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Καθημερινά περίπου 300 αερόστατα υπερίπτανται της ευρύτερης περιοχής της Καππαδοκίας με
10 επιβαίνοντες τουρίστες το καθένα. Συναρπαστικό θέαμα και φυσικά θέμα για φωτογράφιση!

Με την Sony στην Καππαδοκία
Για καλύτερη γνωριμία και δοκιμή των νέων φωτογραφικών μηχανών
Τρεις νέες και πολλά υποσχόμενες
μηχανές (και αρκετούς φακούς)
παρουσίασε τους τελευταίους μήνες
η SONY μεταξύ πολλών άλλων νέων
προϊόντων. Και θέλει αυτό το γεγονός
να το πληροφορηθεί κάθε φωτογράφος,
επαγγελματίας και ερασιτέχνης.
Το κανάλι της ενημέρωσης περνάει από
τα ειδικά φωτογραφικά περιοδικά, sites
& blogs τα οποία η Sony γνωρίζει άριστα
να προσεγγίζει και να τροφοδοτεί με
πρωτόγνωρες εμπειρίες κερδίζοντας
επάξια μεγάλη δημοσιότητα.



  

Τ

ρία εντυπωσιακά event διοργάνωσε η Sony μόνον μέσα στο 2017 -ενδεχομένως
κι άλλα- με προσκεκλημένους εκδότες και διευθυντές φωτογραφικών περιοδικών
& δημοφιλών sites απ’ όλη την Υφήλιο. Στο Λονδίνο 19-20 Απριλίου, στη λίμνη
Maggiore της Ιταλίας 28-29 Μαϊου και πρόσφατα στην Καππαδοκία της Τουρκίας 26-27
Σεπτεμβρίου απ’ όπου και το φωτορεπορτάζ που ακολουθεί. Έχουμε αποθηκεύσει
τις φωτογραφίες από το ταξίδι μας στην Καππαδοκία στην μεγάλης χωρητικότητας
κάρτα SDXC 64 GB φωτογραφίζοντας πότε με την ταχύτατη Sony a9 (60 καρέ το
δευτερόλεπτο!!!) και άλλοτε με την κινηματογραφικών προδιαγραφών Sony RX IV
με φακό zoom 24-600mm σε αρχείο 4Κ. Επίσης φωτογραφίσαμε και με την νέα και
λιλιπούτεια Sony RXO η οποία φιλοδοξεί να κερδίσει μεγάλο μερίδιο στην αγορά όχι
απλά σας actioncam αλλά σαν η πιο μικρή μηχανή τσέπης για όλες τις χρήσεις,
σταθερής και κινούμενης εικόνας.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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SONY RXO
H Sony κατάφερε να χωρέσει σε μια σταλιά
μηχανή (110gr) ένα σωρό πράγματα:
Αισθητήρα CMOS 1’’ 24MP, φακό Zeiss
24mm, βίντεο 4K, full HD στα 240fps και 16
fps RAW λήψεις. Αδιάβροχη, ανθεκτική σε
πίεση βάρους μέχρι 200 κιλά και άθραυστη
σε πτώση από 6,5 μέτρα. Και πολλά άλλα...
ν
Σριγμιότυπο από την συνένετευξη τύπου όπου έγινε αναλυτική παρουσίαση των τεχνολογικών
καινοτομιών που ενσωματώνουν οι νέες μηχανές SONY.

Αναμνηστική φωτογραφία στα περίχωρα της Καππαδοκίας του δημοσιογραφικού team
από είκοσι χώρες που συμμετείχε στο event.

Στην εκδήλωση κατά την προσφιλή τακτική της Sony είχαν προσκληθεί εκτός των
δημοσιογράφων και τοπικοί αντιπρόσωποι και dealers από αρκετές χώρες. Στη φωτογραφία η
ελληνική αντιπροσωπεία. Aπό αριστερά: Μάρκος Σταυρινάκης, Φώτης Ρέλιας, Πρόδρομος Γαλαίος,
Βαγγέλης Στάμος, Ίνο Μαγρίζος & ο υπογράφων.



  

SONY a9
a9
SONY
Εμφανίζεται -και όχι αβάσιμα- στις
καταχωρήσεις της Sony ως «Game changer»
στον απαιτητικό χώρο των mirrorless.
Aναλυτικό πολυσέλιδο test θα βρείτε στο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ Νο 250 που κυκλοφορεί.

SONY RX
RX 10
10 IV
IV
SONY
Eίναι η μηχανή που πραγματικά θα
λατρέψουν όσοι ασχολούνται με το
βίντεο... Περισσότερα προσεχώς!
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ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τελευταίες μέρες για δήλωση συμμετοχής
στην ενότητα 2. Λίγες θέσεις διαθέσιμες!
Σεμινάριο - ενότητα Νο 2, Τετάρτη 4 Οκτωβρίου
Ελάτε στο δεύτερο μάθημα (κόστος €40) να γνωρίστε τον εισηγητή
και να ενημερωθείτε για το αναλυτικό πρόγραμμα.
Μπορείτε να επιλέξετε την ενότητα που σας ενδιαφέρει και να
αποφασίσετε τι θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια!
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«Μου άρεσε και με βοήθησε το πως να
βγαίνουμε έξω από το Comfort Zone.
Μου αυξήθηκε η αυτοπεποίθηση!»
ΘΑΝΟΣ
«Ήταν ενδιαφέρουσα η πρώτη προσέγγιση στο
πρώτο μάθημα του σεμιναρίου φωτογράφων
ΙΩΑΝΝΗΣ
γάμου»
«Μου άρεσε πολύ αυτό που αναφέραμε για τα
Slideshow διότι δεν το γνώριζα και μου άρεσε
που από το Slideshow μπορούμε να βγάλουμε
ΕΛΕΝΑ
συναίσθημα!»
«Μου άρεσε και με ενθάρρυνε που άκουσα
προβληματισμούς που έχω κι εγώ. Από τα
σχόλια μου ήρθαν ιδέες για να απαντήσω και
ΠΗΤΕΡ
λύσω απορίες»
«Πολύ καλό σεμινάριο. Με εντυπωσίασε
η κοινωνικότητα του Χρήστου. Μου έδωσε πολλά
εναύσματα για να αλλάξω πολλά στην ζωή μου
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
και στην δουλειά μου»

