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Ναι, στο σημερινό μου σημείωμα θα

7ùđċRĆ 70

παινέψω απροσχημάτιστα και ευθέως
το Photobusiness, το «επαγγελματικό»
αδελφάκι του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ που
εκδίδεται σταθερά εδώ και είκοσι
συναπτά έτη, από το 1997, παρακαλώ.
Μία πλούσια σε ύλη έκδοση με 164
σελίδες που ενημερώνει δωρεάν κάθε
δίμηνο τον επαγγελματία φωτογράφο σε
όλη την ελληνική επικράτεια.
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την σκληρή καθημερινότητα του
επιχειρηματικού κόσμου ή της
ελεύθερης αγοράς αν θέλετε, δεν
συνηθίζονται τα τιμητικά βραβεία και
οι διακρίσεις. Δεν απονέμονται μετάλλια
και διπλώματα. Ειδικά στον εκδοτικόδημοσιογραφικό κλάδο τα παράπονα
περισσεύουν, οι συκοφαντίες, ο αθέμιτος
ανταγωνισμός και η αδιαφορία -στην
καλύτερη των περιπτώσεων- είναι
ο κανόνας. Η αναγνώριση έρχεται μετά
από πολύ καιρό από τους Αναγνώστες
και μόνον του εντύπου που καταφέρνει
να αντέξει στον χρόνο. Αυτό συμβαίνει
βεβαίως-βεβαίως σε μία οικονομία που
η πορεία της είναι γραμμική, ανοδική
-λίγο ή πολύ- και αδιατάρακτη. Όταν
όμως παρατηρείται το ακριβώς αντίθετο
όπως δηλ. συμβαίνει στην Ελληνική
οικονομία και κατ’ επέκταση στην Ελληνική
φωτογραφική αγορά, πως εξελίσσονται τα
πράγματα; Εδώ σε θέλω κάβουρα...
Την απάντηση θα βρείτε στο πλήρως
ανανεωμένο Photobusiness. Σε λίγες
μέρες από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί
η παραλαβή του από 4.000 επαγγελματίες
του κλάδου σε όλη την Ελλάδα. Στην
σελίδα που ακολουθεί δημοσιεύουμε
τα παραστατικά/αποδεικτικά της δωρεάν
αποστολής του περιοδικού με τα ΕΛΤΑ και
την ACS προκειμένου να γνωστοποιήσουμε
στους διαφημιζόμενους ότι αυτό που
λέμε ισχύει και το τηρούμε: Το περιοδικό
ταχυδρομήθηκε στις 6 & 7 Σεπτεμβρίου σε
3.697 επαγγελματίες (3.406 φύλλα έφυγαν
με τα ΕΛΤΑ και 291 με την ΑCS).
Η αποστολή συνεχίζεται μέχρις
εξαντλήσεως του τιράζ που είναι 4.000
φύλλα ακριβώς. Τιμούμε τον οβολό των

Πως βγάζουμε χρήματα από τη φωτογραφία σήμερα;
Α’ ΜΕΡΟΣ: ΠΩΣ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
Πως να την
αυξήσουμε
στον καιρό της
οικονομικής
κρίσης

ΑΛΜΠΟΥΜ
Γάμου/Βάπτισης.
Μυστικά & τρικ
για ικανοποιημένους
πελάτες & αξιοπρεπές
κέρδος για μας

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
του φωτογράφου.
Πού, πώς, πότε.
Ποια είναι τα
καλύτερα μέσα για
να προβληθούμε

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Προβλήματα
προσωπικότητας
του φωτογράφου...
Υπάρχουν και είναι
πολλά!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
θέματα.
Όλες οι οφειλές
σε 120 δόσεις.
Ποιούς αφορά.
Προϋποθέσεις.

Περιοδικό Photobusiness No 70
Πλήρως ανανεωμένο σε ύλη & εμφάνιση διανεμήθηκε
σε 4.000 επαγγελματίες του κλάδου
διαφημιζομένων και κυρίως την εμπιστοσύνη τους και αυτό θέλουμε να γίνει απόλυτα
κατανοητό. Πάμε τώρα στην ύλη και τα περιεχόμενα του περιοδικού. Έχει αλλάξει ριζικά.
Τίποτα δεν θυμίζει τα προηγούμενα τεύχη. Δεν σας αποκαλύπτουμε περισσότερα γιατί
μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου θα το έχετε όλοι παραλάβει. Και όταν λέω όλοι
εννοώ εσείς, οι επαγγελματίες που συμπληρώσατε την σχετική φόρμα που σας στείλαμε
προ ημερών. Οι υπόλοιποι που το αμελήσατε ή δεν το μάθατε, θα λάβετε το Photobusiness
την επόμενη φορά αφού όμως συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα που θα βρείτε εδώ.
Περιμένουμε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας ώστε να κάνουμε το Photobusiness ακόμη
καλύτερο, ακόμη πιο χρήσιμο εργαλείο για τη δουλειά σας.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Ξανά μαζί τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου
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Την βγάζω ...την δουλειά
Ναι αλλά πόσο γρήγορα;

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
=>?@ABCΤάκης Τζίμας, DEFGFH@IBJH@7KABCΠαναγιώτης Καλδής #,*L),MP*+,CΜιχάλης Κυρζίδης,

WWWXYZ+*+X[,

9QDRFH@;=@DBCΚωνσταντίνα Γκιτάκου D7SAUVREDBCΆννα Μανουσάκη
FH@;=@EBCΦωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόης
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ΕΙΜΑΙ Η ΝΕΑ NIKON FULL FRAME D850. Ο ισχυρός συνδυασμός υψηλής
ταχύτητας και υψηλής ανάλυσης. Χάρη στον αισθητήρα 45,7 MP FX CMOS με οπίσθιο φωτισμό
της Nikon και την ταχύτητα λήψης 9* καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), η νέα D850 ανοίγει έναν νέο
κόσμο δυνατοτήτων. Είτε φωτογραφίζετε γάμους είτε τοπία, διαφημιστική αθλητική φωτογραφία
ή μόδα, με ISO 64 έως 25600, κορυφαίο οπτικό σκόπευτρο, AF 153 σημείων, λειτουργία άηχης
λήψης, μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας, video time lapse ποιότητας 8K** και πλήρους κάδρου
4K UHD, η D850 αποτυπώνει εικόνες και video που πάντα θεωρούσατε αδύνατο να γίνουν.
Εξοπλίστε τη νέα σας D850 με τους βραβευμένους φακούς NIKKOR για να φωτογραφίζετε
περισσότερα. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση nikon.gr
* Απαιτεί το EN-EL 18B και το προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D18.
**Απαιτεί ρυθμίσεις περιοδικού χρονοδιακόπτη και λογισμικό τρίτου κατασκευαστή
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H τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) στην εικόνα...
...ένα νόμισμα με δύο όψεις
Διαβάζαμε πριν μερικές μέρες:
“Προγραμματιστές της Google πέτυχαν
να βρουν μέθοδο αυτοματοποιημένης
αφαίρεσης υδατογραφημάτων από
φωτογραφίες”. Εκ πρώτης όψεως αυτό
θα φαινόταν ως ένα “κακό” νέο. Γιατί να
συνεργήσει η Google στην “παραποίηση”
φωτογραφικών έργων απομακρύνοντας
το ίχνος της πιστοποίησης; Γιατί δηλ.
να πάει με το μέρος όλων αυτών
που ιδιοποιούνται παράνομα ξένες
φωτογραφίες;

