τα επιτεύγματα των 100 χρόνων που ήδη 

συμπλήρωσε, η Νikon ατενίζει με αισιοδοξία τα επόμενα 100, θέτοντας νέους στόχους και 

αξίες για ένα ακόμη πιο φωτεινό μέλλον.

1917 Ίδρυση

Δύο μεγάλες ιαπωνικές εταιρίες του τομέα των οπτικών, η Keiki Seisakusho και Ιwaki Glass 

Manufacturing, συγχωνεύτηκαν με χρηματοδότηση και υποστήριξη του προέδρου της 

Μitsubishi, Koyata Iwasaki, προκειμένου να σχηματίσουν τη Nippon Kogaku K.K. Tην εποχή αυτή 

η παραγωγή οπτικών συστημάτων αποτελούσε εθνική προτεραιότητα για την Ιαπωνία. 

1918 Έναρξη παραγωγής οπτικών κρυστάλλων

Το 1918 η εταιρία άρχισε την έρευνα πάνω στα οπτικά στοιχεία αποκτώντας αυτοδυναμία 

μέσα σε τέσσερα χρόνια.

1921 Πρωτότυποι φακοί 

Με τη συνδρομή επιστημονικής ομάδας γερμανών ειδικών που είχε ως επικεφαλής τον 

καθηγητή Μax Lange ξεκίνησε η σχεδίαση φακών. Η σειρά ονομάστηκε Anytar και 

στηρίχθηκε πάνω στην καθιερωμένη, για την εποχή, δομή του αρχετυπικού Tessar. Συνολικά 

προέκυψαν επτά πρωτότυπoι φακοί, με εστιακές αποστάσεις 7,5-36cm.  
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1932 Γέννηση του brand name Nikkor

Στη δεκαετία του 1930 η κοιτίδα της φωτογραφικής βιομηχανίας ήταν η Γερμανία αλλά η 

Ιαπωνία επιθυμούσε διακαώς να αναπτυχθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Οι Ιάπωνες στη 

Νippon Kogaku δούλεψαν σκληρά για να βγάλουν στην παραγωγή τον πρώτο φακό, τον 

Αnytar 12cm f/4,5, και αξιοποιώντας μέρη της επωνυμίας της εταιρίας με το καταληκτικό R, 

“βάπτισαν” επίσημα το φακό Νikkor.

1946 Eπίσημα “Nikon”

Μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η ιαπωνική βιομηχανία άρχισε να 

ανασυντάσσεται. Στην εταιρία σκέφθηκαν να ασχοληθούν με την αγορά των μικρών 

φορητών φωτογραφικών μηχανών τύπου rangefinder που ήταν πολύ δημοφιλείς μετά την 

επικράτηση του concept της Leica III και αποφάσισαν να υιοθετήσουν την επωνυμία Nikon. 

1948 H πρώτη τηλεμετρική

Mετά από δύο χρόνια προετοιμασίας, ανακοινώθηκε επίσημα η πρώτη φωτογραφική 

μηχανή της εταιρίας, η Νikon Model I (Μάρτιος 1948). Ήταν τηλεμετρική 

(rangefinder) 35mm με καρέ 24x32mm. Στην αρχή έμεινε απαρατήρητη από τα δυτικά 

μέσα ενημέρωσης διότι απαγορευόταν η εξαγωγή της. Μόνον όταν το 1950 έπεσε στα 

χέρια φωτορεπόρτερ του LIFE όπως ο Douglas Duncan, αναγνωρίστηκε η αξία της μηχανής 

και των οπτικών - ιδιαίτερα του Νikkor PC 8,5cm f/2. 

1957 Η ιστορική Nikon SP

Mε το μοντέλο αυτό στην αρένα των τηλεμετρικών η Nikon έριξε το γάντι στη Leica 

που τότε κυριαρχούσε στην αγορά. Η Νikon SP επαινέθηκε για το πρωτοποριακό 

της σκόπευτρο που είχε framelines για έξι διαφορετικούς φακούς από 2.8 ως 13.5cm και 

τη βελούδινη λειτουργία του κλείστρου. Ήταν μάλιστα μια από τις πρώτες του είδους με 

καινοτομικό για τα δεδομένα της εποχής motor drive 3καρέ το δευτ.

1959 Η πρώτη ρεφλέξ Νikon F

Oρόσημο και αξεπέραστος σταθμός στην ιστορία της Νikon με τεράστιο τεχνολογικό 

αλλά και συναισθηματικό βάρος, στάθηκε η παρουσίαση της Νikon F με την 

ομώνυμη αρχετυπική μοντούρα φακών που επιζεί με τροποποιήσεις ως σήμερα. 

Η απήχησή της ήταν τεράστια και συνέβαλε στην καθιέρωση της αρχιτεκτονικής ρεφλέξ 

απέναντι στις τηλεμετρικές. Το πενταπρισματικό σκόπευτρο με κάλυψη 100% άλλαζε. 