«Απέκτησα πολλές γνώσεις για τη φωτογραφία
γάμου και κατάφερα να λύσω ερωτήματα
τα οποία με απασχολούσαν, όπως η
προσέγγιση των πρώτων πελατών καθώς και
η κοστολόγηση των πρώτων υπηρεσιών ενός
ΦΑΝΗΣ
φωτογράφου γάμου»
«Είναι βασικό και δεν το ήξερα για την
παρουσίαση ενός Slideshow με μουσική πριν τη
παράδοση των δειγμάτων. Σωστές συμβουλές
για τους πρώτους πελάτες μας» ΣΟΦΙΑ
«Η εισαγωγή για το πως ξεκινάμε από το μηδέν
με έκανε να ανυπομονώ για τις επόμενες
ΑΝΤΩΝΗΣ
ενότητες!»
«Έμαθα να μην φοβάμαι να αρπάξω την
ευκαιρία και να πολεμάω το άγχος μου...»
ΦΩΤΗΣ
«Το σεμινάριο με βοήθησε να ανοίξω
τους ορίζοντες μου και να εξελιχθώ σαν
φωτογράφος, αλλά και σαν άνθρωπος»
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

( *' -' % % ( (( (( / .3
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Αγουροξυπνημένοι ή μάλλον άυπνοι ώρα 7 το πρωί πάνω στο αερόστατο! Τα αερόστατα
πετούν υποχρεωτικά μόνον πολύ νωρίς το πρωί γιατί τότε επικρατεί άπνοια στην περιοχή.

Φωτογραφίσαμε την ανατολή του ηλίου (παρόλο που επιθυμούσαμε διακαώς να
φωτογραφίσουμε την δύση)! Το εγερτήριο ήταν υποχρεωτικό για όλους στις 4:30 το πρωί...

Εντυπωσιακή η θέα της Καππαδοκίας, πρωί από τα 800 μέτρα μέσα από
έναν... κουβά να αιωρείται στο κενό! Πάνω δεξιά η προσγείωση και δεξιά
σαμπάνια -παρακαλώ- για αναψυκτικό μετά από μία ώρα στον αέρα.

ÕÇÖØÑÔĆÆÇÖÕÇÓÃÑÌÕÚÄÓËÑÖ

Τα αερόστατα άρχισαν να πετούν στην Καππαδοκία το 1991-92 μετά από πρωτοβουλία κάποιου επιχειρηματία.
Η απρόσμενη επιτυχία του εγχειρήματος τα έκανε 350 σε 20 χρόνια τα οποία οι αρχές αναγκάστηκαν να μειώσουν στα
250 από τον φόβο ατυχήματος λόγω συνοστιμού στους αιθέρες. Όλη η περιοχή ζει από αυτή την ατραξιόν.

ÔÇÍËÆÃ
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I AM THE NEW NIKON D7500. Μην αφήσετε να σας ξεφύγει η τέλεια στιγμή. Εξοπλισμένη με αισθητήρα DX-CMOS 20,9
MP, AF 51 σημείων και εύρος ISO 100 έως 51200, η νέα Nikon D7500 αποτυπώνει εντυπωσιακές εικόνες ακόμη και σε
συνθήκες χαμηλού φωτισμού και διαθέτει ταχύτητα συνεχούς λήψης 8 fps. Όπου και να βρίσκεστε, η έξυπνη, ανακλινόμενη
οθόνη αφής και το λεπτό σώμα της φωτογραφικής με τη βαθιά λαβή, χαρίζουν πρόσθετη ευελιξία ώστε να μπορείτε να
κοινοποιείτε τις λήψεις σας άμεσα, κατευθείαν στην έξυπνη συσκευή σας*. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποτυπώνετε video στην
εντυπωσιακά ευκρινή ποιότητα 4K UHD που διατηρεί και ξαναζωντανεύει τις αναμνήσεις σας. Κυνηγήστε την τέλεια λήψη.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nikon.gr
* Η ενσωματωμένη δυνατότητα Bluetooth® αυτής της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συμβατές έξυπνες συσκευές. Απαιτείται να έχει
γίνει εγκατάσταση της εφαρμογής SnapBridge της Nikon στη συσκευή προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτή τη φωτογραφική μηχανή. Για πληροφορίες
συμβατότητας και για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής SnapBridge, επισκεφθείτε το Google Play® και το App Store.
Η ονομασία και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc., ενώ η ονομασία Google Play® αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc.
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Η Καππαδοκία και γενικά όλη η επαρχία της Καισαρείας διαθέτει ηφαιστιογενές
έδαφος και φημίζεται για το πολύ καλό κρασί της. Το στιγμιότυπο από αμπέλι της
περιοχής Γκόρεμε. Ο τρύγος είχε τελειώσει όμως υπήρχαν ακόμη κάποια σταφύλια.

Σκηνές από την πόλη. Πάνω μιναρές με πρώτο πλάνο πρωτότυπη θερμομόνωση ντεπόζιτου με νερό που σπανίζει στην περιοχή. Κάτω αριστερά αυλή
με μαξιλάρια για ραχάτι και κουβέντα και δεξιά πρόσοψη καταστήματος με χαλιά.

Ναι, καλά
καταλάβατε.
Πρόκειται για
ορδόδοξη
παλαιοχριστιανική
εκκλησία
σμιλευμένη μέσα
σε βράχο στις
αχανείς βραχώδεις
εκτάσεις της
περιοχής. Στην
Καππαδοκία
ζούσε μία μεγάλη
και δραστήρια
ελληνική κοινότητα
και η ελληνική
γλώσσα ήταν
από τις πλέον
διαδεδομένες στην
περιοχή. Ακόμη
λειτουργούσε
και ιερατική
χριστιανική σχολή
την οποία έκλεισαν
οι Τούρκοι το 1916.
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Ήπιαμε εξαιρετικό τσάι από ξυλοκάζανο, τραγανό μπακλαβαδάκι με τον καφέ και συνοδεύσαμε με θαυμάσιο ξυνόγαλο (Αριάνι) τα λαδερά μας.
Υπόψιν ότι το ξυνόγαλο σερβίρεται με κάθε επισημότητα ως βασικό ρόφημε σε όλες τις πτήσεις της Turkish Airlines.

