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Editorial

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

Ο Νοέμβριος είναι ένας ήσυχος 

μήνας για τους φωτογράφους 

γάμων και βαπτίσεων. Μπορεί 

να έχει μπόλικη δουλειά στον 

υπολογιστή -προετοιμασία αρχείων 

για ψηφιακά άλμπουμ, παραδόσεις 

εργασιών, συναλλαγές με πελάτες, 

σκέψεις και προγραμματισμούς 

για το νέο έτος κ.α.- όμως δεν 

έχει πολύ τρέξιμο εκτός γραφείου. 

Με άλλα λόγια είναι η ιδανική 

εποχή για επιμόρφωση, μιας και 

βρίσκεται πιο εύκολα χρόνος π.χ. 

για την παρακολούθηση κάποιου 

σεμιναρίου.

Αυτή η κατάσταση πραγμάτων είναι 

γνωστή εξ ου και το πλούσιο 

πρόγραμμα σεμιναρίων και workshops 

που προσφέρεται στους φωτογράφους 

κοινωνικών εκδηλώσεων αυτή την 

περίοδο. Για του λόγου το αληθές 

σας παραθέτω συγκεκριμένα στοιχεία 

για τα σημαντικότερα σεμινάρια  

φωτογραφίας γάμου που συνέλεξε 

η συντακτική ομάδα του περιοδικού 

μας φυσικά μαζί με το σχόλιό μου,

γι’ αυτό το πρωτόγνωρο για τα 

ελληνικά δεδομένα φαινόμενο. 

1Την Τετάρτη 1 & την 

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία 

το διήμερο πρόγραμμα σεμιναρίων 

του SHAPE ‘n LIGHT WORKSHOPS 

(www.shapenlight.com) στο Hellexpo 

της Αθήνας με εισηγητές τους Saki 

Batzali, Pascal Délé και Greg Moment.

2Το τριήμερο Σάββατο 11, Κυριακή 

12 & Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 

πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη 

στο πολυτελές Palace Hotel από 

τους PHOTOWEDDINGSTORIES 

το second half PWS Convention 

(www.photoweddingstories.com) 

μ’ ένα πλούσιο πρόγραμμα 

σεμιναρίων & workshops με εισηγητές 

τους: Tasos Vasiliadis, Aki Douzlazis, 

Alexandros Avranidis, Salvatore 

Dimino & George Zorbas

3Μήνας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στην επαγγελματική φωτογραφία και κινούμενη 

εικόνα είναι ο Νοέμβριος για την Καλαμάτα. Τα σεμινάρια ξεκινούν στις 4 και τελειώνουν 

στις 26 Νοεμβρίου. Διοργανώνονται από την Ένωση Επαγγελματιών Καλλιτεχνών 

Φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (www.facebook.com/EFNE-784922541586065) 

με πλειάδα εισηγητών όπως τους Χρήστο Δεληκάρη, Γιάννη Γκουτζουρή, Γιώργο Τζώρτζη, 

Νίκο Βασιλάκη, Φώτη Καγγελάρη, Παναγιώτη Παπαδημητρόπουλο & 

τον υπογράφοντα.

Περί σεμιναρίων φωτογραφίας γάμου 
Πέντε σημαντικά επιμορφωτικά προγράμματα σεμιναρίων τον Νοέμβριο!
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Πως βγάζουμε χρήματα από τo βίντεο σήμερα;
ΝΕΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΑΣ!

ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ  
Μία αγορά σε 
μετασχηματισμό. 
Πως μπορούμε να 
την αξιοποιήσουμε 
& να κερδίσουμε.

ΙΝΤΕRΝΕΤ
H επανάσταση 
του διαδικτύου 
ή οι οn line 
εφαρμογές 
βίντεο.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Η φωτογραφία, 
ο καθρέφτης 
κι εγώ. Γιατί 
μας αρέσουν 
οι φωτογραφίες.

ΤΕΧΝΙΚΗ
Απορίες, μύθοι 
& αλήθειες 
για τον εξοπλισμό 
& την παραγωγή 
βίντεο.

ΜΑRKETING 
Δεν υπάρχουν 
μυστικές συνταγές 
επιτυχίας!
Αυτά που δεν 
σας έχουν πει.

I������ & ��� Video
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ PHOTOBUSINESS NO 71 - ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ 
Πριν ακριβώς τρεις ημέρες άρχισε η διανομή σε 4000 επαγγελματιές φωτογράφους και 
βιντεολήπτες του δεύτερου τεύχους -μετά την πλήρη ανανέωσή του σε ύλη & εμφάνιση- 
επαγγελματικού μας περιοδικού. Αν θέλετε και σεις να λάβετε το Photobusiness την 
επόμενη φορά συμπληρώστε τη σχετική φόρμα που θα βρείτε εδώ.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclalEAKyRnyYD09LSDIpeuOP83wWMfejFDsPkFmbX7QCIqrA/viewform
www.shapenlight.com
www.photoweddingstories.com
www.facebook.com/EFNE-784922541586065
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4Την Τετάρτη 29 & την Πέμπτη 

30 Νοεμβρίου διοργανώνεται 

στον Πειραιά (Παπαστράτος) 

διήμερο “NETWORKING EVENT” για 

επαγγελματίες φωτογράφους γάμου 

από το νεοφυές σχήμα διοργάνωσης 

σεμιναρίων & workshops WEDDING 

CIRCLE (www.weddingcircle.gr) με 

ουκ ολίγους εισηγητές: 

Marcos Machairopoulos, Helena 

Chaviara & Paraskevi Kourtidou, 

Stella Chanioti, Tolle Fotitzidis, Anna 

Rousos, Eleni Balkouli, Christos 

Nikas, Artemis Aristidou, Vassilis 

Zoulias, Freddy Kalabratsos, George 

Papalexis & Theo Anagnostopoulos.

(Σ.Σ.: Παραθέτουμε τα ονόματα με 

τους λατινικούς χαρακτήρες γιατί έτσι 

τα έχουν αναγράψει στα προγράμματά 

τους σχεδόν όλοι οι διοργανωτές).

5Κάθε Τετάρτη απόγευμα 

από 17:00-20:00 κατά τους 

μήνες Οκτώβριο & Νοέμβριο 

(...για να ευλογήσουμε και ολίγον 

τι τα γένια μας) ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 

(http://www.photo.gr/

weddingseminars/) διοργανώνει 

σειρά σεμιναρίων σε δέκα αυτόνομες 

ενότητες υπό τον γενικό τίτλο 

«Φωτογράφος γάμου από το 

μηδέν» με εισηγητή τον Χρήστο 

Κοντσαλούδη.