Το ίδιο και τα θαμπόγυαλα ενώ είχε προ-απεικόνιση βάθους πεδίου, κουρτίνες κλείστρου 

εστιακού επιπέδου με τιτάνιο με αντοχή για τουλάχιστον 100.000 καρέ, αποσπώμενη 

πλάτη, ακόμη και magazine για ρολό φιλμ 250στάσεων.  Όλα αυτά και πολλά άλλα 

πρωτόγνωρα γνωρίσματα εκτόξευσαν την φήμη του brandname σε στρατοσφαιρικά ύψη. 

Η νέα εποχή Νikon ανέτειλε θριαμβευτικά.

1971 Η Nikon στο διάστημα 

Tο 1971 η Yπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος NASA προσέγγισε τη Nikon για 

την παροχή φωτογραφικού εξοπλισμού στην διαστημική αποστολή του Αpollo 15. 

επιλέχθηκε το σώμα Nikon Photomic Ftn με ορισμένες τροποποιήσεις καθώς και ο φακός 

55mm f/1,2. Παρόμοιο σύστημα της Nikon αξιοποιήθηκε και στο διαστημικό σταθμό 

Skylab. 

1980 Nikon F3

Ήταν η χρονιά μιας από τις πιο πετυχημένες και δημοφιλείς Nikon όλων των εποχών. 

Στην F3 υλοποιήθηκαν σχεδιαστικές πινελιές από τον ιταλό car designer Giorgetto 

Giugaro και επαναστατικές καινοτομίες όπως το πρώτο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο 

και αυτοματισμός προτεραιότητας διαφράγματος αλλά και αισθητήρας TTL στη βάση του 

καθρέπτη, ψηφιακή ένδειξη στο -αποσπώμενο- σκόπευτρο, ταχύτατο motor drive 6fps. 
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1984 ΝΤ-1000 film direct transmitter

Από τη δεκαετία του 1980 η Nikon είχε αρχίσει να δουλεύει πάνω στην ψηφιοποίηση 

εικόνων. Το 1984, σε συνεργασία με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Kyodo, ανήγγειλε 

το πρώτο στον κόσμο σύστημα ψηφιοποίησης και τηλεμετάδοσης α/μ φιλμ (θετικών ή 

αρνητικών). 

1988 Aλλαγή επωνυμίας σε Νikon Corporation

Tην πρώτη Απριλίου 1988 η Νippon Kogaku KK μετονομάστηκε επίσημα σε Nikon 

Corporation. 

1999 Παρουσίαση Nikon D1

H πρώτη επαγγελματική ψηφιακή SLR της Nikon εξελίχθηκε σε χρόνο-ρεκόρ, μόλις 

δύο χρόνια, απευθυνόμενη κυρίως στο επαγγελματικό κοινό. Είχε αισθητήρα CCD 

2,74Megapixel (2000x1312pixel) στις αναλογίες του φορμά APS-C και αρκετά κοινά 

σχεδιαστικά στοιχεία με τις αναλογικές F5 και F100, σκόπευτρο 100% ενώ η οθόνη ήταν μια 

μεγάλη για τα δεδομένα της εποχής LCD 2in. To πιο σημαντικό ήταν η τιμή (650.000 γιεν) 

περίπου το ένα τρίτο σε σχέση με το κόστος του ανταγωνισμού, κάτι που έδωσε μεγάλη ώθηση 

στην ανάπτυξη των DSLR.

2010 Oι ψηφιακές Νikon D3S και D3X στο διάστημα

Το 2009 η Nikon παρέδωσε ένδεκα σώματα D3S και επτά φακούς Νikkor AF-S 14-24mm 

f/2,8G ED στη NASA για τις αποστολές του διεθνούς διαστημικού σταθμού ΙSS ενώ την 

επόμενη χρονιά δέχθηκε παραγγελία για μία ακόμη D3S και δύο D3X με διάφορους φακούς. 

Όλος αυτός ο εξοπλισμός αξιοποιήθηκε από τους Ρώσους και Αμερικανούς αστροναύτες - 

μέλη του πληρώματος.

2016 Παρουσίαση Nikon D5

H ναυαρχίδα στη γκάμα φωτογραφικών της Νikon, εντυπωσιάζει με την υψηλή τεχνολογία 

και τον πλούτο των τεχνικών χαρακτηριστικών. Με το full frame CMOS αισθητήρα και τον 

επεξεργαστή τελευταίας γενιάς Expeed 5, επιτυγχάνει πρωτόγνωρες επιδόσεις όπως ευαισθησία 

ISO ως 3.280.000, λήψη στα 12fps με ταυτόχρονη συνεχή λειτουργία του autofocus 153 

σημείων, διπλή θύρα καρτών μνήμης XQD για ταχύτατη αποθήκευση εικόνων κλπ. Όλα 

αυτά βέβαια με την ασύγκριτη ποιότητα κατασκευής από ελαφρό κράμα μαγνησίου και την 

αδιαβροχοποίηση του σώματος.
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http://www.stamos.com.gr/
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Canon
Διαγωνισμός φωτογραφίας με έπαθλο €10.000

H Canon καλεί ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους να υποβάλουν 