To ξενοδοχείο όπου
κετέλυσε όλη η
δημοσιογραφική
αποστολή ήταν
το πολύ καλό
Kappadokia Cave
Suites χτισμένο εξ
ολοκλήρου μέσα
στα βράχια. Όλη η
περιοχή έχει κάπου
200 ξενοδοχεία ενώ
η ευρύτερη επαρχία
της Καισάρειας
ξεπερνάει τα 500.
Όπως μας είπαν οι
ντόπιοι, τουριστικά
οι δύο τελευταίες
χρονιές ήταν οι
χειρότερες...
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«ΝΟ FOTO» έγραφαν οι ταμπέλες. Εμείς όμως φωτογραφίσαμε τις καμήλες που ενοικιάζονται στους τουρίστες για τις εξορμήσεις τους στην περιοχή μαζί
φυσικά με τις τετράτροχες «γουρούνες». Πέσαμε σε κάποια βόλτα και σε γαμήλια φωτογράφιση χωρίς όμως να προλάβουμε να απαθανατίσουμε άλλο
στιγμιότυπο γάμου. Αυτό όμως που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η τουρίστρια που αντικρύσαμε στα σοκάκια της πόλης με ανάλαφρη αμφίεση
που προκαλούσε τα βλέμματα όλων! Μεγάλο το κοντράστ δίπλα από τις μπούργκες και τις μαντήλες...

      
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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SHAPE n’ LIGHT
WORKSHOPS

WEDDING PHOTOGRAPHY & VIDEOGRAPHY
ΜΑΘΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ!
LIGHTINGµPOSINGµRETOUCH

1-2 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
EARLY BIRD TICKETS ΩΣ 10/10
ΑΠΟ 130€

SAKIS

PASCAL

PHOTOGRAPHER

CINEMATOGRAPHER

BATZALIS
N’

SHAPE LIGHT



DÉLÉ

GREG

MOMENT
PHOTOGRAPHER

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ www. shapenlight.com
HELEXPO / ΜΑΡΟΥΣΙ / ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39
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Η πτήση της χρονιάς...

ØâìâòÝ

Πιλοτάροντας το drone στα όρια...

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
*ëåýõèóΤάκης Τζίμας, ÆêæöéöîõßóÔþîõâïèóΠαναγιώτης Καλδής &WY)NWJHYTWΜιχάλης Κυρζίδης,

\\\UMTYTLW

ÃòøêôöîõÝëõêóΚωνσταντίνα Γκιτάκου Æêâ÷èíàôæêóΆννα Μανουσάκη
ÔöîõÝëõæóΦωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόης
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ÕÇÖØÑÔĆÆÇÖÕÇÓÃÑÌÕÚÄÓËÑÖ

ÔÇÍËÆÃ
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Το σύστημα Alexa Echo επεκτείνεται
Προοίμιο για μεγάλες αλλαγές στον κόσμο των καταναλωτικών ηλεκτρονικών

Για το λειτουργικό Alexa της Amazon
έχουμε μιλήσει και σε άλλες ευκαιρίες.
Η Alexa είναι ψηφιακός βοηθός
όπως η Siri της Αpple και η Cortana
της Microsoft με τη λογική του
χειρισμού μέσω φωνητικών εντολών
προκειμένου να διαχειριστεί το
έξυπνο σπίτι του παρόντος και του
μέλλοντος. Ξαφνικά, η Alexa έχει
γίνει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος
με τη σειρά Echo. Για παράδειγμα, θα
ενσωματώνεται σε όλα τα νεώτερα
μοντέλα BMW και σε ορισμένα Mini
πραγματοποιώντας την πρεμιέρα το
2018 στη CES. Ο ευτυχής οδηγός στις
φουτουριστικές BMW θα μπορεί μέσω
voice commands να πληροφορείται
δεδομένα από το trip computer ή
να ενεργοποιεί το navigator για
πλοήγηση κλπ.
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ε οικιακό περιβάλλον η Αlexa αισθάνεται ακόμη πιο άνετα αφού πληροφορεί τον
χρήστη για τον καιρό, εκφωνεί τα νέα της ημέρας, ελέγχει τα φώτα, την θέρμανση και
τον κλιματισμό, βάζει εμπρός το πλυντήριο, παρακολουθεί τη θερμοκρασία του ψυγείου
κλπ. Στην αρχή τα gadgets σειράς Echo είχαν μόνο ηχητικό interface δηλ. μικρόφωνα,
μεγάφωνα και διάφορους αισθητήρες. Θα μπορούσε να τα πει κανείς έξυπνα μεγάφωνα που
ακούνε, μιλάνε και μεταφέρουν εντολές μέσω internet. Το καλοκαίρι εμφανίστηκε όμως το
Echo Show που είναι όλα αυτά μαζί με οθόνη αφής 7in. Μοιάζοντας με υβρίδιο ανάμεσα σε
μεγάφωνο και tablet, δίνει οπτικές πληροφορίες αλλά ταυτόχρονα εκτελεί και τις φωνητικές
εντολές. Λίγο μετά βγήκε το Echo Dot που έκανε πάταγο με τη φθηνή τιμή μόλις 50δολ.
Τώρα η πραγματική αποκάλυψη είναι το Echo Spot η πιο εντυπωσιακή μέχρι στιγμής
συσκευή στο οικοσύστημα της Amazon, που μοιάζει με ψηφιακό ξυπνητήρι με την
ασυνήθιστη κυκλική έγχρωμη οθόνη αφής διαμέτρου 2,5in.
Το έξυπνο alarm clock με το λειτουργικό Alexa δεν μας ξυπνάει μόνο το πρωί με μια
εγκάρδια καλημέρα αλλά πραγματοποιεί βιντεοκλήσεις χάρη στην ενσωματωμένη κάμερα,
κάνει streaming μουσική σε ασύρματα ηχεία Bluetooth, συνδέεται σε υπηρεσίες μουσικής
όπως Prime Music, Pandora, Spotify, iHeart Radio, Tunein κλπ. Επίσης, μπορεί να παίζει
ταινίες από την υπηρεσία Amazon Prime Video, να λέει τον καιρό και βεβαίως να ελέγχει τις
έξυπνες οικιακές συσκευές.
Η ευρύτερη προοπτική που διακρίνεται στον τεχνολογικό ορίζοντα είναι πως χάρη σε
καλύτερους αλγόριθμους αναγνώρισης φωνής, ο έλεγχος των υπολογιστών σύντομα θα
περάσει στην επόμενη γενιά. Από το πληκτρολόγιο και το ποντίκι έχουμε περάσει στην εποχή
της αφής. Το επόμενο στάδιο είναι ο πλήρης έλεγχος του υπολογιστή με φωνητικές εντολές
και βέβαια η κατάργηση της πληκτρολόγησης κειμένων. Δύο λοιπόν είναι τα επερχόμενα
trends που άμεσα θα μαζικοποιηθούν: το input με φωνή (Amazon Alexa) και η ασφάλεια με
αναγνώριση προσώπου Face ID (Αpple iOS).
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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GoPro
Ανανέωση στην κορυφή με HeroPro 6 και 360° Fusion 5,2K

