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Post Pruduction
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
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Ο Οκτώβριος δεν ήταν καλός μήνας 

για τoν κλάδο. Δεν αναφέρομαι 

στην παροχή υπηρεσιών αλλά στις 

πωλήσεις εξοπλισμού, αξεσουάρ 

κλπ. Ο Νοέμβριος αντίθετα ξεκίνησε 

δυναμικά και όλα δείχνουν ότι 

εκτός απροόπτου θα πάει καλά. 

Οι παρατηρήσεις αυτές δεν 

εκπορεύονται από συγκεκριμένα 

στοιχεία αλλά από τα λεγόμενα 

διευθυντικών στελεχών μεγάλων 

επιχειρήσεων του κλάδου των 

οποίων έγινε αποδέκτης το 

περιοδικό μας. Σε κάθε περίπτωση, 

στο δίμηνο που ακολουθεί, με 

αποκορύφωμα το δεύτερο 15ήμερο 

του Δεκεμβρίου, όλοι συγκλίνουν 

στην άποψη ότι “κάτι καλύτερο 

θα δούμε σε σχέση με πέρυσι και 

πρόπερσι...”. Και προετοιμάζονται.

Είτε συμφωνούμε, είτε όχι στον 

Δυτικό κόσμο οι επιθυμίες για 

κατανάλωση αυξάνουν σημαντικά την 

περίοδο των εορτών Χριστουγέννων 

και Πρωτοχρονιάς. Στην Αμερική 

για παράδειγμα όλοι ανταλλάσσουν 

δώρα με όλους με τα καταναλωτικά 

ηλεκτρονικά να είναι στις πρώτες 

θέσεις προτίμησης. Το ίδιο συμβαίνει 

και στις άλλες χώρες της Ευρώπης 

αλλά και σε πάρα πολλές ανά την 

Υφήλιο, με τη χώρα μας παρά τα 

προβλήματα να ακολουθεί έστω στις 

τελευταίες θέσεις του κατά κεφαλήν 

δείκτη κατανάλωσης. Όμως ας 

μιλήσουμε λίγο για κατανάλωση... 

Πολλοί από μας τους μεγαλύτερους, 

μέσα στο ιδιαίτερο κοινωνικοπολιτικό 

κλίμα της μεταπολίτευσης, 

γαλουχηθήκαμε με αντικαταναλωτικές 

ιδέες. Θυμάμαι για παράδειγμα 

καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο 

(Παρίσι, 1978) να ωρύεται χρονιάρες μέρες εναντίον του φαινομένου της κατανάλωσης την 

περίοδο των εορτών λέγοντάς μας με ένταση φωνής και πάθος ψυχής: “Μην ρίχνετε λάδι 

στη φωτιά της κατανάλωσης!!!”, “Βάλτε τέλος στις μικροαστικές συνήθειες με τις οποίες σας 

μεγάλωσαν οι μικροαστοί γονείς σας!!!”, “Πάτε κόντρα στην βαρβαρότητα της αγοράς!!!”. 

Φυσικά κανείς μας δεν διανοήθηκε να τον ρωτήσει τότε τι θα κερδίζαμε από μία τέτοια στάση. 

Έτσι σιγά-σιγά και απαλά ρίζωσαν ενοχές για τη κατανάλωση στο υποσυνείδητο πολλών  

εξ ημών, ηλικίας 50 plus... Εξ ού και η παραίτηση από το ευπρεπές (αστικό να το πούμε;) 

ντύσιμο, το βόλεμα στον απαρχαιωμένο εξοπλισμό, στο παλιό αυτοκίνητο. Και μην μου πείτε 

ότι για αυτή την στάση ζωής φταίει μόνον η οικονομική κρίση. Κατέχει σίγουρα μεγάλο μερίδιο 

ευθύνης αλλά ας αναζητήσουμε και λίγο βαθύτερα μέσα μας κι άλλα αίτια. Τι προτείνω;  

Στις γιορτές που έρχονται να αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο. Χωρίς ενοχές, χωρίς 

μεμψιμοιρίες και με όποια τέλος πάντων χρήματα μπορούμε να διαθέσουμε, ας ανανεώσουμε 

έστω μερος του φωτογραφικού μας εξοπλισμού που τόσο καιρό λέμε και δεν το κάνουμε. Όσο 

για τα αγαπημένα μας πρόσωπα και κάποιους στενούς φίλους, ας αγοράσουμε επί τέλους ένα 

μικρό δωράκι. Του χρόνου ποιος ξέρει πως θα είναι τα πράγματα...

Κάποιες σκέψεις εν όψει εορτών
Για την αγορά imaging, για τις καταναλωτικές μας συνήθειες

 ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

http://www.photo.gr/shop/seminars/workshop-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-postproduction/
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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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Αν είσαστε επαγγελματίας (φωτογράφος, βιντεολήπτης, εργαζόμενος στον κλάδο του imagiang) & 
 δεν λαμβάνετε το περιοδικό Photobusiness συμπληρώστε τη σχετική φόρμα που θα βρείτε εδώ. 

Θα το παραλάβετε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στη διεύθυνσή σας από την επόμενη έκδοσή του.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclalEAKyRnyYD09LSDIpeuOP83wWMfejFDsPkFmbX7QCIqrA/viewform
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http://www.nikon.gr/el_GR/?
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Ιπτάμενες πόζες 
Δείτε γιατί τραβήχτηκαν έτσι...

