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Το σωτήριον έτος 1985 ιδρύθηκε
στο ΤΕΙ Αθήνας, το μοναδικό στη

IRIS

χώρα μας Τμήμα Φωτογραφίας
στη Tριτοβάθμια Eκπαίδευση

Το διαδικτυακό περιοδικό
του Τμήματος Φωτογραφίας
του ΤΕΙ Αθήνας & νυν
Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.
Σε αυτό δημοσιεύονται οι
καλύτερες δουλειές των
φοιτητών.
Δείτε το εδώ

που παρέχει κρατικό πτυχίο
φωτογράφου. Μετά από 32 χρόνια
πετυχημένης παρουσίας τόσο στον
ευρύτερο Ακαδημαϊκό χώρο όσο και
στα δρώμενα του στενά νοούμενου
φωτογραφικού κλάδου, το Τμήμα
απειλείται με σημαντική υποβάθμιση
του ρόλου και της παρουσίας
του. Μέχρι σήμερα το Υπουργείο
Παιδείας δεν έχει διαψεύσει τις
«διαδόσεις» ότι από ανεξάρτητο
Τμήμα θα υποβαθμιστεί σε απλή
κατεύθυνση εντασσόμενο στο Τμήμα
Γραφιστικής του υπό σύσταση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
προϊόν της συνένωσης ΤΕΙ Αθήνας
και Πειραιά.

Δεξιά: φωτογραφία
της Αναΐδος Έλληνα,
άσκηση για το μάθημα
διαφημιστικής
φωτογραφίας
Κάτω: το πρόσφατο
εξώφυλλο του περ. IRIS.
Φωτογραφία: Αναστασία
Καντεμίρη

Θ

υμίζουμε συνοπτικά σε όσους
δεν το γνωρίζουν ότι το Τμήμα
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών
-όπως είναι η πλήρης ονομασία του:
1. Έχει περάσει και μάλιστα με
εγκωμιαστικά σχόλια από αξιολόγηση
διεθνούς επιτροπής ειδικευμένων
καθηγητών.
2. Στις περσινές Πανελλήνιες ήταν
μακράν πρώτο στις προτιμήσεις του
συνόλου των υποψηφίων όλων των
σχολών και όλων των ειδικοτήτων
με 15.840 να το έχουν επιλέξει στο
μηχανογραφικό τους και στις φετινές
τρίτο με 12.250 συνολικά προτιμήσεις.
Αυτό κάτι σημαίνει...
3. Στις φετινές Πανελλήνιες η βάση
εισαγωγής σημείωσε νέα άνοδο της
τάξεως του 6% (13.148 μόρια).
4. Στο Τμήμα λειτουργεί με πλήρη
επιτυχία εδώ και δύο χρόνια
Μεταπτυχιακό Τμήμα Σπουδών αλλά
και ειδικευμένο εργαστήριο το οποίο
διοργανώνει σεμινάρια & workshops
ανοιχτά σε όλους αποφέροντας έσοδα
στα ταμεία του Ιδρύματος.

Τμήμα Φωτογραφίας ΤΕΙ Αθήνας
Αναστάτωση στον κλάδο από πιθανολογούμενη υποβάθμισή του
Αντί λοιπόν οι ιθύνοντες να σκέφτονται τη συρρίκνωση και την υποβάθμιση, θα έπρεπε
το όραμά τους να είναι η πλήρης αναβάθμιση και επέκταση του Τμήματος Φωτογραφίας!
Να δημιουργηθεί δηλαδή με την ευκαιρία των ανακατατάξεων που υποχρεωτικά θα φέρει
η λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μία μεγάλη Πανεπιστημιακή Σχολή με
ξεχωριστά και πλήρως ανεξάρτητα Τμήματα Φωτογραφίας, Κινηματογράφου, Τηλεόρασης,
Ηχοληψίας, Πολυμέσων κ.α. Μία δηλ. Σχολή υψηλού επιπέδου που θα στεγάσει ότι
καλύτερο διαθέτει η χώρα μας από ειδικευμένο προσωπικό (καθηγητές, συνεργάτες κ.α.)
σε κάθε τομέα της σταθερής και κινούμενης εικόνας και φυσικά φοιτητές με υψηλή
βαθμολογία εισαγωγής. Αυτό θα πρέπει να είναι το όραμα όλων των εμπλεκόμενων στην
χρυσή εποχή της εικόνας που διανύουμε και όχι τα πρόσκαιρα «νοικοκυρέματα» για
οικονομικούς και μόνον λόγους.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Ξανά μαζί τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου
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Optical illusions & φωτογραφία
Αστείες και όχι μόνο καταγραφές

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
456789:Τάκης Τζίμας, ;<=>=?7@9A?7/B89:Παναγιώτης Καλδής #,*C),DE*+,:Μιχάλης Κυρζίδης,
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1F;G=?7247;9:Κωνσταντίνα Γκιτάκου ;/H8IJG<;9:Άννα Μανουσάκη
=?7247<9:Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόης
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Nikon D850
Μεγάλη ανάλυση και μοναδικά χαρακτηριστικά για την πιο σημαντική Nikon εδώ και καιρό
Η D850 αποτέλεσε ένα από τα
λιγότερο “απόρρητα” νέα μοντέλα
στην γκάμα της Νikon, υπό την
έννοια ότι και η μητρική εταιρία
είχε παραδεχθεί την επικείμενη
ανακοίνωσή της και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά είχαν διαρρεύσει
πριν λίγες ημέρες. Η D850 παίζει
το ρόλο του top model ως προς
την ανάλυση και την πληθώρα
των τεχνολογιών, αφήνοντας
βέβαια στο θρόνο της τη Nikon
D5 με την ιδιότητα του πιο heavy
duty μοντέλου, φτιαγμένου για
απεριόριστη αντοχή στο χρόνο
και την κακομεταχείριση από
ριψοκίνδυνους ρεπόρτερ, όπως
αξίζει άλλωστε σε οποιοδήποτε
μέλος της ιστορικής σειράς D1 και
επόμενα.