Μ

ην ανησυχείτε. Δεν πέρασε η Google
στην “σκοτεινή πλευρά”. Απλά οι
επιστήμονες της τεράστιας εταιρίας ήθελαν
να αποδείξουν πόσο απλό είναι πλέον
να συγκαλύψουν τις παρανομίες τους
όσοι έχουν την κακή πρόθεση και πόσο
πρέπει να ανησυχούν οι φωτογράφοι.
Το υδατογράφημα ως μέσο προστασίας
δυστυχώς αποδεικνύεται ανεπαρκές και
ατελέσφορο, παρότι αποτελεί τυποποιημένη
πρακτική για φωτοθήκες και μεμονωμένους
φωτογράφους.
Το watermark εμφανίζεται ως σύμβολο,
υπογραφή ή λογότυπο με διαφάνεια,
που ναι μεν δεν εμποδίζει την θέαση της
φωτογραφίας αλλά πιστοποιεί το δημιουργό.
Μέσω Photoshop είναι σχετικά εύκολο να
αφαιρεθεί αλλά απαιτεί χρονοβόρα και
προσεκτική δουλειά.





On the Effectiveness of Visible Watermarks
Tali Dekel

Michael Rubinstein
Ce Liu
Google Research

William T. Freeman

{tdekel,mrub,celiu,wfreeman}@google.com

Ιδού τι λένε όμως οι ερευνητές της Google στο πόρισμά τους
http://openaccess.thecvf.com Με απλά λόγια, ανακάλυψαν μια
“τρύπα” που διευκολύνει τη μαζική απομάκρυνση από μεγάλο
αριθμό εικόνων που όλες φέρουν το ίδιο υδατογράφημα.
ΟΙ αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξαν για το
project, υπολογίζουν που βρίσκεται το υδατογράφημα, το
περίγραμμα και η διαφάνειά του και αποκαθιστούν την αρχική
εικόνα, χωρίς ίχνη, βασιζόμενοι σε τεχνικές εντοπισμού της
επανάληψης. Όπως το ονομάζουν εφαρμόζουν τεχνική Multi
Image Matting όπου το υδατογράφημα στο πρώτο επίπεδο
διαχωρίζεται σε δύο στοιχεία, το σχήμα του και τη διαφάνεια
ενώ στο πίσω επίπεδο ανακατασκευάζεται η εικόνα.
Επί της ουσίας η Google μέσω του πειράματος απευθύνει
προτροπή και έκκληση στους φωτογράφους να βρουν άλλους τρόπους προστασίας της
πνευματικής τους ιδιοκτησίας όταν την εκθέτουν στους κινδύνους του internet.
Στους αντίποδες η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ευεργετική για τους φωτογράφους.
Αρκετά προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφικού ψηφιακού υλικού καταφεύγουν στην
ΑΙ για ακόμη περισσότερες δυνατότητες.
Ας πάρουμε το παράδειγμα του Pixelmator ενός από τα πιο δημοφιλή προγράμματα
photo editing για πλατφόρμα Mac OS. Στην επόμενη έκδοσή του που βρίσκεται σε
στάδιο beta testing, το πρόγραμμα θα “μαθαίνει” να κάνει κάποιες εργασίες αυτόματα
όπως ευθυγράμμιση του ορίζοντα, αφαίρεση ανεπιθύμητων στοιχείων, γρήγορη επιλογή,
ονοματοδοσία layer κλπ. Ο CEO της μικρής εταιρίας που τολμάει να ανταγωνίζεται
μεγαθήρια όπως το Lightroom, o Andrius Gaillunas, θέλει όλους τους χρήστες Mac
πελάτες του αφού είναι φτιαγμένο για βαθειά ενσωμάτωση στο λειτουργικό με πλούτο
δυνατοτήτων όπως υπσστήριξη RAW όλων των εταιριών, μη καταστροφική επεξεργασία,
χρωματικές ρυθμίσεις κλπ. και όλα αυτά με πολύ φιλικό τρόπο που ενθαρρύνει τους
πρωτόπειρους. Και μάλιστα με κόστος υποπολλαπλάσιο του Photoshop και Lightroom
(η νυν έκδοση του Pixelmator κοστολογείται στα $29,99).
Να σημειώσουμε ότι στοιχεία Artificial Intelligence αξιοποιούνται και από άλλα photo
editor προγράμματα όπως το Μacphun (βραβευμένο από την ΤΙΡΑ τη φετεινή χρονιά),
PhotoLemur, Prisma AI, Object AI κλπ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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1. Introduction

Visible watermarks are used extensively by photographers and stock content services to mark and protect digital photos and videos shared on the web. Such watermarks
typically involve overlaying a semi-transparent image con-
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observed examples. Different from natural image matting
methods that rely on user scribbles to constraint the problem, our method leverages the redundancy in the data. In
particular, we ﬁrst extract consistent image structures across
the collection to obtain an initial estimate of the matted watermark and detect the watermark region in all the images.
We then solve an optimization problem that separates the
matted watermark into its image and alpha matte components (Fig. 1(b)) while reconstructing a subset of the background images. In our experiments we found that a few
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Polaroid
Οι millennial θα σώσουν τη φωτογραφία;
Την επόμενη εβδομάδα, και πιο
συγκεκριμένα την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου,
η Apple έχει προγραμματίσει το
φθινοπωρινό της event στο οποίο
αναμένεται να παρουσιάσει το επόμενο
iPhone. Φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια
από την κυκλοφορία του πρώτου iPhone,
οπότε δικαιολογημένα τα βλέμματα είναι
στραμμένα στην Apple και οι προσδοκίες
είναι αυξημένες για την επικείμενη
παρουσίαση και τη νέα συσκευή.

Και γιατί να μην τα καταφέρει; Έχουμε γράψει αρκετές φορές για την επιτυχία και τις
υψηλές πωλήσεις της σειράς Instax της Fujifilm, που θα είναι και ο βασικός ανταγωνιστής
της Polaroid. Από το 2013 παρατηρείται μια μικρή μεν αλλά σταδιακή και συνεχόμενη
αύξηση των πωλήσεων φιλμ. H Kodak Alaris σημείωνε την αύξηση αυτή στο 5%
περίπου. Η Fujifilm πούλησε περίπου 5 εκατομμύρια Instax το 2016. Τα νούμερα της
Alaris φυσικά δεν συγκρίνονται με την Kodak της παλιάς εποχής και η Fujifilm Instax για
τους hardcore φωτογράφους δεν είναι πάρα ένα hipster gadget που θα περάσει η μόδα
του. Η περυσινή όμως έρευνα της Ilford Photo είναι ενθαρρυντική και ενδεικτική για τη
νέα αυτή τάση. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας το 30% των χρηστών φιλμ είναι κάτω
των 30 ετών και το 60% ξεκίνησε να χρησιμοποιεί φιλμ μόλις την τελευταία πενταετία.
Κατά συνέπεια επαληθεύεται πως το φιλμ έχει αποκτήσει ένα νέο -και μάλιστα νεανικόκοινό που μόλις ξεκίνησε να πειραματίζεται με αυτό.