�67689;

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

�<=>?@AB�Τάκης Τζίμας, �CDEFEG?HA��IG?6J@AB�Παναγιώτης Καλδής !*(�K'*LM()*B�Μιχάλης Κυρζίδης, 

�8PCQEG?9<?CAB�Κωνσταντίνα Γκιτάκου �C6R@SUQDCAB�Άννα Μανουσάκη 

�EG?9<?DAB�Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας ΛόηςVVVWXY)()WZ*
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https://www.youtube.com/watch?v=m2ht0wv0QEA
www.photo.gr
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http://www.photo.gr/shop/seminars/workshop-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-postproduction/
http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-smartphone/
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/weddingseminars/9-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-album/
http://www.photo.gr/workshops/
http://www.photo.gr/workshops/
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http://www.photo.gr/shop/weddingseminars/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CE%B4%CE%AD%CE%BD-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81/
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Σε κάθε δράση υπάρχει 

η αντίδραση και σε κάθε 

μονοπωλιακή τάση, 

ο ανταγωνισμός. Η 

απόφαση της Adobe να 

μεταφέρει αποκλειστικά 

σε συνδρομητική βάση 

το πολύ δημοφιλές 

και διαδεδομένο 

στους κύκλους 

των ερασιτεχνών 

και επαγγελματιών 

φωτογράφων Lightroom, 

επέφερε πολλές 

διαμαρτυρίες και 

αντιδράσεις από πλευράς 

χρηστών. Βέβαια η 

κυρίαρχη Adobe μπορεί 

να αισθάνεται πανίσχυρη 

επαναπαυόμενη στις 

δάφνες της επικράτησης 

και στις παχυλές 

εισπράξεις, αλλά ο 

ανταγωνισμός καραδοκεί.

Η δυσαρέσκεια των καταναλωτών σχετικά με το Lightroom, χαρίζει ιδανικό έδαφος για άλλες 

μικρότερες εταιρίες software που δραστηριοποιούνται στον τομέα και ήδη ετοιμάζουν την 

απάντησή τους, αφού τους προσφέρθηκε μια σπάνια ευκαιρία ν αυξήσουν το μερίδιό τους στην 

αγορά. Για παράδειγμα, η Macphun, την οποία ίσως κάποιοι τη θυμάστε από τα φετεινά βραβεία 

ΤΙΡΑ http://www.tipa.com/awards-en-new/macphun-luminar αντέδρασε, εξαγγέλλοντας την 

έκδοση Luminar 2018, με στοιχεία image editor/organizer και παρόμοιο πεδίο εφαρμογών με το 

Lightroom. Διαφοροποιούμενο από τις προηγούμενες εκδόσεις, το Luminar 2018 θα κυκλοφορεί 

και για πλατφόρμα Windows και θα επωφελείται από αύξηση ταχύτητας που το κάνει θεαματικά πιο 

γρήγορο όπως διαβεβαίωσε ο CEO της εταιρίας, Alex Tsepko. “Eχουμε ακούσει προσεκτικά τις φωνές 

των φωτογράφων και φαίνεται ότι χρειάζονται και ταχύτητα και ποιότητα. Όσο λιγότερο περιμένουν 

στους υπολογιστές τους, τόσο περισσότερες ευκαιρίες έχουν να φωτογραφίζουν. Αποστολή μας είναι 

να βελτιώσουμε το Luminar και να ενσωματώσουμε τις λειτουργίες και τα εργαλεία που χρειάζονται 

πραγματικά.” Το επερχόμενο Luminar θα έχει μεταξύ άλλων:

Το πιο σημαντικό είναι ότι θα διευκολύνεται η μετάβαση από το Lightroom με βάση το εργαλείο digital 

asset manager που θα εισάγει καταλόγους Lightroom

O άλλος βασικός αντίζηλος, που πιο πολύ αποβλέπει στο κοινό του Photoshop, είναι το Affinity Photo 

το οποίο προαγγέλλει τεράστια κέρδη ταχύτητας στην έκδοση 1.6 με τα εξής πλεονεκτήματα:

Στη λίστα των αντιζήλων του Lightroom, που καραδοκούν για ένα κομμάτι της πίτας, θα πρέπει να 

“μετενσάρκωση” του Bibble, με έμφαση στην ταχύτητα.

Lightroom CC και Classic CC
Η ώρα του ανταγωνισμού...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

htroooom CCCC κκααιι CCllaassssiic CC
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http://www.photo.gr/event
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Για το έργο και την διαδρομή στο χώρο της 
Ελληνικής Φωτογραφίας του τιμώμενου, 
μίλησαν ο καθηγητής στο τμήμα Φωτογραφίας 
του ΤΕΙ Αθήνας Γρηγόρης Βλασσάς (δεξιά) και  
ο διδάκτωρ Ψυχοπαθολογίας & συγγραφέας 
Φώτης Καγγελάρης.

Αντιγράφουμε από τη σελίδα στο fb των Grek Instagrammers: 

«Αγαπητοί μας φίλοι,  

Μέσα σε συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε εχθές 8/11 η βράβευση του Τάκη Τζίμα από 

την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρία. Ο Τάκης Τζίμας βραβεύτηκε για την προσφορά του στην 

ΕΦΕ και την Ελληνική Φωτογραφία γενικότερα. Το πάθος του για την φωτογραφία ξεκίνησε 

από πολύ μικρή ηλικία. Πάντα δημιουργικό και «ανήσυχο» πνεύμα, διαγράφει μια τεράστια 

πορεία στον χώρο αυτής της τέχνης, ως φωτογράφος, αρθρογράφος, εκδότης του περιοδικού 

Στην εκδήλωση είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ιστορικά γεγονότα και εμπειρίες από 

τον ίδιο, μέλη της ΕΦΕ και καλεσμένους ομιλητές. Ο Τάκης Τζίμας είναι ένας άνθρωπος με 

σημαντική ιστορία στον χώρο της φωτογραφίας και αποτελεί έμπνευση για όλους εμάς, 

παλιούς και νέους φωτογράφους που αγαπάμε αυτή την τέχνη! Είχαμε την τιμή να τον 

στην παρουσίαση του φωτογραφικού μας λευκώματος (#my_greece, Η Ελλάδα μέσα από 

το βλέμμα 270 insta-φωτογράφων). Θερμά συγχαρητήρια για την βράβευση από όλη την 

ομάδα! Είναι σημαντικό στις μέρες μας να αναγνωρίζεται το έργο τέτοιων ανθρώπων!

https://www.facebook.com/grevents.gr/                  

Bραβείο εξαιρετικών υπηρεσιών
Στον εκδότη του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Τάκη Τζίμα από την Ε.Φ.Ε. 

Ο Στάθης Ευσταθιάδης στη σύντομη εισήγησή 
του, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πλούσια 
ιστορία του περιοδικού της ΕΦΕ.