H

GoPro έχει επιστρέψει πλέον στην κερδοφορία και σκοπεύει να διατηρήσει
την επικυριαρχία της στη κατηγορία με τις δύο νέες high-end actioncam
HERO6 Black και Fusion. Η πρώτη συνεχίζει τη μακρόχρονη ιστορία της
επιτυχημένης σειράς HERO, με καλύτερο video 4K. Συγκεκριμένα, η εγγραφή
video 4K γίνεται στα 60fps (αντί για 30fps) και το slow-motion video επιτυγχάνεται
με καλύτερη ανάλυση, δηλαδή Full HD στα 240fps (έναντι 720p/240fps).
Yioθετεί φορμά εγγραφής H.265/HEVC, εκτός από το γνώριμο H.264/AVC, ενώ
η συμπεριφορά του αισθητήρα σε χαμηλές φωτιστικές συνθήκες έχει βελτιωθεί.
Όσο αφορά τη φωτογραφία, η ανάλυση είναι 12MP και η ριπή παραμένει στα
30fps. Βασικό πλεονέκτημα είναι ο επεξεργαστής GP1, ο οποίος κατασκευάστηκε
από την GoPro, σε συνεργασία με την Socionext και προσφέρει τη διπλάσια ισχύ
από ότι ο προηγούμενος..Αναβάθμιση έχει δεχτεί και το stabilizer, που υπόσχεται
ακόμα καλύτερη απόσβεση των κραδασμών. Όπως και τα προηγούμενα μοντέλα,
η HERO 6 Black δέχεται φωνητικές εντολές, ώστε ο χρήστης να αποκτά πρόσβαση
στις βασικές ρυθμίσεις, χωρίς να την αγγίξει π.χ. σε σκηνές δράσης. Είναι
αδιάβροχη έως 10μ. κάτω από την επιφάνεια του νερού, δίχως την προστασία
θήκης. H ασύρματη μεταφορά αρχείων πραγματοποιείται τρεις φορές πιο γρήγορα
από ότι στην HERO 5 (5 GHz Wi-Fi). Υποστηρίζεται από το app QuikStories, το
οποίο βοηθά στο γρήγορο μονταζ των clip με διάφορους αυτοματισμούς, για
ανέβασμα του τελικού video στα κοινωνικά δίκτυα.

GoPro Fusion. H πρώτη 360° actioncam με video 5,2K

Η

Fusion εκτός από πρώτη 360° κάμερα της GoPro, είναι και η πρώτη που
εισάγει την ανάλυση 5.2K στην κατηγορία. Δύο από τις πιο ενδιαφέρουσες
λειτουργίες της είναι η αυτόματη «εξαφάνιση» του grip από το video, μέσω
λογισμικού και η OverCapture, που επιτρέπει την εξαγωγή video Full HD, με
οπτικό πεδίο ευρυγώνιου φακού. Μάλιστα, το app OverCapture (διαθέσιμο για
iOS και Andoid στις αρχές του 2018), δίνει την ευκαιρία στον χρήστη να επιλέξει
την επιθυμητή οπτική γωνία κάθε σκηνής. Επιπροσθέτως, κάνει λήψη σφαιρικών
φωτογραφιών 18MP. Είναι αδιάβροχη (έως 5μ.) και εξοπλισμένη με stabilizer,
μικρόφωνο, δέκτη GPS, Wi-Fi, γυροσκόπιο και επιταχυνσιόμετρο. Το συνοδευτικό
λογισμικό Fusion Studio (για PC/Mac) προσφέρει προχωρημένες δυνατότητες
επεξεργασίας του υλικού 360°. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται θήκη και grip.
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Vitec
Εξαγορά Lowepro και JOBY

Η

Vitec Group που βρίσκεται πίσω

από τον δημοφιλή κατασκευαστή
τριπόδων Manfrotto, απέκτησε δύο
ακόμα brand, τη Lowepro και την Jοby.
Οι δύο γνωστές εταιρίες προηγουμένως
ανήκαν στο Dayman Group. Η
Lowepro έχει συνδέσει το όνομα της με
φωτογραφικές τσάντες και η δεύτερη
με έξυπνα τρίποδα και αξεσουάρ.
To portfolio της Vitec περιλαμβάνει
ήδη μεγάλη γκάμα εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη φωτογραφία
και το video. Οι σημαντικότερες είναι
οι: Gitzo, Lastolite, Wooden Camera,
Colorama, Litepanels, SmallHD. Με τις
δύο νέες προσθήκες η Vitec γίνεται πιο
ισχυρή στην παγκόσμια αγορά. Επίσης,
στο σχετικό δελτίο τύπου σημειώνεται
πως η διάθεση προϊόντων της Lowepro
θα γίνεται πλέον ευκολότερα στις Η.Π.Α
και θα ευνοήσει τις επιχειρηματικές
σχέσεις τις με τις Apple, Amazon και
B&H Photo. Όσο αφορά το κόστος της
εξαγοράς, στοίχισε 10,3 εκατ. δολάρια
στην Vitec, με το συνολικό ποσό
επένδυσης να αγγίζει περίπου τα 32 εκατ.
δολάρια. Τέλος, η Vitec σκοπεύει να
εξοικονομεί κάθε έτος 7 εκατ. δολάρια,
ενοποιώντας κάποια στάδια στην
παραγωγή συγγενικών προϊόντων, από
εταιρίες που της ανήκουν.

Godox
Φωτιστικό LED με ισχύ 60W και τηλεχειρισμό

Η

νέα προσθήκη στη σειρά φωτιστικών LED SL της Godox ονομάζεται SLB60, έχει
δείκτη χρωματικής ακρίβειας CRI 93, φωτεινότητα 4100 LUX (1m) και ισχύ 60W. Η
μοντούρα Bowens, βασικό πλεονέκτημα του, το καθιστά συμβατό με πλήθος αξεσουάρ
και light modifiers. O έλεγχος πραγματοποείται και με τηλεχειριστήριο, εκτός από τα
φυσικά χειριστήρια και την οθόνη LCD που βρίσκονται στο πλάι του, υποστηρίζοντας
16 κανάλια και 6 group. Τροφοδοτείται από την μπαταρία Godox WB-87, η οποία
είναι ίδια και στο φορητό studio flash AD600. Επιπλέον, μέσω αντάπτορα (πωλείται
ξεχωριστά) μπορεί να τροφοδοτείται συνεχώς από πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος. Το
αναβαθμισμένο σύστημα ψύξης, αποτρέπει αυτόματα την υπερθέρμανση του φωτιστικού.
Είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, με θερμοκρασία χρώματος 5500°K ή 3200°Κ.
Αντιπροσωπεία: Στάμος Α.Ε.