Σ

Ήδη το teaser της Polaroid έχει κερδίσει αρκετό hype στα social media, αφού είναι
γνωστό ότι οι millennial αγαπούν οτιδήποτε vintage και το κλίμα νοσταλγίας που
διακατέχει τη μόδα, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση μπορεί να ευνοήσει τέτοιες
αναβιώσεις. Κι αν κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, η φωτογραφία όχι μόνο
κοιτούσε αλλά ποθούσε απελπισμένα το μέλλον με τις υπερ-ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές με τα εξωπραγματικά τεχνικά χαρακτηριστικά, φαίνεται πως το 2017 υπάρχει
χώρος για περισσότερη πολυφωνία. Το iPhone 8 θα συνυπάρξει χρονικά ίσως με μια
καινούργια εκδοχή της Polaroid SX-70 (ή ένα νέο χαρτί, αναλόγως των αποκαλυπτηρίων
της Τετάρτης 13/9) στο όνομα μιας νοσταλγίας των όσων δεν ζήσαμε. Ευχάριστη η
σύμπτωση. Ας ελπίσουμε να ακολουθήσει πραγματική νεκρανάσταση της Polaroid και
όχι κύκνειο άσμα.

υμπωματικά (ή μπορεί και όχι) την
επόμενη μέρα, στις 13 Σεπτεμβρίου,
αναμένουμε μια σημαντική ανακοίνωση
από την Polaroid, σύμφωνα με το teaser
που ανέβηκε στο site της. Με βάση τα
στοιχεία που δίνει το teaser, η Polaroid θα
επιστρέψει στις ρίζες της και στην στιγμιαία
φωτογραφία που βασίζεται στα χημικά
και όχι στα χαρτιά και στην τεχνολογία
Zink. Θυμίζουμε ότι τον προηγούμενο
Μάιο οι ιδιοκτήτες του Impossible Project
αγόρασαν ένα μεγάλο κομμάτι της Polaroid,
η οποία τα τελευταία χρόνια δεν θύμιζε σε
τίποτα τον παλιό, καλό εαυτό της και είχε
υποβιβαστεί σε ένα κούφιο brandname με
το ιδιαιτέρως αναγνωρίσιμο ποπ λογότυπο
να χρησιμοποιείται σε άσχετα με την ιστορία
της προϊόντα. Και αφού έτριξαν τα κόκκαλα
του Edwin Land, 80 χρόνια μετά την πρώτη
Polaroid, ο Smolokowski του Impossible
Project, θα προσπαθήσει να επαναφέρει το
ιστορικό brandname στο προσκήνιο.

*Αν αναρωτιέστε
ποιο ήταν το τρίχρονο
κορίτσι, δεν ήταν άλλο
από την κόρη του
εφευρέτη Edwin Land
που διαμαρτυρήθηκε
στον πατέρα της
γιατί δεν μπορούσε
να δει αμέσως τις
φωτογραφίες που
τραβούσε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Fujfilm XE-3
H νέα προσιτή Fujifilm X mirrorless έχει και 4Κ video!
Πέντε χρόνια έχουν περάσει
από το λανσάρισμα της Χ-Ε1,
της “φθηνής” εκδοχής της
πρωτοποριακής X-Pro1. Aπό
τότε το σύστημα Fujifilm
X εξελίχθηκε ραγδαία και
γνώρισε μεγάλη εμπορική
επιτυχία. Στην τελευταία
“συγκομιδή” μοντέλων
περιλαμβάνονται τα κορυφαία
Χ-Pro2 και Χ-Τ2 καθώς και
Χ-Τ20.



T

o Χ-Ε3 είναι η πιο πρόσφατη εμφάνιση της Fujiflm στην αρένα του πάντα σκληρού
ανταγωνισμού στις mirrorless, προσθέτοντας αρκετά μοντέρνα στοιχεία στην ήδη πολύ
καλή σχεδίαση της προηγούμενης X-E2 που αν θυμάστε ήδη είχε phase detect ΑF, πιο
γρήγορο AF και WiFi. Moιάζει (και είναι) πιο μικροκαμωμένη ενώ και το βάρος έχει μειωθεί
κατά 40γρ. Καταλήγοντας στα 337γρ. με μπαταρία και κάρτα μνήμης, ένα από τα μικρότερα
στην κατηγορία APS-C! Το ξανασχεδιασμένο, ελαφρά μεγαλύτερο grip,η κατάργηση του
ενσωματωμένου φλας και οι στρογγυλεμένες γραμμές είναι τα σχεδιαστικά γνωρίσματα
που κάνουν το νέο μοντέλο να διαφέρει. Μια αλλαγή που δεν διακρίνεται εξ αρχής αλλά
τη συνειδητοποιεί ο χρήστης εκ των υστέρων, είναι η επαφική οθόνη 3.0in. με ανάλυση
1.04Μ dot. Το βασικό ρόλο του προσοφθαλμίου σκοπεύτρου παίζει το EVF μεγέθους
0,39in. 2.36K dot με panel τύπου OLED και αντίστοιχα ζωντανά χρώματα για τα οποια
φημίζονται τα πάνελ με αυτή την τεχνολογία.
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Η απόδοση της μηχανής στηρίζεται στον αισθητήρα
X-Trans CMOS III 24,3 Μegapixel με πολλές ομοιότητες
με αυτόν της X-T20 καθώς και στον αισθητήρα
τελευταίας γενιάς X-Processor Pro. Έτσι η ριπή (burst)
είναι ανεβασμένη στα 8fps και ισχύει για 25 διαδοχικά
αρχεία RAW format ή 62 αρχεία JPEG format. Ειδικά για
την Χ-Ε3 έχει εξελιχθεί ειδικός αλγόριθμος αναγνώρισης
προσώπων με διπλάσια ταχύτητα σε σχέση με την
προηγούμενη γενιά.
Μια πρωτιά για την Χ-Ε3 αποτελεί το BLE (Βluetooth Low
Energy), κάτι παραπλήσιο με το αντίστοιχο Snapbridge
της Nikon για την συνεχή σύνδεση με έξυπνη συσκευή.
Aκόμη δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τον
τρόπο που θα δουλεύει, κατά πόσον θα χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για low res εικόνες, αν θα συνεργάζεται
με το WiFi όταν χρειάζονται να μεταφερθούν εικόνες
υψηλότερης ανάλυσης κλπ.