Η

κίνηση να αναβαθμιστεί η ανάλυση από τα 36ΜΡ της D810 στα 45,7ΜΡ της D850
αναδεικνύει τη μηχανή στη θέση του μοντέλου με την υψηλότερη ανάλυση που
θα προσελκύσει την προσοχή των επαγγελματιών και όσων κάνουν δουλειά υψηλών
απαιτήσεων και ίσως αμφιταλανεύονται ανάμεσα στο full frame και το medium format.
Όπως θα δούμε όμως η D850 αποτελεί μια πολύ πιο σύνθετη πρόταση, αντί να την
θεωρήσουμε απλά ως “μια ακόμη full frame με πολλά Megapixel”.
Αισθητήρας
Η τεχνολογία Back Side Illuminated για πρώτη φορά υλοποιήθηκε σε full frame Nikon.
Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν διαψευστεί από το εργοστάσιο η σχεδίαση
έγινε εξ ολοκλήρου από μηχανικούς της Nikon ενώ η κατασκευή δόθηκε με υπεργολαβία
σε μη κατονομαζόμενο κατασκευαστή (σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις στη Sony). To
βασικό πλεονέκτημα του BSI είναι η αυξημένη απόδοση σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού
και η δυνατότητα ενσωμάτωσης παράλληλων επεξεργαστικών λειτουργιών (δηλ. το
chip του αισθητήρα λειτουργεί ταυτόχρονα και ως επεξεργαστής). Η εγγενής κλίμακα
ευαισθησίας εκτείνεται από ISO 64 ως 25600 που επεκτείνεται (με ενίσχυση) ως 102.400
ενώ υποστηρίζεται RAW format με βάθος χρώματος 12/14bit. Πάντα σε συνεργασία με τον
κεντρικό επεξεργαστή Expeed 5 η μηχανή πετυχαίνει burst mode 7fps για 51 διαδοχικά
καρέ (RAW 14bit) που αυξάνεται στα 170 διαδοχικά καρέ για RAW 12bit. Να σημειώσουμε
ότι το burst εκτοξεύεται στα 9fps αν προσαρμοστεί το προαιρετικό battery grip Νikon MBD18 με battery pack ΕΝ-ΕL18b/a.
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Autofocus
Επαναλαμβάνεται το state of art σύστημα της D5 και
D500, με τα 153 σημεία εστίασης εκ των οποίων τα 99
είναι σταυροειδούς τύπου. Ανάμεσά τους υπάρχουν
15 με αυξημένη ευαισθησία τα οποία υποστηρίζουν
αργούς φακούς με φωτεινότητα μόλις f/8. To chip του AF
ελέγχεται από ξεχωριστή CPU για ταχύτερη απόκριση.
Στις επιλογές του autofocus έχουμε ομαδοποίηση 9,
o
25, 72 και όλων των 153 σημείων (Dynamic area), Auto
area (όπου η μηχανή μόνη της ομαδοποιεί τις περιοχές
όπου υπάρχουν αντικείμενα ενδιαφέροντος) επιλογή
μοναδικού σημείου (από σύνολο 55 σημείων) 3D
tracking (παρακολούθηση κινούμενου αντικειμένου σε
τρεις διαστάσεις) και όλα αυτά με κατώφλι ευαισθησίας
Autofocus -4ΕV. Οι προσφερόμενες λειτουργίες
autofocus στο LiveView είναι Face Priority, WideArea, Normal-Area, Pinpoint και Subject-tracking.
Yποσημείωση: σε crop-mode δηλ
Ηλεκτρονικό κλείστρο
Εκτός από το “συμβατικό” χρονισμό του κλείστρου
εστιακού επιπέδου 1/8000-30sec. που ισχύει
υποχρεωτικά στη λειτουργία μέσω πενταπρισματικού
σκοπεύτρου, στο LiveView προβλέπεται πληρως
αθόρυβη λειτουργία με ηλεκτρονικό κλείστρο είτε ως
3fps είτε ως 6fps (αν κλειδώσει το ΑF/AE).
Kαλιμπράρισμα φακών
Το backfocus των φακών ρυθμίζεται μέσω μενού
αλλά μόνο για το κεντρικό σημείο εστίασης και όχι
για διαφορετικά διαφράγματα ή γι όλες τις εστιακές
αποστάσεις ενός φακού zoom.
Video 4Κ
Μπορεί το 4Κ να αποτελεί πλέον κοινοτυπία αλλά στην
D850 βρίσκουμε πολύ ενδιαφέρουσες πινελιές που
ξεχωρίζουν, όπως το full frame readout δηλ. συμμετέχει
όλη η επιφάνεια του αισθητήρα στην καταγραφή
του video 4K χωρίς κροπάρισμα, την υποστήριξη
ηλεκτρονικής σταθεροποίησης εικόνας (τότε κροπάρεται
λίγο ο αισθητήρας στα άκρα για να αφήνει περιθώριο
για τις διορθώσεις) καθώς και το time lapse 8Κ
Αποθήκευση
Οι πιο γρήγορες κάρτες για φωτογραφία αυτή τη στιγμή
είναι οι XQD με δεδομένο ότι το πρότυπο CFast δεν έχει
εξελιχθεί αρκετά και αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα
με υπερθερμάνσεις κατά τη συνεχή λειτουργία κλπ. Οι
μηχανικοί της Νikon αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι
ολόκληρο το buffer της D850 (170 αρχεία RAW 12bit
μεγμπορεί να μεταφερθεί σε XQD σε μόλις 7sec
Αντιγραφή slides και αρνητικών.
Με το προαιρετικό εξάρτημα ES-2 Film Digitizing
Adapter συν το FH-4 film strip holder και ένα ειδικό
MicroNikkor φακό, ο χρήστης θα ψηφιοποιήσει φιλμ
σε πολύ μεγάλη ανάλυση, μετατρέποντας σε θετικά
in-camera. Ειδικά για τα έγχρωμα αρνητικά, αυτή η
αποστολή μέχρι τώρα προϋπέθετε καλό scanner αλλά
και ειδικό -δαπανηρό- software όπως το SilverFast ή το
VueScan.
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Η πρώτη actioncam με αισθητήρα 1in. και Zeiss οπτικά

Η

ζωντανή και κερδοφόρα αγορά των actioncam που αγγίζει χρήστες και

εφαρμογές πολύ πέρα από τον πυρήνα των φίλων της φωτογραφίας και
του imaging, αφού επεκτείνεται στα σπορ και τη δράση, μπορεί να κυριαρχείται
από τη GoPro όμως προσελκύει νέους παίκτες. H Sony δραστηριοποιείται
από καιρό στο αντικείμενο με μοντέλα όποως η πρόσφατη FDRX3000R και
σχεδιαστικές επιρροές από το χώρο των βιντεοκαμερών.
Τώρα με την απρόσμενη RX0 πραγματοποιεί μια πολύ μεγαλύτερου βεληνεκούς
προσπάθεια, επιστρατεύοντας όλα της τα υπερόπλα δηλ. το brandname Zeiss
στα οπτικά και αισθητήρα 1in. και αδιαβροχοποιημένη κατασκευή. Παρότι το

#¡¦§¡³¡°¡§±¥°¦±¦§¡
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design έχει σαφείς επιρροές από την κυβόσχημη GoPro Hero και τη σχολή που
δημιούργησε, η Sony πλασάρει τη RX0 ως ειδική βιντεοκάμερα all weather
και όχι ως τυπική actioncam, αν και πλέον τα όρια και οι εφαρμογές των
συσκευών imaging είναι δυσδιάκριτα. Ο αισθητήρας Multi Layer stacked
Exmor RS CMOS μοιάζει με τον τυπικό 1in. ανάλυσης 20MP που φοράει η
σειρά RX100.x, μόνο που εδώ δίνει ανάλυση 15.3Megapixel μάλλον με κάποια
τεχνική υποδειγματοληψίας όπως ακούγεται στο internet. Επίσης η ένδειξη
stacked παραπέμπει στην αρχιτεκτονική του αισθητήρα της Α9 όπου αυξάνεται
πολύ η ολοκλήρωση του chip με την ενσωμάτωση μέρους της τοπολογίας του
επεξεργαστή στον αισθητήρα για ταχύτερη διαβίβαση της πληροφορίας μεταξύ
τους. Υποστηρίζεται και RAW format ενώ το ηλεκτρονικό κλείστρο επιτρέπει
ταχύτητες ως 1/32.000sec. Στο video η μικρή κάμερα έχει 4Κ 4:2:2 δυνατότητα
καθαρού ΗDMI αν συνδεθεί με κάποιο recorder ενώ σε κατώτερες αναλύσεις
υποστηρίζει Super Slow Motion 960fps. Παρόν είναι και το αγαπημένο των
επαγγελματιών βιντεογράφων S-Log2 μαζί με TimeCode/User Bit.
Να σημειωθεί ότι η οπτική γωνία του φακού Zeiss Tessar 7.7mm έξι στοιχείων,
ισοδύναμου με 24mm f/4 είναι 84° που σημαίνει ότι η οπτική γωνία δεν
είναι τόσο ευρυγώνια. Από την άλλη μεριά η μηχανή έχει μερικά μοναδικά
χαρακτηριστικά όπως τη δυνατότητα συγχρονισμού ως 5 μηχανών RX0 μέσω
WiFi router.