iZugar
Fisheye Lens 220° για σύστημα Μicro
o 4/3

Σ

υνήθως λέμε ότι οι fisheye φακοί με κυκλική
κή
κάλυψη έχουν οπτικό πεδίο 180° δηλ. μισό
σό κύκλο.
στορικός
Όμως υπάρχουν και σχεδιάσεις 220° όπως ο ιστορικός
και εξαιρετικά σπάνιος Nikkor 6mm f/2,8. Τη δόξα του
φαίνεται θέλησε η εταιρία ιZugar να μεταφέρειι στο
αρκετά μικρότερο φορμά Micro 4/3 . O φακός έχει
εστιακή απόσταση μόλις 3,25mm, αποτελείται από 11
στοιχεία σε 10 γκρουπ και ζυγίζει μόλις 160γρ.. Μπορεί
ης
να παραγγελθεί απευθείας από τον ιστότοπο της
τήματα
εταιρίας για $499. Η iZugar ειδικεύεται σε συστήματα
video 360°.
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iOS 11
Λήψη φωτογραφιών και σε JPEG
εκτός από το νέο φορμά HEIC

Ό

σοι χρήστες iPhone αναβάθμισαν
το λειτουργικό σε iOS 11,
πιθανόν παρετήρησαν πως η λήψη των
φωτογραφιών από το εργοστασιακό app
γίνεται πλέον σε φορμά .heic και όχι στο
δημοφιλές .jpeg. Η Apple προχώρησε
στην αλλαγή επειδή τα αρχεία .heic
προσφέρουν καλύτερη ποιότητα
εικόνας και ταυτόχρονα καταλαμβάνουν
περίπου το μισό αποθηκευτικό χώρο,
σε σύγκριση με τα .jpeg. Ωστόσο, το νέο
φορμά δεν υποστηρίζεται ακόμα από
τα γνωστά προγράμματα επεξεργασίας
Photoshop, Lightroom, Snapseed
κλπ. Τα καλά νέα είναι πως υπάρχουν
δύο τρόποι για επιλογή .jpeg. Για τον
πρώτο, “ακολουθούμε” την διαδρομή
Settings-Camera-Formats, συναντάμε
δύο επιλογές: High Efficiency( δηλαδή
.heic) και Most Compatible (.jpeg) και
επιλέγουμε τη δεύτερη.
Εναλλακτικά, από Settings-Photos
επιλέγουμε Automatic στο “Transfer to
Mac or PC”. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται
αυτόματη μετατροπή του .heic σε .jpeg
κατά τη μεταφορά στον υπολογιστή.

Συνεργασία Manfrotto - Sony
Για αξεσουάρ του συστήματος Alpha

Μ

ε βάση συμφωνία που μόλις υπογράφηκε ανάμεσα στις δύο εταιρίες και
αναγγέλθηκε στο Tokyo με την ευκαιρία των εορτασμών για τα 100 χρόνια Gitzo,
η Μanfrotto θα κατασκευάζει αξεσουάρ για τη σειρά Alpha. To πρώτο προϊόν θα είναι
μια έκδοση του τριπόδου BeFree που θα παρουσιαστεί στην έκθεση PhotoPlus στη Νέα
Υόρκη, ενώ τα επόμενα θα είναι ειδικές εκδόσεις τριπόδων Manfrotto και Gitzo με
διάφορες κεφαλές. Όπως δήλωσε ο CEO Vitec Group Photographic Division κος Μarco
Pezzana “Η συνεργασία συνδέει τις κορυφαίες εταιρίες Μanfrotto και Gitzo, ηγέτιδες
στον τομέα των αξεσουάρ photo/video, να δουλεύουν δίπλα δίπλα με το μεγάλο
όνομα Sony, διεθνώς ανεγνωρισμένο για την ποιότητα και την ανώτερη τεχνολογία, με
πρωταρχικό στόχο συνέργειες στην εξέλιξη προηγμένων προϊόντων επαγγελματικού
επιπέδου ώστε να αυξηθεί περαιτέρω ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών και η
ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών.
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Dorte Verner

Nikon Photo Contest 2016-2017
Περιοδεία της έκθεσης φωτογραφίας

Η

έκθεση φωτογραφίας του
διαγωνισμού Nikon Photo Contest
2016-2017, που περιλαμβάνει τα έργα
όλων των νικητών, θα ταξιδέψει σε
εννέα χώρες. Πρώτος σταθμός είναι η
Ιαπωνία, ενώ στη συνέχεια πρόκειται
να επισκεφτεί την Κίνα, την Ινδία, τη
Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Γαλλία και

το Ηνωμένο Βασίλειο. Διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 1969, με σκοπό να δώσει την
ευκαιρία σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους να δείξουν τα έργα τους σε
μεγάλο κοινό και να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Φέτος, σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών
και οι κριτές έλαβαν 76.356 προτάσεις από 21.511 άτομα που εκπροσωπούσαν 170 χώρες
και περιοχές από όλο τον κόσμο. Η τελετή απονομής για τα βραβεία Grand Prize, Nikon
100th Anniversary Prize και Award for the Most Popular Entry πραγματοποιήθηκε στο
Shinagawa Intercity Hall του Τόκιο, την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=r1U3pJ0UO_o

Affinity Photo
Drag-and-drop για το iPad

Μ

ια από τις πιο χρήσιμες δυνατότητες που έφερε το νέο λειτουργικό σύστημα
iOS 11 στο iPad είναι το drag-and-drop των αρχείων μεταξύ φακέλων και
εφαρμογών, όπως το γνωρίζουμε από τα desktop συστήματα. Το Affinity Photo,
ίσως το πιο πλήρες λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφίας στο iPad, δεν άργησε να
επωφεληθεί από τη νέα δυνατότητα, μέσω του update 1.5.2. Πλέον, κάθε φορά
που θέλουμε να επεξεργαστούμε μία φωτογραφία (JPEG, TIFF, PSD κ.λπ.), αρκεί
να την “σύρουμε” από το files app ή το mail client στο περιβάλλον εργασίας του
Affinity Photo. Επίσης, αυτό εξυπηρετεί και τις λειτουργίες HDR, focus stacking,
panorama, αφού η εισαγωγή όλων των απαιτούμενων εικόνων γίνεται εύκολα με
μια κίνηση. Μπορείτε να βρείτε τη νέα έκδοση του Affinity Photo for iPad εδώ:
https://affinity.serif.com/en-us/photo/ipad/
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15 
X12

Εντυπωσιακό
εξώφυλλο τριών
επιπέδων, με
ανάγλυφη εκτύπωση
UV, παράθυρο
passepartou
σε πολλούς
συνδυασμούς
χρωμάτων και
υλικών.