Αναμνηστική φωτογραφία με τον πρόεδρο της ΕΦΕ κ.Σπύρο Ιατρόπουλο  

Σε πολύ φιλική ατμόσφαιρα και μεταξύ 
αστείου και σοβαρού ειπώθηκαν πολλά για 
την πλούσια σε γεγονότα περίοδο 1977-2017...

     ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΝΙΑΣ    
  Φ
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http://www.stamos.com.gr/
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PhotoWedding Stories

Τρεις ημέρες αφιερωμένες στη φωτογραφία και 

το βίντεο γάμου, έχει ετοιμάσει η ομάδα του 

για το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Το συνέδριο θα 

πραγματοποιηθεί στο Mediterranean Palace Hotel 

Dimino, Γιώργος Ζορμπάς, Αλέξανδρος Αβραμίδης 

και Τάσος Βασιλειάδης. Επίσης το Σάββατο 11 

για όλους τους επαγγελματίες φωτογράφους σχετικά 

με το μέλλον του κλάδου. Την ίδια μέρα στις 18:30 

θα ανακοινωθούν και οι νικητές του διαγωνισμού 

φωτογραφίας.   

photoweddingstories.com/

�DSCG98C6�^_`

 Άκης Δουσλατζής

Salvatore Dimino



�������	
	�� ���������	�������������� ��������3

���� �������������� ������ � !"��"�# ��$����� ��

http://www.albumake.com/
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Huawei Mate 10 Pro & Huawei Mate 10 lite
Επίσημη παρουσίαση στη Ελλάδα

Η επίσημη πρεμιέρα των Huawei Mate 10 Pro και Huawei Mate 10 lite για την ελληνική αγορά πραγματοποιήθηκε στις 

9 Νοεμβρίου με παρουσίαση στον ειδικό τύπο και αναγγελία κυκλοφορίας του Huawei Mate 10 lite στα καταστήματα. 

Το Huawei Mate 10 Pro αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου.

Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα νέα μοντέλα και να ενημερωθούν για τα χαρακτηριστικά 

και τις δυνατότητες τους. Τις εντυπώσεις, ανάμεσα στις δύο συσκευές κέρδισε το Huawei Mate 10 Pro, ο «Βασιλιάς 

νοημοσύνης για smartphone και τη μπαταρία που εξασφαλίζει πρωτόγνωρη αυτονομία. Πλαισιωμένο από μια σειρά ευφυών 

εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη απόδοση και παραμένοντας τόσο γρήγορο, όπως την πρώτη ημέρα χρήσης του. Επιπλέον, με 

αντικείμενο της φωτογράφισης και βάσει αυτού να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις. 

Στο τέλος της παρουσίασης οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν ζωντανά πώς το Huawei Mate 10 Pro αναγνωρίζει 

φλας, οι συντάκτες είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την ναυαρχίδα της Huawei σε μια πρωτότυπη σύνθεση κάδρων 

και εδεσμάτων και έμειναν εντυπωσιασμένοι από την ταχύτητα απόκρισης της συσκευής.

/\?08D[08?9]
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https://www.facebook.com/sigma.greece/
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Λίγοι τυχεροί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μοναδικό workshop food 

photography στο στούντιο του γνωστού φωτογράφου Γιώργου Δρακόπουλου, το 

(Έθνος) και με την ομάδα του Άκη Πετρετζίκη. Παράλληλα, στον χώρο της διαφήμισης 

συνεργάζεται με διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες τροφίμων, τόσο στον ελληνικό όσο και 

στον ευρωπαϊκό χώρο. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες εξασκήθηκαν στο 

πώς να δημιουργήσουν μια σωστή και ενδιαφέρουσα σύνθεση με πρωταγωνιστή το φαγητό, 

πώς να αξιοποιήσουν το φυσικό φως και πώς να φωτίσουν με τεχνητές πηγές και ποιες είναι 

οι κατάλληλες ρυθμίσεις για το τη φωτογραφική μηχανή και το κινητό τους. 

Food Photography Workshop
Με τον γνωστό φωτογράφο Γιώργο Δρακόπουλο
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http://www.kabanaos.gr/index.php/el/
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«Μάθε τη μηχανή σου Sony»

Με εξαιρετικό ενδιαφέρον και μεγάλη προσήλωση παρακολούθησαν 

οι συμμετέχοντες το εντατικό workshop για τα πλεονεκτήματα και τη 

αυτού του σεμιναρίου, που ομολογουμένως είναι από τα ελάχιστα που έχουν 

πραγματοποιηθεί και εστιάζουν στις mirrorless μηχανές, ήταν ο Θοδωρής 

χρήστης και γνώστης των mirrorless μηχανών της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια 

του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες διδάχτηκαν τις κυριότερες ρυθμίσεις των 

μηχανών και τρόπους για τον καλύτερο χειρισμό τους ενώ δοκίμασαν από κοντά 

/\?08D[08?9]
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http://photoweddingstories.com/
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Panasonic G9
Η επόμενη γενιά στην κορυφή της γκάμας

Εξίσου σημαντική είναι η αναβάθμιση του συστήματος οπτικής σταθεροποίησης (Image 

ικανό για λήψεις στο χέρι με 6,5stop πιο αργή ταχύτητα από την θεωρητικά “ασφαλή”. 

Αυτό το επιτυγχάνει με ακριβέστερο υπολογισμό των παραγόντων που προκαλούν το 

φαινόμενο camera shake, αξιοποιώντας τα δεδομένα της γωνιακής ταχύτητας και της 

κατεύθυνσης που προέρχονται όχι μόνον από το γυροσκοπικό αισθητήρα αλλά και τον 

αισθητήρα εικόνας και το επιταχυνσιόμετρο. Χάρη στην τεχνολογία DFD, η απόκριση 

του autofocus εμφανίζεται βελτιωμένη με υστέρηση μόλις 0.04sec. To burst mode (ριπή) 

με το ηλεκτρονικό κλείστρο) και για 50 διαδοχικές λήψεις.