μια φωτογραφία τους στον διαγωνισμό “Καλοκαιρινές Ιστορίες 2017” και να 

διεκδικήσουν το έπαθλο των 10.000 ευρώ. Αρχικά, πρέπει να εγγραφούν στο www.

canon.gr/summerstories, εισάγοντας έγκυρα στοιχεία και την φωτογραφία της επιλογής 

τους. Έπειτα, καλούνται να συνοδεύσουν την φωτογραφία με ένα σύντομο κείμενο έως 

100 λέξεις. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις φωτογραφίες του μέχρι 

τις 26 Αυγούστου. Ο νικητής/νικήτρια θα λάβει δωροεπιταγή αξίας 10.000 ευρώ για 

διακοπές σε προορισμό/προορισμούς της επιλογής του/της και θα έχει τη δυνατότητα να 

συνταξιδέψει με ένα ή περισσότερα άτομα. Δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

διαγωνισμού εδώ:

https://canon-summer-photo-competition.sales-promotions.com/

gr/terms-and-conditions-promotion/?country_promotion=17&_

ga=2.112555652.1296137905.1499759733-57441490.1493298298

PocketWizard 
MultiMAX II
Έλεγχος έως και 52 καναλιών με 
έξυπνες δυνατότητες

O MultiMAX της PocketWizard 

αποτελεί έναν από τους πιο 

δημοφιλείς δέκτες και χρησιμοποιείται 

ευρέως από φωτογράφους studio. Στη 

νέα έκδοση, προσφέρει ευκολότερο 

χειρισμό, περισσότερη παραμετροποίηση 

και έλεγχο περισσότερων παραμέτρων 

των φλας. Αρχικά, διαθέτει 52 κανάλια, 

συμπεριλαμβανομένων 20 για συσκευές 

ControlTL. Επίσης, παρέχει λειτουργίες για 

timelapse (με μεγαλύτερη ριπή από τον 

προκάτοχο) και διαδοχική πυροδότηση 

των συνδεδεμένων μονάδων φλας 

(έως και 16). Η τελευταία λειτουργία 

είναι πολύ χρήσιμη σε σκηνές δράσης, 

όπου το MultiMAX αντί να περιμένει 

την επαναφόρτιση του πρώτου φλας, 

πυροδοτεί το δεύτερο και στη συνέχεια 

το τρίτο κ.λπ. Η επιλογή PowerControl 

δίνει στον χρήστη τον manual έλεγχο της 

ισχύος έως και τριών group (συμβατών 

με ControlTL). Ακόμα, η 

φωτεινότητα της οθόνης 

και των κουμπιών έχει 

αυξηθεί, διευκολύνοντας 

της ανάγνωση των 

χαρακτήρων κάτω από τον 

έντονο ήλιο. Μπορείτε να 

δείτε μερική επίδειξη των 

δυνατοτήτων εδώ:

https://www.

youtube.com/

watch?v=Fvzj5blKAFQ
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Lightroom Mobile 
Νέες δυνατότητες στο iOS, καλύτερο UI στο Android

H Adobe προχώρησε σε αναβαθμίσεις της mobile έκδοσης του 

δημοφιλούς προγράμματος επεξεργασίας και διαχείρισης 

φωτογραφιών. Iδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην έκδοση για iOS, με 

κυριότερη προσθήκη το γνωστό -από την desktop εφαρμογή- πινέλο 

(Selective Brush). Μάλιστα, οι συσκευές που υποστηρίζουν 3D 

touch, δηλαδή το iPhone 6S ή μεταγενέστερα μοντέλα, δίνουν στον 

χρήστη την δυνατότητα να ελέγχει την ένταση του αποτελέσματος, 

μέσω της πίεσης του δακτύλου. Επίσης, στο Details Tab βρίσκουμε 

επιλογές για αύξηση της ευκρίνειας και μείωσης του θορύβου. 

Ακόμα, ο κατασκευαστής σημειώνει πως με τη νέα αναβάθμιση το 

app εκμεταλλεύεται πλήρως την ισχύ των επεξεργαστών των tablet 

iPad Pro/Pro 2. 

Όσο αφορά το Android, έχουμε πιο μετριοπαθείς αλλαγές, που 

αφορούν κυρίως το περιβάλλον εργασίας του Lightroom Mobile, 

το οποίο έχει γίνει πιο εύχρηστο. Ωστόσο, οι απαιτήσεις του μέσου 

φωτογράφου, είτε ασχολείται με το mobile photography είτε αξιοποιεί 

το smartphone/tablet ως μια λύση επεξεργασίας του υλικού από 

dslr/mirrorless, συνεχώς αυξάνονται. Επιπλέον, ο ανταγωνισμός σε 

αυτή την κατηγορία apps είναι αισθητός (βλέπε Snapseed). Επομένως, 

περιμένουμε να δούμε περισσότερα από τις μελλοντικές αναβαθμίσεις 

των mobile apps της Adobe, που θα δανείζονται λειτουργίες από 

τις desktop εφαρμογές, όπως την αντιμετώπιση του color noise, την 

αποθήκευση preset, το perspective crop, το camera calibration για 

RAW κ.α.