¯MZNQVT &.***
Προαναγγελθείσα αναβάθμιση

A

πό καιρό κυκλοφορούσαν φήμες και αφήνονταν υπαινιγμοί για τη διάδοχο
της Ε-Μ10 ΙΙ που τελικά δημοσιοποιήθηκε εν όψει της ΙFA. H διάδοχος
Ε-Μ10 ΙΙΙ έρχεται με αρκετές βελτιώσεις που θα αναθερμάνουν το ενδιαφέρον.
Ενώ διατηρείται το chip του αισθητήρα Μicro 4/3 16Μegapixel, αλλάζει ο
επεξεργαστής TruePic στην έκδοση VIII που συμβάλλει αποφασιστικά στην
αύξηση των επιδόσεων με ριπή 8,6fps. Εξωτερικά η διάταξη των χειριστηρίων
δεν έχει αλλάξει πολύ με πιο “σχηματισμένη” λαβή για καλύτερο κράτημα.
Εσωτερικά έχουν ξανασχεδιαστεί οι αλγόριθμοι των αυτοματισμών για πιο
ακριβή προσδιορισμό του χρονισμού του κλείστρου ώστε να αποφεύγονται
οι κουνημένες λήψεις. Επίσης το autofocus τύπου contrast detect έχει πιο
πυκνή διάταξη των 121 σημείων autofocus δανεισμένα από την κορυφαία
E-M1 MkII ενώ η προκάτοχο Ε-Μ10 ΙΙ είχε μόνον 81 τέτοια σημεία. Επίσης η
οπτική σταθεροποίηση 5 αξόνων δουλεύει κατά βάση αυτόματα, αφού έχουν
αφαιρεθεί οι χειροκίνητες επιλογές που το επηρέαζαν. Η μπαταρία χάρη στην
καλύτερη διαχείριση ενέργειας κρατάει λίγο παραπάνω 330 καρέ μετρημένα
σύμφωνα με τις προδιαγραφές CIPA. Στο κομμάτι του video προστίθεται 4Κ
όπως προστάζει τεχνολογική τάση, καθώς και slow motion 720p στα 120fps.
Στην αγορά θα κυκλοφορεί πακέτο με το φακό του κιτ 14-42mm f/3,5-5,6EZ.
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Εννέα αντάπτορες φακών για
την Fujifilm GFX

Έ

να από τα πλεονεκτήματα

των mirrorless μηχανών είναι
η δυνατότητα αποτελεσματικής
προσαρμογής φακών άλλων εταιριών
(σύγχρονων ή παλιότερων). Αυτό
συμβαίνει επειδή έχουν μικρότερη
απόσταση πίσω οπτικού στοιχείου από
τον αισθητήρα (back flange distance),
λόγω απουσίας του καθρέπτη. Έτσι
λοιπόν αιτιολογείται η παρουσίαση εννέα
ανταπτόρων από την K&F Concept για
τη πρόσφατη mirrorless μηχανή μεσαίου
φορμά της Fujifilm, GFX, που είναι οι
εξής: KF-EFG: Canon EF - Fujifilm G,
KF-CYG: Yashica/Contax - Fujifilm G,
KF-LRG: Leica R - Fujifilm G, KF-OMG:
Olympus OM - Fujifilm G, KF-NFG:
Nikon F - Fujifilm G, KF-SRG: Minolta
MD-MC/SR - Fujifilm G, KF-PKG: Pentax
K - Fujifilm G, KF-42G: M42 – Fujifilm
G. Όλοι οι παραπάνω παρέχουν
μόνο μηχανική σύζευξη, δηλαδή
χειροκίνητο έλεγχο διαφράγματος και
εστίασης. Αντιθέτως, οι κάτοχοι του
συστήματος Contax 645 θα μπορούν
να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα
της ηλεκτρονικής επικοινωνία σώματος
(GFX)-φακών. Ωστόσο, να σημειωθεί
πως ο εν λόγω αντάπτορας στοιχίζει
εννέα φορές περισσότερο από τους
υπόλοιπους “μηχανικούς” αντάπτορες
της σειράς. Η ταχύτητα του autofocus
δεν πλησιάζει την αντίστοιχη των
φακών G, αλλά σίγουρα μπορεί να
διευκολύνει σε αρκετές περιπτώσεις,
όπου δεν περιλαμβάνονται σκηνές
δράσης, αθλήματα κ.λπ. Περισσότερες
λεπτομέρειες εδώ :
IUUQTXXXLFOUGBJUIDPNMFOT
NPVOUBEBQUFST
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Entry level mirroless με προαιρετικό EVF

Η

canon φαίνεται αποφασισμένη να ενισχύσει την δραστηριότητά της στις mirrorless.
H Μ100 aπευθύνεται σε όσους κάνουν τα πρώτα βήματα στη φωτογραφία ή τους
χρήστες που θέλουν να αντικαταστήσουν το smartphone με μία ικανότερη φωτογραφική
μηχανή. Στο πυρήνα της βρίσκουμε αισθητήρα APS-C CMOS, ανάλυσης 24.2MP, ο οποίος
συνεργάζεται με τον επεξεργαστή DIGIC 7, ενώ η ριπή αγγίζει τα 6.1fps (με κλειδωμένο
autofocus). To καδράρισμα γίνεται μέσω της οθόνης 3in. η οποία μάλιστα είναι αφής, για
εύκολη εστίαση με ένα άγγιγμα του δαχτύλου στο επιθυμητό σημείο της εικόνας. Το ISO
φτάνει την τιμή 25600 και το video την ανάλυση Full HD (60fps). Οι λειτουργίες Creative
Assist και Self Portrait θα διευκολύνουν τον αρχάριο χρήστη, βοηθώντας τον να γνωρίσει
τις βασικές δυνατότητες της M100. Επίσης, υπάρχουν πολλές χρήσιμες λειτουργίες όπως
το Hydrid Auto για εξαγωγή εικόνων από video, το HDR Backlight Control για bracketing,
o μετατροπέας αρχείων RAW και άλλα δημιουργικά φίλτρα. Όσο αφορά τη
συνδεσιμότητα, οι τεχνολογίες Wi-Fi, NFC, Bluetooth επιτρέπουν το απομακρυσμένο
έλεγχο, την ασύρματη μεταφορά αρχείων και το εύκολο ανέβασμα υλικού στα κοινωνικά
δίκτυα. Η M100 είναι συμβατή με όλους τους φακούς EF-M, ενώ μπορεί να αξιοποιήσει
και τους EF, με τη βοήθεια αντάπτορα. Κυκλοφορεί σε δύο κιτ: α. με φακό τον 15-45mm
f/3.5-6.3 IS STM και β. με τους φακούς EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM, EF-M 55-200mm
f/4.5-6.3 IS STM. www.canon.gr
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Sandisk
H πρώτη microSD με
χωρητικότητα 400GB

Π

ριν ένα έτος, η

Sandisk καινοτόμησε
παρουσιάζοντας την Extreme
microSDXC UHS-I με την
μεγαλύτερη, μέχρι πρότινος,
χωρητικότητα 256GB. Τώρα
“καταρρίπτει” το δικό της
ρεκόρ αποθηκευτικού χώρου,
με την microSD XC Ultra UHS-I
400GB, η οποία καλύπτει με
το παραπάνω τις ανάγκες των
σύγχρονων smartphone (video
4K, αρχεία RAW). Ενδεικτικά, ο
χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει
40 ώρες video Full HD. Με
ταχύτητα ανάγνωσης 100MB/s η
μεταφορά 1200 φωτογραφιών
(5MB) πραγματοποιείται σε
περίπου 1 λεπτό. Σύμφωνα με
τις προδιαγραφές της Sandisk
είναι ανθεκτική στην υγρασία,
τις πολύ υψηλές/χαμηλές
θερμοκρασίες και τις ακτίνες
Χ, διατηρώντας ασφαλή τα
δεδομένα. Στην συσκευασία
περιλαμβάνεται αντάπτορας για
χρήση της κάρτας ως standrard
SD σε DSLR/mirrorless.