Με περισσότερες λεπτομέρειες, το σύστημα αυτόματης εστίασης DFD (Depth From 

Defocus) γνωστό και από άλλα μοντέλα της Panasonic, προσφέρει επιλογή ανάμεσα σε 

225 σημεία εστίασης και βελτιώσεις σε παρακολούθηση κινούμενου αντικειμένου.

Η κατασκευή κινείται σε εξαιρετικά πλαίσια με μεταλλικό σασί, που έχει δεχθεί σφράγιση 

σε επίπεδο weatherproofing και προστασίας από χαμηλές θερμοκρασίες ως -10°C. Ένα 

σημείο που κάνει επίσης τη διαφορά είναι το ευμεγέθες ηλεκτρονικό σκόπευτρο OLED  

H Panasonic επανέρχεται στο 

Upper Class του συστήματος Micro 

4/3 με την εντυπωσιακή Lumix 

G9 που εκτοξεύεται στην κορυφή 

της ιεραρχίας Panasonic, δίπλα 

ακριβώς στην προσανατολισμένη 

στο professional video GΗ5. Στις 

μικρές διαστάσεις της μηχανής 

χωράνε πολλές εκπλήξεις με 

κυρίαρχο το High Resolution 

Mode που ανεβάζει την ανάλυση 

στα 80Μegapixel. Επίκεντρο του 

συστήματος είναι ο αισθητήρας 

20,3MP επόμενης γενιάς Digital 

Live MOS χωρίς κατωδιαβατό (low 

pass) ταυτόσημος με της GH5.
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με μεγέθυνση 0,83x και ανάλυση 3,68M dot, δηλ. στην ανώτερη κλίμακα των 

EVF που υπάρχουν σήμερα ενσωματωμένα σε mirrorless μηχανές. Στο έργο 

της υποβοηθείται από την αρθρωτή οθόνη 3in.

τα 180fps στο full HD ενώ από το 4Κ μπορούν να απομονωθούν μεμονωμένα 

Για την ηλεκτρική τροφοδοσία επαφίεται σε μια μπαταρία BLF19 ίδια με της 

LVF η διάρκεια της μπαταρίας υπερδιπλασιάζεται. Για ακόμη μεγαλύτερη 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

10368x7776 pixel

 

αξόνων

υπολογίζει την απόσταση του βασικού αντικειμένου συγκρίνοντας δύο εικόνες 

με διαφορετική ευκρίνεια αναφορικά με τα οπτικά χαρακτηριστικά του φακού, 

και συνδυάζεται με το Contrast Detect AF ** το AF παραμένει ενεργό ακόμη 

και στα 480fps

ανθρώπινων προσώπων και σωμάτων
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Capturing  
every detail.
ZEISS Milvus Lenses

NEW
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http://www.photometron.com/el/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/
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Σ
γάμου. To Wedding Circle θα συγκεντρώσει για πρώτη φορά κάτω από την ίδια στέγη, 

καταξιωμένους και αγαπητούς σε όλους επαγγελματίες από το χώρο του γάμου. Τις δύο 

συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις, προσωπικές εμπειρίες και να δημιουργηθούν νέες 

συνεργασίες και δυνατές νέες φιλίες. Κατά τη διάρκεια του Wedding Circle, πέρα από την 

παρακολούθηση των ομιλιών, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συζητήσουν 

με τους ομιλητές αλλά και με τους άλλους συναδέλφους που θα έρθουν από κάθε 

γωνιά της Ελλάδας και την Κύπρο. Το Wedding Circle απευθύνεται αποκλειστικά στους 

επαγγελματίες γάμου και έχει στόχο να τους ενώσει σε ένα περιβάλλον δημιουργικό και μη 

ανταγωνιστικό. Τα θέματα που θα αναπτύξουν οι διακεκριμένοι ομιλητές θα ενδιαφέρουν 

το σύνολο των συμμετεχόντων, ανεξάρτητα με ποιο τομέα του γάμου ασχολούνται.  

Το Wedding Circle θα γίνει στον χώρο “Παπαστράτος” και έχει την πινελιά του Μάρκου 

 

Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες παρέα με εξαιρετικές 

δυναμικά με ένα φανταστικό πάρτυ, με dancing tunes από τo συγκρότημα 48 Ores! 

www.weddingcircle.gr

Wedding Circle 
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Κορυτσάς 31, ΤΚ 54638 Θεσσαλονίκη
t. 2310 927749  f. 2310 960322
www.arxphotolab.gr  support@arxphotolab.gr  

X12
Εντυπωσιακό 

εξώφυλλο τριών 

επιπέδων, με 

ανάγλυφη εκτύπωση 

UV, παράθυρο 

passepartou σε 

πολλούς συνδυασμούς 

χρωμάτων και υλικών. 

focus στις ανάγκες σας!

Ψηφιακά άλμπουμ

Fine art εκτυπώσεις

Ευχολόγια

Ευχαριστήριες κάρτες

Θήκες USB 

Προσκλητήρια 

Ημερολόγια

ε

ε

α

p

χ

X13 Εξώφυλλο με παράθυρο & τυπωμένη λωρίδα

Ιδιαίτερο εξώφυλλο για ψηφιακό άλμπουμ με παράθυρο 

& εκτυπωμένη λωρίδα σε εσοχή.

http://www.arxphotolab.gr/
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Tamron SP 24-70mm f/2,8 Di VC USD G2

φωτογραφία τοπίου» στην εκδήλωση του ΦΩΤΟγράφου στις 4/12

Oι μεσαίοι γρήγοροι zoom συγκαταλέγονται στους πιο χρηστικούς φακούς 

που δίνουν λύσεις στην καθημερινότητα του φωτογράφου αλλά και στις πιο 

απαιτητικές δουλειές. Στην δημοφιλή αυτή κατηγορία ανήκει και ο φακός επόμενης 

γενιάς της Tamron που καλύπτει εφαρμογές από τα ευρυγώνια τοπία και αρχιτεκτονικά 

θέματα ως πορτραίτο με την ιδιότητα του κοντού τηλεφακού. Την οπτική ποιότητα 

εξασφαλίζει η περίπλοκη όσο και προσεγμένη σχεδίαση με 17 οπτικά στοιχεία σε 12 

ομάδες εκ των οποίων τρία χαμηλής διάχυσης, τρία χυτοπρεσαριστά ασφαιρικά και 

ένα υβριδικό ασφαιρικό που συνολικά συνεργάζονται με σκοπό την ελαχιστοποίηση 

των γεωμετρικών και χρωματικών εκτροπών και την βελτιστοποίηση της ευκρίνειας. 