Nikon
Μπαράζ αναβαθμίσεων firmware και ενημερώσεων 
λογισμικού

Την περασμένη εβδομάδα, η Nikon επιφύλασσε μία σειρά 

ανανεώσεων στα firmware των μηχανών της και στα 

συνοδευτικά λογισμικά. Συγκεκριμένα, οι ναυαρχίδες D5 και 

D500 έφτασαν στις εκδόσεις firmware 1.20 και 1.12, αντίστοιχα. 

H πρώτη αποκτά δύο νέες λειτουργίες autofocus, τις group-area 

AF (HL) και group-area AF (VL), οι οποίες συνεργάζονται με το 

AF-C για να δώσουν προτεραιότητα σε μία γραμμή ή σε μια 

στήλη σημείων εστίασης. Επίσης, όταν έχει επιλεγεί τo Auto στο 

WB, στις πληροφορίες κάθε λήψης βρίσκουμε πλέον την ακριβή 

χρωματική θερμοκρασία που χρησιμοποίησε η μηχανή. Επιπλέον, 

υποστηρίζονται μερικές πρόσθετες λειτουργίες για φακούς AF-P, 

που αυξάνουν την εργονομία στο τομέα της εστίασης. Ακόμα 

λύθηκαν προβλήματα που αφορούσαν τη χρήση μονάδων φλας 

(σε auto aperture (AA), non-TTL auto) στη λειτουργία Active 

D Lighting, την προβολή των επιδράσεων της αντισταάθμισης 

έκθεσης στο LiveView και μερικές ακόμα δυσλειτουργίες που 

σχετίζονταν με την επιλογή του Auto σε διάφορες δυνατότητες. 

‘Υστερα από την εγκατάσταση των νέων εκδόσεων firmware, η 

D500 δεν θα αντιμετωπίζει θέματα συνδεσιμότητας με το app του 

Snapbridge στο Android και η Coolpix B700 θα φορτίζει κανονικά 

μέσω αντάπτορα AC, όταν η επιλογή Charge by computer είναι 

απενεργοποιημένη. Τέλος, τα προγράμματα Camera Control 

Pro  και ViewNX-i ακολουθούν τις εξελίξεις στο firmware της D5, 

εμφανίζοντας πληροφορίες για τα AF (HL)/AF (VL) και το Auto WB. 
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http://www.photoorder.gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=photoorder.droid
https://itunes.apple.com/gr/app/photo-order/id1129182133?mt=8
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Sony 
Cashback για μηχανές και φακούς έως 15 Αυγούστου

Το καλοκαιρινό cashback της Sony δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές 

να αγοράσουν, ως τις 15 Αυγούστου 2017, σε πιο καλή τελική τιμ, 

μεγάλο εύρος μηχανών και φακών της εταιρίας. Ύστερα από την αγορά του 

προϊόντος που δικαιούται cashback, ο φωτογράφος πρέπει να επισκεφτεί 

το sony.gr/cashback και να συμπληρώσει το ανάλογο έντυπο εισάγoντας 

τον σειριακό αριθμό του προϊόντος, έως και τις 31 Αυγού στου 2017. 

Επίσης, απαραί τητη προϋ πό θεση για την ολοκλή ρωση της διαδικασί ας 

εί ναι η δημιουργί α λογαριασμού  MySony (σε περί πτωση που δεν εί στε 

ή δη εγγεγραμμέ νος χρή στης). Για τους πλή ρεις ό ρους και προϋ ποθέ σεις 

επισκεφτεί τε το www.sony.gr/cashback. 

Για εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν την Α7 με φακό 50mm σε 

προνομιακή τιμή, διατίθεται πακέτο προσφοράς που ισχύει έως το τέλος 

Αυγούστου και ανέρχεται στα 1099€. Ακόμα, μέχρι το τέλος Ιουλίου 

μπορείτε να αποκτήσετε τα camcorder FDRAX33 και FDRAX53 σε τιμές 599€ 

και 899€, αντίστοιχα. 

AX53AX33

Leica M10
Τέρμα στις υποφωτισμένες λήψεις 
σε υψηλές ταχύτητες

H άφιξη του firmware 1.9.4.0 διορθώνει ενα 

σοβαρό bug της προηγούμενης έκδοσης, το 

οποίο απέδιδε, υποφωτισμένα, “μαύρα” καρέ σε 

υψηλές ταχύτητες κλείστρου της M10. Επίσης, η Leica 

M10 είναι πλέον συμβατή με μεγαλύτερη γκάμα 

καρτών SD. O κατασκευαστής συμβουλεύει τους 

χρήστες να προτιμούν κάρτες με ταχύτητα εγγραφής 

ίση ή υψηλότερη των 80MB/s τύπου UHS I , αντί 

για UHS II. Ακόμα, σημειώνει πως στα εργαστήρια 

της εταιρίας διεξάγονται αυτό τον καιρό δοκιμές για 

όλες τις νέες κάρτες της αγοράς, οι οποίες θα γίνουν 

πιθανότατα συμβατές σε μελλοντική αναβάθμιση 

του firmware. Μπορείτε να κατεβάσετε την τρέχουσα 

έκδοση από εδώ:

https://us.leica-camera.com
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και όπως 
πάντα…
Όλη η γκάμα
 