Πώς λοιπόν ερμηνεύεται αυτή 

η ασυνήθιστη για άλλες εποχές 

προσφορά πληθώρας σεμιναρίων 

και workshops για φωτογράφους 

κοινωνικών εκδηλώσεων; 

Ιδού η προσωπική μου άποψη.

Πρώτα απ’ όλα δεν συμμερίζομαι την 

εύκολη -και κακεντρεχή- εξήγηση 

ότι πρόκειται για μια «αρπαχτή» 

από μέρους των -οποιωνδήποτε- 

διοργανωτών. Και αυτό γιατί κανείς 

πλέον δεν πουλάει «γουρούνι στο 

σακί». Όλα είναι στη «φόρα». 

Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται 

με κάθε λεπτομέρεια τι θα 

παρακολουθήσει και τι θα πληρώσει. 

Εκτός αυτού διοργανωτές και 

εισηγητές είναι «γνωστοί στη πιάτσα» 

μιας και έχουν όλοι στο ενεργητικό 

τους πλούσια δράση σε αυτού του 

είδους τις διοργανώσεις. 

Αλλού λοιπόν θα πρέπει να 

αναζητήσουμε τα πραγματικά 

αίτια του αυξημένου ενδιαφέροντος για τα σεμινάρια γάμου γιατί πολύ απλά αν δεν υπήρχε 

ενδιαφέρον δεν θα έμπαινε κανείς στον κόπο και κυρίως στα έξοδα να τα διοργανώσει. 

Ας ξεκινήσουμε με την παραδοχή ότι είναι πολλές και συνεχώς αυξανόμενες οι απαιτήσεις 

για υψηλής ποιότητας φωτογραφίες γάμου αλλά και βίντεο. Οι ρυθμοί ανανέωσης του 

παρεχόμενου «προϊόντος»- για να μιλήσουμε με τη γλώσσα του marketing- και διαχείρισης 

της δουλειάς του σύγρονου φωτογράφου γάμου, είναι καταγαιστικοί, εξοντωτικοί θα έλεγα. 

Πάντα κάποιος βρίσκεται που παρέχει καλύτερη δουλειά -όχι απαραίτητα φθηνότερη-και κλέβει 

τις εντυπώσεις -και τη δουλειά από μας. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και αμείλικτος. Απαιτεί 

εκτός από την άριστη αισθητική και τεχνική κατάρτιση του σύγχρονου φωτογράφου γάμου, την 

προσφυγή σε σύγχρονα όπλα προώθησης της δουλειάς του: έξυπνη προβολή από τα social 

media και από τα διάφορα blog, ευφυή χρήση των google adwords κλπ. Ακόμη ευρηματικές 

τεχνικές προσέγγισης των μελλονύμφων, που το ψάχνουν πολύ και είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί 

για πρωτοτυπία στις λήψεις -παράλληλα με χαμηλές τιμές-, επιστράτευση τεχνικών πώλησης 

που του ήταν άγνωστες μέχρι πρόσφατα και πολλά άλλα. Όποιος δεν ενημερωθεί για το πως 

παίζεται σήμερα το παιχνίδι θα μείνει πίσω. Και δεν θα φταίει γι’ αυτό ούτε η οικονομική κρίση, 

ούτε ο ...βάρβαρος καπιταλισμός, ούτε ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τους «αλεξιπτωτιστές του 

Σ/Κ» παρά μόνον η αδυναμία προσαρμογής στα νέα δεδομένα της δουλειάς. Τόσο απλά.

(Συνέχεια από την σελίδα 2)

 ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

www.weddingcircle.gr
http://www.photo.gr/weddingseminars/
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Δείτε ποιο αεροπλάνο πετάει αυτή τη στιγμή!!!
Η εναέρια κυκλοφορία πτήσεων σε πραγματικό χρόνο

������!

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 Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr

E�����": Τάκης Τζίμας, �#$%&%'�(" �)'��*�": Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�+#,%'����#": Κωνσταντίνα Γκιτάκου �#�.�;<,$#": Άννα Μανουσάκη 

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

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

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

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

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

https://www.helppost.gr/live/aeroplana-flights-radar/
www.photo.gr
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http://www.photo.gr/shop/weddingseminars/7-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA/
http://www.photo.gr/shop/weddingseminars/8-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%AC%CE%BC%CE%BF/
http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-avedon/
https://www.youtube.com/watch?v=-S_KPa4-8Lg
http://www.photo.gr/workshops/
http://www.photo.gr/workshops/
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Στιγμιότυπα 
από προηγούμενη 
ενότητα του σεμιναρίου 

http://www.photo.gr/shop/weddingseminars/7-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA/
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Τί ήταν και γράψαμε για τεχνητή 

νοημοσύνη πριν λίγο στο Weekly 

αλλά και στον ΦΩΤΟγράφο 

τ.251 που κυκλοφορεί στα 

περίπτερα; Ξαφνικά έγινε το 

μπαμ... Σχεδόν από το μηδέν, 

άρχισε μια τρελή δημοσιότητα 

για Artificial Intelligence στην 

εικόνα, κυρίως σε επίπεδο 

βελτίωσης και επεξεργασίας. Οι 

κόσμοι του AI και του imaging 

άρχισαν να επικοινωνούν 

και να επικαλύπτονται. Όπως 

μάλιστα συμβαίνει στην ψηφιακή 

εποχή, οι αλλαγές τείνουν να 

επέρχονται και να εφαρμόζονται 

με ...διαστημική ταχύτητα. 