Οι μηχανικοί της Tamron επίσης φρόντισαν ιδιαίτερα την παράμετρο της πολλαπλής 

που έχουν ενσωματωθεί σε διαφορετικά κρύσταλλα, αποβλέποντας στην εξάλειψη 

των φαντασματωδών ειδώλων και της θάμβωσης. Σημειώνουμε ακόμη την οδήγηση 

του autofocus με αθόρυβο μικρομοτέρ αλλά και το προηγμένο σύστημα οπτικής 

σταθεροποίησης (Vibration Compensation) με 5stop περιθώριο στις λήψεις στο χέρι, 

πάντα αναφορικά με την συνιστώμενη -ασφαλή- ταχύτητα.

Διεκδικήστε τον εύχρηστο, φωτεινό και ταχύτατο σε autofocus αυτό φακό 

τελευταίας τεχνολογίας της Τamron, με την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής 

και παρουσία σας στο event «Ταξιδιωτική-ρεπορτάζ και φωτογραφία τοπίου» τη 

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.00 στον ΑΚΤΟ.

Η πρώτη κυκλοφορία 
αναλογικής μηχανής SLR 
Μετά από 25 χρόνια

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την τελευταία 

φιλόδοξο project που απέχει μόλις μερικές 

χιλιάδες λίρες για να φτάσει τον στόχο 

του και να εξασφαλίσει χρηματοδότηση 

και θα κυκλοφορήσει ένα νέο μοντέλο. 

τόσο η πλάτη του φιλμ όσο και η μοντούρα 

του φακού μπορούν να αφαιρεθούν. Το 

αντιστάθμισης έκθεσης έχει εύρος ±4 

stop και η αντίστοιχη κλίμακα ρύθμισης 

υλικό κατασκευής του σώματος είναι το 

μαγνήσιο. Οι πλάτες φιλμ 35mm μπορούν 

να εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια μιας 

φωτογράφησης, πριν τελειώσουν οι 

διαθέσιμες ποζες των φιλμ, έτσι ώστε ο 

φωτογράφος να μπορεί να χρησιμοποιεί 

διαφορετικά φιλμ, με την ίδια μηχανή. Η 

ενσωματωμένη τεχνολογία Bluetooth Low 

Energy (BLE), αναλαμβάνει να μεταφέρει 

τα metadata κάθε λήψης σε ένα ειδικό 

τους νοσταλγούς του φιλμ, προσφέροντας 

παράλληλα ένα ενδιαφέρον σύστημα 

λειτουργίες. Παρόλο που δεν φέρνει κάτι 

καινούριο στον κόσμο των φωτ. μηχανών, 

η προσπάθεια των κατασκευαστών είναι 

ειλικρινής και δεν μοιάζει σε τίποτα 

με εκείνη της Yashica. Περισσότερες 

πληροφορίες δείτε στο https://www.

kickstarter.com/projects/reflexcamera/

reflex-bringing-back-the-analogue-slr-

camera
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Panasonic
Φωτεινός τηλεφακός 200mm 
f/2.8 με stabilizer

O τηλεφακός Panasonic Leica DG 

Elmarit 200mm f/2.8 Power 

O.I.S συνοδεύει τη νεοαφιχθείσα G9. 

Η εστιακή απόσταση ισοδυναμεί με 

400mm [λόγω crop factor 2x], ενώ με 

την προσαρμογή teleconverter 1.4x 

μπορεί να φτάσει τα 560mm. Βασικό 

πλεονέκτημα αποτελεί το stabilizer Power 

O.I.S. (Optical Image Stabilizer), που 

υπόσχεται λήψεις χωρίς camera shake με 

ταχύτητα έως και 6,5 stop χαμηλότερη 

της ασφαλούς (!). Όσο αφορά τη δομή, 

αποτελείται από 15 στοιχεία σε 13 

group, συμπεριλαμβανομένων δύο 

χαμηλής διάχυσης. Η ίριδα διαφράγματος 

αποτελείται από 9 λεπίδες για καλύτερο 

bokeh. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης 

είναι 115cm Δέχεται φίλτρα 77mm.

Positano
Χρέωση 1.000 ευρώ για επαγγελματική φωτογράφηση

Το ιταλικό χωριό Positano αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο που συγκεντρώνει πλήθος 

κόσμου. Συχνοί επισκέπτες είναι και οι επαγγελματίες φωτογράφοι, οι οποίοι 

πιθανότατα να δυσαρεστηθούν με τον καινούριο νόμο που αφορά τις εμπορικές 

φωτογραφήσεις. Κάθε ενδιαφερόμενος φωτογράφος (π.χ. γάμου) που σκοπεύει να 

κάνει φωτογράφηση στις δημοφιλείς ακτές του Positano θα κληθεί να πληρώσει 

περίπου 1.000€ (ή 2.000€ για βιντεοσκόπηση). Μάλιστα, θα πρέπει να υποβάλει σχετική 

αίτηση τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν την ζητούμενη ημερομηνία (δέκα ημέρες 

πριν για γάμους ή επετείους). Οι τοπικές αρχές υποστηρίζουν πως η εν λόγω τακτική 

θα συμβάλει στον έλεγχο των αμέτρητων παραγωγών που γίνονται στην περιοχή και 

επηρεάζουν την ομαλή ζωή των κατοίκων. Ωστόσο, το ερώτημα είναι πως οι υπεύθυνοι 

θα αντιλαμβάνονται πότε πρόκειται για μια επαγγελματική φωτογράφηση και πότε για 

μερικά snapshot ενός τουρίστα με το πιο πρόσφατο μοντέλο φωτ. μηχανής (!). Αυτό 

μάλλον θα φανεί στην πράξη, μιας και η διάταξη θα τεθεί σε ισχύ εντός ολίγων ημερών.