X15

Eξώφυλλο δύο επιπέδων
με ανάγλυφη εκτύπωση UV

PL 02

Εξώφυλλο με περιμετρική
ραφή και εκτύπωση σε
plexiglass διακοσμημένη με
κοχλίες. Πολλές επιλογές
χρωμάτων ραφής.

R03

Η διαχρονική επιλογή
Με διπλή ορατή ραφή που
διαμορφώνει το ύφος και το στυλ
του album με το συνδυασμό των
πολλών διαθέσιμων χρωμάτων
και υλικών

Κορυτσάς 31, ΤΚ 54638 Θεσσαλονίκη
t. 2310 927749 j f. 2310 960322
www.arxphotolab.gr j support@arxphotolab.gr
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Dickies
Διαφημιστική καμπάνια σε φορμά 8x10in.

Μ

ε αφορμή τον εορτασμό της 50ης επετείου της, η εταιρεία ένδυσης Dickies, προσέλαβε τον φωτογράφο George Muncey
για να κάνει μια σειρά πορτραίτων σε μεγάλο φορμά. Πρωταγωνιστές της φωτογράφησης είναι άνθρωποι που ποζάρουν
στον χώρο εργασίας τους και όχι μοντέλα. Αυτοί στη συνέχεια αξιολόγησαν σε μια σύντομη συνέντευξη, τα παντελόνια του αγγλικού brand. Η φωτογραφική μηχανή 8x10in. βρισκόταν στο τρίποδο σε όλη τη διάρκεια της φωτογράφισης, λόγω του βάρους της αλλά και για να διευκολύνεται η εστίαση. Ο Mancey, που είναι γνωστός για τη χρήση αναλογικών μηχανών, προτίμησε να οριοθετεί πρώτα τo φόντο και ύστερα να αναζητά τη θέση του εικονιζόμενου στο κάδρο. Στις μισές περίπου λήψεις χρησιμοποίησε τον επαγγελματικό χώρο των εικονιζομένων, ενώ στις υπόλοιπες ένα φορητό στούντιο με άσπρο φόντο στους δρόμους της πόλης. Στις γωνίες των φωτογραφιών διακρίνουμε έντονα light leaks, δηλαδή το αποτέλεσμα του φωτός που έχει φτάσει αντικανονικά στην φωτοευαίσθητη επιφάνεια. Ενώ αυτό προκύπτει συνήθως από κάποιο ελάττωμα της μηχανής, στην προκειμένη περίπτωση συνέβη κατά την αποθήκευση των φωτοευαίσθητων πλακών στην τσάντα επειδή τους ασκήθηκε πίεση από
το φορητό φλας και κατά συνέπεια εισήλθε μικρή ποσότητα φωτός από τις γωνίες τους. Μπορείτε να δείτε όλες τις φωτογραφίες της καμπάνιας εδώ: http://georgemuncey.com
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Ιωάννα Βασδέκη και Jeff Vanderpool
Έκθεση στην Bratislava της Σλοβακίας

Υ

πό τον τίτλο “Views from Athens”, οι φωτογράφοι Ιωάννα Βασδέκη και Jeff Vanderpool εκθέτουν έργα τους στο Central
European House of Photography στην Bratislava της Σλοβακίας. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογράφους από τα δύο πρόσφατα
πρότζεκτ των φωτογράφων με τίτλο “Athens thy Light” και “Sea of City”. Την έκθεση επιμελείται η ομάδα fotograficus, υπό την
αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σλοβακία.
Διάρκεια έκθεσης: 4 – 29 Οκτωβρίου
Πληροφορίες: fotograficus, http://fotograficus-gr.blogspot.gr



  

 

Sony World Photography Awards 2018
Ανακοινώθηκαν οι κριτές

Ο

διαγωνισμός Sony World Photography Awards καλεί όλους
του ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή σε μία από τις
κατηγορίες Ρrofessional, Open, Youth, National και Student Focus.
Οι άνθρωποι που θα απαρτίζουν την κριτική επιτροπή της πρώτης
κατηγορίας είναι οι: Mike Trow (πρόεδρος), Picture Editor της
βρετανικής Vogue, Naomi Cass, διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονης
Φωτογραφίας της Αυσταλίας, Sue Davies OBE, ιδρυτής της γκαλερί
“The Photographers’ Gallery”, Gareth Harris, αρχισυντάκτης, The Art
Newspaper, Dewi Lewis, εκδότης του οίκου Dewi Lewis Publishing και
ο Philip Tinari, διευθυντής του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης (UCCA) της
Κίνας. Στις κατηγορίες Open, Youth, National, θα επιλέξει φωτογραφίας
η επιμελήτρια Zelda Cheatle και στην Student Focus, τον λόγο έχει ο
Reiner Opoku, art agent και συνιδρυτής του Parley for the Oceans.
Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής συμμετοχών είναι:
4 Δεκεμβρίου, 2017 – Student Focus
4 Ιανουάριου, 2018 – Open, Youth, National
11 Ιανουάριου, 2018 – Professional
Οι φιναλίστ όλων των κατηγοριών θα γνωστοποιηθούν στις 27
Φεβρουαρίου 2018. Οι νικητές των κατηγοριών Open και National θα
ανακοινωθούν στις 20 Μαρτίου 2018. Τέλος ο φωτογράφος της χρονιάς
και οι νικητές της professional θα παρουσιαστούν στις 19 Απριλίου του
2018. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή δωρεάν εδώ:
https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards
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ΜΙΕΤ
Έκθεση «Το τέλος της παλιάς μας πόλης»

Υ

πό τον τίτλο «Το τέλος της παλιάς μας πόλης.
Θεσσαλονίκη 1870-1917» η έκθεση ξεκινά
χρονολογικά από τις παλαιότερες φωτογραφίες
της δεκαετίας 1863-1873. Στα έργα της έκθεσης
αποτυπώνεται η κατάσταση της περίκλειστης
Θεσσαλονίκης, πριν από την κατεδάφιση του θαλάσσιου
τείχους που σηματοδότησε το πέρασμα στη νεώτερη
εποχή. Τις φωτογραφίες πλαισιώνουν ακουαρέλες
Άγγλων και Γάλλων στρατιωτών, που υπηρέτησαν στο
Μακεδονικό Μέτωπο κατά τη διάρκεια του Μεγάλου
Πολέμου και οι οποίοι αποτύπωσαν όχι μόνο μνημεία και
τοπία της Θεσσαλονίκης, αλλά και τους καθημερινούς
ανθρώπους στους δρόμους και τις αγορές.
Εγκαίνια: Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017
Διάρκεια έκθεσης: έως 18 Φεβρουαρίου 2018
Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ,
Βίλα Καπαντζή, Βασιλίσσης Όλγας 108, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: ΜΙΕΤ, https://www.miet.gr
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ΣΠΟΥΔΩΝ + WORKSHOPS