Όπως το DTP νίκησε αστραπιαία τη χαρτομακέτα στο prepress, όπως το μοντάζ στα 

έντυπα έγινε ηλεκτρονικό, όπως οι ψηφιακές κατατρόπωσαν τις φιλμάτες φωτ. μηχανές, 

έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πάντα με τη σαρωτική υπεροχή σε ταχύτητες και 

δυνατότητες. Προς το παρόν παίρνουμε αποσπασματικά κάποιες ενδείξεις από δυνατότητες 

που μας αφήνουν άφωνους και σκεπτικούς για τη μορφή των πραγμάτων που έρχονται. Ας 

κάνουμε μια βόλτα στο διαδίκτυο σταχυολογώντας σχετικές ειδήσεις:

Ι. Μια επιστημονική ομάδα από το Iνστιτούτο Max Plank του Tubingen εξέλιξε 

τον έξυπνο αλγόριθμο EnhanceNet-PAT που ειδικεύεται στην αποκατάσταση λεπτομέρειας 

σε φωτογραφίες χαμηλής ανάλυσης. Τι έκαναν λοιπόν; Πήραν μια φωτογραφία υψηλής 

ανάλυσης, τη μίκρηναν πολύ, άφησαν ελάχιστα pixel και συνακόλουθα ανεπαρκή 

αποτύπωση λεπτομέρειας. Μετά πέρασαν το low res αρχείο από τον αλγόριθμο 

δημιουργώντας ένα τεχνητό αρχείο υψηλής ανάλυσης του οποίου η πληροφορία σχεδόν 

ταυτίζεται με το πρωτότυπο υψηλής. Η ομάδα έδωσε στη δημοσιότητα αρκετά παραδείγματα 

από τους πειραματισμούς της όπου αν και δεν επαναλαμβάνεται Pixel for Pixel η αρχική 

πληροφορία, ο ρεαλισμός της απόδοσης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Απ ότι φαίνεται η 

εποχή όπου η λέξη Upscale σήμαινε τεχνητή και θολή εντύπωση από την υποτιθέμενη 

εικόνας hi res, έχει περάσει ανεπιστρεπτί.

Εκρηκτική ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης 
...στην βελτίωση, επεξεργασία και διαχείριση εικόνας

Περισσότερα στο letsenhance.io

(Συνέχεια στη σελίδα 11)

www.photo.gr/event
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

ΙΙ. Στην Ελβετία, ομάδα ερευνητών στο Ίδρυμα ΕΤΗ της Zυρίχης, 

εργάστηκαν πάνω σε ένα σύστημα ΑΙ το οποίο, σύμφωνα με τους 

ισχυρισμούς τους, έχει την ικανότητα να βελτιώνει τόσο πολύ την ποιότητα 

εικόνας από απλούς αισθητήρες smartphone ώστε να ανταγωνίζονται ακόμη 

και DSLR μηχανές με πολύ μεγαλύτερους αισθητήρες. 

Το project έχει τον τίτλο DSLR-Quality Photos on Mobile Devices with 

Deep Convolutional Networks δηλ. “Ποιότητα μεγάλης φωτογραφικής 

μηχανής σε mobile συσκευές με τη βοήθεια ‘νευρωνικών δικτύων”. Τα εν 

λόγω συστήματα ειδικεύονται σε οπτικές εφαρμογές και έχουν επινοηθεί 

ειδικά για να απαιτούν ελάχιστη προεπεξεργασία δηλ. δεν προϋποθέτουν 

προηγούμενη “γνώση” αλλά ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένο φάσμα 

οπτικών ερεθισμάτων. Tο πόρισμα της έρευνας δημοσιεύθηκε στο εξής white 

paper https://arxiv.org/pdf/1709.01118.pdf

Όλοι γνωρίζουμε ότι παρ’όλη την εξέλιξη των ενσωματωμένων σε smart 

συσκευές (smartphone και tablet) υποσυστημάτων κάμερας, το μικρό 

μέγεθος των αισθητήρων και συνακόλουθα των pixel και οι μικρές φυσικές 

διαστάσεις των οπτικών στοιχείων, “συνωμοτούν” κατά της ποιότητας 

εικόνας. Προκειμένου να υλοποιήσει αποτέλεσμα που να ξεπερνά τους 

περιορισμούς της φυσικής, η ομάδα των ερευνητών προχώρησε στην 

“εκπαίδευση” ενός νοήμονος συστήματος τροφοδοτώντας το συνεχώς 

με στοιχεία δηλ. με φωτογραφίες θεμάτων τραβηγμένων με ταυτόσημες 

συνθήκες και μόνη διαφορά Α και Β ότι οι εικόνες προέρχονταν από 

smartphone και DSLR, αντίστοιχα. Η διαδικασία ήταν αρκετά αποδοτική 

αλλά ίσχυε μόνον για ένα συγκεκριμένο smartphone κάθε φορά. Για να έχει 

γενικότερη εφαρμογή, οι ελβετοί επιστήμονες εργάστηκαν και με ζευγάρια 

smartphone και μηχανών, ταιριάζοντας τις καλύτερες εκδοχές όχι σε 

διατεταγμένα ζεύγη αλλά σε τυχαίες σειρές. 

ΙΙΙ. Όμως το μέλλον μάλλον είναι πιο κοντά απ όσο υποθέτουμε: Αν πάτε 

στον ιστότοπο Let’s Enhance, σας περιμένει μια -δωρεάν- έκπληξη 

[με την επιφύλαξη ότι θα χρειαστεί να εγγραφείτε στην υπηρεσία]! Απλά, 

κάντε μια μέτρια ή προβληματική φωτογραφία drag and drop, στο μέσο της 

οθόνης. Το interface είναι απλούστατο  σε βαθμό που κανείς αμφιβάλλει ότι 

θα γίνει κάτι. Και όμως: μόλις “παραλάβει” τη φωτογραφία, το νευρωνικό 

δίκτυο κάνει τη φωτογραφία upscale μέχρι να τετραπλασιάσει την ανάλυση, 

αφαιρεί τα “δοντάκια” των περιγραμμάτων και αναπληρώνει λεπτομέρειες 

που λείπουν στις υφές κλπ.  Κάθε φορά που ένας χρήστης ανεβάζει εικόνα, 

το έξυπνο software μαθαίνει από τα λάθη του ενώ προσφέρει στον αποδέκτη 

τρεις βελτιωμένες εκδοχές της ίδιας εικόνας: AntiJPEG, Boring και Magic. 

Tο project Let’s Enhance οφείλεται στους Alex Savsuncenko και Vladislav 

Pranskevicius.

Δείτε σχετικό άρθρο 

για την τεχνητή 

νοημοσύνη στο τεύχος 

του ΦΩΤΟγράφου 

που κυκλοφορεί στα 

περίπτερα 

Παράδειγμα εφαρμογής του αλγόριθμου EnhanceNet.PAT. 
Oι ερευνητές έχουν δώσει στο internet πολλά αντίστοιχα 
φωτογραφικά θέματα (πριν/μετά) για να πεισθούν οι 
άπιστοι Θωμάδες...