Νέο διαφημιστικό της Samsung
... κατά iPhone

Ένα από τα πρόσφατα διαφημιστικά video της Samsung βάζει στο στόχαστρο το 

iPhone της ανταγωνιστικής Apple και επιχειρεί μέσω δύο ηθοποιών να αναδείξει 

τα αδύνατα σημεία του. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει τρεις σύντομες ιστορίες από την 

καθημερινότητα, δίνοντας έμφαση στα σημεία που τα smartphone Galaxy, σύμφωνα 

πάντα με την κορεάτικη εταιρία, υπερτερούν έναντι των iPhone, δηλαδή στο μέγεθος της 

οθόνης, στον αποθηκευτικό χώρο και στην υδατοστεγανότητα. Εκτός από τον μακροχρόνια 

ανταγωνιστική σχέση των Samsung-Apple, η πρώτη προσπαθεί ακόμα να ξεπεράσει το 

τεράστιο πλήγμα που υπέστη το brand name Samsung Galaxy, με τα πολλά περιστατικά 

αυταναφλέξεων του Galaxy Note 7, το περασμένο έτος.

https://www.youtube.com/watch?v=R59TevgzN3k
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www.videophot.gr e-mail: videopho@otenet.gr 
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Focos
Εστίαση μετά τη λήψη και εξελιγμένο portrait mode 
για τα iPhone 7 Plus/8 Plus/

Τα smartphone, αφού κατάφεραν να “βγάλουν” από το 

παιχνίδι τις compact μηχανές, τα τελευταία δύο χρόνια 

μιμούνται μέσω λογισμικού το αποτέλεσμα του ρηχού βάθος 

πεδίου, στα ανεστίαστα τμήματα της εικόνας. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα συσκευών είναι τα iPhone 7/8 Plus. Ένα βήμα 

παρακάτω, ο προγραμματιστής των επιτυχημένων εφαρμογών 

Focos. Πρόκειται για ένα app που υπόσχεται καλύτερα 

αποτελέσματα στη προσομοίωση του ρηχού βάθος πεδίου (σαν 

να είχε χρησιμοποιηθεί ανοιχτό διάφραγμα) σε σύγκριση με το 

εργοστασιακό app. Ωστόσο, η πιο εντυπωσιακή δυνατότητά του, 

είναι ότι μπορούμε να εισάγουμε φωτογραφίες που έχουν ληφθεί 

σε portrait mode και να επεξεργαστούμε το εν λόγω εφέ από την 

αρχή. Επίσης, είναι δυνατός ο επαναπροσδιορισμός της εστίασης 

σε μία φωτογραφία μετά τη λήψη. Ακόμα, ο χρήστης μπορεί 

να επιλέξει το σχήμα που θα έχει η απομίμηση του bokeh (π.χ. 

σταγόνα βροχής, αστέρι, καρδιά κ.λπ.). Το Focos είναι διαθέσιμο 

ενεργοποιείται ύστερα από αγορά του συνδρομητικού πακέτου, 

κόστους 6$ κάθε χρόνο!

http://www.alfastyle.gr/
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Smartphone
Έρευνα για τα υποσυστήματα κάμερας 

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από έρευνα της εταιρίας μελετών αγοράς Yole 

φωτογραφικά υποσυστήματα αποτελούν άκρως σημαντικό συντελεστή για την διαμόρφωση ζήτησης 

των smartphone, σε μια αγορά που συνολικά έφθασε το 2016 συνολικούς τζίρους 23,4 δις δολ. (μόνο 

ως αξία αισθητήρων/φακών) σε παγκόσμια κλίμακα ενώ προβλέπεται ότι θα διπλασιαστεί ως το 2022. 

Οι κατασκευαστές αισθητήρων, φακών και συστημάτων εστίασης/σταθεροποίησης αντιμετώπισαν 

σημαντικές προκλήσεις σε μια αγορά που ευνοεί τους μεγάλους όγκους (αριθμό τεμαχίων) και τους 

χαμηλούς συντελεστές κέρδους. Έτσι πολλοί έχουν μεταφέρει την παραγωγή σε χώρες χαμηλού 

εργατικού κόστους όπως Κίνα, Βιετνάμ, Φιλιππίνες κλπ. τα μονοπώλια των μεγάλων παικτών όπως 

που πωλούν κυρίως έτοιμα modules τα οποία περιέχουν φακό, αισθητήρα, σταθεροποιητή και τα 

ηλεκτρονικά ελέγχου. Σύμφωνα με τα πορίσματα το μέσο κόστος μονάδος camera module παραμένει 

περίπου σταθερό στα 16δολ. αλλά με διαρκή εξέλιξη των προδιαγραφών και επιδόσεων. 

ης 

όνο

22. 

ς 

νει 

Godox AD600E
Έκδοση με μοντούρα αξεσουάρ Elinchrom

Tπου κάνει ρεκόρ πωλήσεων αποκτά τώρα και την έκδοση AD600E 

με μοντούρα για Light modifiers της Εlinchrom. Μέχρι τώρα η πιο 

δημοφιλής έκδοση ήταν αυτή για την τυπική διαδεδομένη μοντούρα της 

Bowens. Όμως η κατάσταση έχει αλλάξει με την διακοπή παραγωγής 

γοργά βήματα για να καλύψει το κενό. Από πλευράς προδιαγραφών 

το φλας είναι ταυτόσημο με όλες τις υπόλοιπες εκδόσεις και τα 

βασικά του προτερήματα (εναλλακτική έκδοση με iTTL, συνεχής 

χωρητικότητας 8700mAh με αυτονομία 500 λάμψεις πλήρους ισχύος 

κλπ.) παραμένουν ως έχουν.
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http://bit.ly/2y0X926
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LED εναντίον 
φωτογραφίας
Φως που μπερδεύει τις φωτ. 
μηχανές 

Σε κάποιες συγκεκριμένες 

περιπτώσεις η φωτογραφία 

είναι ανεπιθύμητη για λόγους 

ιδιωτικότητας. Τότε αυτοί που 

θέλουν να αποτραπουν οι μη 

εξουσιοδοτημένες λήψεις, θα 

ήθελαν να βρουν κάποιους τρόπους 

προστασίας. Την λύση δίνει το 

έχει τη δυνατότητα να “παραπλανά” 

τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. 