Video
Kατά περίεργο τρόπο η X-E3 είναι αυτή τη στιγμή η μόνη
της σειράς με 4Κ video αν και έχει ανακοινωθεί ότι θα το
αποκτήσει και η X-Pro2 μέσω αναβάθμισης firmware.
Από πλευράς προδιαγραφών θα είναι UHD (3840x2160)
με ρυθμό ανανέωσης 29,97, 25, 24 και 23,98fps.
Υπάρχει χρονικός περιορισμός για clip διάρκειας ως
10min. Όταν καταγράφεται 4Κ στην κάρτα SDXC/
UHS-I καθώς και υποστήριξη εξόδου καθαρού HDMI
σε εξωτερικό recorder (στην τελευταία περίπτωση δεν
ισχύει το όριο των 10min. ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν
πρόκειται για 4Κ ή full HD)

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Aισθητήρας 24.3MP APS-C X-Trans CMOS III με
phase detect AF και επεξεργαστή X-Processor Pro
Eυαισθησία ISO 100-12800
Βελτιωμένες επιδόσεις: έναρξη σε 0,4sec.
υστέρηση εστίασης μόλις 0.06sec. και υστέρηση
κλείστρου 0.05sec.
Ριπή 5fps
Kλείστρο: 1/32.000sec-15min
Hλεκτρονικό προσοφθάλμιο 0.39-in.
2,360K-OLED με κάλυψη100% και απόσταση
ματιού (eyepoint) 17,5mm
Oθόνη αφής 3.0 in. 1.04M-dot TFT color LCD με
λειτουργία Touch Autofocus
AF tracking με εξελιγμένο αλγόριθμο
παρακολούθησης κινούμενων αντικειμένων
Bluetooth® low energy υποστηρίζει το app
Fujifilm Camera Remote
Διαστάσεις: 121x74x43mm
Bάρος: 337γρ.
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Canon
Δύο σαρωτές για εκτυπωτές
μεγάλου φορμά

Ο

ι νεοεμφανιζόμενοι σαρωτές L36e/

L24e, αντικαθιστούν τους L36/L24
και συνεργάζονται με τη σειρά εκτυπωτών
μεγάλου φορμά imagePROGRAF MFP
770/670. Απευθύνονται σε μεγάλο εύρος
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων
των κατασκευαστικών εταιρειών,
υπεργολάβων και γραφείων σχεδίασης,
προσφέροντας έναν εύκολο τρόπο
δημιουργίας αντιγράφων, χωρίς την
ανάγκη χρήσης υπολογιστή. Και οι δύο
διαθέτουν οθόνη αφής και υπόσχονται
πλήρες UserInterface, με το οποίο
μπορεί να εξοικειωθεί ο κάθε χρήστης.
Είναι συμβατοί με τα SmartWorks MFP
Lite, Direct Print & Share και μπορούν
να συνδεθούν στο ίδιο δίκτυο, για
ευκολότερη διαχείριση του υλικού σε
χώρους εργασίας.

Sony Venice
Η πρώτη full frame βιντεοκάμερα της εταιρίας

Τ

ο νέο μέλος της οικογένειας CineAlta, αποτελεί την πρώτη επαγγελματική
βιντεοκάμερα της Sony με αισθητήρα full-frame. Απευθύνεται σε κινηματογραφιστές,
όντας συμβατή με φακούς, Super 35mm, Spherical, Anamorphic και PL (FF). Επίσης,
η μοντούρα μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να υποστηρίζονται και φακοί Ε-mount. Με
την “άνεση” 15 stop δυναμικού
εύρους και το αναβαθμισμένο
σύστημα διαχείρισης χρώματος, ο
χρήστης μπορεί να διαχειριστεί με
μεγάλη ευελιξία το υλικό στο post
production. H Venice μπορεί να
εξάγει video 6Κ σε 10-bit XAVC,
16-bit RAW ή S-OCN μέσω του
εγγραφέα AXS-R7 και ενσωματώνει
μεταβλητά φίλτρα ND. Ιδιαίτερη
σημασία έχει δοθεί στα υλικά
κατασκευής του σώματος που την
καθιστούν ανθεκτική στη σκόνη και
την υγρασία.Είναι πλήρως συμβατή με όλα τα αξεσουάρ που προορίζονται για τη σειρά
CineAlta. Περισσότερες πληροφορίες για τη συμβατότητα των φακών και την έναρξη
διάθεσης της μπορείτε να βρείτε εδώ: https://pro.sony.com/bbsc/ssr/show-highend/
resource.solutions.bbsccms-assets-show-highend-Venice.shtml
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Μήνυση Macron
σε φωτορεπόρτερ

O

πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel
Macron κατέθεσε μήνυση εναντίον

ενός φωτορεπόρτερ που φαίνεται να
“απείλησε” την ιδιωτική του ζωή, τον
περασμένο μήνα. Σύμφωνα με δηλώσεις
εκπροσώπων της γαλλικής κυβέρνησης
(στην Telegraph), ο φωτορεπόρτερ έκανε
κάθε δυνατή προσπάθεια να αποκτήσει
μερικά snapshot από τις διακοπές
του νέου προέδρου, αγνοώντας τις
επανειλημμένες προειδοποιήσεις από
το προσωπικό ασφαλείας. Ωστόσο, το
περιστατικό που οδήγησε τον Macron
να κινηθεί νομικά ήταν η παράνομη
είσοδος του φωτογράφου στη βίλα
που διέμενε με τη γυναίκα του. Για
την ώρα, δεν έχει διευκρινιστεί αν ο
κατηγορούμενος φωτορεπόρτερ είναι
freelancer ή δουλεύει για κάποια
εφημερίδα/περιοδικό.

Nikon
Η D5 πάει στο διάστημα

Η

σχέση εμπιστοσύνης της NASA με την Nikon ξεκίνησε να “χτίζεται” από το 1971,
όταν η δεύτερη εξόπλισε φωτογραφικά την γνωστή αποστολή του Apollo 15.
Πριν λίγες μέρες ο η αμερικανική διαστημική υπηρεσία προχώρησε σε παραγγελία 53
σωμάτων Nikon D5, οι οποίες πρόκειται να αξιοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς
σε επίγειες βάσεις, αλλά και στο διάστημα. Οι μηχανές που θα δοθούν δεν έχουν
υποστεί καμία τροποποίηση σε σχέση με τα μοντέλα που βρίσκονται στην αγορά και θα
ικανοποιήσουν στο έπακρο τις ανάγκες των αστροναυτών. Μπορείτε να δείτε ένα από τα
πρόσφατα timelapse video που παρουσιάζει τη γη με μοναδικό τρόπο εδώ:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ls41cPlKbz0

Fujifilm
Νέοι φακοί ΧF 80mm f/2,8 Macro και GF 45mm f/2,8WR

E

κτός από τον οδικό χάρτη για νέους φακούς που προγραμματίζονται στο εγγύς
μέλλον, η Fujifilm έχει πλέον στη γκάμα της δύο νέους φακούς. Aρχικά, τον
ΧF80mm f/2,8 R LM OIS WR Macro για το σύστημα Χ με ενσωματωμένη οπτική
σταθεροποίηση (ως 5 stop) και προστασία από σκόνη και υγρασία. Αποτελείται από 16
οπτικά στοιχεία σε 12 group εκ των οποίων ένα ασφαιρικό, ένα Super ED και τρία ED. Το
σύστημα εστίασης πλεόντων στοιχείων -αρκετά συχνό σε σχεδιάσεις macro - εξασφαλίζει
ακρίβεια σε όλες τις αποστάσεις εστίασης, κοντινές και μακρινές. To κυριότερο όμως
χαρακτηριστικό του φακού είναι ότι για πρώτη φορά στο σύστημα Χ έχει λόγο
αναπαραγωγής lifesize 1:1.
Για τους χρήστες συστήματος digital medium format GFX θα διατίθεται πλέον και ο
ημιευρυγώνιος GF 45mm f/2,8 R WR αντίστοιχος με 35mm στο format 24x36mm.
Eίναι ο έκτος κατά σειρά φακός της συγκεκριμένης σειράς που συνεχώς επεκτείνεται
και έχει τεράστια ζήτηση διεθνώς. Από πλευράς διαστάσεων και βάρους θα είναι ένας
από τους πιο “φορητούς” φακούς στο σύστημα GFX και ο δεύτερος πιο “οικονομικός”
σε τιμή μετά τον στάνταρ GF 63mm f/2,8. Αποτελείται από 11 στοιχεία σε 8 ομάδες εκ
των οποίων το ένα ασφαιρικό και δύο χαμηλής διάχυσης ΕD. H προηγμένη πολλαπλή
επίστρωση Nano GI συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων με φαντασματώδη
είδωλα και θάμβωση.
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Επαγγελματικά μελάνια, χαρτιά & καμβάδες
σε προσιτές τιμές
ΝΕΑ