$BOPO&'NNG
$
&' 
G 
O πρώτος 85αρης της εταιρίας με stabilizer

O

νέος φακός πορτραίτου της ιαπωνικής εταιρίας, τοποθετείται ανάμεσα στον EF 85mm
f/1.8 USM και στον EF 85mm f/1.2L II USM, χωρίς να αντικαθιστά τον δεύτερο. Είναι
ο μόνος από τους τρεις που έχει stabilizer, για ακούνητες φωτογραφίες με ως και 4stop πιο
αργή ταχύτητα από την ασφαλή. Επίσης, ενδιαφέρον έχει ότι αποτελεί τον πρώτο φακό FF
της Canon με φωτεινό διάφραγμα f/1.4, που παρέχει σταθεροποιητή. Όταν προσαρμόζεται
σε σώματα APS-C η εστιακή του απόσταση ισοδυναμεί με 136mm. Συγκριτικά με τον 85mm
f/1.2, είναι μακρύτερος, αλλά ελαφρύτερος κατά 75gr. Σχεδιαστικά αποτελείται από 14
στοιχεία σε 10 group, συμπεριλαμβανομένου ενός ασφαιρικού για την ελάττωση των οπτικών
παραμορφώσεων. Επιπλέον, η επίστρωση Air Sphere φροντίζει για την αντιμετώπιση των
φαινομένων φαντασματωδών ειδώλων και θάμβωσης. Το εμπρόσθιο σπείρωμα δέχεται φίλτρα
διαμέτρου 77mm.

photo.gr
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Ολοκληρωμένο σύστημα φλας για
επαγγελματίες

Η

Elinchrom είναι μία από τις πιο αξιόπιστες
ιστες
εταιρίες στον τομέα των φλας παρουσίασε
σίασε το
high-end σύστημα ELB 1200. Αποτελείται από μια
γεννήτρια που προσφέρει χρόνο επαναφόρτισης
όρτισης
1,7δευτ. σε πλήρη ισχύ και μπορεί να υποστηρίξει
οστηρίξει
μές.
20 πυροδοτήσεις/δευτ. σε χαμηλότερες τιμές.
ασιές
Η αυτονομία της μπαταρίας είναι 215 φλασιές
πλήρους ισχύος ή 80 λεπτά συνεχόμενης χρήσης
του LED στο 100%. Ζυγίζει 4,3kg και είναιι ανθεκτική
ρεί να
στη σκόνη και την υγρασία, ώστε να μπορεί
κού χώρου/
αντεπεξέλθει σε φωτογραφήσεις εξωτερικού
ωτογράφος
action. Ανάλογα με τις ανάγκες του, ο φωτογράφος
μπορεί να επιλέξει μεταξύ των τριών κεφαλών: Pro
Head(1/5050 στα 140Ws), Action Head (1/8850s.
στα 172Ws) και Hi-Sync Head (συγχρονισμός
έως 1/8000s). Όλες προσφέρουν λάμπα πιλότο
LED 50 W (ισοδύναμη με 250 W) που αποδίδει
φωτεινότητα 4000 Lumens. O ενσωματωμένος
δέκτης Skyport παρέχει 20 κανάλια και 4 ομάδες.
Οι ενδιαφερόμενοι, αν είναι κάτοχοι των Ranger
RX / Free Style, μπορούν να επωφεληθούν της
προσφοράς «Trade-in Ranger» λαμβάνοντας
πίστωση 900,00€ για αγορά της νέας γεννήτριας ELB
1200. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στον επίσημο αντιπρόσωπο ΚΟΥΝΙΟ Α.Ε.
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Δ η μήτρη ς Σιδη ροκαστρίτη ς

Σχoλές φωτογραφίας
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LG
Δύο high-end προβολείς στην IFA 2017

Ο

LG επεκτείνει την γκάμα των LED projector, με την προσθήκη
των ProBeam UST HF85JA και MiniBeam PH30JG, οι οποίοι θα

παρουσιαστούν στο κοινό για πρώτη φορά στην επερχόμενη IFA. O
LG ProBeam UST προσφέρει ανάλυση Full HD και παράγει 1.500 ANSI
lumen φωτεινότητας, δηλαδή είναι 1,5 φορά φωτεινότερος από το
προηγούμενο μοντέλο UST της εταιρίας. Η αναλογία αντίθεσης είναι
150.000:1, ενώ η διάρκεια ζωής της λάμπας ανέρχεται στις 20.000 ώρες.
Ανήκει στην κατηγορία προβολέων Ultra Short-Throw, που σημαίνει
ότι μπορεί να προβάλει εικόνα μεγάλων διαστάσεων όντας πολύ
κοντά στην οθόνη. Συγκεκριμένα, μπορεί να αναπαράγει εικόνα 100in.
απέχοντας μόλις 12cm από την επιφάνεια προβολής. Η εγκατάσταση
του είναι εύκολη καθώς δεν απαιτεί ειδική βάση: Ο χρήστης μπορεί
απλά να το τοποθετήσει σε οποιοδήποτε έπιπλο και να ξεκινήσει να
απολαμβάνει την ταινία. O φορητός MiniBeam PH30JG αποτελεί μια
λύση για επαγγελματίες που ταξιδεύουν συχνά ή για προβολή ταινιών
στις διακοπές. Ενσωματώνει μπαταρία αυτονομίας 4 ωρών. Η εσωτερική
μπαταρία χωρητικότητας 9000mAh, μπορεί να επαναφορτιστεί από
διάφορες συσκευές μέσω της θύρας USB Type-C. Επιπλέον, ο Minibeam
μπορεί να στείλει ηχητικό σήμα σε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth,
όπως ασύρματο ηχείο, smartphone ή ηχοσύστημα αυτοκινήτου. Τέλος,
ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του, είναι το Multi-Angle
Projection, που επιτρέπει την εγκατάσταση της συσκευής με κλίση έως
και 70° χωρίς τη χρήση τριπόδου, για την προβολή εικόνας ψηλά στον
τοίχο ή στο ταβάνι

Nikon
Επετειακός διαγωνισμός φωτογραφίας #LookBackAtNikon

Μ

ε αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από
την ίδρυσή της, η Nikon προσκαλεί χρήστες
των μηχανών της να συμμετάσχουν στον επετειακό
διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργανώνει. Το θέμα
είναι selfie που έχει προκύψει από κάποιο είδος
αντικατοπτρισμού (π.χ. σε καθρέπτη, γυαλί, νερό) και
παρουσιάζει τον φωτογράφο να κρατά την μηχανή
-Nikon- της επιλογής του. Η διαδικασία συμμετοχής
είναι απλή και γίνεται μέσω του Instagram, όπου οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να βάλουν το hashtag
#LookBackAtNikon στις εν λόγω selfie τους.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και τις 15 Σεπτεμβρίου.
Η επιλογή των φωτογραφιών θα γίνει από μια επιτροπή προσκεκλημένων
κριτών που περιλαμβάνει τους davidwallaceshoots (David Wallace),
Palomaparrot, malthezimakoff (Malthe Rendtorff Zimakoff) , danielsjensen
(Daniel Schäfer Jensen), marisahampe(Marisa Hampe), nikon_photography_
(Alex Stead) , mazleitner(Max Leitner) , mattiabonavida(Mattia Bonavida) και
UEVBSKRWR 0LáRV]5HEHĞ .

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΙΝΑΙ:
1. Η πρώτη θέση κερδίζει
½Á%ÅÆÁË¾NN
2. Για τη δεύτερη θέση προσφέρονται
ÄÀÎ%ÅÆÁË¾NN
3. Για την τρίτη θέση προσφέρονται
Ò»ÑÑÅÐÉÕ%ÅÆÁË¾NN
4. Για τις 100 εύφημες μνείες: 100 μπλουζάκια Nikon
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Ricoh Theta V
Ουσιαστική αναβάθμιση με
video 360° και καλύτερο ήχο

H

Theta S άφησε πολύ καλές
εντυπώσεις και αποτέλεσε μία

από της καλύτερες κάμερες 360°,
την προηγούμενη χρονιά. Δέχτηκε
αναβαθμίσεις, επίσημη υποστήριξη
από τα προϊόντα της Google (Street
View, Cardboard) και τώρα παραχωρεί
τη θέση της στην ανανεωμένη Theta
V. Τα σημεία που υπερτερεί έναντι του
προηγούμενου μοντέλου είναι αρκετά.
Πρώτα από όλα εγγράφει video 4K (αντί
για Full HD) στα 30p και κάνει λήψη
φωτογραφιών ανάλυσης 14MP, χάρη
σε δύο αισθητήρες 1/2.3in. Η ποιότητα
απεικόνισης σε χαμηλές φωτιστικές
συνθήκες αναμένεται να είναι καλύτερη,
με την ευαισθησία ISO να φθάνει πλέον
τιμή 6400 (3200 για φωτογραφίες).
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο κομμάτι
του ήχου. Η έκδοση V προσφέρει
πανκατευθυντικά μικρόφωνα, αλλά και
δυνατότητα προσάρτησης μικροφώνου
3D. Υψηλότερη ταχύτητα συναντάμε στον
επεξεργαστή (Qualcomm Snapdragon
625), αλλά και το Wi-Fi (802.11ac).
Επίσης, η τεχνολογία Bluetooth (χαμηλής
κατανάλωσης) κρατά την κάμερα
συνεχώς συνδεδεμένη με το smartphone.
Η εσωτερική μνήμη αυξήθηκε σε 19GB
(έναντι 8GB), που είναι αρκετή για
4800 φωτογραφίες ή 40 λεπτά video
4K(H.264), σημειώνουμε όμως ότι δεν
υπάρχει θύρα καρτών microSD όπως
θα περιμέναμε. Τέλος, ο κατασκευαστής
σημειώνει πως στο κοντινό μέλλον θα
είναι δυνατή η καταγραφή του video,
σε εξωτερικό εγγραφέα με τη βοήθεια
plugin.