����������� ��
 11

Το white paper με το επιστημονικό περιεχόμενο της 
έρευνας πίσω από το project του Ιδρύματος ΕΤΗ Zurich.

(Συνέχεια  από τη σελίδα 9)
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http://www.stamos.com.gr/
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Διημερίδα για επαγγελματίες φωτογράφους και 

βιντεολήπτες με σεμινάρια και workshop για τη 

φωτογραφία γάμου διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία 

η ομάδα «Shape n’ Light» για τις 1-2 Νοεμβρίου 2017 

στο 2ο επίπεδο του εκθεσιακού κέντρου Helexpo 

στο Μαρούσι. Το team της ”Shape n’ Light” με 

ιθύνοντες τους Θάνο Ασφή και Σταύρο Ζάρα πέτυχαν 

στο σκοπό τους να φέρουν σε διαδραστική επαφή 

τους Έλληνες φωτογράφους γάμων με ξένους και 

‘Έλληνες φωτογράφους που ξεχωρίζουν στον χώρο. 

Σε ένα διήμερο σεμινάριο ο Σάκης Μπατζάλης σε 

συνεργασία με τον αναγνωρισμένο στο διεθνές top ten 

των καλύτερων φωτογράφων γάμου Greg Moment, 

έδειξαν διεξοδικά τρόπους και τεχνικές αξιοποίησης του 

φυσικού και τεχνητού φωτισμού, επιλογής τοποθεσιών, 

αλληλεπίδρασης με τα μοντέλα και πολλά άλλα χρήσιμα 

μυστικά λήψης αλλά και επεξεργασίας. 

Στο τελευταίο κομμάτι οι εισηγητές επικεντρώθηκαν 

στο ψηφιακό ρετούς και τις επεμβάσεις στη raw αρχείο 

εικόνας μέσω Photoshop. Το ολοήμερο σεμινάριο με 

εισηγητή Pascal Délé, διακεκριμένο βιντεογράφο γάμου, 

επικεντρώθηκε στην κινηματογραφική προσέγγιση στο 

βίντεο γάμου, την αισθητική και τον τρόπο σύνθεσης της 

βίντεο εικόνας.

Shape n’ Light 
Σεμινάρια στη Helexpo 1/2 Noεμβρίου

GREG MOMENT
Ο δημιουργός, ambassador των εταιριών Eizo, Microsoft, Phottix, PhaseOne, Wacom και 
Dedolight, έχει στο ενεργητικό του πάρα πολλά σεμινάρια, workshop, συνέδρια και εκδηλώσεις 
ενώσεων όπως η WPPA International.

�?���$>����@

CANON 
Σχεδόν όλοι οι 
συμμετέχοντες 
πέρασαν από το 
περίπτερο για να 
δουν από κοντά και 
να περιεργαστούν 
τα νεώτερα και 
πιο εξελιγμένα 
μοντέλα DSLR της 
Canon όπως την 
καινουργοφερμένη 
EOS 6D MkII και την 
best seller EOS 5D 
MkIV αλλά και τις 
mirrorless όπως τα 
μοντέλα ΕOS M5 και 
M100. 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 33

ΘΕΜΑ: Nύχτα!

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 33

ΘΕΜΑ: Nύχτα!

Gallery anagnwstwn_Night.indd   33 26/10/2017   5:06:53 μμ
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O διεθνώς γνωστός διευθυντής φωτογραφίας Pascal Délé από την Γαλλία συγκέντρωσε το αμέριστο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων 
αναλύοντας τις πιο πρόσφατες τάσεις στο video γάμου.

ICONNET
Aνάμεσα στους 
άλλους χορηγούς 
της εκδήλωσης 
Light and 
Shape, η Ιconnet 
εντυπωσίασε με 
τη γκάμα ψηφιακών 
άλμπουμ και 
συνακόλουθων 
προϊόντων 
εκτύπωσης 
υψηλής ποιότητας 
για γάμους 
και κοινωνικές 
εκδηλώσεις. 

FUJIFILM
Eκτός από τα πάντα 
αξιόπιστα επαγγελματικά 
printer, το μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον των 
παριστάμενων 
συνάντησαν οι Instax 
άμεσης εμφάνισης 
που διαπρέπουν σε 
πωλήσεις καθώς και η 
σειρά Χ με κυρίαρχη την 
παρουσία των Hi end 
μοντέλων Χ-Pro2, X-T2, 
X100F 
και βεβαίως η 
περιζήτητη ψηφιακή 
μεσαίου φορμά 
GFX-50s.
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DESIGNED FOR PORTRAIT/LOCATION PHOTO & VIDEO

ADJUSTABLE COLOUR (6300-3150K), CRI >96

POWERFUL SOFT OUTPUT, 85% BRIGHTER THAN NEO 1

POWER BY 6 xAA, DC / DTAP, MOUNT ON OR OFF CAMERA

HIGH SPEED SYNC FLASH (1/8000TH), NO RECYCLE TIME

BUILT IN ELINCHROM SKYPORT FLASH RECEIVER (200M)

CINESFX™ FOR CUSTOM LIGHTING FX (FIRE, LIGHTNING, TV)

TRUE APERTURE DIMMING™ &DESIGNER FADE™ MODES
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“NEO 2 is a game-changer. You’ll never miss a shot. 
There’s no recycle time, no light loss, no power loss”

- Jason Lanier, Sony Artisan of Imagery

www.calpro.gr 
T: 210 7220722 sales@calpro.gr

Parousiaseis Etaireion.indd   143 25/10/2017   7:51:28 μμ

http://www.calpro.gr/
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Στιγμιότυπο από το σεμινάριο του Σάκη Μπατζάλη ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου

�?���$>����@

DIVITEC
Εκτός από τις λύσεις σε photo kiosk και θερμικά printer Kodak, 
στο περίπτερο της εταιρίας, έκαναν την εμφάνισή τους οι 
actioncam της Nilox και βεβαίως οι τσάντες Vanguard σε μεγάλη 
ποικιλία. 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΙΑΣ ΛΟΗΣ/Περ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

CALPRO
Παράλληλα με  
τα hi end Arri, 
η εταιρία εισάγει τα 
φωτιστικά προϊόντα 
της Rotolight ειδικά 
σχεδιασμένα για 
τον σύγχρονο 
και απαιτητικό 
βιντεολήπτη. Στο 
περίπτερο είδαμε 
τo best seller 
Rotolight Neo2, 
υβρίδιο φλας και 
LED αλλά και το 
ακριβότερο και 
με περισσότερες 
δυνατότητες AEOS.
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https://www.facebook.com/albumake/
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Η Ε.Φ.Ε καταδικάζει την απαράδεχτη συμπεριφορά  στελεχών της ΕΡΤ, υπευθύνων για την χτεσινή τηλεμαχία των υποψηφίων 

για την ηγεσία της Κεντροαριστεράς, απέναντι στους συνάδελφους που παραβρέθηκαν για την κάλυψη του γεγονότος. 