προιόντα

q17$ÃËÂ¼ÄÕÊÊ¿ÅÇ¿ÁÆÄÇ¿É««ÊÌÕ
q17$GPBNCPBSE

USB Stick για φωτογραφίες γάμου
q64#ÎÌÄ¼ÎÐÒÏÆ¹ÒÓÉ¿Ç.#TFD
q±ÒÎÆÐÇÉ¼ÐÆÐ¿Ó¿¼(#¹ÒÓ(#
q¾ÊÇËÌÃÂÕË¿Ð¼ÐÆÐ¿Ô«Î¿ÈÆÓÊÌÅÌÐ¾ÌÕÏÐÆ»¿ºÉ¿ÇÏÐÇÓÂ¾Ì¼ÁÃÇÓ
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"391)050-"#]q ΚΡΗΤΗ Παπαδόπουλος Ευθύμιος | 2810 390515
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Lexar
“Σωτήρια” εξαγορά από
κινέζικη εταιρία

Τ

ον περασμένο Ιούνιο, το

δημοφιλές brand καρτών
μνήμης για φωτογράφους,
εγκαταλείφθηκε σχεδόν
αναπάντεχα από την μητρική
Micron. Όμως το brand Lexar έχει
απήχηση στην αγορά και δύσκολα
δεν θα εμφανιζόταν κάποια εταιρία
να αδράξει την ευκαιρία. Το
όνομα αυτής: Longsys. Πρόκειται
για έναν κινέζικο κατασκευαστή
αποθηκευτικών μέσων (flash)
που δραστηριοποιείται στον
χώρο τα τελευταία δέκα-οκτώ
χρόνια. Στο σχετικό δελτίο τύπου,
διευκρινίζεται πως οι χρήστες των
προϊόντων της Lexar θα συνεχίζουν
να απολαμβάνουν τα αντίστοιχα
πλεονεκτήματα της εγγύησης
του κατασκευαστή. Επιπλέον, η
Longsys, με 100 εκατ. πωλήσεις
μέσων αποθήκευσης ανά έτος,
έχει τις προοπτικές να διευρύνει τη
γκάμα προϊόντων Lexar για video
8K, υλικό VR κ.α.

Kodak PixΡro 4KVR360
Video 4K και υλικό VR

Η

actioncam της Kodak, φθάνει αισίως στην 3η
γενιά και ακολουθεί τον γνωστό σχεδιασμό
της σειράς με δύο αισθητήρες 20MP και δύο
φακούς διαφορετικής οπτικής κάλυψης.
Ο πρώτος φακός καλύπτει οπτική γωνία 155°,
ενώ ο δεύτερος 235°. Αυτή η άνιση κατανομή
επιτρέπει στον χρήστη να εγγράφει video 4Κ
με αναλογία 16:0, με τον πρώτο φακό, όταν
δεν χρειάζεται το πλάνο των 360°. Επίσης,
πραγματοποιεί λήψεις φωτογραφιών 27MP
και μπορεί να ελεγχθεί ασύρματα μέσω Wi-Fi
(από smartphone ή tablet) ή να αξιοποιήσει τις
δυνατότητες άμεσης μεταφοράς αρχείων των τεχνολογιών NFC και Bluetooth. Υποστηρίζει
κάρτες μνήμης microSD έως 128GB, ικανοποιώντας τις υψηλές ανάγκες σε αποθηκευτικό
χώρο. H ένωση των φωτογραφιών/video για τη δημιουργία υλικού VR εξακολουθεί
να γίνεται στο στάδιο του post production, μέσω υπολογιστή (το Pixpro 360 Stitch
περιλαμβάνεται στην συσκευασία). Ωστόσο, υπάρχει μια λειτουργία εντός του λογισμικού της
Pixpro 4KVR360, που επιτρέπει τη σύνθεση υλικού σε χαμηλή ανάλυση για προεπισκόπηση
ή ανάρτηση σε κοινωνικά δίκτυα. Είναι συμβατή με αρκετά αξεσουάρ για την προσαρμογή
της σε λείες ή matte επιφάνειες. Μπορείτε να βρείτε δείγματα φωτογραφιών και video της
νέας actioncam, που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα στην IFA 2017, εδώ:
https://kodakpixpro.com/Americas/cameras/vrcamera/sp3604k/

photo.gr
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Canon
Νέα μονάδα παραγωγής στην Ιαπωνία

Σ

τα πλαίσια της ανανεωμένης πολιτικής που αφορά την παραγωγή, η Canon θα ανοίξει ένα ακόμα εργοστάσιο στην Ιαπωνία, εντός
του 2019. Πιο αναλυτικά, προχώρησε σε αγορά έκτασης 300.000τ.μ. στο νομό Miyazaki της Νότιας Ιαπωνίας, η οποία θα αξιοποιηθεί
για εγκατάσταση μονάδας παραγωγής DLSR και compact μηχανών. Το εγχείρημα θα στοιχίσει στην ιαπωνική εταιρία περίπου 181 εκ.
δολλάρια. Οι πιο πρόσφατες εγκαταστάσεις που εγκαινίασε η Canon στην χώρα ίδρυσής της, χρονολογούνται από το 2010. Όμως αυτή
τη φορά, έμφαση θα δοθεί στην μείωση του προσωπικού και στην αύξηση των μηχανημάτων αυτοματισμού, με στόχο την περικοπή
κόστους. Με τη αξιοποίηση του εν λόγω εργοστασίου υπολογίζεται πως το ποσοστό προϊόντων imaging που παράγονται στην Ιαπωνία
θα ξεπεράσει το 60%, ενώ πέρσι κυμαινόταν στο 56%.