    

-PNPHSBQIZ*OTUBOU4RVBSF
H πρώτη* αναλογική instant μηχανή για το φορμά Instax Square

Μ

ε εμφανείς επιρροές από τη σχεδίαση των land cameras της Polaroid, η Lomo’
Instant Square αποτελεί την πρώτη αναλογική μηχανή που κάνει χρήση του
τετράγωνου instant φιλμ της Fujifilm. Ο φακός 95mm (45mm
αντιστοιχία full-frame) που εστιάζει σε ζώνες, χάρη στον
μηχανισμό αναδίπλωσης διατηρεί τις διαστάσεις σε λογικά
επίπεδα. Η έκθεση γίνεται αυτόματα και το κλείστρο υποστηρίζει
ταχύτητες από 8s έως 1/250sec, αλλά μπορεί να ελεγχθεί μέσω
της αντιστάθμισης ±1 stop. O χρήστης έχει στη διάθεση του δύο
τιμές για το διάφραγμα, f/10 και f/22. Επιπλέον, η Lomo’ Instant
Square διαθέτει Bulb για λήψεις αρκετών δευτερολέπτων,
ενσωματωμένο φλας (GN 9m), χρονομετρητή 10sec και remote
με υπέρυθρες. Η Lomography εξασφάλισε γρήγορα την
χρηματοδότηση, μέσω καμπάνιας crowdfunding στο kickstarter.
Κυκλοφορεί σε τέσσερα χρώματα: μαύρο, άσπρο, καφέ
(δέρμα), κόκκκινο (δέρμα) και σε μία πολύχρωμη έκδοση. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν της χαμηλότερης τιμής, υποστηρίζοντας το
project εδώ:

IUUQTXXXLJDLTUBSUFSDPNQSPKFDUTMPNPHSBQIZUIFMPNPJOTUBOUTRVBSFDBNFSB
* Η αντίστοιχη μηχανή της Fujifilm, SQ10, μπορεί να κυκλοφόρησε πρώτη, αλλά δεν είναι αναλογική.
Μετά την καταγραφή της εικόνας στον αισθητήρα, γίνεται η προβολή της στη φωτοευαίσθητη
επιφάνεια του φιλμ.

 

photography+graphic design

Ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P.
89675/ΙΑ/04-07-2013
Ναυμαχίας Έλλης 3-5, Λαδάδικα
54625, Θεσσαλονίκη
Τ 2310 541 148
F 2310 541 709
E info@esp.gr / www.esp.gr
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Τρεις φακοί tilt-shift για κάθε χρήση

Π

αράλληλα με την παρουσίαση
του γρήγορου 85άρη, την
εμφάνιση τους έκαναν οι τρεις φακοί
tilt-shift: TS-E 50mm f/2.8L Macro,
TS-E 90mm f/2.8L Macro και TS-E
135mm f/4L Macro. Μόνο ο 50mm
μπορεί να θεωρηθεί πραγματικός
macro αφού αποκτάει μεγέθυνση
1:1 με την προσάρτηση δαχτυλιδιού.



Οι άλλοι δύο περιορίζονται στο 1:2 και προορίζονται περισσότερο για αρχιτεκτονική
φωτογράφηση ή πορτραίτα. Η επίστρωση SubWaveLength Structure (SWC) αξιοποιείται από
τους 50mm F2.8L και 135mm F4L για την ελάττωση των φαινομένων ghosting and flare, ενώ
από τη νέα επίστρωση Air-Sphere (ASC) επωφελούνται οι TS-E 50mm F2.8L και TS-E 90mm
F2.8L. Τα οπτικά και των τριών είναι σχεδιασμένα ειδικά για τις πολύ υψηλές αναλύσεις των
πρόσφατων dslr της εταιρίας. Ο μηχανισμός κλειδώματος των tilt και shift έχει βελτιωθεί
για παραμετροποιήσεις ακριβείας και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Μπορείτε να δείτε ένα
παράδειγμα εφαρμογής των νέων φακών και στο video, εδώ: IUUQTXXXZPVUVCFDPN
XBUDI UJNF@DPOUJOVFW$T$FF[C*
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:POHOVP:/&935
Φλας για Canon με επαναφορτιζόμενη
μπαταρία λιθίου

Τ

ην Yongnuo την γνωρίσαμε με την εμφάνιση των
προσιτών κλώνων διάφορων prime φακών των

Canon/Nikon. Στο τομέα των φορητών φλας έχει ανάλογη
δραστηριότητα. Τώρα παρουσίασε το YN686EX-RT,
που διαθέτει Guide Number 60m (ISO 100, 200m),
εύρος zoom 20-200mm και κεφαλή που μπορεί να
κάνει κίνηση tilt 90° και να περιστραφεί 180° δεξιά και
αριστερά. Ακολουθεί τη νέα τάση στα φορητά φλας, την
επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, η οποία παρέχει
περίπου 750 πυροδοτήσεις πλήρους ισχύος (2,000
mAh), ενώ ο χρόνος ανακύκλωσης είναι μόλις 1,5s (full
power). Επιπλέον, υποστηρίζει λειτουργίες ΗSS (έως
1/8000), Multi (για στροβοσκοπικές λήψεις) και μπορεί
να συγχρονίσει με τη δεύτερη κουρτίνα. Το YN686EX-RT
είναι πλήρως συμβατό με τα συστήματα φλασομέτρησης
της Canon, E-TTL και E-TTL II.
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5JNFMBQTF8PSLGMPX
Lightroom plugin για εύκολη
επεξεργασία timelapse video

Η

Timelapse+ είναι γνωστή

για τις συσκευές Timelapse+
Intervalometer/VIEW intervalometer
που αφορούν το στάδιο παραγωγής
υλικού timelapse, έκανε το πρώτο της
βήμα και στον χώρο του λογισμικού.
Με την εγκατάσταση του plugin
Timelapse Workflow, o χρήστης έχει
στην διάθεση του τέσσερα βασικά

εργαλεία timelapse editing, μέσα
από το περιβάλλον εργασίας του
δημοφιλούς Adobe Lightroom. Δεν
αποτελεί συνοδευτικό λογισμικό
κάποιας συσκευής της εταιρίας,
δηλαδή μπορούμε να εισάγουμε
φωτογραφίες από οποιαδήποτε
μηχανή. Στα βασικά προτερήματα
συμπεριλαμβάνονται η αυτόματη
δημιουργία συλλογών για κάθε
sequence, η αυτόματη ομαδοποίηση
των εικόνων, η άμεση αναγνώριση
των μεταβάσεων και
η προεπισκόπηση του τελικού video,
πριν το render. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορείτε να το δοκιμάσoυν δωρεάν
για επτά ημέρες την trial έκδοση
από εδώ:
https://www.timelapseworkflow.com