Με απαξιωτική διάθεση βγαλμένη από τις χειρότερες εποχές του Ραδιομεγάρου, συμπεριφέρθηκαν με άσχημο τρόπο στους 

επαγγελματίες συναδέλφους, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των υποψηφίων.

Είναι απορίας άξιον πως τέτοιες συμπεριφορές  υιοθετούνται τόσο γρήγορα από στελέχη ενός οργανισμού που γνώρισε τον 

εφιάλτη του «μαύρου» και της Δημόσιας Τηλεόρασης.
 

Η Ένωση μας δεν θα αρκεστεί μόνο σε διαμαρτυρίες για την απρεπή αυτή συμπεριφορά, αλλά θα κινηθεί με κάθε δυνατό τρόπο 

ώστε οι πρακτικές αυτές να βρουν την αντίδραση που τους αξίζει. 

Ο Γ.Γραμματέας (Ε.Φ.Ε.)

Νίκος Μήτσουρας

Ο Πρόεδρος (Ε.Φ.Ε.)

Μάριος Λώλος

Σημαντική αναβάθμιση firmware για την Yi-M1

Η πρώτη mirrorless μηχανή της κινέζικης εταιρίας, Yi-M1, δεν άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις με μόνη εξαίρεση τον 

πολύ καλό αισθητήρα. Τα καλά νέα για τους κατόχους ή τους μελλοντικούς αγοραστές έρχονται από τη νέα έκδοση 

firmware, η οποία με τη προσθήκη πλήθους δυνατοτήτων (που ομολογουμένως θα έπρεπε να προσφέρονται από την αρχή) τη 

μετατρέπει σε μία σοβαρή πρόταση στη κατηγορία. Στις πιο σημαντικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται το ταχύτερο autofocus, 

η ταυτόχρονη εγγραφή σε αρχεία RAW+JPG, η εναλλαγή μεταξύ autofocus και manual εστίασης κατά τη διάρκεια εγγραφής 

video και η παρουσία ιστογράμματος στο liveview (φωτογραφία & video). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την 

έκδοση firmware 3.0 της Yi-M1 και να δουν αναλυτικά όλες τις προσθήκες στο https://help.yitechnology.com/hc/en-us/

categories/204302027-YI-M1-Mirrorless-Camera
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Tamron
Αποκλειστική αντιπροσώπευση από την εταιρία Photozone 

Η εταιρεία Photozone, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των φωτογράφων, 

φροντίζει να εμπλουτίζει συνεχώς την γκάμα των προϊόντων της. Στο πλαίσιο αυτό 

ανακοίνωσε ότι από την 1η Νοεμβρίου θα είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των 

φακών Tamron, σχηματίζοντας έτσι ένα εντυπωσιακό portfolio φακών και αξεσουάρ 

μαζί με τους φακούς Samyang, τα φίλτρα Hoya, τα προϊόντα της Benro, τα φλας 

Nissin αλλά και πληθώρα φωτογραφικών αξεσουάρ όπως τα Lenspen (συστήματα 

καθαρισμού του φωτογραφικού μας εξοπλισμού), Joby (τρίποδα, αξεσουάρ κινητών), 

Tenba (φωτογραφικές τσάντες), MeFoto (τρίποδα), 360Fly (κάμερες 360), JJC - Kiwi 

(φωτογραφικά αξεσουάρ), Meike (battery grip, φλας, αξεσουάρ), Η συνεργασία τέθηκε 

σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου οπότε θα είναι άμεσα διαθέσιμοι και όλοι οι καινούριοι 

φακοί της νέας G2 γενιάς 24-70mm f/2.8, 70-200mm f/2.8, 150-600mm όπως και 

του νέου 18-400mm και 100-400mm. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 

επικοινωνείτε στο e-mail: info@photozone.gr. 

Lexar 
Συνέχιση παραγωγής καρτών XQD

H Lexar απάντησε στις φήμες που την ήθελαν να διακόπτει την κυκλοφορία των 

καρτών XQD. Πριν από δύο εβδομάδες το γνωστό site Nikon Rumors έγραψε ότι το 

κατάστημα Β&ΗPhotovideo δεν θα διαθέτει πλέον κάρτες XQD της Lexar. Σε συνδυασμό με 

την πρόσφατη εξαγορά της εταιρείας από την κινέζικη Longsys ξεκίνησε έντονη φημολογία 

ότι θα σταματήσει εντελώς η παραγωγή XQD. Η Lexar, με καθυστέρηση, απάντησε στο 

Twitter ότι η παραγωγή XQD θα συνεχιστεί και σύντομα το προϊόν θα επιστρέψει και στο 

στοκ του Β&Η. 

Ήχος Εικόνα Show
Eγκαίνια το Σάββατο 
25 Νοεμβρίου για την 
έκθεση τεχνολογίας

Ο επισκέπτης της ετήσιας 

έκθεσης Ήχος Εικόνα 

Show θα έχει την ευκαιρία να 

περιηγηθεί σε περισσότερους 

από 50 χώρους, “συναντώντας” 

πάνω 300 παγκόσμια brands που 

δραστηριοποιούνται στις συσκευές 

ήχου και εικόνας. Επίσης, θα 

πραγματοποιηθεί η παρθενική 

εμφάνιση αρκετών μοντέλων, τα 

οποία θα μπορούν να δοκιμάζονται 

από το κοινό. Εκτός από την 

ολοκληρωμένη παρουσίαση 

ευρείας γκάμας συστημάτων ήχου 

(hi-fi, ακουστικά, ηχεία, πικάπ, 

mobile audio), ιδιαίτερη βαρύτητα 

θα δοθεί σε τηλεοράσεις/οθόνες 

UHD 4K, καθώς και σε λύσεις 

home cinema. H έκθεση ξεκινάει το 

Σάββατο 25 Νοεμβρίου στις 10:00 

και ολοκληρώνεται την Κυριακή 

26 Νοεμβρίου στις 21:00. Λαμβάνει 

χώρα στο ξενοδοχείο Radisson Blu 

Park Hotel (Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, 

Αθήνα), με ελεύθερη είσοδο. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν 

αναλυτικές πληροφορίες εδώ: 

www.highend.show



������ 392 •  �����	
 6  ����	��� 2017 �����
 22

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

Case Relay
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TetherPro cables
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Divitec Event Print
Eξυπνη υπηρεσία εκτύπωσης με πολλές υποσχέσεις κερδοφορίας

H φωτογραφική επιχείρηση και χρειάζεται και επιβάλλεται να αναζητεί διαρκώς 

τρόπους κερδοφορίας στη δύσκολη εποχή που διέρχεται ο κλάδος. Το κομμάτι του 

printing έχει πληγεί από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εικόνας, εξακολουθούν 

όμως να υπάρχουν ευκαιρίες για αξιοποίηση και υπάρχοντος εξοπλισμού και 

δυνητικών πελατών. 