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

www.oramastudies.gr
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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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Julio Bittencourt
Έκθεση στην Αθήνα

T

o Photometria – International Photography
Festival και η Πρεσβεία της Βραζιλίας της
Αθήνας παρουσιάζουν τη φωτογραφική έκθεση
“In a window of Prestes Maia 911 Building”.
Οι επισκέπτες του Casa do Brazil θα έχουν την
ευκαιρία να δουν φωτογραφίες του διακεκριμένου
Βραζιλιάνου φωτογράφου Julio Bittencourt.
Έργα του Bittencourt έχουν παρουσιαστεί σε
γκαλερί και μουσεία σε όλο τον κόσμο. H έκθεση
παρουσιάστηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά στα
Ιωάννινα τον Ιούνιο του 2016, στο πλαίσιο του
Photometria International Photography Festival
με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Βραζιλίας της
Αθήνας.

Εγκαίνια: Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017, 19.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Casa do Brasil,
Κτίριο Πρεσβείας της Βραζιλίας,
Βασιλίσσης Σοφίας 23, Αθήνα
Πληροφορίες:
Photometria, http://www.photometria.gr
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«Κοινοί Ιεροί Τόποι»
Στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Ό

πως έκαναν στο παρελθόν για αιώνες, έτσι και
σήμερα, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι
προσεύχονται σε ιερά που ανήκουν σε μια άλλη
θρησκεία. Οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες μοιράζονται
ένα σύνολο κοινών στοιχείων ως προς τις πεποιθήσεις,
τις τελετουργίες, τα ιερά πρόσωπα και τους ιερούς
τόπους παρά τις θεολογικές τους διαφορές. Η τριμερής
έκθεση Κοινοί Ιεροί Τόποι διερευνά το φαινόμενο αυτό
και το εντοπίζει σε συγκεκριμένα παραδείγματα και
γεωγραφικά πλαίσια, αναδεικνύοντας τη συνύφανση
συμβόλων και μορφών, πρακτικών και τόπων που
το καθορίζουν. Η έκθεση αποτελείται από τρία
μέρη, τα οποία παρουσιάζονται σε τρεις χώρους:
στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και στο
Γενί Τζαμί. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έκθεσης
θα πραγματοποιηθεί ένα διεθνές workshop και η
Περφόρμανς του Μάριου Χατζηπροκοπίου: «Σέ μιά
άκρη του διαδρόμου»: μια παραστασιακή διάλεξη για
τον θρήνο και την αγάπη». Την έκθεση διοργανώνουν
το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία
με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Εγκαίνια: Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, 20.00 /
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 22.00 / Γενί
Τζαμί
Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Δεκεμβρίου
Διεύθυνση: Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Εγνατία 154 (ΔΕΘ-Helexpo), Θεσσαλονίκη
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α’,
Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Γενί Τζαμί, Αρχαιολογικού Μουσείου 30, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης, http://www.mmca.org.gr
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, http://www.
thmphoto.gr
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ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: 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

Ιστορία & αισθητική

»Æ¶¹¿
Ã¾¹»«À©«

Æ
³´Æ
«®³´
¹·«

¼ ¾¹¿
½¾¹ ¯©®¹

Ã¾³½¶¹©

Æ
« ³´Æ
¹·«®³´

¾¹¿
¾ ¯©®¹¼
½¾¹
½¾
½

³´Æ
¿μμ¯´¾
¾¯ÇÁ¹¼!

€6,90 Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017
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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

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ

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

01

ISSN 1105-3941

9 771105 394004

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...

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΥΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

Know How για καλύτερες φωτογραφίες
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης

Ποια είναι καλή
φωτογραφία;

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

Photoshop
& Lightroom
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Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG...

09

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

9 771105 394004

94

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
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Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
1 Φεβρουαρίου
2018

Δωρεάν μεταφορικά !
*

*Για

αγορές άνω των €25

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr
Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika

ÕÇÖØÑÔĆÆÇÖÕÇÓÃÑÌÕÚÄÓËÑÖ

ÔÇÍËÆÃ5

 !"##$%

f14-κοινόν
φωτογράφων
Νέος κύκλος σεμιναρίων

Ό

πως κάθε χρόνο το f14-κοινόν
φωτογράφων ξεκινά και φέτος

νέο κύκλο σεμιναρίων στη γκάλερι της
ομάδας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε
δύο κύκλους, έναν για αρχάριους
και έναν για προχωρημένους. Ο
κύκλος των σεμιναρίων κλείνει με την
παραγωγή φωτογραφικής έκθεσης, με
θεματολογία που επιλέγεται από τους
ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Όσοι
ολοκληρώσουν και τους δύο κύκλους
μαθημάτων θα λάβουν βεβαίωση
παρακολούθησης. Τα μαθήματα των
δύο επιπέδων διεξάγονται παράλληλα
σε δύο τμήματα και διαρκούν οκτώ
μήνες, από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι
το τέλος Μαΐου, κάθε Δευτέρα και
Τετάρτη απόγευμα.
Εγγραφές: έως 9 Οκτωβρίου 2017
Πληροφορίες: f14-κοινόν
φωτογράφων, Τηλ. 2310244714,
info@f14.gr, http://www.f14.gr

“Οπτική Παιδεία κι Ανάπτυξη του Βλέμματος”
Τελευταίες μέρες για δηλώσεις συμμετοχής στο σεμινάριο