DJI
Άνοιξε το πρώτο εξουσιοδοτημένο
κατάστημα στην Αθήνα

Τ

ο drone αποτελεί πλέον ένα από τα πιο
δημοφιλή μέσα φωτογράφησης και
βιντεοσκόπησης, με την DJI να βρίσκεται στην
κορυφή της αγοράς. Το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου
εγκαινιάζεται το πρώτο εξουσιοδοτημένο
κατάστημα της κινεζικής εταιρίας στην Αθήνα.
Όσοι παρευρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν από κοντά όλη τη σειρά Phantom, το
Mavic Pro, το Spark, τα προϊόντα Osmo, αλλά και
να επωφεληθούν της προσφοράς που δίνει δωρεάν
μία extra μπαταρία με κάθε αγορά τετρακόπτερου.
Επίσης, με οποιαδήποτε αγορά πραγματοποιηθεί
την ημέρα των εγκαινίων ή την ερχόμενη
εβδομάδα, θα προσφέρονται διαφημιστικά δώρα
της εταιρίας: T-shirts, καπέλα και σημειωματάρια.
DJI Ελευθερίου Βενιζέλου 22, 11147, Γαλάτσι
Ώρα: 10:00-20:00
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Δ η μήτρη ς Σιδη ροκαστρίτη ς

Σχoλές φωτογραφίας

Φ ωτογρ α φ ί α
Βίντεο
P ho to e d it in g
Studio
Μόδα
Po r t fo l i o

FOCU S
ΕΡ ΓΑΣ ΤΗΡ Ι Ο
ΕΛ ΕΥΘΕΡ ΩΝ
Σ ΠΟΥΔΩΝ

Λεωφ. Παπ άγου 112
Ζωγρ άφ ου 157 7 2

Τ: 2 10 7 7 50 67 5
www.foc us.edu.gr
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 63
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Fujifilm
Aναβαθμίσεις firmware

Λ

ίγες μέρες μετά την εμφάνιση

της X-E3 και του φακού XF
80mm f/2.8, η Fujifilm δεν “ξέχασε”
τα παλαιότερα μοντέλα μηχανών
της και κυκλοφόρησε τέσσερις
αναβαθμίσεις firmware.
Οι mirrorless που θα αποκτήσουν
νέες δυνατότητες είναι οι X-Pro2,
X-T2, Χ-Τ20 και η X100F. Ξεκινώντας
από το πιο ουσιαστικό update, η
X-Pro2 μπορεί πλέον να κάνει χρήση
του δημοφιλούς Film Simulation
στο video 4K και να προσφέρει στο
χρήστη tethered shooting μέσω
USB ή Wi-Fi. Επίσης, το autofocus
θα αντιδρά ταχύτερα σε κινούμενα
θέματα. Όσο αφορά τις aftermarket
συσκευές που συνεργάζονται με
την X-Pro2, όλα τα φορητά φλας θα
μπορούν να κάνουν συγχρονισμό σε
υψηλές ταχύτητες και να αξιοποιούν
το σύστημα φλασομέτρησης TTL
(αν το υποστηρίζουν). Παρομοίως,
η XT-2, δέχεται ακριβώς την ίδια
αναβάθμιση στο autofocus και θα
έχει “φιλική” συμπεριφορά προς τα
φλας άλλων εταιριών.
Η X100F, ως νεότερο μοντέλο,
αποκτά μόνο το δεύτερο
χαρακτηριστικό για τα φλας.
Και οι τρεις υποστηρίζουν το
λογισμικό Fujifilm X Raw Studio,
που επιτρέπει την μετατροπή των
αρχείων RAW με τους πόρους του X
Processor Pro. Η X-T20 κρατά πλέον
ενεργή την οθόνη αφής, ενώ ο
φωτογράφος αξιοποιεί το EVF. Τέλος
η Fujifilm, γνωστοποίησε τα σχέδια
της για την κυκλοφορία δύο νέων
φακών. Πρόκειται για τους XF816mmF2.8 R LM WR και XF200mmF2
R LM OIS WR, οι οποίοι θα είναι
διαθέσιμοι εντός λίγων μηνών.



  

Minox DTC550
Με αισθητήρα ανίχνευσης της κίνησης και video Full HD

H

νέα προσθήκη στη σειρά DTC της Minox είναι μια εξειδικευμένη βιντεοκάμερα
για παρατήρηση άγριων ζώων ή για εφαρμογές ασφαλείας. Ο αισθητήρας 5MP
παράγει φωτογραφίες είτε στην εγγενή ανάλυση ή 8,5 MP μέσω Interpolation. Επίσης,
εγγράφει video Full HD και προσφέρει λειτουργίες timelapse και απομακρυσμένου
χειρισμού. Μέσω της οθόνης 2,4in. o χρήστης μπορεί να επιμεληθεί τις ρυθμίσεις,
ενώ το μενού έχει απλοποιηθεί, συγκριτικά με προηγούμενα μοντέλα. Η αποθήκευση
του υλικού γίνεται σε κάρτα SD. Το αδιάβροχο περίβλημα προστατεύει την συσκευή
από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ώστε να μπορεί να παραμένει για αρκετούς μήνες
σε πολύ ζεστά ή ψυχρά κλίματα. Η χαμηλή κατανάλωση επιτρέπει σε οκτώ μπαταρίες
ΑΑ να προσφέρουν αυτονομία περίπου 6 μηνών. Καθώς είναι ενεργοποιημένη,
μπορεί ταυτόχρονα να τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος. Το φλας
με υπέρυθρες βοηθά στη λήψη ασπρόμαυρων φωτογραφιών στο απόλυτο σκοτάδι,
από απόσταση 15μ. Όσο αφορά την ριπή, υποστηρίζει 9 διαδοχικές λήψεις. Είναι
διαθέσιμη σε χρώμα παραλλαγής. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ιμάντας για τη
στήριξη σε δέντρο/στύλο, εξάρτημα για την προσάρτηση σε τοίχο και καλώδιο USB.
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VK ALBUMS
Σολωμού 42, 121 33 Περιστέρι. Τηλ.: 210 5596493, Κιν.: 6988 193618,
e-mail: digital.album.vk@gmail.com | info@vkalbums.gr
www.vkalbums.gr
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Η.Π.Α
Φωτορεπόρτερ παρολίγο νεκρός λόγω...
τριπόδου!

Γ

ια τον παραλληλισμό του φωτογραφικού
εξοπλισμού με όπλα, έχει γίνει πολλές φορές
λόγος στο παρελθόν, συνήθως ως μια θεωρητική
προσέγγιση του μέσου. Αυτή τη φορά όμως συνέβη
κάτι αναπάντεχο που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ενός
φωτογράφου από το Ohio της Αμερικής.
Ο Andy Grimm, φωτορεπόρτερ της εφημερίδας New
Carlisle News, πυροβολήθηκε εκ παραδρομής από
τον αστυνομικό Jake Shaw, περίπου στις 10 το βράδυ
της 4ης Σεπτεμβρίου, ενώ εργαζόταν σε λεωφόρο του
Ohio. Η αιτία ήταν πως ο αστυνομικός μπέρδεψε το
τρίποδο και την φωτογραφική μηχανή με όπλο και
αντέδρασε βεβιασμένα με αποτέλεσμα ο Grimm να
δεχτεί πυρά και να σωριαστεί στο έδαφος. Τα καλά νέα
είναι πως ο άτυχος φωτογράφος μεταφέρθηκε άμεσα
στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επιτυχημένη
χειρουργική επέμβαση. Κατά τη διάρκεια της
ανάρρωσης του,
ο Grimm δήλωσε
σοκαρισμένος από
το περιστατικό, αλλά
διευκρίνισε πως δεν
θα ήθελε ο Shaw να
χάσει τη δουλειά του
εξαιτίας μιας κακής
στιγμής.