Το Event Print, περισσότερο από εφαρμογή, εκπροσωπεί ένα ολόκληρο concept 

νέας κερδοφορίας για το φωτογραφικό κατάστημα που σίγουρα διαθέτει και 

υπολογιστή/στές και επαγγελματικό εκτυπωτή είτε θερμικό είτε inkjet. 

Mε το λογισμικό αυτό που τρέχει σε desktop/laptop υπολογιστή και υποστηρίζεται 

από παρεχόμενο ασύρματο router, o επαγγελματίας φωτογράφος παρέχει υπηρεσίες 

εκτύπωσης νέας γενιάς αφού η αποστολή των φωτογραφιών γίνεται από συνδεόμενες 

έξυπνες συσκευές δηλ. smartphone, tablets κλπ. Οι ενδιαφερόμενοι δηλαδή, έχοντας 

κατεβάσει το δωρεάν ομώνυμο app από App Store και Google Play, μπορούν να 

στείλουν ασύρματα μέσω WiFi, οποιαδήποτε φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή 

τους (είτε έχει γίνει η λήψη με αυτή είτε όχι) στο δίκτυο Event Print και να την τυπώσουν 

- και μάλιστα με δυνατότητα κάποιων επεμβάσεων όπως κροπάρισμα, πλαίσια κλπ. Η 

ευελιξία του Event Print αυξάνεται αν σκεφθούμε ότι έχει τρεις τρόπους λειτουργίας 

δωρεάν, εκτύπωση μέχρι ορισμένο όριο ή επί πληρωμή. 

Ένα πρωτότυπο όσο και αποδοτικό πεδίο εφαρμογής του Event Print είναι σε 

κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο ιδιοκτήτης του εξοπλισμού μπορεί να συμφωνεί με το 

ζευγάρι ή το κτήμα που φιλοξενεί την δεξίωση, ένα συγκεκριμένο όριο εκτυπώσεων 

για τους συγγενείς και φίλους του ζευγαριού. Δηλ. έναντι Χ αμοιβής, δυνατότητα 

300 φωτογραφικών εκτυπώσεων 13x18cm. Oι καλεσμένοι τότε, κατεβάζουν την 

εφαρμογή και στέλνουν στο server του Event Prιnt (δηλ. το δίκτυο που δημιουργείται 

με το PC και το router) εκτυπώσεις ως ότου συμπληρωθεί το συμφωνημένο όριο. Το 

ίδιο θα μπορούσε να ισχύσει και για άλλες επιχειρηματικές κινήσεις π.χ. συνέδρια, 

ημερίδες, σχολικές εκδηλώσεις όπου οι εκτυπώσεις είναι επιθυμητές και αποτελούν 

καλοδεχούμενη παροχή για τους προσκεκλημένους. 

DIVITEC AE
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Nikon 
Κλείνει εργοστάσιο παραγωγής στην Κίνα

Η Nikon ανακοίνωσε πως θα κλείσει το εργοστάσιο παραγωγής που βρίσκεται στην επαρχία 

Jiangsu της Κίνας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η άνοδος των πωλήσεων των 

smartphone και η πτώση των compact μηχανών είναι ο λόγος πίσω από την απόφαση. Το 

παράρτημα της Nikon στην πόλη Wuxi 

φτιάχτηκε το 2002 και κατασκεύαζε 

μηχανές και φακούς ενώ απασχολούσε 

2,285 εργάτες. H Nikon θα διατηρήσει 

τα εργοστάσια της στην Ιαπωνία 

και στην Ταϊλάνδη και οι αναλυτές 

εικάζουν ότι θα εστιάσει περισσότερο 

σε high-end προϊόντα όπως στη 

φημολογούμενη full frame mirrorless.

Μήνυση κατά 
φωτογράφου
Από τον τηλεοπτικό 
σταθμό CBS 

Έχουμε συνηθίσει να ακούμε 

για φωτογράφους που 

μηνύουν μεγάλα συγκροτήματα 

των media για να αποζημιωθούν 

για τη χρήση των φωτογραφιών 

τους αλλά αυτή την εβδομάδα 

συνέβη το αντίστροφο. Το 

τηλεοπτικό κανάλι CBS, ένα 

από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά 

δίκτυα της Αμερικής, ενήγαγε τον 

φωτογράφο Jon Tannen, γιατί ο 

δεύτερος μοιράστηκε στα social 

media screenshots από παλιά 

εκπομπή του σταθμού. Μάλιστα 

το CBS ζητάει αποζημίωση 

150.000 δολάρια για τη χρήση 

χωρίς άδεια.  

Όμως υπάρχει προϊστορία 

ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. 

Τον Φεβρουάριο, ο Tannen 

είχε εναγάγει την “αδερφή” 

εταιρεία, CBS Interactive, 

γιατί χρησιμοποίησε στο 

ειδησεογραφικό site 247sports.

com, δύο φωτογραφίες του 

χωρίς άδεια και πληρωμή. Και 

ζήτησε 150.000 δολάρια. Το 

κανάλι λοιπόν βρήκε την ευκαιρία 

να απαντήσει, αποκαλώντας 

τον υποκριτή, και απαιτώντας 

το ίδιο ποσό. Με τον τρόπο 

αυτό το CBS προειδοποιεί και 

άλλους φωτογράφους που ίσως 

διεκδικήσουν αποζημίωση ή 

αμοιβή για τις φωτογραφίες τους 

ότι θα αντιδράσει στις μηνύσεις, 

έστω και πλαγίως, ενώ δείχνει τον 

δρόμο και σε άλλα δίκτυα που 

επιδίδονται σε αυτή την πρακτική 

τον τρόπο να αντιδικήσουν τους 

φωτογράφους που ζητούν να 

αποζημιωθούν για την παράνομη 

χρήση του πνευματικού τους 

έργου.