%+*1IBOUPN4&
Ο αντικαταστάτης του Phantom 3

T

o Phantom 3 συμπληρώνει φέτος τέσσερα έτη επιτυχημένης παρουσίας στον χώρο
και έφθασε η ώρα να δώσει τη θέση του -ανεπίσημα προς το παρόν- στο Phantom
3 SE. Τα βασικά σημεία που υπερτερεί το νέο μοντέλο είναι η εμβέλεια μετάδοσης
σήματος video, η οποία ανέρχεται πλέον στα 4χλμ. (έναντι 0,8χλμ της standard
έκδοσης) και η ανάλυση video που πλέον είναι 4K (αντί για 2,7K). Η μέγιστη ταχύτητα
πτήσης είναι 16m/s, ενώ δύναται να κάνει λήψεις φωτογραφιών 12MP υποστηρίζοντας
αρχεία RAW. Σε περίπτωση που χάσει την επαφή του με τους δορυφόρους, πετάει
σταθερά πάνω από μία προκαθορισμένη περιοχή σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο
(hover mode). Επίσης, όταν εξαντληθεί η αυτονομία της μπαταρίας που ισοδυναμεί
με 25λεπτά συνεχούς πτήσης, το Phantom 3 SE θα γυρίσει αυτόματα στη τοποθεσία
“home” που έχει ορίσει ο χρήστης. Ζυγίζει 1236g και η διαγώνιος του είναι 35cm.

$BOPO
Ανανέωση
imagePROGRAF PRO

T

o νέο μέλος της οικογένειας επαγγελματικών
εκτυπωτών inkjet μεγάλου φορμά, ακούει στο
όνομα imagePROGRAF PRO-6000. Διαθέτει το γνωστό 12μέλανο
σύστημα της ιαπωνικής εταιρίας και υποστηρίζει εκτύπωση διπλού ρολού για
αυξημένη παραγωγικότητα. Προορίζεται για φωτογράφους και επιχειρήσεις
που χρειάζονται ευμεγέθεις εκτυπώσεις φωτογραφιών υψηλής ποιότητας, με
την ανάλυση να αγγίζει τα 2400χ1200dpi. Η κεφαλή εκτύπωσης απαριθμεί 18,432
ακροφύσια. Ο εκτυπωτής μπορεί να αξιοποιηθεί για διαφημίσεις, γραφικά και πόστερ
εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, χρησιμοποιώντας τα μελάνια νέας τεχνολογίας
τύπου pigment, Lucia Pro. Επιπλέον υποστηρίζει το “διαφανές” μελάνι Chroma
Optimiser για πολύ καλή αναπαραγωγή του μαύρου και εξάλειψη του φαινομένου
bronzing. Τέλος, παρέχει τα οφέλη της συνδεσιμότητα Wi-Fi. Συνοδεύεται από τα
λογισμικά Print Studio Pro, Quick Utility Toolbox και Print Plug-In for Office.
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(P1SP
Επιστρoφή στην ανάπτυξη, μετά από
πολυάριθμες απολύσεις

Ύ

στερα από μήνες οικονομικών προβλημάτων, η
GoPro επανέρχεται στις παλιές κερδοφόρες μέρες

με τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης της να “αποδίδουν”
καρπούς. Αναλυτικότερα, σημείωσε αξιοσημείωτη
ανάπτυξη το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο του 2017,
συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας αύξησης των εσόδων
κατά 34% και της μείωσης κατά 39% των αποθεμάτων
σε τριμηνιαία βάση. Η εταιρεία εξακολουθεί να επιδιώκει
την επίτευξη ετήσιας κερδοφορίας, στόχος που φαίνεται
πραγματοποιήσιμος, χάρη στις καλές εντυπώσεις που
έχουν αφήσει οι ανακοινώσεις των Fusion VR και HERO6.
Βλέποντας τα έσοδα της να εκτοξεύονται στα 297 εκ.
δολ. το περασμένο τρίμηνο, οι πωλήσεις προϊόντων σε
παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκαν κατά 18%, ενώ συνέβη
και μαζική άνοδος των πωλήσεων actioncam στην
Ιαπωνία (164%). Όσο αφορά την αγορά των Η.Π.Α., η
HERO5 Black αποτέλεσε το πιο ανταγωνιστικό προϊόν της
εταιρίας. Ωστόσο, περισσότερο από το 50% των εσόδων
που πραγματοποιήθηκε εκτός των ΗΠΑ, υποδεικνύει
την ισχυρή διεθνή ανάπτυξή της. Η αναδιάρθρωση που
επανέφερε σε τροχιά ανάπτυξης την δημοφιλέστερη
εταιρία παραγωγής actioncam, συνεπαγόταν σε πρώτη
φάση την απόλυση περισσότερων από 200 υπαλλήλων
πλήρως απασχόλησης. Ύστερα από λίγο καιρό
ακολούθησε ένας ακόμη γύρος περικοπών, ο οποίος
μείωσε τις θέσεις εργασίας κατά 270. Η μετοχή της GoPro
κυμαίνεται πλέον σταθερά ανοδικά.

3 ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ + WORKSHOPS

Οrama Photography Studies
Κομοτηνής 10 Αμπελόκηποι, Τ. 210-7701709

www.oramastudies.gr
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Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φωτογραφίας
& Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνας / Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
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.
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Τρίποδα και αξεσουάρ για βιντεοκάμερες 360° VR

Τ

ο ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον για το video 360° VR, δημιουργεί
καινούριες ανάγκες εξαρτημάτων και τριπόδων. Η Manfrotto, μια εκ
των κορυφαίων κατασκευαστών της κατηγορίας, είναι από τις πρώτες που
παρουσίασε γκάμα προϊόντων που προορίζονται αποκλειστικά για αυτό
τον σκοπό. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα: VR Clamp, VR Adjustable
Doll, VR Mini Tripod Kit, VR Aluminium Base, VR Pump Cup, VR Carbon
Tripod, VR Panoramic Head, VR Carbon Fibre Boom (σε τρία μεγέθη). Κάθε
ένα από αυτά είναι σχεδιασμένο για την καλύτερη δυνατή απόσβεση των
κραδασμών, αλλά και για απαλές κινήσεις tilt, panoramic κ.λπ. Μπορείτε να
δείτε αναλυτικά τις προδιαγραφές καθενός από τα παραπάνω αξεσουάρ εδώ:
https://www.manfrotto.com
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#MBDL8IJUF
Διαγωνισμός της Blank Wall
Gallery

Η

ασπρόμαυρη φωτογραφία

αποτελεί ένα είδος με φανατικούς
υποστηρικτές σε όλο τον κόσμο. Η Blank
Wall Gallery, στο νέο φωτογραφικό
της διαγωνισμό, καλεί επαγγελματίες
και ερασιτέχνες φωτογράφους να
προσεγγίσουν τοπία, ανθρώπους και
καθημερινές στιγμές, αναδεικνύοντας
πτυχές σε μαύρους και άσπρους τόνους.
Κάθε φωτογράφος μπορεί να υποβάλει
έως 5 φωτογραφίες. Τα 100 έργα που θα
επιλεγούν θα παρουσιαστούν σε έκθεση
που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο
της Blank Wall Gallery το διάστημα 6-19
Οκτωβρίου.