01�2�3��	
13��45�67	
8	�9��:��2�
MITSUBISHI 
FUJIFILM 
KODAK  
DNP

φωτογραφικών προϊόντων!

http://www.romco.gr/
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Nikon
Ο Lukasz Palka φωτογραφίζει το Τόκιο

Με αφορμή την επέτειο 100 χρόνων από την ίδρυση της εταιρίας, η Nikon 

προσκάλεσε στον Πολωνό φωτογράφο Lukasz Palka να φωτογραφίσει το  

πολυδιάστατο Τόκιο. Η ιαπωνική μητρόπολη στάθηκε πρόκληση για τον ευρωπαίο 

φωτογράφο που θέλησε να δώσει τη δική του οπτική. Για να φέρει το έργο του εις πέρας 

ο Lukasz αξιοποίησε τους τρεις φακούς zoom Nikkor 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR,  24-

120mm f/4G ED VR και 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR, οι οποίοι του επέτρεψαν να έχει τις 

κατάλληλες εστιακές αποστάσεις για τοπία και ταυτόχρονα για close up, μέσα στην πόλη. 

Οι μηχανές που αξιοποίησε είναι ό,τι καλύτερο έχει η εταιρία αυτή τη στιγμή, δηλαδή 

τις ναυαρχίδες D5, D500 και τη νεοαφιχθείσα D7500. Ο δημοφιλής φωτογράφος 

επαίνεσε την σημασία του compact σχεδιασμού των φακών και την ικανότητα τους να 

προσφέρουν ιδιαίτερα μεγάλο εύρος εστιακών αποστάσεων, δίχως συμβιβασμούς στην 

ποιότητα. Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από το project εδώ: 

https://www.lkazphoto.com
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Google Backup and Sync
Αυτοματοποιημένο backup φωτογραφιών και αρχείων

Η διαδικασία του backup είναι πρωταρχικής σημασίας για τον φωτογράφο, αλλά 

συχνά αμελείται επειδή μοιάζει -και είναι- χρονοβόρα. Η Google στοχεύει στην 

απλοποίηση, παρουσιάζοντας το λογισμικό Backup and Sync, που πρακτικά ενοποιεί 

τα στάδια του backup  των Google Photos και Google Drive. Συγκεκριμένα, αντικαθιστά 

το Drive για τα αρχεία και το Google Photos desktop uploader για τις φωτογραφίες. 

Αφού το κατεβάσουμε στο PC ή το Mac, το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδεθούμε 

με τον ήδη ενεργοποιημένο λογαριασμό μας και να επιλέξουμε τους φακέλους που 

θέλουμε να σώζονται αυτόματα στο cloud. Επιλέγουμε -αν θέλουμε- οι φωτογραφίες να 

ανεβαίνουν στην κανονική ανάλυση ή σε κατώτερη (16MP δίνεται ως προτεινόμενη) με 

σκοπό την εξοικονόμηση online αποθηκευτικού χώρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

κατεβάσουν δωρεάν το Backup and Sync εδώ: https://photos.google.com/apps

Apple
Καλύτερες selfies με τη 
βοήθεια λογισμικού;

Μία από τις πρόσφατα 

κατοχυρωμένες πατέντες της 

Apple, περιγράφει ένα σύστημα 

εμπρός κάμερας  σε smartphone 

που θα βοηθάει τον χρήστη 

να δημιουργεί πιο ελκυστικές 

selfies. Αυτό σκοπεύει να το 

πετύχει με ευρύτερο οπτικό πεδίο 

κάλυψης του φακού, το οποίο 

είναι ενεργό όταν το smartphone 

έχει οριζόντιο προσανατολισμό, 

ενώ περιορίζεται, μέσω software, 

όταν γυρνά σε κάθετη θέση (με 

αναλογία 4:3) για το πορτραίτο. 

Επίσης, η εν λόγω τεχνολογία θα 

αποτιμά την αποδεκτή απόσταση 

από το πρόσωπο για την 

αποφυγή παραμορφώσεων και 

θα συμβουλεύει τον χρήστη να 

τεντώσει περισσότερο το χέρι του 

ή το αντίθετο. Τέλος, θα μπορεί 

να εκτελεί σε πραγματικό χρόνο 

τις λειτουργίες crop/scale/zoom/

shift για να παροτρύνει τον χρήστη 

να μετακινήσει το smartphone 

σε καλύτερη θέση λήψης. Όπως 

συμβαίνει με όλα τα διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, δεν γνωρίζουμε αν 

τελικά θα δούμε την εφαρμογή 

σε κάποιο μελλοντικό iPhone. 