Epson
Nέα γενιά εκτυπωτών Eco Tank ITS

Η κύρια αναβάθμιση που φέρνουν οι εκτυπωτές νέας γενιάς EcoTank ITS (L4150, 

L4160, L6160, L6170, L6190) εστιάζεται στο ενσωματωμένο σύστημα δοχείων 

μελάνης στο μπροστινό μέρος και στα βελτιωμένα φιαλίδια που διευκολύνουν την 

αναπλήρωση. Επίσης, οι βελτιώσεις αφορούν την εμφάνιση και την ελάττωση των 

εξωτερικών διαστάσεων, ώστε να χωρούν σε οποιοδήποτε γραφείο. Επιπλέον, ο 

χρήστης μπορεί να διαπιστώνει άμεσα πλέον πόσο μελάνι απομένει στα δοχεία, μέσω 

απλών ενδείξεων. Συγκεκριμένα οι εκτυπωτές Premium EcoTank ITS, δηλαδή οι L6160, 

L6170, L6190 είναι εξοπλισμένοι με εξελιγμένο τύπο κεφαλής PrecisonCore. Σε αυτά τα 

μοντέλα, ενσωματώνεται δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης, με γρήγορες ταχύτητες 

(έως και 15 σελίδες/λεπτό). Οι κασέτες χαρτιού έχουν υψηλή χωρητικότητα, ώστε να 

μην διακόπτεται η εκτύπωση μεγάλου όγκου εγγράφων (π.χ. στο γραφείο). Ακόμα, 

διαθέτουν αυτόματο τροφοδότη εγγράφων και φαξ, καλύπτοντας έτσι πολλές από τις 

ανάγκες των εργασιακών χώρων. Όλα τα μοντέλα Eco Tank ITS διαθέτουν Wi-Fi/Wi-Fi 

Direct για εύκολη σύνδεση με φορητές συσκευές, με σκοπό την ασύρματη εκτύπωση 

εγγράφων και φωτογραφιών. Η σύνδεση Ethernet και η επιλογή Scan-to-Cloud 

συναντώνται μόνο στα L6160, L6170 και L6190. Κάθε μοντέλο υποστηρίζεται από 

εγγύηση τριών ετών.
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Ένωση Επαγγελματιών Καλλιτεχνών 
Φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου
Μήνας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για τη φωτογραφία
και την κινούμενη εικόνα

H Ένωση Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου 

συνεχίζει την πλούσια δραστηριότητα της και ανακηρύσσει τον Νοέμβριο 

μήνα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Για τον λόγο αυτό έχουν σχεδιάσει και 

προγραμματίσει πλούσιο πρόγραμμα διαλέξεων και σεμιναρίων για να μπορέσουν 

τα μέλη να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και ενημερωθούν για τους νέους τρόπους 

διαχείριση των εργασιών τους. 

Ακολουθεί το πρόγραμμα των σεμιναρίων 
• WORKSHOP ΦΩΤΟΓΡΑΦ ΙΑ ΓΑΜΟΥ 

Χρήστος Δεληκάρης

Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017

• WORKSHOP ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟ ΓΑΜΟ

Ιωάννης Γκουτζουρής

Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017

• LIGHTROOM

Γιώργος Τζώρτζης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου  2017

• PHOTOSHOP

Νίκος Βασιλάκης

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017

• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΙΚΟΝΑ - ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ (Ακαδημαϊκή συζήτηση) 

Φώτης Καγγελάρης , Τάκης Τζίμας, Παναγιώτης Παπαδημητρόπουλος

 Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα παραλάβουν κατά τη λήξη βεβαίωση 

επιμόρφωσης. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο ELITE, στην 

παραλία της Καλαμάτας.

     

Ολυμπιακή 
Λαμπαδιοδρομία
Ο Βασίλης Κουτρουμάνος

Ο βραβευμένος φωτορεπόρτερ 

και διαπιστευμένος 

φωτογράφος πολλών μεγάλων 

αθλητικών διοργανώσεων, Βασίλης 

Κουτρουμάνος, συμμετείχε στην 

Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία που 

άναψε τη φλόγα για τους χειμερινούς 

Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Ο Βασίλης Κουτρουμάνος έτρεξε 

κατά μήκος της λεωφόρου Συγγρού 

κρατώντας τη δάδα και φορώντας τη 

στολή των Ολυμπιακών Αγώνων της 

Νοτίου Κορέας. Η φλόγα κατέληξε στο 

Καλλιμάρμαρο Στάδιο και από εκεί στα 

χέρια του προέδρου της οργανωτικής 

επιτροπής της Πιονγκτσάνγκ Λι Χίι 

Μπεόμ.



������ 392 •  �����	
 6  ����	��� 2017 �����
 28

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

http://photoeidolo.gr/CONTRAST/contrast-2017.htm
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Ουτοπία
Πρόσκληση συμμετοχής

Η φωτογραφική ομάδα 

«Διάφραγμα 26» 

διοργανώνει φεστιβάλ με θέμα 

την «Ουτοπία» και καλεί όσους 

καλλιτέχνες θα ήθελαν, να 

δηλώσουν συμμετοχή. Από 

φωτογραφία, ζωγραφική και 

γλυπτική μέχρι μυθιστορήματα, 

θεατρικές παραστάσεις και ταινίες 

μικρού μήκους, δεκτό θα γίνεται 

κάθε έργο που έχει σχέση με τη 

θεματική. Η επιλογή των έργων 

που θα παρουσιαστούν θα κάνει 

η οργανωτική επιτροπή με 

κριτήριο την αισθητική του αξία 

αλλά και τη δυνατότητα να 

συνδιαλλαγεί με τα υπόλοιπα 

έργα. Η συμμετοχή είναι 

ελεύθερη. Κατά τη διάρκεια του 

φεστιβάλ δεν θα πωληθούν έργα.