Αποτελεί εφεύρεση ομάδας 

ερευνητών από το Πανεπιστήμιο 

με οποιαδήποτε μηχανή φορά 

αισθητήρα τύπου roling shutter 

εκπέμποντας φως με σκόπιμο 

flicker σε συγκεκριμένες συχνότητες 

προκειμένου να εμφανίζονται 

κάθετες φωτεινές μπάρες στην εικόνα 

που καταστρέφουν το αποτέλεσμα. 

δεν ισχύει για μηχανές με αισθητήρα 

global shutter. 

Sigma 16mm f/1,4 DC DN

Παρουσιάστηκε στην έκθεση PhotoPlus 

περισσότερες λεπτομέρειες. Ο λόγος για το 

4/3 στα οποία θα αντιστοιχεί σε 24mm 

και 32mm αντίστοιχα, λόγω συντελεστή 

πολλαπλασιασμού της εστιακής απόστασης 

(crop factor) 1,5x και 2x. Περιλαμβάνει 16 

οπτικά στοιχεία σε 13 ομάδες εκ των οποίων 

δύο ασφαιρικά. Για την θάμβωση φροντίζει 

ενώ χάρη στη χρήση βηματικού μοτέρ για 

την οδήγηση του AF σχεδόν εξαφανίζεται ο 

πιο εντυπωσιακό σημείο είναι η τιμή που στις 

-πάντα πιο φθηνές στα φωτογραφικά- ΗΠΑ θα 

κυμαίνεται στα 450δολ. Πολύ φθηνά για f/1,4, 

δε νομίζετε;
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http://photoeidolo.gr/CONTRAST/contrast-2017.htm
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Olympus
Έξυπνα” γυαλιά με ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή

Το νέο προϊόν της Olympus θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί αξεσουάρ κάποιου υπερήρωα σε ταινία sci-fi. To EyeTrek Insight EI-10 

προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε ζευγάρι γυαλιών (π.χ. μυωπίας ή ασφαλείας), δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να αξιοποιεί την 

ενσωματωμένη οθόνη, δίχως να παρεμποδίζεται η όραση. Χάρη στην ενσωματωμένη φωτ. μηχανή μπορεί να κάνει λήψεις ανάλυσης 

2.4MP και να προβάλει ύστερα τις εικόνες στην οθόνη OLED (640χ400 pixels). To λειτουργικό του σύστημα είναι βασισμένο στο 

μπαταρία με αυτονομία 30-60 λεπτά. Ακόμα, είναι εξοπλισμένο με Wi-Fi και Bluetooth. Ένα από τα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιεί 

Αυτό σημαίνει πως η Olympus, πέρα από τον βιομηχανικό/επιστημονικό κλάδο, απευθύνει το προϊόν σε ένα πολύ μεγαλύτερο σύνολο 

χρηστών.

GoPro
Oικονομικά αποτελέσματα 3ου τριμήνου

Επιστροφή στην κερδοφορία δείχνουν τα 

το πρόσφατο τρίμηνο, χάρη στην εκτεταμένη 

εσωτερική αναδιάρθρωση και τη μείωση δαπανών. 

Η ανάλυση δείχνει 37% αύξηση σε σχέση με 

αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με περιθώριο μεικτού 

και επανέκαμψε στην ανάπτυξη και κερδοφορία, 

ενώ καταφέραμε να μειώσουμε πολύ τα 

διαχειριστικά έξοδα.”

� �������	'

ήνου

ανών. 

εικτού

ία, 
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Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika 
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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

0
1

9
7
7
1
1
0
5
3
9
4
0
0
4

I
S
S
N
 
1
1
0
5
-
3
9
4
1

���������
	

��
���


�������

��������
����









 � ����������

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!
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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...

ΤΑ
 Ε

ΚΤ
Ο

Σ 
ΣΕ

ΙΡ
Α

Σ 
ΤΕ

ΥΧ
Η

 Τ
Ο

Υ 
Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
Ο

Υ 
ΚΥ

ΚΛ
Ο

Φ
Ο

ΡΟ
ΥΝ

 Δ
ΥΟ

 Μ
Ε 

ΤΡ
ΕΙ

Σ 
 Φ

Ο
ΡΕ

Σ 
ΤΟ

 Χ
ΡΟ

Ν
Ο

 
ΕΠ

Ο
Μ

ΕΝ
Η

 Ε
ΚΔ

Ο
ΣΗ

: 
6 

Ο
ΚΤ

Ω
ΒΡ

ΙΟ
Υ

 2
01

6

0
5

9
7
7
1
1
0
5
3
9
4
0
0
4

�����

���������
	

��
���


�������

��������
����










 � ����������

B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

�



��



��������������������

"#�����������
Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
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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 

http://www.photo.gr/monothematika/
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Η Κωνσταντινούπολη των Sebah & Joaillier 
Στο Σισμανόγλειο Μέγαρο

Υ
κύριο αντικείμενο τη φωτογράφιση της Κωνσταντινούπολης και της Αιγύπτου, το εργαστήριο είχε στόχο την 

παραγωγή εντυπωσιακών φωτογραφικών λευκωμάτων, τα οποία προορίζονταν να πουληθούν σε επισκέπτες 

από τη Δύση. Ωστόσο στα έργα μπορεί κανείς να διαπιστώσει την πρόθεση των φωτογράφων να δημιουργήσουν 

εκτός από τεκμήρια μιας εποχής και έργα τέχνης. Έπειτα από την πρώτη παρουσίασή της στον εκθεσιακό χώρο της 

Αγιορειτικής Εστίας στη Θεσσαλονίκη, η έκθεση μεταφέρεται στο Σισμανόγλειο Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης. 

Την έκθεση διοργανώνει το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, σε συνεργασία με την 

Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και την Αγιορειτική Εστία.