Όμως σίγουρα αυτή η κίνηση μας 

κάνει να ξανασκεφτούμε αν οι 

φωτογραφίες (ακόμα και οι selfies) 

θα αποκτήσουν περισσότερο 

ενδιαφέρον μέσω τεχνολογικών 

εξελίξεων ή με την βελτίωση των 

ικανοτήτων του μέσου χρήστη-

φωτογράφου.
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Επαγγελματικά μελάνια, χαρτιά & καμβάδες 
σε προσιτές τιμές

USB Stick για φωτογραφίες γάμου

DIGITAL LAB SERVICE Ε.Π.Ε.
Φιλοκτήτου 6, 136 78, Αχαρναί, Τηλ.: 210 2442585, Fax: 210 2442589, email: info@digitallabservice.gr  www.digitallabservice.gr

Tοπικοί συνεργάτες: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ARX PHOTOLAB | 2310 927749 • ΚΡΗΤΗ Παπαδόπουλος Ευθύμιος | 2810 390515

• PVC ενδόφυλλα για ψηφιακά άλμπουμ

• PVC foam board 
ΝΕΑ 
προιόντα

• USB 3.0 Προφόρτωση έως και 700MB/sec. 
• Χωρητικότητας από 4GB έως 128GB
• Ξύλινο με δυνατότητα χάραξης λογοτύπου στη μία ή και στις δύο όψεις 

https://digitallabservice.gr/language/el/
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Φωτογράφοι της Σύρας, 
Αστικά Πορτραίτα, 
1860-1930
Από το φωτογραφικό αρχείο 
του Μάνου Ελευθερίου

Η επαγγελματική φωτογραφία των 

στούντιο (carte de visite), ένα από τα 

πλέον δημοφιλή καταναλωτικά προϊόντα 

των αστικών κοινωνικών στρωμάτων της 

περιόδου 1860-1930, παρουσιάζεται σε μια 

έκθεση με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, 

συγκεντρωμένο έπειτα από έρευνα με 

αντικείμενο τη φωτογραφική δραστηριότητα 

στη Σύρο. Στην έκθεση παρουσιάζεται 

φωτογραφικό υλικό από τα εργαστήρια 

Δαμιανού, Βενιού, Βλαχάκη, Δεσύπρη, 

Μακρουλάκη, Φυντανίδη, Ξανθάκη, 

Κόκκινου αλλά και άλλων επαγγελματιών 

φωτογράφων της εποχής μαζί με υλικό 

τεκμηρίωσης όπως βιβλία, έγγραφα και 

αντικείμενα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

υλικό της έκθεσης αποτελεί μια ενότητα 

της πολυποίκιλης συλλογής του Μάνου 

Ελευθερίου. Η έκθεση παρουσιάζεται στο 

πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος 

του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης «Σύρος 

– Πολιτισμός 2017», με τη χορηγία του 

Ιδρύματος Αντωνίου Ε. Κομνηνού. Την 

έκθεση επιμελήθηκε η ιστορικός τέχνης 

Μαρία-Θηρεσία Δαλεζίου ενώ την έρευνα - 

επιστημονική επιμέλεια και την καλλιτεχνική 

επιμέλεια ανέλαβαν αντίστοιχα η ιστορικός 

τέχνης Μαριάννα Καράλη και οι Μαριάννα 

Πόγκα και Χρίστος Σιμάτος. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Ιουλίου

Διεύθυνση: Αίθουσα Τέχνης Γιάννη και 

Ελένης Βάτη, Ερμούπολη, Σύρος

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 

11.00 – 13.30 και 18.30 – 21.30

Βασίλης Κουτρουμάνος
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοικτού Στίβου στο Λονδίνο 
(4-13 Αυγούστου)

Ο πολυβραβευμένος φωτορεπόρτερ Βασίλης Κουτρουμάνος με τη σωρεία 

διακρίσεων και παρουσία στα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα όπως τους 

πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο αλλά και Special Olympics, Πανασιατικούς, 

Παναφρικανικούς κλπ. αγώνες θα καλύψει ως μοναδικός Έλληνας διαπιστευμένος 

ρεπόρτερ το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοικτού Στίβου ύστερα; από πρόσκληση των 

εξής φορέων IAAF, HOC, ΣΕΓΑΣ και ΠΣΑΤ. 

Το πρωτάθλημα διεξάγεται στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου από 4 ως 13 

Αυγούστου και αποτελεί το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς στον τομέα 

των αγωνισμάτων ανοικτού στίβου. Είναι με άλλα λόγια μια μικρή Ολυμπιάδα που 

διοργανώνεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Στίβου με μεγάλη διεθνή ακτινοβολία 

και κάλυψη από τα μέσα. Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει η τελευταία εμφάνιση του 

κορυφαίου sprinter Usain Bolt και από ελληνικής πλευράς της Κατερίνας Στεφανίδου. 