Υποβολή: έως 5 Ιανουαρίου

Πληροφορίες – Συμμετοχή: 

Διάφραγμα 26, http://

diafragma26.blogspot.gr

Sally Mann
Πρώτη ατομική έκθεση στην Αθήνα

Η Mann είναι διάσημη για τον τρόπο με τον οποίο μεταμορφώνει μέσα από το φακό 

της τα θέματα που προσεγγίζει. Στα έργα της έχει διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στα 

παιδιά και τους γονείς, τους συζύγους, τα αδέλφια, τη φύση και την ιστορία. Υπό τον τίτλο 

“Remembered Light: Cy Twombly in Lexington” η έκθεση παρουσιάζει ασπρόμαυρες 

και έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την περίοδο 1999-2012. Στη συγκεκριμένη 

φωτογραφική σειρά η σπουδαία φωτογράφος καταγράφει φευγαλέα το ατελιέ του 

Cy Twombly, αγαπημένου φίλου και μέντορά της. Τα φωτογραφικά έργα συνοδεύει 

κατάλογος των εκδόσεων Abrams, ο οποίος περιέχει ένα δοκίμιο του Simon Schama και 

μία συζήτηση μεταξύ της Sally Mann και του Edmund de Waal.

Εγκαίνια: Πέμπτη 2 Νοεμβρίου, 19.00 – 21.00 

Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Ιανουαρίου

Διεύθυνση: Gagosian, Μέρλιν 3, Αθήνα

Πληροφορίες: Gagosian, Τηλ. 2103640215, athenspress@gagosian.com, 

www.gagosian.com

Workshop 
Φωτογράφιση καλλιτεχνικού γυμνού

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη φωτογραφία 

γυμνού. Υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Ρουστάνη και του Ανδρέα Κατσικούδη, 

κάθε φωτογράφος θα έχει το δικό του χρόνο με το μοντέλο έτσι ώστε να το φωτογραφίσει 

με το φως και τον τρόπο που θέλει. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι διαθέσιμα 

δυο μεγάλα φώτα κι ένα σποτ καθώς και λευκό και μαύρο φόντο. Οι καλύτερες 

φωτογραφίες θα παρουσιαστούν, με προαιρετική συμμετοχή, στην έκθεση «Γυμνά 

βλέμματα». 

Κόστος: 30 ευρώ / 25 ευρώ για τους μαθητές του Ανδρέα Κατσικούδη 

Πληροφορίες – εγγραφές: Ανδρεάς Κατσικούδης, akatsikoudis@yahoo.com, www.

akatsikoudis.blogspot.com, www.andreaskatsikoudis.com

Sally Mann, Remembered Light, Untitled (Flamingo Profile), 2012
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone; 
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ 
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου... 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...
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Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
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... ΤΑ
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Photoshop
��

Lightroom
94

ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως  
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...
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ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

Νο 15:

Ποια είναι καλή 
φωτογραφία; 
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 

14+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika.indd   1 28/9/2017   5:20:46 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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Το Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P παρουσιάζει έκθεση 

των καλύτερων συμμετοχών του 

ετήσιου διαγωνισμού φωτογραφίας 

με θέμα το αυτοπορτραίτο. 

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό 

Δευτέρα με Παρασκευή 11.00 – 18.00.

Εγκαίνια: 

Παρασκεύη 10 Νοεμβρίου, 18.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P, Ναυμαχίας 

Έλλης 3-5, Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: 

Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P, Τηλ. 2310541148, 

info@esp.gr, www.esp.gr

Έκθεση της ομάδας “Instantane” 
Στη Blank Wall Gallery

Υπό τον τίτλο “Seeking After…”, 23 φωτογράφοι, μέλη της ομάδας “Instantane”, καταγράφουν και παρουσιάζουν τις φωτογραφικές 

τους αναζητήσεις. Την έκθεση επιμελείται ο Βαγγέλης Ταμβάκος.

                                                 Εγκαίνια: Σάββατο 4 Νοεμβρίου, 20.00 Διάρκεια έκθεσης: έως 16 Νοεμβρίου 

                                                          Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη, Αθήνα 

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 2114052138, info@blankwallgallery.com, www.blankwallgallery.com 

Χ
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ύ
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α 
Τζ
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α

Φωτ.: Βασίλης Θανόπουλος 

Self portraits
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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“Take a view - Landscape Photographer of the Year”
Οι νικητές του διαγωνισμού 

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των φωτογράφων που διακρίθηκαν στο βρετανικό διαγωνισμό φωτογραφίας τοπί-

ου “Take a view – Landscape Photographer of the Year”. Φωτογράφος της χρονιάς αναδείχθηκε ο Benjamin 

Graham ενώ νέος φωτογράφος της χρονιάς ο Andrew Bulloch. Κάθε χρόνο ο διαγωνισμός έχει στόχο να προβά-

λει τις καλύτερες φωτογραφίες του Ηνωμένου Βασιλείου, μέσα από τη συμμετοχή φωτογράφων απ’ όλο τον κό-

σμο. Για τρίτη συνεχή χρονιά, τα Βραβεία πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη τουριστική Αρχή VisitBritain και 

τη καμπάνια GREAT, η οποία επιχειρεί να αναδείξει το Ηνωμένο Βασίλειο. Η 11η διοργάνωση έχει χρηματικά έπα-

θλα συνολικής αξίας £17.000, από τα οποία £10.000 θα δοθούν στο Φωτογράφο της χρονιάς, £1,000 σε καθέ-

να από τους τέσσερις νικητές των κατηγοριών ενηλίκων και £500 στους νικητές της δεύτερης θέσης. Η έκθεση των 

φωτογραφιών που διακρίθηκαν θα πραγματοποιηθεί στο μπαλκόνι του “Waterloo”, του πιο πολυσύχναστου σταθ-

μού στο Λονδίνο. Παράλληλα οι φωτογραφίες που βραβεύτηκαν στο διαγωνισμό βρίσκονται στον κατάλογο των 

βραβείων “Landscape Photographer of the Year: Collection 11” που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AA Publishing.

             Πληροφορίες: Take a view – Landscape Photographer of the Year, https://www.take-a-view.co.uk

Rachael Talibart, Νικητής στην κατηγορία Classic View
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www.photo.gr/books • ���.: 210 8541400 • info@photo.gr
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

������������������������������������ �

 ��  http://www.yiorgosdepollas.com������� 
�������!� �"# $��%"&%�"' (�����)*"+

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
http://bit.ly/2x1O6ud
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
https://www.instagram.com/photographosmag/
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Και τα τρία βιβλία!

�������	 
� ������ ��� ����� ��� 
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Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την ιστορία 
& αισθητική της 
φωτογραφίας!

€25*
�����

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