3 ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ + WORKSHOPS

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

www.oramastudies.gr



  

 

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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Η παλαιότερη φωτογραφία
προέδρου των Η.Π.Α
...σε δημοπρασία

Τ

ον Μάρτιο του 1843, ο έκτος πρόεδρος των Η.Π.Α
(με θητεία από 1825 έως 1829), John Quincy Adams,
πόζαρε στο φακό ενός φωτογράφου που διατηρούσε
στούντιο στην Washington. Η φωτογραφία αυτή δωρήθηκε
λίγα χρόνια αργότερα από τον Adams στον πολιτικό
και συνάδελφο του Horace Everett. Η οικογένεια του
κράτησε σχεδόν άθικτο το ντοκουμέντο έως σήμερα και
πλέον αποτελεί την παλαιότερη φωτογραφία προέδρου
της Αμερικής. Για το λόγο αυτό αναμένεται να πωληθεί
μέσω δημοπρασίας έναντι 250,000$ ή και περισσότερων.
Αντίστοιχο πορτραίτο του αντιπροέδρου John C. Calhoun
πωλήθηκε 338,500$, εννέα φορές παραπάνω από την
εκτιμώμενη τιμή αγοράς. Είναι άξιο αναφοράς πως ο
Adams, κατά τη διάρκεια της ζωής του, έκανε πάνω από
εξήντα πορτραίτα. Το πρώτο του, χρονολογείται στο
μακρινό 1842 και δεν έχει διασωθεί. Κάτι που υπογραμμίζει
εξελίξεις στην αγορά έργων τέχνης είναι πως το 1970 ένα
από αυτά τα πορτραίτα, αγοράστηκε σε ένα παλαιοπωλείο
για μόλις 50 cents.
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Dreamalities
Έκθεση της Julie de Waroquier

Η

γαλλίδα καθηγήτρια φιλοσοφίας και φωτογράφος
Julie de Waroquier δημιουργεί έναν ονειρικό κόσμο,
καλώντας το θεατή να ακροβατήσει ανάμεσα στο όνειρο
και τη νοσταλγία. Η φωτογραφική σειρά “Dreamalities”
αποτελεί το πρώτο βιβλίο της φωτογράφου, το οποίο
δημοσιεύτηκε στα τέλη του 2012. Το 2014 το βιβλίο
έγινε ταινία μικρού μήκους, αποσπώντας έκτοτε βραβεία
σε πολλά διεθνή φεστιβάλ. Υπό την επιμέλεια του
φωτογράφου Μάρκου Δολόπικου, η φωτογραφική
δουλειά “Dreamalities” έρχεται στην Αθήνα για να
φιλοξενηθεί στον εκθεσιακό χώρο της Blank Wall Gallery.
Εγκαίνια: Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, 21.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 21 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55,
Κυψέλη, Αθήνα
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 2114052138,
info@blankwallgallery.com, www.blankwallgallery.com



  

 





!"#$$%

  

 '

Hasselblad X1D
Field Kit
Μηχανή και τρεις φακοί
σε προσφορά

Η

σουηδική εταιρία που

έχει συνδέσει το brand
name της με το μεσαίο φορμά,
κυκλοφόρησε ένα νέο κιτ της
X1D, που περιλαμβάνει τρεις
φακούς και επιπλέον αξεσουάρ.
Αναλυτικότερα, στο ειδικά
σχεδιασμένο, ανθεκτικό στις
πτώσεις, βαλιτσάκι της Pelican,
περιέχονται οι φακοί 30mm
f/3.5, 45mm f/3.5, 90mm
f/3.2, δεύτερη μπαταρία για
την X1D, λουρί ώμου/χεριού,
καθαριστικά για τον αισθητήρα/
φακό και καλώδιο usb για
tethered shooting. Λαμβάνοντας
υπόψη το κόστος αγοράς
κάθε προϊόντος ξεχωριστά, ο
υποψήφιος αγοραστής του X1D
Field Kit εξοικονομεί περίπου
1420 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να το προπαραγγείλουν εδώ:
http://www.hasselblad.com/xsystem/x1d-field-kit
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Sigma
Προβλήματα σε πέντε
φακούς με μοντούρα Canon

Π

έντε φακοί του δημοφιλούς

κατασκευαστή που
προορίζονται για Canon φαίνεται
πως παρουσιάζουν ψευδή οπτικά
σφάλματα, όταν η λειτουργία
Lens aberration correction είναι
ενεργοποιημένη. Συγκεκριμένα
πρόκειται για τους 30mm F1.4 DC
HSM | Art, 35mm F1.4 DG HSM |
Art, 30mm F1.4 EX DC HSM, 50mm
F1.4 EX DG HSM και 85mm F1.4
EX DG HSM, όταν συνεργάζονται
με τις μηχανές Canon EOS 6D Mark
II, EOS 9000D (77D), EOS200D και
EOS 800D. Σε επίσημη ανακοίνωση
η Sigma συμβουλεύει τους
χρήστες να διατηρούν την εν λόγω
λειτουργία απενεργοποιημένη (από
το μενού της μηχανής), έως ότου
διορθωθεί το πρόβλημα με ένα
μελλοντικό firmware update από
την πλευρά της Canon.

METApolis
Νέος κύκλος σεμιναρίων

Η

φωτογραφική ομάδα METApolis ξεκινά δύο νέους κύκλους σεμιναρίων
φωτογραφίας, με στόχο την εισαγωγή των συμμετεχόντων στον κόσμο της
εικόνας. Στο πλαίσιο ενός δίωρου εβδομαδιαίου προγράμματος, οι ακροατές θα
αναπτύξουν το δικό τους ρυθμό ενώ στο τέλος των συναντήσεων θα δημιουργήσουν
και θα παρουσιάσουν τη δική τους ομαδική έκθεση. Παράλληλα, όσοι έχουν
παρακολουθήσει στο παρελθόν τον εισαγωγικό κύκλο σεμιναρίων, μπορούν να
δηλώσουν συμμετοχή στο εξειδικευμένο σεμινάριο φωτογραφίας, διευρύνοντας τις
γνώσεις τους ως προς την αισθητική της φωτογραφίας.

Πρόγραμμα
Εισαγωγικό Τμήμα Ι
20.00 – 22.00
Έναρξη: Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, 20.00
Εισαγωγικό Τμήμα Ι Micro
19.00 – 20.00
Έναρξη Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, 20.00
Εισαγωγικό Τμήμα ΙΙ
15.00 – 17.00
Έναρξη: Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, 15.00
Εισαγωγικό Τμήμα ΙΙΙ
20.00 – 22.00
Έναρξη: Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, 20.00
Εισαγωγικό Τμήμα IV
19.00 – 21.00
Έναρξη: Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, 19.00
Εξειδικευμένο
17.30 - 19.30
Εναρξη: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: METApolis, Στοά Καΐρη 6, Μοναστηράκι, Αθήνα
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: METApolis, Τηλ. 2103253550, info@
metapolis.gr, http://www.metapolis.gr
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Πλάτων Ριβέλλης
Σεμινάριο φωτογραφικής κριτικής

Ο

ι Πέμπτες στο Μουσείο Μπενάκη
επιστρέφουν, στο γνωστό σεμινάριο
φωτογραφικής κριτικής με εισηγητή τον
Πλάτωνα Ριβέλλη. Κατά τη διάρκεια
των συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί
συστηματική ανάλυση και κριτική των
φωτογραφιών που παρουσιάζουν οι
συμμετέχοντες. Το κόστος του σεμιναρίου
είναι 250 ευρώ (συν ΦΠΑ 24%).
Συναντήσεις: κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα
Διάρκεια: Οκτώβριος 2017 – Ιούνιος 2018
Διευθύνση: Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη
1, Κολωνάκι, Αθήνα
Πληροφορίες – εγγραφές: Πλάτων
Ριβέλλης, Τηλ. 6945437577, platon@rivellis.
gr, www.rivellis.gr

Kέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας
Πρόγραμμα υποτροφιών 2017-2018

Μ

ε αφορμή τον νέο κύκλο σεμιναρίων του Βασίλη Γεροντάκου, ανακοινώθηκε
ένα πρόγραμμα υποτροφιών για όσους θα ήθελαν να πάρουν μέρος στις
φετινές συναντήσεις. Oι δύο υποτροφίες αφορούν το Εργαστήριο Δημιουργικής
Φωτογραφίας 1 και το Εργαστήριο Δημιουργικής Φωτογραφίας 2 αντίστοιχα και
προσφέρουν πλήρη κάλυψης εξόδων συμμετοχής. Το πρώτο εργαστήριο απευθύνεται
σε αρχάριους που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη φωτογραφική τους εκπαίδευση ενώ
το δεύτερο σε όσους έχουν τη βασική τεχνική και θεωρητική κατάρτιση και θέλουν να
διευρύνουν τις γνώσεις τους καθώς και να εξελίξουν το φωτογραφικό τους έργο.
Οι υποψήφιοι για καθεμία από τις δύο υποτροφίες, καλείται να υποβάλουν
15 φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή μέσω e-mail στέλνοντας παράλληλα τα στοιχεία
επικοινωνίας τους και το σεμινάριο στο οποίο θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή.
Η θεματολογία είναι ελεύθερη ενώ οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν αίτηση
μόνο σε μια από τις δύο υποτροφίες. Οι δύο νικητές θα ανακοινωθούν την Πέμπτη
4 Οκτωβρίου 2017, κατά την παρουσίαση των σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθεί
στο Boozecooperativa.
Υποβολή: έως τέλος Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες – Εγγραφές: Βασίλης Γεροντάκος, wassily.ge@gmail.com,
www.vassilisgerontakos.com

Μουσείο Μπενάκη
Σεμινάριο Lightroom με τον Πλάτωνα Ριβέλλη

Ο

Πλάτων Ριβέλλης επισκέπτεται το χώρο του Μουσείου
Μπενάκη για ένα σεμινάριο αφιερωμένο στο Lightroom. Κατά
τη διάρκεια του σεμιναρίου συνολικής διάρκειας δεκαέξι ωρών, οι
συμμετέχοντες θα γνωρίσουν το γνωστό πρόγραμμα επεξεργασίας,
μέσα από τετράωρες συναντήσεις. Το κόστος συμμετοχής είναι 140
ευρώ (συν ΦΠΑ).
Συναντήσεις: 4, 11, 18, 25 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1, Κολωνάκι, Αθήνα
Πληροφορίες – Κράτηση θέσης: Πλάτων Ριβέλλης, platon@rivellis.gr
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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

Ñ½ÍÚ¯ Ñ½Í(

3 Ñ½Í(

Ñ½Í(

Ñ½Í(

6 Ñ½Í(

7 Ñ½Í(

Ñ½Í(

9 Ñ½Í( Ñ½Í Ñ½Í Ñ½Í Ñ½Í

6,9€ 12€ 17€ 22€ 27,5€ 30€ 35€ 40€ 45€ 50€

55€

60€ 65€

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η τιμή δεν περιλαμβάνει έξοδα αποστολής & αντικαταβολής

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
VVVOGNSNFQLNMNSGDL@SHJ@jÑÒjHMEN OGNSNFQ
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Reflex Photographers
Ανακοινώθηκε το φετινό πρόγραμμα εργαστηρίων

Ο

ι Reflex Photographers επιστρέφουν και φέτος, με πλούσιο πρόγραμμα εργαστηρίων. Από τα εργαστήρια σκοτεινού θαλάμου
και εισαγωγής στη φωτογραφία μέχρι τις συναντήσεις Lightroom και Fashion Portrait, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο
θεωρητικά όσο και τεχνικά θέματα. Φωτογραφήσεις, σεμινάρια φωτογράφησης με διάφορες θεματικές, εκθέσεις φωτογραφίας,
προβολές ταινιών και μουσικά δρώμενα δεν θα λείπουν και φέτος, σε χώρο που φιλοξενεί παράλληλα περισσότερους από 200
τίτλους φωτογραφικών βιβλίων. Οι Reflex Photographers είναι η ομάδα των φωτογράφων και καλλιτεχνών Γιώργου Τατάκη,
Μιχάλη Παππά, Αντώνη Χρυσάκη και Θανάση Χριστοδούλου. καταξιωμένων στον χώρο της φωτογραφίας με πολλές βραβεύσεις
και δημοσιεύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι επικεφαλής της Reflex Collectiva, μιας ευρύτερης κοινότητας
καλλιτεχνών, φωτογράφων και συνεργατών.

Πρόγραμμα εργαστηρίων
Dark room 1
16/09/2017 12.00 - 14.00
14/10/2017 12.00 -14.00
18/11/2017 12.00 - 14.00
16/12/2017 12.00 - 14.00
Dark room 2
23/09/2017 12.00 -14.00
21/10/2017 12.00 – 14.00
25/11/2017 12.00 – 14.00
16/12/2017 15.00 – 17.00

08/11/2017 19.00 – 21.00
13/12/2017 19.00 – 21.00
Εισαγωγή στη τέχνη της φωτογραφίας Ι
18/10/2017 19.00 – 21.00
15/11/2017 19.00 – 21.00
20/12/2017 19.00 – 21.00
Εισαγωγή στη τέχνη της φωτογραφίας ΙΙ
25/10/2017 19.00 – 21.00
22/11/2017 19.00 – 21.00
27/12/2017 19.00 – 21.00

Fashion portrait
01/10/2017 12.00
03/12/2017 12.00

Μεγάλοι Φωτογράφοι
Κάθε Τρίτη από 3/10/2017 19.00 – 21.00

Εισαγωγή στη φωτογραφία τεχνικό I
04/10/2017 19.00 – 21.00
01/11/2017 19.00 – 21.00
06/12/2017 19.00 – 21.00

Παρουσίαση φωτογράφων
20/10/2017 20.00 – 22.00
17/11/2017 20.00 – 22.00
15/12/2017 20.00 – 22.00

Εισαγωγή στη φωτογραφία τεχνικό II
11/10/2017 19.00 – 21.00



Παρουσίαση μελών
Lightroom

  

Ελεύθερο σχέδιο
Κάθε Δευτέρα από 18/09/2017 19.30 -22.00
Γραμμικό σχέδιο
Κάθε Πέμπτη από 21/09/2017 19.30 – 22.00
Διεύθυνση: Reflex Photographers, Ηούς 27
& Συμμαχιδών, Πετράλωνα, Αθήνα
Πληροφορίες: Reflex Photographers,
Τηλ. 2130417861, reflexphotographers.com
info@reflexphotographers.com,
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Και τα τρία βιβλία!



€25

*

Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την ιστορία
& αισθητική της
φωτογραφίας!



     

* 25  
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Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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