Υποβολή: έως 7 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ.
2114052138, info@blankwallgallery.
com, http://www.blankwallgallery.com

Τοπία: Όλη η Ελλάδα στη Σαντορίνη
Έκθεση του Χρίστου Σιμάτου
Από μέσα προς τα έξω, ο Χρίστος Σιμάτος κατευθύνει το φωτογραφικό του φακό
επιχειρώντας να αποτυπώσει το τοπίο ως αυτόνομη εικόνα. Από την αναζήτηση του
ανθρώπινου στοιχείου σε ερείπια και χαραμάδες, ο φωτογράφος βρίσκεται αυτή τη
φορά σε ελληνικές τοποθεσίες, μεταφέροντας το βλέμμα του θεατή σε σημεία χωρίς
ανθρώπινη παρέμβαση. Η έκθεση αποτελείται από 14 φωτογραφικά έργα μεγάλων
διαστάσεων, τα οποία διατηρώντας το χαρακτηριστικό εικαστικό γνώρισμα του Σιμάτου,
καλούν τον επισκέπτη να ανακαλύψει τις λεπτομέρειες που κρύβουν.
Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο, Φηρά, Σαντορίνη
Πληροφορίες: Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο, Τηλ. 22860 - 24960 – 24962,
belloniofoundation@gmail.com, http://www.bellonio.gr

Όνειρα
Νέος κύκλος διαλέξεων του
Πλάτωνα Ριβέλλη

Γ

ια δωδέκατη συνεχή χρονιά, ο
Πλάτων Ριβέλλης επισκέπτεται την
Ελληνοαμερικάνικη Ένωση για μια σειρά
διαλέξεων γύρω από τη φωτογραφία και
τον κινηματογράφο. Κατά τη διάρκεια των
συναντήσεων θα προβληθούν αποσπάσματα
από το έργο διάσημων σκηνοθετών και
φωτογράφων, καθώς και φωτογράφωνμελών τού «Φωτογραφικού Κύκλου».
Με φετινή θεματική τα «Όνειρα», στις
συναντήσεις θα επιχειρηθεί να αναλυθεί ο
τρόπος με τον οποίο ο κάθε δημιουργός
χρησιμοποιεί στα έργα του τα όνειρα.
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Διεύθυνση: Θέατρο Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης, Μασσαλίας 22, Αθήνα
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες
για τη συμμετοχή σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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Βενεζουέλα,
χώρα εν κινήσει
Διαδραστική έκθεση του John
Márquez

Ο

φωτογράφος και κινηματογραφιστής

John Márquez προσεγγίζει τα τοπία
και τους ανθρώπους της Βενεζουέλας
και επιχειρεί να αναδείξει την έντονη
πολυμορφία της. Μέσα από επτά
διαφορετικές εγκαταστάσεις, ο καλλιτέχνης
παρουσιάζει γεωγραφικά και πολιτιστικά
στοιχεία μιας χώρας εν κινήσει, με την κάθε

κατασκευή να υιοθετεί μια διαφορετική
θεματική ενότητα. Τα 56 φωτογραφικά
έργα της έκθεσης παρουσιάζονται μέσα από
τις εξής ενότητες: «Άπειρο Auyán-tepui»,
«Μέριδα, η πόλη και οι Άνδεις», «Congo
Mirador, άνθρωποι στο νερό», «Chuao,
το χρώμα των ελεύθερων σκλάβων»,
«Ζωντανό Καράκας», «Είμαι η Καραϊβική»
και «Χώρα εν Κινήσει».

Νέα Μικρή Σειρά

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Πολιτιστικός χώρος
«Φρανσίσκο ντε Μιράντα», Χάρητος 6,
Κολωνάκι, Αθήνα
Διοργάνωση: Πρεσβεία της Μπολιβαριανής
Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην Ελλάδα
Πληροφορίες: Πρεσβεία της
Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της
Βενεζουέλας στην Ελλάδα,
Τηλ. 2106729169, info@embaven.gr,
http://grecia.embajada.gob.ve

Έκθεση του Φωτογραφικού Κύκλου

Δ

εκαοκτώ χρόνια μετά την πρώτη έκδοση της «Μικρής Σειράς», ο Φωτογραφικός
Κύκλος συνεχίζει να στηρίζει το φωτογραφικό βιβλίο με μια καινούργια έκδοση.
Πρόκειται για τη «Νέα Μικρή Σειρά», η οποία έχοντας ξεκινήσει με 15 λευκώματα,
συνεχίζει με 4 νέες προσθήκες και με διάθεση να εμπλουτιστεί με ακόμη περισσότερες
συμμετοχές. Οι επισκέπτες της γκαλερί ART Lepanto στη Ναύπακτο θα έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν το φωτογραφικό έργο μελών του Φωτογραφικού Κύκλου, μέσα
από ατομικές μονογραφίες διαστάσεων 16x16.5. Την έκθεση επιμελούνται ο Βασίλης
Βούκλιζας και ο Χρήστος Κοψαχείλης. Τα λευκώματα της «Νέας Μικρής Σειράς» περιέχουν
σαράντα φωτογραφίες μαζί με ένα σύντομο πρόλογο και ένα βιογραφικό. Είναι διαθέσιμα
από τις εκδόσεις Πατάκη, σε βιβλιοπωλεία και στο διαδίκτυο, στην τιμή των 8 ευρώ.
Εγκαίνια: Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, 21.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Γκαλερί ART Lepanto, Νότη Μπότσαρη 4, Λιμάνι, Ναύπακτος
Πληροφορίες: Φωτογραφικός Κύκλος, Τηλ. 2103645577, info@photocircle.gr, https://
www.photocircle.gr

Εργαστήρι γυμνού στην Πάρνηθα
Δημήτρης Ρουστάνης – Ανδρέας Κατσικούδης

Ε

πιστρέφει το καθιερωμένο εργαστήρι γυμνού, με εισηγητές τους
φωτογράφους Δημήτρη Ρουστάνη και Ανδρέα Κατσικούδη. Οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μυηθούν στη φωτογράφιση
γυμνού με χρήση τόσο φυσικού όσο και τεχνητού φωτός. Κατά τη διάρκεια
της συνάντησης, κάθε φωτογράφος θα αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία για
δεκαπέντε λεπτά ενώ στη συνέχεια θα μπορεί να φωτογραφίσει πίσω από το
συμμετέχοντα που θα έχει την πρωτοβουλία. Το εργαστήρι γυμνού για το μήνα
Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί στη θάλασσα, την Κυριακή 22 Οκτωβρίου.
Συνάντηση: Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 13.00 – 17.00
Κόστος: 40 ευρώ (για τους μαθητές του Ανδρέα Κατσικούδη 30 ευρώ)
Πληροφορίες: Ανδρέας Κατσικούδης, akatsikoudis@yahoo.com, www.akatsikoudis.blogspot.com, www.andreaskatsikoudis.com
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Φωτογραφίζοντας
την ανεργία
Κάλεσμα για συμμετοχή

Η

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία
σε συνεργασία με την Ομοσπονδία

Υπαλλήλων ΟΑΕΔ προκηρύσσει ένα
πανελλήνιο διαγωνισμό φωτογραφίας με
θέμα την ανεργία. Με στόχο την ανάδειξη
του κρίσιμου ζητήματος της ανεργίας αλλά
και την απαίτηση μέτρων αντιμετώπισης,
στο διαγωνισμό μπορεί να πάρουν μέρος
τόσο επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες
φωτογράφοι. Τις φωτογραφίες του
διαγωνισμού θα αξιολογήσει κριτική
επιτροπή. Τα 50 έργα που θα διακριθούν
θα συμπεριληφθούν σε έκθεση που θα
πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο στον εκθεσιακό
χώρο της ΕΦΕ ενώ θα παρουσιαστούν σε
ψηφιακό και έντυπο κατάλογο. Παράλληλα,
έξι συμμετέχοντες θα βραβευτούν με το
πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο αντίστοιχα
καθώς και με τιμητικούς επαίνους. Τα βραβεία
του διαγωνισμού θα συνοδεύουν χρηματικά
έπαθλα.
Υποβολή: έως 12 Νοεμβρίου
Πληροφορίες – Συμμετοχή: Ελληνική
Φωτογραφική Εταιρεία, contest@efe.com.gr,
http://www.efe.com.gr

Νέος εξπρεσιονισμός
Aντι - παραστάσεις
του σύγχρονου κόσμου

Σ

την νέα της έκθεση η ομάδα f14-κοινόν
φωτογράφων εξερευνά το κίνημα του
νέου εξπρεσιονισμού, με τησυμμετοχή 15
φωτογράφων. Έργα τους παρουσιάζουν
οι φωτογράφοι Αγάπη Φαρφάρα, Άλεξ
Παρασκευαΐδης, Αναστασία Παλαιολόγου,
Βασίλης Μαλίγκος, Γιάννης Τριανταφυλλίδης,
Γιώργος Γεωργιάδης, Δημήτρης Παραθυράς,
Κατερίνα Μαρνέλλου, Κώστας Παρασκευαΐδης,
Λιάνα Δημητριάδου, Νίκος Πετρίδης, Στέλιος
Φιλίππου, Τάσος Ηλιάδης, Φώτης Παλαιολόγος
και Χριστίνα Τρώντσιου. Την έκθεση επιμελείται η
καλλιτεχνική επιτροπή f14.
Εγκαίνια: Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 22 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού,
Λεωφόρος Στρατού 2, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: f14-κοινόν φωτογράφων, Τηλ.
2310244714, info@f14.gr, http://www.f14.gr
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Διαγωνισμός φωτογραφίας από
το Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P.