Εγκαίνια: Διάρκεια έκθεσης: έως 1 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Σισμανόγλειο Μέγαρο, Κωνσταντινούπολη

Πληροφορίες: Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, http://www.mfa.gr

 Ιππόδρομος. O Αιγυπτιακός οβελίσκος, στο βάθος η Αγία Σοφιά
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Με αφορμή ταινία του Ναΐμ Μοχαϊεμέν
Φωτογραφική έκθεση από σπουδαστές της σχολής ΑΚΤΟ και μέλη 
του Φωτογραφικού Εργαστηρίου 18 Άνω  

Σπουδαστές της σχολής ΑΚΤΟ και μέλη του Φωτογραφικού Εργαστηρίου 18 Άνω 

συνεργάζονται και παρουσιάζουν μια φωτογραφική έκθεση εμπνευσμένη από την 

διάρκεια της documenta 14. Στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος του ΕΜΣΤ, οι 

φωτογράφοι επισκέπτονταν το Ελληνικό, με σκοπό τη δημιουργία φωτογραφικών 

πρότζεκτ στα οποία θα αποτύπωναν τη δική τους προσωπική προσέγγιση. Οι επισκέψεις 

στους χώρους του παλαιού Αεροδρομίου πραγματοποιήθηκαν καθ’όλη τη διάρκεια 

του καλοκαιριού, με τη βοήθεια του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής 

Αεροπορίας (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), που είχε βοηθήσει και το συνεργείο της ταινίας. Την έκθεση 

Διάρκεια έκθεσης:

Διεύθυνση:

Πληροφορίες: ΕΜΣΤ, http://www.emst.gr

Φωτογραφική  
Ομάδα Λήμνου
 
Σεμινάρια για την αισθητική 
όσο και την τεχνική της 
φωτογραφίας

Η Φωτογραφική Ομάδα Λήμνου 

ξεκινά σεμινάρια φωτογραφίας 

ανοιχτά στο κοινό. Αφιερωμένα τόσο 

στην αισθητική όσο και στην τεχνική 

της φωτογραφίας, τα μαθήματα 

απευθύνονται σε όλους, ανεξάρτητα από 

το επίπεδο γνώσης και τον εξοπλισμό 

που διαθέτουν. Θεματικές 

των σεμιναρίων 

αποτελούν μεταξύ άλλων 

το τοπίο, το πορτραίτο, 

η αρχιτεκτονική 

φωτογραφία και η 

επεξεργασία μέσω Adobe 

Lightroom. Το θεωρητικό 

μέρος των σεμιναρίων 

και η κριτική των 

φωτογραφιών θα πραγματοποιούνται 

στην Αίθουσα «Γκαλιούρη». Η πρακτική 

άσκηση θα γίνεται σε εξωτερικό χώρο, 

ανάλογα με το θέμα, τις καιρικές 

συνθήκες και τις συμμετοχές. Τα 

σεμινάρια είναι δωρεάν για τα μέλη της 

Φωτογραφικής Ομάδας Λήμνου

Κόστος: 10 ευρώ (θεωρητικό μέρος), 

15 ευρώ (θεωρία και πρακτική άσκηση)

Πληροφορίες – Συμμετοχή: 

Φωτογραφική Ομάδα Λήμνου, 

photolimnos.2013@gmail.com,  

www.facebook.com/lemnosphotogroup

Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης

Η ΦΕΜ πραγματοποιεί και φέτος σειρά φωτογραφικών 

συναντήσεων γύρω από τη φωτογραφία. Στόχος των μαθημάτων 

είναι η κατανόηση της τεχνικής και η καλλιέργεια του βλέμματος, 

μέσα από παραδείγματα σπουδαίων φωτογράφων της Ιστορίας. Στη 

φετινή ύλη υπάρχουν μεταξύ άλλων εισηγήσεις για το Lightroom 

και το Photoshop, φωτογράφιση μοντέλου σε studio, φωτογραφικές 

εξορμήσεις καθώς και μια συζήτηση για το νομικό καθεστώς 

γύρω από τη φωτογραφία με εισηγητή το δικηγόρο Χριστόφορο 

Χατζηβασιλείου.

Δηλώσεις συμμετοχής: Κιν. 6946 683010, 6974 938432

Πληροφορίες: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, Τηλ. 2251041555, 

fem.photo.gr@gmail.com, www.fem.gr
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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“Οι δρόμοι της Napoli” 
Λέσχη Φωτογραφίας Κωνσταντινουπολιτών

Η της Λέσχης Φωτογραφίας Κωνσταντινουπολιτών, στην ολιγοήμερη 

περιπλάνησή τους στην ιταλική πόλη του νότου. Πόλη των αντιθέσεων, η 

Τριανταφυλλιά Λώλου, Αχιλλέας Αλεξανδράκης και Χρήστος Κανάκης.

Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο Παναιτώλιο, Πλατεία Παναιτωλίου,Αλσούπολη, 

photo.lesxi.konpol@gmail.com, https://el-gr.facebook.com/ΛΕΣΧΗ-

«Κοινοί Ιεροί Τόποι»
Δωρεάν ξεναγήσεις στην έκθεση

Οι επισκέπτες του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την έκθεση «Κοινοί Ιεροί Τόποι». 

Η ξενάγηση θα ακολουθήσει μέσα από σύγχρονες φωτογραφίες και ιστορικό υλικό τις γεωγραφίες και τις κοινότητες των ιερών 

τόπων, που μοιράζονται οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο. Η έκθεση διαρθρώνεται σε οκτώ ενότητες σε 

τρία επίπεδα φωτογραφικής αφήγησης, ένα ιστορικό, ένα αμιγώς τεκμηριωτικό κι ένα καλλιτεχνικό. Τις ξεναγήσεις θα πραγματοποιούν ο 

επιμελητής της έκθεσης Στέργιο Καράβατο και η υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΜΦΘ Μαρία Κοκορότσκου.

Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310566716, info.thmp@culture.gr, www.thmphoto.gr

Manoël Pénicaud, Εικόνα της «Παναγίας που γκρέμισε 
τους τοίχους» στο Διαχωριστικό Τείχος μεταξύ 

Βηθλεέμ και Ιερουσαλήμ, 2014
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
http://bit.ly/2x1O6ud
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!

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

Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την ιστορία 
& αισθητική της 
φωτογραφίας!

€25*
"#��

http://www.photo.gr/prosfores/
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