Χορηγοί του Βασίλη Κουτρουμάνου θα είναι τα πρακτορεία NDPPhoto και 

Ευρωκίνηση. 
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http://www.fisheye.gr/
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Άθως / τα χρώματα της πίστης
Έκθεση του Στράτου Καλαφάτη

Αποτέλεσμα φωτογραφικού οδοιπορικού που διάρκεσε πέντε χρόνια, η έκθεση παρουσιάζει τη μοναστική 

κοινότητα του Αγίου Όρους όπως την προσέγγισε ο σπουδαίος φωτογράφος Στράτος Καλαφάτης, την πε-

ρίοδο 2008-2013. Με πλεούμενα, μουλάρια και δύσκολες πεζοπορίες, ο φωτογράφος εισχωρεί στο παρασκή-

νιο μιας χιλιόχρονης καθημερινότητας και καταγράφει την άφθαρτη παράδοση της Αθωνικής Πολιτείας. Επίσης 

στην έκθεση παρουσιάζονται και πρόσφατες φωτογραφίες από το τελευταίο ταξίδι του Στράτου Καλαφάτη στο 

Άγιο Όρος. Την έκθεση παρουσιάζει ο Δήμος Σιθωνίας σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέ-

ζης, υπό την επιμέλεια του Στράτου Καλαφάτη και του Μιχάλη Μουστάκα. 

Διάρκεια: έως 30 Σεπτεμβρίου • Διεύθυνση: Τεχνοχώρος Αποθήκη, Παραλία Νικήτης 

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 20.00 – 24.00

Πληροφορίες: Στράτος Καλαφάτης, stratos_kalafatis@yahoo.com 
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ  
 ΚΤΗΡΙΟ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

UNDER  THE AUSPICES ORGANISED BY MEMBER OF 

HELLENIC REPUBLIC
Ministry of Culture and Sports

SUPPORTED BY SPONSOR / ATHENS PHOTO MARATHON TECHNOLOGY SPONSOR 

MEDIA PARTNERS 

DONOR

Athens Photo Festival.indd   1 28/6/2017   5:53:25 μμ

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ

http://www.photofestival.gr/
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Διαδρομές
Διαγωνισμός με έπαθλο τέσσερις υποτροφίες

Η φωτογραφική ομάδα Διαδρομές διοργανώνει διαγωνισμό και καλεί αρχάριους και 
προχωρημένους φωτογράφους να δηλώσουν συμμετοχή. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος 

μπορούν να στείλουν τέσσερις φωτογραφίες στο info@diadromeseminars.gr ή με προσωπικό 
μήνυμα στη σελίδα στο facebook. Οι συμμετέχοντες καλούνται παράλληλα να στείλουν τα 
προσωπικά τους στοιχεία δηλ. το ονοματεπώνυμο, e-mail και το τηλέφωνό τους. Τέσσερις τυχεροί θα 
κερδίσουν δύο ολόκληρες και δύο μισές υποτροφίες για τα τμήματα σεμιναρίων της φωτογραφικής 
ομάδας “Διαδρομές” για το έτος 2017-2018. Η έναρξη των σεμιναρίων είναι στις 2 Οκτωβρίου. Τα 
αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 15 Σεπτεμβρίου 2017. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο.
Υποβολή: έως 10 Σεπτεμβρίου 2017 | Πληροφορίες: Διαδρομές, http://www.diadromeseminars.gr

Φύση & Τοπία
Νέα κατηγορία στα Βραβεία Public Moments

Ο φωτογραφικός θεσμός των Public Moments έχει ξεκινήσει, καλώντας 

όσους θα ήθελαν να δηλώσουν συμμετοχή. Στις θεματικές του φετινού 

διαγωνισμού συναντάμε μεταξύ άλλων την κατηγορία «Φύση & Τοπία», ένα 

από τα πιο δημοφιλή φωτογραφικά αντικείμενα. Οι συμμετέχοντες καλούνται 

να υποβάλουν τα δικά τους portfolio αναδεικνύοντας μέσα από αυτά όλα τα 

πλούσια συναισθήματα που μεταδίδει η φύση. Στην επίσημη σελίδα των Public 

Moments οι υποψήφιοι μπορούν να διαβάσουν χρήσιμες συμβουλές σχετικά με 

το συγκεκριμένο φωτογραφικό θέμα αλλά και να παρακολουθήσουν το σχετικό 

βίντεο με το φωτογράφο Θοδωρή Μάρκου. Θέματα του φετινού διαγωνισμού 

είναι ακόμη τα «Τρέχοντα Ζητήματα», ο «Αθλητισμός» και οι «Φωτογραφίες 

Δρόμου». Την κριτική επιτροπή των βραβείων αποτελούν ο βραβευμένος 

φωτογράφος του Reuters Γιάννης Μπεχράκης, ο φωτογράφος Θοδωρής 

Μάρκου και ο Chief Photographer του ASSOCIATED PRESS Γιάννης Σταυράκης. 

Πληροφορίες: Public Moments, http://publicmoments.gr 
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http://www.photo.gr/shop/themedmags/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-no13-%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Η τιμή δεν περιλαμβάνει έξοδα αποστολής & αντικαταβολής

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr

€6,90
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
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...
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Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

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...
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17€ 22€12€

2 ΤΕΥΧH 4 ΤΕΥΧH3 ΤΕΥΧH

27,5€ 30€ 35€ 40€ 45€
5 ΤΕΥΧH 7 ΤΕΥΧH6 ΤΕΥΧH 8 ΤΕΥΧH 9 ΤΕΥΧH

50€ 55€ 60€ 65€

10 ΤΕΥΧΗ 11 ΤΕΥΧΗ 12 ΤΕΥΧΗ 13 ΤΕΥΧΗ

6,9€

1 ΤΕΥΧΟΣ

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο 
«1 φωτό 1000 λέξεις»

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: To βιβλίο 
«Επέκινα»

Νο 14:

Photoshop - Lightroom

Πλήρης οδηγός

Υπό έκδοση.