T

o σεμινάριο στοχεύει στην εκμάθηση της φωτογραφικής γλώσσας και στη χρήση της,
πέρα από είδη, ρεύματα, κατευθύνσεις ή σχολές. Στη διάρκειά του οι συμμετέχοντες
δεν θα ασχοληθούν μόνο με τη φωτογράφηση και την κριτική αλλά με τη βοήθεια
του Π. Κασίμη θα εκβαθύνουν στην καλλιτεχνική πρόθεση και στην ανάπτυξη του
φωτογραφικού τους λόγου. Η ανανεωμένη ύλη του σεμιναρίου συμπεριλαμβάνει και
την εξέλιξη του καλλιτεχνικού βλέμματος, όχι μόνο στη φωτογραφία, αλλά και σε άλλες
οπτικές τέχνες, όπως η ζωγραφική και ο κινηματογράφος.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε σοβαρά ασχολούμενους με τη φωτογραφία, αλλά και σε
όποιον ενδιαφέρεται για τις οπτικές τέχνες. Κατά τη διάρκειά του, δεν θα συζητηθούν
τεχνικά θέματα. ΣYNOΠTIKA:
qµÍÁÐÊÈ±Ð½ÒÈ¯ËÒÔÂÐ½Î× ÑÒÉÕq×ÍÁÍÒ¼ÑÅÉÕ§ÓÅ±Ð½ÒÈ 
qÉÐËÅÉÁ¯ËÒÔÂÐ½Î×»ÔÕ®ÎÅÂÐ½Î× ÏÐÅÕ q×ÅÒ»ÖÎÍÒÅÕÒÎÁ
NBY q§¾ÑÒÎÕà Ñ×Í©¡ q³ÏÐÎÕÉÅÊÁÇÔÇ¼Õ5SJJ"SU)VC
Δράκου 9, Κουκάκι, Αθήνα (50 μέτρα από τη στάση Μετρό «Συγγρού Φίξ», έξοδος Δράκου)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Τηλ.: 698 9473730, E-mail: panos@kasimisphotography.com
www.trii.gr, Τηλ.: 210 92 10 333

Filmora
Διαγωνισμός φωτογραφίας γάμου

T

o εργαστήριο φωτογραφικών εκτυπώσεων Filmora διοργανώνει τον τρίτο διαγωνισμό με θέμα τη
φωτογραφία γάμου. Απευθύνεται σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους, που επιθυμούν
να συμμετάσχουν με υλικό από την ετοιμασία/ημέρα του γάμου ή τη φωτογράφηση της επόμενης
μέρας. Οι τρεις πρώτοι νικητές θα λάβουν ως βραβείο τη δωρεάν εκτύπωση και κατασκευή ενός
φωτογραφικού άλμπουμ.
Συγκεκριμένα:
1η θέση : Άλμπουμ 27x36cm, 25 σαλόνια, εξώφυλλο Plexiglass με τύπωμα UV και δερμάτινο γύρισμα.
2η θέση : Άλμπουμ 20x27cm, 25 σαλόνια, εξώφυλλο Plexiglass με τύπωμα UV και δερμάτινο γύρισμα.
3η θέση : Άλμπουμ 20x27cm, 20 σαλόνια, εξώφυλλο Plexiglass με τύπωμα UV και δερμάτινο γύρισμα.
Τα έργα των νικητών καθώς και είκοσι ακόμα επιλεγμένες φωτογραφίες θα εκτεθούν, σε ειδικό χώρο
του καταστήματος, για ένα μήνα. Όλοι οι συμμετέχοντες κερδίζουν μία εκτύπωση μιας φωτογραφίας
με την οποία έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, σε μέγεθος 20x30cm (χαρτί matte).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις φωτογραφίες τους (μία ο καθένας) στο web@filmora.
gr, με θέμα “Φωτογραφία γάμου”, έως τις 15 Οκτωβρίου 2017. Τα αρχεία που γίνονται δεκτά
είναι τα JPEG ή TΙFF και όχι RAW, με διαστάσεις εικόνας 2000χ3000 pixel. Επιπλέον, θα πρέπει να
αναγράφονται τα στοιχεία του συμμετέχοντος.. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους και τις
προυποθέσεις εδώ:
http://www.filmora.gr
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Athens Art Studio
Ομαδική έκθεση των
σπουδαστών

Υ

πό τον τίτλο «Κορνίζα στην

Πραγματικότητα», η έκθεση
παρουσιάζει προσωπικά πρότζεκτ των
σπουδαστών του Athens Art Studio.
Εντός και εκτός στούντιο, οι μαθητές
του τμήματος Documentary, και ο
εισηγητής τους Αλέξανδρος Κατσής,
παρουσιάζουν την καθημερινή ζωή
της πόλης. Συμμετέχουν φωτογράφοι
από τα τμήματα του Athens Art
Studio «Έλεγχος τεχνητού και
φυσικού φωτισμού», «Θεωρία και
πρακτική εφαρμογή στο Στούντιο» και
«Από την φωτογραφία δρόμου στο
documentary».
Εγκαίνια: Δευτέρα 1 Οκτωβρίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 15 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: BELLEVILLE Concept
Cafe-bar, Αγησιλάου 88, Κεραμεικός,
Αθήνα
Πληροφορίες: Athens Art Studio,
Τηλ. 2109703980, 2109939995,
info@athensartstudio.gr, www.
AthensartStudio.gr

ΜΦΘ
Εισαγωγικό σεμινάριο προσέγγισης της φωτογραφίας

Υ

πό τον τίτλο «In sight. Η Φωτογραφία ως συνειδητή πράξη» το Μουσείο
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης διοργανώνει ένα σεμινάριο ολιστικής προσέγγισης
της φωτογραφικής διαδικασίας, μέσα από βιωματικές ασκήσεις. Οι συμμετέχοντες
καλούνται να φέρουν τις σαράντα πιο αγαπημένες τους φωτογραφίες και επιπλέον
είκοσι εικόνες -φωτογραφίες ή ζωγραφιές- άλλων δημιουργών της προτίμησής τους.
Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Χάρης Κακαρούχας.

Σεμινάριο: Παρασκευή 13 Οκτωβρίου, 16.00 – 20.00
Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Οκτωβρίου, 10.00 – 14:00 και 15.00 – 19.00
Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α’, Ναυάρχου Βότση
3, Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Τηλ.
2310566716, info.thmp@culture.gr, http://www.thmphoto.gr

Loss
Η έκθεση της φωτογραφικής ομάδας
METApolis ταξιδεύει

Μ

έλη της φωτογραφικής ομάδας METApolis
προσεγγίζουν το θέμα της απώλειας μέσα
από ένα φωτογραφικό ταξίδι στην πόλη. Την
έκθεση επιμελούνται ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, ο
Κώστας Κουρτίδης και ο Θοδωρής Βερονίκης.

Εγκαίνια: Παρασκευή 1 Οκτωβρίου, 11.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 15 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο
Λαυρίου
Πληροφορίες: METApolis, Τηλ. 2103253550,
info@metapolis.gr, www.metapolis.gr
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Και τα τρία βιβλία!
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Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την ιστορία
& αισθητική της
φωτογραφίας!



     

* 25  

  !!!

Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες
για τη συμμετοχή σας

Συνδεθείτε μαζ
μαζί μας
μ

Συνδεθείτε μαζί μας
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