Ό

πως κάθε χρόνο το Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P.

πραγματοποιεί τον καθιερωμένο
ετήσιο διαγωνισμό φωτογραφίας του.
Φετινή θεματική αποτελούν τα “Self
Portraits”. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν
μέρος καλούνται να υποβάλουν
έως τρεις ασπρόμαυρες ή έγχρωμες
φωτογραφίες μαζί με ένα βιογραφικό.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε
ερασιτέχνες φωτογράφους με διάθεση
να εμβαθύνουν στην τέχνη της
φωτογραφίας. Παράλληλα ανοιχτός
είναι ακόμη ο διαγωνισμός γραφιστικής
«Σχεδίασε το δικό σου T-Shirt», καλώντας
όσους θα ήθελαν να στείλουν τα
σχέδιά τους. Οι φωτογραφίες και τα
γραφιστικά σχέδια που θα διακριθούν
θα παρουσιαστούν σε ομαδική έκθεση
στον χώρο του I.I.E.K. ESP. Στα βραβεία
του διαγωνισμού περιλαμβάνεται μεταξύ
άλλων δωρεάν παρακολούθηση του Α΄
έτους Φωτογραφίας ή Γραφιστικής.
Υποβολή: έως 10 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες: Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P., Τηλ.
2310541148, info@esp.gr, www.esp.gr

Μονοδένδρι Ζαγορίου
«Άθως εν ετέρα μορφή». Έκθεση του Αγιορείτη μοναχού Γαβριήλ

Ο

ο μοναχός Γαβριήλ, μέλος της Μοναστικής Αδελφότητoς της Ιεράς Μονής
Φιλοθέου Αγίου Όρους, προσεγγίζει τα τελευταία 30 χρόνια χώρους και
πρόσωπα του μοναχικού βίου με χαρακτηριστική ευαισθησία. Καλλιτέχνης
και μοναχός, ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τη φωτογραφία συγκυριακά,
χρησιμοποιώντας αρχικά τη φωτογραφία έτσι ώστε να αποτυπώνει και αρχειοθετεί τα
ξυλόγλυπτα έργα τέχνης, που δημιουργούσε στο μοναστήρι. Το Ριζάρειο Εκθεσιακό
Κέντρο, εγκαινιάζοντας τον Ιούλιο του 2017 την έκθεση «Άθως εν ετέρα μορφή»,
καλεί το κοινό σε μια περιήγηση στην καθημερινή ζωή των μοναχών του Αγίου
Όρους. Την έκθεση επιμελήθηκε καλλιτεχνικά ο Τάκης Αναγνωστόπουλος.
Διάρκεια έκθεσης: έως Ιούλιο 2018
Διεύθυνση: Ριζάρειο Εκθεσιακό Κέντρο, Μονοδένδρι Ιωαννίνων
Οργάνωση: Ριζάρειο Ίδρυμα
Πληροφορίες: Ριζάρειο Εκθεσιακό Κέντρο, Τηλ. 2653071573, exib@rizarios.eu,
http://www.rizarios.eu
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Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
¦à®Á To βιβλίο
«Επέκινα»

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
¦à®Á το βιβλίο
«1 φωτό 1000 λέξεις»
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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

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ

05

01

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

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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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΥΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ιστορία & αισθητική

Νο 14:

Photoshop - Lightroom
Πλήρης οδηγός
Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί 5 Oκτωβρίου
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Η τιμή δεν περιλαμβάνει έξοδα αποστολής & αντικαταβολής
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Hip Hop Smile Festival
Διαγωνισμός φωτογραφίας &
graffiti

Τ

ο 6ο Hip Hop Smile Festival
διοργανώνει ένα διαγωνισμό

φωτογραφίας και graffiti και καλεί σε
συμμετοχή. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν
μέρος, καλούνται να στείλουν έως
πέντε φωτογραφίες ή τρία προσχέδια
graffiti, ένα μικρό βιογραφικό και
στοιχεία επικοινωνίας στο smilefestival@
hotmail.com, σε e-mail με θέμα «Αγάπη,
Χαμόγελο και Φως». Τα έργα που θα
παρουσιαστούν στην έκθεση θα είναι
διαθέσιμα προς πώληση με σκοπό την
ενίσχυση του οργανισμού και την κάλυψη
μέρους των αναγκών των παιδιών που
στηρίζει το «Χαμόγελο». Το φεστιβάλ θα
πραγματοποιηθεί το τετραήμερο 19, 20,
21 και 22 Οκτωβρίου.
Υποβολή: έως 10 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες: Hip Hop Smile
Festival, https://www.facebook.com/
hiphopsmilefestival

24 Ματιές
Έκθεση της ομάδας «Διάφραγμα 26»

Η

φωτογραφική ομάδα «Διάφραγμα 26» επισκέπτεται το Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο
Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ για να παρουσιάσει 24 φωτογράφους και τα έργα τους. Παράλληλα,
στο πλαίσιο της έκθεσης την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η θεατρική
performance με τίτλο «Έρωτας - Σκοτάδι – Φως» από την θεατρική ομάδα Άλφα – Άλφα.
Η εκδήλωση έχει ελεύθερη συνεισφορά για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνικής
κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος».
Εγκαίνια: Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 9 Σεπτεμβρίου
Εκδήλωση: Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, 20.30
Διεύθυνση: Θέατρο Eμπρός, Ρήγα Παλαμήδου 2, Ψυρρή, Αθήνα
Πληροφορίες: Διάφραγμα 26, info@diafragma26.gr, http://diafragma26.gr

Άχρονοι Τόποι
Ετήσια

εκθεση των σπουδαστών της
σχολής «Όραμα»

Α

ποτέλεσμα εργασιών διάρκειας ενός έτους, η
έκθεση εξερευνά το αστικό και φυσικό περιβάλλον
μέσα από την προσέγγιση των φετινών σπουδαστών της
σχολής «Όραμα». Τόποι και πόλεις παρουσιάζονται σε
ένα φαντασιακό πλαίσιο, συνθέτοντας μια διαφορετική
πραγματικότητα για κάθε φωτογράφο. Οι συμμετέχοντες
επιχειρούν να ερμηνεύσουν τον κόσμο γύρω τους
ενώ παράλληλα διαμορφώνουν τη δική τους στάση
απέναντι στον άνθρωπο και τον κόσμο. Την έκθεση
επιμελούνται η Μυρτώ Παπαδοπούλου και ο Γιάννης
Ριζομάρκος.
Εγκαίνια: Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Thission Lofts, Πειραιώς 123, Κάτω
Πετράλωνα, Αθήνα
Πληροφορίες: Όραμα Φωτογραφικές Σπουδές,
orama@oramastudies.gr, www.oramastudies.gr
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Και τα τρία βιβλία!
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Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την ιστορία
& αισθητική της
φωτογραφίας!
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Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

ÕÇÖØÑÔĆÆÇÖÕÇÓÃÔÇÒÕÇÎÄÓËÑÖ

ÔÇÍËÆÃ

431.3*ÇÏÉÎÇÓÚÔÉÅËÃÕ4.2&,.3,*ÒËØÇËÓÇËÏ

ÒÓËÏØÓÑÏËÃÃñýõððõæþøðóõðöñæòêðåêëðþ×ÚÕÑäòÝ÷ðó

ÕÇÖØÑÔĆÆÇÖÕÇÓÃÔÇÒÕÇÎÄÓËÑÖ

ÔÇÍËÆÃ