Κυκλοφορεί 5 Oκτωβρίου

13+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Lefko.indd   1 29/6/2017   3:31:06 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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Πυρ και Φως
Ατομική έκθεση του Παύλου Σατόγλου

Στην ορθόδοξη παράδοση ο παράδεισος και η 

κόλαση αποτελούν δύο διαφορετικές καταστάσεις 

μέσα στην ίδια πραγματικότητα. Οι άνθρωποι 

χωρίζονται σε δύο ομάδες, αυτούς που βιώνουν το 

φως και εκείνους που βιώνουν το πυρ. Ο φωτογράφος 

Πάυλος Σατόγλου προσεγγίζει το σύνθετο υπαρξιακό 

και φιλοσοφικό ζήτημα δημιουργώντας μια έκθεση, 

η οποία παρουσιάζεται μέσα από δύο ενότητες. Στην 

ενότητα «κατάσταση του φωτός» παρουσιάζονται η 

ενότητα φωτογραφικών τρίπτυχων «Αναμνήσεις από τον 

Παράδεισο», το ψηφιακό έργο «Αποκάλυψις Ιωάννου 

κεφάλαιο �� �, ������ �	 �» και η ενότητα φωτογραφικών 

δίπτυχων «Αντιθέσεις» ενώ στην ενότητα «κατάσταση του 

πυρός» παρουσιάζονται μια δεύτερη εκδοχή της ενότητας 

«Αντιθέσεις», η ενότητα φωτογραφιών «Πυρο/Φωτο-

γραφικές Αναπαραστάσεις», το εικαστικό έργο «Πύλες», 

το βίντεο «Επτά Θανάσιμα Αμαρτήματα». Τα έργα της 

έκθεσης δημιουργήθηκαν από το 1994 ως το 2017, με 

έμπνευση από λαϊκές και καλλιτεχνικές πεποιθήσεις και 

από κείμενα περί παράδεισου και κόλασης.

Διάρκεια έκθεσης: έως 12 Οκτωβρίου 2017

Διεύθυνση: ΥπΟψΗ, Θουκιδίδου 10, Περιστέρι, Αθήνα

Μέρες & ώρες λειτουργίας: κάθε Πέμπτη 19.00-23.00

Πληροφορίες: ΥπΟψΗ, http://www.ypopsi.satoglou.

gr, https://www.facebook.com/ypopsi 

Έκθεση Σπύρου Παπαδάτου 
στην Κρήτη
Στη γκαλερί Kapopoulos Fine Arts

Η γκαλερί Kapopoulos Fine Arts στην Ελούντα Mare 

στην Κρήτη παρουσιάζει από 28 Ιουλίου ως 10 

Αυγούστου, την ατομική έκθεση φωτογραφίας του SPAP 

Photography (Σπύρος Παπαδάτος). 

Η γυναικεία μορφή αποτέλεσε διαχρονικά  πηγή 

έμπνευσης για τους καλλιτέχνες. Για τον Σπύρο Παπαδάτο, 

η προσέγγιση της γυναικείας μορφής είναι φυσική και 

αθώα, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί πρόκληση να σπάσει 

τα στερεότυπα. Με την στροφή της φωτογραφικής 

του μηχανής στη γυναίκα, ο καλλιτέχνης αγκαλιάζει 

το γυναικείο σώμα ως ζωτικό μέσο για την αφήγηση, 

εκφράζοντας ταυτότητα και αντανακλώντας την ατομική 

και συλλογική εμπειρία.

Στην έκθεση αναρτώνται και έργα που έχουν λάβει 

διάφορες διακρίσεις σε πα γκόσμιους διαγωνισμούς όπως 

για παράδειγμα το “Lonely Dancer”  το οποίο έχει πάρει 

διάκριση στον διεθνή διαγωνισμό: “26th Trierenberg 

Super Circuit 2017. Μεταξύ άλλων η έκθεση έχει ταξιδέψει 

και στο εξωτερικό σε μια από τις κορυφαίες πολιτιστικές 

Ευρωπαϊκές πόλεις και παρουσιάστηκε στην Βαρκελώνη 

της Ισπανίας .

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν παρουσία του 

δημιουργού την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 ώρα 20:00.
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Και τα τρία βιβλία!

�������	 
� ������ ��� ����� ��� 
* 25 ���� 
��� 
� �� ����� ���������!!!

Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την ιστορία 
& αισθητική της 
φωτογραφίας!

€25*
�����

Istorika Vivlia_21x28.indd   1 26/1/2017   2:25:02 μμ

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

 ��  http://www.yiorgosdepollas.com������, 
$�=$>)�?$ �9" 6���9���9& @���=��*9�

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://twitter.com/photographosmag
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